الشركة العربية لصناعة المواسير

المعدنية م.ع.م

دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي السابﻊ والعشرين
حضرات المساهمين الكرام
تحية مباركة وبعد،
عمﻼً بأحكام قانون الدفاع رقم ) (13لسﻨة  1992وأمر الدفاع رقم ) (5لسﻨة  2020واﻹجراءات الصادرة عن معالي وزير
الصﻨاعةوالتجارة والتموين بتاريخ  2020/4/9بموجب أمر الدفاع أعﻼه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية
من خﻼل وسائل اﻻتصال المرئي واﻹلكتروني بتاريخ 2021/02/22م ،يسر مجلﺲ اﻹدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة
العامة العادي السابﻊ والعشرين والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم اﻷحد الموافق 2021/03/21
لمساهمي الشركة العربية لصﻨاعة المواسير المعدنية ش.م.ع وذلك من خﻼل الرابط اﻹلكتروني المﻨشور على الموقﻊ
اﻹلكتروني للشركة والمذكور أدناه ،والذي يوفر وسيلة اﻻتصال المرئي للمساهمين ،للﻨظر في اﻷمور التالية واتخاذ
القرارت:
.1
.2
.3
.4
.5

قراءة وقائﻊ اﻻجتماع العادي السابق للهيئة العامة والمﻨعقد بتاريخ .2020/06/14
التصويت على تقرير مجلﺲ اﻹدارة عن أعمال الشركة خﻼل السﻨة المالية المﻨتهية بتاريخ 2020/12/31
والخطة المستقبلية لعام  2021والمصادقة عليهما.
التصويت على تقرير المدقق المستقل للشركة عن بياناتها المالية الختامية الموحدة المﻨتهية في 2020/12/31
والتي تعكﺲ أوضاعها المالية ونتائج عملياتها وتدفقاتها الﻨقدية وعلى حسابات وميزانية الشركة لعام2020
والمصادقة عليهما.
التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلﺲ اﻹدارة عن السﻨة المالية المﻨتهية بتاريخ  2020 /12/31وفق أحكام
القانون.
انتخاب مدقق الحسابات المستقل للشركة للسﻨة المﻨتهية بتاريخ  2021/12/31وتحديد أتعابه أو تفويض مجلﺲ
اﻹدارة بتحديد أتعابه.

يرجى حضوركم هذا اﻻجتماع من خﻼل الرابط اﻹلكتروني) (http://www.asp-jo.com/shareholdersأو
توكيل مساهم آخر عﻨكم ،وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونيا ً بواسطة البريد اﻹلكتروني
) (shareholders@asp-jo.comقبل التاريخ المحدد لﻼجتماع المذكور أعﻼه.
وتجدر اﻹشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح اﻷسئلة واﻻستفسارات إلكترونيا ً قبل التاريخ المحدد لﻼجتماع خﻼل الرابط
اﻹلكتروني المشار إليه أعﻼه ليصار إلى الرد عليها وذلك عمﻼًبأحكام البﻨد خامساً/ج من اﻹجراءات الصادرة عن
معالي وزير الصﻨاعة والتجارة والتموين ،علما ً بأن المساهم الذي يحمل أسهما ﻻ تقل عن  %10من اﻷسهم الممثلة
باﻻجتماع يحق له طرح اﻷسئلة واﻻستفسارات خﻼل اﻻجتماع سﻨدا ً للبﻨد خامساً/ط من ذات اﻹجراءات المشار إليها
أعﻼه.
وتفضلوا بقبول فائق اﻻحترام
رئيس مجلس اﻹدارة
موسى شحادة

.....................................................................................................................................
حضرة السيد رئيس مجلس إدارة الشركة العربية لصناعة المواسير المعدنية ش م ع المحترم
ص  .ب  / 13سحاب  11512اﻷردن
عدد اﻷسهم

رقم المساهم:

أنا ---------------------------------------------------------
بصفتي مساهما في الشركة العربية لص ناعة المواس ير المعدني ة ش م ع ق د عين ت الس يد ..............................................م ن
مدين ة  ..................وك يﻼً عن ي وفوض ته أن يص وت باس مي وبالنياب ة عن ي ف ي اجتم اع الهيئ ة العام ة الع ادي الس ابﻊ والعش رين
للشركة العربية لصناعة المواسير المعدنية ش م ع والذي سيعقد في ع ّمان في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم اﻷح د المواف ق
 2021/03/21بواسطة اﻻتصـال المرئـي.
اﻟﺘﺎرﻳﺦ ........................

ﺷﺎﻫــﺪ ............................

اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ

