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البنك للعام المنتهي  يسر مجلس إدارة البنك السعودي لالستثمار)البنك( أن يقدم تقريره السنوي عن نشاطات
 م. 0/11ديسمبر  11في 

 

 نظرة عامة
 

م. ويعمل 1791الصادر في عام  11شركة مساهمة سعودية بموجب المرسوم الملكي رقم م2كتأسس البنك 
موقع البنك وموزعة في أنحاء المملكة العربية السعودية. قسم نسائي  11تحتوي على فرعاً  04من خالل 

 .www.saib.com.saعلى شبكة االنترنت هو 
 

 مالك البنك الرئيسيين هم:
 

  0112  المؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية% 

 1911    المؤسسة العامة للتقاعد% 

 412   شركة سعودي أوجيه المحدودة% 

  912   شركة جي بي مورغان للتمويل% 

  911    البنك األهلي التجاري% 
 

والتقليدية لألفراد والشركات  المتوافقة مع الشريعةواسعة من المنتجات والخدمات  مجموعةيقدم البنك 
المتوسطة والصغيرة من خالل الفرع الرئيسي وشبكة الفروع الممتدة على نطاق المملكة، ويقدم والمؤسسات 

البنك خدمات ومنتجات مصممة خصيصا للشركات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية من خالل مراكزه 
سواق أل. ويقدم البنك خدمات الوساطة في كل من ااإلقليمية الثالث في كل من الرياض وجده والخبر

والتي بالكامل له والمملوكة  ةلى خدمات إدارة األصول من خالل شركته التابعإضافة إلالسعودية والعالمية با
 في هذا المجال. ةتعتبر رائد

 

الخدمات المصرفية تتوزع أنشطة البنك على ثالثة قطاعات أعمال رئيسة هي: الخدمات المصرفية لألفراد، 
في المملكة العربية السعودية هما تان ن تابعاويمتلك البنك السعودي لالستثمار شركت للشركات، والخزينة،

. والتي يمتلكهما البنك بالكامل وشركة السعودي لالستثمار العقارية االستثمار لألوراق المالية والوساطة
عودية شقيقة وهي امريكان اكسبرس )السعوديه(، ربعة شركات سأوباالضافة لذلك يستثمر البنك في 

اوريكس السعودية للتأجيرالتمويلي، أمالك العالمية للتمويل والتطوير العقاري، شركة المتوسط والخليج 
 للتأمين وإعادة التأمين التعاوني السعودية.

 

 السعودية.وليس للبنك أي شركات تابعة أخرى أو أنشطة تجارية خارج المملكة العربية 
 

المملكة العربية السعودية وإلشراف مؤسسة النقد العربي السعودي المعمول بها في ألنظمة ليخضع البنك 
 واألنظمة التي تصدرها وزارة التجارة وهيئة السوق المالية.

 

 وقد اشتملت أهم إنجازات البنك خالل هذا العام على استمرار تعزيز البنك ألعماله األساسية والمؤشرات
لى تحسين نوعية الخدمات وتوسعة برامج التمويل الشخصي وشبكة الصرف اآللي إالمالية، باإلضافة 

لى التوسع في إفي الخدمات المصرفية لألفراد. وكجزء من خطة البنك الهادفة  الميكنةوتحقيق المزيد من 
مصرفية اإلسالمية والتي تقديم الخدمات المصرفية لألفراد، واصل البنك التوسع في برنامج )األصالة( لل
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ربعة و أ ة. ومن خالل هذا البرنامج يقوم البنك بتشغيليعتشمل خدمات التمويل واالستثمار المتوافقة مع الشر
فرعاً في مختلف مناطق المملكة، تعمل بالكامل وفق أحكـام الشــريعة اإلســالمية. وفيما يخص  ربعينأ

وكالتي ســتاندرد اند  لية مراجعة التصنيف اإلئتماني مع كل منإستمر البنك في عمالتصنيف اإلئتماني فقد 
على التوالي. كما  ’A-‘ / ‘F0‘ و‘  ’A-‘ / ‘A-0أكدتا تصنيف البــنك على الدرجات حيث  بورز وفيتش 
 وورد من جي بي مورغان،أعلى عدة جوائز عالمية مثل جائزة إليت م 0/11خالل عام حصل البنك 

جائزة أفضل بنك إسالمي و ، وجائزة أفضل بنك محلي إسالمي ف اّلي،اوجائزة افضل بطاقة صر
وجائزة افضل عالمة  ،للعام الثاني على التوالي وجائزة التميز في المسئولية اإلجتماعية، للمصرفية المتميزة

على كما حصل البنك  م.0/11لعام  العربية السعودية وأخيراً جائزة أفضل بنك تجاري في المملكة ،تجارية
 شهادة الجودة )أيزو( في كل من جودة الخدمة وخطة إستمرارية العمل.

 
 نتائج العمليات

 
مليون لاير  192قدره بارتفاع  م0/11يون لاير سعودي خالل العام مل 11049حقق البنك دخالً صافياً بلغ 

مليون لاير سعودي، ويرجع هذا االرتفاع  710م والذي بلغ 0/10% مقارنة بالعام 01نسبته سعودي أو ما 
لية وارتفاع حصة البنك من دخل يانخفاض المصاريف التشغإلى إرتفاع األرباح التشغيلية  وبالدرجة األولى 

 الشركات الزميله.
 

 من إيداعات أسواق المال والعموالت الخاصة دخل صافي دخل العموالت الخاصة، والتي تشمل وارتفع 
مارية والقروض مخصوماً منها مصاريف العموالت الخاصة من الودائع والقروض المحفظة االستث
مليون لاير سعودي في  11000م مقارنة بـمبلغ  0/11 مليون لاير سعودي في 11112األخرى، إلى 

 %./1مليون لاير سعودي و بنسبة  101م بارتفاع قدره 0/10
 

   112م، مقارنة بـ 0/11مليون لاير سعودي في العام  170وبلغ مجموع األتعاب من الخدمات البنكية 
% ويعود سبب 02مليون لاير سعودي وبنسبة  97م  أي بارتفاع قدره 0/10مليون لاير سعودي في العام 

 الى تركيز البنك على تطوير قطاعات األعمال الجديدة.  ةالزياد
 

ض اثمارات المقتناة لغير أغروبلغت المصروفات التشغيلية قبل خصم مخصص إنخفاض قيمة االست
مليون لاير  110مقارنة بـ م 0/11في عام مليون لاير سعودي  910المتاجرة ومخصص خسائر االئتمان 

األفراد. وقد أدى حجم المصروفات التشغيلية مصرفية تكاليف م بسبب التوسع في 0/10سعودي في عام 
% لسنة 12114م ، مقارنة بـ 0/11%  لسنة 11111نسبة كفاءة بلغت صافي م إلى 0/11في عام 

على إجمالي دخل  اتمخصصالم، ويحسب معدل الكفاءة بقسمة مصاريف التشغيل قبل خصم 0/10
، وتمثل هذه النسبة مؤشراً مهماً وأساسياً لمدى كفاءة مراقبة الغير مكررهالتشغيل مخصوماً منها المكاسب 

 وإدارة الموارد.  
 

مليون لاير سعودي في  11011مليون لاير سعودي، مقارنة بـ  11011 م0/11في عام  العملياتبلغ دخل 
 %. 12و أمليون لاير سعودي  /14م، بارتفاع قدره 0/10عام 
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عام مليون لاير سعودي في  00بلغ مخصص االنخفاض في االستثمارات المقتناة لغير أغراض المتاجرة 
مليون لاير  1/2تمان بلغ مخصص خسائر االئم بينما 0/10مليون لاير سعودي في  17 م مقارنة بـ0/11

م 0/11م. وتشكل مخصصات عام 0/10مليون لاير في  022مقارنة بـمبلغ م 0/11في عام سعودي 
استمراراً للسياسة المتحفظة التي يعتمدها البنك بإبقاء احتياطيات خسائر القروض عند مستويات تتوافق مع 

باإلضافة إلى التحسن في جودة  اب أية  خسارة محتملةحجم محفظة القروض وتكون قادرة على استيع
 .األصول

 
 م0/10% في عام 1110بـ  مقارنة م0/11% في عام 1140إرتفع العائد على متوسط الموجودات الى  

% في 1/119بـ  مقارنةم 0/11في عام % 11111وارتفع أيضا العائد على متوسط حقوق المساهمين الى
 م .0/10عام 

 
 م كما يلي:0/10و م 0/11ديسمبر  11دخل البنك من قطاعات األعمال الرئيسية كما في يتلخص صافي 

 
 

 

 
 
 

 قائمة المركز المالي الموحدة
 

 2711مليار لاير سعودي مقارنة بـ  4/12 مجموعهم ما 0/11 ديسمبر 11بلغ إجمالي الموجودات كما في 
 %.11مليار لاير سعودي أو  0110م وبزيادة قدرها 0/10ديسمبر  11مليار لاير سعودي كما في

 
مليار لاير سعودي  1919صل إلى يل% 10أو مليار لاير سعودي  114وارتفع صافي االستثمارات بمبلغ  

% من إجمالي  40األولى الدرجة ستثمارات من إبلغت االستثمارات المصنفة ك . م0/11ديسمبر  11في 
 م.0/11ديسمبر  11كما في للبنك المحفظة االستثمارية 

