
يتشــّرف مجلس إدارة بنك الخرطوم بدعوة جميع الســادة المســاهمين لحضور االجتماع العام العادي الســنوي  
الثانــي والثمانيــن في تمام الســاعة العاشــرة صـــباح يــوم ا�ثنيــن الـــموافق 7 أكتوبــر 2019م  بقاعة الصـــــداقة 

بالخرطوم.

جدول ا�عمال
1.      إجازة جدول أعمال االجتماع العام العادي رقم 82.

2.    سماع تقرير مجلس ا�دارة عن سير أعمال البنك وا�داء للعام 2018م والمصادقة عليه.
3.    سماع تقرير المراجع الخارجي عن الحسابات الختامية وتقرير هيئة الرقابة الشرعية وتقرير المستشار

       القانوني والمصادقة عليهم.
4.    مناقشة القوائم المالية والحسابات الختامية للبنك عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م

        والمصادقة عليها.
5.    إجازة توصية مجلس ا�دارة بشأن عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م

        وحجب مكافأة مجلس ا�دارة.

يرجى من السادة المساهمين مراعاة ا�تي:

• على المســاهمين الذين يرغبــون في انتداب وكالء عنهم لحضــور االجتماع المذكور اســتيفاء إجراءات الوكالة 
الخاصة على أن يودع التوكيل لدى ســكرتير مجلس ا�دارة بأمانــة مجلس ا�دارة بمبنى واحة الخرطوم الطابق 

الثالث قبل 72 ساعة من تاريخ عقد االجتماع. 
• يحــق للشــركات والهيئات والمؤسســات المســجلة وفق قانون الشــركات لســنة 2015م والمؤسســات العامة 

المساهمة في البنك إصدار تفويض مكتوب ومختوم بختمها لتخويل من تفوضه لحضوراالجتماع.
• علــى المســاهمين الذيــن يرغبــون فــي االطالع علــى القوائــم الماليــة مراجعة مكاتــب أمانة مجلــس ا�دارة 
http://www.bankofkhartoum.com بالخرطوم، مباني واحة الخرطوم الطابــق الثالث أو عبرالموقع ا�لكتروني للبنك

أو االتصــال علــى ا�رقام التالية: 156661615 249+ / 156661109 249+ أو إرســال طلب على البريد ا�لكتروني 
.shares.dept@bok.sd

• الرجــاء من المســاهمين أو الــوكالء أو المفوضين  إبــراز  بطاقات الدخول للســماح لهم بدخــول القاعة لحضور 
االجتماع. 

• يعتبــر هــذا ا�عالن بمثابة دعــوة لجميع حملة االســهم أو وكالئهم أو مفوضيهم - حســب الحالة - لحضور 
االجتماع العام العادي.  

• ُيرجى من الســادة المســاهمين والوكالء والمفوضين التفّضل بالحضور قبل وقت كاف من الزمن المحدد لبدء 
أعمال االجتماع العام وذلك لتكملة إجراءات الدخول إلى االجتماع.

1913 - 0156661000

نــــدى فـتحي عــيـد
سكرتير مجلس ا�دارة

دعوة لالجتماع السنوي العام العادي (٨٢)
لمساهمي بنك الخرطوم 


