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يــر مجلــس إدارة بنــك الجزيــرة دعــوة مســاهميه الكــرام لحضــور اجتــامع الجمعية العامــة العادية 

الســتون )االجتامع األول( 

يــر مجلــس إدارة بنــك الجزيــرة دعــوة مســاهميه الكــرام لحضــور اجتــامع الجمعية العامــة العادية الســتون )االجتامع 
األول( عــن طريــق وســائل التقنيــة الحديثــة باســتخدام منظومــة تــداواليت، املقــرر عقــده مبشــيئة اللــه تعــاىل 
يف متــام الســاعة السادســة والنصــف مــن مســاء يــوم األربعــاء 22 شــعبان 1441هـــ )حســب تقويــم أم القــرى( 
ــز مــع  ــة للبنــك الواقــع عــى تقاطــع طريــق امللــك عبــد العزي املوافــق 15 أبريــل 2020م يف مقــر اإلدارة العامــ

شــارع حــراء يف حــي النهضــة مبدينــة جــدة حســب الرابــط: 

https://goo.gl/maps/1NKwSGHkw282

و بنــاء عــى تعميــم هيئــة الســوق املاليــة القــايض باالكتفــاء بعقــد جمعيــات الــركات املســاهمة املدرجــة عــر 
وســائل التقنيــة الحديثــة عــن بُعــد وتعليــق عقدهــا حضوريــاً حتــى إشــعار آخــر. وذلــك حرصــاً عــى ســامة املتعاملني 
يف الســوق املاليــة وضمــن دعــم الجهــود واإلجــراءات الوقائيــة واالحرتازيــة مــن قبــل الجهــات الصحيــة املختصــة 
وذات العاقــة للتصــدي لفــروس كورونــا الجديــد )COVID-19( ، وامتــدادا للجهــود املتواصلــة التــي نبذلهــا كافــة 

الجهــات الحكوميــة يف اململكــة العربيــة الســعودية يف اتخــاذ التدابــر الوقائيــة الازمــة ملنــع انتشــاره. 

جدول األعامل : 

التصويت عى تقرير مجلس اإلدارة للسنة املنتهية يف 31 ديسمر 2019م.   .1

التصويت عى القوائم املالية للسنة املنتهية يف 31 ديسمر 2019م.    .2

التصويت عى تقرير مراجعي الحسابات للسنة املالية املنتهية يف 31 ديسمر 2019م.   .3

التصويت عى إبراء ذمة أعضــاء مجلس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية يف  31 ديسمر 2019م.    .4

ــة املراجعــة،  ــة لجن ــاء عــى توصي ــابات للبنــك مــن بــني املرشــحني بن التصويــت عــى تعيــني مراجعــي الحس  .5
وذلــك لفحــص ومراجعــة وتدقيــق القوائــم املاليــة للربــع األول والثــاين والثالــث والســنوي مــن الســنة املاليــة 

2020م وتحديــد أتعابهــم. 

ــنة  ــن الس ــاين م ــف الث ــن النص ــاهمني ع ــة للمس ــاح نقدي ــع أرب ــس اإلدارة بتوزي ــة مجل ــى توصي ــت ع التصوي  .6
املاليــة املنتهيــة  يف 31 ديســمر 2019م بإجــاميل وقــدره 246 مليــون ريــال ســعودي بعــد خصــم الــزكاة 
لألســهم املســتحقة البالــغ عددهــا 820 مليــون ســهم، بواقــع  0.30 ريــال ســعودي للســهم الواحــد وبنســبة  

3 % مــن القيمــة االســمية للســهم. 

عــى أن تكــون األحقيــة للمســاهمني املالكــني لألســهم واملقيديــن يف ســجل مســاهمي البنــك لــدى 
رشكــة مركــز إيــداع األوراق املاليــة  يف نهايــة ثــاين يــوم تــداول يــي تاريــخ االســتحقاق، وعــى أن يتــم اإلعان 

عــن تاريــخ توزيــع األربــاح الحقــاً. 