 
مليار لاير  0911% ليصل إلى /0 أو مليار لاير سعودي 1112ض والسلف بمبلغ القرووارتفع صافي  

مليون لاير  172 الى م. وانخفضت القروض والسلف غير العاملة0/11ديسمبر  11سعودي كما في 
نسبة  وإنخفضت م.0/10ديسمبر  11كما في  مليون /02مقارنة بـ م 0/11ديسمبر  11كما في سعودي 

م 0/11% كما في ديسمبر 140/ إلى غير العاملة مقارنة باجمالي القروض والسلفوالسلف القروض 

 1023  1021 

 )باالف الرياالت(  )باالف الرياالت( 

 878.252  862.735 الخدمات المصرفية لألفراد

 322.382  323.332 الخدمات المصرفية للشركات

 332.522  637.223 الخزينة واالستثمار

 22.737  33.272 والوساطةادارة األصول 

 721.039  1.682.838 صافي الدخل
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 11مليون لاير سعودي كما في  9/0 بلغ مخصص خسائر االئتمانوم. 0/10% في 1107مقارنة بـ 
 % تقريبا من القروض والسلف غير العاملة.194م بنسبة تغطية قدرها 0/11ديسمبر 

 
في نهاية  مليار لاير سعودي 29% لتصل إلى01 أو مليار لاير سعودي1111ارتفعت ودائع العمالء بمقدار 

ارتفعت الودائع بينما  ،%/0 أو مليار لاير سعودي 114وارتفعت الودائع تحت الطلب بقيمة  ،م0/11عام 
 %.01 أو مليار لاير سعودي 1014بمقدار ةذات العمول

 
بمبلغ مليار لاير سعودي ألغراض األجل متوسط م بإبرام إتفاقية قرض 0/11مايو  /1قام البنك بتاريخ 

كما  .م0/11لمدة خمس سنوات. هذا وقد استخدم القرض بالكامل، ويستحق سداده في مايو  التشغيل العام
سنوات بمبلغ مليار لاير مدته خمس متوسط األجل م بإبرام إتفاقية قرض 0/10يونيو  00قام البنك بتاريخ 

تخضع   م.0/19سعودي ألغراض التشغيل العام. تم إستخدام القرض بالكامل ويستحق سداده في سبتمبر 
هذه القروض لعمولة بمعدالت متغيرة. ويحق للبنك سداد كل قرض مبكراً عن موعده وذلك وفقاً لشروط 

 ةتتطلب المحافظه على نسب مالية معينوأحكام إتفاقية كل قرض. تشمل اإلتفاقيات أعاله على شروط 
 م.0/11ديسمبر  11باإلضافه إلى شروط أخرى والتي التزم بها البنك بالكامل  كما في 

 

 إجمالي حقوق الملكية وكفاية رأس المال
 

مليار لاير  710م ، مقارنة بـ 0/11كما في نهاية عام  مليار لاير سعودي 1/11ارتفعت حقوق الملكية الى
وبلغت نسبة إجمالي  مليون سهم. /22القائمه للبنك . يبلغ مجموع األسهم م0/10 سعودي في نهاية العام

% كما في 1217م مقاربة بـ 0/11ديسمبر  11% كما في  1019 الموجوداتحقوق الملكية إلى إجمالي 
م مقارنة 0/11ديسمبر  11كما في  9142وقد تحسنت رافعة البنك المالية لتصل إلى  م.0/10ديسمبر  11
 م.0/10ديسمبر  11في  /111بـ 
 

 142بقيمة إجمالية قدرها لكل سهم لاير سعودي  /19/م بتوزيع أرباح قدرها 0/11قام البنك خالل عام 
لاير سعودي لكل سهم  1/1/خصم الزكاة على حصة السعوديين وقدرها  باالضافة إلىمليون لاير سعودي، 
لعام أقترح مجلس اإلدارة توزيعات أرباح وباالضافة لذلك  مليون لاير سعودي. 1111وبقيمة إجمالية قدرها 

سعودي لاير  /14/مليون لاير سعودي، تعادل توزيعات األرباح هذه ما مقداره  /00بقيمة  م 0/11
 1912والبالغة الزكاة التي سيتم إستقطاعها من المساهمين السعوديين  خصم بعدبالصافي للسهم، و ذلك 

مليون لاير  //212م رفع رأس مال البنك من 0/11اقترح مجلس اإلدارة في عام  لاير سعودي.مليون 
مليون  //1سهم الى مليون  /22مليون لاير سعودي وذلك بزيادة عدد األسهم من  ///11سعودي الى 

خالل الجمعية  اتاالقتراح هعرض هذتمليون لاير من بند االرباح المبقاة. وس //2سهم عن طريق رسملة 
 م.0/10العامة الغير عادية المتوقع انعقادها خالل عام 

 
العربي تقوم إدارة البنك بمراقبة كفاية رأس المال وإستخدام رأس المال النظامي. حيث تفرض مؤسسة النقد 

% مقابل الموجودات المرجحة 4السعودي اإلحتفاظ بحد أدنى من رأس المال النظامي بمعدل اليقل عن 
 المخاطر.

 



    

 م3102تقرير مجلس اإلدارة  
 

 02/020/10/ 2صفحة  

 

يقوم البنك بمراقبة مدى كفاية رأسماله وذلك بإستخدام المعدالت المحددة من قبل مؤسسة النقد العربي 
ارنة بنود رأس المال المؤهل مع الموجودات السعودي، وبموجبها يتم قياس مدى كفاية رأس المال وذلك بمق

لتزامات المحتملة والمبالغ اإلسمية للمشتقات إلالمدرجة في قائمة المركز المالي الموحدة والتعهدات وا
 بإستخدام المبالغ المرجحة إلظهار المخاطر المتعلقة بها.

 
لركيزة االساسية والمساندة لتصل إلى اة رأس مال بلغت نسبة معدل كفاي م0/11ديسمبر   11كما في 
 .م0/10ديسمبر  11% كما في 19110% مقارنة بـ 12110

 

 أضواء على الوضع المالي للخمس سنوات الماضية

 (السعودية )بماليين الرياالت 10/1 00/1 10/1 /1/0 //70

 :ملخص قائمة الدخل     

 (1إجمالى الدخل ) 01194 11414 119/7 11400 11111

 (0إجمالى المصاريف ) 910 110 104 /29 221

 ارباح العمليات 11011 11011 11/41 11090 11/99

 المخصصات  107 100 191 402 222

 صافي الدخل 11049 710 9/4 007 200

 

 :ملخص الميزانية العمومية     

 صافي ،قروض وسلف 091219 101/21 091110 0//111 071942

 صافي ،استثمارات 191171 1/1710 41471 /41/1 1/1919

 إستثمارات في شركات زميلة 11/91 711 472 412 419

 اجمالي الموجودات 4/1072 271/19 211701 211071 2/1104

 ودائع العمالء 291/00 0/1010 /11199 191012 141009

 الملكيةاجمالي حقوق  1/1021 71197 41229 41101 91004

  

   
 :النسب المئوية

 % الملكيةالعائد على متوسط حقوق  11111 1/119 4104 2121 9101
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 العائد على متوسط الموجودات % 1140 1110 1119 140/ 11/1

 مالءة رأس المال % 12110 19110 17110 19107 10104

      

10141 12141 11104 12144 10190 
إلى إجمالي الموجودات  الملكيةحقوق 

% 

 
 .دخل العمليات و الحصة في دخل الشركات الزميلة من الدخل كالً إجمالي  يتضمن  (2)

المصاريف التشغيلية مستبعد منها كال من المخصصات وحصص  ( إجمالي المصاريف تشمل اجمالي0)
 حقوق الملكية الغير المسيطرة.

 
 

 التحليل الجغرافي لإليرادات
 

المملكة العربية السعودية كماهو موضح تحققت معظم إيرادات البنك بشكل أساسي من نشاطاته في 
 )باالف الرياالت السعودية( بالملخص ادناه:

 

 
 

 إدارة المخاطر 
  

تحديد وقياس وتجميع  إلى الحاجة إلىالقطاع المالي والعمليات التجارية وتنوع المواقع الجغرافية  تطور أدى
ال مخاطر. المقابل  لتحقيق النسبة األمثل للعوائدللمخاطروذلك الستخالص التوزيع األمثل لرأس المال  فّعً

ويدير البنك مخاطره بطريقة منظمة ومنتظمة وشفافة من خالل سياسة واعية  للخطروبنفس الوقت واسعة 
 بحيث تشمل جميع ادارات البنك في الهيكل التنظيمي، وتقوم هذه االدارة بقياس المخاطروعمليات الرصد. 

 
 المالمح الرئيسية لسياسة البنك في إدارة المخاطر تشمل ما يلي:

 

 دارة المخاطر والرقابة الداخليةاإلدارة التوجيه العام إلقدم مجلس ي.  

