نوع اجتماع الجمعية
العامة

غير العادية

عدد مرات الدعوة الجتماع
الجمعية العامة
عنوان اإلعالن

االجتماع االول

مقدمة
مكان ومدينة انعقاد الجمعية
العامة
رابط بمقر االجتماع
تاريخ انعقاد الجمعية العامة
وقت انعقاد الجمعية العامة
حق الحضور

يدعو البنك السعودي البريطاني ("بنك ساب") مساهميه إلى حضور إجتماع الجمعية العامة غيرالعادية المتضمنة زيادة
رأس مال بنك ساب (اإلجتماع األول)
يسر مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني (ساب) دعوة مساهمي البنك الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة غير
العادية المتضمنة زيادة رأس مال بنك ساب (اإلجتماع األول)
اإلدارة العامة للبنك الكائن في شارع األمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بمدينة الرياض
https://goo.gl/maps/4mzRe42S4YG2
1440/09/10هـ 15/05/2019 -
21:00:00
يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي البنك لدى مركز اإليداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق
اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب األنظمة واللوائح ،علما بأن أحقية تسجيل الحضور الجتماع الجمعية
تنتهي وقت انعقاد الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز
األصوات.
كما نود التنويه بأنه بناء على الفقرة ( )4من المادة ( )191من نظام الشركات ،ال يحق للمساهم الذي يملك أسهما في
كل من بنك ساب والبنك األول التصويت على القرارات المتعلقة بصفقة االندماج إال في الجمعية العامة غير العادية
إلحدى البنكين .وفي حال قام أي من المساهمين بالتصويت على القرارات المتعلقة بصفقة االندماج في الجمعية العامة
غير العادية لبنك ساب والبنك األول فسيتم احتساب صوته في جمعية واحدة فقط.

النصاب الالزم النعقاد
الجمعية

طبقا للمادة ( )39من النظام األساسي لبنك ساب ،يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا إذا حضرة
مساهمون يمثلون نصف رأس المال على األقل .وإذا لم يتوفر النصاب الالزم لعقد هذا االجتماع ،سيتم عقد االجتماع
الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة النعقاد االجتماع األول ،ويكون االجتماع الثاني صحيحا إذا حضره مساهمون
يمثلون ربع رأس المال على األقل.

جدول أعمال الجمعية
 .1التصويت على التعديالت المقترحة على اتفاقية الخدمات الفنية المبرمة بين بنك ساب و شركة إتش أس بي سي
هولدنغ (بي.إل.سي) المبرمة بتاريخ  30سبتمبر 1987م (كما تم تعديلها من وقت آلخر) وذلك بحسب ما هو موضح
في تعميم المساهمين الذي سينشره بنك ساب في وقت الحق(.مرفق .)1
 .2التصويت على التعديالت المقترحة على النظام األساسي لبنك ساب وفقا للصيغة الموضحة في المرفق رقم ( )2من
هذه الدعوة على أن تسري هذه التعديالت بأثر فوري( .مرفق .)2
 .3التصويت على دمج البنك األول في بنك ساب وفقا ألحكام المواد  190إلى  193من نظام الشركات الصادر
بموجب المرسوم الملكي رقم م  3بتاريخ  1437/1 / 28هـ (الموافق  2015/11/10م) ("نظام الشركات") ،من
خالل إصدار  0.48535396سهم في بنك ساب مقابل كل سهم في البنك األول ("صفقة االندماج") ،وذلك وفقا
لشروط وأحكام اتفاقية االندماج بين بنك ساب والبنك األول المبرمة بتاريخ  3أكتوبر 2018م ("اتفاقية االندماج") ،بما
في ذلك الموافقة على األمور التالية المتعلقة بصفقة االندماج:
(أ) الموافقة على أحكام اتفاقية االندماج المبرمة بين بنك ساب والبنك األول بتاريخ  3أكتوبر 2018م.
(ب) الموافقة على زيادة رأس مال بنك ساب من ( )15.000.000.000لاير سعودي إلى ()20,547,945,220
لاير سعودي وذلك وفقا لشروط وأحكام اتفاقية االندماج ،على أن تسري هذه الزيادة عند نفاذ االندماج وفقا ألحكام نظام
الشركات واتفاقية االندماج.
(ج) الموافقة على التعديالت المقترحة على النظام األساسي لبنك ساب وفقا للصيغة الموضحة في المرفق رقم ( )3من
هذه الدعوة ،على أن تسري هذه التعديالت عند نفاذ االندماج (مرفق .)3

(د) تفويض مجلس إدارة بنك ساب ،أو أي شخص مفوض من قبل مجلس اإلدارة ،بإصدار أي قرار أو اتخاذ أي
إجراء قد يكون ضروريا لتنفيذ أي من القرارات المذكورة أعاله.
 .4التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين ( )1بنك ساب وشركة إتش إس بي سي آسيا هولدنغز بي .في ،.و ()2
بنك ساب وشركة إتش إس بي سي العربية السعودية ،والتي ألعضاء مجلس اإلدارة مصلحة فيها وهم كالتالي :السيد/
ديفيد ديو والسيد /سمير عساف ،والسيد /ستيفن موس والسيد /جورج الحيضري (وذلك بإعتبارهم ممثلين لمجموعة إتش
إس بي سي في مجلس إدارة بنك ساب) والتي سيتم إبرامها بموجب اتفاقية بيع وشراء األسهم بين بنك ساب وشركة إتش
إس بي سي آسيا هولدنغز بي .في"( .اتفاقية بيع وشراء األسهم") بشأن قيام شركة إتش إس بي سي آسيا هولدنغز بي.
في .بشراء  1,000,000سهم من األسهم المملوكة لبنك ساب في شركة إتش إس بي سي العربية السعودية بقيمة
 36,000,000لاير سعودي ("الصفقة") ،بما في ذلك إبرام اتفاقية الشركاء المعدلة بين بنك ساب و شركة إتش إس بي
سي آسيا هولدنغز بي .في"( .اتفاقية الشركاء") لتعديل عدد من بنود اتفاقية الشركاء بما يعكس أحكام وشروط الصفقة،
وغيرها من المستندات ذات الصلة .وتخضع اتفاقية بيع وشراء األسهم لعدد من الشروط بما في ذلك الحصول على جميع
الموافقات النظامية الالزمة .وتفويض مجلس إدارة ،أو أي شخص مفوض من قبل مجلس اإلدارة ،بإصدار أي قرار أو
اتخاذ أي إجراء قد يكون ضروريا لتنفيذ هذا القرار( .مرفق .)4

نموذج التوكيل
التصويت االلكتروني

معلومات اضافية

 .5التصويت على زيادة أتعاب مراجعي حسابات البنك بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لزيادة نطاق اعمالهم
كجزء من إندماج البنك مع البنك األول.
مرفق
سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداوالتي لتصويت عن بعد على بنود الجمعية العامة ابتدا من الساعة
العاشرة صباحا من يوم األحد بتاريخ  7رمضان 1440هـ الموافق  12مايو 2019م وحتى الساعة الرابعة عصرا من
يوم انعقاد الجمعية .وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداوالتي متاحا ومجانا لجميع المساهمين باستخدام الرابط
التاليwww.tadawulaty.com.sa :
 وتجدر اإلشارة إلى أن البنود الواردة أعاله تعد من شروط صفقة االندماج وذلك بإستثناء البندين رقم ( )4و( ،)5معالعلم بأن صفقة االندماج تخضع لشروط أخرى .وسيكون االندماج نافذا بعد استيفاء كافة شروط االندماج .وستكون
األحقية في األسهم الجديدة لمساهمي البنك األول المقيدين بسجل مساهمي البنك األول بنهاية ثاني فترة تداول بعد نفاذ
االندماج.
ولمزيد من التفاصيل عن صفقة االندماج وأحكامها وشروطها وجميع المسائل المتصلة بها بما في ذلك األطراف ذوي
العالقة وإجراءات إتمام صفقة االندماج والمخاطر المرتبطة بها ،فعلى المساهمين الرجوع إلى تعميم المساهمين الذي
سينشره بنك ساب في وقت الحق .ويؤكد مجلس إدارة بنك ساب على أهمية قراءة المساهمين لتعميم المساهمين عند
نشره بشكل مفصل قبل التصويت على أي من القرارات المتعلقة بصفقة االندماج.
 يحق للمساهم توكيل شخص أخر عنه في الحضور والتصويت على بنود جدول اعمال الجمعية نيابة عنه بموجبتوكيل خطي (المرفق صيغته بالدعوة) على أال يكون عضوا في مجلس اإلدارة أو موظفا في البنك ،وأن يكون مصادقا
عليه من :الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسبا ألحدها ،أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية،
إحدى البنوك المرخصة ،أو األشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك ،أو
الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق ،كتابة العدل أو األشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق .وعلى المساهم أو
وكيلة تزويد البنك بنسخة من التوكيل قبل يومين على األقل من موعد انعقاد الجمعية ،وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل
قبل انعقاد الجمعية ،كما يجب على جميع المساهمين  /الوكيل احضار الهوية.
على أن ترسل نسخة من التوكيل على الفاكس رقـم  0112763414أو ترسل للمركز الرئيسي للبنك الكائن بطريق
األمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بمدينة الرياض ،صندوق بريد  9084الريــاض  11413االدارة العامة.
 يرجى من المساهمين الكرام الحضور إلى مقر االجتماع قبل موعد االجتماع بوقت كاف إلنهاء إجراءات التسجيل. وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع وحدة شئون المساهمين بالبنك خالل أوقات الدوام الرسمي على الهاتفرقم  011-2764141 / 011-2764140او عن طريق البريد االلكتروني reg.hor@sabb.com
وهللا ولي التوفيق
رئيس مجلس اإلدارة

نموذج التوكيل
تاريخ تحرير التوكيل:
الموافق:
أنا المس اهم (إس م المِلا الرباعي)  ---------------------------------------الجنس

 ------------بمِجب الهِي (س جا

مدني /إقام  /جِاز س )ر) مقم  ---------------------ص اةمم م  ------------------بص ) ي الص ص
بال ِق ع ع (مالك األس هم /مدير ر رل  /م

مج

أي بص ) ي م)ِ

إةامم ر رل ) -------------------------------------------

المالك/المالك ألس هم عدةها ( --------------------س هم) م أس هم السنك الس يِةن السري اني (ر رل مس اهم س يِةي
مدمج ) مسج بمِجب سجا تجامن صاةم م الريا

برقم  1010025779يتاميخ 1399/11/22هـ ا يإس ناةا لن

الماةم ( )32م النظام األساسي ل سنكا فإنني بهذا ال ِل ا أيلا (إسم الِل ا الرباعي) ----------------------------------
هِي مقم  ------------------يهِ م غ ر أعضاء مج

اإلةامم أي مِظ)ي السنك أي المك )

بالق ام بص) ةا م بيما فني

أي إةامن لحساب السنكا ل نِب عني في حضِم اج ماع الجمي اليام الغ ر عاةي ال ي س يقد في مسنى االةامم اليام ل سنك
في مدين الريا

– المم ك اليرب السيِةي في تمـام السـاع ال اسي م مسـاء يِم االمبياء تاميخ  10ممضان 1440هـ

المِافق  15مايِ 2019م (حسبببببب تقويم أم القرى) .يقد يل ه بال ص ِيب ن اب عني ع ى المِال ع المدمج ع ى جدي
األعما يغ رها م المِال ع ال ي قد ت رحها الجمي اليام ل ص ِيب ع هاا يال ِق ع ن اب عني ع ى لاف القراما
يالمس ندا الم ي ق بهذه االج ماعا ا ييي سر هذا ال ِل ا سامن الم)يِ لهذا االج ماع أي أن اج ماع الحق يؤجا إل ه.
إسم موقع التوكيل:
صفة موقع التوكيل:
رقم السجل المدني لموقع التوكيل (أي مقم اإلقام أي جِاز س)ر لغ ر السيِةي ):
توقيع المو ِكل (باإللاف ل م الرسمي إذا لان مالك األسهم ر ص ا مينِيا):
التصديق:

المرفق رقم ()1

المرفق رقم ()2

املرفق رقم ()2
نصوص مواد النظام األساس ي للبنك السعودي البريطاني املقترح تعديلها
رقم املادة
2

املادة بعد التعديل

املادة قبل التعديل

املادة :2
املادة :2
"اسم الشركة هو "البنك السعودي البريطاني" شركة مساهمة سعودية ويشار اليه فيما بعد بعبارة "اسم الشركة هو "البنك السعودي البريطاني" شركة مساهمة سعودية )ويشار اليهاليها فيما بعد بعبارة
"الشركة"(.".
"الشركة".
الفقرة (ت) من املادة :3

3

الفقرة (ت) من املادة :3
تأسيس شركات تابعة بمفردها ذات مسئولية محدودة أو مساهمة وتملك االسهم والحصص في شركات
تأسيس شركات تابعة بمفردها  -ذات مسئولية محدودة أو مساهمة  -وتملك االسهم والحصص في شركات
أخرى قائمة أو االندماج معها أو اإلشتراك مع الغير في تأسيس الشركات املساهمة أو ذات املسئولية
أخرى قائمة أو االندماج معها أو اإلشتراك مع الغير في تأسيس الشركات املساهمة أو ذات املسئولية املحدودة
املحدودة وذلك مع مراعاة األنظمة واللوائح السارية في اململكة العربية السعودية.
وذلك مع مراعاة األنظمة واللوائح السارية في اململكة العربية السعودية.

