الدعوة الجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر وجدول أعماله
حضرات المساهمين الكرام
تحية مباركة وبعد،،،
عملللللل ا بأحكللللللان اللللللانو الللللللد اع رالللللل ( )13لسلللللل ة  1992وأمللللللر الللللللد اع رالللللل ( )5لسلللللل ة  2020واإلجللللللرا ا الصللللللادرة علللللل معللللللالي
وزيللللللر الصلللللل اعة والتجللللللارة والتمللللللوي بتللللللاري  2020/4/9بموجللللللا أمللللللر الللللللد اع أ علللللل ف وموا ىتلللللله عتلللللل انعىللللللاد اجتمللللللاع الهيئللللللة
العامللللللة العاديللللللة ملللللل الللللل ل واللللللا االتصللللللال المر للللللي واإللكترونللللللي  ،يسللللللر م جتللللللر اإلدارة دعللللللوتك لح للللللور اجتمللللللاع الهيئللللللة
العاملللللة العلللللادي اللللللعي اللللليعىد لللللي تملللللان السلللللاعة  12:00مللللل ظهلللللر يلللللون االث لللللي الموا للللل  2021/05/10لمسلللللا مي شرررررر آفرررررا
للطاقررررررر ش م ع وذلللللللل مللللللل اللللللل ل اللللللللراب اإللكترونلللللللي الم شلللللللور عتللللللل المواللللللل اإللكترونلللللللي لتشلللللللركة (، )www.mgc-gas.jo
والعي يو ر وايتة االتصال المر ي لتمسا مي  ،لت ظر ي األمور التالية واتخاذ الىرار -:
أوالً :جدول أعمال الهيئ العام العادي المتضمن-:
 -1ارا ة ارارا اجتماع الهيئة العامة العادية الحادي عشر (الساب ).
 -2التصويت عت تىرير مجتر اإلدارة ع الس ة المالية  2020واطة عم الشركة المستىبتية والمصاداة عتيهما.
التصويت عت تىرير مداىي حسابا الشركة ع الس ة المالية  2020والتصويت عت حسابا وميزانية الشركة لعان 2020
والمصاداة عتيهما.
 -3إبرا ذمة أع ا مجتر اإلدارة ع الس ة المالية .2020
 -4انتخاب مداىي حسابا الشركة لتس ة المالية  2021وتحديد أتعابه أو تفويض مجتر اإلدارة بتحديد أتعابه .
يرج ح ورك عا االجتماع م ا ل اللراب اإللكترونلي لتشلركة ( )ZOOM ( )www.mgc-gas.joأو توكيل مسلا رالر عل ك  ،وذلل
بتعبئة الىسيمة المر ىة وتوايعهلا عتل أ ترال إلكترونيلا ا بواالطة البريلد اإللكترونلي ( )info@mgc-gas.joابل التلاري المحلدد ل جتملاع
المعكور أع ف.
وتجدر اإلشارة بأنه يح لك مسا طرح األائتة واالاتفسارا إلكترونيا ا اب التاري المحدد ل جتماع م ا ل الراب اإللكتروني المشار إليه
أع ف ليصار إل الرد عتيها وذل عم ا بأحكان الب د اامساا/ج م اإلجرا ا الصادرة ع معالي وزير الص اعة والتجارة والتموي  ،عتما ا بأ
المسا العي يحم أاهما ال تى ع  %10م األاه الممثتة باالجتماع يح له طرح األائتة واالاتفسارا ا ل االجتماع ا دا ا لتب د اامسا ا/ط
م ذا اإلجرا ا المشار إليها أع ف.
وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،،
رئيس مجلس اإلدارة
المهندس زياد المناصير
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يصو بإامي وبال يابة ع ي ي اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر العي ايعىد بتاري .2021/05/10
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