
  

 
 

 

 

 



 

 

 مقدمة

 يعلن البنك األهلي السعودي )"البنك األهلي"( عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية )االجتماع األول(.

 مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية

 العامة غير العادية عن طريق وسائل التقنية الحديثة.تم عقد الجمعية 

 تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية

 م(06/05/2021)املوافق  هـ24/09/1442

 وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية

21:45 

 نسبة الحضور

%74.09904 

 أسماء أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرين للجمعية واملتغيبين

 االجتماع أعضاء مجلس اإلدارة التالية أسماؤهم:حضر 

 )رئيس مجلس اإلدارة(.               عبد الواحد الخضيري بن األستاذ/ عمار .1
 )نائب رئيس مجلس اإلدارة(.                  عبد الرحمن الحميّدبن األستاذ/ يزيد  .2
 األستاذ/ سعـيد بن محمد الغامدي. .3
 شريف.األستاذ/ راشد بن إبراهيم  .4
 األستاذ/ ديفيد جيفري مييك. .5
 .هـنـوءماألستاذ/ أنـيـس بن أحـمــد مـ .6
 األستاذ/ سعود بن سليمان الجهني. .7
 األستاذ/ محمد بن علي الحوقل. .8
 األستاذ/ زياد بن محمد مكي التونسي. .9

 األستاذ/ زيد بن عبد الرحمن القويز. .10

 :وقد اعتذر عن الحضور كل من

 األستاذ/ مارشل شارلز بايلي. .1



 

 

 اللجان الحاضرين للجمعية او من ينوبون عنهمأسماء رؤساء 

 عبد الواحد الخضيري )رئيس مجلس اإلدارة، ورئيس اللجنة التنفيذية(. بن األستاذ/ عمار

 األستاذ/ محمد بن علي الحوقل )رئيس لجنة املراجعة(.

 األستاذ/ زيد بن عبد الرحمن القويز )رئيس لجنة الترشيحات واملكافآت والحوكمة(.

 
 البنود

 1 م.2020ديسمبر  31املوافقة على تقرير مجلس اإلدارة للعام املالي املنتهي في 

 2 م.2020ديسمبر  31املوافقة على القوائم املالية عن العام املالي املنتهي في 

 3 م.2020ديسمبر  31املوافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن العام املالي املنتهي في 

هللة( للسهم  80بواقع ) م2020املوافقة على توصية مجلس االدارة بتوزيع ارباح نقدية عن السنة املالية 
% من قيمة السهم االسمية على أن تكون األحقية  8ريال( أي بنسبة  3,582,400,000الواحد املبلغ االجمالي )

للمساهمين املالكين لألسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة واملقيدين في سجل مساهمي 
ركز اإليداع( في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ االستحقاق، الشركة لدى شركة مركز إيداع األوراق املالية )م

 م.23/05/2021على أن يبدأ توزيع األرباح يوم األحد 

4 

املوافقة على تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية على املساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي 
 م.2021عن العام املالي 

5 

املوافقة على تعيين مراجعي حسابات الشركة من بين املرشحين بناءً على توصية لجنة املراجعة، وذلك 
م، وتحديد 2021لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم املالية للربع األول والثاني والثالث والسنوية من العام املالي 

 .أتعابهم
6 

 31ضاء مجلس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية في ريال مكافأة ألع( 4.850.000)املوافقة على صرف مبلغ 
 .م2020ديسمبر 

7 

 8 .م2020املوافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام املالي 

بمجلس ( غير تنفيذي)عمار بن عبد الواحد الخضيري عضوًا  /املوافقة على قرار مجلس اإلدارة بتعيين األستاذ
م إلكمال دورة املجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 01/04/2021اإلدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 

 .م وفقًا التفاقية االندماج14/05/2021
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بمجلس ( غير تنفيذي)يزيد بن عبد الرحمن الحميّد عضوًا  /املوافقة على قرار مجلس اإلدارة بتعيين األستاذ
م إلكمال دورة املجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 01/04/2021اإلدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 

