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م ٢٠١٧عن العام المالي  تقرير مجلس اإلدارة  

 
 مصرف الراجحي
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  اإلدارة مجلس تقرير
 

 خوة المساهمين الكرام :حضرات اإل
 

 اهللا وبركاته ،،،السالم عليكم ورحمة 
 

 م.٢٠١٧ديسمبر  ٣١تقريره السنوي عن نشاطات المصرف للعام المنتهي في  يقدم لكميسرّ مجلس اإلدارة أن 
 

ه محافظاً على مركزه القيادي خاصة في لتوسع اعمال المصرف وزيادة عمالئ م من خالل النمو في المؤشرات المالية الرئيسية نتيجة٢٠١٧رف نتائج جيدة خالل العام حقق المص
 مليار ٥٦ الى المساهمين حقوق عتارتفكما  %١٢قدرها  م٢٠١٦مليون ريال وبنسبة زيادة عن العام السابق  ٩،١٢١م مبلغ ٢٠١٧، حيث بلغ صافي الربح عن العام مجال قطاع االفراد

 التمويلية االصول إجمالي بلغ حين في ،% ١ بلغت زيادة بنسبة مليار ٣٤٣ إلى الموجودات اجمالي عارتف وكذلك ، م٢٠١٦ بنهاية عليه كانت عما %٧٫٣ بلغت زيادة بنسبة ريال
 على العائد معدل بلغ كما ،% ٠٫٢ بلغت ارتفاع بنسبة ريال مليار ٢٧٣ الى لتصل العمالء أرصدةإلضافة الى ارتفاع ، با% ٣٫٨ بلغت ارتفاع وبنسبة ريال مليار ٢٣٤ للمصرف

 .ريال ٥٫٦١ العام خالل السهم ربح اصبح و التوالي، على % ١٦٫٩ و % ٢٫٧  المساهمين وحقوق الموجودات
 

ستثمارية لحسابه أو في مزاولة األعمال المصرفية و االويتمثل نشاط المصرف ، عودية ومنطقة الشرق األوسطالمملكة العربية السأحد أكبر المصارف في اليوم  نفتخر أننا
ويتميز المصرف بتقديم مجموعة كبيرة  لحساب الغير داخل المملكة و خارجها وفقا ألحكام نظام مراقبة البنوك وكافة األنظمة األخرى النافذة في المملكة العربية السعودية

 المنتجات والخدمات المصرفية المالئمة لقطاعي األفراد والشركات والمتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية.من 

جهاز  كما أن لديه  ٤،٧٩٤فرعا في جميع مناطق المملكة، تدعمها أكبر شبكة للصراف اآللي قوامها  ٥٩٩كبر شبكة للفروع قوامها أمحليا يعتبر مصرف الراجحي صاحب 
، وشركة الراجحي للخدمات،  الراجحي تكافل وكالة شركة، ويتبعه داخل المملكة اربع شركات هي : شركة الراجحي المالية، ه من العمالء في المملكة وخارجهاكبير قاعدة

 وشركة الراجحي للتطوير العقاري.

اضافة الى ذلك ، فرعا ١٨والتي تمتلك ابعة هي "مصرف الراجحي ماليزيا" دوليا يعمل المصرف في ثالث دول في تجربة رائدة للقطاع المصرفي السعودي حيث يمتلك شركة ت
 الكويت.، وفرعين في دولة األردن يوجد لدى مصرف الراجحي سبعة فروع في

قديم أفضل المنتجات والخدمات ؛ وذلك من خالل تذن اهللا جهوده الرامية الى تعزيز موقعه الريادي في القطاع المصرفي على المستويين المحلي والدوليسيواصل المصرف بإ
كما سيستمر المصرف في جهود تطوير وتحديث انظمة المعلومات واالتصاالت من اجل تحقيق الريادة في الخدمات االلكترونية  ،كافة قطاعات العمالءالتي تناسب  المصرفية

سعياً لتحقيق افضل الخدمات لجميع عمالء المصرف
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 ةسعوديال بآالف الرياالتجميع المبالغ              .التابعة شركاته و صرفملل الرئيسة النشاط ألنواع وصف) ١

                          : مصرفنشطة الرئيسية للوصف األ
 

 النسبة إيرادات النشاط الوصف 

 تعاباألو )مكشوفةال( المدينة الجارية والحسابات ئتمانيةإلا تالوالتسهي فراداألب الخاصة ءالالعم ودائع يشمل قطاع االفراد
 .تالوالحوا البنكية الخدمات من

٧٤ ١١٫٨٣٨٫٣٧٩% 

 المدينة الجارية والحسابات تمانيةإلئا تالوالتسهي ءالالعم وكبار بالشركات الخاصة ءالالعم ودائع يشمل قطاع الشركات
 .للشركات )المكشوفة(

١٥ ٢٫٣٠٩٫٤٨٦% 

 %٨ ١٫٣٠٦٫٧٣٧ .العالمية المتاجرة ومحفظة السعودي العربي النقد سسةمؤ مع والمرابحات الخزينة خدمات يشمل قطاع الخزينة
 %٣ ٤٥٠٫٢٥٢  اخرى

 %١٠٠ ١٥٫٩٠٤٫٨٥٤  االجمالي
 

   : نشطة الرئيسية للشركات التابعةوصف األ
 

 النسبة إيرادات النشاط الوصف 
 %١٫٢ ١٩٠٫٢٣٥ .ماليزيا في ويعمل منشأ ،م٢٠١٣ لعام يةمالساإل المالية الخدمات قانون بموجب مرخص ميالإس مصرف مصرف الراجحي ماليزيا

 لتقديم أو/ و رئيسي كوكيل لتعمل السعودية العربية المملكة في مسجلة مساهمة مقفلة شركة شركة الراجحي المالية
 .الحفظ و والترتيبات ستشاراتإلوا دارةاإلو والتأمين المالية، الوساطة خدمات

٢٫٨ ٤٥٠٫٢٥٢% 

 افل الراجحيشركة وكالة تك
 أنشطة لتسيير كوكيل لتعمل السعودية العربية المملكة في مسجلة محدودة مسؤولية ذات شركة

 %٠٫١ ٩٫٧٠٥ .التعاوني للتأمين الراجحي شركة مع الوكالة تفاقال وفقا التأمين وساطة

 شركة الراجحي للتطوير المحدودة

 للمصرف العقاري التمويل برامج لدعم سعوديةال العربية المملكة في مسجلة محدودة مسؤولية ذات شركة
 بعض بيع إيرادات وتحصيل المصرف، عن نيابة اسمها تحت العقارات ملكية بسندات حتفاظالوا نقل لالخ من

 خدمة وتقديم والهندسية، العقارية ستشاراتالا خدمات وتقديم المصرف، قبل من تباع التي الممتلكات
 .العقارات قييمت على شرافإلوا العقارات، تسجيل

٠٫١ ٢٠٫١٧٤% 

 %١٫١ ١٦٩٫٢٦١ .التوظيف خدمات لتقديم السعودية العربية المملكة في مسجلة محدودة مسؤولية ذات شركة شركة الراجحي للخدمات اإلدارية
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 ةسعوديال آالف الرياالتبجميع المبالغ              .األخيرة الخمس المالية السنوات في أعماله ونتائج وخصومه مصرفال أصول) بيان ب٢

   : الماليةنتائج المقارنة 
 

 ٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٧ البيان
 ١٣٬٨٤٥٬٠٣٧ ١٣٬٦٦٦٬٩٧٤ ١٣٬٧٤٥٬٧٧٥ ١٥٬٣٤١٬٣٨٠ ١٥٬٩٠٤٬٨٥٤ اإليرادات

 )٤٦٥٬٦٣٣( )٣٩٥٬١٩٨( )٢٩٩٬٤٣٨( )٥٢٨٬٣٥٧( )٥٥١٬٥٨٧( تكاليف اإليرادات

 ١٣٬٣٧٩٬٤٠٤ ١٣٬٢٧١٬٧٧٦ ١٣٬٤٤٦٬٣٣٧ ١٤٬٨١٣٬٠٢٣ ١٥٬٣٥٣٬٢٦٧ مجمل الربح

 ٧٬٤٣٧٬٩٨٧ ٦٬٨٣٦٬١٧٢ ٧٬١٣٠٬٠٧٥ ٨٬١٢٥٬٩٦٠ ٩٬١٢٠٬٧٢٦ صافي الربح

 

   : مقارنة األصول والخصوم
 

 ٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٧ البيان
 ٢٩٬٩٧٠٬٢٦٦ ٥٢٬٠٩٨٬٣٩٩ ٤٦٬٦٩٩٬٣٢٦ ٤٢٬٥٠٥٬٩٥٣ ٣١٬٤١٨٬٢٦٣ االصول المتداولة

 ٢٤٩٬٩٠٠٬٤١٩ ٢٥٥٬٦١٣٬١٥٦ ٢٨٦٬٩٢٠٬٣٢٢ ٢٩٧٬٢٠٥٬٨٦٥ ٣١١٬٦٩٨٬٢٦٦ االصول غير المتداولة

 ٢٧٩٬٨٧٠٬٦٨٥ ٣٠٧٬٧١١٬٥٥٥ ٣١٥٬٦١٩٬٦٤٨ ٣٣٩٬٧١١٬٨١٨ ٣٤٣٬١١٦٬٥٢٩ اجمالي االصول

 ٦٬١٤٤٬١٤٨ ٧٬٦٠٣٬٠٧٧ ٦٬٦٠٠٬٧٢٩ ٦٬٢٥٤٬٨٤٠ ٨٬٧٨٦٬٥٩٨ الخصوم المتداولة

 ٢٣٥٬٢٢٨٬٨٢٢ ٢٥٨٬٢١٢٬٢٨٤ ٢٦٢٬٣٧٩٬٨٦٥ ٢٨١٬٥١٠٬١٠٥ ٢٧٨٬٥٧٩٬٠١٢ الخصوم غير المتداولة

 ٢٤١٬٣٧٢٬٩٧٠ ٢٦٥٬٨١٥٬٣٦١ ٢٦٨٬٩٨٠٬٥٩٤ ٢٨٧٬٧٦٤٬٩٤٥ ٢٨٧٬٣٦٥٬٦١٠ إجمالي الخصوم

 

 ةسعوديال بآالف الرياالتجميع المبالغ        .السابقة السنة نتائج عن التشغيلية النتائج في فروقاتلل إيضاح) ٣

 نسبة التغير )-التغيرات (+) او ( م٢٠١٦ م٢٠١٧ البيان
 %٣٫٦٧ ٥٦٣٬٤٧٤ ١٥٬٣٤١٬٣٨٠ ١٥٬٩٠٤٬٨٥٤ مبيعات / اإليراداتال

 %٤٫٤٠ ٢٣٬٢٣٠ )٥٢٨٬٣٥٧( )٥٥١٬٥٨٧( تكلفة المبيعات / اإليرادات

 %٣٫٦٥ ٥٤٠٬٢٤٤ ١٤٬٨١٣٬٠٢٣ ١٥٬٣٥٣٬٢٦٧ مجمل الربح

 %٠٫٠٠ - - - اخرى -إيرادات تشغيلية 

 %٤٫٥٨ ٢٩٩٬٢٩٦ )٥٬٠٠٧٬٢٥٥( )٥٬٢٣٦٬٥٥١( اخرى -مصروفات  تشغيلية 

 %٣٫١٧ ٣١٠٬٩٤٨ ٩٬٨٠٥٬٧٦٨ ١٠٬١١٦٬٧١٦ الربح (الخسارة) التشغيلي



  

5 
 

 ةسعوديال بآالف الرياالتجميع المبالغ              .التابعة وشركاته مصرفال إيرادات إلجمالي جغرافي تحليل) ٤

 السنة
 التحليل الجغرافي إلجمالي إيرادات المصرف

 المجموع األردن الكويت السعودية
 ١٥٬٠٦٥٬٢٢٧ ١١٦٬٦٨٧ ٥٩٬١٢٥ ١٤٬٨٨٩٬٤١٥ م ٢٠١٧

 

 السنة
 التحليل الجغرافي إلجمالي إيرادات الشركات التابعة

 المجموع اسيا شرق السعودية
 ٨٣٩٬٦٢٨ ١٩٠٬٢٣٥ ٦٤٩٬٣٩٣ م ٢٠١٧

 ).ذلك غير أم الطلب عند السداد واجبة أكانت سواء( المصرف أو شركاته التابعة  على قروض ال يوجد -
 

 جميع المبالغ بالمليون ريال سعودي      .بيانات المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطةمقارنة لل) ٥

   : بيانات المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في العام الحاليال 
 

 اإلجمالي المتوسطة الصغيرة المتناهية الصغر )٢٠١٧ديسمبر  ٣١البيانات (كما في 
 ٥٬٢٢٨ ٤٬١٢٥ ١٬١٠٤ - الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر التمويالت الممنوحة للمنشآت

التمويالت الممنوحة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر 
 كنسبة مئوية من عمر إجمالي التمويالت

- ٠٫٤٦%  ١٫٧٣%  ٢٫١٩%  

 ٧٬٨٨٦ ٥٬٩٧١ ١٬٩١٥ - عدد التمويالت

 ٢٬٤٠٢ ١٬٩٥٩ ٤٤٣ - عدد العمالء طالبي التمويل

 ٣١٦ ٥٧ ٢٥٩ - عدد التمويالت بضمان برنامج كفالة

 ٥٥٢ ٨٤ ٤٦٨ - مبالغ التمويالت بضمان برنامج كفالة

 

والصغيرة مليار ريال  المنشآت المتناهية في الصغر يشكل نصيبمليار ريال سعودي ( ٢٫٧ نحو لمنشآت الصغيرة والمتوسطة في محفظة تبلغل المخصص فريقاليتعامل  -
أعمال مع بقية  للشركات مجموعة الخدمات المصرفيةل التابعةمليار ريال سعودي) وتتعامل فرق الشركات المتوسطة  ١٫٧تحظى المنشآت المتوسطة بنصيب سعودي، بينما 

 المحفظة.
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              :السابقالبيانات المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في العام 

 اإلجمالي المتوسطة الصغيرة هية الصغرالمتنا )٢٠١٦ديسمبر  ٣١البيانات (كما في 
 ٤٬٨١٩ ٣٬٣٧٩ ١٬٥١٢ - التمويالت الممنوحة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر

التمويالت الممنوحة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر 
 كنسبة مئوية من عمر إجمالي التمويالت

- ٢٫٢٠ %١٫٥٢ %٠٫٦٨% 

 ٣٬٧٧٨ ٢٬٢٧٧ ١٬٥٠١ - عدد التمويالت

 ٦٤٣ ٢٦٧ ٣٧٦ - عدد العمالء طالبي التمويل
 ٢٢٥ ٢ ٢٢٣ - عدد التمويالت بضمان برنامج كفالة

 ٣٤٣ ٣ ٣٤٠ - مبالغ التمويالت بضمان برنامج كفالة

 

 .متبعةال المحاسبة معايير) ٦

و الخاص  )٢٩٧٨/٤الخاصة بالتقارير المالية و بما يتوافق مع تعميم هيئة السوق المالية رقم (لمعايير الدولية ليقوم المصرف بإعداد القوائم المالية الموحدة المرفقة طبقاً 
كما يعد المصرف قوائمه المالية الموحدة لتتماشى مع نظام مراقبة البنوك ونظام الشركات بالمملكة العربية السعودية والنظام األساس  .بتطبيق معايير المحاسبة الدولية

 .للمصرف

 .ركات التابعة) الش٧

اسم الشركة 
 التابعة

نسبة ملكية  راس مالها
 الشركة فيها

الدولة محل  نشاطها الرئيس
 الرئيس لعملياتها

الدولة محل 
 التاسيس

مصرف الراجحي 
 ماليزيا

١٠٠ ١٬٠٥١٬٧١٤٬٣٠٠% 
، منشأ ٢٠١٣مصرف إسالمي مرخص بموجب قانون الخدمات المالية اإلسالمية لعام 

 ويعمل في ماليزيا.
 ماليزيا ماليزيا

شركة الراجحي 
 المالية

١٠٠ ٥٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠% 
مسجلة في المملكة العربية السعودية لتعمل كوكيل   مساهمة مقفلةشركة 

رئيسي و/ أو لتقديم خدمات الوساطة المالية، والتأمين واإلدارة و االستشارات 
 .والترتيبات و الحفظ

المملكة العربية 
 السعودية

المملكة العربية 
 لسعوديةا

شركة وكالة 
 تكافل الراجحي

٩٩ ٢٬٠٠٠٬٠٠٠% 
شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في المملكة العربية السعودية لتعمل 

كوكيل لتسيير أنشطة وساطة التأمين وفقا إلتفاق الوكالة مع شركة الراجحي 
 للتأمين التعاوني.

