
  

 

  الراجحي لمصرف والثالثينالثانية  العادية العامة الجمعية بنود

  .م2020 ديسمبر 31 في المنتهية المالية السنة عن اإلدارة مجلس تقرير على التصويت (1

 .م2020 ديسمبر 31 في المنتهية المالية السنة عن المالية القوائم على التصويت (2

 .م2020 ديسمبر 31 في المنتهية المالية السنة عن المصرف حسابات يمراجع تقرير على التصويت (3

 .م2020 ديسمبر 31 في المنتهية المالية السنة عن اإلدارة مجلس أعضاء ذمة إبراء على التصويت (4

 (2,500وقدرها ) م2020 ديسمبر 31 في المنتهية المالية السنة عن للمساهمين نقدية أرباح بتوزيع اإلدارة مجلس توصية على التصويت (5

 على أن تكون األحقية للمساهمي اإلسمية، السهم قيمة من%( 10) تمثل والتي الواحد للسهم سعودي لاير( 1.00) بواقع سعودي لاير مليون

لدى شركة مركز إيداع األوراق  المصرفلألسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي  المالكينالمصرف 

 م(.2021-04-06المالية )مركز اإليداع( في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ االستحقاق، على أن يبدأ توزيع األرباح يوم )

سنوي عن العام المالي  ربع وأ سنوي نصف بشكل المصرف مساهمي على مرحلية رباحأ عبتوزي دارةاإل مجلس تفويض على التصويت  (6

 .م2021

وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم  المراجعة،من بين المرشحين بناء على توصية لجنة  للمصرفالتصويت على تعيين مراجعي الحسابات  (7

 .أتعابهم وتحديد م2021لعام المالي ل ةالسنويالقوائم المالية للربع األول والثاني والثالث واألولية المالية 

 31م وحتى 2020يناير  1لاير سعودي كمكافآت وتعويضات ألعضاء مجلس اإلدارة للفترة من  ( 5,148,125التصويت على صرف مبلغ )  (8

    .م2020ديسمبر 

 31م وحتى 2020يناير  1لجنة المراجعة للفترة من ألعضاء  لاير سعودي كمكافآت وتعويضات (  860,656التصويت على صرف مبلغ )  (9

   .م2020ديسمبر 

( من المادة الحادية والسبعين من نظام 1التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بصالحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة ) (10

ى نهاية دورة مجلس اإلدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حت

 .جراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجةالضوابط واإل

لجنة المراجعة خمسة أعضاء، وذلك  عدد أعضاءزيادة عدد مقاعد أعضاء لجنة المراجعة من ثالث الى خمسة مقاعد ليصبح التصويت على  (11

 بتعيين: 

 رئيساً. –( مجلس إدارة مستقل )عضوالسيف األستاذ عبداللطيف بن علي   (أ

 عضواً. – األستاذ رائد بن عبدهللا التميمي )عضو مجلس إدارة غير تنفيذي(  (ب

 .الذاتية(السيرة  )مرفقم 13/11/2023من تاريخ موافقة الجمعية وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ  عضاء في لجنة المراجعة ابتداءً أ

م 28/3/2024سنوات حيث تنتهي بتاريخ  3على تشكيل الهيئة الشرعية للمصرف من تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية ومدتها التصويت  (12

 :)مرفق سيرهم الذاتية(

 خ/ عبدالعزيز بن حمين الحمين.معالي الشي (أ
 معالي الشيخ/ سعد بن تركي الخثالن. (ب

 الشيخ/ سليمان بن عبدهللا الماجد. (ج

 الشيخ/ صالح بن عبدهللا اللحيدان. (د

 .الشيخ/ عبدهللا بن ناصر السلمي (ه

 

 مصلحة بدر بن محمد الراجحي /األستاذ اإلدارة مجلس لعضو والتي بيرينوشركة  المصرف بينتمت التي والعقود  األعمال على التصويت (13

المعبئة،  المعدنية المياه توريد عقد خدمات عن عبارة وهي ،بيرينمجلس إدارة في شركة  عضوفيها حيث يشغل العضو منصب  مباشرة غير



  

 

والترخيص بها  لاير سعودي )مرفق(. 356,850مبلغ  2020حيث بلغت قيمة التعامالت لعام  سنة واحدة ومدته ،تفضيلية زاياشروط وم بدون

 لعام قادم. 

