يدعو بنك الرياض السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (االجتماع االول)
يسر مجلس إدارة بنك الرياض دعوة مساهميه الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الذي سيعقد بمشيئة الله ،عند الساعة
السابعة والنصف مساء يوم األربعاء 2020/03/25م الموافق 1441/08/01هـ بفندق هيلتون الرياض طريق الدائري الشرقي قاعة
غرناطة حسب الرابط المرفق أدناه:
https://goo.gl/maps/N8DBZgU5LFM2
وذلك للنظر في جدول األعمال التالي:
 .1التصويت على تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي المنتهي في 2019/12/31م.
 .2التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في2019/12/31م.
 .3التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31م.
 .4التصويت على المكافآت والتعويضات ألعضاء مجلس اإلدارة نظير عضويتهم بمبلغ اجمالي ( )5,480ألف ريال وتفاصيلها في
تقرير مجلس اإلدارة للفترة من  1يناير 2019م وحتى  31ديسمبر 2019م.
 .5التصويت على توزيع أرباح على المساهمين عن النصف الثاني بواقع ( )55هللة للسهم وبنسبة ( )%5.5من رأس المال ،باإلضافة
إلى ما تم توزيعه عن النصف األول من السنة بواقع ( )52هللة للسهم وبنسبة ( )%5.2من رأس المال ،ليصبح إجمالي ما تم
توزيعه وما اقترح توزيعه عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م مبلغ ( )3,210مليون ريال ،بواقع ( )1.07ريال سعودي
للسهم وبنسبة ( )% 10.70من رأس المال .علماً بأن تاريخ استحقاق األرباح للنصف الثاني للمساهمين المسجلين بسجالت البنك
لدى شركة مركز االيداع لألوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية ،وسيتم البدء بصرف هذه األرباح اعتبار ًا
من يوم األربعاء 2020/04/08م الموافق 1441/08/15هـ..
 .6التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف /ربع سنوي عن العام المالي 2020م.
 . .7التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للبنك من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة
وتدقيق القوائم المالية للربع األول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020م وتقديم خدمات الضريبة والزكاة تحديد
اتعابهم.
 .8التصويت على تعديل الئحة عمل لجنة المراجعة.
 .9التصويت على تعديل الئحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.
 .10التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بصالحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة ( )1من المادة الحادية
والسبعون من نظام الشركات ،وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس االدارة
المفوض أيهما أسبق ،وذلك وفق ًا للشروط الواردة في الضوابط واالجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة
بشركات المساهمة المدرجة.
 .11التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين البنك والمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية ،حيث أن عضو مجلس إدارة بنك
الرياض األستاذ نادر إبراهيم الوهيبي يعمل لدى المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية ،وهي عقود إيجار مبنى المقر الرئيسي
لبنك الرياض وعدة مقار أخرى بمدينة الرياض ،وموقعي صراف آلي ،بدون شروط أو مزايا خاصة حيث بلغت مجمل التعامالت
خالل العام 2019م مبلغ ( )40,312,994ريال سعودي ،والترخيص بها للعام التالي.
 .12التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة االتصاالت السعودية ،حيث أن عضو مجلس إدارة بنك الرياض
األستاذ محمد طالل النحاس ،عضو بمجلس إدارة شركة االتصاالت السعودية ،وهي عقد تقديم خدمات الشبكة االفتراضية
الخاصة ببروتوكول اإلنترنت ،واتفاقية تقديم خدمات وحلول االتصاالت وتقنية المعلومات الذكية والمتكاملة ،وعقد ايجار
موقعي صرف آلي ،بدون شروط أو مزايا خاصة ،حيث بلغت مجمل التعامالت خالل العام 2019م مبلغ ( )11,287,480ريال
سعودي ،والترخيص بها للعام التالي.
 .13التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة اتحاد االتصاالت – موبايلي ،حيث أن رئيس مجلس إدارة بنك
الرياض المهندس عبدالله محمد العيسى  ،ونائب رئيس مجلس إدارة بنك الرياض المهندس معتز قصي العزاوي  ،أعضاء
بمجلس إدارة شركة اتحاد االتصاالت – موبايلي  ،وهي عقد تقديم برامج حماية لتوفير تقنية ) ، (DWDMوعقد تقديم خدمة
اتصال مزود الخدمة الثاني لشبكة ) ، (SJNوعقد تقديم خدمات االتصاالت ( )Connectivity Servicesلمبنى اإلدارة العامة
Public

بدون شروط أو مزايا خاصة  ،حيث بلغت مجمل التعامالت خالل العام 2019م مبلغ ( )1,609,676ريـال سعودي  ،والترخيص به
للعام التالي .
 .14التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين البنك وفندق أم القرى مكارم والذي يملك فيه األستاذ محمد إبراهيم
العيسى ،والد رئيس مجلس إدارة البنك المهندس عبد الله محمد العيسى ،وهو عقد إيجار موقع صراف آلي بفندق أم القرى
مكارم ،بدون شروط أو مزايا خاصة ،حيث بلغ قيمة العقد خالل العام 2019م مبلغ ( )18,000ريال سعودي ،والترخيص به للعام
التالي.
 .15التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة دور للضيافة ،والتي يشغل رئيس مجلس إدارتها المهندس عبد
الله محمد العيسى ،وهو إيجار صراف آلي بفندق الماريوت الرياض ،بدون شروط أو مزايا خاصة ،حيث بلغ قيمة العقد خالل
العام 2019م مبلغ ( )30,000ريال سعودي ،والترخيص به للعام التالي.
جميع البيانات المتعلقة ببنود الجمعية أعاله متاحة لدى إدارة عالقات المستثمرين بمقر اإلدارة العامة للبنك لالطالع عليها خالل
الخمسة عشر يوماً السابقة لموعد االجتماع.
علماً بأنه طبقاً للمادة ( )30من النظام األساسي للبنك ،فإن النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية حضور مساهمين
يمثلون ربع رأس المال على األقل ،وإذا لم يتوفر النصاب الالزم لعقد هذا االجتماع يعقد االجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة
المحددة النعقاد االجتماع األول ويكون االجتماع الثاني صحيحاً أي ًا كان عدد االسهم الممثلة فيه ،ونوجه عناية السادة المساهمين إلى
ما يلي:
طبقاً للتعليمات فإنه يحق لكل مساهم حضور اجتماع الجمعية العامة أو توكيل شخص آخر ينوب عنه من غير أعضاء مجلس اإلدارة أو
موظفي البنك لحضور االجتماع والتصويت على القرارات المعروضة بمقتضى التوكيل (المرفق صيغته بهذه الدعوة) ،على أن يتم
التصديق على التوكيل من إحدى الجهات التالية :الغرف التجارية الصناعية ،أو إحدى البنوك المرخصة ،أو االشخاص المرخص لهم ،أو
كتابة العدل ،أو االشخاص المرخص لهم بممارسة أعمال التوثيق .آخر موعد لتلقي نسخة التوكيالت هو يومين على األقل تسبق موعد
تاريخ انعقاد الجمعية ،وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية
يود البنك التوضيح لعموم المساهمين بأن أحقية حضور الجمعية العامة العادية ،هم المساهمين المقيدين في سجل مساهمي البنك
لدى مركز االيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة بحسب األنظمة واللوائح.
وعلى كل مساهم يرغب في حضور االجتماع أن يحضر معه بطاقة الهوية الخاصة به والمستندات الدالة على ملكية األسهم وذلك
للتحقق من شخصيته وإثبات عدد األسهم التي يملكها هو أو المساهمون الذين يمثلهم ،وسيتم تسجيل أسماء الحضور من
المساهمين وعدد األسهم التي يملكونها أو يمثلونها وذلك ابتداء من الساعة السادسة والنصف من مساء يوم االجتماع تنتهي وقت
بدء انعقاد الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز األصوات وبإمكان المساهمين
الكرام المسجلين في موقع خدمات تداوالتي اإللكتروني التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة وذلك من خالل خدمة
(التصويت اإللكتروني) ،علماً بأن التصويت عن ُبعد يبدأ من الساعة  10صباح ًا من يوم السبت  21مارس 2020م الموافق  27رجب
1441هـ ،وسيستمر حتى الساعة الرابعة من مساء يوم عقد الجمعية ،يوم االربعاء 2020/03/25م الموافق 1441/08/01هـ .وعليه
ندعو جميع مساهمي البنك إلى المشاركة والتصويت عن ُبعد عن طريق زيارة الموقع اإللكتروني الخاص بتداوالتي
https://www.tadawulaty.com.saعلماً بأن التسجيل في خدمات تداوالتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين .
ولمزيد من المعلومات او لالستفسار ،يرجى االتصال عبر الهاتف رقم  0114013030توصيله رقم ( )2445ورقم ()2445
ورقم (( )2448الرياض) خالل ساعات الدوام الرسمي للبنك أو على البريد اإللكتروني :
investor.relations@riyadbank.com
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مجلس إدارة بنك الرياض

Public
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العامة العادية بتاريخ
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مرفقات البند رقم 5

Public

بيان بما تم توزيعه من أرباح على المساهمين عن النصف األول من العام المالي المنتهي في 31
ديسمبر 2019م ،بنا على قرار مجلس اإلدارة بتاريخ 1440/11/01هـ الموافق 2019/07/04م

البند

التفاصيل

اجمالي المبلغ الموزع

 1,560مليون

عدد األسهم المستحقة لألرباح

3,000,000,000

حصة السهم من التوزيع

0.52

نسبة التوزيع إلى قيمة السهم االسمية)(%

% 5.20

تاريخ األحقية

يوم 1440-11-08هـ الموافق 2019-07-11م

تاريخ التوزيع

يوم 1440-11-21هـ الموافق 2019-07-24م

Public

بيان بما سيتم توزيعه من أرباح على المساهمين عن النصف الثاني من العام المالي المنتهي في 31
ديسمبر 2019م ،بنا على قرار مجلس اإلدارة بتاريخ 1441/05/03هـ الموافق  2019/12/29م.

