شركة المركز األردني للتجارة الدولية
المساهمة العامة المحدودة
دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي وجدول أعماله
حضرات المساهمين الكرام
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته .
عمالً بأحكام قانون الدفاع رقم ( )13لسنننة  1992وأمر الدفاع رقم ( )5لسنننة  2020واإلجراءات الصننادرة
عن معنال ويرر الصنننننناعنة واللجنارة واللمورن بلنارر  2020/04/09بموجن أمر الندفناع أعالوم ومواف لن
على إنع اد إجلماع الهرئة العامة العادي للشركة من خالل وسائل اإللصال المرئ واإللكلرون  ،رسر مجلس
إدارة الشنركة دعولكم لحونور اجلماع الهرئة العامة العادي ال ي سنرع د ف لمام السناعة الحادرة عشنر صنباحا ً
من روم الخمرس الموافق  2022/04/21و لك من خالل الرابط اإللكلرون المنشنور على الموق اإللكلرون
للشننركة والم كور أدناو  ،وال ي روفر وسننرلة اإللصننال المرئ للمسنناهمرن  ،للنار ف المور اللالرة وإلخا
ال رارات :
 -1لالوة وقائ محور االجلماع العادي السابقم
 -2مناقشة ل ررر مجلس اإلدارة عن الفلرة المالرة المنلهرة ف 2021/12/31م والخطة المسل بلرةم
 -3سماع ل ررر مدق الحسابات حول البرانات المالرة للسنة المنلهرة ف 2021/12/31مم
 -4مناقشة قائمة المركي المال والحسابات الخلامرة للفلرة المالرة المنلهرة ف 2021/12/31م والمصادقة
علرهام
 -5المواف ة على لوصرة مجلس اإلدارة بلوير أرباح على المساهمرن بنسبة (  )%5من رأس المال م
 -6إبراء مة أعواء مجلس اإلدارة عن فلرة عملهم حس ال انون م
 -7انلخا مدق الحسابات للعام المال 2022مم
 -8أرة أمور أخرى ل لرح الهرئة العامة إدراجها على جدول العمال حس أحكام ال انونم
ررجى من السننادة المسنناهمرن حوننور اإلجلماع أو لوكرل من رنو عنكم من المسنناهمرن من خالل إرسننال
ال لوكرالت من خالل الرابط اإللكلرون مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم أو لعبئننة ال سنننننرمننة
المرف نة ولوقرعهنا ومن م إرسنننننالهنا بواسننننطنة البررند اإللكلرون مممممممممممممممممممممم قبنل اللنارر المحندد
لإلجلماع م
وتجدر اإلشاارة لل أنه يح لكل مسااهم حرا األسائلة واإلساتاساارات حول بنود جدول األعمال لبل التاري
المحدد لإلجتماع من خالل الرابح اإللكتروني المشار لليه أعاله ليصارة ال الرد عليها  ،وذلك عمالً بأحكام
البند خامسا ً  /ج من اإلجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين  ،علما ً بأن المساهم
الذي يحمل أساهما ً تلل عن  )%10من األساهم الممللة باإلجتماع يح له حرا األسائلة واإلساتاساارات
خالل اإلجتماع لستنادا ً ال البند خامساً/ح من ذات اإلجراءات .
رئيس مجلس اإلدارة
صالح موس الشنتير

