
 

  Internal Use

  

  جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية

  

 م.31/12/2021التصويت على تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي المنتهي في  -1

 م.31/12/2021 التصويت على تقرير مراجعي حسابات البنك عن العام المالي المنتهي في -2

 م.31/12/2021التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في  -3

م والبالغة 2021التصويت على قرار مجلس اإلدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية على المساهمين عن النصف األول من السنة المالية  -4
 % من القيمة اإلسمية للسهم. (مرفق)6.5ما يمثل لایر للسهم الواحد و 0.65مليون لایر بواقع  779.97

لایر للسهم الواحد  0.85م بواقع 2021التصويت على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من السنة المالية  -5
ة للمساهمين المالكين لألسهم بنهاية % من القيمة اإلسمية للسهم، على أن تكون األحقي8.5مليون لایر بما يمثل  1,019.96بإجمالي قدره 

ي تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز إيداع األوراق المالية (مركز اإليداع) في نهاية ثان
م. وبذلك يصبح مجموع 30/06/2022هـ الموافق 01/12/1443يوم تداول يلي تاريخ االستحقاق، على أن يبدأ توزيع األرباح يوم الخميس 

لایر للسهم الواحد، وبما  1.50مليون لایر، بواقع  1,799.93م مبلغ 31/12/2021األرباح الموزعة للمساهمين للسنة المالية المنتهية في 
 % من القيمة اإلسمية للسهم. (مرفق)15يعادل 

 م.2022نوي أو ربع سنوي عن العام المالي التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سـ 6

 م.31/12/2021التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالي المنتهي في  -7

 م.31/12/2021لایر سعودي) مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في  8,049,000التصويت على صرف مبلغ ( -8

) من المادة الحادية والسبعين من 1تفويض مجلس اإلدارة بصالحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (التصويت على  -9
نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس اإلدارة المفّوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط 

 جراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.الواردة في الضوابط واإل

التصويت على تعيين مراجعي حسابات البنك من بين المرشحين بناًء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق  -10
 م، وتحديد أتعابهم.2023م والربع األول من العام المالي 2022المالي  القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام

التصويت على اشتراك عضو مجلس اإلدارة السيد /خالد الشريف في عمل منافس ألعمال البنك وذلك كونه عضو مجلس إدارة في  -11
 شركة مكتب العائلة العالمية لالستثمار. (مرفق)

 المراجعة. (مرفق) التصويت على تعديل الئحة لجنة -12

 التصويت على تعديل الئحة لجنة الترشيحات والمكافآت. (مرفق) -13

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الخليج للتدريب والتعليم والتي لعضو مجلس اإلدارة السيد/ عبدالرحمن  -14
م بإجمالي 2021\12\31م إلى 2018\01\01دمات مهنية ويبدأ العقد من الراشد مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد توظيف وخ

 م، بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)2021لایر مدفوع لعام 7,818,854.65مبلغ 

 

 

 



 

  Internal Use

 

  

حة غير التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة أبانا والتي لعضو مجلس اإلدارة السيد/ عبدالرحمن الراشد مصل -15
 1,598,369.00م بإجمالي مبلغ 2022\04\30م إلى 2015\04\01مباشرة فيها، وهي عبارة عن صيانة مكائن عد النقود ويبدأ العقد من 

 لایر، بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)

رة الدكتور/ خالد المطبقاني التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين البنك ومستشفى جدة الوطني والتي لعضو مجلس اإلدا -16
م، 2024\05\31م إلى 2014\06\01مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير موقع جهاز صراف آلي، ويبدأ العقد من 

 لایر سنوياً، بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق) 35,000.00بإجمالي مبلغ 

نك ومستشفى جدة الوطني والتي لعضو مجلس اإلدارة الدكتور/ خالد المطبقاني التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الب -17
م، 2021\05\31م إلى 2016\06\01مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير موقع جهاز صراف آلي، ويبدأ العقد من 

 لایر سنوياً، بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق) 40,000.00بإجمالي مبلغ 

لتصويت على األعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة بندة للتجزئة والتي لعضو مجلس اإلدارة السيد/ بدر العيسى مصلحة غير ا -18
جمالي مبلغ إم، ب2021\11\30م إلى 2020\12\01مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير موقع جهاز صراف آلي، ويبدأ العقد من 

 بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)لایر سنوياً،  43,000.00

 ) سهم من أسهمه بهدف تخصيصها لموظفي البنك ضمن برنامج3,000,000التصويت على شراء البنك لعدد من أسهمه وبحد أقصى ( -19
أقصاها اثني ، وسيتم تمويل الشراء عن طريق موارد البنك الذاتية، وتفويض مجلس اإلدارة بإتمام عملية الشراء خالل فترة أسهم الموظفين

) سنوات من تاريخ موافقة 10عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية. وسيحتفظ البنك باألسهم المشتراة لمدة ال تزيد عن (
ابط الجمعية العامة غير العادية كحد أقصى لحين تخصيصها للموظفين المستحقين، وبعد انقضاء هذه المدة سيتبع البنك اإلجراءات والضو

علماً بأن هذا البرنامج هو استمرار للبرنامج الحالي الذي تم تحديد شروطه سابقاً من المنصوص عليها في األنظمة واللوائح ذات العالقة، 
  . (مرفق)م01/05/2019هـ الموافق 26/08/1440قبل مجلس اإلدارة وأخذ موافقة الجمعية بتاريخ 
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  م2021العام المالي النصف الثاني من بيان باألرباح المقترحة للتوزيع عن 

  التفصيل  البند

  لایر سعودي مليون 1,019.96  إجمالي المبلغ الموزع

  سهم 1,199,948,015  عدد األسهم المستحقة

  الزكاة خصم بعد لایر 0.85  الواحدحصة السهم 

  %8.5  للسهم نسبة التوزيع من القيمة اإلسمية

م 2021أحقية األرباح للنصف الثاني لعام   أحقية األرباح الموزعة
ستكون لمساهمي البنك المسجلين لدى مركز 
اإليداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد اجتماع 

  الجمعية العامة.

  م30/06/2022هـ الموافق 01/12/1443  تاريخ التوزيع
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  جدول مقارنة لتعديالت الئحة لجنة الترشيحات والمكافآت

 النص المقترح بعد التعديل النص الحالي
 البرنامج من يتجزأ ال جزء الالئحة هذه تشكل 1.3.4

 وأعضاء اإلدارة مجلس أعضاء الى المقدم التعريفي
 العضو واجب من ويكون تعيينهم، عند الجدد اللجان
واستيعابها.   فهمها الجديد

 البرنامج من يتجزأ ال جزء الالئحة هذه تشكل 1.3.4
 وأعضاء اإلدارة مجلس أعضاء الى المقدم التعريفي

اللجان الجدد عند تعيينهم/انتخابهم، ويكون من واجب 
واستيعابها.   فهمها الجديد العضو

مرشحين الختيارهم  واقتراح بالبحث معنيةتكون اللجنة  2.2.1
.اإلدارة بمجلسومستقلين  تنفيذيين وغير تنفيذيينأعضاء 

مرشحين الختيارهم  واقتراح بالبحث معنيةتكون اللجنة  2.2.1
أعضاء تنفيذيين وغير تنفيذيين ومستقلين بمجلس اإلدارة 

وأعضاء اللجان من خارج المجلس.

 ترشيح إعادة أوللمجلس فيما يتعلق بترشيح  التوصية 3.1.2
ً ) المستقلين التنفيذيين، غير(التنفيذيين،  أعضائه  للسياسات وفقا

 المعتمدة، والمعايير مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبقت  مع
أدانته بجريمة مخلة باألمانة.

 ترشيح إعادة أوللمجلس فيما يتعلق بترشيح  التوصية 3.1.2
أعضائه (التنفيذيين، غير التنفيذيين، المستقلين، أعضاء اللجان 

ً  للسياسات والمعايير مع  المعتمدة، من خارج المجلس) وفقا
مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبقت أدانته بجريمة مخلة 

باألمانة.
 لعضوية المطلوبة والمؤهالت للقدرات وصف إعداد 3.1.3
.التنفيذية اإلدارة وظائف وشغل االدارة مجلس

 لعضوية المطلوبة والمؤهالت للقدرات وصف إعداد 3.1.3
مجلس االدارة ولجان المجلس وشغل وظائف اإلدارة التنفيذية.

 يتعلق فيما المجلس إلى الالزمة التوصيات تقديم 3.1.6
 أمين يقوم عندما للمجلس تابعة أخرى لجان لعضوية بالمرشحين

.الشاغرة بالوظائف اللجنة بإبالغ المجلس

 يتعلق فيما المجلس إلى الالزمة التوصيات تقديم 3.1.6
 عندما للمجلس تابعة أخرى لجان لعضوية بالمرشحين

يقوم أمين المجلس بإبالغ اللجنة بالوظائف الشاغرة. 
يجب أن يتم إبالغ اللجنة على الفور عند شغور أو/و 
استقالة أحد أعضاء المجلس أو لجان المجلس أو أحد 

كبار التنفيذيين لتقوم اللجنة بالتوصية ببديل-عند 
الحاجة.