 اإلدارة مجلس لعضو والتي عبدالعزيز الراجحي وأوالده لالستثمار وشركة محمد المصرفبين تمت  والعقود التي األعمال على التصويت (14

فيها حيث يشغل العضو منصب عضو مجلس إدارة في شركة محمد عبدالعزيز الراجحي  مباشرة غير مصلحة بدر بن محمد الراجحي /األستاذ

حيث بلغت  سبع سنوات ومدته ،تفضيلية مزاياشروط و ، بدونالجنوبية اإلقليمية اإلدارة مبنى إيجارعقد  عن عبارة وهي لالستثمار،وأوالده 

 والترخيص بها لعام قادم.  لاير سعودي )مرفق(. 282,373مبلغ  2020قيمة التعامالت لعام 

 اإلدارة مجلس لعضو والتي عبدالعزيز الراجحي وأوالده لالستثمار وشركة محمد المصرف بينتمت التي والعقود  األعمال على التصويت (15

فيها حيث يشغل العضو منصب عضو مجلس إدارة في شركة محمد عبدالعزيز الراجحي  مباشرة غير مصلحة بدر بن محمد الراجحي /األستاذ

حيث بلغت ، سبع سنوات ومدته تفضيلية مزاياشروط و أبها بدون في المباشرة المبيعات مكتب إيجار عقد عن عبارة وهي لالستثمار،وأوالده 

 والترخيص بها لعام قادم.  لاير سعودي )مرفق(. 46,000مبلغ  2020قيمة التعامالت لعام 

 اإلدارة مجلس لعضو والتي عبدالعزيز الراجحي وأوالده لالستثمار وشركة محمد المصرف بينتمت التي والعقود  األعمال على التصويت (16

الراجحي فيها حيث يشغل العضو منصب عضو مجلس إدارة في شركة محمد عبدالعزيز  مباشرة غير مصلحة بدر بن محمد الراجحي /األستاذ

حيث بلغت قيمة  خمس سنوات ومدته، تفضيلية مزاياشروط و موقع جهاز صرف آلي، بدون إيجار عقد عن عبارة وهي وأوالده لالستثمار،

 والترخيص بها لعام قادم.  لاير سعودي )مرفق(. 40,250مبلغ  2020التعامالت لعام 

رائد بن عبدهللا  /األستاذ اإلدارة مجلس لعضو والتي والتصنيع األهلية الغازوشركة  المصرف والعقود التي تمت بين األعمال على التصويت (17

 إيجار عقد عن عبارة وهي فيها حيث يشغل العضو منصب عضو مجلس إدارة في شركة الغاز والتصنيع األهلية، مباشرة غير مصلحة التميمي

لاير سعودي  126,500مبلغ  2020بلغت قيمة التعامالت لعام  حيث سنة واحدة تفضيلية، ومدته موقع جهاز صرف آلي، بدون شروط ومزايا

 )مرفق(. والترخيص بها لعام قادم. 

عبدهللا بن  /لرئيس مجلس اإلدارة األستاذ والتي وشركة فرسان للسفر والسياحة المصرف بينتمت التي والعقود  األعمال على التصويت (18

 مزايابدون شروط و، والسياحة السفر خدمات تقديم عقد عن عبارة وهي مملوكة له،فيها كونها شركة  مباشرة سليمان الراجحي مصلحة

 والترخيص بها لعام قادم.  لاير سعودي )مرفق(. 978,821مبلغ  2020حيث بلغت قيمة التعامالت لعام  سنة واحدة ومدته تفضيلية

 عقد عن عبارة وهي عبدهللا بن سليمان الراجحي، /األستاذورئيس مجلس اإلدارة  المصرف بينتمت التي والعقود  األعمال على التصويت (19

 632,500مبلغ  2020حيث بلغت قيمة التعامالت لعام  سنة واحدة ومدته تفضيلية مزايابدون شروط ووالتحويل،  للصرافة البطحاء مركز إيجار

 والترخيص بها لعام قادم.  لاير سعودي )مرفق(.

عبدهللا بن  /لرئيس مجلس اإلدارة األستاذ والتي للتأمين التعاوني وشركة الراجحي المصرف بينتمت التي والعقود  األعمال على التصويت (20

شركة الراجحي للتأمين عضو مجلس إدارة في عبدهللا بن سليمان الراجحي  /األستاذفيها حيث يشغل  مباشرة غير سليمان الراجحي مصلحة

، بدون وثائق التأمين الشامل للبنوك والممتلكات وانقطاع األعمال وتغطية المدراء والتنفيذيينعن تجديد التعاقد على  عبارة وهي ،التعاوني

والترخيص بها  لاير سعودي )مرفق(. 99,466,000مبلغ  2020حيث بلغت قيمة التعامالت لعام  سنة واحدة ومدته، تفضيلية مزاياشروط و

 لعام قادم. 

 بن عبدهللا /األستاذ اإلدارة مجلس لرئيس والتي التعاوني للتأمين الراجحي وشركة المصرف بينتمت التي  والعقود األعمال على التصويت (21

 للتأمين الراجحي شركة في إدارة مجلس عضو الراجحي سليمان بن عبدهللا /األستاذ يشغل حيث فيها مباشرة غير مصلحة الراجحي سليمان

بلغت قيمة  حيث واحدة سنة ومدته تفضيلية مزايا، بدون شروط وللسيارات الشامل التأمين وثائق على التعاقد تجديد عن عبارة وهي التعاوني،

 والترخيص بها لعام قادم.  لاير سعودي )مرفق(. 621,144,000 مبلغ 2020التعامالت لعام 


