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

الخمي  من بعد ظهر يوم الواحدة والنصف والذي سيعقد في تمام الساعة  العامةللهيئة  والعشرون التاسعاإلدارة دعوتكم لحضور اإل تماع العادي 
 وذلك للنظر في  دول األعمال التالي : الفورسيزونزفندق في  25/04/2019 الموافق

 محضر ال لسة السابقة . تالوة  -1
 تقرير مدققي حسابار الشركة. سماع -2
 عليها. والمصادقة 31/12/2018لغاية  1/1/2018من الميزانية العامة والبيانار الحسابية للشركة عن الفترة   مناقشة  -3
 .2019والخطة المستقبلية لعام  31/12/2018 لغاية 1/1/2018تقرير م ل  االدارة عن اعمال الشركة خالل الفترة من  سماع  -4
 .31/12/2018لغاية  1/1/2018من  للفترةون ضمن الحدود التي نص عليها القان االدارةذمة رئي  واعضاء م ل   ابراء   -5
 م ل  االدارة بتحديدها. تفويضوتحديد اتعابهم او  2019 الماليةمدققي حسابار الشركة للسنة  انتخاب  -6
 او انتخاب أعضاء آخرين: )مرفق نبذة تعريفية عنهم(أعضاء م ل  اإلدارة التالية أسمائهم اقرار تعيين  -7

 .خلفًا للعضو المستقيل شركة اإلقبال األردنية للت ارة العامة، بحيث يصبح للسادة صندوق كن ز وي مقعدين في م ل  اإلدارةصندوق كن ز وي  -أ
 .شركة فرح لالدوار الكهربائيه والصحيهسي ري يتد بورتفوليو ون خلفًا للعضو المستقيل  –شركة كن ز وي اف سي اف  -ب
 .شركة الخليج العربي لالستثمارار والنقليار العامةخلفًا للعضو المستقيل  شركة السلطان لالستثمار في االوراق الماليه -ج

هذا االقتراح بموافقة عدد من المســـــــــــــاهمين يمثلون ما ال يقل  يقترنامور اخرى تقترح الهيئة العامة ادرا ها في  دول االعمال على ان  اية  -8
  هم الممثلة في اال تماع.% من االس10عن 

 :مالحظار •
( من قانون الشــركار ي ب 179، وحســب المادة )المرفقة  التوكيلحضــور اال تماع شــخصــيًا او توكيل مســاهم آخر باســتعمال قســيمة  ير ى .1

، كما ير ى من الطابق الثالث  39عمان ام اذينة شـــــارع ســـــعد ابن ابي وقاص بناية رقم ايداعها قبل ثالثة ايام في مركز الشـــــركة الكائن في 
، ولن كتب رسمية لحضور اإل تماع  بمو بالممثلين لشركار أو مؤسسار عامة أو لشخص اعتباري عام تثبير تمثيلهم  المساهمينالسادة 

 .رارار الهيئة تقبل التواكيل او التفاويض التي تسلم يوم اال تماع وعليه لن يس لوا في كشوفار الحضور ولن يسمح لهم بالتصوير على ق
المدنية او  واز الســـفر او  األحوالالمالية ير ى من المســـاهمين ضـــرورة تزويدنا بالوثائق الثبوتية )بطاقة  االوراقتعليمار مركز ايداع  حســـب .2

 المذكور. اإل تماعدفتر العائلة( سارية المفعول كشرط اساسي لحضور 
، ولإلطالع على   shareholders@eqbal-invest.com:  يالبريد اإللكترون أي اقتراحار او اســــــــتفســــــــارار ير ى تزويدنا بها عن طريق .3

  www.eqbal-invest.com:  يير ى زيارة موقع الشركة اإللكترون التقرير السنوي للشركة
 مانيول شتوتز / اإلدارة مـ ــلـ رئي                ، ، ،احـتـرامـنـا   فـائـــــق  ولكم

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

 
 

 عينر  قدالمساهمة العامة المحدودة  االقبال لإلستثمارمساهما في شركة  بصفتي          ال نسية  مـن

ا تماع  فيعني وفوضته ان يصور باسمي وبالنيابة عني  وكيال ................................................................  المساهم     
 الفورسيزونزفندق في   25/04/2019الموافق  الخمي من يوم  ظهرمن بعد الواحدة والنصف لعادي الذي سيعقد في تمام الساعة االهيئة الـعـامــة 

 في أي ا تماع آخر قد يؤ ل اليه .او 
  .2019/     /    بتــــاريخ                  ووقعته بحضور الشاهدين الموقعين أدناه في هذا اليوم حررته

 
  الـمـســاهــــم تــوقـيـع                       الـشـاهـــد اســـم    الـشـاهـــد اســـم

 تــوقــيـعـــــه              تــوقــيـعـــــه
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 نبذة تعريفية عن عضو مجلس اإلدارة الجديد 
 فرونتير كونسيومر فرانشيسيس –صندوق كنجز وي السادة / 

 06/01/2019الذين تم تعيينهم من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 
________________________________ 

