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 البند #

ي  الموافقة  .1
 
 م. 2021ديسمير  31عىل تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية ف

ي  الموافقة  .2
 
 م. 2021ديسمير  31عىل القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية ف

ي  الموافقة  .3
 
 م. 2021ديسمير  31عىل تقرير مراجع حسابات المرصف عن السنة المالية المنتهية ف

ي عىل إبراء  الموافقة  .4
 
 م. 2021ديسمير  31ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية ف

5.  
ي 29/06/2021عىل قرار مجلس اإلدارة بتاري    خ   الموافقة

 
م بما تم توزيعه من أرباح عىل المساهمير  عن النصف األول من السنة المالية المنتهية ف

 ة السهم اإلسمية. %( من قيم14( ريال وبنسبة )1.40م بواقع )2021ديسمير  31

6.  

:  أسهمعىل توصية مجلس اإلدارة بزيادة رأس مال المرصف عن طريق منح  الموافقة  لما يىلي
ً
 مجانية وفقا

 مليون ريال سعودي. 15,000هو المبلغ االجمالي للزيادة  (أ
ريال سعودي بنسبة  مليون 40,000مليون ريال سعودي، وسيصبح رأس المال بعد الزيادة  25,000رأس المال قبل الزيادة  (ب

 %. 60قدرها 
 مليون سهم.  4,000مليون سهم، وسيصبح عدد األسهم بعد الزيادة  2,500عدد األسهم قبل الزيادة  (ج
ي تحقيق معدالت نمو جيدة خالل األعوام القادمة.  (د

 
 تهدف هذه التوصية ال تعزيز موارد المرصف مما يساهم ف

أسهم  5أسهم لكل  3ن ريال من حساب األرباح المبقاة، وذلك عن طريق منح مليو  15,000ستتم الزيادة من خالل رسملة مبلغ  (ـه
 مملوكة. 

ي محفظة واحدة لجميع حملة األسهم وتباع بسعر السوق تم توزع قيمتها  (و
 
ي حال وجود كسور أسهم فإنه سيتم تجميع الكسور ف

 
ف

 من تاري    خ تحديد األسهم الجديدة يوم 30عىل حملة األسهم المستحقير  للمنحة كل بحسب حصته خالل مدة ال تتجاوز 
ً
ا

 المستحقة لكل مساهم. 
ي اجتماع الجمعية العامة الغير العادية عىل زيادة رأس المال ستكون األحقية للمساهمير   (ز

 
ي حال وافق مساهمي المرصف ف

 
ف

كة ي سجل مساهمي المرصف لدى شر
 
مركز إيداع األوراق  المالكير  لألسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين ف

ي يوم تداول يىلي تاري    خ انعقاد الجمعية العامة غير العادية. 
ي نهاية ثان 

 
 المالية )مركز اإليداع( ف

كة. 3المادة ) تعديل عىل الموافقة  .7  ( من النظام األساس للمرصف والمتعلقة بأغراض الشر

 . والمتعلقة بزيادة رأس المال( من النظام األساس للمرصف 6عىل تعديل المادة ) الموافقة  .8

. 10المادة )تعديل عىل  الموافقة  .9   ( من النظام األساس للمرصف والمتعلقة بسجل المساهمير 

  باألسهم الممتازة.  والمتعلقة مرصف( من النظام األساس لل11المادة )تعديل عىل  الموافقة  .10

كة.  والمتعلقة مرصف( من النظام األساس لل14المادة )تعديل عىل  الموافقة  .11   بإدارة الشر

  ( من النظام األساس للمرصف والمتعلقة بانتهاء عضوية المجلس. 15المادة )تعديل عىل  الموافقة  .12

  المجلس.  بصالحيات( من النظام األساس للمرصف والمتعلقة 16المادة )تعديل عىل  الموافقة  .13

  . باللجنة التنفيذية( من النظام األساس للمرصف والمتعلقة 17المادة )تعديل عىل  الموافقة  .14