المملكة العربية 
 السعودية

المملكة العربية 
 السعودية
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اسم الشركة 
 راس مالها التابعة

نسبة ملكية 
 نشاطها الرئيس الشركة فيها

الدولة محل 
 الرئيس لعملياتها

الدولة محل 
 التاسيس

لراجحي شركة ا
للتطوير 
 المحدودة

١٠٠ ١٬٠٠٠٬٠٠٠% 

شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في المملكة العربية السعودية لدعم برامج 
التمويل العقاري للمصرف من خالل نقل واإلحتفاظ بسندات ملكية العقارات تحت 

اسمها نيابة عن المصرف، وتحصيل إيرادات بيع بعض الممتلكات التي تباع من قبل 
رف، وتقديم خدمات االستشارات العقارية والهندسية، وتقديم خدمة تسجيل المص

 العقارات، واإلشراف على تقييم العقارات.

المملكة العربية 
 السعودية

المملكة العربية 
 السعودية

شركة الراجحي 
 للخدمات اإلدارية

١٠٠ ٥٠٠٬٠٠٠% 
ة لتقديم مسجلة في المملكة العربية السعودي  شركة ذات مسؤولية محدودة

 خدمات التوظيف.
المملكة العربية 

 السعودية
المملكة العربية 

 السعودية

 

 .األسهم أرباح توزيع في مصرفال لسياسة وصف) ٨

وك فيها وخسائر الالزمة لمواجهة الديون المشك االحتياطياتتوزع أرباح المصرف السنوية الصافية التي تحدد بعد خصم كل المصروفات العامة والتكاليف األخرى وتكوين 
 اآلتي :بما يتفق وأحكام نظام مراقبة البنوك وتوجيهات مؤسسة النقد العربي السعودي على النحو  ضرورتهاات الطارئة التي يرى مجلس اإلدارة االلتزاماالستثمارات و

 
 للجهات المختصة. بدفع هذه المبالغ مصرفقوم اليالزكاة المقررة على المساهمين و تحتسب المبالغ الالزمة لدفع -أ 

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

م االحتياطي النظامي والزكاة وذلك للتوزيع على المساهمين طبقاً لما من رأس المال المدفوع، بعد خص %٥يخصص من المتبقي من األرباح مبلغ ال يقل عن  -ج 
وإذا كانت النسبة المتبقية من األرباح المستحقة للمساهمين ال تكفي لدفع هذه النسبة فال يجوز للمساهمين  ،يقترحه مجلس اإلدارة وتقرره الجمعية العامة

 جوز للجمعية العامة أن تقرر توزيع نسبة من األرباح تزيد عما اقترحه مجلس اإلدارة.وال ي المطالبة بدفعها في السنة أو السنوات التالية
 لعامة.يستخدم الباقي بعد تخصيص المبالغ المذكورة في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) أعاله على النحو الذي يقترحه مجلس اإلدارة وتقرره الجمعية ا -د 

 

االرباح المقترح توزيعها نسبة  االرباح التي تم توزيعها خالل السنة
 إجمالي االرباح نهاية السنة

 م١٢/٠٧/٢٠١٧ 
 %٤٠ %٢٥ %١٥ النسبة
 ٦٬٥٠٠٬٠٠٠ ٤٬٠٦٢٬٥٠٠ ٢٬٤٣٧٬٥٠٠ االجمالي
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 .اإلدارة مجلس أعضاء )٩
 الخبرات المؤهالت السابقة الوظائف الحالية الوظائف العضوية في اللجان االسم م

١ 
 سليمان بن عبداهللا

 الراجحي
 اللجنة التنفيذية 

  رئيس مجلس اإلدارة ورئيس اللجنة
 مصرف الراجحي -التنفيذية 

  شركة الراجحي  -رئيس مجلس اإلدارة
 للتأمين التعاوني

  شركة الفارابي  -رئيس مجلس اإلدارة
 للبتروكيماويات

  شركة مجموعة  -رئيس مجلس اإلدارة
 الراجحي القابضة

  شركة الراجحي  -رئيس مجلس اإلدارة
 اليةالم

  شركة فرسان  -رئيس مجلس المديرين
 للسفر والسياحة

 في مصرف الراجحي: ١٩٧٩منذ عام 
 نائب المدير العام للشؤون المالية 
  نائب المدير العام لالستثمار

 والعالقات الخارجية
 النائب األول للمدير العام 
 المدير العام 
 الرئيس التنفيذي 
  + عضو مجلس اإلدارة المنتدب

 يذيالرئيس التنف
  عضو مجلس اإلدارة + عضو اللجنة

 التنفيذية
  نائب رئيس مجلس اإلدارة + عضو

 اللجنة التنفيذية

  بكالوريوس إدارة
جامعة  - األعمال

 الملك عبدالعزيز
 م١٩٧٩عام 

 تحويل في ساهم 
 للصرافة الراجحي شركة

 شركة إلى والتجارة
وتدرج  عامة مساهمة

بالمناصب القيادية في 
رة مصرف الراجحي بخب

سنة إلى أن  ٣٥تزيد عن 
تولى رئاسة مجلس 

 اإلدارة

 صالح بن علي أبا الخيل ٢
 اللجنة التنفيذية 
 لجنة الحوكمة 

 مجلس اإلدارة وعضو اللجنة  عضو
مصرف  –ورئيس لجنة الحوكمة التنفيذية

 الراجحي
 شركة الراجحي  -مجلس اإلدارة  عضو

 المالية
  شركة  –شريك ورئيس مجلس اإلدارة

 لوطنيةالبيطرة ا
  صالح ابا الخيل  –رئيس وصاحب المكتب

 استشاريون مهندسون
  صالح أبا الخيل  -رئيس مجلس اإلدارة

 وشركاه لتقنية المعلومات

 في شركة نور كونسلت: ١٩٧٢منذ عام 
 مهندس مشروع مساعد 
 مشروع مهندس 
 مشروع مدير 
 مشارك لمشاريع الشركة مستشار 
 وزارة  –اللجنة الهندسية  عضو

 التجارة

 بكالوريوس 
 هندسة كهربائية

عام  جامعة أريزونا
 م١٩٧٢

 في العمل يمارس 
 االستشاري المجال

 أكثر منذ واالستثماري
 شغل عاماً، أربعين من

 إدارة مجلس عضوية
 دورة أول منذ المصرف

 عضويته وكذا للمجلس
 اللجان من عدد في

 للمجلس التابعة
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 الخبرات المؤهالت السابقة الوظائف الحالية الوظائف العضوية في اللجان االسم م

٣ 
عبدالعزيز بن خالد 

 الغفيلي

 ةاللجنة التنفيذي 
  لجنة الترشيحات

 والمكافآت

  عضو مجلس اإلدارة وعضو اللجنة
وعضو لجنة الترشيحات  التنفيذية

 مصرف الراجحي –والمكافآت 
  شركة الراجحي  –عضو مجلس اإلدارة

 المالية
  مجموعة صافوال –عضو مجلس اإلدارة 
  شركة هرفي  –عضو مجلس اإلدارة

 لألغذية
  ةشركة بندة للتجزئ –عضو مجلس اإلدارة 

  في  ٢٠١٦حتى  ١٩٨١عمل منذ العام
المؤسسة العامة للتأمينات 

 االجتماعية
 شركة التصنيع  –عضو مجلس اإلدارة

 وخدمات الطاقة
  شركة الرياض   –عضو مجلس اإلدارة

 للفنادق والترفيه
  شركة تطوير  –عضو مجلس اإلدارة

 الصناعات السعودية
  شركة تبوك  –عضو مجلس اإلدارة

 للتنمية الزراعية
  الشركة  –عضو مجلس اإلدارة

 الوطنية للرعاية الطبية

 بكالوريوس اقتصاد 
جامعة الملك 

 سعود
 ماجستير اقتصاد 

جامعة غرب ألينوي 
 م١٩٩٠عام  بأمريكا

 مجال في العمل مارس 
 منذ المالي االستثمار

خمسة و  من أكثر
 عاماً عشرين

  بدر بن محمد الراجحي ٤

  مصرف الراجحي –عضو مجلس اإلدارة 
  العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس

شركة محمد عبدالعزيز الراجحي  –اإلدارة 
 وأوالده لالستثمار

  شركة الراجحي  –رئيس مجلس اإلدارة
 للصناعات الحديدية

  شركة المرطبات  –رئيس مجلس اإلدارة
 العالمية

  شركة الجزيرة  –رئيس مجلس اإلدارة
 لألجهزة المنزلية

  فالكون شركة  –رئيس مجلس اإلدارة
 للمنتجات البالستيكية

 القيادية المناصب من العديد شغل 
 والصناعي اإلداري المجال في

 وشغل والعقاري، واالستثماري
 شركات إدارة مجالس عضوية

 مساهمة

 ثانوية عامة 

 من أكثر خبرة يمتلك 
عاماً  وعشرين خمسة
 اإلداري المجالفي 

 واالستثماري والصناعي
 وشغل والعقاري،

 إدارة لسمجا عضوية
 مساهمة شركات
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 الخبرات المؤهالت السابقة الوظائف الحالية الوظائف العضوية في اللجان االسم م

 خالد بن عبدالرحمن القويز ٥
  لجنة الترشيحات

 والمكافآت
 لجنة المخاطر 

  عضو مجلس اإلدارة وعضو لجنة
الترشيحات والمكافآت ورئيس لجنة 

 مصرف الراجحي –المخاطر
  عضو مجلس اإلدارة واللجنة التنفيذية– 

 شركة أكوا القابضة
  عضو مجلس اإلدارة ولجنة المراجعة

 –ورئيس لجنة الترشيحات والتعويضات 
 شركة سويكورب المالية

  عضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة المراجعة
 مجموعة كابالت الرياض –

  عضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة
شركة التبريد  –الترشيحات والتعويضات 

 السعودية
  شركة امكور إلدارة  –عضو مجلس االدارة

 المنشآت

  وا شركة أك –العضو المنتدب
 القابضة

  مجموعة أسترا  –الرئيس التنفيذي
 الصناعية

  مدير عام المجموعة المصرفية
 –للشركات بالمنطقة الوسطى 

 مجموعة سامبا
  مدير عام المجموعة االئتمانية– 

 البنك العربي الوطني
  مدير قطاع الشؤون المالية واإلدارية

 الشركة الوطنية للتأمين التعاوني –
  ندوق ص –رئيس فريق إقراض

 التنمية الصناعية السعودي

  بكالوريوس
 تخطيط عمراني

جامعة واشنطن 
 بأمريكا

 تزيد عملية خبرة يملك 
 المجال في عاماً ٣٠ عن

 والمالي البنكي
 شغل والصناعي،

 من العديد خاللها
 القيادية المناصب
 من عدد في البنكية
 في المحلية البنوك

 األفراد قطاع مجال
 والمخاطر والشركات

 أمينوالت

 عالء بن شكيب الجابري ٦

 اللجنة التنفيذية 
 لجنة المخاطر 
  لجنة الترشيحات

 والمكافآت

  عضو مجلس اإلدارة وعضو اللجنة
التنفيذية وعضو لجنة المخاطر ورئيس 

مصرف  – لجنة الترشيحات والمكافآت
 الراجحي

  شركة مواد اإلعمار  –عضو مجلس اإلدارة
 القابضة

  روالكو ةمجموع –عضو مجلس اإلدارة 
  عضو مجلس اإلدارة + رئيس تنفيذي– 

 شركة الخدمات الطبية والصيدالنية

  سمه –عضو مجلس اإلدارة 
  صندوق  –عضو مجلس اإلدارة

 التعليم العالي
  شركة شيكات  –عضو مجلس اإلدارة

 المسافرون السعوديون
  البنك العربي  –عضو مجلس اإلدارة

 تونس –الدولي 
 ابس –المخاطر  مجموعة رئيس 
  ساب –مدير عام المنطقة الغربية 
  بنك الخليج الدولي –المدير العام 
  البنك  –مدير قسم األعمال الدولية

 األهلي التجاري
  بنك الخليج الدولي –نائب الرئيس 
  البنك  –مدير مصرفية الشركات

 السعودي لالستثمار

  بكالوريوس إدارة
الجامعة  أعمال

 بيروت-األمريكية
  ماجستير إدارة

-انسيد الأعم
 فرنسا

 تزيد عملية خبرة يملك 
 المجال في عاماً ٣٠ عن

 شغل والمالي، البنكي
 من العديد خاللها

 القيادية المناصب
 من عدد في البنكية
 المحلية البنوك

 والعالمية
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 الخبرات المؤهالت السابقة الوظائف الحالية الوظائف العضوية في اللجان االسم م

 لجنة الحوكمة  ابراهيم بن فهد الغفيلي ٧

  عضو مجلس اإلدارة وعضو لجنة
 مصرف الراجحي –الحوكمة

 شركة جوار للتطوير  –ارة عضو مجلس اإلد
 والتسويق العقاري

 رئيس مركز الريادة لالستشارات المالية 

  مصرف اإلنماء –عضو مجلس اإلدارة 
  نائب المدير العام للمصرفية

 مصرف الراجحي –والتطوير 
  استاذ مشارك بكلية اإلقتصاد

 بجامعة الملك عبدالعزيز
  وكيل كلية اإلقتصاد بجامعة الملك

 عبدالعزيز
 اذ مساعد بكلية االقتصاد است

 بجامعة الملك عبدالعزيز
  وكيل كلية اإلقتصاد بجامعة الملك

 عبدالعزيز
  عضو لجنة الدراسات العليا بكلية

 االقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز
  المستشار المالي لمشروع وقف

 الملك عبدالعزيز بمكة

  بكالوريوس اإلدارة
جامعة الملك  العامة

 عبدالعزيز
 إلدارة ماجستير ا

 والية جامعة العامة
عام  كاليفورنيا

 م١٩٧٨
 دكتوراه الفلسفة 

 فلوريدا والية جامعة
 م١٩٨١عام 

 األكاديمي العمل مارس 
 خبرة وله أعوام ١٠ لمدة

 المصرفي العمل في
 .أعوام ١٠ لمدة اإلسالمي

 أسس م، ٢٠٠٢ عام منذ 
 الريادة مركز

 و المالية لالستشارات
 من عدد قدم

 الدراسات و االستشارات
 التمويل هيكلة في

 للمشاريع اإلسالمي
 أبراج" مشروع أهمها
". المكرمة بمكة البيت
 من العديد رأس و شارك

 و االقتصادية المؤتمرات
 في اإلسالمية المصرفية

 .خارجها و المملكة

 امين بن فهد الشدي ٨
  لجنة المراجعة

 االلتزامو

  عضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة المراجعة
 مصرف الراجحي –زامااللتو

  شركة فيفا الكويت –عضو مجلس اإلدارة 
  دويتشه الخليج  –عضو مجلس اإلدارة

 للتمويل
  شركة أوجيه  –عضو مجلس اإلدارة

 تيليكوم

  شركة حلول  –عضو مجلس اإلدارة 
  شركة سيل  –عضو مجلس اإلدارة

 المتقدمة
  الشركة  –عضو مجلس اإلدارة

 العربية للكوابل البحرية
 شركة عقاالت –لس اإلدارة عضو مج 
  شركة فيفا  –عضو مجلس اإلدارة

