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يعلن بنك الجزيرة عن دعوة مساهميه لحضور اجتامع الجمعية العامة غري العادية
الـ 61 )االجتامع األول( حضورياً وعن طريق وسائل التقنية الحديثة

ــاع  ــة الــــ 61 )االجتـ ــر العاديـ ــة غـ ــة العامـ ــاع الجمعيـ ــاركة والتصويـــت يف اجتـ ــرام للمشـ ــاهميه الكـ ــوة مسـ ــرة دعـ ــك الجزيـ يـــر مجلـــس إدارة بنـ
ــة  ــة واالحرتازيـ ــراءات الوقائيـ ــة تـــداواليت وذلـــك ضمـــن الجهـــود واإلجـ ــتخدام منظومـ ــة باسـ ــة الحديثـ ــائل التقنيـ ــا وعـــن طريـــق وسـ األول( حضوريـ
ـــا املســـتجد )كوفيـــد - 19( و املقـــرر  مـــن قبـــل الجهـــات الصحيـــة املختصـــة وذات العالقـــة باململكـــة العربيـــة الســـعودية للتصـــدي لفايـــروس كورون
عقـــده مبشـــيئة اللـــه تعـــاىل يف متـــام الســـاعة السادســـة والنصـــف مـــن مســـاء يـــوم األربعـــاء 15 جـــادى األوىل 1442هــــ املوافـــق 30 ديســـمرب 
2020م )حســـب تقويـــم أم القـــرى( يف مقـــر اإلدارة العامـــــة للبنـــك الواقـــع عـــى تقاطـــع طريـــق امللـــك عبـــد العزيـــز مـــع شـــارع حـــراء يف حـــي 

النهضـــة مبدينـــة جـــدة.  حســـب الرابـــط:
https://goo.gl/maps/1NKwSGHkw282

وذلك للتصويت يف جدول األعال التايل:
1.     التصويت عى تعديل الئحة عمل لجنة املراجعة.

2.     التصويت عى تعديل الئحة عمل لجنة الرتشيحات واملكافآت.
3.     التصويـت عـى قـرار مجلـس اإلدارة بتعيـن األسـتاذ/ خليفـة بـن عبداللطيـف امللحـم، )عضـو مسـتقل( يف مجلـس اإلدارة يف املنصـب 
الشـاغر إعتبـاراً مـن تاريـخ 29 يونيـو 2020م وحتـى إنتهـاء دورة املجلـس الحالية بتاريخ 31 ديسـمرب 2021م  خلفاً للعضو السـابق )عبدالكريم 

بـن ابراهيـم املعيوف,)عضـو مسـتقل( .
4.     التصويت عى تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن العام املايل 2021م .

5.     التصويـت عـى تفويـض مجلـس اإلدارة بصالحيـة الجمعيـة العامـة العاديـة بالرتخيـص الـوارد يف الفقـرة )1( مـن املادة الحادية والسـبعون من 
نظـام الـركات، وذلـك ملـدة عـام مـن تاريـخ موافقـة الجمعية العامـة العادية أو حتى نهايـة دورة مجلس االدارة املفوض أيها أسـبق، وذلك 

وفقـاً للـروط الـواردة يف الضوابـط واالجـراءات التنظيميـة الصادرة تنفيذاً لنظـام الركات الخاصة بركات املسـاهمة املدرجة.
6.     التصويت عى تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة عن املجلس واإلدارة التنفيذية.

7.     التصويت عى تحويل مبلغ 68 مليون ريال واملوجودة عى شكل احتياطي عام إىل األرباح املبقاة.
8.     التصويت عى تعديل املادة )3( من النظام األسايس للبنك املتعلقة )بأغراض الركة(

9.     التصويت عى  إضافة املادة )4( من النظام األسايس للبنك املتعلقة )باملشاركة والتملك يف الركات(
10. التصويت عى تعديل املادة )5( من النظام األسايس للبنك املتعلقة )باملركز الرئيس– مكاتب أخرى(

11. التصويت عى تعديل املادة )6( من النظام األسايس للبنك املتعلقة )مبدة الركة(
12. التصويت عى تعديل املادة )7( من النظام األسايس للبنك املتعلقة )برأس املال(

13. التصويت عى تعديل املادة )8( من النظام األسايس للبنك املتعلقة )بإصدار أسهم بأعى من قيمتها واألسهم اململوكة باالشرتاك(
14. التصويت عى تعديل املادة )9( من النظام األسايس للبنك املتعلقة )بتحويل األسهم(