 تعتبر إدارة المخاطر جزأ ال يتجزأ  من عمليات البنك وتعتبر من الركائز الجوهرية  في الكفاءات 
 .األساسية لجميع موظفيها

  اخل البنك،لعمليات بطريقة منسقة داالسيولة ووالسوق و ئتمانية إلالمخاطر اكل من يديرالبنك 

 إدارة المخاطر في البنك مستقلة عن وحدات األعمال في البنك.  وظيفة 
 

 اإلجمالي  المنطقة الشرقية الغربية  المنطقة المنطقة الوسطى 

0/11 1112/1107 01/1120 1/21711 01/111112 

0/10 11012104/ 0001247 411211 1190111/0 
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المراجعة الداخلية للبنك برفع تقاريرها إلى لجنة المراجعة التابعة  باإلضافة إلى ما سبق، تقوم إدارة
مدى التزام إدارات البنك بسياسات وإجراءات  لمجلس اإلدارة والتي توفر تأكيدات مستقلة عن

 المخاطر ومدى كفاية وفعالية إدارة المخاطر في البنك.
 

 وفيما يلي وصف للمخاطر الهامة التي يتعرض لها البنك وكيفية ادارتها. 
 

 

 مخاطر االئتمان
 

يقوم البنك بإدارة مخاطر اإلئتمان التي يتعرض لها و تتمثل مخاطر اإلئتمان في عدم مقدرة طرف 
أداة مالية محددة، مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية. ما على الوفاء بالتزاماته بشأن 

ينشأ التعرض لمخاطر اإلئتمان أساسا عن المخاطر المتعلقة باإلئتمان الموجود في محفظة القروض 
والسلف واإلستثمارات. توجد أيضاً مخاطر إئتمان في األدوات المالية خارج المركز المالي مثل 

 ئتمان.اإللتزامات لمنح اإل
 

البنك إحتماالت التعثر للعمالء بإستخدام نظام تصنيف مخاطر داخلي، كما يستخدم البنك أيضاً  يحدد
 ما أمكن ذلك. معتمدة عالمياً نظام  تصنيف مخاطر خارجي معد من قبل وكاالت تصنيف 

 

 مخاطر السوق
 

قات النقدية المستقبلية مخاطر السوق هي المخاطر المتعلقة بالتذبذب في القيمة العادلة أو التدف
لألدوات المالية نتيجة التقلب في متغيرات السوق كأسعار العموالت و أسعار صرف العمالت 

 األجنبية و أسعار األسهم.
 

 سعار العموالتأمخاطر  ( أ
 

تنشأ مخاطر أسعار العموالت من احتمالية تقلبات أسعار العموالت والتي بدورها قد تؤثر 
المستقبلية أو القيم العادلة لألدوات المالية. وقد وضع مجلس إدارة البنك على التدفقات النقدية 

حدودا متعلقة بالفجوة الخاصة بمخاطر أسعار العموالت للفترات المحددة و يراقب البنك 
مراكزه على أساس يومي ويقوم بإستخدام استراتيجيات التحوط من المخاطر للتأكد من بقاء 

 ة.المراكز ضمن الحدود المقرر
 

 ب( مخاطر أسعار صرف العمالت
 

تنشأ مخاطر اسعار الصرف من التقلبات في أسعار الصرف السائدة بالسوق وتؤثر على 
المركز المالي للبنك وتدفقاته النقدية. ويقوم مجلس اإلدارة بوضع حدود لمستوى المخاطر 

 يومياً.المقبولة لكل عملة وبشكل إجمالي لمراكز العمالت، ويتم مراقبتها 
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 ج( مخاطر أسعار األسهم
 

تتمثل مخاطر أسعار األسهم في مخاطر إنخفاض القيم العادلة لألسهم نتيجة تغيرات محتملة 
في مستويات مؤشرات األسهم وقيمة كل سهم على حدة. ويقوم مجلس اإلدارة بوضع حدود 

 لمستوى المخاطر المقبولة لكل قطاع ويتم مراقبتها يومياً.
 

 
 السيولةمخاطر 
 

تحدث وعدم مقدرة البنك على تلبية صافي متطلبات التمويل الخاصة به. في تمثل مخاطر السيولة ت
مخاطر السيولة عند وجود إضطراب في السوق أو إنخفاض مستوى اإلئتمان مما يؤدي إلى شح 

 مفاجئ في بعض مصادر التمويل.
 

ويتم عمل اختبارات التأكد  والمطلوباتللموجودات يقوم البنك بمراقبة مستوى السيولة اليومية 
بصفة مستمرة تحت إحتماليات مختلفة والتي تغطي كل من الحاالت الطبيعية والحادة ألحوال 
السوق. جميع سياسات وإجراءات السيولة يتم مراجعتها و الموافقة عليها من قبل لجنة إدارة 

ح مستويات السيولة  في البنك ويكون الموجودات و المطلوبات بالبنك. يتم عمل تقارير يومية توض
 ذلك متوافقا مع تعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي.

 
 مخاطر العمليات

 

الخسارة الناتجة عن عدم كفاية أو إخفاق اإلجراءات مخاطر تعرف مخاطر العمليات على أنها 
 الداخلية أو األفراد أو األنظمة أو عن أحداث خارجية.

 
على مستوى البنك لمخاطر  طر العمليات المعتمد من قبل مجلس اإلدارة تعريفاً يوفر نظام إدارة مخا

العمليات ويحدد المبادئ التي يتعين فيها تحديد مخاطر العمليات وتقييمها ومراقبتها والسيطرة عليها 
من خالل التقييم المستمر لمخاطر العمليات وضبطها في كافة أقسام العمل وذلك من خالل إجراءات 

قييم الذاتي للمخاطر والمراقبة عن كثب لخطط العمل المتفق عليها كنتيجة إلجراءات التقييم الذاتي الت
للمخاطر. ووضع جدول لمخاطر العمليات للبنك ككل من أجل مراقبة خسائر مخاطر العمليات التي 

سائر يتم تكبدها على أساس متواصل واتخاذ اإلجراءات التصحيحية الستبعاد او تقليل تلك الخ
 مستقبال.
 

 وتتضمن المكونات الرئيسية لهذا اإلطار من سياسات وإجراءات وضوابط موثقة وشاملة.
 

 خطة إستمرارية العمل
 

ز تقدما ملحوظا في هذا احرإستمر في إيدرك البنك أهمية التخطيط الستمرارية األعمال و قد 
شأنها أن تيسر على البنك ادارة و م.  إن انشاء خطة عمل مستمرة فعالة من 0/11المجال في عام 

األزمات المخلة بالعمليات اليومية بطريقة منظمة ومنسقة.  و تلك الخطة ستساعد البنك  تأثير تنظيم
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على اإلدارة الفعالة تجاه أي خلل في عملياتها مما يتيح للبنك استعادة مكانته االقتصادية بأسرع وقت 
غير متوقعة قد تعطل العمليات التجارية اليومية بشكل كلي  وأكثر فعالية ممكنة ألي حادثة طارئة أو

 أو جزئي.
 

قام البنك فقد . جراءات استمرارية األعمالإل برفع مستوى االختبارم قام البنك 0/11خالل عام 
خالل  خرىأتين، و عدة اختبارات لعلى التفاصيل خالل فترتين منفصأخذ أمع  بعمل اختبارين

وكانت التجارب ناجحة مما يعطينا الثقة بأن البنك قادر على التعامل مع أي حالة طارئة قد  السنة.
 الستمرارية األعمال على األقل مرتين في السنة. هختبارإتحدث. وسيواصل البنك عملية 

 
للعام  ISO 001/1م على شهادة 0/11حصل البنك في عام  بجهود البنك في هذا المجال اً وإعتراف

 األفرادإلدارة عملية استمرارية األعمال في كل من قطاعات مصرفية على التوالي،  الثاني
 في الحصولفي العالم  أوائل المنظماتمن والشركات والخزينة.  ومن الجدير بالذكر أن البنك كان 

عتراف بحقيقة أنه عند حدوث اإل حصول البنك على هذه الشهادة يعنيحيث أن على هذه الشهادة. 
 للتعامل معها. فعالةحاالت طارئة يوجد لدى البنك هيكلة عملياتية 

 
 إستراتيجية تكنولوجيا المعلومات

 

جية طموحة إلدارة تكنولوجيا يوضع البنك إسترات ،جل تلبية المطالب القوية في نمو األعمالأمن 
االستراتيجية المعتمدة من مجلس االدارة تركز على دعم  هالمعلومات للخمس سنوات القادمة. هذ

ضافة إلى بناء روابط قوية بين جميع وحدات إلفراد والشركات، باألالنمو في مصرفية كل من ا
 .األعمال في البنك

 
ضافة إلى نظام تتبع حالة إلللمشاريع، با شاملةميثاق وطريقة تنفيذ ب مدعومةية جالستراتيا هذه

لى ذلك تم إضافة إلعليه من قبل إدارة مشاريع مركزية. وبا ةنشاؤه والسيطرإالمشاريع والذي تم 
والذي يدار من قبل لجنة تتضمن كبار  جيا المعلوماتووضع هيكل جديد للحوكمة إلدارة تكنول

 .التنفيذيين في البنك
 

قارئ  وتعزيز خدمات العمالء مثل  البنك عمالأم لدعم نمو 0/11خالل عام  تم إطالق عدة مشاريع
أخطاء الهوية الوطنية والذي يتيح للبنك التعرف على العمالء من خالل الهوية مما يساعد على تقليل 