 .م وفقًا التفاقية االندماج14/05/2021
10 

 11 .املوافقة على تعديل سياسة ومعايير وإجراءات الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة

 12 .السنوية الخاصة بأعضاء مجلس اإلدارة واللجان التابعة املوافقة على تعديل سياسة املكافآت

سهم للدورة السادسة من أسهم الخزينة الحالية الناتجة عن صفقة ( 3,241,313)املوافقة على تخصيص عدد 
 .االندماج لبرنامج األسهم املخصصة للموظفين التنفيذيين

13 

أعضاء مجلس اإلدارة من بين املرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ  انتخاباملوافقة على 
 :وهم على النحو التالي م14/05/2024، حيث تنتهي بتاريخ م ومدتها ثالث سنوات15/05/2021

 اسم عضو مجلس اإلدارة #

 محمد علي الغامديبن سعيد  1

 عبدالواحد فالح الخضيريبن عمار  2

 عبدالرحمن إبراهيم الحميّدبن يزيد  3

 سليمان عوض الجهنيبن سعود  4

 سعد إبراهيم املعجلبن ابراهيم  5

 محمد عبدالرحمن العودانبن عبدالرحمن  6

 إبراهيم محمد شريفبن راشد  7

 محمدمكي صالح التونسيبن زياد  8

 عبدالرحمن عبدا الله القويزبن زيد  9

 عذيب مطلق الرويليبنت شيال  10

 عبدالرحمن صعينين الرويسبن عبدالله  11
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املوافقة على تشكيل لجنة املراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة القادمة 
 :م علمًا أن املرشحين هم2024-05-14م وتنتهي في تاريخ 2021-05-15والتي تبدأ عملها من تاريخ 

 البراك محمد بن عبدالرحمن /الدكتور•

 الطويل محمد بن خالد /الدكتور•

 العائد سليمان بن علي /األستاذ•

 العتيقي سليمانبن  عبدالعزيز /األستاذ•

15 

من ( 1)املوافقة على تفويض مجلس اإلدارة بصالحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة 
عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو  املادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك ملدة

حتى نهاية دورة مجلس االدارة املفوض أيهما أسبق، وذلك وفقًا للشروط الواردة في الضوابط واالجراءات 
 .التنظيمية الصادرة تنفيذًا لنظام الشركات الخاصة بشركات املساهمة املدرجة

16 

والتي " بوبا"املوافقة على األعمال والعقود التي تمت بين البنك األهلي وشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني 
زيد بن عبد الرحمن القويز مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل منصب  /لعضو مجلس اإلدارة سعادة األستاذ

التأمين الطبي ملوظفي البنك األهلي عضو مجلس إدارة في شركة بوبا، وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات 
 189,680,265م، وقد تم هذا التعاقد عن طريق املنافسة بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 2021للعام 

 .ريـال سعودي

17 

( طرف ذو عالقة)املوافقة على األعمال والعقود التي تمت بين البنك األهلي وشركة عِلم ألمن املعلومات 
 :جلس اإلدارة املمثلين لصندوق االستثمارات العامة التالية أسمائهموالتي ألعضاء م

 4. ديفيد جيفري مييك /األستاذ-3. راشد بن إبراهيم شريف /األستاذ-2.  سعـيد بن محمد الغامدي /األستاذ--1
 .مارشل شارلز بايلي /األستاذ-

مملوكة بالكامل ألحد كبار ( عالقةطرف ذو )مصلحة غير مباشرة فيها، حيث شركة عِلم ألمن املعلومات 
وهي عبارة عن عقد ملدة سنة، لالستفادة من خدمة ( صندوق االستثمارات العامة)مساهمي البنك األهلي 

، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو (حزمة" )تحقق"التحقق من رقم الهاتف الجوال للعمالء من خالل خدمة 
 .ل سعوديريـا 18.400.000مزايا تفضيلية، بمبلغ 

