الشركة االستثمارية القابضة للمغتربين االردنيين
دعوة لحضور االجتماع السنوي الهيئة العامة العادي الحادي والثالثين
حضشات املساهمين الكشام ،،،،
ثحية طيبة وبعذ ،،،
ً
عمال بأحكام قاهىن الذفاع سقم ( )13لسىة  1992وأمش الذفاع سقم ( )5لسىة  ، 2020والاجشاءات الصادسة عً معالي وصٍش
الصىاعة والحجاسة والحمىًٍ بحاسٍخ  2020/4/9ومى افقحه على اوعقاد اجحماع الهيئة العامة العادي الحادي والثالثين مً
خالل وسيلة الاثصال املشئي والالكترووي بحاسٍخ ٌ 2021/ 02 / 22سش مجلس الاداسة دعىثكم لحضىس اجحم ــاع الهيئ ــة الـعـامة
ً
الـعـادي الزي سيعق ــذ في ثمام الساعة الىاحذة مً ظه ـشا مً ًىم الاسبعاء امل ــى افق  2021-3-24ملساهمي الضشكــة
الاسخثماسٍ ـة القابض ــة للمغتربين الاسدهيين  ،ورلك مً خـالل الاثص ـ ـال املــشئــي والالكح ـ ـشووي للمساهمين مً خـ ـ ـالل ثقىيـ ـ ـ ـ ـ ـة
(  ) ZOOMامليضىس على املىقع الالكترووي للضشكة وعلى مىقع دائشة مش اقبة الضشكات للىظش في الامىساملذسجة على جذول
الاعمال ادهاه.:
ثالوة وقائع اجحماع الهيئة العامة العادي السابق .
-1
الحص ــىٍد عل ــى ثقشٍ ــشمجل ــس الاداسة ع ــً الس ــىة املالي ــة املى ي ــة ف ــي  2020/12/31والخط ــة املس ــحقبلية لع ــام
-2
 2021واملصادقة علي ما .
الحصىٍد على ثقشٍشمذققي حسابات الضشكة عً السىة املالية املى ية في  2020/12/31واملصادقة عليه .
-3
مىاقض ــة امليةاهي ــة العمىمي ــة وحس ــا ألاسب ــال والخس ــائشللس ــىة املالي ــة املى ي ــة ف ــي  2020/12/31واملص ــادقة
-4
علي ما .
ن
ابشاء رمة سئيس واعضاء مجلس الاداسة عً السىة املى ية في  2020/12/31وفقا الحكام القاهى .
-5
مى افقة الهيئة العامة علـى اعـادة جعيـين الضـيخ هارـشعلـى ثل ثـاوي عضـى مجلـس مداسة مسـحقع بىـاء علـى قـشاس
-6
مجلس الاداسة . 2020-6-22
اهحخــا مــذققي حســابات الضــشكة للســىة املاليــة القادمــة وثحذًــذ أجعــاا م او ث ــىٍ مجلــس الاداسة بححذًــذ
-7
اجعاا م .
ًشجى حضىسكم هزا الاجحماع مً خالل الشابط الالكترووي(  ، )https://zoom.us/j/98923459831أو ثىكيع مساهم
ثخش عىكم ورلك بعذ جعبئة القسيمة املشفقة وثىقيعها قبع ان ثشسع الكتروهيا(  )Info@jeihldng.comقبع املىعذ
املحذد لالجحماع .
ً
وثجذس إلاصاسة بأهه ًحق لكع مساهم طشل ألاسئلة والاسح ساسات ملكتروهيا قبع الحاسٍخ املحذد لالجحماع مً خالل الشابط
ً
ً
إلالكترووي املضاس مليه أعاله ليصاس ملى الشد علي ا ورلك عمالبأحكام البىذ خامسا/ج مً إلاجشاءاثالصادسة عً معالي وصٍش
ً
الصىاعةوالحجاسة والحمىًٍ ،علما بأن املساهم الزي ًحمع أسهما ال ثقع عً  %10مً ألاسهماملمثلة باالجحماع ًحق له طشل
ً
ً
ألاسئلة والاسح ساسات خالل الاجحماع سىذا للبىذ خامسا/ط مً رات إلاجشاءات املضاسملي ا أعاله.
و اقبلىا فائق الاحترام ،،،،
سئيس مجلس الاداسة
ساض ي صاكشالىخضة
.............................................................................................................................................................................
الشركة االستثمارية القابضة للمغتربين االردنيين
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