
 

  م.ع.م ا�قتصاديةالمالية والشرق العربي ل�ستثمارات شركة 
 السادس والعشرونالسنوي  العادي اجتماع الھيئة العامة لحضور دعوة

  

  تحية طيبة وبعد،

  

وا2ج��راءات الص��ادرة ع��ن مع��الي وزي��ر  2020) لس��نة 5وأم��ر ال��دفاع رق��م ( 1992) لس��نة 13عم���ً بأحك��ام ق��انون ال��دفاع رق��م (
مع��الي وزي��ر الص��ناعة ة موافق��حص��ولنا عل��ى بموج��ب أم��ر ال��دفاع أع���ه و 09/04/2020اريخ ج��ارة والتم��وين بت��الص��ناعة والت

من خ�ل وس�ائل اCتص�ال المرئ�ي وا2لكترون�ي، يس�ر مجل�س   للشركة على انعقاد اجتماع الھيئة العامة العادي والتجارة والتموين
المواف�ق  الث�ث�اءم�ن ظھ�ر ي�وم  الثاني�ة عش�رةتم�ام الس�اعة ي ال�ذي س�يعقد ف�ي ا2دارة دعوتكم لحضور اجتماع الھيئ�ة العام�ة الع�اد

وال�ذي ي�وفر وس�يلة اCتص�ال على أجھزة الھاتف المتنقل أو الكمبيوتر الشخصي  ZOOMتطبيق وذلك من خ�ل   20/04/2021
  :المناسبة بشأنھا تالقراراالمرئي للمساھمين، للنظر في اSمور التالية واتخاذ 

  

  لھيئة العامة.لالعادي السابق تماع جاC محضر عوقائ ت�وة )1

 .والمصادقة عليھما 2021لعام  المستقبلية الخطةو 2020الشركة لعام تقرير مجلس ا2دارة عن أعمال التصويت على  )2

 .والمصادقة عليه 2020البيانات المالية الموحدة لعام عن الشركة حسابات  يتقرير مدققالتصويت على  )3

 .والمصادقة عليھما 31/12/2020 كما في اSرباح والخسائر وحسابية السنوالميزانية  التصويت على )4

 .بتحديدھا ا2دارةأو تفويض مجلس  موتحديد أتعابھ 2021حسابات الشركة للسنة المالية  يانتخاب مدقق )5

 .31/12/2020المنتھية في  السنة الماليةمجلس ا2دارة عن  أعضاء إبراء ذمة )6

  
ورابط اCجتماع ھو  1062 1097 883 ھو  أن رقم اCجتماع حيث ZOOM تطبيق لاع من خ�ھذا اCجتم يرجى حضوركم   

https://us02web.zoom.us/j/88310971062?pwd=bW1uTUZaaHJKL3V2WlhEMVBoVVhXUT09 

 info@aeivco.comوذل�ك بع�د تزوي�د الش�ركة عل�ى البري�د اCلكترون�ي المرور يتم تزويد المساھم الراغب بالحضور بكلمة سو

  بالبيانات التالية:

  

 ورقم الھاتف للمساھم في حال الرغبة في اCنضمام ل�جتماع شخصيا. صورة عن الھوية )1

 ورقم الھاتف للمساھم الذي تم توكيله.وبصورة عن الھوية فيتم تزويدنا بالتوكيل  في حال توكيل أحد المساھمين )2

  

ا2لكتروني المش�ار  البريدبأنه يحق لكل مساھم طرح اSسئلة واCستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد ل�جتماع من خ�ل  علما
ادرة ع�ن مع�الي وزي�ر الص�ناعة والتج�ارة وذلك عم�ً بأحكام البند خامساً/ج من ا2ج�راءات الص�إليه أع�ه ليصار إلى الرد عليھا 

% م�ن اSس�ھم الممثل�ة باCجتم�اع يح�ق ل�ه ط�رح اSس�ئلة واCستفس�ارات 10بأن المساھم الذي يحمل أسھما C تقل عن ووالتموين، 
  إليھا أع�ه. خ�ل اCجتماع سنداً للبند خامساً/ط من ذات ا2جراءات المشار

 المالية يرجى الضغط على الرابط التالي: لتحميل تقرير مجلس ا2دارة والبيانات

f4.pdfe5d3173f6a-a9a5-4f2d-1193-http://aeivco.com/Admin_Site/Files/PDF/73c341e0 

  :ZOOMتعليمات استخدام تطبيق  

  

لمستخدمي أجھزة  Google Playأو من خ�ل  Appleلمستخدمي أجھزة  App storeيتم تحميل التطبيق من خ�ل  )1
Android  ل موقع التطبيق�أو من خzoom.us/download .لمستخدمي الكمبيوتر الشخصي 

تظار موافقة مرور التي سيتم تزويدكم بھا قبل اCجتماع وانوكلمة ال   1062 1097 883يتم إدخال رقم اCجتماع  )2
 دخولكم.مضيف اCجتماع ل

 للتأكد من إلمامكم بآلية عمله. تجريبي من قبلكم إن استخدام التطبيق سھل ومرن وننصح بإجراء اجتماع )3

  

  يمة توكيلقس

   م.ع المالية واCقتصاديةالشرق العربي ل�ستثمارات إلى السادة / شركة 
  

المالي��ة الش��رق العرب��ي ل�س��تثمارات بص��فتي مس��اھماً ف��ي ش��ركة ………………………   من الجنسية …… .........………………… ا أن
اع الھيئة العامة الع��ادي ال��ذي وكي�ً عني لحضور اجتم…………………………………………………… قد انبت المساھم    م.ع واCقتصادية

  مي وبالنيابة عني في اCجتماع المذكور.وفوضته بأن يصوت باس 20/04/2021الموافق  ءالث�ثايوم  ظھرمن  الثانية عشرةالساعة سيعقد في تمام 

  

  اسم الموكل:                اسم الشاھد:

  توقيعه :                  توقيعه :

 التاريخ :                  التاريخ :

  


