
 (االجتماع االول)العادية غير يدعو بنك الرياض السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة 

العادية الذي سيعقد ، بمشيئة هللا، عند الساعة  غير يسر مجلس إدارة بنك الرياض دعوة مساهميه الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة

بمقر اإلدارة العامة لبنك الريـاض بطريق  هـ28/06/1438الموافق  م27/03/2017 األثنينيوم صالة العشاء من بعد والنصف الثامنة 

 :الملك عبد العزيز بمدينة الرياض وذلك للنظر في جدول األعمال التالي

 .م31/12/2016التصويت على تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي المنتهي في .1

 .31/12/2016العام المالي المنتهي في التصويت على تقرير مراقبي الحسابات عن .2

 .31/12/2016التصويت على القوائم المالية للبنك كما هي في .3

 .31/12/2016التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالي المنتهي في .4

، 2017ة القوائم المالية للعام المالي التصويت على اختيار مراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجع.5

 والبيانات المالية ربع السنوية، وتقديم خدمات الضريبة والزكاة، وتحديد أتعابهم

% من رأس المال، باإلضافة إلى 3هللة للسهم وبنسبة  30التصويت على توزيع أرباح على المساهمين عن النصف الثاني بواقع .6

% من رأس المال، ليصبح إجمالي ما تم توزيعه وما 3.5هللة للسهم وبنسبة  35السنة بواقع  ما تم توزيعه عن النصف األول من

% من 6.5هللة للسهم وبنسبة  65مليون لاير، بواقع  1,950مبلغ  م31/12/2016اقترح توزيعه عن السنة المالية المنتهية في 

مركز االيداع لألوراق شركة اهمين المسجلين بسجالت البنك لدى رأٍس المال. علماً بأن تاريخ استحقاق األرباح للنصف الثاني للمس

، وسيتم البدء هـ28/06/1438 الموافق م27/03/2017 األثنينبنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة يوم  المركز( المالية )

 .هـ13/07/1438الموافق  م10/04/2017بصرف هذه األرباح اعتبارا من يوم األثنين 

على المكافآت والتعويضات المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة نظير عضويتهم والمضمنة في تقرير مجلس اإلدارة  التصويت.7

 .م2016ديسمبر  31م وحتى 2016يناير  1للفترة من 

 تقرير لجنة المراجعة عن رأيها في شأن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في البنك وعما قامت به من أعمال التصويت على.8

 أخرى تدخل في نطاق اختصاصها.

 مجلس اعضاء يمتلكبشروط السوق والتي  ستتم والتيبين البنك والجهات ذات العالقة  ستتمالتصويت على التعاقدات التي .9

 : كالتالي وهي القادم للعام بها والترخيص مباشر غير أو مباشر بشكل سواء فيها مصلحة اإلدارة

 

ويمثلها عضو  في البنك ينرئيسيالك ، كماالجتماعية للتأمينات العامة والمؤسسةالبنك  بين ستتم التي العقودالتصويت على أ(

بمدينة  اخرى المقر الرئيسي لبنك الرياض وعدة مقارمبنى  إيجار عقود وهي ،الوهيبي إبراهيم نادرمجلس اإلدارة األستاذ / 

 مجمل بلغ حيث خاصة مزايا أو شروط والتي تمت بدون صراف آلي،، وعدد اربعة مواقع للبنك ةتابعة لإلدارة العامالرياض 

 .القادم للعام بها والترخيص سعودي لاير 23,712,970 مبلغ م2016 العام خالل التعامالت

 عبدالعزيز محمد / األستاذفيها  يملك والتي والعفالق الحسين شركات مجموعةو البنكبين  ستتمالعقود التي التصويت على ب(

تم  آلي يشغل العضو منصب عضو مجلس إدارة فيها، وهي عقد إيجار موقع صراف كماالبنك  دارةإ مجلس عضو العفالق،

 .لاير سعودي والترخيص بها للعام القادم 30,000م مبلغ 2016خالل العام  العقدقيمة حيث بلغ السوق شروط ب

للتقاعد  العامة والتي يملك فيها كل من المؤسسة التعاونية للتأمينالشركة و البنك بين ستتم التي العقودالتصويت على ج(

محمد / ألستاذاالجتماعية كمالك رئيسيين ويمثلهم في عضوية مجلس إدارة بنك الرياض كل من ا للتأمينات العامة والمؤسسة



 للموظفينخدمات التأمين الطبي و  تأمينيةخدمات تمثل عقود  يوه الوهيبي، على التوالي، إبراهيم طالل النحاس واألستاذ/ نادر