15. التصويت عى تعديل املادة )10( من النظام األسايس للبنك املتعلقة )بسجل التحويالت(
16.التصويت عى تعديل املادة )11( من النظام األسايس للبنك املتعلقة )بتداول األسهم(

17. التصويت عى تعديل املادة )12( من النظام األسايس للبنك املتعلقة )بحجز األسهم وبيع األسهم املحجوزة(
18. التصويت عى تعديل املادة )13( من النظام األسايس للبنك املتعلقة )بزيادة رأس املال( 

19. التصويت عى تعديل املادة )14( من النظام األسايس للبنك املتعلقة )بتخفيض رأس املال(
20. التصويت عى تعديل املادة )17( من النظام األسايس للبنك املتعلقة )مبجلس اإلدارة(

21. التصويت عى تعديل املادة )18( من النظام األسايس للبنك املتعلقة )بإنتهاء العضوية(
22. التصويت عى تعديل املادة )19( من النظام األسايس للبنك املتعلقة )بصالحيات مجلس اإلدارة(

23. التصويت عى تعديل املادة )20( من النظام األسايس للبنك املتعلقة )باللجنة التنفيذية(
24. التصويت عى تعديل املادة )21( من النظام األسايس للبنك املتعلقة )بلجنة املراجعة(

25. التصويت عى تعديل املادة )22( من النظام األسايس للبنك املتعلقة )مبكافآت أعضاء مجلس اإلدارة مقابل حضورهم االجتاعات(
26. التصويت عى تعديل املادة )24( من النظام األسايس للبنك املتعلقة )بإجتاعات املجلس( 

27. التصويت عى إضافة املادة )26( من النظام األسايس للبنك املتعلقة )باإلفصاح عن املصالح الشخصية ومنافسة الركة(
28. التصويت عى تعديل املادة )28( من النظام األسايس للبنك املتعلقة )بجمعيات املساهمن(
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29. التصويت عى تعديل املادة )29( من النظام األسايس للبنك املتعلقة )بحضور جمعيات املساهمن(
30. التصويت عى تعديل املادة )31( من النظام األسايس للبنك املتعلقة )بالجمعيات العامة العادية(

31. التصويت عى تعديل املادة )32( من النظام األسايس للبنك املتعلقة )بالجمعيات غر العادية(
32. التصويت عى تعديل املادة )33( من النظام األسايس للبنك املتعلقة )بالجمعيات العامة(
33. التصويت عى تعديل املادة )37( من النظام األسايس للبنك املتعلقة )بحقوق التصويت( 

34. التصويت عى تعديل املادة )38( من النظام األسايس للبنك املتعلقة )بروط اتخاذ القرارات يف جمعيات املساهمن(
35. التصويت عى تعديل املادة )39( من النظام األسايس للبنك املتعلقة )بحق املساهمن يف توجيه األسئلة يف الجمعيات العامة( 

36. التصويت عى تعديل املادة )46( من النظام األسايس للبنك املتعلقة )بتوزيع األرباح(
37. التصويت عى تعديل املادة )48( من النظام األسايس للبنك املتعلقة )باملنازعات(

38. التصويت عى تعديل املادة )49( من النظام األسايس للبنك املتعلقة )بحل الركة و تصفيتها(
39. التصويت عى تعديل املادة )51( من النظام األسايس للبنك املتعلقة )بتعهد أعضاء املجلس واملوظفن باملحافظة عى الرية(

ــور  ــو حضـ ــك هـ ــة للبنـ ــة غرالعاديـ ــة العامـ ــاع الجمعيـ ــد اجتـ ــوين لعقـ ــاب القانـ ــإن النصـ ــك، فـ ـــايس للبنـ ــام األس ــن النظـ ــادة )34( مـ ــاً للـ  ووفقـ
مســـاهمن ميثلـــون مـــا نســـبته %50 مـــن رأس املـــال عـــى األقـــل، ويف حـــال عـــدم اكتـــال النصـــاب ســـيتم عقـــد اجتـــاع ثـــاٍن بعـــد ســـاعة مـــن 
ـــهم  ـــن أس ـــل م ـــى االق ـــل %25 ع ـــاهمن ميث ـــن املس ـــدد م ـــره ع ـــاً إذا ح ـــاين صحيح ـــاع الث ـــون االجت ـــاع األول، ويك ـــددة لالجت ـــدة املح ـــاء امل انته

