
 

 

 ةالعادي غير ةجتماع الجمعية العامإنتائج يعلن البنك السعودي البريطاني )ساب( 

الرابعة في تمام الساعة  اعقدهجرى والتي لعادية غير االعامة  يةجمعالجتماع إيعلن البنك السعودي البريطاني )ساب( عن إنعقاد 

في شارع  الكائنبمبنى اإلدارة العامة للبنك م 2016مارس  29هـ الموافق 1437جمادى االخرة  20 الثالثاءعصر يوم من 

 %76.79 األمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي بمدينة الرياض، وبإكتمال النصاب النظامي لعقد اإلجتماع بحضور مانسبته

س المال، وبعد النظر في توصيات مجلس اإلدارة وجدول األعمال، وعلى ضوء نتائج التصويت، فقد من األسهم الممثلة لرأ

 -ما يلي :العادية غير أقرت الجمعية العامة 

 م.2015ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في  على تقرير مجلس اإلدارةالموافقة : أولا 

 م.2015ديسمبر  31األرباح والخسائر خالل السنة المنتهية في وحساب  على الميزانية العمومية الموافقة: ثانيا  

 م.2015ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في  تقرير مراقبي الحساباتعلى   الموافقة: ثالثا  

  

 م.2015ديسمبر  31م وحتى 2015يناير  1إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن نتائج أعمال إدارتهم للفترة من : رابعاا 

 31توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في على  الموافقة :خامساا 

% من قيمة السهم االسمية بعد  3.50هلله  للسهم الواحد والتي تمثل  35مليون لاير سعودي بواقع  525قدرها  م2015ديسمبر 

م، 2015والذيي سذبق توزيعذه عذن النصذف االول مذن السذنة الماليذة  سعودي مليون لاير 600، باإلضافة إلى مبلغ ةخصم الزكا

مليذذون لاير  1125م مبلذذغ وقذذدر  2015ديسذذمبر  31فذذي الماليذذة المنتهيذذة  سذذنةعذذن الالموزعذذة وبذذيلك يصذذبم إجمذذالي األربذذاح 

علذى ان تكذون أحقيذة  .خصذم الزكذاة% مذن قيمذة السذهم اإلسذمية بعذد  7.50للسذهم الواحذد والتذي تمثذل  هللذه 75بواقذع سعودي 

هذي  توزيذـع لبذدء فذي ا تموسذي   المقيذدين بسذجالت البنذك يذوم انعقذاد الجمعيذة.النصذف الثذاني للمسذاهمين الموزعذه عذن رباح اال

 .م2016أبريل  5الموافق هـ 1437 جمادى األخرة 27الثالثاء إعتباراُ من تاريخ يوم لمساهميـن لاألربـاح 

 

، والسذاد / إيرنسذت وشذركا  الموافقة وفقاً لتوصية لجنة المراجعة على اختيار كل من الساد  / كي بذي إم جذي الفذوزان : سادساا 

والتقذارير الربذع السذنوية وتحديذد م 2016أند يونغ، كمراقبي الحسابات من بذين المرشذحين لمراجعذة القذوائم الماليذة للبنذك للعذام 

 أتعابهم.

 

المكافآت والتعويضات المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة نظير عضذويتهم وإدارتهذم والمضذمنة فذي تقريذر على الموافقة : سابعاا 

 .م2015ديسمبر  31م وحتى 2015يناير  1مجلس اإلدارة للفترة من 

 

)جميذع األسذهم (  من النظام األساسي للبنك والخاصة  بتداول االسهم وذلك بإضافة عبارة 11تعديل المادة )على الموافقة : ثامنا

 قابلة للتداول طبقاً لألنظمة واللوائم الصادرة عن الجهات التنظيمية( في بداية المادة لتتوافق مع متطلبات الجهات االشرافية.

 

( من النظام األساسذي للبنذك الخاصذة بزيذادة االسذهم وذلذك بإسذتبدال الجملذة األخيذرة مذن 13على تعديل المادة )الموافقة  :تاسعاا 

 لتقرأ بعد التعديل )النسب المقررة نظاماً( وذلك لتتوافق مع متطلبات الجهات اإلشرافية. المادة 

 

( من النظام االساسي للبنك الخاصة بتشكيل لجان المجلس وذلذك بإضذافة العبذارة التاليذة 20على تعديل المادة )الموافقة  :عاشراا 

وكمة )بدون إخالل بالسذلطات المقذررة للجمعيذة العامذة يكذون لمجلذس للفقرة األولى من المادة لتتوافق مع مبادىء ومتطلبات الح

االدارة سلطات كاملة إلدارة أعمال الشركة واإلشراف على شئونها.   ولمجلس اإلدارة أن يشكل ويعين من بين أعضائه أو مذن 

قذر لذوائم عملهذا وينسذق المجلذس الغير لجاناً فرعية منبثقة عن المجلس،  ويحدد لكل منها االختصاصذات التذي يراهذا مناسذبة وي

 فيما بين هي  اللجان من أجل تسهيل عملية البت في المسائل التي تعرض عليها(.

 

( مذن النظذام االساسذي للبنذك الخاصذة باجتماعذات مجلذس االدارة وذلذك بتعذديل عذدد 28على تعديل المذادة )الموافقة : عشر احد

 بم أربع مرات بدال من مرتين لتتوافق مع متطلبات الحوكمة.مرات اجتماع مجلس االدارة الواردة بالمادة لتص


