
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.

يخ       /       / 2020 التار

شاهـــــد 
التوقيع



إىل مساهمي
 البنك األهيل األردين 

إعالن حلضور اجتماع اهليئة العامة العادي

يترشف مجلس إدارة البنك األهيل األردين ش.م.ع دعوتكم حلضور اجتماع اهليئة العامة العادي السنوي الذي 
سيعقد يف تمام الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر يوم اخلميس ا�وافق 2020/5/21 وذلك بواسطة وسيلة 
االتصال ا�ريئ واإللكرتوين عمًال بأحكام قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 
ير الصناعة والتجارة والتموين  يخ 2020/3/31 واإلجراءات الصادرة عن معايل وز وا�نشور يف اجلريدة الرسمية بتار
يخ 2020/5/10 عىل عقد اجتماع اهليئة العامة للبنك  يف 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعاله وموافقته بتار
بواسطة وسيلة االتصال ا�ريئ واإللكرتوين (Lumi AGM) للنظر يف األمور ا�درجة عىل جدول أعمال االجتماع 
ا�ذكور وا�نشور عىل ا�وقع اإللكرتوين للبنك والرابط االلكرتويت الواردين أدناه وعىل موقع دائرة مراقبة الرشكات.

يرىج من السادة ا�ساهمني حضور االجتماع ا�ذكور يف ا�وعد ا�عني بواسطة وسيلة االتصال ا�ريئ بعد التسجيل 
اليه مبارشة أو من خالل ا�وقع  الرابط اإللكرتوين (www.smartagm.ae) والذي يمكن الوصول  من خالل 
اإللكرتوين للبنك (www.ahli.com) وا�تضمن إجراءات الدخول للبوابة الذكية وتسجيل احلضور واالطالع عىل 
مواد جدول األعمال وإرشادات اجتماع اهليئة العامة العادي الواردة ضمن دليل ا�ستخدم حلضور اجتماع اهليئة 
العامة عن بعد، عىل أن يتم التسجيل للحضور االلكرتوين أو التوكيل وإرفاق األوراق الثبوتية من خالل الرابط 

اإللكرتوين الوارد اعاله والربيد اإللكرتوين ahli.shareholders@ahli.com قبل موعد انعقاد االجتماع.

يارة الرابط اإللكرتوين  ويمكن للسادة ا�ساهمني الوصول إىل كافة الوثائق وا�رفقات اخلاصة باالجتماع من خالل ز
للبنك  اإللكرتوين  ا�وقع  عىل  أيضا  معروضة  الوثائق  هذه  كافة  بأن  علما   (www.smartagm.ae)

.(www.ahli.com)

كما يمكنكم ابداء استفساراتكم بخصوص جدول أعمال االجتماع عىل الربيد اإللكرتوين الوارد أعاله  ليتم الرد 
عليها من قبلنا.

ا�رفقات:
• دعوة وجدول اعمال اهليئة العامة

• إرشادات التسجيل حلضور إجتماع اهليئة العامة عن بعد.
• دليل ا�ستخدم حلضور اجتماع اهليئة العامة عن بعد والتصويت عىل قراراتها.

سعد نبيل ا�عشــــــر
رئيس مجلس االدارة



إرشادات التسجيل
حلضور اجتماع اهليئة 

العامة عن بعد

أو  الذيك  هاتفك  باستخدام  وا
شاركة  االجتماع  الفرصة حلضور  يمنحك  بعد  العامة عن  اهليئة  تنظيم 
جهازك اللويح أو الكمبيوتر. كما يمكنك متابعة البث اليح وا
بارش 
جريات اجتماع اهليئة العامة وطرح 
يخ ا
حدد لالجتماع (وخالل االجتماع 
ن يملك %10 فأكرث من األسهم ا
مثلة فيه)  األسئلة قبل التار

مع إمكانية التصويت بشكل فوري ومبارش.

إرشادات التسجيل حلضور اهليئة العامة عن بعد

سيتم فتح باب التسجيل حلضور اهليئة العامة عن بعد قبل أسبوع من موعد اجتماع اهليئة العامة. 

www.smartagm.ae يارة بوابة اجلمعية العمومية الذكية عىل الرابط للتسجيل يرىج ز

بعد التأكد من صحة بياناتك (االسم، رقم ا
ساهم، عدد األسهم، الربيد اإللكرتوين، تحميل اهلوية للمساهم األردين/ 
جواز السفر للمساهم غري األردين) سيتم إرسال رمز االجتماع التعريفي إضافة إىل اسم ا
ستخدم وكلمة الرس اخلاصة 

بك عن طريق الربيد اإللكرتوين ا
ذكور يف طلب التسجيل.

سيتم تزويدك بدليل ا
ستخدم حلضور اهليئة العامة عن بعد.

