
 

 4من  1صفحة 

 

  العاديةغير الجمعية العامة  اجتماعمحضر 
  م13/05/2020هـ الموافق 20/09/1441المنعقدة بتاريخ 

Internal Use

  األربعاءفي يوم  ةالمنعقدالعادية غير محضر اجتماع الجمعية العامة 
  م13/05/2020هـ الموافق 20/09/1441

  
مساهميه الكرام لدعوة الوجه مجلس إدارة البنك  ،السعودي الفرنسي النظام األساس للبنك) من 30نظام الشركات والمادة () من 91( المادة بناًء على

  التالية:شر الدعوة عبر الوسائل وقد تم ن ،العادية غير ةــــة العامــــلحضور اجتماع الجمعي

 م21/04/2020الموافق   هـ28/08/1441    الثالثاءيوم   "تداولالموقع اإللكتروني لـ" )1
  م21/04/2020الموافق   هـ28/08/1441    ثالثاءاليوم   الموقع اإللكتروني للبنك )2
 م22/04/2020الموافق   هـ29/08/1441  األربعاءيوم         صحيفة الرياض )3
  

القاضي باالكتفاء بعقد جمعيات م 16/03/2020هـ الموافق 21/07/1441) وتاريخ 5/2109/20رقم (ص/وبناًء على تعميم هيئة السوق المالية 
وذلك حرصاً على سالمة المتعاملين في  ،الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بعد وتعليق عقدها حضورياً حتى اشعار آخر

ق المالية وضمن دعم الجهود واإلجراءات الوقائية واالحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العالقة للتصدي لفيروس كورونا السو
)، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية COVID-19الجديد (

من مساء  العاشرةفي تمام الساعة  باستخدام منظومة تداوالتي والبث المسموععبر (التصويت االلكتروني) تم انعقاد االجتماع لالزمة لمنع انتشاره، ا
  : البنود التاليةللمناقشة والتصويت على وذلك  م13/05/2020 الموافق هـ20/09/1441 األربعاءيوم 

  
  .م31/12/2019اإلدارة للعام المالي المنتهي في التصويت على تقرير مجلس  1

 .م31/12/2019التصويت على تقرير مراجعي حسابات البنك عن العام المالي المنتهي في  2

 .م31/12/2019التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في  3

م والبالغة 2019على المساهمين عن النصف األول من السنة المالية التصويت على قرار مجلس اإلدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية  4
 .% من القيمة اإلسمية للسهم10لایر للسهم الواحد وما يمثل  1.00مليون لایر بواقع  1,199.68

للسهم الواحد لایر  1.00بواقع  2019التصويت على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من السنة المالية  5
% من القيمة اإلسمية للسهم. وبذلك يصبح مجموع األرباح الموزعة للمساهمين 10مليون لایر بما يمثل  1,199.68بإجمالي قدره 

% من القيمة 20لایر للسهم الواحد، وبما يعادل  2.00مليون لایر، بواقع  2,399.36م مبلغ 31/12/2019للسنة المالية المنتهية في 
سهم، وسيكون تاريخ استحقاق أرباح النصف الثاني لمساهمي البنك المالكين لألسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين اإلسمية لل

هـ الموافق 16/10/1441لدى مركز اإليداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ االستحقاق، وسيتم توزيع األرباح بتاريخ 
 .م08/06/2020

 .م2020تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي التصويت على  6

 .م31/12/2019التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالي المنتهي في  7

.م2019ديسمبر  31المالية المنتهية في ) لایر مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة عن السنة 7,948,273.60التصويت على صرف مبلغ ( 8

) من المادة الحادية والسبعين من 1التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بصالحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة ( 9
المفّوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس اإلدارة 

 .الواردة في الضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة
التصويت على تعيين مراجعي حسابات البنك من بين المرشحين بناًء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم  10

 .م، وتحديد أتعابهم2021المالية للربع األول من العام المالي 
التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الخليج للتدريب والتعليم والتي لعضو مجلس اإلدارة السيد/ عبدالرحمن بن  11

والمساندة في قطاعات مختلفة في البنك، تتم بناء على راشد الراشد مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات الدعم 
 .) لایر، بدون شروط أو مزايا تفضيلية4,991,640.15م (2019طلبات من قطاعات األعمال، وقد بلغت قيمة التعامالت في العام 

