
 

 

 ، مساهمة عامة أجنبية)أيبك( الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار

 

 9102العادي غير دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي و

 

 السادة المساهمين الكرام،

 

 تحية طيبة وبعد،

 

أيبك، المساهمة العامة األجنبية، دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي  –العربية الفلسطينية لالستثمار يسر مجلس اإلدارة في الشركة 

في رام هللا، راند بارك جظهراً( في فندق  00:22يل الساعة ظهراً )يبدأ التسج 00:22الساعة  20/20/0202 الخميسالعادي وذلك يوم  غير ومن ثم

 دول األعمال وإقرار التوصيات التالية:فلسطين وذلك للنظر في ج

 

 جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي

 ومناقشته والمصادقة عليه. لالطالع على التقرير السنوي، الرجاء زيارة موقع الشركة االلكتروني  0202تقرير مجلس اإلدارة عن العام  سماع

 http://www.apic.ps/AR2018على الرابط التالي: 

  20/00/0202تقرير مدقق حسابات الشركة ومناقشة البيانات المالية السنوية والمصادقة عليها للسنة المنتهية في سماع. 

  وتفويض مجلس اإلدارة بتحديد أتعابهم. 0202انتخاب مدققي حسابات الشركة للعام 

  كالتالي: 22/20/0202المسجلين في نهاية يوم على السادة المساهمين  %00.2بنسبة المصادقة على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح 

  سمية للسهم.من القيمة اإل %1.0مليون دوالر أمريكي أي بنسبة  0أرباح نقدية بقيمة 

  سمية للسهم.من القيمة اإل %1.6مليون سهم أي بنسبة  0.0أسهم مجانية عددها 

 20/00/0202ية في إخالء طرف أعضاء مجلس اإلدارة وإبراء ذمتهم عن السنة المالية المنته. 

 

 جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادي

تنووووي الشوووركة العربيوووة الفلسوووطينية لكسوووتثمار )أيبوووك( اإلسوووتثمار فوووي أسوووهم رأذ موووال الشوووركة العربيوووة للوووبالط ذ.م.م ) الشوووركة  و/أو 

إحوودا الشووركات المملوكووة موون  0222و أصووبحل فووي العووام . 0266 آرتووك (، والتووي ت سسوول فووي المملكووة العربيووة السووعودية فووي العووام 

 قبل شركة العقاد لكستثمار )أيكو(. 

إن آرتووك مسووجلة لوودا سووجل الشووركات التووابع لوووزارة التجووارة واإلسووتثمار السووعودية كشووركة ذات مسوو ولية محوودودة )ذ.م.م( تحوول الوورقم 

( ألوووه سوووهم )أي 22مقسووومًة إلوووى ثالثوووين )ليوووون ع سوووعودي ( م22(، بووورأذ موووال مكتتوووو بوووه ومووودفوع مقووودار  ثالثوووين )1010075274)

فووي المملكووة العربيووة ( ع سووعودي للسووهم الواحوود(. تعوود آرتووك واحوودة موون أكبوور الشووركات المصوونعة 0222بقيمووة إسوومية مقوودارها ألووه )

اإلسوومنل المسوولأل باألليوواف و، (”GPS“)ط أحجووار جلووي الووبالوالبلوووك واإلنترلوووك، وبالط التيوورازو كسوور الرخووام ) بووالط التيوورازو (، لووالسووعودية 

البوودء آرتووك المنتجووات الخاصووة موون المووواد اإلسوومنتية المجهووزة بنوواًء علووى طلووو العميوول.  إتووافًة إلووى مووا سووبق، تعتووزم و، (”GRC“)الزجاجيووة 

الريوووات وتمتلوووك . يقوووع المقووور الرليسوووي للشوووركة فوووي 0202خوووالل العوووام  (”GRG“)بتصووونيع وإنتووواس الجوووبس المسووولأل باألليووواف الزجاجيوووة 

منهوووا فوووي المدينوووة ربيوووة السوووعودية.  حيوووع تقوووع أربعوووة الشوووركة وتووودير ثمانيوووة مصوووانع تقوووع فوووي منووواطق إسوووتراتيجية داخووول المملكوووة الع

 الصناعية الثانية في الريات، إثنان في جدة، وإثنان في الخرس.