5

املادة :5
املادة :5
مدة الشركة ( )99تسع وتسعون سنة ميالدية تبدأ من تاريخ قرار وزير التجارة بإعالن تأسيس الشركة مدة الشركة ( )99تسعتسعة وتسعون سنة ميالدية تبدأ من تاريخ قرار وزير التجارة بإعالن تأسيس الشركة
طبقا للمادة ( )64من نظام الشركات ،ويجوز دائما إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير طبقا للمادة ( )6465من نظام الشركات ،ويجوز دائما إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة
غير العادية قبل إنتهاء املدة املذكورة بسنة واحدة على األقل.
العادية قبل إنتهاء املدة املذكورة بسنة واحدة على األقل.

16

املادة :16
املادة :16
يجوز للشركة وفقا ملا إشتمل عليه نظام السوق املالية ومع مراعاة أحكام نظام مراقبة البنوك أن تصدر يجوز للشركة وفقا ملا إشتمل عليه نظاملنظام السوق املالية ومع مراعاة أحكام نظام مراقبة البنوك أن
بالقروض التي تعقدها سواء بالعملة السعودية أو غيرها أدوات دين وسندات متساوية القيمة أو صكوك تصدر بالقروض التي تعقدها سواء بالعملة السعودية أو غيرها أدوات دين وسندات متساوية القيمة أو
صكوك تمويلية قابلة للتداول وغير قابلة للتجزئة سواء بعملة الريال السعودي أو غيرها.
تمويلية قابلة للتداول وغير قابلة للتجزئة.
كما يجوز للشركة  -بقرار من الجمعية العامة غير العادية  -أن تصدر أدوات دين أو صكوك تمويلية
قابلة للتحويل إلى أسهم وفقا لنظام السوق املالية ومع مراعاة أحكام نظام مراقبة البنوك ،ما لم تتضمن
شروط إصدار .وذلك بعد صدور قرار من الجمعية العامة غير العادية تحدد فيه الحد األقص ى لعدد
األسهم التي يجوز أن يتم إصدارها مقابل تلك األدوات أو الصكوك ،سواء أصدرت تلك األدوات أو
الصكوك في الوقت نفسه أو من خالل سلسلة من اإلصدارات أو من خالل برنامج أو أكثر إلصدار أدوات
دين أو صكوك تمويلية.

1/14

كما يجوز للشركة  -بقرار من الجمعية العامة غير العادية  -أن تصدر أدوات دين أو صكوك تمويلية قابلة
للتحويل إلى أسهم وفقا لنظام السوق املالية ومع مراعاة أحكام نظام مراقبة البنوك ،ما لم تتضمن شروط
إصدار ..وذلك بعد صدور قرار من الجمعية العامة غير العادية تحدد فيه الحد األقص ى لعدد األسهم التي
يجوز أن يتم إصدارها مقابل تلك األدوات أو الصكوك ،سواء أصدرت تلك األدوات أو الصكوك في الوقت
نفسه أو من خالل سلسلة من اإلصدارات أو من خالل برنامج أو أكثر إلصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية.

املرفق رقم ()2
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19

ويصدر مجلس اإلدارة  -دون حاجة إلى موافقة جديدة من هذه الجمعية  -أسهم جديدة مقابل تلك
األدوات أو الصكوك التي يطلب حاملوها تحويلها ،فور انتهاء فترة طلب التحويل املحددة لحملة تلك
األدوات أو الصكوك .ويتخذ املجلس ما يلزم لتعديل نظام الشركة األساس فيما يتعلق بعدد األسهم
املصدرة ورأس املال .ويجب على مجلس اإلدارة شهر اكتمال إجراءات كل زيادة في رأس املال بالطريقة
املحددة في النظام لشهر قرارات الجمعية العامة.
املادة :17
يتولى إدارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من عشرة أعضاء  ،يكون من بينهم ستة أعضاء يمثلون املساهمين
ً
السعوديين تعينهم الجمعية العامة العادية ملدة ثالث سنوات ،ويتم انتخابهم وفقا ألسلوب التصويت
التراكمي ،إضافة إلى أربعة أعضاء ممثلين للشريك األجنبي شركة هونج كونج وشنغهاي املصرفية القابضة
(بي في) والذين يتم اختيارهم وتعيينهم من قبله ،وذلك بعد الحصول علي عدم ممانعة مؤسسة النقد
العربي السعودي عند أي تعيين ،ويجوز إعادة تعيين جميع أعضاء املجلس ملدد أخرى.

ويصدر مجلس اإلدارة  -دون حاجة إلى موافقة جديدة من هذه الجمعية  -أسهم جديدة مقابل تلك األدوات
أو الصكوك التي يطلب حاملوها تحويلها ،فور انتهاء فترة طلب التحويل املحددة لحملة تلك األدوات أو
الصكوك .ويتخذ املجلس ما يلزم لتعديل نظام الشركة األساس فيما يتعلق بعدد األسهم املصدرة ورأس
املال .ويجب على مجلس اإلدارة شهر اكتمال إجراءات كل زيادة في رأس املال بالطريقة املحددة في النظام
لشهر قرارات الجمعية العامة.
املادة :17
يتولى إدارة الشركة مجلس ادارةإدارة مؤلف من عشرة 10أعضاء  ،يكون من بينهم ستة أعضاء يمثلون
املساهمين السعوديين تعينهم  ،بحيث تعين الجمعية العامة العادية ملدة ثالث سنوات ،ويتم انتخابهم6
ً
من األعضاء وفقا ألسلوب التصويت التراكمي ،إضافة إلى أربعة أعضاء ممثلين للشريك األجنبي ("األعضاء
املنتخبين") ملدة ثالث سنوات ،ويتم تعيين  4من األعضاء من قبل املساهم شركة هونج كونج وشنغهاي
املصرفية القابضة (بي في) والذين يتم اختيارهم وتعيينهم من قبله"(،األعضاء املعينين") ،وذلك بعد
الحصول علي على عدم ممانعة مؤسسة النقد العربي السعودي عندقبل أي تعيين .،ويجوز إعادة تعيين
جميع أعضاء املجلس ملدد أخرى.

وطاملا بقيت شركة هونج كونج وشنغهاي املصرفية القابضة (بي في) مالكة لنسبة ( )%40أربعين في املائة
على األقل من األسهم يحق لها أن تعين أربعة أعضاء في املجلس وأن تبدلهم جميعا أو أي منهم .ويتم هذا
التعيين أو التبديل بقرار يصدره مجلس إدارة شركة هونج كونج وشنغهاي املصرفية القابضة (بي في) ،وطاملا بقيت شركة هونج كونج وشنغهاي املصرفية القابضة (بي في) مالكة لنسبة ( )%40أربعين في
املائةباملائة ( %)40على األقل من األسهم يحق لها أن تعين أربعة أعضاء في املجلساألعضاء املعينين األربعة
ويتولى إبالغه بكتاب يوجه إلى مجلس إدارة الشركة.
وأن تبدلهم جميعا أو أي منهم .ويتم هذا التعيين أو التبديل بقرار يصدره مجلس إدارة شركة هونج كونج
وشنغهاي املصرفية القابضة (بي في) ،ويتولى إبالغه بكتاب يوجه إلى مجلس إدارة الشركة.
املادة :18
املادة :18
مع مراعاة ما ورد في الفقرة ( )17أعاله فيما يتعلق بحق شركة هونج كونج وشنغهاي املصرفية القابضة مع مراعاة ما ورد في الفقرة ( )17أعاله فيما يتعلق بحق شركة هونج كونج وشنغهاي املصرفية القابضة
(بي في) بتعيين أربعة أعضاء في املجلس ،يحق لكل مساهم ترشيح نفسه أو شخص آخر أو أكثر لعضوية (بي في) بتعيين أربعة أعضاء في املجلساألعضاء املعينين ،يحق لكل مساهم ترشيح نفسه أو شخص آخر أو
أكثر لعضوية مجلس اإلدارة ،وذلك في حدود نسبة ملكيته في رأس املال.
مجلس اإلدارة ،وذلك في حدود نسبة ملكيته في رأس املال.

املادة :19
املادة :19
للجمعية العامة العادية للشركة الحق في كل وقت بعزل جميع أعضاء مجلس االدارة أو بعضهم ،ودون للجمعية العامة العادية للشركة الحق في كل وقت بعزل جميع أعضاء مجلس االدارة أو بعضهم ،ودون
إخالل بأي حقوق فلعضو املجلس املعزول الحق باملطالبة بالتعويض إذا وقع العزل لسبب غير مقبول أو إخالل بأي حقوق فلعضو املجلس املعزول الحق باملطالبة بالتعويض إذا وقع العزل لسبب غير مقبول أو
في وقت غير مناسب .ولعضو مجلس االدارة أن يستقيل ،بشرط أن يكون ذلك في وقت مناسب ،وإال كان في وقت غير مناسب .ولعضو مجلس االدارة أن يستقيل ،بشرط أن يكون ذلك في وقت مناسب ،وإال كان
ً
ً
مسؤوال تجاه الشركة عما يترتب على استقالته من أضرار.
مسؤوال تجاه الشركة عما يترتب على استقالته من أضرار.
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تنتهي عضوية املجلس :

تنتهي عضوية املجلس :

بإنتهاء مدتها.
بإنتهاء مدتها
بإستقالة العضو
بإستقالة العضو
إذا بلغ العضو سن السبعين السنة امليالدية إال إذا قررت الجمعية العامة غير ذلك.
إذا بلغ العضو سن السبعين السنة امليالدية إال إذا قررت الجمعية العامة غير ذلك.
إذا أصبح غير صالح للعضوية وفقا ألحكام أي نظام نافذ في اململكة العربية السعودية.
إذا أصبح غير صالح للعضوية وفقا ألحكام أي نظام نافذ في اململكة العربية السعودية.
بعزله بقرار من الجمعية العامة يصدر بأغلبية الثلثين إذا لم يكن العزل بطلب من مجلس
بعزله بقرار من الجمعية العامة يصدر بأغلبية الثلثين إذا لم يكن العزل بطلب من مجلس -
اإلدارة وباألغلبية البسيطة إذا كان العزل بناء على طلب مجلس اإلدارة.
اإلدارة وباألغلبية البسيطة إذا كان العزل بناء على طلب مجلس اإلدارة.
إذا أصبحت قواه العقلية غير سليمة.
إذا أصبحت قواه العقلية غير سليمة.
إذا حكم بإدانته في جريمة مخلة باألمانة أو غش أو ماسة بالشرف.
إذا حكم بإدانته في جريمة مخلة باألمانة أو غش أو ماسة بالشرف.
إذا حكم بإفالسه أو أجرى ترتيبات أو صلحا مع دائنيه.
إذا حكم بإفالسه أو أجرى ترتيبات أو صلحا مع دائنيه
-
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وإذا شغر مركز أحد األعضاء أثناء دورة املجلس (باستثناء مركز أحد االعضاء املعينين من قبل شركة
هونج كونج وشنغهاي املصرفية القابضة (بي في)) وترتب على ذلك أن هبط عدد أعضاء املجلس عن
ً
ستة ،تدعى الجمعية العامة العادية خالل مدة أقصاها ستين يوما إلختيار العدد الالزم من األعضاء .وفي
ً
ً
غير هذه الحالة كان للمجلس أن يعين – مؤقتا -عضوا في املركز الشاغر ممن تتوافر فيهم الخبرة والكفاية،
مع مراعاة حكم املادة ( ، )17وأن توافى الجهات التنظيمية بمتطلبات التعيين واإلفصاح الالزمة ،خالل
خمسة أيام عمل من تاريخ التعيين ،وأن يتم عرض هذا التعيين على الجمعية العامة العادية .في أول
اجتماع لها ،ويكمل العضو الجديد مدة سلفه .وفيما يخص شغور مركز أحد أعضاء املجلس املعينين
من قبل شركة هونج كونج وشنغهاي املصرفية القابضة (بي في) فعليها أن تعين خلفه على وجه السرعة.
املادة :20
بدون إخالل بالسلطات املقررة للجمعية العامة يكون ملجلس اإلدارة سلطات كاملة إلدارة أعمال الشركة
واإلشراف على شئونها بما يحقق أغراضها .وملجلس االدارة أن يشكل ويعين من بين أعضائه أو من الغير
ً
لجانا فرعية منبثقة عن املجلس ،ويحدد لكل منها اإلختصاصات التي يراها مناسبة ويقر لوائح عملها
وينسق املجلس فيما بين هذه اللجان من أجل تسهيل عملية البت في املسائل التي تعرض عليها.

