
 

 
 2019نیسان  08 عّمان في

 
 ن لبنك المال األردنيووالعشر  الثالثدعوة اجتماع الهیئة العامة العادي 

 
 وبعد،تحیة واحترامًا 

والذي  نو والعشر  الثالثیسر مجلس إدارة بنك المال األردني دعوتكم لحضور اجتماع الهیئة العامة العادي 
 -في مبنى جمعیة البنوك 30/04/2019الموافق  الثالثة من بعد ظهر یوم الثالثاءسیعقد في تمام الساعة 

جدول األعمال التالي واتخاذ ، وذلك للنظر في الطابق الثاني –) شارع موسى بن نصیر 62وادي صقرة (
 القرارات المناسبة:

 
 .30/04/2018والعشرون الذي ُعقد بتاریخ  الثانيتالوة محضر اجتماع الهیئة العامة العادي  .1
والخطـــة  31/12/2018مناقشـــة تقریـــر مجلـــس اإلدارة عـــن أعمـــال البنـــك للســـنة المالیـــة المنتهیـــة فـــي  .2

 والمصادقة علیهما. 2019المستقبلیة لعام 
 .31/12/2018تالوة تقریر مدققي حسابات البنك عن السنة المنتهیة في  .3
 31/12/2018مناقشـــة المیزانیـــة العامـــة والحســـابات الختامیـــة للبنـــك عـــن الســـنة المالیـــة المنتهیـــة فـــي  .4

مـن األربـاح  توزیع أرباح نقدیة على المسـاهمینبوالمصادقة علیها، والموافقة على اقتراح مجلس اإلدارة 
 عشرون ملیون دینار أردني. )20,000,000بما مجموعه (من رأسمال البنك  %10بنسبة المدورة 

/هـــ) مــن تعلیمــات 6تــالوة تقریــر مــوجز عــن أعمــال اللجــان المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة اســتنادًا للمــادة ( .5
 .2017حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لعام 

 .31/12/2018لمنتهیة في إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالیة ا .6
 وتحدید أتعابهم. 2019انتخاب مدققي حسابات البنك للسنة المالیة  .7
بحث أیة أمور أخرى تقترح الهیئة العامة إدراجها علـى جـدول األعمـال ممـا یـدخل فـي نطـاق االجتمـاع  .8

یمثلـون مـا ال یقـل العادي للهیئة العامة، على أن یقترن إدراج هذا االقتراح بموافقة عدد من المسـاهمین 
 من األسهم الممثلة في االجتماع. %10عن 

 
ُیرجـى حضـور االجتمـاع شخصـیًا أو توكیـل مسـاهم آخـر باسـتخدام قسـیمة  التوكیـل المرفقـة سـواء فـي حــال 
الحضور شخصیًا (بكتابة كلمة نفسه) أو فـي حـال توكیـل مسـاهم آخـر، ویجـب إیـداعها قبـل ثالثـة أیـام مـن 

ور أعاله لدى قسم المساهمین في البنك الكائن في الشمیساني شارع عصام العجلوني موعد االجتماع المذك
) لیــتم تــدقیقها مــن قبــل منــدوب عطوفــة مراقــب عــام الشــركات حســب األصــول. كمــا ُیرجــى مــن 54بنایــة (

ـــي الشـــركات أو المؤسســـات العامـــة أو الشـــخص االعتبـــاري تثبیـــت تمثـــیلهم مـــن خـــالل قســـیمة  الســـادة ممثل
 مختومة وموقعة باإلضافة إلى كتاب تمثیل مختوم وموقع حسب األصول لحضور االجتماع.التوكیل 

 
 ،،،والتقدیروتفضلوا بقبول فائق االحترام 


