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  مقدمة

 م.٢٠١٦د�سم��  ٣١أن يقدم تقر�ره السنوي للمساهم�ن الكرام للسنة املالية املن��ية ��  األول �سر مجلس إدارة البنك 

 

عاًما حيث تم �غي�� االسم والهو�ة التجار�ة للبنك من البنك  ٩٠م نقطة تحول �� تار�خ البنك املمتد ع�� مدى ٢٠١٦عام  �ان

 السعودي الهولندي إ�� البنك األول.

 

كة العر�ية اململ �ار �� مجال ا�خدمات املصرفية ��لالبت كرائد ال��ي والعر�ق ومستقبلھ األول" تار�خھ“البنك  يعكس اسمو 

 .السعودية

 

 سيشهده البنك الذي  كما يمثل �غي�� الهو�ة التجار�ة للبنك بداية التحول 
ً
 التم�� و بت�ار اال مجال  ع�� سمعتھ الرائدة ��مرتكزا

األعمال رواد و  قادةو  التقني�ن دعم النمو االقتصادي املح�� ودعم ا�جيل ا�جديد من�� وذلك سعًيا منھ �� خدمة العمالء، 

  .السعوديون  والشر�ات

 

خالل العام، حيث �انت األر�اح التشغيلية األساسية، أدا��ا ا�جيد وقد حافظت قطاعات األعمال األساسية الثالثة �� البنك ع�� 

  يمثل والذي(مليون ر�ال  ١٫٠٦٥م ٢٠١٦واملعدلة للبنود غ�� املكررة، متماشية مع العام السابق. و�لغ صا�� الر�ح لعام 
ً
انخفاضا

 ةئتمانياال  للتحديات ال�ي شهد��ا البيئةنتيجة تم اتخاذ مخصصات اح��از�ة وذلك قد . و عن العام السابق) %٤٧بنسبة 

 .%١٣٠و�لغت �سبة �غطية القروض غ�� العاملة  .ا�خارجية

 

االقتصادية ولقلة الطلب ع�� االئتمان، السيما خالل النصف الثا�ي من العام، بلغ إجما�� أصول  لتباطؤ النشاطاتونتيجة 

 مال البنكارتفعت الشر�حة األو�� لرأس عن العام السابق. كما  %٢٫٨بنسبة  انخفضمليار ر�ال والذي  ١٠٥البنك ب��اية العام 

 .%١٧٫٨١�� ح�ن بلغت �سبة إجما�� رأس املال  %١٣٫٤١�سبتھ  بلغت ما حيث أساس،نقطة  ١٨٣بواقع  األول 

 

يرادات ع اإل وتنوي لبنكبا ا�خاصةاالئتمان واصل البنك األول التوسع �� قطاع أعمال مصرفية األفراد ��دف تنويع محفظة كما 

ن تحس� ا�جزء األسا�ىي من هذا التوسع والذي ��دف إ�� ةوالرقمي ةالتقنيإ�� ا�خدمات التحول وقاعدة التمو�ل. وقد ش�ل 

 الوع�� الهاتف ا�جو  ن��نتاإل ع�� صرفية ا�خدمات امل تجر�ة العمالء، كما شهدت منصات البنك الرائدة �� السوق �� مجال

 
ً
العمليات ال�ي ع�� التوا��. ونمت  %٦٨و %٣٥بنسبة وذلك  م٢٠١٦من حيث عدد املستخدم�ن النشط�ن خالل عام نمًوا كب��ا

جائزة األول للهاتف ا�جوال ع�� البنك مقارنة بالعام السابق، كما نال تطبيق  %١٧١ا�جوال بنسبة  ع�� الهاتفتم تنفيذها 

 .�سامجلة ان��ناشونال فاين من قبلواملقدمة " للسنة ا�جوالأفضل تطبيق للهاتف “

 

 بنسبة  شبكة�� وخالل األعوام الثالثة املاضية قام البنك بالتوسع 
ً
 ٦٥و�لغ عدد فروع البنك  %٥٠فروعھ حيث حققت نموا

.  ٥٣٨عددها �لغ �� نفس الف��ة و  تضاعف عدد أجهزة الصرف اآل�� فرًعا، كما
ً
 جهازا

 

ملنظمات اإلقليمية عدد من اعدد من أبرز مراق�ي القطاع املصر�� و  قبل منم ٢٠١٦�� عام  البنكإنجازات  تم تقديروقد 

بنك العام �� اململكة العر�ية السعودية" و " ف��ا جائزةخالل العام، بما مرموقة جوائز  ثمانية وذلك بحصولھ ع��والدولية، 

 �� املسؤولية االجتماعية أفضل بنك "وجائزة انكر مجلة ذا بقبل "أفضل بنك إسالمي �� اململكة العر�ية السعودية" من 

 .�سامجلة ان��ناشونال فاينل للشر�ات �� اململكة العر�ية السعودية" من قب

 

 .القسم ا�خاص بأ�شطة البنك �� هذا التقر�ر وأسواقها ��تم عرض تفاصيل أك�� عن قطاعات البنك وقد 
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كقطاعات البن – ١  

ك ذلك، يقدم البنباإلضافة إ��  .وقطاع ا�خز�نة وقطاع األفرادقطاع الشر�ات  ��:�ون البنك من ثالثة قطاعات أساسية يت

مل من اململوكة بال�االتا�عة و  لالستثمار  األول من خالل شركة  فية االستثمار�ةر خدمات املصالوساطة وإدارة األصول وا�خدمات 

شركة و  ألول اال�ي �عت�� ذراع التأم�ن للبنك  لتأم�نل األول  و�الة شركة و��شر�ات تا�عة أخرى  كما يمتلك البنك .األول قبل البنك 

 �سبة  .العقار�ة األول 
ً
 من الشركة الوطنية للتأم�ن. %٢٠و�متلك البنك أيضا

 

 ا�خدمات الرئيسية املقدمة تحت �ل قطاع من قطاعات البنك �� �التا��:

 

 قطاع الشر�ات ١-١
 

 شمل�ال�ي و ت املؤسساا�خدمات للعمالء من الشر�ات و و  من املنتجات مل قطاع الشر�ات ع�� تقديم مجال واسع�ع

 األول (بالتعاون مع شركة  ا�خدمات االستشار�ةتمو�ل الشر�ات و ري والضمانات و التمو�ل التجاالقروض ألجل و 

 .سالميةاإل  املتوافقة مع أح�ام الشريعة املنتجات. كما يقدم هذا القطاع سلسلة مت�املة من )لالستثمار

 

 قطاع األفراد ٢-١
 

الهاتفية  آ�� مدعمة �سلسلة من ا�خدمات املصرفيةأجهزة صرف و محلية فروع ذا القطاع من خالل شبكة �عمل ه

 .ومصرفية الهاتف ا�جوال اإللك��ونيةو 

 

 والقروض ال�خصية والتمو�لالودائع ألجل حسابات ا�جار�ة و  القطاع: ا�حساباتال�ي يوفرها هذا املنتجات مل �شو 

مالء املصممة للع "التقديرمصرفية "و  "املم��ةاملصرفية ". كما يوفر البنك خدمة ةالبطاقات االئتمانيو السك�ي 

وي ذيتم تقديم ا�خدمات املصرفية ا�خاصة لكبار العمالء  بينما ،البنك ىلد بأصول كب��ةاملؤهل�ن الذين يحتفظون 

 حسب الطلب و�أع�� مستوى منة معَد منتجات ف��ا توف��  يتمعالقة مصرفية حصر�ة  باعتبارهاال��وات الكب��ة 

 نمإدارة األموال خدمات املتاجرة باألسهم و تتوفر  كما .املعين�نمدراء العالقات كبار ا�خدمات ال�خصية من خالل 

 من ا�خدمات املصرفية لل. و األول لالستثمار شركة خالل
ً
 واسعا

ً
سيدات من خالل شبكة �وفر البنك أيضا مجاال

 فروع السيدات.

 

 ا�خز�نةقطاع  ٣-١
 

�ان��ا م حافظت إدارة ا�خز�نة ع��و تحوطية لعمالء البنك. استثمار�ة و  منتجات األول قطاع ا�خز�نة �� البنك يقدم 

أسعار و �شط��ا ا�خاصة باملشتقات بالعمالت األجنبية و�� أنتجات النقد من العمالت األجنبية، م تقديم الرائدة ��

ا�خز�نة ضمن أك�� املزودين الرئيسي�ن لألسواق ب�ن البنوك ملنتجات ا�خز�نة  قطاععت�� . كما �ةا�خاص العمولة

، إضافة إ�� أن قطاع ا�خز�نة مسؤول عن إدارة أسعار العمولة السعودي وأسعار العمولة ا�خاصة املسعرة بالر�ال

 و�ات.عن �جنة املوجودات واملطل بنك نيابةالعمومية لل ��انيةامل�� العمالت و السيولة مخاطر و 

 

 املوحدة.  قوائم املاليةمن ال )٢٨( رقم اإليضاحمو�حة �� لهذه القطاعات النتائج إن املوجودات واملطلو�ات و 
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 :األول للبنك والزميلة الشر�ات التا�عة أ�شطة وخدمات  وفيما ي��

 

 : األول لالستثمارشركة 

ا�حصول  �عد م٢٠٠٨�شاطها �� بداية العام  ،األول للبنك  بال�املو�� شركة تا�عة ومملوكة  ،األول لالستثماربدأت شركة 

. هامةلا صفقاتال منالعديد �� منذ ذلك الوقت ت شاركقد و  .املالية وهيئة السوق مؤسسة النقد العر�ي السعودي موافقة  ع��

 ،وإدارة األصول  ،�� مجاالت الوساطة املالية لألفرادووكيل  بصفة أصيل �شتمل عمل الشركة ع�� ممارسة التعاملحيث 

   وتمو�ل الشر�ات واملشورة �� مجال األ�شطة االستثمار�ة وترتيب الديون وخدمات حفظ األوراق املالية.

 

 العقار�ة:  األول شركة 

ع��  ا�حصول �عد م ٢٠١٠�شاطها �� بداية عام  ،األول للبنك  بال�امل، و�� شركة تا�عة ومملوكة العقار�ة األول بدأت شركة 

�ل تمو الالعقارات ا�خاصة بمنتج  ملكية ��جيل ص�وكع�� و�شتمل أ�شطة الشركة  .مؤسسة النقد العر�ي السعوديموافقة 

   للبنك. يالسك�

 

 لتأم�ن:لاألول و�الة  شركة

 اله وتم ال��خيص. م٢٠١٢بدأت شركة و�الة األول للتأم�ن، و�� شركة تا�عة ومملوكة بال�امل للبنك األول �شاطها �� عام 

 من قبل مؤسسة النقد العر�ي السعودي.  التأم�ن زاولة أعمالمل

 

  شركة الوطنية للتأم�ن:ال

لتوسع �� من البنك هذه ا�حصة امكنت و  م،٢٠٠٨ عام�� من أسهم شركة الوطنية للتأم�ن  %٢٠ حصة تبلغاش��ى البنك 

  م. ٢٠١٠عام �� نية للتأم�ن ط�� مجال التأم�ن. وقد تأسست الشركة الو  لألفرادتلبية احتياجات قطاع ا�خدمات املصرفية 

 

و��  ةمن القوائم املالية املوحد) ٨واإليضاح ( )١( اإليضاح��  والزميلةالشر�ات التا�عة عن  أك�� وقد تم اإلشارة إ�� تفاصيل

 من هذا التقر�ر.) ١١البند (

 

    االس��اتيجية – ٢

ألول للشرائح ا خيار ا�صبح البنك هو أن ي املتمثلة ��:و األساسية مواصلة الس�� لتحقيق أهدافھ إ��  جية البنكي��دف اس��ات

الل خ عن طر�ق مضاعفة القيمة املضافة للعمالء منوذلك  األفرادالشر�ات وعمالء مصرفية عمالء مصرفية املس��دفة من 

 ا الهدفوقرارات اإلدارة بإتجاه تحقيق هذخطط أعمال البنك  �ستمر  . وسوفذات جودة عاليةتوف�� خدمات شاملة و�خصية 

 الرئي�ىي.

 

 برز إنجازات �ل قطاع:أو�� ماي�� 

 

 املجموعة املصرفية لألفراد

 �خصية شاملة وذات خدماتمنتجات و  تقدم حيث، رقميةبمزايا تقديم خدمات مصرفية ب املجموعة املصرفية لألفراد تقوم

شبكة اإلستفادة من التوسع �� ترك��ها ع�� بمواصلة م ٢٠١٦خالل عام  املجموعة املصرفية لألفراد وقد قامتجودة عالية. 

  وجودات واملطلو�ات.لتنمية املالفروع 
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فرًعا، كما  ٦٥إجما�� عدد الفروع  بلغحيث تحقيق أهدافها، خالل العام �� التوسع �� شبكة فروعھ البنك ت مبادرة اصلو و 

منتجات قروض  تطو�رع��  ترك��ها املجموعة واصلتجهاًزا. كما  ٥٣٨ إ��ليصل إجما�� عددها صرف اآل�� نمت قاعدة أجهزة ال

 �� أعمالها،و  والودائع والبطاقاتاألفراد والتمو�ل السك�ي 
ً
  .%٢٤األصول بنسبة  حيث نمت الذي نتج عنھ أر�احا

 

 
ً
 كما أحرز البنك تقدما

ً
تفاعل مع للنوات بديلة ق أسسحيث التواصل االجتما��، �� وسائل  وتواجدهإسهاماتھ  �عز�ز��  كب��ا

لذي ا�سو�قية رقمية والتحول الرق�ي  حمالتتنفيذ إ�� ة املتعددة باإلضاف اإللك��ونية القنواتمسارات كما وحد املنتجات 

خالل  %٥٧ا�جوال بنسبة الهاتف ، نما عدد مستخدمي ا�خدمات املصرفية ع�� االن��نت و وتبًعا لذلكعامالت الفروع. شهدتھ م

 تنفيذباإلضافة إ�� . %٥٠بنسبة املعامالت اإللك��ونية  �� عددوالذي نجم عنھ ارتفاع  ،العام
ً
 %٩٦ ھما �سبت ذلك، يتم حاليا

 من خالل قنوات ا�خدمات الذاتية. الفروع�� ال�ي يتم إجرا��ا  املماثلة من املعامالت

 

�ان وال�ي  م٢٠١٦عام  ا�جوائز خاللمن  العمالء �عددوتجر�ة االبت�ار ع��  ل��ك��هافراد لأل صرفية املجموعة املوقد تم تكر�م 

، وجائزة �سامجلة ان��ناشونال فايناملقدمة من  "أفضل تطبيق ملصرفية ا�جوال �� اململكة العر�ية السعودية "من بي��ا جائزة 

راد األفاصلت مجموعة مصرفية و و من مجلة آسيان بانكر.  "�� منطقة الشرق األوسط أفضل مصرف �� إدارة عالقات العمالء"

 من خالل تقنيات املصرفية املعامالتخدمات حيث �ان البنك األول أول بنك يطلق أسبقي��ا �� السوق  م٢٠١٦خالل عام 

 تجر�ة العمالء.�عز�ز من شأ��ا مبتكرة قابلة لإلرتداء والذي عزز م�انة البنك �� السوق كمزود �حلول 

 

 املجموعة املصرفية للشر�ات

 �� السوق عن طر�ق تقديم املنتجات وا�خدمات املصرفية ل األول �عت�� البنك 
ً
 أساسيا

ً
عديد من لمن خالل خ��تھ الطو�لة العبا

خدمات  ل مع تقديما�حلو  أهم الشر�ات �� اململكة العر�ية السعودية. و��دف املجموعة املصرفية للشر�ات إ�� توف�� أفضل

 والكب��ة.املتوسطة الصغ��ة و  عمالء الشر�اتلمت�املة 

 

نشآت الصغ��ة ملوا للشر�ات املتوسطة الشر�ات ومصرفية ،وتت�ون مصرفية الشر�ات من قسم�ن هما مصرفية املنشآت الكب��ة

 .جميع القطاعات �� العمالء. ويسهم هذا التقسيم ب��ك�� املوارد لضمان تجاوز توقعات ملتوسطةوا

 

أفضل  م بحصولھ ع�� جائزة "٢٠١٦واملتوسطة خالل عام قطاع املنشآت الصغ��ة  البنك املبذولة �� جهودوقد تم تكر�م 

  الصغ��ة واملتوسطة �� اململكة العر�ية السعودية" من مجلة بانكر ميدل ا�ست.للمنشآت خدمة عمالء 

 

  واملصرفية اإلسالمية العقار�ة األول وشركة  األول لالستثمار  ا�خز�نة وشركة

 قدمةم ستشار�ةخدمات وخ��ات امنتجات و العقار�ة  األول  وشركة لالستثماراألول وشركة  األول �� البنك ا�خز�نة يوفر قطاع 

ا�خز�نة ب��و�د العمالء من األفراد والشر�ات  قطاعقوم �ألفراد �� البنك.  و امصرفية  مجموعةمصرفية الشر�ات و  ملجموعة

 مجموعة �املة من منتجات الوساطة األول لالستثمار تحس�ن العائد ع�� استثمارا��م. وتوفر شركة عروض لبحلول تحوطية و 

 عمالأعم العقار�ة خدمات شراء و��جيل العقارات لداألول االستثمار�ة. كما توفر شركة  واملنتجات املصرفيةوإدارة األصول 

 البنك �� التمو�ل السك�ي.

