البنك السعودي البريطاني
(شركة مساهمة سعودية)
عقد التأسيس

THE SAUDI BRITISH BANK
)(A Saudi Joint Stock Company
Memorandum of Association

حــــرر هذا العقد بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية في يوم  14شعبان
1397هـ (الموافق  30يوليو 1977م) ،بين األطراف اآلتية أسماؤهم :

This Memorandum of Association is made in Jeddah, Kingdom of
Saudi Arabia, on 14th day of Sha’aban 1397corresponding to the
30th day of July, 1977 between the following parties, namely:-

(أوال):

البنك البريطاني للشرق األوسط ،وهوو شوركة مسواهمة منمموة
ومؤسسووة طبقووا لقوووانين ان لتوورا ،ومركوو ب الرةيسووي بمدينووة
لندن  99شارع بشوب قيت ،المملكة المتحودة ،ويمللوف فوي هوذا
العقود المسووتر جوون أنوودرو باتريوك هيووق بمقتاو قوورار ووا
صادر من م لس إدارة البنك في  28يونيوو  1977والمصودق
علوووو مسووووتمر منووووف موووون السوووولطا البريطانيووووة الممتصووووة
والقنصووووولية البريطانيوووووة ب ـــوووووـدة ،ومووووون و ارة المارجيوووووة
السعودية ،برقم  2641في يوم  26رجب 1397هوـ (الموافوق
 12يوليو 1977م).

The British Bank of the Middle East, a Joint Stock
Company duly organised and incorporated under the Laws
of England having its Head ffice at 99 Bishopsgate,
London, United Kingdom and herein represented by Mr.
John Andrew Patrick Hill under a Special Resolution of
the Bank’s Board of Directors on the 28th day of June,
1977 a copy of which has been duly legalised by the
British Authorities concerned, the British Consulate at
Jeddah and by the Saudi Ministry of Foreign Affairs under
No. 2641 dated 26 rajab, 1397/12th July, 1977.

1.

(ثانيا):

صواحب السوومو األميوور محموود بون عبوود ل بوون عبوود الوورحمن
سعود ،السعودي ال نسية ،والمقيم بمدينة الرياض  ،وعنوانف
الرياض.

His Royal Highness Prince Mohamed Bin Abdulla Bin
Abdulrahman Al Saud, a Saudi National, residing in
Riyadh with his address at Riyadh.

2.

(ثاللا):

األمير يد بون محمود السوديري ،مون رجوا األعموا  ،السوعودي
ال نسية ،بمقتا حفيمة النفوس رقم  46120الصوادرة مون
الطاةف في يوم  17جمادى اآل ر 1391هـ ،والبالغ من العمور
 .ب  ، 2223 :جدة.
 41سنة ،والمقيم ب دة ،وعنوانف

His Excellency Emir Zeid bin Mohamed Al Sudeiri, a
businessman, a Saudi National as per his identity card No.
46120, issued at Taif on 17/6/1391, 41 years old and
residing in Jeddah with his address at P.O. Box 2223,
Jeddah.

3.

(رابعا):

الشيخ سوليمان صوالا العليوان ،مون رجوا األعموا  ،السوعودي
ال نسية ،بمقتا حفيمة النفووس رقوم 18986الصوادرة مون
الدمام في يوم  25ذو الح ة 1379هـ  ،والبالغ من العمور 59
.ب:
سوونة ،والمقوويم بووالمبر ،وعنوانووف شووارع رقووم ، 16
 ،356المبر.

Sheikh Sulieman Saleh Al Olayan, a businessman,a Saudi
National as per his identity card No. 18986, issued at
Dammam on 25/12/1379, 59 years old and residing in
Alkhobar

4.

( امسا):

الشووويخ عبوووود الع يووو حموووود القصووويبي ،موووون رجوووا األعمووووا ،
السوووعودي ال نسووووية ،بمقتاووو حفيمووووة النفووووس رقووووم 572
الصادرة من الدمام في يوم  15ربيع اآل ور 1378هوـ ،والبوالغ
من العمر  56سونة ،والمقويم بوالمبر ،وعنوانوف شوارع رقوم ، 2
.ب ، 106 :المبر.

Sheikh Abdulaziz Hamed Al Qusaibi, a businessman, a
Saudi National as per his identity card No. 572 issued at
Dammam on 15/4/1378, 56 years old and residing in
Alkhobar with his address at Street No. 2. P.O. Box 106,
Alkhobar.

5.

(سادسا):

الشوويخ علووي يوود القريشوووي ،موون رجووا األعمووا  ،السوووعودي
ال نسية ،بمقتا حفيمة النفوس رقم  32212الصوادرة مون
جدة فوي يووم  3صوفر 1385هوـ  ،والبوالغ مون العمور  52سونة،
 .ب  ، 339 :الدمام.
والمقيم بالدمام ،وعنوانف

Sheikh Ali Zeid Al Quraishi, a businessman, a Saudi
National as per his identity card No. 32212 issued at
Jeddah on 3/2/1385, 52 years old and residing in Dammam
with his address at P.O. Box 339, Dammam.

6.

(سابعا):

الشوويخ سوووعد محموود المع وووق ،موون رجوووا األعمووا  ،السوووعودي
ال نسية ،بمقتا حفيمة النفوس رقم  36659الصوادرة مون
الدمام في يوم غورة ربيوع األولو 1385هوـ ،والبوالغ مون العمور
 .ب  ، 53 :الدمام.
 55سنة ،والمقيم بالدمام ،وعنوانف

Sheikh Saad Mohamed Al Moajil, a businessman, a Saudi
National as per his identity card No. 36659 issued at
Dammam on 1/3/1388, 55 years old and residing in
Dammam with his address at P.O. Box 53 Dammam.

7.

(ثامنا):

الشووويخ يوسوووف عبووود اللطيوووف جميوووق ،مووون رجوووا األعموووا ،
السووعودي ال نسووية ،بمقتا و حفيمووة النفوووس رقووم 41485
الصادرة من جدة في يوم  5جمادى االول 1391هوـ  ،والبوالغ
مون العمور  33سونة ،والمقويم ب ودة ،وعنوانوف  .ب ،248 :
جدة.

8. Sheikh Yusuf Abdulatif Jamil, a businessman, a Saudi
National as per his identity card No. 41485 issued at Jeddah
on 5/5/1391, 33 years old and residing in Jeddah with his
address at P.O. Box 248, Jeddah.

(تاسعا):

الشيخ يوسف إبراهيم رضوان ،مون رجوا األعموا  ،السوعودي
ال نسية ،بمقتا حفيمة النفوس رقم  12567الصوادرة مون
جودة فووي يوووم  2ربيووع اآل ور 1379هووـ والبووالغ موون العموور 42
سنة ،والمقيم ب دة ،وعنوانف  .ب  ، 5882 :جدة.

9. Sheikh Yusuf Ebrahim Radwan, a businessman, a Saudi
National as per his identity card No. 12567 issued at Jeddah
on 2/4/1379, 42 years old and residing in Jeddah with his
address at P.O. Box 5882, Jeddah.
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الشويخ عبود ل بوون عبود الع ي و العنقوري ،موون رجوا األعمووا ،
السوعودي ال نسوية ،بمقتاو حفيموة النفووس رقوم ، 14071
الصادرة من جدة في يوم  14جمادى االول 1380هـ ،والبالغ
 .ب ، 412 :
من العمر  64سنة ،والمقيم ب دة ،وعنوانوف
جدة .

Sheikh Abdulla Bin Abdulaziz Al Ankary, a businessman, a
Saudi National as per his identity card No. 14071 issued in
Jeddah on 14/5/1380, 64 years old and residing in Jeddah
with his address at P.O. Box 412, Jeddah.

(عاشرا):

(حوادي عشوور)  :الشوويخ محموود يحي و البوودراوي ،موون رجووا األعمووا  ،السووعودي
ال نسوية ،بمقتاو حفيموة النفووس رقوم  263الصوادرة مــووـن
الريوواض فووي يوووم  29رجووب 1385هووـ والبووالغ موون العموور 30
 .ب  ، 1312 :جدة.
سنة ،والمقيم ب دة  ،وعنوانف

Sheikh Mohamad Yahya Al Badrawi, a businessman, a
Saudi National as per his identity card No. 263 issued at
Riyadh on 29/7/1385, 30 years old and residing in Jeddah
with his address at P.O. Box 1312, Jeddah.

(ثاني عشر) :الشووويخ محمووود عبووود الكوووريم اللحيووودان ،مووون رجوووا األعموووا ،
السووووووعودي ال نسووووووية ،بمقتاوووووو حفيمووووووة النفوووووووس رقووووووم
 132270 /1936الصوووادرة مووون الريووواض فوووي يووووم  6ربيوووع
األول 1381هـ والبالغ من العمر  47سنة ،والمقيم بالريواض
 .ب  ، 3326 :الرياض.
وعنوانف

Sheikh Mohamad Abdulkarim Al Loheidan, a businessman,
a Saudi National as per his identity card No. 1936/32270
issued at Riyadh on 6/3/1381, 47 years old and residing in
Riyadh with his address at P.O. Box 3326, Riyadh.

(ثالث عشر) :الشووويخ فوووؤاد محمووود بميوووت ،مووون رجوووا األعموووا  ،السوووعودي
ال نسوية ،بمقتاو حفيموة النفووس رقوم  1379الصوادرة موون
جودة فوي يوووم  14ذو القعودة 1386هوـ ،والبووالغ مون العموور 43
سنة ،والمقيم ب دة ،وعنوانف  .ب ، 2867 :جدة.

Sheikh Fuad Mohamed Bakheit, a businessman, a Saudi
National as per his identity card No. 1379 issued at Jeddah
on 14/11/1386, 43 years old and residing in Jeddah with his
address at P.O. Box 2867, Jeddah.

13.

(رابووع عشوور)  :الشوويخ ناصوور محموود الصووالا ،موون رجووا األعمووا  ،السووعودي
ال نسوووية ،بمقتاوووو حفيموووة النفوووووس رقووووم 79750 /4541
الصوادرة موون الريواض فووي يوووم  17جموادى االول و 1385هووـ،
والبوووالغ مووون العمووور  45سووونة ،والمقووويم بالريووواض ،وعنوانوووف
.ب، 2828 :الرياض.

Sheikh Nasser Mohamed Al Saleh, a businessman, a Saudi
National as per his identity card No. 4541/79750 dated
17/5/1385 issued at Riyadh, 45 years old and residing in
Riyadh with his address at P.O. Box 2828, Riyadh.

14.

( امس عشر) :الشيخ عبد الرحمن العبد الكريم ،من رجا األعما  ،السعودي
ال نسوية ،بمقتاو حفيموة النفووس رقوم  2019الصوادرة موون
الدمام في يوم  10رجب 1378هـ ،والبالغ من العمر  56سنة،
والمقيم بالدمام ،وعنوانف  .ب  ، 224 :الدمام.

Sheikh Abdulrahman Al Abdulkarim, a businessman, a
Saudi National as per his identity card No. 2019 issued at
Dammam on 10/7/1378, 56 years old and residing in
Dammam with his address at P.O. Box 224, Dammam.

15.

(سوادس عشور) :الشويخ عبود المحسون المطلوق ،مون رجوا األعموا  ،السووعودي
ال نسية ،بمقتا حفيمة النفوس رقم  10087الصوادرة مون
الريواض فوي يووم  26شوووا 1382هوـ ،والبوالغ مون العموور 49
سنة والمقيم بالدمام ،وعنوانف  .ب  ، 710 :الدمام.

Sheikh Abdulmohsin Al Mutlaq, a businessman, a Saudi
National as per his identity card No. 10087 issued at Riyadh
on 26/10/1382, 49 years old and residing in Dammam with
his address at P.O. Box 710, Dammam.

16.

(سابع عشر) :الشووويخ عبووود المووونعم عقيوووق ،مووون رجوووا األعموووا  ،السوووعودي
ال نسوية ،بمقتاو حفيموة النفووس رقوم  1167الصوادرة موون
الريواض فووي يوووم  20شوووا 1389هوـ ،والبووالغ موون العموور 51
سنة ،والمقيم بالرياض ،وعنوانف .ب  ، 1210 :الرياض.

Sheikh Abdulmonem Ageel, a businessman, a Saudi
National as per his identity card No. 1167 issued at Riyadh
on 20/10/1389, 51 years old and residing in Riyadh with his
address at P.O. Box 1210, Riyadh.

17.

(ثامن عشر) :الشيخ تيمور عبد ل علي رضوا ،مون رجوا األعموا  ،السوعودي
ال نسية ،بمقتاو حفيموة النفووس رقوم  32332الصوادرة مون
جودة فوي يووم  28صوفر 1385هوـ ،والبوالغ مون العمور  37سوونة،
والمقيم بالدمام ،وعنوانف  .ب ، 8 :الدمام.

Sheikh Taimur Abdulla Alireza, a businessman, a Saudi
National as per his identity card No. 32332 issued at Jeddah
on 28/2/1385, 37 years old and residing in Dammam with
his address at P.O. Box 8, Dammam.

18.

(تاسوع عشور) :الشويخ عبود الع يو قاسوم كوانو ،مون رجوا األعموا  ،السووعودي
ال نسية ،بمقتا حفيمة النفوس رقم  51الصادرة مون الودمام
فووي يوووم  10رماووان 1384هووـ ،والبووالغ موون العموور  45سوونة،
والمقيم بالدمام ،وعنوانف  .ب  ، 37 :الدمام.

Sheikh Abdulaziz Qasim Kanoo, a businessman, a Saudi
National as per his identity card No. 51 issued at Dammam
on 10/9/1384, 45 years old and residing in Dammam with
his address P.O. Box 37, Dammam.

19.

(عشرون) :الشوويخ عموور عقووواد ،موون رجووا األعموووا  ،السووعودي ال نسوووية،
بمقتاو حفيموة النفوووس رقوم  217الصوادرة موون الريواض فووي
يوم  22جموادى األولو 1379هوـ ،والبوالغ مون العمور  50سونة،
والمقيم بالرياض ،وعنوانف  .ب  ، 2256 :الرياض.

Sheikh Omar Agaad, a businessman a Saudi National as
per his identity card No. 217 issued at Riyadh on 22/5/1379,
50 years old and residing in Riyadh with his address at P.O.
Box 2256, Riyadh.

20.
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10.

11.

12.

(حوادي وعشوورون) :الشويخ محموود عموران باميووف ،مون رجووا األعموا  ،السووعودي
ال نسية ،بمقتا حفيمة النفوس رقم  4الصادرة من الريواض
فووي يوووم  25جمووادى االول و 1378هووـ ،والبووالغ موون العموور 57
سنة ،والمقيم بالرياض ،وعنوانف  .ب  ، 225 :الرياض.

Sheikh Mohamed Imran Bamieh, a businessman, a Saudi
National as per his identity card No. 4 issued at Riyadh on
25/5/1378, 57 years old and residing in Riyadh with his
address at P.O. Box 225, Riyadh.

21.

(ثوواني وعشوورون)  :الشوويخ فووايق أبووو اوورة ،موون رجووا األعمووا  ،السووعودي
ال نسوية ،بمقتاو حفيموة النفووس رقوم  3373الصوادرة موون
الوودمام فووي يوووم  8شووعبان 1378هووـ  ،والبووالغ موون العموور 51
سنة ،والمقيم بالرياض ،وعنوانف .ب  ، 308 :الرياض.

Sheikh Fayek Abu Khadra, a businessman, a Saudi
National as per his identity card No. 3373 issued at
Dammam on 8/8/1378, 51 years old and residing in Riyadh
with his address at P.O. Box 308, Riyadh.

22.

قد تم اإلتفاق بين أطراف هذا العقد ،بعد أن أقر كق منهم بأهليتف المعتبرة
شرعا ،عل ما يأتي-:

The parties hereto, each after acknowledging his legal capacity,
have agreed to the following:

المادة ( :)1
تؤسس شركة مساهمة سعودية تسم البنك السعودي البريطاني ويشار إليف
فيمووا بعوود بعبووارة ةالشووركةة وذلووك بتوور يل موون حكومووة المملكووة العربيووة
السعودية ،وفقا للنمام األساسوي المرفوق وكوذلك وفقوا ألحكوام نموام الشوركا
ونموام مراقبوة البنووك وكافوة األنمموة واللوواةا األ ورى النافوذة فوي المملكووة
العربية السعودية.

Article 1:
The establishment of a Saudi Joint Stock Company to be called The
Saudi British Bank hereinafter referred to as the Company, founded
in accordance with the provisions of the regulations for companies,
the Banking control Law and any other regulations in force in the
Kingdom and in accordance with the annexed Articles of
Association.

المادة ( :)2
غوورض الشووركة م اولووة عمليووا البنوووك وفقووا ألحكووام نم وام مراقبووة البنوووك
وأنمموة ولوواةا المملكوة العربيوة السوعودية األ ورى ،وبصوفة اصوة شورا
فووروع البنوووك البريطووواني للشووورق األوسوووط ب ووودة ،والمبووور ،والووودمام ،بكافوووة
أصولها و صومها ،واإلستمرار في م اولة العموق المصورفي الوذي تقووم بوف
هذب الفروع المذكورة.

Article 2:
The objectives of the company shall be to conduct banking business
in accordance with the provisions of the Banking Control Law and
the other Laws and Regulations of the Kingdom of Saudi Arabia and
in particular the acquiring of the Branches of The British Bank of
the Middle East at Jeddah, Alkhobar and Dammam, with their assets
and liabilities and carrying on the banking business done by the said
Branches.
Without limitation to such objectives the Company shall conduct for
its own account or for that of others within or outside the Kingdom
of Saudi Arabia all kinds of banking business including the following
operations:-

وبغير تحديد لعمومية هذب األغراض ،ت او الشركة سوا لحسابها الموا
أو لحسواب غيرهوا دا ووق المملكوة العربيوة السووعودية أو ارجهوا كافوة أنووواع
العمليا المصرفية بما فيها العمليا التالية - :
أ  -فتا الحسابا ال اريوة وتلقوي الوداةوع تحوت الطلوب و/أو التوي ألجوق
بالعملة السعودية أو غيرها من العمال .

To open current accounts and receive sight and/or time
deposits in Saudi or other currencies.

)a

ب  -فوووتا حسوووابا التووووفير واألنوووواع المماثلوووة مووون الحسوووابا بالعملوووة
السعودية أو بغيرها من العمال .

b) To open savings accounts and similar types of accounts in Saudi
or other currencies.

جـ  -إصوودار و صووم وقبووو والتعامووق فووي السووندا اإلذنيووة والكمبيوواال
وأوراق السوحب واألوراق الت اريووة وأوراق النقود والنقووود المعدنيووة
والعمال من كق نوع.

c) To issue, discount, accept and deal in bills of exchange,
promissory notes, drafts, negotiable instruments, bank notes,
coin and currency of every kind.

منا القروض أو تقديم تسهيال أ رى سوا بامان أو بغير ضمان
بالعملة السعودية أو بعمال أ رى.

To lend money, or otherwise extend credit, with or without
security, in Saudi Riyals, or other currencies.

)d

هـ  -التعامق في األسهم وسندا الدين لحساب الشركة أو لحساب العمال .

To deal in shares and debentures on its own or customers
account.
To deal in debentures or other obligations issued or
guaranteed by the Saudi Government or foreign governments,
or financial institutions.

)e

د -

و  -التعاموق فووي سوندا الوودين أو األوراق األ وورى الملبتوة لتلت و ام التووي
تصوودرها أو تاوومنها الحكومووة السووعود ية أو الحكومووا األجنبيووة أو
المؤسسا المالية.
-

فوووتا اإلعتموووادا المسوووتندية وإصووودار الكفووواال ومووونا التسوووهيال
المصرفية لعمليا اإلستيراد والتصدير والت ارة المحلية.

ح  -تملك وحيا ة وبيع والتعاموق فوي العموال األجنبيوة والسولع والمعوادن
والنقود المعدنية النفيسة.
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)f

To establish letters of credit and issue letters of guarantee,
as well as to grant banking facilities for import, export and
local trade.

)g

To acquire, hold, sell and deal in foreign urrencies,
commodities, precious metals and coins.

)h

i)

To receive money, documents and valuables by way of
deposit or loan or for safe custody and to grant receipts
therefore.

تلقوي النقووود والمسووتندا واألشويا ذا القيمووة بطريووق الوديعووة أو
.عل سبيق القرض أو لحفمها وإصدار اإليصاال الملبتة لذلك

j)

To obtain credits from, and grant credits to, Government
Institutions, banks or other financial institutions, whether local
or foreign.

 الحصووووو علوووو إعتمووووادا موووون المؤسسووووا الحكوميووووة والبنووووووك- ي
والمؤسسوووا الماليوووة األ ووورى سووووا المحليوووة أو األجنبيوووة وتقوووديم
. اإلعتمادا ال أي من هذب المؤسسا

k)

To open accounts in the name of the Company with local or
foreign banks, or other financial institutions.

فوووتا حسوووابا بشسوووم الشوووركة لووودى البنووووك المحليوووة أو األجنبيوووة أو
.المؤسسا المالية األ رى

l)

To maintain, administer and lease safe deposit boxes.

m)

To act as agent, correspondent or representative of local or
foreign banks.

القيووووام بعمووووق الوكيووووق أو المراسووووق أو المملووووق للبنوووووك المحليووووة أو
.األجنبية

- م

n)

To effect the transfer of funds to other places in the Kingdom
of Saudi Arabia and abroad.

القيام بعمليا تحويق األمووا إلو أمواكن أ ورى فوي المملكوة العربيوة
.السعودية أو ارجها

-ن

o)

To act as agent for the collection of money, bills, promissory
notes and any other documents in the Kingdom of Saudi
Arabia and abroad.

 القيوام كووكال بعمليوا تحصويق األمووا والكمبيواال والسوندا وأي- س
.مستندا أ رى في المملكة العربية السعودية أو ارجها

p)

To perform any other banking transactions which are not
prohibited by the Banking and Monetary Laws in force in the
Kingdom of Saudi Arabia.

القيوام بأيوة معووامال مصورفية أ ورى غيوور محموورة بمقتاو أنممووة
.البنوك والنقد النافذة في المملكة العربية السعودية

q)

To establish, operate and manage bonded and other
warehouses for storing goods and commodities and to grant
loans against such goods or commodities.

 إنشووا وتشووغيق وإدارة ممووا ن اإليووداع والممووا ن األ وورى لتموو ين- ف
.البااةع والسلع ومنا قروض بامان هذب البااةع والسلع

r)

To act as financial agent or representative, and to otherwise
participate in the management of the affairs, of any other
natural or legal person or persons.

 العموق كوكيووق مووالي أو مملووق واإلشوتراك بأيووة صووفة أ وورى فووي إدارةاألعموا الماصووة بووأي شوومل وور طبيعووي أو إعتبوواري أو أشووما
.رين

s)

To collect, either in the Kingdom of Saudi Arabia or abroad,
on behalf of any other natural or legal person, or as trustee,
executor of estates, or pledgee, monies due by third parties
and give discharge or receipts.

 تحصيق المبالغ المستحقة لدى طرف ثالث سوا في المملكوة العربيوة- ق
السعودية أو ارجها بالنيابة عن أي شمل ر طبيعي أو إعتباري
 وإصوودار.أو بصوفتها أمينووا عليهووا أو منفووذا لوص و ية أو داةنووا مرتهنووا
.الممالصا وسندا القبض

t)

To promote, effect, guarantee, underwrite, participate in,
manage and execute any issue whether public or private made
by any State, Municipality, Organisation or Company, of
shares, stock, debentures, debenture stocks, notes, bonds or
other obligations, in the Kingdom of Saudi Arabia or
elsewhere, and to subscribe for, acquire, hold, manage,
develop, deal in and dispose of such instruments.

