نوع اجتماع الجمعية العامة

عادية

عدد مرات الدعوة الجتماع الجمعية العامة

االجتماع االول

عنوان اإلعالن

يدعو البنك السعودي البريطاني (ساب) مساهميه الكرام إلى حضور إجتماع الجمعية العامة العادية (اإلجتماع األول)

مقدمة

يسر مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني (ساب) دعوة السادة مساهمي البنك لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية (اإلجتماع األول)

مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة

اإلدارة العامة للبنك الكائن في شارع األمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بمدينة الرياض

رابط بمقر االجتماع

https://goo.gl/maps/4mzRe42S4YG2

تاريخ انعقاد الجمعية العامة

يوم االثنين تاريخ  25رجب 1440هـ الموافق  1ابريل 2019م

وقت انعقاد الجمعية العامة
حق الحضور

18:30:00
يود البنك التوضيح لعموم المساهمين بأن أحقية حضور الجمعية العامة العادية ،هم المساهمين المقيدين في سجل مساهمي البنك لدى مركز االيداع بنهاية
جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة العادية وبحسب األنظمة واللوائح .علما بأن أحقية تسجيل الحضور الجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد
الجمعية و أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز األصوات.

النصاب الالزم النعقاد الجمعية

طبقا للمادة ( )38من النظام األساسي للبنك ،يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحا إذا حضرة مساهمون يمثلون نصف رأس المال على األقل .وإذا لم
يتوفر النصاب الالزم لعقد هذا االجتماع ،سيتم عقد االجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة النعقاد االجتماع األول ،ويكون االجتماع الثاني صحيحا
أيا كان عدد األسهم الممثلة فيه.

جدول أعمال الجمعية
 .1التصويت على تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م.
 .2التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م.
 .3التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م.
 .4التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م.
 .5التصويت على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م قدرها 1500
مليون لاير سعودي بواقع  1لاير للسهم الواحد والتي تمثل  %10.0من قيمة السهم االسمية بعد خصم الزكاة .على ان تكون أحقية األرباح الموزعة عن
النصف الثاني للمساهمين المالكين لألسهم يوم إنعقاد الجمعية ،والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى مركز اإليداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ
االستحقاق والذي يوافق يوم االربعاء  27رجب 1440هـ الموافق  3ابريل 2019م.
وسيتـم البدء في توزيـع هذه األربـاح للمساهميـن إعتبارا من تاريخ يوم االربعاء  5شعبان 1440هـ الموافق  10ابريل 2019م.

 .6التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للبنك من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع
االول والثاني والثالث والسنوي من العام 2019م ،وتحديد أتعابهم.
 .7التصويت على صرف مبلغ  4,582,250لاير كمكافآت وتعويضات ألعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م وفق ما
تضمنه تقرير مجلس اإلدارة السنوي للعام 2018م.
 .8التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م وتحديد تاريخ اإلستحقاق
والصرف وفقا للضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات.
نموذج التوكيل
التصويت االلكتروني

مرفق
سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمات تداوالتي اإللكتروني التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة وذلك من خالل خدمة
(التصويت اإللكتروني) اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا من يوم الخميس تاريخ  21رجب 1440هـ الموافق  28مارس 2019م وحتى تمام الساعة الرابعة
عصرا من يوم انعقاد الجمعية يوم االثنين تاريخ  25رجب 1440هـ الموافق  1ابريل 2019م .وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداوالتي متاحا
ومجانا لجميع المساهمين باستخدام الرابط التاليwww.tadawulaty.com.sa :

معلومات اضافية

 طبقا للتعليمات اإلشرافية يحق للمساهم توكيل شخص أخر ينوب عنه في الحضور الجمعية العامة والتصويت على القرارات المعروضة بموجب توكيلخطي (المرفق صيغته بالدعوة) على أال يكون عضوا في مجلس اإلدارة أو موظفا في البنك ،وأن يكون مصادقا عليه من :الغرف التجارية الصناعية متى كان
المساهم منتسبا ألحدها ،أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية ،إحدى البنوك المرخصة ،أو األشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون
للموكل حساب لدى البنك ،أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق ،أو كتابة العدل أو األشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق .وتمشيا مع االنظمة
االشرافية على المساهم أو وكيلة تزويد البنك بنسخة من التوكيل قبل يومين على األقل من موعد انعقاد الجمعية ،وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد
الجمعية ،كما يجب على جميع المساهمين  /الوكيل احضار الهوية الوطنية.
على أن ترسل نسخة من التوكيل على الفاكس رقـم  0112763414أو ترسل للمركز الرئيسي للبنك الكائن بطريق األمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي
بمدينة الرياض ،صندوق بريد  9084الريــاض  11413االدارة العامة.
 ويود البنك أن يلفت عناية السادة المستثمرين األجانب غير المقيمين إلى أن التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم تخضع عندتحويلها أو قيدها في حسابه البنكي لضريبة االستقطاع بنسبة  %5طبقا ألحكام المادة ( )68من نظام ضريبة الدخل والمادة ( )63من الئحته التنفيذية.
 يرجى من المساهمين الكرام الحضور إلى مقر االجتماع قبل موعد االجتماع بوقت كاف إلنهاء إجراءات التسجيل ،مع ضرورة إحضار إثبات الهويةالشخصية وأصل التوكيل.
 للتواصل ولمزيد من المعلومات يمكن االتصال بوحدة شئون المساهمين بالبنك خالل أوقات الدوام الرسمي على الهاتف رقم / 011-2764140 011-2764141او عن طريق البريد االلكتروني reg.hor@sabb.com
وهللا ولي التوفيق
مجلس اإلدارة

