
 

 عامة أجنبیة(أیبك)، مساهمة  الشركة العربیة الفلسطینیة لالستثمار

 

 07/12/2020 التاریخ:
 

 أیبك –الشركة العربیة الفلسطینیة لالستثمار السادة مساهمي 

 یر عاديغدعوة لحضور اجتماع هیئة عامة الموضوع: 

 تحیة طیبة وبعد،
 

لمساهمي الشركة  العادي  غیرجتماع الهیئة العامة ال، المساهمة العامة األجنبیة، دعوتكم )یبك(أ یسر مجلس إدارة الشركة العربیة الفلسطینیة لالستثمار
 . فلسطین رام ا�، مقر أیبك في فيظهرًا  12:00الساعة  22/12/2020 الموافق الثالثاءوذلك یوم 

 

والعامة  في الفعالیات الرسمیة  الراهنة، وبحسب التعلیمات الصادرة من الجهات الرقابیة حول اقتصار عدد المشاركین    جائحة كورونا  ونظرًا لظروف
توقیع نموذج سند التوكیل المرفق مع هذه الدعوة، وارساله لدائرة عالقات   خالل من  نتطلع الى حضوركم بالوكالة كإجراء وقائي، بالحد األدنى

و من خالل التواصل مع دائرة عالقات المساهمین لتزویدكم برابط الدخول  أ، fida@apic.com.joى البرید االلكتروني: المساهمین في أیبك عل
 .لحضور االجتماع عبر تقنیة االتصال المرئي، شاكرین لكم حسن تفهمكم

 

 العادي جدول أعمال اجتماع الهیئة العامة غیر 

 السیدة   المساهمة  من قبل مملوكة  شراء أسهم    لمن خال  للتجارة العامة م.خ.م.شركة یونیبال    شركتها التابعة  تنوي زیادة حصتها فيحیث أن أیبك    :أوال
لصالح السیدة خاص صدار  إمن خالل بحیث یتم تغطیة جزء من قیمة الصفقة مبادلة أسهم وبدل مالي، : ئینجزمن تتكون عبر صفقة  هیفاء أبو ردینة

تبلغ قیمته معدل سعر تداول   بسعر اصدار ،) ملیون ومئتان ألف سهم من رأسمال شركة أیبك المصرح به 1,200,000ما مقداره (لهیفاء أبو ردینة 
  قرار والمصادقة على اإلوعلیه، سیتم مناقشة    .على اإلصدار  ةصدور كتاب هیئة سوق رأس المال بالموافق   قبل  ومًای   30آلخر    السهم بالدوالر األمریكي

) مئة ملیون دوالر أمریكي 100,000,000) ملیون ومئتان ألف سهم من رأسمال شركة أیبك المصرح به والبالغ (1,200,000(ما مقداره إصدار 
) ستة وتسعون ملیون 96,200,000( ، بحیث یصبح رأسمال الشركة المسجل والمدفوعصفقة مبادلة أسهملصالح السیدة هیفاء أبو ردینة من خالل 

 بعد هذا اإلصدار.  ومئتان ألف دوالر امریكي

) مئة وخمسة وعشرون  125,000,000) مئة ملیون دوالر أمریكي إلى ((100,000,000المصادقة على رفع رأسمال الشركة المصرح به من    :ثانیًا
 .دوالر أمریكي لكل سهم 1.00ملیون دوالر أمریكي بقیمة اسمیة 

حسب ما  تفویض رئیس مجلس اإلدارة باتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة وااللیات المناسبة ألغراض تنفیذ قرارات الهیئة العامة المذكورة أعاله  :ثالثا
وضوع  وله في ذلك توقیع كافة العقود والمستندات والطلبات الالزمة وتقدیم كافة التعهدات والضمانات وأیة أمور أخرى ذات صلة بالمیراه مناسبًا 

الهیئة العامة غیر العادي اجتماع  واتخاذ القرارات الالزمة بما في ذلك تفویض األشخاص و/أو المحامین و/أو الجهات لضمان تنفیذ ما ورد في قرارات  
 المذكورة أعاله.

  رأس المال  من األسهم غیر المكتتب بها تغطیةألغراض مستقبًال  المناسبةكافة القرارات واالجراءات وااللیات تفویض مجلس اإلدارة باتخاذ  :رابعًا
  مناسبًا. یروهوفق ما ) مئة وخمسة وعشرون ملیون دوالر أمریكي 125,000,000( والبالغ المصرح به

 مع أطیب تمنیاتي، 
 

 طارق عمر العقاد
 رئیس مجلس اإلدارة 

mailto:fida@apic.com.jo


 

 

 (لألفراد) سند توكیل
 

ـ __________سهم أنا الموقع أدناه  ___________________________من (الدولة)_____________ بصفتي مساهمًا ب

)، قد وكلت 562801563أیبك، المساهمة العامة األجنبیة المسجلة في فلسطین تحت رقم ( -في الشركة العربیة الفلسطینیة لالستثمار

وفوضته الحق بأن  لدولة)_________________من (ا___نیابة عني المساهم/ة ___________________________

رام   فيمقر أیبك  في   22/12/2020الموافق  الثالثاءیوم  المنعقدالعادي غیر یصوت باسمي وبالنیابة عني في اجتماع الهیئة العامة 

 وفي أي وقت آخر یؤجل إلیه االجتماع المذكور. فلسطین ا�،

 

 12/2020 /: ___تحریرًا في

 _وقعت بحضور الشاهد: ___________________ إسم الموكل: ______________________

 توقیع الشاهد: _________________________ توقیع الموكل: _____________________

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

 

 (تطبع على ترویسة الشركة المساهمة في أیبك)

 صك تمثیل (للشركات)

 22/12/2020الموضوع: تعیین مفوض لتمثیل الشركة في اجتماع الهیئة العامة غیر العادي ألیبك بتاریخ  

 

نحن الموقعون أدناه، (اسم الشركة) ________________________، بصفتنا مساهمین في الشركة العربیة الفلسطینیة لالستثمار 

حضور والتصویت باسمنا ال............................... لتمثیل الشركة في  (أیبك) بعدد_________ سهم، قد فوضنا بهذا السید/ة . 

الموافق  الثالثاءوبالنیابة عنا في اجتماع الهیئة العامة غیر العادي الذي تعقده الشركة العربیة الفلسطینیة لالستثمار (أیبك) یوم 

 جل إلیه االجتماع المذكور.في مقر أیبك في رام ا�، فلسطین وفي أي وقت آخر یؤ 22/12/2020

 

       تفضلوا بقبول فائق االحترام،،                                                                                                  و

 االسم 

 المنصب

 التوقیع 

 ختم الشركة 