 البحرين
 

  بكالوريوس
جامعة  محاسبة

 الملك سعود
 ماجستير محاسبة 

جامعة ميسوري 
 بأمريكا

  حاصل على
 المؤهالت المهنية
SOCPA, CMA, 

CPA 

 عن تزيد خبرة يمتلك 
 في المجال عاما ٢٥

 واالستثماري المالي
 االستشارية والخدمات

 شغل وقد ابيةوالرق
 إدارات مجالس عضوية
 الشركات من العديد

 في والدولية المحلية
 مختلفة قطاعات
 من العديد وعضوية

 المهنية اللجان
 واالستشارية والتجارية
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 حمزه بن عثمان خشيم ٩
 اللجنة التنفيذية 
 لجنة المخاطر 

  عضو مجلس اإلدارة وعضو اللجنة
مصرف  –وعضو لجنة المخاطر التنفيذية

 اجحيالر
  عضو مجلس اإلدارة ولجنة المكافآت

شركة دله للخدمات  –والترشيحات 
 الصحية

  إدارة االستثمارات الدولية عام مدير– 
 شركة حصانة االستثمارية

 عضو جمعية مستثمر السعودية 
  عضو معتمد في جمعية المحللين

 أمريكا –الماليين 

  مدير محفظة صناديق التحوط– 
للعلوم  وقف جامعة الملك عبداهللا

 والتكنولوجيا
  مدير محفظة صناديق التحوط– 

أرامكو  –الخزينة  –إدارة االستثمار 
 السعودية

  إدارة االستثمار  -محلل مالي– 
 أرامكو السعودية –الخزينة 

 بكالوريوس مالية 
جامعة والية 

 ميشيغان
  ماجستير إدارة

 أعمال
 ميتشغان جامعة 

 اربور ان بمدينة
 شهادة يحمل 

 عتمدم مالي محلل
)CFA (المهنية 

 في خبرة سنة ١٢ لديه 
 . االستثمار قطاع

 رائد بن عبداهللا التميمي ١٠
 لجنة الحوكمة 
  لجنة الترشيحات

 والمكافآت

  عضو مجلس اإلدارة وعضو لجنة الحوكمة
 –وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت

 مصرف الراجحي
  التعاونية للتأمين –عضو مجلس اإلدارة 
  وصيل لنقل  –عضو مجلس اإلدارة

 المعلومات االلكترونية
  شركة نجم لخدمات  –عضو مجلس اإلدارة

 التأمين

 في التعاونية للتأمين: ١٩٩٦منذ عام 
 الرئيس التنفيذي 
  للشؤون الفنية –نائب الرئيس األول 
  للتأمين الطبي  –نائب الرئيس

 وتأمين التكافل
  مدير عام إدارة الموارد البشرية

 والشؤون اإلدارية

 وريوس علوم بكال
جامعة ويلز  طبية

 ببريطانيا
 العديد على حاصل 

 الدورات من
 من التدريبية

 عالمية معاهد
 معهد مثل مرموقة
 دي، ام اي انسياد،

 لألعمال لندن
 وغيرها

 لمدة ادارية خبرة لدية 
 اخر عاما. ۲۰ تتجاوز

 هو قيادي منصب
 التنفيذي الرئيس
 التعاونية للشركة
 أكبر( التعاوني للتأمين

 الشرق في تأمين شركة
) أفريقيا وشمال األوسط

 حاليا يشغل كما
 و إدارات مجالس عضوية

 الشركات من عدد لجان
 مدرجة الغير و المدرجة

١١ 
عبداللطيف بن علي 

 السيف
  لجنة المراجعة

 االلتزامو

  عضو مجلس اإلدارة وعضو لجنة المراجعة
 مصرف الراجحي –االلتزامو

  بي سي  اتش اس –عضو مجلس اإلدارة
 السعودية

  اسمنت العربية –عضو مجلس اإلدارة 
  شركة الرؤية المشتركة  –مدير تنفيذي

 المحدودة
  مستشار المحافظ لشؤون االستثمار– 

 المؤسسة العامة للتقاعد

  نائب الرئيس ورئيس االستثمار- 
 اإلنسانية عبداهللا الملك مؤسسة

  ماسك –مدير إدارة المحافظ 
 إدارة عبةش المحافظ، إدارة رئيس 

 شركة أرامكو –االستثمارات 
  الدارة كاوست شركة -مدير محفظة 

 االستثمارات
  شركة أرامكو –محلل مالي 

  بكالوريوس
وماجستير إدارة 
أعمال جامعة 

 بوسطن
 ماجستير اقتصاد 

 جامعة بوسطن
 شهادات يحمل 

 دولية مهنية
 محاسب تشمل
 قانوني
) CPA(معتمد
 مالي ومحلل
 )CFA(معتمد

 في خبرة سنة ١٦ لديه 
 المالي القطاع

 يشارك كما. واالستثمار
 ولجان إدارة مجالس في

 . الشركات من عدد
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 .اإلدارة مجلس اجتماعات) ١٠

 
 اسم العضو

)٧عدد االجتماعات (  

بعاالجتماع السا االجتماع السادس االجتماع الخامس االجتماع الرابع االجتماع الثالث االجتماع الثاني االجتماع األول  

١٢/٢/٢٠١٧  ١٩/٣/٢٠١٧  ١٥/٥/٢٠١٧  ٢١/٨/٢٠١٧  ٢٢/١٠/٢٠١٧  ٢١/١١/٢٠١٧  ١٨/١٢/٢٠١٧  
 √ √ √ √ √ √ √ عبداهللا بن سليمان الراجحي ١
 √ √ √ √ √ √ √ صالح بن علي أبا الخيل ٢
 √ √ √ √ √ √ √ عبدالعزيز بن خالد الغفيلي ٣
 √ √ √ √ × √ √ بدر بن محمد الراجحي ٤
 √ √ √ √ √ √ × لرحمن القويزخالد بن عبدا ٥
 √ √ √ √ √ √ √ عالء بن شكيب الجابري ٦
 √ × × √ × محمد بن عبداهللا الراجحي ٧

انتهت عضويتهم بنهاية الدورة 
 م٢٠١٧نوفمبر  ١٣التاسعة بتاريخ 

 × √ √ √ √ سليمان بن صالح الراجحي ٨
 × √ √ √ √ سعيد بن عمر العيسائي  ٩
 √ √ √ √ √ علي بن صالح البراك ١٠
 √ √ √ √ √ مؤيد بن عيسى القرطاس ١١
 ابراهيم بن فهد الغفيلي ١٢

 م٢٠١٧نوفمبر  ١٤بدأت عضويتهم مع الدورة العاشرة والتي بدأت في 

√ √ 
 √ √ امين بن فهد الشدي ١٣
 √ √ حمزه بن عثمان خشيم ١٤
 √ √ رائد بن عبداهللا التميمي ١٥
 √ √ عبداللطيف بن علي السيف ١٦



  

14 
 

 .)اإلدارة مجلس أعضاء غير من( المجلس لجان أعضاء )١١

 الخبرات المؤهالت السابقة الوظائف الحالية الوظائف العضوية في اللجان االسم م

 عبداهللا بن علي المنيف ١
  لجنة المراجعة

 االلتزامو

 مصرف  – االلتزامعضو لجنة المراجعة و
 الراجحي

 عضو مجلس الشورى 
 ربيعضو البرلمان الع 

  مكتب المنيف  –الرئيس التنفيذي
 لالستشارات المالية واالدارية

  الحرس الوطني -مستشار 
  مدير عام الشؤون المالية واالدارية- 

 الحرس الوطني
  جامعة  -رئيس قسم المحاسبة

 الملك سعود
  استاذ مشارك بقسم المحاسبة- 

 جامعة الملك سعود
  مدير تنفيذي للشؤون المالية

ستشفى الملك فيصل م -واالدارية 
 التخصصي

  رئيس جمعية المحاسبة بجامعة
 الملك سعود

  استاذ مساعد بقسم المحاسبة
 بجامعة الملك سعود

  معيد بقسم المحاسبة بجامعة
 الملك سعود

  بكالوريوس
محاسبة جامعة 

 الملك سعود
  ماجستير محاسبة

جامعة جنوب 
 كاليفورنيا بأمريكا

  دكتوراه محاسبة
جامعة كارولينا 

 نوبية بأمريكاالج

  من شغل العديد
المناصب األكاديمية 
والقيادية واإلستشارية 
في المجاالت المالية 

 واإلدارية

 فراج بن منصور ابوثنين ٢
  لجنة المراجعة

 االلتزامو

 مصرف  – االلتزامعضو لجنة المراجعة و
 الراجحي

  مجموعة استرا  –عضو مجلس اإلدارة
 الصناعية

  يمبتروك –عضو مجلس اإلدارة 
  شركة المراعي –عضو لجنة المراجعة 

  صندوق التنمية  –مدير قسم اقراض
 الصناعية

  عضو لجنة اقراض المشاريع- 
 صندوق التنمية الصناعية

  عضو لجنة مراجعة أداء المشاريع
صندوق التنمية  -الصناعية 

 الصناعية
  نائب الرئيس األعلى للمالية

شركة التصنيع  –واالستثمار 
 الوطنية

 يوس إدارة بكالور
صناعية جامعة 

 ملواكي بأمريكا

  شغل العديد من
المناصب القيادية في 
صندوق التنمية 

 الصناعية

 وليد بن عبداهللا تميرك ٣
  لجنة المراجعة

 االلتزامو

 مصرف  – االلتزامعضو لجنة المراجعة و
 الراجحي

  شركة ايوان  –عضو لجنة المراجعة
 العالمية لإلسكان

 لكلية االدارة  عضو اللجنة االستشارية
 جامعة الملك عبدالعزيز –واالقتصاد 

 تميرك محاسبون قانونيون 

 آرثر اندرسن وشركاءهم 
  نغوارنست وي 

  بكالوريوس
جامعة  محاسبة

 الملك عبدالعزيز
 الهيئة زمالة 

 السعودية
 للمحاسبين
 القانونيين

  يمتلك خبرة ألكثر من
عاما في مجال  ٢٥

المحاسبة والمراجعة 
 واإلقتصاد
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 .اإلدارة التنفيذية )١٢

 الخبرات المؤهالت السابقة الوظائف الحالية الوظائف االسم م

 الرئيس التنفيذي  ستيفانو باولو بيرتاميني ١
  الرئيس التنفيذي

 سنة ٣١ مالية وأعمال بنكية دولية -ماجستير )ماليزيا - تشارترد ستاندرد بنك(

  المالي المدير المدير المالي عبداهللا علي الخليفة ٢
 (البنك العربي الوطني)

 سنة ٢٧ محاسبة  -ماجستير

 رئيس المخاطر مدير عام مجموعة المخاطر و اإلئتمان  كريستوفر مارك ماكلين ٣
 (بنك ويست)

 سنة ٣٤ محاسبة - بكالوريوس

  الرئيس المالي رئيس العمليات وليد عبداهللا المقبل ٤
 (مصرف الراجحي)

 سنة ٢٠ محاسبة ومراجعة - دكتوارة

 مدير عام المصرفية لألفراد صالح عبداهللا الزميع ٥
 مدير عام مصرفية األفراد (المُـكلف)

 سنة ٢٧ لغة انجليزية -بكالوريوس  (مصرف الراجحي) 

 مدير عام الشركات ماجد عبدالرحمن القويز ٦
 ر عام الخدمات المصرفية التجاريةمدي

 بنك ساب) (
 نةس ٢٣ محاسبة مالية -بكالوريوس 

 مدير عام الخزينة و االستثمار مدير عام الخزينة عبدالرحمن عبداهللا الفدى   ٧
 (بنك االستثمار)

 سنة ٢١ الهندسة الكهربائية - بكالوريوس

  إدارة المخاطر التشغيلية -نائب رئيس  رئيس اإللتزام عبداهللا سليمان النامي ٨
 (بنك الرياض)

 سنة ٢٣ إدارة و أعمال -ماجستير

 رئيس الموارد البشرية لد فهد الحزيم خا ٩
 مدير عام مجموعة الموارد البشرية (المُـكلف)

 سنة ١٨ هندسة الحاسب اآللي  - بكالوريوس (مصرف الراجحي)

 رئيس الحوكمة والقانونية الصعب عبداهللا عمر ١٠
 مستشار قانوني عام

 ) القابضة مجموعة الفيصلية(
 سنة ١٦ قوانين الشركات والمالية -ماجستير

 رئيس المراجعة الداخلية  محمد علي هواش ١١
 رئيس المراجعة الداخلية 

 األردن)–بنك االستثمار (
 سنة ٢٣ محاسبة  -بكالوريوس 

 مدير إدارة تنفيذي للشركات الصغيرة و المتوسطة هشام أحمد العبدلي ١٢
 الخدمات المصرفية التجارية -نائب رئيس 

 سنة ٢٩ لوم اداريةع -بكالوريوس  (بنك الرياض)

 رئيس تقنية المعلومات   احمد محمد انور محمد ١٣
 نائب رئيس تقنية المعلومات 

 مصرف الراجحي)(
 سنة ٢٩ اقتصاد -بكالوريوس

 الوسطى –مدير منطقة الشركات المتوسطة  مدير إدارة الخدمات المصرفية الخاصة وعمالء التميز ماجد صالح الراجحي ١٤
 (مصرف الراجحي)

 سنة ١٢ مالية  - كالورويسب

 مدير إدارة أمن المعلومات وليد محمد الموح ١٥
 رئيس الخدمات المشتركة لألعمال الدولية

 مصرف الراجحي)(
 سنة ١٧ حاسب آلي - ماجستير
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 .مديريها من أو والسابقة الحالية إدارتها مجالس في عضواً مصرفال إدارة مجلس عضو يكون التي خارجها أو المملكة داخل الشركات أسماء )١٣

 العضو اسم
 مجلس عضو يكون التي الشركات أسماء
 الحالية إداراتها مجالس في عضواً اإلدارة

 مديريها من أو

 خارج/داخل
 المملكة

 مساهمة( القانوني الكيان
 غير مساهمة/ مدرجة
 مسؤولية ذات/مدرجة

 )محدودة

 يكون التي الشركات أسماء
 في عضواً اإلدارة مجلس عضو

 أو السابقة إداراتها مجالس
 مديريها من

 خارج/داخل
 المملكة

 القانوني الكيان
/ مدرجة مساهمة(

 غير مساهمة
 ذات/مدرجة

 مسؤولية
 )محدودة

 سليمان بن عبداهللا
 الراجحي

 مصرف الراجحي
 شركة الراجحي للتأمين التكافلي

 شركة الفارابي للبتروكيماويات
 شركة مجموعة الراجحي القابضة

 الراجحي الماليةشركة 
 شركة فرسان للسفر والسياحة

 داخل المملكة

 مساهمة مدرجة
 مساهمة مدرجة

 شركة غير مدرجة
 شركة غير مدرجة
 شركة غير مدرجة

 محدودة مسؤولية ذات

(الرئيس  مصرف الراجحي
 التنفيذي)

داخل 
 مساهمة مدرجة المملكة

 صالح بن علي أبا الخيل

 مصرف الراجحي
 يةشركة الراجحي المال

 شركة البيطرة الوطنية
 صالح ابا الخيل مهندسون استشاريون

 صالح أبا الخيل وشركاه لتقنية المعلومات

 داخل المملكة

 مساهمة مدرجة
 شركة غير مدرجة
 شركة غير مدرجة

 محدودة مسؤولية ذات
 محدودة مسؤولية ذات

   

