
 حضرات الشركاء الكرام 
    

 
  تحیة مباركة وبعد، 

واإلجراءات الصادرة عن معالي وزیر    2020) لسنة  5وأمر الدفاع رقم (  1992) لسنة  13عمالً بأحكام قانون الدفاع رقم ( 
كیر لصناعة    شركة  رئیس ھیئة مدیرین یسر بموجب أمر الدفاع أعاله، 4/2020/ 9الصناعة والتجارة والتموین بتاریخ 

) یوم  مساء) من (1تمام الساعة (سیبدأ في    يلذا  العاديغیر   دعوتكم لحضور اجتماع الھیئة العامةالورق الصحي ذ.م.م  
وذلك  شركة كیر لصناعة الورق الصحي ذ.م.م  للشركاء في   )ZOOMعن طریق برنامج (  )2022/ 19/9() الموافق  االثنین(

المرئي   أدناه، والذي یوفر وسیلة االتصال  والمذكور  للشركة  الموقع اإللكتروني  المنشور على  الرابط اإللكتروني  من خالل 
  فیھا.  تالقراراللشركاء، للنظر في األمور التالیة واتخاذ 

  -المتضمن:  جدول أعمال اجتماع الھیئة العامة غیر العادي
  

 رفع رأس مال الشركة من حساب جاري الشركاء. . 1
تعدیل المواد الخاصة برأس مال الشركة وحصص الشركاء الواردة في عقد التأسیس والنظام األساسي للشركة بما   .2

 وزیادة رأس المال. یتوافق 

من خالل الرابط  )ZOOM(عن طریق بواسطة وسائل االتصال المرئي والمسموع برنامج االجتماع  ھذایرجى حضوركم 
  -االلكتروني التالي: 

  

https://us05web.zoom.us/j/85725497711?pwd=MndlWWkvYUNqeGVFbCt4bktDb2pzdz
09  

Meeting ID: 857 2549 7711 

Passcode: SyBJ19 

  ) www.caretissue.com(والمنشور على موقع الشركة االلكتروني 

أو تفویض شریك آخر عنكم بواسطة تعبئة القسیمة المرفقة وتوقیعھا على أن ترسل إلكترونیاً بواسطة البرید اإللكتروني الى البرید 
 التاریخ المحدد لالجتماع المذكور أعاله.  قبل )mohammad.nsour@hadidilaw.com(الخاص بالشركة  االلكتروني

الرابط   من خالل  لالجتماع  المحدد  التاریخ  قبل  إلكترونیاً  واالستفسارات  األسئلة  لكل شریك طرح  بأنھ یحق  اإلشارة  وتجدر 
د خامساً/ج من اإلجراءات الصادرة عن معالي وزیر اإللكتروني المشار إلیھ أعاله لیصار إلى الرد علیھا وذلك عمالً بأحكام البن

% من الحصص الممثلة باالجتماع یحق لھ 10الصناعة والتجارة والتموین، علماً بأن الشریك الذي یحمل حصص ال تقل عن  
 طرح األسئلة واالستفسارات خالل االجتماع سنداً للبند خامساً/ط من ذات اإلجراءات المشار إلیھا أعاله. 

 
            االحترام،ا بقبول فائق وتفضلو

 رئیس ھیئة مدیرین
 توقیع 
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ــ   ـــــــــــــــــــــــــــ



 حضرة السید رئیس ھیئة مدیرین المحترم
 (                   )/ عّمان   (             ). ب ص 

 األردن 
 :   رقم الشریك  

 :   عدد الحصص     
 أنا

 
في   شریكاً  ذ.م.مبصفتي  الصحي  الورق  لصناعة  كیر  السید   شركة  عینت  قد 

عني   وكیالً    ……………………… مدینة  مـن    ..........................................................................
 2022ستعقد في عّمان بتاریخ      /     /   الذي العادیةوفّوضتھ أن یصّوت بإسمي وبالنیابة عني في اجتماعات الھیئة العامة غیر  

 
 التوقیع ............................   شاھــد ............................   ..................  التاریخ ......

 
 
 
 
 
 

 