18 

( سمة)املوافقة على األعمال والعقود التي تمت بين البنك األهلي والشركة السعودية للمعلومات االئتمانية 
والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ سعـيد بن محمد الغامدي مصلحة غير مباشرة فيها حيث كان يشغل 

م، 07/04/2020حتى تاريخ ( سمة)مانية منصب رئيس مجلس إدارة في الشركة السعودية للمعلومات االئت
وهي عبارة عن عقد باالشتراك في خدمة التحقق عند زيادة الحد االئتماني للعمالء، وقد تم هذا التعاقد بدون 

 .ريـال سعودي 131.429شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 

19 



 

 

االتصاالت السعودية والتي لعضو مجلس املوافقة على األعمال والعقود التي تمت بين البنك األهلي وشركة 
اإلدارة األستاذ راشد بن إبراهيم شريف مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في 

 (SMS) شركة االتصاالت السعودية، وهي عبارة عن عقد لتجديد عقد  حزمة خدمات الرسائل النصية القصيرة
ريـال  96.410.250ريق املنافسة بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ م، وقد تم هذا التعاقد عن ط2021للعام 

 .سعودي

20 

املوافقة على األعمال والعقود التي تمت بين البنك األهلي وشركة حلول االتصاالت السعودية والتي لعضو 
مجلس اإلدارة األستاذ راشد بن إبراهيم شريف مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل منصب عضو مجلس 

كروسوفت، ملدة ثالث إدارة في شركة االتصاالت السعودية، وهي عبارة عن عقد تجديد اتفاقية رخصة ماي
ريـال  63,247,258سنوات، وقد تم هذا التعاقد عن طريق املنافسة بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 

 .سعودي

21 

املوافقة على األعمال والعقود التي تمت بين البنك األهلي وشركة حلول االتصاالت السعودية والتي لعضو 
شريف مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل منصب عضو مجلس  مجلس اإلدارة األستاذ راشد بن إبراهيم

Arbor إدارة في شركة االتصاالت السعودية، وهي عبارة عن تجديد خدمة سحابة ملدة ثالث سنوات  DDoS لـ 
، وقد تم هذا التعاقد عن طريق املنافسة بدون شروط أو مزايا (م2023مارس  27م إلى 2020مارس  28من )

 .ريال سعودي 2,116,446تفضيلية، بمبلغ 

22 

املوافقة على األعمال والعقود التي تمت بين البنك األهلي وشركة االتصاالت السعودية والتي لعضو مجلس 
اإلدارة األستاذ راشد بن إبراهيم شريف مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في 

I د خدماتشركة االتصاالت السعودية، وهي عبارة عن عقد تجدي P-VPN  م 01/01/2021)ملدة ثالث سنوات– 
 ريـال 73.153.989 بمبلغ تفضيلية، مزايا أو شروط بدون املنافسة طريق عن التعاقد هذا تم وقد ،(م31/12/2023

 .سعودي

23 

املوافقة على األعمال والعقود التي تمت بين البنك األهلي وشركة حلول االتصاالت السعودية والتي لعضو 
مجلس اإلدارة األستاذ راشد بن إبراهيم شريف مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل منصب عضو مجلس 

أجهزة نقاط البيع ملدة  إدارة في شركة االتصاالت السعودية، وهي عبارة عن عقد لتجديد عقد  شبكة اتصال
 .ريـال سعودي 24,840,000سنة، وقد تم هذا التعاقد عن طريق املنافسة بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 

24 

املوافقة على األعمال والعقود التي تمت بين البنك األهلي وشركة االتصاالت السعودية والتي لعضو مجلس 
اإلدارة األستاذ راشد بن إبراهيم شريف مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في 

الصراف اآللي، ملدة خمس  شركة االتصاالت السعودية، وهي عبارة عن إيجار أربعة مواقع متعددة ألجهزة
 .ريـال سعودي 550,000سنوات، وقد تم هذا التعاقد عن طريق املنافسة بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 

25 

املوافقة على األعمال والعقود التي تمت بين البنك األهلي وشركة االتصاالت السعودية والتي لعضو مجلس 
اإلدارة األستاذ راشد بن إبراهيم شريف مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في 