 
 نوع الشركة، رقم التس يل، مكان التس يل و تاريخ التس يل.  .1

لمدة غير محدودة  2013أيار 10الكبرى بتاريخ   لوكسمبورغ في دوقية 1915تأس  صندوق كن ز وي )"الصندوق"( بمو ب قانون عام 
 2007عي بمو ب قانون عام . تم تشكيل الصندوق كمشروع استثماري  ما177534ب  -تحر رقم الس ل الت اري الخاص بلوكسمبورغ

. يعتبر  الصندوق صندوق استثماري 30/04/2018بتاريخ  2016وتحول الحقًا الى صندوق استثماري بديل إدخاري بمو ب قانون عام 
ية بديل ضمن المعنى المقصود في قانون تعليمار ُمديري صناديق اإلستثمار البديلة. وهو ُمنظم بشكل شركة استثمارية ذار صناديق فرع

متعددة تحمل رأ  مال ُمتغير  بمو ب صفة "شركة محدودة". يتم إدارة الصندوق من قبل وبمو ب المسؤولية النهائية الواقعة على عاتق 
 م ل  إدارته.

 وفرعيةمتعددة   صناديق إنشاء بإمكانية الصندوق إدارة م ل  وكون أن الصندوق من نوع "الصندوق األساسي" اإلستثماري، يتمتع
وقانونًيا  )ويشار إليه هنا فيما بعد باسم "الصندوق الفرعي"( يتبع كل واحٍد من هذه الصناديق الى محفظة ذار أصول  اقتصادًيا منفصلة

دارتها وفقًا إلستراتي يار استثمارية مختلفة. يشكل الصندوق منشأة قانونية واحدة، بعمالر عنها التعبير يمكن مستقلة والتي  لكن مختلفة وا 
المساهمين الحصرية من الصندوق الفرعي المعني، و تعتبر أصول أي صندوق  لغرض منفعة فرعي صندوق في كل األصول استثمار يتم

فرعي  مسؤولة بشكل منفرد عن أداء المطلوبار، واإللتزامار و المسؤوليار لذلك الصندوق الفرعي. قام صندوق كين ز وي بتأسي  
فرونتير كونسيومر  –لصندوق الفرعي األفضل ألغراض هذه الممارسة هو صندوق صندوق كن ز وي صندوقين فرعيين. يعتبر ا

 .فرانشيسي 
 $ مليار دوالر امريكي. 1.3يت اوز إ مالي األصول تحر إشراف إدارة صندوق كن ز وي  -رأ  المال .2

 المال رأ  قيمة الفرعي"( يسعى الى زيادةفرونتير كونسيومر فرانشيسي  )"الصندوق  –ان صندوق كن ز وي  -األهداف/النشاطار .3
المتعلقة بالُمصدرين الذين يقع عملهم أو  المدر ة غير أو طويل األمد بشكٍل أساسي من خالل التركيز على األوراق المالية المدر ة

 نشاطهم األساسي في دول  تعتبر كأسواق رائدة للمستهلكين. 
% من رأ  المال 25بمفرده ما يزيد عن  واحد مساهم مساهما في الصندوق لكن ال يملك أي 150هنالك أكثر من  –المساهمون  .4

 وبية الغالبية الُعظمى من الصندوق.  الُمستثمر. تملك المؤسسار اإلستثمارية األمريكية واألور 

 المذكورون أدناه هم أعضاء م ل  إدارة الشركة.   –المفوضون بالتوقيع  .5

 كونور ماكنوتون، شركة كن ز وي كابيتال بارتنرز المحدودة  •

 سارة كيغيل، عضو م ل  ادارة  ُمستقل  •

 وليام  ونز، عضو م ل  ادارة  ُمستقل •

 ة  ُمستقلالرين غيليسبي، عضو م ل  ادار  •

فان مانيول شتوتز و باتريك نيلسون هم المفوضون بالتوقيع عن مدير اإلستثمار  لتنفيذ األعمال الت ارية لمنفعة  -باإلضافة الى المذكورين أعاله
 الصندوق ولكن لغرض التصرف بصفة مدير اإلستثمار في الصندوق.  

 
 



 
 
 

 نبذة تعريفية عن عضو مجلس اإلدارة الجديد 
 صندوق كنجز وي إف سي إف أوفر فلو  )شركة محفظة استثمارية مجزأة(السادة / 

 06/01/2019الذين تم تعيينهم من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 
________________________________ 

 
 نوع الشركة، رقم التس يل، مكان التس يل و تاريخ التس يل.  .1

يعتبر صندوق كن ز وي إف سي إف أوفر فلو  )شركة محفظة استثمارية م زأة( )"الصندوق"( شركة محفظة استثمارية م زأة معفاة تم تأسيسها 
ر  أعمالها بصفتها منصة استثمارية خاصة يستطيع لتما Wc-343175بمو ب رقم التس يل  27/09/2018بمو ب قوانين  زر الكايمان بتاريخ 

رص الُمستثمرون غير األمريكيين، والمستثمرون األمريكيون الخاضعون للضريبة، و األمريكيون المعفيون من الضريبة بواسطتها المشاركة في فُ 
ب قرار صادر عن أعضاء م ل  اإلدارة تأسي  األوضاع الخاصة )"اإلستثمارار الُمستهدفة"(. يحق للشركة بمو  أو/  و المشترك االستثمار

 محفظة استثمارية م زأة واحدة أو أكثر ويتم تعريف أو تحديد كل واحدٍة منها بشكٍل منفصل وتشمل في كل تحديد الكلمار "محفظة استثمارسة
 م زأة"، "ا  بي" أو "ا . بي.". 