البند

التفاصيل

اجمالي المبلغ الموزع

 1,650مليون

عدد األسهم المستحقة لألرباح

3,000,000,000

حصة السهم من التوزيع

0.55

نسبة التوزيع إلى قيمة السهم االسمية)(%

% 5.5

تاريخ األحقية

1441/08/01ه الموافق 2020/03/25م

تاريخ التوزيع

2020/04/08م الموافق 1441/08/15هـ.

Public

مرفقات البند رقم 8

Public

الئحة لجنة المراجعة

تم دمج الئحة العمل مع دليل اإلجراءات ليتسق مع لوائح المجلس األخرى ودمج المهام وإلغاء المكرر منها وإعادة صياغتها
#

البند

1

التشكيل

2

المهام
والمسؤوليات

الالئحة القديمة

الالئحة الجديدة

ـــــــــــــــــ

يجب أن يرأس اللجنة عضو مستقل حسب التعريف المعتمد من قبل مؤسسة
النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية.

قريبا من الدرجة األولى لرئيس المراجعة الداخلية أو
ال يجوز أن يكون عضو اللجنة
ً
لمراجعي البنك الخارجيين.

قريبا لرئيس المراجعة الداخلية أو لمراجعي البنك
ال يجوز أن يكون عضو اللجنة
ً
الخارجيين.

يشترط أن يكون لدى أعضاء اللجنة المعرفة والدراية والتأهيل المناسب والخبرة
المهنية التي تتناسب مع طبيعة أعمال البنك وأنشطته المصرفية  ،وفهم
األنظمة والقواعد واللوائح الصادرة من الجهات المختصة.

يشترط أن يكون لدى أعضاء اللجنة المعرفة والدراية والتأهيل المناسب والخبرة
المهنية التي تتناسب مع طبيعة أعمال البنك وأنشطته المصرفية  ،وفهم
األنظمة والقواعد واللوائح الصادرة من الجهات المختصة والتي يتم تزويدهم بها.

مراجعة توصيات إدارة البنك فيما يتعلق بمخصصات االئتمان واالستثمارات
وسياسات البنك المتعلقة بتصنيف القروض  ،ثم عرض توصياتها بخصوص ذلك
على مجلس اإلدارة.

مراجعة توصيات إدارة البنك فيما يتعلق بمخصصات االئتمان واالستثمارات
وسياسات البنك المتعلقة بتصنيف مخاطر القروض واألصول المالية األخرى  ،ثم
عرض توصياتها بخصوص ذلك على مجلس اإلدارة.

 -مراجعة السياسات واإلجراءات المحاسبية األساسية وأية تعديالت تتم عليها.

مراجعة وتعديل واعتماد السياسات واإلجراءات المحاسبية األساسية وسياسة
المحاسبة واإلفصاح.

 مراجعة وإقرار سياسة المحاسبة واإلفصاح في البنك  ،ومراجعة التقارير حولمدى فاعلية ضوابط وإجراءات تلك السياسة.
بناء على طلب مجلس اإلدارة – فيما إذا كان تقرير مجلس
ابداء الرأي الفني – ً
اإلدارة والقوائم المالية للبنك عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي
تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للبنك وأدائه ونموذج عمله
واستراتيجيته.

حذف (صالحية مجلس اإلدارة)

وإداريا إلى رئيس مجلس اإلدارة.
وظيفيا إلى اللجنة ،
يتبع رئيس المراجعة الداخلية
ً
ً

وظيفيا وإدارياً إلى رئيس لجنة المراجعة.
يتبع رئيس المراجعة الداخلية
ً

 مراجعة مدى فاعلية نشاط المراجعة الداخلية  ،بما في ذلك االلتزام بالمعاييرالدولية للممارسة المهنية للمراجعة الداخلية الصادرة عن معهد المراجعين

الرقابة واإلشراف على أداء المراجع الداخلي وفق معايير األداء السنوية
المعتمدة  ،وأداء وأنشطة إدارة المراجعة الداخلية في البنك للتحقق من توافر
الموارد الالزمة وفعاليتها في أداء األعمال والمهام المنوطة بها ومراجعة الخطة

التعديالت على الئحة لجنة المراجعة– 2020م

3/1
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الئحة لجنة المراجعة

تم دمج الئحة العمل مع دليل اإلجراءات ليتسق مع لوائح المجلس األخرى ودمج المهام وإلغاء المكرر منها وإعادة صياغتها
#

البند

الالئحة الجديدة

الالئحة القديمة
الداخليين.
 اإلشراف على عمل المراجعين الداخليين ومراجعة خطط المراجعة المراجعة  ،باالشتراك مع اإلدارة ورئيس المراجعة الداخلية  ،لالئحة العمل ،واألنشطة  ،والتوظيف والهيكل التنظيمي للمراجعة الداخلية.

3

4

السنوية إلدارة المراجعة الداخلية بما في ذلك االلتزام بالمعايير الدولية للممارسة
المهنية للمراجعة الداخلية الصادرة عن معهد المراجعين الداخليين.
مراجعة وتعديل واعتماد الئحة عمل المراجعة الداخلية وذلك باالشتراك مع
اإلدارة ورئيس المراجعة الداخلية.

مراجعة ومناقشة الموازنة المخصصة للمراجعة الداخلية والتوصية إلى مجلس
اإلدارة لتضمينها في الموازنة السنوية العامة للبنك.

حذف (صالحية مجلس اإلدارة)

التوصية لدى مجلس اإلدارة بالموافقة على كافة خدمات المراجعة المقدمة من
جهات خارج البنك عبر إدارة المراجعة الداخلية.

مراجعة واعتماد كافة خدمات التدقيق المقدمة من جهات خارج البنك عبر إدارة
المراجعة الداخلية.

مراجعة ومناقشة الموازنة السنوية إلدارة االلتزام  ،والتوصية بشأنها لدى مجلس
اإلدارة.

حذف (صالحية مجلس اإلدارة)

التوصية لدى مجلس اإلدارة باعتماد دليل سياسات االلتزام .

مراجعة وتعديل واعتماد سياسات االلتزام.

النصاب القانوني
والتصويت

يجوز للجنة في حاالت الضرورة أو االستعجال أن تصدر قراراتها عن طريق التمرير
باألغلبية  ،على أن يعرض القرار والمستندات ذات العالقة به على اللجنة للتأكيد
في االجتماع التالي  ،مع تضمين القرارات التي تم اتخاذها في محضر االجتماع.

يجوز للجنة في حاالت الضرورة أو االستعجال أن تصدر قراراتها عن طريق التمرير
باألغلبية  ،على أن يعرض القرار والمستندات ذات العالقة به على اللجنة للتأكيد
في االجتماع التالي  ،مع تضمين القرارات التي تم اتخاذها في محضر االجتماع  ،ما
لم يطلب أحد األعضاء كتابة اجتماع اللجنة للمداولة فيها.

المدعوون إلى
االجتماعات من غير
أعضاء اللجنة

للّ جنة دعوة أي شخص  ،من غير أعضاء اللجنة  ،لحضور أي اجتماع لها بحسب ما
مناسبا  ،من داخل البنك أو من خارجه في حدود صالحياتها  ،على أن ُيضمن
تراه
ً
ذلك في محضر اجتماع اللجنة  ،مع ذكر االسم وعالقته بالبنك وسبب دعوته .وال
يجوز للمدعوين حضور أي نقاش يتعلق بهم إال إذا تمت دعوتهم من ِقبل اللجنة
للنقاش معهم  ،وال ُيعتبر أي من المدعوين عضواً في اللجنة .كما أن للجنة الحق
في طلب أي توضيحات أو معلومات إضافية إذا تطلب األمر.

