
السادة مساهمي البنك االسالمي العربي المحترمين

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته

استنادا إلى المادة 216 فقرة 1 من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964، يتشرف رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة بدعوتكم لحضور اجتماع 
الهيئة العامة العادي للعام 2019 الذي سيعقد في تمام الساعة 12:00 من يوم  االربعاء 25 اذار 2020م  الموافق 30 رجب 1441 هـ، في 

قاعة البنك االسالمي العربي الطابق الخامس - برج رام الله – شارع النزهة – مقابل مكتبة رام الله العامة – رام الله.  وذلك لبحث األمور 
المدرجة على جدول األعمال:

تالوة وقائع الجلسة المنعقدة في 25 اذار 2019م.  .1
تالوة ومناقشة تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال البنك خالل العام 2019 والخطة المستقبلية له والمصادقة عليه.  .2
سماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية الموحدة  لعام 2019 عن البيانات المالية والحسابات الختامية للبنك.  .3

سماع تقرير مدققي الحسابات لعام 2019 عن البيانات المالية والحسابات الختامية للبنك.  .4
مناقشة البيانات المالية للسنة المالية 2019 واقرارها.  .5

المصادقة على توزيع ارباح نقدية $4,000,000 بنسبة 4.71 % من القيمة االسمية للسهم.  .6
المصادقة على توزيع اسهم مجانية $3,550,000/سهم بنسبة 4.18 % من القيمة االسمية للسهم.  .7

الموافقة على صرف مبلغ 237,000 دوالر امريكي مكافأة السادة اعضاء مجلس ادارة البنك عن العام 2019.  .8
المصادقة على تعيين عضوين جديدين في مجلس ادارة البنك االسالمي العربي.  .9

المصادقة على اعادة تشكيل هيئة الفتوى والرقابة الشرعية الموحدة.  .10
إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2019 وفقًا ألحكام القانون.  .11

12.  انتخاب مدققي حسابات البنك للعام 2020 وتفويض مجلس االدارة بتحديد اتعابهم.
أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول أعمال االجتماع  وتدخل في نطاق أعمال االجتماع العادي للهيئة العامة على أن   .13
يكون إدراج هذا االقتراح في جدول األعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما ال يقل عن %10 من األسهم الممثلة في االجتماع.

مالحظة: يرجى حضور االجتماع شخصيًا أو توكيل من ترونه مناسبًا من المساهمين باستعمال قسيمة التوكيل المرفقة، وإيداعها قبل ثالثة 
أيام من تاريخ االجتماع في اإلدارة العامة للبنك في رام الله. أما الشركات والمؤسسات فيتم تثبيت تمثيلهم للحضور بموجب كتب رسمية 

ترسل أيضا قبل أسبوع من انعقاد االجتماع.
 

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته ،،، 

                                                                                                                                                  د. عاطف عالونه      
                                                                                                                                                 رئيس مجلس اإلدارة

مرفق: تعليمات السيد مدير عام مراقب الشركات بشأن اجتماعات الهيئات العامة للشركات المساهمة العامة.




