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  " محضر"   

 بنك الر�اض عاد�ة لمساهميال العامةاجتماع الجمع�ة 
 

،  فقد تم  العاد�ة العامةبناًء على دعوة مجلس اإلدارة الموجهة لمساهمي البنك النعقاد اجتماع الجمع�ة   
 اآلتي : 

 زمان انعقاد االجتماع
 

الموافق  م2021.03.23 لثالثاءوالنصف مـن مساء یـوم ا ادسةالـسـاعة الـسـ :
 هــ .10.08.2144

 . الحدیثةعن طر�ق وسائل التقن�ة  : ان انعقاد االجتماعــمك
رئ�س وأعضاء  �مشار�ة،  الر�اض بنك العاد�ة لمساهمي العامةاجتمعت الجمع�ة  : ــون ــــعـــــــــــتــمــــــالـــمــج

 مجلس اإلدارة التال�ة أسماؤهم مع حفظ األلقاب : 
 رئ�س مجموعة التخط�ط االسترات�جي –رئیـس مجلــس اإلدارة  مـحـمــــد العیـســــىعــبدهللا   -
 رئ�س لجنة الترش�حات والمكافآت –نائب رئ�س مجلــس اإلدارة  مــعــتـز قــصـي الـعـــــــــزاوي   -
 رئ�س لجنة المراجعة – ةعضــو مجلــس اإلدار  جـمال عبدالكـر�م الــرماح  -
 ةعضــو مجلــس اإلدار  حـســـن شـر�تلـــــي ابراهــیـــم  -
 رئ�س اللجنة التنفیذ�ة –عضــو مجلــس اإلدارة  طــالل ابراهیــم القضیبــي  -
 عضــو مجلــس اإلدارة مـحـمـد طــــــالل الـنــــحــاس  -
 رئ�س لجنة إدارة المخاطر – عضــو مجلــس اإلدارة محمد عبدالعز�ز العفالق  -
 عضــو مجلــس اإلدارة عـمـیـــــر الـعـتیبــــيمــحـمـد   -
 عضــو مجلــس اإلدارة نـادر ابـراهـیــــــم الـوهـیبــــــــي  -
 عضــو مجلــس اإلدارة عــــبدالــرحـمـن أمـین جـاوه  -

 : المشار�ون 
 . عادل محمد العص�مي ذاألستا هیئة السوق المال�ةممثل 

 توفیق .غازي ولید  ممثل مراجعي الحسا�ات األستاذ

 

  ال یوجد     :المتـغیبـون من أعضــاء المجلـس
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 جــدول األعمـــال :
 -:، والمتضمنة المواض�ع التال�ة  استعرضت الجمع�ة العامة البنود التال�ة �عد إقرارها

   .م 31.12.2020التصو�ت على تقر�ر مجلس اإلدارة للعام المالي المنتهي في  -1
 . م31.12.2020لقوائم المال�ة عن العام المالي المنتهي في التصو�ت على ا -2
 . م31.12.2020التصو�ت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالي المنتهي في  -3
السنة المال�ة المنته�ة  ) ألف ر�ال مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة عن5,945تصو�ت على صرف مبلغ (ال -4

 . م31/12/2020في 
ملیون ر�ال على المساهمین عن  (1,500) لى توص�ة مجلس اإلدارة بتوز�ع أر�اح نقد�ة �مبلغالتصو�ت ع  -5

، على أن تكون  ) من رأس المال%5) هللة للسهم و�نس�ة (50، بواقع ( م2020.12.31الفترة المال�ة 
في سجل مساهمي  األحق�ة للمساهمین المالكین لألسهم بنها�ة تداول یوم انعقاد الجمع�ة العامة والمقیدین

نها�ة ثاني یوم تداول یلي تار�خ  اإلیداع) في لدى شر�ة مر�ز إیداع األوراق المال�ة (مر�زشر�ة ال
 . ھـ24.08.1442م الموافق 06.04.2021 ، على أن یبدأ توز�ع األر�اح اعت�ارًا من یوم الثالثاء االستحقاق

