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تحية طيبة وبعد،
عمالً بأحكام المادة ( )172من قانون الشركات األردني رقمم ( )22لسمنة  1997وتعديالتم يتشمرف مس مس اردارة بمدعوتكم لح مور
استماع الهيئة العامة غير العادي والذي سيعقد في الساعة التاسعة صباحا ً من يوم االثالثما الموافم  2019/12/24فمي القاعمة الكبمر
في غرفة صناعة عمان وذلك لمناقشة سدول األعمال التالي:
.1

.2

تعديل المادة ( )4من عقد التأسيس والمادة ( )3من النظام األساسي بما يتف مم نظمام المدف والتحويمل ارلكترونمي ل مموال رقمم
( )111لعام  2017والتع يمات الصادرة بموسب من البنك المركزي األردني لتصبح:
 .1فيما يخص خدمات الدف والتحويل ارلكتروني ل موال تمارس الشركة الغايات التالية بما يتف مم نظمام
الدف والتحويل ارلكتروني ل موال رقم ( )111لعام  2017والتع يمات الصادرة بموسب :
/1أ

إصدار أدوات الدف وإدارتها باستثنا أدوات الدف المدينة.

/1ب

خدمات تحصيل األموال إلكترونيا.

/1ج

إصدار النقود االلكترونية وإدارتها.

تعديل المادة ( )4من عقد التأسيس والمادة ( )3من النظام األساسي بما يتف مم نظمام المدف والتحويمل ارلكترونمي ل مموال رقمم
( )111لعام  2017والتع يمات الصادرة بموسب من البنك المركزي األردني لتصبح:
الغايات التكميلية:
/2 .2أ .ممارسة خدمات األمن والحماية ل مواقم الثابتمة والسميارات المصمفحة الخاصمة بنقمل وتوزيم األمموال ل غيمر ول شمركة
وتقديم خمدمات أممن وحمايمة ل ماسسمات والمدوائر الحكوميمة والخاصمة والشمركات واألشمخاص وذلمك وفم القموانين واألنظممة
األردنية المرعية بهذا الخصوص.
/2ب .امتالك وإدارة وصيانة شبكات أسهزة الصراف اآللي ل شركة ول غير وتغذية الصرافات اآللية الخاصة بالشركة و/أو ل غيمر
وذلك وف القوانين واألنظمة األردنية المرعية بهذا الخصوص.
/2ج .نقممل وحمايممة األممموال والعمممالت الخاصممة بالشممركة و/أو ل غيممر وذلممك وف م القمموانين واألنظمممة األردنيممة المرعيممة بهممذا
الخصوص.
 .3إن تقترض األموال الالزمة من الداخل والخارج سوا من البنوك أو الماسسات الماليمة لتحقيم غاياتهما وتقمديم
بما في ذلك رهن العقارات و/أو تقديم التأمينات النقدية وغيرها من ال مانات.