 

 �� هذا املجال. و  بھ ا�خاصة اإلسالميةاملصرفية  أعمالذلك، �ستمر البنك �� االستثمار ��  عالوة ع��
ً
��دف إ�� أن ي�ون رائدا

 �� البنك. األعمالقطاعات  والدعم �جميعاإلسالمية بتقديم ا�خ��ات  تقوم املصرفيةوتحقيًقا لهذه الغاية، 
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 إدارة املخاطر: – ٣

 

 مقدمة ١-٣

�عت�� إدارة املخاطر ذات أهمية بالغة �� البيئة املصرفية. وتضمن إدارة املخاطر السليمة تحديد وقياس ومراقبة واإلبالغ عن 

 الس�� نحو تحقيق اإلدارة ��ا�جوهر�ة، كما تضمن االل��ام بحدود الرغبة �� املخاطرة املحددة من قبل مجلس  جميع املخاطر

 ألهداف االس��اتيجية للبنك.ا

 

 ؤولياتومسوأدوار حوكمة املخاطر الذي يحدد مبادئ إدارة املخاطر �� البنك،  بإطار البنك األول ويس��شد ن�ج إدارة املخاطر �� 

اءات الداخلية، وا�حدود، إدارة املخاطر والن�ج املستخدم �� إدارة املخاطر. و�تضمن ن�ج إدارة املخاطر ع�� السياسات واإلجر 

�ي من قبل مؤسسة النقد العر  املوضوعةاملتطلبات التنظيمية باإلضافة إ��  واختبار اإلجهاد ومراقبة املخاطر واإلبالغ ع��ا

  السعودي. كما يتضمن ن�ج إدارة املخاطر
ُ
 خذ �� ع�ن االعتبار عند هي�لة املعامالت.ؤ ع�� توج��ات وآليات معينة ت

 

دارة اإلرشاد والتوجيھ االس��اتي�� لإلدارة فيما يتعلق بإطار حوكمة املخاطر �� البنك. اإل وتقدم �جنة املخاطر التا�عة ملجلس 

 ملياتواس��اتيجي��ا وعالتوصيات للمجلس �شأن مسائل تختص بتحديد الرغبة �� املخاطرة  تقديمومن مسؤوليات ال�جنة 

لت�حيحية اات التنظيمية واعتبارات البنية التحتية للمخاطر، باإلضافة إ�� توف�� التوج��ات والتطور  والسياساتاملخاطر تقييم 

 .ةحال وجود تجاوزات كب��ة ل�حدود املوضوع ��

  

 نظرة عامة عن األصول املرجحة املخاطر ون�ج إدارة رأس املال ٢-٣

ة اململكة العر�ية السعودية. ولدى البنك عالقة طو�ل�� ومصرفية األفراد أعمال البنك الرئيسية �� مصرفية الشر�ات  ت��كز 

ولد��م خ��ات مكتسبة من مختلف الدورات لهؤالء العمالء تار�خ ائتما�ي مستقر و عمالء الشر�ات. من  الكث�� األمد مع 

 .ئص البنك من وضع تصور طو�ل األمدوتمكن هذه ا�خصااالقتصادية، 

 

، وتم ���ش�ل كب�� األصول من خالل تنمية محفظة مصرفية األفراد تنويع تحس�ن الخالل األعوام املاضية، تمكن البنك من 

منتجات مصرفية األفراد ال سيما منتج �� عروض من خالل التوسع �� شبكة الفروع والتوسع  �ش�ل جزئي تحقيق هذا النمو 

  التمو�ل السك�ي.

 

 بالدرجة األو��، 
ً
 تجار�ا

ً
 �� �شغل أصول مخاطر ول�ون البنك بن�ا

ً
 كب��ا

َ
كما هو مو�ح  ،للبنك امل��انية العمومية االئتمان ح��ا

 م. ٢٠١٦�� تقسيم الرك��ة األو�� لألصول املرجحة املخاطر كما �� ��اية عام 
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 ) األصول املرجحة املخاطر حسب نوعها  ١الرسم البيا�ي ( 

 

 ن�ج كفاية رأس املال ١-٢-٣

. باإلضافة ٣تطلب مؤسسة النقد العر�ي السعودي من جميع البنوك �� اململكة العر�ية السعودية العمل وفق إطار معاي�� بازل 

 �سبة: �سبة �غطية السيولة و حد أد�ى ملعاي�� مخاطر السيولة ٣ إطار بازل إ�� وضع حد أد�ى ملتطلبات رأس املال الدولية، يقدم 

 صا�� التمو�ل املستقر.

 

 املا��. وشفافية النظامتوي إطار بازل ع�� ثالثة ر�ائز من شأ��ا ز�ادة متانة يح

  الرك��ة األو�� إ�� ا�حد األد�ى من متطلبات رأس املال املتعلقة بمخاطر االئتمان، واملخاطر  األو��: �ش�� الرك��ة

ا�خاصة برأس املال ضمن الن�ج بإعداد متطلبات الرك��ة األو�� األول  و�قوم البنكالتشغيلية، ومخاطر السوق. 

 ) من القوائم املالية املوحدة.٣٥املوحد. ول�حصول ع�� املز�د من التفاصيل املالية ير�� االطالع ع�� اإليضاح رقم (

  الرك��ة الثانية: تتطلب خطة تقييم كفاية رأس املال الداخلية من البنوك القيام �عمل تقييم وتوضيح ل�جهة

رأس املال املوجود يقدم الدعم ال�ا�� �جميع املخاطر ا�حالية واملستقبلية �� مجال أعمالها. التنظيمية بأن مستوى 

 أدناه. ٢-٢-٣املز�د من التفاصيل املالية مو�حة بالبند 

  الرك��ة الثالثة: ��دف الرك��ة الثالثة لتعز�ز انضباط السوق من خالل متطلبات اإلفصاح التنظيمية وذلك عن طر�ق

رك�ن �� السوق من الوصول إ�� املعلومات الرئيسية املتعلقة برأس مال البنك التنظي�ي والتعرض تمك�ن املشا

 للمخاطر، ��دف ز�ادة الشفافية وتمك�ن املقارنة.

 

 نظرة عامة ع�� الرك��ة الثانية: خطة تقييم كفاية رأس املال الداخلية: ٢-٢-٣

ع أنواع املخاطر ال�ي قد يتعرض لها البنك من خالل عملية خطة تقييم مقابل جمييتم إجراء تقييم داخ�� لكفاية رأس املال 

ن متب�ن خطة تقييم كفاية رأس املال الداخلية كفاية رأس مال البنك ا�حالية واملتوقعةو   .س املال الداخلية السنو�ةكفاية رأ

 التوضيحو  املال، �ستطيع اإلدارة التأكيدخطة تقييم كفاية رأس و�واسطة . خالل تطبيق عدد من التقنيات الكمية والنوعية

ملخاطر ا�ي السعودي بأن البنك لديھ رأس املال ال�ا�� الذي من شأنھ دعم جميع أنواع ملجلس إدارة البنك وملؤسسة النقد العر 

 إ�� جنب مع برنامج البنك إلختبار اإلجهاد إلث مو�ت .ال�ي يتعرض لها ا�جوهر�ة
ً
حمل اإلجهاد ع�� ت كبات قدرة البنالعمل ��ا جنبا

ح �عزز الصلة ب�ن املخاطر ورأس املال ل�ي تصب خطة تقييم كفاية رأس املال الداخليةتة الشدة. ولهذا، فإن �� مستو�ات متفاو 

 رغبة البنك �� املخاطرة ضمن خطتھ لرأس املال.

 

 

 

۹٤%

۰٫۲%

٥٫۷%

مخاطر اإلئتمان للموجودات املرجحة 

املخاطر  الرك��ة األو�� 

مخاطر السوق  للموجودات املرجحة 

املخاطر  الرك��ة األو�� 

 مخاطر العمليات  للموجودات املرجحة

املخاطر  الرك��ة األو�� 
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 اختبار اإلجهاد نظرة عامة عن  ٣-٢-٣

و�ركز ع�� أنواع املخاطر الرئيسية ال�ي يتعرض لها.  ك�ل بإجراء برنامج اختبار اإلجهاد ع�� مستوى البنك  األول  يقوم البنك

ثنائية �عرض البنك ألحداث است احتمالية ) املستخدمة لقياسوالنوعيةاختبار اإلجهاد" التقنيات املختلفة (الكمية “بـ �قصد و 

املبادئ التوج��ية املوضوعة من قبل مؤسسة النقد العر�ي السعودي  �� البنكيمكن حدو��ا. و�تضمن برنامج اختبار اإلجهاد 

 حوكمة املخاطر لدى البنك. �� إطار من قبل �جنة بازل ويعت�� عنصر أسا�ىي  وضوعةواملبادئ امل

 

ية كفا توضيحاإلجهاد هو  من اختبار ةالرئيسيف اأحد األهدإن كفاية رأس املال الداخلية، فتقييم وكما هو ا�حال �� خطة 

اإلجهاد، وخاصة قدرتھ ع�� استعادة مركزه املا�� وعملياتھ إ�� املستو�ات حاالت السيولة لتحمل رأس مال البنك ومن توفر 

 ،ادأثناء عملية اختبار اإلجهال�ي تتم ا�حساسيات  عملية تحديدو��� ع�� أطراف خارجية.  غ�� امل��رالطبيعية، دون االعتماد 

 من قبل اإلدارة ��دف تخفيف تأث��ها املحتمل �� حال حدوث اإلجهاد الفع��. يتم اتخاذهاإجراءات 

 

 لالنخفاض املصاحبة-�ل من محفظة مصرفية الشر�ات ومصرفية األفراد  ��- تركز اإلجهادات الرئيسية ع�� أحداث االئتمان

األر�اح ومستو�ات إجهاد تتعلق با�خسائر التشغيلية، وإجهاد مخاطر السوق. و�ش�ل إجما��، تم تصميم ثمانية سينار�وهات �� 

ركز تمجموعة من القياسات النقدية و  العتبار با سينار�وهات إجهاد السيولةوتأخذ . ة وعكسيةب�ن خفيفة وشديدلإلجهاد ت��اوح 

  .وغ��ها من املتطلبات التنظيمية األخرى املتعلقة بالسيولة ٣متطلبات بازل ع�� 

  

 والرقابة املخاطر الرئيسيةأنواع  ٣-٣

 يقدم القسم التا�� نظرة عامة عن أنواع املخاطر الرئيسية ال�ي يتعرض لها البنك ون�ج إدارة املخاطر املرتبط ��ا. 

 

 من بيان رغبة املخاطرة وال�ي �ش�ل جزءً ا�خاصة ��ا لدى معظم أنواع املخاطر الرئيسية مقاييس مرتبطة برغبة املخاطرة 

قبل مجلس اإلدارة. و�قوم مجلس اإلدارة وال�جان املنبثقة عنھ بمراقبة نتائج مقاييس الرغبة باملخاطرة بانتظام املحدد من 

رة ة ال�ي تتخذها اإلدايتقييم كفاية اإلجراءات الت�حيحمن أجل الرغبة باملخاطرة و البنك ضمن مقاييس  عملوذلك لضمان 

 .سلبيةتوجهات أو  تجاوزات�� حال حدوث أي 

 

تتم التوصية بإجراء �عديالت ع��  �ش�ل سنوي ع�� األقل. كما قد تتم مراجعة بيان ومقاييس الرغبة �� املخاطرة للبنك

 س��اتيجية.والتطورات اال مع مراعاة بيئة األعمال مستو�ات الرغبة �� املخاطرة، 

 

 مخاطر االئتمان ١-٣-٣

أو طرف آخر ع�� الوفاء بال��اماتھ املالية أو التعاقدية تجاه  مقدرة املق��ضتمثل مخاطر االئتمان ا�خسائر الناتجة عن عدم 

ن أ�شطة البنك �� اإلقراض املباشر وإصدار الضمانات والص�وك وغ��ها من األدوات املالية عالبنك. وتنشأ مخاطر االئتمان 

 وعن أ�شطة التمو�ل التجاري وعن األ�شطة االستثمار�ة والتجار�ة. 

 

�جودة حيتھ. و ر�من ويعت�� منح االئتمان للعمالء من أعمال البنك الرئيسية ويش�ل �سبة كب��ة من امل��انية العمومية للبنك و 

محفظة االئتمان تأث�� مباشر ومهم ع�� أداء البنك وقوتھ. وتحدد سياسات وإجراءات االئتمان اإلرشادات املتعلقة باإلقراض 

 �� محافظ البنك. مخاطر االئتمان��دف إدارة 

 

 و�ضمن دليل سياسات وإجراءات االئتمان من أن مخاطر االئتمان 
ً
ت قة �� جميع إداراألع�� املعاي�� و�طر�قة متس تدار طبقا

البنك. و�تضمن دليل سياسات وإجراءات االئتمان املبادئ الرئيسية لتحديد وقياس مخاطر االئتمان واملوافقة عل��ا وإدار��ا 

وذلك �� جميع أ�شطة اإلقراض ملصرفية الشر�ات و�عض أ�شطة اإلقراض للمنشآت الصغ��ة واملتوسطة وأ�شطة اإلقراض 
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قراض ملصرفية األفراد. و�تم مراجعة دليل سياسات وإجراءات االئتمان من قبل �جنة املخاطر التا�عة ب�ن البنوك وأ�شطة اإل

 للمجلس و�تم املوافقة عليھ من قبل مجلس اإلدارة.

 

وتتم مراقبة مخاطر االئتمان باستخدام تقنيات مختلفة إلدارة مخاطر االئتمان مثل استخدام التصنيف االئتما�ي ووضع 

صفة ب لألطراف األخرى وتقييم املالءة االئتمانية  ،ووضع حدود للمعامالت مع أطراف معينةراقبة املخاطر االئتمانية ا�حدود وم

ظام وتراقب اإلدارة القيمة السوقية للضمانات بانت. مستمرة و�واسطة الهي�لة املالئمة للعمليات بما �� ذلك استخدام الضمانات

إلدارة القيمة السوقية للضمانات أثناء اتقّيم كما ذلك.  ات امل��مة إذا تطلب األمروتطلب ضمانات إضافية حسب االتفاقي

 خسائر االنخفاض �� القيمة.  اتمراجع��ا لكفاية مخصص

 

خول وذلك بإبرام اتفاقيات مقاصة رئيسية والدة املتاجرة ا�خاصة با�خز�نة �قوم البنك بإدارة مخاطر االئتمان املتعلقة بأ�شطو 

 مخاطر. و�مثل التعرض للمخاطر من ف��ات التعرض لل ا�حدومن خالل �� ترتيبات ضمان مع أطراف أخرى �� الظروف املالئمة 

��اما��ا. لللمشتقات �� البنك الت�لفة املحتملة الستبدال عقود املشتقات إذا فشلت األطراف األخرى �� الوفاء با االئتمانية

البنك، تقّيم اإلدارة األطراف األخرى باستخدام نفس األساليب ال�ي تتبعها �� ل�ي يتحملها لتحكم �� مستوى مخاطر االئتمان اول

 أ�شطة اإلقراض.  