مجلس اإلدارة السيد/ عبدالرحمن التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الراشد للتجارة والمقاوالت والتي لعضو  12
م بمبلغ 10/10/2022م إلى 10/10/2016بن راشد الراشد مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن إيجار أدوار مكتبية من 

) لایر سنوياً، بدون شروط أو مزايا تفضيلية، وقد تم إرسال طلب إلغاء العقد والخروج من الموقع في مدة أقصاها 1,623,000(
 .م09/10/2020

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الراشد للتجارة والمقاوالت والتي لعضو مجلس اإلدارة السيد/ عبدالرحمن  13
م بمبلغ 30/06/2022م إلى 01/07/2017بن راشد الراشد مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن إيجار أدوار مكتبية من 

بدون شروط أو مزايا تفضيلية، وقد تم إرسال طلب إلغاء العقد والخروج من الموقع في مدة أقصاها ) لایر سنوياً، 1,052,918(
 م.30/06/2020

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين البنك وعضو مجلس اإلدارة الدكتور/ خالد بن حامد المطبقاني والتي له مصلحة مباشرة  14
) لایر سنوياً، 40,000م بمبلغ (31/05/2020م إلى 01/06/2001جهاز صرف آلي من  فيها، وهي عبارة عن عقد إيجار موقع

  .بدون شروط أو مزايا تفضيلية
التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين البنك وعضو مجلس اإلدارة الدكتور/ خالد بن حامد المطبقاني والتي له مصلحة مباشرة  15

) لایر سنوياً، 35,000م بمبلغ (31/05/2024م إلى 01/06/2014جهاز صرف آلي من فيها، وهي عبارة عن عقد إيجار موقع 
  .بدون شروط أو مزايا تفضيلية

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة المملكة القابضة والتي لعضو مجلس اإلدارة السيد/ طالل بن إبراهيم الميمان  16
م بمبلغ 30/11/2020م إلى 01/12/2010عبارة عن عقد إيجار موقع جهاز صرف آلي من مصلحة غير مباشرة فيها، وهي 

  .) لایر سنوياً، بدون شروط أو مزايا تفضيلية43,000(
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Internal Use

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة السوق المالية السعودية (تداول) والتي لعضو مجلس إدارة البنك السيد/  17
محمد فايز مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات متعددة ورعاية تتم بناًء على طلبات من قطاعات األعمال ريان بن 

  ) لایر، بدون شروط أو مزايا تفضيلية.1,040,325.84م (2019في البنك، وقد بلغت قيمة التعامالت في العام 
) مليون لایر سعودي، وذلك 60) سهماً وبمبلغ ال يتجاوز (3,000,000أقصى (التصويت على شراء البنك عدداً من أسهمه وبحد 18

بغرض تخصيصها لبرنامج الحوافز طويلة األجل للموظفين، على أن يكون تمويل الشراء من موارد البنك الذاتية، وتفويض المجلس 
شهراً) من تاريخ قرار الجمعية العامة غير  12(أو من يفوضه) بإتمام عملية الشراء مرة واحدة أو عدة مرات خالل فترة أقصاها (

) سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية، وبعد انقضاء هذه 10العادية، وعلى أن يتم االحتفاظ باألسهم المشتراة حتى (
ن هذا البرنامج هو استمرار للبرنامج المدة يتبع البنك اإلجراءات والضوابط المنصوص عليها في األنظمة واللوائح ذات العالقة، علماً بأ

  م.01/05/2019هـ الموافق 26/08/1440الحالي الذي تم تحديد شروطه سابقاً من قبل مجلس اإلدارة وأخذ موافقة الجمعية بتاريخ 
  

  ، وبحضور كل من:الرميحمازن بن عبدالرزاق األستاذ/ رئيس مجلس اإلدارة  جتماعاالترأس  ) من النظام األساس للبنك37وطبقا للمادة (
  