عن طريق الفوري يضا خدمة ايداع النقد أطلق أعمليات االحتيال، وقد اإلدخال اليدوي وتقليل 
طالق خدمة الرواتب االكترونية وهذه الخدمة إيضا أ. وتم ساعه 00 على مدار الـ اآلليالصراف 

ربطها مع نظام حماية االجور   والتي تم، نياً لكتروإتساعد الشركات على دفع مرتبات موظفيها 
طالق خدمة إوتم  صدار شهادة بدفع رواتب موظفيهم.إ يتيح للعمالء مما)الصادر من وزارة العمل( 

الياً مما يمكن العمالة من رواتب  أصحاب األعمال تحويلتتيح للعمالء  والتي Easy Payت بطاقا
وقد كان البنك أول  .إستالم وتحويل رواتبهم من خالل البطاقة ودون الجاجة إلنشاء حساب مع البنك

 .العربي السعودي بنك يصدر هذه البطاقات المتوافقة مع تعليمات مؤسسة النقد
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 نتائج قطاعات األعمال
 

إدارة البنك على أساس قطاعات األعمال. ويجري تنفيذ العمليات بين قطاعات األعمال بناء على تتم 
الشروط واألحكام التجارية من خالل استخدام أسعار التحويل ومنهجيات التخصيص. يحتوي 

م 0/11لعامي  من القوائم المالية الموحدة على ملخص لنتائج قطاعات األعمال 09اإليضاح رقم 
 .م0/10و
 

قطاعات التالية:العلى الرئيسية بنك لتنقسم أعمال ا  
 

 الخدمات المصرفية لألفراد
 

يقدم البنك السعودي لالستثمار تشكيلة واسعة من الخدمات المصرفية التقليدية واإلسالمية 
لألفراد وقطاع األعمال من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من مركزه الرئيس وعبر شبكة 
من الفروع موزعة على مناطق المملكة العربية السعودية. وتشمل الخدمات الحسابات 

أنشطة الوساطة ووفير وحسابات الودائع ألجل، والمرابحة اإلسالمية، الجارية، وحسابات الت
دولية كما يقدم البنك مجموعة من المنتجات المصرفية المتوافقة مع المحلية واللألسهم 

الشريعة اإلسالمية من خالل فروعه. ويمتلك البنك شبكة واسعة من أجهزة الصرف اآللي 
 ية.لتغطية مناطق المملكة العربية السعود

 

 الخدمات المصرفية للشركات
 

تركز الخدمات المصرفية للشركات على تقديم منتجات وخدمات مالية ذات جودة نوعية 
عالية للشركات والمؤسسات والهيئات الحكومية ومؤسسات القطاع العام. ويتم تقديم هذه 

حلول مالية الخدمات من المراكز اإلقليمية الثالث للبنك في الرياض وجدة والخبر لتوفير 
مبتكرة. وتشمل الخدمات والمنتجات المالية المقدمة تمويل المشاريع، وتمويل رأس المال 
العامل، وتمويل التجارة والخدمات، واالعتمادات المستندية للواردات والصادرات، 
وخطابات االعتماد للدفع عند االقتضاء،خطابات الضمان، خصم الكمبياالت، التحصيالت 

 تجات أخرى متعلقة بالتجارة العامة والمتوافقة مع الشريعة االسالمية. بأنواعها ومن

 
 الخزينة 

 

تتولى هذه الوحدة مسؤولية إدارة المتاجرة بالعمالت األجنبية، وإدارة التمويل والسيولة، 
ومحافظ استثمارات البنك والمنتجات المالية. كما تقوم إدارة الخزينة أيضاً بإدارة هيكل 

والمطلوبات الخاص بالبنك، ومخاطر أسعار الفائدة، وتقدم التوجيه لمعطيات الموجودات 
 حجم الميزانية العمومية واألسعار.

 
 شبكة الفروع

 

للسيدات.  قسماً  أحد عشر تحتوي علىثمانية وأربعون فرعاً  م0/11بلغ عدد فروع البنك نهاية عام 
م ويقوم حالياً بتشغيل شبكة تضم ما 0/11لي خالل العام اآلصرف جهاز لل 12كما أضاف البنك 
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كما أضاف البنك   جهاز صرف آلي موزعة في أنحاء المملكة العربية السعودية. 171مجموعه 
 جهاز. 11771إلى  األجهزةمجموع  لجهاز نقاط البيع ليص 11014

 

 برنامج )األصالة( للمصرفية االسالمية
 

يقدم البنك تحت برنامج )األصالة( عدة منتجات متوافقة مع الشريعة االسالمية. وقد أعطيت هذه 
المنتجات االهتمام الخاص لضمان توافقها مع أحكام الشريعة االسالمية ومالءمتها للسوق المحلي 

اعتبارها ادراكاً لتزايد الطلب على المنتجات والخدمات االسالمية وأهمية المصرفية االسالمية، ب
توجهاً استراتيجياً للبنوك العاملة في المملكة والمنطقة. ويقوم البنك من خالل هذا البرنامج بتشغيل 

 أربعة وأربعون فرعاً تعمل وفق أحكام الشريعة اإلسالمية.
 

 الشراكات االستراتيجية
 

 يمتلك البنك ثالثة شركات تابعة في المملكة العربية السعودية:
 

    شركة االستثمار لألوراق المالية والوساطة، والتي تقدم خدمات الوساطة وخدمات الترتيب
ويمتلك البنك فيها  مليون لاير سعودي /02ويبلغ رأس مالها  والحفظ في األوراق المالية،

 . جميع االسهم الصادرة تعتبر عادية وال يوجد اية ادوات دين على الشركة ،%//1نسبة 
   ،ويمتلك البنك  لاير سعودي اّلف //2يبلغ رأس مالها  شركة السعودي لالسثمار العقارية

جميع االسهم الصادرة تعتبر عادية وال يوجد اية ادوات دين على  ،%//1فيها نسبة 
 .الشركة

   من قبل البنك، 22بي إن بي باريبا إلدارة األصول وهي مملوكة  بنسبة  شركة صائب %
أنظر  –المتبقية شركاء سعوديين وغير سعوديين )تحت التصفية  %02صة بينما يمتلك ح

جميع االسهم  مليون لاير سعودي /2يبلغ رأس مالها  ،الفقرة أدناه التالية لتفاصيل إضافية(
 .الصادرة تعتبر عادية وال يوجد اية ادوات دين على الشركة

 
المقدم من  م بإعتماد الطلب0/11سبتمبر  02قامت هيئة السوق المالية السعودية )"الهيئة"(، بتاريخ 

 شركة اإلستثمار لألوراق المالية والوساطة )شركة اإلستثمار( لإلستحواذ على صافي موجودات
شركة صائب بي إن بي باريبا إلدارة األصول )شركة إدارة األصول(. كما قامت الهيئة بإعتماد 

فة األنشطة المرخصة )تعامل، إدارة، ترتيب، طلب شركة اإلستثمار لتعديل إطار األعمال ليشمل كا
تقديم المشورة والحفظ لألوراق المالية(. علماً بأن إتمام إتفاقية تحويل األعمال بين شركة اإلستثمار 

تعتبر شركة إدارة في الوقت الحالي و م.0/11ديسمبر  11و شركة إدارة األصول اكتملت بتاريخ 
 تحت التصفية القانونية. األصول

 
في المملكة العربية  شركات شقيقة أربعة في السعودي لالستثمار البنكيساهم   لى ما سبق،ضافة إباإل

 على النحو التالي : السعودية
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     إكسبرس )السعودية( المحدودة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجله شركة أميركان
)الشرق األوسط(  في المملكة العربية السعودية بالمشاركة مع شركة أميركان إكسبرس

% من رأس مالها، /2ويمتلك البنك  مليون لاير سعودي /1يبلغ رأس مالها البحرين،
ونشاطها الرئيس هو إصدار البطاقات اإلئتمانية وتقديم منتجات أميركان إكسبرس األخرى 

 في المملكة.
 
    يبلغ رأس  شركة أوريكس السعودية للتأجير التمويلي، وهي شركة مساهمة سعودية مقفلة

مليون سهم ويمتلك البنك  10. عدد األسهم المصدرة فيها مليون لاير سعودي /10مالها 
. ونشاطها الرئيس هو تقديم خدمات من األسهم المصدرة %14مليون سهم تمثل  10170

 التأجير التمويلي في المملكة.
 

    ركات محلية و خليجية شركة أمالك العالمية للتمويل و التطوير العقاري مشاركًة مع عدة ش
 //7يبلغ رأس مالها  ية السعوديةبوهي شركة مساهمة مغلقة تعمل الشركة في المملكة العر

مليون  07مليون سهم ويمتلك البنك  /7 . عدد األسهم المصدرة فيهامليون لاير سعودي
و نشاطها الرئيس هو تقديم منتجات و خدمات  .ن األسهم المصدرةم% 10سهم تمثل 

 ل العقاري.التموي
 

     وهي شركة تأمين)ميدغلف(شركة المتوسط والخليج للتأمين واعادة التأمين التعاوني ، 
 //1 عدد األسهم المصدرة فيها. يبلغ رأس مالها مليار لاير سعودي سعودية مساهمة

ونشاطها . ن األسهم المصدرةم% 17 مليون سهم تمثل17مليون سهم ويمتلك البنك 
 منتجات وخدمات تأمين متكاملة في المملكة.الرئيس هو تقديم 

 

 جميع الشركات أعاله مسجلة وتعمل في المملكة العربية السعودية.
 