شكل نصف/ر�ع سنوي عن العام المالي التصو�ت على تفو�ض مجلس اإلدارة بتوز�ع أر�اح مرحل�ة � -6
 م .2021

التصو�ت على تعیین مراجعي الحسا�ات للبنك من بین المرشحین بناء على توص�ة لجنة المراجعة وذلك  -7
م والر�ع 2021لفحص ومراجعة وتدقیق القوائم المال�ة للر�ع األول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 

   .م وتقد�م خدمات الضر��ة والز�اة وتحدید اتعابهم2022األول من العام المالي 
) من المادة 1التصو�ت على تفو�ض مجلس اإلدارة �صالح�ة الجمع�ة العامة �الترخ�ص الوارد في الفقرة ( -8

، وذلك لمدة عام من تار�خ موافقة الجمع�ة العامة أو حتى نها�ة دورة  الحاد�ة والس�عون من نظام الشر�ات
، وذلك وفقًا للشروط الواردة في الضوا�ط واالجراءات التنظ�م�ة الصادرة  المفوض أیهما أسبقمجلس االدارة 

 . تنفیذًا لنظام الشر�ات الخاصة �شر�ات المساهمة المدرجة
، والتي لعضو  التي ستتم بین البنك والمؤسسة العامة للتأمینات االجتماع�ة التصو�ت على األعمال والعقود -9

،  ر�اض األستاذ نادر إبراه�م الوهیبي (�عمل لدى المؤسسة العامة للتأمینات االجتماع�ة)مجلس إدارة بنك ال
مصلحه غیر م�اشرة فیها و لعضو مجلس إدارة بنك الر�اض األستاذ محمد طالل النحاس (عضو مجلس 

مقر عقود إ�جار مبنى ال غیر م�اشرة فیها وهي مصلحه إدارة المؤسسة العامة للتأمینات االجتماع�ة)
، بدون شروط أو مزا�ا  ، وموقعي صراف آلي الرئ�سي لبنك الر�اض وعدة مقار أخرى �مدینة الر�اض

 ) ر�ال سعودي .29,356,040م مبلغ (2020خاصة حیث بلغت مجمل التعامالت خالل العام 
جلس ، والتي لعضو م التصو�ت على األعمال والعقود التي ستتم بین البنك وشر�ة االتصاالت السعود�ة -10

إدارة بنك الر�اض األستاذ محمد طالل النحاس (عضو �مجلس إدارة شر�ة االتصاالت السعود�ة) مصلحه 
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وعقد إدارة خدمة  IPVPN ، وهي عقد خدمة ر�ط ش�كة الفروع والم�اني لخدمات الب�انات غیر م�اشرة فیها
بلغت مجمل ، بدون شروط أو مزا�ا خاصة، حیث  ، وعقد ا�جار موقعي صراف آليSMS منصة 

 ) ر�ال سعودي .65,790,892م مبلغ (2020التعامالت خالل العام 
  : نشر الدعوة
ذ�یري و�عالن تم 2021.03.02(تداول) بتار�خ في موقع السوق المال�ة السعود�ة  الدعوةاعالن  تم

   .م 2021.03.22بتار�خ 

  : العامة العاد�ةانعقاد الجمع�ة 
برئاسة المهندس عبدهللا محمد الع�سى رئ�س مجلس  تماعها المقررالعاد�ة اج العامةعقدت الجمع�ة 

حیث ثبت اكتمال نصاب وصحة اجتماع الجمع�ة عضاء مجلس اإلدارة المذ�ور�ن أعاله ، و�مشار�ة أ اإلدارة 
  . العاد�ة العامة

عدد األسهم  وقد افتتح رئ�س الـجمع�ة االجتماع ُمرح�ًا �المشار�ین وُمعلنًا ب�انات التصو�ت ، حیث بلغ
من أصل أسهم رأس المال  %)71.76(سهمًا ، بنس�ة  )2,152,753,500الكترون�ًا (الممثلة في االجتماع 