 القيام بدعم وطرح وضومان وتعهود واإلشوتراك فوي وإدارة وتنفيوذ أي- ر
إصدار عام أو ا تقوم بف أية دولة أو بلدية أو مؤسسوة أو شوركة
ألسوووهم أو سووووندا أو سووووندا ديووون أو سووووندا الوووودفع أو الصووووكوك
المتداولووة وغيرهووا موون الووذمم فووي المملكووة العربيووة السووعودية أو فووي
 واإلكتتاب في ملوق هوذب االوراق وتملكهوا وحيا تهوا وإدارتهوا،غيرها
.وتنميتها والتعامق فيها والتصرف فيها

u)

To manage, sell, realise, hold and deal with any property and
any right, title or interest in any property, movable or
immovable, which the Company may acquire or own or
which may come into the possession of the Company in
satisfaction or part satisfaction of any of its claims, or as
security for any loans or advances, which may be connected
with any such claim or security.
To establish subsidiary companies or to have interest in or
participate by any means in companies or entities having
activities falling within the Company’s objectives or that might
assist in their implementation, and to amalgamate with or to

 إدار ة وبيوووع وإسوووتغال وحيووووا ة والتعاموووق فووووي أي ملوووك أو حووووق أو- ش
 في أي ملك منقو أو ثابت قود يوؤو إلو الشوركة أو تتملكوف،مصلحة
أو قود يود ق فوي حيوا ة الشووركة إسوتيفا لكوق أو بعوض مطلوباتهووا أو
ضومانا أليووة قووروض أو سولف قوود تتعلووق بوأي موون هووذب المطلوبووا أو
. الامانا

v)

-ط

-ك

. إنشا صناديق اإليداع وإدارتها وتأجيرها-

-ع

 تأسيس شركا تابعوة أو المسواهمة أو اإلشوتراك بأيوة طريقوة فويشووركا أو هيتووا ذا نشوواط يوود ق ضوومن أغووراض الشووركة أو
يسوواعد عل و تحقيقهووا واإلنوودما فيهووا أو شووراؤها وكووق ذلووك مووع
4

purchase them, all in accordance with the Laws and
Regulations applicable in the Kingdom of Saudi Arabia.

مراعوواة أحكوووام األنمموووة واللوووواةا السوووارية فوووي المملكوووة العربيوووة
.السعودية

w)

To acquire the whole or any part of the business, goodwill and
assets of any company or person as security for or in payment
(in whole or in part) of any loan or other extension of credit by
the Company.

 تملك كق العمق أو ج منوف ومقوماتوف المعنويوة وأصوولف بالنسوبة- ث
ألي شوووركة أو شووومل كاووومان أو للوفوووا كوووامال أو ج ةيوووا بوووأي
.قرض أو تسهيال إةتمانية مقدمة من الشركة

x)

To borrow money and enter into contract for the loan to the
Company of any monies required by the Company and to
pledge or mortgage assets of the Company or furnish other
security for the repayment or performance of obligations of
the Company in connection with any such loan in the Kingdom
of Saudi Arabia or elsewhere.
To do all such other acts and things as are incidental or
conducive to the promotion or advancement of the business of
the Company, subject always to due compliance with the
relevant laws and regulations in the Kingdom of Saudi Arabia.

 إقتراض األموا وإبرام عقود القروض للشركة ألية مبوالغ تحتوا- خ
 ورهن أصو الشركة أو تقديم أي ضومان أ ور لورد،إليها الشركة
القوورض أو الوفووا بالت امووا الشووركة الناشووتة عوون القوورض فووي
.المملكة العربية السعودية أو أية جهة أ رى

y)

القيوام بكافووة األعموا والتصوورفا األ وورى التوي يترتووب عليهووا أو
 وذلك داةما،التي يكون من شأنها تقدم أعما الشركة أو إتساعها
مع مراعاة أحكوام األنمموة واللوواةا الماصوة السوارية فوي المملكوة
.العربية السعودية

-ذ

:)3 ( المادة

Article 3:

 وي وو نقلوف إل و أيوة جهووة.يكوون المركو الرةيسووي للشوركة مدينوة جوودة
أ وورى فووي المملكووة العربيووة السووعودية بمقتاوو قوورار تصوودرب ال معيووة
 وي ووو لم لووس إدارة الشوركة أن ينش و فروعووا أو وكوواال أو.العاموة
 وي وو أن يعوين.شركا تابعة في المملكوة العربيوة السوعودية و ارجهوا
مراسلين في أية جهة في المملكة و ارجها حسبما يتطلبف نشواط الشوركة
 وذلووك داةموووا مووع مراعوواة أحكووام األنممووة واللوووواةا،أو يكووون مفيوودا لووف
.السارية في المملكة العربية السعودية

The Head Office of the Company shall be situated in Jeddah, but it
may be transferred to any other place in the Kingdom of Saudi
Arabia in accordance with a resolution approved at a General
Meeting. The Board of Directors of the Company may establish
branches or agencies or subsidiaries in the Kingdom of Saudi Arabia
and abroad and may appoint correspondents at such places in the
Kingdom and abroad as may be necessary or convenient for
conducting the operations of the Company, subject always to due
observance of the relevant laws and regulations in force in the
Kingdom of Saudi Arabia.

:)4 ( المادة

Article 4:

 ) تسع وتسعون سنة ميالدية تبدأ من تاريخ قرار و ير99( مدة الشركة
، ) مون نموام الشوركا64( الت ارة بوشعالن تأسويس الشوركة طبقوا للموادة
وي ووو داةمووا إطالووة موودة الشووركة بقوورار تصوودرب ال معيووة العامووة غيوور
.العادية قبق إنتها المدة المذكورة بسنة واحدة عل األقق

The duration of the Company shall be (99) ninety-nine Gregorian
calendar years, commencing from the date of the decision made by
the Minister of Commerce announcing the incorporation of the
Company, pursuant to Article 64 of the Companies Law, which life
may be extended thereafter by a resolution passed by an
extraordinary General Meeting at least one year before the end of
the said term.

:)5 ( المادة

Article 5:
The Company’s financial year shall commence on January 1st and
shall end on December 31st of each Gregorian calendar year.
However, the Company’s first financial year shall be the period
starting from the date of the commencement of business by the
Company and ending on December 31st of that year, unless such
period is less than six months in which case the first financial year
shall be extended until December 31st of the subsequent year.

 ديسومبر مون كوق31 تبدأ سنة الش ركة المالية من أو ينواير وتنتهوي فوي
 عل أن السنة المالية األول للشركة تكون المدة التوي تبودأ.عام ميالدي
، ديسمبر مون العوام نفسوف31 من تاريخ بد الشركة أعمالها وتنتهي في
اال اذا كانوت هوذب المودة أقوق مون سوتة شوهور فوان السونة الماليوة فوي هوذب
. ديسمبر من العام التالي31 الحالة تمتد ال

Article 6:
a) The Share Capital of the Company shall be Saudi Riyals one
Hundred Million (100,000,000) divided into (1,000,000) shares of
equal nominal value of SR. 100 (Saudi Riyals one Hundred) each,
all of which will be ordinary and cash shares, and all of which
shall rank pari passu as one class in all respects.

: )6 ( المادة
سووووعودي
 ) ماةووووة مليوووون100 ر000 ر000(  رأس موووا الشوووركة- أ
، متسوواوية القيمووة االسوومية، ) مليووون سووهم1ر000 ر000 ( مقسووم إل و
سوعودي وتكوون كلهوا أسوهما عاديوة
 ) ماةوة100 ( وقيموة كوق منهوا
 ومتساوية فيما تمولف أو ترتبف من حقوق وإلت اما من كافة،ونقدية
.النواحي

The Company shall have power to alter by increasing or reducing
its Capital subject to the provisions contained in its Articles of
Association, the Companies Law, the Banking Control Law, and
any other applicable laws and regulations.

وللشووركة الحووق فووي تعووديق رأس مالهووا بال يووادة أو بووالتمفيض مووع مراعوواة
األحكام الواردة في نمامها األساسوي ونموام الشوركا ونموام مراقبوة البنووك
.وأية أنممة أو لواةا أ رى تسري عل ذلك
5

: وقد تم تو يع رأس الما المذكور عل النحو اآلتي

b) The aforesaid share capital shall be allocated as below:-

1) Shares offered for public
subscription by Saudi Nationals
2) Shares subscribed for by the
Saudi Founders
3) Shares subscribed for by The
British Bank of the Middle East
Total
c)

Number
of shares

Value of
Shares
Rls.

427,500

42,750,000

172,500
400,000
1,000,000

Number
of

Total

42  ر750 ر000

427 ر500

أسوهم تط وورح لالكتتواب الع ووام

17  ر250 ر000

172 ر500

أسهم إكتتب فيها المؤسسون

40  ر000 ر000

400 ر000

أسوووهم إكتتوووب فيهوووا البنوووك

100  ر000 ر000

1  ر000 ر000

17,250,000
40,000,000

7,500
10,000
7,500
7,500
7,500
7,500
10,000
7,500
10,000
10,000
7,500
7,500
7,500
10,000
7,500
7,500
7,500
10,000
7,500
7,500
572,500

750,500
1,000,000
750,000
750,000
750,000
750,000
1,000,000
750,000
1,000,000
1,000,000
750,000
750,000
750,00
1,000,000
750,000
750,000
750,000
1,000,000
750,000
750,000
57,250,000

)3

الم مـــــــــــــوع

 وقد إكتتب المؤسسوون السوعوديون والبنوك البريطواني للشورق األوسوط- جـ
، ) مسووماةة وإثنووين وسووبعين ألووف و مسووماةة سووهم572 ر500 ( فووي
:ودفعوا بالكامق قيمة أسهمهم عل النحو التالي

Value of
Shares S. Rls.

40,000,000
750,000

)2

البريطاني للشرق االوسط

100,000,000

400,000
7,500

)1

السعوديون

shares

1) The British Bank of the Middle East
2) H.R.H. Prince Mohamed Bin
Abdulla Bin Abdulrahman Al Saud
3) H.E. Emir Zeid Bin Mohamed Al Sudeiri
4) Sheikh Sulieman Saleh Al Olayan
5) Sheikh Abdulaziz Hamed Al Qusaibi
6) Sheikh Ali Zeid Al Quraishi
7) Sheikh Saad Mohamed Al Moajil
8) Sheikh Yusuf Abdulatif Jamil
9) Sheikh Yusuf Ebrahim Radwan
10) Sheikh Abdulla bin Abdulaziz Al Ankary
11) Sheikh Mohamed Yahya Al Badrawi
12) Sheikh M ohamed Abdukarim Al Loheidan
13) Sheikh Fuad Mohamed Bakheit
14) Sheikh Nasser Mohamed Al Saleh
15) Sheikh Abdulrahman Al Abdulkarim
16) Sheikh Abdulmohsin Al Mutlaq
17) Sheikh Abdulmonen Ageel
18) Sheikh Taimur Abdulla Alireza
19) Sheikh Abdulaziz Qasim Kanoo
20) Sheikh Omar Agaad
21) Sheikh Mohamed Imran Bamieh
22) Sheikh Fayek Abu Khadra

عدد االسهم
بين المواطنين السعوديين

The Saudi Founders and the British Bank of the Middle East
have subscribed for 572,500 shares and have paid up in full
their respective shares as follows:

Name

( قيمة األسهم

)سعودي

S.

- ب

القيمة المدفوعة

عدد األسهم

اإلســــــــــــــــــم

)( سعودي
40 ر000 ر000
750 ر000

400  ر000
7  ر500

750 ر000
1 ر000 ر000
750 ر000
750 ر000
750 ر000
750 ر000
1 ر000 ر000
750 ر000
1 ر000 ر000
1 ر000 ر000
750 ر000
750 ر000
750 ر000
1 ر000 ر000
750 ر000
750 ر000
750 ر000
1 ر000 ر000
750 ر000
750 ر000
57 ر250 ر000

7  ر500
10  ر000
7  ر500
7  ر500
7  ر500
7  ر500
10  ر000
7  ر500
10  ر000
10  ر000
7  ر500
7  ر500
7  ر500
10  ر000
7  ر500
7  ر500
7  ر500
10  ر000
7  ر500
7  ر500
572  ر500

) البنك البريطاني للشرق األوسط01
) صواحب السومو األميور محمود بون عبوود ل02
بن عبد الرحمن سعود
) األمير يد بن محمد السديري03
) الشيخ سليمان صالا العليان04
) الشيخ عبد الع ي حمد القصيبي05
) الشيخ علي يد القريشي06
) الشيخ سعد محمد المع ق07
) الشيخ يوسف عبد اللطيف جميق08
) الشيخ يوسف إبراهيم رضوان09
) الشيخ عبدل بن عبدالع ي العنقري10
) الشيخ محمد يحي البدراوي11
) الشيخ محمد عبد الكريم اللحيدان12
) الشيخ فؤاد محمد بميت13
) الشيخ ناصر محمد الصالا14
) الشيخ عبد الرحمن العبد الكريم15
) الشيخ عبد المحسن المطلق16
) الشيخ عبد المنعم عقيق17
) الشيخ تيمور عبد ل علي رضا18
) الشيخ عبد الع ي قاسم كانو19
) الشيخ عمر عقاد20
) الشيخ محمد عمران باميف21
) الشيخ فاةق أبو ارب22
الم مـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــوع

The total amount of the shares subscribed by the Saudi Founders
and The British Bank of the Middle East of Saudi Riyals Fifty-seven
Million Two undred and Fifty Thousand (SR.57, 250,000) has been
deposited with The British Bank of the Middle East at Jeddah in an
account opened in the name of “The Saudi British Bank – under
Formation” as shown by the former Bank’s certificate.

وقود أودع م موووع قيمووة األسووهم التوي إكتتووب فيهووا المؤسسووون السووعوديون
 ) سوبعة و مسوين57ر250 ر000 ( والبنك البريطاني للشرق األوسوط البوالغ
سوعودي لوودى البنووك البريطوواني للشوورق
مليوون وموواةتين و مسووين ألووف
 تحووت- األوسووط ب وودة فووي حسوواب فووتا باسووم ةالبنووك السووعودي البريطوواني
.التأسيسة ط بقا للشهادة الصادرة من البنك المذكور

The remaining 427,500 (Four Hundred and Twentyseven Thousand
Five Hundred) shares shall be offered for public subscription by
Saudi Nationals within 30 days of the date of the publication of the
Royal Decree authorising the incorporation of the Company and
each share shall be fully paid upon subscription. The total proceeds

 ) أربعماةوة وسوبعة وعشوورون427 ر500 ( وتطورح األسوهم الباقيوة وعووددها
)30 ( ألف و مسماةة سهم لالكتتواب العوام مون الموواطنين السوعوديين وال
ثالثوين يومووا موون توواريخ نشوور المرسوووم الملكووي الموور ل بتأسوويس الشووركة
 ويودع م موع حصيلة هوذا.وتدفع قيمة كق سهم منها بأكملها عند اإلكتتاب
6

.اإلكتتاب بشسم الشركة تحت التأسيس لدى أحد البنوك المعينة لهذا الغرض

of such subscription shall be deposited in the name of the Company
under formation with one of the bank designated for this purpose.

:)7 ( المادة
يتول إدارة الشركة م لس إدارة مؤلف من عشرة أعاوا يكوون مون بيونهم
سووتة أعاووا يمللووون المسوواهمين السووعوديين يعيوونهم هووؤال فووي ال معيووة
. العامة العادية لمدة ثالث سنوا

Article 7:
The Company shall be managed by a Board of Directors composed
of ten Directors of whom six shall represent the Saudi hareholders
and to be appointed by them in the ordinary General Meeting for a
term of three years.
So long as The British Bank of the Middle East holds at least 40%
(forty per cent.) of the shares it shall have the right to appoint four
Directors on the Board, and to replace all or any of them. Such
appointment or replacement shall be made by the Board of Directors
of The British Bank of the Middle East and communicated by its
Board by a letter addressed to the Company’s Board. All Directors
may be reappointed.

) أربعوين%40( وطالموا بقوي البنوك البريطواني للشورق األوسوط مالكوا لنسوبة
في الماةة عل األقق من األسهم يحق لف أن يعين أربعة أعاوا فوي الم لوس
 ويوتم هوذا التعيوين أو التبوديق بقورار يصودرب.وأن يبدلهم جميعوا أو أيوا مونهم
 ويتوول إبالغوف بكتواب يوجوف،م لس إدارة البنك البريطاني للشورق األوسوط
. وي و إعادة تعيين جميع أعاا الم لس.إل م لس إدارة الشركة

With exception to the foregoing the Founders have nominated the
first Board of Directors for a term of five years composed of the
following Directors:-

وإستلنا مما تقودم عوين المؤسسوون أو م لوس إدارة لمودة موس سونوا
:من األعاا اآلتية أسماؤهم

Name

Saudi

2) Sheikh Abdulmohsin Al Mutlaq

Saudi

3) Sheikh Mohamed Abdulkarim Al Loheidan

Saudi

4) Sheikh Yusuf Ebrahim Radwan

Saudi

5) Sheikh Mohamed Yahya Al Badrawi

Saudi

6) Sheik Omar Agaad

ال نسية
سعودي
سعودي
سعودي
سعودي
سعودي
سعودي
عن المساهمين
السعوديين

Nationality

1) Sheikh Sulieman Saleh Al Olayan

Saudi
On behalf of the
Saudi shareholders.

7) Mr. Gordon Anthony Calver

British

8) Mr. Kenneth Bradford

British

9) Mr. John Andrew Patrick Hill

British

10) Mr. Richard Arthur Lough

بريطاني
بريطاني
بريطاني
بريطاني
عن البنك البريطاني
للشرق األوسط

British
On behalf of The
British Bank of the
M iddle East.

اإلسم
الشيخ سليمان صالا العليان
الشيخ عبد المحسن المطلق
الشيخ محمد عبد الكريم اللحيدان
الشيخ يوسف إبراهيم رضوان
الشيخ محمد يحي البدراوي
الشيخ عمر عقاد

)1
)2
)3
)4
)5
)6

) المستر جوردن أنطوني كالفر7
) المستر كينيث برادفورد8
) المستر جون أندرو باتريك هيق9
) المستر ريتشارد رثر لوك10
:)8 ( المادة
.مستولية المساهمين محدودة بقدر قيمة أسهمهم

Article 8:
The liability of shareholders is limited to the value of their respective
shares.

:)9 ( المادة
تعقود الشووركة إتفاقيوة إدارة فنيووة موع البنووك البريطواني للشوورق األوسوط يقوودم
 قابلوة، األ ير بموجبه ا إل الشركة دما اإلدارة الفنية لمدة ثماني سنوا
.للت ديد لمدة أو مدد أ رى يحددها م لس إدارة الشركة

Article 9:
The Company shall enter into a Technical Management Agreement
with The British Bank of the Middle East under which the latter shall
furnish the Company with technical services for a period of eight
years renewable for further period or periods to be specified by the
Company’s Board of Directors.

:)10 ( المادة
تعهد األطراف الموقعون عل هذا العقد بالقيام بكق اإلجرا ا التوي يتطلبهوا
تأسويس ا لشوركة طبقوا ألنممووة المملكوة العربيوة السوعودية بمووا فوي ذلوك طلووب
 واتموام االجوورا ا،إستصودار المرسوووم الملكوي الموور ل بتأسويس الشووركة
التي ي تطلبها تكوين الشركة بعد صودور قورار و يور الت وارة بوشعالن تأسويس
الشركة

Article 10:
The parties hereto have undertaken to do all things required for the
formation of the Company under the Laws of the Kingdom of Saudi
Arabia including applying for issuance of the Royal Decree
authorising the incorporation of the Company and to finalise the
arrangements required for the formation of the Company following
the decision made by the Minister of Commerce announcing the
incorporation of the Company.
To this effect they have delegated Messrs. Hussein Shoukry and
Mahmoud Amin Al Ayouti, jointly and severally to carry out all
arrangements required for the incorporation of the Company, to
introduce amendments requested by the authorities concerned either
to this Memorandum of Association or the annexed Articles of
association, as well as procuring official publication of the formation

ولهذا الغرض قد فوضووا األسوتاذين حسوين شوكري ومحموود أموين العيووطي
 م تمعين ومنفردين في إسوتيفا،المستشارين القانونيين والمحاميين ب دة
كافووة اإلجوورا ا الال مووة لتأسوويس الشووركة وإد ووا التعووديال التووي تطلووب
السولطا الممتصوة إد الهوا سووا علو هوذا العقود أو علو النموام األساسووي
 وفي شهر الشركة وفقا ألحكام نمام الشركا الساري في المملكة،المرفق لف
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of the Company in accordance with the companies Act applicable in
the Kingdom of Saudi Arabia.

:)11 ( المادة
تسووري علوو هووذا العقوود وتعتبوور ج و ا ال يت وو أ منووف أحكووام نمووام الشووركا
 وكافوووة،هووـ1385  ربيووع األو22  فووي6 /الصووادر بالمرسوووم الملكووي رقووم م
.األحكام التي تصدر فيما بعد في شأن الشركا المساهمة

Article 11:
The provisions of the Companies Act promulgated by the Royal
Decree No. M6 of 22 Rabi-el-Awwal 1385 Al Hijri as well as all
provisions to be promulgated hereafter in respect of Joint Stock
Companies shall always be applicable to and be deemed to be an
integral part of this Memorandum of Association.

 وتسوتمدم النسوخ الباقيوة، لكق طورف نسومة، ) نسمة30( حرر هذا العقد من
.في إن ا إجرا ا تأسيس الشركة

Made in 30 originals of which each of the parities hereto shall have
one copy and the remainder shall be utilised in implementing the
incorporation of the Company.
Name

التوقيــــــــع

Signature

1) The British Bank of the Middle East
2) H.R.H. Prince Mohamed Bin Abdulla Bin Abdulrahman Al Saud
3) H.E. Emir Zeid Bin Mohamed Al Sudeiri
4) Sheikh Sulieman Saleh Al Olayan
5) Sheikh Abdulaziz Hamed Al Qusaibi
6) Sheikh Ali Zeid Al Quraishi
7) Sheikh Saad Mohamed Al Moajil
8) Sheikh Yusuf Abdulatif Jamil
9) Sheikh Yusuf Ebrahim Radwan
10) Sheikh Abdulla Bin Abdulaziz Al Ankary
11) Sheikh Mohamed Yahya Al Badrawi
12) Sheikh Mohamed Abdukarim Al Loheidan
13) Sheikh Fuad Mohamed Bakheit
14) Sheikh Nasser Mohamed Al Saleh
15) Sheikh Abdulrahman Al Abdulkarim
16) Sheikh Abdulmohsin Al Mutlaq
17) Sheikh Abdulmonen Ageel
18) Sheikh Taimur Abdulla Alireza
19) Sheikh Abdulaziz Qasim Kanoo
20) Sheikh Omar Agaad
21) Sheikh Mohamed Imran Bamieh
22) Sheikh Fayek Abu Khadra

.سعود
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اإلســـــــــــــــــــــــم

.البنك البريطاني للشرق األوسط
صاحب السمو األمير محمد بن عبد ل بن عبد الرحمن
.األمير يد بن محمد السديري
.الشيخ سليمان صالا العليان
.الشيخ عبد الع ي حمد القصيبي
.الشيخ علي يد القريشي
.الشيخ سعد محمد المع ق
الشيخ يوسف عبد اللطيف جميق
الشيخ يوسف إبراهيم رضوان
الشيخ عبد ل بن عبد الع ي العنقري
الشيخ محمد يحي البدراوي
الشيخ محمد عبد الكريم اللحيدان
الشيخ فؤاد محمد بميت
الشيخ ناصر محمد الصالا
الشيخ عبد الرحمن العبد الكريم
الشيخ عبد المحسن المطلق
الشيخ عبد المنعم عقيق
الشيخ تيمور عبد ل علي رضا
الشيخ عبد الع ي قاسم كانو
الشيخ عمر عقاد
الشيخ محمد عمران باميف
الشيخ فاةق أبو ارب

)01
)02
)03
)04
)05
)06
)07
)08
)09
)10
)11
)12
)13
)14
)15
)16
)17
)18
)19
)20
)21
)22

THE SAUDI BRITISH BANK
(A Saudi Joint Stock Company)
Articles of Association

البنك السعودي البريطاني
)(شركة مساهمة سعودية
النمام األساسي

Article 1:
There is hereby established between the shareholders concerned a
Saudi Joint Stock Company set up in accordance with the provisions
of the Companies Law, the Banking Control Law, and other Laws
and regulations in force in the Kingdom of Saudi Arabia, as well as
these Bylaws.