 التصنيف االئتماني
 

يعتبر التصنيف اإلئتماني عنصراً مهماً للمشاركة في األسواق المالية العالمية، وبما أن اإلقتصاد 
التصنيف اإلئتماني ضرورية لمجرد ضمان التمويل العالمي يتجه نحو التكامل فإنه لم تعد عملية 

والدخول الى أسواق رأس المال فحسب، بل وإلظهار االلتزام باتباع أعلى المعايير في إدارة 
 من خاللوخالل العام قام البنك بمراجعة شاملة لتصنيفه االئتماني  لمعترف بها دولياً.المخاطر ا

وكالتي ستاندرد اند بورز و فيتش للتقييم االئتماني. فقد قامت وكالة ستاندارد اند بورز بمنح البنك 
“A-“ / “A-0”  لالجلين الطويل و القصير بدون تقلبات تستحق الذكر، وتعرف وكالة ستاندرد اند

 بورز هذين التصنيفين كالتالي:
 

     :التصنيف طويل األجل للمصدر 

يمتلك مقدرة قوية على الوفاء بالتزاماته المالية، لكنه ” A-“على تصنيف  المقترض الحاصل
أكثر عرضة، نوعاً ما، للتأثيرات السلبية الناتجة عن التغيرات في الظروف واألحوال 

 اإلقتصادية من المقترضين الحاصلين على تصنيفات أعلى.
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  شهرا(: 16التصنيف قصير األجل للمصدر )أقل من 

يمتلك مقدرة مقبولة على الوفاء بالتزاماته المالية إال أنه ” A-0“ل على المقترض الحاص

أكثر عرضة، نوعاً ما، للتأثيرات السلبية الناتجة عن التغيرات في الظروف واألحوال 

 اإلقتصادية من المقترضين الحاصلين على تصنيفات أعلى . 

 
ويل والقصير. وتعرف وكالة فيتش لألجلين الط” A-“ / “F0“وقد منحت وكالة فيتش البنك تصنيف 

 هذين التصنيفين كالتالي:

 

 :التصنيف طويل األجل للمصدر 

إلى وجود توقعات متدنية لمخاطر االئتمان. ولدى المصدر قدرة قوية ” A-“يشير التصنيف 

على الوفاء بااللتزامات المالية، إال أن هذه القدرة أكثر عرضة للتغيرات في الظروف 

 ادية من الحاصلين على تصنيفات أعلى .واالحوال االقتص

 

  شهرا(: 16التصنيف قصير األجل للمصدر )أقل من 

إلى جودة االئتمان مع مقدرة مقبولة على الوفاء بااللتزامات المالية، إالّ ” F0“يشير تصنيف

 أن هامش األمان ليس بحجم هامش األمان للحاصلين على تصنيفات أعلى.

 

لقوة األداء المالي للبنك، ولجودة أصوله المالية، ومستوى الرسملة جاءت هذه التصنيفات نتيجة 

مدعومين بسياسة محافظة، ودرجة سيولة كافية. وتأخذ هذه التصنيفات باالعتبار أن البنك يعمل في 

أحد أقوى القطاعات المصرفية وأفضلها تنظيماً في الشرق االوسط وجميع األسواق الناشئة. وتعكس 

لالساسيات  ممنوحة من قبل وكالتي ستاندرد اند بورز وفيتش قوة التقييم االئتمانيهذه التصنيفات ال

 االقتصادية المتينة للمملكة.

 

هذه التصنيفات من قبل وكالتي ستاندرد اند بورز و فيتش تعتبر " معايير تصنيف استثمارية " في 

 .العالميةق اسواال
 

 توزيع االرباح
 

ك بناءاً على توصيات مجلس االدارة ووفق ما تنص عليه لوائح يوزع الربح السنوي الصافي للبن
 االشراف البنكي كما يلي:

 

احتجاز المبالغ الضرورية لدفع الزكاة عن حصة الشركاء السعوديين وضريبة الدخل عن  ( أ
حصة الشركاء االجانب حسب النظام المطبق في المملكة. يقوم البنك بدفع المبالغ الى 

ومن ثم يقوم بخصم الزكاة المستحقة على الشركاء السعوديين مصلحة الزكاة والدخل 
 والضريبة المستحقة على الشركاء االجانب من صافي االرباح.
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% من االرباح المتبقية من الصافي وذلك بعد خصم الزكاة 02تخصيص ما ال يقل عن  ( ب

حتى يعادل والضريبة المستحقتين حسبما ورد في النقطة "أ" أعاله الى االحتياطي النظامي 
 هذا االحتياطي على االقل رأس المال المدفوع.

 

يراه مجلس االدارة  يستخدم المتبقي بعد خصم ماورد أعاله في النقطتين "أ" و "ب" وفق ما ( ج
 وبموافقة الجمعية العمومية.

 
مليون لاير سعودي، بما  /00، إقترح مجلس اإلدارة توزيعات أرباح نقدية بقيمة 0/11في عام 
لاير سعودي للسهم، وذلك بعد الزكاة التي سيتم إستقطاعها من المساهمين السعوديين  /14/مقدارة 

مليون لاير سعودي.  هذا وقد اقترح مجلس االدارة أيضاً إصدار أسهم مجانية  1912والبالغة 
لاير سعودي لكل سهم، بما يعني منح سهم مجاني  /1سهم بقيمة أسمية  ///1///2/1مقدارها 

 سهم قائم. هذا وسيتم طرح أقتراح توزيعات األرباح و اصدار األسهم المجانية خالل11واحد لكل 
 . 0/10إجتماع الجمعية العمومية الغير العادية التي من المتوقع انعقادها خالل 

 
مليون لاير سعودي،  142، أقترح مجلس اإلدارة توزيعات أرباح نقدية للسنة بقيمة 0/10في عام 

لاير سعودي للسهم، و ذلك بعد الزكاة التي سيتم  /19/رباح هذه ما مقداره تعادل توزيعات األ
مليون لاير سعودي. هذا وقد أقرت الجمعية  1111استقطاعها  من المساهمين السعوديين والبالغة 

( ذلك االقتراح بشأن 0/11مارس  11)الموافق  1010ربيع ثاني  07العمومية العادية المنعقدة في 
 رباح. هذا وقد تم دفع صافي توزيعات األرباح  بعد أنعقاد الجمعية.توزيعات األ

  
مليون لاير  10012، أقترح مجلس اإلدارة إجمالي توزيعات أرباح نقدية للسنة بقيمة 0/11في عام 

مليون لاير سعودي(  092لاير سعودي للسهم ) /12/سعودي. تعادل توزيعات األرباح ما مقداره 
لاير سعودي  /11/التي سيتم استقطاعها  من المساهمين السعوديين والبالغة  باإلضافة إلى الزكاة

مليون لاير سعودي(. وقد أقرت الجمعية العامة العادية للمساهمين هذا  /0712على السهم )
(. وتبعاً لذلك 0/10مارس  14)الموافق  1011ربيع الثاني  02اإلقتراح في إجتماعها المنعقد في 

 عات األرباح لمساهمي البنك.تم دفع صافي توزي
 

 التغير في ملكية أسهم البنك  )لرئيس وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين(
 

يتكون مجلس إدارة البنك من أشخاص طبيعيين ممثلين بالمجلس بصفتهم الشخصية. وفيما يلي بيان 
أزواجهم وأوالدهم و دارة وكبار المدراء التنفيذيينبإجمالي ما يمتلكه رئيس وأعضاء مجلس اإل

 القصرمن أسهم أو أدوات دين:
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 أعضاء مجلس اإلدارة:
 

 اسم من تعود له المصلحة تسلسل

 نهاية العام بداية العام

 صافي التغيير
 نسبة التغيير

 عدد األسهم %
أدوات 
 أدوات الدين عدد األسهم الدين

 %0 - __ 3.666 __ 3.666 عبدهللا صالح بن جمعه 1

 %0 - __ 1.222 __ 1.222 عبدالرحمن محمد الرواف 2

(2000000) __ 10000 __ 201.000 د. عبدالرؤوف محمد مناع 3  (55.90%) 

 %100 1660101 __ 1660101 __ 0 العذل علي صالح 4

 % 0 - __ 2.444 __ 2.444 مشاري ابراهيم المشاري 9

 %100 1950551 __ 1950551 __ 0 الصالح سعود د. فؤاد 6

 % 0 - __ 1.222 __ 1.222 عبدالعزيز عبدالرحمن الخميس 1

 %100 10000 __ 10000 ___ 0 د. عبدالعزيز عبدهللا النويصر 1

 
 

 المدراء التنفيذيين:
 

 اسم من تعود له المصلحة تسلسل
 نهاية العام بداية العام

صافي 
 التغيير

 نسبة التغيير
 أدوات الدين عدد األسهم أدوات الدين عدد األسهم %

1 
 %1.11 130150 __ 1.262.920 __ 1.111.130 مساعد بن محمد المنيفي

 % 15.19 30.144 __ 116.236 __ 199.352 رمزي عبدهللا النصار 2

 %63.53 15.900 __ 90.000 _____ 30.900 ديفيد جونسون 3

 

 المدفوعات النظامية
 

تحسم الزكاة المستحقة على المساهمين السعوديين من حصتهم من األرباح الموزعة. أما ضريبة 
مدفوعة من قبل المساهمين غير السعوديين على حصتهم من األرباح فيتم الالدخل المستحقة وغير 

 حسمها من األرباح الموزعة.
 