26 



 

 

الصراف اآللي، ملدة ثالث شركة االتصاالت السعودية، وهي عبارة عن إيجار سبعة مواقع متعددة ألجهزة 
 .ريـال سعودي 765,000سنوات، وقد تم هذا التعاقد عن طريق املنافسة بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 

املوافقة على األعمال والعقود التي تمت بين البنك األهلي وشركة بندة للتجزئة والتي لعضو مجلس اإلدارة 
نه مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل منصب نائب رئيس مجلس أنيس بن أحمد موءم /سعادة األستاذ

إدارة في شركة بندة للتجزئة، وهي عبارة عن إيجار ثالثة وعشرون مواقع متعددة ألجهزة الصراف اآللي، ملدة 
ريـال  9,070,000ثالث سنوات، وقد تم هذا التعاقد عن طريق املنافسة بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 

 .سعودي

27 

طرف )املوافقة على األعمال والعقود التي تمت بين البنك األهلي والشركة السعودية للصناعات العسكرية 
 :والتي ألعضاء مجلس اإلدارة املمثلين لصندوق االستثمارات العامة التالية أسمائهم( ذو عالقة

 4. ديفيد جيفري مييك /األستاذ-3 .راشد بن إبراهيم شريف /األستاذ-2.  سعـيد بن محمد الغامدي /األستاذ-1
 .مارشل شارلز بايلي /األستاذ-

مملوكة بالكامل ( طرف ذو عالقة)مصلحة غير مباشرة فيها، حيث الشركة السعودية للصناعات العسكرية 
%( 10)بيع كامل حصة األسهم البالغة )وهي عبارة عن ( صندوق االستثمارات العامة)ألحد كبار مساهمي البنك 

بمبلغ ( طرف ذو عالقة)في شركة اإللكترونيات املتقدمة وذلك للشركة السعودية للصناعات العسكرية 
 .من إجمالي إيرادات البنك وفقًا آلخر قوائم مالية%(1)إجمالي أقل من 

28 

املوافقة على األعمال والعقود التي تمت بين البنك األهلي وشركة أكسينتشر السعودية والتي لعضو مجلس 
إلدارة األستاذ زياد بن محمد مكي التونسي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة ا

شهر، وقد تم هذا  12ملدة  في شركة أكسينتشر السعودية، وهي عبارة عن عقد
 .ـال سعوديري 42,550,000التعاقد عن طريق املنافسة بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 

29 

املوافقة على األعمال والعقود التي تمت بين البنك األهلي وشركة أكسينتشر السعودية والتي لعضو مجلس 
اإلدارة األستاذ زياد بن محمد مكي التونسي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة 

األهلي "ات استشارية تتعلق بشركة في شركة أكسينتشر السعودية، وهي عبارة عن عقد لتقديم خدم
، وقد تم هذا التعاقد عن طريق املنافسة بدون (09/11/2020إلى  01/09/2020من )شهر  2.25، ملدة "إسناد

 .ريـال سعودي 1,725,000شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 

30 

السعودية والتي لعضو مجلس  املوافقة على األعمال والعقود التي تمت بين البنك األهلي وشركة أكسينتشر
اإلدارة األستاذ زياد بن محمد مكي التونسي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة 
في شركة أكسينتشر السعودية، وهي عبارة عن عقد توقيع اتفاقية تقديم خدمات استشارية لدعم مشروع 

إلى  22/07/2020من )شهر  3.5األنظمة التقنية ملدة  االندماج مع مجموعة سامبا املالية فيما يتعلق بدمج
ريـال  5,635,000وقد تم هذا التعاقد عن طريق املنافسة بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ ( 21/11/2020

 .سعودي

31 



 

 

السعودية والتي لعضو مجلس  املوافقة على األعمال والعقود التي تمت بين البنك األهلي وشركة أكسينتشر
اإلدارة األستاذ زياد بن محمد مكي التونسي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة 
في شركة أكسينتشر السعودية، وهي عبارة عن اتفاقية معالجة أداء تطبيق األهلي موبايل، وقد تم هذا 

