
دعـوة لحضـور اجتمـاع الهيئـة العامـة السنوي العادي

عدد الأ�سهم: )                                      ( املحرتم/ة                     ح�سرة امل�ساهم/ة  ......................................................................................................

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 
مت���ام ال�س���اعة الثاني���ة ع�س���ر ظهراً من يوم اخلمي����س املواف���ق 25 حزي���ران 2020 يف مدين���ة رام اهلل - مقر الإدارة العام���ة للبنك الوطن���ي وعرب الفيديو 

كونفرن����س  وذل���ك للنظر يف ج���دول االأعمال التايل:

اوالأً : تقرير جمل�س االدارة عن ال�شنة املنتهية يف 31/12/2019.
ثانيًا : تقرير مدقق احل�شابات عن ال�شنة املنتهية يف 31/12/2019.

ثالثًا : اإبراء ذمة جمل�س االإدارة حتى 31/12/2019.
رابعًا : انتخاب مدققي احل�شابات لل�شنة املالية 2020، وتفوي�س جمل�س االدارة بتحديد اأتعابهم.

خام�شًا :امل�شادقة على تعيني ع�شو جمل�س ادارة م�شتقل.

ونظ���راً حلال���ة الط���وارئ املعلنة من احلكومة الفل�س���طينية، �س���يكون ع���دد املقاعد يف اجتماع الهيئ���ة العامة حمدوداً ب� 20 مقعداً فق���ط لذلك نتطلع اىل 
ح�سورك���م بالوكال���ة كاإجراء وقائ���ي لهذا العام، اأو من خالل التوا�سل معنا لتزويدكم برابط الدخول حل�سور الجتماع عرب الفيديو كونفرن����س،

�ساكرين لكم ح�سن تفهمكم.

نرج���و ح�شورك���م االجتم���اع قبل املوعد املحدد ب�ش���اعة الإمتام اإجراءات الت�ش���جيل، اأو اإنابة اأحد م�ش���اهمي ال�ش���ركة باحل�شور والت�شويت با�ش���مكم 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 294116-02 قبل اأ�ش���بوع من موع���د االجتماع .

ي���مكن�ك��م االط���الع ع���ل�����ى ال�ت�ق���ري��ر ال�شنوي للعام 2019 من خالل املوقع االإلك���ت��روين للبنك الوطني  www.tnb.ps اأو ال���م���وقع االإلك����ت��روين
. www.pex.ps لبور�شة فل�شطني

جدول أعمال االجتماع العادي

مالحظة:يجب على من يح�صر ممثاًل عن اأية �صركة اإح�صار اأوراق التفوي�ض منظمة ح�صب الأ�صول.

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

وتف�سلوا بقبول فائق الحرتام

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

م�ساه�مي �سرك�ة البن�ك الوطني امل�س�اهم�ة الع�ام�ة ق�د ع�ين�ت
ال�شيد/ة ................................................................................................................................................................................................................

نائب���ًا عني لي�شوت عني وبا�ش���مي يف اجتماع الهيئة العامة العادي مل�ش���اهمي ال�ش���ركة الذي �ش���يعقد يوم اخلمي����س املواف���ق 25/06/2020 اأو يف اأي اجتماع اآخر 
يوؤجل اإليه .

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

عدد الأ�سهم: )                       (          توقيع ال�ساهد


