
 

 

 

 

 1048 :الرقـــم

  4/4/2020  التاريخ: 

 

 سعادة السيد عضو الهيئة العامة للغرفة المحترم

 األردن. –عّمان 

 

 تعليمات اإلشراف على تنفيذ اإلجراءات الخاصة بعقد إجتماع   الموضوع:       

 2020الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة المعدلة لعام                     

  

 تحية طيبة وبعد،

تعليمات   [  وأرجو أن أرفق لسعادتكم نُسخة عن  هديكم غرفة تجارة عمان أطيب تحياتها،  ت 

المساهمة اإلشراف على تنفيذ اإلجراءات الخاصة بعقد إجتماع الهيئة العامة للشركات 

( 5630في عدد الجريدة الرسمية رقم ) ةوالمنشور ] 2020 العامة المعدلة لعام

للتكرم  ا،إعتباراً من تاريخ نشره ابدأ العمل به والتي، 2/4/2020بتاريخ  ةالصادرو 

 باإلطالع والعلم.

 

 بقبول فائق اإلحترام، سعادتكموتفضلوا 

 

 هـ.د/ل.م

 



١٩٦١ 

 ١٩٦١

 املساهمة للشركات العامة اهليئة اجتماع بعقد اخلاصة اإلجراءات تنفيذ على اإلشراف تعليمات

  ٢٠٢٠العامة املعدلة لعام

  

تسمى هذه التعليمات (تعليمات اإلشراف على تنفيذ اإلجراءات الخاصة بعقد اجتماع  : ١ المادة

) وتقرأ مع تعليمات  ٢٠٢٠الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة المعدلة لعام
اإلشراف على تنفيذ اإلجراءات الخاصة بعقد اجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة 

  .الجريدة الرسميةفي  هامن تاريخ نشراعتبارا , ويعمل بها  ٢٠١٧العامة لسنة 

) من التعليمات االصلية بإضافة عبارة ( قيام مجلس أدارة الشركة ٣تعدل المادة (:  ٢المادة 

بتنفيذ ) بعد كلمة (على) بمطلع الفقرة ، لتصبح (يتولى المراقب أو المنتدب االشراف 
  . االجتماع ... )على قيام مجلس إدارة الشركة بتنفيذ إجراءات عقد 

) لتصبح ( يقوم رئيس  مجلس إدارة الشركة بتقديم ٣تعدل الفقرة (و) من المادة ( : ٣المادة 

كتاب خطي يتضمن ان جميع اجراءات عقد االجتماع سواء بتوجيه الدعوات والتباليغ 
  .  ونصاب الحضور واتخاذ القرارات متفقة واحكام القانون وهذه التعليمات

  : ) بإضافة الفقرة (ب) اليها٤تعدل المادة ( : ٤المادة 

يجوز لمجلس إدارة الشركة عقد إجتماعات الهيئة العامة العادية وغير العادية بواسطة  -
الهاتف او التلفزة االلتكرونية أو أي من وسائل االتصال االخرى شريطة ان يتمكن جميع 

ماع ومناقشة بعضهم المساهمين وأعضاء مجلس االدارة المشاركين في االجتماعات س
البعض حول بنود جدول أعمال االجتماع ، على ان يصادق رئيس مجلس االدارة او نائبه في 

 . حال غيابه وأمين السر على المحضر وعلى إنعقاد االجتماع بشكل قانوني
  
  

  : ) بــ٥تعدل المادة ( : ٥المادة 

  

كلمة المنتدب الواردة بالفقرة  إضافة عبارة ( االشراف على قيام رئيس الجلسة بإعالن ) بعد -
(أ) منها . وعبارة (االشراف على قيام رئيس الجلسة بالتثبت ) بعد كلمة المنتدب بالفقرة 

  (ب) منها .

 إضافة الفقرة (ج)  بالنص : -
( يكون رئيس مجلس اإلدارة مسؤوال تجاه الشركة والمساهمين والغير عن كل مخالفة 

م قانون الشركات اوهذه التعليمات او عن اي خطأ في إرتكبها اي منهم او جميعهم ألحكا



١٩٦٢  

 
محاضر اجتماعات الهيئة العامة العادية او غير العادية والكتب والشهادات الصادرة لهذا 

  المقتضى والموقعه من قبلهم .

) من التعليمات لتصبح ( يتم التصويت على إنتخاب أعضاء مجلس ٨تعدل المادة ( : ٦المادة 

  بإستخدام نماذج اإلقتراع المعتمدة من مجلس االدارة مسبقا .االدارة سرا ، 
  

) من التعليمات بإضافة عبارة (االشراف على قيام رئيس الجلسة ١٢تعدل المادة (  : ٧المادة 

  بالتحقق) بعد كلمة المنتدب الواردة بها .
  

رئيس الجلسة ) من التعليمات بإضافة عبارة (االشراف على قيام ١٣تعدل المادة ( : ٨المادة 

  بإعالن ) بعد كلمة المنتدب الواردة بها.
  

) من التعليمات بإضافة عبارة (االشراف على قيام رئيس الجلسة ١٤تعدل المادة ( :٩المادة 

  .بالتحقق ) بعد كلمة المنتدب الواردة بها
  
  

            
   وزير الصناعة والتجارة والتموين  
  ـــــــوريـــد.طــــارق احلمـــــــ  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


