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 الثامن والستينالهيئة العامة العادي  الجتماعالدعوة 

 املشركة مناجم الفوسفات االردنية المساهمة العامة المحدودة وجدول اعماله

 :ين الكرامحضرات المساهم

 تحية واحتراماً،،

واالجراءات  31/3/2020المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ  2020( لسنة 5وأمر الدفاع رقم ) 1992( لسنة 13قانون الدفاع رقم ) عمالً بأحكام
قاد على انع 9/2/2022بتاريخ   بموجب امر الدفاع اعاله، وموافقته 9/4/2020الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 

لحادية في تمام الساعة اوالستين الذي سيعقد ثامن يسر مجلس االدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الالعامة ات ئالهي اتاجتماع
، وذلك من خالل الرابط االلكتروني المنشور على الموقع االلكتروني للشركة والمذكور   2022نيسان  26الموافق  الثالثاءيوم  صباحعشرة من 

 : والذي يوفر وسيلة االتصال المرئي للمساهمين للنظر في المواضيع التاليةادناه 

 :  والستين المتضمن : ثامنال اجتماع الهيئة العامة العاديجدول اعمال 
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(  او توكيل مسووووواهم اخر عنكم، وذلك بتعبئة القسووووويمة ادناه  www.smartagm.ae من خالل الرابط االلكتروني ) االجتماعيرجى حضووووووركم 

ً وتوقيعها، على ان  خ المحدد لالجتماع المذكور ( قبل التاريshareholders@jpmc.com.joبواسوووووطة البريد االلكتروني ) ترسلللللل الكترونيا

 . )www.jpmc.com.jo (اعاله علما بأن الوثائق المتعلقة باالجتماع منشورة على الموقع االلكتروني للشركة 

ت الكترونياً قبل التاريخ المحدد لالجتماع من خالل الرابط االلكتروني المشار وتجدر االشارة بانه يحق لكل مساهم طرح االسئلة واالستفسارا

،  اليه اعاله ليصااار الا الرد عليها وكلع عمالً بااكاا الب د خامساااًن  من االجرااات الصااادرة عن معالي وصير الصاا اعة والتجارة والتم ين

السهم الممثلة باالجتماع يحق له طرح االسئلة واالستفسارات خالل االجتماع من ا %10علماً بان المساهم الذي يحمل اسمهماً ال تقل عن 

 س داً للب د خامساً نط من كات االجرااات المشار اليها اعاله.

 

 
 

 وتفضل ا بقب ل فائق االاتراا ,,,
        

 رئيس مجلس االدارة                                                                                                                                            

 الدكت ر محمد الذنيبـات                                                                                                                                         
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