
 اجتماع الھیئة العامة العادي  دعوة
 ع .م.ش للشركة المتكاملة للتأجیر التمویلي 

 
 

 ، حضرات المساھمین الكرام 
      
 

 تحیة مباركة وبعد، 
 

رقم   عمالً  الدفاع  قانون  رقم    1992لسنة    )13(  بأحكام  الدفاع   والتجارة   الصناعةالصادرة عن معالي وزیر    اإلجراءات و  2020لسنة    )5(وأمر 
أ  9/4/2020بتاریخ    والتموین  الدفاع  أمر  اجتماع بموجب  انعقاد  على  وموافقتھ  المرئي    عاله  االتصال  وسائل  خالل  من  العادیة  العامة  الھیئة 

 ظھرمن الواحدة   الساعة  تمام  ذي سیعقد فيال الھیئة العامة العادي  جلس اإلدارة دعوتكم لحضور اجتماع، یسر م31/1/2022بتاریخ    واإللكتروني
للتأجیر التمویلي    شركةاللمساھمي    2022/ 10/2الموافق  الخمیس  یوم   ا   وذلك ع  . م. شالمتكاملة  الموقع    اإللكترونيلرابط  من خالل  المنشور على 

 -: ت القراراواتخاذ  األمور التالیة، للنظر في  نمساھمیلل االتصال المرئي   والذي یوفر وسیلة ، أدناهوالمذكور  للشركة  اإللكتروني
 

 -العامة العادیة المتضمن:دول أعمال الھیئة ج أوالً: 
 

 . 2021/ 25/02تالوة وقائع الجلسة السابقة للھیئة العامة العادیة الذي عقد بتاریخ  -1
 والمصـادقة علیھما.   2022وخطة العمل لعام  2021التصویت على تقریر مجلس اإلدارة عن أعمال الشركة لعام  -2
 والمصـادقة علیھ.  31/12/2021التصویت على تقریر مدققي الحسابات عن السنة المنتھیة في  -3
 والمصـادقة علیھما.   2021/ 31/12التصویت على المیزانیة العامة والحسابات الختامیة عن السنة المنتھیة في  -4
المساھمیالتصویت   -5 ارباح على  بتوزیع  بنسبة  على توصیة مجلس االدارة  أسھم مجانیة وذلك من االرباح    )%50 (نقداً، و  )%20(ن 

 المدورة وكل بنسبة مساھمتھ برأس مال الشركة. 
 وفقاً ألحكام القانون.  31/12/2021ابراء ذمة أعضاء مجلس االدارة عن السنة المنتھیة في  -6
 . 2026-2022انتخاب مجلس ادارة جدید للدورة الجدیدة   -7
 وتحدید أتعابھم او تفویض مجلس اإلدارة بتحدیدھا.  2022سنة المالیة انتخاب مدققي الحسابات لل -8

 
 :الرابط اإللكترونيمن خالل  االجتماع   یرجى حضوركم ھذا

FA0Qkh5QVNSQ3lkQWpuUT09https://us06web.zoom.us/j/87215655675?pwd=RHF0WDIrW   
ً لإترسل أو توكیل مساھم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسیمة المرفقة وتوقیعھا على أن   اإللكتروني بواسطة البرید   كترونیا

 leasing.com-shareholders@c  أعاله.  المذكور التاریخ المحدد لالجتماع  قبل 

من خالل الرابط اإللكتروني المشار إلیھ   التاریخ المحدد لالجتماع قبل  إلكترونیاً  واالستفسارات    األسئلة ھ یحق لكل مساھم طرح  بأن  اإلشارة وتجدر  
ً   ،والتموین  والتجارة  الصناعةعن معالي وزیر    الصادرة  اإلجراءاتج من  البند خامساً/  بأحكام  الرد علیھا وذلك عمالً   إلىلیصار  أعاله    بأن علما

ً  واالستفسارات خالل االجتماع سنداً  األسئلةباالجتماع یحق لھ طرح   الممثلة  األسھممن  %  10المساھم الذي یحمل أسھما ال تقل عن   ط  /للبند خامسا
 . أعاله لیھا  إالمشار    اإلجراءاتمن ذات  

 
 وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،،           

 
 رئیس مجلس اإلدارة 

 جورج أبو خضر   
 
 
 

 ، ش م ع المحترمالمتكاملة للتأجیر التمویلي   الشركةحضرة السید رئیس مجلس إدارة 
 األردن   11118عّمان 739ص.ب 

 :   رقم المساھم  
 :   عدد األسھـم   
 

في  ..................................................................................     أنا مساھماً  التمویلي  بصفتي  للتأجیر  المتكاملة  عینّ الشركة  قد  ع  م  ت  ش 
مدینة   مـن    .......................................................................... یصّوت     ....................................السید  أن  وفّوضتھ  عني  وكیالً 

 . 2/2022/ 10سیعقد في عّمان بتاریخ  الذيش م ع لشركة المتكاملة للتأجیر التمویلي لبإسمي وبالنیابة عني في اجتماع الھیئة العامة العادي  
 

 
 التوقیع ............................   شاھــد ............................   التاریخ ........................  

