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املوافقــة عــىل إعــادة تعيــن الســادة / مكتــب يك يب أم جــي الفــوزان ورشكاه، وتعيــن الســادة/   .5
مكتــب برايــس ووتــر هــاوس كوبــرز كمراجعــي الحســابات للبنــك مــن بــن املرشــحن بنــاًء عــىل توصيــة 
للربــع األول والثــاين والثالــث  القوائــم املاليــة  لجنــة املراجعــة، وذلــك لفحــص ومراجعــة وتدقيــق 

والســنوي مــن الســنة املاليــة 2020م وتحديــد أتعابهــم. 

املوافقــة عــىل توصيــة مجلــس اإلدارة بتوزيــع أربــاح نقديــة للمســاهمن عــن النصــف الثــاين مــن   .6
الســنة املاليــة املنتهيــة  يف 31 ديســمرب 2019م بإجــايل وقــدره 246 مليــون ريــال ســعودي بعــد 
خصــم الــزكاة لألســهم املســتحقة البالــغ عددهــا 820 مليــون ســهم، بواقــع  0.30 ريــال ســعودي 
للســهم الواحــد وبنســبة  3% مــن القيمــة األســمية للســهم. عــىل أن تكــون األحقيــة للمســاهمن 
املالكــن لألســهم يف نهايــة تــداول يــوم انعقــاد اجتــاع الجمعيــة العامــة واملقيديــن يف ســجل 
ــة ثــاين يــوم تــداول يــي تاريــخ  مســاهمي البنــك لــدى رشكــة مركــز إيــداع األوراق املاليــة  يف نهاي

ــو 2020م. ــخ 05 ماي ــاراً مــن تاري ــاح اعتب ــع هــذه األرب االســتحقاق، وعــىل أن يتــم البــدء يف توزي

ذو  )طرف  تعاوين  تكافل  الجزيرة  ورشكة  البنك  بن  ستتم  التي  والعقود  األعال  عىل  املوافقة   .7
غري  مصلحة  السلطان  إبراهيم  بن  املجيد  عبد  املهندس/  اإلدارة  مجلس  لعضو  أن  حيث  عالقة( 
مبارشة فيها وذلك لكونه أيضاً عضواً يف مجلس إدارة رشكة الجزيرة تكافل تعاوين وهذه العقود 
عبارة عن اتفاقية التأمن الجاعي ملحفظة التمويل الشخيص، اتفاقية التأمن الجاعي ملحفظة 
التمويل العقاري، اتفاقية خدمات التأمن الجاعي ملنسويب البنك، اتفاقية خدمات حاية محفظة 
2019م   التعامالت يف عام  بأن  البنك والرتخيص بها لعام قادم، علاً  الخاصة مبنسويب  القروض 

بلغت 273.8 مليون ريال سعودي. وال توجد رشوط تفضيلية يف هذه األعال والعقود. 

املوافقــة عــىل األعــال والعقــود التــي ســتتم بــن البنــك ورشكــة الجزيــرة لألســواق املاليــة )طــرف   .8
ذو عالقــة( حيــث أن لعضــو مجلــس إدارة البنــك األســتاذ/ نبيــل بــن داوود الحوشــان مصلحــة غري مبارشة 
فيهــا )باعتبــاره عضــواَ  يف مجلــس إدارة رشكــة الجزيــرة لألســواق املاليــة(، وهــذه االتفاقيــات عبــارة عــن 
خدمــات مشــرتكة، اتفاقيــة مشــاركة منتــج متــام، اتفاقيــة مصاريــف العمــوالت الخاصــة عــىل الودائــع 
ألجــل، اتفاقيــة مصاريــف ايجــار الفــروع، والرتخيــص بهــا لعــام قــادم، علــاً بــأن التعامــالت يف عــام 
2019م  بلغــت 28.7 مليــون ريــال ســعودي. وال توجــد رشوط تفضيليــة يف هــذه األعــال والعقــود.


