
 

یدعو البنك السعودي الفرنسي مساھمیھ إلى حضور اجتماع الجمعیة العامة غیر العادیة 
 )ول(االجتماع األ

 
في تمام بمشیئة هللا یسر مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي دعوة مساھمیھ الكرام لحضور اجتماع الجمعیة العامة غیر العادیة والتي ستعقد 

م بالدور الثامن بمقر المركز الرئیسي للبنك الكائن 2018/04/19ھـ الموافق 1439/08/03 الخمیسوالنصف من مساء یوم  السابعةالساعة 
للتصویت على وذلك  )https://goo.gl/maps/xswmhx1zZLp رابط موقع البنك( بطریق الملك سعود (المعذر سابقا) بمدینة الریاض

 التالي: جدول األعمال
 

 م.31/12/2017المنتھي في  على تقریر مجلس اإلدارة عن العام المالي التصویت 1

 م.31/12/2017 في المنتھي المالي العام عن الحسابات مراجعي تقریر على التصویت 2
 .م31/12/2017 في كما للبنك المالیة القوائم على التصویت 3
 بما ملیون لایر 419.80 قدره بإجمالي الواحد للسھم ھللة) 35( بواقع 2017 عام من الثاني النصف عن أرباح توزیع على التصویت 4

 مساھمي سجل في والمقیدین الجمعیة انعقاد یوم لألسھم المالكین للمساھمین األحقیة تكون أن على للسھم األسمیة القیمة من% 3.5 یمثل
 األحداالستحقاق، وسیتم البدء بصرف ھذه األرباح اعتباراً من یوم  تاریخ یلي تداول یوم ثاني نھایة في اإلیداع مركز لدى البنك
 م.06/05/2018ھـ الموافق 20/08/1439

 بواقع سعودي لایر ملیون 1,259.30 م والبالغة2017 المالي العام من األول النصف عن التصویت على ما تم توزیعھ من أرباح 5
 للسھم. اإلسمیة القیمة من% 10.5 یمثل وما الواحد للسھم سعودي لایر 1.05

 
 بواقع سعودي، لایر ملیون 1,679.10 م31/12/2017 في المنتھیة المالیة للسنة للمساھمین الموزعة األرباح مجموع یبلغ وبذلك
 .للسھم اإلسمیة القیمة من% 14 یعادل وبما الواحد، للسھم سعودي لایر 1.40

بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي  المساھمین على مرحلیة أرباح بتوزیع اإلدارة مجلس تفویض على التصویت 6
 .م، وتحدید تاریخ اإلستحقاق والصرف وفقاً للضوابط واإلجراءات التنظیمیة الصادرة تنفیذاً لنظام الشركات2018

 .م31/12/2017 في المنتھي المالي العام عن اإلدارة مجلس أعضاء ذمة إبراء على التصویت 7
بناًء على توصیة لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقیق القوائم  المرشحین بین للبنك من الحسابات مراجعي تعیین على التصویت 8

 .م وتحدید أتعابھم2018المالیة للربع األول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 
 .م31/12/2017مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالیة المنتھیة في صرف  على التصویت 9

 التنفیذیة. واإلدارة اللجان وأعضاء اإلدارة مجلس أعضاء مكافآت سیاسة على التصویت 10
 المراجعة. لجنة عمل الئحةتحدیث  التصویت على 11
 والمكافآت. الترشیحات لجنة عمل الئحةتحدیث  على التصویت 12
 اإلدارة. مجلس في العضویة وإجراءات ومعاییر سیاساتتحدیث  على التصویت 13
(تنفیذي) عضواً في مجلس اإلدارة اعتباراً من دارة بتعیین المھندس ریان بن محمد حامد فایز إلاالتصویت على قرار مجلس  14

 م خلفاً للسید/ فرانسوا باتریس كوفینیي.17/12/2017
(غیر تنفیذي) عضواً في مجلس اإلدارة اعتباراً من  طالل بن إبراھیم المیماندارة بتعیین المھندس إلاالتصویت على قرار مجلس  15

 م خلفاً للسید/ فرانسوا جان ماریون.28/02/2018
المملكة القابضة والتي لعضو مجلس التصویت على األعمال والعقود التي ستتم بین البنك ومجمع مدینة المملكة السكني والمملوك لشركة  16

اإلدارة المھندس/ طالل بن إبراھیم المیمان مصلحة غیر مباشرة فیھا حیث یشغل منصب عضو تنفیذي بمجلس إدارة شركة المملكة 
وال م) 14/08/2018م إلى 15/08/2017) لایر سنویاً (فترة العقد من 270,500القابضة، وھي عبارة عن إیجار فیال سكنیة بمبلغ (

 توجد شروط تفضیلیة في ھذه األعمال والعقود، والترخیص بھا لعام قادم.
التصویت على األعمال والعقود التي ستتم بین البنك وشركة المملكة القابضة والتي لعضو مجلس اإلدارة المھندس/ طالل بن إبراھیم  17

