
 
 

 )االجتماع األول(   العادية   اجتماع الجمعية العامة حضور  ل بنك البالد مساهميه    يدعو 
 

 توضيح  بند 
 

  4 من  1 صفحة 

 

  مقدمة 

العادية  اجتماع الجمعية العامة دعوة المساهمين الكرام لحضور يسر مجلس إدارة بنك البالد،

بناء على تعميم  ،باستخدام منظومة تداوالتي الحديثةعن طريق وسائل التقنية  )االجتماع األول(

هيئة السوق المالية القاضي باالكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل 

عقدها حضوريًا حتى إشعار آخر، وذلك حرصًا على سالمة  وتعليقالتقنية الحديثة عن ُبعد 

من قبل  واالحترازيةالوقائية  واالجراءاتدعم الجهود  وضمنالمتعاملين في السوق المالية 

 وامتدادا (،COVID-19العالقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد ) وذاتالجهات الصحية المختصة 

بذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ ت للجهود المتواصلة التي 

 التدابير الوقائية الالزمة لمنع انتشاره.

 الرياض –مقر اإلدارة العامة   العامة مكان ومدينة انعقاد الجمعية 

   https://goo.gl/maps/oti8VAurSw5fX1yF6  رابط بمقر االجتماع 

 م.2020-04-26ه الموافق 1441-09-03  تاريخ انعقاد الجمعية العامة 

 مساءً  22:30  وقت انعقاد الجمعية العامة

  حق الحضور 

لدى مركز اإليداع بنهاية جلسة   بنكمساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي اللكل  

 منظومة مباستخداالتداول التي تسبق اجتماع الجمعية تسجيل الحضور االلكتروني والتصويت 

علمًا بأن أحقية تسجيل الحضور الجتماع  .تداوالتي في اجتماع الجمعية وبحسب األنظمة واللوائح

الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند 

 .انتهاء لجنة الفرز من فرز األصوات

  النصاب الالزم النعقاد الجمعية 

يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحًا ( من النظام االساس للبنك، 31المادة ) علىبناًء  •

وفي حال عدم اكتمال النصاب رأس المال على األقل.  ربعإذا حضره مساهمون يمثلون 

القانوني في االجتماع األول، فسيتم عقد االجتماع الثاني بعد ساعة واحدة من الوقت المقرر 

  . أيًا كان عدد األسهم الممثلة فيه ول، ويعتبر االجتماع الثاني صحيحاً لعقد االجتماع األ

  جدول أعمال الجمعية 

 م.31/12/2019التصويت على تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي المنتهي في  (1

 م.31/12/2019التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن العام المالي المنتهي في  (2

 م.31/12/2019القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في التصويت على  (3

على توصية لجنة  المرشحين بناءً من بين  بنكتعيين مراجعي حسابات ال التصويت على (4

، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع األول من العام المالي المراجعة

 .موتحديد أتعابهم، 2020

من بين المرشحين بناًء على توصية لجنة  بنكالتصويت على تعيين مراجعي حسابات ال (5

الثاني والثالث والرابع( )المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع 

https://goo.gl/maps/oti8VAurSw5fX1yF6
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وتحديد م، 2021م، والربع األول من العام المالي 2020وي من العام المالي والسن

 .مأتعابه

التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالي المنتهي في  (6

 م.31/12/2019

تم توزيعه من أرباح على المساهمين عن النصف  اإلدارة بماالتصويت على قرار مجلس  (7

( ريال للسهم 0.4م، بواقع )2019ديسمبر  31األول من العام المالي المنتهي في 

( مليون ريال 300وبمبلغ أجمالي قدره ) للسهم،%( من القيمة األسمية 4وبنسبة )

 سعودي.