 مجلس اإلدارةرئيس  نائب      المهندس/ طالل بن إبراهيم الميمان )1
  عضو مجلس اإلدارة       خالد بن حامد المطبقاني /الدكتور )2
  عضو مجلس اإلدارة       محمد العيسىبن األستاذ/ بدر  )3
  عضو مجلس اإلدارة       عبداللطيف بن أحمد العثمان /األستاذ )4
  عضو مجلس اإلدارة       عبدالرحيم الراويغازي بن  /دكتورال )5
 عضو مجلس اإلدارة        خالد بن عمران العمراناألستاذ/  )6
 المنتدب والرئيس التنفيذيعضو ال        ريان بن محمد فايز /المهندس )7
  

  .عن الحضوراألستاذ/ تيموثي كالرك كولينز كل من األستاذ/ عبدالرحمن بن راشد الراشد ووقد اعتذر 
  

  :حضورشارك في ال
 

  ممثل مكتب / برايس وتر هاوس كوبرز        بدر بن إبراهيم بن محارباألستاذ/ 
 ممثل مكتب / كي بي ام جي          األستاذ/ إبراهيم بن عبود باعشن

  
عدد األسهم الممثلة في االجتماع أصالة تم إعالن ) من النظام األساس للبنك، 31للمادة (وفقاً ، ومرحباً بالحضورح رئيس الجمعية االجتماع فتتاو

  وتصويت إلكتروني وذلك على النحو اآلتي:ووكالة 
  

  ).صفر(عدد المصوتين أصالة ووكالة إجمالي بلغ 
  مساهماً). 294(اً بلغ عدد المساهمين المصوتين إلكتروني

  %).72.30(سهماً) بنسبة  871,578,476مصوتين إلكترونيا (عدد أسهم البلغ 
 من %)72.30(النِصاب الحاضــر ة ـــنسبو) سهماً 871,578,476(وتصويت إلكتروني عدد األسهم الممثلة في االجتماع أصالة ووكالة لغ ب

ً  1,205,357,167أصل أسهم رأس مال البنك البالغة    .) من النظام األساس للبنك33وبذلك أصبح انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً للمادة (، سهما
  
كل من األستاذ/ نايف الجهمي واألستاذة/ سلطانة بنت أحمد و للجمعية أمين سر عبدهللا بن عبدالملك آل الشيختعيين األستاذ/  رئيس الجمعيةواقترح   

  . أصواتي جامع
  

ً أرباح حقق البنكبأن  سعادتهثم أوضح  م 2018للعام  مليون لایر 3,307مليون ريــال مقارنـة بـ  3,619م بلغت 2019صافية بنهاية العام ا
بتوزيع ، وأن مجلس إدارة البنك أوصى % نتيجة الرتفاع إجمالي الدخل التشغيلي وانخفاض إجمالي المصاريف التشغيلية 9.43بارتفاع نسبته 

نصف األول م بواقع لایر واحد للسهم باإلضافة إلى ما تم توزيعه من أرباح عن ال2019أرباح نقدية على مساهمي البنك عن النصف الثاني لعام 
  م.2019بواقع لایر واحد للسهم بحيث يصبح إجمالي التوزيعات ريالين للسهم الواحد عن العام المالي 

  
 بتالوة إبراهيم بن عبود باعشناألستاذ/ قام ثم عقب ذلك قام رئيس لجنة المراجعة األستاذ/ بدر بن عبدهللا العيسى بتالوة تقرير لجنة المراجعة، 

  الحسابات.ملخص تقرير مراجعي 
  
ابتداًء من الساعة تم اإلعالن عن استقبال أسئلة واستفسارات المساهمين عن طريق البريد اإللكتروني  ،) من النظام األساس للبنك36للمادة (وفقاً و

  .ولم يتم تلقي أية أسئلة م وحتى الساعة الرابعة من مساء يوم عقد الجمعية10/05/2020هـ الموافق 17/09/1441العاشرة من صباح يوم األحد 
  

رئيس لجنـة وتحدث ) الخاص بتعيين مراجعي الحسابات، 10ثم طلب رئيس الجمعية من مراجعي الحسابات مغادرة االجتماع ليتم مناقشة البند رقم (
جاءت على النحو والتي  م2021لي فحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع األول من العام الماللقيام بالعروض المقدمة للجنة عن المراجعة 

  اآلتي:
   



 
 

 4من  3صفحة 

  العاديةغير الجمعية العامة  اجتماعمحضر 
  م12/12/2019هـ الموافق 15/04/1441المنعقدة بتاريخ 

  