من أسهم رأس مال آرتك  %9299على ما نسبته  وعليه، وإستناداً إلى ما تقدم، تعتزم أيبك الدخول في صفقة تتضمن اإلستحواذ

 )"الصفقة"(9  حيث سيتم تنفيذ الصفقة وفقاً لآللية المبينة أدناه:

 ( دوالران أمريكيان إثنان وخمسة وثالثون سنل للسهم 0.20بسعر إصدار ) -( مليون وخمسمالة أله سهم 000220222) لما مقدار  أيبك  إصدار

آرتك من في ( خمسة آالف وأربعمالة وسبعون سهم 00062مقدار  ) تملك أيبك ماها مستثمراً استراتيجياً، مقابل لصالأل أيكو بإعتبار -الواحد 

يشار إلى األسهم التي ستقوم أيكو بالتنازل عنها لصالأل أيبك بوو ) أسهم المبادلة (، وإلى  .في آرتكأيكو  كامل عدد األسهم المملوكة من قبل

 ؛ ومبادلة األسهم (ككل بوو ) عملية العملية 

 ( ثالثة ماليين دوالر أمريكي 202220222وبالتزامن مع عملية مبادلة األسهم، ستقوم أيبك بضخ مبلغ ) لزيادة رأذ المال المكتتو به في آرتك

جديدة ال رةالمصد سهماأل تملك أيبكع سعودي للسهم الواحد، مقابل  1,000سهم بقيمة اسمية  34,651سهم الى  30,000والمدفوع من 

 ( أربعة آالف وستمالة وواحد وخمسون سهم، ليصبأل إجمالي عدد األسهم المملوكة من قبل أيبك في آرتك كالتالي:00100عددها )البالغ 

 

 عدد األسهم البند

 074,1 األسهم الناتجة عن عملية مبادلة األسهم )"أسهم المبادلة"(

 47600 األسهم الناتجة عن عملية رفع رأس مال آرتك

 017090 المجموع



 

 

وبالتالي، سيعادل إجمالي عدد األسهم التي سيتم تملكها من قبل أيبك نتيجًة للصفقة والمبينة في الجدول السابق نسبة ملكية 

 في رأس مال آرتك المكتتب به والمدفوع9  %9299مقدارها 

من أسهم رأس مال آرتك  %9299اإلستحواذ على ما نسبته على الصفقة والتي تتضمن والحقاً لقرار مجلس إدارة أيبك بالموافقة 

 سيتم طرح مناقشة وإقرار والمصادقة على:وفقاً لآللية آنفة الذكر، 

 

 (  دوالران أمريكيان إثنان وخمسة وثالثون سنل 0.20( مليون وخمسومالة أله سوهم بسوعر إصدار مقدار  )000220222إصودار ما مقدار )

لك من خالل إصوودار خا  ( مئة مليون دوالر أمريكي، وذ100,000,000البالغ )والمسووجل للسووهم الواحد من رأذ مال أيبك المصوورح به 

 .لصالأل أيكو

 

  اإلدارة ممثالً بالسوويد طارق العقاد إلسووتكمال كافة اإلجراءات الالزمة لتحقيق ال اية مما ورد أعال  من جميع النواحي بما تفويض مجلس

في ذلك الناحية الموتووعية والشكلية والقانونية والمحاسبية وله في ذلك توقيع كافة العقود وتقديم كافة التعهدات والضمانات والطلبات 

أخرا ذات صوولة بالموتوووع واتخاذ القرارات الالزمة بما في ذلك تفويض األشووخا  أو الجهات لضوومان تنفي  ما ورد في  الالزمة وأية أمور

 قرار اجتماع الهيئة العامة غير العادي.

 

 

 

ني البريد االلكترو لىمقر الشركة في مدينة رام هللا ععلى المساهم/ة ال ي يرغو في الحضور تسجيل اسمه لدا دالرة عالقات المستثمرين في 

fida@apic.com.jo :ويجوز  جتماعاالقبل يومان على األقل من موعد ، 7044 297 2 00970رقم:  ، أو فاكس7040 297 2 00970، أو على هاته رقم

 يكون ذلك ألحد مساهمي الشركة. بشرط أنالتوكيل لحضور االجتماع 

 

 كما ونرجو من السادة المساهمين الشركات أو الم سسات تثبيل ممثلهم بموجو كتو تفويض رسمية للحضور. 

 

 طارق عمر العقاد

 رليس مجلس اإلدارة



 سند توكيل
 

أنا الموقع أدنا  ___________________________من )الدولة(_________________ بصفتي مساهماً 

أيبك، المساهمة العامة األجنبية  -سهماً في الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار بو ____________

(، قد وكلل نيابة عني المساهم/ة 010220012المسجلة في فلسطين تحل رقم )

______________________________من )الدولة(__________________ وفوتته الحق ب ن يصوت 

يوم الخميس الموافق غير العادي المنعقدان والعادي الهيئة العامة باسمي وبالنيابة عني في اجتماع 

 ، وفي أي وقل آخر ي جل إليه االجتماعان الم كوران.في رام هللا، فلسطين 20/20/0202

 

 0202/نيسانتحريراً في ___/

 _وقعل بحضور الشاهد: ___________________ إسم الموكل: ______________________

 توقيع الشاهد: _________________________ الموكل: _____________________توقيع 
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