شركة مناجم الفوسفات األردنية المساهمة العامة المحدودة

عمان – المملكة األردنية الهاشمية

Jordan Phosphate Mines CO PLC
Amman – The Hashemite kingdom of Jordan

الدعوة الجتماع الهيئة العامة العادي الثامن والستين
لشركة مناجم الفوسفات االردنية المساهمة العامة المحدودة وجدول اعمالهما
حضرات المساهمين الكرام:
تحية واحتراماً،،
عمالً بأحكام قانون الدفاع رقم ( )13لسنة  1992وأمر الدفاع رقم ( )5لسنة  2020المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ  2020/3/31واالجراءات
الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ  2020/4/9بموجب امر الدفاع اعاله ،وموافقته بتاريخ  2022/2/9على انعقاد
اجتماعات الهيئات العامة يسر مجلس االدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن والستين الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية
عشرة من صباح يوم الثالثاء الموافق  26نيسان  ، 2022وذلك من خالل الرابط االلكتروني المنشور على الموقع االلكتروني للشركة والمذكور
ادناه والذي يوفر وسيلة االتصال المرئي للمساهمين للنظر في المواضيع التالية :

 : جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن والستين المتضمن :
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

تالوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ .2021/4/28
التصويت على تقرير مجلس االدارة عن أعمال الشركة خالل عام  2021وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما.
التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية عن السنة . 2021
التصويت على الميزانية السنوية وحساب االرباح والخسائر والمصادقة عليها عن السنة المالية . 2021
ابراء ذمة مجلس االدارة عن السنة المالية  2021بحدود القانون.
الموافقة على توصية مجلس االدارة توزيع ارباح نقدية على المساهمين بنسبة  %200من القيمة االسمية للسهم .
انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام  2022وتحديد اتعابهم.

يرجى حضووووووركم االجتماع من خالل الرابط االلكتروني (  ) www.smartagm.aeاو توكيل مسووووواهم اخر عنكم ،وذلك بتعبئة القسووووويمة ادناه
وتوقيعها ،على ان ترسلللللل الكترونيا ً بواسوووووطة البريد االلكتروني ( )shareholders@jpmc.com.joقبل التاريخ المحدد لالجتماع المذكور
اعاله علما بأن الوثائق المتعلقة باالجتماع منشورة على الموقع االلكتروني للشركة ). (www.jpmc.com.jo
وتجدر االشارة بانه يحق لكل مساهم طرح االسئلة واالستفسارات الكترونيا ً قبل التاريخ المحدد لالجتماع من خالل الرابط االلكتروني المشار
اليه اعاله ليصااار الا الرد عليها وكلع عمالً بااكاا الب د خامساااًن من االجرااات الصااادرة عن معالي وصير الصاا اعة والتجارة والتم ين،
علما ً بان المساهم الذي يحمل اسمهما ً ال تقل عن  %10من االسهم الممثلة باالجتماع يحق له طرح االسئلة واالستفسارات خالل االجتماع
س دا ً للب د خامسا ً نط من كات االجرااات المشار اليها اعاله.

وتفضل ا بقب ل فائق االاتراا ,,,
رئيس مجلس االدارة
الدكت ر محمد الذنيبـات

