
 
 

 

 

 العادي   جتماع الهيئة العامةال دعوة 
 

 صندوق البريد :                          رقم المساهم:  اسم المساهم :
 عدد األسهم:   

 

 الرمزي البريدي :               

 ،،،وبعد تحية وإحترام 
 تأت ظالال  أ جاماعالالاتأ رت االالاتأ ر امالال أ,أو جالالا  أ2020(أرسالال  أ5أمالالاأ رالال )ا أ نالال أ أ1992(أرسالال  أ13عمالالبأحكامالالانأنالالادفاأ رالال )ا أ نالال أ  

جالالالارالأ رة  هأوا االالالاتأ رمالالال كاك أرمسالالالا اتأ رمسالالالاام أ ر امالالال أو رسالالالا اتأ رمسالالالاام أ رلاةالالال أو رسالالالا اتأ  تأ رمسالالال ور  أ رم الالال وة أمو

 رت االال أأ,أوحمفجالالأأأمالالاأ رالال )ا أأعالالب أومف )إاالالاأعمالالمأعد إالالاةأ جامالالا أ9/4/2020و رصالالاة هأعالال أواكالالاأ رصالال اع أو راجالالا هأو رامالالفك أكاالالا ك أ

أ.أ12/5/2020 ر ام أ ر اةيأم أخبلأوسائلأ رتصالأ رمائيأو ررمااوديأحاا ك أ

برردعام م لارررار اعتمررائ اله اررا الاامررا الاررادي والرراي سرر اةد  رر  ممررا  السرراعا  شررر ا اوسررااق الاررر  اورد  ررايتشرررم مس ررا ادار  

 Ciscoا اومصررال المر رر  واول ترو رر  ط بااسرر)ا   ررا   الل وسرر  خرر مرري  1/6/2020الماا رر   اوثنرر يالثا  ررا عشررر مرري مهررر يررا  

WebEx Events ك مرري خررالل الرررابت اول ترو رر  المنشررار ع ررك الماقررش اول ترو رر  ل شررر ا والمررا ار  د ررا  والرراي يررا ر ( وذلرر

 : مساهم ي ل ن ر    اومار التال وس  ا اومصال المر   ل
 

 . لسابق للهيئة العامةاالجتماع العادي ا قراراتتالوة :       أوال

أو رلط أ رمساإبم  أ.أ2019تإاكاأمجمالأ رة  هأع أ عمالأ رسا  أرم انأ راصفكتأعممأأ:أأأأأأأثا  ا  

را   مالال نحأاسالالاحاتأ رسالالا  أعالال أم و د اتالالاأواسالالاحاتتاأ رلاام الال أو اف رتالالاأو وسالالاعتاأ رمار الال أرمسالال  أ رم ات الال أ)الاليأتإاكالالاأ راصالالفكتأعمالالمأأ:أأأأأثالثرر

أ.31/12/2019

(أ24,750%(أم أ أسأأمالأ رسا  أوأحإ م أ 110 رمف )إ أعممأتفة اتأمجمالأ إلة  هأحافاكعأأ حاحأدإ ك أعممأ رمساام  أح سب أ أ:أأ ابارررا  ر

أ(أ رفأةك ا أمما)ا أ عضا أمجمالأ رة  ه.أأأأ45 أبمغمم فاأةك ا أوأتلص صأم

أ.ح  وةأ رإادفاأ2019 رمار  أأ م أ رمس ور  أرمس  أ حا  أ م أ ئ الأوأعضا أمجمالأ رة  ه راصفكتأعممأ:أ    خامسا  

 .أ وتففكضأمجمالأ رة  هأحا  ك أ ت احتأ2020 دالابأم نحأاساحاتأ رسا  أرس  أ رمار  أ:أأأأسادسا  

https://www.jdfshops.com/ar/meeting- جامالالا أمالال أخالالبلأ رالالا حوأ إلرمااودالاليكاجالالمأاضالالف   أاالال  أ ر:أأأ سرراباا  

docutmentsحف سالالط أ رباكالال أأتاسالاللأعرمااود الالا أ(أأوأتف  لأمساا أآخاأع م ،أو ركأحا با أ رإس م أ رما)إ أوتفن  تالالاأعمالالمأأاأ

 (أنبلأ راا ك أ رم  ةأربجاما أ رم  ف أأعب .Shareholders@jdfshops.com إلرمااوديأ 

مسا أوتج  أ إلشا هأحكداأك حأرملأمساا أطاحأ ألسام أو رسافسا  تأعرمااود ا أنبلأ راا ك أ رم  ةأربجاما أم أخبلأ را حوأ إلرمااوديأ ر*أ

رصاة هأع أم اريأواكاأ رص اع أو راجا هأو رامفك ،أعمما أعر اأأعب أر صا أعرمأ راةأعم تاأو ركأعمب أحكامانأ رب  أخامسا /جأم أ إلجا   تأ 

%أم أ ألست أ رممثم أحارجاما أك حأراأطاحأ ألسام أو رسافسا  تأخبلأ رجاما أس    أرمب  أ10حكاأ رمساا أ ر يأك ملأأستماأرأتإلأع أ

أخامسا /طأم أ  تأ إلجا   تأ رمسا أعر تاأأعب .

أ"أوتفضمف أحإبفلأ)ائحأ إلااا نأ"
 ر  ا مس ا اودار                                                  

أ                                                          
       د. هايل مامد عب دات                                                   
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 لتوكيل                         قسيمة ا                               
 

            
 

 

 إلى السادة / شركة األسوق الحرة األردنية م.ع.م
    عدد األسهم:  : رقم المساهم

شاار ة االسااوا   بصاايتم مساااهما  اام   ...............................مااا الجنسااية .......................................................................................  الموقع أدنااا   أنا
لحضااور اجتماااع ميوضا ايا  ليقااوم مقااامم و يالً عنم  …………………………………… ..........………………   قد عينتم.ع.م  الحرة االردنية

 .1/6/2020 الموا ق االثنيا و اا يصوت باسمم و بالنيابة عنم  م االجتماع المذ ورالذي سيعقد يومال ترونياً الهيئة العامة العادي 
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