عبدالعزيز بن خالد 
 الغفيلي

 مصرف الراجحي
 شركة الراجحي المالية

 موعة صافوالمج
 شركة هدف لألغذية
 شركة بندة للتجزئة

 داخل المملكة

 مساهمة مدرجة
 شركة غير مدرجة
 مساهمة مدرجة

 شركة غير مدرجة
 شركة غير مدرجة

 شركة التصنيع وخدمات الطاقة
 شركة الرياض للفنادق والترفيه

شركة تطوير الصناعات 
 السعودية

 شركة تبوك للتنمية الزراعية
 ة للرعاية الطبيةالشركة الوطني

داخل 
 المملكة

 شركة غير مدرجة
 شركة غير مدرجة
 شركة غير مدرجة

 
 مساهمة مدرجة
 مساهمة مدرجة

 بدر بن محمد الراجحي

 مصرف الراجحي
شركة محمد عبدالعزيز الراجحي وأوالده 

 لالستثمار
 شركة الراجحي للصناعات الحديدية

 شركة المرطبات العالمية
 المنزلية شركة الجزيرة لألجهزة

 شركة فالكون للمنتجات البالستيكية

 داخل المملكة

 مساهمة مدرجة
 محدودة مسئولية ذات شركة

 
 محدودة مسئولية ذات شركة
 محدودة مسئولية ذات شركة
 محدودة مسئولية ذات شركة
 محدودة مسئولية ذات شركة
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 العضو اسم
 مجلس عضو يكون التي الشركات أسماء
 الحالية إداراتها مجالس في عضواً اإلدارة

 مديريها من أو

 خارج/داخل
 المملكة

 مساهمة( القانوني الكيان
 غير مساهمة/ مدرجة
 مسؤولية ذات/مدرجة

 )محدودة

 يكون التي الشركات أسماء
 في عضواً اإلدارة مجلس عضو

 أو السابقة إداراتها مجالس
 مديريها من

 خارج/داخل
 المملكة

 القانوني الكيان
/ مدرجة مساهمة(

 غير مساهمة
 ذات/مدرجة

 مسؤولية
 )محدودة

خالد بن عبدالرحمن 
 القويز

 مصرف الراجحي
 شركة أكوا القابضة

 ويكورب الماليةشركة س
 مجموعة كابالت الرياض

 داخل المملكة

 مساهمة مدرجة
 شركة غير مدرجة
 شركة غير مدرجة
 شركة غير مدرجة

 شركة أكوا القابضة
 مجموعة أسترا الصناعية

 مجموعة سامبا المالية
 البنك العربي الوطني

داخل 
 المملكة

 شركة غير مدرجة
 مساهمة مدرجة
 مساهمة مدرجة
 مساهمة مدرجة

 عالء بن شكيب الجابري

 مصرف الراجحي
 شركة مواد اإلعمار القابضة

 مجموعة روالكو
 شركة الخدمات الطبية والصيدالنية

 داخل المملكة

 مساهمة مدرجة
 شركة غير مدرجة
 شركة غير مدرجة
 شركة غير مدرجة

 البنك السعودي البريطاني
 البنك السعودي البريطاني

 بنك الخليج الدولي 

داخل 
وخارج 

 لمملكةا

 مساهمة مدرجة
 مساهمة مدرجة

 شركة غير مدرجة

ابراهيم بن فهد 
 الغفيلي

 مصرف الراجحي
 شركة جوار للتطوير والتسويق العقاري

 مساهمة مدرجة داخل المملكة
 شركة غير مدرجة

 مصرف اإلنماء
 مصرف الراجحي

داخل 
 المملكة

 مساهمة مدرجة
 مساهمة مدرجة

 امين بن فهد الشدي

 يمصرف الراجح
 شركة فيفا الكويت

 دويتشه الخليج للتمويل
 شركة أوجيه تيليكوم

داخل وخارج 
 المملكة

 مساهمة مدرجة
  شركة غير مدرجة
 شركة غير مدرجة
 شركة غير مدرجة

 شركة حلول
 شركة سيل المتقدمة

 الشركة العربية للكوابل البحرية
 شركة عقاالت

 شركة فيفا البحرين

داخل 
وخارج 

 المملكة

 درجةشركة غير م
 شركة غير مدرجة
 شركة غير مدرجة
 شركة غير مدرجة
 شركة غير مدرجة

 حمزه بن عثمان خشيم
 مصرف الراجحي

 شركة دله للخدمات الصحية
 شركة حصانة االستثمارية

 داخل المملكة
 مساهمة مدرجة
 مساهمة مدرجة

 شركة غير مدرجة
   

رائد بن عبداهللا 
 التميمي

 مصرف الراجحي
 نالتعاونية للتأمي

 وصيل لنقل المعلومات االلكترونية
 شركة نجم لخدمات التأمين

 داخل المملكة

 مساهمة مدرجة
 مساهمة مدرجة

 شركة غير مدرجة
 شركة غير مدرجة

 التعاونية للتأمين
داخل 

 مساهمة مدرجة المملكة

عبداللطيف بن علي 
 السيف

 مصرف الراجحي
 اتش اس بي سي السعودية

 اسمنت العربية
 المشتركة المحدودةشركة الرؤية 

 داخل المملكة

 مساهمة مدرجة
 شركة غير مدرجة
 مساهمة مدرجة

 محدودة مسئولية ذات شركة

 ماسك
 االستثمارات الدارة كاوست شركة

داخل 
وخارج 

 المملكة

 شركة غير مدرجة
 شركة غير مدرجة



  

18 
 

 .مستقل إدارة مجلس عضو - تنفيذي غير إدارة مجلس عضو - يتنفيذ إدارة مجلس عضو: اآلتي النحو على أعضائه وتصنيف اإلدارة مجلس تكوين) ١٤

 العضوية تصنيف العضو اسم
)مستقل/ تنفيذي غير/ تنفيذي(  

 غير تنفيذي الراجحي سليمان بن عبداهللا

 غير تنفيذي صالح بن علي أبا الخيل

 غير تنفيذي عبدالعزيز بن خالد الغفيلي

 غير تنفيذي بدر بن محمد الراجحي

 غير تنفيذي عبدالرحمن القويز خالد بن

 مستقل عالء بن شكيب الجابري

 مستقل ابراهيم بن فهد الغفيلي

 غير تنفيذي امين بن فهد الشدي

 غير تنفيذي حمزه بن عثمان خشيم

 مستقل رائد بن عبداهللا التميمي

 مستقل عبداللطيف بن علي السيف

 

 .وأدائه مصرفال حيال وملحوظاتهم المساهمين بمقترحات علماً أعضائه إلحاطة اإلدارة مجلس اتخذها التي اإلجراءات) ١٥

ات أخرى تخص المصرف وذلك يقوم المصرف بإثبات ما يرد من مقترحات المساهمين خالل الجمعية العامة، كما يقوم المصرف بإحاطة رئيس المجلس في حال وردود أية مقترح
وهذا البريد معلن على الموقع الرسمي للمصرف يوجد بريد إلكتروني خاص بإستقبال مالحظات وإقتراحات المساهمين  كذلكوليتم عرضها على أقرب إجتماع لمجلس اإلدارة. 

 مرتبط مباشرة بأمانة سر المجلس حتى يتمكن المجلس من اإلطالع على إقتراحات ومالحظات المساهمين.هووفي موقع تداول و
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 .للجان المصرف وأعمالها مختصر وصف) ١٦

 اللجنة التنفيذية:  -أ
 مصرف أعمال عمليات عن المسؤولية يرأس اللجنة التنفيذية رئيس مجلس اإلدارة، وتقوم اللجنة بجميع المهام والسلطات الموكلة إليها من مجلس اإلدارة، ومنها: تحملها

الموافقة على كافة التسهيالت االئتمانية  عن مسؤولة التنفيذية اللجنة صرف، وتكونالم بأعمال المتعلقة العاجلة واألمور القضايا يخص السريعة فيما القرارات واتخاذ الراجحي
ي تتجاوز صالحيات اللجان العاملة في التي تتجاوز صالحيات اللجنة العليا لالئتمان والموافقة على الضمانات العقارية الموثقة للتسهيالت المتعثرة وكذلك اعتماد العقود الت

 حسب التالي: ٢٠١٧خالل عام  جلسةً ١٤وقد عقــدت اللجنة  .المصرف إدارة مجلس حددها التي فيذي وذلك في حدود الموازنة المعتمدة والصالحياتالمصرف والرئيس التن
 

 اسم العضو 

رقم 
 االجتماع

 التاريخ
 سليمان بن عبداهللا

 الراجحي
 رئيس

 صالح بن علي أبا الخيل
 عضو

عبدالعزيز بن خالد 
 الغفيلي

 عضو

 بن شكيب الجابريعالء 
 عضو

مؤيد بن عيسى 
 القرطاس

 عضو

حمزه بن عثمان 
 خشيم
 عضو

١١/١/٢٠١٧ ١ √ √ √ √ √ 

 مع عضويته بدأت
 والتي العاشرة الدورة
 نوفمبر ١٤ في بدأت

 م٢٠١٧

١٢/٢/٢٠١٧ ٢ √ √ √ √ √ 
١٩/٣/٢٠١٧ ٣ √ √ √ √ √ 
١٧/٤/٢٠١٧ ٤ √ √ √ √ √ 
١٥/٥/٢٠١٧ ٥ √ √ √ √ √ 
١/٦/٢٠١٧ ٦ √ √ √ √ √ 
١٢/٦/٢٠١٧ ٧ √ √ √ √ √ 
٢٥/٧/٢٠١٧ ٨ √ √ √ × √ 
٢١/٨/٢٠١٧ ٩ √ √ √ √ √ 
١/١٠/٢٠١٧ ١٠ √ × √ √ √ 
٢٢/١٠/٢٠١٧ ١١ √ √ √ √ √ 
انتهت عضويته بنهاية  √ √ √ √ ١٠/١٢/٢٠١٧ ١٢

 ١٣الدورة التاسعة بتاريخ 
 م٢٠١٧نوفمبر 

√ 
١٨/١٢/٢٠١٧ ١٣ √ √ √ √ √ 
٢٦/١٢/٢٠١٧ ١٤ √ √ √ √ √ 
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 لجنة الترشيحات والمكافآت:ب_ 
وإعداد وصف  اإلدارة، مجلس و اللجان وكبار التنفيذيين إلى  اإلدارة مجلس أعضاء ترشيح بشأن التوصيات رفع في والمكافآت الترشيحات لجنة من الرئيس الغرض يتمثل

من التزام المصرف بسياسات الحوافز الداخلية وبقواعد  والتأكد ، العليا واإلدارة أداء المجلس   ءةوكفا للقدرات والمؤهالت المطلوبة لعضوية المجلس وتقييم فاعلية
مصرف االستراتيجية. وقد ممارسات الحوافز الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي وبمبادئ ومعايير المكافآت، وبما يحقق مصالح المودعين والمساهمين وأهداف ال

 حسب التالي: ٢٠١٧خالل عام  لستينجعقــدت اللجنة 
 

 اسم العضو 

رقم 
 التاريخ االجتماع

 علي بن صالح البراك
 رئيس

عبدالعزيز بن خالد 
 الغفيلي

 عضو

خالد بن عبدالرحمن 
 القويز
 عضو

 سعيد بن عمر العيسائي
 عضو

 عالء بن شكيب الجابري
 رئيس

رائد بن عبداهللا 
 التميمي

 عضو

٢٠/٨/٢٠١٧ ١ √ √ √ √ 
 الدورة مع ويتهعض بدأت

 في بدأت والتي العاشرة
 م٢٠١٧ نوفمبر ١٤

 الدورة مع عضويته بدأت
 في بدأت والتي العاشرة

 م٢٠١٧ نوفمبر ١٤

١٠/١٢/٢٠١٧ ٢ 
انتهت عضويته بنهاية 

 ١٣الدورة التاسعة بتاريخ 
 م٢٠١٧نوفمبر 

√ √ 
انتهت عضويته بنهاية 

 ١٣الدورة التاسعة بتاريخ 
 م٢٠١٧نوفمبر 

√ √ 

 
 لجنة الحوكمة : -ج

اسات المتعلقة بمجلس يتمثل الغرض الرئيس من لجنة الحوكمة في المراجعة السنوية لهيكل مجلس اإلدارة ولجانه وإطار الحوكمة في المصرف، ومراجعة وتحديث السي
ؤسسية الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي  والئحة اإلدارة واعضائه وبحوكمة المصرف وتعارض المصالح ، وتدعيم والحفاظ على تطبيق أعلى معايير الحوكمة الم

ومتابعة عمل اللجان اإلدارية،  حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية، باإلضافة إلى متابعة تطبيق دليل الحوكمة وملحقاته ومصفوفة الصالحيات الخاصة بالمصرف
 حسب التالي: ٢٠١٧خالل عام  جلستينوقد عقدت اللجنة 

 
 اسم العضو 

رقم 
 التاريخ االجتماع

صالح بن علي أبا 
 الخيل
 رئيس

 علي بن صالح البراك
 عضو

 عالء بن شكيب الجابري
 عضو

ابراهيم بن فهد 
 الغفيلي

 عضو

 رائد بن عبداهللا التميمي
 عضو

 الدورة مع عضويته بدأت √ √ √ ٧/٢/٢٠١٧ ١
 ١٤ في بدأت والتي العاشرة

 م٢٠١٧ نوفمبر

 الدورة مع عضويته بدأت
 ١٤ في بدأت والتي العاشرة

 م٢٠١٧ نوفمبر

١٦/٨/٢٠١٧ ٢ √ √ √ 

   
انتهت عضويته بنهاية الدورة 

 م٢٠١٧نوفمبر  ١٣التاسعة بتاريخ 
انتهت عضويته في اللجنة بنهاية 

 م٢٠١٧نوفمبر  ١٣الدورة التاسعة بتاريخ 
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 : االلتزامجنة المراجعة ول -د
ة باللجنة في مساعدة مجلس اإلدارة على اإلشراف الرقابي على العمليات الخاصة بالتقارير المالية  ومراقبة مدى كفاية وفاعلية نظام الرقايتمثل الغرض الرئيس من هذه 

ارة وكذلك التوصية باختيار مجموعة المراجعة الداخلية والتحقق من مدى فعاليتها في تنفيذ األعمال  والمهام التي حددها لها مجلس اإلد الداخلية، واإلشراف على أعمال
ة المراجعة الداخلية السنوية مراجعي الحسابات الخارجيين. ومن هذا المنطلق، تقوم اللجنة بالتحقق من استقاللية وفاعلية إدارة المراجعة الداخلية والموافقة على خط

 عة. ودراسة التقارير الصادرة عنها ومدى التزام إدارات المصرف بمعالجة مالحظات المراج
السنوي  االلتزام، واعتماد برنامج االلتزامفيما يتعلق بتنفيذ سياسة ودليل  االلتزامتقوم اللجنة بتحديد كفاية وفاعلية  مجموعة  االلتزاموفي  إطار  اإلشراف على  مجموعة 

والتقارير الصادرة عن  االلتزاميدها وكذلك مراجعة محاضر اجتماعات لجنة الدورية والسنوية وضمان التصحيح الفعال ألي فجوات أو مالحظات يتم تحد االلتزامومراجعة تقارير 
 حسب التالي: ٢٠١٧جلسات خالل عام  ستوقد عقدت اللجنة  الجهات التنظيمية.
 

