
  الشركة المتصدرة لألعمال والمشاريع المساهمة العامة المحدودة
  +٩٦٢ ٦  ٥٩٣٣٨١٥تلفون   – ٧٨٠٩ص.ب   –عمان  

 

  و االربعون و جدول اعماله   تاسعال دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي

        
       رقم المساهم                                                                                             إسم المساهم     

       عدد األسهم                                                              
 تحية طيبة وبعد،

و هيئات المديرين للشركات المساهمة العامة و الشركات المساهمة الخاصة و الشركات  عمالً بإجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس اإلدارة   
لسنة   ٥من الفقرة ثانياً من أمر الدفاع رقم  ٢وزير الصناعة والتجارة و التموين استناداً ألحكام البند رقم معالي ذات المسؤولية المحدودة، الصادرة عن 

، يسر رئيس وأعضاء مجلس االدارة دعوتكم لحضور اجتماع  و موافقته على انعقاد االجتماع  ١٩٩٢لسنة  ١٣ والصادر بمقتضى قانون الدفاع رقم ٢٠٢٠
الشركة المتصدرة ، لمساهمي ٠٥/٠٤/٢٠٢٣الموافق  االربعاءمن يوم  صباحا  حادية عشرةال للشركة، والذي سيعقد في تمام الساعة  ٤٩الهيئة العامة العادي 
  و المنشور على موقع الشركة  اإللكتروني ) https://zoom.us (  م.ع.م. وذلك بواسطة  وسيلة االتصال المرئي واإللكترونيلألعمال والمشاريع 

 www.premier.com.jo  فيها وإتخاذ القرارات التالية  للنظر في المواضيع التالية :  
  

  جدول اعمال الهيئة العامة العادي و المتضمن ما يلي: 
  

 . ٠٧/٠٤/٢٠٢٢تالوة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ  .١
 . ٢٠٢٣لعام والخطة المستقبلية  ٢٠٢٢التصويت على  تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية لعام  .٢
 . ٣١/١٢/٢٠٢٢السنة المالية المنتهية في التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن  .٣
 والمصادقة عليها وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة   ٣١/١٢/٢٠٢٢الميزانية العمومية وبيان الدخل للسنة المالية المنتهية في التصويت على  .٤

  .٢٠٢٢عن السنة المالية 
 .    او تفويض مجلس االدارة بتحديد اتعابهم تحديد أتعابهم و ٢٠٢٣انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية  .٥

 
h  يرجى حضوركم هذا االجتماع من خالل الرابط االلكتروني: ( ps://us06web.zoom.us/j/83530593879  ( 

      تعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد اإللكترونيو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك ب 
tariq.alrosan@premier.com.jo    .قبل التاريخ المحدد لإلجتماع المذكور أعاله  

 االلكتروني :   ت المالية و التقرير السنوي يرجى مراجعة موقع الشركةناطالع على البيالإلwww.premier.com.jo 
  

وتجدر اإلشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح االسئلة و اإلستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد من خالل البريد اإللكتروني المشار إليه أعاله ليصار إلى الرد عليها وذلك  
عمالً  بأحكام البند خامساً /ج من اإلجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهماً ال تقل عن ١٠٪ من األسهم  

 الممثلة باإلجتماع يحق له طرح األسئلة و اإلستفسارات خالل اإلجتماع سنداً للبند خامساً/ط من ذات اإلجراءات المشار إليها أعاله.

 وتفضلوا بقبول وافر االحترام،، 

  المعشر جميل باسم                                                                                                                               
  رئيس مجلس اإلدارة 

     ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ----- ---------------------  
  الشركة المتصدرة لألعمال والمشاريع المساهمة العامة المحدودة 

  قسيمة توكيل
  

  الى السادة / شركة المتصدرة لالعمال و المشاريع المساهمة العامة المحدودة 
  

         عدد األسهم              رقم المساهم                   

    المساهمة العامة المحدودة  الشركة المتصدرة لألعمال والمشاريعبصفتي مساهماً في  .................  الجنسيةمن   .........................................................     وقع أدناهأنا الم

  في اإلجتماع العادي  .................. وكيالً عني وفوضته بأن يصوت بإسمي وبالنيابة عني .............................................مساهمال  انبت قد

  .  ٠٥/٠٤/٢٠٢٣الموافق  االربعاء يوم من  الحادية عشرة صباحافي تمام الساعة الذي تعقده الشركة 

  . ٢٠٢٣/   /     تحريراً في  

  : اسم الموكل                    اسم الشاهد :                                                                                             
  توقيعه:                    توقيعه:                                                                                                     