وإذا شغر مركز أحد األعضاء أثناء دورة املجلس (باستثناء مركز أحد االعضاء املعينين من قبل شركة
هونج كونج وشنغهاي املصرفية القابضة (بي في)) وترتب على ذلك أن هبط عدد أعضاء املجلس عن ستة،
ً
تدعى الجمعية العامة العادية خالل مدة أقصاها ستين يوما إلختيار العدد الالزم من األعضاء .وفي غير
ً
ً
هذه الحالة كان للمجلس أن يعين – مؤقتا -عضوا في املركز الشاغر ممن تتوافر فيهم الخبرة والكفاية ،مع
مراعاة حكم املادة ( ، )17وأن توافى الجهات التنظيمية بمتطلبات التعيين واإلفصاح الالزمة ،خالل
خمسة أيام عمل من تاريخ التعيين ،وأن يتم عرض هذا التعيين على الجمعية العامة العادية .في أول
اجتماع لها ،ويكمل العضو الجديد مدة سلفه .وفيما يخص شغور مركز أحد أعضاء املجلس املعينين من
قبل شركة هونج كونج وشنغهاي املصرفية القابضة (بي في) فعليها أن تعين خلفه على وجه السرعة.
املادة :20
بدون إخالملع مراعاة أحكام نظام مراقبة البنوك ودون اإلخالل بالسلطات املقررة للجمعية العامة يكون
ملجلس اإلدارة سلطات كاملة إلدارة أعمال الشركة واإلشراف على شئونها بما يحقق أغراضها .وملجلس
ً
االدارة أن يشكل ويعين من بين أعضائه أو من الغير لجانا فرعية منبثقة عن املجلس ،ويحدد لكل منها
اإلختصاصات التي يراها مناسبة ويقر لوائح عملها وينسق املجلس فيما بين هذه اللجان من أجل تسهيل
عملية البت في املسائل التي تعرض عليها.

وللمجلس في سبيل القيام بواجباته مباشرة كافة السلطات والقيام بكافة األعمال والتصرفات التي يكون
للشركة إجراؤها بموجب هذا النظام األساس ي أو عقد التأسيس أو بغير ذلك ،بشرط أال يكون النظام وللمجلس في سبيل القيام بواجباته مباشرة كافة السلطات والقيام بكافة األعمال والتصرفات التي يكون
األساس ي قد إستلزم صراحة إجراء هذه األعمال بواسطة الجمعية العامة .وملجلس اإلدارة بصفة خاصة للشركة إجراؤها بموجب هذا النظام األساس ي أو عقد التأسيس أو بغير ذلك ،بشرط أال يكون النظام
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السلطة الكاملة في عقد إتفاقية إدارة فنية بين الشركة وشركة هونج كونج وشنغهاي املصرفية القابضة األساس ي قد إستلزم صراحة إجراء هذه األعمال بواسطة الجمعية العامة .وملجلس اإلدارة بصفة خاصة
السلطة الكاملة في عقدإبرام وتعديل وتجديد إتفاقية إدارة فنيةالخدمات الفنية بين الشركة وشركة هونج
(بي في).
كونج وشنغهاي املصرفية القابضة (بي في).ال س ي.
وملجلس اإلدارة السلطة لعقد القروض آلجال تزيد عن ثالث سنوات ،وشراء العقارات واألصول وبيعها
وملجلس اإلدارة السلطة لعقد القروض آلجال تزيد عن ثالث سنوات ،وشراء العقارات واألصول وبيعها
ورهنها وإبراء ذمة مديني الشركة من إلتزاماتهم ،وعقد الصلح وقبول التحكيم.
ورهنها وإبراء ذمة مديني الشركة من إلتزاماتهم ،وعقد الصلح وقبول التحكيم.
وللمجلس أن يعهد بأي من هذه السلطات إلى العضو املنتدب أو إلى عضو آخر أو إلى أي من املوظفين
املخولين في الشركة العاملين بها أو غير العاملين بها .وللمجلس أيضا من وقت آلخر أن يفوض شخصا
وللمجلس أن يعهد بأي من هذه السلطات إلى العضو املنتدب أو إلى عضو آخر أو إلى أي من املوظفين
آخر سلطة أو سلطات معينة ،للمدة التي يراها املجلس مناسبة .ومع ذلك ال يجوز ملجلس اإلدارة التبرع
املخولين في الشركة العاملين بها أو غير العاملين بها .وللمجلس أيضا من وقت آلخر أن يفوض شخصا آخر
بش يء من أموال الشركة إال في الحدود املقررة في األنظمة النافذة في اململكة العربية السعودية
سلطة أو سلطات معينة ،للمدة التي يراها املجلس مناسبة .ومع ذلك ال يجوز ملجلس اإلدارة التبرع بش يء
من أموال الشركة إال في الحدود املقررة في األنظمة النافذة في اململكة العربية السعودية.
22

املادة :22
يعين املجلس وذلك بعد الحصول علي عدم ممانعة مؤسسة النقد العربي السعودي من بين أعضاءه
ً
رئيسا ونائبا للرئيس وعضوا منتدبا .ويكون رئيس املجلس سعودي الجنسية .ويتم إختيار العضو املنتدب
من بين األعضاء الذين تعينهم شركة هونج كونج وشنغهاي املصرفية القابضة (بي في) .وال يجوز الجمع
بين منصب رئيس مجلس اإلدارة أو نائبه وأي منصب تنفيذي في الشركة.
ويكون للرئيس حق دعوة املجلس إلى اإلجتماع ،ويرأس إجتماعات مجلس اإلدارة وكذلك إجتماعات
الجمعيات العامة ويمثل الرئيس الشركة أمام كافة الجهات املختصة وأمام القضاء وهيئات التحكيم
والغير .وعلي سبيل املثال وليس الحصر:

املادة :22
يعين املجلس وذلك بعد الحصول علي عدم ممانعة مؤسسة النقد العربي السعودي من بين أعضاءه رئيسا
ً
ونائبا للرئيس وعضوا منتدبا .ويكون رئيس املجلس سعودي الجنسية .ويتم إختيار العضو املنتدب من بين
األعضاء الذين تعينهم شركة هونج كونج وشنغهاي املصرفية القابضة (بي في) .وال يجوز الجمع بين منصب
رئيس مجلس اإلدارة أو نائبه وأي منصب تنفيذي في الشركة.
ويكون للرئيس حق دعوة املجلس إلى اإلجتماع ،ويرأس إجتماعات مجلس اإلدارة وكذلك إجتماعات
الجمعيات العامة ويمثل الرئيس الشركة أمام كافة الجهات املختصة وأمام القضاء وهيئات التحكيم
والغير .وعليوعلى سبيل املثال وليس الحصر:

املحاكم والجهات األمنية:
•
املطالبة واقامة الدعاوي /املرافعة واملدافعة /سماع الدعاوي والرد عليها /اإلقرار /االنكار /الصلح/
التنازل /االبرار /طلب اليمين ورده واالمتناع عنه /احضار الشهود والبيانات والطعن فيها /االجابة والجرح
والتعديل /الطعن بالتزوير /انكار الخطوط واالختام والتواقيع /طلب املنع من السفر ورفعه /طلب الحجز
والتنفيذ /طلب التحكيم /تعيين الخبراء واملحكمين /الطعن بتقارير الخبراء واملحكمين وردهم
واستبدالهم /طلب تطبيق املادة  230من نظام املرافعات الشرعية /املطالبة بتنفيذ األحكام /قبول
االحكام ونفيها /االعتراض على االحكام وطلب االستئناف /التماس اعادة النظر /طلب رد االعتبار /طلب
رد االعسار /طلب الشفعة /انهاء ما يلزم حضور الجلسات في جميع الدعاوي لدى جميع املحاكم /استالم

املحاكم والجهات األمنية:
•
املطالبة واقامة الدعاوي /املرافعة واملدافعة /سماع الدعاوي والرد عليها /اإلقرار /االنكار /الصلح/
التنازل /االبرار /طلب اليمين ورده واالمتناع عنه /احضار الشهود والبيانات والطعن فيها /االجابة والجرح
والتعديل /الطعن بالتزوير /انكار الخطوط واالختام والتواقيع /طلب املنع من السفر ورفعه /طلب الحجز
والتنفيذ /طلب التحكيم /تعيين الخبراء واملحكمين /الطعن بتقارير الخبراء واملحكمين وردهم واستبدالهم/
طلب تطبيق املادة  230من نظام املرافعات الشرعية /املطالبة بتنفيذ األحكام /قبول االحكام ونفيها/
االعتراض على االحكام وطلب االستئناف /التماس اعادة النظر /طلب رد االعتبار /طلب رد االعسار /طلب
الشفعة /انهاء ما يلزم حضور الجلسات في جميع الدعاوي لدى جميع املحاكم /استالم املبالغ نقدا أو
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املبالغ نقدا أو بشيكات وصرفها /استالم صكوك االحكام /طلب تنحي القاض ي /طلب االدخال والتداخل/
بشأن كافة الدعاوي املرفوعة من البنك ضد الغير وكافة الدعاوي املرفعة من الغير ضد البنك /وحق
طلب االعالن /واالعالن وفسخ الوكاالت /واستخراج حج االستحكام /املعارضة على طلب حجة
االستحكام /فك الرهن عن العقار ،/التنازل عن التلفيات /االقرار بالدين /التعديل /واالستالم والتسليم/
ومراجعة جميع الجهات ذات العالقة وانهاء جميع اإلجراءات الالزمة والتوقيع فيما يتطلب ذلك  /لدى
املحاكم الشرعية /لدى املحاكم االدارية (ديوان املظالم) لدى اللجان الطبية الشرعية /لدى اللجان
العمالية /لدى لجان فصل املنازعات املالية ولجان تسوية املنازعات املصرفية /لدى مكاتب الفصل في
منازعات األوراق التجارية ولجان حسم املنازعات التجارية /لدى اللجان الجمركية ولجان الغش التجاري/
لدى هيئة الرقابة والتحقيق /لدى هيئة التحقيق واالدعاء العام /لدى النيابة العامة/مراجعة كافة
الجهات األمنية /مراجعة االمارة وشعبة تنفيذ االحكام الحقوقية /مراكز الشرطة /مراجعة قيادة أمن
الطرق /مراجعة الرئاسة العامة للحرس الوطني وقطاعاتها /االدارة العامة للمجاهدين /مراجعة املباحث
العامة/مراجعة املباحث االدارية/مراجعة املباحث الجنائية/مراجعة املديرية العامة للمخدرات /مراجعة
املديرية العامة للسجون /مراجعة املديرية العامة للدفاع املدني/مراجعة املديرية العامة لحرس الحدود/
جميع الفروع وما يتبعها من إدارات وأقسام للجهات االمنية /االستالم والتسليم /مرجعة جميع الجهات
ذات العالقة وانهاء جميع اإلجراءات الالزمة والتوقيع فيما يتطلب ذلك ./ويقوم الرئيس بكافة املهام
األخرى املنصوص عليها في النظام األساس ي والتي يعهد املجلس بها إليه وله أن يوكل غيره في عمل أو أعمال
معينة وللوكيل حق التوكيل.