 ( من النظام األساس للمرصف والمتعلقة بصالحيات رئيس مجلس اإلدارة والنائب وأمير  الش. 19المادة )تعديل عىل  الموافقة  .15

  . المنتدببصالحيات العضو ( من النظام األساس للمرصف والمتعلقة 21المادة )تعديل عىل  الموافقة  .16

ام( من النظام األساس للمرصف والمتعلقة 22المادة )تعديل عىل  الموافقة  .17   . بتشكيل لجنة المراجعة وااللي  

  . بدعوة الجمعيات( من النظام األساس للمرصف والمتعلقة 31المادة )تعديل عىل  الموافقة  .18

 ( من النظام األساس للمرصف والمتعلقة بتعيير  مراجع الحسابات. 39المادة ) تعديلعىل  الموافقة  .19
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 ( من النظام األساس للمرصف والمتعلقة بتقارير مراجع الحسابات. 41المادة ) تعديلعىل  الموافقة  .20

  . بالوثائق المالية( من النظام األساس للمرصف والمتعلقة 43المادة )تعديل عىل  الموافقة  .21

  . بتوزي    ع األرباح( من النظام األساس للمرصف والمتعلقة 44المادة )تعديل عىل  فقةالموا  .22

 م. 2022عىل تفويض مجلس اإلدارة بتوزي    ع أرباح مرحلية عىل مساهمي المرصف بشكل نصف سنوي أو رب  ع سنوي عن العام المالي  الموافقة  .23

24.  
كة ايرنست و يونغ  عىل تعيير  مراجعي الحسابات الموافقة كائهم()شر ي وشر ي ام جر كة كي نر

كائهم / شر للمرصف من بير  المرشحير  بناء عىل  وشر
ي والثالث والقوائم المالية السنوية لل

عام المالي توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية األولية للرب  ع األول والثان 
 م وتحديد أتعابهم. 2022

25.  
ة من 5,130,000عىل رصف مبلغ ) الموافقة ديسمير  31م وحت  2021يناير  1( ريال سعودي كمكافآت وتعويضات ألعضاء مجلس اإلدارة للفي 
 م.  2021

26.  
ة من 818,494عىل رصف مبلغ ) الموافقة ديسمير  31م وحت  2021يناير  1( ريال سعودي كمكافآت وتعويضات ألعضاء لجنة المراجعة للفي 
 م. 2021

ام التابعة لمجلس اإلدارة.  الموافقة  .27  عىل تعديل الئحة لجنة المراجعة وااللي  

شيحات والمكافآت التابعة لمجلس اإلدارة.  الموافقة  .28   عىل تعديل الئحة لجنة الي 

29.  
ي الفقرة ) الموافقة

 
خيص الوارد ف والسبعير  من نظام ( من المادة الحادية 1عىل تفويض مجلس اإلدارة بصالحية الجمعية العامة العادية بالي 

وط الواردة   للشر
ً
كات، وذلك لمدة عام من تاري    خ موافقة الجمعية العامة أو حت  نهاية دورة مجلس اإلدارة المفوض أيهما أسبق، وفقا ي الشر

 
ف

كات المساهمة المدرجة.  كات الخاصة بشر  لنظام الشر
ً
 الضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا

30.  

ي لرئيس مجلس اإلدارة األستاذ/ عبدهللا بن سليمان عىل األعم الموافقة
ي والت 

كة الراجحي للتأمير  التعاون  ي تمت بير  المرصف وشر
ال والعقود الت 

، و  ي
كة الراجحي للتأمير  التعاون  ي شر

 
ة فيها حيث يشغل األستاذ/ عبدهللا بن سليمان الراجحي رئيس مجلس إدارة ف هي الراجحي مصلحة غير مباشر

وط ومزايا تفضيلية، ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعامالت لعام عبارة عن اتفاق مبلغ  2021ية التأمير  الشامل للبنوك، بدون شر
خيص بها لعام قادم.  9,509,000  ريال سعودي. والي 

31.  

