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 ٢٥ من ٢صفحة     
 

 تقرير مجلس اإلدارة

 حضرات األخوة المساهمين الكرام :
 

 السالم عليكم ورحمة  اهللا وبركاته ،،،
 

 ٣١تقريره السنوي عن نشاطات المصرف للعام المنتهي في  يقدم لكميسرّ مجلس اإلدارة أن 
 م.٢٠١٦ديسمبر 

 
م من خالل النمو في المؤشرات المالية الرئيسية نتيجة ٢٠١٦نتائج جيدة خالل العام  حقق المصرف

 .لتوسع اعمال المصرف وزيادة عمالءه محافظاً على مركزه القيادي خاصة في مجال قطاع االفراد
 

لعب دور رئيسي وأساسي ب يقوم المصرفاليوم  أحد أكبر المصارف اإلسالمية في العالم،  نفتخر أننا
ي سد الفجوة بين متطلبات المصرفية الحديثة والقيم الجوهرية للشريعة اإلسالمية مؤسسين ف

 ، ويتمثل نشاط المصرف في مزاولة األعمال المصرفية و اإلستثماريةلمعايير مهنية يحتذى بها
أو لحساب الغير داخل المملكة و خارجها وفقا ألحكام نظام مراقبة البنوك وكافة األنظمة  لحسابه

 .األخرى النافذة في المملكة العربية السعودية

فرعا في جميع مناطق  ٥٥٤محليا يعتبر مصرف الراجحي صاحب اكبر شبكة للفروع قوامها 
كبيره من  جهاز  كما أن لديه قاعدة ٤٫٤٧٥المملكة، تدعمها أكبر شبكة للصراف اآللي قوامها 

بع شركات هي : شركة الراجحي المالية، ، ويتبعه داخل المملكة ارالعمالء في المملكة وخارجها
 ، وشركة الراجحي للخدمات، وشركة الراجحي للتطوير العقاري. الراجحي تكافل وكالة شركة

دوليا يعمل المصرف في ثالث دول في تجربة رائدة للقطاع المصرفي السعودي حيث يمتلك شركة 
مصرف ذلك يوجد لدى افة الى اض، فرعا ٢٢والتي تمتلك تابعة هي " مصرف الراجحي ماليزيا" 

 الكويت.، وفرع واحد في دولة  األردن فروع في سبعة الراجحي

سيواصل المصرف بأذن اهللا جهوده الرامية الى تعزيز موقعه الريادي في القطاع المصرفي على 
المتوافقة  ؛ وذلك من خالل تقديم أفضل المنتجات والخدمات المصرفيةالمستويين المحلي والدولي

كما سيستمر المصرف في جهود تطوير  ، كافة قطاعات العمالءالتي تناسب  الشريعة االسالميةمع 
وتحديث انظمة المعلومات واالتصاالت من اجل تحقيق الريادة في الخدمات االلكترونية سعياً 

 .لجميع عمالء المصرف افضل الخدماتلتحقيق 

 المالية : النتائج -١
ريال  مليون ٧٬١٣٠مليون ريال، مقابل  ٨٬١٢٦م بلغت ٢٠١٦ام الماضي أرباحاً صافية عن الع حقق المصرف

 ١١٫١٦٥  حيث بلغ صافي إيرادات التمويل واالستثمارات ، % ١٤٫٠ قدرها ارتفاعم وذلك بنسبة ٢٠١٥للعام 
، وبلغت %١٢٫١ قدرها ارتفاعم بنسبة ٢٠١٥مليون ريال في العام المالي  ٩٬٩٥٩ مليون ريال في مقابل

 بلغت ارتفاعمليون ريال وبنسبة  ٢٫٧٠٤مليون ريال في مقابل  ٢٬٩٥٠ رفيةــالخدمات المصإيرادات 
 ارتفاعمليون ريال وبنسبة  ١٣٬٧٤٦ لمليون ريال مقاب ١٥٬٢٨٤لعمليات ا ، فيما بلغ إجمالي دخل%٩٫١

 % ١١٫٢بلغت 



  

 ٢٥ من ٣صفحة     
 

صافي أرصدتها اتسمت محفظة التمويل بالتنوع ما بين منتجات األفراد والشركات، حيث بلغ  وقد
 ارتفعت، في حين % ٧٫٠، بمعدل نموٍ قدره  م٢٠١٥مليار ريال في عام  ٢١٠مليار ريال مقارنة بمبلغ  ٢٢٥
، % ١١٫٤مليار ريال وبنسبة زيادة بلغت  ٤٧مليار ريال مقابل  ٥٢لتصل إلى ق المساهمين حقو

 ةزيادم بنسبة ٢٠١٥يال لعام مليار ر ٣١٦مليار ريال في مقابل  ٣٤٠إجمالي الموجودات إلى  وارتفعت
 بلغ ارتفاعريال بنسبة  مليار ٢٥٨ ليار ريال في مقابلم ٢٧٣ ، كما بلغت أرصدة العمالء% ٧٫٦ بلغت

في حين بلغ العائد على  % ٢٫٥هذا وقد حقق المصرف عائداً على معدل الموجودات بلغ ، .% ٥٫٧
 . ريال ٥٫٠٠ وبلغ ربح السهم الواحد % ١٦٫٥معدل حقوق المساهمين 

 المصرف:أثر األنشطة الرئيسة في  ١-١
بإجمالي موجودات ومطلوبات المصرف ودخل ومصروفات العمليات وصافي  فيما يلي تحليالً

 :م للمصرف٢٠١٥ديسمبر  ٣١م و ٢٠١٦ديسمبر  ٣١الدخل للسنتين المنتهيتين في 
 

 الرياالت السعوديةبآالف                                           ٢٠١٦            

 قطاع األفراد 
قطاع 

 الشركات
قطاع 
 الخزينة

قطاع خدمات 
االستثمار 
 والوساطة

 اإلجمالي

 ٣٣٩٬٧١١٬٨١٧ ٢٬٢٣٢٬٧٣٥ ٩٨٬٥٠٤٬٠٣٠ ٦١٬٧٩٦٬٦٩٩ ١٧٧٬١٧٨٬٣٥٣ إجمالي الموجودات

 ٢٨٧٬٧٦٤٬٩٤٥ ١٣٤٬٧٣٣ ١٠٬٨٠٥٬٥٨٩ ٣٣٬٣٠٧٬٥٤٩ ٢٤٣٬٥١٧٬٠٧٤ إجمالي المطلوبات

 ١٥٬٢٨٣٬٦١١ ٥٦٨٬٩٤٧ ١٬٧٩٤٬٨٥٦ ١٬٩٥٤٬٨٥٩ ١٠٬٩٦٤٬٩٤٩ العملياتإجمالي دخل 

 )٧٬١٥٧٬٦٥١( )١٦٠٬٤٦٤( )١٥٠٬٣٤٤( )١٬١٨٦٬٣٧٠( )٥٬٦٦٠٬٤٧٣( إجمالي مصاريف العمليات

 ٨٬١٢٥٬٩٦٠ ٤٠٨٬٤٨٣ ١٬٦٤٤٬٥١٢ ٧٦٨٬٤٨٩ ٥٬٣٠٤٬٤٧٦ صافي الدخل

 
 االت السعوديةبآالف الري                                        ٢٠١٥   

 قطاع األفراد 
قطاع 

 الشركات
قطاع 
 الخزينة

قطاع خدمات 
االستثمار 
 والوساطة

 اإلجمالي

 ٣١٥٫٦١٩٫٦٤٨ ١٬٣٣٣٬٣٢٨ ٨٩٬٧٩٤٬٢٠٤ ٥٤٬٥٢٠٬٠٤٠ ١٦٩٬٩٧٢٬٠٧٦ إجمالي الموجودات

 ٢٦٨٫٩٨٠٫٥٩٤ ١١٧٬١١٥ ٤٬٩٣٨٬٣٨٦ ١٨٬٠٩٢٬٥٣٤ ٢٤٥٬٨٣٢٬٥٥٩ إجمالي المطلوبات

 ١٣٫٧٤٥٫٧٧٥ ٦٣١٬٤١٢ ١٬٠٨٠٬٩١٣ ١٬٦٥٢٬٧٥١ ١٠٬٣٨٠٬٦٩٩ ياتإجمالي دخل العمل

 )٦٫٦١٥٫٧٠٠( )١٦٧٬٧٤٢( )٥٦٬٠٨٨( )١٬٢٤٥٬٥٩٧( )٥٬١٤٦٬٢٧٣( إجمالي مصاريف العمليات

 ٧٫١٣٠٫٠٧٥ ٤٦٣٫٦٧٠ ١٫٠٢٤٫٨٢٥ ٤٠٧٫١٥٤ ٥٫٢٣٤٫٤٢٦ صافي الدخل
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 : سعودية)ملخص نتائج أعمال المصرف للخمس سنوات الماضية (بآالف الرياالت ال

 ٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٦ 

إجمالي 
 الموجودات

٢٦٧٫٣٨٢٫٥٦٢ ٢٧٩٬٨٧٠٬٦٨٥ ٣٠٧٫٧١١٫٥٥٥ ٣١٥٫٦١٩٫٦٤٨ ٣٣٩٬٧١١٬٨١٧ 

صافي التمويل 
 واالستثمارات

٢١٢٫٤٨٤٫٠٠٧ ٢٢٦٫٣٨٦٫٢٨٣ ٢٤٨٫٤٨٩٫٥٨٣ ٢٥٠٫٠٩٤٫٧٣٢ ٢٥٩٫٠٢٧٫٠٠٣ 

إجمالي 
 المطلوبات

٢٣٠٫٩١٣٫٨٢٥ ٢٤١٫٣٧٢٫٩٧٠ ٢٦٥٫٨١٥٫٣٦١ ٢٦٨٫٩٨٠٫٥٩٤ ٢٨٧٬٧٦٤٬٩٤٥ 

إجمالي حقوق 
 الملكية

٣٦٫٤٦٨٫٧٣٧ ٣٨٫٤٩٧٫٧١٥ ٤١٫٨٩٦٫١٩٤ ٤٦٫٦٣٩٫٠٥٤ ٥١٬٩٤٦٬٨٧٢ 

 ٢٢١٫٣٩٤٫٦٣٨ ٢٣١٫٥٨٩٫١١٣ ٢٥٦٫٠٧٧٫٠٤٧ ٢٥٧٬٨٢١٬٦٤١ ٢٧٢٬٥٩٣٬١٣٦ ودائع العمالء

 ٧٫٨٨٤٫٧٠٦ ٧٬٤٣٧٬٩٨٧ ٦٫٨٣٦٫١٧٢ ٧٫١٣٠٫٠٧٥ ٨٬١٢٥٬٩٦٠ صافي األرباح

 ٤٫٨٥ ٤٫٥٨ ٤٫٢١ ٤٫٣٩ ٥٫٠٠ ربح السهم

 
 
 : التحليل الجغرافي لإليرادات ٢-١

المصرف من نشاطاته في المملكة العربية السعودية وخارجها وذلك وفقا  ايراداتتحقق ت
 : (بآالف الرياالت السعودية) اآلتيللجدول 

 
 من خارج المملكة من داخل المملكة

٣١٨٬٩٣٥ ١٤٬٩٦٤٬٦٧٦ 

 

 أو أدوات دين كانت واجبة السداد عند الطلب أو غير ذلك.ال يوجد على المصرف أية قروض 
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 : الشركات التابعة -٢

 اآلتييملك المصرف عدة شركات تابعة تساعده في إدارة أنشطته وتنويع إيراداته، ويوضح الجدول 
 م :٣١/١٢/٢٠١٦نسبة وطبيعة ملكية الشركات كما في 

 

 
 نسبة الملكية

 رأس المال
 الرياالت بآالف(

 )يةالسعود

طبيعة 
 النشاط

اسم الدولة 
 (محل العمليات)

اسم الدولة 
(محل 

 التأسيس)
٥٢٠١ ٦٢٠١     

 ٥٠٠٫٠٠٠  %١٠٠  %١٠٠ شركة الراجحي المالية
خدمات 

 مالية
 السعودية السعودية

شركة الراجحي 
المصرفية لالستثمار 

 المحدودة
١٫٠٥١٫٧١٤  %١٠٠  %١٠٠ 

خدمات 
 بنكية

 ماليزيا ماليزيا

الة تكافل شركة وك
 الراجحي

٢٫٠٠٠  %٩٩  %٩٩ 
خدمات 
 تامين

 السعودية السعودية

شركة الراجحي للتطوير 
 المحدودة

١٫٠٠٠  %١٠٠  %١٠٠ 
نشاط 
 عقاري

 السعودية السعودية

شركة الراجحي للخدمات 
 اإلدارية

 السعودية السعودية خـدمات ٥٠٠  %١٠٠  %١٠٠

 

 :المصدرة والصكوك الدين سندات -٣
 .المجموعة من صادرة صكوك أو دين سندات توجد ال أنه لراجحيا مصرف يؤكد

 
 :توزيع األرباحسياسة  -٤

توزع أرباح المصرف السنوية الصافية التي تحدد بعد خصم كل المصروفات العامة والتكاليف 
الالزمة لمواجهة الديون المشكوك فيها وخسائر االستثمارات  االحتياطياتوتكوين  ، األخرى

بما يتفق وأحكام نظام مراقبة البنوك  ضرورتهات الطارئة التي يرى مجلس اإلدارة وااللتزاما
 اآلتي :وتوجيهات مؤسسة النقد العربي السعودي على النحو 

تحتسب المبالغ الالزمة لدفع الزكاة المقررة على المساهمين وتقوم الشركة بدفع هذه المبالغ  -أ 
 للجهات المختصة.

من المتبقي من األرباح الصافية بعد خصم الزكاة لالحتياطي  %٢٥عن يرحّل ما ال يقلّ  -ب 
 يصبح االحتياطي المذكور مساويا ـ على األقل ـ لرأس المال المدفوع.إلى أن النظامي 

من رأس المال المدفوع، بعد خصم  %٥يخصص من المتبقي من األرباح مبلغ ال يقل عن  -ج 
يع على المساهمين طبقاً لما يقترحه مجلس اإلدارة االحتياطي النظامي والزكاة وذلك للتوز

وإذا كانت النسبة المتبقية من األرباح المستحقة للمساهمين ال  ،وتقرره الجمعية العامة
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تكفي لدفع هذه النسبة فال يجوز للمساهمين المطالبة بدفعها في السنة أو السنوات 
 من األرباح تزيد عما اقترحه مجلس اإلدارة.وال يجوز للجمعية العامة أن تقرر توزيع نسبة  التالية

يستخدم الباقي بعد تخصيص المبالغ المذكورة في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) أعاله على النحو  -د 
 الذي يقترحه مجلس اإلدارة وتقرره الجمعية العامة.

ونتيجة   تُدفع حصص األرباح إلى المساهمين في الزمان والمكان اللذين يحددهما مجلس اإلدارة.
وزيع األرباح لألداء المتميز وما تحقق بفضل اهللا من صافي أرباح لهذا العام، يوصي مجلس اإلدارة بت

 :اآلتيعلى النحو 
 

 بآالف الرياالت السعودية بيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

 ٨٬١٢٥٬٩٦٠ أرباح العام

 ٨٬٦٦٦٬٣٠٠ من العام الماضي مبقاهأرباح 

حلية موزعة على المساهمين عن النصف األول أرباح مر
 " ريال لكل سهم٠٫٧٥بواقع "

١٫٢١٨٫٧٥٠ 

أرباح مقترح توزيعها على المساهمين عن النصف الثاني 
 " ريال لكل سهم١٫٥بواقع "

٢٫٤٣٧٫٥٠٠ 

 - المحول إلى االحتياطي النظامي

 ٩٠٠٫٠٠٠ زكاة مستحقة

 ١٢٬٢٣٦٬٠١٠ ٢٠١٦األرباح المبقاة لعام 

 
 اإلدارة مجلس - ٥
 

عضواً، تنتخبهم الجمعية العامة كل ثالث أحد عشر يتولى إدارة المصرف مجلس إدارة مكون من 
سنوات، ويجوز في كل مرة إعادة انتخاب األعضاء الذين انتهت مدة عضويتهم وهو ما يسمح به 

م تصنيف . ويت، و يمارس المجلس مهامه الواردة في النظام األساسالنظام األساس للمصرف
األعضاء وفقاً للتعريفات الواردة بالمادة الثانية من الئحة حوكمة الشركات في المملكة العربية 

 :، على النحو اآلتي السعودية الصادرة عن هيئة السوق المالية
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  تصنيف أعضاء مجلس اإلدارة ١-٥
 

صفة  المهام الوظيفية االسم م
 العضوية

ت العضوية في مجالس إدارات الشركا
 المساهمة

عبد اهللا بن سليمان  ١
 غير تنفيذي رئيس مجلس اإلدارة الراجحي

 شركة الراجحي للتأمين التعاوني -
 شركة مجموعة الراجحي القابضة -
 للبتروكيماويات الفارابيشركة  -
 للمقاوالت العرابشركة  -

محمد بن عبد اهللا  ٢
 شركة تبوك للتنمية الزراعية - مستقل عضو مجلس اإلدارة الراجحي

 الزراعي واالستثمارشركة شرق آسيا للتنمية  -

 الوطنية البيطرة شركة - غير تنفيذي عضو مجلس اإلدارة صالح بن علي أبا الخيل ٣

٤ 
سليمان بن صالح 

  غير تنفيذي عضو مجلس اإلدارة الراجحي

٥ 
سعيد بن عمر 

 شركة أسمنت ينبع - مستقل عضو مجلس اإلدارة العيسائي
 اوياتشركة الصحراء للبتروكيم -

عبد العزيز بن خالد  ٦
 غير تنفيذي عضو مجلس اإلدارة الغفيلي

 شركة صافوال  -
 شركة هرفي -
 شركة بندة -

شركة محمد عبدالعزيز الراجحي وأوالده  - مستقل عضو مجلس اإلدارة بدر بن محمد الراجحي ٧
 لالستثمار

مؤيد بن عيسى  ٨
 االنابيب الفخارية   اجالسعودية إلنتالشركة  - مستقل عضو مجلس اإلدارة القرطاس
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كبار التنفيذيين  أحدأعضاء مجلس اإلدارة أو  حدأ ابموجبهتنازل  أو اتفاقياتٍ ترتيباتٍ ةال يوجد أي -

 عن أي راتب أو تعويض. للمصرف
 ة ترتيبات أو اتفاقيات تنازل بموجبها أحد مساهمي المصرف عن أي حقوق في األرباح. ال يوجد أي -



  

 ٢٥ من ٨صفحة     
 

 .عدد اجتماعات مجلس اإلدارة وعدد مرات الحضور ٢-٥
 على النحو اآلتي: م٢٠١٦اجتماعات خالل عام  سبعةعقد مجلس اإلدارة 

 
 األعضاء غير الحاضرين نسبه الحضور عدد الحضور التاريخ م
 العيسائي عمر بن سعيد %٩١ ١٠ ٠٧/٠٢/٢٠١٦ ١
 الراجحي اهللا عبد بن محمد %٩١ ١٠ ٢٨/٠٣/٢٠١٦ ٢
 الراجحي صالح بن سليمان %٩١ ١٠ ١٥/٠٥/٢٠١٦ ٣
١٠٠ ١١ ١٥/٠٨/٢٠١٦ ٤% - 
١٠٠ ١١ ١٦/٠٨/٢٠١٦ ٥% - 
 الراجحي اهللا عبد بن محمد %٩١ ١٠ ١٨/١٠/٢٠١٦ ٦
 اجحيالر اهللا عبد بن محمد %٩١ ١٠ ١٩/١٢/٢٠١٦ ٧

