
 

 

زيادة الموافقة على  تي تضمنتال ةالعاديغير  ةجتماع الجمعية العامإنتائج يعلن البنك السعودي البريطاني )ساب( 

 رأس مال البنك

 

في تمام الساعة  عقده العادية الذي جرى غير العامة  يةجمعالجتماع إيعلن البنك السعودي البريطاني )ساب( عن إنعقاد 

بمبنى اإلدارة العامة للبنك م 0262مارس  66هـ الموافق 6341جمادى االولى  02األربعاء الرابعة من عصر يوم 

في شارع األمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي بمدينة الرياض، وبإكتمال النصاب النظامي لعقد اإلجتماع  الكائن

جلس اإلدارة وجدول األعمال، س المال، وبعد النظر في توصيات ممن األسهم الممثلة لرأ% 11.16بحضور مانسبته

 -ما يلي :غير العادية وعلى ضوء نتائج التصويت، فقد أقرت الجمعية العامة 

 

 ديسمبر 46الموافقة على تقرير مجلس اإلدارة إلى المساهمين بشأن نشاطات البنك خالل السنة المنتهية في أوالً: 

 م.0263

 

م وحساب 0263ديسمبر  46والموافقة على تقرير مراقبي الحسابات كما في لتصديق على الميزانية العمومية اثانياُ: 

 األرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ.

 

ديسمبر  46م وحتى 0263يناير  6إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن نتائج أعمال إدارتهم للفترة من ثالثاُ: 

 م. 0263

 

مليون  6222للمساهمين باجمالي وقدره  ةبتوزيع األرباح النقدية المقترح مجلس اإلدارة الموافقة على توصيةرابعاً: 

الزكاه، والممثلة ألرباح األسهم للســـنة  خصمللسهم بعد خمس هلالت ولاير سعودي واحد  6.22 بواقع  لاير سعودي

  .االسميةمن قيمة السهم % 62.22 م وبما يعادل0263ديسمبر  46المالية المنتهية في 

وسيكون إستحقاق هذه األرباح النقدية للمساهمين المسجلين بسجالت البنك كما بتاريخ نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية 

توزيع هذه األرباح م، على أن يبدأ 0262مارس  66هـ الموافق 6341جمادى االولى  02األربعاء العامة غير العادية 

علماً بأن ، م0262مارس  61هـ الموافق 6341جمادى االولى  01إعتباراً من تاريخ يوم األربعاء  البنك لمساهمي

 .األرباح النقدية الموزعة ال تشمل أسهم المنحة

 

كي بي إم جي الفوزان والسدحان، والساده/ على اختيار كل من الساده / لتوصية لجنة المراجعة  وفقاً الموافقة خامساً: 

م والتقارير الربع 0262كمراقبي الحسابات من بين المرشحين لمراجعة القوائم المالية للبنك للعام إيرنست أند يونغ، 

 السنوية وتحديد أتعابهم.



 

 

دارتهم والمضمنة الموافقة على المكافآت والتعويضات المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة نظير عضويتهم وإسادساً: 

 م .0263ديسمبر  46م وحتى 0263يناير  6في تقرير مجلس اإلدارة للفترة من 

 

الموافقة على تعديل قواعد ولوائح عمل "لجنة المراجعة" بما يتسق مع المتطلبات الصادرة عن الجهات سابعاً: 

 اإلشرافية.

 

 ي، كعضو غير تنفيذي بمجلس إدارة البنك الموافقة على تعيين االستاذ/ سعد بن عبدالمحسن الفضلثامناً: 

وحتى نهاية دورة المجلس الحالية ، م0263أبريل  6عتباراً من تاريخ خلفاً لألستاذ/ محمد بن عبدالرحمن السمحان، إ

  م.0261ديسمبر  46في 

 

ليون لاير م 620222مليون لاير سعودي إلى  620222% من 22الموافقة على زيادة رأس مال البنك بنسبة تاسعاً: 

سعودي وذلك عن طريق رسملة جزء من األرباح المبقاة واإلحتياطي النظامي، وإصدار أسهم مجانية بواقع سهم لكل 

 66هـ الموافق 6341جمادى األولى  02سهمين للمساهمين المسجلين في سجالت البنك كما في نهاية تداول يوم 

 سعودي  )خمسة عشر الم مليون لاير سعودي فق ( مليون لاير 620222م، وليصبح رأس مال البنك 0262مارس 

)الم مليون سهم( متساوي القيمة االسمية وقيمة  60222ائة مليون سهم( بالمقارنة مع م)ألم وخمس 60222مقسماً إلى 

 رياالت سعودية )عشرة رياالت سعودية(. 62كل سهم 

الناتجة عن زيادة األسهم يتم تجميع كسور سو ،الصحيحةعدد األسهم المساهمين المستحقين كما بتاريخ األحقية يمنح وس

المستحقين ثم توزع قيمتها على حملة األسهم  ، وبيعها خالل مدة ال تتجاوز ثالثين يوماُ، بمحفظة واحدةرأس مال البنك 

 .م الواحدبتاريخ األحقية كل بحسب حصته على أساس متوسط سعر البيع للسهكما 

 

ليصبح س المال ولتتوافق مع الزيادة في رأ( من نظام البنك األساسي 1الموافقة على تعديل نص المادة رقم )عاشراً: 

 نصها كما يلي:

 (1,500,000,000)( خمسة عشر الم مليون لاير سعودي مقسم إلىى 62022202220222"رأس مال الشركة )

( عشىىرة ريىىاالت سىعودية. وتكىىون كلهىىا 62)ائة مليىىون سىهم نقىىدي متسىىاوية القيمىة وقيمىىة كىىل سىهم مالىم وخمسىى

وللشىركة الحىق فىي  ،أسهماً عادية ونقدية ومتساوية فيما تخولـه أو ترتبه من حقوق والتزامات مىن كافىة النىواحي

تعىىديل رأسىىمالها بالزيىىادة أو بىىالتخفيع مىىع مراعىىاة األحكىىام الىىواردة فىىي هىىذا النظىىام األساسىىي ونظىىام الشىىركات 

 أية أنظمة أو لوائح أخرى تسري على ذلك".ونظام مراقبة البنوك و

 

 

 


