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 المنتهي للعام البنك أنشطة عن السنوي تقريره يقدم أن( البنك)لالستثمار السعودي البنك إدارة مجلس يسر

 . م2016 ديسمبر 31 في

 ومركزه م1976 عام في الصادر 31/م رقم الملكي المرسوم بموجب سعودية مساهمة كشركة البنك تأسس

 معظم في موزعة نسائي قسم 12 على تحتوي فرعا   48 خالل من ويعمل الرياض مدينة في الرئيسي

 هو االنترنت شبكة على االكتروني البنك وموقع. السعودية العربية المملكة مناطق

www.saib.com.sa. 

 :هم الرئيسيين البنك مالك

 

 17.32                                  للتقاعد العامة المؤسسة% 

 17.26                  اإلجتماعية للتأمينات العامة المؤسسة  % 

 8.58                         المحدودة أوجيه سعودي شركة% 

 7.49                للتمويل الدولية مورغان بي جي شركة% 

 

 التقليدية والمصرفية الشرعية الضوابط مع المتوافقة والخدمات المنتجات من واسعة مجموعة البنك يقدم

في  شرةتالمن الفروع وشبكة الرئيسي الفرع خالل من والصغيرة المتوسطة والمؤسسات والشركات لألفراد

 وشبه الحكومية والمؤسسات للشركات خصيصا مصممة ومنتجات خدمات البنك ويقدم المملكة، أنحاء

 خدمات البنك يقدم كما. والخبر وجده الرياض من كل في الثالث اإلقليمية مراكزه خالل من الحكومية

 شركته خالل من األصول إدارة خدمات إلى باإلضافة والعالمية السعودية األسواق من كل في الوساطة

 .المجال هذا في رائدة تعتبر والتي والوساطة، المالية لالوراق االستثمار شركة بالكامل، له والمملوكة التابعة

 

 السعودي العربي النقد مؤسسة وإلشراف السعودية العربية المملكة في بها المعمول لألنظمة البنك يخضع

 .المالية السوق وهيئةواالستثمار  التجارة وزارة تصدرها التي والتعليمات واللوائح

 

 األساسية أعماله تعزيز في االستمرارالمنصرم  العام خالل البنكالتي حققها  نجازاتاإل أهم ومن

 في والتنوع الخدمات نوعية وتحسين عمالئه قاعدة توسيع في االستمرار إلى باإلضافة المالية، والمؤشرات
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 المصرفية الخدمات في المكننة من المزيد وتحقيق اآللي فاالصر شبكة وزيادة الشخصي التمويل برامج

 واصل والشركات، لألفراد المصرفية الخدمات تقديم في التوسع إلى الهادفة البنك خطة من وكجزء. لألفراد

 المتوافقة واالستثمار التمويل خدمات شملي والذي اإلسالمية للمصرفية( األصالة) برنامج في التوسع البنك

 المملكة، مناطق مختلف فيمنتشرة  فرعا   وأربعين أربعةوالتي يقدمها البنك من خالل  الشرعية الضوابط مع

 عملية في البنك إستمر فقد اإلئتماني التصنيف يخص وفيما. الشرعية الضوابط أحكـام وفق بالكامل تعمل

 على البــنك صنفتا اللتان وفيتش بورز اند ســتاندرد وكالتي من كل مع اإلئتماني التصنيف مراجعة

 حصل كما. ومستقرة سالبة مستقبلية نظرة مع التوالي على’( A-‘ / ‘F2‘ و’ ‘ BBB / ‘A-2)  الدرجات

 والء برنامج وأفضل التواصل مواقع في خدمة أفضل مثل عالمية جوائز عدة على م2016 عام خالل البنك

 من الوالء برامج ضلفوأ االجتماعي التواصل نواتقل بنك وأفضل ايست، ميدل بانكر ذا مجلة من للعمالء

 الملك جائزة المعلومات، وتقنية االتصاالت وزارة من الرقمي التميز جائزة ريفيو، فاينانس اند قلوبال مجلة

