
 
 

 
 

 

 الشركة المترابطة لإلستثمار

        "دعوة إجتماع الهيئة العامة العادي وجدول أعمالها"
 

 حضرات المساهمين

 تحية طيبة وبعد,,,

مر  ههرر يروم   عشررةالحادية الساعة  في تماملهيئة العامة العادي إجتماع ايسر مجلس اإلدارة دعوتكم لحضور 

مر  الرالو وسريلة اإلت راو اإللكترو ري  لإلسرتثمارالشرركة المتراطةرة لمساهمي   30/5/2023الثالثاء الموافق 

الالرررررررراا طا جتمرررررررراع وذلرررررررر  مرررررررر  الررررررررالو الررررررررراطة اإللكترو رررررررري ( ZOOMالمرئرررررررري والمسررررررررموع  

           ?pwd=azRKWjgrZVhCU3lpWElzMDVWZldRQT09https://us02web.zoom.us/j/5084090695 

لم اقشة األمور المدرجة على جردوو األعمراو وعلرى   www.mcjo.net لكترو ي للشركةع اإلقالم شور على الموو

 : ال حو التالي

 .30/3/2022د طتاريخ عشر الم عق الثالثالعادي الهيئة العامة إجتماع قراءة قرارات  .1

 .2022اإلستماع إلى كلمة رئيس مجلس اإلدارة ع  أعماو الشركة لعام  .2

 .31/12/2022اإلستماع لتقرير مدققي الحساطات ع  الس ة الم تهية في  .3

 والم ادقة عليها. 31/12/2022م اقشة القوائم المالية للشركة ع  الس ه الم تهية في  .4

 ضم  حدود أحكام القا و . 2022 ة المالية ع  الس إطـراء ذمة مجلس اإلدارة .5

 .تعابأو تفويض مجلس اإلدارة طتحديد األ وتحديد أتعاطهم 2023إ تالاب مدققي الحساطات للس ة المالية  .6

 .حسب أحكام القانون أية أمور أالرى تقترح الهيئه العامة إدراجها على جدوو األعماو .7

عرر كم و وذلر  طتعطئررة ي روب ( أو توكيرو مسراهم رالررر Zoomيرجرى حضروركم هررذا اإلجتمراع مرر  الرالو تق يررة  

قطو التاريخ المحردد  info@mcjo.net رو ياً طواسةة الطريد اإللكترو يتالقسيمة وتوقيعها على أ  ترسو إلك

 لإلجتماع المذكور أعاله.

ه ةررح لر% مر  األسرهم الممثلرة طاإلجتمراع يحرق 10طأ  المساهم الذي يحمو أسهماً   تقو عر  وتجدر اإلشارة 

 اعة اإلجررراءات ال ررادرة عرر  معررالي و يررر ال رر مرر  أ/5 للمررادةاألسررئلة وا سفسررارات الررالو اإلجتمرراع سرر داً 

 .والتجارة والتموي  

 االحترام ،، فائق وتفضلوا بقبول
  

                                                                                                                                                        ههالمهندس تيسير وهبالمهندس تيسير وهب                                                                                                            

 رئيس مجلس اإلدارةرئيس مجلس اإلدارة
    

 

 

 

 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/5084090695?pwd=azRKWjgrZVhCU3lpWElzMDVWZldRQT09
http://www.mcjo.net/
mailto:info@mcjo.net


 
 

 

 الشركة المترابطة لإلستثمار

 قسيمة توكيل

 

 ركة المترابطة لإلستثمار المحترمحضرة السيد رئيس مجلس إدارة الش

 قم المساهم :ر                                                                             

                                                                      دد األسهم :ع                                         / نحن ........................................ أنا

 

 قد عينتالمساهمة الخاصة ففي الشركة المترابطة لإلستثمار  نا مساهمينبصفت

ت فوضته أن يصو  و ي.. وكيالً عنمن مدينة ......................... ...السيد ................................ 

 30/5/2023خ ريالذي سيعقد في عمان بتاالعامة للمساهمين اع الهيئة مبإسمي وبالنيابة عني في إجت

 . (Zoomي بإستخدام تقنية )ئوسيلة اإلتصال المربواسطة وسيلة اإلتصال 

 

 .........................-لتوقيع:ا       ........................ -شاهد:           ........................ -التاريح :

 

 

 

 

 

 