بشيكات وصرفها /استالم صكوك االحكام /طلب تنحي القاض ي /طلب االدخال والتداخل /بشأن كافة
الدعاوي املرفوعة من البنك ضد الغير وكافة الدعاوي املرفعة من الغير ضد البنك /وحق طلب االعالن/
واالعالن وفسخ الوكاالت /واستخراج حج االستحكام /املعارضة على طلب حجة االستحكام /فك الرهن
عن العقار ،/التنازل عن التلفيات /االقرار بالدين /التعديل /واالستالم والتسليم /ومراجعة جميع الجهات
ذات العالقة وانهاء جميع اإلجراءات الالزمة والتوقيع فيما يتطلب ذلك  /لدى املحاكم الشرعية /لدى
املحاكم االدارية (ديوان املظالم) لدى اللجان الطبية الشرعية /لدى اللجان العمالية /لدى لجان فصل
املنازعات املالية ولجان تسوية املنازعات املصرفية /لدى مكاتب الفصل في منازعات األوراق التجارية ولجان
حسم املنازعات التجارية /لدى اللجان الجمركية ولجان الغش التجاري /لدى هيئة الرقابة والتحقيق/
لدى هيئة التحقيق واالدعاء العام /لدى النيابة العامة/مراجعة كافة الجهات األمنية /مراجعة االمارة
وشعبة تنفيذ االحكام الحقوقية /مراكز الشرطة /مراجعة قيادة أمن الطرق /مراجعة الرئاسة العامة
للحرس الوطني وقطاعاتها /االدارة العامة للمجاهدين /مراجعة املباحث العامة/مراجعة املباحث
االدارية/مراجعة املباحث الجنائية/مراجعة املديرية العامة للمخدرات /مراجعة املديرية العامة للسجون/
مراجعة املديرية العامة للدفاع املدني/مراجعة املديرية العامة لحرس الحدود /جميع الفروع وما يتبعها
من إدارات وأقسام للجهات االمنية /االستالم والتسليم /مرجعة جميع الجهات ذات العالقة وانهاء جميع
اإلجراءات الالزمة والتوقيع فيما يتطلب ذلك ./ويقوم الرئيس بكافة املهام األخرى املنصوص عليها في النظام
األساس ي والتي يعهد املجلس بها إليه وله أن يوكل غيره في عمل أو أعمال معينة وللوكيل حق التوكيل.

وفي حالة غياب الرئيس أو عدم إستطاعته القيام بمهامه ،يحل محله نائبه ،وفي حال غيابهما ،يعين
وفي حالة غياب الرئيس أو عدم إستطاعته القيام بمهامه ،يحل محله نائبه ،وفي حال غيابهما ،يعين املجلس من بين أعضاءه األخرين من يقوم بعمله مؤقتا.
املجلس من بين أعضاءه األخرين من يقوم بعمله مؤقتا.
ً
يعين مجلس اإلدارة أمينا عاما من اعضاء املجلس أو من غيرهم ممن تتوافر بهم املؤهالت والخبرات ذات
ً
يعين مجلس اإلدارة أمينا عاما من اعضاء املجلس أو من غيرهم ممن تتوافر بهم املؤهالت والخبرات ذات الصلة ،ويحدد املجلس شروط عمله واختصاصاته ومكافأته ،ويناط به التنسيق بين اعضاء املجلس
الصلة ،ويحدد املجلس شروط عمله واختصاصاته ومكافأته ،ويناط به التنسيق بين اعضاء املجلس وتبليغهم بكل ما يخص االجتماعات و اثبات مداوالت املجلس وقراراته في محاضر وتدوينها في السجل
وتبليغهم بكل ما يخص االجتماعات و اثبات مداوالت املجلس وقراراته في محاضر وتدوينها في السجل الخاص وكذلك في حفظ هذا السجل.
الخاص وكذلك في حفظ هذا السجل.
ال تتجاوز مدة تعيين كل من رئيس املجلس ونائبه والعضو املنتدب ،وأعضاء لجان املجلس الفرعية واألمين
ال تتجاوز مدة تعيين كل من رئيس املجلس ونائبه والعضو املنتدب ،وأعضاء لجان املجلس الفرعية واألمين العام إذا كان عضوا بمجلس اإلدارة مدة عضويتهم بمجلس اإلدارة .ويجوز دائما إعادة تعيينهم.
العام إذا كان عضوا بمجلس اإلدارة مدة عضويتهم بمجلس اإلدارة .ويجوز دائما إعادة تعيينهم.
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23

الفقرة ( )22من املادة :23
الفقرة ( )22من املادة :23
 :)22من أجل القيام بإدارة أعمال الشركة واإلشراف عليها وعلى شؤونها وموظفيها بطريقة أفضل ،وأكثر  :)22من أجل القيام بإدارة أعمال الشركة واإلشراف عليها وعلى شؤونها وموظفيها بطريقة أفضل ،وأكثر
فعالية ،للعضو املنتدب وله أن يعهد بكل أو بعض السلطات املخولة له واملذكورة أدناه إلى مرؤوسيه أو فعالية ،للعضو املنتدب وله أن يعهد بكل أو بعض السلطات املخولة له واملذكورة أدناه إلى مرؤوسيه أو
للغير وأن يسحب هذه السلطات طبقا لتقديره وللوكيل حق التوكيل.
للغير وأن يسحب هذه السلطات طبقا لتقديره وللوكيل حق التوكيل


•

فيما يتعلق العقارات :

حق البيع واإلفراغ للمشتري /الشراء وقبول االفراغ ودفع الثمن /الهبة واالفراغ /قبول الهبة واالفراغ/
الرهن/فك الرهن /دمج الصكوك/التجزئة والفرز/استالم الصكوك /تحديث الصكوك وادخالها في النظام
الشامل /التنازل عن النقص في املساحة /تحويل األراض ي الزراعية إلى سكنية/تعديل اسم املالك ورقم
السجل املدني والحفيظة /تعديل الحدود واألطوال واملساحة وارقام القطع واملخططات والصكوك
وتواريخها واسماء األحياء /التأجير/توقيع عقود األجرة/استالم األجرة نقدا أو بشيك وصرفه/لكافة
العقارات داخل اململكة وخارجها /البيع واإلفراغ للورثة/بيع النصيب/التنازل عن النصيب/التنازل لصالح
امالك الدولة/التنازل عن األرض املؤجرة/استخراج بدل املفقود للصكوك/ضم املساحة الزائدة املجاورة
لألرض/تحويل الذرعة إلى أمتار في الصك /تحويل األقدام إلى أمتار في الصك /تحويل األرض الزراعية إلى
سكنية أو صناعية/التعديل/اثبات املبنى/استالم الصكوك /تملك العقارات بغرض التمويل العقاري وفق
نظام التمويل العقاري /التسليم واالستالم/مراجعة جميع الجهات ذات العالقة وانهاء جميع اإلجراءات
الالزمة والتوقيع فيما يتطلب ذلك/


فيما يتعلق العقارات بالعقارات ،يكون للعضو املنتدب الصالحيات التالية:

حق البيع واإلفراغ للمشتري /الشراء وقبول االفراغ ودفع الثمن /الهبة واالفراغ /قبول الهبة واالفراغ/
الرهن/فك الرهن /دمج الصكوك/التجزئة والفرز/استالم الصكوك /تحديث الصكوك وادخالها في النظام
الشامل /التنازل عن النقص في املساحة /تحويل األراض ي الزراعية إلى سكنية/تعديل اسم املالك ورقم
السجل املدني والحفيظة /تعديل الحدود واألطوال واملساحة وارقام القطع واملخططات والصكوك
وتواريخها واسماء األحياء /التأجير/توقيع عقود األجرة/استالم األجرة نقدا أو بشيك وصرفه/لكافة
العقارات داخل اململكة وخارجها /البيع واإلفراغ للورثة/بيع النصيب/التنازل عن النصيب/التنازل لصالح
امالك الدولة/التنازل عن األرض املؤجرة/استخراج بدل املفقود للصكوك/ضم املساحة الزائدة املجاورة
لألرض/تحويل الذرعة إلى أمتار في الصك /تحويل األقدام إلى أمتار في الصك /تحويل األرض الزراعية إلى
سكنية أو صناعية/التعديل/اثبات املبنى/استالم الصكوك /تملك العقارات بغرض التمويل العقاري وفق
نظام التمويل العقاري /التسليم واالستالم/مراجعة جميع الجهات ذات العالقة وانهاء جميع اإلجراءات
الالزمة والتوقيع فيما يتطلب ذلك./

الشركات التابعة للبنك واملساهم واملشارك بها البنك:
الشركات• فيما يتعلق بالشركات التابعة للبنك واملساهم واملشارك بها البنك ،يكون للعضو املنتدب
الصالحيات التالية:



تأسيس الشركات والتوقيع على عقود التأسيس ومالحق التعديل وقرارات الشركاء وتعيين املدراء وعزلهم
ودخول وخروج الشركاء والدخول في شركات قائمة وزيادة رأس املال وخفض رأس املال وتحديد رأس
املال واستالم فائض التخصيص وشراء الحصص واألسهم ودفع الثمن وبيع الحصص واالسهم واستالم
القيمة ودمج فروع الشركة وتعديل جنسية الشركة وتعديل جنسية أحد الشركاء في العقد والتنازل عن
الحصص واألسهم من رأس املال وتعديل أغراض الشركة وتعديل اسم الشركة وتسجيل الشركة وتسجيل
العالمات التجارية والوكاالت والتنازل عن العالمات التجارية أو الغاهها وفتح امللفات للشركة وفتح الفروع
للشركة وتصفية الشركة وتحويل الشركات من مساهمة إلى مقفلة أو ذات مسئولية محدودة أو تضامنية
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تأسيس الشركات والتوقيع على عقود التأسيس ومالحق التعديل وقرارات الشركاء وتعيين املدراء وعزلهم
ودخول وخروج الشركاء والدخول في شركات قائمة وزيادة رأس املال وخفض رأس املال وتحديد رأس املال
واستالم فائض التخصيص وشراء الحصص واألسهم ودفع الثمن وبيع الحصص واالسهم واستالم القيمة
ودمج فروع الشركة وتعديل جنسية الشركة وتعديل جنسية أحد الشركاء في العقد والتنازل عن الحصص
واألسهم من رأس املال وتعديل أغراض الشركة وتعديل اسم الشركة وتسجيل الشركة وتسجيل العالمات
التجارية والوكاالت والتنازل عن العالمات التجارية أو الغاهها وفتح امللفات للشركة وفتح الفروع للشركة
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والعكس والغاء عقود التأسيس مالحق التعديل والتوقيع على عقود التأسيس ومالحق التعديل لدى كاتب
العدل ومراجعة الهيئة العامة لالستثمار والتوقيع أمامها ومراجعة هيئة سوق املال ونشر عقود التأسيس
ومالحق التعديل وملخصاتها واألنظمة االساسية في الجريدة الرسمية وتغيير الكيان القانوني للشركة
مراجعة ادارة السجالت التجارية/استخراج السجالت التجارية /تجديد السجالت/نقل السجالت
التجارية/حجز االسم التجاري/فتح االشتراك لدى الغرف التجارية/تجديد اشتراك الغرف
التجارية/التوقيع على جميع املستندات لدى الغرف التجارية/إدارة السجالت/إعتماد التواقيع لدى الغرف
التجارية/تعديل السجالت/اضافة نشاط/فتح فروع السجالت/الغاء السجالت/شطب السجالت/مراجعة
التأمينات االجتماعية/مراجعة مصلحة الزكاة والدخل/استخراج الرخص/تجديد الرخص /الغاء
الرخص/نقل الرخص/استخراج فسوحات البناء والترميم/استخراج شهادات إتمام البناء/استخراج
الكروت الصحية/االستالم والتسليم /مراجعة جميع الجهات ذات العالقة وانهاء جميع اإلجراءات الالزمة
والتوقيع فيا يتطلب ذلك/


الجهات األمنية :

مراجعة كافة الجهات األمنية/مراجعة االمارة وشعبة تنفيذ االحكام الحقوقية /مراكز الشرطة/مراجعة
قيادة أمن الطرق/مراجعة الرئاسة العامة للحرس الوطني وقطاعاتها /االدارة العامة للمجاهدين/مراجعة
املباحث العامة/مراجعة املباحث االدارية/مراجعة املباحث الجنائية/مراجعة املديرية العامة
للمخدرات/مراجعة املديرية العامة للسجون/مراجعة املديرية العامة للدفاع املدني/مراجعة املديرية
العامة لحرس الحدود /جميع الفروع وما يتبعها من إدارات وأقسام للجهات االمنية /االستالم والتسليم/
مراجعة جميع الجهات ذات العالقة وانهاء جميع اإلجراءات الالزمة والتوقيع فيما يتطلب ذلك/


البنوك واملصارف :

