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 5مرفق البند رقم 

 

 

 

 

م، بنا على قرار مجلس اإلدارة 2020ديسمبر  31من أرباح على المساهمين عن العام المالي المنتهي في  سيتم توزيعهبيان بما 

 27-02-2021الموافق  15-07-1442بتاريخ 

 

 
 البند التفصيل

 اجمالي المبلغ الموزع مليون 1,500

 عدد األسهم المستحقة لألرباح 3,000,000,000

 حصة السهم من التوزيع 0.50

 (%) نسبة التوزيع إلى قيمة السهم االسمية 5 %

 تاريخ األحقية هـ10/08/1442م الموافق 23/03/2120يوم الثالثاء 

 تاريخ التوزيع هـ.24/08/1442م الموافق 06/04/2021يوم الثالثاء 
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 التقرير السنوي للجنة المراجعة حول النظام الرقابي 

 م2020ديسمبر  31في البنك عن العام المنتهي في 

 ىاجتماعات بمعدل مرة كل ربع عام على األقل قبل اصدار الموافقة عل (9، تم عقد )م2020خالل عام 
 من مجلس عضوين غير تنفيذيينمنهم ، ألف لجنة المراجعة من خمسة أعضاءتتو . نتائج البنك األولية والنهائية

 .ثة أعضاء مستقلين من خارج المجلساإلدارة وثال

 أعضاء لجنة المراجعة

 وعضو مجلس اإلدارةرئيس اللجنة  اح ــــــال عبدالكريم الرمــــــــــجم -

 عضو اللجنة وعضو مجلس اإلدارة يــــــــــر العتيبـــــــــد عميـــــــــمحم -

 الخارجي عضو اللجنة ج ــعبدالعزيز عبدهللا الدعيل -

 الخارجي عضو اللجنة عبدالرؤوف سليمان باناجه  -

                                    الخارجي عضو اللجنة  اوي ـــــــــــارق عبدهللا القرعـــــــط -

 مهام ومسؤوليات لجنة المراجعة الرئيسة

 : التقارير والضوابط المالية والرقابية أوال

  وأية تعديالت تتم عليهاالسياسات واإلجراءات المحاسبية األساسية مراجعة. 
 كافة أنشطة الحسابات/البنود النظامية ، و وعرض القوائم المالية، والتقارير الهامة، مراجعة المسائل المحاسبية

 .للتحقق من التزامها بالمعايير المحاسبية وقواعد اإلفصاح القانوني
 سجالت  دراسة السياسات والممارسات المحاسبية ومدى فعاليتها وتطبيقها وتوفرها وتقييم مدى كفاية

 .المحاسبة وتقارير الحوكمة
  ات البنك المتعلقة وسياسمراجعة توصيات اإلدارة التنفيذية فيما يتعلق بمخصصات االئتمان واالستثمارات

 .واألصول المالية األخرى القروضمخاطر بتصنيف 
 دراسة توصيات اإلدارة التنفيذية فيما يتعلق بأحكام الديون المعدومة أو المشكوك في تحصيلها وأي أحكام 

 .أخرى تتعلق بالخسائر أو القضايا
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 التيومراجعة العقود والتعامالت  القةلتعامالت مع األطراف ذوي العمراجعة سياسات البنك فيما يتعلق با 
يجريها البنك مع األطراف ذوي العالقة ، والحصول على بيان بكافة هذه التعامالت لمراجعة عملية اعتمادها 

 والتحقق من اإلفصاح عنها في القوائم المالية.
  بما فيهاالتنفيذية المعدة من قبل اإلدارةدراسة مدى فاعلية وكفاءة منظومة الضوابط الرقابية الداخلية ،    

أي عمليات احتيال أو أخطاء، وكذلك رقابة أمن  لتفاديالضوابط الرقابية الداخلية على التقارير المالية 
 المعلومات وإدارة المخاطر في البنك.

