
 
 اجتماع الھیئة العامة العادي  دعوة

 ع .م.ش للشركة المتكاملة للتأجیر التمویلي 
 
 

 ، حضرات المساھمین الكرام 
      
 
 

 تحیة مباركة وبعد، 
 

رقم   عمالً  الدفاع  قانون  رقم    1992لسنة    )13(  بأحكام  الدفاع   والتجارة   الصناعةالصادرة عن معالي وزیر    اإلجراءات و  2020لسنة    )5(وأمر 
أ  9/4/2020بتاریخ    والتموین  الدفاع  أمر  اجتماع بموجب  انعقاد  على  وموافقتھ  المرئي    عاله  االتصال  وسائل  خالل  من  العادیة  العامة  الھیئة 

 ظھرمن الواحدة   الساعة  تمام  ذي سیعقد فيال الھیئة العامة العادي  جلس اإلدارة دعوتكم لحضور اجتماع، یسر م15/2/2021بتاریخ    واإللكتروني
التمویلي    شركةاللمساھمي    25/2/2021الموافق  الخمیس  یوم   للتأجیر  ع    شالمتكاملة  ا  وذلك م  الموقع    اإللكتروني لرابط  من خالل  المنشور على 

 -: ت القراراواتخاذ  األمور التالیة، للنظر في  نمساھمیلل االتصال المرئي   والذي یوفر وسیلة ، أدناهوالمذكور  للشركة  اإللكتروني
 

 -العامة العادیة المتضمن:دول أعمال الھیئة ج أوالً: 
 

 . 2020/ 27/02الذي عقد بتاریخ  تالوة وقائع الجلسة السابقة للھیئة العامة العادیة -1
 . ا معلیھادقة ـ والمص  2021وخطة العمل لعام  2020لعام  الشركة أعمال عن  اإلدارةتقریر مجلس   التصویت على  -2
 . ادقة علیھـوالمص  2020 / 31/12في  ةالمنتھیتقریر مدققي الحسابات عن السنة   التصویت على  -3
 . ا مادقة علیھـ والمص  2020/ 31/12المیزانیة العامة والحسابات الختامیة عن السنة المنتھیة في  التصویت على  -4
 على السادة المساھمین. من رأسمال الشركة ) %20(توصیة مجلس االدارة بتوزیع ارباح نقدیة بنسبة  التصویت على  -5
 . وفقاً ألحكام القانون  31/12/2020ابراء ذمة أعضاء مجلس االدارة عن السنة المنتھیة في  -6
 . ھا او تفویض مجلس اإلدارة بتحدید  أتعابھم وتحدید   2021انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالیة  -7

 

أو توكیل مساھم آخر عنكم، وذلك بتعبئة  )https://zoom.us/j/8519130687(الرابط اإللكتروني  من خالل   االجتماع   یرجى حضوركم ھذا 
ً لإ ترسل  القسیمة المرفقة وتوقیعھا على أن    التاریخ المحدد لالجتماع المذكورقبل    )leasing.com-info@c(  اإللكترونيبواسطة البرید    كترونیا

 أعاله. 

من خالل الرابط اإللكتروني المشار إلیھ   التاریخ المحدد لالجتماع قبل  إلكترونیاً  واالستفسارات    األسئلة ھ یحق لكل مساھم طرح  بأن  اإلشارة وتجدر  
ً   ،والتموین  والتجارة  الصناعةعن معالي وزیر    الصادرة  اإلجراءاتج من  البند خامساً/  بأحكام  الرد علیھا وذلك عمالً   إلىلیصار  أعاله    بأن علما

ً  واالستفسارات خالل االجتماع سنداً  األسئلةباالجتماع یحق لھ طرح   الممثلة  األسھممن  %  10المساھم الذي یحمل أسھما ال تقل عن   ط  /للبند خامسا
 . أعاله لیھا  إالمشار    اإلجراءاتمن ذات  

 
 وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،،           

 
 رئیس مجلس اإلدارة 

 جورج أبو خضر   
 

 
 

 ،ش م ع المحترمالمتكاملة للتأجیر التمویلي  الشركة حضرة السید رئیس مجلس إدارة  
 118/ عّمان  739ص . ب 

 ألردن ا –عمان 
 

 :   رقم المساھم  
 :   عدد األسھـم   
 

المتكاملة للتأجیر التمویلي  بصفتي مساھماً في  .......................................................................... .... ....     أنا  ش م ع قد عینت  الشركة 
وك   ……………………… مدینة  مـن    .......................................................................... یصّوت  السید  أن  وفّوضتھ  عني  یالً 

 . 2/2021/ 25سیعقد في عّمان بتاریخ  الذيش م ع لشركة المتكاملة للتأجیر التمویلي لبإسمي وبالنیابة عني في اجتماع الھیئة العامة العادي  
 

 
 التوقیع ............................   شاھــد ............................   التاریخ ........................  

 
 
 
 
 
 
 

https://zoom.us/j/8519130687
mailto:info@c-leasing.com

	حضرة السيد رئيس مجلس إدارة الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي ش م ع المحترم،
	ص . ب 739 / عمّان 118
	عمان – الأردن