مراجعة جميع البنوك واملصارف /فتح الحسابات بضوابط شرعية واعتماد التوقيع /السحب من
الحسابات/االيداع/التحويل من وإلى الحسابات/استخراج بطاقات الصراف االلي وبطاقات االئتمان/طلب
واستخراج كشوف الحسابات/طلب والحصول على دفاتر الشيكات/استالم الحواالت وصرفها/االشتراك
في صناديق االمانات/تجديد االشتراك في صناديق االمانات/استرداد وحدات صناديق االمانات /استالم
ناتج االسترداد /طلب القروض /رهن األسهم والوحدات والصناديق االستثمارية وفك الرهن /االكتتاب في
الشركات املساهمة /شراء األسهم /بيع األسهم /استالم ناتج بيع األسهم/استالم أرباح األسهم/قسمة
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وتصفية الشركة وتحويل الشركات من مساهمة إلى مقفلة أو ذات مسئولية محدودة أو تضامنية والعكس
والغاء عقود التأسيس مالحق التعديل والتوقيع على عقود التأسيس ومالحق التعديل لدى كاتب العدل
ومراجعة الهيئة العامة لالستثمار والتوقيع أمامها ومراجعة هيئة سوق املال ونشر عقود التأسيس ومالحق
التعديل وملخصاتها واألنظمة االساسية في الجريدة الرسمية وتغيير الكيان القانوني للشركة مراجعة ادارة
السجالت التجارية/استخراج السجالت التجارية /تجديد السجالت/نقل السجالت التجارية/حجز االسم
التجاري/فتح االشتراك لدى الغرف التجارية/تجديد اشتراك الغرف التجارية/التوقيع على جميع املستندات
لدى الغرف التجارية/إدارة السجالت/إعتماد التواقيع لدى الغرف التجارية/تعديل السجالت/اضافة
نشاط/فتح فروع السجالت/الغاء السجالت/شطب السجالت/مراجعة التأمينات االجتماعية/مراجعة
مصلحة الزكاة والدخل/استخراج الرخص/تجديد الرخص /الغاء الرخص/نقل الرخص/استخراج
فسوحات البناء والترميم/استخراج شهادات إتمام البناء/استخراج الكروت الصحية/االستالم والتسليم/
مراجعة جميع الجهات ذات العالقة وانهاء جميع اإلجراءات الالزمة والتوقيع فيا يتطلب ذلك/
الجهات• فيما يتعلق بالجهات األمنية  ،يكون للعضو املنتدب الصالحيات التالية:
مراجعة كافة الجهات األمنية/مراجعة االمارة وشعبة تنفيذ االحكام الحقوقية /مراكز الشرطة/مراجعة
قيادة أمن الطرق/مراجعة الرئاسة العامة للحرس الوطني وقطاعاتها /االدارة العامة للمجاهدين/مراجعة
املباحث العامة/مراجعة املباحث االدارية/مراجعة املباحث الجنائية/مراجعة املديرية العامة
للمخدرات/مراجعة املديرية العامة للسجون/مراجعة املديرية العامة للدفاع املدني/مراجعة املديرية العامة
لحرس الحدود /جميع الفروع وما يتبعها من إدارات وأقسام للجهات االمنية /االستالم والتسليم /مراجعة
جميع الجهات ذات العالقة وانهاء جميع اإلجراءات الالزمة والتوقيع فيما يتطلب ذلك/
البنوك• فيما يتعلق بالبنوك واملصارف  ،يكون للعضو املنتدب الصالحيات التالية:
مراجعة جميع البنوك واملصارف /فتح الحسابات بضوابط شرعية واعتماد التوقيع /السحب من
الحسابات/االيداع/التحويل من وإلى الحسابات/استخراج بطاقات الصراف االلي وبطاقات االئتمان/طلب
واستخراج كشوف الحسابات/طلب والحصول على دفاتر الشيكات/استالم الحواالت وصرفها/االشتراك في
صناديق االمانات/تجديد االشتراك في صناديق االمانات/استرداد وحدات صناديق االمانات /استالم ناتج
االسترداد /طلب القروض /رهن األسهم والوحدات والصناديق االستثمارية وفك الرهن /االكتتاب في
الشركات املساهمة /شراء األسهم /بيع األسهم /استالم ناتج بيع األسهم/استالم أرباح األسهم/قسمة األسهم
ونقلها إلى املحافظ /فتح املحافظ االستثمارية وتحرير وتعديل والغاء األوامر/االستالم والتسليم /مراجعة
جميع الجهات ذات العالقة وانهاء جميع اإلجراءات الالزمة والتوقيع يما يتطلب ذلك /مراجعة كافة وجميع
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األسهم ونقلها إلى املحافظ /فتح املحافظ االستثمارية وتحرير وتعديل والغاء األوامر/االستالم والتسليم /الوزارات والهيئات واملصالح الحكومية وشبه الحكومية والشركات املساهمة واملؤسسات واإلفراد وحضور
مراجعة جميع الجهات ذات العالقة وانهاء جميع اإلجراءات الالزمة والتوقيع يما يتطلب ذلك /مراجعة الجمعيات العامة ودخول املناقصات /وتوقيع العقود واالتفاقيات /وانهاء جميع وكافة اإلجراءات املطلوبة
كافة وجميع الوزارات والهيئات واملصالح الحكومية وشبه الحكومية والشركات املساهمة واملؤسسات لصالح البنك.
واإلفراد وحضور الجمعيات العامة ودخول املناقصات /وتوقيع العقود واالتفاقيات /وانهاء جميع وكافة
اإلجراءات املطلوبة لصالح البنك.
24

26

28

املادة :24
تشكل بقرار من الجمعية العامة العادية لجنة للمراجعة مؤلفة من أعضاء من غير أعضاء مجلس اإلدارة
التنفيذيين سواء من املساهمين أو غيرهم ،ال يقل عددهم عن ثالثة وال يزيد عن خمسة أعضاء ،ويحدد
في القرار مهمات اللجنة وضوابط عملها ومكافآت أعضاهها  .ويراعى في األعضاء الخبرة املهنية والعملية
والدراية في التقارير املالية وأعمال البنوك ومراجعة الحسابات وإدارة املخاطر ،كما ينبغي أن يكون من
بين األعضاء مختص بالشئون املالية واملحاسبية.

املادة :24
تشكل بقرار من الجمعية العامة العادية لجنة للمراجعة مؤلفة من أعضاء من غير أعضاء مجلس اإلدارة
التنفيذيين سواء من املساهمين أو غيرهم ،ال يقل عددهم عن ثالثة وال يزيد عن خمسة أعضاء ،يتم
تعيينهم بعد الحصول على عدم ممانعة مؤسسة النقد العربي السعودي .ويحدد في القرار مهمات اللجنة
وضوابط عملها ومكافآت أعضاهها  .ويراعى في األعضاء الخبرة املهنية والعملية والدراية في التقارير املالية
وأعمال البنوك ومراجعة الحسابات وإدارة املخاطر ،كما ينبغي أن يكون من بين األعضاء مختص بالشئون
املالية واملحاسبية.

ويحدد قرار الجمعية العامة مهمات اللجنة وضوابط عملها ،ومكافآت أعضاهها .تجتمع اللجنة أربع مرات
على األقل خالل السنة املالية أو متى ما دعت الحاجه ،ويشترط لصحة عقد إجتماعاتها حضور أغلبية ويحدد قرار الجمعية العامة مهمات اللجنة وضوابط عملها ،ومكافآت أعضاهها .تجتمع اللجنة أربع مرات
أعضاهها ،وتصدر قراراتها بأغلبية الحاضرين ،وعند تساوي األصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس على األقل خالل السنة املالية أو متى ما دعت الحاجه ،ويشترط لصحة عقد إجتماعاتها حضور أغلبية
أعضاهها ،وتصدر قراراتها بأغلبية الحاضرين ،وعند تساوي األصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس
اإلجتماع.
اإلجتماع.
املادة :26
املادة :26
على لجنة املراجعة النظر في القوائم املالية والتقارير وامللحوظات التي يقدمها مراجعو الحسابات وإبداء على لجنة املراجعة النظر في القوائم املالية والتقارير وامللحوظات التي يقدمها مراجعو الحسابات وإبداء
مرئياتها حيالها إن وجدت ،وعليها كذلك إعداد تقرير عن رأيها في شأن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية مرئياتها حيالها إن وجدت ،وعليها كذلك إعداد تقرير عن رأيها في شأن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية
وعما قامت به من أعمال أخرى تدخل في نطاق اختصاصها الذي يتلى أثناء إنعقاد الجمعية العامة ،وعما قامت به من أعمال أخرى تدخل في نطاق اختصاصها الذي يتلى أثناء إنعقاد الجمعية العامة ،وعلى
ً
ً
وعلى مجلس اإلدارة أن يودع نسخا كافية من هذا التقرير في مركز الشركة الرئيس قبل موعد انعقاد مجلس اإلدارة أن يودع نسخا كافية من هذا التقرير في مركز الشركة الرئيس قبل موعد انعقاد الجمعية
الجمعية العامة بعشرة أيام على األقل لتزويد كل من رغب من املساهمين بنسخة منه .ويتلى التقرير أثناء العامة بعشرة أيامبواحد وعشرين ( )21يوما على األقل لتزويد كل من رغب من املساهمين بنسخة منه.
ويتلى التقرير أثناء انعقاد الجمعية.
انعقاد الجمعية.
املادة :28
املادة :28
يجتمع مجلس اإلدارة بناء على طلب الرئيس ،وتكون الدعوة مصحوبة بجدول األعمال ويدعو الرئيس يجتمع مجلس اإلدارة بناء على طلب الرئيس ،وتكون الدعوة مصحوبة بجدول األعمال ويدعو الرئيس
املجلس لإلجتماع بناء على طلب عضوين من أعضائه ،ويجتمع املجلس أربع مرات على األقل في السنة .املجلس لإلجتماع بناء على طلب عضوين من أعضائه ،ويجتمع املجلس أربع مرات على األقل في السنة.
ويتم توجيه الدعوة إلى كل عضو بالبريد أو وسائل التواصل األخرى قبل املوعد املحدد لإلجتماع بأسبوعين
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ويتم توجيه الدعوة إلى كل عضو بالبريد أو وسائل التواصل األخرى قبل املوعد املحدد لإلجتماع بأسبوعين على األقل.بخمسة ( )5أيام على األقل (ومع ذلك يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة التنازل عن مدة اإلشعار
املنصوص عليها في هذه املادة).
على األقل.
29

املادة :29
املادة :29
ال يكون إجتماع املجلس صحيحا إال إذا حضره على األقل سبعة أعضاء بأنفسهم أو بطريق اإلنابة ،ال يكون إجتماع املجلس صحيحا إال إذا حضره على األقل سبعة أعضاء بأنفسهم أو بطريق اإلنابة ،بشرط
بشرط أن يكون عدد األعضاء الحاضرين بأنفسهم أربعة أعضاء على األقل .وللعضو أن ينيب عنه عضوا أن يكون عدد األعضاء الحاضرين بأنفسهم أربعة أعضاء على األقل .وللعضو أن ينيب عنه عضوا أخر في
حضور إجتماعات املجلس وفي التصويت فيها.
أخر في حضور إجتماعات املجلس وفي التصويت فيها.
وتصدر قرارات املجلس باإلجماع ،وفي حالة الخالف بأغلبية ثلثي أصوات األعضاء الحاضرين أو املمثلين وتصدر قرارات املجلس باإلجماع ،وفي حالة الخالف بأغلبيةبموافقة ثلثي أصوات األعضاء الحاضرين أو
املمثلين على األقل ،ويرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الجلسة في حال تساوي اآلراء.
على األقل ،ويرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الجلسة في حال تساوي اآلراء.
وللمجلس أن يصدر قرارات في االمور العاجلة وعرضها على األعضاء متفرقين ،ما لم يطلب أحد األعضاء وللمجلسويجوز للمجلس أن يصدر قرارات في االمور العاجلة وعرضها على األعضاء متفرقين ،ما لم يطلب
–كتابة -عقد إجتماع للمداولة فيها .وفي هذه الحالة تعرض هذه القرارات على مجلس اإلدارة في أول أحد األعضاء –كتابة -عقد إجتماع للمداولة فيها .وفي هذه الحالة تعرض هذه القرارات على مجلس اإلدارة
في أول إجتماع تال له.
إجتماع تال له.
ال يجوز أن يكون لعضو مجلس اإلدارة مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي يجوز عقد اجتماعات مجلس اإلدارة عبر الهاتف أو وسائل التقنية الحديثة بشرط أن تتيح مشاركة أعضاء
تتم لحساب الشركة اإل بترخيص مسبق من الجمعية العامة العادية يجدد كل سنه ،وعلى العضو أن مجلس اإلدارة بشكل فعال وبصورة تمكنهم من االستماع واملناقشة والتصويت على القرارات.
يبلغ املجلس بطبيعة مصلحته في األمر املعروض ،ويثبت هذا التبليغ في محضر اإلجتماع .وال يجوز لهذا
العضو اإلشتراك في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا الشأن في مجلس اإلدارة أو الجمعية العامة .مع مراعاة أحكام نظام مراقبة البنوك ،ال يجوز أن يكون لعضو مجلس اإلدارة مصلحة شخصية مباشرة
أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة اإل بترخيص مسبق من الجمعية العامة العادية
ويبلغ رئيس مجلس اإلدارة الجمعية العامة عند إنعقادها عن االعمال والعقود التي يكون ألحد أعضاء يجدد كل سنه ،وعلى العضو أن يبلغ املجلس بطبيعة مصلحته في األمر املعروض ،ويثبت هذا التبليغ في
املجلس مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها ،ويرافق التبليغ تقرير خاص من مراجع الحسابات الخارجي محضر اإلجتماع .وال يجوز لهذا العضو اإلشتراك في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا الشأن في
مجلس اإلدارة أو الجمعية العامة.
للشركة.
وفي حال تخلف عضو املجلس عن اإلفصاح عن مصلحته ،جاز للشركة أو لكل ذي مصلحة املطالبة أمام ويبلغ رئيس مجلس اإلدارة الجمعية العامة عند إنعقادها عن االعمال والعقود التي يكون ألحد أعضاء
املجلس مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها ،ويرافق التبليغ تقرير خاص من مراجع الحسابات الخارجي
الجهة القضائية بإبطال العقد.
للشركة.
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وفي حال تخلف عضو املجلس عن اإلفصاح عن مصلحته ،جاز للشركة أو لكل ذي مصلحة املطالبة أمام
الجهة القضائية بإبطال العقد.
31