 المسئولة للتنافسية خالد الملك جائزة والجودة، والمقاييس للمواصفات السعودية الهيئة من للجودة عبدالعزيز

 المال مجلة من المملكة في تجاري بنك وأفضل مستدام بنك أفضل جائزة الخيرية، خالد الملك مؤسسة من

كما حصل البنك على المركز السادس على  .بزنس اريبيان مجلة من العام بنك وجائزة االسالمية، واالعمال

فيما يخص البيئة،  ة/حوكممؤشر ستاندرد اند بورز يمستوى منطقتي الشرق االوسط وشمال افريقيا ف

 الخدمة االجتماعية، والحوكمة.و

 نتائج العمليات -

مليون  276قدره  إنخفاضم ب2016سعودي خالل العام مليون لاير  1.053حقق البنك دخال  صافيا  بلغ 

 .مليون لاير سعودي 1.329م والذي بلغ 2015% مقارنة بالعام 20.8لاير سعودي أو ما نسبته 

 في سعودي لاير مليون 2.511 بـ مقارنة ، م2016 عام في سعودي لاير مليون 2.406 العمليات دخل بلغ

 كل انخفاض الى االنخفاض هذا ويعزى%.  4.2 أو سعودي لاير مليون 105 قدره بإنخفاض م،2015 عام

 ومكاسب االرباح، توزيعاتو ،من الخدمات البنكية االتعاب دخلو الخاصة، العموالت دخل صافي من

 .العمالت تحويل ارباح في ارتفاع قابلها والتي االستثمارات،

صافي دخل العموالت الخاصة، والتي تشمل دخل العموالت الخاصة من إيداعات أسواق المال و  وبلغ

المحفظة االستثمارية والقروض مخصوما  منها مصاريف العموالت الخاصة من الودائع والقروض 
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م 2015مليون لاير سعودي في  1.731م مقارنة بـمبلغ 2016مليون لاير سعودي في  1.672األخرى، 

 فيبشكل أساسي إلى الزيادة  االنخفاض هذاعزى ي% و3.4مليون لاير سعودي و بنسبة  59قدره  فاضبانخ

 .في السوق المحلي الودائعتكلفة 

   450م، مقارنة بـ 2016مليون لاير سعودي في العام  416 وبلغ مجموع األتعاب من الخدمات البنكية

ويعزى %. 7.6مليون لاير سعودي وبنسبة  34قدره  إنخفاضم  أي ب2015مليون لاير سعودي في العام 

هذا االنخفاض الى انخفاض كل من اتعاب القروض، واتعاب المنتجات التجارية، واتعاب تداول االسهم 

 المحلية وادارة الصناديق واالتعاب الخاصة بمنتجات الخزينة.

مليون لاير سعودي  108م مقارنة بـ 2016مليون لاير سعودي في العام  146وبلغ ارباح تحويل العمالت 

 %. 35.2مليون لاير سعودي او  38م بارتفاع قدره 2015في 

م مقارنة بـ 2016مليون لاير سعودي في عام  173وبلغ دخل مكاسب االستثمارات وتوزيعات االرباح 

 %.22.1مليون لاير سعودي أو  49م، بانخفاض قدره 2015عام  مليون لاير سعودي في 222

وبلغت المصروفات التشغيلية قبل خصم مخصص إنخفاض قيمة االستثمارات المقتناة لغير أغراض 

مليون  1.034م مقارنة بـ 2016مليون لاير سعودي في عام  1.051المتاجرة ومخصص خسائر االئتمان 

% في عام 4.5انخفض مصاريف الرواتب بنسبة  .%1.6قدرها  بزيادة م2015لاير سعودي في عام 

م كل من مصروف االيجار والمباني بنسبة 2016م، وبالمقابل ارتفع في عام 2015م مقارنة بعام 2016

وقد أدى  %.2.1%، والمصاريف العمومية واالدارية بنسبة 10.5%، مصروف االستهالك بنسبة 28.9

م ، 2016%  لسنة 39.43م إلى صافي نسبة كفاءة بلغت 2016 حجم المصروفات التشغيلية في عام