ــال. رأس املـ

 ويحـــق لـــكل مســـاهم مـــن املســـاهمن املقيديـــن يف ســـجل مســـاهمي البنـــك لـــدى مركـــز اإليـــداع بنهايـــة جلســـة التـــداول التـــي تســـبق اجتـــاع 
الجمعيـــة تســـجيل الحضـــور االلكـــرتوين والتصويـــت يف اجتـــاع الجمعيـــة  حســـب األنظمـــة واللوائـــح. علـــاً بـــأن أحقيـــة تســـجيل الحضـــور الجتـــاع 

الجمعيـــة تنتهـــي وقـــت انعقـــاد الجمعيـــة و أحقيـــة التصويـــت عـــى بنـــود الجمعيـــة للحارضيـــن تنتهـــي عنـــد انتهـــاء لجنـــة الفـــرز مـــن فـــرز األصـــوات.

 وللمســـاهم الحـــق يف أن ينيـــب عنـــه شـــخصاً آخـــر مـــن غـــر أعضـــاء مجلـــس اإلدارة أو موظفـــي البنـــك أو املكلفـــن بالقيـــام بصفـــة دامئـــة بعمـــل 
فنـــي أو إداري لحســـابه يف الحضـــور مبوجـــب توكيـــل خطـــي مصـــدق مـــن إحـــدى الغـــرف التجاريـــة الصناعيـــة متـــى كان املســـاهم منتســـباً ألحدهـــا أو 
إذا كان املســـاهم رشكـــة أو مؤسســـة اعتباريـــة، أو أحـــد البنـــوك املرخصـــة أو األشـــخاص املرخـــص لهـــم يف اململكـــة رشيطـــة أن يكـــون للمـــوكل 
حســـاب لـــدى البنـــك أو الشـــخص املرخـــص لـــه الـــذي يقـــوم بالتصديـــق، أو كتابـــة العـــدل أو األشـــخاص املرخـــص لهـــم بأعـــال التوثيـــق وتزويـــد البنـــك 
بنســـخة مـــن التوكيـــل عـــى الفاكـــس رقـــم -2346846012 أو ترســـل إىل عنـــوان اإلدارة العامـــة للبنـــك الكائـــن بطريـــق امللـــك عبـــد العزيـــز مبدينـــة 
جـــدة صنـــدوق بريـــد 6277 جـــدة 21442 أو مناولـــة مكتـــب األمـــن العـــام –أمـــن رس مجلـــس اإلدارة يف مبنـــى اإلدارة العامـــة، علـــا أن أخـــر موعـــد 

لتلقـــي نســـخة التوكيـــالت هـــو يومـــن عـــى األقـــل قبـــل موعـــد انعقـــاد الجمعيـــة. ). منـــوذج التوكيـــل(.

 كـــا ســـيكون بإمـــكان املســـاهمن املســـجلن يف خدمـــات تـــداواليت التصويـــت عـــن بعـــد عـــى بنـــود الجمعيـــة ابتـــداءاً مـــن الســـاعة العـــارشة مـــن 
صبـــاح يـــوم الســـبت 11 جـــادى األوىل 1442هــــ املوافـــق 26 ديســـمرب 2020م، وحتـــى  نهايـــة وقـــت انعقـــاد الجمعيـــة،  وذلـــك مـــن خـــالل املوقـــع 
اإللكـــرتوين الخـــاص بتـــداواليت https://login.tadawulaty.com.sa  ، علـــاً بـــأن التســـجيل والتصويـــت يف خدمـــات تـــداواليت متـــاح مجانـــاً 
لجميـــع املســـاهمن.  كـــا يرجـــى مـــن املســـاهمن التفضـــل بالتواجـــد يف مـــكان االجتـــاع يف غضـــون وقـــت كاٍف قبـــل موعـــد بـــدء االجتـــاع مـــن 

أجـــل اســـتكال عمليـــة التســـجيل ، مصحوبـــة ببطاقـــات الهويـــة الشـــخصية الخاصـــة بهـــم والنســـخة األصليـــة مـــن التوكيـــل.

 ولالستفســـار يرجـــى االتصـــال بوحـــدة شـــؤون املســـاهمن عـــى األرقـــام التاليـــة: 6098394 012 أو رقــــــم 2157325 011 وعـــرب الفاكـــس رقـــم 
2346846 012 أو الفاكـــس رقـــم 2157358 011 أو عـــى الربيـــد اإللكـــرتوين  SSU@baj.com.saخـــالل ســـاعات الـــدوام الرســـمي للبنـــك .

                      والله ويل التوفيق
                 مجلس إدارة بنك الجزيرة

 

 