36

املادة :31
املادة :31
ً
ً
الجمعية العامة املكونة تكوينا صحيحا تمثل جميع املساهمين ،وتعقد في املدينة التي يقع بها مركز الشركة الجمعية العامة املكونة تكوينا صحيحا تمثل جميع املساهمين ،وتعقد في املدينة التي يقع بها مركز الشركة
الرئيس ي .ويجوز عقد إجتماعات الجمعية العامة للمساهمين وإشتراك املساهم في مداوالتها والتصويت الرئيس ي .ويجوز عقد إجتماعات الجمعية العامة للمساهمين وإشتراك املساهم في مداوالتها والتصويت
على قراراتها بواسطة وسائل التقنية وذلك لتفعيل مشاركة اكبر عدد من املساهمين.
على قراراتها بواسطة وسائل التقنية وذلك لتفعيل مشاركة اكبر عدد من املساهمين.
ولشركة هونج كونج وشنغهاي املصرفية القابضة (بي في) أن تمثل في أية جمعية عامة تعقد بأي عضو
من أعضاء مجلس اإلدارة الذين يمثلونها .ويحق لهذا العضو أن يمارس حق التصويت بالنسبة لألسهم
اململوكة لها.
املادة :36
تعقد الجمعية العامة للمساهمين بدعوة من مجلس اإلدارة .وعلى مجلس اإلدارة أن يدعو الجمعية
العامة العادية إذا طلب ذلك مؤسسة النقد العربي السعودي ،مراجعو الحسابات أو لجنة املراجعة أو
عدد من املساهمين يمثل ( %5خمسة في املائة) من رأس مال الشركة على األقل .ويجوز ملراجع الحسابات
ُ
دعوة الجمعية لإلنعقاد إذا لم يقم مجلس اإلدارة بدعوة الجمعية خالل ثالثين يوما من تاريخ طلب
مراجع الحسابات.

ولشركة هونج كونج وشنغهاي املصرفية القابضة (بي في) أن تمثل في أية جمعية عامة تعقد بأي عضو
من أعضاء مجلس اإلدارة الذين يمثلونها.األعضاء املعينين .ويحق لهذا العضو أن يمارس حق التصويت
بالنسبة لألسهم اململوكة لها.
املادة :36
تعقد الجمعية العامة للمساهمين بدعوة من مجلس اإلدارة .وعلى مجلس اإلدارة أن يدعو الجمعية العامة
العادية إذا طلب ذلك مؤسسة النقد العربي السعودي ،مراجعو الحسابات أو لجنة املراجعة أو عدد من
املساهمين يمثل ( %5خمسة في املائة) من رأس مال الشركة على األقل .ويجوز ملراجع الحسابات دعوة
ُ
الجمعية لإلنعقاد إذا لم يقم مجلس اإلدارة بدعوة الجمعية خالل ثالثين يوما من تاريخ طلب مراجع
الحسابات.

وتنشر الدعوة إلنعقاد الجمعية العامة في صحيفة يومية توزع في املنطقة التي فيها مركز الشركة الرئيس وتنشر الدعوة إلنعقاد الجمعية العامة في صحيفة يومية توزع في املنطقة التي فيها مركز الشركة الرئيس
قبل امليعاد املحدد لإلنعقاد بعشرة أيامبواحد عشرين ( )21يوما على األقل.
قبل امليعاد املحدد لإلنعقاد بعشرة أيام على األقل.

40

ويجوز توجيه الدعوة إلى املساهمين عبر التطبيقات اإللكترونية .وينبغي أن تشتمل الدعوة على جدول
أعمال الجمعية ،وترسل صورة من الدعوة وجدول األعمال إلى كل من مؤسسة النقد العربي السعودي،
وزارة التجارة واإلستثمار ،هيئة السوق املالية خالل املدة املحددة للنشر.
املادة :40
تحسب األصوات في الجمعيات العامة العادية وغير العادية على أساس صوت واحد لكل سهم ،ومع
مراعاة ما ورد في الفقرة ( )17أعاله فيما يتعلق بحق شركة هونج كونج وشنغهاي املصرفية القابضة (بي
في) بتعيين أربعة أعضاء في املجلس ،يتم إستخدام منهجية التصويت التراكمي في إنتخاب أعضاء مجلس
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ويجوز توجيه الدعوة إلى املساهمين عبر التطبيقات اإللكترونية .وينبغي أن تشتمل الدعوة على جدول
أعمال الجمعية ،وترسل صورة من الدعوة وجدول األعمال إلى كل من مؤسسة النقد العربي السعودي،
وزارة التجارة واإلستثمار ،هيئة السوق املالية خالل املدة املحددة للنشر.
املادة :40
تحسب األصوات في الجمعيات العامة العادية وغير العادية على أساس صوت واحد لكل سهم ،ومع مراعاة
ما ورد في الفقرة ( )17أعاله فيما يتعلق بحق شركة هونج كونج وشنغهاي املصرفية القابضة (بي في)
بتعيين أربعة أعضاء في املجلس األعضاء املعينين ،يتم إستخدام منهجيةأسلوب التصويت التراكمي في

املرفق رقم ()2

44

45

46

48

اإلدارة املمثلين للمساهمين السعوديين .ومع ذلك ال يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة اإلشتراك في التصويت
على قرارات الجمعية التي تتعلق بإبراء ذممهم من املسئولية عن إدارة الشركة  ،أو التي تتعلق بمصلحة
مباشرة أو غير مباشرة من قبيل االعمال والعقود التي تتم وللعضو مصلحة مباشرة او غير مباشرة فيها،
او فيما يخص الحصول على رخص اشتراكه في اعمال منافسة للشركة.

إنتخاب أعضاء مجلس اإلدارة املمثلين للمساهمين السعوديين.األعضاء املنتخبين .ومع ذلك ال يجوز
ألعضاء مجلس اإلدارة اإلشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية التي تتعلق
بإبراء ذممهم من املسئولية عن إدارة الشركة  ،أو التي تتعلق بمصلحة مباشرة أو غير مباشرة من قبيل
االعمالباالعمال والعقود التي تتم وللعضو لحساب الشركة ويكون لعضو مجلس اإلدارة مصلحة مباشرة
او غير مباشرة فيها ،او فيما يخص الحصول على رخص اشتراكه في اعماألو التي تتعلق بترخيص عضو
مجلس اإلدارة بممارسة أعمال منافسة للشركةلنشاط الشركة.
املادة :44
يمارس املساهمون الرقابة على حسابات الشركة وفقا لألحكام التي إشتملت عليها املتطلبات اإلشرافية
وهذا النظام.

يكون للشركة مراجعان للحسابات تعينهما الجمعية العامة سنويا من بين مراجعي الحسابات املعتمدين
واملرخص لهم بالعمل في اململكة .وتحدد الجمعية العامة املذكورة مدة عملهما ومكافأتهما ،ولها إعادة
تعيينهما أو تغييرهما ،على اال تتجاوز مدة التعيين خمس سنوات متتالية.
املادة :45
ملراجعي الحسابات في أي وقت حق اإلطالع على دفاتر الشركة وسجالتها وغير ذلك من الوثائق املرتبطة
بعملهما ،ولهما أن يطلبا البيانات واإليضاحات التي يريان ضرورة الحصول عليها ،ليتحققا من موجودات
الشركة والتزاماتها وغير ذلك مما يدخل في نطاق عملهما .وعلى رئيس مجلس اإلدارة أن يمكنهما من أداء
واجبهما ،وإذا صادف مراجع الحسابات صعوبة في هذا الشأن أثبت ذلك في تقرير يقدم إلى مجلس اإلدارة.
فإذا لم ييسر املجلس عمل مراجعي الحسابات ،وجب عليهما أن يطلبا من مجلس اإلدارة دعوة الجمعية
العامة العادية للنظر في األمر.
املادة :46
َ
على مراجعي الحسابات أن يقدما إلى الجمعية العامة السنوية ويتلوا تقريرا يعد وفقا ملعايير املراجعة
يضمنانه موقف إدارة الشركة من تمكينهما من الحصول على البيانات واإليضاحات التي طلباها .وأية
مخالفات ألحكام نظام الشركات أو هذا النظام األساس ي ورأيهما في مدى عدالة القوائم املالية للشركة.

يكون للشركة مراجعان للحسابات تعينهما الجمعية العامة سنويا ،بناء على توصية من لجنة املراجعة،
من بين مراجعي الحسابات املعتمدين واملرخص لهم بالعمل في اململكة .وتحدد الجمعية العامة املذكورة
مدة عملهما ومكافأتهما ،ولها إعادة تعيينهما أو تغييرهما ،على اال تتجاوز مدة التعيين خمس سنوات متتالية.
املادة :45
ملراجعي الحسابات في أي وقت حق اإلطالع على دفاتر الشركة وسجالتها وغير ذلك من الوثائق املرتبطة
بعملهما ،ولهما أن يطلبا البيانات واإليضاحات التي يريان ضرورة الحصول عليها ،ليتحققا من موجودات
الشركة والتزاماتها وغير ذلك مما يدخل في نطاق عملهما .وعلى رئيس مجلس اإلدارة أن يمكنهما من أداء
واجبهما ،وإذا صادف مراجع الحسابات صعوبة في هذا الشأن أثبت ذلك في تقرير يقدم إلى مجلس اإلدارة.
فإذا لم ييسر املجلس عمل مراجعي الحسابات ،وجب عليهما أنإبالغ مؤسسة النقد العربي السعودي بذلك
وأن يطلبا من مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة العادية للنظر في األمر.
املادة :46
َ
على مراجعي الحسابات أن يقدما إلى الجمعية العامة السنوية ويتلوا تقريرا يعد وفقا ملعايير املراجعة
يضمنانه موقف إدارة الشركة من تمكينهما من الحصول على البيانات واإليضاحات التي طلباها .وأية
مخالفات ألحكام نظام الشركات أو نظام مراقبة البنوك أو هذا النظام األساس ي ورأيهما في مدى عدالة
القوائم املالية للشركة.
املادة :48
ً
يعد مجلس اإلدارة في نهاية كل سنة مالية القوائم املالية للشركة وتقريرا عن نشاطها ومركزها املالي عن
السنة املالية املنقضية ،ويضمن هذا التقرير الطريقة املقترحة لتوزيع األرباح ويضع املجلس هذه الوثائق

املادة :44
يمارس املساهمون الرقابة على حسابات الشركة وفقا لألحكام التي إشتملت عليها املتطلبات اإلشرافية
وهذا النظام.

املادة :48
ً
يعد مجلس اإلدارة في نهاية كل سنة مالية القوائم املالية للشركة وتقريرا عن نشاطها ومركزها املالي عن
السنة املالية املنقضية ،ويضمن هذا التقرير الطريقة املقترحة لتوزيع األرباح ويضع املجلس هذه الوثائق
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ً
تحت تصرف مراجعي الحسابات وذلك قبل املوعد املحدد إلنعقاد الجمعية العامة بخمسة وأربعين تحت تصرف مراجعي الحسابات وذلك قبل املوعد املحدد إلنعقاد الجمعية العامة بخمسة وأربعين يوما
ً
على األقل.
يوما على األقل.
ويوقع رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب واملدير املالي على الوثائق املذكورة وتودع نسخ منها في املركز ويوقع رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب واملدير املالي على الوثائق املذكورة وتودع نسخ منها في املركز
الرئيس ي للشركة تحت تصرف املساهمين قبل املوعد املحدد إلنعقاد الجمعية بعشرة أيام يوما على الرئيس ي للشركة تحت تصرف املساهمين قبل املوعد املحدد إلنعقاد الجمعية بعشرة أيام بواحد وعشرين
( )21يوما على األقل.
األقل.