 جھاز موقع شركة المملكة القابضة، وھي عبارة عن عقد إیجارالمیمان مصلحة غیر مباشرة فیھا باعتباره عضو تنفیذي بمجلس إدارة 
 ھذه في تفضیلیة شروط توجد وال) م30/11/2020 إلى م01/12/2010 من العقد فترة( سنویاً  لایر) 43,000( آلي بمبلغ صرف

 والعقود)، والترخیص بھا لعام قادم. األعمال
مطبقاني والتي لھ فیھا مصلحة  حامد بن خالد/ الدكتور اإلدارة مجلس وعضو التصویت على األعمال والعقود التي ستتم بین البنك 18

) لایر سنویاً (فترة العقد من 40,000آلي بمبلغ ( صرف جھاز موقع مباشرة باعتباره المالك للموقع، وھي عبارة عن عقد إیجار
 والعقود، والترخیص بھا لعام قادم.م) وال توجد شروط تفضیلیة في ھذه األعمال 31/05/2020م إلى 01/06/2001

https://goo.gl/maps/xswmhx1zZLp


 

موبایلي والتي لعضو مجلس اإلدارة السید/ سلیمان بن  -التصویت على األعمال والعقود التي ستتم بین البنك وشركة اتحاد إتصاالت  19
موبایلي، وھي عبارة عن  –اتحاد إتصاالت  شركة إدارة عبدالرحمن القویز مصلحة غیر مباشرة فیھا حیث یشغل منصب رئیس مجلس

) 2,471,844م (2017وغیرھا، وبلغت قیمة ھذه التعامالت في العام  واإلنترنت النصیة الرسائل خدمات مثل متعددة خدمات تقدیم
 لایر وال توجد شروط تفضیلیة في ھذه األعمال والعقود، والترخیص بھا لعام قادم.

 التأسیس. -األساسي ) من النظام 1التصویت على تعدیل المادة ( 20
 إسم الشركة. -) من النظام األساسي 2التصویت على تعدیل المادة ( 21
 تعریفات. -) إلى النظام األساسي 3التصویت على إضافة المادة ( 22
 القیمة. مستوفاة غیر األسھم بیع -) من النظام األساسي 9التصویت على حذف المادة ( 23
 الموظفین. وإقراض وارتھانھا وبیعھا ألسھمھا الشركة شراء -) إلى النظام األساسي 11المادة (التصویت على إضافة  24
 المساھمین. وسجالت األسھم تداول -) من النظام األساسي 12التصویت على تعدیل المادة ( 25
 سجل المساھمین. –) من النظام األساسي 13التصویت على حذف المادة ( 26
 وبیعھا. األسھم على الحجز -) من النظام األساسي 14حذف المادة (التصویت على  27
 زیادة رأس المال. –) من النظام األساسي 15التصویت على تعدیل المادة ( 28
 تخفیض رأس المال. –) من النظام األساسي 16التصویت على تعدیل المادة ( 29
 السندات. إصدار -) من النظام األساسي 17التصویت على تعدیل المادة ( 30
 اإلدارة. مجلس -) من النظام األساسي 18التصویت على تعدیل المادة ( 31
 المجلس. في الشاغرة المراكز ملء -) من النظام األساسي 21التصویت على تعدیل المادة ( 32
 اإلدارة. مجلس سلطات -) من النظام األساسي 22التصویت على تعدیل المادة ( 33
 اإلدارة. مجلس لجان -) من النظام األساسي 23على تعدیل المادة (التصویت  34
 السر. أمین - المنتدب العضو - ونائبھ اإلدارة مجلس رئیس -) من النظام األساسي 25التصویت على تعدیل المادة ( 35
 إجتماعات المجلس. –) من النظام األساسي 26التصویت على تعدیل المادة ( 36
 دعوة الجمعیات. –) من النظام األساسي 31التصویت على تعدیل المادة ( 37
 العامة. الجمعیات في الحاضرین تسجیل -) من النظام األساسي 32التصویت على تعدیل المادة ( 38
 العادیة. العامة الجمعیة نصاب -) من النظام األساسي 33التصویت على تعدیل المادة ( 39
 الجمعیات. قرارات -) من النظام األساسي 36تعدیل المادة (التصویت على  40
 األرباح. استحقاق -) من النظام األساسي 45التصویت على تعدیل المادة ( 41
 الشركة. خاتم -) من النظام األساسي 51التصویت على حذف المادة ( 42
 المقترحة علیھ.التصویت على إعادة ترقیم مواد النظام األساسي وفقاً للتعدیالت  43

 
) من النظام األساسي للبنك، فإن النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعیة العامة غیر العادیة للبنك ھو حضور مساھمین یمثلون ما 34ووفقاً للمادة (

بعد ساعھ من إنتھاء المدة المحددة النعقاد االجتماع  % من رأس المال على األقل، وفي حال عدم اكتمال النصاب سیتم عقد اجتماع ثانٍ 50نسبتھ 
 % من رأس المال على األقل.25ذا حضره مساھمون یمثلون ما نسبتھ إاألول، ویكون االجتماع الثاني صحیحاً 