مين عن النصف التصويت على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساه (8

( ريال للسهم 0.5م بواقع )2019ديسمبر  31الثاني من العام المالي المنتهي في 

( مليون ريال 375القيمة األسمية للسهم، وبمبلغ أجمالي قدره ) ن%( م5وبنسبة )

سعودي وبذلك يبلغ صافي االرباح الموزعة لمساهمي البنك للسنة المالية المنتهية 

( ريال سعودي 0.9( مليون ريال سعودي، بواقع )675غ )م مبل2019ديسمبر  31في 

%( من القيمة االسمية للسهم. علمًا بأن استحقاق األرباح 9للسهم الواحد، وبما يعادل )

للنصف الثاني سيكون للمساهمين المالكين ألسهم البنك بنهاية يوم انعقاد الجمعية 

ة مركز إيداع األوراق المالية العامة للبنك والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شرك

)إيداع( بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة. وسوف يتم توزيع األرباح 

 يومًا من تاريخ استحقاق هذه األرباح. 15على المساهمين المقيدين خالل 

التصويت على تفويض مجلس االدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي البنك بشكل  (9

م، وتحديد تاريخ االستحقاق 2020صف سنوي أو ربع سنوي إن وجدت عن العام المالي  ن

والصرف وفقًا للضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذًا لنظام الشركات وذلك بما 

 يتناسب مع وضع البنك المالي وتدفقاته النقدية وخططه التوسعية واالستثمارية.

( ريال سعودي كمكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة 3,520,000التصويت على صرف مبلغ ) (10

 م.31/12/2019( ألف ريال لكل عضو، عن العام المالي المنتهي في 320بواقع )

 )مرفق( الئحة لجنة المراجعة.  التصويت على تعديل (11

    )مرفق(التصويت على تعديل الئحة لجنة الترشيح والمكافآت.  (12

التصويت على معايير وضوابط منافسة عضو مجلس اإلدارة ألعمال مجموعة البنك أو  (13

 مرفق( )  تزاوله.منافسته في أحد فروع النشاط الذي 

التصويت على ضوابط وشروط تفويض الجمعية العامة لمجلس اإلدارة بالترخيص لعضو  (14

 )مرفق(  المجلس بالمصلحة المباشرة وغير المباشرة.
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مال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة ماسك اللوجستية، والتي التصويت على األع (15

لعضو مجلس اإلدارة األستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي مصلحة مباشرة فيها باعتباره 

بمدينة   -شريك ونائب رئيس مجلس إدارتها، وهي عبارة عن )ايجار موقع جهاز صراف آلي  

م(، 17/03/2028م إلى  18/03/2018قد من  ريال سنويًا )فترة الع  60,000الرياض(، بمبلغ  

 مرفق( ) والعقود.وال توجد شروط تفضيلية في هذه األعمال 

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة محمد بن إبراهيم  (16

السبيعي السبيعي وأوالده، والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ/ ناصر بن محمد 

مباشرة فيها باعتباره شريك ونائب رئيس مجلس إدارتها، وهي عبارة عن )ايجار  مصلحة

ريال سنويًا )فترة العقد من  25,000مبلغ بمدينة الرياض(، ب  -موقع جهاز صراف آلي 

م(، وال توجد شروط تفضيلية في هذه األعمال 30/12/2029م إلى 01/12/2019

 مرفق( ) والعقود.

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة بيوت األرجان، والتي  (17

فيها باعتباره  لعضو مجلس اإلدارة األستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي مصلحة مباشرة

بمدينة الجبيل(، بمبلغ   -عضو مجلس إدارتها، وهي عبارة عن )ايجار موقع جهاز صراف آلي  

م(، وال توجد شروط 04/08/2025م إلى  05/08/2018ريال سنويًا )فترة العقد من    90,000

 مرفق( ) والعقود.تفضيلية في هذه األعمال 

لبنك وشركة بيوت األرجان، والتي التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين ا (18

لعضو مجلس اإلدارة األستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي مصلحة مباشرة فيها باعتباره 