 
 

https://us06web.zoom.us/j/87215655675?pwd=RHF0WDIrWFA0Qkh5QVNSQ3lkQWpuUT09
mailto:shareholders@c-leasing.com


 العادي غیر اجتماع الھیئة العامة  دعوة
 ع .م.ش للشركة المتكاملة للتأجیر التمویلي 

 
 

 ، حضرات المساھمین الكرام 
      
 

 تحیة مباركة وبعد، 
 

رقم   عمالً  الدفاع  قانون  رقم    1992لسنة    )13(  بأحكام  الدفاع   والتجارة   الصناعةالصادرة عن معالي وزیر    اإلجراءات و  2020لسنة    )5(وأمر 
أ  9/4/2020بتاریخ    والتموین  الدفاع  أمر  اجتماع بموجب  انعقاد  العامة    عاله وموافقتھ على  العادیة من خالل وسائل االتصال المرئي  غیر  الھیئة 

م31/1/2022بتاریخ    واإللكتروني یسر  اجتماع،  لحضور  دعوتكم  اإلدارة  العامة    جلس  في لعادي  اغیر  الھیئة  سیعقد  الواحدة    الساعة  تمام  الذي 
التمویلي    شركةاللمساھمي    10/2/2022الموافق  الخمیس  یوم    ظھر من    والنصف للتأجیر  ا  وذلكع  .م. شالمتكاملة   اإللكتروني لرابط  من خالل 

الموقع   على  وسیلة  ،أدناه والمذكور    للشركة  اإللكترونيالمنشور  یوفر  المرئي    والذي  التالیةنمساھمیللاالتصال  األمور  في  للنظر  واتخاذ    ، 
 -:تالقرارا 

 
 -العادیة المتضمن:غیر العامة دول أعمال الھیئة ج أوالً: 

 
) ملیون ســھم / 15,000,000) ملیون سھم / دینار لیصبح (10,000,000زیادة رأس مال الشركة المصرح والمكتتب بھ من ( .1

% وذلك من االرباح المدورة وكــل بنســبة مســاھمتھ 50أسھم مجانیة للمساھمین والتي تشكل ما نسبتھ دینار، عن طریق توزیع  
 برأس مال الشركة كما ھم في نھایة الیوم الخامس عشر من موافقة ھیئة األوراق المالیة.

 الموافقة على تعدیل عقد التأسیس والنظام األساسي لیصبح كما یلي: .2
 ) من عقد التأسیس لتصبح كما یلي:3( تعدیل المادة عقد التأسیس: . أ

) دینار (خمسة عشر ملیــون دینــار) قیمـــة الســھم 15,000000بھ والمكتتب بھ والمدفوع من ( حیتكون رأسمال الشركة المصر 
 الواحد دینار أردني.

 ) من النظام األساسي لتصبح كما یلي:7) و (3تعدیل المادة ( النظام األساسي: . ب
) دینار (خمسة عشر ملیــون دینــار) قیمـــة الســھم 15,000000بھ والمكتتب بھ والمدفوع من ( حمصر یتكون رأسمال الشركة ال

 الواحد دینار أردني. 

 تفویض رئیس مجلس اإلدارة او من ینوب عنھ باستكمال اإلجراءات الالزمة لذلك وفق القوانین واألنظمة النافذة. .3
 

 :ونيیرجى حضوركم ھذا االجتماع من خالل الرابط اإللكتر 
https://us06web.zoom.us/j/87215655675?pwd=RHF0WDIrWFA0Qkh5QVNSQ3lkQWpuUT09   

ً أو توكیل مساھم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسیمة المرفقة وتوقیعھا على أن   بواسطة البرید اإللكتروني  ترسل إلكترونیا
 leasing.com-shareholders@c  .قبل التاریخ المحدد لالجتماع المذكور أعاله 

من خالل الرابط اإللكتروني المشار إلیھ   التاریخ المحدد لالجتماع قبل  إلكترونیاً  واالستفسارات    األسئلة ھ یحق لكل مساھم طرح  بأن  اإلشارة وتجدر  
ً   ،والتموین  والتجارة  الصناعةعن معالي وزیر    الصادرة  اإلجراءاتج من  البند خامساً/  بأحكام  الرد علیھا وذلك عمالً   إلىلیصار  أعاله    بأن علما
ً  واالستفسارات خالل االجتماع سنداً  األسئلةباالجتماع یحق لھ طرح   الممثلة  األسھممن  %  10م الذي یحمل أسھما ال تقل عن  المساھ  ط  /للبند خامسا

 . أعاله لیھا  إالمشار    اإلجراءاتمن ذات  
 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،،           
 

 رئیس مجلس اإلدارة 
 جورج أبو خضر   

 
 

 ، ش م ع المحترمالمتكاملة للتأجیر التمویلي   الشركةحضرة السید رئیس مجلس إدارة 
 األردن   11118عّمان 739ص.ب 

 :   رقم المساھم  
 :   عدد األسھـم   
 

في  ..................................................................................     أنا مساھماً  التمویلي  بصفتي  للتأجیر  المتكاملة  عینّ الشركة  قد  ع  م  ت  ش 
مدینة   مـن    .......................................................................... یصّوت     ....................................السید  أن  وفّوضتھ  عني  وكیالً 

 . 10/2/2022سیعقد في عّمان بتاریخ  الذيش م ع  لشركة المتكاملة للتأجیر التمویلي لالعادي  غیر  بإسمي وبالنیابة عني في اجتماع الھیئة العامة 
 

 
 التوقیع ............................   شاھــد ............................   التاریخ ........................  

 
 

https://us06web.zoom.us/j/87215655675?pwd=RHF0WDIrWFA0Qkh5QVNSQ3lkQWpuUT09
mailto:shareholders@c-leasing.com
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