 ) من93للمادة (صح�حًا ط�قًا  العاد�ة العامة) سهم ، و�ذلك �ص�ح انعقاد الجمع�ة 3,000,000,000وال�الغة (
    . ) من نظام البنك األساس30والمادة رقم ( نظام الشر�ات ،

رئ�س مجلس إدارة بنك الر�اض ،  ون�ا�ة عن إخوانه أعضاء مجلس اإلدارة ، استهل رئ�س الجمع�ة
 ،الع�سى االجتماع بتقد�م الشكر للمساهمین على مشار�تهم عبر وسائل التقن�ة الحدیثة محمد المهندس عبدهللا 

 أسئلة واجو�ة  المشار�ةعن طر�ق  �ااالسئلة الخاصة �جدول االعمال المعلن �تابتوج�ه  عن فتح �اب علنأ و 
(Q&A) بنك الر�اض بتبّني �افة اإلجراءات االحتراز�ة والوقائ�ة  لتزاما ة وأكد علىوالمبین أمامهم في الشاش

إلى ما تمكن بنك الر�اض من تحق�قه وسط تلك  الرام�ة إلى الحد من انتشار اإلصا�ة �الفایروس، وأشار
. حیث  من صال�ة مر�زه المالي وقدرته على الصمود والمضي قدًما نحو األمام ، وما أثبته الظروف والتحد�ات

سجل البنك �فضل خطواته الم�كرة على طر�ق التحول الرقمي تفوًقا ملموًسا أثناء الجائحة عبر منظومة خدماته 
قد�م الخدمات لعمالئنا دون الرقم�ة البدیلة والتي أوجدت لنا مساًرا رد�ًفا للقنوات المصرف�ة التقلید�ة لالستمرار بت

، ما �عكس تلك النظرة االسترات�ج�ة التي �انت على الدوام إحدى مزا�ا التفوق النوعي التي تدعم حضور  توقف
على مواصلة المحافظة على الدور الوطني للبنك الذي لن یتواَن  . �ما أكد البنك القوي في الساحة المصرف�ة
، وتعز�ز الشراكة مع �افة أطراف المنظومة االقتصاد�ة في  للقطاعات الناشئةعن تسخیر �افة إمكان�اته، دعمًا 

 . والعمل على تسر�ع عمل�ة التحول الرقمي لمواك�ة التغیرات التي طرأت على أسلوب ح�اة المجتمعات ، المملكة
ضاء مجلس اإلدارة ، وأع عمالء البنك األوف�اء على والئهموأنهى رئ�س الجمع�ة �لمته �شكره لثقة المساهمین و 

 . و�افة موظفي وموظفات البنك لحرصهم وتفانیهم و�خالصهم
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،  �حفظه هللا - واختتم بتقد�م الشكر واالمتنان والتقدیر لمقام خادم الحرمین الشر�فین الملك سلمان بن عبد العز�ز
. وخص  �حفظه هللا -و�لى ولي عهده األمین صاحب السمو الملكي األمیر محمــد بن سلمان بن عبد العز�ز 

�الشكـر وزارة المالیـة والبنك المر�زي السعودي وهیئة السوق المال�ة ووزارة التجارة، لما �جده قطاع البنوك 
ودعا هللا العلي القدیر أن �حمي ق�ادتنا  . والمؤسسات الوطن�ة من عون ودعم دائم یدفعنا نحو التقدم واالزدهار

   . ووطننا الغالي

 :ة الجمع�أمین سر 
 . عبدالعز�ز المنقوربن ف�صل األستاذ  اقترح رئ�س الجمع�ة اخت�ار أمین سر الجمع�ة

  : لجنة فرز األصوات
یوم الجمعة في ص�احًا  10الساعة  بدأ قد يالتصو�ت اإللكترون �أنأشار رئ�س الجمع�ة 

