
 

 الرابععادي ال فوق العام  جميع السادة المساهمين لحضور اإلجتماع بدعوةالخرطوم  بنك إدارة يتشرف مجلس
الثانية عشر والنصف  تمام في نونالثماو لخامسا  العام العادي السنوي والثمانون للمساهمين ويليه االجتماع 

في  الصـــداقة بقاعة  م 2021يونيو 28فق مواـال  االثنينيوم  ظهيرة على التوالي الواحدة والنصف والساعة
 .الخرطوم

 

 عادي :فوق اللالجتماع العام  األعمال جدول

 ظهرا   ثانية عشر والنصف: الساعة ال التوقيت 

 

 .84رقم العادي  فوق العام أعمال اإلجتماعجدول إجازة  .1

من الجمعية العمومية ليتم تقديمها واعتمادها من  للمصادقة سيسأحة التئعقد والعلى تعديالت استعراض ال .2

 . المسجل التجاري

 

 عادي :اللالجتماع العام  األعمال جدول

 ظهرا   والنصف واحدةالتوقيت : الساعة ال

 .85رقم العام العادي  أعمال اإلجتماعجدول إجازة  .1

 .م 2020 لعامل تقرير مجلس اإلدارة عن سير أعمال البنك واألداء .2

  .الختامية الحسابات عن الخارجي المراجع تقرير .3

 .تقرير هيئة الرقابة الشرعية .4

 تقرير المراجع القانوني على المخالفات واالختالسات وتقرير المستشار القانوني. .5

 31     ية للبنك عن السنة المنتهية فيامالقوائم المالية والحسابات الختالمصادقة وإقرار تقرير مجلس اإلدارة و .6

 .م 2020 سمبردي
 

 -اآلتي : مراعاة المساهمين السادة من يرجي

 

 الوكالة إجراءات إستيفاءالمساهمين الذين يرغبون في إنتداب وكالء عنهم لحضور اإلجتماع المذكور  ىعل ▪

 .االجتماع عقد تاريخ من ساعة 72 قبل دارةاإل مجلس سكرتير ىلد التوكيل يودع أن ىعل الخاصة

 المساهمة العامة والمؤسسات 2015 لسنة الشركات قانون وفق المسجلةوالهيئات والمؤسسات  للشركات يحق  ▪

 .االجتماع لحضور تفوضه من لتخويل بختمها ومختوم مكتوب تفويض إصدار البنك في

 ،بالخرطوم اإلدارة مجلس أمانة مكاتب مراجعة المالية القوائم على عالاإلط في يرغبون لذينا المساهمين على ▪

 :للبنك اإللكتروني الموقع عبر أومباني واحة الخرطوم الطابق الثالث. 

http://www.bankofkhartoum.com  156663132249التالية:  األرقام على اإلتصال أو+   

 . shares.dept@bok.sd + أو إرسال طلب على البريد اإللكتروني 156661109249+/249156663134

 الرجاء من المساهمين او الوكالء إبراز بطاقات الدخول للسماح لهم بدخول القاعة لحضور اإلجتماع.  ▪

قبل وقت كاف من الزمن المحدد لبدء أعمال  من السادة المساهمين والوكالء المفوضين التفضل بالحضور  يُرجي ▪

 اإلجتماع العام وذلك لتكملة إجراءات الدخول الى اإلجتماع.

ة الراغبين بحضور االجتماع االلتزام بارتداء الكمامة طيلة فترة االجتماع و االلتزام بالتباعد االجتماعي على الساد ▪

. 

 يعتبر هذا االعالن بمثابة دعوة لجميع حملة االسهم او مندوبيهم او وكالئهم المعتمدين لحضور هذه االجتماعات. ▪

    

 دارةاإل مجلس امين            
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