لرئيس اللجنة دعوة أي شخص  ،من غير أعضاء اللجنة  ،لحضور أي اجتماع لها
مناسبا  ،من داخل البنك أو من خارجه في حدود صالحياتها  ،على أن
بحسب ما يراه
ً
ُيضمن ذلك في محضر اجتماع اللجنة  ،مع ذكر االسم وعالقته بالبنك وسبب
دعوته .وال يجوز للمدعوين حضور أي نقاش يتعلق بهم إال إذا تمت دعوتهم من
ِقبل رئيس اللجنة للنقاش معهم  ،وال ُيعتبر أي من المدعوين عضواً في اللجنة.
كما أن للجنة الحق في طلب أي توضيحات أو معلومات إضافية إذا تطلب األمر.

التعديالت على الئحة لجنة المراجعة– 2020م
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تم دمج الئحة العمل مع دليل اإلجراءات ليتسق مع لوائح المجلس األخرى ودمج المهام وإلغاء المكرر منها وإعادة صياغتها
#
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البند

أمين سر اللجنة

الالئحة القديمة

الالئحة الجديدة

تقوم اللجنة خالل مدة عملها باختيار وتعيين سكرتير لها  ،وتحديد مهامه  ،على أن
تشمل على سبيل المثال  ،التنسيق وتوجيه الدعوة لالجتماعات .ويقوم سكرتير
اللجنة بحضور االجتماعات بصفة إدارية فقط وال يشارك بأي قرار أو تصويت يتم
في اللجنة.

يقوم رئيس مجلس اإلدارة بالتنسيق مع رئيس اللجنة  -خالل مدة عملها  -باختيار
وتعيين أمين سر لها  ،وتحديد مهامه  ،على أن تشمل على سبيل المثال  ،التنسيق
وتوجيه الدعوة لالجتماعات .ويقوم أمين سر اللجنة بحضور االجتماعات بصفة
إدارية فقط وال يشارك بأي قرار أو تصويت يتم في اللجنة.
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 1تمهيد
تحدد هذه الالئحة األطر العامة للجنة المراجعة وهي إحدى لجان مجلس اإلدارة .ولقد
أعدت هذه الالئحة وفق أنظمة وقواعد مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة
السوق المالية ووزارة التجارة واالستثمار واألنظمة واللوائح ذات العالقة الصادرة من
الجهات المختصة (الجهة التي تقو م بدور تنظيمي أو اشرافي أو رقابي)  ،واسترشادا بما
هو مطبق في بنك الرياض وبأفضل الممارسات المحلية والدولية.

 2التشكيل
أ .تتألف اللجنة من ثالثة إلى خمسة أعضاء  ،ويقوم مجلس اإلدارة بترشيح رئيس
وأعضاء اللجنة لدورة ال تقل عن ثالث سنوات أو إلى حين انقضاء دورة مجلس
اإلدارة الحالية  ،أيهما أقل  ،قابلة للتجديد لفترتين إضافيتين كحد أقصى  ،ويتم
التشكيل من قبل الجمعية العامة العادية  ،مع وجوب مراعاة ما يلي :
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يجب الحصول على عدم ممانعة مؤسسة النقد العربي السعودي الكتابية
المسبقة على الترشح لرئاسة وعضوية اللجنة وتحديد صفاتهم.



يجب إشعار هيئة السوق المالية بأسماء أعضاء اللجان وصفات عضوياتهم خالل
خمسة أيام عمل من تاريخ تعيينهم وأي تغييرات تطرأ على ذلك خالل خمسة
أيام عمل من تاريخ حدوث التغييرات.



أن يكون غالبية أعضاء اللجنة  ،أعضاء غير تنفيذيين على أن يكون من بينهم أحد
المختصين بالشؤون المالية والمحاسبية وعضوا مستقال على األقل حسب
التعريف المعتمد من قبل هيئة السوق المالية.



ينبغي أن يكون أعضاء اللجنة من خارج مجلس اإلدارة أكثر من األعضاء من داخل
المجلس  ،وأال يكون األعضاء من موظفي البنك أو من عمالئه  ،أو وكالئه  ،أو
مستشاريه.




ال يجوز أن يكون رئيس مجلس اإلدارة عضوا في اللجنة.
يجب أن يرأس اللجنة عضو مستقل حسب التعريف المعتمد من قبل مؤسسة
النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية.



عدم وجود قرابة أو عالقة مالية أو تجارية بين رئيس اللجنة وبين أي عضو من
أعضاء مجلس اإلدارة.



أ ال يكون لرئيس اللجنة عالقة بالمديرين التنفيذيين أو المسؤولين القياديين
بالبنك أو كبار المساهمين فيه تؤثر على استقالليته حسب متطلبات مؤسسة
النقد العربي السعودي.



أ ال يكون ألعضاء اللجنة أية عالقة ائتمانية مع البنك (بطاقات ائتمانية  ،تسهيل
ائتماني  ،ضمانات ... ،إلخ) باسمه أو باسم أحد أقاربه من الدرجة األولى تزيد عن
مبلغ  300ألف ريال  ،وبأي صفة مع البنك أو مجلس إدارته أو موظفيه
التنفيذيين.
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ال يجوز أن يكون عضو اللجنة موظفا  ،أو مسؤوال  ،أو وكيال أو مستشارا في
البنك.



ال يجوز أن يكون عضو اللجنة قريبا لرئيس المراجعة الداخلية أو لمراجعي البنك
الخارجيين.



ال يجوز لمن يعمل أو كان يعمل خالل السنتين الماضيتين في اإلدارة العليا أو
اإلدارة المالية للبنك  ،أو لدى مراجع حسابات البنك  ،أن يكون عضوا في لجنة
المراجعة.



يشترط أن يكون لدى أعضاء اللجنة المعرفة والدراية والتأهيل المناسب والخبرة
المهنية التي تتناسب مع طبيعة أعمال البنك وأنشطته المصرفية  ،وفهم
األنظمة والقواعد واللوائح الصادرة من الجهات المختصة والتي يتم تزويدهم
بها.



يشترط أن يكون لدى أعضاء اللجنة الخارجيين المعرفة والدراية والتأهيل المناسب
والخبرة في مجال عمل اللجنة.

ب .على رئيس اللجنة التحقق من أن كل عضو جديد في اللجنة قد تم تزويده
بالمستندات الالزمة لتعريفه بمهامه ومسؤولياته .وفي حال شغور عضوية أحد
أعضاء اللجنة ُ ،ي َع ّين مجلس اإلدارة خلفا له ويعرض التعيين على الجمعية العامة
العادية في أول اجتماع لها العتماده.