 
 :م٢٠١٦عدد مرات الحضور لكل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة خالل عام 

 
 عدد مرات الحضور االسم م

 سبع جلسات عبد اهللا بن سليمان الراجحي ١
 أربع جلسات محمد بن عبد اهللا الراجحي   ٢
 سبع جلسات صالح بن علي أبا الخيل ٣
 ست جلسات سليمان بن صالح الراجحي ٤
 ست جلسات عمر العيسائيسعيد بن  ٥
 سبع جلسات عبد العزيز بن خالد الغفيلي  ٦
 سبع جلسات بدر بن محمد الراجحي  ٧
 سبع جلسات مؤيد بن عيسى القرطاس ٨
 سبع جلسات علي بن صالح البراك ٩
 سبع جلسات خالد بن عبد الرحمن القويز ١٠
 سبع جلسات عالء بن شكيب الجابري ١١

 
 : لجان المجلس ٣-٥

تمارس اللجان المنبثقة من مجلس اإلدارة مهامها وفقا للوائحها المعتمدة وبما يتناسب مع 
 . وصف مختصر للجان المنبثقة عن المجلس ومهامهاوفيما يلي التعليمات التنظيمية، 

 
  :اللجنة التنفيذية ١-٣-٥

لسلطات الموكلة يرأس اللجنة التنفيذية رئيس مجلس اإلدارة، وتقوم اللجنة بجميع المهام وا
 واتخاذ الراجحي مصرف أعمال عمليات عن المسؤولية إليها من مجلس اإلدارة، ومنها: تحملها

 اللجنة المصرف، وتكون بأعمال المتعلقة العاجلة واألمور القضايا يخص السريعة فيما القرارات
صالحيات اللجنة الموافقة على كافة التسهيالت االئتمانية التي تتجاوز  عن مسؤولة التنفيذية

العليا لالئتمان والموافقة على الضمانات العقارية الموثقة للتسهيالت المتعثرة وكذلك اعتماد 
العقود التي تتجاوز صالحيات اللجان العاملة في المصرف والرئيس التنفيذي وذلك في حدود 

 ثماناللجنة وقد عقــدت  .المصرف إدارة مجلس حددها التي الصالحياتو  الموازنة المعتمدة
 م.٢٠١٦جلسات خالل عام 



  

 ٢٥ من ٩صفحة     
 

عبد اهللا بن سليمان الراجحي (رئيسا) ، من األعضاء اآلتية أسماؤهم: اللجنة التنفيذية وتتكون 
صالح بن علي أبا الخيل ، مؤيد بن عيسى القرطـاس ، عبد العزيز بن خالد الغفيلي، و عالء بن 

من مجلس االدارة وتكون مدة عضوية  شكيب الجابري، ويعين اعضاء اللجنة او يعزلون بقرار
ويجوز للمجلس دائماً إعادة تعيين أعضاء  أو تنتهي بإنتهاء دورة المجلساللجنة ثالث سنوات 

 اللجنة. وترفع اللجنة توصياتها ونسخ من محاضر اجتماعاتها لمجلس االدارة.
 

 :لجنة الترشيحات والمكافآت ٢-٣-٥
 أعضاء ترشيح بشأن التوصيات رفع في والمكافآت تالترشيحا لجنة من الرئيس الغرض يتمثل

وإعداد وصف للقدرات والمؤهالت  اإلدارة، مجلس و اللجان وكبار التنفيذيين إلى  اإلدارة مجلس
والتأكد من  ، العليا واإلدارة أداء المجلس   وكفاءة المطلوبة لعضوية المجلس وتقييم فاعلية
م المصرف بسياسات الحوافز الداخلية وبقواعد استقاللية األعضاء المستقلين ومن التزا

النقد العربي السعودي وبمبادئ ومعايير المكافآت، وبما  ممارسات الحوافز الصادرة من مؤسسة
يحقق مصالح المودعين والمساهمين وأهداف المصرف االستراتيجية. وقد عقــدت اللجنة ثالث 

 م.٢٠١٦جلسات خالل عام 
علي بن صالح البراك (رئيسا) ،  من األعضاء اآلتية أسماؤهم:مكافآت لجنة الترشيحات والوتتكون 

عبد العزيز بن خالد الغفيلي ، خالد بن عبد الرحمن القويز، وسعيد بن عمر العيسائي. ويعين 
اعضاء اللجنة او يعزلون بقرار من مجلس االدارة وتكون مدة عضوية اللجنة ثالث سنوات او 

ويجوز للمجلس دائماً إعادة تعيين أعضاء اللجنة. وترفع اللجنة  تنتهي بانتهاء دورة المجلس،
 توصياتها ونسخ من محاضر اجتماعاتها لمجلس االدارة.

 
 لجنة الحوكمة : ٣-٣-٥

يتمثل الغرض الرئيس من لجنة الحوكمة في المراجعة السنوية لهيكل مجلس اإلدارة ولجانه 
اسات المتعلقة بمجلس اإلدارة واعضائه وإطار الحوكمة في المصرف، ومراجعة وتحديث السي

وبحوكمة المصرف وتعارض المصالح ، وتدعيم والحفاظ على تطبيق أعلى معايير الحوكمة 
المؤسسية الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي  والئحة حوكمة الشركات الصادرة من 

قاته ومصفوفة هيئة السوق المالية، باإلضافة إلى متابعة تطبيق دليل الحوكمة وملح
خالل جلسات  ثالثالصالحيات الخاصة بالمصرف ومتابعة عمل اللجان اإلدارية، وقد عقدت اللجنة 

 م. ٢٠١٦عام 
صالح بن علي ابا الخيل (رئيساً)، علي بن  من األعضاء اآلتية أسماؤهم:وتتكون لجنة الحوكمة 

زلون بقرار من مجلس االدارة صالح البراك، عالء بن شكيب الجابري. ويعين اعضاء اللجنة او يع
وتكون مدة عضوية اللجنة ثالث سنوات او تنتهي بانتهاء دورة المجلس، ويجوز للمجلس دائماً 
إعادة تعيين أعضاء اللجنة. وترفع اللجنة توصياتها ونسخ من محاضر اجتماعاتها لمجلس 

 االدارة.
 

 وااللتزام:  لجنة المراجعة ٤-٣-٥
 على الرقابي اإلشراف على اإلدارة مجلس مساعدة في نةاللج هذه من الرئيس الغرض يتمثل

 واإلشراف الداخلية، الرقابة نظام وفاعلية كفاية مدى ومراقبة  المالية بالتقارير الخاصة العمليات
 والمهام  األعمال تنفيذ في فعاليتها مدى من والتحقق الداخلية المراجعة مجموعة  أعمال على
 هذا ومن. الخارجيين الحسابات مراجعي باختيار التوصية وكذلك اإلدارة مجلس لها حددها التي

 على والموافقة الداخلية المراجعة إدارة وفاعلية استقاللية من بالتحقق اللجنة تقوم المنطلق،



  

 ٢٥ من ١٠صفحة     
 

 المصرف إدارات التزام ومدى عنها الصادرة التقارير ودراسة السنوية الداخلية المراجعة خطة
  .المراجعة مالحظات بمعالجة

 
 االلتزام مجموعة  وفاعلية كفاية بتحديد اللجنة تقوم االلتزام مجموعة  على اإلشراف  إطار  وفي
 تقارير ومراجعة السنوي االلتزام برنامج واعتماد االلتزام، ودليل سياسة بتنفيذ يتعلق فيما

 وكذلك هاتحديد يتم مالحظات أو فجوات ألي الفعال التصحيح وضمان والسنوية الدورية االلتزام
 . التنظيمية الجهات عن الصادرة والتقارير االلتزام لجنة اجتماعات محاضر مراجعة

 
 القرطاس عيسى بن مؤيد/ الدكتور: وهم أعضاء خمسة من وااللتزام المراجعة لجنة وتتكون

 اإلدارة، مجلس في أعضاء وكالهما الراجحي عبداهللا بن محمد/ واألستاذ)  اللجنة رئيس(
 بن وليد/ االستاذ و ابوثنين منصور بن فراج/ االستاذ و السلطان محمد بن سلطان/ والدكتور

 عام خالل جلسات سبع اللجنة عقدت وقد اإلدارة، مجلس خارج من أعضاء وهم  تميرك عبداهللا
 .م٢٠١٦

 
 المخاطر :لجنة   ٥-٣-٥

 لجنة نم الغرض ويكمنتم تشكيل هذه اللجنة بعد انتخاب المجلس في الدورة الحالية، 
 األنشطة على اإلشراف مسؤولية على المحافظة في اإلدارة مجلس مساعدة في المخاطر
االئتمان والسوق واالعمال و التشغيلية والمخاطر االئتمان في المخاطر بإدارة المتعلقة والقرارات

مجلس اإلدارة فيما لاالعمال المالية والسمعة. كما يشمل ذلك تقديم المشورة واالستثمار و
سياسة و) ICAAPدارة راس المال (وإ واستراتيجية المخاطر يخص مدى تحمل/ تقبل المخاطر

التعامل مع حدود التمويل و السيولة. كما ان وطار سياسة السيولة وإ االئتمان والمخصصات
اخطاء النظام واالحتيال و (العمليات البنكية عناللجنة  مسؤولة عن اعتماد الخسائر الناتجة 

 عمالء) والتي تتعدى صالحية لجنة ادارة المخاطر .وتعويض ال
 

بدر بن  ،(رئيسا) وتتكون لجنة المخاطر من األعضاء اآلتية أسماؤهم: عالء بن شكيب الجابري
 م.٢٠١٦خالل عام جلسات  ستمحمد الراجحــي، علي بن صالح البراك. وقد عقدت اللجنة 

 
مدة عضوية اللجنة ثالث سنوات يجوز عضاء لجنة المخاطر، وتكون أويعين مجلس االدارة  

تمديدها لمدة ثالث سنوات اخرى طالما استوفى العضو لمعايير عضوية لجنة المخاطر التابعة 
 للمجلس. وترفع اللجنة توصياتها ونسخ من محاضر اجتماعاتها لمجلس االدارة.

