
 

 م.ع.م بنك القاهرة عمان
 

 الدعوة الجتماع الهيئة العامة العادي وجدول اعمالها
 

 حضرات المساهمين الكرام،
 

 تحية طيبة وبعد،
 

( لسنة 13قانون الدفاع رقم )وتعديالته وأحكام  1997لسنة  22/ ومن قانون الشركات األردني رقم 6المادة عمال بأحكام 

واإلجراءات الصادرة عن  2020/03/31 في الجريدة الرسمية بتاريخ المنشور 2020( لسنة 5وأمر الدفاع رقم ) 1992

نعقاد اجتماع الهيئة إبموجب أمر الدفاع أعاله وموافقته على  9/4/2020معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 

 .24/04/2022 بتاريخالمسموع المرئي واإللكتروني العامة العادية من خالل وسائل االتصال 
 

الذي سيعقد في تمام الساعة لمساهمي بنك القاهرة عمان يسر مجلس اإلدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي 
، وذلك من خالل الرابط االلكتروني المنشور على الموقع االلكتروني 24/04/2022الموافق  األحد ظهر يومبعد من  الواحدة

 للمساهمين، للنظر في األمور التالية:مسموع والالمرئي اإللكتروني يوفر وسيلة االتصال  للبنك والمذكور أدناه، والذي
 

 السابق. العادي العامة جتماع الهيئةإتالوة قرارات  (1
 .   وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما 2021تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية التصويت على  (2

 .2021ك عن السنة المالية ي حسابات البنتقرير مدققالتصويت على  (3

على  نقدية أرباحلى توصية مجلس االدارة بتوزيع ، والموافقة ع2021لعام  للبنك لبيانات الماليةالمصادقة على ا (4

ردني واحد، باالضافة الى أمن القيمة االسمية للسهم البالغة دينار  %9فلس للسهم الواحد أي بنسبة  90المساهمين بمبلغ 

سهم مصرف الصفا / فلسطين المملوكة لبنك القاهرة عمان على مساهميه وذلك بنسبة أسهم من  16,078,984ع توزي
 وتناسب من ملكية المساهمين برأس مال بنك القاهرة عمان.

 .2021براء ذمة مجلس اإلدارة عن السنة المالية إ (5

 تعابهم.أارة بتحديد دويض مجلس االتف وتحديد أتعابهم أو 2022نتخاب مدققي حسابات البنك للسنة المالية إ (6

 .ع سنوات تبدأ من تاريخ االنتخاببرأانتخاب أعضاء مجلس االدارة الجديد لبنك القاهرة عمان للدورة القادمة ولمدة  (7
 

أو توكيل مساهم آخر عنكم،  https://www.smartagm.aeيرجى حضوركم االجتماع من خالل الرابط االلكتروني 

       (Wafa.khatib@cab.jo)بواسطة البريد االلكتروني  لكترونيا  إوذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل 
 أعاله.قبل التاريخ المحدد لالجتماع المذكور 

 
لتاريخ المحدد لالجتماع من خــــالل قبل ا لكترونيا  إوتجدر اإلشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح األسئلة واالستفسارات 

 (ج / خامسا) البندلرد عليها وذلك عمال بأحكام لليصار وذلك أعاله  مليهإالمشار و/أو البريد اإللكتروني الرابط االلكتروني 
              نبأن المساهم الذي يحمل أسهما ال تقل ع ، علما  نمن اإلجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموي

من  (ط / خامسا  )للبند  جتماع يحق له طرح األسئلة واالستفسارات خالل االجتماع سندا  لة باإلثمن األسهــــــم المم % 10
 ليها أعاله. إذات اإلجراءات المشار 

 
 حترام،وتفضلوا بقبول فائق اإل

 مجلس اإلدارةرئيس          

 يزيد المفتي   
  

......................................................................................................................................... 
 بنك القاهرة عمان م.ع.م  

 توكيل سند

 السادة شركة بنك القاهرة عمان )شركة مساهمة عامة محدودة( 
  عدد األسهم: رقم المساهمة: 

 
 السااااااايد/ةقاااااااد عينااااااات ف بناااااااك القااااااااهرة عماااااااانبصااااااافتي مسااااااااهما  فاااااااي                                 ن    نحااااااا / أناااااااا

وكيال  عني وفوضته بأن يصاوت باسامي وبالنياباة عناي فاي …………………………………………………… 
 .24/04/2022الموافق  األحدظهر يوم بعد الساعة الواحدة من تمام اجتماع الهيئة العامة العادي الذي تعقده الشركة في 

 

 توقيع الموكل  توقيع الشاهد   اسم الشاهد     التاريخ 