 
 العامة الجمعیة تماعاج تسبق التي التداول جلسة بنھایة اإلیداع مركز لدى البنك مساھمي سجل في المقیدین للمساھمین الجمعیة حضور أحقیة

 بصفة بالقیام المكلفین أو البنك موظفي أو اإلدارة مجلس أعضاء غیر من آخر شخصاً  عنھ ینیب أن في الحق وللمساھم واللوائح، األنظمة بحسب
 أو ألحدھا منتسباً  المساھم كان متى الصناعیة التجاریة الغرف إحدى مصدق خطي توكیل بموجب الحضور في لحسابھ إداري أو فني بعمل دائمة

 حساب للموكل یكون أن شریطة المملكة في لھم المرخص األشخاص أو المرخصة البنوك إحدى أو اعتباریة، مؤسسة أو شركة المساھم كان إذا
 من بنسخة البنك وتزوید التوثیق بأعمال لھم المرخص األشخاص أو العدل كتابة أو بالتصدیق، یقوم الذي لھ المرخص الشخص أو البنك لدى

 صندوق الریاض، بمدینة) سابقا المعذر( سعود الملك بطریق الكائن للبنك الرئیسي للمركز ترسل أو 4037261/011 رقـم الفاكس على التوكیل
 یومین ھو التوكیالت نسخة لتلقي موعد آخر أن علماً  اإلدارة، مجلس سر أمین - العام األمین مكتب مناولة أو 11554 الریــاض 56006 برید
 ).التوكیل نموذج مرفق. (صحتھا من والتأكد الوكاالت فرز یتم حیث الجمعیة انعقاد موعد قبل األقل على

 
 

  



 

وسیكون بمقدور السادة المساھمین التصویت على بنود جدول أعمال الجمعیة عن بعد اعتباراً من الساعة العاشرة من صباح یوم األحد 
م، 2018/04/19ھـ الموافق 1439/08/03 الخمیسم وحتى تمام الساعة الرابعة عصراً من یوم 2018/04/15ھـ الموافق 1439/07/29

 .علماً بأن التسجیل والتصویت في خدمات تداوالتي متاح مجاناً لجمیع المساھمین،  www.tadawulaty.com.sa باستخدام الرابط التالي
 

صل التوكیل یوم انعقاد الجمعیة، كما یرجى من أحضار إة الھویة ووعلى كل مساھم یرغب في حضور االجتماع أن یصطحب معھ بطاق
باألرقام  جراءات التسجیل، ولالستفسار یرجى االتصالإإلنھاء  كافٍ  المساھمین الكرام الحضور إلى مقر االجتماع قبل الموعد المحدد بوقتٍ 

 .0114037261فاكس  0112891191 - 0112891136
 
 
 

 توكیـل نموذج

 

 ھـ1439/.... /.... تاریخ تحریر التوكیل:  

 م2018/.... /.... الموافق 

) (أو رقم اإلقامة أو ................................بموجب ھویة شخصیة رقم ( ................................الجنسیة/ ) رباعیاً  االسم( ................................/ المساھم أنا

بصفتي (الشخصیة) أو (مفوض بالتوقیع عن/ مدیر/ رئیس مجلس إدارة [إسم الشركة   ................................لغیر السعودیین) صادرة من/ جواز السفر 

سھماً من أسھم البنك السعودي الفرنسي (مساھمة سعودیة) المسجلة في السجل التجاري بالریاض   ................................الموكلة] ومالك[ة] ألسھم عددھا/

) من النظام األساس للبنك فإنني بھذا أوكل (إسم الوكیل الرباعي) لینوب عني في حضور إجتماع الجمعیة 28)، واستناداً لنص المادة (1010073368رقم (

(حسب تقویم أم  م19/04/2018 الموافق ھـ03/08/1439 الخمیس یوم مساء من والنصف السابعة الساعة تمام في هللا یئةبمشالعامة غیر العادیة الذي سیعقد 

 .الریاض بمدینة) سابقا المعذر( سعود الملك بطریق الكائن للبنك الرئیسي المركز بمقر الثامن بالدورالقرى) 

على جدول األعمال وغیرھا من المواضیع التي قد تطرحھا الجمعیة العامة للتصویت علیھا، والتوقیع وقد وكلتھ بالتصویت نیابة عني على المواضیع المدرجة 

 ق یؤجل إلیھ.نیابة عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بھذا اإلجتماع، ویعتبر ھذا التوكیل ساري المفعول لھذا اإلجتماع أو أي إجتماع الح

 ...............................................................إسم موقّع التوكیل: 

 

 

رقم السجل المدني لموقّع التوكیل (أو رقم اإلقامة أو جواز السفر  ...............................................................صفة موقّع التوكیل: 

 لغیر السعودیین):

 

 للختم الرسمي إذا كان مالك األسھم شخصاً معنویاً)توقیع الموكل (باإلضافة 
 


	يدعو البنك السعودي الفرنسي مساهميه إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