 

مخاطر االئتمان. و�نتج ال��كز �� مخاطر االئتمان عند مزاولة عدد من املل��م�ن  اتو�مكن أن يتأثر األداء املا�� للبنك ب��كز 

ال�ي ستؤثر ع�� مقدر��م �� الوفاء بال��اما��م التعاقدية عند حدوث �غ��ات �� تتشابھ سما��م أو عندما  ة،أل�شطة متشا��

 عن املخاطرة الكب��ة ملق��ض واحد أو السياسية أو الظروف األخرى. وقد تنشأ مخاطر ال��  الظروف االقتصادية أو
ً
كز أيضا

إ�� إدارة تركز مخاطر االئتمان من خالل تنويع أ�شطة �� البنك  اإلدارةفر�ق  س��يمجموعة من املق��ض�ن ذوي العالقة. و 

 ومن خالل استخدام ا�حدود الداخلية والتنظيمية. اإلقراض

 

ة، �ش�ل أسا�ىي، مخاطر ديون سيادية. و�تم تحليل االستثمارات حسب وتمثل سندات الدين املدرجة �� املحفظة االستثمار�

) من القوائم املالية املوحدة، وملز�د من التفاصيل حول م�ونات القروض والسلف، ير�� ٦رقم ( �� اإليضاح املصدر ملل��م / ا

ت املتعلقة بمخاطر االئتمان ا�خاصة ) من القوائم املالية املوحدة. كما تم اإلفصاح عن املعلوما٧رقم ( الرجوع إ�� اإليضاح

) ع�� التوا�� �� القوائم املالية املوحدة. ١٩رقم () واإليضاح ٢٩رقم ( باملشتقات والتعهدات واالل��امات املحتملة �� اإليضاح

) �� ٢٨م (رق وتم اإلفصاح عن املعلومات املتعلقة بمخاطر االئتمان القصوى للبنك حسب القطاعات التشغيلية �� اإليضاح

 القوائم املالية املوحدة. 

 

 املخاطر التشغيلية  ٢-٣-٣

عرف املخاطر التشغيلية بمخاطر ا�خسارة 
ُ
يتعرض لها البنك والناجمة عن عدم كفاية أو فشل  ال�ي- أو غ�� املباشرة املباشرة- �

و�غطي املخاطر التشغيلية ثالثة  خارجية. أو عن أحداثتلك الناتجة عن األخطاء البشر�ة الداخلية أو  األنظمة أو اإلجراءات

 عن مخالفةالسل�ي الناتج  األثر -٣بالسمعة  اإلضرار -٢املالية الناجمة عن أخطاء �شغيلية  ا�خسائر -١مجاالت رئيسية و�� :

 التنظيمية.قوان�ن ا�جهات 

  

و�تبع البنك من�جية "أفضل املمارسات" املقبولة �� تقييم املخاطر وتقييم الرقابة لتحديد املخاطر التشغيلية ال�امنة للمنتجات 

و�تم تحديد املخاطر التشغيلية وتقييمها باستخدام  املق��حة.واإلجراءات ا�جديدة القائمة، وكذلك للمنتجات  واإلجراءات

رقابة و�استخدام أدوات مؤشرات املخاطر الرئيسية. و�تم االحتفاظ ��جل للمخاطر والضوابط التقييم الذا�ي للمخاطر وال

 التحكم املركزي.  نظام املخاطر ��من هذه  واإلجراءات املخففة
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جراء إ إدارة املخاطر التشغيلية بإدارة املخاطر التشغيلية للمبادرات/املنتجات ا�جديدة أو ال�ي تم �غي��ها من خالل وحدةوم تقو 

 ، و�تم استخدام هذا اإلجراء وفًقا لسياسة تقييم املخاطر التشغيلية.تقييم للمخاطر التشغيلية

 

ش��كة والذي �شأ كمبادرة م ،والرقابةالبنك ل�حوكمة واملخاطر نظام  التشغيلية ��ل واملشا� ما يتم ��جيل جميع ا�خسائر ك

 . وتم إ�شاء هذه املنصة املوحدةة الداخلية وإدارة أمن املعلوماتوإدارة املراجع ب�ن وحدة إدارة املخاطر التشغيلية وإدارة االل��ام

لتأكد من أن جميع أ�شطة الرقابة �ش�ل جزء مت�امل من لوأوجھ القصور واإلجراءات، وابط ضوال�جمع ومراقبة املخاطر 

آلية لعدم االل��ام  يع اإلدارات بوجود متا�عةاأل�شطة اليومية للبنك. و�تم تحديد أ�شطة الرقابة �جميع مستو�ات األعمال وجم

خاطر إدارة امل وحدةبواسطة  البنك ل�حوكمة واملخاطر والرقابةمن خالل موافقات س�� العمل. و�تم تحليل املعلومات �� نظام 

 ف من احتمالة أخرى للتخفييرقاب اعتماد إجراءاتإ�� �عديل السياسات واإلجراءات أو وقد يؤدي هذا التحليل التشغيلية، 

 حدوث أي خسارة مماثلة.

 

 مخاطر السوق  ٣-٣-٣

ية أسعار صرف العمالت األجنب تتضمن (وال�يمخاطر السوق �� مخاطر ا�خسارة الناجمة عن التقلبات �� أسعار األسواق املالية 

االئتمان وأسعار األسهم وأسعار السلع) وال�ي من شأ��ا أن �غ�� القيمة الدف��ية لبعض موجودات  هوامشوأسعار العموالت و 

 ومطلو�ات البنك.  

 

، نخفضةمرغبة البنك �� املخاطرة فيما يتعلق بمخاطر السوق  و�عت�� ، تاجرةامل ةض البنك ملخاطر السوق �سبب أ�شطو�تعر 

طبيعة الاملخاطرة. وتم ذكر  �� رغبةحدود المخاطر السوق ضمن  مراكز �� وتم وضع ا�حدود والضوابط لضمان ا�حفاظ ع

فقط من  %٠٫٢ة ت�سبما والذي يو�ح أن  ٥�� الصفحة رقم  ١�� الش�ل رقم  ال�ي يتعرض لها البنك املحدودة ملخاطر السوق 

 مخاطر السوق.  مراكز  عناألصول املرجحة للمخاطر �انت ناتجة 

 

). (VaRالقيمة املعرضة للمخاطر  حفظة املتاجرة ومراقب��ا باستخدام عدة طرق ومن ضم��ا من�جملالسوق مخاطر وتتم إدارة 

 واختبار   (VaR)رمز�ج من القيمة املعرضة للمخاط لغ�� أغراض املتاجرة، فيتم إدار��ا ومراقب��ا باستخدامسوق أما مخاطر ال

  اإلجهاد وتحليل ا�حساسية.

 

 محفظة املتاجرة  –مخاطر السوق  ١-٣-٣-٣ 

 ملستوى املخاطر املقبولة عند إدارة مخاطر محفظة املتاجرة. ول�ي تتم إدارة مخاطر السوق �� 
ً
وضع مجلس اإلدارة حدودا

 من�ج القيمة املعرضة للمخاطر  ،محفظة املتاجرة
ً
 لتقدير ا�خسائر  (VaR)تطبق اإلدارة يوميا

ً
لتقييم أوضاع مخاطر السوق وأيضا

 
ً
 السوق.  أوضاع ��مجموعة اف��اضات و�غ��ات  ع��املحتملة استنادا

 

التغ�� السل�ي �� القيمة السوقية للمحفظة عند مستوى ثقة محدد  يةيقدر احتمال  )VaR(إن من�ج القيمة املعرضة للمخاطر 

 ملتاجرةاالبنك طرق اف��اضية لتقييم التغ��ات املحتملة �� القيمة السوقية ملحفظة  وع�� مدى ف��ة زمنية معينة. ويستخدم

لقياس مخاطر السوق �� األحوال (VaR) بناء ع�� معلومات تار�خية. وعادة يتم تصميم منا�ج القيمة املعرضة للمخاطر 

ألنھ �عتمد ع�� االرتباطات التار�خية  (VaR)ر استخدام من�ج القيمة املعرضة للمخاطيوجد قصور �� االعتيادية للسوق، ولذلك 

القيمة  ن�جمإحصائي.  كما أن  توزيع ست�ون ع�� ش�لاملتبادلة والتقلبات �� أسعار السوق و�ف��ض أن التحر�ات املستقبلية 

من ا�خسائر  %٩٩الذي �ستخدمھ اإلدارة مب�ي ع�� أساس تقديرات باستخدام مستوى ثقة بنسبة  (VaR)املعرضة للمخاطر 

استخدام مستوى الثقة عند  وإناملحتملة وال�ي اليتوقع تجاوزها إذا استقرت أوضاع السوق ا�حالية دون �غ�� ملدة يوم واحد. 

ع�� مدى يوم واحد لن تحدث أك�� من مرة واحدة �ل مائة  (VaR)بأن ز�ادة ا�خسائر عن القيمة املعرضة للمخاطر  �ع�ي %٩٩

 يوم باملتوسط. 
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أن . وع�� وجھ ا�خصوص، لهذا املن�ج عدد من أوجھ القصور  إال أن ،من�ج القيمة املعرضة للمخاطر فائدةع�� الرغم من 

 بكما أ��ا ال تحتسع�� مخاطر املحفظة �� ��اية يوم العمل  قبل البنك بناءً  يتم احتسا��ا من (VaR)القيمة املعرضة للمخاطر 

ع�� األسعار  (VaR)القيمة املعرضة للمخاطر و�عتمد نماذج  ممكن أن تحدث خارج نطاق مستوى الثقة املحدد.أي خسائر 

ختلف ملمكن أن تومن ا مؤشرات جيدة لتحر�ات السوق املستقبلية، �و��ااألسعار الضمنية  وارتباطات التار�خية أو تحر�ات

ملقاييس �� بايجب إيالء عناية خاصة  كما ،(VaR)القيمة املعرضة للمخاطر  بواسطة تلك املحتسبة عن املتاجرةعمليات  نتائج

   .تحت اإلجهادأوضاع السوق 

 

" املذ�ورة أعاله، تقوم اإلدارة با�حفاظ ع�� إطار من (VaR)من�ج "القيمة املعرضة للمخاطر  أوجھ القصور ��وللتغلب ع�� 

ا�حدود غ�� النموذجية وال�ي تظهر ا�خسائر املحتملة عن �غي�� �� أحد عوامل السوق والتقوم بأي اف��اضات حول سلوكيات 

باختبارات  مخاطر السوق وتقوم مراكز عوامل السوق. وعالوة ع�� ذلك، تقوم اإلدارة باستخدام حدود وقف ا�خسائر ع�� 

للمحفظة ملحا�اة الظروف ال�ي تحددت خارج ف��ات الثقة االعتيادية. و�تم اإلبالغ عن ا�خسائر املحتملة ال�ي االجهاد تحمل 

 بانتظام ل�جنة املوجودات واملطلو�ات ملراجع��ا.  االجهاد تحدث تحت ظروف اختبارات تحمل

 

 

 :�التجار�ة/ العمليات املصرفيةمخاطر السوق املتعلقة بالعمليات غ��  ٢-٣-٣-٣

ض إ�� موالت والتعر بصفة رئيسية من أسعار العاملتعلقة بالعمليات غ�� التجار�ة/ العمليات املصرفية تنشأ مخاطر السوق 

 والتغ��ات �� أسعار األسهم.  ةاألجنبيالعمالت  صرفأسعار مخاطر 

 

 مخاطر أسعار العموالت -

 من أثر التغ�� �� التدفقات النقدية ع�� املوجودات واملطلو�ات املتعلقة بالعمليات املصرفية تنشأ مخاطر أسعار العموالت

املالية نتيجة التغ�� �� أسعار العموالت. و�تعرض البنك ملخاطر أسعار العموالت نتيجة لعدم التطابق أو حدوث فجوات �� 

ى ال�ي �ستحق أو �عاد �سع��ها �� ف��ة معينة. وتتم إدارة هذه مبالغ املوجودات واملطلو�ات واألدوات املالية املشتقة األخر 

اس��اتيجيات إدارة املخاطر. وقد أقر مجلس بواسطة املخاطر عن طر�ق مطابقة إعادة �سع�� املوجودات واملطلو�ات 

 لفجوات أسعار 
ً
�خز�نة �� البنك. لف��ات محددة. و�تم مراقبة هذه ا�حدود يوميا من قبل إدارة ا العموالتاإلدارة حدودا

التأكد من االحتفاظ باملراكز ضمن حدود  عند الضرورة ��دف وتراقب اإلدارة املراكز و�ستخدم اس��اتيجيات تحوط

 الفجوات املقررة. 

  

 مخاطر العمالت  -

و�دير  .تمثل مخاطر العمالت مخاطر التغ�� �� قيمة األدوات املالية نتيجة التغ��ات �� أسعار تحو�ل العمالت األجنبية

مجلس اإلدارة مخاطر آثار التقلبات �� أسعار تحو�ل العمالت األجنبية السائدة ع�� املركز املا�� للبنك وتدفقاتھ النقدية 

 و  �.من خالل وضع حدود ملستوى املخاطر ل�ل عملة و�ش�ل إجما�
ً
كما يتم استخدام  ،�تم مراقبة هذه ا�حدود يوميا

 املراكز ستبقى ضمن هذه ا�حدود. اس��اتيجيات التحوط للتأكد من أن 

  

  األسهممخاطر أسعار  -

األسهم �� مخاطر انخفاض القيمة العادلة لألسهم �� محفظة االستثمارات املقتناة لغ�� أغراض املتاجرة  أسعار مخاطر

 ألسهم لوجوداقيمة األسهم الفردية. و�تعرض البنك ملخاطر أسعار  سهم أوللبنك نتيجة للتغ��ات �� مستو�ات مؤشرات األ 

 ) من القوائم املالية املوحدة.٣١ير�� االطالع ع�� اإليضاح (  .أسهم �� محفظتھ االستثمار�ة
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 مخاطر السيولة  ٤-٣-٣

مخاطر السيولة �� مخاطر عدم مقدرة البنك ع�� تلبية ال��اماتھ املالية �� الوقت املناسب و�أسعار معقولة. و�شمل هذه  

واملدفوعات املستحقة بموجب عقود املشتقات و�سو�ة معامالت إعادة الشراء وال��امات  ع العمالءودائاالل��امات املالية 

تنويع مصادر التمو�ل. كما تتم إدارة املوجودات �عد األخذ لالبنك  �س��وللتقليل من مخاطر السيولة،  اإلقراض واالستثمار.

 بھ النقدية واألوراق املالية القابلة للتداول.السيولة ل�حفاظ ع�� رصيد �اف للنقدية وش مراكز االعتبار ب

 

اد ستحقاق ال�ي تكمن وراء مصرفية األفر ال بصف��ا مالزمة لعملية تحول ا ألي بنكو�عد إدارة السيولة أحد الوظائف األساسية  

واحد فقط لتحديد مخاطر السيولة، ولهذا  بإجراءيكتفى  النادر أنونظًرا للنطاق الواسع إلدارة السيولة، فإنھ من  والشر�ات.

ز هذه وترتك .تار�خيةمن�جية تطلعية ومن�جية  –من�جيت�ن واسع�ي النطاق إلدارة مخاطر السيولة يقوم البنك بتطبيق 

جنة � مع مبادئالبنك والذي يحتوي ع�� تقنيات إدارة مخاطر مختلفة تتما�ىى  السيولة ��املن�جيات ع�� إطار إدارة مخاطر 

 إلدارة ومراقبة مخاطر السيولة. للرقابة املصرفيةازل ب

 

�نة ال�ي تدير ا�خز  مهام إدارةوتقوم املن�جيات التطلعية بتقييم احتياجات التمو�ل خالل املستقبل القر�ب وال�ي تقع من ضمن 

وتقوم إدارة املخاطر واإلدارة املالية بإجراءات الرقابة والرصد بانتظام كما تقوم  .احتياجات التمو�ل ملختلف الف��ات الزمنية

مستو�ات مختلفة من �سب السيولة، حيث يتم التار�خية من�جية الرقابة وتتضمن عليا. بإجراء تبليغ انتقائي يمتد ل�جان 

ع�� االف��اضات  يةاملنتج املبنسلوكيات  يتم تطبيقكما تطبيق التعليمات الداخلية والتنظيمية ع�� امل��انية العمومية الفعلية. 