:)1( المادة
تأسسووت بموجووب هوووذا النمووام األساسووي بوووين المسوواهمين المعنيووين شوووركة
مسواهمة سوعودية طبقوا ألحكوام نموام الشوركا ونموام مراقبوة البنووك وكوذلك
 وأحكوام هوذا النموام،األنممة األ رى السارية في المملكوة العربيوة السوعودية
.األساسي

Article 2:
The name of the Company shall be THE SAUDI BRITISH BANK
a Saudi Joint Stock Company hereinafter referred to as the
“Company”.

:)2( المادة
ة اسم الشركة هو ةالبنوك السوعودي البريطوانية شوركة مسواهمة سوعودية
".ويشار اليف فيما بعد بعبارة ةالشركة

Article 3:
The objects of the Company shall be to conduct banking business in
accordance with the provisions of the Banking Control Law and
other Laws and Regulations of the Kingdom of Saudi Arabia and in
particular the acquiring of the Branches of The British Bank of the
Middle East at Jeddah, Alkhobar and Dammam, with their assets
and liabilities and carrying on the banking business done by the said
Branches.

:)3( المادة
غورض الشووركة م اولووة عمليووا البنوووك وفقووا ألحكووام نمووام مراقبووة البنوووك
 وبصوفة اصوة شوورا،وأنمموة ولوواةا المملكوة العربيوة السووعودية األ ورى
 بكافوووة، والووودمام، والمبووور،فووروع البنوووك البريطووواني للشووورق األوسوووط ب ووودة
 واإلستمرار في م اولة العموق المصورفي الوذي تقووم بوف،أصولها و صومها
.هذب الفروع المذكورة

Without limitation to the generality of such objectives the Company
shall conduct for its own account or for that of others within or
outside the Kingdom of Saudi Arabia all sorts of Banking business
including the following operations:-

 تووو او الشووركة سووووا لحسوووابها،وبغيوور تحديووود لعموميوووة هووذب األغوووراض
الما أو لحساب غيرها دا ق المملكوة العربيوة السوعودية أو ارجهوا كافوة
:أنواع العمليا المصرفية بما فيها العمليا التالية

a)

To open current account and receive sight and/or time deposits
in Saudi or other currencies.

أو التووي ألجووق/ فوتا الحسووابا ال اريووة وتلقووي الوداةوع تحووت الطلووب و- أ
. بالعملة السعودية أو غيرها من العمال

b)

To open savings accounts and similar type of accounts in Saudi
or other currencies.

 فوووتا حسوووابا التووووفير واألنوووواع المماثلوووة مووون الحسوووابا بالعملووووة- ب
. السعودية أو بغيرها من العمال

c)

To issue, discount, accept and deal in bills of exchange,
promissory notes, drafts, negotiable instruments, bank notes,
coins and currencies of all kinds.

 إصوودار و صوووم وقبووو والتعاموووق فووي السوووندا اإلذنيووة والكمبيووواال- جـ
وأوراق السووحب واألوراق الت اريووة وأوراق النقووود والنقووود المعدنيوووة
.والعمال من كق نوع

d)

To lend money or otherwise extend credit, with or without
security, in Saudi or other currencies.

 منا القروض أو تقديم تسهيال أ رى سوا بامان أو بغيور ضومان- د
.بالعملة السعودية أو بعمال أ رى

e)

To deal in shares and debentures on its own or customers
account.

 التعاموووق فوووي األسوووهم وسوووندا الووودين لحسووواب الشوووركة أو لحسووواب- هــ
. العمال

To deal in debentures or other obligations issued or guaranteed
by the Saudi Government or foreign governments, or financial
institutions.

 التعامووق فووي سووندا الوودين أو األوراق األ وورى الملبتووة لاللتوو ام التووي- و
تصووودرها أو تاووومنها الحكوموووة السوووعودية أو الحكوموووا األجنبيوووة أو
.المؤسسا المالية

To establish letters of credit and issue letters of guarantee, as
well as to grant banking facilities for import, export and local
trade.

 فوووتا اإلعتموووادا المسوووتندية وإصوووودار الكفووواال ومووونا التسووووهيال.المصرفية لعمليا اإلستيراد والتصدير والت ارة المحلية

To acquire, hold, sell and deal in foreign currencies,
commodities, precious metals and coins.

 تملك وحيوا ة وبيوع والتعاموق فوي العموال األجنبيوة والسولع والمعوادن-ح
.والنقود المعدنية النفيسة

f)

g)

h)

i)

To receive money, documents and valuables by way of deposit
or loan or for safe custody and to grant receipts therefore.
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 تلقي النقود والمستندا واألشيا ذا القيمة بطريق الوديعوة أو علو- ط
.سبيق القرض أو لحفمها وإصدار اإليصاال الملبتة لذلك

j)

k)

i)

To obtain credits from, and grant credits to, Government
institutions, banks or other financial institutions, whether local or
foreign.

الحصووووو علوووو إعتمووووادا موووون المؤسسووووا الحكوميووووة والبنوووووك
-ي
والمؤسسوووا الماليوووة األ وووورى سووووا المحليووووة أو األجنبيوووة وتقووووديم
. اإلعتمادا إل أي من هذب المؤسسا

To open accounts in the name of the Company with local or
foreign banks, or other financial institutions.

 فوووتا حسوووابا باسوووم الشوووركة لووودى البنووووك المحليوووة أو األجنبيوووة أو-ك
.المؤسسا المالية األ رى
. إنشا صناديق اإليداع وإدارتها وتأجيرها-

To establish, administer and lease safe deposit boxes.
l)

To act as agent, correspondent or representative of local
or foreign banks.

.القيام بعمق الوكيق أو المراسق أو المملق للبنوك المحلية أو األجنبية

-م

n)

To effect the transfer of funds to other places in the Kingdom
of Saudi Arabia and abroad .

 القيام بعمليوا تحويوق األمووا إلو أمواكن أ ورى فوي المملكوة العربيوة-ن
.السعودية أو ارجها

o)

To act as agent for the collection of money, bills, promissory
notes and any other documents in the Kingdom of Saudi
Arabia and abroad .

 القيام كوكال بعمليوا تحصويق األمووا والكمبيواال والسوندا وأي-س
.مستندا أ رى في المملكة العربية السعودية أو ارجها

p)

To perform any other banking transactions which are not
prohibited by the Banking and Monetary Laws in force in the
Kingdom of Saudi Arabia .

 القيووام بأيووة معووامال مصوورفية أ وورى غيوور محمووورة بمقتا و أنممووة-ع
.البنوك والنقد ال نافذة في المملكة العربية السعودية

q)

To establish, operate and manage bonded and other warehouses
for storing goods and commodities and to grant loans against
such goods or commodities.

 إنشووا وتشووغيق وإدارة ممووا ن اإليووداع والممووا ن األ وورى لتمووو ين- ف
.البااةع و السلع ومنا قروض بامان هذب البااةع والسلع

r)

To act as financial agent or representative, and to otherwise
participate in the management of the affairs of any other
natural or legal person or persons .

 العموق كوكيووق مووالي أو مملووق واإلشووتراك بأيووة صووفة أ وورى فووي إدارةاألعمووا الماصووة بووأي شوومل وور طبيعووي أو إعتبوواري أو أشووما
.رين

s)

To collect, either in the Kingdom of Saudi Arabia or abroad,
on behalf of any other natural or legal person, or as trustee,
executor of estates, or pledgee, monies due by third parties
and give discharge or receipts .

 تحصيق المبالغ المستح قة لدى طورف ثالوث سووا فوي المملكوة العربيوة-ق
السعودية أو ارجها بالنيابة عن أي شومل ور طبيعوي أو إعتبواري
أو بصووفتها أمينووا عليهوووا أو منفووذا لوصووية أو داةنوووا مرتهنووا وإصووودار
.الممالصا وسندا القبض

t)

To promote, effect, guarantee, underwrite, participate in,
manage and execute any issue whether public or private
made by any State, Municipality, Organisation or Company,
of shares, stocks, debentures, debenture stocks, notes, bonds
or other obligations, in the Kingdom of Saudi Arabia or
elsewhere, and to subscribe for, acquire, hold, manage,
develop, deal in and dispose of such instruments .

 القيوام بوودعم وطورح وضوومان وتعهود واإلشووتراك فوي وإدارة وتنفيووذ أي-ر
إصدار عام أو ا تقوم بوف أيوة دولوة أو بلديوة أو مؤسسوة أو شوركة
ألسهم أو سندا أو سندا دين أو سندا الدفع أو الصكوك المتداولة
،وغيرهوووا مووون الوووذمم فوووي المملكوووة العربيوووة السوووعودية أو فوووي غيرهوووا
واإلكتتاب في ملق هذب األوراق وتملكهوا وحيا تهوا وإدارتهوا وتنميتهوا
.والتعامق فيها والتصرف فيها

u)

To manage, sell, realise, hold and deal with any property and
any right, title or interest in any property, movable or
immovable which the Company may acquire or own or
which may come into the possession of the Company in
satisfaction or part satisfaction of any of its claims, or as
security for any loans or advances or which may be
connected with any such claim or security.

، إدارة وبيع وإستغال وحيا ة والتعامق في أي ملك أو حق أو مصلحة-ش
في أي ملك منقو أو ثابت قد يؤو إل الشركة أو تتملكف أو قود يود ق
فووي حيووا ة الشووركة إسووتيفا لكووق أو بعووض مطلوباتهووا أو ضوومانا أليووة
. قروض أو سلف قد تتعلق بأي من هذب المطلوبا أو الامانا

v)

To establish limited liability or joint stock companies which
affiliate aline, to own interests or shares in existing
companies, or merge with such companies, or participate
with others in establishing limited liability or joint stock
companies in accordance with the applicable laws and
regulations in the Kingdom of Saudi Arabia .

 تأسوويس شووركا تابعوووة بمفردهووا ذا مسوووتولية محوودودة أو مسووواهمةوتملك االسهم والحصل في شركا أ رى قاةمة أو االندما معهوا أو
اإلشتراك مع الغير فوي تأسويس الشوركا المسواهمة أو ذا المسوتولية
المحوودودة وذلووك مووع مراعوواة األنممووة واللووواةا السووارية فووي المملكووة
.العربية السعودية
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w)

To acquire the whole or any part of the business, goodwill
and assets of any company or person as security for or in
payment (in whole or part) of any loan or other extension of
credit by the Company .

 تملك كق العمق أو جو منوف ومقوماتوف المعنويوة وأصوولف بالنسوبة ألي- ث
شووركة أو شووومل كاوومان أو للوفوووا كوووامال أو ج ةيووا بوووأي قووورض أو
.تسهيال إةتمانية مقدمة من الشركة

x)

To borrow money and enter into contracts for the loan to the
Company of any monies required by the Company and to
pledge or mortgage assets of the Company or furnish other
security for the repayment or performance of obligations of
the Company in connection with any such loans in the
Kingdom of Saudi Arabia or elsewhere .

 إقتراض األموا وإبرام عقود القروض للشركة ألية مبالغ تحتا إليها-خ
 ورهن أصو الشركة أو تقديم أي ضمان أ ر لرد القروض أو،الشركة
الوفوا بشلت امووا الشووركة الناشوتة عوون القووروض فوي المملكووة العربيووة
.السعودية أو في أية جهة أ رى

y)

To do all such other acts and things, as are incidental or
conducive to the promotion or advancement of the business
of the Company, subject always to due compliance with the
relevant Laws and Regulations in Force in the Kingdom of
the Saudi Arabia .

 القيوام بكافووة األعمووا والتصوورفا األ وورى التووي يترتووب عليهووا أو التووي-ذ
 وذلووك داةمووا مووع،يكووون موون شووأنها تقوودم أعمووا الشووركة أو إتسوواعها
مراعاة أحكام األنمموة واللوواةا الماصوة السوارية فوي المملكوة العربيوة
.السعودية

z)

The company conducts its activities in accordance with the
relevant regulations and after obtaining the necessary
licenses from the concerned authoroties , if any.

 وتموارس الشوركة أنشوطتها وفوق األنممووة المتبعوة وبعود الحصوو عل و- ض
. الترا يل الال مة من ال ها الممتصة إن وجد

Article 4 :
The Head Office of the Company shall be at Riyadh. It may be
transferred to any other place in the Kingdom of Saudi Arabia in
accordance with a resolution approved at a General Meeting. The
Board of the Company may establish branches or agencies or
subsidiaries in the Kingdom of Saudi Arabia and abroad and may
appoint correspondents at such places in the Kingdom and abroad as
may be necessary or convenient for conducting the operations of the
Company, subject always to due observance of the relevant rules
and regulations in force in the Kingdom of Saudi Arabia.

:)4 ( المادة
 وي وو نقلوف الو أيوة جهوة،يكون المرك الرةيسوي للشوركة مدينوة الريواض
.أ رى في المملكة العربية السعودية بمقتاو قورار تصودرب ال معيوة العاموة
وي و لم لس إدارة الشركة أن ينش فروعوا أو وكواال أو شوركا تابعوة
فوي المملكوة العربيووة السوعودية و ارجهوا وي ووو أن يعوين مراسولين فووي أي
.جهة في المملكة و ارجها حسبما يتطلبوف نشواط الشوركة أو يكوون مفيودا لوف
وذلك داةما مع مراعاة أحكام األنممة واللواةا السوارية فوي المملكوة العربيوة
.السعودية

:)5 ( المادة

Article 5:
The duration of the Company shall be (99) ninety-nine Gregorian
calendar years, commencing from the date of the decision made by
the Minister of Commerce announcing the incorporation of the
Company, pursuant to Article 64 of the Companies Law, which life
may be extended thereafter by a resolution passed by an
extraordinary General Meeting at least one year before the end of
the said term.

 ) تسع وتسعون سنة ميالدية تبدأ من تاريخ قرار و ير99( مدة الشركة
، ) مون نموام الشوركا64( الت ارة بوشعالن تأسويس الشوركة طبقوا للموادة
وي ووو داةمووا إطالووة موودة الشووركة بقوورار تصوودرب ال معيووة العامووة غيوور
.العادية قبق إنتها المدة المذكورة بسنة واحدة عل األقق

Article 6 :

: )6 ( المادة
 ) مسووة عشوور ألووف مليووون15 ر000 ر000 ر000( رأس مووا الشووركة
 ) ألوووف و مسووماةة مليووون سوووهم1 ر500 ر000ر000 ( سووعودي مقسووم إلوو
 ) عشرة رياال سوعودية مدفوعوة10( نقدي متساوية القيمة وقيمة كق سهم
 وتكون كلها أسهما ً عاديوة ونقديوة ومتسواوية فيموا تمولوف أو ترتبوف.بالكامق
.من حقوق والت اما من كافة النواحي

The Share Capital of the Company shall be Saudi Riyals fifteen
billion (SAR 15,000,000,000) divided into one billion five hundred
million (1,500,000,000) fully paid shares of equal nominal value of
Saudi Riyals ten (SAR 10) each, all of which will be ordinary and
cash shares, and all of which shall rank pari passu as one class in
all respects.

وللشووركة الحووق فوووي تعووديق رأسووومالها بال يووادة أو بوووالتمفيض مووع مراعووواة
األحكووام الووواردة فووي هووذا النمووام األساسووي ونمووام الشووركا ونمووام مراقبووة
.البنوك وأية أنممة أو لواةا أ رى تسري عل ذلك

The Company shall have power to alter its Share Capital by way of
increase or decrease subject to the provisions of this Bylaws, the
Companies Law, the Banking Control Law, and any other applicable
laws and regulations.
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: ) 7 ( المادة
إكتتب المؤسسون والمساهمون في رأس ما الشركة بالكامق وتم دفع قيمة
. أسهم الشركة بأكملها

Article 7 :
The founders and shareholders subscribed to the entire capital of
the company and the entire value of the company's shares was paid.

Article 8 :
A shareholder shall pay the value of the shares on the specified
deadlines set therefor. If a shareholder fails to make such payments
on the due dates, the Board may, after notifying the shareholder with
a registered letter, sell such shares in a public auction or in the stock
exchange, as appropriate, and in accordance with the guidelines set
by the relevant authority.

:) 8( المادة
 وإذا تملوف عون،يلت م المساهم بدفع قيمة السهم في المواعيد المعينوة لوذلك
 جا لم لس اإلدارة بعد إعالموف بمطواب مسو ق،الوفا في ميعاد االستحقاق
ً بيع السهم في الم اد العلنوي أو سووق األوراق الماليوة بحسوب األحووا وفقوا
.للاوابط التي تحددها ال هة الممتصة

The Company shall cancel the share sold pursuant to this Article and
give the purchaser a new share holding the same number as the
cancelled share, a notation of which shall be made in the
shareholders register.

 وتعطووي المشووتري،وتلغوي الشووركة السووهم المبيووع وفق وا ً ألحكووام هووذب المووادة
 وتؤشر في س ق األسهم بوقووع البيوع، سهما ً جديداً يحمق رقم السهم الملغ
.مع بيان اسم المالك ال ديد

Article 9:

:) 9 ( المادة
 وفي حالوة يوادة رأس موا الشوركة ال ي وو إصودار.تكون األســـــهم إسمية
 ولكوون ي ووو أن تصوودر بووأعل موون هووذب،األسووهم بأقووق موون قيمتهووا اإلسوومية
 وفي هوذب الحالوة األ يورة ياواف فورق القيموة فوي بنود مسوتقق ضومن.القيمة
. وال ي و تو يعها كأرباح عل المساهمين،حقوق المساهمين

The Company’s shares shall be nominal shares. In the event of an
increase of Share Capital, the new shares shall not be issued at less
than their par value, but they may be issued at a higher value and in
such case the difference shall be recognized in an independent item
under shareholders’ equity and may not be distributed as dividends to
shareholders.
A share shall be indivisible vis-à-vis the Company. In the event that
a share is owned by several individuals, they shall select one person
from them to exercise, on their behalf, the rights pertaining to the
share, and they shall be jointly responsible for the obligations arising
from the ownership of the share.

 وفي حالة تملك عدة،وتكون األسهم غير قابلة للت ةة في مواجهة الشركة
أشما سهما واحدا ي ب عليهم إ تيوار أحودهم لينووب عونهم فوي إسوتعما
 ويكون هؤال األشما مسوتولين بالتاوامن عون.الحقوق المتصلة بالسهم
.اإللت اما الناشتة عل ملكية السهم

Article 10 :

:)10 ( المادة
تكون األسهم قابلة للتداو ومع ذلك وبالرغم من القيود األ رى المنصوو
 ال ي ووو تووداو األسووهم التووي إكتتووب فيهووا،عليهووا فووي هووذا النمووام األساسووي
مؤسسو الشركة قبوق نشور المي انيوة وحسواب األربواح والمسواةر عون موس
سنوا مالية كاملة من تاريخ تأسيس الشركة وال تقق مدة كق منها عن إثن
.عشر شهرا

The shares shall be transferable. However, notwithstanding the
other restrictions provided for in these Bylaws, shares subscribed for
by the founding shareholders of the Company shall not be
transferred before the publication of the balance sheet and profit and
loss accounts for 5 (five) complete fiscal years consisting of at least
twelve months each from the date of the incorporation of the
Company.
However, the shares subscribed for by the founding shareholders
may be transferred during the lock up period from one founding
shareholder to another, from the heirs of a deceased founding
shareholder to a third party or in case of enforcement against the
property of a bankrupt or insolvent founding shareholder, provided
that other founding shareholders shall have priority in such case. In
such cases the Board shall have the right either to approve or to
refuse the transfer of share in accordance with the applicable laws
and regulations in the Kingdom of Saudi Arabia.
The provisions of this Article shall apply to shares subscribed for by
the founders in a capital increase prior to the lapse of the lock up
period.
This provision shall not apply to shares owned by HSBC Holdings
BV as long as such shares, subject to the applicable laws and
regulations, are transferred to an entity wholly owned or controlled
by HSBC Holding BV or to an entity which controls HSBC Holdings
BV or to a wholly owned subsidiary of that entity.
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ومع ذلك ي و ال فترة الحمر نقق ملكية األسهم التي إكتتب فيها
المؤسس وفقا ألحكام بيع الحقوق من أحد المؤسسين إل مؤسس أ ر أو
من ورثة أحد المؤسسين في حالة وفاتف إل الغير أو في حا التنفيذ عل
 عل أن تكون أولوية امتالك تلك،أموا المؤسس المعسر أو المفلس
 وفي هذب الحاال يكون لم لس اإلدارة الحق.األسهم للمؤسسين اآل رين
 طبقا لألنممة،في الموافقة عل نقق ملكية السهم أو األسهم أو رفاف
.واللواةا السارية في المملكة العربية السعودية

وتسري أحكام هذب المادة عل ما يكتتب بف المؤسسون في حالة يادة رأس
.الما قبق انقاا مدة الحمر
وال يسري هذا الحكم عل األسهم المملوكوة لشوركة هوونو كوونو وشونغهاي
المصوورفية القاباووة (بووي فووي) مادامووت هووذب االسووهم منقولووة طبقووا لألنممووة
واللووواةا النافووذة إل و منشووأة تملكهووا أو تهوويمن عليهووا شووركة هووونو كووونو
وشونغهاي المصوورفية القاباوة (بووي فووي) أو إلو المنشووأة التوي تهوويمن عل و
شوركة هووونو كوونو وشوونغهاي المصورفية القاباووة (بوي فووي) أو إلو شووركة
.تابعة مملوكة بأكملها لتلك المنشأة

: )11 ( المادة
.جميع األسهم قابلة للتداو وفقا ً ألحكام نمام السوق المالية

Article 11:
All shares will be transferable in accordance with the provisions of
the Capital Market Law.

Article 12:
The Company, after having obtained a No Objection from SAMA,
may purchase or pledge its own shares in accordance with the
guidelines set by the relevant regulatory authorities. However, the
shares purchased by the company shall not bear any voting rights at
General Meetings.

:)12 ( المادة
ي وو للشوركة وذلوك بعود الحصوو علوي عودم ممانعوة مؤسسوة النقود العربووي
السعودي أن تشتري أسهمها أو ترهنها وفقا ً للاوابط التي تاعها ال هوا
 وال يكووون لألسووهم التووي تشووتريها الشووركة أصوووا فووي جمعيووا،التنميميووة
.المساهمين

In addition, the Company, after having obtained a No Objection
from SAMA, may pledge shares in accordance with the guidelines
set by the relevant regulatory authorities. A pledgee of shares is
entitled to all rights attached to the pledged shares, including the right
to receive dividends, except for the right to attend and vote at
General Meetings unless the relevant pledge agreement provides
otherwise.

