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السادة هيئة االوراق المالية
السادة بورصة عمان

اسم الشركة: أبعاد األردن واإلمارات لالستثمار التجاري
AM 09:02:35 2022-03-28 :التاريخ

The Extraordinary General Assembly Meeting of
DIMENSIONS:JORDAN AND EMIRATES COMMERCIAL
INVESTMENTS CORPORATION was held on 11:00 On
27-03-2022 at online. The shareholders participation in
the General Assembly Meeting was 89.55%.

عقدت الهيئة العامة لشركة أبعاد األردن واإلمارات لالستثمار
التجاري بتاريخ 27-03-2022 على 11:00 اجتماعا غير عادي

وذلك في مرئي وبنسبة حضور 89.55 %.

Subject: Decreasing the company’s Capital الموضوع: تخفيض راس المال

The General Assembly approved the decrease of the
company’s capital from 2748695 to 500000 through:

حيث وافقت الهيئة العامة على تخفيض رأسمال الشركة من
2748695 سهم/دينار إلى 500000 سهم/دينار, وذلك عن طريق:

The Capital Decrease Method طريقة تخفيض رأس المال

Returning part of its capital to shareholders as cash back إرجاع جزء من رأس المال نقداً للمساهمين

 To decrease the companyś capital from JD  2,748,695 to 
JD 500,000
Decided to distribute an amount of    JD 2,248,695 / cash
surplus to the shareholders

تخفيض رأس مال الشركة المصرح به و المكتتب به المدفوع الى

500,000  سهم/ دينار اردني               ( خمسمائة  الف سهم/ دينار أردني

) بدال من 2,748,695 سهم /دينار ( اثنان مليون و سبعمائة و ثمانية و

اربعون الفاً و ستمائة و خمسة وتسعون سهم/ دينار أردني ) من خالل

تخفيض مقدار 2,248,695دينار ( مليوني  و مائتان و ثمانية و اربعون

الفا و ستمائة و خمسة و تسعون دينار أردني) كونه فائض عن الحاجة

و توزيعها على المساهمين كالً بنسبة حصته.

.1

Subject: Amendment of the Company's Article and
Memorandum of Association

الموضوع: تعديل عقد الشركة ونظامها األساسي

The General Assembly approved the amendment of the
Company's Article and Memorandum of Association

حيث وافقت الهيئة العامة على تعديل عقد الشركة ونظامها
األساسي

Please accept our sincere thanks and appreciation.
Chairman of Board of Directors
User Name:       Widad Mohammad Ishaq Masri

وتفضلوا بقبول فائق االحترام.
رئيس مجلس اإلدارة

Widad Mohammad Ishaq Masri      :اسم المستخدم
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