 علية ضوابط وإجراءات تلك ، ومراجعة التقارير حول مدى فاة وإقرار سياسة اإلفصاح في البنكمراجع
 .السياسة

 : المراجعين الخارجيين انيا  ث

  التوصية لمجلس اإلدارة ومراقبة تعيين المراجعين الخارجيين وإعادة تعيينهم وإنهاء خدماتهم وتحديد تكلفة
 .ساهمين في اجتماع الجمعية العامةأتعابهم وشروط التعاقد معهم وأخذ الموافقة من قبل الم

 عين الخارجيين ومدى فعالية عملية المراجعة مرة في السنة المراجعة والتحقق من استقاللية وموضوعية المراج
 .المهنية والتنظيمية ذات العالقة على األقل مع األخذ بعين االعتبار المتطلبات

 خارجيين السنوية والموافقة عليهامراجعة خطة المراجعين ال. 
 ( دراسة خطاب اإلدارةManagement Letterالصادر من المراجعين الخارجيين وم )ذ التوصيات تابعة تنفي

 .مع اإلدارة التنفيذية

 : إدارة المراجعة الداخلية الثا  ث
  بما في ذلك ، اعتماد الخطة السنوية إلدارة المراجعة الداخلية، وأية تعديالت جوهرية قد تتم عليهامراجعة و

 .المراجعين الداخليينااللتزام بالمعايير الدولية للممارسة المهنية للمراجعة الداخلية الصادرة عن معهد 
 أنشطة إدارة أداء و و وفق معايير األداء السنوية المعتمدة، أداء المراجع الداخلي  ىالرقابة واإلشراف عل

 .وطة بهانللتحقق من توافر الموارد الالزمة وفعاليتها في أداء األعمال والمهام الم البنك المراجعة الداخلية في
  البنك  الداخلية حول مدى كفاية أنظمة الضوابط الرقابية الداخلية فيمراجعة ما يعرضه رئيس المراجعة

 .الخصوصهذا ودرجة االلتزام في 
 تقارير إدارة المراجعة  للملحوظات الواردة في ةمتابعة اإلجراءات التصحيحية التي تقوم بها اإلدارة التنفيذي

 .الداخلية
  ية قيود غير مبررة التنفيذية والتحقق من عدم وجود أ ةمراجعة مدى استقاللية المراجعين الداخليين عن اإلدار

 .عمال رئيس المراجعة الداخليةلى أ ع
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 مة الضوابط الداخلية في البنكو منظجراء تقييم سنوي لمدى فاعلية وكفاءة إ. 

 الداخلية والضوابط المخاطر إدارة: رابعا  

 طر لعمليات تقييم المخاطر المهمةمراجعة سياسات إدارة المخا. 
 إلدارة لمراقبة وضبط هذه مراجعة أهم المخاطر ذات العالقة بالرقابة الداخلية والخطوات المتبعة من قبل ا

 .المخاطر
 يال والمخاطر األخرى ذات العالقةطات االحتامراجعة تقارير ونشاطات إدارة المخاطر لضمان منع نش. 

 : االلتزام امسا  خ

  بما  حول أي حالةمراجعة مدى كفاءة نظام مراقبة االلتزام بالقوانين واألنظمة ونتائج التحقيقات والمتابعات(
 التنفيذية.في ذلك اإلجراءات التأديبية( التي أجرتها اإلدارة 

 اعتماد الخطة السنوية إلدارة االلتزام. 
  مراجعة وتعديل واعتماد سياسات االلتزام. 
  التقيد م إصدارها من قبل اإلدارة لضمان من قبل مدير االلتزام حول اإلجراءات التي تمراجعة التقارير

 .هيئة السوق الماليةو  السعوديالبنك المركزي  بسياسات وإجراءات البنك وقواعد وتعليمات
  .مراجعة القضايا القانونية الهامة 

 : التأكيدات واإلقرارات السنوية لإلدارة التنفيذية بخصوص الرقابة الداخلية ادسا  س

   ات الرقابية في البنك علىالعليا والجه ، أكدت اإلدارةم2020ديسمبر  31المنتهية بتاريخ خالل السنة المالية 
 :ما يلي

 داخلية المطبقة ضمن نظام الرقابةسالمة وفاعلية ضوابط الرقابة ال. 
  سالمة مصالح البنكمعالجة أوجه القصور ونقاط الضعف الداخلية والخارجية لضمان. 

