الشركة األردنية لصناعة األنابيب م .ع .م
دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي
يسـر مجلس ادارة الشركة األردنية لصناعة األنابيب دعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي
السنوي لعام  2020المقررعقده في تمام الساعة الثانية عشرظهرا من يوم االحد الموافق  2021/5 /2ويليه مباشرة
اجتماع الهيئة العامة غير العادي وذلك بواسطة وسيلة االتصال المرئي وااللكتروني  Zoomعلى الرابط التالي:
https://us02web.zoom.us/j/88966157267 Meeting ID: 66157267 Passcode: 837121
وذلك عمال بأحكام قانون الدفاع رقم ( ) 13لسنة  1992وأمر الدفاع رقم ( )5لسنة  2020المنشور في الجريدة
الرسمية بتاريخ  2020/3/31واألجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ
 2020/4/9وموافقته على عقد االجتماعين وذلك للنظر في االمور المدرجة على
جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي كما يلي:
 تالوة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ 2020/6/7
 التصويت على تقرير مجلس االدارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في  2020/12/31والمصادقة
عليها .
 التصويت على القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في  2020/12/31والمصادقة عليها.
 المصادقة على تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في . 2020/12/31
 إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن اعمال الشركة للسنة المالية 2020
 انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية  2021وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس االدارة بتحديدها.
جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادي كما يلي :
 أخذ موافقة الهيئة العامة على بيع قطع األراضي الناتجة عن افراز القطع رقم ((1648،1647،1688
حوض ( )5الظليل من أراضي غريسا لوحة ( )9الهاشمية  -الزرقاء
 اخذ موافقة الهيئة على بيع االستثمارات العقارية (عقار ناعور – عقارات العقبة)
 اخذ موافقة الهيئة العامة على تفويض رئيس المجلس او نائب رئيس المجلس مجتمعا مع المدير العام
للشركة التمام عملية البيع سواء تم ذلك في عام  2021أو 2022
 اخذ موافقة الهيئة على تعديل عقد التأسيس والنظام األساسي للشركة وذلك باضافة الغايات التالية :
 -1صنع األنابيب البالستيكية وتركيبات األنابيب ( مثل وصالت الخراطيم والمواسير واألنابيب البالستيكية
ومستلزماتها وتشمل األنابيب الخاصة بأنظمة اإلطفاء)
 -2صنع األلواح واألنابيب (الخراطيم) واألقشطة الناقلة المطاطية
 -2صنع األبواب والنوافذ من البالستيك ومستلزماتها
 -3صنع مواد البالستيك (اللدائن) في اشكال أولية ( حبيبات)
 -4صنع لوازم البناء األخرى من البالستيك
 -5صناعة العبوات والقوارير البالستيكية
الية حضور االجتماع وتوجيه االسئلة واالستفسارات
 لكل مساهم مسجل في سجالت الشركة كما في  2021/5 /2الحق في حضور االجتماع او توكيل من ينوب
عنه من المساهمين بموجب الوكالة المرفقة مع ضرورة ارسال قسائم التوكيل قبل التاريخ المحدد لالجتماع
على البريد االلكتروني purchasing@jopipes.com
 يرجى مراجعة الموقع االلكتروني للشركة  www.jopipes.comلالطالع على اجراءات الدخول لتطبيق
 Zoomوتسجيل الحضور و االطالع على التقرير السنوي والوثائق المتعلقة باالجتماعين



يحق لكل مساهم طرح االسئلة واالستفسارات قبل التاريخ المحدد لالجتماع من خالل ارسال بريد الكتروني
الى  purchasing@jopipes.comليتم الرد عليها  ،علما بأن المساهم الذي يحمل اسهما ال تقل عن
 % 10من االسهم الممثلة باالجتماع يحق له طرح االسئلة واالستفسارات خالل االجتماع استنادا لالجراءات
الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين رقم ( م ش  )25069/91/تاريخ 2020/4/9

وتفضلوا بقبول فائق االحترام،،،
رئيس مجلس االدارة  /خالـد لطـــوف

