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 مجموعـة العصر لالستثمار
Century Investment Group 
P U B L I C  S H A R E H O L D I N G  C O M P A N Y  

 والعشرون  السادسجتماع الهيئة العامة العادي الدعوة ال                               
 لشركة مجموعة العصر لالستثمار

 حضرات السادة المساهمين الكرام ،،
اعة والتجارة والتموين واالجراءات الصادرة عن معالي وزير الصن 2020( لسنة 5وامر الدفاع رقم ) 1992( لسنة 13ن الدفاع رقم )عمال باحكام قانو 

خالل وسائل االتصال المرئي من  والعشرون  السادس وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادياعاله بموجب امر الدفاع  9/4/2020بتاريخ 
 الواحدةسيعقد في تمام الساعة ي ذوال دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي ادارة شركة مجموعة العصر لالستثماروااللكتروني ، يسر مجلس 

المنشور على الموقع  و  Zoom  تقنية لمساهمي شركة مجموعة العصر لالستثمار وذلك من خالل  28/3/2022الموافق   االثنينمن ظهر يوم 
 اذ القرارات المناسبة بشأنها : للنظر في االمور التالية واتخ  https://www.centurygroup.jo االلكتروني للشركة

 جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة العادي المتضمن :
 19/4/2021تالوة  وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد في  .1

 .31/12/2021التصويت على تقرير مجلس االدارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في  .2

 .31/12/2021قي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في التصويت على  تقرير مدق .3

 والمصادقة عليها . 31/12/2021التصويت على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في  .4

 وفقًا ألحكام القانون . 2021ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس االدارة عن السنة المالية  .5

 وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس االدارة بتحديد اتعابهم . 2022ة انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالي .6

وسيتم العمل على تزويد المساهمين بكلمة   ( 4795626980) هو IDحيث أن رقم  ZOOMيرجى حضوركم هذا االجتماع  من خالل تطبيق  
قع االلكتروني للشركة المذكور أعاله،  أو توكيل مساهم المرور بعد التسجيل لحضور االجتماع علما بان الية التسجيل والحضور منشورة على المو 

( قبل التاريخ المحدد roze@centurygroup.joآخر عنكم بتعبئة القسيمة المرفقة و توقيعها على أن ترسل الكترونيًا بواسطة البريد اإللكتروني )
 لالجتماع المذكور أعاله. 

 

ر إليه در اإلشارة أنه يحق لكل مساهم طرح األسئلة و االستفسارات إلكترونيًا قبل التاريخ المحدد لالجتماع من خالل الرابط اإللكتروني المشاو تج
 .تموين الأعاله ليصار إلى الرد عليها و ذلك عماًل بأحكام البند خامسًا / ج من اإلجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة و التجارة و 

 عزمي رئيس الخفش                     االحترام،وتفضلوا بقبول فائق                                                  
 رئيس مجلس االدارة                                                                                                     
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 قسيمة توكيل

صر لالستثمار قد عينت المساهم بصفتي مساهمًا في شركة مجموعة العو .. .........................انا الموقع ادناه .......................
 28/3/2022الموافق  االثنين يوم  سيعقد والذي ........ وكيال عني في اجتماع الهيئة العامة العادي.........................................

 .  وفوضته بالتصويت باسمي ونيابة عني في االجتماع المذكور
 

 شاهد                                       التوقيع                                التاريخ                             
 
                    ............................                    ............................................................... 
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