م، ويحسب معدل الكفاءة بقسمة مصاريف التشغيل قبل خصم المخصصات 2015% لسنة 39.22مقارنة بـ 

مكرره، وتمثل هذه النسبة مؤشرا  مهما  وأساسيا  العلى إجمالي دخل التشغيل مخصوما  منها المكاسب غير 

 ارة الموارد. لمدى كفاءة مراقبة وإد

مليون  187م مقارنة بـ 2016مليون لاير سعودي في عام  207بلغ مخصص االنخفاض في االستثمارات  

م 2016مليون لاير سعودي في عام  246م بينما بلغ مخصص خسائر االئتمان 2015لاير سعودي في عام 

 مخصص انخفاضزى الزيادة في ع، وتم2015في عام سعودي مليون لاير  118مقارنة بـمبلغ 
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مخصصات الزيادة في . وتشكل  الى انخفاض القيمة السوقية لمحفظة البنك في االسهم المحلية االستثمارات

عند مستويات  االئتمانم استمرارا  للسياسة المتحفظة التي يعتمدها البنك بإبقاء احتياطيات خسائر 2016عام 

تعزيز ب أية خسارة محتملة باإلضافة إلى تتوافق مع حجم محفظة القروض وتكون قادرة على استيعا

 .المركز المالي للبنك

م وبلغ 2015% في عام 1.42م مقارنة بـ 2016% في عام 1.12بلغ العائد على متوسط الموجودات  

م 2015% في عام 11.12م مقارنة بـ 2016% في عام 8.40أيضا العائد على متوسط حقوق المساهمين 

. 

م  2016ديسمبر لعامي  31الموحد من قطاعات األعمال الرئيسية كما في يتلخص صافي دخل البنك 

 م كما يلي:2015و

 

 المتعلقة بالوحدات المساندة بالبنك. النتائج*تشمل على صافي 

 2016  2015 

 )باالف الرياالت(  )باالف الرياالت( 

 الخدمات المصرفية لألفراد
234.055 

 
338.920 

 الخدمات المصرفية للشركات
722.863 

 
673.854 

 الخزينة واالستثمار
270.073  501.522 

 والوساطةادارة األصول 
9.649  28.486 

 92.731 الشركات الشقيقة
 

142.996 

 (276.413) أخرى*
 

(357.121)  

 صافي الدخل
1.052.958  1.328.657 
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 قائمة المركز المالي الموحدة
 

مليار لاير  93.6مليار لاير سعودي مقارنة بـ  94.4م 2016 ديسمبر 31إجمالي الموجودات كما في بلغ 

 %.1م بنسبة زيادة قدرها 2015ديسمبر  31سعودي كما في 

مليار لاير سعودي  21.5صل إلى يل% 13.2أو مليار لاير سعودي  2.5صافي االستثمارات بمبلغ  رتفعوا

% من 82.4كما بلغت االستثمارات المصنفة كإستثمارات من الدرجة األولى . م2016ديسمبر  31في 

 م.2016ديسمبر  31إجمالي المحفظة االستثمارية للبنك كما في 

مليار لاير  60.2 حيث بلغ م 2015على نفس مستواه تقريبا في عام والسلف  صافي القروض حافظ 

 و بلغت. م2015ر لاير سعودي في عام مليا 60.3مقارنة بـ  م2016ديسمبر  31سعودي كما في 

 448مقارنة بـ م 2016ديسمبر  31كما في مليون لاير سعودي  1.070 القروض والسلف غير العاملة

نسبة القروض والسلف غير العاملة مقارنة باجمالي القروض  وارتفعت م.2015ديسمبر  31كما في مليون 

بلغ مخصص خسائر وم. 2015% في 0.73مقارنة بـ م 2016ديسمبر  31% كما في 1.75والسلف إلى 

تقريبا من  %93م بنسبة تغطية قدرها 2016ديسمبر  31مليون لاير سعودي كما في  995 االئتمان

