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 ( )13لسنة  1992وأمر الدفاع رقم ( )5لسنة  2020واإلجراءات
الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ  2020/04/09بموجب أمر الدفاع
أعاله .وموافقته على إنعقاد إجتماع الهيئة العامة العادي للشركة من خالل وسائل اإلتصال
المرئي واإللكتروني  ،يسر مجلس إدارة الشركة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي
الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر صباحا ً من يوم الخميس الموافق  2020/06/11وذلك
من خالل الرابط اإللكتروني المنشور على الموقع اإللكتروني للشركة والمذكور أدناه  ،والذي
يوفر وسيلة اإلتصال المرئي للمساهمين  ،للنظر في األمور التالية وإتخاذ القرارات :
 -1تالوة وقائع محضر االجتماع العادي السابق.
 -2التصويت على تقرير مجلس اإلدارة عن الفترة المالية المنتهية في 2019/12/31م والخطة
المستقبلية.
 -3التصويت على تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في
2019/12/31م.
 -4التصويت على قائمة المركز المالي والحسابات الختامية للفترة المالية المنتهية في
2019/12/31م والمصادقة عليها.
 -5التصويت على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة (  )%8من
رأس المال .
 -6إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن فترة عملهم حسب القانون .
 -7انتخاب مدققي الحسابات للعام المالي 2020م.
يرجى من السادة المساهمين حضور اإلجتماع أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين من خالل
إرسال التوكيالت من خالل الرابط اإللكتروني
 http://registeration.jitco.com.jo/#Shareholdersأو تعبئة القسيمة المرفقة
وتوقيعها ومن ثم إرسالها بواسطة البريد اإللكتروني  jitcojo@yahoo.comقبل التاريخ
المحدد لإلجتماع.
وتجدر اإلشارة إلى أنه يحق لكل مساهم طرح األسئلة واإلستفسارات حول بنود جدول األعمال
قبل التاريخ المحدد لإلجتماع من خالل الرابط اإللكتروني المشار إليه أعاله ليصارة الى الرد
عليها ،وذلك عمالً بأحكام البند خامسا ً  /ج من اإلجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة
والتجارة والتموين ،علما ً بأن المساهم الذي يحمل أسهما ً ال تقل عن ( )%10من األسهم
الممثلة باإلجتماع يحق له طرح األسئلة واإلستفسارات خالل اإلجتماع إستنادا ً الى البند
خامساً/ط من ذات اإلجراءات.
رئيس مجلس اإلدارة
صالح موسى الشنتير
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