الشركة العربية لصناعة المواسير

المعدنية م.ع.م

دعوة
إلى اجتماع الهيئة العامة العادي السادس والعشرين
حضرات المساهمين الكرام

ً
عمﻼ بأح ام قانون الدفاع رقم ) (13لسنة  ،1992وأمر الدفاع رقم ) (5لسنة 2020م ،واﻹجراءات الصادرة عن معا وز ر
الصناعة والتجارة والتمو ن بتار خ 2020/04/09م ،بموجب أمر الدفاع اﳌشار إليه أعﻼه ،و موافقته ع ا عقاد اجتماع ال يئة
ً
العامة العادي من خﻼل وسائل التواصل اﳌر ي واﻻلك و ي ،سر مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو وكيﻼ عنكم من اﳌسا م ن
ضور اجتماع ال يئة العامة السادس والعشرون للشركة من خﻼل وسائل اﻻتصال اﳌر ي واﻻلك و ي  ZOOMبواسطة الرابط
اﻻلك و ي اﳌ شور ع اﳌوقع اﻹلك و ي للشركة  http://www.asp-jo.com/shareholdersوالذي سيصلكم من خﻼل ال يد
اﻹلك و ي .shareholders@asp-jo.com
ً
ي شرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو وكيﻼ عنكم من اﳌسا م ن ضور اجتماع ال يئة العامة العادي ،والذي سيعقد
تمام الساعة الواحدة من ظ ر يوم اﻷحد اﳌوافق  ،2020/06/14وذلك من خﻼل الرابط اﻻلك و ي اﳌب ن أدناه ،والذي يوفر
وسيلة اﻻتصال اﳌر ي للسادة اﳌسا م ن ،للنظر اﻷمور التالية واتخاذ القرارات ا.
 .1قراءة وقا ع اﻻجتماع العادي السابق لل يئة العامة واﳌنعقد بتار خ .2019/03/26
 .2التصو ت ع تقر ر مجلس اﻹدارة عن أعمال الشركة خﻼل السنة اﳌالية اﳌن ية بتار خ  2019/12/31وا طة
اﳌستقبلية لعام .2020
 .3التصو ت ع تقر ر اﳌدقق اﳌستقل للشركة عن بيانا ا اﳌالية ا تامية اﳌوحدة اﳌن ية  2019/12/31وال
ً
عكس أوضاع ا اﳌالية ونتائج عمليا ا وتدفقا ا النقدية).علما بأنه لن يتم توز ع أر اح ع اﳌسا م ن للسنة اﳌالية
ً
اﳌن ية  2019/12/31وذلك نظرا لﻸسباب الرا نة.
 .4إبراء ذمة أعضاء مجلس اﻹدارة عن السنة اﳌالية اﳌن ية بتار خ .2019/12/31
 .5انتخاب مدقق ا سابات اﳌستقل للشركة للسنة اﳌن ية بتار خ  2020/12/31وتحديد أ عابه أو تفو ض مجلس
اﻹدارة بتحديد أ عابه
الرجاء ا ضور او توكيل من ينوب عنكم من اﳌسا م ن ضور ذا اﻻجتماع وذلك من خﻼل الرابط اﻻلك و ي
 ،http://www.asp-jo.com/shareholdersوذلك قبل التار خ ا دد لﻼجتماع اﳌشار إليه أعﻼه ،وتجدر اﻹشارة إ أنه يحق
للمسا م طرح اﻷسئلة واﻻستفسارات ش ل الك و ي قبل التار خ ا دد لﻼجتماع واﳌشار إليه أعﻼه ،وذلك من خﻼل الرابط
ً
ً
اﻻلك و ي اﳌشار إليه أعﻼه ،ليصار ع الرد عل ا ،وذلك عمﻼ بأح ام البند خامسا/ج من اﻹجراءات الصادرة عن معا وز ر
ً
ً
الصناعة والتجارة والتمو ن ،علما بأن اﳌسا م الذي يحمل أس ما ﻻ تقل عن ) (%10من اﻷس م اﳌمثلة باﻻجتماع ،يحق له طرح
ً
ً
اﻷسئلة واﻻستفسارات خﻼل اﻻجتماع ،وذلك اس نادا إ البند خامسا/ط من ذات اﻹجراءات اﳌشار إل ا أعﻼه.
وتفضلوا بقبول فائق اﻻحترام

**5209

رئيس مجلس اﻹدارة
موسى شحادة
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الشركة العربية لصناعة المواسير المعدنية م.ع.م
قسيمة توكيل
عدد اﻷسهم

رقم المساهم:

أنا  /نحن بصفتي مساهما في الشركة العربية لصناعة المواسير المعدنيـة ش م ع فقـد عينـت  ..............................وكـيﻼً عنـي
وفوضته أن يصوت باسمي وبالنيابـة عنـي فـي اجتمـاع الهيئـة العامـة العـادي السـادس والعشـرون والـذي سـيعقد فـي تمـام السـاعة
الواحدة من ظهر يوم اﻷحد الموافق  ،2020/06/14والذي سيعقد بواسطة اﻻتصال المرئي من خﻼل الـرابط اﻻلكترونـي المبـين علـى
موقع الشركة وفي الدعوة ،والتصويت نيابة عني على جميع القرارات في هذا اﻻجتماع.

اسم الشاهد وتوقيعه

اسم الشاهد وتوقيعه

توقيع اﳌوكل