 التنفيذيين وغير التنفيذيين لألعضاء وظيفي وصف وضع 3.1.7
.التنفيذيين وكبار المستقلين واألعضاء

 وغير التنفيذيين المجلس ألعضاءل وظيفي وصف وضع 3.1.7
أعضاء اللجان من و المستقلين ألعضاءوا التنفيذيين

  .التنفيذيين كباروخارج المجلس 

- 
3.1.17 تقديم التوصيات فيما يتعلق بتعيين وفصل واستبدال 

أعضاء مجلس اإلدارة للشركات التابعة للبنك السعودي الفرنسي 
وممثلي البنك السعودي الفرنسي في الشركات التي يستثمر فيها.

إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة  3.2.1
واإلدارة ورفعها إلى مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن المجلس 

للنظر فيها تمهيداً العتمادها من الجمعية العامة على أن يراعى 
في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط باألداء، واإلفصاح عنها، 

.والتحقق من تنفيذها

إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة  3.2.1
واللجان المنبثقة عن المجلس واإلدارة التنفيذية وفقًا إلرشادات 

البنك المركزي السعودي ذات الصلة ورفعها إلى مجلس اإلدارة 
للنظر فيها تمهيداً العتمادها من الجمعية العامة على أن يراعى 
في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط باألداء، واإلفصاح عنها، 

.والتحقق من تنفيذها

د سياسة المكافآت التوصية إلى المجلس بشأن إعدا 3.2.3
والتعويضات ،ونطاقات الرواتب لموظفي البنك السعودي 

الفرنسي واإلشراف على تصميم نظام المكافآت وتشغيله نيابة عن 
.مجلس اإلدارة

التوصية إلى المجلس بشأن إعداد سياسة المكافآت  3.2.3
والتعويضات لموظفي البنك السعودي  الفرنسي والتي يجب أن 

تشمل ، كحد أدنى ، أنواع المكافآت (على سبيل المثال ، المكافآت 
الثابتة أو المتعلقة باألداء ، أو المكافآت الممنوحة في شكل أسهم) 
،ونطاقات الرواتب لموظفي البنك السعودي الفرنسي واإلشراف 

.على تصميم نظام المكافآت وتشغيله نيابة عن مجلس اإلدارة

بمستوى  يتعلق فيما المجلس إلى الالزمة التوصيات تقديم 3.2.7
ونوعية المكافآت المقدمة لكبار التنفيذيين بما فيهم من يتطلب 

تعيينهم موافقة البنك المركزي السعودي.

تقديم التوصيات الالزمة إلى المجلس بما يتماشى مع السياسة 
الموافق عليها فيما يتعلق بمستوى ونوعية المكافآت المقدمة لكبار 

التنفيذيين بما فيهم من يتطلب تعيينهم موافقة البنك المركزي 
السعودي.
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 النص المقترح بعد التعديل النص الحالي
التأكد من أن حجم المكافآت يتفق مع األعراف السائدة  3.2.9

المحلية واألنظمة الرقابية ومرتبط بتحقيق مصالح المودعين 
.جية طويلة المدىوالمساهمين وتحقيق أهداف البنك االستراتي

التأكد من أن حجم المكافآت يتفق مع األعراف السائدة  3.2.9
المحلية واألنظمة الرقابية ومرتبط بتحقيق مصالح المودعين 
.والمساهمين وتحقيق أهداف البنك االستراتيجية طويلة المدى

تحديد مؤشرات األداء الرئيسية الخاصة بلجنة الرقابة  3.4.5
.على الحوافز

3.4.5 تحديد مؤشرات األداء الرئيسية الخاصة بلجنة الرقابة 
على الحوافز.