 3المهام والمسؤوليات
تختص اللجنة بمراقبة أعمال البنك والتحقق من سالمة ونزاهة التقارير والقوائم المالية
وأنظمة الرقابة الداخلية في البنك  ،و التزام البنك بالمتطلبات النظامية والرقابية ،
واإلشراف على أعمال المراجعة المستقلة ومهام الفحص التي تقوم بها الجهات
المختصة  ،و توفير قناة اتصال مفتوحة بين المراجعة الداخلية والمراجعين الخارجيين
ومجلس اإلدارة  ،باإلضافة إلى مراجعة مستوى اإلفصاح في القوائم المالية للبنك
ومالئمته مع متطلبات كال من مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية
ووزارة التجارة واالستثمار والسوق المالية السعودية "تداول".
كما تقوم اللجنة بممارسة مسؤولياتها وصالحياتها الضرورية لاللتزام بالمتطلبات التي
وضعها مجلس اإلدارة بقرار من الجمعية العامة  ،ومؤسسة النقد العربي السعودي ،
وهيئة السوق ا لمالية ووزارة التجارة واالستثمار  ،والسوق المالية السعودية "تداول"
وتشمل مهام ومسؤوليات اللجنة ما يلي :
 -1دراسة القوائم المالية األولية والسنوية للبنك  -المعدة من قبل اإلدارة التنفيذية
والمراجعة/المدققة من قبل المراجعين الخارجيين  -والتحقق من مدى سالمتها
و اكتمالها واتساقها مع المعلومات المتوافرة لدى أعضاء اللجنة وعكسها للمبادئ
المحاسبية المالئمة لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها ومناقشتها مع إدارة
البنك والمراجعين الداخليين والخارجيين  ،وإبداء رأيها والتوصية بشأنها لدى مجلس
اإلدارة تمهيدا العتمادها.
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 -2مراجعة المسائل المحاسبية  ،والتقارير الهامة  ،وعرض القوائم المالية  ،وكافة
أنشطة الحسابات/البنود النظامية للتحقق من التزامها بالمعايير المحاسبية وقواعد
اإلفصاح القانوني.
 -3فهم كيفية قيام اإلدارة بإعداد المعلومات المالية األولية  ،إضافة إلى طبيعة
وحجم مساهمة المراجع الداخلي والخارجي في هذا الخصوص.
 -4المراجعة  ،وإذا لزم األمر  ،التقصي والتحقيق في الشكاوى المتعلقة بالمسائل
المحاسبية  ،والضوابط المحاسبية الداخلية أو المسائل المتعلقة بالمراجعة.
 -5إيجاد نظم منفصلة ومنتظمة لعرض التقارير على اللجنة من ِقبل اإلدارة والمراجعين
الداخليين والخارجيين بخصوص أية آراء أو أحكام هامة تم التوصل إليها في عمليات
إعداد اإلدارة للقوائم المالية  ،ومرئيات كل منهم حول مدى مالءمة تلك األحكام.
 -6المراجعة  ،باالشتراك مع اإلدارة والمراجعين الخارجيين  ،لكافة األمور والمسائل
التي ينبغي إبالغ ا للجنة بها في ضوء معايير المراجعة المتعارف عليها.
 -7المراجعة  ،تمهيدا العتمادها من ِقبل مجلس اإلدارة  ،للتقارير المقدمة للجمعية
العامة والمتعلقة بالقوائم المالية للبنك  ،إذا دعت الحاجة لذلك.
 -8مراجعة توصيات إدارة البنك فيما يتعلق بمخصصات االئتمان واالستثمارات
وسياسات البنك المتعلقة بتصنيف مخاطر القروض واألصول المالية األخرى  ،ثم
عرض توصياتها بخصوص ذلك على مجلس اإلدارة.
 -9مراجعة وتعديل واعتماد السياسات واإلجراءات المحاسبية األساسية وسياسة
المحاسبة واإلفصاح.
 -10مراجعة وتعديل س ياسات البنك فيما يتعلق بتعامالت األطراف ذوي العالقة
ومراجعة العقود والتعامالت المقترح أن يجريها البنك مع األطراف ذوي العالقة ،
والحصول على بيان بكافة هذه التعامالت لمراجعة عملية اعتمادها والتحقق من
اإلفصاح عنها في القوائم المالية وتقديم مرئياتها حيال ذلك إلى مجلس اإلدارة.
 -11إعداد تقرير عن رأي اللجنة في شأن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في البنك
وعما قامت به من أعمال أخرى تدخل في نطاق اختصاصها على أن يعرض على
مجلس اإلدارة ويتلى أثناء انعقاد الجمعية العامة العادية.
 -12دراسة مدى فاعلية وكفاءة منظومة الضوابط الرقابية الداخلية المعدة من قبل
اإلدارة التنفيذية  ،بما فيها الضوابط الرقابية الداخلية على التقارير المالية لتفادي أي
عمليات احتيال أو أخطاء  ،وكذلك رقابة أمن المعلومات وإدارة المخاطر في البنك.
 -13يت بع رئيس المراجعة الداخلية وظيفيا وإداريا إلى رئيس لجنة المراجعة.
 -14مراجعة ومناقشة عملية اختيار وتعيين وإنهاء خدمات رئيس المراجعة الداخلية ،
وعرض التوصيات على مجلس اإلدارة بخصوص ذلك.
 -15مراجعة أداء رئيس المراجعة الداخلية مرة واحدة على األقل في السنة  ،والتوصية
لدى مجلس اإلدارة بخصوص تعويضاته المالية والزيادة السنوية في راتبه ومكافأته.
 -16مراجعـة مـدى اسـتقالليـة الـمراجعين الداخليين عـن إدارة البنك.
 -17اعتماد الخطة السنوية إلدارة المراجعة الداخلية  ،وأية تعديالت جوهرية قد تتم
عليها.
 -18الرقابة واإلشراف على أداء المراجع الداخلي وفق معايير األداء السنوية المعتمدة ،
وأداء وأنشطة إدارة المراجعة الداخلية في البنك للتحقق من توافر الموارد الالزمة
5

الئحة لجنة المراجعة
Public

وفعاليتها في أداء األعمال والمهام المنوطة بها ومراجعة الخطة السنوية إلدارة
المراجعة الداخلية بما في ذلك االلتزام بالمعايير الدولية للممارسة المهنية
للمراجعة الداخلية الصادرة عن معهد المراجعين الداخليين.
 -19مراجعة وتعديل واعتماد الئحة عمل المراجعة الداخلية وذلك باالشتراك مع اإلدارة
ورئيس المراجعة الداخلية.
 -20التحقق من عدم وجود أية قيود غير مبررة على أعمال رئيس المراجعة الداخلية.
 -21مراجعة ما يعرضه رئيس المراجعة الداخلية حول مدى كفاية أنظمة الضوابط
الرقابية الداخلية في البنك ودرجة االلتزام في هذا الخصوص.
 -22مراجعة التقارير الدورية التي تقدمها إدارة المراجعة الداخلية حول أنشطة وأعمال
البنك المختلفة ومتابعة تن فيذ اإلجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها.
 -23االجتماع على انفراد برئيس المراجعة الداخ لية لمناقشة أية مسألة تعتقد اللجنة أو
المراجعة الداخلية أنه ينبغي مناقشتها بخصوصية وسرية.
 -24مراجعة واعتماد كافة خدمات التدقيق المقدمة من جهات خارج البنك عبر إدارة
المراجعة الداخلية.
 -25التوصية لمجلس اإلدارة بترشيح المراجعين الخارجيين وعزلهم وتحديد أتعابهم
وتق ييم أدائهم ،بعد التحقق من استقاللهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط
التعاقد معهم.
 -26التوصية لدى مجلس اإلدارة بالموافقة على الخدمات األخرى غير خدمات التدقيق
و المراجعة والتي يقدمها المراجعون الخارجيون للبنك.
 -27مراجعة أداء المراجعين الخارجيين والتوصية لدى مجلس اإلدارة بخصوص أية
تعديالت مقترحة في الجهة المزودة لخدمات المراجعة الخارجية وذلك حسبما
تمليه الظروف.
 -28اإلشراف على عمل المراجعين الخارجيين ومراجعة خطط المراجعة ونطاقها
وأسلوبها  ،وإجابة استفسارات مراجع حسابات البنك.
 -29المراجعة والتحقق من استقاللية المراجعين الخارجيين مرة في السنة على األقل ،
من خالل الحصول من المراجعين الخارجيين على بيان مكتوب يتضمن قائمة بأية
عالقة للمراجعين الخارجيين مع البنك أو مع أي أشخاص أو جهات أخرى قد تؤثر
على وضع واستقاللية المراجعين  ،وعلى اللجنة أن تراجع وتناقش مع المراجعين
الخارجيين كافة الع القات التي لديهم مع البنك لتحديد مدى استقالليتهم.
 -30مراجعة كافة المراسالت المكتوبة الهامة التي تمت ما بين المراجعين الخارجيين
وإدارة البنك  ،كخطاب مالحظات المراجعين الخارجيين الموجه إلدارة البنك
( )Management Letterأو بيان بالفروقات التي لم تتم تسويتها.
 -31البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي في البنك أو من يتولى مهامه أو
مراجع الحسابات الخارجي.
 -32االجتماع على انفراد وبصورة منتظمة  ،على أن تكون مرة واحدة في السنة على
األقل  ،بالمراجعين الخارجيين وبدون حضور إدارة البنك  ،لمناقشة الضوابط الرقابية
الداخلية أو مسائل هامة تخص المراجعة أو أية أمور أخرى تعتقد اللجنة أو
المراجعون الخارجيون أنه ينبغي مناقشتها بخصوصية وسرية  ،بحيث تتضمن تلك
المناقشات نطاق ونتائج المراجعة المعنية  ،وأية صعوبات واجهت المراجعين
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الخارجيين بما في ذلك أية قيود أو عوائق اعترضت سبيلهم للوصول إلى
المعلومات المطلوبة أو أية خالفات أو عقبات واجهتهم مع إدارة البنك.
 -33مراجعة مدى كفاءة نظام مراقبة االلتزام بالقوانين واألنظمة ونتائج التحقيقات
والمتابعات حول أي حالة (بما في ذلك اإلجراءات التأديبية) التي أجرتها اإلدارة
التنفيذية.
 -34النظر في التقارير اإلشرافية الصادرة من الجهات المختصة ومراجعة النتائج التي
خلصت إليها عمليات الفحص الهامة والخاصة  ،إضافة إلى أية مالحظات للمراجعين
الخارجيين  ،والتحقق من اتخاذ البنك اإلجراءات الالزمة بشأنها.
 -35التحقق من تطبيق وتعزيز قواعد السلوك المهني واألخالقي في البنك.
 -36اعتماد ا لخطة السنوية إلدارة االلتزام.
 -37مراجعة وتعديل واعتماد سياسات االلتزام.
 -38مراجعة التقارير التي يعرضها مدير االلتزام حول التزام البنك بكافة أنظمة وقواعد
االلتزام المعمول بها.
 -39مراجعة التقارير التي يرفعها مسؤول مكافحة غسل األموال حول التزام البنك
بكافة أنظمة وقوان ين مكافحة غسل األموال المعمول بها.
 -40الشكاوى واالبالغات :التحقق من أن البنك لديه برنامج "إبالغات" كاف  ،ومراجعة
إجراءات استقبال وحفظ ومعالجة الشكاوى التي يتلقاها البنك من أية جهة  ،سواء
كانت داخلية أو خارجية  ،بخصوص المسائل المحاسبية والضوابط المحاسبية
الداخلية أو المسائل المتعلقة بالمراجعة .ومراجعة وتعديل واعتماد السياسات أو
اإلجراءات التي يتبعها أصحاب المصالح في تقديم شكاواهم أو اإلبالغ عن
الممارسات المخالفة.
 -41ما يكلفها مجلس اإلدارة به من مهام أخرى  ،والعرض ع نها بشكل دوري للمجلس.
استيفاء لمسؤولياتها اإلشرافية  ،فإن للجنة الحق في اآلتي :
ً





االطالع على سجالت البنك ووثائقه.
طلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة العليا.
إجراء نقاشات مباشرة مع إدارة البنك  ،والمراجعين الداخليين والخارجيين  ،ومدير
االلتزام  ،ومدير اإلدارة القانونية  ،والموظفين وغيرهم حول دقة القوائم المالية
وأنظمة الضوابط الرقابية الداخلية.



الطلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة لالنعقاد إذا أعاق مجلس اإلدارة عملها
أو تعرض البنك ألضرار أو خسائر جسيمة.



التوجيه بإجراء أي تحقيق خاص تراه مناسبا والحصول على استشارة أي خبير مستقل تراه
اللجنة مالئما تنفيذا لواجباتها ومسؤوليتها .كما يحق للَّ جنة استدعاء أو االستعانة بأي
موظف في البنك إلى المدى الذي تراه مناسبا.



تعقد اللجنة وبصورة منتظمة  ،على األقل مرة في السنة  ،اجتماعا خاصا مع رئيس
المراجعة الداخلية ومدير االلتزام و مسؤولي اإلدارات األخرى ذات العالقة لمناقشة أية
مسألة تعتقد اللجنة أو تلك المجموعات أنه ينبغي مناقشتها بخصوصية وسرية.
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 4االجتماعات
دورية انعقاد االجتماعات
تجتمع اللجنة أربع مرات على األقل في السنة في مقر اإلدارة العامة للبنك (خارجه عند
الضرورة) .إضافة إلى أي اجتماعات أخرى قد تعقدها اللجنة مع مراجعي الحسابات الخارجيين
والمراجع الداخلي  .ويمكن لرئيس اللجنة أو لعضوين في اللجنة على األقل طلب عقد
اجتماع للَّ جنة.
الدعوة لالجتماعات
تجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها  ،ويقوم أمين سر اللجنة بإرسال إشعار عن كل
اجتماع مزمع عقده إلى كل عضو من أعضاء اللجنة بحيث يؤكد اإلشعار تاريخ ووقت ومكان
وجدول أعمال االجتماع  ،وذلك قبل التاريخ المزمع انعقاد االجتماع فيه بوقت كاف.
كما ينبغي أن ترسل المستندات واألوراق ذات الصلة ببنود جدول أعمال االجتماع قبل
خمسة أيام عمل على األقل من تاريخ االجتماع  ،مالم تستدع األوضاع عقد االجتماع بشكل
طارئ  ،فيجوز إرسال الدعوة إلى االجتماع مرافقا لها جدول أعمال االجتماع والوثائق
والمعلومات الالزمة خالل مدة تقل عن خمسة أيام عمل قبل تاريخ االجتماع.
النصاب القانوني والتصويت



يكتمل النصاب النظامي الجتماع اللجنة بحضور أغلبية أعضاء اللجنة (كما يجوز الحضور
باستخدام وسائل التقنية االلكترونية التي يتم االتفاق عليها من قبل كافة األعضاء).



في حال غياب رئيس اللجنة عن موعد االجتماع  ،يقوم بتفويض أحد األعضاء لرئاسة
االجتماع وفي حال عدم وجود تفويض  ،يقوم األعضاء الحاضرون بتنصيب أحدهم
كرئيس لهذا االجتماع.



تصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين  ،وفي حال تساوي األصوات  ،فإن لرئيس
رجح  ،على أن يتم توثيق الرأي المعارض في محضر االجتماع.
الم ّ
الجلسة الصوت ُ



يجوز للجنة في حاالت الضرورة أو االستعجال أن تصدر قراراتها عن طريق التمرير
باألغلبية  ،على أن يعرض القرار و المستندات ذات العالقة به على اللجنة للتأكيد في
االجتماع التالي  ،مع تضمين القرارات التي تم اتخاذها في محضر االجتماع  ،ما لم يطلب
أحد األعضاء كتابة اجتماع اللجنة للمداولة فيها.



ال ُيسمح التصويت بالنيابة عن الغير.

المدعوون إلى االجتماعات من غير أعضاء اللجنة
لرئيس اللجنة دعوة أي شخص  ،من غير أعضاء اللجنة  ،لحضور أي اجتماع لها بحسب ما يراه
مناسبا  ،من داخل البنك أو من خارجه في حدود صالحياتها  ،على أن ُيضمن ذلك في محضر
اجتماع اللجنة  ،مع ذكر االسم وعالقته بالبنك وسبب دعوته .وال يجوز للمدعوين حضور أي
نقاش يتعلق بهم إال إذا تمت دعوتهم من ِقبل رئيس اللجنة للنقاش معهم  ،وال ُيعتبر أي
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من المدعوين عضوا في اللجنة .كما أن للجنة الحق في طلب أي توضيحات أو معلومات
إضافية إذا تطلب األمر.
محاضر االجتماعات
تثبت مداوالت اللجنة وقرارتها في محاضر وتحفظ لدى مكتب مجلس اإلدارة على أن تُ وقع
هذه المحاضر من قبل رئيس الجلسة واألعضاء الحاضرين وأمين سر اللجنة  ،ويتم توزيع
المحاضر على كافة أعضاء اللجنة وتُ َبلَّ غ لمن يلزم لوضعها موضع التنفيذ.

 5أمين سر اللجنة
يقوم رئيس مجلس اإلدارة بالتنسيق مع رئيس اللجنة  -خالل مدة عملها  -باختيار
وتعيين أمين سر لها  ،وتحديد مهامه  ،على أن تشمل على سبيل المثال  ،التنسيق
وتوجيه الدعوة لالجتماعات .ويقوم أمين سر اللجنة بحضور االجتماعات بصفة إدارية
فقط وال يشارك بأي قرار أو تصويت يتم في اللجنة.

 6تقييم أداء اللجنة
تقوم اللجنة  ،باالشتراك مع مجلس اإلدارة  ،باستعراض ومراجعة تقييم األداء السنوي
الخاص بها  ،ويمكن لرئيس اللجنة استعراض نتائج ذلك التقرير شفهيا أثناء انعقاد
اجتماعات مجلس اإلدارة المجدولة.

 7مسؤولية التقارير
تُ عرض قرارات ومحاضر اللجنة على مجلس اإلدارة في أول اجتماع تال إلصدارها  ،وذلك
لإلحاطة  ،وهذه المحاضر تُ شكل جزءا من جدول أعمال مجلس اإلدارة  ،وأيضا يجوز للجنة
تقديم أي تقرير تراه ضروريا للمجلس.

 8الموارد
ينبغي أن تتوافر للجنة المتطلبات الالزمة لالضطالع بمسؤولياتها وواجباتها  ،بما في
ذلك التوصية لدى مجلس اإلدارة باالستعانة بمستشارين خارجيين  ،وتخصيص
االعتمادات المالية الكافية لتلك المهام.

 9إقرار الالئحة وتعديلها



يتم اعتماد مهام لجنة المراجعة وضوابط عملها وتشكيل وقواعد اختيار أعضائها ومدة
عضويتهم ومكافآتهم وكيفية ترشيحهم وآلية تعيينهم بشكل مؤقت في حال شغور
أحد مقاعد اللجنة من قبل الجمعية العامة للبنك.



تقوم اللجنة بمراجعة هذه الالئحة كلما كان ذلك مالئما للتأكد من تحديثها حسب
التطورات ذات العالقة  ،وال يتم تعديل هذه الالئحة إال وفقا لألوضاع النظامية المقررة
وموافقة مجلس اإلدارة .ويتم اعتماد تلك التعديالت من قبل الجمعية العامة للبنك.



اعتمدت هذه الالئحة بقرار مجلس اإلدارة رقم /8ج 679/وتاريخ 2020/01/22م وبقرار
من الجمعية العامة بتاريخ 2020/03/25م.
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الئحة لجنة الترشيحات والمكافآت

البند

#

1

التشكيل

2

المهام
والمسؤوليات

الالئحة القديمة

الالئحة الجديدة

يجب أن يرأس اللجنة عضو مستقل حسب التعريف المعتمد من قبل هيئة
السوق المالية.

يجب أن يرأس اللجنة عضو مستقل حسب التعريف المعتمد من قبل هيئة السوق
المالية واللوائح الصادرة من الجهات المختصة.

يشترط أن يكون لدى أعضاء اللجنة المعرفة والدراية والتأهيل المناسب
والخبرة المهنية التي تتناسب مع طبيعة أعمال وأنشطته المصرفية ،
وفهم األنظمة والقواعد واللوائح الصادرة من الجهات المختصة.

تجاه مجلس
اإلدارة
واإلدارة
العليا

وضع سياسة الترشح واالختيار لعضوية مجلس اإلدارة ورفعها إلى مجلس
اإلدارة للنظر فيها تمهيداً العتمادها من الجمعية العامة  ،ويراعى عند
وضع تلك السياسة التحقق من تنفيذها.

