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 شركة المركز األردني للتجارة الدولیة 

 المساھمة العامة المحدودة 
 دعوة اجتماع الھیئة العامة العادي وجدول أعمالھ 

 حضرات المساھمین الكرام 
 السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ . 

واإلجراءات    2020) لسنة  5وأمر الدفاع رقم (  1992) لسنة 13عمالً بأحكام قانون الدفاع رقم (
بتاریخ  الصا والتموین  والتجارة  الصناعة  وزیر  معالي  عن  أمر    04/2020/ 09درة  بموجب 

للشركة   العادي  العامة  الھیئة  إجتماع  إنعقاد  على  وموافقتھ  أعاله.  وسائلالدفاع  خالل    من 
، یسر مجلس إدارة الشركة دعوتكم لحضور اجتماع الھیئة العامة  اإلتصال المرئي واإللكتروني  

سیعق الذي  الساعة  العادي  تمام  في  والنصفد  اصباح  من    العاشرة  الموافق    الثنین یوم 
للشركة    04/2021/ 26 اإللكتروني  الموقع  على  المنشور  اإللكتروني  الرابط  خالل  من  وذلك 

التالیة   األمور  في  للنظر   ، للمساھمین  المرئي  اإلتصال  وسیلة  یوفر  والذي   ، أدناه  والمذكور 
 وإتخاذ القرارات : 

 .   06/2020/ 11بتاریخ   ع محضر االجتماع العادي السابقتالوة وقائ  -1
م والخطة  2020/ 12/ 31تقریر مجلس اإلدارة عن الفترة المالیة المنتھیة في   التصویت على    -2

 . والمصادقة علیھا  المستقبلیة
على  -3 في    التصویت  المنتھیة  للسنة  المالیة  البیانات  حول  الحسابات  مدققي  تقریر 

 . قة علیھا والمصاد  م 12/2020/ 31
على   -4 المنتھیة    التصویت  المالیة  للفترة  الختامیة  والحسابات  المالي  المركز    بتاریخ قائمة 

 م والمصادقة علیھا. 12/2020/ 31
%) من  5على المساھمین بنسبة (  نقدیة    مجلس اإلدارة بتوزیع أرباح   الموافقة على اقتراح  -5

 رأس المال . 
 فترة عملھم حسب القانون .  إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن  -6
 . او تفویض مجلس االدارةوتحدید أتعابھم   م2021انتخاب مدققي الحسابات للعام المالي    -7
 

من   المساھمین  من  عنكم  ینوب  من  توكیل  أو  اإلجتماع  حضور  المساھمین  السادة  من  یرجى 
اإللكتروني   الرابط  خالل  من  التوكیالت  إرسال  خالل 

http://registeration.jitco.com.jo/#Shareholders    المرفقة القسیمة  تعبئة  أو 
اإللكتروني    وتوقیعھا البرید  بواسطة  إرسالھا  ثم  التاریخ    info@jitco.com.joومن  قبل 

 المحدد لإلجتماع . 
األسئلة واإلستفسارات حول بنود جدول األعمال    وتجدر اإلشارة إلى أنھ یحق لكل مساھم طرح

قبل التاریخ المحدد لإلجتماع من خالل الرابط اإللكتروني المشار إلیھ أعاله لیصارة الى الرد  
علیھا ، وذلك عمالً بأحكام البند خامساً / ج من اإلجراءات الصادرة عن معالي وزیر الصناعة  

المساھم   بأن  علماً   ، والتموین  ( والتجارة  عن  تقل  ال  أسھماً  یحمل  األسھم  10الذي  من   (%
البند   الى  إستناداً  اإلجتماع  خالل  واإلستفسارات  األسئلة  طرح  لھ  یحق  باإلجتماع  الممثلة 

 خامساً/ط من ذات اإلجراءات . 
 رئیس مجلس اإلدارة 

 
 صالح موسى الشنتیر 
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