 
 التنفيذيين:أعضاء مجلس اإلدارة وكبار  ملكية ٤-٥

عضاء مجلس اإلدارة وأزواجهم وأوالدهم القصر في أسهم أو أدوات التغير في نسبه ملكية أ
 .دين المصرف أو أي من شركاته التابعة

 

وأزواجهم وأوالدهم القصر في  وكبار التنفيذيين وصف ألي مصلحة تعود ألعضاء مجلس اإلدارة
 .أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة



  

 ٢٥ من ١١صفحة     
 

 

 
وصف ألي مصلحة تعود لكبار التنفيذيين وأزواجهم وأوالدهم القصر في أسهم أو أدوات دين المصرف أو أي 

 الوظيفي ، والذين انتهى تصنيفهم من قائمة كبار التنفيذيين إما باالستقالة او بالتغيرمن شركاته التابعة
 

 اسم من تعود له المصلحة م
عدد األسهم 

 ٢٠١٦ بداية العام
نسبة 
 %الملكية  

عدد األسهم نهاية 
 ٢٠١٦ العام

نسبة 
 %الملكية  

نسبة 
 التغيير

 ٠٫٠٠٠٣ ٤٫٤٦١ عدنان بن عبد اهللا العليان  ١
انتهى تصنيفه 

 ٣١/٠٣/٢٠١٦باالستقالة  
- - 

 ٠٫٠٠٠٦ ١٠٫٣٧٢ جورج بالكلو ايان مسكر ٢
انتهى تصنيفه 

 ٠٤/٠٢/٢٠١٦باالستقالة  
- - 

 اسم من تعود له المصلحة م
عدد األسهم 
بداية العام 

٢٠١٦ 

نسبة 
الملكية  

% 

عدد األسهم 
نهاية العام 

٢٠١٦ 

نسبة 
الملكية  

% 

نسبة 
 التغيير

% 

عبدالعزيز  عبداهللا سليمان ١
 الراجحي

٢٫١٦٧٥ ٣٥٫٢٢١٫٤٨٣ ٢٫١٦٧٥ ٣٥٫٢٢١٫٤٨٣ - 

 ) ٠٫٠٥٦٨( ٠٫٠٠٠١ ٢٫٢٩٣ ٠٫٠٥٦٩ ٩٢٣٫٩١٠ الراجحي محمد عبداهللا عبدالعزيز ٢

 )٠٫٠٤٥٠( ٠٫٢١٩٧ ٣٫٥٦٩٫٦٧٨ ٠٫٢٦٤٧ ٤٫٣٠٠٫٨٨٦ مان صالح عبدالعزيز الراجحيسلي ٣

 ٠٫٠٣٧٢ ٠٫١٣٠٢ ٢٫١١٥٫٩٨٢ ٠٫٠٩٣١ ١٫٥١٢٫٢١٩ سعيد عمر قاسم العيسائي ٤

 - ٠٫٠٨٣١ ١٫٣٥٠٫٠٠٠ ٠٫٠٨٣١ ١٫٣٥٠٫٠٠٠ صالح علي عبداهللا ابا الخيل ٥

المؤسسة العامة للتأمينات  ٦
 االجتماعية

١٠٫١٩٤٩ ١٦٥٫٦٦٧٫٥٢٥ ١٠٫١٩٤٩ ١٦٥٫٦٦٧٫٥٢٥ - 

٧ 
عبدالعزيز خالد علي الغفيلي 

 المؤسسة العامة "ممثل
 "االجتماعية لتأميناتل

- - - - - 

شركة محمد عبدالعزيز الراجحي  ٨
 واوالده لالستثمار  

٢٫٠٥١٩ ٣٣٫٣٤٣٫٦٤١ ٢٫٠٥١٩ ٣٣٫٣٤٣٫٦٤١ - 

٩ 
بدر محمد عبدالعزيز الراجحي 

"ممثل شركة محمد عبدالعزيز 
 الراجحي واوالده لالستثمار

٠٫٠٠٠٩ ١٤٫٢٠٧ ٠٫٠٠٠٩ ١٤٫٢٠٧ - 

 - ٠٫٠٠٠١ ١٫٠٠٠ ٠٫٠٠٠١ ١٫٠٠٠ خالد عبدالرحمن  عبداهللا القويز ١٠

 - ٠٫٠٠٠١ ١٫٠٠٠ ٠٫٠٠٠١ ١٫٠٠٠ مؤيد عيسى القرطاس ١١

 - ٠٫٠٠٠٤ ٦٫٠٠٠ ٠٫٠٠٠٤ ٦٫٠٠٠ عالء شكيب الجابري ١٢

 - ٠٫٠٠٠٦ ١٠٫٤٠٠ ٠٫٠٠٠٦ ١٠٫٤٠٠ علي صالح البراك ١٣



  

 ٢٥ من ١٢صفحة     
 

  التعويضاتالمكافآت و -٦
يقوم المصرف بدفع مصاريف ومكافآت حضور الجلسات ألعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان المنبثقة 
عنه، كما يقوم بدفع رواتب ومكافآت كبار التنفيذيين حسب العقود الموقعة معهم وبما يتوافق مع 

 تعويضات الصادرة من مؤسسة النقد.الئحة المكافآت وال
  كبار من ولخمسة اإلدارة مجلس ألعضاء المدفوعة والرواتب والمكافآت مصاريفال تفاصيل يلي وفيما

 :المالي والمدير التنفيذي الرئيس ضمنهم من المصرف في التنفيذيين
 

 البيان
 

 اإلدارة مجلس أعضاء
 التنفيذيين

 اإلدارة مجلس أعضاء
 /   التنفيذيين غير

 المستقلين

كبار التنفيذيين من  خمسة
فيذي والمدير (الرئيس التن

 المالي من ضمنهم)
 الرواتب والتعويضات

 يوجد ال

٩٫٥٢٦٫٢٤٨ ٠ 
 ٣٬٩٧٠٬٣٤٥ ٤٤١٫٠٠٠ البدالت

 ١٦٫٤٤٢٫٥٠٠ ٣٫٩٦٠٫٠٠٠ المكافآت الدورية والسنوية
 ٠ ٠ الخطط التحفيزية

أي تعويضات أو مزايا عينية 
أخرى تدفع بشكل شهري أو 

 سنوي
٠ ٠ 

 ٢٩٫٩٣٩٫٠٩٣ ٤٫٤٠١٫٠٠٠ اإلجمالي

 :العقوبات والجزاءات المفروضة على المصرف -٧
 ،م٢٠١٦خالل العام المالي أوقعتها الجهات التنظيمية على المصرف ال توجد غرامات ذات أثر جوهري 

هذه وفي ما يلي، بيان ب  جزاءات ألعمال تشغيلية وقد تمت معالجتها. يه هذه الغراماتومعظم 
 :الغرامات

 

الجهة 
 اإلشرافية

عدد 
 لغراماتا

 
 الغرامات طبيعة

مجموع 
 الغرامات
 بالريال

 الشؤون وزارة
 والقروية البلدية

 – ارتدادات وجود عدم  و اآللية للصرافات البناء نسبة زيادة(   ٢٧٤
 ).   المصرف لمواقع تراخيص وجود عدم أو انتهاء

١٬٧٩٣٬٠٦٠ 

 ٦٢٧٬٠٠٠ الفروع وواجهات الصرافات على دعائية ملصقات وجود ٢٤

مؤسسة النقد 
العربي 

 السعودي
 ٦٬٦٥٦٬٣٧٧ للمصرف البنكية العملياتب تتعلق غرامات ٤١

 



  

 ٢٥ من ١٣صفحة     
 

 مع األطراف ذات العالقةمعامالت  -٨

عالقة. وتخضع تلك المعامالت مع  ذويالعادية مع أطراف  اخالل دورة أعماله المجموعة تعاملت
وك والتعليمات الصادرة المنصوص عليها في نظام مراقبة البن لضوابطعالقة لذوي  أطراف

 عن مؤسسة النقد العربي السعودي.
  ديسمبر ٣١وللسنة المنتهية في  يلي طبيعة وأرصدة تلك المعامالت كما في فيما

 
 الرياالت السعوديةبآالف   

  ٢٠١٥    ٢٠١٦ 

     الجهات ذات العالقة
     

     أعضاء في مجلس االدارة

 ٩١٤٬٩٤٢  ٨٣٧٬٤٩٨  تمويل متاجرة  •

 ٢٤٣٬٦٤٦  ٣٬٥٩٤  * تعهدات والتزامات محتملة •

 ٤٢  ٤٠٫٩٧١  حسابات جارية •

     
     شركات ومؤسسات بكفالة أعضاء في مجلس االدارة

 ٧٢٣٬٥٥٨  ٥٥٠٬٠٠٩  تمويل متاجرة  •

 -  ١٧٥٬٨٧٥  * تعهدات والتزامات محتملة •

     
من  %٥مساهمين رئيسيين أخرين (يملكون أكثر من 

 المصرف) رأس مال
    

 ٢٬٧٥٨٬٥٣٠  ٢٫٨٥٩٫٥٧١  تمويل متاجرة •

 ٢٦١٬٠٩١  ١٧١٫٦٦٨  * تعهدات والتزامات محتملة •

 ٤٢  ٢٦٫٠٣٩  حسابات جارية •

 ٢٣٬٢٤٤  ٢٦٬٢٣٠  مطلوبات أخرى •
 
     