49

49

49

وعلى رئيس مجلس اإلدارة أن ينشر خالل التطبيقات اإللكترونية وفي صحيفة واحدة على األقل في املدينة
التي يقع فيها املركز الرئيس ي للشركة ،القوائم املالية للشركة ،تقرير مجلس اإلدارة ،وتقرير مراجعي
الحسابات  ،وترسل صورة من هذه الوثائق إلى كل من مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق
املالية قبل تاريخ إنعقاد الجمعية العامة بخمسة عشر يوما على األقل.
الفقرة ( )3من املادة :49
يرحل ما ال يقل عن  25في املائة من املتبقي من األرباح الصافية بعد خصم الزكاة والضريبة ،كما ذكر في
ً
الفقرة ( )1أعاله لإلحتياطي القانوني إلى أن يصبح اإلحتياطي املذكور مساويا على األقل لرأس املال
املدفوع.
الفقرة ( )4من املادة :49
يخصص من الباقي من األرباح بعد خصم اإلحتياطي القانوني والزكاة والضريبة مبلغ ال يقل عن  %5من
رأس املال املدفوع للتوزيع على املساهمين على أن يتم توزيعه بنسبة ما يملكه كل مساهم طبقا ملا يقترحه
مجلس اإلدارة وتقرره الجمعية العامة ،فإذا كانت النسبة املتبقية من األرباح املستحقة ألي من
املساهمين ال تكفي لدفع األرباح للمساهمين املعنيين فال يجوز للمساهمين املطالبة بدفعها في السنة أو
السنوات التالية .وال يجوز للجمعية العامة أن تقرر توزيع نسبة من األرباح تزيد عما اقترحه مجلس
اإلدارة.
الفقرة ( )5من املادة :49
يستخدم الباقي بعد تخصيص املبالغ املذكورة في الفقرات ( - )3( ، )2( ، )1السابقة على النحو الذي
يقترحه مجلس اإلدارة وتقرره الجمعية العامة
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وعلى رئيس مجلس اإلدارة أن ينشر خالل التطبيقات اإللكترونية وفي صحيفة واحدة على األقل في املدينة
التي يقع فيها املركز الرئيس ي للشركة ،القوائم املالية للشركة ،تقرير مجلس اإلدارة ،وتقرير مراجعي
الحسابات  ،وترسل صورة من هذه الوثائق إلى كل من مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق
املالية قبل تاريخ إنعقاد الجمعية العامة بخمسة عشر يوما على األقل.
الفقرة ( )3من املادة :49
يرحل ما ال يقل عن  25في املائة من املتبقي من األرباح الصافية بعد خصم الزكاة والضريبة ،كما ذكر في
ً
الفقرة ( )1أعاله لإلحتياطي القانونيالنظامي إلى أن يصبح اإلحتياطي املذكور مساويا على األقل لرأس املال
املدفوع.
الفقرة ( )4من املادة :49
يخصص من الباقي من األرباح بعد خصم اإلحتياطي القانونيالنظامي والزكاة والضريبة مبلغ ال يقل عن
 %0.5من رأس املال املدفوع للتوزيع على املساهمين على أن يتم توزيعه بنسبة ما يملكه كل مساهم ،بعد
خصم مبالغ الزكاة املقررة على املساهمين السعوديين ،والضريبة املقررة على املساهمين غير السعوديين
ُ
وفقا للفقرة ( )2أعاله طبقا ملا يقترحه مجلس اإلدارة وتقرره الجمعية العامة ،فإذا كانت النسبة املتبقية
من األرباح املستحقة ألي من املساهمين ال تكفي لدفع األرباح للمساهمين املعنيين فال يجوز للمساهمين
املطالبة بدفعها في السنة أو السنوات التالية .وال يجوز للجمعية العامة أن تقرر توزيع نسبة من األرباح
تزيد عما اقترحه مجلس اإلدارة.
الفقرة ( )5من املادة :49
يستخدم الباقي بعد تخصيص املبالغ املذكورة في الفقرات ( ، )2( ، )1و( - )3السابقة على النحو الذي
يقترحه مجلس اإلدارة وتقرره الجمعية العامة
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52

الفقرة ( )6من املادة :49
يجب الحفاظ على نسبة املساهمة لكل من املساهمين السعوديين وغير السعوديين عند إحتساب
املخصصات الالزمة لإلحتياطي القانوني واإلحتياطيات األخرى من صافي األرباح (بعد خصم الزكاة
والضريبة) ويجب على كل من املجموعتين املساهمة في تلك اإلحتياطيات حسب نسبهم في رأس املال على
أن تخصم مساهماتهم من حصصهم في األرباح الصافية
املادة :52
إذا آلت جميع أسهم الشركة إلى مساهم واحد ال تتوافر فيه الشروط التي تضمنها نظام الشركات ،فيجب
على هذا املساهم توفيق أوضاع الشركة أو تحويلها لشركة ذات مسئولية محدودة من شخص واحد،
واإل إنقضت بقوة النظام
إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس املال املدفوع ،في أي وقت خالل السنة املالية ،وجب على أي
مسؤول في الشركة أو مراجع الحسابات فور علمه بذلك إبالغ رئيس مجلس االدارة ،وعلى رئيس مجلس
ً
ً
االدارة إبالغ أعضاء املجلس فورا وعلى مجلس اإلدارة – خالل خمسة عشر يوما من علمه بذلك – دعوة
ً
الجمعية العامة غير العادية لإلجتماع خالل خمسة وأربعين يوما من تاريخ علمه بالخسائر ،لتقرر إما
زيادة رأس مال الشركة ،أو تخفيضه إلى الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر إلى ما دون نصف رأس
املال املدفوع ،أو حل الشركة قبل االجل املحدد في نظامها األساس .تعد الشركة منقضية بقوة النظام
إذا لم تجتمع الجمعية العامة غير العادية خالل املدة املحددة أعاله ،أو إذا إجتمعت وتعذر عليها إصدار
قرار في املوضوع ،أو إذا قررت زيادة رأس املال وفق األوضاع املقررة في هذه املادة ولم يتم اإلكتتاب في
ً
بكامل اسهم زيادة رأس املال خالل تسعين يوما من صدور قرار الجمعية بالزيادة.

الفقرة ( )6من املادة :49
يجب الحفاظ على نسبة املساهمة لكل من املساهمين السعوديين وغير السعوديين عند إحتساب
املخصصات الالزمة لإلحتياطي القانوني واإلحتياطيات األخرى من صافي األرباح (بعد خصم الزكاة
والضريبة) ويجب على كل من املجموعتين املساهمة في تلك اإلحتياطيات حسب نسبهم في رأس املال على
أن تخصم مساهماتهم من حصصهم في األرباح الصافية
املادة :52
إذا آلت جميع أسهم الشركة إلى مساهم واحد ال تتوافر فيه الشروطاألحكام التي تضمنها نظام الشركات،
فيجب على هذا املساهم توفيقالتأكد من توافق أوضاع الشركة أو تحويلها لشركةمع األحكام ذات مسئولية
محدودة من شخص واحد ،واإل إنقضت بقوة النظامالصلة والواردة في نظام الشركات ونظام مراقبة
البنوك .

إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس املال املدفوع ،في أي وقت خالل السنة املالية ،وجب على أي
مسؤول في الشركة أو مراجع الحسابات فور علمه بذلك إبالغ رئيس مجلس االدارة ،وعلى رئيس مجلس
ً
ً
االدارة إبالغ أعضاء املجلس فورا وعلى مجلس اإلدارة – خالل خمسة عشر يوما من علمه بذلك – دعوة
ً
الجمعية العامة غير العادية لإلجتماع خالل خمسة وأربعين يوما من تاريخ علمه بالخسائر ،لتقرر إما
زيادة رأس مال الشركة ،أو تخفيضه إلى الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر إلى ما دون نصف رأس
املال املدفوع ،أو حل الشركة قبل االجل املحددانتهاء مدتها كما هو محدد في نظامها األساساألساس ي .تعد
الشركة منقضية بقوة النظام إذا لم تجتمعيتم انعقاد الجمعية العامة غير العادية خالل املدة املحددة
أعاله ،أو إذا إجتمعتانعقدت وتعذر عليها إصدار قرار في املوضوع ،أو إذا قررت زيادة رأس املال وفق األوضاع
ً
املقررة في هذه املادة ولم يتم اإلكتتاب في بكامل اسهم زيادة رأس املال خالل تسعين يوما من صدور قرار
تدخل الشركة بمجرد انقضاهها دور التصفية وتحتفظ بالشخصية االعتبارية بالقدر الالزم للتصفية الجمعية بالزيادة.
ويصدر قرار التصفية االختيارية من الجمعية العامة غير العادية ويجب أن يشتمل قرار التصفية على
دور
تعيين املصفي وتحديد سلطاته وأتعابه والقيود املفروضة على سلطاته واملدة الزمنية الالزمة للتصفية تدخل الشركة بمجرد انقضاهها التصفية وتحتفظ بالشخصية االعتبارية بالقدرالالزم للتصفية ويصدر
ويجب أال تتجاوز مدة التصفية االختيارية خمس سنوات وال يجوز تمديدها ألكثر من ذلك إال بأمر قضائي قرارالتصفية االختيارية من الجمعية العامة غير العادية ويجب أن يشتمل قرارالتصفية على تعيين املصفي
وتنتهي سلطة مجلس إدارة الشركة بحلها ومع ذلك يظل هؤالء قائمين على إدارة الشركة ويعدون بالنسبة وتحديد سلطاته وأتعابه والقيود املفروضة على سلطاته واملدة الزمنية الالزمة للتصفية ويجب أال تتجاوز
إلى الغير في حكم املصفين إلى أن يعين املصفي وتبقى جمعيات املساهمين قائمة خالل مدة التصفية مدة التصفية االختيارية خمس سنوات وال يجوز تمديدها ألكثر من ذلك إال بأمر قضائي وتنتهي سلطة
ويقتصر دورها على ممارسة اختصاصاتها التي ال تتعارض مع اختصاصات املصفي وعلي البنك إشعار مجلس إدارة الشركة بحلها ومع ذلك يظل هؤالء قائمين على إدارة الشركة ويعدون بالنسبة إلى الغير في
حكم املصفين إلى أن يعين املصفي وتبقى جمعيات املساهمين قائمة خالل مدة التصفية ويقتصر دورها
مؤسسة النقد العربي السعودي في حال حدوث ما ورد في هذه املادة .
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على ممارسة اختصاصاتهاسلطاتها التي ال تتعارض مع اختصاصاتسلطات املصفي وعلي البنك إشعار
مؤسسة النقد العربي السعودي في حال حدوث ما ورد في هذه املادة.
قائمة بأسماء
املساهمين

اإلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
 )01البنك البريطاني للشرق األوسط.
 )02صاحب السمو األمير محمد بن عبد هللا بن عبد الرحمن آل سعود.
 )03األمير زيد بن محمد السديري.
 )04الشيخ سليمان صالح العليان.
 )05الشيخ عبد العزيز حمد القصيبي.
 )06الشيخ علي زيد القريش ي.
 )07الشيخ سعد محمد املعجل.
 )08الشيخ يوسف عبد اللطيف جميل
 )09الشيخ يوسف إبراهيم رضوان
 )10الشيخ عبد هللا بن عبد العزيز العنقري
 )11الشيخ محمد يحيى البدراوي
 )12الشيخ محمد عبد الكريم اللحيدان
 )13الشيخ فؤاد محمد بخيت
 )14الشيخ ناصر محمد الصالح
 )15الشيخ عبد الرحمن العبد الكريم
 )16الشيخ عبد املحسن املطلق
 )17الشيخ عبد املنعم عقيل
 )18الشيخ تيمور عبد هللا علي رضا
 )19الشيخ عبد العزيز قاسم كانو
 )20الشيخ عمر عقاد
 )21الشيخ محمد عمران باميه
 )22الشيخ فائق أبو خضرهتحذف قائمة أسماء املساهمين.

اإلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
 )01البنك البريطاني للشرق األوسط.
 )02صاحب السمو األمير محمد بن عبد هللا بن عبد الرحمن آل سعود.
 )03األمير زيد بن محمد السديري.
 )04الشيخ سليمان صالح العليان.
 )05الشيخ عبد العزيز حمد القصيبي.
 )06الشيخ علي زيد القريش ي.
 )07الشيخ سعد محمد املعجل.
 )08الشيخ يوسف عبد اللطيف جميل
 )09الشيخ يوسف إبراهيم رضوان
 )10الشيخ عبد هللا بن عبد العزيز العنقري
 )11الشيخ محمد يحيى البدراوي
 )12الشيخ محمد عبد الكريم اللحيدان
 )13الشيخ فؤاد محمد بخيت
 )14الشيخ ناصر محمد الصالح
 )15الشيخ عبد الرحمن العبد الكريم
 )16الشيخ عبد املحسن املطلق
 )17الشيخ عبد املنعم عقيل
 )18الشيخ تيمور عبد هللا علي رضا
 )19الشيخ عبد العزيز قاسم كانو
 )20الشيخ عمر عقاد
 )21الشيخ محمد عمران باميه
 )22الشيخ فائق أبو خضره
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املرفق رقم ()3
نصوص مواد النظام األساس ي للبنك السعودي البريطاني املقترح تعديلها
رقم املادة
6

17

املادة بعد التعديل

املادة قبل التعديل

املادة :6
املادة :6
رأس مال الشركة (000ر000ر000ر )15خمسة عشر ألف مليون ريال سعودي مقسم إلى حدد رأس مال الشركة (000ر000ر000ر )15خمسة عشر ألف مليون بـ  20,547,945,220ريال سعودي
(000ر000ر500ر )1ألف وخمسمائة مليون سهم نقدي متساوية القيمة وقيمة كل سهم ( )10عشرة مقسممقسما إلى (000ر000ر500ر )1ألف وخمسمائة مليون سهم نقدي 2,054,794,522أسهم متساوية
ً
ً
رياالت سعودية مدفوعة بالكامل .وتكون كلها أسهما عادية ونقدية ومتساوية فيما تخوله أو ترتبه من القيمة وقيمة كل سهم ( )10عشرة رياالت سعودية مدفوعة بالكامل .وتكون كلها أسهما عادية ونقدية
ومتساوية فيما تخوله أو ترتبه من حقوق والتزامات من كافة النواحي.
حقوق والتزامات من كافة النواحي.
وللشركة الحق في تعديل رأسمالها بالزيادة أو بالتخفيض مع مراعاة األحكام الواردة في هذا النظام
األساس ي ونظام الشركات ونظام مراقبة البنوك وأية أنظمة أو لوائح أخرى تسري على ذلك.
املادة :17
يتولى إدارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من عشرة أعضاء  ،يكون من بينهم ستة أعضاء يمثلون املساهمين
ً
السعوديين تعينهم الجمعية العامة العادية ملدة ثالث سنوات ،ويتم انتخابهم وفقا ألسلوب التصويت
التراكمي ،إضافة إلى أربعة أعضاء ممثلين للشريك األجنبي شركة هونج كونج وشنغهاي املصرفية القابضة
(بي في) والذين يتم اختيارهم وتعيينهم من قبله ،وذلك بعد الحصول علي عدم ممانعة مؤسسة النقد
العربي السعودي عند أي تعيين ،ويجوز إعادة تعيين جميع أعضاء املجلس ملدد أخرى.

وللشركة الحق في تعديل رأسمالها بالزيادة أو بالتخفيض مع مراعاة األحكام الواردة في هذا النظام األساس ي
ونظام الشركات ونظام مراقبة البنوك وأية أنظمة أو لوائح أخرى تسري على ذلك.
املادة :17
يتولى إدارة الشركة مجلس ادارةإدارة مؤلف من عشرة أعضاء  ،يكون من بينهم ستة أعضاء يمثلون
املساهمين السعوديين تعينهم 11عضو ،بحيث تعين الجمعية العامة العادية ملدة ثالث سنوات ،ويتم
ً
انتخابهم 8من األعضاء وفقا ألسلوب التصويت التراكمي ،إضافة إلى أربعة أعضاء ممثلين للشريك األجنبي
("األعضاء املنتخبين") ملدة ثالث سنوات ،ويتم تعيين  3من األعضاء من قبل املساهم شركة هونج كونج
وشنغهاي املصرفية القابضة (بي في) والذين يتم اختيارهم وتعيينهم من قبله"(،األعضاء املعينين") ،وذلك
بعد الحصول عليعلى عدم ممانعة مؤسسة النقد العربي السعودي عندقبل أي تعيين .،ويجوز إعادة
تعيين جميع أعضاء املجلس ملدد أخرى.

وطاملا بقيت شركة هونج كونج وشنغهاي املصرفية القابضة (بي في) مالكة لنسبة ( )%40أربعين في املائة
على األقل من األسهم يحق لها أن تعين أربعة أعضاء في املجلس وأن تبدلهم جميعا أو أي منهم .ويتم هذا
التعيين أو التبديل بقرار يصدره مجلس إدارة شركة هونج كونج وشنغهاي املصرفية القابضة (بي في) ،وطاملا بقيت شركة هونج كونج وشنغهاي املصرفية القابضة (بي في) مالكة لنسبة ( )%40أربعين في
املائةتسعة وعشرون باملائة ( % )29على األقل من األسهم يحق لها أن تعين أربعة أعضاء في املجلس 3من
ويتولى إبالغه بكتاب يوجه إلى مجلس إدارة الشركة.
األعضاء وأن تبدلهم جميعا أو أي منهم دون أن يكون لها الحق في املشاركة في انتخاب األعضاء اآلخرين .
ويتم هذا التعيين أو التبديل بقرار يصدره مجلس إدارة شركة هونج كونج وشنغهاي املصرفية القابضة (بي
في) ،ويتولى إبالغه بكتاب يوجه إلى مجلس إدارة الشركة.
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18

املادة :18
املادة :18
مع مراعاة ما ورد في الفقرة ( )17أعاله فيما يتعلق بحق شركة هونج كونج وشنغهاي املصرفية القابضة مع مراعاة ما ورد في الفقرة ( )17أعاله فيما يتعلق بحق شركة هونج كونج وشنغهاي املصرفية القابضة
(بي في) بتعيين أربعة أعضاء في املجلس ،يحق لكل مساهم ترشيح نفسه أو شخص آخر أو أكثر لعضوية (بي في) بتعيين أربعة أعضاء في املجلساألعضاء املعينين ،يحق لكل مساهم (باستثناء شركة هونج كونج
وشنغهاي املصرفية القابضة (بي في)) ترشيح نفسه أو شخص آخر أو أكثر لعضوية مجلس اإلدارة ،وذلك
مجلس اإلدارة ،وذلك في حدود نسبة ملكيته في رأس املال.
في حدود نسبة ملكيته في رأس املال.

27

املادة :27
يشكل مجلس اإلدارة لجنة تنفيذية مؤلفةتتكون من ثالثة ( )3إلى خمسة أعضاء بحسب تقدير املجلس
ً
من وقت آلخر .ويكون العضو املنتدب رئيسا لهذه اللجنة .تضم العضو املنتدب وأربعة وفي حال كانت
اللجنة التنفيذية مكونة من ثالثة ( )3أعضاء ،يتم اختيار إثنين منهم على األقاللعضوين اآلخرين من بين
ً
أعضاء مجلس اإلدارة (باستثناء أعضاء مجلس اإلدارة املعينين من قبل .ويكون العضو املنتدب رئيسا
لهذه اللجنة .وطاملا بقيت شركة هونج كونج وشنغهاي املصرفية القابضة (بي في) مالكة ( %40أربعين من
املائة) من أسهم الشركة تكون ممثلة بعضو)) .وفي حال قرر املجلس تعيين عضو واحد ( )1أو عضوين
إضافيين ( )2ضمن عضوية اللجنة التنفيذية ،فيتم اختيار األعضاء اإلضافيين من قبل مجلس اإلدارة
إما من بين أعضاء مجلس اإلدارة أو من الغير على أن تتوافر لديهم املؤهالت والخبرات التي يرى املجلس
أنها تساهم في حسن سير عمل اللجنة .التنفيذية.

املادة :27
يشكل مجلس اإلدارة لجنة تنفيذية مؤلفة من خمسة أعضاء تضم العضو املنتدب وأربعة أعضاء يتم
ً
اختيار إثنين منهم على األقل من بين أعضاء مجلس اإلدارة .ويكون العضو املنتدب رئيسا لهذه اللجنة.
وطاملا بقيت شركة هونج كونج وشنغهاي املصرفية القابضة (بي في) مالكة ( %40أربعين من املائة) من
أسهم الشركة تكون ممثلة بعضو واحد في اللجنة.
وتعاون اللجنة التنفيذية العضو املنتدب في حدود السلطات املخولة لها من مجلس اإلدارة ،ومعالجة
املسائل التي يعهد بها للجنة من قبل إليه العضو املنتدب أو املجلس ،شريطة أن ال يكون للجنة سلطة
تغيير أي قرار يتخذه املجلس أو أية قواعد أو لوائح يصدرها.

ً
وال يكون اجتماع اللجنة التنفيذية صحيحا إال إذا حضره أربعة أعضاء على األقل بأنفسهم أو بطريق
ً
الوكالة بشرط أال يقل عدد الحاضرين بأنفسهم عن إثنين .ولعضو اللجنة التنفيذية أن ينيب عنه عضوا وتعاون اللجنة التنفيذية العضو املنتدب في حدود السلطات املخولة لها من مجلس اإلدارة ،ومعالجة
آخر في الحضور والتصويت في اجتماعات اللجنة التنفيذية .ويستطيع أي عضو من أعضاء اللجنة املسائل التي يعهد بها للجنة من قبل إليه العضو املنتدب أو املجلس ،شريطة أن ال يكون للجنة سلطة
التنفيذية املشاركة في أي من اجتماعات اللجنة وذلك من خالل خاصية االجتماع بالهاتف أو أية واسطة تغيير أي قرار يتخذه املجلس أو أية قواعد أو لوائح يصدرها.
اتصال مشابهة شريطة أن يكون كافة املشاركين في االجتماع قادرين على سماع كل منهم اآلخر والتحدث
ً
مع بعض بوضوح تام خالل االجتماع وال يعتد بنتائج هذا االجتماع إال بعد توقيع األعضاء املشاركين على وال يكون اجتماع اللجنة التنفيذية صحيحا إال إذا حضره أربعةثالثة ( )3أعضاء على األقل بأنفسهم أو
بطريق الوكالة بشرط أال أن يكون األعضاء الحاضرين من أعضاء مجلس اإلدارة وأال يقل عدد الحاضرين
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املحضر املعد لذلك وفقا لنظام الشركة .وسوف يعتبر العضو املشارك في االجتماع بهذه الطريقة أنه بأنفسهم عن إثنين .ولعضوومع مراعاة ما ورد في الجملة السابقة ،لعضو اللجنة التنفيذية أن ينيب عنه
ً
ً
عضوا آخر في الحضور والتصويت في اجتماعات اللجنة التنفيذية .ويستطيع أي عضو من أعضاء اللجنة
حاضرا بنفسه في االجتماع وبالتالي فإنه يؤخذ في االعتبار عند تحديد النصاب ويحق له التصويت.
التنفيذية املشاركة في أي من اجتماعات اللجنة وذلك من خالل خاصية االجتماع بالهاتف أو أية واسطة
وتصدر قرارات اللجنة التنفيذية باإلجماع .وفي حالة الخالف تصدر القرارات بأغلبية أصوات األعضاء اتصال مشابهة شريطة أن يكون كافة املشاركين في االجتماع قادرين على سماع كل منهم اآلخر والتحدث
مع بعض بوضوح تام خالل االجتماع وال يعتد بنتائج هذا االجتماع إال بعد توقيع األعضاء املشاركين على
الحاضرين أو املمثلين.
املحضر املعد لذلك وفقا لنظام الشركة.للنظام األساس ي للشركة .وسوف يعتبر العضو املشارك في االجتماع
ً
بهذه الطريقة أنه حاضرا بنفسه في االجتماع وبالتالي فإنه يؤخذ في االعتبار عند تحديد النصاب ويحق له
وتعقد اللجنة التنفيذية ستة إجتماعات في السنة على األقل ،أو كلما دعاها رئيسها لإلجتماع.
التصويت.
وتثبت مداوالت اللجنة وقراراتها في محاضر توزع على كل أعضاء مجلس اإلدارة ويوقع عليها رئيس اللجنة،
وتصدر قرارات اللجنة التنفيذية باإلجماع .وفي حالة الخالف تصدر القرارات بأغلبية أصوات األعضاء
وتدون هذه املحاضر في سجل خاص يوقعه رئيسها واألمين العام.
الحاضرين أو املمثلين.
وتعقد اللجنة التنفيذية ستة إجتماعات في السنة على األقل ،أو كلما دعاها رئيسها لإلجتماع.
وتثبت مداوالت اللجنة وقراراتها في محاضر توزع على كل أعضاء مجلس اإلدارة ويوقع عليها رئيس اللجنة،
وتدون هذه املحاضر في سجل خاص يوقعه رئيسها واألمين العام.
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