بلغت  كمامليون لاير سعودي للزكاة لصالح حملة األسهم السعوديين. 14وقد دفع البنك ما قيمته 
مليون لاير سعودي. 1111ن يالمساهمين غير السعوديمن قبل المدفوعة المستحقة وضريبة الدخل 

مليون لاير سعودي كضرائب إستقطاع من المدفوعات لغير  219وقد قام البنك أيضا بدفع ماقيمته 
 م.0/11ديسمبر  11تهي في المقيمين خالل العام المن
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قام البنك بإستالم تقديرات إضافية للزكاة و ضريبة الدخل والضرائب المستقطعة بإجمالي مبلغ 
مليون لاير سعودي يخص إقرارات الزكاة، وضريبة الدخل للبنك وضرائب مستقطعة  1119يقارب 

 التقديرات.. قام البنك بتقديم إستئناف عن هذة 4//0إلى  1//0عن األعوام من 
 

قرار الزكوي إلمليون لاير سعودي  وذلك عن ا 142 هإستلم البنك تقديرات زكاة بمبلغ إضافي قدر
. هذه التقديرات اإلضافية كانت بسبب قيام البنك بخصم إستثمارات محددة 0/11و /0/1 يلعام

وقد قام البنك  طويلة األجل من الوعاء الزكوي، والذي لم تسمح به مصلحة الزكاة و ضريبة الدخل.
بإستئناف هذه التقديرات لدى مصلحة الزكاة و ضريبة الدخل بعد التشاور مع مستشاري الزكاة 
الُمعينين، ولم يصل البنك أي رد بهذا الخصوص. ال يمكن في الوقت الحالي البت بشكل أكيد بشأن 

 أي تقدير معقول حول القيمة النهائية للزكاة المفروضة. 
 

مليون لاير سعودي كتأمينات إجتماعية للموظفين والتي تتضمن  00كما قام البنك بدفع ما قيمته 
 في مليون لاير سعودي تمثل الحصص المدفوعة من قبل الموظفين خالل العام المنتهي 1111مبلغ 
 /19/ه جتماعية. كما قام البنك أيضا بدفع ما قيمتإلالعامة للتأمينات ا م للمؤسسة0/11ديسمبر  11

مليون لاير  110ومبلغ  مليون لاير سعودي مقابل رسوم تأشيرات ورسوم حكومية أخرى مرتبطة،
 م.0/11ديسمبر  11 في سعودي رسوم بلديات خالل العام المنتهي

 
 العقوبات والجزاءات النظامية

 

 :م0/11عام خالل التالية مليون لاير سعودي للجهات الرقابية  112بدفع غرامات قدرها  البنكقام 
 

 10/  مؤسسة النقد العربي السعودي
 111     بلديات

 

 السعودة والتدريب

 

قدرها في دعم برامج السعودة حيث حافظ البنك على نسبة سعودة  0/11استمر البنك خالل عام 

 باإلضافة لذلك زاد البنك عددوليعكس إلتزام البنك بالسعودة.   م0/11ديسمبر  11كما في  97%

 % من إجمالي الموظفين.10 ما نسبته إلى لتصل العامالتالنساء 

 

ديسمبر  11بلغ عدد الدورات التدريبية التي التحق بها موظفو البنك خالل العام المنتهي في  
يوماً تدريبياً  7142)بمعدل  موظفا سعودياً  744دورة مختلفة شارك فيها أكثر من   290م 0/11

 . م(0/11لكل موظف سعودي خالل عام 
 

في مجالي  و اخرى ،كترونيإللميع الموظفين عن طريق التعليم اقام البنك دورات تدريبية لجأكما 
% اتموا هذا 44 همن موظفي البنك اي مانسبت 11/90اجمالي  .مكافحة غسل األموال واإللتزام

 .التدريب
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ة اختيار، يفي كيفيواصل البنك السعودي لالستثمار إثراء فلسفته المبنية على قيم عن طريق دمجها 

مع وضع هذا . م، واإلعتراف ،وتدريب موظفيه من خالل بيئة تعليمية شاملة طويلة االجليوتقي
الهدف في االعتبار، فقد صمم ونفذ البنك عدد من البرامج التي تستهدف الشباب السعوديين، وفي 

وعالوة على ذلك، قام البنك  الوقت نفسه، تحديد و مراجعة االحتياجات التدريبية لجميع الموظفين. 
 .بإنشاء بوابة التعلم اإللكتروني والمكتبة اإللكترونية التي هي في متناول جميع الموظفين

 
إطالق برنامج توظيف الشباب في البنك،  م0/11 عام في تمولزيادة دعم هذه االستراتيجية، 

 القطاع المصرفي.ب وتأهيلهم لإللتحاقلضمان تدريب حديثي التخرج 
 
برنامج الخريجين وبرنامج المسار السريع )أو ما يسمى بـ كل من في تقديم  يواصل البنك أيضاً و

إستقطاب ويهدف برنامج الخريجين والذي يمتد لمدة إثني عشر شهراً إلى  ين. ي"فتره"( للسعود
 أفضل المرشحين المتقدمين مع استهداف وجود خلفية أكاديمية قوية ودرجة جامعية واإلبقاء على

فترة او برنامج المسار السريع لتمكين الموظفين السعوديين المؤهلين  وتم تصميم برنامج . عالية
 لتطوير مواهبهم البنكية ومساعدتهم في دخول فريق اإلدارة العليا للبنك في المستقبل.

 
 مزايا الموظفين

 

ة عملهم وفقاً للخطوط تستحق المزايا واجبة السداد للموظفين إما عند انتهاء خدماتهم أو خالل مد
العريضة المنصوص عليها في نظام العمل والعمال السعودي ووفقاً لسياسات البنك. وقد بلغت قيمة 

فيما يخص مكافأة نهاية  م 0/11ديسمبر  11المخصصات التي تم تجنيبها خالل السنة المنتهية في 
 1/111مليون لاير سعودي ويبلغ رصيد مكافأة نهاية الخدمه ما يقارب  1919الخدمة للموظفين 

 م.0/11ديسمبر  11مليون لاير سعودي كما في 
 

يقدم البنك لموظفيه المؤهلين )الموظفين( برنامج تحفيزي محسوب على أساس األسهم )البرنامج( 
البنك بمنح الموظفين أسهم والمسمى "برنامج منحة األسهم للموظفين". بموجب هذا البرنامج يقوم 

يتم إكتسابها خالل أربعة سنوات. تقاس تكلفة البرنامج على أساس قيمة األسهم في تاريخ الشراء، 
والتي يبدأ اإلعتراف بها خالل الفترة التي ينص خاللها الوفاء بشرط الخدمة بإستخدام طريقه تسعير 

أسهم الموظفين من قبل البنك بالتكلفة، مناسبه، والتي تنتهي بتاريخ االستحقاق. تسجل خيارات 
وتظهر كبند مخصوم من حقوق الملكية بعد تعديل مصاريف المعامالت، وتوزيعات األرباح، 

سمهاً بقيمة إجمالية قدرها  7091101م بمنح 0/11وأرباح أو خسائر بيع األسهم.  قام البنك خالل 
ديسمبر  11لاير سعودي كما في  مليون 0710مليون لاير سعودي وبلغ رصيد البرنامج  1110
 من القوائم المالية الموحدة على معلومات إضافية حول البرنامج. 11م. يحتوي اإليضاح رقم 0/11

 
كما يقوم البنك بتقديم برامج أخرى لإلدخار واألمان الوظيفي لموظفيه المؤهلين مبنية على مساهمة 

لموظفين في تاريخ استحقاق كل برنامج.  وقد مشتركة بين الموظف والبنك.  تدفع هذه المساهمات ل
م فيما يخص 0/11ديسمبر 11بلغت قيمة المخصصات التي تم تجنيبها خالل السنة المنتهية في 

مليون 0111مليون لاير سعودي ويبلغ رصيد البرنامج ما يقارب  0112برنامج األمان الوظيفي 
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المخصصات التي تم تجنيبها خالل م.  وقد بلغت قيمة 0/11ديسمبر  11لاير سعودي كما في 
 مليون لاير سعودي. /1فيما يخص برنامج اإلدخار   م0/11ديسمبر 11السنة المنتهية في 

 
 عقود األطراف ذوي العالقة

 
تكن هناك أي عقود ( في القوائم المالية فإنه  لم  11بخالف المعلومات الواردة في االيضاح رقم )

أو المدير المالي أو أي من  الرئيس التنفيذيأطراف ذوي عالقة بأعضاء مجلس اإلدارة أو  مع
 أقاربهم.