ستالم تقر�ر ا سیتمحیث م 23.03.2021من مساء الیوم بتار�خ  7الساعة في  م وسینتهي19.03.2021
التصو�ت االلكتروني والمتضمن نتائج التصو�ت م�اشرة من موقع مر�ز إیداع عن طر�ق موظف إدارة عالقات 

   . انتهاء التصو�ت اإللكتروني عند وهو جامع االصواتالشهري  هللا عبدالمستثمر�ن األستاذ 

 : تقر�ر مجلس اإلدارة
تم  م والذي31.12.2020 المنته�ة فيإلى تقر�ر مجلس اإلدارة للسنه المال�ة  الجمع�ةأشار رئ�س 

وانه متاح للجم�ع خالل المدة المحددة (تداول)  السوق المال�ة السعود�ة موقع البنك االلكتروني وموقعإدراجه في 
 نظامًا للنشر.

  : تقر�ر مراجعي الحسا�ات
�ات لقراءة تقر�رهم حول الحسا�ات الختام�ة للبنك عـن ممثل مراجعي الحساالعامة دعا رئ�س الجمع�ة 

 �قراءة التقر�ر. توفیقغازي ولید  قام األستاذ ، حیث م2020.12.31في السنة المال�ة المنته�ة 
و�عد ذلك شكر رئ�س  ت .متعلقة �مراجعي الحسا�ا�عدم ورود ا�ة أسئلة الجمع�ة العامة رئ�س  افادثم 

 .الذین غادروا االجتماع �ات الجمع�ة ممثل مراجعي الحسا
ثم دعا رئ�س الجمع�ة ، األستاذ جمال عبد الكر�م الرماح رئ�س لجنة المراجعة ، لتقد�م رأي لجنة 
المراجعة ف�ما یتعلق بنظام الرقا�ة الداخل�ة ، حیث أشار رئ�س لجنة المراجعة �أن اللجنة خالل اجتماعاتها في 

ة لكل من إدارة المراجعة و إدارة االلتزام و�دارة المخاطر و�ذلك التقار�ر اطلعت على التقار�ر الدور� م2020عام 
العالقة ، �ما اجتمعت اللجنة مع المراجعین الخارجیین على انفراد  ذاتالبنك المر�زي السعودي الصادرة من 

واإلدارة التنفیذ�ة  واطلعت على التقار�ر الصادرة من قبلهم ، و تا�عت اللجنة �شكل دوري جهود اإلدارات الرقاب�ة
لضمان معالجة المالحظات التي یتم اكتشافها ووضع الضوا�ط الكفیلة على النظام الرقابي التي تحد من تأثیرها 
أو تمنع تكرارها ، واستنادًا على التأكیدات واإلفصاحات التي حصلت علیها اللجنة من الجهات الرقاب�ة واإلدارة 
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رى عدم وجود أي ثغرات رقاب�ة أو ضعف جوهري في النظام الرقابي للبنك �ما التنفیذ�ة ، فإن لجنة المراجعة ت
یؤثر على سالمة وعدالة القوائم المال�ة ، علمًا �أن أي نظام رقا�ة داخل�ة �غض النظر عن مدى سالمته 

 .     وتصم�مه وفاعل�ة تطب�قه ال �مكن أن یوفر تأكیدًا مطلقاً 
الرماح للجمع�ة تقر�رًا حول توص�ة لجنة المراجعة المؤ�دة بتوص�ة كما قدم األستاذ جمال عبد الكر�م 

اإلدارة �الموافقة على تعیین مراجعي الحسا�ات الذین س�قومون �مراجعة حسا�ات البنك عن السنة المال�ة مجلس 
اءات . وقدم األستاذ جمال عبد الكر�م الرماح تقر�رًا عن إجر  م2022و�ذلك للر�ع األول من عام  م2120عام 

واشار �انه تم اخت�ار مراجعي الحسا�ات  . ومعاییر اخت�ار المراجعین القانونیین وترشحهم واإلفصاح عن أتعابهم
 للبنك وهم برا�س ووتر هاوس �و�رز وأرنست و�ونغ من بین المرشحین .

