




  دعوة الجتماع الھيئة العامة العادي
  الشركة العربية لالستثمارات المالية

  5692423فاكس  – 5002000ھاتف 
   قـم المساھم :ر                                                                          اسم المساھم : 
      ص.ب      :

   رصيد االسھم :                                                                        الرمز البريدي :
 

  تحية طيبة وبعد،،،
د 54والمادة ( 1997لسنة  22قانون الشركات وتعديالته رقم ) من 171و 169عمالً بأحكام المادتين ( ) من عق

ركة دل للش ي المع ام األساس يس والنظ تثماراالتأس ة لالس ركة العربي س إدارة الش ر مجل وتكم ، يس ة دع ت المالي
  العاشرةلحضور اجتماع الھيئة العامة العادي السنوي للشركة والمنوي انعقاده في تمام الساعة 

وم   ن صباح ي دم ق  االح ك  02/04/2017المواف ة وذل بيس قاع ا س دق ارين ي فن راء ف ارع البت ي ش ائن ف والك
  للنظر في ومناقشة األمور التالية: الجاردنز

  االجتماع العادي السابق للھيئة العامة. . تالوة وقائع محضر1
ي 2 تقبلية  31/12/2016. تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال الشركة خالل السنة المالية المنتھية ف والخطط المس

  لھا.
ة 3 اباتھا الختامي ا وحس ن ميزانيتھ ركة ع ابات الش دققي حس ر م اريخ . تقري ة بت ة المنتھي نة المالي للس

31/12/2016 .  
  والمصادقة عليھا. 31/12/2016لحسابات الختامية والميزانية العمومية للشركة كمافي .مناقشة ا4
  . انتخاب اعضاء مجلس اإلدارة .5
ي ينص ا .6 ك بالحدود الت براء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن أعمالھم خالل فترة عضويتھم وذل

  .عليه قانون الشركات األردني الساري المفعول
  على صرف مكافأة أعضاء مجلس االدارة . الموافقه.7
  ارباح نقدية على المساھمين من القيمه االسمية للسھم . %7.الموافقه على توصية مجلس االدارة بتوزيع 8
  وتحديد أتعابھم أو تفويض مجلس اإلدارة بتحديدھا . 2017. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 9

اقتراحات االستدانة و الرھن واعادة الكفاالت وكفالة التزامات الشركات التابعة او الحليفة للشركة إذا  .10
  اقتضى ذلك نظام الشركة.

ادي  .11 اع الع ال االجتم ي نطاق أعم أي أمور أخرى تقترح الھيئة العامة إدراجھا في جدول األعمال ويدخل ف
ا ال للھيئة العامة على أن يقترن إدراج ھذا اال ون م دد من المساھمين يمثل ة ع ال بموافق ي جدول األعم راح  ف قت

  ) من األسھم الممثلة في االجتماع.%10يقل عن (
د  ل اح ياً ،أو توكي اله شخص ددين أع ان المح ت والمك ي الوق اع وف ذا االجتم ور ھ رم بحض نكم التك و م نرج

دى  لمعدة لھذا الغرضالمساھمين عنكم لحضور ھذا االجتماع  باستخدام القسيمة أدناه وا داعھا ل تم اي ى ان ي وعل
حضور لأو توكيل أي شخص بموجب وكالة عدلية  قسم المساھمين في الشركه قبل ثالثه ايام من موعد االجتماع

  االجتماع نيابة عنكم.
 رئيس مجلس اإلدارة

  

*0010120000001531*  
  

  قسيمة توكيل
  العربية لالستثمارات الماليةالشركة إلى 
  أنا

د  ركتكم ق ي ش اھماً ف فتي مس اھم بص ت المس ن ................................ وكل ......... م
وم  ي ي ده الشركة ف ............................................. وكيالً عني وممثالً لي في االجتماع العادي الذي تعق

  وفي أي اجتماع آخر يؤجل ذلك االجتماع إليه. 02/04/2017الموافق  االحد
  

 تحريراً في ھذا اليوم ............. من شھر .............. سنة ..............
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  توقيع الموكل           شاھد                             شاھد    

___________      ____________    _____________ 
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