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إعالن بنك الجزيرة عن نتائج اجتامع الجمعية العامة العادية الستون

أعلن مجلس إدارة بنك الجزيرة عن نتائج اجتامع الجمعية العامة العادية السـتون ) االجتامع األول( التي عقدت أمس األربعاء 

22 شعبان 1441هـ  املوافق 15 أبريل 2020م

يف متام الساعة السادسة والنصف مساء عن طريق وسائل التقنية الحديثة ،

و كانت نتائج التصويت عىل جدول أعامل الجمعية حسب اآليت :

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

2.  املوافقة عىل القوائم املالية للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2019م. 

3.  املوافقة عىل تقرير مراجعي الحسابات للسنة املالية املنتهية يف 31 ديسمرب 2019م.

4.  املوافقة عىل إبراء ذمة أعضــاء مجلس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية يف  31 ديسمرب 2019م. 

5.  املوافقـة عـىل إعـادة تعيـن السـادة / مكتـب يك يب أم جـي الفـوزان ورشكاه، وتعيـن السـادة/ مكتـب برايـس ووتـر 
هـاوس كوبـرز كمراجعـي الحسـابات للبنـك مـن بـن املرشـحن بنـاًء عـىل توصيـة لجنـة املراجعـة، وذلـك لفحـص ومراجعة 

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

6.  املوافقـة عـىل توصيـة مجلـس اإلدارة بتوزيـع أربـاح نقديـة للمسـاهمن عـن النصـف الثـاين من السـنة املاليـة املنتهية  
البالـغ  الـزكاة لألسـهم املسـتحقة  ريـال سـعودي بعـد خصـم  246 مليـون  بإجـاميل وقـدره  2019م  31 ديسـمرب  يف 
عددهـا 820 مليـون سـهم، بواقـع  0.30 ريـال سـعودي للسـهم الواحـد وبنسـبة  3% مـن القيمـة األسـمية للسـهم. 
عـىل أن تكـون األحقيـة للمسـاهمن املالكـن لألسـهم يف نهاية تداول يوم انعقاد اجتـامع الجمعية العامة واملقيدين 
يف سـجل مسـاهمي البنـك لـدى رشكـة مركـز إيـداع األوراق املاليـة  يف نهايـة ثـاين يوم تـداول ييل تاريخ االسـتحقاق، 

وعـىل أن يتـم البـدء يف توزيـع هـذه األربـاح اعتبـاراً مـن تاريـخ 05 مايـو 2020م.

7.  املوافقـة عـىل األعـامل والعقـود التـي سـتتم بـن البنـك ورشكـة الجزيـرة تكافـل تعـاوين )طـرف ذو عالقـة( حيـث أن 
لعضـو مجلـس اإلدارة املهنـدس/ عبـد املجيـد بـن إبراهيـم السـلطان مصلحـة غـر مبـارشة فيها وذلـك لكونه أيضـاً عضواً 
يف مجلـس إدارة رشكـة الجزيـرة تكافـل تعـاوين وهـذه العقـود عبـارة عـن اتفاقيـة التأمـن الجامعـي ملحفظـة التمويـل 
الشـخيص، اتفاقيـة التأمـن الجامعـي ملحفظـة التمويـل العقـاري، اتفاقية خدمـات التأمن الجامعي ملنسـويب البنك، 
اتفاقيـة خدمـات حاميـة محفظـة القـروض الخاصـة مبنسـويب البنـك والرتخيـص بهـا لعـام قـادم، علـامً بـأن التعامـالت يف 

عـام 2019م  بلغـت 273.8 مليـون ريـال سـعودي. وال توجـد رشوط تفضيليـة يف هـذه األعـامل والعقـود.

8.  املوافقـة عـىل األعـامل والعقـود التـي سـتتم بـن البنـك ورشكـة الجزيـرة لألسـواق املاليـة )طـرف ذو عالقـة( حيـث أن 
لعضـو مجلـس إدارة البنـك األسـتاذ/ نبيـل بـن داوود الحوشـان مصلحة غر مبارشة فيها )باعتبـاره عضواَ  يف مجلس إدارة 
رشكـة الجزيـرة لألسـواق املاليـة(، وهـذه االتفاقيـات عبـارة عـن خدمـات مشـرتكة، اتفاقيـة مشـاركة منتـج متـام، اتفاقيـة 
مصاريـف العمـوالت الخاصـة عـىل الودائـع ألجـل، اتفاقيـة مصاريـف ايجـار الفـروع، والرتخيـص بهـا لعـام قـادم، علـامً بـأن 
التعامـالت يف عـام 2019م  بلغـت 28.7 مليـون ريـال سـعودي. وال توجـد رشوط تفضيليـة يف هـذه األعـامل والعقـود.