 �� مراكز امل��انية العمومية الفعلية لتقييم احتمالية ارتفاع مخاطر السيولة.

 

السيولة والذي صمم ليتما�ىى مع متطلبات مؤسسة النقد العر�ي السعودي  إجهادبإختبار ، يقوم البنك خرى األ  أهدافھمن ب�ن و 

�غطية السيولة أساًسا الختبار إجهاد السيولة  يوًما و�سبة ٣٠ملدة لقياس إجهاد السيولة  ٣ويعت�� مقياس بازل الختبار اإلجهاد. 

م تطبيق ثم يتومن  اإلجهاد من خالل �عديل السلوكيات املف��ضة للموجودات واملطلو�ات.سينار�وهات �� البنك. و�تم وضع 

 �اما ف�نظيمية وداخلية رئيسية أخرى بتتداب�� باإلضافة إ��  سيولة تحت اإلجهاد�سبة �غطية  ل�حصول ع��هذه السينار�وهات 

 صا�� �سبة التمو�ل املستقرة.إجهاد 

 

وضاع األزمات واأل  أ�شطتھ عندولدى البنك خطة تمو�ل للطوارئ وال�ي تحدد خطة العمل ال�ي سوف �ستخدمها البنك لتمو�ل 

 غ�� االعتيادية للسوق.

 

 عمالمخاطر االقتصاد الك�� ودورات األ  ٥-٣-٣

االعتبار ب. و�أخذ البنك عمالدورات اال تعرض لها األر�اح نتيجة تقلبات �� املخاطر ال�ي ت ودورات األعمالمخاطر االقتصاد الك�� 

عار ومخاطر أس االقتصادي كجزء من تقييمھ ملخاطر االئتمان ومخاطر السوق  ال��اجعالز�ادة �� املخاطر املالية الناتجة عن 

ر ليست من ضمن أنواع املخاط وال�ي-العموالت. و�قوم البنك �عد ذلك بتقييم املخاطر املحتملة اإلضافية ع�� األداء املا�� 

 
ً
 .�عابانخفاض الدخل من األ مثل- املذ�ورة آنفا

 

�خية ، وت�ون البيانات التار تغرقهاأو املدة ال�ي سوف �س ومدى شد��ا، املخاطر الناجمة عن ال��اجع االقتصادي اليمكن تأكيد

مجرد دالالت، مما �ع�ي عدم دقة �عض مخففات املخاطر. ومن شأن ال��اجع االقتصادي أن يخفض أ�شطة األعمال مما يحد 

 من قدرة البنك ع�� إقامة أعمال جديدة وتحقيق أر�اح.
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 مخاطر السمعة ٦-٣-٣

قيام املشارك�ن اآلخر�ن �� السوق، بما ف��م العمالء، بت�و�ن رأي سل�ي عن �غطي مخاطر السمعة مخاطر ا�خسائر الناجمة عن 

وتنتج مخاطر السمعة �ش�ل أسا�ىي من أنواع  البنك، �غض النظر عما إذا �ان هذا الرأي �ستند إ�� وقائع أو مجرد تصور.

 املخاطر األخرى مثل مخاطر السيولة أو مخاطر االئتمان أو املخاطر التشغيلية.

 

السمعة دوًرا هاًما �� تحديد ما إذا �ان للبنك مستقبل مستدام. كما أ��ا �عزز ثقة أ�حاب املص�حة الرئيسي�ن، و�عمل  تلعب

. باإلضافة إ�� أن السمعة ا�حسنة قد �ساعد البنك ع�� التجار�ةهذه الثقة ع�� �عز�ز سالمة ومتانة وتنافسية البنك وقيمتھ 

البنك �ش�ل كب�� واه��ت ثقة العامة بھ فإن ذلك قد يؤثر ع��  تضررت سمعةحال  تخطي أزمات السوق حال حدو��ا، و��

باألخص املخاطر ال�ي قد تؤثر ع�� السمعة) ووضع ا�خطط الالزمة  (أو أعمال البنك واستمرار�تھ.  وتحظى إدارة مخاطر السمعة 

 لتحديد وتقليل هذه املخاطر ع�� االهتمام واألولولية.

  

األساسية  شاداتاالس�� ية الرئيسية للبنك إلدارة مخاطر السمعة ع�� توجيھ سلوك البنك واملوظف�ن باستخدام وتركز االس��اتيج

 التالية:

 

 ؛البنك األول قيم  -

 البنك األول؛ أعمالمبادئ  -

 سياسة إدارة مخاطر السمعة �� البنك األول. -

 السياسات واإلجراءات ال�ي �غطي األعمال اليومية للبنك. -

 

ليل دالسياسات واملعاي�� املطبقة تلك ال�ي تتعامل مع قبول العمالء وم�افحة غسل األموال وسياسات االئتمان و ومن ضمن 

 سياسة اإلبالغ عن العمليات املشبوهة.قواعد السلوك ا�خاص بالبنك و 

 

ل سل�ي. سمعة البنك �ش� ة ال�ي قد تؤثر ع��لماملخاطر أو ال��ديدات املحت وتقييم ومراقبةويعتمد البنك ن�ج منظم لتحديد 

، يقوم البنك بإجراء استبيان عن مخاطر السمعة. و��دف هذا االستبيان إ�� معرفة ما إذا �انت جراءات القياسباوفيما يتعلق 

عة. البنك ال�ي �ع�ى بتفادي مخاطر السم أهداف لتعز�زسياسة إدارة املخاطر وإجراءا��ا والرقابة التشغيلية �عمل �ش�ل فعال 

 أن مخاطر السمعة موجودة كبند دائم �� جدول أعمال �جنة املخاطر التشغيلية.كما 

 

 مخاطر املصرفية اإلسالمية ٧-٣-٣

اطر وتكمن مجاالت املخ .املصرفية اإلسالمية �ش�ل منفصلإدارة يأخذ البنك األول �ع�ن االعتبار املخاطر ال�ي تقع ضمن 

�جميع  جراءاتإالرئيسية �� الوفاء بالسلع و�سليمها واملخاطر التشغيلية ومخاطر السمعة. وهناك عمليات محددة وضوابط و 

 هذه املجاالت. 

 

إ�� مخاطر سمعة  عند مزاولة أعمالھ مع مقررات الشريعة الصادرة عن الهيئة الشرعيةعدم ال��ام البنك و�مكن أن يؤدي 

جسيمة. كما يتبع البنك سياسة صارمة �عدم التسامح مع أي عدم ال��ام بمقررات الهيئة الشرعية، و�التا�� يركز البنك ع�� 

 ما ي��:

                                                      

استكمال برنامج اليسر إلزام جميع املوظف�ن الذين �شار�ون �� أي جانب من جوانب األعمال املصرفية اإلسالمية ب .١

 املعتمد والذي يت�ون من التدر�ب املصر�� اإلسالمي ع�� املستوى األسا�ىي واملتقدم. 

 الفروع لتعز�ز فهم املوظف�ن للعمل املصر�� اإلسالمي.          و  مل ع�� مستوى املنتجات واألعمالإجراء ورش ع  .٢
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 .           ھع�� هي�ل املنتج وإجراءاتھ قبل إطالقمنتج إسالمي جديد  الصلة بأيذوي املوظف�ن  تدر�ب جميع .٣

ي �ش�ل والتمو�ل اإلسالم اإلسالمية قيام البنك ب��تيب ندوات للعمالء بانتظام لز�ادة و�� عمالئھ بمفاهيم املصرفية .٤

 عام، و�املنتجات اإلسالمية ال�ي يقدمها البنك ع�� وجھ ا�خصوص.   

 مية ع�� أساس منتظم لضمان التوافق مع أح�ام الشريعة.        إجراء عمليات تدقيق �� املصرفية االسال  .٥

 

 أنواع مخاطر أخرى/مجاالت الرقابة ٤-٣

 

 إدارة استمرار�ة األعمال١-٤-٣

عرف إدارة استمرار�ة األعمال ع�� أ��ا قدرة املنشأة ع�� مواصلة تقديم منتجات أو خدمات ع�� مستو�ات مقبولة ومحددة 
ُ
�

 
ً
ل للمنشأه. ومن أجل تقليل خطر �عطل األعمال واالستجابة �ش�ل منظم ألي عطل محتمل واستئناف �عد حدوث عط مسبقا

 فقد وضع البنك خطة الستمرار�ة األعمال. ،"العمل �املعتاد" بأسرع وقت ممكن

 

و�رخص لتفعيل خطة استمرار�ة األعمال من خالل مركز القيادة والرقابة، و�� السلطة املخولة باتخاذ القرارات خالل �امل 

ف��ة األزمة ح�ى �عود "العمل �املعتاد". و�تألف فر�ق مركز القيادة والرقابة من أعضاء من اإلدارة العليا ومن بدالء تم �عيي��م 

الن�ج املركزي الكفاءة والفعالية �� عملية استعادة األعمال مع التقليل من عدم وضوح املسؤوليات هذا  ع��م. و�ضمنللنيابة 

خاطر استمرار�ة األعمال ملستو�ات متفاوتة الرئيسية ملسينار�وهات الازدواجية ا�جهود. و�تم تحديد عدد من  وتفادي احتمال

 األعمال.  ا�خطورة وال�ي يمكن أن تؤدي إ�� استخدام خطة استمرار�ة

 

و�تم �عميم تقار�ر منتظمة إ�� اإلدارة العليا �غطي وضع جميع املبادرات الرئيسية إلدارة استمرار�ة األعمال واملهام املنجزة 

 واملهام القائمة.

 

 

 أمن املعلومات ٢-٤-٣

األساسية، و�تضمن التعامل مع املعلومات أعمالھ العمالء كجزء من  و�يانات يتعامل البنك األول مع العديد من معلومات

 .ونقلهاومعا�ج��ا تخز���ا و والبيانات 

 

ء أو سواملخزنة لدى البنك  املخاطر الناجمة عن تضرر البياناتتقليل  إ�� أ�شأ البنك إدارة أمن املعلومات وال�ي ��دف

ظمة للوصول ألن املستخدمومعا�جة أي �غي��ات تطرأ ع�� حق ملراقبة ، و�عمل إدارة أمن املعلومات كنقطة مركز�ة  هااستخدام

ع�ى إدارة أمن املعلومات كما ، لبنككة امحتمل قد يطرأ ع�� شب أم�ي أي قصور معا�جة ا�خاصة بالبنك، و ا�حاسب أجهزة 
ُ
�

أكد من أن اإلن��نت للتعلومات واملحافظة عل��ا، كما أ��ا تقوم �عمليات مراقبة عن طر�ق املشبكة بتوف�� بنية تحتية آمنة ل

التوعية املتعلقة بأمن األنظمة للموظف�ن �عز�ز شبكة البنك محمية ومتوافقة مع سياسات أمن املعلومات، باإلضافة إ�� 

 السعودي وغ��ها مع مؤسسة النقد العر�يمباشرة إتصال كنقطة كما �عمل والعمالء وذلك بالتعاون مع اإلدارات املختصة، 

فضل أتطبيق  مداومة ال�ي تضمن التوجهات والتطورات واألساليب األمنيةبمواكبة لبنك ا�قوم و ة. مييمن ا�جهات التنظ

 ن نظم املعلومات.املتعلقة بأم مارساتامل
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 مخاطر االس��اتيجية ٣-٤-٣

 االس��اتيجية و�تغ��ات �� ظروف السوق األساسية. ال�ي تحد��ا املنشأة ع�� تتعلق املخاطر االس��اتيجية بالتغي��ات 

 

وت�ون املخاطر االس��اتيجية أحد االعتبارات الرئيسية عند القيام بتخطيط األعمال. وقد تنشأ مخاطر اس��اتيجية مفرطة نتيجة 

هناك أي مبادرات  تخطيط للدخول �� أسواق جديدة أو منتجات جديدة أو من خالل التوسع ا�جغرا��. وال �عتقد اإلدارة أن

 .غ�� م��رة اس��اتيجيةاطر خمؤدي إ�� عالية املخاطر من شأ��ا أن ت

 

االس��اتيجية. وتوفر �جنة توجيھ األعمال  حدة املخاطر اإلدارة والتخفيف من ولدى البنك األول عدة �جان �ساهم �� 

ود عملية �جنة العق وتحكممشاريع البنك. حفظة لالستثمار �� ماالس��اتيجية والتكنولوجيا إطار ا�حوكمة لالختيار الفعال 

والتكتيكية  أداء األعمال مقابل األهداف االس��اتيجية منتظمة ملراجعة اجتماعاتب كما تقوم اإلدارة العليا العقود.املوافقة ع�� 

 .املحددة

 

 مخاطر أخرى  ٤-٤-٣

بنك ينشط ��ا ال لمالتورق والقروض املش��كة و�� أعمال من املخاطر األخرى ال�ي �عت��ها البنك �� إطار أعمالھ �� مخاطر 

 األعمال.املخاطر العاملية ضمن سياق مخاطر االقتصاد الك�� ودورة  كما �عت�� البنك. م٢٠١٦خالل عام 

 

املالية ) من القوائم ٣٢) و(٣١) و (٢٩ضاح رقم (يز�د من التفاصيل حول املخاطر ال�ي يتعرض لها البنك �� اإل وتم توضيح امل

 املوحدة.

 

 االئتما�ي التصنيف-٤

 وذلك كما ي��: من قبل موديز ومجموعة فيتش األول تم تقييم التصنيف االئتما�ي للبنك 

 

 التصنيف   يف االئتما�ينصو�الة الت

 A3 موديز

 -A مجموعة فيتش

 

 

 املالية: املؤشرات-٥
 

 مليون ر�ال �� عام ٢٫٠٢٢أر�اح قدرها مقارنة ب خالل العام مليون ر�ال سعودي ١٫٠٦٥صا�� ر�ح قدره حقق البنك األول 

  م.٢٠١٥

 

 م كما ي��: ٢٠١٥م مقارنة �عام ٢٠١٦تم ت�خيص الفروقات ا�جوهر�ة للنتائج التشغيلية للبنك لعام 

 

  %٢٫٤البنك �� تحقيق سنة أخرى من النمو �� إجما�� دخل العمليات بنسبة واصل 
ً
ارتفاع �� صا�� دخل  عنوالذي �ان ناتجا

�عد تصفية �عض  %٥٠٢٫٤املتاجرة بنسبة  االستثمارات املقتناة لغ�� أغراض أر�احوارتفاًعا ��  %٩٫١العموالت ا�خاصة بنسبة 

بنسبة  اجرةودخل املتوعموالت  أ�عابانخفاض �� دخل  هذا اإلرتفاع �ش�ل جزئي وقابل .األصول �� املحفظة االستثمار�ة للبنك

 ع�� التوا��.  %٣٨٫٢و %١١٫٥
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 املحتملة مخصص خسائر االئتمان �� ويعود ذلك �ش�ل رئي�ىي إ�� ارتفاع، %٦٦٫٣إجما�� مصار�ف العمليات بنسبة  ارتفع

مخصص خسائر االستثمارات املتاحة  كما ارتفعع�� التوا��.  %٥١٫٥و %١٧٩٫٢بنسبة املصار�ف العمومية واإلدار�ة  �� ارتفاعو 

 . %١٠٠ بنسبة للبيع

 

وتجدر خالل العام.  %٩٫٢�� قطاع مصرفية األفراد حيث ارتفع دخل العموالت واأل�عاب بنسبة القوي وواصل البنك نموه 

 ل رئي�ىي�ش� ويعود ذلكب��اية العام مستوى قيا�ىي جديد  حققتا�خاصة بمصرفية األفراد  العمومية أن امل��انيةاإلشارة إ�� 

 التمو�ل السك�ي والتمو�ل ال�خ�ىي. �� منتجاتإ�� نجاح البنك 

 

 ذلك يعودو  ،%٣٢٫٢والبالغة  م٢٠١٥عام  �سبةن م أع����  وال�ي %٣٦٫٢ وقد بلغت �سبة الت�اليف إ�� الدخل لهذا العام

