
 
 
 
 
 
  

  -العادي: جدول أعمال اهليئة العامة 
  جتماع العادي السابق للهيئة العامة.االقراءة وقائع  - 1
  .واخلطة املستقبلية هلا 31/12/2019مساع تقرير جملس اإلدارة عن أعمال الشركة خالل السنة املنتهية يف - 2
ت الشركة وعلى  على التصويت - 3   2019 /31/12القوائم املالية املوحدة عن السنة املنتهية يف تقرير مدققي حسا

ت الشركة للسنة املالية املقبلة ا - 4 م 2020نتخاب مدققي حسا  .أو تفويض جملس اإلدارة بتحديدها وحتديد بدل أتعا

 .2019عن العام  دارةإلعضاء جملس اأبراء ذمة ا - 5

 
 

  -العادي: غري جدول أعمال اهليئة العامة 
االحتياطي االختياري واالحتياطي اخلاص إمجايل من  دينار أردين 16,623,414املرتاكمة بقيمة اخلسائر جزء من موافقة اهليئة العامة على إطفاء  - 1

 . دينار أردين 3,860,238ويبقى الرصيد املتبقي من اخلسارة املرتاكمة بعد اإلطفاء بقيمة  يات األخرىواالحتياط

دة رأمسال الشركة املصرح به واملكتتب واملدفوع من مخسة وعشرون مليون دينار أردين ( - 2 دينار أردين) مقسم إىل مخسة وعشرون   25,000,000ز
دينار أردين)  35,000,000مخسة وثالثون مليون دينار أردين (رأمسال الشركة املصرح به ليصبح ار أردين واحد مليون سهم قيمة كل سهم دين

، ويف حال عدم تغطية اخلاص ملسامهي الشركة االكتتابمقسم إىل مخسة وثالثون مليون سهم قيمة كل سهم دينار أردين واحد، وذلك من خالل 
دة راس املال كاملًة  تفوض اهل دخال شريك اسرتاتيجيز ) من عقد التأسيس واليت تنص على: " 5املادة رقم (، وتعديل يئة العامة جملس اإلدارة 

م رأمسال الشركة: يتألف رأمسال الشركة املصرح به واملكتتب واملدفوع من مخسة وعشرون مليون دينار أردين مقسم إىل مخسة وعشرون مليون سه
رأمسال الشركة: يتألف ليصبح نص املادة كاآليت: ، ويكون لكل سهم صوت واحد يف اجتماعات اهليئة العامة"، و قيمة كل سهم دينار أردين واحد

لكل   رأمسال الشركة املصرح به من مخسة وثالثون مليون دينار أردين مقسم إىل مخسة وثالثون مليون سهم قيمة كل سهم دينار أردين واحد، ويكون
) من النظام األساسي واليت تنص على: " يتألف رأمسال الشركة املصرح به واملكتتب 2املادة رقم (  ويئة العامة" سهم صوت واحد يف اجتماعات اهل

واملدفوع من مخسة وعشرون مليون دينار أردين مقسم إىل مخسة وعشرون مليون سهم قيمة كل سهم دينار أردين واحد، ويكون لكل سهم صوت 
يتألف رأمسال الشركة املصرح به من مخسة وثالثون مليون دينار أردين مقسم إىل دة كاآليت : ليصبح نص املاواحد يف اجتماعات اهليئة العامة"، 

    .مخسة وثالثون مليون سهم قيمة كل سهم دينار أردين واحد، ويكون لكل سهم صوت واحد يف اجتماعات اهليئة العامة"
ت الشركة: : - 3 ) وتعديل املادة 113455ترميز  هري وتقدمي خدمات تعقيم  املرافق واملنشآت (صناعة مواد التعقيم والتط  إضافة الغاية التالية إىل غا

ت الشركة" إلضافة الغاية املذكورة2رقم (   وتعديل ) من عقد التأسيس واليت تنص على " غا
من أراضي الغباشة وتلعة   1حوض رقم    1323  القطعة  رقمموافقة اهليئة العامة على تفويض جملس إدارة الشركة لبيع قطعة األرض اململوكة للشركة   - 4

لسعر الذي يرو ) مربع مرت وثالثون ةمثنمائة وتسعو (اثنان ومخسون دومن دومن  52.839والبالغة مساحتها عقيل  نه والواقعة على طريق املطار 
 .مناسباً 
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