هذا وقد بلغت القيمة العادلة للضمانات  .م2015% في عام 187مقارنة بـ  القروض والسلف غير العاملة

 ديسمبر 31 في كما سعودي لاير مليار 1.3المحتفظ بها من قبل البنك للقروض والسلف غير العاملة 

 .م2016

في  مليار لاير سعودي 65.6 % لتصل إلى6.9 أو مليار لاير سعودي 4.9ودائع العمالء بمقدار  انخفضت

 %،14.7 أو مليار لاير سعودي 3.1بقيمة والتي ارتفعت الودائع تحت الطلب  منها ،م2016نهاية عام 

 %.16.4 أو مليار لاير سعودي 7.9 بمقدار ةالودائع ذات العمول نخفضتبينما ا

مليار لاير سعودي ألغراض التشغيل  1بإبرام إتفاقية قرض ألجل بمبلغ  م2011مايو  30قام البنك بتاريخ 

 ه. هذا وقد استخدم القرض بالكامل، و قد استحق وتم سدادمع احد البنوك المحلية العام لمدة خمس سنوات

بإبرام إتفاقية قرض ألجل مدته  م2012يونيو  24كذلك قام البنك بتاريخ   .م2016مايو  30كامال  في 

 . تم إستخداممع احد البنوك المحلية مليار لاير سعودي ألغراض التشغيل العام 1خمس سنوات بمبلغ 

بإبرام   م2016يونيو  19كذلك قام البنك بتاريخ و. م2017سبتمبر  5القرض بالكامل ويستحق سداده في 
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مليار لاير  سعودي ألغراض التشغيل العام. تم إستخدام  1إتفاقية قرض ألجل آخر مدته خمس سنوات بمبلغ 

ض مبكرا  عن موعده وذلك ويحق للبنك سداد كل قر. م2021يونيو  19القرض بالكامل و يستحق سداده في 

وفقا  لشروط وأحكام إتفاقية كل قرض. تشمل اإلتفاقيات أعاله على شروط تتطلب المحافظه على نسب مالية 

 باإلضافه إلى شروط أخرى والتي التزم بها البنك بالكامل. ةمعين

يار لاير سعودي من مل 2بإستكمال عملية إصدار سندات دين ثانوية بقيمة  2014يونيو  5قام البنك بتاريخ 

الضوابط الشرعية خالل إصدار خاص لمستثمرين محليين في المملكة العربية السعودية لصكوك متوافقة مع 

. يبلغ أجل هذه الصلة ذات النظامية الموافقات على الحصول بعد وذلك ،ومتطلبات رأس المال المساند

سنوات بحيث يحتفظ البنك بالحق في االستدعاء المبكر لهذه الصكوك في نهاية الخمس سنوات  10الصكوك 

ربح نصف سنوي بمقدار سعر اإلقراض بين البنوك على هذه الصكوك  يحصل حملةاألولى من مدة األجل. 

 .%1.45هامش ربح قدره السعودية )سايبور( لستة أشهر باالضافة إلى 

 إجمالي حقوق الملكية وكفاية رأس المال
 

مليار لاير  12م ، مقارنة بـ 2016مليار لاير سعودي كما في نهاية عام 13.5ارتفعت حقوق الملكية الى 

وبلغت نسبة إجمالي  مليون سهم. 700م. يبلغ مجموع األسهم القائمه للبنك 2015سعودي في نهاية العام 

% كما في 12.86م مقارنة بـ 2016ديسمبر  31% كما في 14.35حقوق الملكية إلى إجمالي الموجودات 

 7.77م مقارنة بـ 2016ديسمبر  31كما في  6.97رافعة البنك المالية  بلغ معدلم. وقد 2015ديسمبر  31

 م.2015ديسمبر  31في 

 الضوابط الشرعيةباالنتهاء من تكوين برنامج صكوك الدين الثانوي للشريحة األولى المتوافقة مع  البنك مقا

                                           البنك)"البرنامج"(. و قد تم الموافقه على هذا اإلصدار من قبل السلطات الرقابية و من قبل مساهمي 