بمدينة ينبع(، بمبلغ  -عضو مجلس إدارتها، وهي عبارة عن )ايجار موقع جهاز صراف آلي 

د شروط م(، وال توج31/08/2025م إلى  01/09/2018ريال سنويًا )فترة العقد من    80,000

 مرفق( ) والعقود.تفضيلية في هذه األعمال 

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة بيوت األرجان، والتي  (19

لعضو مجلس اإلدارة األستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي مصلحة مباشرة فيها باعتباره 

بمدينة ينبع(، بمبلغ  -عضو مجلس إدارتها، وهي عبارة عن )ايجار موقع جهاز صراف آلي 

م(، وال توجد شروط 31/08/2025م إلى  01/09/2018قد من  ريال سنويًا )فترة الع  80,000

 مرفق( ) والعقود.تفضيلية في هذه األعمال 

 ال يوجد   نموذج التوكيل 

  التصويت االلكتروني 

سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداوالتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية 

عن طريق زيارة الموقع اإللكتروني الخاص بتداوالتي ، التصويت االلكتروني الل خدمةوذلك من خ

https://www.tadawulaty.com.sa مع العلم بأن التسجيل في خدمات تداوالتي والتصويت من ،

، وسيكون التصويت االلكتروني متاح لجميع المساهمين اعتبارًا خالله متاح مجانًا لجميع المساهمين

https://www.tadawulaty.com.sa/
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)حسب تقويم ام القرى( الموافق   ه  1441  شعبان  29    ربعاءاألالساعة العاشرة من صباح يوم  من  
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  معلومات اضافية 

 :طريقعن  تثمرينفي حال وجود أي استفسارات يرجى االتصال على عالقات المس

 011 4798585الهاتف 

 Shareholders@bankalbilad.comالبريد االلكتروني: 



جدول اعمال اجتماع الجمعية العامة 
العادية 

األمانة العامة للبنك
Corporate Secretariat 



:األعمالجدولبنود

.م31/12/2019فيالمنتهيالماليللعاماإلدارةمجلستقريرعلىالتصويت 1)

.م31/12/2019فيالمنتهيالماليالعامعنالحساباتمراجعيتقريرعلىالتصويت 2)

.م31/12/2019فيالمنتهيالماليالعامعنالماليةالقوائمعلىالتصويت 3)

الماليةائمالقووتدقيقومراجعةلفحصوذلكالمراجعة،لجنةتوصيةعلىبناءً المرشحينبينمنالبنكحساباتمراجعيتعيينعلىالتصويت
.أتعابهموتحديدم،2020الماليالعاممناألولللربع

4)

الماليةئمالقواوتدقيقومراجعةلفحصوذلكالمراجعة؛لجنةتوصيةعلىبناءً المرشحينبينمنالبنكحساباتمراجعيتعيينعلىالتصويت
.أتعابهموتحديدم،2021الماليالعاممناألولوالربعم،2020الماليالعاممنوالسنوي(والرابعوالثالثالثاني)للربع

5)

.م31/12/2019فيالمنتهيالماليالعامعناإلدارةمجلسأعضاءذمةإبراءعلىالتصويت 6)

م،2019ديسمبر31فيالمنتهيالماليالعاممناألولالنصفعنالمساهمينعلىأرباحمنتوزيعهتمبمااإلدارةمجلسقرارعلىالتصويت
.سعوديريالمليون(300)قدرهأجماليوبمبلغللسهم،األسميةالقيمةمن(%4)وبنسبةللسهمريال(0.4)بواقع

7)

م2019ديسمبر31فيالمنتهيالماليالعاممنالثانيالنصفعنالمساهمينعلىنقديةأرباحبتوزيعاإلدارةمجلستوصيةعلىالتصويت
االرباحصافييبلغوبذلكسعوديريالمليون(375)قدرهأجماليوبمبلغللسهم،األسميةالقيمةمن(%5)وبنسبةللسهمريال(0.5)بواقع