ع�ن، دصندوق حماية املو متعلقة ب مصار�ف أخرى و  التجار�ة البنكهو�ة تغي�� بذات عالقة غ�� مكررة  مصار�فإ��  جزئي�ش�ل 

  توسع �� شبكة الفروع.نتيجة للمصار�ف اإليجار ارتفاع �� إ�� كما �عزى ذلك 

 

 وال�ي ش�لت انخفاض ،مليار ر�ال سعودي ٣ بواقع امل��انية العموميةانخفضت  
ً
كما مقارنة بالعام السابق.  %٢٫٨بنسبة  ا

 والذي ش�ل  ،مليار ر�ال سعودي ٧٢٫٧ليصبح القروض والسلف انخفض إجما�� 
ً
م. ٢٠١٥مقارنة �عام  %٤٫٨بنسبة  انخفاضا

 ال والسيولة بمعدلاملالقوي لرأس  املركزتم �عز�ز  كماخالل العام.  %٤٫٢ومن جهة أخرى انخفضت ودائع العمالء بنسبة 

 ع�� التوا��.  %٨١٫٣و %١٧٫٨بواقع ودائع ال إ�� قروضال ومعدل املال كفاية رأس

 

 ن�جھ�� ع ا�حفاظاالئتمان و�سبة العائد ع�� املخاطر. وتمكن البنك من  بجودةاالرتقاء  م استمر ال��ك�� ع��٢٠١٦وخالل عام 

سبة عام �ال��اية بمن مخصصات االئتمان مخصصات االئتمان. و�لغت �غطية البنك للقروض غ�� العاملة  التحفظي تجاه

وال�ي ��  %٢٫٩ئتما�ي إلجما�� �غطية القروض �سبة اال خصص بلغ امل اكم السابق،�� العام  %١٦٦٫٨بنسبة  مقارنة %١٣٠

 . %١٫٨والبالغة  م٢٠١٥عام  �سبةمن  أع��

 

خسائر االئتمان ومخصص خسائر  نمو الدخل مقابل الت�اليف (باستثناء مخصصاتأدناه وا�خاص ب و�و�ح الرسم البيا�ي

 األعوام السابقة.خالل ة الت�اليف �ش�ل صارم نجاح البنك �� إدار ، )االستثمارات املتاحة للبيع
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 الرئيسية لقطاعات األعمالالبيانات املالية 
 بمالي�ن الر�االت

 *تم تقر�ب األرقام

 م٢٠١٦

املجموعة 

املصرفية 

 للشر�ات

املجموعة 

املصرفية 

 لالفراد

األعمال املصرفية 

 االستثمار�ة 

 �ةخدمات االستثمار وا�

و�جنة ا�خز�نة املركز�ة 

 املوجودات واملطلو�ات
 جما��اإل 

٤٥١٫٢٧ إجما�� املوجودات  ١٠٥٫٠٧١ ٣١٫٧٧٤ ٥٥٤ ٢١٫٤٦٩ 

٧٢٦٫٢٦ إجما�� املطلو�ات  ٢٢٧٫٦٨  ٩٢٫٢٠٨ ٣٨٫٢٤٣ ١٦ 

)٧٨( ١٦ ٣٩٤ ٧٣٣ دخل للسنةالصا��   ١٫٠٦٥ 

 

 

 أبرز املؤشرات والنسب املالية ل�خمس سنوات املاضية  

 

 .م٢٠١٦خالل عام  أسهم املنحة املصدرة لتعكس السهمر�حية  إعادة احتساب* تم 

 

 

 

بمالي�ن الر�االت) (املبلغ ٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢  
تم تقر�ب األرقام              

 القروض ٧٢٫٧٤٣ ٧٦٫٤١٢ ٦٥٫١٤٨ ٥٣٫٢١١ ٤٥٫٢٧٦

 االستثمارات ٢١٫٢٥٨ ٢١٫٢٦٣ ١٨٫٧٨٤ ١٦٫٨٤٩ ١١٫٣٧٩

 إجما�� املوجودات ١٠٥٫٠٧١ ١٠٨٫٠٧٠ ٩٦٫٦١٩ ٨٠٫٤٦٨ ٦٨٫٥٠٦

 الودائع ٨٥٫٣٥٩ ٨٩٫٠٨٨ ٧٦٫٨١٤ ٦١٫٨٧٥ ٥٣٫٩١٤

 ودائع البنوك األخرى  ١٫٣٤٨ ١٫٣٥٧ ٣٫٠٥٥ ٢٫٤٩٤ ١٫٤٧٥

 أوراق مالية تا�عة ٣٫٩١٠ ٣٫٩٠٧ ٣٫٩٠٠ ٤٫٦٢٥ ٢٫٩٠٠

 حقوق املساهم�ن ١٢٫٨٦٣ ١٢٫٠٢٧ ١٠٫٧٤٢ ٩٫٤٠١ ٨٫٣٠٦

      

 صا�� الر�ح ١٫٠٦٥ ٢٫٠٢٢ ١٫٨٢١ ١٫٥٠٢ ١٫٢٥٣

 ر�حية السهم (ر�ال) ٠٫٩٣ *١٫٧٧ ٣٫١٩ ٢٫٦٣ ٢٫١٩

سهمللأر�اح مق��ح توزيعها جما�� إ - ٠٫٥٢ ١٫٣٠ ١٫١٨ ١٫١٢  

) ( املبلغ بمالي�ن الر�االت ٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢  

 القروض غ�� العاملة  ۱٫٦٥٦ ٨٢٤ ٨٤٢ ٧٣٩ ٧٢٢

٢٫٣ ١٫١ ١٫٣ ١٫٤ ١٫٦ 
العاملة إ�� صا��  �سبة القروض غ�� 

  )%القروض(

)%(�سبة التغطية  ١٣٠٫٠ ١٦٦٫٨ ١٦٠٫٦ ١٦١٫٥ ١٥٢٫٨  

)%(�سب رأس املال        

الشر�حة األو�� -  ١٣٫٤ ١١٫٦ ١١٫٢ ١١٫٨ ١٢٫٤  

(الشر�حة األو��+ الشر�حة الثانية) موعاملج  - ١٧٫٨ ١٥٫٦ ١٥٫٩ ١٨٫٣ ١٧٫٦  

)%(�سبة القروض إ�� الودائع  ٨١٫٣ ٨٢٫٣ ٨٠٫٩ ٨٠٫٣ ٧٩٫٩  

)%(�سبة السيولة  ٢٥٫٩ ٢٥٫٧ ٢٤ ٢٥٫٨ ٢٧  
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كما بلغت �سبة الشر�حة األو�� �� ��اية العام. . %١٧٫٨جما�� �سبة رأس املال إو�قيت النسب الرأسمالية للبنك قو�ة حيث بلغ 

 مو وسياسةالن�� س��اتيجيتھ ك بتحقيق اللبن�� ��اية العام. وسوف �سمح املستو�ات القو�ة لرأس املال  %١٣٫٤لرأس املال 

 .األعوام القادمة�� توزيع األر�اح 

 

 

 رأس املال والنسب الرأسمالية 

 

 
 

 

 

 االستنتاج:

األول من تحقيق م بخالف األعوام السابقة، تمكن البنك ٢٠١٦بالرغم من الظروف اإلقتصادية الصعبة ال�ي شهدها عام 

�� ح�ن استمرت األعمال ، ��از�ة �خسائر االئتمان املحتملةحتم اتخاذ مخصصات اكما  .مليون ر�ال ١٫٠٦٥ بلغتأر�اًحا صافية 

واصل  نمابي مع العام السابق،متماشية األساسية  يةر�اح التشغيلاأل  وجاءت. ةأداء جيدمستو�ات  �� تحقيقاألساسية للبنك 

 وذلك تبحفظة امل �� تنويعالكما تحسن . والعوائد من املخاطر جودة املوجوداتع�� أسلوب منضبط �البنك املحافظة 
ً
لنمو عا

سبة �حيث بلغت الشر�حة األو�� لرأس املال للبنك األول  كما �عززت القاعدة الرأسمالية. املجموعة املصرفية لألفرادأعمال 

 .%١٧٫٨ �سبة إجما�� رأس املال�� ح�ن بلغ  ،%١٣٫٤

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12,863 11,730
10,095 8,911 7,841

4,221
4,059 4,171 4,970

3,278

13.4% 11.6% 11.2% 11.8% 12.4%

17.8%

15.6%
15.9% 18.3% 17.6%

0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
12.0%
14.0%
16.0%
18.0%
20.0%

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

2016 2015 2014 2013 2012

الت
ریا

 ال
ین

الی
 بم

لغ
مبا

ال

الشریحة األولى  الشریحة الثانیة نسبة الشریحة األولى  النسبة اإلجمالیة 



 
 
 

  م ٢٠١٦السنة املالية  –تقر�ر مجلس اإلدارة         

 

 

18 

 ا�جغرا�� ال��كز -٦

 التوزيع ا�جغرا�� ملخاطر االئتمان: ١-٦

٢٠١٦ 

 الر�االت) (بآالف

اململكة العر�ية 

 السعودية

دول مجلس 

التعاون 

ا�خلي�� 

ومنطقة الشرق 

 األوسط

  األمر�كيت�ن أورو�ا

جنوب 

شرق 

 آسيا

دول 

 أخرى 
 اإلجما��

 املوجودات

لدى مؤسسة    نقدية وأرصدة

 النقد العر�ي السعودي
٧٫٤٨٧٫٣٧٩ - - - - - ٧٫٤٨٧٫٣٧٩ 

أرصدة لدى البنوك واملؤسسات 

 املالية األخرى 
١٫٠٢٤٫٣٦٩ ١٨٫٤٥٥ ١٧٧ ١٨٢٫٦١٦ ٢٩٠٫٩١٣ ٣٤٫٦٣٢ ٤٩٧٫٥٧٦ 

القيمة العادلة اإليجابية 

 للمشتقات
٣٩٣٫٧٧٩ - - - ٨١٫٥٧٤ ٢٨٫٧٥٩ ٢٨٣٫٤٤٦ 

 ٢١٫٢٥٨٫٤٩٨ - - ٣٧٧٫٥٣٦ ١٨٧٫٥٩٣ ٢٨١٫٠٣٤ ٢٠٫٤١٢٫٣٣٥ استثمارات، صا��

 ٧٢٫٧٤٣٫٠٩٧ - - ٣٤٧٫٨٨٧ - - ٧٢٫٣٩٥٫٢١٠ صا��قروض وسلف، 

 ٣٥٫٦٩٧ - - - - - ٣٥٫٦٩٧ االستثمار �� شركة زميلة

 ١٫٢٨١٫٠٢٣ - - - - - ١٫٢٨١٫٠٢٣ �ومعدات، صا�ممتل�ات 

 ٨٤٦٫٦٥٨ ٤٤ ٢ ١٦٫٢٢٩ ٧٤٫٦٥٠ ٣٠٩٫٦٥٤ ٤٤٦٫٠٧٩ موجودات أخرى، صا��

 ١٠٥٫٠٧٠٫٥٠٠ ١٨٫٤٩٩ ١٧٩ ٩٢٤٫٢٦٨ ٦٣٤٫٧٣٠ ٦٥٤٫٠٧٩ ١٠٢٫٨٣٨٫٧٤٥ اإلجما��

 ٢٨٫٩٠١٫٦٥٦ ٥٤٤٫٢٦١ ١١٫٠٠٥ ٦٠٧٫٤٠١ ١٫٢١٨٫٣٨٩ ١٫٥٠٩٫١٩٨ ٢٥٫٠١١٫٤٠٢ املحتملة واالل��امات التعهدات

 ا�حد األق�ىى ملخاطر االئتمان (مبالغ املعادل االئتما�ي)

 ١٢٫٥٣١٫٨٨٢ ٢٣٢٫٨٢٠ ٥٫٥٠٢ ٢٢٦٫٣١٨ ٤٧٤٫٠٢٠ ٧٣٦٫٤٠٩ ١٠٫٨٥٦٫٨١٣ املحتملة واالل��امات التعهدات

 ١٫٦٢٧٫٤٧٤ - - ٤٦٩ ٤٠٧٫٠٣١ ٢٥٦٫٣٦٨ ٩٦٣٫٦٠٦ املشتقات

 

مخاطر  لتأم�ن أيل األول و�الة العقار�ة وشركة  األول وشركة  األول لالستثمار وال يوجد ألي من شر�ات البنك التا�عة و�� شركة 

 ) من القوائم املالية املوحدة.٣٠( رقم وملز�د من التفاصيل ير�� االطالع ع�� اإليضاح .خارج اململكة

 

 

 :تحليل ا�جغرا�� لإليراداتال ٢-٦

من �شاطاتھ داخل اململكة العر�ية السعودية، وليس للبنك أية فروع أو شر�ات تا�عة  األول  تتحقق اإليرادات التشغيلية للبنك

دات التشغيلية حسب اتوزيع إجما�� اإلير أو زميلة تأسست أو �عمل خارج اململكة العر�ية السعودية. و�ب�ن ا�جدول اآل�ي 

 السعودية.يف ا�جغرا�� ملناطق اململكة العر�ية نصالت

 
 سعوديمالي�ن ر�ال 

 املنطقة الشرقية املنطقة الغر�ية ة الوسطىقاملنط السنة 

٨٨٥ ١٫١٠٠ ١٫٧٠٠ ٢٠١٦ 
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 أهم بنود األر�اح وا�خسائر كنسبة مئو�ة من إجما�� الدخل – ٧

 �سبة مئو�ة من إجما�� الدخل: وا�خسائر �ش�ليو�ح الرسم البيا�ي التا�� أهم بنود األر�اح 

 
 

 

                    

 م٢٠١٥م و٢٠١٦ ب�ن عامياألر�اح وا�خسائر الرئيسية  �� بنودو�ظهر ا�جدول أدناه االختالف 

 

 التغ��%            ٢٠١٥                          ٢٠١٦  األرقام)(تم تقر�ب  املبلغ بمالي�ن الر�االت

   %٢                        ٣٫٦٠٠                    ٣٫٦٨٥                         العمليات دخل�� إجما

 %١٥                     ١٫١٦٠                           ١٫٣٣٦                           يةصار�ف التشغيلامل

 %٢٠٨                      ٤١٨                            ١٫٢٨٧              (صا��) املخصصات

%١٦٠٠                    )٠٫٢(                               ٣          خسارة �� شركة زميلةحصة الر�ح/ا�  

 )%٤٧(                   ٢٫٠٢٢                           ١٫٠٦٥              صا�� الر�ح

 )%٨٤(                    ١٫٧٧                            ٠٫٩٣               ر�ح السهم (ر�ال سعودي)

 

 

 معاي�� إعداد البيانات املالية واملراجعة  – ٨

 

  القوائمبإعداد  األول  يقوم البنك
ً
ر�ي الصادرة عن مؤسسة النقد الع للبنوك التجار�ةللمعاي�� املحاسبية  املالية املوحدة وفقا

 السعودي واملعاي�� الدولية ا�خاصة بالتقار�ر املالية الصادرة عن مجلس معاي�� املحاسبة الدولية.

 

كما يوجد �� البنك إدارة للمراجعة الداخلية تقوم برفع تقار�رها إ�� �جنة  السليمة،�حتفظ البنك بال�جالت املحاسبية و 

 �جنة وتقومعة ال�ي تقوم بدورها برفع التقار�ر إ�� مجلس اإلدارة الذي �شرف ع�� نظام املراجعة الداخلية �� البنك. املراج

تقوم هذه ال�جنة بإجراء  ما��ا. كاأداء واستقاللية إدارة املراجعة الداخلية واألخذ بتوصي سالمةاملراجعة باإلشراف ع�� 

ابة املالية املوحدة والرق قوائمجع�ن الداخلي�ن وا�خارجي�ن عن املواضيع ال�ي تؤثر ع�� المناقشات دور�ة مع اإلدارة ومع املرا

و�ناء عليھ، تقوم ال�جنة بإخطار مجلس اإلدارة الذي يقوم بدوره باإلقرار ع��  .الداخلية ومختلف مواضيع ا�حوكمة والرقابة

 .علمھ بذلك

مصار�ف 

%٣٢العمليات 

 املخصصات

١٢%

صا�� الر�ح 

٥٦%

م۲۰۱٥

مصار�ف 

%٣٦العمليات 

املخصصات 

٣٥%

صا�� الر�ح 

٢٩%

م۲۰۱٦
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 فاعلية نظام الرقابة الداخلية: – ٩

 

  ي�ون مجلس
ً
عن التحقق من وجود نظام رقابة داخ�� �ا�� وفاعل �� البنك ومن  اإلدارة، بالتعاون مع �جنة املراجعة، مسؤوال

 أن اإلدارة العليا تقوم بمراقبة أداء هذا النظام واملحافظة عليھ.