التصويــت عــى األعــامل والعقــود التــي ســتتم بــني البنــك ورشكــة الجزيــرة تكافــل تعــاوين )طــرف ذو عاقــة(   .7
حيــث أن لعضــو مجلــس اإلدارة املهنــدس/ عبــد املجيــد بــن إبراهيــم الســلطان مصلحــة غــر مبــارشة فيهــا 
وذلــك لكونــه أيضــاً عضــواً يف مجلــس إدارة رشكــة الجزيــرة تكافــل تعــاوين وهــذه العقــود عبــارة عــن اتفاقيــة 
ــل العقــاري،  ــة التأمــني الجامعــي ملحفظــة التموي ــل الشــخيص، اتفاقي التأمــني الجامعــي ملحفظــة التموي
اتفاقيــة خدمــات التأمــني الجامعــي ملنســويب البنــك، اتفاقيــة خدمــات حاميــة محفظــة القــروض الخاصــة 
مبنســويب البنــك والرتخيــص بهــا لعــام قــادم، علــامً بــأن التعامــات يف عــام 2019م  بلغــت 273.8 مليــون 

ريــال ســعودي . وال توجــد رشوط تفضيليــة يف هــذه األعــامل والعقــود . 
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التصويــت عــى األعــامل والعقــود التــي ســتتم بــني البنــك ورشكــة الجزيــرة لألســواق املاليــة )طــرف ذو   .8
عاقــة( حيــث أن لعضــو مجلــس إدارة البنــك األســتاذ/ نبيــل بــن داوود الحوشــان مصلحــة غــر مبــارشة فيهــا 
)باعتبــاره عضــواَ  يف مجلــس إدارة رشكــة الجزيــرة لألســواق املاليــة(، و هــذه االتفاقيــات عبــارة عــن خدمــات 
مشــرتكة، اتفاقيــة مشــاركة منتــج متــام، اتفاقيــة مصاريــف العمــوالت الخاصــة عــى الودائــع ألجــل، اتفاقيــة 
مصاريــف إيجــار الفــروع، والرتخيــص بهــا لعــام قــادم، علــامً بــأن التعامــات يف عــام 2019م  بلغــت 28.7 

مليــون ريــال ســعودي. وال توجــد رشوط تفضيليــة يف هــذه األعــامل والعقــود . 

ووفقــاً للــامدة )33( مــن النظــام األســايس للبنــك، فــإن النصــاب القانــوين لعقــد اجتــامع الجمعيــة العامــة العاديــة 
للبنــك هــو حضــور مســاهمني ميثلــون مــا نســبته 25 % مــن رأس املــال عــى األقــل، ويف حــال عــدم اكتــامل 
النصــاب ســيتم عقــد اجتــامع ثــاٍن بعــد ســاعة مــن انتهــاء املــدة املحــددة لاجتــامع األول، ويكــون االجتــامع الثــاين 

صحيحــاً أيٌــاً كان عــدد األســهم املمثلــة فيــه . 

ويحـق لـكل مسـاهم مـن املسـاهمني املقيديـن يف سـجل مسـاهمي البنـك لـدى مركـز اإليـداع بنهايـة جلسـة 
التـداول التـي تسـبق اجتـامع الجمعيـة تسـجيل الحضـور اإللكـرتوين والتصويـت باسـتخدام منظومـة تـداواليت 
يف اجتـامع الجمعيـة وبحسـب األنظمـة واللوائـح. علـامً بـأن أحقيـة تسـجيل الحضـور الجتـامع الجمعيـة تنتهـي وقت 
انعقـاد الجمعيـة و أحقيـة التصويـت عـى بنـود الجمعيـة للحارضيـن تنتهـي عنـد انتهاء لجنـة الفرز من فـرز األصوات.

كـام سـيكون بإمـكان املسـاهمني املسـجلني يف خدمـات تـداواليت التصويت عن بعد عى بنـود الجمعية ابتداًء 
مـن السـاعة العـارشة مـن صبـاح يـوم السـبت 18 شـعبان 1441هـ  املوافـق 11 أبريل 2020م، وحتـى  نهاية وقت 
 ،https://login.tadawulaty.com.sa انعقـاد الجمعيـة، وذلـك مـن خال املوقـع اإللكـرتوين الخـاص بتـداواليت

علـامً بـأن التسـجيل والتصويـت يف خدمـات تـداواليت متاح مجاناً لجميع املسـاهمني

رقـــــم  أو   012/6098394 التاليــة:  األرقــام  عــى  املســاهمني  شــؤون  بوحــدة  االتصــال  يرجــى  ولاستفســار 
011/2157325 وعــر الفاكــس رقــم 012/2346846 أو الفاكــس رقــم 011/2157358 خــال ســاعات الــدوام 

الرســمي للبنــك.