  . م2020�عد ذلك شكر رئ�س الجمع�ة ، رئ�س لجنة المراجعة و أعضاءها على جهودهم خالل العام 

 : االستفسارات
: ما هو األثر المالي  ورود سؤال عبر القناه المتاحة لذلك ونصه الىالجمع�ة ار رئ�س ـــ�عد ذلك ، أش

فأجاب الرئ�س األول لقطاع المال�ة ، أن  الخمسین مل�ار البنك المر�زي السعوديبرنامج  انتهاءالمتوقع عند 
ن الجائحة لكل المستهدفین من ذلك ، وأن البنك ملتزم برنامج البنك المر�زي خفف من األع�اء الناشئة ع

شاط االقتصادي ع ز�ادة تحسن النن المتوقع إبتداًء ، خاصة مذه ، وأن األثر �إذن هللا س�كون أقل سل�ا مـــبتنفی
 و� الحمد .

   : و�تـــالتص

ن نتائج التصو�ت �عد ذلك أشار رئ�س الجمع�ة �أنه تم استالم تقر�ر التصو�ت االلكتروني والمتضم
عن طر�ق موظف إدارة عالقات المستثمر�ن األستاذ م�اشرة من موقع مر�ز إیداع األوراق المال�ة االلكتروني ، 

تم مراعاة عدم اشتراك أعضاء  قدو  تصو�ت اإللكتروني.من ال نتهاءاال �عد وهو جامع االصواتالشهري  هللا عبد
عمال المتعلقة �إبراء ذمتهم من المسؤول�ة عن إدارتهم للبنك مجلس اإلدارة في التصو�ت على بنود جدول األ

) من نظام الشر�ات وما �قابلها من 95خالل السنة المال�ة المنقض�ة ، وذلـــك تماشــ�ًا مع مقتض�ات المادة (
ي نظام البنك األساس ، و�ند مكافآتهم نظیر عملهم �أعضاء �مجلس اإلدارة ، و�ذلك ف�ما یتعلق �البنود الت

 تتضمن تعارض في المصالح .

  : نتائـج التصو�ـت

تم التصـو�ت على المواض�ع المدرجـة على جدول األعمال من قبل السادة المساهمین في الجمع�ة 
 طر�ق التصو�ت االلكتروني ، وأعلن رئ�س الجمع�ة عن نت�جة التصو�ت التالي ب�انها : العاد�ة عن العامة
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نس�ة األصوات  الموضــوع #
 موافقةال

 %99.67  .  م31.12.2020على تقر�ر مجلس اإلدارة للعام المالي المنتهي في الموافقة  1

 %99.67 . م31.12.2020 على القوائم المال�ة عن العام المالي المنتهي في موافقةال 2

على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالي المنتهي في موافقة ال 3
  .م31.12.2020

99.54% 

4 
 ) ألف ر�ال مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة عن5,945على صرف مبلغ (موافقة ال

 . م31.12.2020السنة المال�ة المنته�ة في 
99.43% 

5=

ملیون ر�ال  (1,500) على توص�ة مجلس اإلدارة بتوز�ع أر�اح نقد�ة �مبلغموافقة ال
) هللة للسهم و�نس�ة 50(، بواقع  م2020.12.31على المساهمین عن الفترة المال�ة 

، على أن تكون األحق�ة للمساهمین المالكین لألسهم بنها�ة  ) من رأس المال5%(
لدى شر�ة مر�ز  بنكفي سجل مساهمي ال تداول یوم انعقاد الجمع�ة العامة والمقیدین

،  إیداع األوراق المال�ة (مر�ز اإلیداع) في نها�ة ثاني یوم تداول یلي تار�خ االستحقاق
الموافق  م06.04.2021على أن یبدأ توز�ع األر�اح اعت�ارًا من یوم الثالثاء 