 مبلغ 2017 العام خاللقيمة التعاقدات  بلغت حيث ،سنة اومدته خاصة مزايا أو شروط بدون المنافسة طريق عن توالذي تم

  .القادم للعام بها والترخيص سعودي لاير 65,184,360

 العامة االستثمارات والتي يملك فيها كل من صندوقالسعودية  االتصاالت وشركة البنك بين ستتم التي العقودالتصويت على د(

للتقاعد كمالك رئيسيين ويمثلهم في عضوية مجلس إدارة بنك الرياض  العامة االجتماعية والمؤسسة للتأمينات العامة والمؤسسة

 إبراهيم لنحاس واألستاذ/ نادرمحمد طالل ا/ األستاذوواألستاذ / محمد عمير العتيبي عبد الرحمن أمين جاوة / األستاذ كل من

 ومدتها خاصة مزايا أو شروط تمت بدونخدمات رسائل قصيرة للعمالء والتي تقديم مثل عقد ي وهو الوهيبي، على التوالي،

  .القادم للعام به والترخيص سعودي لاير 1,800,000 مبلغ 2017 العام خالل العقدقيمة  بلغت حيث سنة،

وفق الصيغة المعتمدة  ظام األساسي للبنك ليتوافق مع نظام الشركات الجديدنال على ادخلت التي التعديالتالتصويت على .10

  وموافقة مؤسسة النقد العربي السعودي .

يجوز للشركة إنشاء أو تأسيس شركات  أنهوالتي تنص على للبنك التصويت على تعديل المادة الرابعة من النظام االساسي .11

( مليون ريـال كما يجوز لها الدخول في 5محدودة أو مساهمة مقفلة( بشرط أال يقل رأس المال عن ) بمفردها )ذات مسؤولية

شراكات مع الغير وأن تتملك األسهم والحصص في شركات أخرى قائمة أو تندمج  معها ولها حق االشتراك مع الغير في تأسيس 

يفاء ما تتطلبه األنظمة والتعليمات المتبعة في هذا الشأن. كما يجوز الشركات المساهمة أو ذات المسئولية المحدودة، وذلك بعد است

للشركة أن تتصرف في هذه األسهم أو الحصص على أال يشمل ذلك الوساطة في تداولها. بعد الحصول على موافقة مؤسسة النقد 

 العربي السعودي الكتابية .

 تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع ارباح مرحلية.التصويت على .12

 الخمسة خالل عليها لالطالع للبنك العامة اإلدارة بمقر المساهمين عالقات إدارة لدى متاحةجميع البيانات المتعلقة ببنود الجمعية أعاله 

 .االجتماع لموعد السابقة يوماً  عشر

مساهم حق حضور اجتماع علماً بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور مساهمين يمثلون نصف رأس المال على األقل، ولكل 

هذه الجمعية وله أن يوكل عنه في الحضور شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس اإلدارة أو موظفي البنك بموجب التوكيل المرفق على 

أن يكون مصدقاً عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك المحلية أو من كتابة العدل أو األشخاص المرخص لهم ، مع 

ورة تزويد البنك بنسخة من التوكيل مرفقاً به صورة من بطاقة الهوية الشخصية أو السجل التجاري قبل يومين على األقل من موعد ضر

  .االجتماع مع إحضار أصل التوكيل إلى البنك يوم انعقاد الجمعية العامة

اقة الهوية الشخصية والتواجد قبل موعد االجتماع ويرجى من كل مساهم يرغب في حضور الجمعية العامة )أصالة أو وكالة( إحضار بط

الستكمال إجراءات التسجيل. على ان يرسـل نسخة من التوكيل إلى بنك الريــاض ) عنــاية / إدارة عالقـات المساهمــين ، ص.ب. 

 (.11416، الرياض  22622

ود اجتماع الجمعية العامة العادية وذلك من خالل خدمة ويسربنك الرياض إشعار المساهمين الكرام أنه يمكنهم التصويت عن بعد على بن

)التصويت اإللكتروني( ، ويمكن للمساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداوالتي اإللكتروني التصويت عن بعد ابتداًء من الساعة 

هـ ، وسيستمر حتى الساعة الحادية عشر من صباح يوم األثنين 23/06/1438م الموافق 22/03/2017 األربعاءالرابعة من عصر يوم 

هـ. وعليه ندعو جميع مساهمي البنك إلى المشاركة والتصويت عن بعد، وذلك عن طريق زيارة 28/06/1438م الموافق 27/03/2017

ي خدمات تداوالتي والتصويت متاح علماً بأن التسجيل ف https://www.tadawulaty.com.sa الموقع اإللكتروني الخاص بتداوالتي

 .مجاناً لجميع المساهمين
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