                                                                           والله ويل التوفيق

             مجلس إدارة بنك الجزيرة



البند السادس )مرفق(

توزيع األرباح النقدية للمساهمني عن النصف الثاين 
من السنة املالية املنتهية  يف 31 ديسمر 2019م
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التصويــت عــى توصيــة مجلــس اإلدارة بتوزيــع أربــاح نقديــة للمســاهمني عــن النصــف الثــاين مــن الســنة املاليــة 
املنتهيــة  يف 31 ديســمر 2019م بإجــاميل وقــدره 246 مليــون ريــال ســعودي بعــد خصــم الــزكاة لألســهم 
املســتحقة البالــغ عددهــا 820 مليــون ســهم، بواقــع  0.30 ريــال ســعودي للســهم الواحــد وبنســبة  3 % مــن 
القيمــة االســمية للســهم.  عــى أن تكــون األحقيــة للمســاهمني املالكــني لألســهم واملقيديــن يف ســجل 
مســاهمي البنــك لــدى رشكــة مركــز إيــداع األوراق املاليــة  يف نهايــة ثــاين يــوم تــداول يــي تاريــخ االســتحقاق، 

وعــى أن يتــم اإلعــان عــن تاريــخ توزيــع األربــاح الحقــاً. )مرفــق(

 توزيع أرباح نقدية عىل املساهمني عن النصف الثاين من السنة

املالية املنتهية يف 31 ديسمرب 2019م

التفصيل   البند

 246,000,000 ريال سعودي                      إجاميل املبلغ املوزع

820 مليون سهمعدد األسهم املستحقة

 30 هللة بعد خصم الزكاة                         حصة السهم الواحد

نسبة التوزيع من القيمة

                               االسمية للسهم 

 %3

يوم  أحقية األرباح املوزعة االستحقاق  يوم  لألسهم  املالكني  البنك  مساهمي 
إيداع  مركز  رشكة  لدى  البنك  بسجات  واملقيدين  االستحقاق 
انعقاد  تاريخ  يي  تداول  يوم  ثاين  نهاية  يف  املالية  األوراق 

اجتامع الجمعية العادية والتي سوف يتم اإلعان عنها الحقاً

سوف يتم اإلعان عنها الحقاً                                تاريخ التوزيع



البند السابع والثامن

العقود مع األطراف ذات العاقة
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تقرير لجنة املراجعة 

للجمعية العامة للبنك

عن عام 2019م
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تــمــهــيـــــــد:  .1

يــر لجنــة املراجعــة ببنــك الجزيــرة أن تقــدم ملســاهمي البنــك الكــرام تقريرهــا الســنوي عــن الســنة املاليــة 
املنتهيــة يف 31 ديســمر 2019م واملتضمــن تفاصيــل أدائهــا الختصاصاتهــا ومهامهــا املنصــوص عليهــا يف 
نظــام الــركات ولوائحــه التنفيذيــة، ورأيهــا يف شــأن مــدى كفايــة نظــم الرقابــة الداخليــة واملاليــة وإدارة املخاطــر 
يف البنــك ومــا قامــت بــه اللجنــة مــن أعــامل ومهــام تدخــل يف نطــاق اختصاصهــا وذلــك متشــياً مــع األحــكام التــي 

ــاء عــى املتطلبــات النظاميــة ذات العاقــة.  اشــتمل عليهــا نظــام الــركات وبن