     صناديق مشتركة
 ١٬٢٠١٬٩٢٤  ٥٤٠٫٣١٨  استثمارات في صناديق •

 

 *  بنود خارج قائمة المركز المالي 



  

 ٢٥ من ١٤صفحة     
 

 
 العالقة ذويوالمصاريف المتعلقة بالمعامالت مع األطراف  باإليراداتيما يلي تحليالً ف

:ديسمبر ٣١والمتضمنة في القوائم المالية الموحدة للسنتين المنتهيتين في   
 
 الرياالت السعوديةبآالف   

  ٢٠١٥  ٢٠١٦ 

     

 ٦١٬٥٤٩  ١٧٠٬٩٤٥  التمويل دخل 

 ١٠٠٬٤١٠  ٦١٫٤٨٤  أتعاب المضاربة

 ٥٬٢٧٢  ٤٬٢٧٤  ( تذاكر طيران )رواتب و مزايا الموظفين 

 ١٫١٠٦  ١٫١٠٦   إيجارات مباني

 ٤٬٥٧٥  ٤٬٤٠١  مكافآت وبدالت أعضاء مجلس اإلدارة

 

تتضمن المعامالت مع األطراف ذات العالقة مجموعة من األعمال والعقود التي تتم لحساب المصرف 
أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو أي شخص   مجلس اإلدارةوالتي يمتلك فيها السادة أعضاء 

 ذو عالقة بأي منهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها وهي على الشكل التالي :

 

 أوال: العالقات التجارية

اسم الطرف 
 المعني

اسم الشركة 
 المتعاقد معها

طبيعة 
األعمال 
 والعقود

شروط 
األعمال 
 والعقود

مدة األعمال 
 والعقود

مبلغ األعمال 
والعقود خالل عام 

٢٠١٦ 
عبد اهللا بن 

سليمان عبد 
العزير الراجحي 
(عضو مجلس 

 اإلدارة)

شركة فرسان للسفر 
والسياحة وهي شركة 

مملوكة لعضو مجلس 
 اإلدارة المعني

عقد تأمين 
تذاكر سفر 
 للموظفين

عقد عن 
طريق 

 المنافسة

عقد سعري 
يتجدد تلقائيا 

 سنةكل 

ألف  ٢٧٤ماليين و  ٤
 ريال سعودي

 



  

 ٢٥ من ١٥صفحة     
 

 

 ثانيا: عقود اإليجار

اسم الطرف 
 المعني

اسم الشركة 
 المتعاقد معها

طبيعة 
األعمال 
 والعقود

شروط 
األعمال 
 والعقود

مدة األعمال 
 والعقود

مبلغ األعمال 
والعقود خالل عام 

٢٠١٦ 
عبدالعزيز بن 

علي بن خالد 
(عضو  الغفيلي

 مجلس اإلدارة)

 بندة للتجزئةشركة 
(يشغل العضو منصب 

عضو مجلس إدارة 
 فيها)

عقد إيجار موقع 
 صراف

سنوات يتجدد  ٥ عقد تأجيري
تلقائيا لمدة 

 مماثلة

 ألف ريال سعودي ٤٥

عبدالعزيز بن 
علي بن خالد 

(عضو  الغفيلي
 مجلس اإلدارة)

 شركة بندة للتجزئة
(يشغل العضو منصب 

عضو مجلس إدارة 
 فيها)

ع عقد إيجار موق
 صراف

سنوات يتجدد  ٥ عقد تأجيري
تلقائيا لمدة 

 مماثلة

 ألف ريال سعودي ٢٥

عبدالعزيز بن 
علي بن خالد 

(عضو  الغفيلي
 مجلس اإلدارة)

 شركة بندة للتجزئة
(يشغل العضو منصب 

عضو مجلس إدارة 
 فيها)

عقد إيجار موقع 
 صراف

سنوات يتجدد  ٥ عقد تأجيري
تلقائيا لمدة 

 مماثلة

 سعوديألف ريال  ٣٥

عبدالعزيز بن 
علي بن خالد 

(عضو  الغفيلي
 مجلس اإلدارة)

 شركة بندة للتجزئة
(يشغل العضو منصب 

عضو مجلس إدارة 
 فيها)

عقد إيجار موقع 
 صراف

سنوات يتجدد  ٥ عقد تأجيري
تلقائيا لمدة 

 مماثلة

 ألف ريال سعودي ٤٠

بدر بن محمد بن 
عبد العزيز 

الراجحي (عضو 
 مجلس اإلدارة)

العزيز  محمد عبد شركة
الراجحي وأوالده 

(يشغل  لالستثمار
العضو منصب عضو 

 مجلس إدارة فيها)

عقد إيجار 
مبنى اإلدارة 

اإلقليمية 
 الجنوبية

سنوات يتجدد  ١٠ عقد تأجيري
تلقائيا لمدة 

 مماثلة

 ألف ريال سعودي ٢٤٦

بدر بن محمد بن 
عبد العزيز 

الراجحي (عضو 
 مجلس اإلدارة)

العزيز  شركة محمد عبد
الراجحي وأوالده 

(يشغل  لالستثمار
العضو منصب عضو 

 مجلس إدارة فيها)

عقد إيجار 
مكتب 

المبيعات 
المباشرة في 

 أبها

سنوات يتجدد  ٩ عقد تأجيري
تلقائيا لمدة 

 مماثلة

 ألف ريال سعودي ٤٠



  

 ٢٥ من ١٦صفحة     
 

اسم الطرف 
 المعني

اسم الشركة 
 المتعاقد معها

طبيعة 
األعمال 
 والعقود

شروط 
األعمال 
 والعقود

مدة األعمال 
 والعقود

مبلغ األعمال 
والعقود خالل عام 

٢٠١٦ 
بدر بن محمد بن 

عبد العزيز 
الراجحي (عضو 

 مجلس اإلدارة)

العزيز  شركة محمد عبد
ي وأوالده الراجح

(يشغل  لالستثمار
العضو منصب عضو 

 مجلس إدارة فيها)

عقد إيجار موقع 
 صراف

سنوات يتجدد  ٥ عقد تأجيري
تلقائيا لمدة 

 مماثلة

 ألف ريال سعودي ٣٥

عبد اهللا بن 
سليمان عبد 

 العزيز الراجحي
(عضو مجلس 

 اإلدارة)

عقد إيجار موقع  عقد مباشر مع العضو
 صراف

يتجدد  سنوات ٣ عقد تأجيري
تلقائيا لمدة 

 مماثلة

 ألف ريال سعودي ٩٠

عبد اهللا بن 
سليمان عبد 

 العزيز الراجحي
(عضو مجلس 

 اإلدارة)

عقد إيجار مركز  عقد مباشر مع العضو
البطحاء 
للصرافة 
 والتحويل

سنوات يتجدد  ٣ عقد تأجيري
تلقائيا لمدة 

 مماثلة

 ألف ريال سعودي ٥٥٠

 

للسنتين  التنفيذية صالح أو مدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارةإن مبالغ التعويضات المسجلة ل
ديسمبر هي كما يلي: ٣١المنتهيتين في   

 
 الرياالت السعوديةبآالف   

  ٢٠١٥  ٢٠١٦ 

     

 ٣٧٫١٠٢  ٤٤٫٩٣٥  مزايا قصيرة األجل

 ١٬٣٥٢  ٢٫٠٢٤  مخصص مكافأة نهاية خدمة

 

ص الذين لهم السلطة والمسؤولية للتخطيط والتوجيه والتحكم يقصد بأعضاء اإلدارة التنفيذية األشخا
سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر المجموعة في أنشطة  

 



  

 ٢٥ من ١٧صفحة     
 

 
 المستحقة:المدفوعات النظامية  -٩

من الزكاة المستحقة  م2016تتكون المدفوعات النظامية المستحقّة على المصرف خالل العام المالي 
وعة للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية والمتمثلة باشتراكات على المساهمين، والمبالغ المدف

التأمين للموظفين، والضرائب المتمثلة بشكل رئيس بضريبة االستقطاع المفروضة على المستثمر 
 األجنبي.

 
 ويوضح الجدول التالي تفصيل المدفوعات النظامية:

 بآالف الرياالت السعودية الجهة
 ٩٠٠٫٠٠٠ اهمينالزكاة المستحقة على المس

 ٢٤٢٬٤٧٠ المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية
 ٩٬٧٨٣ ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى

 ١٫١٥٢٫٢٥٣ المجموع

 الموظفين:مزايا وبرامج  -١٠
الموظفين في المصرف خالل مدة الخدمة أو في نهايتها، طبقاً لنظام العمل  ومكافآتتدفع مزايا 

) 761م  ( 2016وقد بلغ رصيد مخصص نهاية الخدمة في نهاية عام  السعودي وسياسات المصرف،
 :ديد من المزايا لموظفيه، والتي من أبرزهاـــــرف العــــــــدم المصــــــــــى ذلك، يقـــافةً إلـــــــــال. إضـــون ريـــملي

 
 :برنامج منح الموظفين أسهم المصرف •

اتها التابعة المحلية. ويقوم البرنامج بمنح أسهم هو برنامج خاص لموظفي مصرف الراجحي وشرك
أنهم من األصول البشرية التي يجب االحتفاظ بها، المصرف  مجانية لكبار الموظفين الذين يرى 

األمر الذي يؤدي إلى تعزيز العالقات الوظيفية طويلة األمد وتوفير الحوافز المناسبة لهم اعترافا 
نح إال بموافقة مجلس اإلدارة بناء على توصية من لجنة الترشيحات ، وال يتم المبمساهماتهم البارزة

 والمكافآت.
 

