
 

 

 

 ، مساهمة عامة أجنبيةأيبك –الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار

 

 عاديغير اجتماع هيئة عامة دعوة لحضور 

 
 

 

لحضور اجتماع الهيئة  ،األجنبية المساهمة العامة ،أيبك –ة المساهمين الكرام في الشركة العربية الفلسطينية لالستثمارمجلس اإلدارة دعويسر 
جراند فندق  فيصباحاً(  10:30)يبدأ التسجيل الساعة صباحاً  11:00الساعة  08/12/2016الموافق  خميساليوم الذي سيعقد  العادي غير العامة
 وذلك للنظر في جدول األعمال وإقرار التوصيات التالية: رام هللابارك، 

 المصادقة على إصدار سندات قرض )السندات( ضمن الشروط التالية:  :أولا 

 مالي. غير قابل للتحويل إلى أسهم وغير قابلة للتداول في أي سوق 

 خمسة وثالثون مليون دوالر أمريكي.( دوالر أمريكي 35,000,000مقدارها )بقيمة إسمية إجمالية  

 إصدارها يكون لمدة خمس سنوات. 

عن مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال  2008، أيلول 22اإلكتتاب الخاص وفقاً لتعليمات إصدار األوراق المالية الصادرة بتاريخ يتم إصدارها عن طريق  
 .2004( لسنة 12( من قانون األوراق المالية رقم )23الفلسطينية استناداً ألحكام المادة )

 سوف يتم استخدام حصيلة اإلصدار على النحو التالي: 
 
 .31/1/2017لسداد القيمة اإلسمية لسندات القرض القائمة والمستحقة بتاريخ  مليون دوالر أمريكي 20.0غالل مبلغ سيتم است -1
 كما هو مبين أدناه: الشركةلسداد الرصيد الحالي من القروض البنكية القائمة على  مليون دوالر أمريكي 7.95سيتم استغالل مبلغ  -2

 

 )بالمليون دولر أمريكي(قيمة الرصيد الحالي  إسم البنك

 3.50 رام هللا - بنك القاهرة عمان

 2.75 بنك القدس

 1.70 البنك الوطني

 7.95 

 
 لرفع رأس مال الشركة التابعة الشركة العربية للتأجير التمويلي. مليون دولر أمريكي 1.0سيتم إستغالل مبلغ  -3
 شركة اضافة إلى اإلستخدامات العامة األخرى.عامة لللتمويل استثمارات مليون دولر أمريكي  6.05سيتم استغالل مبلغ  -4

 ثانياا:

ي ذلك المصادقة على تفويض رئيس مجلس اإلدارة باستكمال كافة اإلجراءات الالزمة ألغراض إصدار السندات من الناحية الموضوعية والشكلية وله ف 
والطلبات الالزمة وأية أمور أخرى ذات صلة بالموضوع وإتخاذ القرارات الالزمة بما في ذلك تفويض توقيع كافة العقود وتقديم كافة التعهدات والضمانات 

 األشخاص أو الجهات لضمان تنفيذ ما ورد في قرار الهيئة العامة غير العادية بخصوص إصدار السندات.

 لقة بآلية سداد سندات القرض الحالية.المصادقة على تفويض رئيس مجلس اإلدارة باتخاذ كافة اإلجراءات المناسبة والمتع 

 ثالثا:

 أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول األعمال وتدخل في نطاق أعمال االجتماع غير العادي للهيئة العامة غير العادية.

 :عبر البريد االلكتروني في مدينة رام هللا مقر الشركةفي  شؤون المساهمينلدى على المساهم الذي يرغب في حضور االجتماع تسجيل اسمه 

fida@apic.com.jo  موعد  قبل ثماني وأربعين ساعة على األقل من، 7044 297 2 00970 :فاكس رقمأو  ،7040 297 2 00970 :رقم هاتفعلى أو

 .أن يكون ذلك ألحد مساهمي الشركة لحضور االجتماع بشرط عقد االجتماع ويجوز التوكيل

 

 كتب تفويض رسمية لحضور االجتماع.بموجب ممثلهم مؤسسات تثبيت الو ألشركات االسادة المساهمين من كما ونرجو 
 

 طارق عمر العقاد

 رئيس مجلس اإلدارة
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 سند توكيل

هماً س___ ________________________ بصفتي مساهماً بـ  ____________________________منأنا الموقع أدناه 

أيبك، المساهمة العامة األجنبية المسجلة في فلسطين تحت رقم  -في الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار

________________ من_______________ (، قد وكلت نيابة عني المساهم السيد/ة ___________562801563)

العادي الذي تعقده الشركة بتاريخ غير وفوضته الحق بأن يصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة 

 ، وفي أي اجتماع آخر يؤجل إليه االجتماع المذكور.08/12/2016

 

 2016/     تحريراً في     / 

 ______________________ الشاهد: وقعت بحضور _____________________________اسم الموكل:

 ___________________________ :الشاهد توقيع ____________________________ :الموكل توقيع

   

 


