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

یسر مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي دعوة مساھمیھ الكرام لحضور اجتماع الجمعیة العامة غیر العادیة 
-5-23ھـ الموافق 1438-8-27 في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء یوم الثالثاء والتي ستعقد بإذن هللا

م بالدور الثامن بمقر المركز الرئیسي للبنك الكائن بطریق الملك سعود (المعذر سابقا) بمدینة الریاض 2017
 :التاليوذلك لمناقشة جدول األعمال  (https://goo.gl/maps/xswmhx1zZLp) (رابط موقع البنك

التصویت على تعدیالت النظام األساس للبنك وفقا لما ورد بنظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /  1
م وبما یتفق مع نظام الشركات الجدید  2016/5/2ھـ والمعمول بھ اعتبارا من 1437/1/28) وتاریخ 3

 .ھـ 1437/6/1وتاریخ  18379الصادر بالقرار الوزاري رقم  4ونموذج 

وطبقاً للنظام األساسي للبنك فأنھ یحق لكل مساھم أیا كان عدد أسھمھ حضور اجتماع الجمعیة العامة للمساھمین 
وممارسة حقھ بالتصویت على أساس صوت لكل سھم، ولھ الحق في أن ینیب عنھ شخص آخر من غیر أعضاء 

بعمل فني أو إداري لحسابھا في الحضور بموجب مجلس اإلدارة أو موظفي البنك أو المكلفین بالقیام بصفة دائمة 
توكیل خطي مصدق من الغرفة التجاریة الصناعیة او من احد البنوك المرخصة او كتابة العدل او األشخاص 

أو أن ترسل للمركز  4037261/011المرخص لھم وتزوید البنك بنسخة من التوكیل على الفاكس رقـم 
الریــاض  56006سعود (المعذر سابقا) بمدینة الریاض ، صندوق برید: الرئیسي للبنك الكائن بطریق الملك 

أمین سر مجلس اإلدارة وذلك قبل یومین على األقل من موعد انعقاد  -أو مناولة مكتب األمین العام  11554
 .الجمعیة حیث یتم فرز الوكاالت والتأكد من صحتھا

% من إجمالي عدد األسھم المصدرة، وفي حال 50معیة ھو وتجدر اإلشارة إلى أن النصاب القانوني النعقاد الج
عدم اكتمال النصاب سیتم عقد االجتماع الثاني بعد ساعة على األقل من انتھاء المدة المحددة النعقاد االجتماع 

% 25األول وسیكون االجتماع الثاني صحیحاً إذا حضره عدد من مساھمي البنك یمثلون ربع رأس مال البنك 
. كما أنھ سیكون بمقدور المساھمین الكرام التصویت على بنود جدول أعمال الجمعیة عن بعد اعتباراً على األقل

م وحتى تمام الساعة الرابعة 19/5/2017ھـ الموافق 23/8/1438من الساعة العاشرة من صباح یوم الجمعة 
 لتاليم ، باستخدام الرابط ا23/5/2017م الموافق 27/8/1438عصراً من یوم الثالثاء 

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

 
وعلى كل مساھم یرغب في حضور االجتماع أن یصطحب معھ ما یثبت ملكیة األسھم الخاصة بھ (وبموكلیھ إن 

یوم انعقاد الجمعیة ، كما یرجى من  وجد) باإلضافة إلى بطاقة (الھویة/ اإلقامة) واحضار اصل التوكیل
المساھمین الكرام الحضور إلى مقر االجتماع قبل الموعد المحدد بوقت كاف إلنھاء اجراءات التسجیل، 

 )(مرفق التوكیل 0114037261فاكس  0112891136 -0112891084ولالستفسار یرجى االتصال
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