كمووا ي ووو وذلووك بعوود الحصووو علووي عوودم ممانعووة مؤسسووة النقوود العربووي
،السووعودي رهوون األسووهم وفقووا ً للاوووابط التووي تاووعها ال هووا التنميميوووة
ويكوووون للوووداةن المووورتهن أحقيوووة قوووبض األربووواح واسوووتعما كافوووة الحقووووق
المت صلة بالسهم باستلنا حاور اجتماعوا ال معيوة العاموة للمسواهمين أو
. ما لم يتفق في عقد الرهن عل غير ذلك،التصويت فيها

Article 13:

: )13 ( المادة
) ي و بقرار من ال معية العامة غير العادية وذلك بعود الحصوو علوي1(
عودم ممانعووة مؤسسووة النقود العربووي السووعودي يوادة رأس المووا موون
وقووت آل وور موون ووال اصوودار أسووهم جديوودة مقابووق حصوول نقديووة أو
 أو فوي م قابوق مقوودار،عينيوة أو فوي مقابوق موا علو الشوركة مون ديوون
اإلحتيوواطي النمووامي الوووذي تقوورر ال معيووة العاموووة إدماجووف فوووي رأس
 بشورط أن، أو في مقابق تحويق أدوا دين أو صوكوك تمويليوة، الما
 ويعووين القوورار.تكوون أيووة يووادة سووابقة إن وجوود قوود دفعووت بأكملهووا
 وال يشووترط دفووع ال يووادة فووي رأس. إجورا ا ال يووادة فووي رأس المووا
الما بأكم لها إذا كوان ال و غيور المودفوع مون رأس الموا يعوود إلو
أسهم صدر مقابق تحويق أدوا دين أو صوكوك تمويليوة إلو أسوهم
ولم تنتف بعد المدة المقررة لتحويلها إل أسهم

1)

The Company, after having obtained a No Objection from
SAMA, may from time to time and upon a resolution of the
extraordinary General Meeting, increase the Company’s Share
Capital by issuing new shares against cash, in-kind
contributions, the Company’s debts or any portion of the
Company’s statutory reserve which the General Meeting
resolves to convert into Share Capital, or against the conversion
of debt instruments or Sukuk; provided that any previous
increase, if any, of the Share Capital has been fully paid.
However, the capital is not required to be fully paid if the
unpaid portion of capital relates to shares issued in exchange
for converting financing debt instruments or Sukuk into shares
where the prescribed period for such conversion has not
lapsed.

2)

After having obtained a No Objection from SAMA,
Shareholders, at the time of issuing the extraordinary General
Meeting resolution approving the increase of the Company’s
Share Capital, shall have pre-emptive rights to subscribe for
new cash shares. The shareholders shall be advised of their
pre-emptive rights, terms, conditions, and subscription opening
and closing dates by publishing in a daily newspaper or by
registered mail.

) بعوود الحصووو علوووي عوودم ممانعووة مؤسسوووة النقوود العربووي السوووعودي2(
للمساهم المالك للسهم وقت صدور قورار ال مع يوة العاموة غيور العاديوة
بالموافقوة عل و يووادة رأس الموا األولويووة فووي اإلكتتواب فووي األسووهم
 ويبلوغ هوؤال بووأولويتهم،ال ديودة التوي تصوودر مقابوق حصول نقديووة
بالنشور فووي جريودة يوميووة أو بوابالغهم بواسووطة البريود المس و ق عوون
قووورار يوووادة رأس الموووا وشوووروط االكتتووواب ومدتوووف وتووواريخ بدايتوووف
وانتهاةف

3)

A shareholder may sell or assign its pre-emption right during
the period from the date of the resolution of the General
Meeting approving the capital increase until the closing date of
subscription in the new shares related to such rights, in
accordance with the guidelines set by the relevant regulatory
authority and after having obtained a No Objection from
SAMA. The extraordinary General Meeting may, where it
considers it to be in the best interest of the Company, suspend
the shareholder’s pre-emptive rights in a capital increase
against cash contributions or grant such pre-emptive rights to
others. In all cases, the extraordinary General Meeting may
allot all or part of the shares issued as a result of a capital
increase to the employees of the Company and/or its
subsidiaries. The shareholder may not exercise their preemptive rights on such shares allotted to employees.

) ويحق للمساهم بيع حق األولوية أو التنا عنف ال المدة من وقوت3(
صدور قرار ال معية العامة بالموافقة عل يادة رأس الما إلو أ ور
 وذلوك بعود،يوم لتكتتاب في األسهم ال ديودة المرتبطوة بهوذب الحقووق
الحصوو عل و عوودم ممانعووة مؤسسووة النقوود العربووي السووعودي ووفقووا
 ويحق لل معية العامة غير.للاوابط التي تاعها ال ها التنميمية
العاديوة وقووف العمووق بحووق األولويووة للمسوواهمين فووي االكتتوواب ب يووادة
رأس الما مقابق حصل نقدية أو إعطا األولويوة لغيور المسواهمين
 كموا يحوق لل معيوة.في الحاال التوي تراهوا مناسوبة لمصولحة الشوركة
العامة غير العاديوة فوي جميوع األحووا أن تمصول األسوهم المصودرة
عند يادة رأس الما أو ج اً منهوا للعواملين فوي الشوركة والشوركا
 وال ي و للمساهمين ممارسة حوق. أو أي من ذلك،التابعة أو بعاها
األولوية عند إصدار الشركة لألسهم الممصصة للعاملين
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4)

Such new shares shall be allotted to the holders of pre-emptive
rights who apply for subscription in proportion to their
respective existing holdings of pre-emptive rights resulting from
capital increase, provided that the number of new shares
allotted to a shareholder shall not exceed what the shareholder
has applied for. The remaining new shares shall be allotted to
the holders of pre-emptive rights who applied for more than
their entitlement provided that the number of new shares they
are allotted does not exceed what they have applied for. Any
remaining new shares not allotted to existing shareholders shall
be offered for public subscription unless the extraordinary
General Meeting resolution or the Capital Market Law provide
otherwise.

 تو ع األسهم ال ديودة علو، ) أعالب3( ) مع مراعاة ما ورد في الفقرة4(
حملوة حقووق االولويووة الوذين طلبوووا اإلكتتواب بنسوبة مووا يملكونوف موون
حقووق أولويوة موون اجموالي حقوووق األولويوة النات ووة مون يووادة رأس
المووا بشوورط أال ي ووواو مووا يحصووولون عليووف مووا طلبووووب موون األسوووهم
 ويوووو ع البووواقي مووون األسوووهم ال ديووودة علووو حملوووة حقووووق.ال ديووودة
األولوية الذين طلبوا أكلر من نصيبهم بنسبة موا يملكونوف مون حقووق
، أولويوة موون إجموالي حقوووق األولويوة النات ووة مون يووادة رأس المووا
شريطة أال يت او ما يحصولون عليوف موا طلبووب مون األسوهم ال ديودة
 مالم تقرر ال معية غير العادية،ويطرح ماتبق من األسهم عل الغير
غير ذلك أو ينل نمام السوق المالية عل غير ذلك

5)

In case of an increase of Share Capital through
issuance of new shares in cash, such issuance of shares
shall in no way result in the shares held by non-Saudis
to exceed the limits prescribed by law

) وفووي حالووة يووادة رأس المووا موون ووال اصوودار أسووهم جديوودة مقابووق5(
حصول نقديووة في ووب مراعوواة اال يووؤدي هووذا اإلصوودار بأيووة حووا إل و
يادة عدد األسهم التي يملكهوا غيور السوعوديين عون النسوب المقوررة
.ً نماما

Article 14:
The Company, after having obtained a No Objection from SAMA,
may by a resolution of the extraordinary General Meeting reduce its
Share Capital if it exceeds its requirements or if the Company incurs
loss, provided that the Company’s Share Capital shall not be less
than the minimum prescribed by the Banking Control Law. Such
resolution shall not be passed except after reviewing the Auditor’s
Report as to the reasons thereof, the Company’s liabilities and the
repercussions of reduction on such liabilities.

:)14 ( المادة
ي و بقرار من ال معية العامة غيور العاديوة وذلوك بعود الحصوو علوي عودم
ممانعوة مؤسسوة النقود العربووي السوعودي تمفويض رأس موا الشووركة إذا اد
 شوووريطة أن ال يقوووق رأس موووا،عوون حاجتهوووا أو إذا منيوووت الشوووركة بمسوواةر
 وال يصدر. الشركة عن الحد األدن المنصو علية في نمام مراقبة البنوك
القرار إال بعد تالوة تقرير مراجعي الحسابا عن األسباب الموجبة لوف وعون
. الت اما الشركة وأثر التمفيض في هذب االلت اما

The Resolution shall determine the way in which such reduction
would be effected, whether by cancellation of a number of shares
equalling the reduction amount in which case shareholders must be
treated equally, or by the Company purchasing and cancelling a
number of shares equalling the reduction amount in accordance with
the Capital Market Law.

 سوا بشلغا عدد من األسوهم،ويبين القرار طريقة إجرا ا هذا التمفيض
بما يعاد القدر المطلوب تمفياف والذي ينبغي فيف مراعواة المسواواة فيموا
 او بشرا الشركة بشكق مباشر وفقا لنموام السووق الماليوة،بين المساهمين
.لعدد من أسهمها بما يعاد القدر المطلوب تمفياف ومن ثم إلغاؤها

In case the reduction is due to the excess of the Share Capital to the
Company’s requirements, creditors shall be invited to object thereto
within sixty days following the publication of the Resolution of
reduction in a daily newspaper circulated in the town where the
Company’s Head Office is located. In case a creditor objected
thereto and submitted his documents within the said period, the
Company shall pay him his debt if it is due for payment or furnish
him with sufficient collateral if deferred

وإذا كان التمفيض نتي ة يادة رأس الما عن حاجة الشوركة وجبوت دعووة
) ستين يوما ً من تاريخ نشور60( الداةنين إلي إبدا اعتراضاتهم عليف ال
قورار التمفوويض فووي صووحيفة يوميووة تووو ع فووي البلوود الووذي يقووع فيووف المرك و
 فشذا اعترض أحدهم وقدم إلي الشركة مستنداتف في الميعاد.الرةيسي للشركة
المذكور وجب علي الشركة أن تؤدي إليف دينف إذا كوان مسوتحقا ً للودفع أو أن
.ًتقدم ضمانا ً كافيا ً للوفا بف إذا كان جال

:)15 ( المادة
ي و للشركة أن تح األسهم المملوكة ألي مساهم يكوون مودينا للشوركة
ً  وذلوك ضومانا، مع ما يكون مستحقا لها مون حصول أربواح غيور مدفوعوة
 بشورط،ألدا المبالغ المستحقة فوي ذمتوف أو ألدا الت اماتوف نحوو الشوركة
. ثابت أو مقيد في س ال الشركة،أال تكون األسهم محملة بأي حق للغير

Article 15 :
The Company may seize shares owned by any shareholder who is
indebted to the Company together with any unpaid dividends thereon
to secure the repayment of sums payable by him or the discharge of
his obligations vis-à-vis the Company; provided, always that they are
not the subject of an existing pledge to a third party which has been
acknowledged and registered in the Company’s registers.
The Board, after giving thirty days’ notice to such shareholder, shall
have the right to sell by auction such seized shares, recoup itself out
of the sale proceeds, and reimburse the remainder of such sale
proceeds, if any, to the shareholder. In case the proceeds of such
sale are not sufficient for settling the debts and obligations of the
shareholder to the Company, the Company shall have the right to
claim the balance from the shareholder’s other property.
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ولم لوس اإلدارة بعوود ماوي ثالثووين يوموا ً موون إ طوار هووذا المسواهم أن يقوووم
ببيوع هوذب األسوهم المح وو ة بووالم اد وأن يسوتوفي مالهوا مون حصويلة البيووع
 فشذا لم تكن حصيلة. إن وجد إل المساهم،وأن يرد ما بقي من هذب الحصيلة
 يحوق للشوركة مطالبوة،البيع كافية للوفا بديون المساهم والت اماتف للشوركة
.ما تبقي لها من أموا المساهم األ رى

Article 16 :
The Company may, in accordance with the Capital Market Law,
taking into consideration the provisions of Banking Control Law,
issue debt instruments, bonds of equal value or financing Sukuk,
transferrable and indivisible for the loans whether in Saudi or other
currencies.
In addition, the Company may, by a resolution of the extraordinary
General Meeting, issue debt instruments or Sukuk that are
convertible to shares, , in accordance with the Capital Market Law
taking into consideration the provisions of the Banking Control Law
unless terms of issuance are included therein,
after the
extraordinary General Meeting passes a resolution determining the
maximum limit of shares to be issued against such debt instruments
or Sukuk, whether such debt instruments or Sukuk have been issued
at the same time or through a series of issuances or through one or
more programs to issue debt instruments or Sukuk.

:)16 ( المادة
ي و للشركة وفقا لما إشتمق عليف نمام السووق الماليوة وموع مراعواة أحكوام
نموووام مراقبوووة البنووووك أن تصووودر بوووالقروض التوووي تعقووودها سووووا بالعملوووة
السعودية أو غيرها أدوا دين وسندا متساوية القيمة أو صكوك تمويليوة
.قابلة للتداو وغير قابلة للت ةة
 أن تصوودر-  بقوورار موون ال معيووة العامووة غيوور العاديووة- كمووا ي ووو للشووركة
أدوا دين أو صكوك تمويليوة قابلوة للتحويوق إلو أسوهم وفقوا لنموام السووق
. ما لم تتامن شروط إصودار،المالية ومع مراعاة أحكام نمام مراقبة البنوك
وذلك بعد صدور قرار من ال معية العامة غير العادية تحدد فيف الحد األقص
،لعودد األسووهم التووي ي وو أن يووتم إصوودارها مقابوق تلووك األدوا أو الصووكوك
سوا أصدر تلك األدوا أو الصكوك في الوقت نفسف أو من وال سلسولة
من اإلصودارا أو مون وال برنوامو أو أكلور إلصودار أدوا ديون أو صوكوك
.تمويلية

The Board shall, without a new approval of the General Meeting,
issue new shares against the debt instruments or Sukuk for which
the holders thereof request their conversion, upon the completion
period specified for the holder of such instruments or Sukuk. The
Board shall take the necessary to amend the Bylaws of the company
in regards to the number of shares issued and the capital. The Board
must announce the completion of the procedures of each Capital
increase in accordance with the mechanism set in the Regulation for
the publication of General Meeting resolutions

-  دون حاجوة إلو موافقوة جديودة مون هوذب ال معيوة- ويصودر م لوس اإلدارة
،أسهم جديدة مقابق تلوك األدوا أو الصوكوك التوي يطلوب حاملوهوا تحويلهوا
.فووور انتهووا فتوورة طلووب التحويووق المحووددة لحملووة تلووك األدوا أو الصووكوك
ويتمذ الم لس ما يل م لتعديق نمام الشركة األساس فيما يتعلق بعدد األسوهم
 وي ب عل م لس اإلدارة شهر اكتما إجرا ا كق. المصدرة ورأس الما
يوادة فوي رأس الموا بالطريقوة المحووددة فوي النموام لشوهر قورارا ال معيووة
.العامة

Article 17 :

:)17 ( المادة
 يكون من بينهم، يتول إدارة الشركة م لس ادارة مؤلف من عشرة أعاا
ستة أعاا يمللون المساهمين السعوديين تعينهم ال معية العامة العادية
 إضافة، ويتم انتمابهم وفقا ً ألسلوب التصويت التراكمي، لمدة ثالث سنوا
إل أربعة أعاا ممللين للشريك األجنبي شركة هونو كونو وشنغهاي
 وذلك،المصرفية القاباة (بي في) والذين يتم ا تيارهم وتعيينهم من قبلف
بعد الحصو علي عدم ممانعة مؤسسة النقد العربي السعودي عند أي
. وي و إعادة تعيين جميع أعاا الم لس لمدد أ رى،تعيين

The Company shall be managed by a board of directors composed
of ten (10) directors, six (6) of whom shall represent the Saudi
shareholders and be appointed by the Ordinary General Meeting for
three year terms by way of election pursuant to the accumulative
voting method, and four (4) of whom shall represent HSBC Holdings
BV, by mean of election and appointment after having obtained a No
Objection from SAMA upon any appointment. All Directors may be
reappointed for new terms.
So long as HSBC Holdings BV holds at least forty per cent (40%)
of the Company’s shares it shall have the right to appoint four (4)
Directors for the Board, and to replace all or any of them. Such
appointment or replacement shall be made by the board of directors
of HSBC Holdings B.V. and communicated by a letter addressed to
the Company’s Board.

)وطالموا بقيووت شوركة ه و ونو كوونو وشوونغهاي المصورفية القاباووة (بوي فووي
 ) أربعين في الماةوة علو األقوق مون األسوهم يحوق لهوا أن%40( مالكة لنسبة
 ويوتم هوذا.تعوين أربعوة أعاوا فوي الم لوس وأن تبودلهم جميعوا أو أي مونهم
التعيين أو التبديق بقرار يصدرب م لس إدارة شركة هونو كوونو وشونغهاي
 ويتول إبالغف بكتواب يوجوف إلو م لوس إدارة،)المصرفية القاباة ( بي في
.الشركة

Article 18 :

:)18 ( المادة
 ) أعوالب فيمووا يتعلووق بحوق شووركة هووونو17 ( موع مراعوواة موا ورد فووي الفقوورة
كووونو وشوونغه اي المصوورفية القاباووة (بووي فووي) بتعيووين أربعووة أعاووا فووي
 يحوق لكوق مسوواهم ترشويا نفسوف أو شوومل ور أو أكلور لعاوووية،الم لوس
.  وذلك في حدود نسبة ملكيتف في رأس الما،م لس اإلدارة

Without prejudice to Article seventeen (17) above regarding HSBC
Holdings BV’s right to appoint four (4) Directors for the Board,
each shareholder is entitled to nominate one or more including
himself or others for membership of the Board in accordance with
such shareholder’s ownership percentage in the Company’s capital.

Article 19 :
The ordinary General Meeting may, at any time, remove all or any of
the Directors without prejudice to their rights to compensation in
case the termination was unjustified or at an inappropriate time. A
Director may resign, provided that such resignation is made at a
proper time, otherwise he shall be responsible vis-à-vis the Company
for any damages resulting from his/her resignation.
The office of a Dire ctor shall be vacated:
-

: )19 ( المادة
لل معية العامة العادية للشركة الحق في كق وقت بع جميع أعاا م لوس
 ودون إ ال بأي حقوق فلعاوو الم لوس المعو و الحوق،االدارة أو بعاهم
بالمطالبووة بووالتعويض إذا وقووع الع و لسووبب غيوور مقبووو أو فووي وقووت غيوور
 بشوورط أن يكوون ذلووك فوي وقووت، ولعاوو م لووس االدارة أن يسوتقيق.مناسوب
 وإال كووان مسووؤوالً ت وواب الشووركة عمووا يترتووب علوو اسووتقالتف موون،مناسووب
.أضرار
: تنتهي عاوية الم لس
بشنتها مدتها

at the end of its term;
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-

-

-

upon the resignation of the Director;
upon the Director attaining the age of seventy (70) Gregorian
calendar years unless the General Meeting decides otherwise;
if the Director becomes disqualified from holding office under
any law in force in the Kingdom of Saudi Arabia;
if the Director is removed from his office by a resolution
passed through the General Meeting by a majority of two thirds
in case such removal is not requested by the Board and of a
simple majority in case the removal is requested by the Board;
if the Director is found to be of unsound mind;
if the Director is convicted of an offence involving dishonesty,
fraud or moral turpitude; Or
if the Director becomes bankrupt or makes any arrangement
or settlement with his creditors.

بشستقالة العاو
إذا بلوغ العاوو سوون السوبعين السونة الميالديووة إال إذا قورر ال معيووة
.العامة غير ذلك
إذا أصبا غير صالا للعاوية وفقا ألحكام أي نمام نافذ في المملكوة
.العربية السعودية
بع لوف بقورار موون ال معيوة العامووة يصودر بأغلبيوة اللللووين إذا لوم يكوون
الع و بطلووب موون م لووس اإلدارة وباألغلبيووة البسوويطة إذا كووان العوو
.بنا عل طلب م لس اإلدارة

-

.إذا أصبحت قواب العقلية غير سليمة
.إذا حكم بشدانتف في جريمة مملة باألمانة أو غش أو ماسة بالشرف

-

إذا حكم بشفالسف أو أجرى ترتيبا أو صلحا مع داةنيف

-

-

If the position of a Director (other than the Directors appointed by
HSBC Holdings BV) became vacant and as a result the number of
Directors fell below six (6), the ordinary General Meeting should be
convened within sixty (60) days to appoint the necessary number of
Directors. Otherwise, the Board may, without prejudice to Article
seventeen (17) of this Bylaws, temporarily appoint an experienced
and competent member and, within five (5) working days of such
appointment, satisfy all regulatory appointment and disclosure
requirements associated with such appointment and to present such
appointment to the next ordinary General Meeting. The so appointed
Director shall complete the term of his predecessor. If the position
of a Director appointed by HSBC Holdings BV became vacant,
HSBC Holdings BV shall promptly appoint a replacement.

وإذا شووغر مرك و أحوود األعاووا أثنووا دورة الم لووس (باسووتلنا مرك و أحوود
االعاا المعينين من قبق شركة هونو كونو وشنغهاي المصورفية القاباوة
 تودع،(بي في)) وترتب علو ذلوك أن هوبط عودد أعاوا الم لوس عون سوتة
ال معية العامة العادية ال مدة أقصاها ستين يوما ً إل تيار العدد الال م مون
 عاوواً فوي-ً  وفي غير هذب الحالوة كوان للم لوس أن يعوين – مؤقتوا. األعاا
 موع مراعواة حكوم الموادة،المرك الشواغر ممون تتووافر فويهم المبورة والكفايوة
، وأن تواف ال ها التنميمية بمتطلبا ال تعيين واإلفصاح الال مة، ) 17 (
 وأن يتم عورض هوذا التعيوين علو،ال مسة أيام عمق من تاريخ التعيين
 ويكمووق العاووو ال ديوود موودة، فووي أو اجتموواع لهووا.ال معيوة العامووة العاديووة
 وفيما يمل شغور مرك أحد أعاا الم لس المعينين من قبق شركة.سلفف
هونو كونو وشونغهاي المصورفية القاباوة (بوي فوي) فعليهوا أن تعوين لفوف
.عل وجف السرعة

Article 20 :

: )20 ( المادة
بدون إ ال بالسلطا المقررة لل معية العامة يكون لم لس اإلدارة سولطا
.كاملوة إلدارة أعمووا الشوركة واإلش وراف علو شووتونها بموا يحقووق أغراضووها
ولم لس االدارة أن يشكق ويعين من بين أعااةف أو من الغيور ل انوا ً فرعيوة
 ويحدد لكق منها اإل تصاصا التي يراها مناسبة ويقر،منبلقة عن الم لس
لواةا عملها وينسق الم لس فيما بوين هوذب الل وان مون أجوق تسوهيق عمليوة
.البت في المساةق التي تعرض عليها

Without prejudice to the powers conferred on the General Meetings,
the Board shall be vested with full powers to manage the business of
the Company and supervise its affairs to achieve its objectives. The
Board will be empowered to appoint from among its members or
others Board subcommittees, fix their powers as deemed appropriate
and approve their terms of reference. The Board will liaise among
such subcommittees in order to facilitate the deciding on the matters
presented before them.
The Board shall, in the discharge of its duties, exercise all such
powers and do all such acts and things as the Company is, by these
Bylaws, by its Articles of Association or otherwise, authorised to
exercise and do, provided that such acts are not specifically directed
or required by these Bylaws to be done by the Company in the
General Meeting. Specifically the Board has full powers to enter into
a Management Agreement between the Company and HSBC
Holdings BV.

وللم لوس فو ي سوبيق القيوام بواجباتووف مباشورة كافوة السولطا والقيوام بكافووة
األعموووا والتصووورفا التوووي يكوووون للشوووركة إجراؤهوووا بموجوووب هوووذا النموووام
 بشرط أال يكوون النموام األساسوي قود،األساسي أو عقد التأسيس أو بغير ذلك
 ولم لووس.إسووتل م صووراحة إجوورا هووذب األعمووا بواسووطة ال معيووة العامووة
اإلدارة بص فة اصة السلطة الكاملة في عقد إتفاقية إدارة فنيوة بوين الشوركة
.)وشركة هونو كونو وشنغهاي المصرفية القاباة (بي في

The Board is empowered to make loans for terms exceeding 3
years, to buy, sell and mortgage real estate and assets, to release the
Company’s debtors from their obligations, to compromise and to
accept arbitration.