 :دفاتر الحسابات - ١١
يقوم المصرف بإعداد القوائم المالية الموحدة المرفقة طبقاً لمعايير المحاسبة للمؤسسات المالية 

و بما  ر الماليةالصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي والمعايير الدولية الخاصة بالتقاري
. الخاص بتطبيق معايير المحاسبة الدولية و )٢٩٧٨/٤(ية رقم يتوافق مع تعميم هيئة السوق المال

المصرف قوائمه المالية الموحدة لتتماشى مع نظام مراقبة البنوك ونظام الشركات  كما يعد
 بالمملكة العربية السعودية والنظام األساس للمصرف .

 لى أنه:يؤكد مجلس اإلدارة عو
 تم إعداد سجالت الحسابات بالشكل الصحيح. •
 أن نظام الرقابة الداخلية أُعدّ على أسس سليمة وتم تنفيذه بفعالية. •
 بشأن قدرة المصرف على مواصلة نشاطه. يذكر أنه ال يوجد أي شك •



  

 ٢٥ من ١٨صفحة     
 

 
 الداخلية:نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة  -١٢

 
 رقابة نظامبشكل عام ب المصرفالعام للضوابط الرقابية الداخلية، يتمتع  بناءً على تقييم االطار

 بشكل هذا النظام تقييم يتمو والتطبيق التصميم حيث من جيدة بدرجة وفعال سليم داخلية
  للتحسين فرص أو رقابية فجوات أي وجود تبين كلما فاعليته زيادة و تحسينه على والعمل مستمر

 آلتية :ا المقومات لتوفر نظراً
 

قام المصرف بإعداد إطار عام للحوكمة يتم من خالله فرض الرقابة المناسبة على مستوى  •
المصرف حيث يوضح األدوار و المسؤوليات المناطة بجميع المستويات بما في ذلك مجلس 

 اإلدارة واللجان المنبثقة منه واللجان اإلدارية األخرى.

 المصرف يعمل كما العمل، نظام تحكم التي راءاتاإلج و السياسات من مجموعة المصرف لدي •
 .مالءمتها و كفايتها من للتحقق دوري بشكل اإلجراءات و السياسات تلك مراجعة على

 مما اآللية  األنظمة  من العديد خالل من ليآ بشكل المصرف في العمليات معظم تنفيذ يتم •
 .االحتيال فرص ويقلل األخطاء من يحد

 بهدف تشكيلها تم لجان خالل من الهامة القرارات اتخاذ وكذلك عام كلبش العمل مراقبة يتم •
 .المصرف أصول وجودة سالمة على والمحافظة سليم بشكل العمل سير ضمان

مسؤولة عن تقييم/مراقبة الضوابط الرقابية والتي تشمل المراجعة  قطاعات المصرف لدى •
 .وإدارة المخاطر المختلفة االحتيالو إدارة مكافحة  االلتزامالداخلية و ادارة 

 من يعزز مما والخارجيين الداخليين المراجعين على تشرف فعالة و التزام مراجعة لجنة وجود •
 محل واألنشطة الوحدات عن تقارير منتظمة و دورية بصفة لها ويقدم استقالليتهما،

 .المراجعة
 مجموعة قبل من مستمر بشكل الداخلية الرقابة نظام وفعالية كفاية مدى مراجعة يتم •

 يتم كما و االلتزام المراجعة لجنة قبل من معتمدة سنوية لخطة وفقاً الداخلية المراجعة
 وكذلك  الخارجيين، المراجعين قبل من دوري بشكل الداخلية الرقابة جوانب بعــــــــــض مراجعة

 .السعودي العربي النقد مؤسسة قبل من يتم الذي الفحص أعمال خالل من
 مدى في تتمثل والتي الداخلية الرقابة نظام مراجعة لنتائج الكافية العناية المصرف ارةإد تولي •

 على والعمل مالحظات أية مع التعامل يتم حيث الرقابية، اإلجراءات بعض وفاعلية كفاية
 .تكرراها بعدم الكفيلة الضوابط ووضع تصويبها متابعة

 

ءات الرقابة الداخلية للمصرف وعدم وجود مالحظات ن لجنة المراجعة تؤكد على سالمة اجرافإ وعليه
 جوهرية تؤثر على سالمة القوائم المالية للمصرف.

 



  

 ٢٥ من ١٩صفحة     
 

 
 م ٢٠١٧المستقبلية والمخاطر المحتملة للعام المالي  الرؤية -١٣

 
 التوقعات االقتصادية :

 الـنفط  إيـرادات  مثلـت  حيـث . العالمية النفط أسواق في رئيسياً دوراً السعودية العربية المملكة تؤدي
 ٢٠١٦ عام في %٢٠ بنحو النفطية غير اإليرادات وارتفعت. ٢٠١٦ عام في المملكة إيرادات إجمالي من٪ ٦٢

 الضــغوط أمــام صــامدًا الســعودي االقتصــادي ومــازال. االقتصــادي التخطــيط بفضــل ٢٠١٥ بعــام مُقارنــة
 .القصير المدى على النفط أسعار انخفاض عن الناجمة

 العقــد مــدار علــى ضــخمة ماليــة احتياطيــات تحقيــق مــن الســعودية العربيــة مملكــةال وتمكنــت هــذا 
 شـمل  ذلـك،  إلـى . الصـدمات  اسـتيعاب  مـن  يمكنـه  بمـا  االقتصـاد  طاقـة  زيـادة  فـي  سـاهم  ممـا  الماضي،

 المملكـة  وتتطلـع  الشـاملة،  والهيكليـة  والماليـة  االقتصـادية  اإلصـالحات  ٢٠١٧ لعـام  الماليـة  السـنة  بيان
 السندات إصدار في االستمرار يجري أن المحتمل من إنه حيث العجز لتمويل مختلفة اتخيار عرض إلى

 علـى  سـلبي  تـأثير  أي لتجنب التمويل هذا تخصيص يجري أن ونتوقع. الغرض لهذا تحقيقًا الحكومية
 أكثـر  ليصـبح  المملكـة  اقتصـاد  تحويـل  فـي  للمسـاهمة  الخـاص  القطـاع  نمـو  وضمان المحلية السيولة
 سـوق  علـى  سـتطرأ  التـي  الحاتصاإل تساهم أن نتوقع عليه، وبناءً. النفط على اعتمادًا قلوأ استدامة

 .النفطي غير االقتصاد إمكانات تعزيز في المالية والسياسة المالي العمل ومنظمة العمل

 ممارسات إدارة المخاطر
ــين مــنالتشــغيل   ومخــاطر الســوق ومخــاطر الســيولة ومخــاطر االئتمــان مخــاطر تُعــد ــواع مأهــ ب  أن

 . المجموعة تواجه التي المخاطر

 ممـا  بالتزاماتـه  الوفـاء  مـن  مالية معاملة أي في المقابل الطرف تمكن عدم في االئتمان مخاطر تتمثل
 .مالية خسائر لتكبد المجموعة يعرض

 بالتزاماتها المتعلقة الدفعات بالتزامات الوفاء على المجموعة قدرة عدم في السيولة مخاطر تتمثل 
 .استحقاقها موعد بحلول ماليةال

 السـوق  مخـاطر  تظهـر   .األسـعار  ومخـاطر  الربح معدل ومخاطر العملة مخاطر السوق مخاطر وتشمل
ــة القيمــة تتقلــب عنــدما ــة التــدفقات أو العادل  مــن يطــرأ لمــا نظــرًا ماليــة أداة ألي المســتقبلية النقدي

 ومنتجــات األجنبيــة والعمــالت جــاتمنتال ربــح معــدل علــى ذلــك ويُطبــق. الســوق أســعار علــى تغييــرات
 والتغييـرات  السـوق  لتحركات سبق ما كل يتعرض أن المتوقع من حيث المشترك، االستثمار صناديق

ــربح كمعــدالت الســوق معــدالت أو أســعار تقلــب مســتوى علــى تطــرأ التــي  الصــرف صــرف ومعــدالت ال
  .المعروضة السوق وأسعار األجنبي

 أو الداخليــة  العمليــات  كفايــة  عــدم  عــن  الناجمــة الخســارة  طرمخــا  فــي  التشــغيلية  المخــاطر  تتمثــل
 أنشـطة  معظـم  فـي  التشغيلية المخاطر وتكمن فشلها، أو الداخلية األحداث أو األنظمة أو األشخاص
   .ورصدها وقياسها التشغيلية المخاطر لتحديد كامل منهج يتطلب مما المصرف
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 تٌعتبــر مســتقلة وظيفــة المخــاطر مجموعــة رئــيس يرأســها التــي والمخــاطر االئتمــان مجموعــة تــؤدي
 وتشـمل . المصـرف  فـي  والفعالـة  الرشـيدة  اإلدارة حيث من المصرف هدف لتحقيق استراتيجية وظيفة

 ذلـك،  إلـى . المؤسسـية  المخـاطر  وإدارة التشـغيلية  المخـاطر  وإدارة االئتمان مخاطر إدارة الوظيفة هذه
 مجلـس  يعتمـدها  التـي  وسياسـتها  لمخـاطر ا أطـر  ضـمن  وأنشـطتها  الوظيفة هذه مسؤوليات تنفذ
  .اإلدارة

 جميـع  بشـأن  المعنيـة  ولجانـه  اإلدارة مجلـس  إلـى  دوريـة  تقـارير  والمخاطر االئتمان مجموعة وتقدم هذا
 الداخليـة  والضـوابط  المحفظة أصول وجودة االئتمان مخاطر تغطيتها تشمل والتي المخاطر، جوانب

