
 
 

 إرشادات التسجيل لحضور اجتماع الهيئة العامة عن بعد

Registration Instructions to attend the General Assembly Meeting remotely 

 

هاتفك الذكي او جهازك اللوحي  باستخدامتنظيم الهيئة العامة عن بعد يمنحك الفرصة لحضور االجتماع والمشاركة 

ة قبل التاريخ . كما يمكنك متابعة البث الحي والمباشر لمجريات اجتماع الهيئة العامة وطرح األسئلراو الكمبيوت

من األسهم الممثلة فيه(، مع إمكانية التصويت بشكل  % فأكثر10وخالل االجتماع لمن يملك المحدد لالجتماع )

 فوري ومباشر.

Virtual General Assembly gives you the opportunity to attend the GAM remotely and vote in real –time 

using your smartphone tablet or computer and ask questions before the scheduled date of the 

meeting (and during the meeting for those who own 10% or more of the shares represented in it). 

 

 To register for the Annual Meeting Remotely  الهيئة العامة عن بعداجتماع للتسجيل لحضور 

 

.موعد اجتماع الهيئة العامة سيتم فتح باب التسجيل لحضور اجتماع الهيئة العامة عن بعد قبل أسبوع من – 1  

The registration will be activated one week prior to the Annual General Assembly. 

:للتسجيل يرجى زيارة بوابة الجمعية العمومية الذكية على الرابط ادناه -2  

Visit the Smart AGM portal: www.smartagm.ae  

الهوية للمساهم  االلكتروني، تحميلالبريد  األسهم، المساهم، عدد، رقم )االسمبعد التأكد من صحة بياناتك  -3

سيتم ارسال )رمز االجتماع التعريفي إضافة الى اسم المستخدم  األردني/جواز السفر للمساهم غير األردني(

المذكورين في طلب التسجيل. الجوالوكلمة السر الخاصة بك عن طريق البريد االلكتروني ورقم   

Once the application gets approved (Name, Shareholder No, Number of shares ,Email upload ID for 

Jordanian /Passport for Non Jordanian) confirmation email will be sent to you including the meeting 

ID, Username and Passwords to the email and mobile number provided in the applications form. 

سيتم تزويدك بدليل المستخدم لحضور الهيئة العامة عن بعد. -4  

You will also be provided with a User guide to attend the General Assembly remotely. 

 

 

يرجى  هذه الخدمة متاحة فقط للمساهمين وفي حالة الرغبة بتفويض وكيل للحضور نيابة عنك،

 تحميل نموذج التوكيل او التواصل مع الشركة للحصول على نموذج التوكيل وتقديمه.

The Service is available to the shareholders only if you wish to authorize a proxy to attend 

on your behalf, please download the proxy form or contact the company to obtain and 

submit the proxy form. 

 

 

 

 



 
على المساهم "الشخص االعتباري )الشركات(" الراغب بحضور االجتماع تزويدنا بكتاب موقع من المفوض عن 

على أن  corporate.communications@bank-abc.comالشركة ومختوم بختمها من خالل البريد االلكتروني 

 يتضمن الكتاب المعلومات التالية:

 االسم التجاري للشركة -

 االسم الرباعي للمفوض بالتوقيع عن الشركة -

 الشركة بالحضور عناالسم الرباعي للمفوض  -

 للمفوض بالحضور عن الشركة الجوالرقم  -

 البريد االلكتروني للمفوض بالحضور عن الشركة -

 الشركة بالحضور عنصورة عن وثيقة التعريف )هوية األحوال أو جواز السفر( للمفوض  -

 صورة عن شهادة تسجيل الشركة -

 

The corporate shareholder wishing to attend the meeting must provide us with a letter signed by the 

authorized signatory and stamped by e-mail corporate.communications@ban-abc.com with the 

following information: 

- Commercial name of the Company 

- Full name of the authorized signatory 

- Delegated person’s full name 

- Delegated person’s mobile no. 

- Delegated person’s email 

- Delegated person’s ID or passport 

- Copy of the company’s registration certificate 
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