ين أعضاء أو أشخاص غير يجوز لمجلس اإلدارة تعي 4.1.2
غير أعضاء مجلس اإلدارة سواء من المساهمين أو  منتنفيذيين 

غيرهم، شريطة أن يكون رئيس اللجنة عضواً مستقال عن 
.أعضاء مجلس اإلدارة

4.1.2 يجوز لمجلس اإلدارة تعيين أعضاء أو أشخاص غير 
تنفيذيين و مستقلين أو من غير أعضاء مجلس اإلدارة سواء من 

المساهمين أو غيرهم، شريطة أن يكون رئيس اللجنة عضواً 
.مستقال عن أعضاء مجلس اإلدارة

) مستقلين على األقل قد 2يجب أن تضم اللجنة عضوين ( 4.1.5
مجلس اإلدارة المستقلين أو أحد أعضاء اللجنة يكونان من أعضاء 

.الخارجيين

4.1.5 يجب أن تضم اللجنة عضوين (2) مستقلين على األقل قد 
يكونان من أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين أو أحد أعضاء اللجنة 

الخارجيين.
 يفضل أال يكون العضو عضوا في أكثر من لجنتين 4.1.6-

وق المالية والبنك المركزي السعودي يتم إشعار هيئة الس 4.1.6
) أيام عمل 5بأسماء األعضاء وصفات عضويتهم خالل خمسة (

من تاريخ تعيينهم, و سيتم إشعارهم أيضاً بأي تغييرات تطرأ على 
.) أيام من تاريخ حدوث التغييرات5عضوية اللجنة خالل خمسة (

يتم إشعار هيئة السوق المالية والبنك المركزي السعودي  4.1.7
) أيام عمل 5بأسماء األعضاء وصفات عضويتهم خالل خمسة (

من تاريخ تعيينهم, و سيتم إشعارهم أيضاً بأي تغييرات تطرأ على 
عضوية اللجنة خالل خمسة (5) أيام من تاريخ حدوث التغييرات.

جنة بمبادئ الصدق يجب أن يلتزم رئيس وأعضاء الل 4.1.7
واالمانة والوالء والعناية واالهتمام بمصالح البنك والمساهمين 

وتقديمهم على مصلحتهم الشخصية.

4.1.8 يجب أن يلتزم رئيس وأعضاء اللجنة بمبادئ الصدق 
واالمانة والوالء والعناية واالهتمام بمصالح البنك والمساهمين 

وتقديمهم على مصلحتهم الشخصية. يجب أن يعمل عضو اللجنة 
بحس النية مع العناية واالهتمام الالزمين إلفادة أصحاب 

المصلحة باإلضافة إلى أداء واجباته بعيًدا عن أي تأثير خارجي 
سواء من داخل أو من خارج البنك السعودي الفرنسي ، ويجب 
أال يقدم مصالحة شخصية أو مصالح ممن يمثلهم لمصالح البنك 

السعودي الفرنسي والمساهمين وأصحاب المصلحة اآلخرين.

ينبغي أن تعين اللجنة أميناً للجنة تكون مدة خدمته هي نفس  4.5
:مدة اللجنة (مع حق إعادة التعيين) ويكون مسئوالً عما يلي

ينبغي أن تعين اللجنة أميناً للجنة تكون مدة خدمته هي نفس  4.5
مدة اللجنة (مع حق إعادة التعيين) ويفضل أال يتولى أمين سر 

اللجنة أمانة سر لجنة أخرى ويكون مسئوالً عما يلي:

يحق  ،سبب كان أليأصبحت مقاعد اللجنة شاغرة  إذا 4.8.3
دارة تعيين عضو جديد على ان يخضع هذا التعيين لمجلس اإل

ممانعة" الصادر من البنك المركزي -للحصول على "عدم   
السعودي وأن يتم اعتماده خالل االجتماع المقبل للجمعية العامة. 

يحق لمجلس  ،سبب كان أليأصبحت مقاعد اللجنة شاغرة  إذا
اإلدارة تعيين عضو جديد الستكمال مدة عضوية اللجنة، بناء 

على توصية لجنة الترشيحات والمكافئات. على ان يخضع هذا 
التعيين للحصول على "عدم - ممانعة" الصادر من البنك 

السعودي وأن يتم اعتماده خالل االجتماع المقبل  المركزي
للجمعية العامة. 

يجوز لعضو اللجنة تفويض الرئيس أو اي عضو اخر  5.5.1
.بحضور االجتماع والتصويت على المسائل التي تمت مناقشتها

5.5.1 يجوز لعضو اللجنة تفويض الرئيس أو اي عضو اخر 
بحضور االجتماع والتصويت على المسائل التي تمت مناقشتها.

ال يجوز تفويض العضو المفوض من أحد اعضاء اللجنة  5.5.2
.من أي أعضاء اخرين

5.5.2 ال يجوز تفويض العضو المفوض من أحد اعضاء اللجنة 
من أي أعضاء اخرين.

 .التصويت بالوكالة غير مسموح 5.5.1-
 




