البــنك التجــاري األردنـي
شركة مساهمة عامة
مسجلة في األردن تحت رقم 111
رأسمالها المصرح به ( )120,000,000سهم  /دينار
رأسمالها المكتتب به والمدفوع ( )120,000,000سهم  /دينار
رقم المساهم( :
عدد األسهم( :

)
)

حضرة المساهم

المحترم

تحيه وبعد،
عمالً بأحكام المادتين ( )161و ( )171منن قنانون الكنركاأل األردنن رقنم ( )22لسنن  1117وتعديالتنه ،
يتكننرم م لننإ ادارة البنننت الت ننارن األردننن دعننوتكم لحضننور ا تمننا الهيئنن العامنن العننادن السننننون
لمساهم البنت الت ارن األردن الذن تقرر عقده ف تمنام السناع العاكنرة منن بنباي ينوم األحند الموافنق
 2018 / 4 /21فن مبنن البننت الت نارن األردنن  /اإلدارة العامن الندوار الانامن ب انن وزارة األكناا
العام واإلسكان ،وذلت للنظر ف األمور التالي -:
 - 1تالوة وقائع محضر ا تما الهيئ العام العادن السابق الذن عقد ف .2017/4/10
 - 2تقرير م لإ اإلدارة عن أعما البنت لعام  2017وخط العم لعام .2018
 - 1االستما ال تقرير مدقق الحساباأل عن السن المالي المنتهي ف .2017/12/11
 - 4مناقك الحساباأل الختامي للبنت للسن المالي المنتهي ف  2017/12/11والمبادق عليها.
 - 5ابراء ذم أعضاء م لإ اإلدارة عن السن المالي  2017وفقا ً ألحكام القانون.
 -6انتخا مدقق حساباأل البنت للسن المالي  ، 2018وتحديد أتعابهم أو تفويض م لإ اإلدارة بذلت.
-7ااالستما ال تقرير مو ز أعما الل ان المنباق عن م لإ اإلدارة استناداً ألحكام المادة /6هـ من
تعليماأل حوكم الكركاأل المساهم المدر لسن .2017
-8أي أمور أخرى تقتري الهيئ العام ادرا ها ف دو األعما ويدخ ف نطاق أعما اال تما العادن
للهيئ العام عل أن يقترن ادراج هذا االقتراي ف دو األعما بموافق عدد من المساهمين يمالون ما ال
يق عن ( )%10من األسهم الممال ف اال تما .
ير حضوركم هذا اال تما كخبيا ً أو توكي مسناهم خخنر عننكم  ،وذلنت بتعبئن القسنيم أدنناه وتوقيعهنا
من قبلكم عل أن يود التوكي ف اإلدارة العام للبنت الت نارن األردنن  /قسنم المسناهمين قبن االان أينام
مننن موعنند اال تمننا المننذكور أعنناله  ،كمننا وي ننوز التوكين لايننر المسنناهم بمو ن وكالن عدليننه ت يننز لننه
حضور اال تما نياب عنكم.
وتفضلوا بقبو فائق االحترام،،،
ميشيـل الصايــغ
رئيس مجلـس اإلدارة
--------------------------------------------------------------------------------------------صك توكيل
)
رقم المساهم( :
)
عدد األسهم ( :
السيد رئيإ م لإ اإلدارة المحترم،
بصفــتي مساهما ً فـي شركـة البنك التجكارا األردنكي قكـد
أنـا
عيــنت الــسيد  --------------------------------------------------------------وكيالً عني وفوضكته أن
يصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادا السنوا الذا سيعقد فـي تمكا السكاعة العاشكر
من صباح يوم األحد الموافق 2018/4/21ف مبن البنت الت ارن األردن  /اإلدارة العام الدوار الانامن
ب ان وزارة األكاا العام واإلسكان  ،أو في أا موعد آخر يؤجل إليه االجتماع المذكور.
التاريخ _______________

المـوكـل ____________

شاهد ____________________