 . ھـ24.08.1442

99.69% 

6=
على تفو�ض مجلس اإلدارة بتوز�ع أر�اح مرحل�ة �شكل نصف /ر�ع سنوي عن  موافقةال

 م .2021العام المالي 
99.69% 

7 

هاوس �و�رز وأرنست  الموافقة على تعیین مراجعي الحسا�ات للبنك وهم برا�س ووتر
و�ونغ من بین المرشحین بناء على توص�ة لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة 

م 2021وتدقیق القوائم المال�ة للر�ع األول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 
 م وتقد�م خدمات الضر��ة والز�اة وتحدید اتعابهم .2022والر�ع األول من العام المالي 

96.60% 

8 

على تفو�ض مجلس اإلدارة �صالح�ة الجمع�ة العامة �الترخ�ص الوارد في موافقة ال
، وذلك لمدة عام من تار�خ  ) من المادة الحاد�ة والس�عون من نظام الشر�ات1الفقرة (

، وذلك  موافقة الجمع�ة العامة أو حتى نها�ة دورة مجلس االدارة المفوض أیهما أسبق
في الضوا�ط واالجراءات التنظ�م�ة الصادرة تنفیذًا لنظام الشر�ات وفقًا للشروط الواردة 

 . الخاصة �شر�ات المساهمة المدرجة

99.60% 

9 
التي ستتم بین البنك والمؤسسة العامة للتأمینات  على األعمال والعقود موافقةال

، والتي لعضو مجلس إدارة بنك الر�اض األستاذ نادر إبراه�م الوهیبي  االجتماع�ة
، مصلحه غیر م�اشرة فیها و  �عمل لدى المؤسسة العامة للتأمینات االجتماع�ة)(

99.57% 



=ÅÍá_kf=Ô‹_≈ÿ^=ÔÎ≈›§^=«_›kr^=àò®23K03K2020fl=
 

7/7 
Restricted 

لعضو مجلس إدارة بنك الر�اض األستاذ محمد طالل النحاس (عضو مجلس إدارة 
المؤسسة العامة للتأمینات االجتماع�ة)  مصلحه  غیر م�اشرة فیها وهي عقود إ�جار 

أخرى �مدینة الر�اض، وموقعي صراف  مبنى المقر الرئ�سي لبنك الر�اض وعدة مقار
م 2020، بدون شروط أو مزا�ا خاصة حیث بلغت مجمل التعامالت خالل العام  آلي

 ) ر�ال سعودي .29,356,040مبلغ (

10 

،  على األعمال والعقود التي ستتم بین البنك وشر�ة االتصاالت السعود�ة موافقةال
ألستاذ محمد طالل النحاس (عضو �مجلس والتي لعضو مجلس إدارة بنك الر�اض ا

، وهي عقد خدمة ر�ط  إدارة شر�ة االتصاالت السعود�ة) مصلحه غیر م�اشرة فیها
، SMS وعقد إدارة خدمة منصة  IPVPN ش�كة الفروع والم�اني لخدمات الب�انات

، بدون شروط أو مزا�ا خاصة، حیث بلغت مجمل  وعقد ا�جار موقعي صراف آلي
 ) ر�ال سعودي .65,790,892م مبلغ (2020ل العام التعامالت خال

99.57 % 

 
، و أقفـــل المحضـر على ذلك عند  اهتمامهمو�عد ذلك ، قدم رئ�س الجمع�ة شكره للمساهمین على 

، �هللا ولي  ـھـ1442.08.10 م الموافق2021.03.23 ثالثاءمن مساء یوم ال وعشر دقائق ةالسا�عاعة الس
 التوفیق .

 

***** 
 أمیـــــــــن ســــــــــــر الجمعیــــــــــــة

 
 

 ف�صــل عبدالعز�ز المنقـور

 رئـیــــــــــــــــس الجمــعــــیــــــــــــة 
 
 

 عـــبــــدهللا محمد العــــ�ســى
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