
 

2020أيار  21التاريخ:   

 السادة الشركاء

 شركة بلوم لالستثمار في املشاريع الزراعية ذ م م

اململكة األردنية الهاشمية –عمان   

 املوضوع: اجتماع الهيئة العامة السنوي 

 تحية طيبة و بعد،

 لصدور امر الدفاع  بتعطيل
ً
حسب قانون كانت مقررة  التي  وحيث ان دعوة الهيئة العامة 2020أذار  17جميع االعمال في اململكة يوم  نظرا

 الى احكام   ئة العامة في موعدها املقرر واصبح من غير املمكن عقد اجتماع الهي الشركات األردني
ً
قانون الشركات و  عقد تأسيس و استنادا

 باجراءات تنظيم ، و م لالستثمار في املشاريع الزراعية ذ م مشركة بلو ل املدير العامفان  ،شركة بلوم لالستثمار في املشاريع الزراعية ذ م م
ً
عمال

املسؤولية  اتذاجتماعات الهيئات العامة ومجالس االدارة وهيئات املديرين للشركات املساهمة العامة والشركات املساهمة الخاصة والشركات 

 والصادر 2020لسنة  5من امر الدفاع رقم  ثانيارة فقمن ال 2 بندال ماكالصناعة والتجارة والتموين استنادا ألح املحدودة، الصادرة عن وزير

 شركة بلوم لالستثمار في املشاريع الزراعية ذ م مل دعوكم لحضور االجتماع العادي السنوي ي ،1992لسنة  13ون الدفاع رقم نض ى قاقتبم

 وذلك  2020 حزيران 13 يوم السبت املوافق  ZOOM CLOUD عبر تطبيق (اون الين)
ً
 .بتوقيت عمان في تمام الساعة الحادية عشر صباحا

على اجهزتكم سواء الخلوية او الكمبيوتر  وسيتم ارسال رابط الدعوة لالجتماع في وقت الحق  ZOOM CLOUD نرجو منكم تحميل تطبيق

باالجتماع او تفويض من ترون  او االعتذار يرجى اعالمنا بتاكيد مشاركتكم   .ليا جدول اعمال االجتماع بادناهعبر الواتس اب مرفقين  اليكم تا

 .عن املشاركة ليتم االعداد جيدا لالجتماع

 :ركة بلوم لالستثمار في املشاريع الزراعية ذ م ملش ع الهيئة العامة العاديجدول اعمال اجتما 

 .2019ام اطها املالي خالل العومركزها و أوجه نش  لاعما عنتقرير املدير العام  مصادقة .1

ميزانية الشركة و حساب أرباحها و خسائرها و تدفقاتها النقدية و املصادقة عليها بعد تقديم مدققي الحسابات لتقريرهم  قةمصاد .2

 و مناقشته.

 انتخاب مدير عام للشركة او هيئة امليديرين لها حسب مقتض ى الحال و تحديد أتعابهم حسب مقتض ى قانون الشركات األردني. .3

 الشركة و تحديد أتعابه. إنتخاب مدقق حسابات .4

إلتزامات  مصادقة، و  إقرار تملك الحصص في شركة بامليرا لزراعة و تجارة التمور ذ م مو  الخطة املستقبلية للشركة مصادقة .5

بتملك الحصص في شركة بامليرا لزراعة و تجارة التمور ذ م  املستقبلية و املتعلقةشركة بلوم لالستثمار في املشاريع الزراعية ذ م م 

 فيما شركة بلوم لالستثمار في املشاريع الزراعية ذ م ماملستقبلية في و تحديد إلتزامات الشركاء  مصادقةبيان و %، و 35و البالغة   م

شركة بلوم لالستثمار في في من قبل الشركاء  م م شركة بامليرا لزراعة و تجارة التمور ذالخاص باالستثمار في بقصور التمويل  يتعلق

شركة بامليرا لزراعة في حسب حصصها املسجلة  شركة بلوم لالستثمار في املشاريع الزراعية ذ م م إلتزاماتو املشاريع الزراعية ذ م م 

 .2019كانون األول  31كما في  لدى مراقب الشركات  و تجارة التمور ذ م م

 مناقشتها حسب مقتض ى قانون الشركات األردني.أية أمور أخرى يجوز  .6

ل بق ةقسيمة املرفقئة البم، وتلك بتعكآخر عن شخص و/أو شريكيرجى حضوركم هذا االجتماع من خالل الرابط املذكور اعاله، او توكيل 

ل بق(  yhantash@blumecpi.comالى ) ينرو كتلريد اإلكترونيا بواسطة البوتوقيعها على ان ترسل إل التاريخ املحدد لالجتماع املذكور اعاله

 املذكور أعاله.التاريخ املحدد لالجتماع 

 نترو كسارات إلفطرح األسئلة واالست شريكل كه يحق لنوتجدر اإلشارة بأ
ً
قبل التاريخ املحدد لإلجتماع من خالل البريد اإللكتروني   يا

(yhantash@blumecpi.comليصار إلى الرد عليها وذ )ج من اإلجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة بال ماكلك عمال بأح/
ً
ند خامسا

 بأن ال والتجارة والتموين،
ً
املمثلة باالجتماع يحق له طرح األسئلة  الحصص% من  10ل عن قال ت حصصاالذي يحمل  شريكعلما

 فواالست
ً
/ط من بلل سارات خالل االجتماع سندا

ً
 ات اإلجراءات املشار إليها اعاله.ذند خامسا

 و تفضلو بقبول فائق اإلحترام

 

 

____________________________ 

 يزن أبو هنطش

 املدير العام
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 التوكيل قسيمة

 

 شركة بلوم لالستثمار في المشاريع الزراعية ذ م مل العادي العامة الهيئة اجتماع

 

 

 الرقم الوطني للشريك:

 

 : الشريك الرباعي إسم

 

 : الحصص عدد

 

 السيد عينت ، لقد شركة بلوم لالستثمار في المشاريع الزراعية ذ م م في بصفتي شريكا ً

 وبالنيابة بإسمي يصّوت ان وفّوضته عني وكيالً  …………… ينةمن مد ...............................................................

)اون الين( عبر تطبيق الذي سيعقد  شركة بلوم لالستثمار في المشاريع الزراعية ذ م مل العادي  العامة الهيئة اجتماع في عني

ZOOM CLOUD   بتوقيت عمان الحادية عشر صباحاوذلك في تمام الساعة  2020حزيران  13يوم السبت الموافق. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