 .ريـال سعودي1,530,000ضيلية، ملدة أربعة أشهر بمبلغ التعاقد عن طريق املنافسة بدون شروط أو مزايا تف

32 

املوافقة على األعمال والعقود التي تمت بين البنك األهلي وشركة أكسينتشر السعودية والتي لعضو مجلس 
اإلدارة األستاذ زياد بن محمد مكي التونسي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة 

،  شر السعودية، وهي عبارة عن اتفاقية خدمات الدعم لنظام األهلي كابيتالفي شركة أكسينت
ريـال  9,293,438شهر وقد تم هذا التعاقد عن طريق املنافسة بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ  60ملدة 

 .سعودي

33 

نتشر السعودية والتي لعضو مجلس املوافقة على األعمال والعقود التي تمت بين البنك األهلي وشركة أكسي
اإلدارة األستاذ زياد بن محمد مكي التونسي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة 
في شركة أكسينتشر السعودية، وهي عبارة عن اتفاقية خدمات استشارية تتعلق باستراتيجية بيانات البنك 

 2,167,000ن طريق املنافسة بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ أشهر وقد تم هذا التعاقد ع 3األهلي، ملدة 
 .ريـال سعودي

34 

السعودية والتي لعضو  املوافقة على األعمال والعقود التي تمت بين البنك األهلي وشركة أكسينتشر
مجلس اإلدارة األستاذ زياد بن محمد مكي التونسي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل منصب عضو 

 ينطاق إضاف  -مجلس إدارة في شركة أكسينتشر السعودية، وهي عبارة عن عقد برنامج الرؤية الرقمية 
(Digital Vision Program -  Additional Scope)  وقد تم هذا التعاقد عن طريق املنافسة بدون شهور،  6ملدة

 .ريـال سعودي 8.326.000شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 
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السعودية والتي لعضو مجلس  املوافقة على األعمال والعقود التي تمت بين البنك األهلي وشركة أكسينتشر
اإلدارة األستاذ زياد بن محمد مكي التونسي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة 
في شركة أكسينتشر السعودية، وهي عبارة عن عقد برنامج تكامل تقنية املعلومات ملشروع اندماج البنك 

تم هذا التعاقد عن طريق املنافسة بدون شروط أو مزايا  شهور، وقد 4األهلي ومجموعة سامبا املالية ملدة 
 .ريـال سعودي 2.518.500تفضيلية، بمبلغ 

36 

والتي لعضو ( موبايلي)املوافقة على األعمال والعقود التي تمت بين البنك األهلي وشركة اتحاد اتصاالت 
مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل أخو العضو منصب  مجلس اإلدارة األستاذ زيد بن عبدالرحمن القويز
ممثالً عن املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية، ( موبايلي)رئيس مجلس إدارة في شركة اتحاد اتصاالت 

، (موبايلي)لشركة اتحاد اتصاالت  (SMS) وهي عبارة عن عقد معالجة دفع فاتورة معلقة لحزمة الرسائل النصية
م، وقد تم هذا التعاقد عن طريق املنافسة بدون شروط أو 2019م حتى ديسمبر 2019تمبر سب 13للفترة من 

 .ريـال سعودي 7,168,535مزايا تفضيلية، بمبلغ 
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املوافقة على األعمال والعقود التي تمت بين البنك األهلي وشركة الخليج للتدريب والتعليم والتي لعضو 
رحمن القويز مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل أخو العضو منصب مجلس اإلدارة األستاذ زيد بن عبد ال

 التحول إدارة –عضو مجلس إدارة في شركة الخليج للتدريب والتعليم وهي عبارة عن عقد دورة تدريبية 
 التعاقد هذا تم وقد ، األهلي البنك ملوظفي 4 املستوى املعلومات لتكنولوجيا التحتية البنية في االحترافي

 .ريـال سعودي 51.750روط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ ش بدون املنافسة طريق عن
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