
 
 

 في عـمـان                 : المسـاهـم رقـم
                              االسـهـم : عـدد

 

 : الكريمالـمـســا هـــم   حــضــــرة
 
 
 
 
 
 

 ، ، ،وبــعـــد   تـحـيــة
 اإلدارةيسـر ملكـ  ، ( مـن الناـام ااساسـي لكشـركة65ة )والماد، 1997( لسنة 22من قانون الشركات رقم ) (172)المادة  بأحكامعمال  

فـي  03/06/2018 الموافـ ااحـد  مـن يـوم ا  اهـر  الثانيـة عشـرةسيعقد فـي تمـام السـاعة  الذيو كهيئة العامة غير العادي ل اإللتماعدعوتكم لحضور 
  التالي : ااعمالوذلك لكنار في لدول  الفورسيزونزفند  

 
( ثالثـين مكيـون دينـار  وذلـك عـن رريـ  رسـمكة ااربـاة المـدورة وتوزيـ  تكـك 30,000,000الموافقة عكى زيادة را  مـال الشـركة بمبكـق وقـدر  ) -1

ــــــــــــى المســــــــــــاهمين بنســــــــــــبة ) ــــــــــــة عك ــــــــــــادة كأســــــــــــهم ملاني ــــــــــــادة 100الزي                         %( مــــــــــــن  ســــــــــــهمهم ليلــــــــــــب  ر   مــــــــــــال الشــــــــــــركة بعــــــــــــد الزي
 تون مكيون دينار / سهم.( س60,000,000)

 
 ســتون( 60,000,000( مــن الناــام ااساســي لتلــب  كــل منهــا )يتــألة ر ســمال الشــركة مــن )6( مــن عقــد التأســي  والمــادة )3تعــديل المــادة ) -2

 . (مكيون سهما قيمة كل سهم دينار اردني واحد ستون( 60,000,000مكيون دينار اردني مقسمة الى )
 
 .ءات القانونية المتعكقة بالزيادةبإستكمال اإللرا تفويض ملك  اإلدارة -3
   
 :مالحاات •

( مـن قـانون الشـركات يلـ  179، وحسـ  المـادة )المرفقـة  التوكيـلحضور االلتماع شخليا  او توكيـل مسـاهم رخـر باسـتعمال قسـيمة  يرلى .1
، كمـا يرلـى مـن الرـاب  الثالـ   39وقـا  بنايـة رقـم  عمـان ام اذينـة شـارع سـعد ابـن ابـيايداعها قبل ثالثة ايام في مركز الشركة الكائن في 

، ولـن كت  رسـمية لحضـور اإللتمـاع  بمول الممثكين لشركات  و مؤسسات عامة  و لشخ  اعتباري عام تثبيت تمثيكهم  المساهمينالسادة 
 .لهم بالتلويت عكى قرارات الهيئة  تقبل التواكيل او التفاويض التي تسكم يوم االلتماع وعكيه لن يسلكوا في كشوفات الحضور ولن يسم 

المدنيـة او لـواز السـفر او  ااحـوالالمالية يرلى من المساهمين ضرورة تزويـدنا بالوثـائ  الثبوتيـة )براقـة  االورا تعكيمات مركز ايداع  حس  .2
 المذكور. اإللتماعدفتر العائكة( سارية المفعول كشرر اساسي لحضور 

،  و زيـارة موقـ  الشـركة   shareholders@eqbal-invest.com:  يتزويدنا بها عن رري  البريـد اإللكترونـ ي اقتراحات او استفسارات يرلى  .3
  www.eqbal-invest.com:  ياإللكترون

 
 ، ، ،احـتـرامـنـا   فـائـــــ   ولكم

 ............................................................................................................................................  اإلدارة مـلــكـ                               
 المساهم : رقم        توكيل قسيمة                                
 االسهم  : عدد        الستثماراالقبال لشركة  الى                      
 انــا المحدودة  العامة المساهمة                           

 

 

ــــــــــــــــي شــــــــــــــــركة  بلــــــــــــــــفتي          اللنسية  مـن ــــــــــــــــال ل ســــــــــــــــتثمارمســــــــــــــــاهما ف        المســــــــــــــــاهمة العامــــــــــــــــة المحــــــــــــــــدودة                           االقب
عنــي وفوضـته ان يلــوت باسـمي وبالنيابــة عنــي  وكــيال ................................................................  عينــت المسـاهم     قـد
ــــة  فـــي فنـــد  فـــي  03/06/2018 الموافـــ  ااحـــد مـــن يـــوم ا  اهـــر  الثانيـــة عشـــرة لعـــادي الـــذي ســـيعقد فـــي تمـــام الســـاعة غيـــر االتمـــاع الهيئـــة الـعـامـ

  ي التماع رخر قد يؤلل اليه .او في  الفورسيزونز
  .2018/     /     بتــــاريخ                  ووقعته بحضور الشاهدين الموقعين  دنا  في هذا اليوم حررته

 
  الـمـســاهــــم تــوقـيـ                        الـشـاهـــد اســـم    الـشـاهـــد اســـم

 ــهتــوقــيـعـــ     تــوقــيـعـــــه

 

 األردن   11191  عمان  911145ب .ص
 5561339  فاكس   5561333 هاتف

invest.com-www.eqbal 

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


 
 
 
 
 

 

 

 عقد التأسيس والنظام األساسي للشركة في اجتماع الهيئة العامة علىالمواد المقترح تعديلها 
 فندق الفورسيزونزفي  03/06/2018غير العادي المقرر عقده يوم االحد الموافق 

 
 
 

( 30,000,000من عقد التأسي  التـي تـن  قبـل التعـديل )يتـألة ر سـمال الشـركة مـن ) (3المادة ) -1
سـهم قيمـة كـل سـهم دينـار اردنـي  ثالثـون مكيـون( 30,000,000دينار اردني مقسمة الى ) ثالثون مكيون

مكيـــون دينـــار اردنـــي مقســـمة الـــى  ســـتون( 60,000,000( لتلـــب  )يتـــألة ر ســـمال الشـــركة مـــن )واحـــد 
 مكيون سهم قيمة كل سهم دينار اردني واحد ( ستون( 60,000,000)
 
 
 

ــــــألة ر ســــــمال الشــــــركة مــــــن  (6المااااااادة ) -2 ــــــل التعــــــديل ))يت ــــــي تــــــن  قب مــــــن الناــــــام ااساســــــي الت
سـهم قيمـة كـل  ثالثـون مكيـون( 30,000,000دينار اردني مقسـمة الـى ) ثالثون مكيون( 30,000,000)

مكيون دينـار اردنـي  ستون( 60,000,000سهم دينار اردني واحد ( لتلب  )يتألة ر سمال الشركة من )
 مكيون سهم قيمة كل سهم دينار اردني واحد ( ستون( 60,000,000مقسمة الى )

 
 
 

 مجلس اإلدارة
 

 

 