 م 2020ديسمبر  31نك عن لعام المنتهي في بال: رأي لجنة المراجعة حول النظام الرقابي في ابعا  س

على التقارير الدورية لكل من إدارة المراجعة الداخلية  م2020اطلعت اللجنة خالل اجتماعاتها في عام 
، كما اجتمعت ذات العالقة السعوديالبنك المركزي تقارير الصادرة من الوإدارة االلتزام وإدارة المخاطر وكذلك 

ل دوري ك، وتابعت اللجنة بشت على التقارير الصادرة من قبلهم، واطلعالمراجعين الخارجيين على انفراد مع
جهود اإلدارات الرقابية واإلدارة التنفيذية لضمان معالجة المالحظات التي تم اكتشافها ووضع الضوابط الكفيلة 

 .النظام الرقابي أو تمنع تكرارها التي تحد من تأثيرها على
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هات الرقابية واإلدارة السنوية التي حصلت عليها اللجنة من الج تفصاحا على التأكيدات واالواستنادا  
و ضعف جوهري في النظام الرقابي للبنك بما ثغرات رقابية أ ن لجنة المراجعة ترى عدم وجود أي، فإالتنفيذية

بغض النظر عن مدى سالمة  –يؤثر على سالمة وعدالة القوائم المالية. علما  بأن أي نظام رقابة داخلية 
 .ال يمكن أن يوفر تأكيدا  مطلقا   –تصميمه وفاعلية تطبيقه 

على تأكيدات معقولة عن مدى سالمة تصميم  لضمن أهداف مجلس اإلدارة في الحصو ويأتي ذلك 
 .لية تطبيق نظام الرقابة الداخليةوفاع

 

************** 

 نيابة عن لجنة المراجعة

 
 

 جمال عبدالكريم الرماح

 ةـــة المراجعـس لجنــــرئي
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 املسامهني  السادة  إىل

 الرايض بنك 
 

 رئيس جملس اإلدارة  سعادة التبليغ املقدم من حول  تقرير 
ديسمرب   31املرفق للمعامالت مع األطراف ذوي العالقة للسنة املنتهية يف  ابلتبليغتعلق ي فيما ارتباط أتكيد حمدود قمنا بتنفيذ 

  للمعايري املطبقة املذكورة أدانه وفقًا رئيس جملس إدارة البنك  سعادة من قبل واملقدم)"البنك"(  الرايضببنك  واخلاصة  2020
 "(. التبليغ من نظام الشركات )" 71مع متطلبات املادة   مبا يتماشى

 
 املوضوع 

البنك واعتمده رئيس  دارة  إه  ت الذي أعد  اإلدارةرئيس جملس   سعادة  من  التبليغ املقدم لدينا هو    ارتباط التأكيد احملدود  موضوعإن  
 كما هو مرفق هبذا التقرير واملقدم لنا. جملس اإلدارة  

 
 املعايي 

هـ(  1437 – 2015من نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة واالستثمار )  ( 71)املادة  متطلبات  املطبقة هي  املعايري إن 
مع أي   الشركة أو العقود املربمة حلساب  املعامالت مباشرة أو غري مباشرة يف  مصلحة أي  ه يف حال وجود واليت تنص على أن

  العامة العتمادها من قبل اجلمعية  املصاحلتلك  عن  علنيأن    البنكعلى  جيبه فإن  ، )"اجمللس"( اإلدارة عضو من أعضاء جملس 
تلك    على   لموافقة يف اجمللس ل عفاء نفسه من التصويت  إو   حل ا صلس بتلك املاجمل  يبلغ جيب على عضو جملس اإلدارة أن  و   . للشركة

عقود اليت يكون لدى عضو جملس   و أ معامالت  أبية  العامةاجلمعية  إببالغ جملس اإلدارة  رئيسيقوم وأن  أو العقود  املعامالت 
 و غري مباشرة هبا. أمباشرة   مصلحة اإلدارة 

 
 مسؤولية اإلدارة 

  ، أيضاً   ة يسؤول امل  كما تتضمن.  ا اكتماهلوالتأكد من    للمعايريوفقا  مالئم    بشكل  التبليغعرض  و إعداد  عن    ولةؤ مس  البنك   إدارة  إن
  ، سواءً اجلوهرية التحريفاتمن  خال  التبليغ بشكلعداد وعرض إباملتعلق الداخلية  الرقابة نظام واحلفاظ على تصميم وتنفيذ

