السادة مساهمي شركة عالية – الخطوط الجوية الملكية األردنية
لاتزلم
إشاااااإلى إار مجلل الوز لا رلل لم  )9361تإليخ  2015/4/29بخصااااا
لاحك اة بشااجل هماال لاميااإلمي لاتو مااام اهب مإا ل بشااجلكلإ ا لاحك اة ااإشااجى إم
 2007بيااااا ج  )3.080دينإل/مااااال ااإ رلا ل يحتفظ ب بموكيتلإ اذاك بيااااا ج )1.800
دينإل/مل دينإل اثمإنمإكة فوز اويل لا لحد).
تد شجكة إدللى لاميإلمإت لاحك اية لايإدى ايإلمو شجكة إاية – لاخط ط لال ية
الاذي اديل لاجغاة
لاموكية لأللدنية لاذي يشااامول مجلل الوز لا رلل لامشاااإل إاي ه
امجلج ة شاااااجكة إدللى لامياااااإلمإت
بإاايع اا يياااااام ال تطدي طواإتل بلذل لاخصااااا
لاحك اية فو اكإتب لاشاجكة لاكإكنة فو مإب /لادالل لاياإبع/اانر ماو تإاب/لاطإبم لااإا
ات ائة طوب بيع هململ افطإ اإلججل لت لاتإاية:
لاشااخع لا تاإلر بمجلج ة
 – 1هب يط م لاميااإل ها اكيو ها هحد الثت ها لامف ع
شااجكة إدللى لاميااإلمإت لاحك اية اتطدي طوب بيع هماالم خ ل لافتجى ا صاااإي ي م
لألحد  2018/5/6احتر نلإية دالم ي م لاخميز  2018/5/17احيااااااب نم ذج لاايع
لامجفم  ،اا يت ما ل هر طوب ب د لذل لاتإليخ.
 – 2تنحصااج موية لاشااجل ور لصاايد لألماال لامحتف بلإ ا مام لاميااإل الامشاام اة
فطط  ،اا تشااااامم هر همااااال ا يت شاااااجلملإ ا لاحك اة ااإشاااااجى إم
بإاطجلل ه
.2007
 – 3ينطضاااو لاتزلم شاااجكة إدللى لامياااإلمإت لاحك اية بشاااجل لألمااال لاتو تنطام ويلإ
لاشاااجاط إذل ا يخطج لامياااإل شاااجكة لدللى لامياااإلمإت لاحك اية خطيإ بجغات بايع
لصيد هملم اوشجكة خ ل لاملوة لامشإل إايلإ ه .
 – 4هب تك ب لألمااال ا د ة ادر اجكز إيدلأل لألاللل لامإاية فو لايااالم لامجكزر احجى
اغيج ااطوة بأر مي د اوكية تمنع لاتصجف لامطوم بلإ.
 – 5إلفإل ص لى/ص ل

لألاللل لااا تية لا راة لامشإل إايلإ فو طوب بيع لألمل .

ألر لمتفيإللت هخجر يججر لاتصإل ور لالإتف لم  5816181/85فج و )113
رئيس هيئة المديرين
"محمد سعيد" شاهين

طلب بيع أسهم

السادة شركة ادارة المساهمات الحكومية المحترمين
تحية طيبة وبعد،
اشارة الى قرار مجلس الوزراء رقم ( )9361تاريخ  ،2015/4/29أرجو اعالمكم برغبتي ببيع
األسهم التي املكها/المفوض بالتصرف فيها في شركة عالية  -الخطوط الجوية الملكية األردنية
التي قمت بشرائها بسعر ( )3.080دينار للسهم الواحد من الحكومة بتاريخ  2007/12/13وذلك
بسعر ( )1.800دينار للسهم الواحد لصالح السادة شركة ادارة المساهمات الحكومية  ،والمبين
تفاصيلها تاليا :
البيانات الخاصة بمالك االسهم
رقم المركز ......................... :
اسم مالك االسهم ........................................................ :
الجنسية ............................................................... :
* شخص اعتباري
نوع المساهم  * :شخص طبيعي
نوع وثيقة اثبات الشخصية :
عدد االسهم التي أملكها وأرغب ببيعها :
رقم الحساب البنكي ألغراض تحويل ثمن االسهم ( ).......................................اسم البنك
والفرع (.)....................................................
نوع النيابة

بيانات النيابة عن الغير
* الوكيل
* ولي االمر * الوصي

* اخرى

اسم النائب .................................................................... :
نوع وثيقة اثبات الشخصية .................................................... :
رقم المركز .......................................... :
شروط عامة
 يعتبر تقديم هذا الطلب موقعا ً من قبل المسااااااااهم بموابة تفوي خطي لشااااااركة ادارة
المساااهمات الحكومية باسااتكماا اجراءات نقل ملكية االسااهم المبينة اامن هذا الطلب
وحسااب هذه الشااروط من خالا مركز ايداع االوراق المالية ودون تحمل شااركة ادارة
المسااااااااهمااات الحكوميااة أو مركز ايااداع االوراق الماااليااة ألي مساااااا وليااة من جراء
ذلك.
ً
 يقر مقدم الطلب بمعرفته وموافقته على اساااااتالم ثمن االساااااهم الحقا لنقل ملكيتها وذلك
خالا العام  2018وتحويل ثمن االساااهم الى الحسااااب البنكي المبينة تفاصااايله في هذا
الطلب.
 يشااترط لنقل ملكية االسااهم المبينة اامن هذا الطلب ،ان تكون هذه االسااهم مودعة في
السااااجل المركزي لدى مركز ايداع االوراق المالية وان تكون كذلك هذه االسااااهم حرة
وغير محجوزة او مرهونة او موقلة باي قيد ملكية يمنع التصرف المطلق بتلك االسهم.

 يتعهااد مقاادم الطلااب باااالحتفااال باااالسااااااهم المملوكااة لااه لهااايااة التاااريخ الااذي تحاادده
الحكومة/شركة ادارة المساهمات الحكومية لنقل ملكية االسهم .
 يتحمل المساهم(المحيل/البائع) عموالت التحويل ويتم حسمها من ثمن االسهم المستحقة
له الحقا .
 يجب على الم ساهم أو وكيله أو المفوض بالتوقيع عنه أو الوارث مقدم الطلب أن يرفق
مع هااذا الطلااب صااااااورة وا ااااااحااة وساااااااااريااة المفعوا عن الوثيقااة الوبوتيااة وكمااا
يلي:
 بطاقة الهوية الشخصية للشخص الطبيعي االردني. جواز السفر للشخص الطبيعي غير االردني. صورة عن دفتر العائلة للقصر. شهادة وفاة وحصر االرث وحجة الوصاية للمساهم المتوفى. وكالة عن المالك الهائب شهادة التسجيل والمفو ين بالتوقيع عن الشخص االعتباري.اسم مقدم الطلب ................................................. :
التوقيــــع .................................................. :
تاريخ تقديم الطلب...................................... :