ــاطر ــغيلية والمخـ ــاطر التشـ ــيولة ومخـ ــاطروم السـ ــوق خـ ــاطر السـ ــرار ومخـ ــمعة اإلضـ ــاطر بالسـ  والمخـ
 األطـراف  وفـاء  عـدم  إلـى  المعاكسـة  االقتصـادية  أو التجاريـة  الظـروف  تـؤدي  وقد. ذلك إلى وما القانونية
ــا بالتزامــاتهم والعمــالء المقابلــة ــى الراجحــي مصــرف يهــدف ولهــذا،. عليهــا المتفــق للشــروط وفقً  إل
 إلــى الراميــة واإلجــراءات السياســات وضــع خــالل مــن المحتملــة تواإليــرادا المخــاطر بــين التــوازن تحقيــق

 الموافقــة العمليـة  هـذه  وتشـمل . وتحليلهــا المصـرف  يواجههـا  التـي  المخــاطر تحديـد  فـي  المسـاعدة 
 المخــاطر إدارة ممارســات وتعــد. مخــاطرلل المصــرف قابليــة علــى بنــاءً المختلفــة المخــاطر درجــات علــى

ــاح  إلـــى وقويـــة مســـتدامة إيـــرادات وتقـــديم فعالـــة إدارةً رأســـماله إلدارة المصـــرف يـــدفع الـــذي المفتـ
  .المساهمين

 المصـرف  أداء وترصد المصرف مخاطر إدارة إطار على اإلدارة لمجلس التابعة المخاطر إدارة لجنة تُشرف
 بـإدارة  المتعلقـة  المسائل جميع بشأن اإلدارة مجلس إلى وتوعز مخاطرلل المصرف قابلية حدود ضمن

 ضـمن  المخـاطر  إدارة وظيفـة  اللجنـة  وتـؤدى  مسـتقل  إدارة مجلس عضو اللجنة هذه ويرأس .المخاطر
). سـاما ( السـعودي  العربـي  النقـد  مؤسسة تضعه والذي المخاطر إدارة تنتهجه الذي التنظيمي اإلطار

 رغبـة  ويحـدد  المصـرف  ينتهجـه  الـذي  المخـاطر  إدارة إطـار  المـال  رأس لكفايـة  الـداخلي  التقييم ويختزل
 الــداخلي التقيــيم ويعتبـر  الرئيســية، المخــاطر وضـوابط  المخــاطر إدارة ومــنهج المخـاطر  فــي صـرف الم

ــة ــة المــال رأس لكفاي ــة بمثاب ــى ويعرضــها ويعتمــدها اإلدارة مجلــس يستعرضــها مرةمســت عملي  عل
 اإلدارة لمجلـــس التابعـــة المخــاطر  إدارة لجنـــة تراجــع  كمـــا. ســنويًا  الســـعودي العربــي  النقـــد مؤسســة 

 وسياسـة  مخـاطر لل القابليـة  وسياسـة  التشـغيلية  المخـاطر  وسياسـات  والمخصصـات  الئتمانا سياسة
 وتوصــي المعلومــات أمــن وسياســة والســيولة الســوق ومخــاطر ٣الركيــزة الثالثــة لبــازل   عــن اإلفصــاح

 .عليهم المجلس موافقة على بالحصول

 الطلـب،  تحـت  المسـتقرة  عالودائـ  مـن  عـال  مسـتوى  يخلـق  مما أوفياء عمالء قاعدة فروعنا شبكة تنتج
 عمـالء  لصـالح  الموجـه  األعمـال  نمـوذج  ويـوفر . المصـرف  سـيولة  على إيجابية آثار من يعكسه عما فضلًا

 قاعــدة تكملــه مــا وهــو المــالي، المصــرف أداء يــدعم متنــوع مخــاطر بيــان المصــرف لــدى األفــراد خــدمات
  .المصرف لدى والقوية الموثوقة للشركات المصرفية الخدمات عمالء

 قطاع االفراد لمنتجات الترويج خالل من العمالء قاعدة زيادة على المصرف سيركزفي ذلك  رولالستمرا
 تطبيـق  اسـتمرار  سيضـمن  فيمـا  الشـركات،  خدمات وقطاع والمتوسطة الصغيرة المؤسساتقطاع و

 إدارة تممارسـا  وتنظم. الدولية والمعايير التنظيمية للمتطلبات المخاطر إدارةفي  الممارسات أفضل
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ــة المخـــاطر ــان وإصـــدار جـــدد عمـــالء اســـتدعاء عمليـ  المنتجـــات مـــن واســـعة مجموعـــة وتقـــديم االئتمـ
 طيلـة  فـي اإلقـراض   ثقـة و نظـرة طويلـة المـدى    المصـرف  الخصـائص  هـذه  وتعطـي . لعمالئنا والخدمات

 .األعمال دورة

 التصنيف االئتماني
 

 قصير األجل طويل األجل وكالة التصنيف

 A A-2 )٢٠١٦(فبراير  ستاندرد أند بورز

 BBB+ A-2 )٢٠١٦(مارس  ستاندرد أند بورز

 A F1 فيتش

 A1 P-1 وكالة موديز

 AA- A1 كابيتال انتليجنس
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 :حوكمةال -١٤

 
 الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية .أ 

ية، وقد طبقت يعمل المصرف وفقاً ألحكام الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المال
 باستثناء ما يلي : االسترشادينأحكام الالئحة  و معظم إدارة المصرف أحكام الالئحة اإللزامية

 
 أسباب عدم التطبيق متطلبات المادة المادة

) ب( الفقرة
 المادة من

  السادسة

 التراكمي التصويت أسلوب اتباع يجب
 مجلس أعضاء الختيار التصويت عند
 .العامةالجمعية  في ةاإلدار

 الجمعية اجتماع في بشأنه التصويت تم
 مارس ٤ في عقد الذي العادية غير العامة

 على المصرف استمرار الجمعية وأقرّت م،٢٠١٣
 يزال فال ذلك وعلى العادي، التصويت اسلوب

 وسيقوم العادي، التصويت حق يقرر المصرف
 القادمة العامة الجمعية خالل من المصرف
 أسلوب إلقرار للمصرف اساألس النظام بتعديل

 مع يتماشى لكي وذلك التراكمي التصويت
 .الجديد الشركات نظام متطلبات

) د( الفقرة
 المادة من

 السادسة

 الصفة ذوي المستثمرين قيام وجوب
 عن بالنيابة يتصرفون الذين االعتبارية
 راالستثما صناديق مثل غيرهم،
 في سياساتهم عن اإلفصاح

 في فعليال وتصويتهم التصويت
 اإلفصاح وكذلك السنوية، تقاريرهم

 تضارب أي مع التعامل كيفية عن
 على يؤثر قد للمصالح جوهري
 الخاصة األساسية الحقوق ممارسة

 .باستثماراتهم

 إللزام القانونية الصفة ال يملك المصرف
 الذين االعتبارية الصفة ذوي المستثمرين

 صناديق مثل – غيرهم عن بالنيابة يتصرفون
ات المذكورة ضمن اإلفصاحإيراد  – ستثماراال

 .تقاريرهم السنوية

 
ة العامة غير العادية ) من النظام األساس للمصرف أشارت إلى أن الجمعي٤٤كما نود اإلشارة بأن المادة (

على اقتراح مجلس اإلدارة طريقة التصفية، وقد نص دليل الحوكمة الخاص بالمصرف بالفقرة  تقرر بناءً
 على حق المساهمين في الحصول على نصيب من موجودات المصرف عند التصفية.  ١٢-٧رقم 

 
 دليل الحوكمة و السياسات المتعلقة بالحوكمة .ب 

دليل الحوكمة وملحق دليل الحوكمة ولوائح اللجان التابعة للمجلس  اعتمادبإصدار و قام المصرف 
 المحدث الهيكل اعتماد تم حيث ،ويقوم بمراجعتها بشكل سنوي ٢٠١٤ولجان اإلدارة في عام 

 بالمصرف الخاصة المحدثة الصالحيات ومصفوفات المحدث الحوكمة ودليل المصرف في للحوكمة
 المبادئ لمعظم مطبق المصرف أن كما  ،٢٠١٧ يناير ١ في بها العمل بدأ وقد ،٢٠١٦ ديسمبر ١٩ بتاريخ

 في النقد مؤسسة عن الصادرة ةالسعودي العربية بالمملكة العاملة البنوك في للحوكمة الرئيسية
تم وضع ، ومن جهة أخرى فقد م٢٣/٠٣/٢٠١٤ تاريخ في الصادر األول والتحديث م٢٠١٢ يونيو شهر

-٣٣-١( رقم المالية السوق هيئة لقرار تطبيقاًسياسة مستقلة للمصرف تتعلق بتعارض المصالح 
م ٤/٣/٢٠١٣امة المنعقدة في وسياسة للعضوية في مجلس اإلدارة واعتمدها من الجمعية الع )٢٠١١

التي تهدف  العالقة ذات االطراف معامالت سياسة اعتمادوصارت موضع التطبيق، باإلضافة لذلك تم 
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 تم كما الراجحي بمصرف عالقة ذوي اطراف بها يقوم التي المعامالت مع للتعامل قواعد إلنشاء
 إلى تهدف والتي الراجحي بمصرف الوظيفي اإلحالل تخطيط وعملية الكفاءات سياسة اعتماد
 الوظيفي التطور خطط عبر إعدادهم يتم بحيث العالية االمكانات ذوي من الموظفين على التعرف
 الحتياجات تلبيةً وصعبة حساسة مناصب تبوأ على استعدادهم عن فضال الغرض، لهذا الخاصة
 عن اإلبالغ سياسة ضاأي اعتمادها تم التي المهمة السياسات من و والمستقبلية، الفورية العمل