ممانات لهما

 .4إن تعقد اتفاقيات أو تدخل في ارتباطات أو التزامات م أية شركة أو ماسسة أو هيئة أو س طة أو أي سهة مما يساعد الشمركة
ع ى ب وغ غاياتها وأهدافها.
 .5شرا وبي شهادات اريداع ووثائ الدين العام مهما كان نوعها أو تسميتها لتحقي غايات الشركة.
 .6أن تاسس أو تساهم في أي شركة أو مشروع يكون لها مص حة معها أو أن تشترك أو أن تنمدم فيهما أو معهما و/أو ت حم أو
ترتبط بها أو تتحد معها بأي شكل من ارشكال.
 .7القيام بعم يات االستيراد والتصدير وتمثيل الشركات والفبارك والوكاالت لتحقي غايات الشركة.
 .8إدارة الشركة التي تساهم بها الشركة أو التي تتعاقد معها في عقود مشاركة أو استثمارية لتحقي مص حة الشركة و/أو تتعاممل
معها ع ى تحقي إغرا ها في المم كة وخارسها.
 .9شرا وبي األسهم والسندات المالية التي تمت كها وفقا ألحكام القوانين واألنظمة المرعية لتحقي غايات الشركة.
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 .10ل شركة فتح فروع ووكاالت لها داخل أو خارج المم كة ويسوز لها أن تنقل أي فرع من فروعها أو وكالة ممن وكاالتهما إلمى
مكان آخر داخل أو خارج المم كة.
 .11شرا واستئسار األرا ي والعقارات الالزمة لتنفيذ غايات الشركة.
 .3إ افة الفقرة (/18ث) إلى الممادة ( )18ممن النظمام األساسمي وهمي ع مى النحمو التمالي  :يسمب أن ال يقمل عمدد أع ما المس مس
المستق ين عن ث ث أع ا المس س  ،وأن يكون أغ بية أع ا المس س اآلخرين من غير أع ا اردارة التنفيذية الع يا .
 .4تعديل المادة(/19أ) من النظام األساسي لتصبح أن ال يقل عمر الع و عن خمسة وعشرين سنة.
 .5ا افة المادة التالية وذلك بعد (المادة  )6من عقد التأسيس وبعد (المادة  )39من النظام األساسي:
ع ى الشركة مراعاة تع يمات الحاكمية الماسسية لشركات الدف والتحويل ارلكتروني ل موال السارية الصادرة عن البنك المركمزي
األردني في تشكيل أع ا مس س اردارة وعدد األع ا المستق ين في المس س وشروط المدير العام وغيرهما ممن الشمروط واالحكمام
الواسبة التطبي ع ى الشركة واعادة الترقيم حسب المناسب.
 .6تعديل المادة ( )40من النظام االساسي لتصبح لمادة ( )41وبالنص التالي :ال يسوز تعيين رئيس مس س اردارة مديرا ً عاما ً
ل شركة
 .7تعديل المادة (/59ب) من النظام األساسي لتصمبح الممادة (/60ب وبمالنص التمالي :ع مى الشمركة تنظميم حسماباتها وإعمداد بياناتهما
المالية وفقا ً ل معايير الدولية لإلبالغ المالي ( )IFRSومعايير المحاسبة الدولية (. )IAS
 .8تعديل المادة ( )84من النظام األساسي لتصبح :المادة ( )85وبالنص التالي:
تسري احكام قانون الشركات وغيره من القوانين واألنظمة السارية المفعول بها ع ى سمي شاون الشمركة التمي لمم يمنص ع يهما عقمد
التأسيس أو النظام األساسي ل شركة ،كما وإن في حال وسود تعارض بين ت ك األحكام واألحكمام المواردة فمي عقمد الم متأسيس أو النظمام
األساسي فإن األحكام الواردة في قانون الشركات وغيره من القوانين واألنظمة هي التي تسري.
 .9تعديل عقد التأسيس والنظام األساسي بما يتماشى م قرار الهيئة العامة.
 .10تفويض مس س اردارة باتخاذ كافة ارسرا ات الالزمة لد كافة السهات المختصة.
يرسى ح وركم االستماع المذكور شخصميا ً او توكيمل ممن ترونم ممن المسماهمين وفم قسميمة التوكيمل المرفقمة او غيمر المسماهمين
بموسب وكالة عدلية وذلك لتمثي كم في االستماع المذكور أو أي استماع آخر قد ياسل إلي ع ى أن يتم إيمداع قسمائم التوكيمل قبمل ثالثمة
أيام من موعد االستماع في مكاتب الشركة في عمان – الشميساني – شارع عبدالوهاب المسالي بناية رقم (.)4
وتف

وا بقبول فائ ارحترام،،،
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قسيمة توكيل

رقم المساهمة»HolderID« :

عدد األسهم:

«»TotalShares

أنا/نحن « »HolderNameمن السنسية « »Nationalityبصفتي مسماهما ً فمي « »CompanyName2م.ع.م فقمد عينمت المسماهم
بان يصوت بأسممي وبالنيابمة عنمي فمي استمماع
…………………………………………………… وكيالً عني وأفو
الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة التاسعة صباحا ً من يوم الثالثما الموافم  2019/12/24فمي القاعمة الكبمر فمي
غرفة صناعة عمان أو في أي استماع آخر قد ياسل الي .
2019/
/
حررت ووقعت بح ور الشاهد الموق ادناه في هذه اليوم  .............بتاريخ
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