
 

 

 ، مساهمة عامة أجنب�ة(أی�ك) الشر�ة العر��ة الفلسطین�ة لالستثمار
 2020 لمساهمي الشر�ة العاديغیر دعوة لحضور اجتماع الهیئة العامة العادي و 

 

 06/05/2020 التار�خ:
 

 السادة المساهمون الكرام،
 

 تح�ة طی�ة و�عد،
العادي  غیر ومن ثم جتماع الهیئة العامة العاديالأی�ك، المساهمة العامة األجنب�ة، دعوتكم  –�سر مجلس إدارة الشر�ة العر��ة الفلسطین�ة لالستثمار 

 .فلسطین رام هللا، مقر أی�ك في فيظهرًا  12:00الساعة  21/05/2020 الموافق الخم�سوذلك یوم لمساهمي الشر�ة 
 

في اجتماعات الهیئة �حد أقصى  شخص 15لـ ونظرًا للظروف الراهنة، و�حسب التعل�مات الصادرة من الجهات الرقاب�ة حول اقتصار عدد المشار�ین 
�د االلكتروني: بر العامة، نرجو من المساهمین الكرام توق�ع نموذج سند التو�یل المرفق مع هذه الدعوة، وارساله لدائرة عالقات المساهمین في أی�ك على ال

fida@apic.com.joن المذ�ور  ین، وسنقوم بتعیین أحد مساهمي أی�ك المشار�ین في االجتماع ل�كون مو�لكم و�نوب عنكم في االجتماع�. 
 

 جدول أعمال اجتماع الهیئة العامة العادي 
ومناقشته والمصادقة عل�ه. لالطالع على التقر�ر السنوي، الرجاء ز�ارة موقع الشر�ة االلكتروني على  2019تقر�ر مجلس اإلدارة عن العام  سماع •

  http://www.apic.ps/AR2019الرا�ط التالي: 
 .31/12/2019المال�ة السنو�ة والمصادقة علیها للسنة المنته�ة في  سماع تقر�ر مدقق حسا�ات الشر�ة ومناقشة الب�انات •
 وتفو�ض مجلس اإلدارة بتحدید أتعابهم. 2020انتخاب مدققي حسا�ات الشر�ة للعام  •
 .ذ القرار المناسب بهذا الخصوصاخو�ت  أر�اح  توز�ع مناقشة موضوع  •
 .31/12/2019المال�ة المنته�ة في إخالء طرف أعضاء مجلس اإلدارة و�براء ذمتهم عن السنة  •

 

 جدول أعمال اجتماع الهیئة العامة غیر العادي 
 ضمن الشروط التال�ة: جدیدة المصادقة على إصدار سندات قرض و الموافقة  أوًال:

 مالي.  للتحو�ل إلى أسهم وغیر قابلة للتداول في أي سوق  ةغیر قابل •
 دوالر أمر�كي. ملیون  75الى  ق�متها اإلجمال�ة تصل قد�ق�مة إسم�ة  •
 . وتسدد دفعًة واحدة سنوات خمسإصدارها �كون لمدة  •
عن مجلس إدارة هیئة سوق   2008أیلول،  22یتم إصدارها عن طر�ق اإلكتتاب الخاص وفقًا لتعل�مات إصدار األوراق المال�ة الصادرة بتار�خ  •

 .2004) لسنة 12) من قانون األوراق المال�ة رقم (23ألحكام المادة (رأس المال الفلسطین�ة استنادًا 
 استخدام حصیلة اإلصدار على النحو التالي: •

 .من خالل إطفاءها م�كراً  18/01/2022ملیون دوالر أمر�كي والمستحقة بتار�خ  35 �ق�مة الحال�ةسداد ق�مة السندات  -1
 دوالر أمر�كي. 400,000سداد ق�مة عالوة اإلطفاء الم�كر لسندات اإلصدار الحال�ة �مبلغ  -2
 .وشر�اتها التا�عة أی�كالقروض البنك�ة القائمة على عدد من سداد  -3
 تمو�ل استثمارات عامة للشر�ة. -4