وضع سياسة الترشح واالختيار لعضوية مجلس اإلدارة ورفعها إلى مجلس اإلدارة
للنظر فيها تمهيداً العتمادها من الجمعية العامة.

مراجعة استيفاء جميع أعضاء مجلس اإلدارة للمتطلبات النظامية لعضوية
مجلس اإلدارة طبقاً لألنظمة ذات العالقة  ،ومتابعة الحصول على
الموافقات الالزمة للعضوية من الجهات المختصة.

مراجعة استيفاء جميع أعضاء مجلس اإلدارة للمتطلبات النظامية لعضوية مجلس
اإلدارة طبقاً لألنظمة ذات العالقة .

ـــــــــــــــــ

مراجعة وتعديل واعتماد السياسات الخاصة بالموارد البشرية متضمنة على سبيل
المثال التعاقب الوظيفي  ،التعويضات والمكافآت ،الخ.

يجوز للجنة في حاالت الضرورة أو االستعجال أن تصدر قراراتها عن طريق
التمرير باألغلبية  ،على أن يعرض القرار والمستندات ذات العالقة به على
اللجنة للتأكيد في االجتماع التالي  ،مع تضمين القرارات التي تم اتخاذها
في محضر االجتماع.

يجوز للجنة في حاالت الضرورة أو االستعجال أن تصدر قراراتها عن طريق التمرير
باألغلبية  ،على أن يعرض القرار والمستندات ذات العالقة به على اللجنة للتأكيد
في االجتماع التالي  ،مع تضمين القرارات التي تم اتخاذها في محضر االجتماع  ،ما
لم يطلب أحد األعضاء كتابة اجتماع اللجنة للمداولة فيها.

للّ جنة دعوة أي شخص  ،من غير أعضاء اللجنة  ،لحضور أي اجتماع لها
بحسب ما تراه مناسباً  ،من داخل البنك أو من خارجه في حدود
صالحياتها  ،على أن ُيضمن ذلك في محضر اجتماع اللجنة  ،مع ذكر
االسم وعالقته بالبنك وسبب دعوته .وال يجوز للمدعوين حضور أي
نقاش يتعلق بهم إال إذا تمت دعوتهم من ِقبل اللجنة للنقاش معهم ،

لرئيس اللجنة دعوة أي شخص  ،من غير أعضاء اللجنة  ،لحضور أي اجتماع لها
بحسب ما يراه مناسباً  ،من داخل البنك أو من خارجه في حدود صالحياتها  ،على أن
ُيضمن ذلك في محضر اجتماع اللجنة  ،مع ذكر االسم وعالقته بالبنك وسبب
دعوته .وال يجوز للمدعوين حضور أي نقاش يتعلق بهم إال إذا تمت دعوتهم من
ِقبل رئيس اللجنة للنقاش معهم  ،وال ُيعتبر أي من المدعوين عضواً في اللجنة.

تجاه البنك

.1
3

4

النصاب القانوني والتصويت

المدعوون إلى االجتماعات من
غير أعضاء اللجنة

يشترط أن يكون لدى أعضاء اللجنة المعرفة والدراية والتأهيل المناسب والخبرة
المهنية التي تتناسب مع طبيعة أعمال وأنشطته المصرفية  ،وفهم األنظمة
والقواعد واللوائح الصادرة من الجهات المختصة والتي يتم تزويدهم بها.

التعديالت على الئحة لجنة الترشيحات والمكافآت – 2020م
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#

5

البند

أمين سر اللجنة

الالئحة الجديدة

الالئحة القديمة
وال ُيعتبر أي من المدعوين عضواً في اللجنة .كما أن للجنة الحق في
طلب أي توضيحات أو معلومات إضافية إذا تطلب األمر.

كما أن للجنة الحق في طلب أي توضيحات أو معلومات إضافية إذا تطلب األمر.

تقوم اللجنة خالل مدة عملها باختيار وتعيين سكرتير لها  ،وتحديد مهامه ،
على أن تشمل على سبيل المثال  ،التنسيق وتوجيه الدعوة لالجتماعات.
ويقوم سكرتير اللجنة بحضور االجتماعات بصفة إدارية فقط وال يشارك
بأي قرار أو تصويت يتم في اللجنة.

يقوم رئيس مجلس اإلدارة بالتنسيق مع رئيس اللجنة  -خالل مدة عملها  -باختيار
وتعيين أمين سر لها  ،وتحديد مهامه  ،على أن تشمل على سبيل المثال  ،التنسيق
وتوجيه الدعوة لالجتماعات .ويقوم أمين سر اللجنة بحضور االجتماعات بصفة
إدارية فقط وال يشارك بأي قرار أو تصويت يتم في اللجنة.
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 1تمهيد
تحدد هذه الالئحة األطر العامة للجنة الترشيحات والمكافآت وهي إحدى لجان مجلس
اإلدارة .ولقد أعدت هذه الالئحة وفق أنظمة وقواعد مؤسسة النقد العربي السعودي
وهيئة السوق المالية ووزارة التجارة واالستثمار واألنظمة واللوائح ذات العالقة
الصادرة من الجهات المختصة (الجهة التي تقوم بدور تنظيمي أو اشرافي أو رقابي) ،
واسترشادا بما هو مطبق في بنك الرياض و بأفضل الممارسات المحلية والدولية.

 2التشكيل
أ .تتألف اللجنة من ثالثة إلى خمسة أعضاء  ،ويقوم مجلس اإلدارة بتعيين رئيس
وأعضاء اللجنة وذلك طوال دورة مجلس اإلدارة الحالية  ،مع وجوب مراعاة ما يلي:



يجب الحصول على عدم ممانعة مؤسسة النقد العربي السعودي الكتابية
المسبقة على الترشح لرئاسة وعضوية اللجنة وتحديد صفاتهم.



يجب إشعار هيئة السوق المالية بأسماء أعضاء اللجان وصفات عضوياتهم خالل
خمسة أيام عمل من تاريخ تعيينهم وأي تغييرات تطرأ على ذلك خالل خمس أيام
عمل من تاريخ حدوث التغييرات.



أن يكون أعضاء اللجنة من غير أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين ويجوز االستعانة
بأشخاص من غير أعضاء المجلس سواء أكانوا من المساهمين أم غيرهم  ،على أن
يكون من بينهم عضو مستقل على األقل حسب التعريف المعتمد من قبل هيئة
السوق المالية.



يجب أال يقل عدد األعضاء المستقلين في اللجنة عن عضوين حسب التعريف
المعتمد من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي.



يجب أن يرأس اللجنة عضو مستقل حسب التعريف المعتمد من قبل هيئة
السوق المالية واللوائح الصادرة من الجهات المختصة.




ال يجوز أن يرأس اللجنة رئيس مجلس اإلدارة.



يشترط أن يكون لدى أعضاء اللجنة المعرفة والدراية والتأهيل المناسب والخبرة
المهنية التي تتناسب مع طبيعة أعمال وأنشطته المصرفية  ،وفهم األنظمة
والقواعد واللوائح الصادرة من الجهات المختصة والتي يتم تزويدهم بها.
يشترط أن يكون لدى أعضاء اللجنة الخارجيين المعرفة والدراية والتأهيل المناسب
والخبرة في مجال عمل اللجنة.

