
 

 

 

 )"ABC كنب"( ).ب.م.ش( ة6ف7ملا ة456علا ةسسؤملا ,+*اسم &إ نالعإ

QR ەدقع ررقملا ABC كنبل يونسلا ةHداعلا ةماعلا ة6عمجلا عامتجا
 2020 سرام 29 ,

 

!"
*(فت لظ #

ا1ملاع 19 - د1فوك ضرم #
8

"! رفسلا Bع ة@?بك دويق ضرف مت ،
 نم لعجV يذلا رمألا ،ا1قRSفأ لامشو طسوألا ق*Iلا ةقطنم #

ا1صخش روضحلا "@cمهاسملا ضع` Bع )ل1حتسملا نم وأ( بعصلا
8

"! ەداقعنا ررقملا ABC كنبل ةVداعلا ةماعلا ة1عمجلا عامتجا hإ 
# 29 

 .م2019 سرام

qلمم ةموكح تردصأ دقو امwلا ةxحRSفت نم دحلل تاهيجوت 8ارخؤم ن)*
 روضح بنجت صاخشألا Bع ةددشم 19 – د1فوك ضرم #

اصخش نI*Sع نم �?�أ اهب دجوي تاعامتجا
8. 

"! ت�Sصتلا نم ABC كنب #�هاسم "@cكمت لجأ نمو
"! مهتبغر وأ مهتردق مدع نم مغرلا Bع ،ةVداعلا ةماعلا ة1عمجلا عامتجا #

 روضحلا #
"! #�خش ل�ش�

"�ر نسح بتكم عم قيس�تلا` ABC كنب ماق ،ةVداعلا ةماعلا ة1عمجلا عامتجا #
 نسح بتكم"( ةاماحملل هئاq*�و #

XRر
"! ةدئارلا ةلقتسملا ةاماحملا بتا�م دحأ وهو ،)",

"! مهاسم يأ ل1ثمتل "@cحاتم اونوك1ل مهبتكم نم "@cماحم اورفوي نأ ،نRSحxلا #
 كنب #

ABC بغري نمم !"
XRر نسح بتكم ل6كوت ةمدخ"( ءالqوك مهن�يعت #

, "(. 

"�ر نسح بتكم ل1كوت ةمدخ @?فوت متي
 روضحل مهرا1تخا نم ل1كو "@cيعت "@cمهاسملا قح نم ،عبطلا�و ،"@cمهاسملا ةحارل طقف #

"�ظوم وأ ةرادإلا سلجم ءاضعأ نم وأ س�ئر  ل1كولا اذه نوكV ال نأ ةطS*� ،ةVداعلا ةماعلا ة1عمجلا عامتجا
 . ABC كنب #

"�ر نسح بتكم ل1كوت ةمدخ مVدقتب ةطxترم ف1لا�ت يأ ABC كنب #�غ1س
 ."@cمهاسملل #

"�ر نسح بتكم ل1كوت ةمدخ مادختسا نم "@cمهاسملا دحأ بغر اذإ
 :#VB ام مهاسملا Bع بج1ف ،#

 كنب عقوم Bع اه*I¤و دS£?لا` اهلاسرا مت يذلا ل1كوتلا ةرامتسا يرهوج ل�ش� قباطت ةرامتسالا ەذه .ل1كوتلا ةرامتسا ةئبعت •
ABC لإلاw?¥و¦"

"�ر نسح بتكم ءالqو ءامسأ جاردإ عم نwلو ،#
 عامتجا روضح نم مهنم ماحم يأ "@cكمتل كلذو ،ةع�رألا #

 ؛مهاسملا ل1ثمتل ةVداعلا ةماعلا ة1عمجلا
 .ة1صخشلا ةقاطxلا وأ رفسلا زاوج لثم ،لوعفملا ةSراس ة�Sهلا تاxثإ ةق1ثو نم ةخس¤ قافرإ بج1ف ،8ادرف مهاسملا ناq اذإ •

 
• !"

 لqوملا هنأ` هلّوخV مهاسملا نم ض�Sفت باطخ مVدقت عامتجالا "»حV يذلا ل1كولا Bع بجV ،ةك*� مهاسملا ناq اذإ لاح #
اموتخم مهاسملا لxق نم روضحلل

8
 .ةك*Iلا متخ` 

 
"°�xي #̄¥لا ة1فw1لا دVدحت •

ة`اتك ت�Sصتلا دVدحت قRSط نع عامتجالا دونب Bع ل1كولا اهب توصV نأ #
ً

 !"
 ل³ل ةل`اقملا تاع�Rملا #

"! دنب
 ؛ل1كوتلا ةرامتسا #

"! ىرخألا ماسقألا عيمج لام�تسا •
 و ؛ةVداعلا ةماعلا ة1عمجلا عامتجا روضحل ل1كوتلا ةرامتسا #

• Vإ بجVجسم ىدل هت¶بعت دع̀ لــ1كوتلا عادــB# ةداسلا مهسألا qرا!"
 ،نRSحxلا ةمانملا ،514 :.ب.ص Bع م.م.ذ )نRSحxلا( كت�يف #

 لــقألا ىــلع ةعاــس 24 لــ^ق )ShareholderRelations@bank-abc.com( يــنو¥?wلإلا دــS£?لا وأ   17212055 973+ مقر س�اف
 ضارــغأل ةحلاص رــ1غ رــxتعت ددــحملا دــعوملا ءاــهتنا دــع` مدــقت يــتلا لــ1كوتلا ةرامتسا نأ ركذلا` رــVدجلا  .عاــمتجالا دــعوم نــم
 .عاــمتجالا

!"
"�ر نسح بتكم ل1كوت ةمدخ نوكت نأ عقوتملا نم هنأ "@cح #

"�ر نسح بتكم نأ الا ،ABC كنب #�هاسم عيمجل ةحاتم #
# Vظفتح 

"! قحلا`
 .مهاسم يأ ل1ثمت ضفر #

 "@cمهاسملل ةصنملا حمس«س ذإ .ة1ضا¥?فالا تاعامتجالا ةصنم £?ع عامتجالا ةع`اتمل 8ارا1خ "@cمهاسملا عيمجل مدقV نأ ABC كنب دعس¹
 مهل قحV نل ةصنملا £?ع ةVداعلا ةماعلا ة1عمجلا لامعأ نو"»حV نيذلا "@cمهاسملا نإف ،كلذ عمو ،ةلئسأ يأ حRطو عامتجالا ةدهاشم`
ا1مقر ت�Sصتلا

8
"¦وناقلا باصنلا ضارغأل مهمهسأ بس«حت نلو 

  .ةVداعلا ةماعلا ة1عمجلا عامتجال #
 .ل1جس«لا ةرامتسا ةئبعت "@cمهاسملا Bع بجV ،ة1ضا¥?فالا تاعامتجالا ةصنمل لوخدلا لجأ نم

https://zoom.us/webinar/register/WN_QtOpkwGiRWS8GrTjfk0xoQ
https://www.bank-abc.com/En/AboutABC/Media/Press/Documents/2020-AGM/AGM-HRA-Proxy-Facility-Arabic_2020.docx

