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يـتشرف مجلس إدارة البنك بـدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة
الواحدة من بعد ظهر يـــــوم االربعاء الموافق  ، 2020/05/06من خالل وسيلة االتصال المرئي
وااللكتروني  ،بواسطة نظام ( )MICROSOFT TEAMSوذلك من خالل الرابط االلكتروني المنشور
على الموقع االلكتروني للبنك  ،والمذكور ادناه  ،والذي يوفر وسيلة االتصال المرئي للمساهمين للنظر في االمور
التالية:
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قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادية السادس والثالثون السابق.
التصويت على تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال البنك لعام  2019وخطة العمل لعام .2020
التصويت على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية في 2019/12/31
التصويت على الميزانية العامة والحسابات الختامية عن السنة المنتهية في 2019/12/31
والمصـادقة عليها  ،علما بانه لن يتم توزيع ارباح على المساهمين للسنة المالية  2019عمال
بالتعميم الصادر عن معالي محافظ البنك المركزي االردني رقم  4693/1/1تاريخ .)2020/4/9
التصويت على إبراء ذمة مجلس اإلدارة عن السنة المالية .2019
انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية  2020وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس اإلدارة بتحديد
أتعابهم .
سماع تقرير موجز حول اعمال اللجان المنبثقه عن مجلس االدارة وذلك استنادا الحكام المادة /6هـ
من تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة .2017
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وتجدر اإلشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح األسئلة واالستفسارات إلكترونيا قبل التاريخ المحدد لالجتماع
من خالل الرابط اإللكتروني المشار إليه أعاله ليصار إلى الرد عليها وذلك عمال بأحكام البند خامسا/ج من
اإلجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين ،علما بأن المساهم الذي يحمل أسهما ال
تقل عن  %10من األسهم الممثلة باالجتماع يحق له طرح األسئلة واالستفسارات خالل االجتماع سندا للبند
خامسا/ط من ذات اإلجراءات المشار إليها أعاله.

رئيس مجلس االدارة
بشر محمد جردانه
------------------------------------------------------------------------------------------------------قسيمة توكيل
رقم المساهم :
عدد األسهم :
أنـا  /نحن
بـصفتي مساهما ً في شركة البنك االستثماري فقد عينت المساهم ------------------------- ---------------
وكيــالً عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة

 ،من خالل وسائل االتصال المرئي

الواحدة من بعد ظهر يـــــوم االربعاء الموافق 2020/05/06
وااللكتروني ,و التصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا االجتماع او أي اجتماع اخر يؤجل اليه هذا
االجتماع .
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