ب .على رئيس اللجنة التحقق من أن كل عضو جديد في اللجنة قد تم تزويده
بالمستندات الالزمة لتعريفه بمهامه ومسؤولياته .وفي حال شغور عضوية أحد
أعضاء اللجنة ُ ،ي َع ّين مجلس اإلدارة خلفا له العتماده بعد الحصول على الموافقات
النظامية.
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 3المهام والمسؤوليات
تجاه مجلس اإلدارة واإلدارة العليا
تقوم اللجنة بمساندة مجلس اإلدارة فيما يخص حوكمة المجلس  ،وعليها في سبيل ذلك:
 -1وضع سياسة الترشح واالختيار لعضوية مجلس اإلدارة ورفعها إلى مجلس اإلدارة
للنظر فيها تمهيدا العتمادها من الجمعية العامة.
 -2وضع اإلجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو مسؤولي
اإلدارة العليا وفقا للسياسات والمعايير المعتمدة وطبقا لألنظمة ذات العالقة.
 -3مراجعة السيرة الذاتية وتقييم األعضاء المرشحين لعضوية مجلس اإلدارة والتوصية
لمجلس اإلدارة ب آلية تحديد المكافآت والحوافز وبترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم
وفقا للسياسات والمعايير المعتمدة وطبقا لألنظمة ذات العالقة.
 -4مراجعة استيفاء جميع أعضاء مجلس اإلدارة للمتطلبات النظامية لعضوية مجلس
اإلدارة طبقا لألنظمة ذات العالقة.
 -5مراجعة استقاللية األعضاء المستقلين بشكل سنوي  ،وعدم وجود أي تعارض مصالح
إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى وفقا لألنظمة ذات العالقة.
 -6تحديد جوانب الضعف والقوة في األداء لمجلس اإلدارة  ،واقتراح التوصيات المناسبة
بما يتفق ومصلحة البنك.
 -7وضع سجال يحتوي على معلومات عن مؤهالت ومهارات أعضاء مجلس اإلدارة بهدف
التعرف على المهارات اإلضافية المطلوبة لتفعيل دور المجلس وقيامه بمهامه
ومسؤولياته.
 -8إجراء تقييم لمالءمة أعضاء مجلس اإلدارة ومسؤولي اإلدارة العليا بصفة دورية ،
وبحد أدنى مرة سنويا.
 -9مراجعة هيكل اإلدارة العليا واإلدارات التابعة مباشرة لمجلس اإلدارة وعرض التوصيات
فيما قد يقترح من تعديل.
 -10اقتراح سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن المجلس
ومسؤولي اإلدارة العليا ورفعها إلى مجلس اإلدارة للنظر فيها تمهيدا العتمادها من
الجمعية العامة.
 -11التوصية لدى مجلس اإلدارة عن أي ترقية أو زيادة في الراتب أو مكافأة أو أي تعديل
في مزايا مسؤولي اإلدارة العليا وفقا لنظام الصالحيات المعتمد في البنك.
تجاه البنك
 -1متابعة قضايا الموازنة السنوية للقوى العاملة والمكافآت بما يتفق مع األعراف
السائدة المحلية واألنظمة الرقابية.
 -2مراجعة التزام سياسة المكافآت والتعويضات والحوافز بقواعد مؤسسة النقد العربي
السعودي  ،وكذلك القواعد والمبادئ الصادرة عن مجلس االستقرار المالي ( )FSBوما
يستجد من األنظمة ذات العالقة.
 -3المراجعة والتقييم الدوري لمدى كفاية وفاعلية سياسة المكافآت والتعويضات
والحوافز للتأكد من تحقيق األهداف الموضوعة م ن أجلها  ،وذلك وقتما تراه مناسبا ،
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أو حيثما يوجه مجلس اإلدارة بذلك  ،وعرض توصياتها على المجلس لتحديث أو تعديل
السياسة.
 -4مراجعة وتعديل واعتماد السياسات الخاصة بالموارد البشرية متضمنة على سبيل
المثال :التعاقب الوظيفي  ،التعويضات والمكافآت  ،الخ.
 -5التوصية لدى مجلس اإلدارة عن أي تعديل في سلم الرواتب والدرجات الوظيفية
والمزايا للبنك.
 -6ما يكلفها مجلس اإلدارة به من مهام أخرى  ،والعرض عنها بشكل دوري للمجلس.

 4االجتماعات
دورية انعقاد االجتماعات
تجتمع اللجنة مرتين على األقل في السنة وكلما دعت الحاجة إلى ذلك في مقر اإلدارة
العامة للبنك (خارجه عند الضرورة).
الدعوة لالجتماعات
تجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها  ،ويقوم أمين سر اللجنة بإرسال إشعار عن كل
اجتماع مزمع عقده إلى كل عضو من أعضاء اللجنة بحيث يؤكد اإلشعار تاريخ ووقت ومكان
وجدول أعمال االجتماع  ،وذلك قبل التاريخ المزمع انعقاد االجتماع فيه بوقت كاف.
كما ينبغي أن ترسل المستندات واألوراق ذات الصلة ببنود جدول أعمال االجتماع قبل
خمسة أيام عمل على األقل من تاريخ االجتماع  ،مالم تستدع األوضاع عقد االجتماع بشكل
طارئ  ،فيجوز إرسال الدعوة إلى االجتماع مرافقا لها جدول أعمال االجتماع والوثائق
والمعلومات الالزمة خالل مدة تقل عن خمسة أيام عمل قبل تاريخ االجتماع.
النصاب القانوني والتصويت



يكتمل النصاب النظامي الجتماع اللجنة بحضور أغلبية أعضاء اللجنة (كما يجوز الحضور
باستخدام وسائل التقنية االلكترونية التي يتم االتفاق عليها من قبل كافة األعضاء).



في حال غياب رئيس اللجنة عن موعد االجتماع  ،يقوم بتفويض أحد األعضاء لرئاسة
االجتماع وفي حال عدم وجود تفويض  ،يقوم األعضاء الحاضرون بتنصيب أحدهم
كرئيس لهذا االجتماع.



تصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين والممثلين فيه  ،وفي حال تساوي األصوات ،
رجح  ،على أن يتم توثيق الرأي المعارض في محضر
الم ّ
فإن لرئيس الجلسة الصوت ُ
االجتماع.



يجوز للجنة في حاالت الضرورة أو االستعجال أن تصدر قراراتها عن طريق التمرير
باألغلبية  ،على أن يعرض القرار و المستندات ذات العالقة به على اللجنة للتأكيد في
االجتماع التالي  ،مع تضمين القرارات التي تم اتخاذها في محضر االجتماع  ،ما لم يطلب
أحد األعضاء كتابة اجتماع اللجنة للمداولة فيها.
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يجوز لعضو اللجنة أن ينيب عنه غيره من األعضاء في حضور اجتماعات اللجنة بموجب
توكيل خطي  ،على أال يجمع العضو الحاضر على أكثر من تفويض واحد من عضو متغيب،
و أال يمتد التفويض إلى اجتماع آخر.

المدعوون إلى االجتماعات من غير أعضاء اللجنة
لرئيس اللجنة دعوة أي شخص  ،من غير أعضاء اللجنة  ،لحضور أي اجتماع لها بحسب ما يراه
مناسبا  ،من داخل البنك أو من خارجه في حدود صالحياتها  ،على أن ُيضمن ذلك في محضر
اجتماع اللجنة  ،مع ذكر االسم وعالقته بالبنك وسبب دعوته .وال يجوز للمدعوين حضور أي
نقاش يتعلق بهم إال إذا تمت دعوتهم من ِقبل رئيس اللجنة للنقاش معهم  ،وال ُيعتبر أي
من المدعوين عضوا في اللجنة .كما أن للجنة الحق في طلب أي توضيحات أو معلومات
إضافية إذا تطلب األمر.
محاضر االجتماعات
تثبت مداوالت اللجنة وقرارتها في محاضر وتحفظ لدى مكتب مجلس اإلدارة على أن تُ وقع
هذه المحاضر من قبل رئيس الجلسة واألعضاء الحاضرين وأمين سر اللجنة  ،ويتم توزيع
المحاضر على كافة أعضاء اللجنة وتُ َبلَّ غ لمن يلزم لوضعها موضع التنفيذ.

 5أمين سر اللجنة
يقوم رئيس مجلس اإلدارة بالتنسيق مع رئيس اللجنة  -خالل مدة عملها  -باختيار وتعيين
أمين سر لها  ،وتحديد مهامه  ،على أن تشمل على سبيل المثال  ،التنسيق وتوجيه الدعوة
لالجتماعات .ويقوم أمين سر اللجنة بحضور االجتماعات بصفة إدارية فقط وال يشارك بأي
قرار أو تصويت يتم في اللجنة.

 6تقييم أداء اللجنة
تقوم اللجنة  ،باالشتراك مع مجلس اإلدارة  ،باستعراض ومراجعة تقييم األداء السنوي
الخاص بها  ،ويمكن لرئيس اللجنة استعراض نتائج ذلك التقرير شفهيا أثناء انعقاد اجتماعات
مجلس اإلدارة المجدولة.

 7مسؤولية التقارير
تُ عرض قرارات ومحاضر اللجنة على مجلس اإلدارة في أول اجتماع تال إلصدارها  ،وذلك
لإلحاطة  ،وهذه المحاضر تُ شكل جزءا من جدول أعمال مجلس اإلدارة  ،وأيضا يجوز للجنة
تقديم أي تقرير تراه ضروريا للمجلس.

 8الموارد
ينبغي أن تتوافر للجنة المتطلبات الالزمة لالضطالع بمسؤولياتها وواجباتها  ،بما في ذلك
التوصية لدى مجلس اإلدارة باالستعانة بمستشارين خارجيين  ،وتخصيص االعتمادات
المالية الكافية لتلك المهام.
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 9إقرار الالئحة وتعديلها



يتم اعتماد مهام لجنة الترشيحات والمكافآت وضوابط عملها وقواعد اختيار أعضائها
ومدة عضويتهم ومكافآتهم من قبل الجمعية العامة للبنك.



تقوم اللجنة بمراجعة هذه الالئحة كلما كان ذلك مالئما للتأكد من تحديثها حسب
التطورات ذات العالقة  ،و ال يتم تعديل هذه الالئحة إال وفقا لألوضاع النظامية المقررة
وموافقة مجلس اإلدارة .ويتم اعتماد تلك التعديالت من قبل الجمعية العامة للبنك.