 ثان�ًا: 
والطل�ات الالزمة والمستندات  إصدار السندات وله في ذلك توق�ع �افة العقود  استكمال  �افة اإلجراءات الالزمة ألغراض  �اتخاذ  تفو�ض رئ�س مجلس اإلدارة   -

ان تنفیذ وتقد�م �افة التعهدات والضمانات وأ�ة أمور أخرى ذات صلة �الموضوع و�تخاذ القرارات الالزمة �ما في ذلك تفو�ض األشخاص أو الجهات لضم
و�شمل ذلك تفو�ض وتو�یل من �شاء لرهن أموال الشر�ة و/أو أي من شر�اتها  ر الهیئة العامة غیر العاد�ة �خصوص إصدار السنداتما ورد في قرا

 . التا�عة المنقولة وغیر المنقولة حتى الق�مة االجمال�ة لسندات القرض المصدرة

mailto:fida@apic.com.jo
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 آل�ة سداد سندات القرض الحال�ة.تفو�ض رئ�س مجلس اإلدارة �اتخاذ �افة اإلجراءات المناس�ة والمتعلقة �  -
 

 مع أطیب تمن�اتي، 
 

 
 طارق عمر العقاد 

 رئ�س مجلس اإلدارة 
....................................................................................................................................... 

 (لألفراد) سند تو�یل
 

____________ سهم في أنا الموقع أدناه ___________________________من (الدولة)_________________ �صفتي مساهمًا بـ 
)، قد و�لت ن�ا�ة عني المساهم/ة 562801563أی�ك، المساهمة العامة األجنب�ة المسجلة في فلسطین تحت رقم (  -الشر�ة العر��ة الفلسطین�ة لالستثمار

ي اجتماع وفوضته الحق �أن �صوت �اسمي و�الن�ا�ة عني ف  من (الدولة)_______________________________________________
وفي أي وقت آخر یؤجل إل�ه  فلسطین رام هللا، فيمقر أی�ك  في  21/05/2020الموافق  الخم�سیوم غیر العادي المنعقدان العادي و الهیئة العامة 

 االجتماعان المذ�وران.
 

 2020/  أ�ار  /: _____تحر�رًا في
 _ ___________________ وقعت �حضور الشاهد:  إسم المو�ل: ______________________ 

 توق�ع الشاهد: _________________________  توق�ع المو�ل: _____________________ 

....................................................................................................................................... 

 سند تفو�ض (للشر�ات)
 �ط�ع على ترو�سة الشر�ة المساهمة في أی�ك 

 التار�خ:
 

 ،حضرة السید طارق العقاد المحترم
 االدارة رئ�س مجلس 

 الشر�ة العر��ة الفلسطین�ة لالستثمار (أی�ك)
 فلسطین  -رام هللا 

 

 21/5/2020مفوض لتمثیل الشر�ة  في اجتماع الهیئة العامة العادي وغیر العادي ألی�ك بتار�خ  نالموضوع: تعیی 
 تح�ة طی�ة و�عد،

_ سهم، نعلمكم أنه و�حسب التعل�مات الصادرة من الجهات الرقاب�ة حول  نحن الموقعون أدناه، (اسم الشر�ة)، �صفتنا مساهمین في أی�ك �عدد________
�صوت �اسمنا  اقتصار عدد المشار�ین �الحد األدنى في اجتماعات الهیئة العامة، فإننا نترك لشر�ة أی�ك قرار تعیین و�یًال عنا لحضور االجتماع،  وأن

 21/05/2020یوم الخم�س الموافق    فلسطینرام هللا،    في  مقر أی�ك  فيادي لمساهمي أی�ك الذي س�عقد  و�الن�ا�ة عنا في اجتماع الهیئة العامة العادي وغیر الع
 أو في أي وقت الحق یؤجل ال�ه االجتماعان المذ�وران.

 

                 وتفضلوا �قبول فائق االحترام،،                                                                                      
 االسم 

 المنصب 
 ختم الشر�ة     التوق�ع