 اسم العضو 

رقم 
 االجتماع

 التاريخ
مؤيد بن عيسى 

 القرطاس
 رئيس

محمد بن عبداهللا 
 الراجحي

 عضو

سلطان بن 
 محمد السلطان

 عضو

بن منصور فراج 
 ابوثنين

 عضو

وليد بن 
 عبداهللا تميرك

 عضو

أمين بن فهد 
 الشدي
 رئيس

عبداللطيف بن 
 علي السيف

 عضو

عبداهللا بن علي 
 المنيف
 عضو

٥/٢/٢٠١٧ ١ √ × √ √ × 

  

 
٨/٢/٢٠١٧ ٢ √ × √ √ × 
١٦/٣/٢٠١٧ ٣ √ √ √ √ √ 
١٩/٤/٢٠١٧ ٤ √ √ √ √ √ 
٢٦/٧/٢٠١٧ ٥ √ × √ √ √ 
١٧/١٠/٢٠١٧ ٦ √ √ √ √ √ 

  

انتهت عضويته 
بنهاية الدورة 
 ١٣التاسعة بتاريخ 

 م٢٠١٧نوفمبر 

انتهت عضويته 
بنهاية الدورة 
 ١٣التاسعة بتاريخ 

 م٢٠١٧نوفمبر 

انتهت عضويته 
بنهاية الدورة 
 ١٣التاسعة بتاريخ 

 م٢٠١٧نوفمبر 

  

 مع عضويته بدأت
 العاشرة الدورة

 ١٤ في بدأت والتي
 م٢٠١٧ نوفمبر

 مع عضويته بدأت
 العاشرة الدورة

 ١٤ في بدأت والتي
 م٢٠١٧ نوفمبر

 مع عضويته بدأت
 العاشرة الدورة

 ١٤ في بدأت والتي
 م٢٠١٧ نوفمبر
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 لجنة المخاطر : -ـه
المحافظة على مسؤولية اإلشراف على  تم تشكيل هذه اللجنة بعد انتخاب المجلس في الدورة الحالية، ويكمن الغرض من لجنة المخاطر في مساعدة مجلس اإلدارة في

ة والسمعة. كما يشمل ذلك تقديم المشورة األنشطة والقرارات المتعلقة بإدارة المخاطر في االئتمان والمخاطر التشغيلية واالعمال والسوق واالئتمان واالستثمار واالعمال المالي
) وسياسة االئتمان والمخصصات وإطار سياسة السيولة والتعامل مع ICAAPلمخاطر وإدارة راس المال (لمجلس اإلدارة فيما يخص مدى تحمل/ تقبل المخاطر واستراتيجية ا

لعمالء) والتي تتعدى صالحية لجنة حدود التمويل و السيولة. كما ان اللجنة  مسؤولة عن اعتماد الخسائر الناتجة عن (العمليات البنكية واالحتيال واخطاء النظام وتعويض ا
 حسب التالي: ٢٠١٧جلسات خالل عام  خمسوقد عقدت اللجنة . خاطرادارة الم

 
 اسم العضو 

رقم 
 التاريخ االجتماع

 عالء بن شكيب الجابري
 عضو / رئيس

 علي بن صالح البراك
 عضو

 بدر بن محمد الراجحي
 عضو

 خالد بن عبد الرحمن القويز
 رئيس

 حمزه بن عثمان خشيم
 عضو

في اللجنة عضويته  بدأت √ √ √ ١٣/٢/٢٠١٧ ١
 والتي العاشرة الدورة مع كرئيس

 م٢٠١٧ نوفمبر ١٤ في بدأت

 الدورة مع عضويته بدأت
 ١٤ في بدأت والتي العاشرة

 م٢٠١٧ نوفمبر

٢٠/٣/٢٠١٧ ٢ √ √ √ 
١٢/٦/٢٠١٧ ٣ √ √ × 
١٩/١٠/٢٠١٧ ٤ √ √ √ 

١٧/١٢/٢٠١٧ ٥ √ 
انتهت عضويته بنهاية 

 ١٣الدورة التاسعة بتاريخ 
 م٢٠١٧نوفمبر 

انتهت عضويته في اللجنة بنهاية 
نوفمبر  ١٣الدورة التاسعة بتاريخ 

 م٢٠١٧
√ √ 

 

 .وأعضائه لجانه وأداء أدائه تقييم في اإلدارة مجلس عليها اعتمد التي الوسائل) ١٧

ة مستويات وهي تقييم عمل المجلس استناداً لقواعد عمله تقوم لجنة الحوكمة قي المصرف بتقييم أداء المجلس ولجانه وأعضاءه عن طريق استبيانات خاصة وذلك على ثالث
استناداً إلى لوائح عملها المعتمدة، والتقييم الذاتي لعضو مجلس اإلدارة  االلتزامالمحددة ضمن دليل الحوكمة الخاص بالمصرف، تقييم عمل لجان المجلس ولجنة المراجعة و

لتقييم السنوي ورفعه إلى مجلس اإلدارة العتماده، ومن ثم يتم تزويد لجنة الترشيحات والمكافآت بنسخة من التقرير واللجان، ومن ثم تقوم لجنة الحوكمة بأعداد تقرير ا
 النهائي.
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 .التنفيذية واإلدارةواللجان  اإلدارة مجلس أعضاء مكافآت) ١٨

 :سياسة مكافآت أعضاء المجلس ولجانه واإلدارة التنفيذيةملخص ألهم بنود أ) 

 تعويضات أعضاء مجلس اإلدارة:مكافآت و -١
 ومشاركتهم في أعماله. المصرف) ريال سعودي بصفة سنوية نظير عضويتهم في مجلس ادارة ٤٠٠٫٠٠٠مبلغا مقطوعاً مقدراً بـ ( المصرفيتقاضى اعضاء مجلس ادارة  •
جلس سواء كان الحضور بصفة مباشرة او من خالل أي من ) ريال سعودي نظير حضور كل جلسة من جلسات الم٥٫٠٠٠يحصل عضو مجلس اإلدارة على مبلغ وقدره ( •

 خواص التواصل عن بعد.
 قامة وااليواء.يقوم المصرف بدفع كافة النفقات الفعلية التي يتحملها عضو مجلس االدارة في سبيل حضور اجتماعات المجلس بما في ذلك مصروفات السفر واإل •

 
 ن عضويتهم في اللجان المنبثقة من مجلس اإلدارة:ع المصرفمكافآت وتعويضات أعضاء مجلس ادارة  -٢

السنوية شاملة ال يتقاضى اعضاء مجلس ادارة المصرف مكافأة اضافية لمشاركتهم في اعمال اللجان الفرعية المنبثقة عن مجلس االدارة حيث تكون المكافأة  •
 مجلس اإلدارةللمكافآت اإلضافية في حال مشاركة العضو في أي لجنة من اللجان المنبثقة عن 

) ريال سعودي نظير حضور كل جلسة من جلسات اللجان المنبثقة من المجلس سواء كان الحضور بصفة مباشرة او ٥٫٠٠٠يحصل عضو مجلس اإلدارة على مبلغ وقدره ( •
 من خالل أي من خواص التواصل عن بعد.

 في سبيل حضور اجتماعات اللجنة بما في ذلك مصروفات السفر واإلقامة وااليواء.يقوم المصرف بدفع كافة النفقات الفعلية التي يتحملها عضو مجلس االدارة  •
 

 :االلتزاممكافآت وتعويضات أعضاء لجنة المراجعة و -٣
عودي سنوياً، على أال ) ريال س١٥٠٫٠٠٠من داخل أو خارج المجلس مبلغ مقطوع لمشاركته في اعمال اللجنة مقدراً بـ ( االلتزاميتقاضى كل عضو من اعضاء لجنة المراجعة و •

من داخل المجلس سنوياً الحد األعلى المنصوص عليه في سياسة المكافآت والتعويضات المعتمدة من  االلتزاميتجاوز مجموع ما يتقاضاه عضو لجنة المراجعة و
 الجمعية العامة للمصرف.

حضور كل جلسة من جلسات اللجنة سواء كان حضوره بصفة مباشرة او من خالل أي ) ريال سعودي نظير ٥٫٠٠٠على مبلغ وقدره ( االلتزاميحصل عضو لجنة المراجعة و •
 من خواص التواصل عن بعد.

 وااليواء.يقوم المصرف بدفع كافة النفقات الفعلية التي يتحملها عضو اللجنة في سبيل حضور اجتماعات اللجنة بما في ذلك مصروفات السفر واإلقامة  •
 

 :منح األسهم -٤
 .االلتزامالمجلس أو اللجان التابعة للمجلس أو لجنة المراجعة و أعضاء من بمنح أسهم عينية كمكافأة ألي صرفيقوم المال  •

 
 :أليات تحديد ودفع المكافآت والتعويضات -٥

ة الترشيحات والمكافآت يتم احتساب التعويضات والمكافآت المستحقة ألعضاء مجلس االدارة واألعضاء من خارج المجلس بصفة سنوية وذلك بتوصية من لجن •
 لها.  اجتماع أقرب فيللمصادقة عليها  العامةثم تعرض كافة المبالغ على الجمعية  ومنوباعتماد مجلس اإلدارة، 
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 ها منوغير يحضرها التي الجلسات وعد واستقالله به المنوطة والمهام واختصاصاته خبرة العضو مدى تعكس بحيث المقدار متفاوتة المكافآت تكون أن يجوز •
 .االعتبارات

 .االلتزاماجعة ويتم دفع بدل الحضور بشكل سنوي إلى المستحقين بناءاً على سجالت حضورهم الجتماعات مجلس اإلدارة أو اللجان المنبثقة عنه أو لجنة المر •
مصرف، ويتم إشعار السادة األعضاء بتفاصيلها من خالل يتم دفع المقابل المالي عن طريق التحويل إلى الحسابات أو الشيكات المصرفية أو أي وسيلة أخرى يقرها ال •

 .بالمصرفاالدارة المعنية 
 ال أن يجب كما ) ريال سعودي، ويوقف صرف أي مبالغ تتجاوز هذا الحد٥٠٠٫٠٠٠ينبغي أن ال يتجاوز سقف المكافآت والبدالت السنوية الممنوحة لعضو مجلس االدارة مبلغ ( •

 .األرباح صافي من %٥ اإلدارة سمجل ألعضاء يصرف ما مجموع يزيد
 
 :التنفيذيين كبار وتعويضات مكافآت -٦

 :يلي ما الحصر، ال المثال سبيل على اإلدارة، مجلس دور يشمل
 .إلدارةا إلى المسؤولية هذه تفويض وعدم التعويضات نظام جوانب جميع على واإلشراف للتعويضات العام الهيكل على الموافقة مسؤولية اإلدارة مجلس حمليت •
 المكافآتوممارسات  الحوكمةلمجلس اإلدارة، فإن مجلس اإلدارة يتحمل المسؤولية النهائية عن تعزيز فعالية  تابعة والمكافآت للترشيحات لجنة وجودمن  بالرغم •

 .الصحيحة
مع مراعاة جملة أمور منها قواعد  والمكافآت، الترشيحاتلجنة تحديث لها ويوافق عليها، إذا ارتضى ذلك، بناءً على توصيات  وأي المكافآتمجلس اإلدارة سياسة  يراجع •

 .السعودي العربي النقد مؤسسة عن صادرة مستقبلية مراجعات أو تحديثات وأي ٢٠١٠ مايو في المعتمدة المكافآت منحممارسات 
 مدراء هم التنفيذيين كبار ومكافآتهم، التنفيذيين كبار بأجور تعلقي فيما ذلك، ارتضى إذا عليها، ويوافق  والمكافآتمجلس اإلدارة توصيات لجنة الترشيحات  يراجع •

 .األخرى التنظيمية الهيئات أو السعودي العربي النقد مؤسسة ممانعة عدم أخذ تعيينهم يتطلب والذين العموم
 منحواعد مؤسسة النقد العربي السعودي بشأن ممارسات بق االلتزاممجلس اإلدارة من أن اإلدارة وضعت أنظمة وإجراءات مفصلة وآلية رقابة فعالة لضمان  يتأكد •

 .المالي االستقرار مجلس ومعايير ومبادئ المكافآت
 

 :المكافآت والتعويضات الممنوحة لكبار التنفيذيين هيكل -٧
 .تعويضاتال و المكافآتإدارة المخاطر وتحقق أهداف  فعالية من زتعز صورةلمختلف مستويات الموظفين ب المكافآتهياكل  ممتص •
 و المكافآتو أسهم وغيرها من أشكال  يةالنقد المدفوعات تشملالموظف و الدور الذي يؤديه ويمكن أن  يشغلها التي للوظيفة وفقًا المكافآتأشكال  تختلف •

 .التعويضات
وليات الموظف ومجال األعمال الذي يعمل فيه و المتغيرة لمختلف قطاعات األعمال بناء على طبيعة ومستوى مسؤ الثابتة المكافآتتحديد نسبة مكونات  يتم •

 قدرته من يحد ال المتغيرةالمصرف. وينبغي للمصرف أن يتأكد من أن إجمالي مخصصات المكافآت و التعويضات  في المكافآتومستواها والفلسفة العامة لسياسة 
 .المال رأس قاعدة تعزيز على

. الوظائف هذه واستقاللية موضوعية ضمان بهدف..إلخ  الداخلية والرقابة االلتزامو المخاطر إدارة مثل رقابية وظائف في العاملين للموظفين المكافآتهيكل  يُصمم •
 قطاع مع عالقة بأي يرتبط أو يعمل شخص أي إلى إسنادها يتم ال الموظفين لهؤالء والتعويضات المكافآت وتحديد األداء إدارة أن من التأكد ينبغي الصدد، هذا وفي

 .عليه اإلشراف أو برقابته الموظفين هؤالء يقوم الذي األعمال
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 أداء إلى باإلضافةبناءً على أداء الموظفين  الموظفينتحديد مخصصات المكافآت يجب األخذ في االعتبار األداء الكلي للمصرف في حين يستند توزيعها على  عند •
 .األداء على يستند ال الذي الموظف راتب بخالف المماثلة األخرى والمدفوعات للمكافآت مضمون أدنى دح يوجد ال أنه إال. الموظف فيه يعمل الذي القسم أو األعمال وحدة

نسبة المكافأة المؤجلة وفترة االستحقاق  تحدد، وسنوات) ٣( ثالثة عن تقل ال لفترة األداء مكافأة من معقولة نسبة تأجيل المكافآتللمصرف كجزء من سياسة  يجوز •
 واألنشطة التي يقوم بها الموظف. ومخاطرهااألعمال بناءً على طبيعة 

، السهم تخصيص قيمة لتحديد ستستخدمالتي وضع المعايير  يجب ،أسهم شكل على والتعويضات المكافآت من جزء دفع على المكافآتسياسة  تنص حيثما •
 .باألسهم لالحتفاظ مناسبة سياسة إلى األسهم تخصيص يخضع أن ينبغي ذلك، على عالوة

هذه المدفوعات باألداء المحقق مع مرور  ترتبطمعقولة، مع تكوين قيمة طويلة األجل وتحمل مخاطر  بوضوح تماشىتااللتحاق بالعمل، ما لم  مكافأةإعطاء ب يُسمح ال •
 ،الفترة التجريبية بعد االنضماماح اكتمال ترتبط مكافأة االلتحاق بالعمل على األقل بنج في تقديم األداء المتوقع كما الفشل علىالوقت والمصمم بطريقة ال تكافئ 

في  طبقتوالتي كانت  التي كان يعمل بها الموظف سابقاً الشركة فيكان ذلك ممكنًا، يتم تأجيل مكافأة االلتحاق بالعمل بشروط مماثلة للمكافآت المؤجلة  حيثما
 .الشركةتلك 

آثار  لتقويضوالذي قد ينتج عن التزامات  المقدم التأمينأو  المكافآتأو  الشخصيةلتمويل ا استراتيجياتالمصرف من موظفيه التزامهم بعدم استخدام  يطلب •
 بهم الخاصة التعويضاتالمكافآت ومواءمة المخاطر المتضمنة في ترتيبات 

 
 .ويؤكد المصرف بأنه التوجد أي انحرافات جوهرية بين قيمة المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها

 
  ٢٠١٧خالل عام  االلتزاملمجلس ولجانه ولجنة المراجعة ومكافآت والتعويضات المدفوعة ألعضاء اب) ال

 االسم م

جلسات 
مجلس 

 االدارة
 المبلغ  العدد

جلسات 
لجنة 

المراجعة 
 االلتزامو

 المبلغ العدد

جلسات 
اللجنة 

 التنفيذية
 العدد    المبلغ

جلسات 
لجنة 

الترشيحات 
 والمكافات

 المبلغالعدد 

لسات ج
لجنة 

 الحوكمة
 المبلغالعدد 

جلسات 
لجنة 

 المخاطر
 المبلغالعدد  

المكافاة 
 السنوية

 االجمالي

االجمالي 
المدفوع 

طبقا 
 سياسةلل

 محمد بن عبداهللا الراجحي   ١
 (منتهيه عضويته)

٥٠٠٬٠٠٠ ٥٠٢٬٦٧١ ٤٧٧٬٦٧١ - - - - - - - - ١٥٬٠٠٠ ٣ ١٠٬٠٠٠ ٢ 

 سليمان بن صالح الراجحي   ٢
 يه عضويته)(منته

٣٦٧٬٣٩٧ ٣٦٧٬٣٩٧ ٣٤٧٬٣٩٧ - - - - - - - - - - ٢٠٬٠٠٠ ٤ 

 سعيد بن عمر قاسم العيسائي  ٣
 (منتهيه عضويته)

