
يســر مجلــس إدارة مصــرف الراجحــي دعــوة مســاهميه الكــرام لحضــور اجتمــاع الجمعيــة العامــة العاديــة الواحــد والثالثيــن 
)االجتمــاع األول(المقــرر عقدهــا فــي تمــام الســاعة السادســة والنصــف مــن مســاء يــوم االثنيــن 23 ربيــع األول 1442هـــ الموافــق 
9 نوفمبــر 2020م  )حســب تقويــم أم القــرى( وذلــك فــي مبنــى بــرج مصــرف الراجحــي )االدارة العامــة(– قاعــة االجتماعــات الــدور 

ــاض حــي المــروج -  االول  – فــي مدينــة الري
هــذا وســيتم عقــد اإلجتمــاع عبــر وســائل التقنيــة الحديثــة )عــن بعــد( وذلــك بنــاء علــى تعميــم هيئــة الســوق الماليــة القاضــي 
 
ً
ــا باالكتفــاء بعقــد جمعيــات الشــركات المســاهمة المدرجــة عبــر وســائل التقنيــة الحديثــة عــن ُبعــد وتعليــق عقدهــا حضوري
 علــى ســالمة المتعامليــن فــي الســوق الماليــة و ضمــن دعــم الجهــود و االجــراءات الوقائيــة و 

ً
ــك حرصــا حتــى إشــعار آخــر، وذل

االحترازيــة مــن قبــل الجهــات الصحيــة المختصــة و ذات العالقــة للتصــدي لفيــروس كورونــا الجديــد )COVID-19( ، و امتــدادا 
ــة  ــر الوقائي ــاذ التدابي ــي اتخ ــعودية ف ــة الس ــة العربي ــي المملك ــة ف ــات الحكومي ــة الجه ــا كاف ــي نبذله ــة الت ــود المتواصل للجه

الالزمــة لمنــع انتشــاره.  وذلــك للتصويــت علــى البنــود التاليــة :
 مــن تاريــخ 2020/11/14م ولمــدة 

ً
التصويــت علــى انتخــاب أعضــاء مجلــس اإلدارة للــدورة القادمــة والتــي تبــدأ اعتبــارا  )1  

ثــالث ســنوات تنتهــي فــي 2023/11/13م، مــع مالحظــة أنــه فــي حــال كانــت نتائــج التصويــت ال تمكــن المصــرف مــن 
تعييــن الحــد األدنــى مــن األعضــاء المســتقلين فــي المجلــس حســب المتطلبــات التنظيميــة، فســيتم إحــالل أعضــاء 

مســتقلين مــكان األعضــاء غيــر المســتقلين حســب عــدد األصــوات التــي ســيحصلون عليهــا.
التصويــت علــى تشــكيل لجنــة المراجعــة للــدورة الجديــدة والتــي تبــدأ مــن تاريــخ 14 نوفمبــر 2020م ولمــدة ثــالث   )2  
: مــن  كل  أعضائهاوهــم  ومكافــآت  عملهــا  وضوابــط  مهامهــا  وعلــى  2023م،  نوفمبــر   13 فــي  وتنتهــي  ســنوات 

عبداهلل علي محمد المنيف أ.   
وليد عبداهلل احمد تميرك ب.   

فراج منصور مطلق ابواثنين ج.   
التصويت على تعديل الئحة الهيئة الشرعية.  )3  

 للمــادة )33( مــن النظــام األساســي للمصــرف، فــإن النصــاب القانونــي لعقــد اجتمــاع الجمعيــة العامــة العاديــة 
ً
 بأنــه طبقــا

ً
علمــا

للمصــرف هــو حضــور مســاهمين يمثلــون علــى األقــل مــا نســبته 25% مــن رأس المــال، وفــي حــال عــدم اكتمــال النصــاب فــي هــذا 
 
ً
االجتمــاع، ســيتم عقــد اجتمــاع ثــان بعــد ســاعة واحــدة مــن الوقــت المقــرر لعقــد االجتمــاع األول، ويكــون االجتمــاع الثانــي صحيحــا