ي لرئيس مجلس اإلدارة األستاذ/ عبدهللا بن سليمان  الموافقة
ي والت 

كة الراجحي للتأمير  التعاون  ي تمت بير  المرصف وشر
عىل األعمال والعقود الت 

، و  ي
كة الراجحي للتأمير  التعاون  ي شر

 
ة فيها حيث يشغل األستاذ/ عبدهللا بن سليمان الراجحي رئيس مجلس إدارة ف هي الراجحي مصلحة غير مباشر

وط ومزايا تفضيلية، ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعامالت لعام  عبارة ، بدون شر  2021عن اتفاقية تأمير  مسؤولية المدراء والمسؤولير 
خيص بها لعام قادم.  3,182,000مبلغ   ريال سعودي. والي 

32.  

ي  الموافقة
كة الراجحي للتأمير  التعاون  ي تمت بير  المرصف وشر

ي لرئيس مجلس اإلدارة األستاذ/ عبدهللا بن سليمان عىل األعمال والعقود الت 
والت 

، و  ي
كة الراجحي للتأمير  التعاون  ي شر

 
ة فيها حيث يشغل األستاذ/ عبدهللا بن سليمان الراجحي رئيس مجلس إدارة ف هي الراجحي مصلحة غير مباشر

وط ومزايا تفضيلية، ومدته مبلغ  2021سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعامالت لعام  عبارة عن اتفاقية تأمير  جميع أخطار الممتلكات، بدون شر
خيص بها لعام قادم.  3,194,000  ريال سعودي. والي 

33.  

ي لرئيس مجلس اإلدارة األستاذ/ عبدهللا بن سليمان  الموافقة
ي والت 

كة الراجحي للتأمير  التعاون  ي تمت بير  المرصف وشر
عىل األعمال والعقود الت 

ة  ، وهي الراجحي مصلحة غير مباشر ي
كة الراجحي للتأمير  التعاون  ي شر

 
فيها حيث يشغل األستاذ/ عبدهللا بن سليمان الراجحي رئيس مجلس إدارة ف

وط ومزايا تفضيلية، ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعامالت لعام  مبلغ  2021عبارة عن اتفاقية أعمال التأمير  عىل السيارات، بدون شر
خيص بها لعام قادم. ريال سعودي. وال 509.261.000  ي 

34.  

ي لرئيس مجلس اإلدارة األستاذ/ عبدهللا بن سليمان  الموافقة
ي والت 

كة الراجحي للتأمير  التعاون  ي تمت بير  المرصف وشر
عىل األعمال والعقود الت 

كة ال ي شر
 
ة فيها حيث يشغل األستاذ/ عبدهللا بن سليمان الراجحي رئيس مجلس إدارة ف ، وهي الراجحي مصلحة غير مباشر ي

راجحي للتأمير  التعاون 
وط ومزايا تفضيلية، ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعامالت  –عبارة عن اتفاقية تأمير  االئتمان للمجموعة  التمويل العقاري، بدون شر

خيص بها لعام قادم.  172,885,000مبلغ  2021لعام   ريال سعودي. والي 

35.  

ي لرئيس مجلس اإلدارة األستاذ/ عبدهللا بن سليمان  الموافقة
ي والت 

كة الراجحي للتأمير  التعاون  ي تمت بير  المرصف وشر
عىل األعمال والعقود الت 

، و  ي
كة الراجحي للتأمير  التعاون  ي شر

 
ة فيها حيث يشغل األستاذ/ عبدهللا بن سليمان الراجحي رئيس مجلس إدارة ف هي الراجحي مصلحة غير مباشر

وط ومزايا تفضيلية، ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة –عن اتفاقية تأمير  الحريق واألخطار اإلضافية  عبارة التمويل العقاري، بدون شر
خيص بها لعام قادم.  11,149,000مبلغ  2021التعامالت لعام     ريال سعودي. والي 

 
 


