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 حضرات المساهمين الكرام

 دعوة الى اجتماع الهيئة العامة العادية 

 م.ع.م الخطوط البحرية الوطنية األردنية لشركة  

 تحية طيبة وبعد،،، 

)عملا  رقم  الدفاع  قانون  بأحكام  لسنة  13  الوأ  1992(  )دمر  رقم  لسنة5فاع  الصناعة  جراءات  واإل 2020 (  وزير  معالي  عن  الصادرة 

ن خلل وسائل االتصال عله وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية مبموجب أمر الدفاع أ 9/4/2020لتموين بتاريخ والتجارة وا

واإل يسر مجلس  2021لكتروني  المرئي  األردنيةإدارة شركة  ،  الوطنية  البحرية  تحت    الخطوط  والمسجلة  العامة  )الالمساهمة  (  107رقم 

، 2021/ 27/4الموافق    الثلثاءالذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة ظهراا من يوم  و دعوتكم لحضور االجتماع السنوي للهيئة العامة العادية  

 ( للنظر في األمور التالية واتخاذ القرارات بشأنها. Zoom)  واإللكترونياالتصال المرئي  طريقة وسيلةعن وذلك 

 -:بنود جدول األعمال

 . 9/6/2020محضر االجتماع العادي السابق للهيئة العامة العادية المنعقد بتاريخ:   التصويت على -1

 والخطة المستقبلية والمصادقة عليهما.  2020/ 31/12تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في  علىللموافقة  التصويت  -2

في    علىللموافقة  التصويت   -3 المنتهية  المالية  للسنة  والخسائر  األرباح  وحساب  السنوية  المالية  عليها،   31/12/2020البيانات  والمصادقة 

 الشركة كأرباح نقدية على المساهمين. % من رأس مال 12وتوزيع ما نسبته 

 ، أو تفويض مجلس اإلدارة بذلك. وتحديد أتعابهم 2021انتخاب مدقق الحسابات الخارجي للشركة للعام  -4

مساهمة العامة المدرجة لسنة  تعليمات حوكمة الشركات البما يتوافق و)ولمدة أربع سنوات قادمة  لشركة  انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد ل -5

2017 .) 

 ضمن حدود القانون.  2020/ 31/12إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة عن الفترة المنتهية في  -6

للسادة   خلل    نالمساهمييمكن  من  باالجتماع  الخاصة  والمرفقات  الوثائق  كافة  الى  بالشركة   االلكتروني  الموقعالوصول   الخاص 

(www.jnslgroup.com)   / تحت بند األخبارNews . 

اإللكتروني  الرابط  خلل  من  االجتماع  هذا  حضوركم  يرجى 

(https://zoom.us/j/98276295158?pwd=TnZJRGlaUDFMRDl1UldSSW83V1N5QT09 أو توكي )بتعبئة ل مساهم آخر عنكم، وذل ك 

ا بواسطة البريد اإللكتروني    التوكيل أدناه  قسيمة قبل التاريخ المحدد للجتماع shareholders@jnslgroup.com وتوقيعها على أن ترسل إلكترونيا

وذلك قبل موعد  أعله  لى البريد اإللكتروني  كالة عدلية على ان يتم إرسالها إة بموجب وللمساهم توكيل غير المساهمين في الشرك   المذكور أعله ويجوز

 االجتماع. على انه سيتم التحقق من الحضور من خلل إبراز وثائق إثبات الشخصية للمساهمين أو الوكلء قبل الدخول للجتماع.

خلل   من  للجتماع  المحدد  التاريخ  قبل  ا  إلكترونيا واالستفسارات  األسئلة  طرح  مساهم  لكل  يحق  بأنه  اإلشارة  اإللكتروني   البريدوتجدر 

 shareholders@jnslgroup.comا/ج من خامسا البند  بأحكام  وذلك عملا  عليها  الرد  إلى  الصناعة    ليصار  وزير  معالي  الصادرة عن  اإلجراءات 

تقل عن   يحمل أسهما ال  الذي  المساهم  بأن  ا  والتموين، علما له طرح األسئلة واالستفسارات خلل  10والتجارة  يحق  باالجتماع  الممثلة  % من األسهم 

ا/ط من ذات اإلجراءات المشار إليها أعله.  االجتماع سنداا للبند خامسا

                                                                                        ،،،و التقدير ئق االحتراموتفضلوا بقبول فا

      رئيس مجلس اإلدارة         

  شعرموحلمي حمد أ
________________________________________________________________ 

    م.ع.م               الخطوط البحرية الوطنية األردنية  حضرة السيد رئيس مجلس إدارة

 أملك أسهم عددها __________.  أنا الموقع ادناه ________________________________________.

ا في الشرك ......   وكيلا عني لغايات .................م.ع.م  قد عينت السيد ...............................الخطوط البحرية الوطنية األردنية ة بصفتي مساهما

 . 2021/ 27/4م.ع.م  و الذي سيعقد في عّمان بتاريخ الخطوط البحرية الوطنية األردنية الحضور والتصويت نيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي 

 المساهم _________________ التوقيع :_______________________ التاريخ:_____________
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