Internal Use

  
 األتعاب المطلوبة اسم المحاسب القانوني

  لایر 250,000  م جيإكي بي 

  لایر 250,000  إرنست ويونغ

  
   باآلتي: لجنة المراجعةأوصت وبعد تصنيف ودراسة العروض 

  
  للقيام بفحص ومراجعة وتدقيق القوائم لایر سعودي  250,000قدرها  بأتعابكمراجعين قانونيين للبنك  إرنست ويونغتعيين السادة تمديد

 م.2021المالية للربع األول من العام المالي 
  للقيام بفحص ومراجعة وتدقيق القوائم لایر سعودي  250,000قدرها  بأتعابللبنك  م جي كمراجعين قانونيينإتعيين السادة كي بي تمديد

 .م2021المالية للربع األول من العام المالي 
  

عن طريق التصويت اإللكتروني المتوفر على موقع عقب ذلك طلب رئيس الجمعية من السادة المساهمين اإلدالء بأصواتهم على بنود جدول األعمال 
 ثلثيبأغلبية لعادية اغير قرارات الجمعية العامة وقد صدرت ، األصواترز فمحضر بسحب نتيجة التصويت واألصوات  وجامعثم قام تداوالتي، 
  على النحو اآلتي:التصويت نتائج ، وجاءت ) من النظام األساسي للبنك35وفقاً للمادة (ألسهم الحاضرة والممثلة في االجتماع أصوات ا

  

رقم 
 البند

  مسّمى البند
نسبة 

األصوات 
  الموافقة

  %99.98  .م31/12/2019على تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي المنتهي في  الموافقة1

 %99.98 .م31/12/2019على تقرير مراجعي حسابات البنك عن العام المالي المنتهي في  الموافقة2

 %99.98 .م31/12/2019على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في  الموافقة3

على قرار مجلس اإلدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية على المساهمين عن النصف األول من السنة المالية  الموافقة4
 .% من القيمة اإلسمية للسهم10لایر للسهم الواحد وما يمثل  1.00مليون لایر بواقع  1,199.68م والبالغة 2019

99.99% 

لایر  1.00بواقع  2019على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من السنة المالية  الموافقة5
% من القيمة اإلسمية للسهم. وبذلك يصبح مجموع 10مليون لایر بما يمثل  1,199.68للسهم الواحد بإجمالي قدره 

 2.00مليون لایر، بواقع  2,399.36م مبلغ 31/12/2019األرباح الموزعة للمساهمين للسنة المالية المنتهية في 
% من القيمة اإلسمية للسهم، وسيكون تاريخ استحقاق أرباح النصف الثاني لمساهمي 20لایر للسهم الواحد، وبما يعادل 

لي تاريخ البنك المالكين لألسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين لدى مركز اإليداع في نهاية ثاني يوم تداول ي
 .م08/06/2020هـ الموافق 16/10/1441االستحقاق، وسيتم توزيع األرباح بتاريخ 

96.06% 

 %99.99.م2020على تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي  الموافقة6

 %99.89 .م31/12/2019على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالي المنتهي في  الموافقة7

 31) لایر مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في 7,948,273.60على صرف مبلغ ( الموافقة8
 .م2019ديسمبر 

99.86% 

) من المادة 1العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (على تفويض مجلس اإلدارة بصالحية الجمعية  الموافقة9
الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس 

ظام الشركات اإلدارة المفّوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لن
 .الخاصة بشركات المساهمة المدرجة

94.10% 

على تعيين مراجعي الحسابات السادة إرنست ويونغ والسادة كي بي إم جي مراجعي حسابات البنك من بين  الموافقة10
المالي المرشحين بناًء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع األول من العام 

 .م، وتحديد أتعابهم2021

93.51% 

على األعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الخليج للتدريب والتعليم والتي لعضو مجلس اإلدارة السيد/  الموافقة11
عبدالرحمن بن راشد الراشد مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات الدعم والمساندة في قطاعات 

م 2019البنك، تتم بناء على طلبات من قطاعات األعمال، وقد بلغت قيمة التعامالت في العام  مختلفة في
 .) لایر، بدون شروط أو مزايا تفضيلية4,991,640.15(