نموذج التوكيل
تاريخ تحرير التوكيل:
الموافق:

أنا المس اهم (إس م المِلا الرباعي)  ---------------------------------------الجنس

 ------------بمِجب الهِي (س جا نينيإ إمان إ جِاس س رر) مم ---------------------

صاد ة نن  ------------------بصرتي الشخص أو بصرتي نرِض بالتِم ع عن (نالك األسهمإ نيير شرل إ ئ س نجلس إدا ة شرل ) ----------------------------------------
 --المالكإالمالك ألسهم عيدها ( --------------------سهم) نن أسهم البنك السعِدي البريطاني (شرل نساهم سعِدي ني ج ) نسجل بمِجب سجا تجا ي صاد نن الرياضبرمم  1010025779وتا يخ 22إ11إ1399ه ـ ،وإستناداً لنص المادة ( )32نن النظام األساسي للبنك ،فإنني بهذا التِل ا أولا (إسم الِل ا الرباعي) --------------------------
 --------هِي

مم  ------------------وهِ نن غ ر أعض اس نجلس ا دا ة أو نِلري البنك أو المكلر ن بالب ام بص ر دائم بعما فني أو إدا ي لحس ا البنك ،ل نِ عني في

حضِ اجتماع الجمع العان العادي التي ستعبي في نبنى االدا ة العان للبنك في نيين الرياض – المملك العرب السعِدي في تمـ ام السـ اع السادس والنصف نن نسـ اس يـ ِم
االثن ن  25رجب 1440هـ الموافق  01ابريل 2019م (حسب تقويم أم القرى) .ومي وللته بالتصِيت ن اب عني على المِاض ع المي ج على جيول األعمال وغ رها نن المِاض ع
التي مي تطرحها الجمع العان للتصِيت عل ها ،والتِم ع ن اب ً عني على لاف البرا ات والمستنيات المتعلب بهذه االجتماعات ،ويعتبر هذا التِل ا سا ي المرعِل لهذا االجتماع أو
أي اجتماع الحق يؤجا إل ه.

إسم موقع التوكيل:
صفة موقع التوكيل:
رقم السجل المدني لموقع التوكيل (أو مم ا مان أو جِاس سرر لغ ر السعِدي ن):
توقيع المو ِكل (با ضاف للختم الرسمي إذا لان نالك األسهم شخص ا ً نعنِياً):
التصديق:

تقرير لجنة المراجعة

خالل عام  2018م مانت لجن المراجع بمراجع تبا ير نختلر حِل لراي ضِابط الرماب الياخل واألنظم بما في ذلك البِائم المال وتبا ير المخاطر .لما تضطلع
اللجن بمراجع نحاضر لجان ا دا ة المختلر نثا لجن إدا ة المخاطر ولجن ا لتزام ولجن نتابع المراجع  .ويتم تِث ق ننامشات اللجن ومرا اتها في نحاضر
ا جتماعات و فع المسائا التي تتطلب ا هتمام إلى نجلس ا دا ة .

وخالل هذا العام عبي أعضاس لجن المراجع إجتماعات نع ئ س المراجع الياخل والرئ س التنر ذي للعمل ات والرئ س التنر ذي للمخاطر والرئ س التنر ذي لإللتزام
و ئ س الرماب المال ونراجعي الحسابات الخا ج ن ح ث اطلعت على آخر المستجيات بشأن المسائا التي تتطلب اهتمام اللجن  .لما تلبت اللجن تبا ير المراجع
الياخل وتبا ير الجهات الرماب إضاف إلى خطابات نراجعي الحسابات الخا ج ن لإلدا ة الصاد ة خالل العام و اجعت خطط عما ا دا ة ف ما يخص المسائا التي
تم فعها .

مانت لجن المراجع أيضا بمراجع فعال نظام الرماب الياخل وإجراسات ا لتزام بالس اسات الياخل لسا والمتطلبات التنظ م والبانِن ذات الصل في المملك
العرب السعِدي ونا إذا لانت ا دا ة مي استِفت واجبها بإيجاد نظام ماب داخل فعال والسعي للحصِل على تأل ي نستبا نن المراجع الياخل لتب م ني لراي
وفعال هذه الضِابط الياخل .

تؤلي لجن المراجع لمجلس ا دا ة والمساهم ن بأنه وحسب نعرفتها التان نن لاف النِاحي المادي أن نظام الرماب الياخل في سا لاف وينرذ براعل  .وتؤلي
أيضا أن تِص ات اللجن المتعلب بالتع ن والرصا والتب م أو تحييي نکافآت نراجعي الحسابات الخا ج ن أو تع ن نراجعي حسابات داخل ن مي تم اعتمادها نن
المجلس.