 

خاطر والتدقيق الداخ�� ت�ون إدارات امل بينماوعملھ،  الرقابة الداخ�� ظامنوت�ون اإلدارة مسؤولة عن التصميم األمثل ل

مسؤولة عن املراقبة املستمرة للنظام وتقييمھ. باإلضافة إ�� ذلك، �عد  وغ��ها من اإلدارات املعنية بالرقابة الداخلية واالل��ام

املراجعون ا�خارجيون مسؤولون عن تحديد مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية التخاذ قرار �شأن مستوى االعتماد املوضوع 

 فعالية الرقابة الداخلية �� البنك ولتصميم إجراءات التدقيق ا�خاصة ��م. ع��

 

 .الداخليةدارة وا�حفاظ ع�� فاعلية نظام الرقابة إ ن عنو مسؤول ،الوظيفية بمختلف مستو�ا��م جميع املوظف�نويعد 

 

وع التصرف غ�� املشر  االستخدام أو وقد تم تصميم األنظمة واإلجراءات لضمان فعالية وكفاءة العمليات، و�حماية األصول من

ول�حفاظ ع�� �جالت محاسبية سليمة ولتوف�� معلومات مالية موثوقة الستخدامها �� األعمال أو �� النشر ولالل��ام بالقوان�ن 

ة مخاطر دار . وتم تصميم هذا النظام إل بأداء األعمالواللوائح التنظيمية املعمول ��ا وملراقبة السياسات الداخلية ذات العالقة 

 عن القضاء عل��ا. ويعطي هذا النظام تأكيد معقول وليس مطلق ضد األخطاء 
ً
الفشل �� تحقيق أهداف األعمال، عوضا

 أو ا�خسائر أو االحتيال.  ا�جسيمة

 

يتعرض البنك خالل س�� أعمالھ املعتاد ملخاطر االئتمان ومخاطر السوق واملخاطر التشغيلية. وقد وضعت السياسات  

مستمرة لتحديد وتقييم وإدارة املخاطر  إجراءاتجراءات والعمليات لتحديد وقياس ومراقبة وتخفيف هذه املخاطر. وهناك واإل 

الك��ى ال�ي يواجهها البنك ولضمان وجود الضوابط املالئمة إلدار��ا. و�اإلضافة إ�� املراجعة املنتظمة من قبل اإلدارات املعنية، 

 سطة �جان إدار�ة مختلفة �� البنك.تتم متا�عة هذه املخاطر بوا

 

ة واإلبالغ ع��ا، بما ف��ا مخاطر االئتمان، ومخاطر �غ��ات يوقد وضعت األنظمة واإلجراءات لتحديد ومراقبة املخاطر الرئيس

ملخاطر ا االحتيال. و�تم مراقبة التعرض لهذهمخاطر األخطاء التشغيلية و مخاطر السيولة و مخاطر أسعار السوق لألدوات املالية و 

ع�� مستوى البنك بأكملھ من قبل �جنة املخاطر التشغيلية و�جنة املوجودات واملطلو�ات و�جنة االئتمان �� اإلدارة العامة 

 العليا لالئتمان �� البنك). كما يتم مراقبة هذه املخاطر بواسطة ال�جنة التنفيذية و�جنة املخاطر التا�عة للمجلس. (ال�جنة

 

الرقابة الداخ��. و�تحقق هذا الهدف باتباع  إطار ق الداخ�� إدارة البنك بتقييم مستقل وموضو�� لفاعلية تزود إدارة التدقي

من قبل �جنة املراجعة. كما تقوم إدارة االل��ام وإدارة املخاطر  وال�ي تمت املوافقة عل��ا خطة تدقيق مستندة ع�� املخاطر 

 .البيئة الرقابية ع�� رصدمن خالل مراجعا��ا التشغيلية بالتعاون 

 

�ضمن و نظام مبتكر ل�حوكمة واملخاطر والرقابة. البنك ، وضع وف�� نظام فاعل للرقابة الداخليةبت األول  وكجزء من ال��ام البنك

 ع�� تحقيق أهداف البنكهذا النظام 
ً
و�عد مبادرة  .التحديد والتقييم املستمر �جميع املخاطر الك��ى ال�ي يمكن أن تؤثر سلبا

 كمة واملخاطر والرقابة جهدا�حو 
ً
وحدة و مش��ك ب�ن �ل من إدارة املخاطر التشغيلية وإدارة االل��ام وإدارة التدقيق الداخ��  ا

وإدارة أمن املعلومات. كما �عمل هذه املنصة املوحدة، ال�ي تجمع وترصد املخاطر والضوابط وأوجھ القصور الرقابة الداخلية 
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 الرقابة �ش�ل جزًء  واإلجراءات، ع�� ضمان أن أ�شطة
ً
من أ�شطة البنك اليومية. و�تم تحديد أ�شطة الرقابة ل�ل  أساسيا

 عدم االل��ام من خالل مقررات مسارات العمل.  لآلية توجد متا�عة مستوى من مستو�ات األعمال ول�ل إدارة، بحيث 

 

. وحدودها القصوى  رة موحدة لعوامل املخاطرمن وضع صو  والرقابة �سهلل�حوكمة واملخاطر  األول  و�التا��، فإن نظام البنك

 بذلك قيام عن املسؤوليةاملسؤوليات و�خلق شفافية أك�� �� كما يو�ح هذا النظام 
ً
�غرات  البنك بإقفال أي املخاطر، ممكنا

 واملخاطر وال و�تقديم �غطية مت�املة ملختلف أنواع املخاطر. عالوة ع�� ذلك، �س�� نظام البنك ل�حوكمة الرقابة�� 
ً
رقابة جنبا

جميع �جالت املخاطر والرقابة لتحس�ن أداء  حيث يقوم بتوحيدإ�� جنب مع دمج إدارة املخاطر �عمليات ا�حوكمة �� البنك. 

ش�ل � جميع إدارات الرقابة الداخلية �� البنك. كما يقوم البنك بتعديل وإعادة تنظيم مبادرات ا�حوكمة واملخاطر والرقابة

د هذه املبادرة ع�� برنامج اتصال وتدر�ب للتأك واشتملتفق متغ��ات السوق والظروف لتفادي املخاطر املستقبلية. و  مستمر 

 من أن جميع املوظف�ن يدر�ون و�ل��مون بالسياسات واإلجراءات املؤثرة �� مهامهم ومسؤوليا��م.

 

التأكيد و  الرقابة ا�حالية و�� املراجعات السنو�ة لفاعلي��ا وعند النظر �� جميع العوامل الواردة �� الفقرات السابقة، و�� بيئة

 ابةالرق، يرى مجلس اإلدارة أن نظام الرقابة الداخلية فاعل وال يوجد لدى املجلس ما يجعلھ �عتقد بأن نظام املقدم من اإلدارة

 .م٢٠١٦الداخلية خالل العام  الداخلية لم يتم إعداده وتطبيقھ بالش�ل ال�حيح أو أنھ لم يتم وضع نظام فاعل للرقابة

 

 

 

 األول قواعد السلوك للبنك و األخالقية  املعاي�� -١٠

 

�م الدليل واملعاي�� للمبادئ األخالقية العالية واملمارسات املهنية املث��.  و�ل� األول قواعد السلوك للبنك و املعاي�� األخالقية تمثل  

و�ستند   .البنك بموجب قواعد السلوك ا�خاصة بھ بتطبيق ثقافة مهنية �سود ف��ا أع�� املعاي�� األخالقية و�ل��م باملحافظة عل��ا

. وتنطبق هذه القواعد ع�� جميع أعضاء مجلس املهنية�ة و ع�� مبادئ أساسية و�� الن�اهة والسر  األول قواعد سلوك البنك 

 مجلس اإلدارة بدوره ع�� تنفيذ قواعد السلوك �شرف. كما املرتبطة بالبنكاألطراف  ومستشار�ھ وجميعإدارة البنك وموظفيھ 

 .من فاعلي��ا والتأكد واملعاي�� األخالقية �� البنك

 

 والزميلةالتا�عة  الشر�ات-١١

 

 سابقأ باسم شركة السعودي الهولندي املالية) (واملعروفة لالستثماراألول شركة  )أ

  األول لالستثمار تأسست شركة 
ً
بموجب �جل تجاري رقم  ٢٠٠٧-٣٩ –١ر مجلس هيئة السوق املالية رقم لقرا وفقا

م) لتو�� وإدارة ا�خدمات االستثمار�ة وأ�شطة إدارة ٩/١/٢٠٠٨هـ (املوافق ٣٠/١٢/١٤٢٨تار�خ  ١٠١٠٢٤٢٣٧٨

ئة املالية وال�ي �شرف عل��ا هي وحفظ األوراقواملتعلقة بالتعامل واإلدارة وال��تيب واالستشارات  بنكاألصول لل

ركة تا�عة ومملوكة بال�امل للبنك من خالل ملكية واستفادة مباشرة، وقد و�عت�� هذه الشركة ش السوق املالية.

 األول لالستثمار وتقع اإلدارة العامة لشركة  م).٩/٤/٢٠٠٨هـ (املوافق ٢/٤/١٤٢٩بدأت الشركة أعمالها اعتبارا من 

 �� الر�اض، وتمارس جميع أ�شط��ا داخل اململكة.  

 

 إ��  ٤٠٠املصرح بھ واملدفوع بال�امل األول لالستثمار و�بلغ رأسمال شركة 
ً
 سهم بقيمة ٤٠٠٫٠٠٠مليون ر�ال مقسما

 ر�ال للسهم الواحد. ١٫٠٠٠
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 باسمالعقار�ة  األول شركة  )ب
ً
 ) العقار�ة الهولندي السعودي شركة (واملعروفة سابقا

 

من خالل ملكية واستفادة مباشرة بموجب  للبنكمملوكة بال�امل شركة تا�عة و  العقار�ة و�� األول تأسست شركة 

�عد موافقة مؤسسة النقد  م)٢٦/٥/٢٠٠٨ (املوافقهـ ٢١/٦/١٤٢٩وتار�خ  ١٠١٠٢٥٠٧٧٢ال�جل التجاري رقم 

العر�ي السعودي. وتقوم هذه الشركة بممارسة أ�شطة شراء و�يع وتأج�� العقارات. وتقوم الشركة أيضا بت�جيل 

�اض العقار�ة �� الر  األول و�ل وإدارة الصناديق العقار�ة. وتقع اإلدارة العامة لشركة الص�وك العقار�ة ملنتجات التم

 وتمارس جميع أ�شط��ا داخل اململكة.

  

  ٥٠٠٫٠٠٠و�بلغ رأسمال الشركة املصرح بھ واملدفوع بال�امل 
ً
ر�ال للسهم  ١٫٠٠٠سهم بقيمة  ٥٠٠ع��  ر�ال مقسما

 الواحد.

 

 

 باسم لتأم�نل األول  و�الة شركة ج)
ً
 لو�الة التأم�ن) الهولندي السعودي شركة (واملعروفة سابقا

 

ة، من خالل ملكية واستفادة مباشر  األول لتأم�ن، و�� شركة تا�عة ومملوكة بال�امل للبنك ل األول و�الة تأسست شركة 

م) �عد موافقة مؤسسة النقد ٤/١/٢٠١١هـ (املوافق ٢٩/١/١٤٣٢تار�خ  ١٠١٠٣٠٠٢٥٠بموجب �جل تجاري رقم 

العر�ي السعودي. و�عمل الشركة �وكيل لبيع منتجات الشركة الوطنية للتأم�ن، و�� شركة زميلة. وتقع اإلدارة العامة 

 �� الر�اض وتمارس جميع أ�شط��ا داخل اململكة. لتأم�نل األول  و�الة لشركة

  

  ٥٠٠٫٠٠٠و�بلغ رأسمال الشركة املصرح بھ واملدفوع بال�امل 
ً
ر�ال للسهم  ١٠سهم بقيمة  ٥٠٫٠٠٠ع��  ر�ال مقسما

 الواحد.

 

 د) الشركة الوطنية للتأم�ن

وخالل  مليون ر�ال، ٢٠بمبلغ م ٢٠٠٨من أسهم الشركة الوطنية للتأم�ن خالل عام  %٢٠اش��ى البنك حصة تبلغ 

. وقام البنك باالكتتاب �� هذا قائم عام قامت الشركة الوطنية للتأم�ن بإصدار حقوق أولو�ة بواقع سهم ل�ل سهمال

وتصنف هذه الشركة ع�� أ��ا شركة  مليون ر�ال سعودي.  ٤٠اإلجمالية لالستثمار  اإلصدار بال�امل حيث بلغت الت�لفة

وقد  .التأم�ن شاط�من  مصرفية األفرادتلبية احتياجات قطاع  منلبنك اهذه ا�حصة االس��اتيجية تمكن . و زميلة

 م.٢٠١٠يوليو  ١م، و�دأت �شاطها �� ٢٠١٠مايو  ١٥تأسست الشركة الوطنية للتأم�ن بتار�خ 

 

 

 طو�لة األجل االق��اضات – ١٢

من شر�حت�ن من الص�وك املتوافقة مع الشريعة. و�ستحق  م٢٠١٦ د�سم�� ٣١كما �� طو�لة األجل تت�ون اق��اضات البنك 

م ٢٠١٣م، و�ستحق الص�وك املصدرة �� عام ٢٠١٩ عام مليون ر�ال �� ١٫٤٠٠م بمبلغ ٢٠١٢ص�وك البنك املصدرة �� عام 

م. و�مكن اس��داد جميع هذه الص�وك حسب رغبة البنك �عد خمس سنوات من ٢٠٢٣ عام مليون ر�ال �� ٢٫٥٠٠بمبلغ 

 إصدارها و�عد ا�حصول ع�� موافقة مؤسسة النقد العر�ي السعودي. 

  

 دة.) من القوائم املالية املوح١٤( رقم وللمز�د من التفاصيل ير�� االطالع ع�� اإليضاح
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 سياسة توزيع األر�اح –١٣

 
) من النظام األسا�ىي للبنك، توزع األر�اح السنو�ة الصافية ال�ي تحدد �عد خصم �افة املصروفات ٤٩بموجب املادة ( -أ

واالل��امات الطارئة  املحتملة الديون واالستثمارات خسائر  ملواجهةالعمومية والت�اليف األخرى وت�و�ن االحتياطات الالزمة 

 مجلس اإلدارة ضرور��ا بما يتفق وأح�ام نظام مراقبة البنوك ع�� النحو التا��: وأي خصومات أخرى يرى 

 

غ��  م�نساهاملبالغ الالزمة لدفع الز�اة املقررة ع�� املساهم�ن السعودي�ن والضر�بة املقررة ع�� امل تحتسب-١

نيابة  ةملبالغ ل�جهة املعنيوسيدفع البنك هذه ا النافذة �� اململكة العر�ية السعودية. األنظمةحسب  �نالسعودي

 ع��م.

 

 .لالحتياطي النظامي األر�اح الصافية(خمسة وعشر�ن �� املائة) من املتبقي من  %٢٥ما ال يقل عن  يرحل-٢

 املذ�ور  االحتياطيجما�� إ أصبح م�ى التجنيب هذاض يخفتأو  وقف العادية العامة ا�جمعية تقرر  أن و�جوز 

 لرأس
ً
 املدفوع. املال مساو�ا

 

عشر الواحد ( %٠٫١�عد خصم االحتياطي النظامي مبلغ ال يقل عن  الصافية من البا�� من األر�اح يخصص-٣

لسعودي�ن وغ�� السعودي�ن ع�� أن يتم توزيعھ بنسبة ) من رأس املال املدفوع للتوزيع ع�� املساهم�ن اباملائة

 ملا املدفوع من قيمة 
ً
 يق��حھ مجلس اإلدارة وتقرره ا�جمعية العامةأسهم السعودي�ن وغ�� السعودي�ن طبقا

ال تكفي لدفع األر�اح للمساهم�ن، فال يجوز  الصافية . فإذا �انت النسبة املتبقية من األر�احللمساهم�ن

توزيع  أن تقرر  للمساهم�ن وال يجوز ل�جمعية العامة للمساهم�ن املطالبة بدفعها �� السنة أو السنوات التالية.