99.82% 

على األعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الراشد للتجارة والمقاوالت والتي لعضو مجلس اإلدارة  الموافقة12
م 10/10/2016عبدالرحمن بن راشد الراشد مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن إيجار أدوار مكتبية من السيد/ 

) لایر سنوياً، بدون شروط أو مزايا تفضيلية، وقد تم إرسال طلب إلغاء 1,623,000م بمبلغ (10/10/2022إلى 
 .م09/10/2020العقد والخروج من الموقع في مدة أقصاها 

99.85% 

على األعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الراشد للتجارة والمقاوالت والتي لعضو مجلس اإلدارة  الموافقة13
م 01/07/2017السيد/ عبدالرحمن بن راشد الراشد مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن إيجار أدوار مكتبية من 

وط أو مزايا تفضيلية، وقد تم إرسال طلب إلغاء ) لایر سنوياً، بدون شر1,052,918م بمبلغ (30/06/2022إلى 
 م.30/06/2020العقد والخروج من الموقع في مدة أقصاها 

99.85% 



 

 4من  4صفحة 
Internal Use

رقم 
 البند

  مسّمى البند
نسبة 

األصوات 
  الموافقة

على األعمال والعقود التي تمت بين البنك وعضو مجلس اإلدارة الدكتور/ خالد بن حامد المطبقاني والتي له  الموافقة14
م 31/05/2020م إلى 01/06/2001موقع جهاز صرف آلي من مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد إيجار 

  .) لایر سنوياً، بدون شروط أو مزايا تفضيلية40,000بمبلغ (

99.86%  

على األعمال والعقود التي تمت بين البنك وعضو مجلس اإلدارة الدكتور/ خالد بن حامد المطبقاني والتي له  الموافقة15
م 31/05/2024م إلى 01/06/2014إيجار موقع جهاز صرف آلي من  مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد

  .) لایر سنوياً، بدون شروط أو مزايا تفضيلية35,000بمبلغ (

99.86%  

على األعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة المملكة القابضة والتي لعضو مجلس اإلدارة السيد/ طالل  الموافقة16
م 01/12/2010مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد إيجار موقع جهاز صرف آلي من بن إبراهيم الميمان مصلحة غير 

  .) لایر سنوياً، بدون شروط أو مزايا تفضيلية43,000م بمبلغ (30/11/2020إلى 

99.82%  

 على األعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة السوق المالية السعودية (تداول) والتي لعضو مجلس إدارة الموافقة17
البنك السيد/ ريان بن محمد فايز مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات متعددة ورعاية تتم بناًء على 

) لایر، بدون 1,040,325.84م (2019طلبات من قطاعات األعمال في البنك، وقد بلغت قيمة التعامالت في العام 
  شروط أو مزايا تفضيلية.

99.87%  

ً وبمبلغ ال يتجاوز (3,000,000البنك عدداً من أسهمه وبحد أقصى ( على شراء الموافقة18 ) مليون لایر 60) سهما
سعودي، وذلك بغرض تخصيصها لبرنامج الحوافز طويلة األجل للموظفين، على أن يكون تمويل الشراء من موارد 

 12عدة مرات خالل فترة أقصاها (البنك الذاتية، وتفويض المجلس (أو من يفوضه) بإتمام عملية الشراء مرة واحدة أو 
) سنوات من 10شهراً) من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، وعلى أن يتم االحتفاظ باألسهم المشتراة حتى (

تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية، وبعد انقضاء هذه المدة يتبع البنك اإلجراءات والضوابط المنصوص عليها 
لوائح ذات العالقة، علماً بأن هذا البرنامج هو استمرار للبرنامج الحالي الذي تم تحديد شروطه سابقاً في األنظمة وال

  م.01/05/2019هـ الموافق 26/08/1440من قبل مجلس اإلدارة وأخذ موافقة الجمعية بتاريخ 

97.38%  

  
اع شاكراً ــرئيس االجتمسعادة الواختتم  م13/05/2020الموافق  هـ20/09/1441 األربعاءمن مساء  10:50 وقد انتهى االجتماع في تمام الساعة

  على حضورهم متمنياً للبنك مزيداً من التقدم. السادة المساهمين
  

    
  
  
  

    
  عبدهللا بن عبدالملك آل الشيخ

  أمين سّر الجمعية
  مازن بن عبدالرزاق الرميح  

  رئيس الجمعية
  


