


 

 
 

 
 بتاريخ ش.م.م.عاالئتمان األهلي اي تي بي لبنك  وغير العادية عاديةال اجتماع الهيئة العامة جدول أعمال

23/11/2021 
 
باإلضافة لتعديل المادة  (19وحذف المادة  11تعديل النظام األساسي للمصرف )حذف الفقرة ز من المادة  .1

 ح وفق اآلتي:-13
 

 ح-13ة الجديدة المقترحة من المادة الصيغ ح-13الصيغة الحالية للمادة 

يجوز أن يعقد مجلس اإلدارة بحضور أعضاء المجلس 
بالذات أو من خالل مشاركتهم في االجتماع عن طريق 
وسائل االتصاالت االلكترونية الحديثة شرط أن يكون 
أغلبية األعضاء الحاضرين لالجتماع متواجدين فعليًا في 

مشاركة بوسائل مكان االجتماع وليس عن طريق ال
االتصال المذكورة وتكون هذه المشاركة كما لو حضر 
العضو بالذات على أن يوقع العضو الذي حضر عبر 
وسائل االتصال توقيعًا حيًا على المحضر قبل تبويبه 
في سجالت المصرف، دون اإلخالل بأحكام اإلنابة التي 

 تبقى جائزة دون أن تنطبق عليها الشروط المذكورة آنفًا.

يجوز أن يتم اجتماع المجلس بإحدى وسائل االتصال 
من قانون الشركات  157/2االلكترونية عماًل بالمادة 

، وفي 2011لعام  29الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 
هذه الحالة ال يشترط انعقاده في مكان معين ما دام 
االجتماع يجري عبر وسائل االتصال وشريطة التوثيق 

ور الشخصي الحضور باألصالة الالحق. ويقصد بالحض
وذلك إما بالحضور شخصيًا إلى غرفة االجتماع أو 

 بالمشاركة الشخصية عبر وسائل اتصال الكترونية.

  
 .2021وخطة العمل للعام  2020االستماع إلى تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط البنك للدورة المالية  .2
االستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن أحوال البنك وعن حساب ميزانيته ومصير األرباح وعن الحسابات  .3

مناقشة اقتراح المجلس فيما يتعلق و  2020كانون األول  31المقدمة من قبل مجلس اإلدارة والموقوفة بتاريخ 
 بهذه الحسابات واألرباح المحققة.

 الحسابات والحسابات الختامية والمصادقة عليهما.مناقشة تقريري مجلس اإلدارة ومدقق  .4
 اتخاذ القرار فيما يتعلق بتكوين االحتياطيات وفق أحكام القوانين المطبقة على المصارف. .5
 اتخاذ القرار بخصوص األرباح وفق مقترح مجلس اإلدارة.  .6
اإلدارة  ومناقشة تعويضات مجلس 2020بحث موضوع صرف تعويضات أعضاء مجلس اإلدارة عن العام  .7

 .واتخاذ القرار بشأنها 2021للعام 
 .وتعيين تعويضاته 2021للعام انتخاب مدقق الحسابات  .8
 .2020إلدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم خالل العام إبراء ذمة أعضاء مجلس ا .9

من  152الترخيص ألعضاء مجلس اإلدارة بممارسة أعمال مشابهة والتعاقد مع الشركة وفق أحكام المادة  .10
 .2011لعام  29مرسوم التشريعي رقم ال
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