
 الشركة األردنية لصناعة األنابيب م. ع. م

 اعالن اجتماع الهيئة العامة العادي

دعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة  األردنية لصناعة األنابيبشركة الر مجلس ادارة ـيس

  الموافق ثالثاءيوم ال ظهرا من الساعة الثانية عشرالمقررعقده في تمام  2021السنوي لعام العادي 

   Zoomبواسطة وسيلة االتصال المرئي وااللكتروني  29/3/2022

المنشور في  2020لسنة   (5وأمر الدفاع رقم ) 1992( لسنة  13قانون الدفاع رقم ) بأحكام وذلك عمال 

واألجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين   31/3/2020الجريدة الرسمية بتاريخ 

 وكما يلي: جدول األعمالعلى وذلك للنظر في االمور المدرجة  9/4/2020بتاريخ 

 والمصادقة عليه 2/5/2021المنعقد بتاريخ  اجتماع الهيئة العامة العادية السابققرارات  تالوة  . 

  31/12/2021اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في  على تقرير مجلس االدارة عنالتصويت  

 والمصادقة عليها .

  31/12/2021التصويت على القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في. 

  31/12/2021المصادقة على تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في . 

 2021اعمال الشركة للسنة المالية  عن  إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة  

  مجلس االدارة الجديد انتخاب اعضاء  

 وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس االدارة 2022للسنة المالية   انتخاب مدقق حسابات الشركة 

 بتحديدها.

 الية حضور االجتماع وتوجيه االسئلة واالستفسارات

  الحق في حضور االجتماع او توكيل  3/2022 /29لكل مساهم مسجل في سجالت الشركة كما في

خ التوكيل قبل التاري لة المرفقة مع ضرورة ارسال قسائممن ينوب عنه من المساهمين بموجب الوكا

   purchasing@jopipes.com لكترونيجتماع على البريد االالمحدد لال

  يرجى مراجعة الموقع االلكتروني للشركةwww.jopipes.com   لالطالع على اجراءات الدخول

 وتسجيل الحضور   Zoomلتطبيق 

 حق لكل مساهم طرح االسئلة واالستفسارات قبل التاريخ المحدد لالجتماع من خالل ارسال بريد ي

ليتم الرد عليها ، علما بأن المساهم الذي يحمل     purchasing@jopipes.com  الكتروني الى

% من االسهم الممثلة باالجتماع يحق له طرح االسئلة واالستفسارات خالل 10اسهما ال تقل عن 

رقم ) م ش  استنادا لالجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتمويناالجتماع 

 9/4/2020( تاريخ 91/25069/

 من خالل الرابط  وقسيمة التوكيل يمكن للسادة المساهمين االطالع على التقرير السنوي

    www.jopipes.com االلكتروني
 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام،،،

 وفـــد لطـخال/  رئيس مجلس االدارة
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