 

 تكوين مجلس اإلدارة
 

بانتخاب اعضاء مجلس إدارة البنك لدورته  م0/11يناير  04قامت الجمعية العامة العادية بتاريخ 
التغيرات في عضوية مجلس اإلدارة م وقد تمثلت 0/11 فبراير 10القادمة والتي بدأت بتاريخ 

د. عبدالعزيزالعوهلي واالستاذ فيصل البسام من عضوية المجلس وبانتخاب كل من  كل من بخروج
 وقد اصبح تكوين عضاء جدد،أك االستاذ صالح العذل ود. فؤاد الصالح ود. عبدالعزيز النويصر

 مجلس اإلداره من السادة التالية أسمائهم: 
 

اإلدارة للشركات عضوية مجالس 
 المساهمة العامة األخرى

 
 التصنيف

 
 المنصب

 اإلسم

 
 عبدهللا صالح  بن جمعة  رئيس المجلس غير تنفيذي –مستقل  الزامل لالستثمار الصناعي

السعودية  –الوطنية للبتروكيماويات 
 الخميسعبدالعزيز عبدالرحمن  نائب الرئيس غير تنفيذي –مستقل  العالمية للبتروكيماويات

 
 عبدالرحمن محمد الرواف عضومجلس إدارة غير تنفيذي –مستقل  -

 –شركة المراعي –مجموعة صافوال 
مدينة  –هرفي للخدمات الغذائية

 د. عبدالرؤوف محمد مناع عضومجلس إدارة غير تنفيذي –مستقل  المعرفة اإلقتصادية  

 
 إدارةعضومجلس  غير تنفيذي –مستقل  السعودية إلعادة التأمين

 
 مشاري ابراهيم المشاري

 
 صالح علي العذل عضومجلس إدارة غير تنفيذي –مستقل  شركة االتصاالت السعودية

 
 د. فؤاد سعود الصالح عضومجلس إدارة غير تنفيذي –مستقل  -

 
 د. عبدالعزيز عبدهللا النويصر عضومجلس إدارة غير تنفيذي –مستقل  -

        

 اللجان التالية:يضم مجلس اإلدارة 
 
  اللجنة التنفيذية، وتتكون من خمسة أعضاء، وتقوم هذه اللجنة بممارسة الصالحيات

 االئتمانية والمصرفية والمالية في البنك.



    

 م3102تقرير مجلس اإلدارة  
 

 02/020/10/ 17صفحة  

  لجنة المراجعة، وتتكون من خمسة أعضاء إثنان منهم من أعضاء مجلس اإلدارة وثالثة
باإلشراف على أعمال الرقابة الداخلية أعضاء من خارج المجلس، وتقوم لجنة المراجعة 

وتشرف هذه  وتقدم التوصيات بخصوص تعيين المراجعين الخارجيين واألنشطة التابعة.
 اللجنة أيضاً على أعمال لجنة اإللتزام.

 
  لجنة الترشيحات والمكافآت، وتتكون من أربعة أعضاء، وتقوم اللجنة بمهام التوصية

اإلدارة بناءاً على السياسات المعتمدة، ومراجعة القدرات  لمجلس اإلدارة بالتعيينات لمجلس
والمؤهالت لعضوية مجلس اإلدارة بشكل سنوي، ومراجعة تركيبة المجلس والتوصية بعمل 

 للمجلسعن تقديم التوصيات  مسؤولة أيضاواللجنة  التغييرات الالزمة إن دعت الحاجة.

المتصلة  وغيرها من األنشطة، تهاوتعديال لبنكاالتعويضات في  سياسة بالموافقة على

 بسياسات واجراءات التعويضات.
 

 وفيما يلي قائمة بأعضاء هذه اللجان:
 

 اللجنة التنفيذية  لجنة المراجعة لجنة الترشيحات والمكافآت

 )الرئيس( عبدالعزيز عبدالرحمن الخميس )الرئيس( د. عبدالرؤوف محمد مناع )الرئيس( عبدالرحمن الرواف 

 عبدالرحمن محمد الرواف العذل علي صالح ابراهيم المشاريمشاري 

 الصالح سعود د. فؤاد صالح الخليفي)عضو خارجي( الصالح سعود د. فؤاد

 مشاري ابراهيم المشاري )عضو خارجي(عبدهللا العنزي العذل علي صالح

 النويصر عبدهللا د. عبدالعزيز )عضو خارجي(مناحي المريخي 
 

 حضور أعضاء مجلس اإلدارة 
 

 م كالتالي:0/11اجتماعات لمجلس اإلدارة خالل العام  خمسةتم عقد 
 

 أسماء االعضاء الحضور تاريخ االجتماع

 م112/020/11
عبدهللا بن جمعة، عبدالرحمن الرواف، مشاري المشاري، عبدالعزيز 

 د. فؤاد الصالح، ، د. عبدالعزيز النويصر، صالح العذل  الخميس،

 م112/120/11
عبدهللا بن جمعة، عبدالرحمن الرواف، مشاري المشاري، عبدالعزيز 

 ، صالح العذل ، د. عبدالرؤوف مناعد. فؤاد الصالح  الخميس،

 م02/120/11/
عبدهللا بن جمعة، عبدالرحمن الرواف، مشاري المشاري، عبدالعزيز 

د. عبدالعزيز  ل،، صالح العذ ، د. عبدالرؤوف مناعد. فؤاد الصالحالخميس، 
 النويصر

 م002/720/11
عبدهللا بن جمعة، عبدالرحمن الرواف، مشاري المشاري، عبدالعزيز 

د. عبدالعزيز  ، صالح العذل، ، د. عبدالرؤوف مناعد. فؤاد الصالحالخميس، 
 النويصر

 م1221020/11
عبدهللا بن جمعة، عبدالرحمن الرواف، مشاري المشاري، عبدالعزيز 

د. عبدالعزيز  ، صالح العذل، ، د. عبدالرؤوف مناعد. فؤاد الصالحالخميس، 
 النويصر
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 م كالتالي:0/11العام  للجنة التنفيذية خالل إجتماعاً  اثني عشرتم عقد 
 

 أسماء االعضاء الحضور تاريخ االجتماع

 فيصل البسام، عبدالرحمن الرواف، مشاري المشاري، عبدالعزيز الخميس م102/120/11

 م012/020/11
، د. عبدالعزيز النويصر، د. فؤاد عبدالرحمن الرواف، عبدالعزيز الخميس

 ، مشاري المشاريالصالح

 د. فؤاد الصالح، عبدالرحمن الرواف، مشاري المشاري، عبدالعزيز الخميس م112/120/11

 م012/020/11
 د. فؤاد الصالح، عبدالرحمن الرواف، مشاري المشاري، عبدالعزيز الخميس

 م092/220/11
، د. عبدالعزيز النويصر، د. فؤاد عبدالرحمن الرواف، عبدالعزيز الخميس

 ، مشاري المشاريالصالح

 م02/120/11/
، د. عبدالعزيز النويصر، د. فؤاد عبدالرحمن الرواف، عبدالعزيز الخميس

 ، مشاري المشاريالصالح

 م012/920/11
عبدالعزيز النويصر، د. فؤاد ، د. عبدالرحمن الرواف، عبدالعزيز الخميس

 ، مشاري المشاريالصالح

 م012/420/11
 د. فؤاد الصالحعبدالرحمن الرواف، ، عبدالعزيز الخميس

 م002/720/11
، د. عبدالعزيز النويصر، د. فؤاد عبدالرحمن الرواف، عبدالعزيز الخميس

 ، مشاري المشاريالصالح

 م1/21120/11
، د. عبدالعزيز النويصر، د. فؤاد الروافعبدالرحمن ، عبدالعزيز الخميس

 ، مشاري المشاريالصالح

 م021020/11/
 ، مشاري المشاري، د. فؤاد الصالحعبدالرحمن الرواف، عبدالعزيز الخميس

 م0021020/11
، د. عبدالعزيز النويصر، د. فؤاد عبدالرحمن الرواف، عبدالعزيز الخميس

 ، مشاري المشاريالصالح

 
 م كالتالي: 0/11 العام للجنة الترشيحات والمكافأت خالل إجتماعاتثالثة تم عقد 

 

 
 
 
 
 

 أسماء االعضاء الحضور تاريخ االجتماع

 فيصل البسام، مشاري المشاري، عبدالرحمن الرواف، عبدالعزيز الخميس م102/120/11

 ، د. فؤاد الصالح، صالح العذلمشاري المشاري عبدالرحمن الرواف،  م1/2/120/11

 ، د. فؤاد الصالح، صالح العذلعبدالرحمن الرواف،  مشاري المشاري م021020/11
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 م كالتالي:0/11اجتماعات للجنة المراجعة خالل العام  خمسةتم عقد 

 

 
 )باالف الرياالت السعودية(مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة والمدراء التنفيذيين 

 
 11العام المنتهي في  بلغت المكافآت المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة والمدراء التفيذيين خالل

 م كما يلي:0/11ديسمبر 
 

 
 إقرار مجلس اإلدارة

 

 يقر مجلس اإلدارة وفقا الفضل المعلومات المتاحة له من جميع النواحي الجوهرية بما يلي: 
 