٣٧٢٬٣٩٧ ٣٧٢٬٣٩٧ ٣٤٧٬٣٩٧ - - - - ٥٬٠٠٠ ١ - - - - ٢٠٬٠٠٠ ٤ 

٤ 
 مؤيد بن عيسى القرطاس 

 (منتهيه عضويته)
٥٠٠٬٠٠٠ ٥٨٧٬٦٧١ ٤٧٧٬٦٧١ - - - - - - ٥٥٬٠٠٠ ١١ ٣٠٬٠٠٠ ٦ ٢٥٬٠٠٠ ٥ 

٥ 
(منتهيه  البراك على بن صالح

 عضويته 
٤٠٧٬٣٩٧ ٤٠٧٬٣٩٧ ٣٤٧٬٣٩٧ ٢٠٬٠٠٠ ٤ ١٠٬٠٠٠ ٢ ٥٬٠٠٠ ١ - - - - ٢٥٬٠٠٠ ٥ 
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 االسم م

جلسات 
مجلس 

 االدارة
 المبلغ  العدد

جلسات 
لجنة 

المراجعة 
 االلتزامو

 المبلغ العدد

جلسات 
اللجنة 

 التنفيذية
 العدد    المبلغ

جلسات 
لجنة 

الترشيحات 
 والمكافات

 المبلغالعدد 

لسات ج
لجنة 

 الحوكمة
 المبلغالعدد 

جلسات 
لجنة 

 المخاطر
 المبلغالعدد  

المكافاة 
 السنوية

 االجمالي

االجمالي 
المدفوع 

طبقا 
 سياسةلل

٦ 
  سلطان بن محمد السلطان

 (منتهيه عضويته )
- - ١٦٠٬٢٧٤ ١٦٠٬٢٧٤ ١٣٠٬٢٧٤ - - - - - - - - ٣٠٬٠٠٠ ٦ 

 ٥٠٠٬٠٠٠ ٥٠٥٬٠٠٠ ٤٠٠٬٠٠٠ - - - - - - ٧٠٬٠٠٠ ١٤ - - ٣٥٬٠٠٠ ٧ عبداهللا بن سليمان الراجحي ٧

 ٥٠٠٬٠٠٠ ٥١٠٬٠٠٠ ٤٠٠٬٠٠٠ - - ١٠٬٠٠٠ ٢ - - ٦٥٬٠٠٠ ١٣ - - ٣٥٬٠٠٠ ٧ صالح بن علي عبداهللا ابا الخيل ٨

 ٥٠٠٬٠٠٠ ٥١٥٬٠٠٠ ٤٠٠٬٠٠٠ - - - - ١٠٬٠٠٠ ٢ ٧٠٬٠٠٠ ١٤ - - ٣٥٬٠٠٠ ٧ خالد الغفيلي  عبدالعزيز بن ٩

 ٤٤٥٬٠٠٠ ٤٤٥٬٠٠٠ ٤٠٠٬٠٠٠ ٥٬٠٠٠ ١ - - ١٠٬٠٠٠ ٢ - - - - ٣٠٬٠٠٠ ٦ لرحمن القويزخالد بن عبدا ١٠

 ٤٤٥٬٠٠٠ ٤٤٥٬٠٠٠ ٤٠٠٬٠٠٠ ١٥٬٠٠٠ ٣ - - - - - - - - ٣٠٬٠٠٠ ٦ بدر بن محمد الراجحي ١١

 ٥٠٠٬٠٠٠ ٥٤٠٬٠٠٠ ٤٠٠٬٠٠٠ ٢٥٬٠٠٠ ٥ ١٠٬٠٠٠ ٢ ٥٬٠٠٠ ١ ٦٥٬٠٠٠ ١٣ - - ٣٥٬٠٠٠ ٧ عالء بن شكيب الجابري ١٢

١٣ 
 ابراهيم بن فهد الغفيلي  

 (عضو جديد)
٦١٬٥٠٧ ٦١٬٥٠٧ ٥١٬٥٠٧ - - - - - - - - - - ١٠٬٠٠٠ ٢ 

١٤ 
 رائد بن عبداهللا التميمي  

 (عضو جديد)
٦٦٬٥٠٧ ٦٦٬٥٠٧ ٥١٬٥٠٧ - - - - ٥٬٠٠٠ ١ - - - - ١٠٬٠٠٠ ٢ 

١٥ 
 حمزة بن عثمان خشيم  

 (عضو جديد)
٨١٬٥٠٧ ٨١٬٥٠٧ ٥١٬٥٠٧ ٥٬٠٠٠ ١ - - - - ١٥٬٠٠٠ ٣ - - ١٠٬٠٠٠ ٢ 

١٦ 
 أمين بن فهد الشدى 

 (عضو جديد)
٨٥٬٨٢٢ ٨٥٬٨٢٢ ٧٠٬٨٢٢ - - - - - - - - ٥٬٠٠٠ ١ ١٠٬٠٠٠ ٢ 

١٧ 
عبداللطيف بن على السيف  

 (عضو جديد )
٨٥٬٨٢٢ ٨٥٬٨٢٢ ٧٠٬٨٢٢ - - - - - - - - ٥٬٠٠٠ ١ ١٠٬٠٠٠ ٢ 

١٨ 
عبداهللا بن على بن على المنيف  

 (عضو جديد)
- - ٢٤٬٣١٥ ٢٤٬٣١٥ ١٩٬٣١٥ - - - - - - - - ٥٬٠٠٠ ١ 

 ١٧٥٬٠٠٠ ١٧٥٬٠٠٠ ١٥٠٬٠٠٠ - - - - - - - - ٢٥٬٠٠٠ ٥ - - وليد بن عبداهللا تميرك ١٩

 ١٨٥٬٠٠٠ ١٨٥٬٠٠٠ ١٥٠٬٠٠٠ - - - - - - - - ٣٥٬٠٠٠ ٧ - - فراج بن منصور أبواثنين ٢٠

 ٥٬٩٦٢٬٩٤٥ ٦٬١٢٣٬٢٨٨ ٥٬١٤٣٬٢٨٨ ٧٠٬٠٠٠ ١٤ ٣٠٬٠٠٠ ٦ ٤٠٬٠٠٠ ٨ ٣٤٠٬٠٠٠ ٦٨ ١٥٠٬٠٠٠ ٣٠ ٣٥٠٬٠٠٠ ٧٠ االجمالي 
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 والمدير التنفيذي الرئيس ضمنهم من و مصرفال من المكافآت أعلى تلقوا ممن التنفيذيين كبار من لخمسةج) المكافآت والتعويضات المدفوعة 
 .٢٠١٧خالل عام  المالي

 

 المالي من ضمنهم) خمسة من كبار التنفيذيين (الرئيس التنفيذي والمدير البيان

 ٨٬٨١٩٬٦٦٦ الرواتب والتعويضات

 ٤٬٧١٨٬٤٠٤ البدالت

 ٣٠٬٥٧١٬٦٣٢ المكافآت الدورية والسنوية

 - الخطط التحفيزية

 - أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي

 ٤٤٬١٠٩٬٧٠٢ اإلجمالي
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 .قضائية أو تنظيمية أو إشرافية جهة أي أو من الهيئة من مصرفال على مفروض احتياطي قيد أو احترازي تدبير أو جزاء أو عقوبة ) أي١٩

 .ال توجد غرامات من طرف هيئة السوق المالية -

 .من طرف مؤسسة النقد العربي السعودي اتمخالف -

 موضوع المخالفة
 ٢٠١٧السنة المالية 

 عدد القرارات الجزائية
إجمالي مبلغ الغرامات المالية 

 لسعوديبالريال ا
 ١٥٬٨٦٤٬٠٠٠ ٤٣ مخالفة تعليمات المؤسسة اإلشرافية

 ١٠٬٠٠٠ ١ مخالفة تعليمات المؤسسة الخاصة بحماية العمالء

 - - مخالفة تعليمات المؤسسة الخاصة ببذل العناية الواجبة 

 ٢٢٧٬٣٧٧ ٢ مخالفة تعليمات المؤسسة الخاصة بمستوى أداء أجهزة الصرف اآللي وأجهزة نقاط البيع

 ١٢٠٬٠٠٠ ١ مخالفة تعليمات المؤسسة الخاصة ببذل العناية الواجبة في مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

 

 من طرف وزارة الشؤون البلدية والقروية. اتمخالف -

 موضوع المخالفة
 ٢٠١٧السنة المالية 

 إجمالي مبلغ الغرامات المالية بالريال السعودي

عدم وجود ارتدادات ووجود ملصقات دعائية على واجهات الفروع والصرافات  ت اآللية ونسبة البناء للصرافا زيادة
 . عدم وجود رخصة لبعض مواقع المصرفو اآللية 

٢٬٠٤٤٬٥٠٠ 
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 الداخلية الرقابة ظامن كفاية مدى في  االلتزامو المراجعة لجنة رأي إلى إضافة ،مصرفبال الداخلية الرقابة إجراءات لفعالية السنوية المراجعة نتائج )٢٠
 .مصرفال في

 الرقابة الداخلية

ث تم تصميمة للتعامل بشكل إن اإلدارة التنفيذية للمصرف مسؤولة عن تصميم نظام رقابة داخلية مالئم والمحافظة عليه من خالل إشراف مجلس إدارة المصرف المباشر حي
راتيجية للمصرف. حيث تبنت اإلدارة التنفيذية في مصرف  الراجحي نظام رقابة داخلية متكامل ومالئم يتماشى مالئم مع المخاطر التي قد تؤدي إلى عدم تحقيق االهداف االست

 مع متطلبات مؤسسة النقد. إن مالءمة الرقابة الداخلية للمصرف تتمثل فيما يلي:   
المناسبة على مستوى المصرف حيث يوضح هذا اإلطار األدوار والمسؤوليات على قام المصرف بإتمام واعتماد إطار عام  للحوكمة يتم من خالله إعداد األدوات الرقابية  •

 .مختلف مستويات المصرف بما في ذلك مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه واللجان اإلدارية األخرى
مراجعة هذه السياسات واإلجراءات بشكل دوري  يتواجد لدى المصرف مجموعة من السياسات واإلجراءات التي تحكم عمل أنشطة المصرف، كما يعمل المصرف على •

 للتحقق من كفايتها وكفاءتها ومالءمتها ألنشطة المصرف.
 من فرص االحتيال تنفيذ معظم العمليات التشغيلية في المصرف بشكل آلي من خالل العديد من األنظمة اآللية مما يساعد في الحد من األخطاء اليدوية ويقلل  •
بشكل عام واتخاذ القرارات الهامة من خالل لجان تم تشكيلها بهدف ضمان سير أعمال المصرف بشكل مالئم من أجل حماية وجودة أصول مراقبة أعمال المصرف  •

 .المصرف
حة االحتيال وإدارات وإدارة مكاف االلتزاميتواجد لدى المصرف إدارات متخصصة في تقييم/ مراقبة نظم الرقابة الداخلية والتي من ضمنها المراجعة الداخلية وإدارة  •

 .المخاطر المختلفة
فة دورية ومنتظمة تقارير وجود لجنة مراجعة والتزام مالئمة تشرف على أعمال المراجعين الداخليين والخارجيين مما يعزز من استقالليتهما، وترفع لهذه اللجنة وبص •

 .عن مخرجات مراجعة أعمال االدارات واألنشطة التي تقوم بها
ى كفاية ومالءمة نظام الرقابة الداخلية بشكل مستمر من قبل مجموعة المراجعة الداخلية وفقا لخطة سنوية معتمدة من قبل لجنة المراجعة يتم مراجعة مد •

م من قبل كما يتم مراجعة بعض جوانب الرقابة الداخلية بشكل دوري من خالل المراجعين الخارجيين للمصرف، وكذلك من خالل أعمال الفحص الذي يت االلتزامو
 .مؤسسة النقد

 

 المراجعة السنوية لمالءمة إجراءات الرقابة الداخلية

ؤسسة م بذل مصرف الراجحي كافة الجهود الممكنة لضمان مالءمة نظام الرقابة الداخلية بما يتماشى مع متطلبات الرقابة الداخلية الصادرة عن م٢٠١٧خالل عام   •
أعطت تأكيدات معقوله لمالءمة الضوابط الرقابية الداخلية المتبعة ووجود االنظمة  ٢٠١٧الرقابة الداخلية خالل عام النقد. كما ان عمليات مراجعة كفاءة نظام 

اط ضعف جوهرية تؤثر واالجراءات الالزمة لتحديد وتقييم والتعامل مع المخاطر العالية التي قد يواجهها المصرف وكذلك  سالمة تطبيقها حيث لم يتبين وجود نق
 الءمة بيئة الرقابية الداخلية.م على

 . بناء على تقييم اطار الرقابة الداخلية، فان مصرف الراجحي بشكل عام لدية نظام رقابة داخلية مالئم وتتم مراقبته بصورة دورية •
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أن نظام  االلتزاملجنة المراجعة وة خالل العام، ترى وبناء على نتائج تقييم مالءمة إجراءات الرقابة الداخلية والتقييم المستمر للضوابط الرقابية التي تطبقها اإلدار •
اإلدارة مستمرة في سعيها الدائم لتعزيز نظام الرقابة م مراقبته بصورة منتظمة، كما ان الرقابة الداخلية المعمول به في المصرف حالياً كاف ويعمل بشكل مالئم وتت

 الداخلية. 
 

 . أدائه وتقييم أتعابه وتحديد وعزله مصرفال حسابات مراجع تعيينبشأن ومجلس اإلدارة   تزامااللو ةالمراجع لجنة توصيات ال يوجدتعارض بين

 .للمصرف االجتماعية المساهمات )٢١

 ١٠١ االجتماعيةنفذ المصرف العديد من المبادرات االجتماعية التي اشتملت جميعها على جهد تطوعي بواسطة الموظفين والموظفات، وبلغ عدد المبادرات  ٢٠١٧خالل العام 
جيزان، الطائف، مدينة ومحافظة في المملكة العربية السعودية وهي (الرياض، القصيم، الدمام، مكة المكرمة، جدة، المدينة المنورة، الخبر، تبوك، أبها،  ٢١مبادرة  نفذت في 

نساء) وبلغت  ٣٦٥رجال ،  ١٫٢٦٩موظف وموظفة ( ١٫٦٣٤شارك في تنفيذ هذه المبادرات  و األحساء، حائل، ينبع، الجبيل، الجوف، الباحة، الحوطة، الخرج، حفر الباطن والمجمعة) 
 ريال سعودي.  ١٥٫١٢١٫٠٤٠ساعة تطوعية وبلغ اجمالي المبالغ المدفوعة للعمل االجتماعي والتطوعي  ٥٫٧٥٣ساعات التطوع خالل العام كامالً 

ن خالل دعم المعوقين واأليتام والفقراء وذوي االحتياجات الخاصة باإلضافة إلى دعم برامج لمكافحة التدخين وقد حرص المصرف على تنويع المستفيدين من هذه البرامج م
 مع. والوعي المالي في مدارس المرحلة الثانوية بالرياض والتواجد بشكل الفت في الكثير من األيام العالمية لإلسهام في توعية وتثقيف المجت

 
 .المالية السنة لالخ للمساهمين العامة جمعياتالبيانات التاريخية لل) ٢٢

 االسم 

 سجل الحضور
اجتماع الجمعية العامة 

بتاريخ  ١٢غير العادية 
١٩/٠٣/٢٠١٧ 

اجتماع الجمعية العامة 
بتاريخ  ٢٨العادية 

٢٢/١٠/٢٠١٧ 
 √ √ عبداهللا بن سليمان الراجحي ١

 x √ سليمان بن صالح الراجحي ٢
 √ √ يلصالح بن علي أبا الخ ٣
 √ x محمد بن عبد اهللا الراجحي ٤
 √ √ عبدالعزيز بن خـالد الغفيـلي (ممثل المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية) ٥
 √ √ (ممثل شركة محمد عبدالعزيز الراجحي واوالده لالستثمار) بدر بن محمد الراجحي ٦
 x √ سعيد بن عمر العيسائي ٧
 √ √ علي بن صالح البراك ٨
 √ √ يد بن عيسى القرطاسمؤ ٩
 √ √ عالء بن شكيب الجابري ١٠
 √ √ خالد بن عبدالرحمن القويز ١١
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 .المصرف ألعمال المستقبلية والتوقعات المهمة مصرفال وقرارات لخطط وصف) ٢٣

