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  بسم هللا الرحمن الرحيمبسم هللا الرحمن الرحيم

  م.ع.مم.ع.م  ستثمارستثمارإلإلقبال لقبال لإلإللمساهمي شركة المساهمي شركة ا    العادي العادي غير غير جتماع الهيئة العامة جتماع الهيئة العامة إإ  وقائع وقائع 

  20162016//0033//2244م المنعقد بتاريخ م المنعقد بتاريخ 20162016لعام لعام 

  ((1313رقم )رقم )
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  

في تمام الساعة الواحدة في تمام الساعة الواحدة     لشركة االقبال لالستثمار م .ع.ملشركة االقبال لالستثمار م .ع.م    العاديالعادي  غير غير   الهيئة العامةالهيئة العامةاجتماع اجتماع   الشيراتون عمان الشيراتون عمان فندق فندق   ُعقد في ُعقد في   

  مجلس اإلدارة مجلس اإلدارة برئاسة سعادة السيد سامر توفيق فاخوري رئيس برئاسة سعادة السيد سامر توفيق فاخوري رئيس   20120166//0303//2424الموافق الموافق   الخميسالخميسوالنصف من ظهر يوم والنصف من ظهر يوم 

  

  وفيما يلي اهم الوقائع :وفيما يلي اهم الوقائع :

  ::  حضورحضور( ال( ال11

   ممثل عطوفة مراقب عام الشركات.ممثل عطوفة مراقب عام الشركات.      محمد ابو زيادمحمد ابو زيادالسيد السيد  

  مجلس اإلدارة.مجلس اإلدارة.من من   أعضاء أعضاء   السادةالسادة..  

  ستاذ اسامه سكري المستشار القانوني للشركة.ستاذ اسامه سكري المستشار القانوني للشركة.إلإلاا  

  ة المبيعات.ة المبيعات.مستشار ضريبمستشار ضريب  ههالسيد مازن ابو غربيالسيد مازن ابو غربي  

   م م   22001155لعام لعام   للشركة للشركة   المستقل المستقل   المحاسب القانونيالمحاسب القانوني)القواسمي وشركاه()القواسمي وشركاه(  مكتب مكتب..  

  .عدد من مندوبي الصحف المحلية ووسائل اإلعالم.عدد من مندوبي الصحف المحلية ووسائل اإلعالم  

  ( سهماً ( سهماً       0088..333300..11    ( سهماً وبالوكالة )( سهماً وبالوكالة )  118800..440055..1166        يحملون أسهماً باألصالة )يحملون أسهماً باألصالة )  عدد كبير من مساهمي الشركةعدد كبير من مساهمي الشركة

المدفوع المدفوع مال الشركة مال الشركة   % من رأس% من رأس    7700( سهم بنسبة حضور( سهم بنسبة حضور226600..443388..1177    لة في االجتماع )لة في االجتماع )فيكون مجموع األسهم الممثفيكون مجموع األسهم الممث

  مليون دينار/سهم.مليون دينار/سهم.2525البالغ البالغ وو

  

  ( وفائع االجتماع :( وفائع االجتماع :22

  الجلسة الجلسة إفتتاح إفتتاح فاخوري فاخوري توفيق توفيق السيد سامر السيد سامر   أعلن سعادة اإلستاذ أعلن سعادة اإلستاذ.. 

   .كلمه ترحيبية من سعادة االستاذ سامر فاخوري بالحضور الكريم. كلمه ترحيبية من سعادة االستاذ سامر فاخوري بالحضور الكريم  

  سيد محمد ابو زياد  قانونية الجلسة بتوفر النصاب القانوني للهيئة ومجلس اإلدارة وحضور المحاسب سيد محمد ابو زياد  قانونية الجلسة بتوفر النصاب القانوني للهيئة ومجلس اإلدارة وحضور المحاسب أعلن سعادة الأعلن سعادة ال

  القانوني المستقل.القانوني المستقل.
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  القرارات:القرارات:

  

  

  --في نهاية االجتماع قررت الهيئة ما يلي:في نهاية االجتماع قررت الهيئة ما يلي:

  
  ( خمسة وعشرون مليون دينار25.000.000على زيادة راس مال الشركة المصرح والمكتتب والمدفوع من )باإلجماع الموافقة 

 ( ثالثون مليون دينار.30.000.000ليصبح رأس مال الشركة المصرح به ) 

 
  مدورة وتوزيع ( خمسة ماليين دينار عن طريق رسملة ارباح 5.000.000على تغطية مقدار الزيادة البالغة ) باإلجماعالموافقة 

 .% من أسهمهم كُل بنسبة مساهمته في رأسمال الشركة20الزيادة كأسهم مجانية على المساهمين بنسبة 
 

   ( من النظام األساسي لتصبح كل منها )يتألف رأسمال الشركة6( من عقد التأسيس والمادة )3تعديل المادة ) على باإلجماعالموافقة 

 ( ثالثون مليون سهما قيمة كل 30,000,000مليون دينار اردني مقسمة الى ) ( ثالثون30,000,000المصرح به ) 

 .سهم دينار اردني واحد

 

  تفويض  مجلس اإلدارة باستكمال االجراءات القانونية والرسمية المتعلقة بالزيادة من خالل الدوائر على  باإلجماعالموافقة

 المعنية في الشركة.

  

  

  

  

  

  

  سة قائالً:سة قائالً:وفي الختام تحدث رئيس الجلوفي الختام تحدث رئيس الجل

  االخوة االعزاء في نهاية اجتماعنا الطيب اشكر لكم حضوركم وارجو من العلي القدير أن نلتقي في العام القادم  وقد تحققاالخوة االعزاء في نهاية اجتماعنا الطيب اشكر لكم حضوركم وارجو من العلي القدير أن نلتقي في العام القادم  وقد تحقق

  ..  المزيد من االنجازات بعونه تعالى في ظل مليكنا المفدى حفظه هللا ورعاه والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاتهالمزيد من االنجازات بعونه تعالى في ظل مليكنا المفدى حفظه هللا ورعاه والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته  

  

  

  


