البنك السعودي البريطاني
(شركة مساهمة سعودية) سجل تجاري رقم  7272200001الرياض
رأس المال  10,000,000,000لاير سعودي مدفوع بالكامل
يدعو البنك السعودي البريطاني (ساب) مساهميه لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية
يسر مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني (ساب) دعوة السادة مساهمي البنك الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامةة العاديةة الةسي سةيعي مةي مةام
الساعة الرابعة من عصر يوم الثالثاء  71جمادى األولى 7341هـ الموامق  71مارس 4173م (حسة يةويأ م اليةرى) بمبنةى اةدارة العامةة للبنةك
الكائن مي شارع األمير عب العزيز بن مساع بن جلوي بم ينة الرياض ،وذلك للنظر مي ج ول األعمال التالي :
)7
)4
)4
)3
)1
)6
)1
)1

الموامية على يرير مجلس اةدارة إلى المساهمين بشأن نشاطات البنك خالل السنة المنتهية مي  47ديسمبر 2013م.
التص يق على الميزانيةة العموميةة والمواميةة علةى يريةر مراببةي الحسةابات مةا مةي  47ديسةمبر 2013م وحسةاب األربةاو والاسةائر للسةنة
المالية المنتهية مي ذلك التاريخ.
إبراء ذمة عضاء مجلس اةدارة عن نتائج عمال إدار هأ للفترة من  7يناير 4174م وحتى  47ديسمبر 4174م.
سةعودي
سةعودي ،بوابة
الموامية على وصةية مجلةس اةدارة بتوزيـــةـ ربةاو ني يةة للمسةاهمين بإجمةالي وبة رة ( )70711مليةون
واح للسهأ بع خصأ الز اة ،والممثلة ألربةاو األسةهأ للســةـنة الماليةة المنتهيةة مةي  47ديسةمبر 4174م وبمةا يعةادل  % 71مةن بيمةة السةهأ
االسمية.
الموامية على اختيار مراببي الحسابات من بين المرشحين وميا لتوصية لجنة المراجعة ليو ل لهأ مراجعة اليةوائأ الماليةة للبنةك للعةام 2014م
والتيارير الرب السنوية و ح ي عابهأ.
الموامية على المكامآت والتعويضات الم موعة ألعضاء مجلس اةدارة نظير عضويتهأ وإدار هأ والمضةمنة مةي يريةر مجلةس اةدارة للفتةرة
من  7يناير 4174م وحتى  47ديسمبر 4174م .
الموامية على آطر حو مة ساب والتي شمل "السياسات والمعايير اةجرائيةة للعضةوية مةي مجلةس اةدارة" و "السياسةة المنظمةة للعالبةة مة
صحاب المصالح" ومق ما شمله المتطلبات الصادرة عن الجهات اةشرامية.
الموامية على ع يل بواع ولوائح عمل "لجنة المراجعةة" و "لجنةة الترشةيحات والمكامةآت" بمةا يتسةق مة المتطلبةات الصةادرة عةن الجهةات
اةشرامية.

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :
طبيا للمادة ( ) 44من النظام األساسي للبنك مإنه يحق لكل مساهأ يملك عشرة سهأ مأ ثر حضور اجتماع الجمعية العامة و فويض مساهأ

خر ممن يحق لهأ الحضور من غير عضاء مجلس اةدارة و موظفي البنك و المكلفين بصفة دائمة بعمل مني و إداري لحساب البنك
لحضور االجتماع والتصويت على اليرارات المعروضة بميتضى الو الة (المرمق صيغتها بهسه ال عوة) ،علما بأن آخر موع لتليي
التو يالت هو ببل ثالثة يام على األبل من موع اريخ انعياد الجمعية.
على ل مساهأ يرغ مي حضور االجتماع ن يحضر معه بطابة الهوية الااصة به والمستن ات ال الة على ملكية األسهأ ،وذلك للتحيق من

شاصيته وإثبات ع د األسهأ التي يملكها هو و المساهمين السين يمثلهأ ،وسيتأ سجيل سماء الحضور من المساهمين وع د األسهأ التي
يملكونها و يمثلونها وذلك ابت اء من الساعة الثالثة من عصر يوم االجتماع على ن ينتهي التسجيل ببل ب اية االجتماع.
النصاب اليانوني لعي االجتماع هو حضور مساهمين يمثلون ما نسبته  %11من ر س المال.

ستكون حيية األرباو بع إبرار الجمعية على وزيعها للمساهمين المسجلين بسجالت البنك ما مي نهاية اول يوم عي الجمعية الثالثاء 71

جمادى األولى 7341هـ الموامق  71مارس 4173م (حس يويأ م اليرى) وسيتأ الب ء مي وزي هسه األرباو اعتبارا من اريخ يوم الثالثاء
 43جمادى األولى 7341هـ الموامق  41مارس 4173م.
للتواصل ولمزي من المعلومات يمكن اال صال بوح ة شئون المساهمين بالبنك خالل وبات ال وام الرسمي على الها ف

ربأ  177 4163737و الفا س .177 4163111
وهللا ولي التوميق.

مجلس اةدارة

و الة
نةةةا المسةةةةاهأ (االسةةةةأ ربةةةاعي)  ........................ ......................................الموبةةةة دنةةةةاه ،بموجةةة سةةةةجل مةةةة ني سةةةجل جةةةةاري ربةةةةأ
بصةةةفتي حةةة مسةةةاهمي البنةةةك السةةةعودي البريطةةةاني والمالةةةك لعةةة د
 .............................صةةةادر مةةةن  ..................... .بتةةةاريخ
……… .سةةةةةةةةةةةةهما مةةةةةةةةةةةةن سةةةةةةةةةةةةهأ البنةةةةةةةةةةةةك السةةةةةةةةةةةةعودي البريطةةةةةةةةةةةةاني (شةةةةةةةةةةةةر ة مسةةةةةةةةةةةةاهمة سةةةةةةةةةةةةعودية) بةةةةةةةةةةةة و لةةةةةةةةةةةةت عنةةةةةةةةةةةةي
السةةي (االسةةأ ربةةاعي)  .............................................سةةجل م ة ني ربةةأ ( ........................وهةةو مةةن غيةةر عضةةاء مجلةةس اةدارة و
موظفي البنك و المكلفين بالييام بصفة دائمة بعمل مني و إداري لحسابه) لينوب عني مي حضور اجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين الميةرر
عي ه مي مبنى اةدارة العامة للبنةك بم ينةة الريةاض عصةر يةوم الثالثةاء  71جمةادى األولةى 7341هةـ الموامةق  71مةارس 4173م (حسة يةويأ م
اليةةرى) والتصةةويت نيابةةة عنةةي علةةى جمية بنةةود جة ول عمةةال االجتمةةاع طبيةةا لمةةا يةةراه مناسةةبا والتوبية نيابةةة عنةةي علةةى ةةل المسةةتن ات المطلوبةةة
والضرورية والالزمة ةجراء االجتماع ،ما يسري هسا التو يل مي حالة أجيل االجتماع لموع الحق.
وهسه و الة مني بسلك.
التاريخ :
المو ل :
االسأ .......................................................... :
الصفة .......................................................... :

التوبي .......................................................... :
التص يق ....................................................... :

(يتم تصديق التوكيل أعاله من إحدى الجهات التالية  :الغرف التجارية الصناعية ،البنوك السعودية ،جهة العمل ،الجهات الحكومية المختصة ،ويرسل أصل التوكيل للبنك السعودي البريطاني طبقا ً للنظام).