اعتمدت هذه الالئحة بقرار مجلس اإلدارة رقم /30ج 678/وتاريخ 2019/12/23م وبقرار
من الجمعية العامة بتاريخ 2020/03/25م.
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مرفقات البنود 15-11

Public

السادة مساهمي بنك الرياض

املوقرين

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،،
إشارة اىل متطلبات املادة ( )71من نظام الشركات واليت تنص على "ال جيوز ان يكون لعضو جملس اإلدارة
أي مصلحة مباشرة او غري مباشرة يف االعمال والعقود اليت تتم حلساب الشركة اال برتخيص من اجلمعية
العامة العادية  ،ووفقاً للضوابط اليت تضعها اجلهة املختصة  ،وعلى عضو جملس اإلدارة ان يبلغ اجمللس مبا له
من مصلحة مباشرة او غري مباشرة يف االعمال والعقود اليت تتم حلساب الشركة".
عليه نود ابالغكم بالتعامالت والعقود اليت ستكون ألعضاء جملس اإلدارة مصلحة مباشرة او غري مباشرة
فيها واليت يسعى البنك للحصول على ترخيص من اجلمعية العامة عليها وهي على النحو التالي :
 .1التصويت على األعمال والعقود اليت ستتم بني البنك واملؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية  ،حيث أن
عضو جملس إدارة بنك الرياض األستاذ نادر إبراهيم الوهييب يعمل لدى املؤسسة العامة للتأمينات
االجتماعية  ،وهي عقود إجيار مبنى املقر الرئيسي لبنك الرياض وعدة مقار أخرى مبدينة الرياض ،
وموقعي صراف آلي  ،بدون شروط أو مزايا خاصة حيث بلغت جممل التعامالت خالل العام 2019م مبلغ
( )40,312,994ريال سعودي  ،والرتخيص بها للعام التالي .
 .2التصويت على األعمال والعقود اليت ستتم بني البنك وشركة االتصاالت السعودية  ،حيث أن عضو
جملس إدارة بنك الرياض األستاذ حممد طالل النحاس ،عضو مبجلس إدارة شركة االتصاالت السعودية
 ،وهي عقد تقديم خدمات الشبكة االفرتاضية اخلاصة بربوتوكول اإلنرتنت ،واتفاقية تقديم خدمات
وحلول االتصاالت وتقنية املعلومات الذكية واملتكاملة  ،وعقد اجيار موقعي صرف آلي  ،بدون شروط أو
مزايا خاصة  ،حيث بلغت جممل التعامالت خالل العام 2019م مبلغ ( )11,287,480ريال سعودي ،
والرتخيص بها للعام التالي .
 .3التصويت على األعمال والعقود اليت ستتم بني البنك وشركة احتاد االتصاالت – موبايلي  ،حيث أن
رئيس جملس إدارة بنك الرياض املهندس عبداهلل حممد العيسى  ،ونائب رئيس جملس إدارة بنك
الرياض املهندس معتز قصي العزاوي  ،أعضاء مبجلس إدارة شركة احتاد االتصاالت – موبايلي  ،وهي عقد
تقديم برامج محاية لتوفري تقنية ) ، (DWDMوعقد تقديم خدمة اتصال مزود اخلدمة الثاني لشبكة
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) ،(SJNوعقد تقديم خدمات االتصاالت ( )Connectivity Servicesملبنى اإلدارة العامة بدون شروط
أو مزايا خاصة  ،حيث بلغت جممل التعامالت خالل العام 2019م مبلغ ( )1,609,676ريـال سعودي ،
والرتخيص به للعام التالي .
 .4التصويت على األعمال والعقد الذي سيتم بني البنك وفندق أم القرى مكارم والذي ميلك فيه األستاذ
حممد إبراهيم العيسى  ،والد رئيس جملس إدارة البنك املهندس عبد اهلل حممد العيسى  ،وهو عقد إجيار
موقع صراف آلي بفندق أم القرى مكارم  ،بدون شروط أو مزايا خاصة  ،حيث بلغ قيمة العقد خالل العام
2019م مبلغ ( )18,000ريال سعودي  ،والرتخيص به للعام التالي .
 .5التصويت على األعمال والعقد الذي سيتم بني البنك وشركة دور للضيافة  ،حيث أن رئيس جملس إدارة
بنك الرياض املهندس عبد اهلل حممد العيسى ،رئيس جملس إدارة شركة دور للضيافة  ،وهو عقد إجيار
صراف آلي بفندق املاريوت الرياض  ،بدون شروط أو مزايا خاصة  ،حيث بلغ قيمة العقد خالل العام
2019م مبلغ ( )30,000ريال سعودي  ،والرتخيص به للعام التالي .
كما نرفق لكم التقرير اخلاص عن هذه التعامالت والصادر عن السادة مراجعي حسابات البنك السادة
برايس ووترهاوس كوبرز .
وتقبلوا خالص حتياتي ،

رئـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس م ـ ـج ـل ـ ـ ـ ـ ــس اإلدارة

عـ ـبـ ــداهلل مـ ـحـ ـم ــد ال ـ ـعـ ـي ـ ـســى
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تتضمن المعامالت مع األطراف ذات العالقة مجموعة من األعمال والعقود التي تتم لحساب البنك والتي يمتلك فيها السادة أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة
مباشرة أو غير مباشرة فيها وهي على النحو التالي:
#

1

2

طبيعة العقد

إيجار مقر فرع شارع الستين  286للمعارض رقم ( - )1,2,3,5
الرياض.

إيجار مقر مبنى اإلدارة العامة سابقا -الرياض.

اسم الطرف ذو العالقة

المالك

عضو مجلس اإلدارة السيد /نادر إبراهيم
الوهيبي يعمل لدى المؤسسة العامة
للتأمينات االجتماعية

المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

عضو مجلس اإلدارة السيد /نادر إبراهيم
الوهيبي يعمل لدى المؤسسة العامة
للتأمينات االجتماعية

المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

نهاية العقد

قيمة العقد
السنوية

2021/09/10

700,000

2020/12/16

3,750,000

2022/08/14

28,244,040

2020/12/24

50,000

2020/09/09

7,568,954

2020/12/31

1,772,600

مركز غرناطة االستثماري
3

إيجار مبنى اإلدارة العامة (واحة غرناطة ) .A1

المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

(المملوكة للمؤسسة العامة للتأمينات
االجتماعية )
مركز غرناطة االستثماري

4

إيجار موقعين صراف آلي في ابراج العليا – الرياض.

5

إيجار عدد خمس أدوار في ابراج العليا ( قطاع تقنية
المعلومات)  -الرياض

6

تقديم خدمات وحلول االتصاالت وتقنية المعلومات الذكية
والمتكاملة.

المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

(المملوكة للمؤسسة العامة للتأمينات
االجتماعية )
مركز غرناطة االستثماري

المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

عضو مجلس اإلدارة السيد /محمد طالل
النحاس عضو بمجلس إدارة الشركة

1
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(المملوكة للمؤسسة العامة للتأمينات
االجتماعية )
شركة االتصاالت السعودية

#

طبيعة العقد

7

ايجار موقعين صراف آلي بمبنى شركة االتصاالت السعودية
– الرياض.

8

تقديم خدمات الشبكة االفتراضية الخاصة ببروتوكول
اإلنترنت .

9

إيجار موقع صراف آلي بفندق أم القرى مكارم  -مكة
المكرمة .

10

11

12

13

برامج حماية لتوفير تقنية ( .) DWDM

عقد تقديم خدمة اتصال مزود الخدمة الثاني لشبكة . SJN

اسم الطرف ذو العالقة

المالك

عضو مجلس اإلدارة السيد /محمد طالل
النحاس عضو بمجلس إدارة الشركة

شركة االتصاالت السعودية

عضو مجلس اإلدارة السيد /محمد طالل
النحاس عضو بمجلس إدارة الشركة

شركة االتصاالت السعودية

السيد محمد ابراهيم العيسى والد رئيس
مجلس ادارة البنك السيد /عبدالله محمد
العيسى
رئيس مجلس اإلدارة السيد /عبدالله محمد
العيسى والسيد  /معتز قصي العزاوي
أعضاء بمجلس إدارة الشركة
رئيس مجلس اإلدارة السيد /عبدالله محمد
العيسى والسيد  /معتز قصي العزاوي
أعضاء بمجلس إدارة الشركة

عقد تقديم  Connectivity Servicesلمبنى اإلدارة العامة-
غرناطة .

رئيس مجلس اإلدارة السيد /عبدالله محمد
العيسى والسيد  /معتز قصي العزاوي
أعضاء بمجلس إدارة الشركة

ايجار موقع صراف آلي فندق الماريوت –الرياض.

رئيس مجلس اإلدارة السيد /عبدالله محمد
العيسى رئيس مجلس ادارة الشركة

2
Public

نهاية العقد

قيمة العقد
السنوية

2022/05/31

80,000

2020/12/17

9,434,880

شركة محمد إبراهيم العيسى وأوالده

2021/02/20

18,000

شركة اتحاد اتصاالت  -موبايلي

2021/05/31

شركة اتحاد اتصاالت  -موبايلي

2020/07/24

26,676

شركة اتحاد اتصاالت  -موبايلي

2020/02/17

485,000

شركة دور للضيافة

2020/11/22

30,000

1,098,000

