
  ش م علمساهمي البنك العربي التسعين ت الهيئة العامة العادية اقرار 
 28/4/2020بتاريخ  اُعقد نذيلا المهيفي اجتماعوغير العادية 

____________                 ___________________________________________ 

 
بتاااريخ  ينساااااااااعالت اجتماااعهااا العاااد ت الهيئااة العااامااة على دعوة مجلس إدارة البنااك العربي عقااد بنااا   
 ما يلي: علىووافقت  28/4/2020

 

 .وخطة عمل الشركة المستقبلية 2019دارة عن السنة المالية تقرير مجلس اإلالمصادقة على  -1
 .2019تقرير مدققي حسابات البنك عن السنة المالية  على المصادقة -2
 .2019 حسابات وميزانية البنك للسنة المالية المصادقة على -3
 .2019دارة عن السنة المالية براء ذمة أعضاء مجلس اإلإ -4
وتف يض  2020لسااااانة المالية عن ا حساااااابات البنكخارجيين ل كمدققين رنسااااان وي ن إالساااااادة انتخاب  -5

وتعيين الشريك المسؤول من شركة ارنسن وي ن  السيد بشر ابراهيم بكر بتحديد أتعابهم اإلدارة مجلس 
 .592المجاز تحن الرقم 

رنساااان السااااادة ا والقاضااااي بتجديد تعيين 30/1/2020الم افقة على قرار مجلس اإلدارة المتخذ بتاريخ  -6
العاملة في لبنان لمدة ثالث سااااان ات اعتبارا  من  ش م نوي ن  لمهام مراقبة حساااااابات فرون البنك العر ي 

( المعط فااة على المااادة 189اسااااااااااااااتنااادا   حكااام المااادة   31/12/2022ولغااا ااة  1/1/2020تاااريخ 
 ( من قان ن النقد والتسليف اللبناني.186 

على دعوة مجلس إدارة البناااك العربي عقااادت الهيئاااة العااااماااة غير العاااادياااة اجتمااااعهاااا بتااااريخ  وبناااا   
 -ما يلي:ووافقت باإلجماع على  28/4/2020

( من النظام ا سااااااااااساااااااااي للبنك 14تخفيض عدد أعضااااااااااء مجلس اإلدارة وتعديل الفقرة  أ( من المادة    -1
 لتصبح على النح  التالي:

"يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مؤلف من أحد عشر عضوا  يتم انتخابه من قبل 
باالقتراع السااار  وفقا  اح ام القانووي ويقوم المجلس بمهام ومساااؤوليات إدارة أعما  الهيئة العامة 

 الشركة لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه".
 

تف يض مجلس إدارة الشااااااااااااااركة بالسااااااااااااااير باجراءات تنفيذ قرارات الهيفة العامة  ير العاد ة لد  كافة   -2
 الجهات الرسمية وذات العالقة.

 
 

  



Resolution of the 90th Ordinary General Assembly and Extraordinary 
General Assembly held on 28/4/2020: 
 

According to the invitation of the Board of Directors, the General Assembly 
held its ninety ordinary meeting on 28/4/2020 and approved the following: 

 
1. The endorsement of the Board of Directors’ report for the fiscal year 

2019 and the future business plan of the Bank. 

2. The endorsement of the auditors’ report on the financial statements of 
the Bank for the fiscal year 2019. 

3. The endorsement of the financial statements and balance sheet of the 
Bank for the fiscal year 2019. 

4. Release of the members of the Board of Directors from liability for the 
fiscal year 2019. 

5. Election of Ernst & Young as Bank’s Auditors for the fiscal year 2020; 
and authorizing the Board to determine their remuneration; and the 
appointment of Mr. Bishr Baker as the Managing Partner, certification 
no. 592 . 

6. Approval to the Board of Directors’ resolution adopted on 30/1/2020 
regarding renewing the appointment of Messrs. Ernst & Young to the 
functions of the audit of Arab Bank plc branches working in Lebanon 
for three years from 1/1/2020 until 31/12/2022 according to the 
provisions of Article (189) read along with Article No. (186) of the 
Lebanese Law of Money and Credit. 

 
According to the invitation of the Board of Directors, the Extraordinary 
General Assembly held its meeting on 28/4/2020 and approved the 
following: 
 

1. Decrease the number of the Members of the Board and amend the 
paragraph “A” in Article (14) of the Articles of Association as follows: 

 

“The management of the Company and its affairs shall be vested in a 
Board of Directors composed of eleven members. The members of the 
Board shall be elected by the General Assembly by means of a secret 
ballot in accordance with the provisions of the Law. The Board of 
Directors shall undertake the management of the Company for four 
years as from the date of its election.” 
 

2. Authorizing the Board of Directors to follow the procedures for implementing 
the decisions of the Extraordinary General Assembly at all official and 
relevant entities. 

 
 



 