بموجب هذا  مليون لاير سعودي 500بإصدار  البنك قام م2016ر ديسمب 31خالل فترة البرنامج. في 

ُتصدر صكوك الشريحة األولى بدون تاريخ سداد محدد وتمثل حقوق إمتالك  .مع مستثمرين محليين البرنامج

لحملة تلك الصكوك في موجودات الصكوك بما يشكل التزام شرطي غير مضمون وثانوي على البنك حيث 

الحق الحصري في السداد خالل فترة زمنية محددة وفقا   للبنكضمن حقوق الملكية.  تم تصنيف تلك الصكوك

 للشروط واالحكام المنصوص عليها في اإلتفاقية.
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يتم تطبيق معدل ربح على صكوك الشريحة األولى ليدفع بشكل ربعي باثر رجعي عند تاريخ التوزيع 

،  في تلك البنكعند أختيار عدم الدفع بواسطة  توجب عدم الدفع أويس أثرثنى من ذلك ظهور الدوري، يست

المنفرد الخاضع للشروط و االحكام، أن يختار عدم القيام بأي توزيعات.  هوباختيار للبنكالحاله، يمكن 

عن السداد كما أن المبالغ غير الموزعة حينها ال يتم  البنكأخفاقا  من  وبموجب البرنامج اليعتبر ذلك

 ن أي توزيعات مستقبلية.  مراكمتها أو تجميعها ضم

 0.50 بواقع سعودي لاير مليون 350 بقيمة نقدية أرباح توزيعات اإلدارة مجلس م أوصى2016 عام في

 والبالغة السعوديين المساهمين من إستقطاعها سيتم التي الزكاةاستيفاء مبلغ  بعد وذلك للسهم سعودي لاير

 سهم مليون 50 مقدارها مجانية أسهم إصدار أيضا   اإلدارة مجلس أوصى وقد هذا. سعودي لاير مليون 70

 لكل واحد مجاني سهم منح يعني مما ،يتم تمويلها من االرباح المبقاة سهم لكل سعودي لاير 10 أسمية بقيمة

 خالل عليها للمصادقة المجانية األسهم وإصدار األرباح توزيعات توصية عرض وسيتم هذا. قائم سهم 14

 .2017 خالل إنعقادها المتوقع من التي عادية الغير العمومية الجمعية إجتماع

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

% مقابل الموجودات 8.625السعودي اإلحتفاظ بحد أدنى من رأس المال النظامي بمعدل اليقل عن 

 لمخاطر.المرجحة ا

يقوم البنك بمراقبة مدى كفاية رأسماله وذلك بإستخدام المعدالت المحددة من قبل مؤسسة النقد العربي 

مع الموجودات  ةالسعودي، وبموجبها يتم قياس مدى كفاية رأس المال وذلك بمقارنة بنود رأس المال المؤهل

ات المحتملة والمبالغ اإلسمية للمشتقات المدرجة في قائمة المركز المالي الموحدة والتعهدات واإللتزام

 بإستخدام المبالغ المرجحة إلظهار المخاطر المتعلقة بها.

 لتصل الى نسبة معدل كفاية رأس مال الركيزة االساسية والمساندة ارتفعتم 2016ديسمبر   31كما في 

 م.2015ديسمبر  31% كما في 16.94% مقارنة بـ 19.13
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 الوضع المالي للخمس سنوات الماضية موجز عن

 )بماليين الرياالت السعودية( 2016 5201 4201 3201 2201

 ملخص قائمة الدخل:     

 (1إجمالى الدخل ) 2.557 2.667 2.610 2.178 1.868

 (2إجمالى المصاريف ) 1.051 1.033 943 762 632

 ارباح العمليات 1.506 1.634 1.667 1.416 1.236

 المخصصات  453 305 231 129 324

 صافي الدخل 1.053 1.329 1.436 1.287 912

 ملخص الميزانية العمومية:     

