
يمكن الحضور �جتماع الھيئة العامة والمشاركة فيه باستخدام الھاتف الذكي أو 
الحي والمباشر لمجريات اجتماع الجھاز اللوحي أو الكمبيوتر وذلك بمتابعة البث 

الھيئة العامة وطرح ا+سئلة قبل التاريخ المحدد ل'جتماع (وخ'ل ا�جتماع لمن 
  ) . فيهفأكثر من ا+سھم الممثلة  10يملك %

  الھيئة العامة عن بعد اجتماع إرشادات التسجيل لحضور

سيتم فتح باب التسجيل لحضور الھيئة العامة عن بعد قبل أسبوع من موعد   -1
  )info@aeivco.comمن خ'ل البريد ا�لكتروني ( اجتماع الھيئة العامة

تحميل الھوية للمساھم ا�ردني / جواز  –بعد التاكد من صحة بياناتك (ا�سم  -2
السفر للمساھم غير ا�ردني) سيتم ارسال كلمة السر الخاصة با�جتماع عن 

 . البريد ا�لكترونيطريق 

  دليل المستخدم لحضور اجتماع الھيئة العامة عن يعد

استخدم ھاتفك الذكي او جھازك اللوحي او الكومبيوتر لمتابعة البث الحي والمباشر 
  جريات ا�جتماع.لم

  ولتتمكن من الدخول ستحتاج الى احد الخيارين التاليين :

  اذا كنت تستخدم الھاتف الذكي او الجھاز اللوحي ، قم بتنزيل تطبيق  - 

zoom cloud meetings  من متجر ابل ستور او غوغل ب'ي  

  
 

  اذا كنت تستخدم الكومبيوتر ، قم بزيارة - 

inhttps://www.zoom.us/jo  

  وذلك باستخدام ا�صدار ا�حدث من

Firefox , Chrome ,Safari ,Internet Explorer 

  

  

  لحضور اجتماع الھيئة العامة عن بعد ZOOMاستخدام تطبيق او�ً : 

قم بفتح التطبيق ثم قم بالضغط  Zoom Cloud Meetingsبمجرد تنزيل تطبيق 
 Meeting IDثم سيطلب منك ادخال رقم ا�جتماع  Join a Meetingعلى 



 Join with a حسب الھويةالذي تم ارساله لك ضمن الدعوة وكذلك ادخال اسمك 

personal link name .  

التي سوف يتم تزويد المساھم الراغب  ثم بعدھا سيطلب منك ادخال كلمة السر
  لدينا .بھا �حقاً بعد عملية التسجيل  ور ل'جتماعبالحض

1 2 3 
  

  

  اما اذا كنت سوف تستخدم الكومبيوتر فبعد الدخول الى الرابط ثانياً : 

https://www.zoom.us/join 

بمجرد الضغط على الرابط والدخول الى نافذة الموقع قم بادخال رقم ا�جتماع 
Meeting ID  الذي تم ارساله لك ضمن الدعوة ثم اضغط على Join  ستظھر لك

ستظھر لك نافذة جديدة قم  Launch meetingنافذة جديدة قم بالضغط على 
ة اخرى ستقوم بعدھا ستظھر لك نافذ join from your browserبالضغط على 

) I'm not a robot + joinبادخال ا�سم والضغط على حقلين تحت ا�سم (
كلمة السر التي سوف يتم تزويد المساھم الراغب بالحضور ل'جتماع  اخيراً ادخالو

  بھا �حقاً بعد عملية التسجيل لدينا .
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