 .أنه تم إعداد سجالت الحسابات بالشكل الصحيح 

 تنفيذه بفعالية. أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتم 

 أسماء االعضاء الحضور تاريخ االجتماع

 م042/120/11
 د. عبدالرؤوف مناع، صالح الخليفي، د. خليل كردي عبدهللا بن جمعة، 

 حسين الحكيم

 م1/2/120/11
 ، عبدهللا العنزي، مناحي المريخيد. عبدالرؤوف مناع، صالح الخليفي

 م02/120/11/
، عبدهللا العنزي، مناحي المريخي، د. عبدالرؤوف مناع، صالح الخليفي

 صالح العذل

 م002/720/11
، عبدهللا العنزي، مناحي المريخي، د. عبدالرؤوف مناع، صالح الخليفي

 صالح العذل

 م1221020/11
، عبدهللا العنزي، مناحي المريخي، د. عبدالرؤوف مناع، صالح الخليفي

 صالح العذل

أكبر ستة مدراء تنفيذيين  
والذين استلموا أعلى المكافآت 
بما فيهم المدير العام والمدير 

 المالي

المستقلون وغير 
التنفيذيين من أعضاء 

 مجلس االدارة

أعضاء مجلس 
االدارة 
 التنفيذيين

 - 01902 111201 مكافـــــآت

 - 0/0 21100 بـــــــدالت

أية مكافآت أخرى 
دفعت شهريا أو 

 سنويا
1/11/4 - - 
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 .أنه ال يوجد أي شك يذكر بشأن قدرة البنك على مواصلة نشاطه 

 الحسابات امراجعو
 

م تعيين السادة 2 برايس 0/11مارس  11العادية المنعقدة في  العامة الغيرتم في اجتماع الجمعية 
 م.0/11المالية ووترهاوس كوبرز والسادة 2 ديلويت اند توش كمراجعين لحسابات البنك للسنة 

 
 الئحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية

 

يقوم البنك بإتباع معظم قواعد حوكمة الشركات الصادرة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي 
وقد أعد البنك خطة تمت م 0/10يونيو  /1والتي ستصبح إلزامية في م 0/10يونيو  /1بتاريخ 

 .بهذه القواعدالموافقة عليها من قبل مجلس اإلدارة لاللتزام الكامل 
 
يقوم البنك بتطبيق األحكام اإلرشادية الواردة في الئحة حوكمة الشركات في المملكة العربية و

دا م فيما ع1//1121120هـ الموافق 0121/21009السعودية الصادرة عن هيئة السوق المالية في 
 الحكم الوارد ادناة:

 

 
 المعايير المحاسبية

 

يتبع البنك المعايير المحاسبية للمؤسسات المالية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي، 
والمعايير الدولية الخاصة بالتقارير المالية. ويقوم البنك بإعداد قوائمه الموحدة طبقا لنظام مراقبة 

 .والنظام األساسي للبنك البنوك ونظام الشركات السعودي
 

 المراجعة السنوية لفعالية الرقابة الداخلية
 

يشمل نظام الرقابة الداخلي للبنك على إدارة المراجعة الداخلية وإدارة اإللتزام وإدارة المخاطر 
الفعالة التي يتبعها البنك.  وتؤثر هذه اإلدارات على جميع الجوانب المتعلقة بالضبط والرقابة الداخلية

وذلك من خالل ما توفره من عوامل تساعد على الوصول لألهداف المنشودة للبنك مع عدم اإلخالل 

 أسباب عدم التطبيق متطلبات المادة رقم المادة

 المادة السادسة
 )د(

يجب على المستثمرين من االشخاص 
ذوي الصفة االعتبارية الذين يتصرفون 

مثل صناديق -بالنيابة عن غيرهم
االفصاح عن سياساتهم في  -االستثمار

التصويت وتصويتهم الفعلي في 
، وكذلك االفصاح عن السنويةتقاريرهم 

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

 .األساسية الخاصة باستثماراتهم

اليملك البنك سلطة على هؤالء 
المساهمين ذوي الصفة االعتبارية 
اللزامهم بافصاح سياساتهم التصويتية 
واالستثمارية. وباالضافة الى ان تلك 

مارات التمثل اهمية نسبية في االسث
 مجموع ملكية أسهم البنك.
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وتعمل هذه اإلدارات وفق متطلبات وضوابط إشرافية تقدم من  .بموضوعية واستقاللية تلك اإلدارات
ذلك تحت إطار متطلبات اإللتزام خالل خطة عمل دورية سنوية تعتمد من قبل اللجان المختصة و

 الصادر من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي.
 

وتقوم إدارة البنك بدعم هذه اإلدارات الرقابية والتأكد من سالمة ونزاهة إجراءاتها مع مراعاة 
 اإللتزام بجميع األنظمة الداخلية والخارجية وعدم تضارب تلك األنظمة مع بعضها البعض.

    

هذه المنظومة الرقابية لم يصدر أية مالحظات جوهرية من أي من اإلدارات الرقابية وكنتيجة ل
 المذكورة سلفاً.

 
 واإلستدامة خدمة المجتمع

 

عدد من مشاركته في  خالل من اإلجتماعية بمسؤوليته الوفاءعلى دائم بشكل  البنك  يحرص
حيث يحرص كل الحرص على  ،الفعاليات واالنشطة والبرامج المصممة خصيصاً لهذا الهدف

وتتجسد المسؤولية اإلجتماعية للبنك من  التواجد وتقديم العون والمساعدة لجميع فئات المجتمع.
كما هو مذكور  خالل رعاية عدد من الفعاليات والنشاطات الهامة والفاعلة بجميع مناطق المملكة،

 أدناه:
 

جراء فعالية شاملة توعوية ورياضية لجميع إالبنك باإلحتفال في اليوم العالمي للسكر بحيث قام 
 موظفي  البنك و بحضور اإلدارة العليا.

 
قام البنك باالحتفال باليوم العالمي للتطوع وذلك بدعوة كافة الموظفين بالمشاركة في حملة  كما 

)كسوة الشتاء( التي تم من خاللها التبرع بالمالبس وجمعها في حاويات مخصصة موزعه في البنك 
وإيمانا من البنك بأهمية  موظفي البنك و عالقات االنسانيةوذلك تعزيزا للعالقة بين روعة. و ف

ومن هذا المنطلق ورغبة من البنك في صنع ثقافة تطوعية تنبع من الداخل بهدف  ،الفعال التطوع
تشجيع الموظفين للمشاركة في خدمة المجتمع باعتبارها واجب ديني ووطني قام البنك بتكوين فريق 
تطوع متعاون على مدى عام كامل في أعمال الخير التي تندرج تحت الخطة السنوية للمسئولية 

 ذلك لترسيخ مفهوم العمل التطوعي.االجتماعية، و
 

على دعم مختلف الفعاليات الرياضية والترفيهية  يشجع ويحرص وايضاً في مجال الرياضة فالبنك
نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بين األتحاد و  التي تقام من أجل الشباب حيث قام برعاية

 ن النصر و الهالل.الشباب. و كما قام ايضاَ برعاية نهائي كأس ولي العهد بي
  

شركاء بالتنمية والواجب االجتماعي علينا تجاه الوطن موظفيه البنك السعودي لالستثمار  يعتبر
بمناسبة شهر رمضان المبارك  للسنة الثانية على التوالي، البنك واوالمجتمع ، حيث قام موظف

بتوزيع سالل غذائية لعدد من األسر الفقيرة  بمساهمة خالصة منهم ، كما قاموا بتنظيم فكرة لمعايدة 
األسر الفقيرة بكسوة العائالت المحتاجة بتوفير قسائم شرائية بمبلغ محدد مسبق الدفع وتم توزيعها 
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، وذلك بمساهمة منهم في حملة "عايدهم تفرح  على عدد كبير من العائالت لكسوتهم بكسوة العيد
 .بعيدك"

قام البنك برعاية )قرية سند لألطفال( التي تم تخصيص الدخل الناتج منها لصالح االطفال كذلك  
 المرضى  الماصبين بمرض السرطان.

 
إلفصاح والذي تم إعداده وفقاً لمعايير ا الثانيم بإصدار تقرير االستدامة 0/11كما قام البنك خالل 

محققاً التقدير )ب( لمستوى التطبيق. يعرض هذا التقرير جهود  (GRI)العالمية حسب منظمة 
ومنجزات البنك في مجال االستدامة من خالل الفعاليات االجتماعية واالقتصادية والبيئية خالل عام 

امة المنشأه م. يسعى البنك من خالل هذا االنجاز إلى إثبات التزامه طويل األجل تجاه إستد0/10
إلضافة إلى الشفافية واستخدام هذا التقرير كمعيار للتقارير القادمة ولمتابعة وتطوير األداء في هذا اب

 .للبنكالمجال. يوجد هذا التقرير في الموقع االلكتروني 
 

 الخاتمة
 

عبدهللا يسر مجلس اإلدارة أن يعبر مرة أخرى عن امتنانه لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك 
بن عبدالعزيز آل سعود، ويخص بالشكر وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة 
السوق المالية على دعمهم المتواصل والبناء. ويود المجلس أيًضا أن يتقدم بالشكر إلى جميع 
 مساهميه على تعاونهم. كما يعرب المجلس عن تقديره لثقة عمالء البنك السعودي لالستثمار

 والمساهمين، ولجهود مسؤولي وموظفي البنك وإخالصهم ووالئهم.
    

 
 