 
 $ مليون دوالر أمريكي. 200م إدارتها بما يقارب تُقدر أصول المحفظة االستثمارية الم زأة التي يت –رأ  المال  .2

 األهداف/النشاطار:
يعتبر صندوق كن ز وي إف سي إف أوفر فلو  )شركة محفظة استثمارية م زأة( شركة تحر رعاية و مشورة شركة كن ز وي كابيتال بارتنرز  

مشاركة في فرص اإلستثمار الُمشترك واألوضاع الخاصة بطريقة المحدودة )"مدير اإلستثمار"( والذي من خالله يحصل الُمستثمرون على فرصة ال
وبسيطة إداريًا. سوف يقوم الصندوق بعمل محفظة  مستقلة )يسمى كل منها "محفظة استثمارية م زأة"( لكل فرصة  الكلفة حيث من فعالة

من وقٍر آلخر والتي ستمكن الُمستثمرين  المكتتبين في إستثمارية تعرضها للمستثمرين. يتم طرح األسهم الخاصة بالمحفظة االستثمارية الم زأة 
واحدة عاملة تلك األسهم من الُمشاركة في الفرص اإلستثمارية التي توفرها المحفظة االستثمارية الم زأة تلك. وحاليًا يو د محفظة استثمارية م زأة 

 وهي صندوق كن ز وي إف سي إف أوفر فلو  )شركة محفظة استثمارية م زأة(
همة ون هدف اإلستثمار المتعلق بالمحفظة االستثمارية الم زأة هو االستثمار في األوراق المالية الخاصة بشركة اإلقبال لإلستثمار شركة مسايك

ض عامة محدودة )"الُمصدر الُمستهدف"(. لن تقوم المحفظة االستثمارية الم زأة باإلستثمار في األوراق المالية أو األصول األخرى عدا لغر 
أدوار سوق المال على ُأس  إستثمارية ُمعلقة قصيرة المدى في األوراق المالية الخاصة بالُمصدر الُمستهدف أو دفع مصاريف المحفظة 

 االستثمارية الم زأة.
 
 % من رأ  المال25بمفرده نسبة تزيد عن  واحد مساهم ُمساهمًا في الصندوق لكن ال يملك أي 20هناك ما يزيد عن  –المساهمون  .3

 الُمستثمر.تملك المؤسسار اإلستثمارية األمريكية واألوروبية الغالبية الُعظمى من الصندوق.  

 

 ان المذكورين أدناه هم أعضاء م ل  إدارة الشركة.  –المفوضون بالتوقيع  .4

 كونور ماكنوتون، شركة كن ز وي كابيتال بارتنرز المحدودة  •

 وليام  ونز، عضو م ل  ادارة مستقل  •

 الرين غيليسبي، عضو م ل  ادارة مستقل •

فان مانيول شتوتز و باتريك نيلسون هم المفوضون بالتوقيع عن مدير اإلستثمار  لتنفيذ األعمال الت ارية  -باإلضافة الى المذكورين أعاله
 فظة االستثمارية الم زأة. لمنفعة الصندوق ولكن لغرض التصرف بصفة مدير اإلستثمار في المح

 
 



 
 

 نبذة تعريفية عن عضو مجلس اإلدارة الجديد 
 شركة السلطان لالستثمار في االوراق الماليهالسادة / 

 06/01/2019الذين تم تعيينهم من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 
________________________________ 

 
 .03/01/2019بتاريخ  (53327)شركة ذار مسؤولية محدودة مس لة في وزارة الصناعة والت ارة تحر رقم  .1

 ( دينار اردني100را  المال المس ل والمدفوع ) .2

 غايار الشركة : .3

 .اقتراض األموال الالزمة لها من البنوك -1
 .استشارار ادارية -2
 .االستثمار في الشركار االخرى -3
 .استثمار األموال في سوق عمان المالي وفي األوراق المالية داخل المملكة عدا التعامل بالبورصار العالمية -4
 .تقديم االستشارار الفنية عدا االستشارار الهندسية -5

بالتوقيع منفرا عن  ســـعيدمفوضـــا الســـيد / تامر ( االردنيةمن ال نســـية ) محمد خالد اســـامه عبد الرحمن عصـــفورمملوكة بالكامل للســـيد / . 4
 الشركة بكافة األمور المالية واإلدارية والقضائية والبنكية بصفته المدير العام .