، ولم لووس اإلدارة السوولطة لعقووود القووروض آلجووا ت يووود عوون ثووالث سووونوا
وشرا العقارا واألصو وبيعهوا ورهنهوا وإبورا ذموة موديني الشوركة مون
. وعقد الصلا وقبو التحكيم،إلت اماتهم

The Board may delegate any of its powers to the Managing
Director, another Director or to any of the company’s officers or
employees. The Board may also from time to time delegate any
specific power or powers to any other persons for such period as the
Board may think fit. However, the Board may not donate any of the
Company’s monies except within the limits provided for in the Laws
in force in the Kingdom of Saudi Arabia

وللم لس أن يعهد بأي من هذب السلطا إلو العاوو المنتودب أو إلو عاوو
ور أو إلو أي مون الموو فين المموولين فوي الشوركة العواملين بهوا أو غيور
 وللم لس أياا من وقت آل ر أن يفوض شمصا ر سلطة أو.العاملين بها
 ومع ذلك ال ي وو لم لوس. للمدة التي يراها الم لس مناسبة،سلطا معينة
اإلدارة التبرع بشي من أموا الشركة إال فوي الحودود المقوررة فوي األنمموة
النافذة في المملكة العربية السعودية

Article 21:

: )21 ( المادة
تتكون مكافأة م لس االدارة من مبلوغ معوين أو م ايوا عينيوة أو نسوبة معينوة
من صافي االرباح حسوبما تقوررب ال معيوة العاموة باالضوافة الو بود حاوور

The remuneration of the Board shall consist of a specific amount,
specific benefits or a specific percentage of the Company’s profits
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as determined by the General Meeting in addition to an attendance
allowance in accordance with the Companies Law and the
guidelines issued by the competent regulatory authorities.

عوون ال لسووا وذلووك فووي حوودود مووا نوول عليووف نمووام الشووركا والتعليمووا
.الصادرة عن ال ها اإلشرافية والتنميمية

The Board shall determine the remuneration of the Chairman, the
Deputy Chairman and the Managing Director which shall
commensurate with the authorities allocated to them by these
Bylaws.

ويحودد الم لووس المكافوأة الماصووة ب ورةيس م لوس االدارة وناةبووف و العاووو
.المنتدب بما يتناسب مع صالحياتهم التي إشتمق عليها هذا النمام األساسي

The Directors shall also be reimbursed actual expenses including
traveling, boarding and lodging incurred by them attending Board or
committee meetings.

تدفع الشركة لألعاا كق النفقوا الفعليوة التوي تحملوهوا فوي سوبيق حاوور
. إجتماعا الم لس ول انف بما فيها مصروفا السفر واإلقامة واإليوا

The Board’s Annual Report submitted to the ordinary General
Meeting shall contain in detail a statement of all the amounts paid to
the Directors in that capacity during the Company’s financial year as
remuneration, out-of-pocket expenses and any benefits in cash or in
kind. The said report shall state the amounts received by the
Directors in their capacity as Company’s employees or officers, or
received in return for technical, administrative or consultation
services The said report shall also include the number of Board
meetings and number of meetings attended by each Director during
each fiscal year.

ويشوومق تقريوور م لووس اإلدارة السوونوي إلوو ال معيووة العامووة العاديووة بيانووا
شامال لقيمة ومبالغ ك ق موا حصوق عليوف أعاوا م لوس االدارة وال السونة
.المالية من مكافآ وبد مصروفا وغير ذلك من الم ايا النقدية أو العينية
وأن يشووتمق التقريوور المووذكور كووذلك عل و بيووان مووا قباووف أعاووا الم لووس
بوصوفهم عواملين أو إداريووين أو موا قباوووب نميور أعمووا فنيوة أو إداريووة أو
 وأن يشووتمق أياوا ً علو بيووان بعودد جلسوا الم لووس. إستشوارية استشوارا
.وعدد ال لسا التي حارها كق عاو ال السنة المالية

Article 22 :

: )22 ( المادة
يعين الم لس وذلك بعد الحصو علي عدم ممانعة مؤسسة النقد العربي
 ويكون.السعودي من بين أعاا ب رةيسا وناةبا ً للرةيس وعاوا منتدبا
 ويتم إ تيار العاو المنتدب من بين.رةيس الم لس سعودي ال نسية
األعاا الذين تعينهم شركة هونو كونو وشنغهاي المصرفية القاباة (بي
 وال ي و ال مع بين منصب رةيس م لس اإلدارة أو ناةبف وأي.)في
.منصب تنفيذي في الشركة

The Board after having obtained a No Objection from SAMA shall
designate from amongst its members a Chairman, a Vice-Chairman
and a Managing Director. The Chairman shall be Saudi National and
the Managing Director shall be selected from amongst the Directors
appointed by HSBC Holdings BV. It is prohibited to conjoin the
position of the Chairman or Vice-Chairman with any other executive
position in the Company.
The Chairman shall have the powers to convene the Board to meet,
to preside over its meetings and the General Meetings, to represent
the Company before all authorities concerned, the judiciary,
arbitration committees and vis-a-vis any third parties. Such powers
include but not limited to:

Courts and Security Authorities
filing claims, institute actions/plead and defend / hear claims and
reply thereto/ acknowledge/ deny/reconcile/ waive/ discharge/
request oath, refute and refrain to give oath/ present witnesses,
statements and appeal against the same/ answer, contest and
amend/ claim forgery/reject scripts, seals & signatures /request
travel ban and uplift ban/ request blockage and enforcement of
judgment/ request arbitration/ appoint experts and arbitrators/ appeal
against experts’ and arbitrators’ reports/ Appeal against the reports
of experts and arbitrators , reply thereto and replace them / request
application of Article 230 of the Shari'a Procedure Law / request
execution of judgments / accept or deny judgments / submit objection
to judgments and appeal against them/ request reconsideration /
apply for rehabilitation / apply for rejection of insolvency / request
preemption / complete the necessary procedures to attend court’
sessions in respect of all cases at all types of courts/ receive funds
in cash or by cheques and encash the same / receive judgment
deeds/ request step down of judges / request inclusion and
interference regarding all claims filed by the bank against third
parties and all lawsuits filed by third parties against the bank / right
to request the announcement / declare and dissolve agencies / obtain
trial documents / object against trial documents/ release real estate
mortgage / waive damages/ acknowledge indebtedness/complete all
the necessary procedures with all relevant parties and sign thereof
whether at :- Shari'a courts / administrative courts (the Board of
Grievances) / the Shari'a Medical Committees/ labor committees/
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 ويرأس إجتماعا م لس،ويكون للرةيس حق دعوة الم لس إل اإلجتماع
اإلدارة وكذلك إجتماعا ال معيا العامة ويملق الرةيس الشركة أمام كافة
 وعلي سبيق الملا.ال ها الممتصة وأمام القاا وهيتا التحكيم والغير
:وليس الحصر
:المحاكم و ال ها األمنية



 سووماع الوودعاوي والوورد/ المرافعووة والمدافعووة/المطالبووة واقامووة الوودعاوي
 طلووب اليمووين وردب/ االبوورار/  التنووا/ الصولا/ االنكووار/ اإلقوورار/عليهوا
 االجابة وال ورح/ احاار الشهود والبيانا والطعن فيها/واالمتناع عنف
 طلب المنوع/ انكار المطوط واال تام والتواقيع/ الطعن بالت وير/والتعديق
 تعيوين المبورا/ طلوب التحكويم/ طلوب الح و والتنفيوذ/مون السوفر ورفعوف
 طلب/ الطعن بتقارير المبرا والمحكمين وردهم واستبدالهم/والمحكمين
 المطالبوووة بتنفيوووذ/ مووون نموووام المرافعوووا الشووورعية230 تطبيوووق الموووادة
 االعتووووراض علوووو االحكووووام وطلوووووب/ قبووووو االحكووووام ونفيهوووووا/األحكووووام
/ طلوب رد االعسوار/ طلوب رد االعتبوار/ التماس اعادة النمور/االستتناف
 انهوا موا يلو م حاوور ال لسوا فوي جميوع الودعاوي لودى/طلب الشوفعة
 اسوتالم صوكوك/ استالم المبالغ نقدا أو بشويكا وصورفها/جميع المحاكم
 بشوووأن كافوووة/ طلوووب االد وووا والتووودا ق/ طلوووب تنحوووي القاضوووي/االحكوووام
الودعاوي المرفوعووة موون البنووك ضوود الغيوور وكافووة الوودعاوي المرفعووة موون
/  واالعوووالن وفسوووخ الوكووواال/ وحوووق طلوووب االعوووالن/الغيووور ضووود البنوووك
 فووك/ المعارضوة علو طلوب ح وة االسوتحكام/واسوتمرا حوو االسوتحكام
/ التعوووديق/ االقوورار بالوودين/  التنووا عوون التلفيوووا،/الوورهن عوون العقوووار
 ومراجعوة جميوع ال هوا ذا العالقوة وانهوا جميوع/واالستالم والتسوليم
/ لودى المحواكم الشورعية/ اإلجرا ا الال مة والتوقيوع فيموا يتطلوب ذلوك
 لودى/لدى المحاكم االدارية (ديوان الممالم) لدى الل ان الطبية الشرعية
 لووودى ل ووان فصوووق المنا عوووا الماليووة ول وووان تسووووية/الل ووان العماليوووة
 لوووودى مكاتووووب الفصووووق فووووي منا عووووا األوراق/المنا عووووا المصوووورفية

committees for financial disputes settlement / committee for
settlement of banking disputes / offices of the settlement of
commercial paper disputes / committees for resolving commercial
disputes / customs committees /commercial fraud committees/
control and investigation authority / the investigation and prosecution
department / the public prosecution /security authorities / Emara &
the department of enforcement of rights judgments / Police Stations/
Road Safety Command /General Presidency of the National Guard
and its sectors /General Directorate of Mujahedeen /General
Investigation Department / Administrative Investigation /Criminal
Investigation Dept./General Directorate of Narcotics/General
Directorate of Prisons /General Directorate of Civil Defense/
General Directorate of Border Guard/ All security branches and
subsidiary divisions / takeover & handover/all relevant departments
to complete the necessary procedures and sign thereof/ . The
Chairman of the Board of Directors shall carryout all the other
functions provided for in the AoA which are entrusted to him by the
Board and shall have the power to empower others to perform
certain task(s), and the appointed agent may pass the powers
conferred to him to a third party.

 لدى الل ان ال مركيوة ول وان/الت ارية ول ان حسم المنا عا الت ارية
 لووودى هيتوووة التحقيوووق/ لووودى هيتوووة الرقابوووة والتحقيوووق/الغوووش الت ووواري
 مراجعوة/مراجعة كافة ال ها األمنيوة/ لدى النيابة العامة/واالدعا العام
 مراجعوة قيووادة/ مراكو الشوورطة/االموارة وشوعبة تنفيووذ االحكوام الحقوقيووة
 االدارة/ مراجعة الرةاسة العامة للحرس الووطني وقطاعاتهوا/أمن الطرق
مراجعووووووة المباحوووووووث/ مراجعووووووة المباحوووووووث العامة/العامووووووة للم اهووووووودين
/ مراجعووة المديريووة العامووة للمموودرا/مراجعووة المباحووث ال ناةية/االدارية
 مراجعوووة المديريوووة العاموووة للووودفاع/مراجعوووة المديريوووة العاموووة للسووو ون
 جميع الفروع وما يتبعهوا/مراجعة المديرية العامة لحرس الحدود/المدني
 مرجعووة جميووع/ االسووتالم والتسووليم/موون إدارا وأقسووام لل هووا االمنيووة
ال هووا ذا العالقووة وانهووا جميووع اإلجوورا ا الال مووة والتوقيووع فيمووا
 ويقوم الرةيس بكافة المهام األ ورى المنصوو عليهوا فوي./يتطلب ذلك
النموام األساسوي والتووي يعهود الم لوس بهووا إليوف ولوف أن يوكووق غيورب فووي
.عمق أو أعما معينة وللوكيق حق التوكيق

In case the Chairman is absent or unable to carry out his duties, the
Vice-Chairman shall carry out the Chairman’s duties. In case both
the Chairman and the Vice Chairman are absent, the Board shall
designate a temporary ad hoc chairman from among its other
members.
The Board shall appoint a secretary from among its members or
others, who possess the appropriate experience and qualifications.
The Board shall determine the Secretary’s duties, authorities and
remuneration. The Secretary shall be entrusted with the writing of
the proceedings and resolutions of the Board in minutes and
recording them in the Special Register as well as maintaining and
keeping such Register.
The terms of service of each of the Chairman, the Vice-Chairman,
the Managing Director, the members of Sub Board committees and
the Secretary, if he is a Director, shall in no way exceed their term
of service as Directors. They may always be reappointed.

، يحق محلوف ناةبوف،وفي حالة غياب الرةيس أو عدم إستطاعتف القيام بمهامف
 يعين الم لس من بين أعاا ب األ ورين مون يقووم بعملوف،وفي حا غيابهما
.مؤقتا

Article 23:

:)23 ( المادة
مع مراعواة أحكوام نموام مراقبوة البنووك يكوون العاوو المنتودب هوو المسوتو
 ) مون هوذا النموام20 (  ويقوم في حدود ما نصت عليف المادة، التنفيذي األو
األساسي بتصريف شتون الشوركة اليوميوة التوي تشومق علو سو بيق الملوا ال
:الحصر األعما والتصرفا التالية

Taking into consideration the provisions of Banking Control Law,
The Managing Director shall be the Chief Executive Officer and
shall conduct, subject to the provisions of Article twenty (20) hereof,
the Company’s day to day business, including but not limited to the
following acts and deeds:
1) To conclude all transactions which are within the scope of the
Company’s business and to execute, do and perform all such
documents, contracts and other acts and things as may be
deemed necessary therefore or incidental thereto. He is also
entitled to execute articles of association of subsidiary
companies, companies in which it is participating, joint stock
companies and other types of companies, and to execute
resolutions, amendments to articles of associations, contracts of
shareholding, participating or merger in companies or
institutions as well as the purchase contracts thereof.

يعووين م لووس اإلدارة أمين وا ً عامووا موون اعاووا الم لووس أو موون غيوورهم مموون
 ويحودد الم لوس شوروط عملوف،تتوافر بهم الموؤهال وا لمبورا ذا الصولة
 وينواط بوف التنسويق بوين اعاوا الم لوس وتبلويغهم،وا تصاصاتف ومكافأتف
بكق ما يمل االجتماعا و اثبوا موداوال الم لوس وقراراتوف فوي محاضور
.وتدوينها في الس ق الما وكذلك في حفظ هذا الس ق
،ال تت وواو موودة تعيووين كووق موون رةوويس الم لووس وناةبووف والعاووو المنتوودب
وأعاووا ل ووان الم لووس الفرعيووة واألموووين العووام إذا كووان عاوووا بم لوووس
. وي و داةما إعادة تعيينهم.اإلدارة مدة عاويتهم بم لس اإلدارة

 إبرام كافة المعامال التي تكون ضمن نطاق أعما الشوركة والتوقيوع:)01
عل كق الوثاةق والعقود وغيرها مما يكون ضروريا ً لهذا الغورض أو
 كما لف حق التوقيع عل عقود تأسيس الشوركا التابعوة،ما يتصق بف
وكذلك التي تشارك فيها الشوركة وكوذلك الشوركا المسواهمة وغيرهوا
موون أنووواع الشووركا وكووذلك التوقيووع عل و القوورارا ومالحووق تعووديق
العقوود وعقووود المسوواهمة أو اإلشووتراك أو اإلنوودما فووي الشووركا أو
.هيتا وكذلك عقود شراةها

. إستت ار أي مكان ألغراض أعما الشركة:)02

2)

To take on lease or hire any premises for the purposes of the
business of the Company.

3)

To assign assistants, clerks, cashiers and other staff on such
terms as he shall deem appropriate and to determine their
powers and duties and to suspend or dismiss any such persons
as he considers appropriate.

 وتحديوود، ومسووتمدمين وورين، وصوورافين، وكتبووة، تعيووين مسوواعدين:)03
 وتحديوود سوولطاتهم،شوورو ط تعييوونهم علوو النحووو الووذي يووراب مناسووبا
.وواجباتهم وإيقاف وتسريا أي منهم وفقا لما يراب مناسبا

4)

To sign cheques in respect of any amounts standing to the

 التوقيع عل الشيكا الماصة بأية مبالغ تكون للشركة لودى أي بنوك:)04
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credit of the Company at any other banks and to open accounts
in the Company’s name with other banks and to operate on
such accounts.

 وفتا حسابا بشسم الشوركة لودى البنووك األ ورى وتشوغيق هوذب،ر
. الحسابا

5)

To sign all letters, contracts, and formal engagements on behalf
of the Company; to sign all letters of credit, payment orders,
Sukuk and guarantees issued to or by the Company; and to sign
all receipts for money deposits with the Company.

 التوقيوووع علووو كوووق المراسوووال والعقوووود واإللت اموووا بالنيابوووة عووون:)05
 والتوقيع عل كق طابا اإلعتماد وأوامر الودفع والصوكوك،الشركة
،والاوومانا الصووادرة لصووالا الشووركة أو تلووك الصووادرة موون الشووركة
.والتوقيع عل اإليصاال عن النقود المودعة لدى الشركة

6)

To manage and conduct all banking, exchange and arbitrage
operations on behalf of the Company.

 القيام بكافة العمليا المصرفية والمبادلوة وموا نوة عمليوا األسوهم:)06
.بالنيابة عن الشركة

7)

To give cash loans, or facilities, with or without security, in
Saudi or other currencies, to any natural or legal individual(s), in
the Kingdom of Saudi Arabia or elsewhere, within the limits, if
any, laid down by the Board.

 أو، تقديم قروض نقدية أو تقديم التسهيال وذلك بالريوا السوعودي:)07
العمال األ رى إل أي شمل أو أيوة هيتوة أو مؤسسوة فوي المملكوة
 وذلك في،العربية السعودية أو ارجها سوا بامان أو بغير ضمان
.  إن وجد،الحدود التي يقررها م لس اإلدارة

8)

To issue, discount, accept and deal in bills of exchange,
promissory notes, drafts and other commercial papers, and to
deal in bank notes, coins and all types of currencies.

 إصوودار و صووم وقبووو والتعامووق فووي السووندا اإلذنيووة والكمبيوواال:)08
وأوراق السوحب وسوواةر األوراق الت اريووة وكوذلك التعامووق فووي أوراق
.النقد والنقود المعدنية والعمال من كق نوع

9)

To purchase, pledge, hypothecate and sell goods, wares and
merchandise of every description in accordance with the
applicable laws and regulations in the Kingdom of Saudi
Arabia.

 شوورا وإرتهوووان ورهووون وبيوووع الباووواةع والعوووروض والسووولع بكافوووة:)09
.أنواعها في حدود األنممة واللواةا في المملكة العربية السعودية

10) To arrange insurances on ships, goods, freights or other
interests.

. ترتيب التأمينا عل السفن والبااةع والنولون والحقوق األ رى:)10

11) To draw, accept, and make and pay and collect and endorse,
pledge, or otherwise negotiate all or any foreign or inland bills
of exchange or promissory notes and other negotiable
instruments and to sign, seal, execute, deliver, endorse, accept,
assign or transfer all government bonds, bills of lading, delivery
orders, air-way bills, consignment notes, trust receipts or
documents of title of any other description whatsoever,
insurance policies, insurance certificates and to receive the
proceeds thereof.

 أو توداو، ورهون، وتمهيور، ودفع وتحصيق، وتحرير،  سحب وقبو:)11
 أو الكمبيووواال،كووق وأي موون السوووندا اإلذنيووة الدا ليوووة والمارجيووة
، وتمهيوور، وتنفيوذ وتسووليم،واألوراق الماليوة األ وورى وتوقيوع و ووتم
 وتحويوق السوندا الحكوميوة وبووالل الشوحن، والتنا عن، وقبو
 وصكوك البااةع ووثاةق الملكيوة، وأوامر التسليم،البحري وال وي
 وقوووبض، وشوووهادا التوووأمين،مووون أي نووووع كوووان وبووووالل التوووأمين
.مايحصق عن أي منها

12)

To accept, assign or transfer bonds of any government,
municipality or local authority wherever situated or other
Sukuk, shares, debentures, mortgages, obligations or other
bonds of any company or corporation whether commercial,
municipal or otherwise carrying on business or established at
any place and all and every other public or other bonds or
shares and to receive the proceeds thereof respectively.

 وتحويوق أيوة سوندا حكوميوة أو سوندا م لوس، قبو وال تنا عون:)12
 وكووذلك غيرهووا موون الصووكوك،بلودي أو هيتووة محليووة أيووا كووان مرك ه وا
 والسووندا وسوندا الوودين والرهوون وااللت امووا وغيرهووا،واألسوهم
من سندا أية شركة أو هيتة إن كانت ت ارية أو بلدية أو غيرها مما
ت او عمال أو منشأة فوي أي مكوان وكوذلك كوق وأيوة سوندا عاموة أو
. وقبض ما يحصق عن أي منها،غيرها من السندا أو األسهم

13)

To purchase, sell, pledge or otherwise deal with shares or
bonds in any company wherever situated within the limits laid
down by the Laws in force in the Kingdom and the Board
resolutions thereto.

 شووورا وبيوووع وإرتهوووان والتعاموووق بأيوووة طريقوووة أ ووورى فوووي األسوووهم:)13
والسندا الماصة بأيوة شوركة فوي أي مكوان فوي الحودود المقوررة فوي
.األنممة النافذة في المملكة وبقرارا م لس اإلدارة في هذا الشأن

14)

To acquire by purchase, exchange or otherwise any movable
property and to sell, lease, exchange or otherwise transfer
such property, and while the same is in the ownership or
under the control of the Company, to do all things necessary
for preservation and efficient management thereof. The
Board may prescribe an overall limit for such transactions.

 وبيوع، تملك أي ما منقو بطريق الشرا أو المقاياة أو غيور ذلوك:)14
هذا الما أو تأجيرب أو المقاياة عليوف أو التصورف فيوف بأيوة طريقوة
 والقيام بكق األعما الال مة لحفظ هذا الموا موادام مملوكوا أو،أ رى
 ولم لوووس.موجووودا تحوووت تصووورف الشووركة أو إلدارتوووف إدارة حسووونة
. اإلدارة أن ياع حدا أقص لما ي و إجراؤب من هذب العمليا

19

15)

To execute all instruments of transfer of immovable property
within the limits laid down by Board resolutions.

 إبرام كافة العقود الناقلة لملكية العقار فوي الحودود المقوررة بقورارا:)15
.م لس اإلدارة

16)

To ask, demand, recover and receive of, and from, all and
every natural or legal individual(s), wherever and whatsoever,
all sums of money and other movable or immovable property
of whatsoever nature and description, which now are, or
which at any time, or times, hereafter shall or may become
due, or owing, or payable to, or recoverable, or receivable, to
the Company on any account whatsoever.

 طلوب ومطالبووة أي شوومل طبيعووي أو إعتبواري حيلمووا يوجوود ومهمووا:)16
يكن بأدا وتحصيق كق المبالغ وإستالم األموا المنقولة أو العقارا
أيوا كانوت طبيعتهوا أو أوصووافها التوي تكوون عندةووذ أو فوي وقوت الحووق
مسوتحقة الوودفع أو واجبووة األدا أو الوورد إلو الشووركة ألي حسوواب أيووا
.كان

17)

To settle any accounts, disputes or reckonings whatsoever
where in the Company at any time hereafter shall or may be
interested or concerned with any natural or legal person or
persons whomsoever or whatsoever and to pay and receive
the balances thereof as the case may require.

