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كة الع���ة الفلسطين�ة لالستثمار   أيبك  –السادة مساه�ي ال�ث
 

 عاديالعامة الهيئة الالموض�ع: دعوة لحضور اجتماع 
 تح�ة طيبة و�عد، 

 
كة الع���ة الفلسطين�ة لالستثمار  جتماع الهيئة العامة ال ، المساهمة العامة األجنب�ة، دعوتكم ) يبك(أ �� مجلس إدارة ال�ث

كة  العادي   ي ظهرا�    12:00الساعة    2021/ 05/ 05  الموافق   األر�عاءوذلك يوم  لمساه�ي ال�ث
ي   �ف

ف   رام هللا،  مقر أيبك �ف  . فلسطني
 

  
�
الطوار ونظرا �سبب جائحة كورونا   ءىلحالة  الراهنة  االستثنائ�ة  ن  و ،  والظروف  المشاركني الفعال�ات اقتصار عدد  ي 

�ن
األدىن ع�  والعامة  الرسم�ة   ي ،  الحد 

وقاىئ بالوكالة كإجراء  ا� حضوركم  التوك�ل    خاللمن    نتطلع  نموذج سند  توقيع 
  : ي

وىن �د االل��ت ي أيبك ع� ال�ب
ن �ن و  أ،  fida@apic.com.joالمرفق مع هذە الدعوة، وارساله لدائرة عالقات المساهمني

و�دكم برابط الدخول لحضور االجتماع ع�ب تق  ن ن ل�ت ، من خالل التواصل مع دائرة عالقات المساهمني ي
ن�ة االتصال المرىئ

 . شا���ن ل�م حسن تفهمكم
 

 جتماع اال جدول أعمال 
ومناقشته والمصادقة عل�ه. لالطالع ع� التق��ر السنوي، الرجاء ز�ارة   2020تق��ر مجلس اإلدارة عن العام  سماع •

 : ي ع� الرابط التا�ي
وىف كة االل��ت   http://www.apic.ps/AR2020موقع ال�ث

الب�انات • ومناقشة  كة  ال�ث حسابات  مدقق  تق��ر  ي    سماع 
�ف المنته�ة  للسنة  عليها  والمصادقة  السن��ة  المال�ة 

31/12/2020 . 
كة للعام  • ي حسابات ال�ث

 وتف��ض مجلس اإلدارة بتحد�د أتعابهم.   2021انتخاب مدق�ت
مليون   96.2والبالغ    المدف�عمن رأس المال  %  16.647  المصادقة ع� توص�ة مجلس اإلدارة بتوز�ــــع أر�اح بنسبة •

ي نها�ة يوم  دوالر 
ف �ف ف المسجلني :   2021/ 05/ 04ع� السادة المساهمني  كالتا�ي

 7.5ة مليون دوالر أم���ي أي بنسب  7.215 أر�اح نقد�ة بق�مة .% 
  9.147 مليون سهم أي بنسبة 8.8أسهم مجان�ة عددها% . 

ي إخالء طرف أعضاء مجلس اإلدارة  •
 . 2020/ 12/ 31و�براء ذمتهم عن السنة المال�ة المنته�ة �ف

 
  ، ي

 مع أط�ب تمن�اىت
 

 طارق عمر العقاد 
 رئ�س مجلس اإلدارة 

mailto:fida@apic.com.jo
http://www.apic.ps/AR2020


 

 

 
 (لألفراد)  سند توك�ل
 

بـ    
�
مساهما ي  بصفيت (الدولة)_____________  ___________________________من  أدناە  الموقع  أنا 

الع���ة   كة  ال�ث ي 
�ف لالستثمار__________سهم  ي   -الفلسطين�ة 

�ف المسجلة  األجنب�ة  العامة  المساهمة  أيبك، 
 ) رقم  تحت  ف  المساهم/ة  562801563فلسطني ي  عيف ن�ابة  وكلت  قد   ،(

وفوضته الحق بأن �صوت   من (الدولة)_________________ ___ ___________________________ 
ي اجتماع الهيئة العامة العادي  

ي �ف ي     2021/ 05/ 05الموافق    األر�عاءيوم    قد المنعباس�ي و�الن�ابة عيف
ي مقر أيبك    �ف

�ف
ف رام هللا،  ي أي وقت آخر يؤجل إل�ه االجتماع المذكور.  فلسطني

 و�ف
 

ي 
 2021/ ___  / : ___ تح��را� �ف

 _ وقعت بحضور الشاهد: ___________________  إسم الموكل: ______________________ 

 توقيع الشاهد: _________________________  _____________________ توقيع الموكل: 

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

ي أيبك)
كة المساهمة �ن  (تطبع ع� ترو�سة ال�ث

كات)  صك تمث�ل (لل�ث

ي اجتماع الهيئة العامة العادي أليبك بتار�ــــخ  
كة �ن ن مفوض لتمث�ل ال�ث  2021/ 05/ 05الموض�ع: تعيني

 

الع���ة   كة  ال�ث ي 
�ف ف  كة) ________________________، بصفتنا مساهمني ال�ث (اسم  أدناە،  الموقعون  نحن 

س�د/ة ................................ لتمث�ل الفلسطين�ة لالستثمار (أيبك) بعدد_________ سهم، قد فوضنا بهذا ال
ي  

�ف كة  الع���ة  الال�ث كة  ال�ث تعقدە  الذي  العادي  العامة  الهيئة  اجتماع  ي 
�ف عنا  و�الن�ابة  باسمنا  والتص��ت  حضور 

ي أي وقت   2021/ 05/ 05الموافق    األر�عاءالفلسطين�ة لالستثمار (أيبك) يوم  
ف و�ف ي رام هللا، فلسطني

ي مقر أيبك �ف
�ف

 آخر يؤجل إل�ه االجتماع المذكور. 
 

ام،و   ،                                                                                                       تفضلوا بقبول فائق االح�ت

 االسم  

 المنصب 

 التوقيع  

كة   ختم ال�ث