اختصاص لجنة املراجعة :  .2

تختـــص لجنـــة املراجعـــة مبراقبة أعمـــال البنك، ولهـــا فـــي ســـبيل ذلــــك حــــق اإلطاع علــــى سجاته ووثائقه وطلــب 
أي إيضــــاح أو بيــــان مـــن أعضـــاء مجلـــس اإلدارة أو واإلدارة التنفيذيـــة، وتـــؤدي اللجنـــة مهامهـــا املعتمــــدة مبــــا فــــي 
ذلــــك اإلرشاف علــــى مجموعــة املراجعــــة الداخليــــة ومجموعــة االلتــزام ومكافحــة غســل األمــوال بالبنــك ودراســــة 
ــة األوليــة  ــم املاليــ ــة القوائــ ــى دراســ ــة، باإلضافــة إلــ ــة الداخليــ ــام الرقابــ ــم نظــ ــج تقييــ ــة نتائــ ــام، ودراســ تقاريرهــ
ــابات البنــك،  ــيح مراجعــــي حســ ــة ملجلــــس اإلدارة برتشــ ــة والتوصيــ ــات املحاســبية املتبعــ ــنوية، والسياســ والســ
ودراســــة تقاريــــر الجهــــات الرقابيــــة بشــــأن التــــزام البنــك باألنظمــة والتعليمــــات، ووضــــع اآلليــات املناســــبة التــــي 
مــــن خالهــا يتمكــــن العاملــــون فــــي البنــك مــــن تقديــــم ماحظاتهــم بشــــأن أي تجــــاوز لألنظمــة الداخليــــة، وترفــــع 

اللجنــــة توصياتهــــا ملجلــــس اإلدارة.

ووفــق مــا أوكل لهــا مــن مهــام ومســئوليات بحســب الئحــة وقواعــد عملهــا، فــإن لجنــة املراجعة تقوم بدور أســايس 
وهــام يف مســاعدة مجلــس اإلدارة للوفــاء بواجباتــه فيــام يخــص ســامة القوائــم املاليــة للبنــك ومؤهــات 
بالبنــك وفعاليــة مجموعــة املراجعــة  البنــك، وأداء ضوابــط وإجــراءات اإلفصــاح  واســتقالية مراجعــي حســابات 
الداخليــة ومراجعــي الحســابات الخارجــني وتقييــم وفحــص كفايــة أنظمــة البنــك املحاســبية الداخليــة والضوابــط 

املاليــة، والتــزام البنــك بالسياســات األخاقيــة. 

وتتكــون لجنــة املراجعــة يف بنــك الجزيــرة مــن رئيــس يتــم اختيــاره مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة غــر التنفيذيــني 
وعضويــن مســتقلني عــى األقــل مــن خــارج املجلــس مــن ذوي الخــرة واملعرفــة، وتعقــد اللجنــة أربعــة اجتامعــات 
عــى األقــل يف العــام، ويحــر اجتامعــات لجنــة املراجعــة كل مــن رئيــس مجموعــة املراجعــة الداخليــة ومســئول 
الرئيــس  االلتــزام ومكافحــة غســل األمــوال بشــكل مســتمر، كــام ويحرهــا  اإلدارة املاليــة ورئيــس مجموعــة 

التنفيــذي وكبــار املديريــن التنفيذيــني عنــد الحاجــة. 
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الئحة وقواعد عمل لجنة املراجعة :  .3

وفــق خطــة البنــك ملواءمــة متطلبــات الحوكمــة، فقــد روعــي إعــادة صياغــة الئحــة وقواعــد عمــل اللجنــة مبــا يتوافــق 
مــع أحــكام النظــام املرعيــة واملتطلبــات التنظيميــة، وجــرى إقرارهــا مــن قبــل الجمعيــة العامــة للبنــك التــي عقــدت 

بتاريــخ 19 ربيــع األخــرة 1441هـــ املوافــق 16 ديســمر 2019م. 

أعضاء لجنة املراجعة :  .4

تــم اختيــار أعضــاء لجنــة املراجعــة لــدورة املجلــس املمتــدة مــن 01 ينايــر 2019م وحتــى 31 ديســمر 2021م 
يف اجتــامع الجمعيــة العامــة غــر العاديــة للبنــك املنعقــدة يف تاريــخ 12 ربيــع الثــاين 1440 هجــري املوافــق 19 

ديســمر2018م، وتضــم اللجنــة يف عضويتهــا كل مــن:

 صفة العضويةإسم عضو اللجنة

رئيس اللجنة األستاذ / عادل دهلوي

عضو اللجنة – من خارج املجلساألستاذ/ فواز الفواز

عضو اللجنة – من خارج املجلساألستاذ / طه أزهري

اجتامعات اللجنة :  .5

عقدت اللجنة خال العام 2019م )6( ستة اجتامعات وفقاً للتايل:

اجتامعات لجنة املراجعة خالل العام 2019م

إسم عضو اللجنة
االجتامع 1

28 يناير
االجتامع 2
20 مارس

االجتامع 3
15 أبريل

االجتامع 4
21 يوليو

االجتامع 5
10 سبتمر

االجتامع 6
20 أكتوبر

√√√√√√األستاذ / عادل دهلوي- رئيس اللجنة

√√√√√√األستاذ/ فواز الفواز

x√√√√√األستاذ / طه أزهري
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مهام لجنة املراجعة وأبرز أنشطتها خالل العام 2019م :  .6

خال العام 2019م قامت لجنة املراجعة بالعديد من األنشطة، وفيام يي ملخص ألهم  األعامل:

القوائم املالية:   •

قامــت لجنــة املراجعــة بدراســة القوائــم املاليــة الربعيــة والســنوية للبنــك حيــث تــم مناقشــة املســائل الهامــة 
مــع اإلدارة املاليــة واملراجعــني الخارجيــني واســتعراض املقارنــات والتحقــق من أســباب التغــرات املؤثرة وكفاية 
اإلفصاحــات ومــدى تطبيــق السياســات واملعايــر املحاســبية وبحــث كافــة الجوانــب ذات الصلــة والحصــول عــى 
ــة  ــة واإلجاب ــع املســتندات املطلوب ــة تقديــم جمي إفــادة املراجــع الخارجــي بشــأن تعــاون إدارة البنــك مــن ناحي
عــى استفســاراتهم وبعــد املناقشــات وتأكيــد املراجعــني الخارجيــني عــى عــدم وجــود ماحظــات جوهريــة 

تؤثــر عــى عدالــة القوائــم املاليــة، أبــدت اللجنــة رأيهــا وتوصياتهــا إىل مجلــس اإلدارة بشــأنها.

املراجعني الخارجيني:  •

قامــت اللجنــة بالتوصيــة ملجلــس اإلدارة برتشــيح مراجعــي الحســابات للبنــك وذلــك بعــد دراســتها للعــروض 
ــل  ــق 16 أبري ــعبان 1440هـــ املواف ــخ 11 ش ــدت بتاري ــي عق ــك الت ــة للبن ــة العام ــرت الجمعي ــث أق ــة حي املقدم
2019م تعيــني كل مــن مكتــب إرنســت ويونــغ وكذلــك رشكــة يك يب إم جــي الفــوزان ورشكاه محاســبون 
ــع  ومراجعــون قانونيــون، كمراجعــي الحســابات للبنــك وذلــك لفحــص ومراجعــة وتدقيــق القوائــم املاليــة للرب

األول والثــاين والثالــث والســنوي مــن العــام املــايل 2019 م وتحديــد أتعابهــام.

وأقــرت لجنــة املراجعــة الخطــة املقدمــة مــن املراجعــني الخارجيــني ملراجعــة أعــامل البنــك. وكذلــك ناقشــت 
اللجنــة مــع املراجعــني الخارجيــني خطــاب اإلدارة الســنوي واملاحظــات الصــادرة ووجهــت اإلدارات املعنيــة  

بتنفيــذ و متابعــة الخطــط التصحيحيــة.

املراجعني الداخليني:  •

اعتمــدت اللجنــة خطــة عمــل املراجعــة الداخلــة الســنوية كــام اعتمــدت الخطــة االســرتاتيجية الشــاملة لألعــوام 
الثــاث القادمــة. كذلــك قامــت اللجنــة مبتابعــة ومراجعــة التقاريــر الدوريــة الصــادرة مــن إدارة املراجعــة الداخليــة 
بالبنــك ومتابعــة مــدى التقــدم يف تنفيــذ الخطــط املعتمــدة والنظــر يف أبــرز املاحظــات وإعطــاء التوجيهــات 

الازمــة ملعالجــة أوجــه القصــور.