 �سبة أر�اح تز�د عما اق��حھ مجلس اإلدارة.توزيع أن تقرر مالم يق��ح مجلس اإلدارة ذلك، أو  نأر�اح للمساهم�

 

) السابقة ع�� النحو الذي ٣( و )٢تخصيص املبالغ املذ�ورة �� الفقرات ( �عد-إن وجد  – البا�� �ستخدم-٤

 .للمساهم�ن يق��حھ مجلس اإلدارة وتقرره ا�جمعية العامة

 

 احتساب املخصصاتالسعودي�ن وغ�� السعودي�ن عند  املساهم�ن � �سبة املساهمة ل�ل منا�حفاظ ع� يجب-٥

املساهم�ن ( املجموعت�ن هات�ن و�جب ع�� �ل منمن صا�� الر�ح.  األخرى  الالزمة لالحتياطي النظامي واالحتياطيات

�� تلك االحتياطيات حسب �س��م �� رأس املال ع�� أن تخصم مساهم��م  ةاملساهم السعودي�ن وغ�� السعودي�ن)

 من حصصهم �� األر�اح الصافية.

 

 

 : األسس املعتمدة .ب

 مجلس اإلدارة واإلدارة العليا باألسس التالية: س��شدعند مراجعة ووضع سياسة األر�اح السنو�ة سوف �

 

 استدامة األر�اح: -١

الغ األر�اح مبثقة السوق �� مستقبل البنك، فإنھ ينب�� تقييم كتساب الللمساهم و من أجل بناء قيمة طو�لة األجل 

. كما قر�بال �� املستقبل أع��مستوى مت�ا�� أو  عنددفعها بستمرار ع�� أساس قدرة البنك �� اال  هاتوزيعوت��ة و 

 ا�حالية من األر�اح.يجب تحديد وتقييم املخاطر ال�ي قد ��دد قدرة البنك �� املحافظة ع�� املستو�ات 
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 البنك: نمو -٢

 توزيع األر�اح من قدرة البنك ع�� تحقيق خطط نموه االس��اتيجية. ووت��ةيجب أال �عيق مبلغ ونوع  

 

 رأس املال: إدارة-٣     

من  واإلدارة العليا مجلس اإلدارةخالل املراجعة السنو�ة وعند وضع سياسة األر�اح للعام ا�حا�� يجب أن يتأكد 

 لتا��:ا

  محافظة البنك ع�� مستو�ات �افية من رأس املال من أجل تحقيق ا�حد األد�ى للمتطلبات النظامية

 املحددة من قبل مؤسسة النقد العر�ي السعودي.

  رأس املال لدعم أهداف النمو االس��اتي�� للبنك بالش�ل املنصوص من ع�� مستو�ات �افية املحافظة

 املال الداخلية.كفاية رأس  خطة تقييمعليھ �� 

  األخذ �� االعتبار أي �غ��ات مق��حة ل�حد األد�ى ملستو�ات رأس املال ال�ي تقرها �جنة بازل وعدم اإلبقاء

 أعاله. )٢) و (١( ع�� رأس مال يتجاوز املتطلبات املنصوص عل��ا �� الفقرات الواردة �� البندين

 

 :خالل العام املصدرة اق��اح األر�اح النقدية وأسهم املنحة –١٤

م التوصية ل�جمعية العامة للمساهم�ن �عدم توزيع أر�اح ٢٣/١/٢٠١٧قرر مجلس اإلدارة �� اجتماعھ املنعقد يوم االثن�ن 

 املزمع عقدها�جمعية العامة غ�� العادية للمساهم�ن �� اجتماعها وسيخضع هذا القرار إ�� مصادقة  .م٢٠١٦ املا�� عن العام

 .م٢٠١٧ام عالنصف األول من خالل 

 

سهم منحة عن طر�ق إصدار أ م٢/٥/٢٠١٦�� اجتماعها املنعقد ��  للمساهم�ن غ�� العادية أقرت ا�جمعية العامة وخالل العام

وذلك من خالل رسملة  ،ر�ال ١٠تبلغ قيمة �ل سهم م��ا مليون سهم  ٥٧١٫٤٥عليھ، تم إصدار و توزيع سهم مجا�ي ل�ل سهم. 

 .االحتياطي النظامي واألر�اح املبقاة

 

 املساهم�ن  كبار -١٥

 م.٢٠١٦فيما ي�� كبار املساهم�ن الذين يمل�ون خمسة باملائة وأك�� من رأسمال البنك خالل عام 

 م٢٠١٦يناير  ١ م٢٠١٦د�سم��  ٣١

 التغ�� % األسهم اململوكة % األسهم اململوكة 

 - %٤٠ ٢٢٨٫٦١٤٫٤٠٠ %٤٠ ٤٥٧٫٢٢٨٫٨٠٠ ن. ��.إأمرو.ي �ي أن أبنك 

 - %٢١٫٧٣ ١٢٤٫٢٠٠٫٠٠٠ %٢١٫٧٦ ٢٤٨٫٧٦٠٫٠٠٢ شركة العليان السعودية لالستثمار

 %١ %١١٫٥١ ٦٥٫٧٦٩٫١٧٩ %١٠٫٥١ ١٢٠٫١١٦٫٩١٦ املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

 

 املعامالت مع األطراف ذات العالقة –١٦

دورة أعمالھ العادية مع أطراف ذات عالقة. وتتم هذه املعامالت بنفس شروط التعامل العادلة مع األطراف يتعامل البنك خالل 

األخرى وتخضع ل�حدود املنصوص عل��ا �� نظام مراقبة البنوك والتعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد العر�ي السعودي 

 العالقة.باإلضافة إ�� سياسة البنك الداخلية ملعامالت األطراف ذات 

 

كما �� تار�خ إعداد ��  ،مالم تكن مدرجة �� أماكن أخرى �� القوائم املالية املوحدة ،إن األرصدة الناتجة عن هذه املعامالت

 �� �التا��:و  القوائم املالية املوحدة
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 ٢٠١٥ ٢٠١٦ الر�االت) (بآالف

   .�� بنك أي �ي أن أمرو إن.

 ١٣٫٧٤٤ ٢٤٣٫٥٠٩ األخرى أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية 

 ٢٨٫٣٠٧ ٣٫١٢٩ أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى 

 )١٫٩٧٦( )١٫٧١٠( املشتقات بالقيمة العادلة، صا��

 ١٦٠٫٦٧٧ ٨١٫٢٥٦ التعهدات واالل��امات املحتملة 

 :الشر�ات الزميلة وكبار املساهم�ن اآلخر�ن وشر�ا��م الشقيقة ال�ي يمارس عل��ا تأث�� جوهري 

 ٧١١٫٣٣٠ ٧٤٩٫٠١٩ قروض وسلف

 ١١٫٢٠٥ ٩٫٩٧٢ املشتقات بالقيمة العادلة، صا��

 ٤٠٫٠٠٠ ٤٠٫٠٢٨ استثمارات

 ٦٫٢٦٤٫٦٧٣ ٩٫٦٤٤٫١٠٨ ودائع العمالء

 ٧٢٢٫٠٠٠ ٦٩٨٫٦٩٦ سندات دين ثانو�ة

 ٤٨٫٢١٥ ١٥٫٤٤٧ التعهدات واالل��امات املحتملة

 :صناديق االستثمار املدارة من قبل املجموعة

 ١٤٧٫٥٦٦ ١٥١٫٢٢٧ استثمارات

 ١٧٠٫٧٧٥ - قروض وسلف

 ١٥٫٠٠٠ ١٥٫٠٢٨ سندات دين ثانو�ة

 ٣٦١٫٦٠٧ ٢٥٩٫٥٧٤ صا�� العمالء،ودائع 

 ١٠٫٥٠٢ ٣٫٢١٠ املشتقات بالقيمة العادلة، صا��

 

رأس املال  من %٥ �سبة أك�� من ون م غ�� السعودي) أولئك الذين يمتل�املساه (باستثناءيقصد بكبار املساهم�ن اآلخر�ن 

املصدر للبنك. إن الدخل واملصار�ف امل��تبة من املعامالت مع األطراف ذات العالقة واملدرجة �� القوائم املالية املوحدة �� 

 �التا��:

 

 ٢٠١٥ ٢٠١٦ الر�االت) (بآالف

 ١٤٫٩٠١ ١٤٫٢٦٢ دخل عموالت خاصة 

 ١١٢٫٥٣٠ ١٩٦٫٧٦٩ مصار�ف عموالت خاصة

 ٢٫٦٠٩ ١٫٢١٨ بنكية، صا��أ�عاب خدمات 

 ١٨٫٧١٩ ١٤٫٨٩٨ أ�عاب خدمات إدار�ة

 ٢٣٫٤٩٩ ٢٥٫٧٦٩ مصار�ف عمومية وإدار�ة

 ٣٫٧٠٨ ٤٫٧٩٢ ومصار�ف أخرى ذات صلةم�افأة أعضاء مجلس اإلدارة 

 ٤٧٫٨٢٩ ٤٨٫٦٤١ �عو�ضات مدفوعة لكبار موظفي اإلدارة 

 - ٣٫٩٤٩ مدفوعة لكبار موظفي اإلدارة  م�افآت ��اية خدمة
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 مجلس اإلدارة  – ١٧

 م وعضو���م �� الشر�ات املساهمة األخرى:٢٠١٦عضو�ة أعضاء مجلس اإلدارة خالل عام بصفة فيما ي�� بيان 

 العضو�ة �� الشر�ات املساهمة األخرى  صفة العضو�ة  االسم 

املهندس / مبارك عبدهللا ا�خفرة 

 عضو مستقل ) (الرئيس

شركة التصنيع الوطنية، شركة مالذ للتأم�ن، شركة ا�خليج 

للكيماو�ات والز�وت الصناعية، شركة التصنيع وال�حراء 

 لألوليفينات

 السيدة/ لب�ى سليمان العليان 

 رئيس)ال(نائب 
 الشركة السعودية للمعادن (معادن)، شركة شلوم��قر عضو غ�� تنفيذي

 األستاذ/سليمان عبدهللا القا�ىي

 مستقل عضو 

 الكيميائي، شركةالشركة السعودية للكهر�اء، شركة التطو�ر 

 تأم�نللالصناعات الكيميائية األساسية، الشركة السعودية املتحدة 

 التعاو�ي

 الشركة السعودية ل�خدمات االرضية، شركة بو�ا العر�ية للتأم�ن عضو مستقل األستاذ/ عبدالهادي ع�� شايف

 لشركة الوطنية للرعاية الطبيةا عضو غ�� تنفيذي ا�حس�ن األستاذ/ إياد عبدالرحمن

 - عضو مستقل األستاذ/ أحمد فر�د العولقي

 - عضو غ�� تنفيذي األستاذ / يان كو�مان 

 الشركة الوطنية للتأم�ن  عضو تنفيذي *الدكتور/ ب��ند فان ليندر

 -  عضو غ�� تنفيذي األستاذ/ خافي�� مالدونادو

 -  عضو غ�� تنفيذي نيكواليزن  كر�نج سورناألستاذ/ 

  م٣١/١٢/٢٠١٦* استقال الدكتور ب��ند فان ليندر من البنك األول اعتباًرا من 

 

 عقد مجلس اإلدارة أر�عة اجتماعات خالل العام حسب ا�جدول املو�ح أدناه:

 االسم
عدد ا�جلسات 

 ال�ي تم حضورها
 م٢٠١٦يناير  ٢٧

أبر�ل  ٢٧

 م٢٠١٦
 م٢٠١٦أكتو�ر  ٣١ م٢٠١٦يوليو ٢٢

املهندس/ مبارك عبدهللا ا�خفرة 

 الرئيس)(
٤ √ √ √ √ 

 السيدة / لب�ى سليمان العليان

 رئيس)ال(نائب 
٤ √ √ √ √ 

 √ √ √ √ ٤ األستاذ / عبدالهادي ع�� شايف

 √ X √ √ ٣ األستاذ / سليمان عبدهللا القا�ىي

 √ X √ √ ٣ األستاذ / إياد عبدالرحمن ا�حس�ن

 √ √ √ √ ٤ األستاذ/أحمد فر�د العولقي

 √ √ X X ٢ األستاذ / خافي�� مالدونادو

 √ √ √ √ ٤ األستاذ / يان كو�مان

 √ √ √ √ ٤ نيكواليزن  كر�نجاألستاذ/ سورن 

 √ √ √ √ ٤ الدكتور /  ب��ند فان ليندر

 : غيابXحضور : √*
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 �جان مجلس اإلدارة
 

 اطر واملكآفآت و�جنة املخ و�جنة ال��شيحات و�جنة املراجعةالتنفيذية  ��: ال�جنةيوجد أر�عة �جان منبثقة عن مجلس اإلدارة 

 .التا�عة للمجلس
 

 ال�جنة التنفيذية  )١

من النظام األسا�ىي للبنك. و�عاون ال�جنة  ٢٦يتم �عي�ن ال�جنة التنفيذية من قبل مجلس اإلدارة حسب املادة 

التنفيذية مجلس اإلدارة �� حدود السلطات املخولة لها منھ، كما تتو�� املهام ال�ي �عهد املجلس إل��ا ��ا. ولكن ال 

واعد أو الئحة يضعها. وتت�ون من رئيس مجلس اإلدارة وأر�عة ي�ون ل�جنة سلطة �عديل أي قرار يصدره املجلس أو ق

 .املجلسمن أعضاء 

 

 عقدت ال�جنة التنفيذية ستة اجتماعات خالل العام. وفيما ي�� أعضاء ال�جنة التنفيذية:

  ال�جنة) (رئيساملهندس / مبارك عبدهللا ا�خفرة 

 السيدة/ لب�ى سليمان العليان 

 شايفاألستاذ / عبدالهادي ع�� 

 ني�واليزن  كر�نج األستاذ/سورن

 الدكتور / ب��ند فان ليندر 

 
 �جنة املراجعة  )٢

 �عد. و ا�جمعية العامة للمساهم�نقبل من  �� أحد ال�جان املتفرعة عن املجلس، و�ش�ل بقرار إن �جنة املراجعة 

هذه ال�جنة مسؤولة عن اإلشراف ع�� جميع املواضيع ا�خاصة بالرقابة �� البنك. و�شرف �جنة املراجعة ع�� أداء 

املناقشات الدور�ة مع اإلدارة  توصيا��ا. وتقوم ال�جنة بإجراءوالنظر �� واستقاللية إدارة املراجعة الداخلية 

تقوم �جنة و  املالية املوحدة والرقابة الداخلية. القوائمؤثر ع�� املراجع�ن الداخلي�ن وا�خارجي�ن عن املواضيع ال�ي تو 

  املراجعة بإخطار مجلس اإلدارة عن أعمالها.

