حضرات السادة املساهمين
تحية طيبة وبعد ،
ً
عمال بأحكام قانون الدفاع رقم ( )13لسنة  1992وأمر الدفاع رقم ( )5لسنة  2020واإلجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة
والتجارة والتموين بتاريخ  2020/4/9بموجب أمر الدفاع أعاله وموافقته على إنعقاد إجتماع الهيئة العامة من خالل وسائل اإلتصال
املرئي واإللكتروني ،يسر مجلس اإلدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والعشرون الذي سيعقد في تمام الساعة
العاشرة من صباح يوم اإلثنين املوافق  2020/6/22ملساهمي الشركة األردنية إلعادة تمويل الرهن العقاري ش.م.ع وذلك من خالل
الرابط اإللكتروني املنشور على املوقع اإللكتروني للشركة واملذكور أدناه ،والذي يوفر وسيلة اإلتصال املرئي للمساهمين  ،للنظر في
األمور التالية واتخاذ القرارت :
 .1تالوة قرارات إجتماع الهيئة العامة العادي السابق واملنعقد بتاريخ . 2019/3/18
 .2التصويت على تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال الشركة خالل السنة املالية املنتهية في  2019/12/31والخطة املستقبلية للشركة
واملصادقة عليهما .
 .3التصويت على تقرير مدققي الحسابات حول البيانات املالية للسنة املالية املنتهية في  2019/12/31واملصادقة عليه.
 .4التصويت على البيانات املالية للسنة املالية املنتهية في  2019/12/31واملصادقة عليها وإبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة من
املسؤولية عن السنة املالية املنتهية في .2019/12/31
 .5التصويت على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع األرباح على املساهمين بنسبة ( )%35من رأس املال املدفوع وتحديد اإلحتياطيات
واملخصصات التي نص على إقتطاعها القانون ونظام الشركة.
 .6إنتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة املالية املقبلة  2020وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس اإلدارة بتحديدها.
ً
 .7إنتخاب أعضاء مجلس اإلدارة وفقا لقواعد إنتخاب أعضاء مجلس اإلدارة املقررة .
يرجى حضو و وووركم هذا اإلجتماع من خالل الرابط اإللكتروني املنشو و ووور على املوقع اإللكتروني للشو و ووركة ) (www.jmrc.com.joأو توكيل
ً
إلكترونيا بواسووطة البريد اإللكتروني jmrc@jmrc.com.jo
مسوواهم خر عنكم ،وذلك بتعبئة القسوويمة املرفقة وتوقيعها على أن ترسوول
قبل التاريخ املحدد لالجتماع املذكور أعاله  ،كما نرجو من الس و ووادة املس و وواهمين املمثلين لش و ووركات أو مؤسو و وس و ووات أو و ووخص إعتباري عام
تثبيت تمثيلهم بموجب كتب رسمية .
ً
وتجدر اإلشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح األسئلة واالستفسارات إلكترونيا قبل التاريخ املحدد للجتماع من خالل البريد اإللكتروني املشار
ً
ً
ً
إليه أعاله ليتم الرد عليها وذلك عمال بأحكام البند خامسا/ج من اإلجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين ،علما بأن
ً
املساهم الذي يحمل أسهما ال تقل عن  %10من األسهم املمثلة باالجتماع يحق له طرح األسئلة واالستفسارات خالل اإلجتماع سندا للبند
ً
خامسا/ط من ذات اإلجراءات املشار إليها أعاله.
الدكتورعادل الشركس
رئي ـ ـ ـ ـس مجلس اإلدارة