 تسوية الحسوابا والمنا عوا والتصوفيا الحسوابية أيوا كانوت التوي:)17
يكون للشركة مصلحة فيها في أي وقت أو تتعلق بأي شومل طبيعوي
أو إعتباري أيا كان ودفع أو قبض األرصدة المترتبة علو ذلوك حسوب
. األحوا

18)

To make any declaration or affidavit in proof of any debt due
or claimed to be due to the Company in any proceeding taken
or hereafter to be taken by or against any natural or legal
person or persons or the estate of any deceased person under
any act for the time being in force for the relief or otherwise
of insolvent debtors or the winding up of companies and to
attend any meetings of creditors under any such proceedings
and to propose, second, and vote for or against any resolution
at any such meetings and generally to act for the Company in
all proceedings whether in case of insolvency, bankruptcy,
liquidation, arrangement or composition which may be taken
against, or for the relief of, any debtor of the Company as he
shall think fit .

 إجوووورا أي تقريوووور أو إقوووورار بشثبووووا أي ديوووون مسووووتحق أو مطالووووب:)18
بشستحقاقف للشركة في أيوة إجورا ا متموذة أو تتموذ فيموا بعود مون أو
 طبقا ألي،ضد أي شمل طبيعي أو إعتباري أو تركة شمل متوفي
 إلبوورا موودينين معسوورين أو لتصووفية،نمووام نافووذ فووي الوقووت الحاضوور
 وحاور إجتماع ا الداةنين طبقا لهذب اإلجرا ا وإقتراح، الشركا
أي قرار وت كية أو التصويت لف أو ضدب في أي من هوذب اإلجتماعوا
وبصووفة عامووة تمليووق الشووركة فووي كووق اإلجوورا ا سوووا فووي حوواال
اإلعسار أو اإلفالس أو ترتيبا التصفية أو الصلا التي تتمذ ضود أو
.لصالا أي مدين للشركة طبقا لما يراب مناسبا

19) To use and take all such lawful ways and means for recovering,
receiving, maintaining or getting in any sum of money or other
thing whatsoever which he may think to be due owing or
belonging to the Company by any natural or legal person or
persons whomsoever or whatsoever and upon receipt or
delivery thereof or of any part thereof to make, give, sign,
seal, execute and deliver good and effectual acquittances,
releases and discharges, transfer reconveyances and
reassignments as the nature of the case may require or as he
shall think fit or expedient.

 إستعما وإتماذ كافة الوساةق والسبق القانونيوة لتحصويق أو إسوتالم:)19
أو المحافمووة علوو أي مبلوووغ موون المووا أو أي شوووي وور يوورى أنوووف
يستحق للشركة أو تملكف لدى أي شمل طبيعي أو إعتبواري أيوا كوان
 أو توقيوع، إعطا أو إصدار،وعند تحصيلف أو إستالمف كلف أو بعاف
أو ووتم أو تنفيووذ أو تسووليم اإليصوواال الصووحيحة أو الممالصوووا أو
صكوك نقق الملكيوة أو إعوادة الملكيوة تبعوا لألحووا أو طبقوا لموا يوراب
.متعينا أو مناسبا

20)

To pay or satisfy or to compromise or compound upon any
terms which he may deem expedient any debt or money
owing to or claimed by or from the Company or for which the
Company may be or may be alleged to be liable.

 القيوام بودفع أي ديون أو موا أو بالوفوا بوف أو بالتصوالا بشوأنف وفقوا:)20
للشروط ال تي يراها مناسبة إذا كان مسوتحقا للشوركة أو تطالوب بوف أو
.يكون مطلوبا منها أو يدعي استحقاقف لديها

21)

To borrow money and enter into contracts for the loan to the
Company of any monies required by the Company and to
pledge or mortgage assets of the Company or furnish other
security for the repayment or performance of obligations of
the Company in connection with any such loans in the
Kingdom of Saudi Arabia or elsewhere.

 إقتوووراض النقوووود وإبوووورام اإلتفاقيوووا الماصووووة بوووالقروض الال مووووة:)21
 ورهوون موجووودا الشووركة وتقووديم ضوومانا أ وورى للوفووا،للشووركة
بشلت امووا الشووركة المترتبووة علوو ملوووق هووذب القووروض فووي المملكوووة
.العربية السعودية أو ارجها

22) For the better and more effective control and supervision over

 من أجق القيام بشدارة أعما الشركة واإلشراف عليها وعلو شوؤونها:)22
 للعاو المنتدب ولف أن يعهد، وأكلر فعالية،ومو فيها بطريقة أفاق
بكق أو بعض السلطا الممولة لف والمذكورة أدناب إل مرؤوسويف أو
للغير وأن يسحب هذب السلطا طبقا لتقديرب وللوكيق حق التوكيق

the business, affairs and personnel of the Bank, the Managing
Director may delegate any or all of the powers conferred
upon him by the Board to his subordinates and may withdraw
such delegation at his discretion and the appointed Agent may
pass the powers conferred to him to a third party.
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: فيما يتعلق العقارا

Properties:

shall have powers to sell and transfer ownership to the buyer/
purchase , accept transfer of ownership and pay the price
/giveaway& accept transfer of ownership /accept gifts and transfer
of ownership /Mortgage/ release mortgage/join title deeds/split &
sort out/ receive Title Deeds/update TDs and include them in the
universal system/ waive the decrease of land area / convert
agricultural land to residential land/ amend the name & number of
the civil registration & Id /amend land lengths, boarders, area, piece
numbers, land plans, Title Deeds, their dates and the name of
districts/ Leasing / signing of contracts for rent / receipt of funds in
cash or cheques and encash the same for all properties within and
outside the Kingdom/ sell and transfer ownership to heirs/ sell share
/waive the share/waive in favor of the state property/ waive leased
land/ obtain replacement of Title Deeds/ annex the excess areas
adjacent to the land/convert arm’s length to meters in the Title deed/
convert feet’s to meters in the TD/ Convert agricultural land to
residential or industrial / modify / proof of building / receipt of TDs /
own properties for the purpose of real estate financing in
accordance with Real Estate Finance Law / deliver and receipt /
follow up with all relevant parties / complete all the necessary
procedures and sign thereof as required /



Subsidiaries and Bank’s Associcates:

 الهبووة/ الشوورا وقبووو االفوراش ودفووع الوولمن/حوق البيووع واإلفووراش للمشوتري
الت ةة/ دموو الصووكوك/فوك الوورهن/ الرهن/ قبووو الهبوة واالفووراش/واالفوراش
/ تحوووديث الصووكوك واد الهووا فوووي النمووام الشوووامق/اسووتالم الصووكوك/ والفر
 تحويووووق األراضووووي ال راعيووووة إلوووو/التنووووا عوووون الوووونقل فووووي المسوووواحة
 تعووديق الحوودود/تعديق اسووم المالووك ورقووم الس و ق الموودني والحفيمووة/سووكنية
واألطووووا والمسووواحة وارقوووام القطوووع والممططوووا والصوووكوك وتواريمهوووا
اسوتالم األجورة نقودا أو بشويك/توقيع عقوود األجرة/ التوأجير/ واسما األحيوا
بيع/ البيوع واإلفوراش للورثوة/لكافة العقارا دا ق المملكة و ارجهوا/وصرفف
التنا عووون/التنا لصوووالا اموووالك الدولوووة/التنا عووون النصووويب/النصووويب
ضوووم المسووواحة ال اةووودة/اسوووتمرا بووود المفقوووود للصكوك/األرض المؤجرة
 تحويووق األقودام إل و/تحويوق الذرعووة إلو أمتووار فوي الصوك/الم واورة لألرض
 تحويووووووووق األرض ال راعيووووووووة إلوووووووو سوووووووووكنية أو/أمتووووووووار فووووووووي الصووووووووك
 تملوووك العقوووارا بغووورض/اسوووتالم الصوووكوك/ اثبا المبن/التعديق/صوووناعية
مراجعة/ التسووليم واالسووتالم/ التمويووق العقوواري وفووق نمووام التمويووق العقوواري
جميع ال ها ذا العالقوة وانهوا جميوع اإلجورا ا الال موة والتوقيوع فيموا
/يتطلب ذلك

:الشركا التابعة للبنك والمساهم والمشارك بها البنك

incorporate companies/ sign incorporation contracts, the amendment
annexes, partners’ decisions, appointment and dismissal of directors,
introduction and exit of partners, participate in existing companies,
increase & decrease capital, determine the capital , receive surplus
of capital allocations, purchase shares & stocks, payment of price,
the sale of shares and stocks, receive the value, merge company's
branches, amend the nationality of the company, amend the
nationality of a partner in the contract, waive stocks & shares of
capital, amend the company's objectives and its name, register the
company , trademarks , agencies, waive trademarks or cancel them
, open company’s files , establish branches of the company ,
dissolve the company, convert the status of the company from joint
stock to a closed company , a limited liability or partnership company
and vice versa, cancel the company’s AoA, amendment annexes,
sign AoA and amendment annexes at the Notary Public, follow up
with and sign before the General Authority for Investment , follow
up with Capital Market Authority to publish AoA, amendment
annexes, publish summary of AoA in the official Gazette, change the
legal status of the company , follow up with Commercial
Registration office / produce new C.Rs / transfer C.Rs / book trade
names/ establish subscription with the Commercial Chamber/ renew
the subscription with the chamber of commerce/ Sign all documents
at the Chamber of Commerce / commercial registration
Management / certify signatures at the Chamber of Commerce /
amend commercial registration certificates / adding new activities to
C.Rs / open CRs branches/Cancel CRs / delete CRs / follow up
with Social Insurance Org./ follow up with Zakat &Income Tax
Dept./ produce licenses / renew licenses / cancel licenses/transfer
licenses/ produce building and renovation permissions / obtain
building completion certificates / obtain health cards / receive &
deliver/ follow up with all relevant authorities and complete all the
necessary procedures and sign thereof as required /
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تأسيس الشركا والتوقيع علو عقوود التأسويس ومالحوق التعوديق وقورارا
الشوركا وتعيوين الموودرا وعو لهم ود ووو و ورو الشووركا والود و فووي
شوركا قاةمووة و يووادة رأس المووا و فوض رأس المووا وتحديوود رأس المووا
واسووتالم فوواةض التمصوويل وشوورا الحصوول واألسووهم ودفووع الوولمن وبيووع
الحصوول واالسووهم واسووتالم القيمووة ودمووو فووروع الشووركة وتعووديق جنسووية
الشووركة وتعووديق جنسووية أحوود الشووركا فووي العقوود والتنووا عوون الحصووول
واألسووهم موون رأس الموووا وتعووديق أغوووراض الشووركة وتعوووديق اسووم الشوووركة
وتسووو يق ا لشوووركة وتسووو يق العالموووا الت اريوووة والوكووواال والتنوووا عووون
العالموا الت اريوة أو الغاةهوا وفوتا الملفووا للشوركة وفوتا الفوروع للشووركة
وتصفية الشركة وتحويق الشركا من مساهمة إلو مقفلوة أو ذا مسوتولية
محووودودة أو تاوووامنية والعكوووس والغوووا عقوووود التأسووويس مالحوووق التعوووديق
والتوقيع عل عقوود التأسويس ومالحوق التعوديق لودى كاتوب العود ومراجعوة
الهيتة العامة لالستلمار والتوقيع أمامها ومراجعوة هيتوة سووق الموا ونشور
عقود التأسيس ومالحق التعديق وملمصاتها واألنممة االساسية في ال ريدة
الرسوووومية وتغييووووور الكيوووووان القووووانوني للشوووووركة مراجعوووووة ادارة السووووو ال
نقق السوووو ال/  ت ديووود السووو ال/ اسوووتمرا السووو ال الت اريووووة/الت ارية
ت ديوود/فتا االشووتراك لوودى الغوورف الت ارية/ح االسووم الت وواري/الت اريووة
التوقيع علووو جميوووع المسووووتندا لووودى الغوووورف/اشوووتراك الغووورف الت اريووووة
تعووووديق/إعتماد التواقيووووع لوووودى الغوووورف الت ارية/ إدارة السوووو ال/الت اريوووة
شووووووطب/ الغا الس ال/ فتا فووووووروع السوووووو ال/اضووووووافة نشوووووواط/ الس ال
مراجعووووووووة مصووووووولحة ال كوووووووواة/مراجعة التأمينوووووووا االجتماعية/ السووووووو ال
نقووووووووق/ الغووووووووا الر ل/ت ديوووووووود الوووووووور ل/اسووووووووتمرا الر ل/والد ق
اسووووتمرا شووووهادا إتمووووام/اسوووتمرا فسوووووحا البنووووا والترميم/الر ل
 مراجعة جميوع ال هوا/االستالم والتسليم/استمرا الكرو الصحية/ البنا
/ذا العالقة وانها جميع اإلجرا ا الال مة والتوقيع فيا يتطلب ذلك


Security Authorities:
follow up with all security authorities, Emara & the department of
enforcement of rights judgments / Police Stations/ Road Safety
Command /General Presidency of the National Guard and its sectors
/General Directorate of Mujahedeen /General/ Investigation
Department/Administrative Investigation /Criminal Investigation
Dept./General Directorate of Narcotics/General Directorate of
Prisons /General Directorate of Civil Defense/ General Directorate
of Border Guard/ All security branches and subsidiary divisions /
takeover & handover/all relevant departments to complete the
necessary procedures and sign thereof/

:  ال ها األمنية
مراجعووووة االمووووارة وشووووعبة تنفيووووذ االحكووووام/مراجعووووة كافووووة ال هووووا األمنية
مراجعوة الرةاسوة العاموة/مراجعة قيادة أمن الطرق/ مراك الشرطة/الحقوقية
مراجعووة المباحوووث/ االدارة العاموووة للم اهدين/للحوورس الووووطني وقطاعاتهووا
مراجعوووووة/مراجعوووووة المباحوووووث ال ناةية/مراجعوووووة المباحوووووث االدارية/العامة
مراجعة/مراجعووووة المديريووووة العامووووة للسوووو ون/ المديريووووة العامووووة للممدرا
/مراجعووة المديريووة العامووة لحوورس الحوودود/المديريووة العامووة للوودفاع المدني
 االسووتالم/جميووع الفووروع ومووا يتبعهووا موون إدارا وأقسووام لل هووا االمنيووة
 مرا جعووة جميووع ال هوووا ذا العالقووة وانهووا جميووع اإلجووورا ا/والتسووليم
/الال مة والتوقيع فيما يتطلب ذلك

 Banks and Money Exchange Offices
follow up with all banks and money exchange offices / open
accounts based on Shariah principles and certify signature/
withdraw, deposit and transfer to and from Accounts / obtain ATM
Cards & Credit Cards / apply for and obtain Account Statements /
request and obtain cheque books / receive & encash remittances/
subscribe in mutual funds investment / renew subscription in mutual
funds / redeem investment units of mutual funds / receive
redemption proceeds /apply for loans/ pledge shares, units of
investment funds and release the pledge / subscribe in joint stock
companies / purchase shares /sell shares / receive share sale
proceeds/ receive dividends /split shares and transfer them to
portfolios/ establish investment portfolios ,issue and cancel
respective orders/receive & deliver/ follow up with all related parties
,complete the necessary procedures and sign thereof as
required/follow up with all Ministries , Government & semi –
Government institutions , joint-stock companies, establishments and
individuals/ attend General Meetings / bid for tenders/ sign contracts
and agreements/ carryout all required procedures and measures
required in favor of the bank.

:  البنوك والمصارف
 فتا الحسابا باوابط شرعية واعتماد/مراجعة جميع البنوك والمصارف
التحويق موووووووون وإلووووووووو/االيداع/ السوووووووووحب موووووووون الحسوووووووووابا/ التوقيووووووووع
طلووووب/اسووووتمرا بطاقووووا الصووووراف االلووووي وبطاقووووا اال ةتمان/ الحسابا
اسوتالم/ طلب والحصوو علو دفواتر الشيكا/ واسوتمرا كشووف الحسوابا
ت ديوود االشووتراك فوووي/ االشووتراك فووي صوووناديق االمانا/الحووواال وصرفها
 اسووووتالم نوووواتو/ اسووووترداد وحوووودا صووووناديق االمانووووا/ صووووناديق االمانا
 رهن األسهم والوحدا والصناديق االسوتلمارية/ طلب القروض/االسترداد
/ بيوع األسوهم/ شورا األسوهم/ االكتتاب في الشوركا المسواهمة/وفك الرهن
قسوومة األسووهم ونقلهووا إل و/اسووتالم أربوواح األسهم/اسووتالم نوواتو بيووع األسهم
االستالم/ فتا المحافظ االستلمارية وتحرير وتعديق والغا األوامر/المحافظ
 مراجعووة جميووع ال هووا ذا العالقووة وانهووا جميووع اإلجوورا ا/والتسووليم
 مراجعة كافة وجميع الوو ارا والهيتوا/الال مة والتوقيع يما يتطلب ذلك
والمصوالا الحكوميووة وشووبف الحكوميوة والشووركا المسوواهمة والمؤسسووا
 وتوقيووع العقووود/ واإلفووراد وحاووور ال معيووا العامووة ود ووو المناقصووا
. وانها جميع وكافة اإلجرا ا المطلوبة لصالا البنك/ واالتفاقيا

:)24( المادة

Article 24:
An Audit Committee shall be formed by a resolution of the ordinary
General Meeting. The Audit Committee shall consist of not less than
three (3) and not more than five (5) members from among the nonexecutive Directors, shareholders or others. The resolution of the
ordinary General Meeting shall specify tasks, operation guidelines
and member remuneration of the Audit Committee. The members of
the Audit Committee should have relevant professional and practical
experience and financial, banking, compliance and risk management
knowhow. In addition, the Audit Committee must include members
specialized in financial and accounting affairs.

تشكق بقرار من ال معية العاموة العاديوة ل نوة للمراجعوة مؤلفوة مون أعاوا
،من غير أعاا م لس اإلدارة التنفيذيين سوا من المساهمين أو غيورهم
 ويحوودد فووي القوورار، ال يقوق عووددهم عوون ثالثوة وال ي يوود عوون مسووة أعاوا
 ويراعو فوي األعاوا. مهما الل نة وضوابط عملهوا ومكافوآ أعاواةها
المبوورة المهنيووة والعمليووة والدرايووة فووي التقووارير الماليووة وأعمووا البنوووك
 كما ينبغي أن يكون من بوين األعاوا،ومراجعة الحسابا وإدارة المماطر
.ممتل بالشتون المالية والمحاسبية

The Audit Committee shall convene at least four (4) times during
each fiscal year or whenever necessary. A meeting of the Audit
Committee shall only be valid if attended by the majority of its
members. The Committee’s resolutions will be taken by the majority
of members present, and the chairman of the Audit Committee shall
have a casting vote in the event of a tie.

 ومكافووآ،ويحوودد قوورار ال مع يووة العامووة مهمووا الل نووة وضوووابط عملهووا
.أعااةها
ت تمع الل نة أربوع مورا علو األقوق وال السونة الماليوة أو متو موا دعوت
 وتصودر، ويشترط لصحة عقد إجتماعاتها حاور أغلبية أعاواةها،الحاجف
 وعنود تسواوي األصووا يورجا ال انوب الوذي،قراراتها بأغلبية الحاضورين
.صو معف رةيس اإلجتماع

Article 25:

:)25( المادة
 ولها حق اإلطالع عل،تمتل ل نة المراجعف بالمراقبة عل أعما الشركة
 وطلب أي إيااح من أعاوا م لوس اإلدارة أو اإلدارة،س التها ووثاةقها
التنفيذيووة وي ووو لهووا أن تطلووب موون م لووس اإلدارة دعوووة ال معيووة العامووة
للشركة لالنعقاد إذا أعاق م لس اإلدارة عملها أو تعرضت الشوركة ألضورار
.أو ساةر جسيمة

The Audit Committee is empowered to supervise the Company’s
activities, access the Company’s books and records, request
information and clarification from Directors or executive
management, and convene the General Meeting if the Board
obstructs its work or if the Company incurs significant losses or
damages.
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Article 26:
The Audit Committee shall review the Company’s financial
statements, reports and notes provided by its Auditor, and prepare an
annual report regarding the sufficiency of the internal audit policies
and controls, and any other work conducted within its scope. The
Board shall make available for shareholders a sufficient number of
copies in the Company’s head office at least ten days before the
General Meeting. Such report shall be read to the General Meeting.

: )26( المادة
عل ل نة المراجعة النمر في القوواةم الماليوة والتقوارير والملحو وا التوي
 وعليهوا كوذلك، يقدمها مراجعو الحسابا وإبدا مرةياتها حيالها إن وجد
إعوداد تقريور عوون رأيهوا فوي شووأن مودى كفايوة نمووام الرقابوة الدا ليوة وعمووا
قاموت بووف مون أعمووا أ ورى توود ق فووي نطواق ا تصاصووها الوذي يتل و أثنووا
 وعل م لوس اإلدارة أن يوودع نسوما ً كافيوة مون هوذا،إنعقاد ال معية العامة
التقرير في مرك الشركة الرةيس قبوق موعود انعقواد ال معيوة العاموة بعشورة
 ويتل و.أيوام عل و األقووق لت ويود كووق موون رغوب موون المسوواهمين بنسومة منووف
.التقرير أثنا انعقاد ال معية
: )27( المادة
يشوكق م لوس اإلدارة ل نووة تنفيذيوة مؤلفووة مون مسوة أعاووا تاوم العاووو
المنتدب وأربعة أعاا يوتم ا تيوار إثنوين مونهم علو األقوق مون بوين أعاوا
 وطالمووا بقيووت. ويكووون العاووو المنتوودب رةيس وا ً لهووذب الل نووة.م لوس اإلدارة
%40 شوركة هووونو كوونو وشوونغهاي المصورفية القاباووة (بوي فووي) مالكووة
.(أربعين من الماةة) من أسهم الشركة تكون ممللة بعاو واحد في الل نة

Article 27 :
The Board shall appoint an Executive Committee that shall consist of
five members, the Managing Director and four other members, at
least two of them are selected from among the Board of Directors.
The Managing Director shall be the chairman of the Executive
Committee. So long as HSBC Holdings BV holds forty percent
(40%) of the Company’s Share Capital, it shall be represented by
one member on the Executive Committee.
The Executive Committee shall assist the Managing Director within
the powers determined for it by the Board, deal with matters
referred to it by him or by the Board, provided that the Executive
Committee shall not have the power to alter any resolution, rules or
regulations taken or laid down by the Board.

وتعاون الل نوة التنفيذيوة العاوو المنتودب فوي حودود السولطا الممولوة لهوا
 ومعال ووة المسوواةق التووي يعهوود بهووا لل نووة موون قبووق إليووف،موون م لووس اإلدارة
 شريطة أن ال يكون لل نة سولطة تغييور أي قورار،العاو المنتدب أو الم لس
.يتمذب الم لس أو أية قواعد أو لواةا يصدرها

No Executive Committee meeting shall be valid unless attended by
at least four (4) members either in person or by way of proxy
provided that two (2) members shall at least be present personally.
A member of the Executive Committee may delegate another
member to attend and vote at the meetings of the Executive
Committee. Any Executive Committee member may participate in
any of the Executive Committee’s meetings through the medium of
conference telephone or any similar form of communication
equipment provided all persons participating in the meeting are able
to hear and speak to each other clearly during the meeting.
However, the outcome of the meeting shall not be valid unless all
participating members have signed the respective minutes of meeting
in accordance with the Company’s Bylaws. The member so
participating shall be deemed to be present in person at the meeting
and therefore shall be counted in a quorum and entitled to vote.

