
 إلي مساهمي شركة الشرق العربي لالستثمارات المالية واالقتصادية م.ع

 إعالن لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي

يتشرف مجلس إدارة شركة الشرق العربي لالستثمارات المالية واالقتصادية م.ع دعوتكم لحضور اجتماع 
 االثنينالذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم  2019الهيئة العامة العادي السنوي لعام 

) 13بأحكام قانون الدفاع (وذلك بواسطة وسيلة االتصال المرئي واإللكتروني عمًال  2020\06\08الموافق 
واإلجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين  2020) لسنة 5وأمر الدفاع ( 1992لسنة 

على عقد اجتماع الهيئة  2020\05\13بموجب أمر الدفاع أعاله وموافقته بتاريخ  2020\04\09بتاريخ 
) ، وذلك للنظر في ZOOMلكتروني من خالل تطبيق (العامة للشركة بواسطة وسيلة االتصال المرئي واإل

األمور المدرجة على جدول أعمال االجتماع المذكور والمنشور على الموقع اإللكتروني للشركة وعلى موقع 
  دائرة مراقبة الشركات.

 

يرجى من السادة المساهمين حضور االجتماع المذكور في الموعد المعين بواسطة وسيلة االتصال المرئي  
وسيتم تزويد المساهم الراغب بالحضور  )851 521 7034(هو  ID) حيث ان رقم ZOOMوااللكتروني (

) والمتضمن إجراءات www.aeivco.comبكلمة المرور ، على ان يتم الرجوع للموقع اإللكتروني للشركة (
الطالع على جدول أعمال االجتماع واالطالع على التقرير ) وتسجيل الحضور واZOOMالدخول لتطبيق (

، على أن يتم التسجيل للحضور اإللكتروني أو التوكيل وٕارفاق األوراق الثبوتية  2019السنوي للشركة لعام 
 اع .قبل موعد انعقاد االجتم info@aeivco.comمن خالل البريد اإللكتروني 

ويمكن للسادة المساهمين الوصول إلى كافة الوثائق والمرفقات الخاصة باالجتماع على الموقع اإللكتروني  
 ) www.aeivco.comللشركة (

 يجب ارسال التوكيل أو التفويض على البريد االلكتروني اعاله قبل التاريخ المحدد لالجتماع .  :مالحظه

  
كما يمكنكم إبداء استفساراتكم بخصوص جدول أعمال االجتماع على البريد اإللكتروني الوارد أعاله قبل 

 موعد االجتماع ليتم الرد عليها من قبلنا.
 

 رئيس مجلس االدارة      

 شحاده ابو هديب المهندس              



 م.عشركة الشرق العربي ل�ستثمارات المالية وا	قتصادية   
 5511914فاكس:  5511227ھاتف : 11185عمان  851322ص.ب 

 دعوة إلى اجتماع الھيئة العامة العادي السنوي الخامس والعشرون
 

    

 تحية طيبة وبعد:

وا	جراءات الصادرة عن معالي  2020) لسنة 5وأمر الدفاع رقم ( 1992) لسنة 13عم�ً بأحكام قانون الدفاع رقم (
 13/05/2020بتاريخ  وموافقتهبموجب امر الدفاع أع�ه  09/04/2020وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 

وسائل ا	تصال المرئي وا	لكتروني ، يسر مجلس ا	دارة على انعقاد اجتماع الھيئة العامة العادي للشركة من خ�ل 
الموافق  ا	ثنيندعوتكم لحضور اجتماع الھيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر من ظھر يوم 

  www.aeivco.com)  المنشور على الموقع ا	لكتروني للشركة  ZOOMوذلك من خ�ل تطبيق ( 08/06/2020

 ، والذي يوفر وسيلة ا	تصال المرئي للمساھمين ، للنظر في ا	مور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنھا : 

 ت�وة وقائع ا]جتماع العادي السابق للھيئة العامة.  -1

 .2020وخطتھا المستقبلية لعام  2019التصويت على تقرير مجلس ا]دارة عن أعمال الشركة لعام  -2

 . 2019التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية الموحده لعام  -3

 . 31/12/2019التصويت على الميزانية السنوية وحساب ا	رباح والخسائر كما في  -4

بدل أتعابھم أو تفويض مجلس ا]دارة وتحديد  2020التصويت على أنتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية  -5
 بتحديدھا.

 . 31/12/2019التصويت على أبراء ذمة أعضاء مجلس ا]دارة عن السنة المالية المنتھية في  -6

 

وسيتم )  851 521 7034 (ھو ID) ، حيث أن رقم ZOOMيرجى حضوركم ھذا ا	جتماع من خ�ل تطبيق ( ●
رور حسب ا	رشادات المنشورة على الموقع ا	لكتروني للشركة تزويد المساھم الراغب بالحضور بكلمة الم

www.aeivco.com    جتماع توكيل من ترونه مناسباً من المساھمين	أرجو في حال عدم تمكنكم من حضور ا ،
على البريد ا	لكتروني  لتمثيلكم في ا	جتماع . على أن يتم ارسال قسائم التوكيل الى الشركة

)info@aeivco.com(  جتماع .قبل	موعد ا 

  

التاريخ المحدد ل�جتماع من خ�ل قبل إلكترونياً وا	ستفسارات  ا]سئلةه يحق لكل مساھم طرح أنب اdشارةوتجدر 
ج من اً/البند خامس بأحكام الرد عليھا وذلك عم�ً  إلىليصار المشار إليه أع�ه  او البريد ا	لكتروني الرابط اdلكتروني

سھما 	 تقل عن أن المساھم الذي يحمل أب علماً  ،والتموين والتجارة الصناعةعن معالي وزير  الصادرة اdجراءات
ط من ذات /للبند خامساً  وا	ستفسارات خ�ل ا	جتماع سنداً  ا]سئلةبا	جتماع يحق له طرح  الممثلة ا]سھممن % 10

  .أع�ه ليھاإالمشار  اdجراءات

 
 وتفضلوا بقبول فائق ا	حترام 

 12/05/2020عمان في : 

 رئيس مجلس اdدارة                                
  المھندس شحاده ابو ھديب

 

................................................................................................................................................... 
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 شركة الشرق العربي ل�ستثمارات المالية وا	قتصادية م.ع
 قسيمة توكيل

 

 

  عدد ا]سھم  رقم المساھمة: 

 
      

 

 

شhhركة بصhhفتي مسhhاھماً فhhي  --------------مhhن الجنسhhية -------------------------------------------أنhhا الموقhhع ادنhhاه   
قhhhhhhhhhhhhhhhhhhد عينhhhhhhhhhhhhhhhhhhت   م.ع الشhhhhhhhhhhhhhhhhhhرق العربhhhhhhhhhhhhhhhhhhي ل�سhhhhhhhhhhhhhhhhhhتثمارات الماليhhhhhhhhhhhhhhhhhhة وا	قتصhhhhhhhhhhhhhhhhhhادية

وكhhي�ً عنhhي وممhhث�ً لhhي فhhي اجتمhhاع الھيئhhة العامhhة العhhادي …………………………………………………… 
عبhhر  08/06/2020الموافhhق  ا	ثنhhينالسنوي الخامس والعشرون المقرر عقده في تمhhام السhhاعة الثانيhhة عشhhر ظھhhراً مhhن يhhوم 

 .) ZOOMتطبيق (

    : اسم الموكل            اسم الشاھد  :

   التوقيع      :            :    التوقيع

      :    التاريخ             :    التاريخ


