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 ، ، ،وبــعـــد   تـحـيــة
، يســر مسل  للشــركة األســاســي( من النظام 68، والمادة )1997( لســنة 22( من قانون الشــركار رقم )169و144) المادةبأحكام  عمال 

من بعد ظهر يوم الواحدة والنصــــــ  والذ  ســــــيعتد في تمام الســــــاعة  العامةللهيئة  والعشــــــرون الســــــاد اإلدارة دعوتكم لحضــــــور اإلستماد العاد  
 :لك للنظر في سدول األعمال التاليوذ الفورسيزونزفندق في  25/02/2016 الموافقالخمي  

 محضر السلسة السابتة . تالوة  -1
 .تترير مدقتي حسابار الشركة سماد -2
 .2016والخطة المستتبلية لعام  31/12/2015 لغاية 1/1/2015تترير مسل  االدارة عن اعمال الشركة خالل الفترة من  سماد  -3
 عليها . والمصادقةالميزانية العامة والبيانار الحسابية للشركة عن الفترة   مناقشة  -4
 .31/12/2015لغاية  1/1/2015من  للفترةضمن الحدود التي نص عليها التانون  االدارةذمة رئي  واعضاء مسل   ابراء   -5

وعشــــــرون مليون دينار ارباة نتدية على المســــــاهمين من  ( مليون دينار فتط خمســــــة25الموافتة على توصــــــية مسل  اإلدارة بتوزي  مبل  )  -6
 % من مساهمة كل منهم. 100ارباة الشركة بنسبة 

 مسل  االدارة بتحديدها. تفويضوتحديد اتعابهم او  2016 الماليةمدقتي حسابار الشركة للسنة  انتخاب  -7
في مسل  اإلدارة او انتخاب من ترونه مناسبًا ،  عضو لإلستثمارار الماليةالسادة شركة السبيل المصادقة على قرار مسل  اإلدارة بتعيين  -8

 .(مرفق نبذة تعريفية عنهم)
هذا االقتراة بموافتة عدد من المســـــــــــــاهمين يمثلون ما ال يتل  يتترنامور اخرى تتترة الهيئة العامة ادراسها في سدول االعمال على ان  اية  -9

  ستماد.% من االسهم الممثلة في اال10عن 
 مالحظار: 

( من قانون الشــركار يسب 179، وحســب المادة )المرفتة  التوكيلحضــور االستماد شــخصــيًا او توكيل مســاهم عخر باســتعمال قســيمة  يرسى .1
، كما يرسى من الطابق الثالث  39بناية رقم  عمان ام اذينة شـــــارد ســـــعد ابن ابي وقاصايداعها قبل ثالثة ايام في مركز الشـــــركة الكائن في 

، ولن كتب رسمية لحضور اإلستماد  بموسبالممثلين لشركار أو مؤسسار عامة أو لشخص اعتبار  عام تثبير تمثيلهم  المساهمينالسادة 
 .تتبل التواكيل او التفاويض التي تسلم يوم االستماد وعليه لن يسسلوا في كشوفار الحضور ولن يسمح لهم بالتصوير على قرارار الهيئة 

المدنية او سواز الســـفر او  األحوالالمالية يرسى من المســـاهمين ضـــرورة تزويدنا بالوثائق الثبوتية )بطاقة  االوراقتعليمار مركز ايداد  حســـب .2
 المذكور. اإلستماددفتر العائلة( سارية المفعول كشرط اساسي لحضور 

التترير ، ولإلطالد على   shareholders@eqbal-invest.com:  يرونأ  اقتراحار او استفسارار يرسى تزويدنا بها عن طريق البريد اإللكت .3
  www.eqbal-invest.com:  ييرسى زيارة موق  الشركة اإللكترون السنو  للشركة

                           اإلدارة مـســلـ       ، ، ،احـتـرامـنـا   فـائـــــق  ولكم
............................................................................................................................................ 

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

 
 

               المســـــــــــــــــــاهمـــــــة العـــــــامـــــــة المحـــــــدودة                           االقبـــــــال لإلســـــــــــــتثمـــــــارمســـــــــــــــــــاهمـــــــا في شـــــــــــــركـــــــة  بصـــــــــــــفتي          السنسية  مـن
عني وفوضـــته ان يصـــور باســـمي وبالنيابة عني  وكيال ................................................................  عينر المســـاهم     قد
ـــة  في ــــ ـــامـ ـــعـ فندق في  25/02/2016الموافق  الخمي من يوم  ظهرمن بعد الواحدة والنص  لعاد  الذ  سيعتد في تمام الساعة ااستماد الهيئة الـ

 .أ  استماد عخر قد يؤسل اليه ياو ف الفورسيزونز
  .2016/     /     بتــــاريخ                  ووقعته بحضور الشاهدين الموقعين أدناه في هذا اليوم حررته
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