
دعوة إىل اجتماع اهليئة العامة العادية وجدول األعمال

حرضات ا�ساهمني الكرام، 
تحية واحرتاما وبعد، 

ير  يخ 2020/3/31 واإلجراءات الصادرة عن معايل وز عمًال بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 ا�نشور يف اجلريدة الرسمية بتار
يخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعاله وموافقته عىل انعقاد اجتماع اهليئة العامة العادية من خالل وسائل االتصال ا�ريئ واإللكرتوين  الصناعة والتجارة والتموين بتار
يخ 2020/5/10، يرس مجلس إدارة البنك األهيل األردين دعوتكم حلضور اجتماع اهليئة العامة العادي الذي سيعقد يف تمام الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر  بتار
يوم اخلميس، ا�وافق 2020/5/21 بواسطة االتصال ا�ريئ واإللكرتوين (Lumi AGM) وذلك بعد التسجيل من خالل الرابط اإللكرتوين الوارد ادناه و ا�نشور عىل ا�وقع 

اإللكرتوين للبنك، والذي يوفر وسيلة االتصال ا�ريئ للمساهمني أو من يتم توكيلهم بموجب قسيمة التوكيل ا�رفقة بالدعوة.

حيث سيتم النظر يف األمور التالية, واتخاذ القرارات التالية:

1- تالوة قرارات اجتماع اهليئة العامة العادي السابق والذي عقد يف 2019/4/29.
ير مجلس اإلدارة عن السنة ا�الية 2019 وخطة عمل البنك ا�ستقبلية وا�صادقة عليهما. 2- التصويت عىل تقر

ير مدققي حسابات البنك عن السنة ا�الية 2019 والتصويت عىل حسابات ومزيانية البنك للسنة ا�الية ا�نتهية يف 2019/12/31 وا�صادقة عليها.        3- التصويت عىل تقر
يخ 2020/4/9) يع أرباح عىل ا�ساهمني للسنة ا�الية 2019 عمًال بالتعميم الصادر عن معايل محافظ البنك ا�ركزي األردين رقم (4693/1/1 تار  بأنه لن يتم توز

ً
    (علما

ير موجز حول أعمال اللجان ا�نبثقة عن مجلس اإلدارة. 4- تالوة تقر
5- إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة ا�الية 2019.

6- انتخاب مدققي حسابات البنك للسنة ا�الية 2020 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس اإلدارة بتحديد أتعابهم.

يرىج حضوركم هذا االجتماع من خالل الرابط اإللكرتوين (www.smartagm.ae) أو توكيل مساهم آخر عنكم بموجب قسيمة التوكيل ا�رفقة مع رضورة تعبئة 
يخ ا�حدد لالجتماع ا�ذكور أعاله. القسيمة ا�رفقة وتوقيعها وإرساهلا الكرتونيا عىل الربيد اإللكرتوين (ahli.shareholders@ahli.com) قبل التار

يرىج تحميل صورة عن وثيقة التحقق من اهلوية (هوية األحوال ا�دنية للمساهم األردين أو جواز السفر للمساهم الغري األردين (عىل الرابط اإللكرتوين الوارد أعاله يف حال 
التسجيل للحضور أصالة، كما انه ويف حال التوكيل فيجب تحميل قسمية التوكيل مع إرفاق وثائق التحقق من اهلوية وكما هو مفصل أعاله وصورة عن السجل التجاري 

يخ ا�حدد لالجتماع. ية وإرساهلا عىل الربيد اإللكرتوين الوارد أعاله قبل التار وا�فوضني بالتوقيع يف حال أن كان ا�ساهم شخصية اعتبار

ير الصناعة والتجارة   من اإلجراءات التنظيمية النعقاد اجتماعات اهليئات العامة والصادرة عن معايل وز
ً
كما انه عمًال ألحكام الفقرتني (ج) و (ط) من البند خامسا

يخ ا�حدد لالجتماع من خالل الرابط اإللكرتوين ا�شار اليها أعاله ليصار إىل الرد عليها ، علما  والتموين؛ يحق لكل مساهم طرح األسئلة واالستفسارات الكرتونيا قبل التار
بأن ا�ساهم الذي يحمل أسهما ال تقل عن %10 من األسهم ا�مثلة باالجتماع يحق له طرح األسئلة واالستفسارات خالل االجتماع.

 (www.smartagm.ae) والرابط (www.ahli.com) يمكن للسادة ا�ساهمني الوصول إىل كافة الوثائق وا�رفقات اخلاصة باالجتماع من خالل موقعنا اإللكرتوين

وتفضلوا بقبول فائق االحرتام،

سعد نبيل ا�عشــــر
رئيس مجلس اإلدارة

حرضة السيد رئيس مجلس إدارة البنك األهيل األردين ا�حرتم 
ص.ب 3103/عمان 11181 األردن

رقم ا�ساهم:                                                                                         عدد األسهم: 

أنا                                               بصفيت مساهما يف البنك األهيل األردين قد عينت                                    من مدينة 
وكيال عين وفوضته أن يصوت باسمي وبالنيابة عين يف اجتماع اهليئة العامة العادي �ساهمي البنك األهيل األردين، الذي سيعقد يف عمان بواسطة وسيلة االتصال ا�ريئ 

للمساهمني يف تمام الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر يوم اخلميس ا�وافق 21 / 5 / 2020.
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