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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 

 االثنينمن بعد ظهر يوم الواحدة والنصــ  والذ  ســيع د في تمام الســاعة  العامةللهيئة  والعشــرون الثامناإلدارة دعوتكم لحضــور اإل تماا العاد  
 وذلك للنظر في  دول األعمال التالي : الفورسيزونزفندق في  30/04/2018 الموافق

 محضر ال لسة الساب ة . تالوة -1
 ت رير مدق ي حسابار الشركة. سماا -2
 .2018والخطة المست بلية لعام  31/12/2017 لغاية 1/1/2017ت رير م ل  االدارة عن اعمال الشركة خالل الفترة من  سماا  -3
 عليها . والمصادقةالميزانية العامة والبيانار الحسابية للشركة عن الفترة   مناقشة  -4
 .31/12/2017لغاية  1/1/2017من  للفترةضمن الحدود التي نص عليها ال انون  االدارةذمة رئي  واعضاء م ل   ابراء   -5
 م ل  االدارة بتحديدها. تفويضوتحديد اتعابهم او  2018 الماليةمدق ي حسابار الشركة للسنة  انتخاب  -6
او انتخاب خلفا للعضــو المســت يل الســيد فار  التلهوني، عضــو في م ل  اإلدارة كباســتير لالســتشــارار اإلدارية تعيين الســادة شــركة اقرار  -7

 )مرفق نبذة تعريفية عنهم(. عضوًا اخراً 
المتضـــمن كفالة التزامار الشـــركة التابعة )شـــركة الفاخر ال ابضـــة  19/12/2017المصـــادقة علل ال رار الصـــادر عن م ل  االدارة بتاري   -8

  مئتان وخمسون مليون دوالر أمريكي.بمبلغ الممنوحة ب يادة بنك كريد  سوي  لت ارة التبغ والوكاالر( في تسهيالر الت مع البنكي 
هذا االقتراح بمواف ة عدد من المســـــــــــــاهمين يمثلون ما ال ي ل  ي ترنامور اخرى ت ترح الهيئة العامة ادرا ها في  دول االعمال علل ان  اية  -9

  % من االسهم الممثلة في اال تماا.10عن 
 :مالحظار •

( من قانون الشــركار ي ب 179مادة )، وحســب الالمرف ة  التوكيلحضــور اال تماا شــخصــيًا او توكيل مســاهم عخر باســتعمال قســيمة  ير ل .1
، كما ير ل من الطابق الثالث  39عمان ام اذينة شـــــارا ســـــعد ابن ابي وقاص بناية رقم ايداعها قبل ثالثة ايام في مركز الشـــــركة الكائن في 

، ولن حضور اإل تماا كتب رسمية ل بمو بالممثلين لشركار أو مؤسسار عامة أو لشخص اعتبار  عام تثبير تمثيلهم  المساهمينالسادة 
 .ت بل التواكيل او التفاويض التي تسلم يوم اال تماا وعليه لن يس لوا في كشوفار الحضور ولن يسمح لهم بالتصوير علل قرارار الهيئة 

او  واز الســـفر او المدنية  األحوالالمالية ير ل من المســـاهمين ضـــرورة تزويدنا بالوثائق الثبوتية )بطاقة  االوراقتعليمار مركز ايداا  حســـب .2
 المذكور. اإل تماادفتر العائلة( سارية المفعول كشرط اساسي لحضور 

، ولإلطالا علل   shareholders@eqbal-invest.com:  يأ  اقتراحار او اســــــــتفســــــــارار ير ل تزويدنا بها عن طريق البريد اإللكترون .3
  www.eqbal-invest.com:  يير ل زيارة موقع الشركة اإللكترون الت رير السنو  للشركة

 ، ، ،احـتـرامـنـا   فـائـــــق  ولكم
 ............................................................................................................................................ اإلدارة مـ ــلـ                               

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

 

 

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

ا تماا  فيعني وفوضته ان يصور باسمي وبالنيابة عني  وكيال ................................................................  المساهم     
 الفورسيزونزفندق في   30/04/2018الموافق  االثنينمن يوم  ظهرمن بعد الواحدة والنص  لعاد  الذ  سيع د في تمام الساعة االهيئة الـعـامــة 

 او في أ  ا تماا عخر قد يؤ ل اليه .
  .2018/     /     بتــــاري                   ووقعته بحضور الشاهدين الموقعين أدناه في هذا اليوم حررته

 
  الـمـســاهــــم تــوقـيـع                       الـشـاهـــد اســـم    الـشـاهـــد اســـم

 تــوقــيـعـــــه              تــوقــيـعـــــه

 األردن   11191  عمان  911145ب .ص
 5561339  فاكس   5561333 هاتف

invest.com-www.eqbal 

http://www.eqbal-invest.com/


 
 
 
 
 

 الجديد نبذة تعريفية عن عضو مجلس اإلدارة 
 شركة باستير لإلستشارات اإلدارية 
 27/07/2017الذين تم تعيينهم من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 

________________________________ 
 

بم  وخ  48399شررر ذا  مس ولرررمحدوا ومسحسة ولرررارا ال حام ة مدترررة تا حمدما  ة ممس      •
25/7/2017. 

  مس مدو ل مدولال حمدوساحع مدف سوة   م سةل. •

 غ و س مدش ذا : •

 مب م  ذ اا أةحمع مدعقحس حمالمف  و س وع أي ط ف بو  وخس  وترما مدش ذا. -1
 مورك مدش ذ س. -2
 ذف دا مدمامو س مدغو  بو  ومقق وترما مدش ذا. -3
 مدش ذا. مورك مألوحمل مدوةقحدا حغو  مدوةقحدا دمةفو  غ و س -4
 ملمش  مس إسم وا. -5
 مورك مأللو ء حمدعالو س مدما  وا. -6
 مدسخحل ذش وك ال ش ذ س أخ ى. -7
 م م مض مألوحمل مدالاوا ده  ون مدبةحك. -8

وورحذا ب دذ ول درلرروس / خرول إب ممو  تو من وعوح ي ون مداةلرروا تلرر ةس ذومس حةوفوس    •
تن مدش ذا بذ اا مألوح  مدو دوا حمإلسم وا حمدقض ئوا حمدبةذوا بتفمه  وةف سم  حوفحض ب دمح وع 

 مدوسو  مدع   .
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 


