
 ستثمار المساهمة العامة )ناقل( شركة المقايضة للنقل واال
 

  0202هيئة العامة الغير العادي لعام لل المؤجل دعوة حضور وجدول أعمال إجتماع
 

 حضرات المساهمين الكرام،،،

 اسم المساهم : ........................................................    عدد االسهم )...................(                      
 تحية طيبة وبعد،

 

، واإلجراءات الصادرة عن معالي وزير 1212( لسنة 5وأمر الدفاع رقم ) 3991( لسنة 31عماًل بأحكام قانون الدفاع رقم )

هيئة العامة لل المؤجلتماع االجعلى انعقاد  بموجب أمر الدفاع أعاله وموافقته 9/4/1212الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 

الهيئة العامة  المؤجلجتماع اإلمن خالل وسائل االتصال المرئي واإللكتروني ، يسر مجلس اإلدارة دعوتكم لحضور الغيرعادي

لمساهمي  12/03/1011االثنين الموافق  يوم صباح مباشرة انتهاء اجتماع الهيئة العامة العاديبعد  سيعقدالذي  الغيرعادي

( ش.م.ع، وذلك من خالل الرابط اإللكتروني المنشور على الموقع اإللكتروني للشركة ناقل) شركة المقايضة للنقل واالستثمار

 :واتخاذ القرارات التالية للمساهمين، للنظر في جدول االعمالوالمذكور أدناه، والذي يوفر وسيلة االتصال المرئي 
 

 العادي والمتضمن:غير جدول أعمال الهيئة العامة           

 .الى غايات الشركة  الخطرة غير( القمامة) الصلبة النفايات ونقل جمعالتصويت على إضافة غاية  .2

 حيث من الشركة على عبء تشكل والتي( العاملة غير) المستخدمة غير الشركة اصول من جزء بيع التصويت على .1

 التي الجديدة القوانين بسبب وذلك لها الشركة حاجة عدم مع واستهالكات وتأمين ترخيص من السنوية المصاريف

 .النقل أنماط حددت والتي البري النقل قطاع تنظيم هيئة عن صدرت

 .االجتماع هذا عن المنبثقة الخاصة بالمواد للشركة األساسي والنظام التأسيس عقد تعديل على الموافقة .3

 . العامه هئالهي قرارات لتنفيذ المعنيه الدوائر خالل من والرسميه القانونيه االجراءات باستكمال االداره مجلس تفويض .4

 

 

ورابط حضور االجتماع هو  ( Meeting ID: 844 407 6086( حيث ان )ZOOMسيتم عقد االجتماع من خالل تطبيق )

https://us04web.zoom.us/j/8444076086?pwd=YVFhSlZ3ODY4MEh6bXBPZnhUS2N5UT09 يرجى من  وعليه

)اإلسم والرقم الوطنـي والبريد اإللكتروني الخاص بكم ورقم الهاتف النقال( في حالة  إرســال البيانات الشخصيةالمساهمين الكرام 

كتاب التفويض بالحضور، أو إرسال الوكاالت مع ضرورة إرسال البيانات الشخصية الخاصة بالمفوض بالحضور من )و/الحضور أصالة، 

قبل ( info@naqel.com)للشركةــور( على البريد اإللكتروني مفـوض بالحضللشخص الالبريد اإللكتروني ورقــم الهـاتــف النقـال 

 (www.naqel.com على موقع الشركة االلكتروني االرشاداتسيتم ارسال كلمة المرور للراغبين بالحضور وحسب ) تاريخ االجتماع المذكور أعاله.

 شركةوتجدر اإلشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح األسئلة واالستفسارات إلكترونيًا قبل التاريخ المحدد لالجتماع من خالل البريد اإللكتروني لل

(info@naqel.com) وزير الصناعة والتجارة الرد عليها وذلك عماًل بأحكام البند خامسًا/ج من اإلجراءات الصادرة عن معالي  ليتم

 .والتموين

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،،

      رئيس مجلس اإلدارة                 
 المهندس/ثائر صمصام فهمي النمر
 

 .....…...........................................قسيمة التوكيل..................................................
 

  المحترم واالستثمار للنقل المقايضة شركة إدارة مجلس رئيس السيد حضرة
 

 المقايضة شركة في مساهم وبصفتي )................( :االسهم وعدد ............................................... انا

 عني وكيال .................................................. السيد/ المساهم عينت قد )ناقل( واالستثمار للنقل

 سيعقد والذي العادي غير ةالعام هيئةلل المؤتجل تجتما اإل في عني وبالنيابة بإسمي يصوت ان وفوضته

 . (zoom) تطبيق عبر 12/30/1311 الموافق االثنين يوم صباح مباشرة يدالعا العامة الهيئة اتجتما  انتهاء بعد

 1311........../........../ في: عمان         

 

             .................................................... :الموكل/المساهم اسم           ............................................. الشاهد: اسم 
 

 ..................................................... التوقيع:                                     ............................................. :         التوقيع 
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