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ال�سيد/ امل�ساهم الكرمي،،
حتية طيبة وبعد،

عماًل باأحكام قانون ال�ش���ركات رقم 12 ل�ش���نة 1964 فاإنه ي�ش���ر جمل����س االإدارة دعوتكم حل�شور االجتماع ال�ش���نوي العادي للهيئة العامة لل�ش���ركة وذلك يف 
متام ال�ش���اعة الثانية ع�ش���ر ظهرًا من يوم الثالثاء املوافق 24 ني�ش���ان 2018 يف مدينة رام اهلل– فندق امللينيوم وذلك للنظر يف جدول االأعمال التايل:-

اوالأً : تقرير جمل�س االدارة عن ال�شنة املنتهية يف 2017/12/31.
ثانيًا : تقرير مدقق احل�شابات عن ال�شنة املنتهية يف 2017/12/31.

ثالثًا : اقرار تو�شية جمل�س االدارة بخ�شو�س توزيع االأرباح على م�شاهمي ال�شركة.
رابعًا : اإبراء ذمة جمل�س االإدارة حتى 2017/12/31.

خام�شًا : انتخاب جمل�س ادارة جديد للبنك ملدة اربعة �شنوات قادمة.
�شاد�شًا : انتخاب مدققي احل�شابات لل�شنة املالية 2018 ، وتفوي�س جمل�س االدارة بتحديد اتعابهم.

�ش���ابعًا : اأي���ة ام���ور اخرى تقرتح الهيئ���ة العامة ادراجها يف جدول اعم���ال االجتماع وتدخل يف نطاق االجتم���اع العادي للهيئة العامة عل���ى ان يكون ادراج هذا 
االق���رتاح يف ج���دول االعمال مبوافقة عدد من امل�ش���اهمني ميثلون ما ال يقل عن 10% من اأ�ش���هم ال�ش���ركة .

اأرجو ح�شوركم االجتماع قبل املوعد املحدد ب�ش���اعة الإمتام اإجراءات الت�ش���جيل اأو اإنابة اأحد م�شاهمي ال�شركة باحل�شور والت�شويت با�شمكم يف هذا االجتماع 
اأو الأي اجتماع يوؤجل اإليه هذا االجتماع وذلك مبوجب �شك التوكيل املرفق مع الدعوة املر�ش���لة للم�ش���اهمني واإيداعه يف مقر البنك اأو اإر�ش���اله على فاك�س رقم 

2946114-02 قب���ل ثالثة اأيام م���ن موعد االجتماع . 

مالحظة:يجب على من يح�شر ممثاًل عن اأية �شركة اإح�شار اأوراق التفوي�س منظمة ح�شب االأ�شول .

طالل نا�صر الدين  
رئي�س جمل�س الإدارة 

وتف�سلوا بقبول فائق الحرتام

�سـك توكيـل
اأنا املوقع اأدناه .................................................................................................. وب�شفتي احد / ى ......................................................................

م�ساهـمي �سركـة البنـك الوطني امل�سـاهمـة العـامـة قـد عـينـت
ال�شيد/ة ................................................................................................................................................................................................................

نائبًا عني لي�شوت عني وبا�ش���مي يف اجتماع الهيئة العامة العادي مل�ش���اهمي ال�ش���ركة الذي �ش���يعقد ي���وم الثالثاء املواف���ق 2018/04/24 اأو يف اأي اجتماع 
اآخر يوؤجل اإليه .

حررته ووقعته بح�شور ال�شاهد املوقع اأدناه
توقيع املوكل                                                                    

عدد الأ�سهم: )                       (          توقيع ال�ساهد

دعـوة لحضـور اجتمـاع الهيئـة العامـة السنوي العادي

جدول أعمال االجتماع العادي