م. ٢٠١٧من العام  الثالثة لألفراد بنهاية الربع ض الممنوحمن إجمالي القرو %٣٦ستمر المصرف بقيادته لقطاع األفراد بشكل رئيسي وذلك من خالل الحصول على حصة تعادل إ
ه لهذا القطاع من خالل زيادة محفظة التمويالت بشكل عام والتمويل العقاري بشكل خاص. كما يعتزم المصرف المضي قدماً في ستمرار في قيادتويعتزم المصرف اال

إلى اإلستمرار في توسيع قاعدة العمالء من خالل التوسع  م أفضل الخدمات والمنتجات المصرفية للعمالء، إضافةًاإلستثمار في آخر التقنيات الحديثة التي من شأنها ضمان تقدي
  نية.ع وكذلك القنوات المصرفية اإللكتروفي شبكة الفرو

 
 .ومراقبتها المخاطر هذه إدارة وسياسة مصرفال واجههاي مخاطر بأي المتعلقة المعلومات) ٢٤

 الطرف تمكن عدم في االئتمان مخاطر تتمثلو المجموعة. تواجه التي أنواع المخاطر أهم بين من التشغيل ومخاطر السوق ومخاطر السيولة ومخاطر اناالئتم مخاطر تُعد
 الدفعات بالتزامات الوفاء على جموعةالم قدرة عدم في السيولة مخاطر تتمثلكما  مالية. خسائر لتكبد المجموعة مما يعرض بالتزاماته الوفاء من مالية معاملة أي في المقابل

 القيمة تتقلب السوق عندما مخاطر تظهر. األسعار ومخاطر الربح معدل ومخاطر العملة مخاطر السوق مخاطر وتشمل استحقاقها. موعد بحلول بالتزاماتها المالية المتعلقة
ومنتجات  األجنبية والعمالت المنتجات ربح معدل على ذلك ويُطبق. السوق أسعار على من تغييرات يطرأ لما نظرًا مالية أداة ألي المستقبلية النقدية التدفقات أو العادلة

 الربح كمعدالت السوق معدالت أو أسعار تقلب مستوى على تطرأ والتغييرات التي السوق لتحركات سبق ما كل يتعرض أن المتوقع من حيث المشترك، االستثمار صناديق
 المعروضة. السوق وأسعار بيالصرف األجنسعر  ومعدالت

 
 التشغيلية المخاطر وتكمن فشلها، أو الداخلية األحداث أو األنظمة أو أو األشخاص الداخلية العمليات كفاية عدم عن الناجمة الخسارة مخاطر في التشغيلية المخاطر تتمثل

 ورصدها. وقياسها التشغيلية المخاطر لتحديد كامل منهج يتطلب مما أنشطة المصرف معظم في
 

 في والفعالة الرشيدة اإلدارة حيث من المصرف هدف لتحقيق استراتيجية عتبر وظيفةتُ مستقلة وظيفة المخاطر مجموعة رئيس يرأسها التي والمخاطر االئتمان مجموعة تؤدي
 أطر ضمن وأنشطتها الوظيفة هذه مسؤوليات ذلك، تنفذ إلى. ةالمؤسسي المخاطر وإدارة التشغيلية المخاطر وإدارة االئتمان مخاطر إدارة الوظيفة وتشمل هذه. المصرف
 مجلس اإلدارة.  يعتمدها التي وسياستها المخاطر

 
 أصول وجودة االئتمان مخاطر تغطيتها تشمل والتي المخاطر، جميع جوانب بشأن المعنية ولجانه اإلدارة مجلس إلى دورية تقارير والمخاطر االئتمان مجموعة وتقدم هذا

 أو التجارية الظروف تؤدي وقد. ذلك إلى وما القانونية والمخاطر بالسمعة اإلضرار ومخاطر السوق ومخاطر السيولة ومخاطر التشغيلية الداخلية والمخاطر والضوابط ظةالمحف
 المخاطر بين التوازن إلى تحقيق الراجحي مصرف يهدف ولهذا،. عليها المتفق للشروط وفقًا بالتزاماتهم والعمالء األطراف المقابلة وفاء عدم إلى المعاكسة االقتصادية

 الموافقة على العملية هذه وتشمل. وتحليلها المصرف يواجهها التي المخاطر تحديد في المساعدة إلى الرامية واإلجراءات السياسات وضع خالل من المحتملة واإليرادات
 مستدامة إيرادات وتقديم فعالة إدارةً رأسماله إلدارة المصرف يدفع الذي المخاطر المفتاح إدارة ممارسات تعدو. للمخاطر المصرف قابلية على بناءً المختلفة المخاطر درجات
 إلى المساهمين. وقوية

 
 جميع بشأن اإلدارة مجلس ىإل وتوعز للمخاطر المصرف قابلية حدود المصرف ضمن أداء وترصد المصرف مخاطر إدارة إطار على اإلدارة لمجلس التابعة المخاطر إدارة لجنة تُشرف

ساما). ( السعودي العربي النقد مؤسسة تضعه والذي المخاطر إدارة تنتهجه الذي التنظيمي ضمن اإلطار المخاطر إدارة وظيفة اللجنة وتؤدى. بإدارة المخاطر المتعلقة المسائل
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 الرئيسية، المخاطر وضوابط المخاطر إدارة ومنهج المخاطر في رغبة المصرف ويحدد مصرفال ينتهجه الذي المخاطر إدارة إطار المال رأس لكفاية الداخلي التقييم ويختزل
 تراجع كما. سنويًا السعودي العربي النقد على مؤسسة ويعرضها ويعتمدها اإلدارة مجلس يستعرضها مستمرة عملية بمثابة المال رأس الداخلي لكفاية التقييم ويعتبر

 ٣ لبازل الثالثة الركيزة عن اإلفصاح وسياسة للمخاطر القابلية وسياسة التشغيلية المخاطر وسياسات والمخصصات االئتمان اإلدارة سياسة جلسلم التابعة المخاطر إدارة لجنة
 عليهم. المجلس موافقة على وتوصي بالحصول المعلومات أمن وسياسة والسيولة السوق ومخاطر

 
 األعمال نموذج ويوفر. المصرف سيولة على إيجابية آثار من يعكسه عما ، فضلًا الطلب تحت المستقرة الودائع من عال مستوى يخلق مما أوفياء عمالء قاعدة فروعنا شبكة تنتج

 لدى والقوية ةالموثوق للشركات المصرفية الخدمات قاعدة عمالء تكمله ما وهو المالي، المصرف أداء يدعم متنوع مخاطر بيان المصرف لدى األفراد عمالء خدمات لصالح الموجه
 فيما ، الشركات وقطاع والمتوسطة الصغيرة المؤسسات االفراد وقطاع قطاع لمنتجات الترويج خالل من العمالء قاعدة زيادة على المصرف سيركز ذلك في ولالستمرار المصرف

 وإصدار جدد عمالء استدعاء عملية إدارة المخاطر ممارسات وتنظم. الدولية والمعايير التنظيمية للمتطلبات المخاطر إدارة في الممارسات تطبيق أفضل استمرار سيضمن
 .األعمال طيلة دورة اإلقراض في وثقة المدى طويلة نظرة المصرف الخصائص هذه وتعطي. لعمالئنا المنتجات والخدمات من واسعة مجموعة وتقديم االئتمان

 
 التصنيف االئتماني: 

 
 األجل قصير األجل طويل التصنيف وكالة

 BBB+ A-2 ستاندرد أند بورز
 A- F1 فيتش

 A1 P-1 وكالة موديز
 A+ A1 كابيتال انتليجنس

 



  

33 
 

 شركاته من أي أو مصرفاألوراق المالية لل فيزوجاتهم وأوالدهم القصر و التنفيذيين وكبار مصرفال إدارة مجلس ألعضاء تعود مصلحة ألي وصف) ٢٥
 .التابعة

 حقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس اإلدارة وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين المصرفوصف ألي مصلحة وأوراق تعاقدية و

 اسم من تعود له المصلحة أو األوراق التعاقدية أو حقوق االكتتاب م
عدد األسهم 

 ٢٠١٧بداية العام 
نسبة الملكية  

% 

عدد األسهم 
نهاية العام 

٢٠١٧ 

نسبة الملكية  
% 

نسبة التغيير  صافي التغيير
% 

 %٠٫٠٠٠ - %٢٫١٦٧ ٣٥٬٢٢١٬٤٨٣ %٢٫١٦٧ ٣٥٬٢٢١٬٤٨٣ عبداهللا بن سليمان الراجحي ١

 %٨٫١٥٠ ١١٠٬٠٠٠ %٠٫٠٩٠ ١٬٤٦٠٬٠٠٠ %٠٫٠٨٣ ١٬٣٥٠٬٠٠٠ صالح بن علي ابا الخيل ٢

 %٠٫٠٠٠ - %١٠٫١٩٥ ١٦٥٬٦٦٧٬٥٢٥ %١٠٫١٩٥ ١٦٥٬٦٦٧٬٥٢٥ المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية ٣

٤ 
بن علي الغفيلي "ممثل التأمينات حتى تاريخ عبدالعزيز بن خالد 

١٣/١١/٢٠١٧ " 
- ٠٫٠٠٠ - %٠٫٠٠٠ - %٠٫٠٠٠% 

 %٠٫٠٠٠ - %٢٫٠٥٢ ٣٣٬٣٤٣٬٦٤١ %٢٫٠٥٢ ٣٣٬٣٤٣٬٦٤١ شركة محمد عبدالعزيز الراجحي واوالده لالستثمار   ٥

بدر بن محمد الراجحي "ممثل شركة محمد عبدالعزيز الراجحي واوالده  ٦
 لالستثمار"

٢١٫١٢٠- ٣٬٠٠٠ %٠٫٠٠١ ١١٬٢٠٧ %٠٫٠٠١ ١٤٬٢٠٧% 

 %٠٫٠٠٠ - %٠٫٠٠٠١ ١٬٠٠٠ %٠٫٠٠٠١ ١٬٠٠٠ خالد بن عبدالرحمن القويز ٧

 %٠٫٠٠٠ - %٠٫٠٠٠٤ ٦٬٠٠٠ %٠٫٠٠٠٤ ٦٬٠٠٠ عالء بن شكيب الجابري ٨

 %٠٫٠٠٠١ ١٬٨٧٣ محمد بن عبداهللا الراجحي ٩
انتهاء التمثيل  

بالمجلس بتاريخ 
١٣/١١/٢٠١٧ 

- - - 

 %٠٫٢١٧ ٣٬٥١٩٬٦٧٨ سليمان بن صالح الراجحي ١٠
انتهاء التمثيل  

بالمجلس بتاريخ 
١٣/١١/٢٠١٧ 

- - - 

 %٠٫١٣٠ ٢٬١١٥٬٩٨٢ سعيد بن عمر العيسائي ١١
انتهاء التمثيل  

بالمجلس بتاريخ 
١٣/١١/٢٠١٧ 

- - - 

 %٠٫٠٠٠١ ١٬٠٠٠ مؤيد ين عيسى القرطاس ١٢
انتهاء التمثيل  

بالمجلس بتاريخ 
١٣/١١/٢٠١٧ 

- - - 
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 حقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس اإلدارة وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين المصرفوصف ألي مصلحة وأوراق تعاقدية و

 اسم من تعود له المصلحة أو األوراق التعاقدية أو حقوق االكتتاب م
عدد األسهم 

 ٢٠١٧بداية العام 
نسبة الملكية  

% 

عدد األسهم 
نهاية العام 

٢٠١٧ 

نسبة الملكية  
% 

نسبة التغيير  صافي التغيير
% 

 %٠٫٠٠١ ١٠٬٤٠٠ علي صالح البراك ١٣
انتهاء التمثيل  

بالمجلس بتاريخ 
١٣/١١/٢٠١٧ 

- - - 

 ابراهيم بن فهد الغفيلي ١٤
بداية التمثيل  

 ١٤/١١/٢٠١٧ بتاريخ
- ٠٫٠٠٠ - %٠٫٠٢٨ ٤٥٩٬٩٨١% 

 رائد عبداهللا صالح التميمي ١٥
بداية التمثيل  

 ١٤/١١/٢٠١٧ بتاريخ
- ٠٫٠٠٠ - %٠٫٠٠٠١ ١٬٠٠٠% 

 المؤسسة العامة للتقاعد ١٦
بداية التمثيل  

 ١٤/١١/٢٠١٧ بتاريخ
- ٠٫٠٠٠ - %٢٫٩٧٢ ٤٨٬٢٩٥٬٩٣١% 

١٧ 
 للتقاعدممثل المؤسسة العامة " عبداللطيف علي عبداللطيف السيف

 " ١٤/١١/٢٠١٧من تاريخ 
بداية التمثيل  

 ١٤/١١/٢٠١٧ بتاريخ
- ٠٫٠٠٠ - %٠٫٠٠٢ ٤٠٬٠٠٠% 

١٨ 
عثمان خشيم " ممثل المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية حمزه بن 
 "  ١٤/١١/٢٠١٧من تاريخ 

بداية التمثيل  
 ١٤/١١/٢٠١٧ بتاريخ

- - ٠٫٠٠٠ - %٠٫٠٠٠% 

 امين بن فهد الشدي ١٩
بداية التمثيل  

 ١٤/١١/٢٠١٧ بتاريخ
- - ٠٫٠٠٠ - %٠٫٠٠٠% 

 المصرف دين أدوات أو أسهم في وأقربائهم التنفيذيين ارلكب تعود اكتتاب وحقوق تعاقدية وأوراق مصلحة ألي وصف

 االكتتاب حقوق أو التعاقدية األوراق أو المصلحة له تعود من اسم م
 األسهم عدد
 ٢٠١٧ العام بداية

  الملكية نسبة
% 

 األسهم عدد
 العام نهاية

٢٠١٧ 

  الملكية نسبة
% 

 التغيير نسبة التغيير صافي
% 

 %١٠٠٫٠٠ ٢٫٤٥٥ %٠٫٠٠٠٢ ٢٫٤٥٥ %٠٫٠٠٠ - ةعبداهللا بن علي الخليف ١
 %١٠٠٫٠٠ ٢٫٢٠٩ %٠٫٠٠٠١ ٢٫٢٠٩ %٠٫٠٠٠ - كريستوفر مارك ماكلين ٢
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 .المساهمين لسجل المصرف طلبات) ٢٦

 اسباب الطلب  تاريخ الطلب  التسلسل
 تحديث سجالت المساهمين ٠١/٠١/٢٠١٧ ١
 تحديث سجالت المساهمين ٠١/٠٢/٢٠١٧ ٢
 تحديث سجالت المساهمين ٠١/٠٣/٢٠١٧ ٣
 غير العادية  لجمعية العامةاعداد ل ١٦/٠٣/٢٠١٧ ٤
 غير العادية لجمعية العامةاعداد ل ١٩/٠٣/٢٠١٧ ٥
 توزيع األرباح ٢٠/٠٣/٢٠١٧ ٦
 تحديث سجالت المساهمين ٠٢/٠٤/٢٠١٧ ٧
 تحديث سجالت المساهمين ٠٣/٠٥/٢٠١٧ ٨
 تحديث سجالت المساهمين ١٢/٠٦/٢٠١٧ ٩
 تحديث سجالت المساهمين ٠٣/٠٧/٢٠١٧ ١٠
 ٢٠١٧اعداد ملف مستحقي ارباح النصف االول من العام  ١٩/٠٧/٢٠١٧ ١١
 تحديث سجالت المساهمين ١١/٠٩/٢٠١٧ ١٢
 تحديث سجالت المساهمين ٠١/١٠/٢٠١٧ ١٣
 العادية  لجمعية العامةاعداد ل ١٨/١٠/٢٠١٧ ١٤
 تحديث سجالت المساهمين ٠٤/١٢/٢٠١٧ ١٥
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 .لتعامالت مع األطراف ذوي العالقةا) ٢٧

