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 65/  ا 

 ، ، ،وبــعـــد   تـحـيــة
للشـركة ، يسـر مجلـس  األساسـيمن النظام ) 68(، والمادة 1997لسنة ) 22(من قانون الشركات رقم ) 169و144( المادةبأحكام  عمال 

 الخمـيسمـن بعـد ظهـر يـوم الواحدة والنصف والذي سيعقد في تمام الساعة  العامةللهيئة  والعشرون الرابعاإلدارة دعوتكم لحضور اإلجتماع العادي 
 :وذلك للنظر في جدول األعمال التالي فندق الفورسيزن في  27/2/2014 قالمواف

 
 .محضر الجلسة السابقة  تالوة - 1
 . 2014والخطة المستقبلية لعام  31/12/2013 لغاية 1/1/2013تقرير مجلس االدارة عن اعمال الشركة خالل الفترة من  سماع- 2
 . تقرير مدققي حسابات الشركة  سماع  -3
 .عليها  والمصادقةالميزانية العامة والبيانات الحسابية للشركة عن الفترة   مناقشة  -4
 .31/12/2013لغاية  1/1/2013ضمن الحدود التي نص عليها القانون للمدة من  االدارةذمة رئيس واعضاء مجلس  ابراء   -5
قط خمسة وعشرون مليون دينار ارباح نقدية علـى المسـاهمين مـن دينار ف) 25,000,000(الموافقة على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع مبلغ   -6

 .من مساهمة كل منهم%  100ارباح الشركة بنسبة 
 .مجلس االدارة بتحديدها تفويضوتحديد اتعابهم او  2014مدققي حسابات الشركة للسنة الماليه  انتخاب  -7
هذا االقتراح في جـدول االعمـال بموافقـة عـدد مـن المسـاهمين  يقترنامور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول االعمال على ان  اية  -8

  .من االسهم الممثلة في االجتماع% 10يمثلون ما ال يقل عن 
 : مالحظات •

مـن قـانون الشـركات يجـب ) 179(، وحسـب المـادة المرفقـة  التوكيـلحضور االجتماع شخصيًا او توكيـل مسـاهم آخـر باسـتعمال قسـيمة  يرجى .1
، كمـا يرجـى مـن  49اللويبـده شـارع كليـة الشـريعة بجانـب مسـجد كليـة الشـريعة بنايـة رقـم ايداعها قبل ثالثـة ايـام فـي مركـز الشـركة الكـائن فـي 

، ولـن كتب رسـمية لحضـور اإلجتمـاع  بموجبم الممثلين لشركات أو مؤسسات عامة أو لشخص اعتباري عام تثبيت تمثيله المساهمينالسادة 
 .تقبل التواكيل او التفاويض التي تسلم يوم االجتماع وعليه لن يسجلوا في كشوفات الحضور ولن يسمح لهم بالتصويت على قرارات الهيئة 

المدنيـة او جـواز السـفر او  األحـوالبطاقة ( المالية يرجى من المساهمين ضرورة تزويدنا بالوثائق الثبوتية  االوراقتعليمات مركز ايداع  حسب .2
 .المذكور اإلجتماعسارية المفعول كشرط اساسي لحضور ) دفتر العائلة 

ـــ .3 ـــق البريـــد اإللكترون ، ولإلطـــالع علـــى   est.cominv-shareholders@eqbal:  يأي اقتراحـــات او استفســـارات يرجـــى تزويـــدنا بهـــا عـــن طري
  com.invest-eqbal.www:  يزيارة موقع الشركة اإللكترون يرجى للشركة التقرير السنوي

 ، ، ،احـتـرامـنـا   فـائـــــق  ولكم
 اإلدارة مـجــلـس                              

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 :المساهم  رقم        توكيل قسيمة                                
 :االسهم   عدد        االقبال لالستثمارشركة  الى                      
 المحدودة  العامة المساهمة                           

 انــا
 
 

ــــــــــــــــي شــــــــــــــــركة  بصــــــــــــــــفتي          الجنسية  مـن ــــــــــــــــال لإلســــــــــــــــتثمارمســــــــــــــــاهما ف        المســــــــــــــــاهمة العامــــــــــــــــة المحــــــــــــــــدودة                           االقب
اجتمـاع  فـيعنـي وفوضـته ان يصـوت باسـمي وبالنيابـة عنـي  وكـيال ................................................................  عينت المسـاهم     قد

او فنـدق الفورسـيزن فـي  27/2/2014الموافـق  الخمـيسمـن يـوم  ظهرمن بعد الواحدة والنصف لعادي الذي سيعقد في تمام الساعة االهيئة الـعـامــة 
 .في أي اجتماع آخر قد يؤجل اليه 

 .2014 /     /    بتــــاريخ                  ووقعته بحضور الشاهدين الموقعين أدناه في هذا اليوم حررته
 
 

  الـمـســاهــــم تــوقـيـع                       الـشـاهـــد اســـم    الـشـاهـــد اســـم
 تــوقــيـعـــــه    تــوقــيـعـــــه

 األردن   11191  عمان  911145ب .ص
 4656669  فاكس   4656662 هاتف
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