اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻹﻋﻼم

PR & Communications

(االجتامع األول)

يرس مجلس إدارة بنك الجزيرة دعوة مساهميه الكرام لحضور اجتامع الجمعية العامة العادية الستون (االجتامع األول)
وذلك للنظر يف جدول األعامل التايل:
.1

التصويت عىل تقرير مجلس اإلدارة للسنة املنتهية يف  31ديسمرب 2019م.

 .2التصويت عىل القوائم املالية للسنة املنتهية يف  31ديسمرب 2019م.
 .3التصويت عىل تقرير مراجعي الحسابات للسنة املالية املنتهية يف  31ديسمرب 2019م.
 .4التصويت عىل إبراء ذمة أعضــاء مجلس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية يف  31ديسمرب 2019م.
 .5التصويـت على تعيين مراجعـي الحسـابات للبنـك مـن بين املرشـحني بنـاء على توصيـة لجنـة املراجعـة ،وذلـك لفحـص

ومراجعـة وتدقيـق القوائـم املاليـة للربـع األول والثـاين والثالـث والسـنوي مـن السـنة املاليـة 2020م وتحديـد أتعابهـم.

 .6التصويـت على توصيـة مجلـس اإلدارة بتوزيـع أربـاح نقديـة للمسـاهمني عـن النصف الثاين من السـنة املالية املنتهية
يف  31ديسمرب 2019م بإجاميل وقدره  246مليون ريال سعودي بعد خصم الزكاة لألسهم املستحقة البالغ عددها

 820مليـون سـهم ،بواقـع  0.30ريـال سـعودي للسـهم الواحـد وبنسـبة  3%مـن القيمـة األسـمية للسـهم .على أن
تكـون األحقيـة للمسـاهمني املالكين لالسـهم واملقيدين يف سـجل مسـاهمي البنـك لدى رشكة مركز إيـداع األوراق

املاليـة يف نهايـة ثـاين يـوم تـداول يلي تاريـخ االسـتحقاق ،وعلى أن يتـم اإلعلان عن تاريخ توزيـع األرباح الحقـاً( .مرفق)
 .7التصويـت على األعمال والعقـود التـي سـتتم بين البنـك ورشكـة الجزيـرة تكافـل تعـاوين (طـرف ذو عالقـة) حيـث أن

لعضـو مجلـس اإلدارة املهنـدس /عبـد املجيـد بـن إبراهيـم السـلطان مصلحـة غير مبـارشة فيها وذلـك لكونه ايضـاً عضوا ً
يف مجلـس إدارة رشكـة الجزيـرة تكافـل تعـاوين وهـذه العقـود عبـارة عـن اتفاقيـة التأمين الجامعـي ملحفظـة التمويـل

الشـخيص  ،اتفاقيـة التأمين الجامعـي ملحفظـة التمويـل العقاري  ،اتفاقية خدمات التأمني الجامعي ملنسـويب البنك،
اتفاقيـة خدمـات حاميـة محفظـة القـروض الخاصـة مبنسـويب البنـك والرتخيـص بها لعام قـادم ، ،علامً بـأن التعامالت يف
عـام 2019م بلغـت  273.8مليـون ريـال سـعودي  .وال توجـد رشوط تفضيليـة يف هـذه األعمال والعقـود ( .مرفـق)

 .8التصويـت على األعمال والعقـود التـي سـتتم بين البنـك ورشكـة الجزيـرة لألسـواق املاليـة (طـرف ذو عالقـة) حيـث أن
لعضـو مجلـس إدارة البنـك األسـتاذ /نبيـل بـن داوود الحوشـان مصلحة غري مبارشة فيها (باعتبـاره عضوا َ يف مجلس إدارة

رشكـة الجزيـرة لألسـواق املاليـة) ،و هـذه األتفاقيـات عبـارة عـن خدمات مشتركة ،اتفاقية مشـاركة منتج متام،

اتفاقيـة مصاريـف العمـوالت الخاصـة على الودائـع ألجـل ،اتفاقيـة مصاريـف ايجـار الفـروع ،والرتخيـص بهـا لعـام قـادم ،علماً بـأن

التعاملات يف عـام 2019م بلغـت  28.7مليـون ريـال سـعودي .وال توجـد رشوط تفضيلية يف هـذه األعامل والعقود  ( .مرفق)
والله ويل التوفيق.
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