 والتعليمات البنوك مراقبة نظام في عليها المنصوص للضوابط عالقة ذوي أطراف مع المعامالت تلك تخضعو عالقة ذوي أطراف مع العادية أعماله دورة خالل المصرف يتعامل
 :(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية) ٢٠١٧ ديسمبر ٣١ في المنتهية للسنة لمعامالتا تلك وأرصدة طبيعة يلي فيماو السعودي العربي النقد مؤسسة عن الصادرة

 مدينو المساهمات مطلوبات أخرى حسابات جارية التزامات محتملة متاجرة الطرف ذو العالقة
دائنون مقابل 

 أرصدة البنوك المطالبات

 - - - - ٥٨٦ - ٣٩٬١٦٣ أعضاء مجلس اإلدارة

بكفالة شركات ومؤسسات 
 أعضاء مجلس اإلدارة

١٦٬٣٣٤ ١٬٥٨٥٬٤٦٤ - - - - - 

 - - - ٢٦٬٠٦٧ - - ٣٬٣٠٨٬٢٣٢ مساهمين رئيسيين آخرين

 ٢٨٩٬٢٣٦ ١٥٠٬٢٤٣ ١٢١٬٠١٧ - - - - شركات زميلة

 
 :(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية) ٢٠١٧ ديسمبر ٣١ في المنتهية للسنة العالقة ذوي األطراف مع بالمعامالت المتعلقة والمصاريف اإليراداتبيان ب يلي فيما

 البند
دخل من التمويل 

 تذاكر طيران أتعاب المضاربة ودخل آخر
إيجارات ومصاريف 

 مباني

 –المساهمات 
السياسات 

 المكتوبة

المطالبات 
المتكبدة والمبلغ 

 عنها

المطالبات 
 المدفوعة

مكافآت أعضاء 
 المجلس

 ٥٬٤١٨ ١٬٠٢٣٬٠٤٨ ١٬١٣٩٬٩٨٣ ١٬٣٣٩٬٥٤٥ ١٬١٣١ ٤٬٢٥٣ ٤٩٬٨٦٠ ١٩٤٬١٩٠ المبلغ
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نفيذيين أو ألي شخص ذي عالقة بأي فيما يلي المعلومات المتعلقة باألعمال والعقود التي كان المصرف طرفاً فيها وكانت فيها مصلحة ألحد أعضاء مجلس اإلدارة أو لكبار الت
 ::ت السعودية)(جميع المبالغ بآالف الرياال ٢٠١٧مهنهم والتي تمت خالل عام 

 

 العقود التجارية. ١

 الطرف ذو العالقة #
الطرف ذو المصلحة 

 ةالمباشرة أو غير المباشر
 المنصب في المصرف

نوع اإلرتباط مع الطرف 
 ذو العالقة

 الشروط المدة نوع العالقة
قيمة األعمال / 

 التعاقدات

١ 
شركة فرسان للسفر 

 والسياحة
عبد اهللا بن سليمان عبد 

 لراجحيالعزير ا
 شركة مملوكة للعضو عضو مجلس اإلدارة

عقد تزويد تذاكر 
 سفر للموظفين

عقد سعري 
يتجدد تلقائيا 

 كل سنة

شروط األعمال 
االعتيادية بدون 

 تفضيالت
٤٬٢٥٣ 

٢ 
شركة االتصاالت 

 عضو مجلس اإلدارة أمين بن فهد الشدي السعودية
يشغل العضو منصب 
 كبير التنفيذيين فيها

ات عقد تقديم خدم
وحلول االتصاالت 

 –المتكاملة 
خدمات الرسائل 

 القصيرة

عقد سعري 
 لمدة سنتين

شروط األعمال 
االعتيادية بدون 

 تفضيالت
٥٢٬٦٦٠ 

شركة االتصاالت  ٣
 السعودية

 عضو مجلس اإلدارة أمين بن فهد الشدي
يشغل العضو منصب 
 كبير التنفيذيين فيها

عقد تقديم خدمات 
وحلول االتصاالت 

 –ة المتكامل
خدمات الخطوط 

 المؤجرة

عقد سعري 
لمدة ثالث 

 سنوات

شروط األعمال 
االعتيادية بدون 

 تفضيالت
٥٨٬٣٩٢ 

٤ 
شركة االتصاالت 

 عضو مجلس اإلدارة أمين بن فهد الشدي السعودية
يشغل العضو منصب 
 كبير التنفيذيين فيها

وخدمات  عقد
خدمة ربط أجهزة 

نقاط البيع 
 بالشبكة

عقد سعري 
ائيا تجدد تلقي

 كل سنة

شروط األعمال 
االعتيادية بدون 

 تفضيالت
٢٠٬٠٠٠ 

الشركة العربية لخدمات  ٥
 اإلنترنت واالتصاالت

 عضو مجلس اإلدارة أمين بن فهد الشدي

تأثيراً في العضو  يمتلك
 قرارات الشركة كونه من

في التنفيذيين  كبار
الشركة المالكة 

 (اإلتصاالت السعودية)

عقد تقديم خدمات 
 ترنت المباشراإلن

 عقد سنوي
شروط األعمال 

االعتيادية بدون 
 تفضيالت

١٬٠٨٠ 
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 اإليجار عقود. ٢

 الطرف ذو العالقة #
الطرف ذو المصلحة المباشرة 

 ةأو غير المباشر
 المنصب في المصرف

نوع اإلرتباط مع الطرف 
 ذو العالقة

 الشروط المدة نوع العالقة
قيمة األعمال / 

 التعاقدات

 ة للتجزئةشركة بند ١
عبدالعزيز بن خالد بن علي 

 الغفيلي
 عضو مجلس اإلدارة

يشغل العضو منصب 
 عضو مجلس إدارة فيها

عقد إيجار موقع 
 صراف

سنوات  ٥
يتجدد تلقائيا 

 لمدة مماثلة
 ٤٥ عقد تأجيري

 شركة بندة للتجزئة ٢
عبدالعزيز بن خالد بن علي 

 الغفيلي
 عضو مجلس اإلدارة

يشغل العضو منصب 
 جلس إدارة فيهاعضو م

عقد إيجار موقع 
 صراف

سنوات  ٥
يتجدد تلقائيا 

 لمدة مماثلة
 ٢٥ عقد تأجيري

 شركة بندة للتجزئة ٣
عبدالعزيز بن خالد بن علي 

 الغفيلي
 عضو مجلس اإلدارة

يشغل العضو منصب 
 عضو مجلس إدارة فيها

عقد إيجار موقع 
 صراف

سنوات  ٥
يتجدد تلقائيا 

 لمدة مماثلة
 ٣٥ عقد تأجيري

 شركة بندة للتجزئة ٤
عبدالعزيز بن خالد بن علي 

 الغفيلي
 عضو مجلس اإلدارة

يشغل العضو منصب 
 عضو مجلس إدارة فيها

عقد إيجار موقع 
 صراف

سنوات  ٥
يتجدد تلقائيا 

 لمدة مماثلة
 ٤٠ عقد تأجيري

٥ 
شركة محمد عبد 

العزيز الراجحي وأوالده 
 لالستثمار

بدر بن محمد بن عبد العزيز 
 اجحيالر

 عضو مجلس اإلدارة
يشغل العضو منصب 
 عضو مجلس إدارة فيها

عقد إيجار مبنى 
اإلدارة اإلقليمية 

 الجنوبية

سنوات  ١٠
يتجدد تلقائيا 

 لمدة مماثلة
 ٢٤٦ عقد تأجيري

٦ 
شركة محمد عبد 

العزيز الراجحي وأوالده 
 لالستثمار

بدر بن محمد بن عبد العزيز 
 الراجحي

 عضو مجلس اإلدارة
العضو منصب يشغل 

 عضو مجلس إدارة فيها

عقد إيجار مكتب 
المبيعات المباشرة 

 في أبها

سنوات  ٩
يتجدد تلقائيا 

 لمدة مماثلة
 ٤٠ عقد تأجيري

٧ 
شركة محمد عبد 

العزيز الراجحي وأوالده 
 لالستثمار

بدر بن محمد بن عبد العزيز 
 الراجحي

 عضو مجلس اإلدارة
يشغل العضو منصب 
 عضو مجلس إدارة فيها

عقد إيجار موقع 
 صراف

سنوات  ٥
يتجدد تلقائيا 

 لمدة مماثلة
 ٣٥ عقد تأجيري

٨ 
عبد اهللا بن سليمان 
 عبد العزيز الراجحي

عبد اهللا بن سليمان عبد العزيز 
 الراجحي

 عقد مباشر عضو مجلس اإلدارة
عقد إيجار موقع 

 صراف

سنوات  ٣
يتجدد تلقائيا 

 لمدة مماثلة
 ٩٠ عقد تأجيري

ن سليمان عبد اهللا ب ٩
 عبد العزيز الراجحي

عبد اهللا بن سليمان عبد العزيز 
 الراجحي

 عقد مباشر عضو مجلس اإلدارة
عقد إيجار مركز 

البطحاء للصرافة 
 والتحويل

سنوات  ٣
يتجدد تلقائيا 

 لمدة مماثلة
 ٥٥ عقد تأجيري

شركة الراجحي  ١٠
 للتطوير العقاري

 كبار التنفيذيين وليد عبد اهللا المقبل
كبير التنفيذيين يشغل 

منصب عضو مجلس 
 المديرين فيها

عقد إيجار موقع 
 صراف

سنوات  ١٠
يتجدد تلقائيا 

 لمدة مماثلة
 ٢٥ عقد تأجيري
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 الطرف ذو العالقة #
الطرف ذو المصلحة المباشرة 

 المنصب في المصرف ةأو غير المباشر
نوع اإلرتباط مع الطرف 

 ذو العالقة
 الشروط المدة نوع العالقة

قيمة األعمال / 
 التعاقدات

شركة االتصاالت  ١١
 السعودية

 عضو مجلس اإلدارة أمين بن فهد الشدي
يشغل العضو منصب 
 كبير التنفيذيين فيها

عقد إيجار موقع 
 صراف

سنتين 
يتجدد تلقائيا و

 دة مماثلةلم
 ٣٠ عقد تأجيري

شركة االتصاالت  ١٢
 السعودية

 عضو مجلس اإلدارة أمين بن فهد الشدي
يشغل العضو منصب 
 كبير التنفيذيين فيها

عقد إيجار موقع 
 صراف

سنوات  ٣
يتجدد تلقائيا 

 لمدة مماثلة
 ٣٠ عقد تأجيري

 
 عقود التأمين. ٣

 الطرف ذو العالقة #
الطرف ذو المصلحة المباشرة 

 المنصب في المصرف ةو غير المباشرأ
نوع اإلرتباط مع الطرف 

 ذو العالقة
 الشروط المدة نوع العالقة

قيمة األعمال / 
 التعاقدات

١ 
شركة الراجحي 

 للتأمين التعاوني
عبد اهللا بن سليمان عبد العزيز 

 الراجحي
 عضو مجلس اإلدارة

يشغل العضو منصب 
 مجلس إدارة فيها رئيس

وثائق التأمين 
شامل للبنوك ال

والممتلكات 
وانقطاع األعمال 
وتغطية المدراء 

 والتنفيذيين

 عقود سنوية

أعمال اعتيادية 
بدون أي شروط 

أو مزايا 
 تفضيلية

٦٬٧٠١ 

٢ 
شركة الراجحي 

 للتأمين التعاوني
عبد اهللا بن سليمان عبد العزيز 

 الراجحي
 عضو مجلس اإلدارة

يشغل العضو منصب 
 مجلس إدارة فيها رئيس

ئق التأمين وثا
 الشامل للسيارات

 عقود سنوية

أعمال اعتيادية 
بدون أي شروط 

أو مزايا 
 تفضيلية

١٬١٧٣٬٤٧٩ 
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 الفترة نهاية حتى تسدد ولم أخرى مستحقات أي أو رسوم أو ضرائب أو زكاة أي لسداد والمستحقة المسددة النظامية المدفوعات بقيمة بيان) ٢٨

 .السنوية المالية

 البيان
 م٢٠١٧

 بيان االسباب صف موجز لهاو
المستحق حتى نهاية الفترة  المسدد

 المالية السنوية ولم يسدد
 - تم السداد - ١٥٥٬٠٠٠٬٠٠٠ الزكاة

 - تم السداد - ١٠٬٥٣١٬٥٨٧ الضريبة
 - تم السداد  - ٢٥١٬٧٣٩٬٠٦٢ المؤسسة العامة للتامينات االجتماعية

 - لسداد تم ا - ٨٥٨٬٥٣٩ تكاليف تاشيرات وجوازات
 - تم السداد  - ٥٤٥٬٥٦٢ رسوم مكتب العمل
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 .ذلك وأسباب يطبَق لم وما الشركات حوكمة الئحة أحكام من طُبق ما )٢٩

 :أدناه األحكام الواردة باستثناء المالية، السوق هيئة عن الصادرة الشركات حوكمة الئحة في الواردة األحكام جميع المصرف يطبق

 أسباب عدم التطبيق نص المادة / الفقرة رقم المادة / الفقرة

 المادة الحادية واألربعون  
 الفقرة "هـ"

كل  ألدائه مختصة خارجية جهة تقييم عل للحصول الالزمة الترتيبات اإلدارة مجلس يتخذ
 .سنوات ثالث

 (فقرة إسترشادية)

 ي وبصورة سنوية.ليتم التقييم بشكل داخ

 المادة الرابعة والخمسون 
 "ب"الفقرة 

 .مستقالً عضواً المراجعة لجنة رئيس يكون أن يجب
 (فقرة إسترشادية)

بالمصرف عضو مجلس  االلتزاميشغل منصب رئيس لجنة المراجعة و
 إدارة غير تنفيذي وتم إختياره بسبب مؤهالته المالئمة للمنصب.

 المادة  السابعة والثمانون 
 

 إقامة تكفل سياسة – اإلدارة مجلس من اقتراح على بناءً – العادية العامة الجمعية تضع
 األوضاع تطوير بغرض تحقيقها؛ إلى المجتمع يصبو التي واألهداف أهدافها بين التوازن

 .للمجتمع االجتماعية واالقتصادية
 (مادة إسترشادية)

الراجحي وهي معتمدة  لمصرف االجتماعية يوجد سياسة للمسؤولية
 من مجلس اإلدارة.

 

 :اإلدارة ) إقرارات مجلس٣٠

 وفقاً للمعلومات المتوفرة له، وبناءاً على ما ورد ضمن تقرير مراجع حسابات الشركة ومعطيات السوق الحالية فإنه: يؤكد مجلس اإلدارة على أنه
 .تم إعداد سجالت الحسابات بالشكل الصحيح -
 . أن نظام الرقابة الداخلية أُعدّ على أسس سليمة وتم تنفيذه بفعالية -
 .جد أي شك يذكر بشأن قدرة المصرف على مواصلة نشاطهأنه ال يو -
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 :الخاتمــة) ٣١

، ويرفع بهذه المناسبة أسمى آيات شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين حفظه ٢٠١٧ يعبّر مجلس اإلدارة عن سروره واعتزازه بما حققه المصرف من نتائج إيجابية خالل العام
 ولحكومتنا الرشيدة. ، اهللا ورعاه، وولي عهده حفظه اهللا

 
ومؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية على تعاونهم ومساندتهم ودعمهم  واإلستثماركما يقدم المصرف شكره الجزيل لمقام وزارة المالية ووزارة التجارة 

 ني ونموه.المتواصل لتطوير القطاع المصرفي مما كان له األثر والدور الكبير في دعم االقتصاد الوط
 

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

 و الشكر موصول للسادة أعضاء الهيئة الشرعية على جهودهم المخلصة ومساهمتهم البناءة في أعمال المصرف.
 