 . لغش أو اخلطأا انجتة عن كانت  
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 لجودة ل  استقاللنا ورقابتنا
املتطلبات  و  التزمنا ابالستقاللية واملتطلبات األخالقية لقواعد السلوك املهين واألخالقي املعتمدة يف اململكة العربية السعودية  لقد 

اليت تتطلب االستقاللية ومتطلبات أخرى   واملعتمد يف اململكة العربية السعودية  التأكيد احملدود  ابرتباط  األخالقية ذات الصلة 
 وك املهين. لاملهين والعناية الواجبة والسرية والس والتأهيل واملوضوعية  للتكاملئ األساسية  قائمة على املباد

تفظ بنظام شامل لرقابة  ي عليه  بناءً ، و مد يف اململكة العربية السعودية املعت ( 1)رقم املعيار الدول لرقابة اجلودة  مكتبنا طبق ي
  التنظيميةو   النظاميةاجلودة يتضمن سياسات وإجراءات موثقة فيما يتعلق اباللتزام ابملتطلبات األخالقية واملعايري املهنية واملتطلبات  

 . اليت تنطبق 
 

 تنامسؤولي
لقد  استناداً إىل اإلجراءات اليت قمنا هبا واألدلة اليت حصلنا عليها.    التبليغ تنا هي إبداء استنتاج التأكيد احملدود حول  يإن مسؤول 

مراجعة أو   عمليات  ارتباط التأكيد خبالفل(، ")املعد   3000الدول  التأكيد عيارمل وفقا  ارتباط التأكيد احملدود قمنا بتنفيذ 
للحصول  تنفيذ هذا االرتباط  تطلب منا ختطيط و الذي يو   ، " واملعتمد يف اململكة العربية السعودية التارخييةملعلومات املالية  افحص  

من   ( 71)املادة لتزم ابملتطلبات اليت تنطبق من ي مل  البنك أن  أتكيد حمدود من أنه مل يلفت انتباهنا أي أمر جيعلنا نعتقدعلى 
 . 2020ديسمرب   31للسنة املنتهية يف  التبليغهذا عند إعداد  نظام الشركات 

  خفاق األنظمة والرقابة، سواءً إضمن تقييمًا ملخاطر األخطاء مثل اإلجراءات اليت يتم اختيارها على حكمنا، والذي يت ختضع
ابلتزام    ةاملتعلق  ةأنخذ بعني االعتبار الرقابة الداخلي  فإننا  أو اخلطأ. وعند القيام هبذه التقييمات لألخطار،  الغش  عن  جتةكانت ان

تضمنت إجراءاتنا القيام بفحص اختباري لألدلة املؤيدة    . التبليغعند إعداد هذا    من نظام الشركات   ( 71) مبتطلبات املادة    البنك 
 . من نظام الشركات   (71)وفقاً ملتطلبات املادة   التبليغد  لألنظمة والرقابة فيما يتعلق إبعدا

 . لتأكيد احملدود ل  نااستنتاجدلة اليت حصلنا عليها تعد كافية ومالئمة لتوفري أساس إلبداء األابعتقادان أن 
 

 ملخص العمل املنجز 
  من نظام الشركات   (71)املادة  مبتطلبات    البنك  التزام  على  أتكيد حمدودقمنا بتخطيط وتنفيذ اإلجراءات التالية للحصول على  

 : التبليغعند إعداد هذا 
 

 عضو من أعضاء جملس اإلدارة. من قبل أي البنك   مع  املربمة  مناقشة اإلدارة حول عملية احلصول على األعمال والعقود •
 
من قبل أي عضو من أعضاء جملس   مع البنكاملربمة والعقود  املعامالت قائمة الذي يتضمن  التبليغ املرفقاحلصول على  •

 . 2020ديسمرب   31للسنة املنتهية يف   و غري مباشرأمباشر بشكل إدارة البنك 
 

بتلك املعامالت والعقود اليت    اجمللس  إببالغجملس اإلدارة  فحص حماضر اجتماعات جملس اإلدارة اليت تشري إىل قيام عضو   •
على القرار الصادر هبذا اخلصوص يف اجتماعات جملس   يف اجمللسعفاء نفسه من التصويت إو  عضو جملس اإلدارة أبرمها

 اإلدارة.
جملس  فحص التأكيد الذي مت احلصول عليه من عضو جملس اإلدارة املعين حول األعمال والعقود املنفذة من قبل عضو  •

أتكيد بعدم وجود معامالت    ، احلصول علىالذين مل يكن هلم معامالت  جملس اإلدارةخالل السنة، ويف حالة أعضاء    اإلدارة
 خالل السنة. 

