
 )يدعو بنك الرياض السادة المساھمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (االجتماع االول
يسر مجلس إدارة بنك الرياض دعوة مساھميه الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الذي سيعقد بمشيئة هللا، عند الساعة 

ھـ بفندق حياة ريجنسي بمدينة الرياض 09/07/1439م الموافق 26/03/2018السادسة والنصف من بعد صالة مغرب يوم األثنين 
  ب الرابط المرفق أدناه:حس قاعة اللؤلؤة  -طريق العليا 

https://goo.gl/maps/V35GYhk3YH42 
 :وذلك للنظر في جدول األعمال التالي 

  .م31/12/2017التصويت على تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي المنتھي في .1
  .م31/12/2017المالي المنتھي في  تصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن العام.ال2
  .م31/12/2017التصويت على القوائم المالية للبنك كما ھي في .3
  .م31/12/2017التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالي المنتھي في .4
راجعة وذلك لفحص ومراجعة بناء على توصية لجنة الم من بين المرشحينللبنك  مراجعي الحسابات تعيين  التصويت على.5

 .وتقديم خدمات الضريبة والزكاةم 2018وتدقيق القوائم المالية للربع األول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 
م لتقييم ومراجعة كفاءة 2017التصويت على األتعاب اإلضافية (تدفع لمرة واحدة) ألعمال المراجعين الخارجيين لعام .6

  ).IFRS9المحاسبي الدولي ( تطبيق المعيار
% من رأس المال، 3.8ھللة للسھم وبنسبة  38التصويت على توزيع أرباح على المساھمين عن النصف الثاني بواقع .7

% من رأس المال، ليصبح إجمالي 3.5ھللة للسھم وبنسبة  35باإلضافة إلى ما تم توزيعه عن النصف األول من السنة بواقع 
ھللة  73مليون لایر، بواقع  2,190م مبلغ 31/12/2017ترح توزيعه عن السنة المالية المنتھية في ما تم توزيعه وما اق

% من رأٍس المال. علماً بأن تاريخ استحقاق األرباح للنصف الثاني للمساھمين المسجلين بسجالت البنك 7.3للسھم وبنسبة 
ي يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية، وسيتم البدء بصرف ھذه ثان لدى شركة مركز االيداع لألوراق المالية (المركز) بنھاية

 .ھـ23/07/1439م الموافق 09/04/2018األرباح اعتبارا من يوم االثنين 
التصويت على المكافآت والتعويضات ألعضاء مجلس اإلدارة نظير عضويتھم والمضمنة في تقرير مجلس اإلدارة للفترة من .8
 م.2017بر ديسم 31م وحتى 2017يناير  1
  التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع ارباح مرحلية..9

التصويت على تحديث الئحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت والتي تشتمل على قواعد اختيار اعضائھا ومھامھا .10
ً لمتطلبات الفقرة (ب) من المادة الستون والفقرة (ب) من المادة الرابعة والستون من  وضوابط عملھا، بعد تحديثھا، وفقا

 الئحة حكومة الشركات الصادرة من ھيئة السوق المالية 
التصويت على تحديث الئحة عمل ودليل اجراءات لجنة المراجعة والتي تشتمل على قواعد اختيار اعضائھا ومھامھا .11

ً لمتطلبات الفقرة (ج) من المادة الرابعة والخ مسون من الئحة حكومة الشركات الصادرة وضوابط عملھا، بعد تحديثھا، وفقا
  من ھيئة السوق المالية 

   التصويت على تحديث سياسة الترشح واالختيار لعضوية مجلس االدارة..12
التصويت على سياسة مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس االدارة واللجان المنبثقة عنه ومسئولي االدارة العليا وفقاً .13

 ) من الئحة حوكمة الشركات الصادرة من ھيئة السوق المالية61لمتطلبات المادة (
  األطراف ذوو العالقة التصويت على العقود التي ستتم بين البنك و.14

ميع البيانات المتعلقة ببنود الجمعية أعاله متاحة لدى إدارة عالقات المساھمين بمقر اإلدارة العامة للبنك لالطالع عليھا خالل ج
 الخمسة عشر يوماً السابقة لموعد االجتماع.

ً للمادة ( ً بأنه طبقا العامة العادية حضور مساھمين ) من النظام األساسي للبنك ، فإن النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية 30علما
 المدة انتھاء من ساعة بعد الثاني يعقد االجتماع ھذا االجتماع لعقد الالزم النصاب يتوفر لم يمثلون ربع رأس المال على األقل، وإذا

  األول ويكون االجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد االسھم الممثلة فيه  االجتماع النعقاد المحددة
  :السادة المساھمين إلى ما يلي ونوجه عناية



ً للتعليمات اإلشرافية فإنه يحق لكل مساھم حضور اجتماع الجمعية العامة أو توكيل شخص آخر ينوب عنه من غير أعضاء   طبقا
مجلس اإلدارة أو موظفي البنك أو المكلفين بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابه لحضور االجتماع والتصويت على القرارات 

لمعروضة بمقتضى التوكيل (المرفق صيغته بھذه الدعوة)، على أن يتم التصديق على التوكيل من إحدى الجھات التالية: الغرف ا
التجارية الصناعية، أو إحدى البنوك المرخصة، أو االشخاص المرخص لھم، أو كتابة العدل، أو االشخاص المرخص لھم بممارسة 

مة اإلشرافية فإن آخر موعد لتلقي نسخة التوكيالت ھو يومين على األقل تسبق موعد تاريخ انعقاد أعمال التوثيق. وتماشياً مع االنظ
  الجمعية، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية

الموافق م 26/03/2018يود البنك التوضيح لعموم المساھمين بأن أحقية حضور الجمعية العامة العادية والتي ستنعقد يوم األثنين 
ھـ  (حسب تقويم أم القرى) ، ھم المساھمين المقيدين في سجل مساھمي البنك لدى مركز االيداع بنھاية جلسة التداول 09/07/1439

  التي تسبق اجتماع الجمعية العامة بحسب األنظمة واللوائح.
ندات الدالة على ملكية األسھم وذلك وعلى كل مساھم يرغب في حضور االجتماع أن يحضر معه بطاقة الھوية الخاصة به والمست

للتحقق من شخصيته وإثبات عدد األسھم التي يملكھا ھو أو المساھمون الذين يمثلھم، وسيتم تسجيل أسماء الحضور من المساھمين 
ي التسجيل قبل وعدد األسھم التي يملكونھا أو يمثلونھا وذلك ابتداء من الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم االجتماع على أن ينتھ

  .بداية االجتماع
بإمكان المساھمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداوالتي اإللكتروني التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة وذلك 

م 2018مارس  22 الخميسصباحاً من يوم  10من خالل خدمة (التصويت اإللكتروني)، علماً بأن التصويت عن ُبعد يبدأ من الساعة 
م الموافق 26/03/2018 ھـ ، وسيستمر حتى الساعة الرابعة من مساء يوم عقد الجمعية، يوم األثنين1439رجب  05الموافق 

ھـ. وعليه ندعو جميع مساھمي البنك إلى المشاركة والتصويت عن ُبعد عن طريق زيارة الموقع اإللكتروني الخاص 09/07/1439
ً لجميع  https://www.tadawulaty.com.sa بتداوالتي ً بأن التسجيل في خدمات تداوالتي والتصويت متاح مجانا علما
   .المساھمين

  
) أو عبر الفاكس رقم 2445توصيله رقم ( 0114013030ولمزيد من المعلومات او لالستفسار ، يرجى االتصال عبر الھاتف رقم 
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