االلتزام:  •

قامــت اللجنــة مبناقشــة التقاريــر الدوريــة ملجموعــة االلتــزام ومكافحــة غســل األمــوال ومتويــل االرهــاب، 
وإقــرار الخطــة الســنوية، ومتابعــة كفايــة الجهــود املبذولــة لرفــع مســتوى االلتــزام والنظــر يف أبــرز املاحظات 

وتقاريــر فحــوص الجهــات التنظيميــة وحــاالت عــدم االلتــزام باألنظمــة والتعليــامت وإبــداء توصياتهــا.
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نتائج املراجعة الداخلية السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالبنك :  .7

ينتهــج البنــك إطــاراً رقابيــاً داخليــاً مبنيــاً عــى ثــاث خطــوط دفاعيــة، وتقــوم اإلدارات املختلفــة وقطاعــات األعــامل 
يف البنــك مبوامئــة أنشــطتها مبــا يتوافــق مــع األنظمــة واللوائــح املوضوعــة واملعتمــدة مــن الجهــات املختصــة 
كخــط دفــاع أول، يف حــني تقــوم إدارات الرقابــة الداخليــة املتمثلــة مبجموعــات االلتــزام وإدارة املخاطــر واإلدارة 
املاليــة وأمــن ورسيــة املعلومــات بــدور خــط الدفــاع الثــاين وتعنــى بتقييــم وقيــاس ومراقبــة مســتويات املخاطــر 
املختلفــة عــى صعيــد العمليــات اليوميــة وعمليــات االئتــامن وأمــن املعلومــات لضــامن التــاميش مــع الضوابــط 
التــي وضعــت وبهــدف إيفــاء البنــك باملتطلبــات النظاميــة، وتَرفــع هــذه اإلدارات تقاريــر دوريــة للجــان اإلداريــة 
ــزام،  وتقــوم مجموعــة املراجعــة  ــة االلت ــة إدارة املخاطــر ولجن ــة ومــن ضمنهــا لجن ــة ولجــان املجلــس الفرعي الداخلي
الداخليــة مبهــام خــط الدفــاع الثالــث واملعنــي بإجــراء الفحــوص واملراجعــات الازمــة التــي تكفــل التــزام البنــك 
ــة واملنفــذة خــال الســنة  ــاًء عــى أعــامل مجموعــة املراجعــة الداخلي ومنســوبيه بسياســات البنــك املعتمــدة بن

ــة 2019م والتــي غطــت األقســام األساســية بالبنــك. املالي

وبشكل عام، فقد تم التأكد بدرجة معقولة من فاعلية إجراءات ونظم الرقابة الداخلية من حيث تغطية تلك اإلجراءات 
الجوانب الرقابية الهامة والتي تؤثر بشكل جوهري عى قيام البنك بالوصول إىل أهدافه بكل ساسة وسهولة.

رأي لجنة املراجعة عن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية :  .8

كافـة  يشـمل  البنـك  يف  فعـال  داخليـة  رقابـة  نظـام  عـى  والحفـاظ  وضـع  مبسـئولية  التنفيذيـة  اإلدارة  تضطلـع 
السياسـات واإلجـراءات والعمليـات التـي تـم تصميمهـا تحت إرشاف مجلـس اإلدارة لتحقيق األهداف االسـرتاتيجية 
للبنـك. لقـد تـم تصميـم نظـام متكامل للرقابة الداخلية بالبنك عـى النحو املوىص به من قبل الجهات التنظيمية 
والرقابيـة ويقـوم البنـك بتقييـم ومراقبـة نظـام الرقابـة الداخليـة مـن خـال إدارات البنـك الرقابيـة واللجـان املعنيـة.

وبنــاء عــى التقاريــر الدوريــة التــي عرضــت عــى اللجنــة مــن قبــل مجموعــة املراجعــة الداخليــة ومجموعــة االلتــزام 
ومجموعــة املخاطــر وتقاريــر املراجعــني الخارجيــني واســتناًدا عــى التأكيــدات واإلفصاحــات الســنوية التــي تــم 
الحصــول عليهــا مــن اإلدارة التنفيذيــة، فــإن لجنــة املراجعــة تــرى أن نظــام الرقابــة الداخليــة املعمــول بــه حاليًــا يعمــل 
بفعاليــة وال يوجــد ضعــف جوهــري يف نظــام الرقابــة الداخليــة للعــام املــايل املنــرم. علــاًم بــأن أي نظــام رقابــة 

داخليــة بغــض النظــر عــن مــدى ســامة تصميمــه وفعاليــة تطبيقــه ال ميكــن أن يوفــر تأكيــداً مطلقــاً.

رئيس لجنة املراجعة

عادل سعود دهلوي 