هذه اخلدمة متاحة فقط للمساهمني يف حالة الرغبة بتفويض وكيل للحضور نيابة عنك، يرىج تحميل نموذج التوكيل 
أي  البنك يف حال وجود  التواصل مع  يمكنك  وتقديمه. كما  التوكيل  نموذج  للحصول عىل  البنك  التواصل مع  أو 

استفسار.
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دليل ا�ستخدم حلضور اجتماع اهليئة العامة عن بعد

حضور اجتماع اهليئة العامة عن بعد 

تنظيم اجتماع اهليئة العامة عن بعد يمنحك الفرصة حلضور اجتماع اهليئة العامة وا
شاركة باستخدام هاتفك الذيك أو 
األسئلة بشكل  العامة وطرح  اهليئة  اجتماع  
جريات  وا
بارش  اليح  البث  يمكنك متابعة  الكمبيوتر كما  أو  اللويح  جهازك 

ين التاليني: يخ ا
حدد لالجتماع، حيث تتمكن من الدخول ستحتاج إىل احد اخليار مسبق قبل التار
 

قم بتزنيل تطبيق LUMI AGM من متجر ابل ستور أو غوغل بالي

يارة ا
وقع التايل: http://web/lumiagm.com من جهازك الذيك، اجلهاز اللويح أو جهاز الكمبيوتر اخلاص بك،  قم بز
   Edge ,Firefox ,11 Chrome ,Safari ,Internet Explorer ستحتاج إىل اإلصدار األحدث من

استخدام تطبيق اجتماع اهليئة العامة عن بعد

الدخول 

ا
وقع  إىل  الدخول  أو   LUMI AGM تطبيق  تزنيل  بمجرد 
web.lumiagm.com يف متصفح الويب اخلاص بك، ستتم 
العامة  اهليئة  الجتماع  التعريفي  الرمز  بإدخال  مطالبتك 

وسيطلب منك بعد ذلك إدخال: 

اسم ا
ستخدم 
كلمة ا
رور 

تسجيل  "لدى  األول  اخليار  حدد  كمساهم،  للتسجيل 
الدخول" ثم ادخل اسم ا
ستخدم وكلمة ا
رور. 

xxxxxxxxxxxxx :الرمز التعريفي الجتماع اهليئة العامة •

• للدخول إىل التطبيق ينبيغ عليك إدخال اسم ا
ستخدم وكلمة ا
رور.

• سيتم إرسال اسم ا
ستخدم وكلمة ا
رور إىل الربيد اإللكرتوين الذي تم إدخاله يف صفحة التسجيل 
مع رسالة تأكيد نصية عىل اإلرسال.

!
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التنقل

• عند التثبت من جميع بياناتك بنجاح؛ سيتم عرض شاشة ا
علومات. 

• كما سيظهر اسمك وعدد األسهم اليت تمثلها عىل الشاشة.

• يمكنك تصفح أجندة االجتماع ومعلومات إضافية كما يمكنك طرح األسئلة 
يخ ا
حدد لالجتماع.  قبل التار

• اذا كنب ترغب يف مشاهدة البث اليح وا
بارش، اضغط عىل أيقونة البث يف أسفل 
الشاشة. 

• يف حالة العرض عىل جهاز كمبيوتر، سيظهر البث اليح وا
بارش تلقائيا بمجرد بدء 
االجتماع.

2

طرح األسئلة

يخ ا
حدد الجتماع.  • للمساهمني ارسال اسئلتهم قبل التار

• للمساهمني الذين يمتلكون 10 % أو اكرث من األسهم احلق يف طرح األسئلة 
خالل فرتة انعقاد االجتماع من خالل رشيط ا
حادثة ا
دمج يف التطبيق.

• اذا كنت ترغب يف طرح سؤال، فحدد رمز ا
راسلة.

االنتهاء من  عند  الشاشة،  اسفل  ا
حادثة  مربع  بكتابتها يف  قم  رسالة  • إلرسال 
الكتابة انقر فوق زر اإلرسال. 

• يتم مراجعة محتوى الرسائل لتجنب تكرارها وإزالة أو حذف أي رسائل غري الئقة. 

4

التصويت ا
بارش 

• عند فتح التصويت، سيتم عرض القرار ا
راد التصويت عليه عىل 
الشاشة مع خيارات التصويت ا
تاحة 
دة دقيقتني.

• للتصويت، ما عليك سوى تحديد اخليار اخلاص بك من اخليارات 
ا
عروضة عىل الشاشة عند تحديده ستظهر رسالة تأكيد تظهر أنه 

تم استالم تصويت وحفظه يف النظام بشكل فوري.

• لتغيري تصويتك، ما عليك سوى تحديد خيار آخر. 

• اذا كنت ترغب يف إلغاء تصويتك، يرى الضغط عىل إلغاء.

القرار  التصويت عىل  نتيجة  التصويت، ستظهر  جولة  إغالق  عند   •
مبارشة عىل شاشة جهازك.

3

ا
رفقات

ير  كالتقر العامة  باهليئة  تتعلق  معلومات  عىل  ا
علومات  شاشة  عىل  ا
وجودة  الروابط  تحتوي   •
السنوي وغريها من ا
ستندات 

• عند النقر فوق الرابط سيتم فتح ا
ستند ا
حدد يف ا
تصفح اخلاص بك 

• تحميل هذه ا
ستندات قد يستهلك جزَء من باقة األنرتنت اخلاصة بك 
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