 
 . ( حول القوائم املالية املراجعة34مع اإلفصاح يف اإليضاح )  التبليغيف   املدرجةق املعامالت والعقود واف اختبار ت •
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 قيود مالزمة 
،  مالزمةلقيود  من نظام الشركات    (71)ملتطلبات املادة  وفقاً    التبليغألنظمة والرقابة اليت تتعلق إبعداد  اب  اخلاصة ختضع إجراءاتنا  

وعليه فقد حتدث أخطاء أو خمالفات ال يتم اكتشافها. عالوة على ذلك، ال جيوز االعتماد على هذه اإلجراءات كدليل ملدى  
 خاصة من طرف أولئك الذين يعملون يف مناصب ذات سلطة أو ثقة.  ،والتواطؤ   الغشفعالية األنظمة والرقابة ضد أنشطة  

التأكيد   رتباط االدول  التأكيد  املعقول مبوجب معيار التأكيد ارتباطبري يف نطاقه من احملدود أقل بشكل ك التأكيد  ارتباطويُعد 
املعتمد يف اململكة العربية السعودية. ونتيجة لذلك، كانت طبيعة وتوقيت وحدود اإلجراءات املبينة أعاله  ( املعد ل) 3000 رقم

املعقول، وابلتال مت احلصول على   التأكيد لك اخلاصة ابرتباطبشكل خمطط له مقارنة بت جلمع األدلة املالئمة الكافية حمدودة 
 املعقول.  التأكيد ارتباطاحملدود ابملقارنة مع  التأكيد ارتباطمن خالل   التأكيدقدر أقل من 

الفحص   الرتباطات مل تتضمن إجراءاتنا أعمال مراجعة أو فحص مت القيام هبا وفقاً للمعايري الدولية للمراجعة أو املعايري الدولية 
 املعتمدة يف اململكة العربية السعودية، وعليه فإننا ال نبدي رأي مراجعة او رأي فحص فيما يتعلق بكفاية األنظمة والرقابة. 

أو   واريخ وألي ت  يعتقد أبنه تقدم أتكيداً ، وال جيب أن  2020ديسمرب   31يف  للسنة املنتهية  ابلتبليغ فقط  يتعلق هذا االستنتاج 
 مستقبلية، حيث قد يطرأ على األنظمة والرقابة تغيري ميكن أن يؤثر على صحة استنتاجنا.  اتفت 
 

 احملدود  التأكيد  استنتاج 
لتزم، من مجيع النواحي اجلوهرية،  ي مل  البنك يف هذا التقرير، مل يلفت انتباهنا ما جيعلنا نعتقد أن  املبينةاألعمال  استنادًا إىل 

  للسنة املنتهية   العالقة  ي ذو   األطراف معامالت    التبليغ عنعند إعداد    ( من نظام الشركات 71اليت تنطبق من املادة )تطلبات  ملاب
 . 2020ديسمرب  31يف 
 

 تقييد االستخدام 
  البنك ملساعدة رئيس جملس إدارة  فقط وذلك  البنك إدارة  على طلب من  بناءً مبا يف ذلك استنتاجنا،  التقرير، هذا  إعداد مت 

االقتباس  ال ينبغي استخدام التقرير ألي غرض آخر أو توزيعه أو  الشركات.    نظام من    ( 71)مبوجب املادة    لتقرير للوفاء ابلتزاماته  ل
دون احلصول على    ،مسامهي البنك و   يةسوق املالالهيئة  وزارة التجارة واالستثمار و أو اإلشارة إليه إىل أي أطراف أخرى عدا    منه 

 . موافقتنا املسبقة
 

 برايس وترهاوس كوبرز 
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