للسهمسعوديريال(0.9)بواقعسعودي،ريالمليون(675)مبلغم2019ديسمبر31فيالمنتهيةالماليةللسنةالبنكلمساهميالموزعة
بنهايةبنكالألسهمالمالكينللمساهمينسيكونالثانيللنصفاألرباحاستحقاقبأنعلماً .للسهماالسميةالقيمةمن(%9)يعادلوبماالواحد،

يلياولتديومثانيبنهاية(إيداع)الماليةاألوراقإيداعمركزشركةلدىالبنكمساهميسجلفيوالمقيدينللبنكالعامةالجمعيةانعقاديوم
.األرباحهذهاستحقاقتاريخمنيوماً 15خاللالمقيدينالمساهمينعلىاألرباحتوزيعيتموسوف.العامةالجمعيةانعقادتاريخ

8)

ماليالالعامعنوجدتإنسنويربعأوسنوينصفبشكلالبنكمساهميعلىمرحليةأرباحبتوزيعاالدارةمجلستفويضعلىالتصويت
البنكوضعمعبيتناسبماوذلكالشركاتلنظامتنفيذاً الصادرةالتنظيميةواإلجراءاتللضوابطوفقاً والصرفاالستحقاقتاريخوتحديدم،2020
.واالستثماريةالتوسعيةوخططهالنقديةوتدفقاتهالمالي

9)

األمانة العامة للبنك
Corporate Secretariat 



:األعمالجدولبنود:تابع

الماليالعامعنعضو،لكلريالألف(320)بواقعاإلدارةمجلسألعضاءكمكافأةسعوديريال(3,520,000)مبلغصرفعلىالتصويت
.م31/12/2019فيالمنتهي

10)

(مرفق).المراجعةلجنةالئحةتعديلعلىالتصويت 11)

(مرفق).والمكافآتالترشيحلجنةالئحةتعديلعلىالتصويت 12)

(رفقم).تزاولهالذيالنشاطفروعأحدفيمنافستهأوالبنكمجموعةألعمالاإلدارةمجلسعضومنافسةوضوابطمعاييرعلىالتصويت 13)

(مرفق).اشرةالمبوغيرالمباشرةبالمصلحةالمجلسلعضوبالترخيصاإلدارةلمجلسالعامةالجمعيةتفويضوشروطضوابطعلىالتصويت 14)

محمدبنناصر/األستاذاإلدارةمجلسلعضووالتياللوجستية،ماسكوشركةالبنكبينستتمالتيوالعقوداألعمالعلىالتصويت
،(الرياضبمدينة-آليصرافجهازموقعايجار)عنعبارةوهيإدارتها،مجلسرئيسونائبشريكباعتبارهفيهامباشرةمصلحةالسبيعي

(مرفق).والعقوداألعمالهذهفيتفضيليةشروطتوجدوال،(م17/03/2028إلىم18/03/2018منالعقدفترة)سنويا  ريال60,000بمبلغ
15)

/تاذاألساإلدارةمجلسلعضووالتيوأوالده،السبيعيإبراهيمبنمحمدوشركةالبنكبينستتمالتيوالعقوداألعمالعلىالتصويت
-آليصرافجهازموقعايجار)عنعبارةوهيإدارتها،مجلسرئيسونائبشريكباعتبارهفيهامباشرةمصلحةالسبيعيمحمدبنناصر

األعمالهذهفيتفضيليةشروطتوجدوال،(م30/12/2029إلىم01/12/2019منالعقدفترة)سنويا  ريال25,000بمبلغ،(الرياضبمدينة
(مرفق).والعقود

16)

األمانة العامة للبنك
Corporate Secretariat 



:األعمالجدولبنود:تابع

لسبيعيامحمدبنناصر/األستاذاإلدارةمجلسلعضووالتياألرجان،بيوتوشركةالبنكبينستتمالتيوالعقوداألعمالعلىالتصويت
سنويا  ريال90,000بمبلغ،(الجبيلبمدينة-آليصرافجهازموقعايجار)عنعبارةوهيإدارتها،مجلسعضوباعتبارهفيهامباشرةمصلحة