 االضطالع إلى المصرف إدارات إرشاد شأنها من معلومات أي توفير إلى تهدف والتي المخالفات
 لألنظمة المخالفة واألفعال الخاطئة والسلوكيات المخالفات عن اإلبالغ خالل من بواجباتها

 .وتعليماته المصرف اتوإجراء سياسات تخالف التي تلك أو األخالقية غير التصرفات أو والتعليمات
 

وقد طبقت إدارة المصرف متطلبات مؤسسة النقد العربي السعودي المتعلقة بالئحة المكافآت وما 
جاء في نظام الشركات السعودي. كما يضمن المصرف من خالل سياساته وإجراءاته الداخلية التقيد 

لمصرف سياسة معتمدة باإلفصاح عن المعلومات الجوهرية ألصحاب المصالح. كما يوجد لدى ا
  إلفصاح عن البيانات والمعلومات المصرفية تتوافق مع تعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي،ل

إضافةً إلى أن المصرف ملتزم بجميع متطلبات اإلفصاح كما جاء في أنظمة هيئة السوق المالية. كما 
ز الدور االجتماعي للمصرف االجتماعية ومهمتها تعزي أن لدى المصرف سياسة معتمدة للمسؤولية

لتعريف أعضاء المجلس الجدد بعمل .  وكذلك فإن المصرف قام بوضع دليل بشكل أساسي
المصرف وبخاصة الجوانب المالية والقانونية فضالً عن اطالعهم وتدريبهم إن لزم األمر على 

داء مهامهم الحديثة التشريعية، النظامية، االقتصادية وغيرها مما يساعد في أ المستجدات 
 .لمجلسفي اكأعضاء 

 
تعويض أصحاب المصالح في حالة انتهاك حقوقهم التي تقرها األنظمة  آليات وفيما يتعلق بسياسة

توضح آليات تسوية الشكاوى أو الخالفات التي قد تنشأ بين المصرف  بحيث وتحميها العقود
ومراقبة من قبل مؤسسة النقد ، فإن المصرف لديه آليات لتسوية شكاوى العمالء وأصحاب المصالح

 العربي السعودي. 
 

 سياسات المصرف .ج 
 العمالء حماية سياسة الحظر، سياسة: اهمها من م،٢٠١٦ العام في السياسات من عددا اعتماد تم

 سياسة المالية، المؤسسات ادارة سياسة المصرفي، الهاتف إدارة سياسة الراجحي، بمصرف
 اإللكترونية، اآللية القنوات على للعمالء اليومي التحويل فسق سياسة الفروع، وتطوير التوسعات

 .والمشتريات العقود سياسة والنسائية، الرجالية الفروع شبكة إلدارة العامة السياسة
 

 وعمليات أرصدة على االطالع سياسة: ضمنها ومن السياسات بعض على التحديث اعتماد تم كما
 تمويل لمنتجات المبكر السداد سياسة البشرية، الموارد سياسة اإلفصاح، سياسة العمالء، حسابات

 األشخاص مع التعامل سياسة التشغيلية، المخاطر سياسة المحاسبية، السياسات دليل الشركات،
 مهام إلسناد المصرف سياسة الشرعية، الرقابة إدارة سياسة التظلم، سياسة سياسيا، المعرفين

 سياسة المجموعة، سيولة مخاطر إدارة سياسة مالية،ال الصالحيات ممارسة سياسة ثالث، لطرف
 .الراجحي تحويل سياسة والخصوم، األصول وإدارة للمجموعة األسواق مخاطر



  

 ٢٥ من ٢٤صفحة     
 

 
 ة تفويض الصالحياتمصفوف .د 

 تم قامت إدارة الحوكمة بعمل مراجعة شاملة لمصفوفة تفويض الصالحيات المعتمدة والتي
وقد تم توزيع هذه المصفوفة على ، ية من لجنة الحوكمةعلى توص من مجلس اإلدارة بناءً اعتمادها

 .٢٠١٧ يناير ١ من بدءا كافة المجموعات بالمصرف للعمل بها
 

 أداء المجلس و اللجان  تقييم .ه 
قامت إدارة الحوكمة بتطوير آلية متكاملة وخطة زمنية لعملية تقييم عمل مجلس اإلدارة واللجان 

 خطة عمل تطويروعليه تم  التقييم نتائج من االستفادة زيادةل آليةالتابعة للمجلس إضافة لتطوير 
 المستقبلية الرؤية وتحديد واللجان المجلس الترشيح لعضوية عملية في التقييم نتائج لتوظيف

 .التدريبية لالحتياجات
 مجلس تمكينباإلضافة لذلك قامت إدارة الحوكمة بتطوير آلية الرقابة على عمل اللجان بالمصرف و

 ها.عمل سير حسن من التأكد و اللجان أداء متابعة من الحوكمة لجنة في ممثال رةاإلدا
 

 الجوهرية اإلعالنات .و 
 عام خالل تداول موقع على نشرها تم لتيلمصرف الراجحي و ا الجوهرية عالناتفيما يلي ملخص لإل

 .م٢٠١٦
 تاريخ اإلعالن عنوان اإلعالن

 ٢١/٠١/٢٠١٦ .٢٠١٥-١٢-٣١في إعالن النتائج المالية السنوية المنتهية 
 ٢٠١٥توزيع أرباح على المساهمين عن النصف الثاني من العام المالي  إعالن عن

 ريال للسهم الواحد. ١بواقع 
٢١/٠١/٢٠١٦ 

 ٢٩/٠٢/٢٠١٦ إعالن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة والعشرون.
لجمعية العامة العادية السابعة عالن عن اضافة بند جديد على جدول أعمال ا

 والعشرون
٠٣/٠٣/٢٠١٦ 

 ٢٩/٠٣/٢٠١٦ إعالن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة والعشرون.
 ١٧/٠٤/٢٠١٦ .٢٠١٦-٠٣-٣١إعالن النتائج المالية األولية للفترة المنتهية في 
 ١٨/٠٧/٢٠١٦ .٢٠١٦-٠٦-٣٠إعالن النتائج المالية األولية للفترة المنتهية في 

بواقع  ٢٠١٦إعالن عن توزيع أرباح على المساهمين عن النصف األول من العام 
 ريال للسهم الواحد. ٠٫٧٥

٢٠/٠٧/٢٠١٦ 

اعالن المصرف عن طريقة وتاريخ صرف االرباح على المساهمين عن النصف األول 
 م٢٠١٦من العام المالي 

٢٤/٠٧/٢٠١٦ 

 ٣١/٠٨/٢٠١٦ ).IFRSعدة وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية (إعالن المصرف بأن قوائمه المالية م
 ١٧/١٠/٢٠١٦ .٢٠١٦-٠٩-٣٠إعالن النتائج المالية األولية للفترة المنتهية في 

 
 العامةالجمعية  .ز 

، فإن المصرف يقوم دائماً بااللتزام بأنظمة الجهات الحكومية المعنية العامةفيما يخص الجمعيات 
مصحوبة  هاجميع بنودالعادية او غير العادية، وتكون  العامةات في كل ما يتعلق بالجمعي

 .بمعلومات كافية تمكّن المساهمين من اتخاذ قراراتهم



  

 ٢٥ من ٢٥صفحة     
 

 
 : مراجعو الحسابات -١٥

 برايس مكتب السادة تعيين م٢٨/٠٣/٢٠١٦ في المنعقدة للمساهمين العادية العامة الجمعية في تم
. م٢٠١٦ المالي للعام المصرف لحسابات قانونيين اجعينكمر جي ام بي كي ومكتب كوبرز هاوس وتر

 وذلك م،٢٠١٧ المالي للعام الخارجيين المراجعين بتعيين ـ اهللا بإذن ـ القادمة العامة الجمعية وستقوم
 .الشأن هذا في المراجعة لجنة توصية على بناء

 
 :الخاتمــة - ١٦

 
، ويرفع م٢٠١٦ صرف من نتائج إيجابية خالل العاميعبّر مجلس اإلدارة عن سروره واعتزازه بما حققه الم

بهذه المناسبة أسمى آيات شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين حفظه اهللا ورعاه، وولي عهده 
 حفظه اهللا ولحكومتنا الرشيدة.، وولي ولي العهد حفظه اهللا 

 
صناعة ومؤسسة النقد العربي كما يقدم المصرف شكره الجزيل لمقام وزارة المالية ووزارة التجارة وال

السعودي وهيئة السوق المالية على تعاونهم ومساندتهم ودعمهم المتواصل لتطوير القطاع 
 المصرفي مما كان له األثر والدور الكبير في دعم االقتصاد الوطني ونموه.

 
والشكر موصول ألصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء الهيئة الشرعية في المصرف على جهودهم 

لصة ومساهمتهم البناءّة في إبداء الرأي الشرعي فيما يعرض عليهم من استفسارات تتعلق المخ
، وفي مراقبتهم لألداء باألعمال واألنشطة المصرفية واالستثمارية التي يقدمها المصرف لعمالئه

 ، سائلين المولى عز وجل أن يجزيهم خير الجزاء.الشرعي للمصرف
 

ليعبر عن شكره وتقديره لألخوة المساهمين وعمالء المصرف  وينتهز المجلس هذه الفرصة أيضاً
الكرام ومراسليه األعزاء على دعمهم وثقتهم وتعاونهم الذي كان له أثره في تحقيق مزيد من التقدم 
واالزدهار للمصرف، كما ينقل خالص شكره وتقديره لجميع العاملين في المصرف، على جهودهم 

 جبهم ومهام عملهم.المخلصة وتفانيهم في تأدية وا
 

 
 
 
 
 
 

 مجلس اإلدارة
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