أيــا كان عــدد األســهم الممثلــة فيــه.
ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:

-  يــود المصــرف التوضيــح لعمــوم المســاهمين بــأن أحقيــة حضــور الجمعيــة العامــة العاديــة والتــي ســتنعقد يــوم االثنيــن  23 
ربيــع األول 1442هـــ الموافــق 9 نوفمبــر 2020م )حســب تقويــم أم القــرى( ، هــي للمســاهمين المقيديــن فــي ســجل مســاهمي 

المصــرف لــدى مركــز االيــداع بنهايــة جلســة التــداول التــي تســبق اجتمــاع الجمعيــة العامــة بحســب األنظمــة واللوائــح.
-  بإمــكان المســاهمين الكــرام المســجلين فــي موقــع خدمــات تداوالتــي اإللكترونــي التصويــت عــن بعــد علــى بنــود اجتمــاع 
 مــن  

ً
 بــأن التصويــت عــن ُبعــد يبــدأ مــن الســاعة 10 صباحــا

ً
الجمعيــة العامــة وذلــك مــن خــالل خدمــة )التصويــت اإللكترونــي(، علمــا

يــوم 19 ربيــع االول 1442 هـــ الموافــق 05 نوفمبــر 2020م، حتــى نهايــة وقــت انعقــاد الجمعيــة، يــوم 23 ربيــع االول 1442هـــ  الموافــق 
09 نوفمبــر 2020م.

وعليــه ندعــو جميــع مســاهمي المصــرف إلــى المشــاركة والتصويــت عــن ُبعــد عــن طريــق زيــارة الموقــع اإللكترونــي الخــاص 
 لجميــع 

ً
ــا ــت متــاح مجان ــي والتصوي ــأن التســجيل فــي خدمــات تداوالت  ب

ً
ــي https://www.tadawulaty.com.sa علمــا بتداوالت

المســاهمين. 
- للتواصــل ولمزيــد مــن المعلومــات يمكــن االتصــال بأمانــة ســجل المســاهمين بالمصــرف خــالل أوقــات الــدوام الرســمي علــى 

shareholders@alrajhibank.com.sa   الهاتــف رقــم  8282515 -011 او عــن طريــق البريــد االلكترونــي
ســيتم اســتقبال أســئلة واستفســارات المســاهمين الكــرام أثنــاء انعقــاد الجمعيــة عــن طريــق التواصــل مــع إدارة عالقــات 

Shareholders@alrajhibank.com.sa االلكترونــي:    البريــد  طريــق  عــن  المســاهمين 
ونود االحاطة بأنه سيكون هناك بث صوتي مباشر للجمعية وذلك عن طريق الرابط المتاح في نظام تداوالتي.

ينــوه المصــرف انــه وحرصــا علــى حقــوق مســاهميه الكــرام الذيــن لــم يقومــوا خــالل الفتــرات الســابقة باســتالم اربــاح اســهمهم 
او ايــداع شــهادات اســهمهم فــي محافظهــم االســتثمارية ، فقــد تــم إدراج خاصيــة البحــث عــن أســمائهم علــى موقــع المصــرف 

عبــر الرابــط : 
 https://www.alrajhibank.com.sa/ar/alrajhi-group/investor-relations/dividends/unclaimed-dividends

ــذا يأمــل المصــرف مــن كل مســاهم يجــد اســمه ضمــن هــذه القوائــم التكــرم بالتواصــل مــع امانــة ســجل المســاهمين فــي  ل
المصــرف عــن طريــق : 

هاتف 011-8282515   
ص.ب 28 الرياض 11411     

shareholders@alrajhibank.com.sa   البريد االلكتروني
وذلك بهدف مطابقة البيانات ومن ثم اتخاذ االجراءات الالزمة لصرف االرباح 

واهلل ولي التوفيق

يدعو مصرف الراجحي السادة مساهمي المصرف لحضور اجتماع 
الجمعية العامة العادية الواحد والثالثين  