(مرفق).والعقوداألعمالهذهفيتفضيليةشروطتوجدوال،(م04/08/2025إلىم05/08/2018منالعقدفترة)
17)

لسبيعيامحمدبنناصر/األستاذاإلدارةمجلسلعضووالتياألرجان،بيوتوشركةالبنكبينستتمالتيوالعقوداألعمالعلىالتصويت
سنويا  ريال80,000بمبلغ،(ينبعبمدينة-آليصرافجهازموقعايجار)عنعبارةوهيإدارتها،مجلسعضوباعتبارهفيهامباشرةمصلحة

(مرفق).والعقوداألعمالهذهفيتفضيليةشروطتوجدوال،(م31/08/2025إلىم01/09/2018منالعقدفترة)
18)

لسبيعيامحمدبنناصر/األستاذاإلدارةمجلسلعضووالتياألرجان،بيوتوشركةالبنكبينستتمالتيوالعقوداألعمالعلىالتصويت
سنويا  ريال80,000بمبلغ،(ينبعبمدينة-آليصرافجهازموقعايجار)عنعبارةوهيإدارتها،مجلسعضوباعتبارهفيهامباشرةمصلحة

(مرفق).والعقوداألعمالهذهفيتفضيليةشروطتوجدوال،(م31/08/2025إلىم01/09/2018منالعقدفترة)
19)

األمانة العامة للبنك
Corporate Secretariat 



تقرير لجنة المراجعة للجمعية العامة

األمانة العامة للبنك
Corporate Secretariat 





















:والخامسالرابعالبند
اجعة،المرلجنةتوصيةعلىبناءً المرشحينبينمنالبنكحساباتمراجعيتعيينعلىالتصويت•

.أتعابهموتحديدم،2020الماليالعاممناألولللربعالماليةالقوائموتدقيقومراجعةلفحصوذلك

اجعة؛المرلجنةتوصيةعلىبناءً المرشحينبينمنالبنكحساباتمراجعيتعيينعلىالتصويت•
عامالمنوالسنوي(والرابعوالثالثالثاني)للربعالماليةالقوائموتدقيقومراجعةلفحصوذلك
.أتعابهموتحديدم،2021الماليالعاممناألولوالربعم،2020المالي

األمانةًالعامةًللبنك
Corporate Secretariat 





:عشرالحاديالبند
.المراجعةلجنةالئحةتعديلعلىالتصويت

األمانة العامة للبنك
Corporate Secretariat 





























:عشرالثانيالبند
.والمكافآتالترشيحلجنةالئحةتعديلعلىالتصويت

األمانة العامة للبنك
Corporate Secretariat 





























:عشرالثالثالبند
يفمنافستهأوالبنكمجموعةألعمالاإلدارةمجلسعضومنافسةوضوابطمعاييرعلىالتصويت

.تزاولهالذيالنشاطفروعأحد

األمانة العامة للبنك
Corporate Secretariat 







:عشرالرابعالبند
المجلسلعضوبالترخيصاإلدارةلمجلسالعامةالجمعيةتفويضوشروطضوابطعلىالتصويت
.المباشرةوغيرالمباشرةبالمصلحة

األمانة العامة للبنك
Corporate Secretariat 





ر من البند الخامس عشر الى البند التاسع عش
"معامالت األطراف ذوي العالقة " 
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 م2018ديسمبر  31الموافقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 

 م.2019تعيين مراجعي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية السنوية من العام المالي  التصويت على

 المرشحينم من بين 31/12/2021م ولمدة ثالث سنوات تنتهي في 1/1/2019الثانية والتي تبدأ اعتباراً من للدورة  لجنة المراجعةالتصويت على انتخاب أعضاء 

 عبدهللا فهد

 مشعل محمد 

 بدر ناصر 
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