 

 اجتماعات خالل العام. وفيما ي�� أعضاء �جنة املراجعة: خمسةعقدت �جنة املراجعة 

 

  ال�جنة) (رئيساألستاذ / سليمان عبدهللا القا�ىي 

 حسن حس�ن  / صا�حاألستاذ 

 األستاذ / مفضل عباس محمد ع�� 
 
 

 وامل�افآت) �جنة ال��شيحات ٣

بتار�خ  ٢٠٠٦ –٢١٢-١) من نظام حوكمة الشر�ات الصادر بقرار من هيئة السوق املالية رقم ١٥بناء ع�� املادة (

ع�� موافقة ا�جمعية العامة للمساهم�ن �� اجتماعها  و�عد ا�حصول  م)٢٠٠٦/  ١١/  ١٢ (املوافقهـ ١٠/١٤٢٧/ ٢١

م، فقد قام مجلس اإلدارة بت�و�ن �جنة منفصلة لل��شيحات وامل�افآت.  وتتضمن ٢٠٠٨مارس  ٢٩املنعقد بتار�خ 

 واجبات ومسؤوليات �جنة ال��شيحات وامل�افآت ماي��:

 

 مجلس اإلدارة�� تعيينات الالتوصية بخصوص  -١

 السنو�ة ملتطلبات املهارات املناسبة لعضو�ة مجلس اإلدارة.القيام باملراجعة  -٢

 .لعضو�ة �� املجلسالقيام بمراجعة هي�ل مجلس اإلدارة وضمان عدم وجود تضارب �� املص�حة بالنسبة ل -٣
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 وضع سياسات وا�حة مل�افآت أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العليا �� البنك. -٤
 

 

 خالل العام. وفيما ي�� أعضاء �جنة ال��شيحات وامل�افآت: ثالثة اجتماعات وعقدت �جنة ال��شيحات وامل�افآت
  

  ال�جنة) (رئيساألستاذ / عبدالهادي ع�� شايف 

 السيدة / لب�ى سليمان العليان 

 املهندس / مبارك بن عبدهللا ا�خفرة

 ن *سورن ني�واليز األستاذ / 

 األستاذ /سليمان عبدهللا القا�ىي

 األستاذ/أحمد فر�د العولقي

  وشغل عضو�تھ �� ال�جنة  م،١٧/٢/٢٠١٦دو من عضو�تھ �� �جنة ال��شيحات وامل�افآت بتار�خ تن�� األستاذ/ خافي�� مالدونا ∗

 سورن ني�واليزن منذ تار�خھ.األستاذ/

 

 بقوان�ن بازل.ياسات التعو�ضات �� البنك من أجل االل��ام القيام بالتعديالت الالزمة لسكما تم 

 

 ر التا�عة للمجلس�جنة املخاط )٤

) من املبادئ الرئيسية ل�حوكمة �� البنوك العاملة �� اململكة العر�ية السعودية الصادرة عن ٧٨بناء ع�� املادة (

م، قام مجلس اإلدارة بت�و�ن �جنة منفصلة للمخاطر ٢٠١٢عام يونيو من مقام مؤسسة النقد العر�ي السعودي �� 

ا�عة الت ترتبط �جنة املخاطر و يرأسها عضو غ�� تنفيذي ملساعدة املجلس �� اإلشراف ع�� عملية إدارة املخاطر. 

 وتتضمن واجبات ومسؤوليات ال�جنة ماي��: اإلدارة جلسمش�ل مباشر ب� للمجلس

 

اطر ، مخدون حصر فيما يتعلق باملخاطر القائمة واملحتملة، بما �� ذلك تقديم اإلشراف واملشورة للمجلس .١

االئتمان ومخاطر السوق ومخاطر السيولة واملخاطر التشغيلية، ومخاطر االل��ام واملخاطر القانونية واملخاطر 

 االس��اتيجية ومخاطر السمعة.

تحديد وقياس وتجميع  عليھ لضمانراف وفعالية إطار إدارة املخاطر �� البنك واإلش ومراقبة كفايةتقييم  .٢

 .ع�� تحمل املخاطراملخاطر واإلبالغ ع��ا �ش�ل فاعل، بما �� ذلك تحديد الرغبة �� املخاطرة والقدرة 

 معاونة املجلس �� أي مسائل أخرى قد يطل��ا. .٣

 

 خاطر:أر�عة اجتماعات خالل العام. وفيما ي�� أعضاء �جنة املالتا�عة للمجلس عقدت �جنة املخاطر 

 

  ال�جنة) (رئيساألستاذ / أحمد فر�د العولقي 

 عبدالرحمن ا�حس�ن  / إياداألستاذ 

 ني�واليزن  كر�نجاألستاذ / سورن 
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 وكبار التنفيذي�نمجلس اإلدارة  والتعو�ضات ألعضاءامل�افآت  – ١٨

 )الر�االت (بآالف

 أعضاء املجلس التنفيذي�ن البيان
أعضاء املجلس غ�� 

 التنفيذي�ن

ستة من كبار التنفيذي�ن ممن تلقوا أع�� 

امل�افآت والتعو�ضات �� البنك بما ف��م 

 العضو املنتدب ومدير عام املالية

 ٩٫٤٠٣ ال يوجد ال يوجد الرواتب والتعو�ضات

 البدالت

 
 ٣٫٣٩٥ ال يوجد ال يوجد

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ت الدور�ة والسنو�ةآامل�اف

 ١٥٫٥٦٥ ال يوجد يوجدال  ا�حوافز

أي �عو�ضات أو مزايا أخرى عينية 

 تدفع �ش�ل شهري أو سنوي 
 ال يوجد ٤٫٤٣٢ ال يوجد

  
  

 وأوالدهم القصر)  (وأزواجهم وكبار التنفيذي�نمصا�ح أعضاء مجلس اإلدارة  –١٩
 

 أعضاء مجلس اإلدارة 

) سهم ل�ل عضو) �� ١٠٠٠أسهم ضمان العضو�ة البالغة ( (شاملةإن األسهم ال�ي يملكها �ل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة 

 مو�حة �� ا�جدول أدناه. م٢٠١٦بداية و��اية عام 
 

 االسم
 ٣١عدد األسهم كما �� 

 م٢٠١٦د�سم�� 

يناير  ١عدد األسهم كما �� 

 م٢٠١٦

 ٣٫١٦٠ ٦٫٣٢٠ (الرئيس) املهندس /مبارك عبدهللا ا�خفرة

 ٣٠٫٤٥٦ ٦٠٫٩١٢ (نائب الرئيس) السيدة/لب�ى سليمان العليان

 ١٫٧٢٨ ٣٫٤٥٦ األستاذ/أحمد فر�د العولقي

 ٢١٫٤٣٩ ٣٥٫٧٧٨ األستاذ/سليمان عبدهللا القا�ىي

 ١٢٠٫٠٠٠ ٤٠٫٠٠٠ األستاذ/عبدالهادي ع�� شايف

 - - عبدالرحمن ا�حس�ن األستاذ/ إياد

 ٤٫٠٠٠ ٤٫٠٠٠ بنك أي �ي أن أمرو إن.�� األعضاء املعين�ن من قبل

 

 كبار التنفيذي�ن

   مو�حة �� ا�جدول أدناه:م ٢٠١٦ إن األسهم ال�ي يملكها كبار التنفيذي�ن �� بداية و��اية عام

 االسم
 ٣١عدد األسهم كما �� 

 م٢٠١٦د�سم�� 

يناير  ١عدد األسهم كما �� 

 م٢٠١٦

 ٧١٨ ال يوجد فواز العن�ي األستاذ /

 ٧٫٩٢٩ ال يوجد حسام ا�خيالاألستاذ /
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 ا�خارجي�ن املراجع�ن-٢٠

 

تم �عي�ن  م)٢٠١٦مايو  ٢هـ (٢٥/٧/١٤٣٧خالل اجتماع ا�جمعية العامة غ�� العادية للمساهم�ن الذي عقد بتار�خ 

كمراجع�ن خارجي�ن مش��ك�ن للسنة املالية  والسادة/ ارنيست و�و�غ عضو شركة �ي �ي أم ��)الفوزان والسدحان (السادة/

  .م٢٠١٦د�سم��  ٣١املن��ية �� 

 

 وضر�بة الدخل واملدفوعات األخرى  الز�اة-٢١

 

 كما ي��:م ٢٠١٦لعام يتم �سديد الز�اة وضر�بة الدخل 

 

 املساهم�ن السعودي�ن )أ

مليون ر�ال �� عام  ٣٥مليون ر�ال سعودي (١٨حوا�� م ٢٠١٦بلغت الز�اة الشرعية املستحقة ع�� املساهم�ن السعودي�ن لعام 

 م) وال�ي ستحسم من حص��م من توزيعات األر�اح املستقبلية. ٢٠١٥

 

 ) املساهم�ن غ�� السعودي�ن ب    

مليون ر�ال  ٩٩م حوا�� ٢٠١٦بلغت ضر�بة الدخل املستحقة ع�� املساهم�ن غ�� السعودي�ن عن حص��م من الدخل لعام 

 توزيعات األر�اح املستقبلية.وال�ي ستحسم من حص��م من  م)٢٠١٥مليون ر�ال �� عام  ١٦٤سعودي (

 

 ا�جهات ا�حكومية ج)    

 يو�ح ا�جدول أدناه املدفوعات الرئيسية ل�جهات ا�ح�ومية: 

 

 ٢٠١٥ ٢٠١٦ آالف الر�االت)(املدفوعات 

 ٢٦٣٫٩٠١ ٣٢٦٫٦٣٧ الز�اة وضر�بة الدخل

 ٥٦٫٦٦٨ ٥٨٫٣٥١ التأمينات االجتماعية

 ٦٦٩ ٦٩٠ رسوم تأش��ات وجوازات

 ٣٢١٫٢٣٨ ٣٨٥٫٦٧٨ اإلجما��

 

 األسهم  برنامج-٢٢

 

 (وسيشارم برنامج منحة األسهم ٢٠٠٨وشر�اتھ التا�عة (ويشار إل��م فيما �عد بـ "املجموعة") �� يناير من عام  األولالبنك أطلق 

وذلك ") ملؤهل�نا إل��م فيما �عد بـ " املوظف�ن (وسيشار التنفيذي�ن وكبار موظفي املجموعة  ال��نامج") للموظف�ن“بـ إليھ فيما �عد 

م) ٢٠٠٧نوفم��  ٢٠هـ (املوافق ١٤٢٨ذو القعدة  ١٠�� بناًء ع�� موافقة مجلس اإلدارة ع�� ا�خطة األولية خالل اجتماعھ املنعقد 

وتم �عديل  م).٢٠٠٨مارس  ٤هـ (املوافق ١٤٢٩صفر  ٢٦تار�خ بخطا��ا موجب وموافقة مؤسسة النقد العر�ي السعودي ب

 ٢٧هـ (املوافق ١٤٣٠شعبان  ٥م بموجب موافقة مجلس اإلدارة خالل اجتماعھ بتار�خ ٢٠٠٩األسهم �� عام  استحقاقشروط 

نوفم��  ٩هـ (املوافق ١٤٣٠ذوالقعدة  ٢٠ تار�خبخطا��ا بموجب م) وموافقة مؤسسة النقد العر�ي السعودي ٢٠٠٩يوليو 

وظف�ن املؤهل�ن سوف �ستلمون أسهم من البنك �� حالة تحقيقهم الشروط واألح�ام م). وحسب ا�خطة املعدلة فإن امل٢٠٠٩

 التالية:
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 قهماستحقايطلب من املوظف�ن املؤهل�ن االستمرار �� خدم��م لدى املجموعة ملدة سنت�ن من تار�خ املنحة من أجل  -

 نصف األسهم املمنوحة لهم وسنة أخرى المتالك ا�جزء املتبقي من األسهم.ل

 

أهداف نمو محددة حسب موافقة مجلس اإلدارة حيث ينتج عن تحقيق �ل هدف قيمة معينة تحقق املجموعة أن  -

 لألسهم للموظف�ن املؤهل�ن.

 

لك األسهم تستحقاق وح�ى تح�ن ف��ة ا ،القانو�ي لهذه األسهم �� أي وقت و�موجب أح�ام ال��نامج، لن تصبح املجموعة املالك

�ن ستدير صندوق برنامج أسهم املوظف لالستثمار  األول ف�ي لن تحصل ع�� أي حق �� التصو�ت. و�موجب ال��نامج، فإن شركة 

 لألح�ام والشروط ال�ي وافق عل��ا مجلس إدارة البنك �� االجتماع املشار إليھ أعاله ومؤسسة النقد العر�ي 
ً
وستعمل وفقا

أي �عديالت أخرى ع�� أح�ام وشروط ال��نامج ا�حصول ع�� موافقة مسبقة  تتطلبو إليھ أعاله.  السعودي �� خطا��ا املشار 

 من مؤسسة النقد العر�ي السعودي. 

 

 ) من القوائم املالية املوحدة.٣٧( اإليضاح رقموللمز�د من التفاصيل ير�� االطالع ع�� 

 

 املطبقة األنظمة-٢٣

 

 العر�ي السعودي مؤسسة النقدبأح�ام نظام مراقبة البنوك ونظام الشر�ات واألنظمة الصادرة عن مقام  األول ال��م البنك 

بنوك باألنظمة ا�حالية ال�ي تحكم عمل ال وهيئة السوق املالية.  و�� حال وجود أي اختالف �� األنظمة املطبقة، فإن البنك يل��م

 ية.والشر�ات املساهمة قبل تأسيس هيئة السوق املال

 

ر�ال الذي يمثل الغرامات ال�ي فرض��ا ا�جهات اإلشرافية �� اململكة ع�� البنك  ١٫٩٠٠٫٣٢٨ مبلغم ٢٠١٦دفع البنك خالل عام  

 كما هو مو�ح �� ا�جدول التا��:

 

 املبلغ (بالر�ال) ا�جهة ال�ي فرضت الغرامة

 ١٫٣٩٢٫٣٢٨ مؤسسة النقد العر�ي السعودي

 ٢٠٠٫٠٠٠ هيئة السوق املالية

 ٣٠٨٫٠٠٠ بلدية  ال اتغرامالو  اآل��غرامات لوحات أجهزة الصراف 

 ١٫٩٠٠٫٣٢٨   اإلجما�� 

 

 

 

 إقـــرارات-٢٤

 بما ي��: األول يقر مجلس إدارة البنك 

 

عّدت بالش�ل ال�حيح. -
ُ
 أن �جالت ا�حسابات أ

ّفذ بفاعلية. -
ُ
ّعد ع�� أسس سليمة ون

ُ
 أن نظام الرقابة الداخلية أ

يوجد لدى البنك أي اتفاقيات �عت�� أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو العضو املنتدب أو املدير املا�� أو أنھ ال  -

ـــــــــــــــــي  باســــــتثناء ما تم ذكره، أي من تا�ع��م لھ مصــــــ�حة مادية ف��ا  األطراف مع البند ا�خاص باملعامالتفـ

 .فـي هذا التقر�ر العالقة ذات
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 مواصلة �شاطھ.أنھ ال يوجد أي شك يذكر �� قدرة البنك ع��  -

 بتار�خ م٢٠١٦املالية املوحدة لعام  القوائمبناء ع�� توصــــــــــــية �جنة املراجعة، وافق مجلس اإلدارة ع��  -

 م.٢٠١٦ /٢٣/٠٢

 

عتمد البنك األول طر�قة التصــــــــــــو�ت ال��اك�ي ا ،م٠٢/٠٥/٢٠١٦بموجب قرار صــــــــــــادر عن ا�جمعية العامة غ�� العادية بتار�خ 

بنك قام الو��ذا  الســــــــعودي�ن، وعليھ تم �عديل النظام األســــــــا�ــــــــىي للبنك ليعكس هذا التغي��. النتخاب أعضــــــــاء مجلس اإلدارة

  .بتطبيق �افة أح�ام الئحة حوكمة الشر�ات الصادرة عن هيئة السوق املالية

 

 خاتمــة

عهده  وإ�� سمو و��بتوجيھ أس�ى آيات الشكر والتقدير إ�� ح�ومة خادم ا�حرم�ن الشر�ف�ن  األول يتشرف مجلس إدارة البنك 

مؤسسة  ومعا�� محافظ ستثمار األم�ن وسمو النائب الثا�ي لرئيس مجلس الوزراء وإ�� معا�� وز�ر املالية ومعا�� وز�ر التجارة واال 

 النقد العر�ي السعودي ومعا�� رئيس هيئة السوق املالية ملا يقدمونھ من دعم متواصل للقطاع املصر�� باململكة.

 

س �شــــكره وتقديره إ�� جميع مســــاه�ي البنك وعمالئھ ومراســــليھ ع�� ثق��م املســــتمرة ودعمهم املتواصــــل، وإ�� كما يتوجھ املجل

 إدارة البنك وموظفيھ ع�� إخالصهم وكفاء��م وعملهم كفر�ق، والذين لوال جهودهم ملا تمكن البنك من تحقيق هذه النتائج.

 

 وهللا املوفق ،،،،،،،،  

 

 مجلــس اإلدارة         

 