وال يكون اج تماع الل نة التنفيذية صحيحا ً إال إذا حاورب أربعوة أعاوا علو
األقق بأنفسهم أو بطريق الوكالة بشرط أال يقق عدد الحاضرين بأنفسوهم عون
 ولعاووو الل نووة التنفيذيووة أن ينيووب عنووف عاووواً وور فووي الحاووور.إثنووين
 ويستطيع أي عاو مون أعاوا.والتصويت في اجتماعا الل نة التنفيذية
الل نووة التنفيذيووة المشوواركة فووي أي موون اجتماعووا الل نووة وذلووك موون ووال
اصية االجتمواع بالهواتف أو أيوة واسوطة اتصوا مشوابهة شوريطة أن يكوون
كافة المشاركين في االجتماع قادرين عل سماع كق منهم اآل ر والتحدث مع
بعض بوضوح تام ال االجتماع وال يعتد بنتاةو هذا االجتماع إال بعد توقيع
 وسووف.األعاا المشاركين عل المحار المعود لوذلك وفقوا لنموام الشوركة
يعتبور العاوو المشووارك فوي االجتموواع بهوذب الطريقووة أنوف حاضووراً بنفسوف فووي
االجتموواع وبالتووالي فشنووف يؤ ووذ فووي االعتبووار عنوود تحديوود النصوواب ويحووق لووف
.التصويت
 وفوووي حالوووة الموووالف تصووودر.وتصووودر قووورارا الل نوووة التنفيذيوووة باإلجمووواع
.القرارا بأغلبية أصوا األعاا الحاضرين أو الممللين

The resolutions of the Executive Committee shall be passed
unanimously and, in case of any differences, by a majority of those
present or represented.
The Executive Committee shall meet at least six (6) times a year or
whenever it is convened by its Chairman.

 أو كلموا دعاهوا،وتعقد الل نة التنفيذية ستة إجتماعا فوي السونة علو األقوق
.رةيسها لتجتماع

The proceedings and resolutions of the Executive Committee shall
be written in minutes to be circulated among all Directors and signed
by the chairman of the Executive Committee. Such minutes shall be
recorded in a special register and signed by the chairman of the
Executive Committee and the Secretary.

وتلبت مداوال الل نة وقراراتها في محاضر تو ع عل كق أعاوا م لوس
 وتودون هوذب المحاضور فوي سو ق وا،اإلدارة ويوقع عليها رةويس الل نوة
.يوقعف رةيسها واألمين العام

Article 28 :

: )28( المادة
 وتكووون الوودعوة مصووحوبة،ي تمووع م لووس اإلدارة بنووا عل و طلووب الوورةيس
ب دو األعما ويدعو الرةيس الم لوس لتجتمواع بنوا علو طلوب عاووين
 ويتم توجيف. وي تمع الم لس أربع مرا عل األقق في السنة،من أعااةف
الدعوة إل كق عاو بالبريد أو وساةق التواصق األ رى قبق الموعد المحدد
.لتجتماع بأسبوعين عل األقق

The Board shall meet upon the request of the Chairman, which
request shall be accompanied by the agenda of the meeting. The
Chairman shall convene the Board for meeting whenever such
meeting is requested by two Directors. The Board must meet at
least four times a year. Notice of such Board meetings shall be sent
to each Director either by mail or other communication means at
least two weeks before the date fixed for the meeting.
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:)29 ( المادة
ال يكووون إجتموواع الم لووس صووحيحا إال إذا حاوورب عل و األقووق سووبعة أعاووا
 بشووورط أن يكوووون عووودد األعاوووا الحاضووورين،بأنفسوووهم أو بطريوووق اإلنابوووة
 وللعاوو أن ينيوب عنووف عاووا أ ور فووي.بأنفسوهم أربعوة أعاوا عل و األقوق
.حاور إجتماعا الم لس وفي التصويت فيها

Article 29 :
No Board Meeting shall be valid unless attended by at least seven
Directors either in person or by way of proxy provided that four (4)
Directors shall at least be present personally. A Director may
delegate another Director as his proxy to attend and vote at the
Board meetings.
The Board resolution shall be made unanimously and in case of any
differences by a majority of at least two thirds of the Directors
present or represented. The Chairman shall have a casting vote in
the event of a tie.

 وفي حالة المالف بأغلبيوة ثللوي أصووا،وتصدر قرارا الم لس باإلجماع
 ويورجا ال انوب الوذي يصوو،األعاا الحاضرين أو الممللوين علو األقوق
. معف رةيس ال لسة في حا تساوي اآلرا

The Board may pass Resolutions on urgent matters by way of
adopting them severally by the Directors, unless a Director requests
in writing that the Board be convened to deliberate on such
Resolutions, in which case they shall be laid before the Board at its
first following meeting.

وللم لووس أن يصوودر قوورارا فووي االمووور العاجلووة وعرضووها عل و األعاووا
 وفي. عقد إجتماع للمداولة فيها-  ما لم يطلب أحد األعاا –كتابة،متفرقين
.هذب الحالة تعرض هذب القرارا عل م لس اإلدارة في أو إجتماع تا لف

The Directors are prohibited from having any personal interest,
whether direct or indirect, in any business or contracts made for the
account of the Company, unless authorized in advance by the
ordinary General Meeting that is annually renewed. A Director must
declare to the Board the nature of his interest in the matter
presented which must be recorded in the minutes of the Board
meeting. Such Director shall not participate in the voting on such
matter at the Board or General Meeting.

ال ي ووو أن يكووون لعاووو م لووس اإلدارة مصوولحة شمصووية مباشوورة أو غيوور
مباشرة فوي األعموا والعقوود التوي توتم لحسواب الشوركة اإل بتور يل مسوبق
 وعلو العاوو أن يبلوغ الم لووس،مون ال معيوة العاموة العاديوة ي ودد كوق سونف
 ويلبوووت هووذا التبليوووغ فوووي محاووور،بطبيعووة مصووولحتف فوووي األموور المعوووروض
 وال ي و لهذا العاوو اإلشوتراك فوي التصوويت علو القورار الوذي.اإلجتماع
.يصدر في هذا الشأن في م لس اإلدارة أو ال معية العامة

The Chairman shall inform the General Meeting of the business or
contracts in which a Director has a direct or indirect interest
accompanied by a special report prepared by the Company’s
Auditor.

ويبلووغ رةوويس م لووس اإلدارة ال معيووة العامووة عنوود إنعقادهووا عوون االعمووا
والعقود التي يكون ألحود أعاوا الم لوس مصولحة مباشورة أو غيور مباشورة
. ويرافق التبليغ تقرير ا من مراجع الحسابا المارجي للشركة،فيها

In case an interested Director fails to disclose his/her interest, the
Company or any interested party may claim the revocation of such
contract before the judicial authority.

 جوا للشوركة أو،وفي حا تملف عاو الم لس عن اإلفصواح عون مصولحتف
.لكق ذي مصلحة المطالبة أمام ال هة القااةية بشبطا العقد

Article 30 :

: )30 ( المادة
تلبووت مووداوال الم لووس وقراراتووف فووي محاضوور تووو ع علوو كافووة أعاوووا
 ويوقعها الورةيس و األموين العوام بعود التصوديق عليهوا مون الم لوس،الم لس
 وتوودون،وذلوك بتوقيوع جميوع األعاووا الحاضورين علو أحوود نسوخ المحاور
.هذب المحاضر في س ق ا يوقعف رةيس الم لس واألمين العام

The proceedings and resolutions of the Board shall be written in
minutes to be circulated among all members of the Board and signed
by the Chairman and the Secretary after having been approved by
the Board, by having all members’ signatures affixed on one copy of
the minutes. Such minutes shall be recorded in a special register and
signed by both the Chairman and the Secretary.
Directors are prohibited from disclosing any of the Company’s
secrets outside of the General Meeting. In addition, Directors are
prohibited from using any information possessed through their Board
membership for direct or indirect personal gains.

وال ي ووو ألعاووا م لووس اإلدارة أن يفشوووا فووي غيوور إجتماعووا ال معيووة
 وال ي و لهوم إسوتغال موا يعلموون،العامة ما وقفوا عليف من أسرار الشركة
بف – بحكم عاويتهم – فوي تحقيوق أي مصولحة لهوم بصوفة مباشورة أو غيور
.مباشرة

Article 31:
A valid General Meeting represents all the shareholders. It shall be
held in the town where the Head Office of the Company is located.
To facilitate participation by Shareholders, General Meetings may be
convened and shareholders may participate in its deliberations and
vote through technological means.

: )31 ( المادة
 وتعقود فوي،ال معية العامة المكونة تكوينا ً صحيحا تملوق جميوع المسواهمين
 وي وووو عقوود إجتماعوووا.المدينووة التوووي يقووع بهوووا مركوو الشوووركة الرةيسووي
ال معية العامة للمساهمين وإشتراك المساهم في مداوالتها والتصويت علو
قراراتهووا بواسوووطة وسووواةق التقنيوووة وذلوووك لت فعيووق مشووواركة اكبووور عووودد مووون
.المساهمين

HSBC Holdings BV may be represented at any meetings of the
shareholders by any Director representing the said Bank who shall
be entitled to exercise the votes in respect of the shares held by the
said Bank.

ولشركة هونو كونو وشونغهاي المصورفية القاباوة (بوي فوي) أن تملوق فوي
.أية جمعية عامة تعقد بأي عاو من أعاا م لوس اإلدارة الوذين يمللونهوا
.ويحق لهذا العاو أن يمارس حق التصويت بالنسبة لألسهم المملوكة لها
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)32 ( المادة
لكق مكتتب أيا ً كان عدد أسهمف حق حاور ال معية التأسيسية سوا بطريق
 ولكق مساهم حوق حاوور ال معيوة.األصالة أو نيابة عن غيرب من المكتتبين
 و للمساهم أن يوكق عنوف أي شومل ور مون،العامة العادية أو غير العادية
.غير أعاا م لس اإلدارة أو مو في الشركة في حاور ال معية العامة

Article 32
Each subscriber whatever the number of his shares shall have the
right to attend the Constituent General Meeting either personally or
by proxy on behalf of other subscribers. Each shareholder shall have
the right to attend the ordinary and extraordinary General Meeting.
A shareholder may delegate any person who is not a Director to
attend the General Meeting.

Article 33 :
The constituent General Meeting shall have jurisdiction to deal with
the following matters:-

:)33 ( المادة
:تمتل ال معية التأسيسية باألمور التالية

To ascertain that the whole Share Capital has been subscribed
for and fully paid up in accordance with these Bylaws.

التحقوق مون اإلكتتواب بكوق رأس الموا ومون الوفوا بوف كلوف طبقووا
.ألحكام هذا النمام األساسي

:)1

To adopt the final text of the Bylaws. The General Meeting
shall not introduce substantial alterations to the Bylaws
submitted to it except with the unanimous approval of the
shareholders represented.
The Constituent General Meeting shall be duly held only if attended
by a number of subscribers representing at least one half of the
Company’s Share Capital. Each subscriber shall have in the Meeting
one vote for each share he owns or represents. Resolutions of the
Constituent General Meeting shall be adopted by the absolute
majority vote of the shares represented thereat.

 ولكووون ال ي ووووو.وضوووع النصوووو النهاةيوووة للنموووام األساسوووي
لل معيوووة إد وووا تعوووديال جوهريوووة علووو النموووام المعوووروض إال
.بموافقة جميع المساهمين الممللين فيها

:)2

1)

2)

Article 34:
Except for matters falling within the jurisdiction of the extraordinary
General Meeting, the ordinary General Meeting shall have
jurisdiction to deal with all matters that concern the Company. It
shall be held at least once a year within six months following the end
of the Company’s financial year. Other ordinary General Meetings
may be convened whenever needed.

Article 35:
The extraordinary General Meeting shall have jurisdiction to alter the
Bylaws except the provisions which may not be altered under the
Companies Law. It shall, in addition, have jurisdiction to prolong the
duration of the Company or shorten it or dissolve the Company for
any reason before its term. In addition to the foregoing, it may pass
resolutions on matters falling within the jurisdiction of the ordinary
General Meeting subject to the same conditions and in the same
manner prescribed for the latter.

ويكون إجتماع ال معية التأسيسية صحيحا إذا حارب عدد مون المكتتبوين
 ويكوووون لكوووق مكتتوووب فوووي.يملوووق نصوووف رأس موووا الشوووركة علووو األقوووق
 وتصوودر.إجتماعوا ال معيووة صوو واحوود عوون كوق سووهم يملكوف أو يمللووف
قورارا ال معيووة التأسيسوية باألغلبيووة المطلقوة ألصوووا األسوهم الممللووة
فيها
:)34 ( المادة
 تمووتل،فيمووا عوودا األمووور التووي تمووتل ب هووا ال معيووة العامووة غيوور العاديووة
 وتعقود موورة عل و.ال معيوة العامووة العاديوة ب ميووع األمووور المتعلقوة بالشووركة
،األقوق فووي السونة ووال السووتة أشوهر التاليووة إلنتهووا السونة الماليووة للشووركة
.وت و دعوة جمعية عادية أ رى لتجتماع كلما دعت الحاجة إل ذلك

:)35 ( المادة
تمتل ال معية العامة غير العادية بتعديق نمام الشركة األساسي بشستلنا
 وتموتل باإلضوافة إل و. األحكوام المحموور تعووديلها بمقتاو نموام الشووركا
ذلك بالنمر في إطالة مدة الشركة أو تقصيرها أو حلها قبق إنتها مدتها ألي
 وباإلضافة إل ما تقدم يكون لها أن تصدر قرارا في األموور الدا لوة،سبب
 وذلووك بوونفس الشووروط واألوضوواع،فووي إ تصووا ال معيووة العامووة العاديووة
.المقررة لل معية األ يرة

General Meeting shall be convened at the instance of the Board.
The Board shall convene the ordinary General Meeting if requested
to do so by SAMA, the Auditors, the Audit Committee or by a
number of shareholders representing at least 5% (five per cent.) of
the Share Capital. The Auditor may convene the General Meeting if
the Board fails to do so within thirty (30) days from the date of the
Auditor’s request.

: ) 36 ( المادة
 وعلو م لووس.تع قود ال معيوة العاموة للمسواهمين بودعوة مون م لوس اإلدارة
اإلدارة أن يدعو ال معية العامة العاديوة إذا طلوب ذلوك مؤسسوة النقود العربوي
 مراجعو الحسابا أو ل نة المراجعة أو عدد من المساهمين يملق،السعودي
 وي وو لمراجوع. ( مسة في الماةوة) مون رأس موا الشوركة علو األقوق%5
الحسابا دعوة ال معية لتنعقواد إذا لوم يقوم م لوس اإلدارة بودعوة ال معيوة
. ال ثالثين يوما ُ من تاريخ طلب مراجع الحسابا

The notice of General Meeting shall be published in a daily
newspaper circulating in the locality of the Company’s Head Office
at least ten days prior to the date fixed for the meeting.

وتنشر الدعوة إلنعقاد ال معية العامة في صحيفة يومية تو ع فوي المنطقوة
التي فيها مرك الشركة الرةيس قبق الميعاد المحدد لتنعقاد بعشرة أيام عل
.األقق

Such notice may be sent to the shareholders by electronic means.
The notice shall contain the Agenda of the Meeting. Copies of the

 وينبغوي.وي و توجيف الدعوة إل المساهمين عبر التطبيقوا اإللكترونيوة
 وترسوق صوورة مون الوودعوة،أن تشوتمق الودعوة علو جودو أعموا ال معيوة

Article 36 :
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 و ارة الت وارة،وجدو األعما إل ك ق من مؤسسة النقود العربوي السوعودي
. هيتة السوق المالية ال المدة المحددة للنشر،واإلستلمار

invitation and the Agenda shall be sent to SAMA, MOCI and CMA
during the Period as fixed for publication.

Article 37 :
Shareholders wishing to attend the General Meeting shall register
their names at the Company’s head office prior to the start of the
General Meeting.
When the meeting convenes, a list shall be drawn showing the
names of the shareholders present in person or represented by
proxy, the number of the shares held by each in person or by proxy
and the number of votes attached to such shares. Any interested
party shall have the right to examine such list.

Article 38 :
The ordinary General Meeting shall be valid only if attended by
shareholders representing at least one half of the Share Capital. In
case this quorum is not attained at the first meeting a notice shall be
made for a second meeting to be held within thirty days after the
preceding meeting. Such notice shall be published in the manner
prescribed in Article thirty six (36) hereof. A second meeting may
be held within one (1) hour following the time set for the preceding
meeting provided that the meeting notice expressly allows for that.
The second meeting shall be valid irrespective of the number of
shares represented therein.

Article 39 :
The extraordinary General Meeting shall be valid only if attended by
shareholders representing at least one half of the Share Capital. In
case this quorum is not attained in the first meeting, a notice shall be
made for a second meeting in the manner prescribed in the
preceding Article. A second meeting may be held within one (1)
hour following the time set for the preceding meeting provided that
the meeting notice expressly allows for that.The second meeting
shall be valid if attended by a number of shareholders representing at
least one quarter of the Share Capital.
In case this quorum is not attained at the second meeting a notice
shall be made for a third meeting in the manner prescribed above.
The third meeting shall be valid irrespective of the number of shares
represented therein after obtaining approval from the concerned
authority.

:)37 ( المادة
يسو ق المسوواهمين الووراغبين فووي حاوور ال معيووة العامووة أسووما هم بمرك و
.الشركة الرةيسي قبق الوقت المحدد لعقد ال معية و بد اإلجتماع
ويحرر عند إنعقاد ال معية كشف بأسما المساهمين الحاضورين والممللوين
موع بيوان عودد األسوهم التوي فووي حيوا تهم سووا باألصوالة أو بالوكالوة وعوودد
. ويكون لكق ذي مصلحة اإلطالع عل هذا الكشف.األصوا الممصصة لها
:)38 ( المادة
يكون إجتماع ال معية العامة العاديوة صوحيحا إذا حاورب مسواهمون يمللوون
 فشذا لم يتوافر هذا النصواب فوي اإلجتمواع.نصف رأس ما الشركة عل األقق
 وجهووت الوودعوة إلوو اجتموواع ثووان يعقوود ووال اللالثووين يومووا ً التاليووة، األو
 وتنشر هذب الدعوة بالطريقة المنصو عليها في المادة.لتجتماع السابق
 وي وو أن يعقود االجتمواع اللواني لل معيوة العاموة بعود. ) من هذا النموام36 (
 شوريطة أن تتاومن، ساعة من انتها المدة المح ددة النعقاد االجتماع األو
،الدعوة لعقد االجتماع األو ما يفيد اإلعالن عن إمكانية عقود هوذا االجتمواع
 يكوون اإلجتمواع اللواني صوحيحا أيوا كوان عودد األسوهم، وفي جميوع األحووا
.الممللة فيف
: )39 ( المادة
يكووون إجتموواع ال معيووة العامووة غيوور العاديووة صووحيحا إذا حاوورب مسوواهمون
 فوشذا لوم يتووافر هوذا النصواب فوي.يمللون نصف رأس ما الشركة عل األقوق
 وجهت الدعوة إل اج تماع ثان بالطريقة المنصوو عليهوا، اإلجتماع األو
 وي ووو أن يعقوود االجتموواع اللوواني لل معيووة العامووة بعوود.فووي المووادة السووابقة
 شوريطة أن تتاومن، ساعة من انتها المدة المحددة النعقاد االجتماع األو
،الدعوة لعقد االجتماع األو ما يفيد اإلعالن عن إمكانية عقود هوذا االجتمواع
ويكوون االجتمواع اللواني صوحيحا ً إذا حاورب عودد مون المسواهمين يملوق ربوع
.رأس الما عل األقق
 وجهوت الودعوة إلو،وفي حا لم يتوافر النصاب الال م في اإلجتمواع اللواني
 ويكوووون،اجتموواع ثالووث ينعقووود باألوضوواع نفسووها المنصوووو عليهووا أعووالب
اإلجتماع اللالث صحيحا أيا كان عدد األسهم الممللوة فيوف بعود موافقوة ال هوة
.الممتصة
:)40 ( المادة
تحسب األصوا في ال معيا العامة العادية وغير العادية عل أساس
) أعالب فيما17(  ومع مراعاة ما ورد في الفقرة،صو واحد لكق سهم
)يتعلق بحق شركة هونو كونو وشنغهاي المصرفية القاباة (بي في
 يتم إستمدام منه ية التصويت التراكمي،بتعيين أربعة أعاا في الم لس
 ومع ذلك.في إنتماب أعاا م لس اإلدارة الممللين للمساهمين السعوديين
ال ي و ألعاا م لس اإلدارة اإلشتراك في التصويت عل قرارا ال معية
 أو التي تتعلق، التي تتعلق بشبرا ذممهم من المستولية عن إدارة الشركة
بمصلحة مباشرة أو غير مباشرة من قبيق االعما والعقود التي تتم وللعاو
 او فيما يمل الحصو عل ر ل،مصلحة مباشرة او غير مباشرة فيها
.اشتراكف في اعما منافسة للشركة

Article 40:
Votes in ordinary and extraordinary General Meetings shall be
calculated on the basis of one (1) vote for each share, taking into
consideration the provisions stated in para (17) above regarding the
right of HSBC Holdings BV to appoint four (4) Directors on the
Board. The cumulative voting shall be used in the election of
Directors representing the Saudi shareholders. However, members
of the Board may not participate in voting on Resolutions of the
General Meeting pertaining to their relief from liability for their
management of the Company or to the direct or indirect interests of
executed dealings and contracts, in which a Director has a direct or
indirect interest herein, or in respect to authorizing a Director to
participate in a dealing competing with the business of the Company.

:)41 ( المادة
تصدر قرارا ال معية العامة العادية بأغلبية ثللي أصوا األسهم الحاضرة
 وتصوودر قووورارا ال معيووة العاموووة غيوور العاديوووة.أو الممللووة فووي اإلجتمووواع
 فيموا عوودا،بأغلبيوة ثللوي أصووا األسوهم الحاضورة أو الممللوة فوي اإلجتمواع
القورارا المتعلقوة ب يو ادة رأس الموا أو تمفياوف أو إطالوة مودة الشووركة أو
 والتوي ي ووب أن،بحلهوا قبوق إنقاوا موودتها أو بشنودماجها موع شووركة أ ورى
.تصدر بأغلبية ثالثة أرباع أصوا األسهم الحاضرة أو الممللة في اإلجتماع

Article 41 :
Resolutions of the ordinary General Meeting shall be adopted by a
majority vote of at least two thirds of the shares present or
represented at the meeting thereof. Resolutions of the extraordinary
General Meeting shall be adopted by a majority vote of at least two
thirds of the shares represented at the meeting thereof except in
respect of resolutions pertaining to the increase of Share Capital or
its reduction, the extension of the Company’s duration or its
dissolution before its term or amalgamating it into another company
which shall be adopted by a majority of votes of three fourths of the
Share Capital present or represented.
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The Company shall announce the resolutions of the General
Meeting through appropriate electronic means.

وتراعوووي الشوووركة إشوووهار قووورارا ال معيوووة العاموووة واإلعوووالن عنهوووا عبووور
.التطبيقا اإللكترونية المالةمة

Article 42 :

:)42 ( المادة
لكوق مسوواهم حوق مناقشووة الموضووعا المدرجووة فوي جوودو أعموا ال معيووة
. وتوجيووف األسووتلة بشووأنها إل و أعاووا م لووس اإلدارة ومراجعووي الحسووابا
وي يب أعاا م لس اإلدارة أو مراجعو الحسابا علو أسوتلة المسواهمين
 وإذا رأى المسواهم أن الوورد.بالقودر الووذي ال يعورض مصوولحة الشوركة للاوورر
علو سووؤالف غيوور مقنوع إحووتكم إل و ال معيوة العامووة ويكووون قرارهوا فووي هووذا
.الشأن نافذا

Any shareholder shall have the right to discuss the matters put on
the Agenda of the General Meeting as well as to address pertinent
questions to the Directors and the Auditors. The Directors and
Auditors shall answer shareholders’ questions to such an extent that
would not jeopardize the Company’s interest. In case a shareholder
feels that the answer to his question is unsatisfactory he may appeal
to the General Meeting whose decision shall be binding.

