
 للتطوير واالستثمارات م.ع )قابضة(شركة الشرق العربي إلي مساهمي 
 إعالن لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي

دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة  للتطوير واالستثمارات م.ع )قابضة(شركة الشرق العربي يتشرف مجلس إدارة 
الموافق  االثنينالذي سيعقد في تمام الساعة الثانية من ظهر يوم  2019لعام  العامة العادي السنوي 

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

على عقد اجتماع الهيئة  2020\05\18بموجب أمر الدفاع أعاله وموافقته بتاريخ  2020\04\09 يخبتار 
للنظر في وذلك ،  (ZOOM) من خالل تطبيق بواسطة وسيلة االتصال المرئي واإللكتروني للشركةالعامة 

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

  
سيلة االتصال المرئي بواسطة و  يرجى من السادة المساهمين حضور االجتماع المذكور في الموعد المعين

وسيتم تزويد المساهم الراغب بالحضور  (971 7704 6020 )هو IDحيث ان رقم  (ZOOM)وااللكتروني 
المتضمن إجراءات و  (www.aeivco.com) للشركةاإللكتروني على ان يتم الرجوع للموقع  بكلمة المرور ،

واالطالع على التقرير  أعمال االجتماعوتسجيل الحضور واالطالع على جدول  (ZOOM)لتطبيق الدخول 
رفاق األوراق الثبوتية ، على أن يتم التسجيل للحضور  2019السنوي للشركة لعام  اإللكتروني أو التوكيل وا 

 . قبل موعد انعقاد االجتماع info@aeivco.com من خالل البريد اإللكتروني
ويمكن للسادة المساهمين الوصول إلى كافة الوثائق والمرفقات الخاصة باالجتماع على الموقع اإللكتروني  

 . www.aeivco.com)للشركة )
 . لالجتماعيجب ارسال التوكيل أو التفويض على البريد االلكتروني اعاله قبل التاريخ المحدد  : مالحظه

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

 .قبلنا ليتم الرد عليها من االجتماع
 

 رئيس مجلس االدارة      
 معالي علي السحيمات 

http://www.aeivco.com/
mailto:info@aeivco.com
http://www.aeivco.com/


(قابضة) الشرق العربي للتطوير واالستثمارات المساهمة العامةشركة   

  عشر الثامن السنوي دعوة الى اجتماع الهيئة العامة العادي
  

 ،،،،،تحية طيبة وبعد 

وا*جراءات الصادرة عن معالي وزير  2020) لسنة 5وأمر الدفاع رقم ( 1992) لسنة 13عم�ً بأحكام قانون الدفاع رقم (
على انعقاد  18/05/2020بتاريخ ته بموجب امر الدفاع أع�ه وموافق 09/04/2020والتجارة والتموين بتاريخ الصناعة 

اجتماع الھيئة العامة العادي للشركة من خ�ل وسائل ا*تصال المرئي وا*لكتروني ، يسر مجلس ا*دارة دعوتكم لحضور 
وذلك من خ�ل  08/06/2020الموافق  ا*ثنينعة الثانية من ظھر يوم اجتماع الھيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام السا

، والذي يوفر وسيلة ا*تصال المرئي   www.aeivco.com)  المنشور على الموقع ا*لكتروني للشركة  ZOOMتطبيق (
 لمناسبة بشأنھا : للمساھمين ، للنظر في ا*مور التالية واتخاذ القرارات ا

 ت�وة وقائع اTجتماع العادي السابق للھيئة العامة.  -1

 .2020وخطتھا المستقبلية لعام  2019التصويت على تقرير مجلس اTدارة عن أعمال الشركة لعام  -2

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

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

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

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

 

وسيتم تزويد )  971 7704 6020(   وھ ID) ، حيث أن رقم ZOOMيرجى حضوركم ھذا ا*جتماع من خ�ل تطبيق ( ●
المساھم الراغب بالحضور بكلمة المرور حسب ا*رشادات المنشورة على الموقع ا*لكتروني للشركة 

www.aeivco.com   أرجو في حال عدم تمكنكم من حضور ا*جتماع توكيل من ترونه مناسباً من المساھمين لتمثيلكم ،
موعد قبل  ) info@aeivco.com(  ي لى الشركة على البريد ا*لكترونفي ا*جتماع . على أن يتم ارسال قسائم التوكيل ا

  ا*جتماع .

التاريخ المحدد ل�جتماع من خ�ل الرابط قبل إلكترونياً تفسارات وا*س اTسئلةه يحق لكل مساھم طرح أنب ا_شارةوتجدر 
عن معالي وزير  الصادرة ا_جراءاتج من اً/البند خامس بأحكام الرد عليھا وذلك عم�ً  إلىليصار ا_لكتروني المشار إليه أع�ه 

با*جتماع يحق له طرح  الممثلة اTسھمن م% 10سھما * تقل عن أن المساھم الذي يحمل أب علماً  ،والتموين والتجارة الصناعة
  .أع�هليھا إالمشار  ا_جراءاتط من ذات /للبند خامساً  وا*ستفسارات خ�ل ا*جتماع سنداً  اTسئلة

  وتفضلوا بقبول فائق االحترام

  12/05/2020 عمان في : 
  رئيس مجلس االدارة        

  المهندس علي السحيمات                    

  )(قابضة للتطوير واالستثمارات المساهمة العامة الشرق العربيشركة 

  قسيمة توكيل 

  عدد االسهم :              رقم المساهمة :

الشــــرق العربــــي للتطــــوير شــــركة بصـــفتي مســـاهمًا فـــي  ...............مـــن الجنســـية  ............. ....................انـــا 

اجتمــاع وكــيًال عنــي وممــثًال لــي فــي  ............ ............قــد عينــت المســاهم . واالســتثمارات المســاهمة العامــة (قابضــه)
 08/06/2020ظهــرًا مــن يــوم االثنــين الموافــق الثانيـة  الســاعةفــي تمــام المقــرر عقــده الهيئـة العامــة العــادي الســنوي الثــامن عشـر 

  .) ZOOMعبر تطبيق (
  . 2020/         /       عمان في :

  اسم الموكل :            اسم الشاهد :

  التوقيع      :            التوقيع     :


