
                                                                                                      

                                                                                                       

  تحيــة طيبة وبعــــد ،،

واإلجراءات الصادرة عن  2020) لسنة 5وامر الدفاع رقم ( 1992) لسنة 13عمال بأحكام قانون الدفاع رقم (

من خالل  اد اجتماع الهيئة العامة العاديعلى انعق 9/4/2020معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 

ور اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي وسائل االتصال المرئي وااللكتروني يسر مجلس االدارة دعوتكم لحض

الساعة  22/2/2022الموافق  الثالثاءيوم  سيعقد والذي" شركة " االنماء لالستثمارات والتسهيالت المالية 

وذلك من خالل الرابط االلكتروني المنشور على الموقع االلكتروني للشركة والذي يوفر وسيلة  العاشرة صباحاً ،

  واتخاذ القرارات : عمال األالمدرجة على جدول االتصال المرئي للمساهمي للنظر في األمور 

 العامة.) تالوة وقائع الجلسة السابقة للهيئة 1

 .2021/ تقرير مجلس اإلدارة عن عام المصادقة على) 2

 . 31/12/2021تقرير مدققي الحسابات حول البيانات الختامية للشركة للفترة المنتهية بتاريخ  المصادقة على) 3

  عليها.والمصادقة  12/31/ 2021) مناقشة الميزانية العمومية كما في 4

 القانون. ) إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة حسب 5

  وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس االدارة بتحديد اتعابهم .  2022/ انتخاب مدققي حسابات للسنة المالية ) 6

من السادة المساهمين حضور االجتماع او توكيل من ينوب عنكم من المساهمين من خالل إرسال التوكيالت  يرجى

  .الجتماعلقبل التاريخ المحدد للشركة  االلكترونيارسالها بواسطة البريد ثم أو تعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها 

  @com inmainvest info.:إللكترونيا والبريد www.inmainvest.comأن الموقع اإللكتروني للشركة:علماً 

وتجدر االشارة الى انه يحق لكل مساهم طرح االسئلة واالستفسارات حول بنود جدول األعمال قبل التاريخ المحدد 

االلكتروني المشار اليه أعاله ليصار إلى الرد عليها ، وذلك عمالً بأحكام البند خامساً /ج  الموقععلى لالجتماع 

ً بان المساهم الذي يحمل أسهما  من االجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين ، علما

جتماع استناداً إلى ستفسارات خالل اال) من األسهم الممثلة باالجتماع يحق له طرح األسئلة واال%10التقل عن (

  ات اإلجراءات .من ذ البند خامساً/ ط 

  وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير                                            

    رئيس مجلس اإلدارة       

  محمد سعيد الحمامي                                                       
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 قسيمة توكيل

  

  رق ال : 

د األسه :   ع

  :   أنا / ن

اه  ة فق ع ال ال الت ال ه ارات وال اء لالس ة االن ا في ش اه ي م ف

اع  ي في اج ة ع ا ال ي و اس ال  ه  ض ي وف ال ع ............................................ و

وني م خالل ال  ئي واالل ال ال ة االت اس عق ب ة العامة العاد وال س وني الاله  ا االل

ة  قع ال اف على م الثاء ال م ال عق ي احاً  22/2/2022وال س ة ص اعة العاش   .ال

اع . ا االج ه ه جل ال اع آخ ي اع أو أ إج ا االج ة في ه ارات ال افة الق ة على  ا   وال ن

ل ..........................           شاه ........................ شاه ........................... ال

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  عمان 11118-20200ص.ب :  5685912فاكس  – 5604661تلفون 
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