Article 43 :
The General Meetings shall be presided over by the Chairman or, in
his absence, the Vice-Chairman, or whoever the Board authorizes in
the absence of the Chairman and Vice-Chairman. The Chairman
shall nominate the secretary of the General Meeting and two vote
collectors from amongst the shareholders present thereat.

:)43 ( المادة
يرأس ال معيا العامة رةيس م لس اإلدارة أو ناةب الرةيس أو من يعينوف
 ويعوين الورةيس سوكرتيراً لتجتموواع،الم لوس ليقووم مؤقتوا بأعموا الوورةيس
.وجامعين لألصوا من بين المساهمين الحاضرين

Minutes shall be written for the meeting showing the names of
shareholders present or represented thereat, the respective shares
they hold personally or by way of proxy, the number of votes allotted
thereto, the resolutions adopted, the number of votes for or against
them and an adequate resume of the discussions which took place
thereat. Such minutes shall be recorded after each meeting in a
special register and signed by the Chairman, the secretary and the
scrutineers of the meeting with copies provided to the concerned
authorities.

ويحرر بشجتماع ال معيوة محاور يتاومن أسوما المسواهمين الحاضورين أو
الممللوووين وعووودد األسوووهم التوووي فوووي حيوووا تهم باألصوووالة أو بالوكالوووة وعووودد
 وعودد األصووا التوي وافقوت،  والقرارا التي إتموذ،األصوا المقرر لها
.عليهووا أو عارضووتها و الصووة وافيووف للمناقشووا التووي دار فووي اإلجتموواع
وتوودون هووذب المحاضوور عقووب كووق إجتموواع فووي سوو ق ووا يوقعووف رةووويس
 وتوو تم موافوواة ال هووا التنميميوووة، ال معيووة وسووكرتيرها وجامعووا األصوووا
.بنسخ منها

Article 44 :

:)44 ( المادة
يمارس ال مساهمون الرقابة عل حسابا الشركة وفقا لألحكام التي إشوتملت
.عليها المتطلبا اإلشرافية وهذا النمام

The shareholders shall exercise control over the Company’s
accounts in accordance with the relevant rules and regulations and
these Bylaws.
The Company shall have two Auditors to be appointed annually by
the General Meeting from amongst the approved Chartered
Accountants licensed to operate in the Kingdom. The said General
Meeting shall fix their term and remuneration and may reappoint or
change them provided that the term of the Auditors’ appointment
shall not exceed the period set by the regulators set by the
regulators.

يكوون للشوركة مر اجعوان للحسووابا تعينهموا ال معيوة العامووة سونويا مون بووين
 وتحوودد.مراجعوي الحسووابا المعتمودين والموور ل لهوم بالعمووق فوي المملكووة
 ولهوا إعوادة تعيينهموا أو،ال معية العامة المذكورة مودة عملهموا ومكافأتهموا
. عل اال تت او مدة التعيين مس سنوا متتالية،تغييرهما

Article 45 :

:)45 ( المادة
لمراجعي الحسابا في أي وقت حوق اإلطوالع علو دفواتر الشوركة وسو التها
 ولهموووا أن يطلبوووا البيانووووا،وغيووور ذلوووك مووون الوثووواةق المرتبطووووة بعملهموووا
 ليتحققووا مون موجووودا،واإلياواحا التوي يريووان ضورورة الحصووو عليهوا
 وعلو رةوويس.الشوركة والت اماتهوا وغيور ذلوك مموا يود ق فوي نطواق عملهموا
 وإذا صادف مراجوع الحسوابا،م لس اإلدارة أن يمكنهما من أدا واجبهما
 فوشذا لوم.صعوبة في هذا الشأن أثبت ذلك فوي تقريور يقودم إلو م لوس اإلدارة
 وجوب عليهموا أن يطلبوا مون م لوس، ييسر الم لس عمق مراجعي الحسوابا
.اإلدارة دعوة ال معية العامة العادية للنمر في األمر

The Auditors shall have access at all times to the Company’s books,
records and any other documents that relate to their scope of work,
to examine the Company’s assets and liabilities and other matters
within their scope of work. The Chairman shall enable the Auditors
to undertake their duties. The Auditors shall record any difficulties
they face in such regard in their report to the Board. If the Board
does not facilitate the Auditors’ work, the Auditors shall request the
Board to convene the ordinary General Meeting to look into the
matter.

Article 46 :
The Auditors shall submit and read to the annual General Meeting a
Report in which they shall set forth the attitude of the Company’s
management towards enabling them to get the information and
explanations they required, any violations of the provisions of the
Companies Law or these Bylaws and their opinion as to the fairness
of the Company’s accounts.
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:)46 ( المادة
علوو مراجعووي الحسووابا أن يقوودما إلووو ال معيووة العامووة السوونوية ويتلووووا
تقريووورا يعووود وفقوووا لمعوووايير المراجعوووة ياووومنانف موقوووف إدارة الشوووركة مووون
 وأيوووة.تمكينهموووا مووون الحصوووو علووو البيانوووا واإلياووواحا التوووي طلباهوووا
ممالفوا ألحكووام نموام الشووركا أو هوذا النمووام األساسوي ورأيهمووا فوي موودى
.عدالة القواةم المالية للشركة

Article 47 :
The Company’s financial year shall commence on January 1st and
shall end on December 31st of each Gregorian Calendar year.
However, the Company’s first financial year shall be the period
starting from the date of the commencement of business by the
Company and ending on December 31st of that year, unless such
period is less than six months in which case the first financial year
shall be extended until December 31st of the subsequent year.

:)47 ( المادة
 ديسومبر مون كوق عوام31 تبدأ سنة الشركة المالية من أو يناير وتنتهي فوي
 عل و أن السوونة الماليووة األول و للشووركة تكووون الموودة التووي تبوودأ موون.مويالدي
 إال إذا، ديسومبر مون العوام نفسوف31 تاريخ بد الشركة أعمالها وتنتهوي فوي
كانت هذب المدة أقق من ستة شوهور فوشن السونة الماليوة فوي هوذب الحالوة تمتود
. ديسمبر من العام التالي31 إل
: )48 ( المادة
ًيعد م لس اإلدارة في نهاية كق سنة مالية القوواةم الماليوة للشوركة وتقريورا
 وياوومن هووذا،عوون نشوواطها ومرك هووا المووالي عوون السوونة الماليووة المنقاووية
التقر ير الطريقة المقترحة لتو يع األرباح وياع الم لس هذب الوثاةق تحت
تصرف مراجعي الحسابا وذلك قبق الموعد المحدد إلنعقاد ال معية العاموة
.بممسة وأربعين يوما ً عل األقق

Article 48 :
The Board shall prepare at the end of each fiscal year the
Company’s financial statements, a report on its activities and its
financial position for the preceding year and its recommendation for
the manner for net profit distribution. The Board shall place such
documents at the disposal of the Auditors at least forty five (45)
before the date fixed for the General Meeting.
The Chairman, Managing Director and Chief Financial Officer shall
sign the said documents and copies thereof shall be placed at the
disposal of the shareholders in the Company’s Head Office at least
ten (10) days before the date fixed for the General Meeting.

ويوقع رةيس م لس اإلدارة والعاو المنتدب والمودير الموالي علو الوثواةق
المووذكورة وتووودع نسووخ منهووا فووي المرك و الرةيسووي للشووركة تحووت تصوورف
.المساهمين قبق الموعد المحدد إلنعقاد ال معية بعشرة أيام يوما عل األقق

The Chairman shall publish through electronic applications and in at
least one newspaper circulating in the locality where the Head
Office of the Company is located the Company’s financial
statements, the Board’ report and the Auditors’ report with a copy
sent to SAMA, and the Capital Market Authority at least fifteen (15)
days prior to the date fixed for the General Meeting

وعلوو رةوويس م لووس اإلد ارة أن ينشووور ووال التطبيقووا اإللكترونيووة وفوووي
صووحيفة واحوودة علوو األقووق فووي المدينوووة التووي يقووع فيهووا المركوو الرةيسوووي
 وتقريوور مراجعووي، تقريوور م لووس اإلدارة، القووواةم الماليووة للشووركة،للشووركة
 وترسق صورة من هذب الوثاةق إل كق من مؤسسة النقد العربي، الحسابا
السوعودي وهيتوة السووق الماليوة قبووق تواريخ إنعقواد ال معيوة العاموة بممسووة
.عشر يوما عل األقق

Article 49 :
The annual or inteirm net profit arrived at after deducting all general
expenditures and other expenses and after the constituting of such
provisions for bad debts and for losses on investments and for
contingent liabilities as the Board shall think fit in conformity with the
Banking Control Law, and the directives issued by SAMA shall be
allocated as follows:

:)49 ( المادة
تو ع أرباح الشوركة السونوية أو المرحليوة الصوافية بشوكق نصوف سونوي أو
ربع سنوي بعد صم كق المصروفا العموميوة والتكواليف األ ورى وتكووين
االحتياطيا الال مة لمواجهة الوديون المشوكوك فيهوا و سواةر اإلسوتلمارا
واإللت اموا الطارةوة التوي يورى م لوس اإلدارة ضورورتها بموا يتفوق وأحكوام
 والتعليموووا الصوووادرة عووون مؤسسوووة النقووود العربوووي،نموووام مراقبوووة البنووووك
- :السعودي وال ها اإلشرافية عل النحو التالي

After obtaining SAMA’s no objection.
The calculation of sums required for the payment of the Zakat
due on Saudi shareholders and the tax due on non-Saudi
shareholders will be as prescribed by the laws in force in the
Kingdom of Saudi Arabia. Such sums shall be remitted by the
Company to the authorities concerned. Zakat paid for the Saudi
shareholders shall be deducted from their share in the net profit
and the tax paid for the non-Saudi shareholders shall be
deducted from their share in the net profit
A sum of at least 25% of the remainder of the share of the net
profit, after deducting Zakat and tax according to paragraph (1)
hereto, shall be allocated for constituting of the statutory
reserve until the total of such reserve equals at least the paid up
Share Capital

. بعد الحصو عل عدم ممانعة مؤسسة النقد العربي السعودي:)1
 تحتسوووب المبوووالغ الال موووة لووودفع ال كووواة المقوووررة علووو المسووواهمين:)2
 والاريبة المقررة عل المساهمين غير السعوديين طبقا،السعوديين
لألنمموة النافوذة فووي المملكوة العربيووة السوعودية وتقوووم الشوركة بوودفع
هوووذب المبووووالغ لل هوووا الممتصووووة وتمصووووم ال كووواة المدفوعووووة عوووون
المسوواهمين السووعوديين موون نصوويبهم فووي صووافي الووربا كمووا تحسوووم
الاريبة المدفوعة عن المساهمين غيور السوعوديين مون نصويبهم فوي
.صافي الربا
 في الماةة مون المتبقوي مون األربواح الصوافية25  يرحق ما ال يقق عن:)3
 ) أعالب لتحتيواطي1(  كما ذكر في الفقرة،بعد صم ال كاة والاريبة
القانوني إل أن يصبا اإلحتياطي المذكور مسواويا ً علو األقوق لورأس
.الما المدفوع

Out of the remainder of the respective share of each of the
shareholders in the net profit after the deduction of Zakat and
tax and the allocation for the statutory reserve, a sum not less
than five percent (5%) of the paid up Share Capital shall be
allocated for paying a dividend to shareholders in proportion to
their respective shareholding and as specified by the Board and
approved by the General Meeting. In case the remaining
percentage of the net profit accruing to any of the shareholders
is not sufficient for paying the said dividend to eligible
shareholders in any one year, shareholders shall not be entitled
to claim it in the following year or years. No larger dividend

 يمصوول موون البوواقي موون األربووواح بعوود صووم اإلحتيوواطي القوووانوني:)4
 موون رأس المووا الموودفوع%5 وال كوواة والاووريبة مبلووغ ال يقووق عوون
للتو يووع عل و المسوواهمين عل و أن يووتم تو يعووف بنسووبة مووا يملكووف كووق
 فوشذا،مساهم طبقا لما يقترحف م لس اإلدارة وتقوررب ال معيوة العاموة
كانوت النسوبة المتبقيووة مون األربواح المسووتحقة ألي مون المسوواهمين ال
تكفوووي لووودفع األربووواح للمسووواهمين المعنيوووين فوووال ي وووو للمسووواهمين
 وال ي ووو لل معيووة.المطالبووة بوودفعها فووي السوونة أو السوونوا التاليووة
العاموة أن تقوورر تو يووع نسوبة موون األرب واح ت يود عمووا اقترحووف م لووس
.اإلدارة

1)
2)

3)

4)
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shall be declared by the General Meeting than is recommended
by the Board
5)

The remainder after allocations made as set forth in
paragraphs (1), (2) and (3) herein, shall be disposed of in the
manner recommended by the Board and approved by the
General Meeting

، )1 (  يستمدم الباقي بعد تمصيل المبالغ المذكورة في الفقورا:)5
 السوووابقة علووو النحوووو الوووذي يقترحوووف م لوووس اإلدارة- )3( ، )2 (
وتقررب ال معية العامة

6)

The respective percentage of shareholdings of each
shareholders shall always be observed when calculating the
sums to be allocated as statutory reserve and other reserves
out of the net profit after deducting Zakat and tax. Each of the
shareholders shall participate in such allocations on a pro-rata
basis and out of their respective share in the net profit after
deducting Zakat and tax

 ي ب الحفا عل نسبة المساهمة لكق من المسواهمين السوعوديين: )6
وغيور السووعوديين عنوود إحتسوواب الممصصووا الال مووة لتحتيوواطي
القووانوني واإلحتياطيووا األ وورى موون صووافي األربوواح (بعوود صووم
ال كاة والاريبة) وي ب عل كوق مون الم مووعتين المسواهمة فوي
تلووك اإلحتياطيووا حسووب نسووبهم فووي رأس المووا علوو أن تمصوووم
مساهماتهم من حصصهم في األرباح الصافية
:)50 ( المادة
يستحق المساهم حصتف في األربواح وفقوا ً لقورار ال معيوة العاموة الصوادر فوي
 وتكوون أحقيوة. ويبين القرار تاريخ االستحقاق وتاريخ التو يوع،هذا الشأن
األربواح لموالكي األسوهم المس و لين فوي سو ال المسوواهمين فوي نهايوة اليوووم
.المحدد لتستحقاق

Article 50 :
Shareholders shall be entitled to their share of profits pursuant to the
General Meeting resolution adopted in this regard. Such resolution
shall specify the entitlement date and distribution date. Shareholders
registered in the shareholders register at the end of the payment due
date, shall be entitled to profits
The Company may retain any dividends payable to any shareholder
and may apply the same in or towards satisfaction of his debts or
liabilities to the Company

وللشركة أن تحبس حصة األرباح المستحقة ألي مساهم وأن تستمدمها فوي
.أدا ما في ذمتف من ديون وإلت اما للشركة

Article 51 :
Any shareholder shall have the right to file on behalf of the
Company an action in liability versus the Directors in case a
wrongful act committed by them is of a nature that causes him
special damage provided that such action is taken within allowed
time frame and the Company’s right to file such action is still in
force. The shareholder shall inform the Company of his intention to
file such action. However, such right of shareholder shall be
restricted to claim compensation for the specific damage incurred by
him.

Article 52 :
If all the Company's shares are transferred to a single shareholder
who does not meet the terms & conditions of the Company, such
shareholder shall align the Company's situations or transfer it to a
limited liability company of one party, or shall otherwise be
termianted by the power of law

If the losses of the Company exceed half of the paid capital, at any
time during the fiscal year, any company official or auditor shall
immediately notify the Chairman of the Board of Directors, which in
return, he shall immediately inform the Board members. The Board
of Directors shall, within fifteen days from notice, inform the
Extraordinary General Meeting within forty-five days from the date
of their notice of the losses, to resolve either to increase the capital
of the company or to reduce it to the extent that the loss ratio falls
below half of the paid capital or dissolve the company prior to its
specified period in its basic law. The company shall be termianted by
the power of law if the Extraordinary General Meeting did not meet
during the period specified above, or if it meets but fails to reach a
decision on the matter, or if it decides to increase the Capital
according to the conditions prescribed in this Article and fails to
subscribe for the entire shaires of the capital increase during ninety
days from the date of increase resolution issuance by the meeting.
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:)51 ( المادة
لكووق مسوواهم الحووق فووي أن يرفووع دعوووى المسووتولية نيابووة عوون الشووركة ضوود
أعاا م لس اإلدارة إذا كان من شوأن المطوأ الوذي وقوع مو نهم إلحواق ضورر
ا بف بشرط أن تقام الدعوى وال المودة المحوددة نماموا ً وأن يكوون حوق
 وي وب علو المسواهم أن يمطور.الشوركة فوي رفوع هوذب الودعوى اليو ا قاةموا
 موع قصور حقوف علو المطالبوة بوالتعويض،الشركة بع موف علو رفوع الودعوى
.عن الارر الما الذي لحق بف

:)52 ( المادة
إذا لوت جميوع أسوهم الشوركة إلو مسوواهم واحود ال تتووافر فيوف الشوروط التووي
 في ب عل هوذا المسواهم توفيوق أوضواع الشوركة أو، تامنها نمام الشركا
 واإل إنقاوت بقووة،تحويلها لشركة ذا مستولية محدودة من شمل واحود
النمام

 في أي وقت ال،إذ ا بلغت ساةر الشركة نصف رأس الما المدفوع
 وجب عل أي مسؤو في الشركة أو مراجع الحسابا فور،السنة المالية
 وعل رةيس م لس االدارة إبالش،علمف بذلك إبالش رةيس م لس االدارة
أعاا الم لس فوراً وعل م لس اإلدارة – ال مسة عشر يوما ً من
علمف بذلك – دعوة ال معية العامة غير العادية لتجتماع ال مسة
، لتقرر إما يادة رأس ما الشركة،وأربعين يوما ً من تاريخ علمف بالمساةر
أو تمفياف إل الحد الذي تنمفض معف نسبة المساةر إل ما دون نصف
. أو حق الشركة قبق االجق المحدد في نمامها األساس،رأس الما المدفوع
تعد الشركة منقاية بقوة النمام إذا لم ت تمع ال معية العامة غير العادية
 أو إذا إجتمعت وتعذر عليها إصدار قرار في،ال المدة المحددة أعالب
 أو إذا قرر يادة رأس الما وفق األوضاع المقررة في هذب،الموضوع
ً المادة ولم يتم اإلكتتاب في بكامق اسهم يادة رأس الما ال تسعين يوما
.من صدور قرار ال معية بال يادة

The company once terminated shall be liquidated and shall retain the
legal entity of liquidation as necessary. The voluntary liquidation
decision shall be issued by the Extraordinary General Meeting to
include the appointment of the liquidtor, determine his authorites ,
charges, his powers restrictions and the necessary period of
liquidation which shall not exceed five years and shall not be extened
further without a legal order. The powers of the Board of Directors
of the company shall end once the company is terminated, however,
they shall remain in charge of the management of the company and
shall remain the liquidators for the third party until the liquidator is
appointed and the shareholders' meetings shall continue during the
period of liquidation, and their role shall be limited to exercising their
competencies which do not conflict with the competencies of the
liquidator. In the event of the occurrence of what is stated in this
article, then the Bank shall notify SAMA.

تد ق الشركة بم رد انقااةها دور التصفية وتحتفظ بالشمصية االعتباريوة
بالقدر الال م للتصفية ويصدر قرار التصوفية اال تياريوة مون ال معيوة العاموة
غيور العاديوة وي وب أن يشووتمق قورار التصوفية عل و تعيوين المصوفي وتحديوود
سولطاتف وأتعابووف والقيوود المفروضووة علو سوولطاتف والمودة ال منيووة الال مووة
للتصفية وي ب أال تت او مدة التصفية اال تيارية مس سونوا وال ي وو
تمديدها ألكلر من ذلك إال بوأمر قاواةي وتنتهوي سولطة م لوس إدارة الشوركة
بحلها ومع ذلك يمق هؤال قاةمين علو إدارة الشوركة ويعودون بالنسوبة إلو
الغيور فوي حكوم المصوفين إلو أن يعوين المصوفي وتبقو جمعيوا المسوواهمين
قاةمة ال مدة التصفية ويقتصر دورها عل ممارسة ا تصاصواتها التوي ال
تتعارض مع ا تصاصا المصفي وعلي البنك إشعار مؤسسوة النقود العربوي
. السعودي في حا حدوث ما ورد في هذب المادة

Article 53 :

:)53 ( المادة
يعد م لس اإلدارة اتما للشركة تمتم بوف الوثواةق التوي يورى م لوس اإلدارة
.أو الل نة التنفيذية أو العاو المنتدب ضرورة أو أن من المفيد تمها بف

The Board of Directors shall procure a seal containing the name of
the Company which shall be affixed to documents as deemed
necessary or desirable by the Board, the Executive Committee or
the Managing Director.

Article 54 :
These Articles of Association shall be deposited and published in
accordance with the Companies Law and all the provisions of the
Banking Control Law shall be duly complied with.

:)54 ( المادة
 وتراعو كافوة. يودع هذا النمام األساسي وينشر طبقا ألحكام نموام الشوركا
.أحكام نمام مراقبة البنوك
اإلســـــــــــــــــــــــم

Name
1) The British Bank of the Middle East
2) H.R.H. Prince Mohamed Bin Abdulla Bin Abdulrahman Al Saud
3) H.E. Emir Zeid Bin Mohamed Al Sudeiri
4) Sheikh Sulieman Saleh Al Olayan
5) Sheikh Abdulaziz Hamed Al Qusaibi
6) Sheikh Ali Zeid Al Quraishi
7) Sheikh Saad Mohamed Al Moajil
8) Sheikh Yusuf Abdulatif Jamil
9) Sheikh Yusuf Ebrahim Radwan
10) Sheikh Abdulla Bin Abdulaziz Al Ankary
11) Sheikh Mohamed Yahya Al Badrawi
12) Sheikh Mohamed Abdukarim Al Loheidan
13) Sheikh Fuad Mohamed Bakheit
14) Sheikh Nasser Mohamed Al Saleh
15) Sheikh Abdulrahman Al Abdulkarim
16) Sheikh Abdulmohsin Al Mutlaq
17) Sheikh Abdulmonen Ageel
18) Sheikh Taimur Abdulla Alireza
19) Sheikh Abdulaziz Qasim Kanoo
20) Sheikh Omar Agaad
21) Sheikh Mohamed Imran Bamieh
22) Sheikh Fayek Abu Khadra

.سعود
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.البنك البريطاني للشرق األوسط
صاحب السمو األمير محمد بن عبد ل بن عبد الرحمن
.األمير يد بن محمد السديري
.الشيخ سليمان صالا العليان
.الشيخ عبد الع ي حمد القصيبي
.الشيخ علي يد القريشي
.الشيخ سعد محمد المع ق
الشيخ يوسف عبد اللطيف جميق
الشيخ يوسف إبراهيم رضوان
الشيخ عبد ل بن عبد الع ي العنقري
الشيخ محمد يحي البدراوي
الشيخ محمد عبد الكريم اللحيدان
الشيخ فؤاد محمد بميت
الشيخ ناصر محمد الصالا
الشيخ عبد الرحمن العبد الكريم
الشيخ عبد المحسن المطلق
الشيخ عبد المنعم عقيق
الشيخ تيمور عبد ل علي رضا
الشيخ عبد الع ي قاسم كانو
الشيخ عمر عقاد
الشيخ محمد عمران باميف
الشيخ فاةق أبو ارب
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