 قروض وسلف، صافي 60.249 60.269 57.473 47.567 34.051

 استثمارات، صافي 21.448 18.983 22.397 17.696 10.912

 إستثمارات في شركات زميلة 1.000 939 846 1.071 966

 اجمالي الموجودات 94.362 93.578 93.626 80.495 59.067

 قرض ألجل 2.032 2.011 2.000 2.000 2.000

 سندات دين ثانوية 2.002 2.000 2.000 - -

 ودائع العمالء 65.640 70.518 70.733 57.044 40.414

 اجمالي حقوق المالك 13.043 12.036 11.852 10.253 9.379
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 الشريحة األولىصكوك  500 - - - -

 اجمالي حقوق الملكية 13.543 12.036 11.852 10.253 9.379

 

    
 النسب المئوية:

 العائد على متوسط حقوق الملكية % 8.40 11.12 13.00 13.11 10.17

 العائد على متوسط الموجودات % 1.12 1.42 1.65 1.84 1.64

 مالءة رأس المال % 19.13 16.94 17.08 15.12 17.62

      

15.88 12.74 12.66 12.86 14.35 

حقوق الملكية إلى إجمالي الموجودات 

% 

 

 يتضمن إجمالي الدخل كال  من دخل العمليات والحصة في دخل الشركات الزميلة.  (1)

 .( إجمالي المصاريف تشمل اجمالي المصاريف التشغيلية مستبعد منها المخصصات2)

                                                

 لتحليل الجغرافي لإليراداتا
 

في المملكة العربية السعودية كماهو موضح  أنشطتهتحققت معظم إيرادات البنك بشكل أساسي من 

 )باالف الرياالت السعودية( بالملخص ادناه:

 
 

 

 اإلجمالي  المنطقة الشرقية الغربية  المنطقة المنطقة الوسطى 

2016 1.712.466 424.035 269.365 2.405.866 

2015 1.839.660 423.576 247.821 2.511.057 
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 ادارة المخاطر  -

في في االقتصاد العالمي  المصرفية والعمليات المالية الخدمات قطاعات اتواجهه التحديات التيتطلب ت

جانب ضرورة ومعالجتها على نحو فعال إلى  وحصر المخاطر وقياس الوقت الراهن ضرورة تحديد

، حيث لحصول على أفضل نسبة من العوائد في مقابل المخاطرلدعم الميزانية  وا المال التوزيع الفعال لرأس

 :يواصل البنك جهوده الحثيثة في

 ،و وادارتها بشكل فعال تجنبا  للخسائر وحصر المخاطر وقياس)أ( تحديد  

 ئه بشكل أفضل.)ب( تحقيق األرباح وتقديم الخدمات المصرفية لجميع عمال

ووكاالت  التنظيمية الجهات فيهم بما البنك، في المصلحة أصحاب ولمواكبة توقعات ذلك، إلى ضافةباإل

بع ،التصنيف االئتماني في جميع االبعاد المختلفة لى ع يرتكز وموثق واضحاطاري  دليل مخاطر البنك يت 

 .البنك أعمال

 إدارة سياسة فهناك دليل. المخاطر إلدارة الجوانبجميع  تعالج التي السياسات من شاملة لدى البنك مجموعة

 الصادرة عن مؤسسة التوجيهية المبادئ الذي يعتبر دليال شامال ومتكامال جرى إعداده استنادا إلى المخاطر

في سعيه  التي تواجه عمل البنك المخاطر كافة حيث يغطي الدليل بشكل موسع السعودي العربي النقد

التي  المخاطر حوكمة المخاطر وسياسات إدارة هياكل أيضا كما يوضح الدليل. تحقيق أهدافهالحثيث نحو 

 ،المخاطر تقبللعمل  إطار وجود قبتها، ومن هذه السياساتالمخاطر ومرا ورصد إدارة يتبعها البنك في

 ، ودليل الحوكمة.الخزينة سياسة دليلو ،االئتمان سياسة دليلو

 إطارلى عخالل إطار عمل يرتكز  وذلك من تتصف بالشفافية ومنهجية مدروسة بطريقة مخاطره البنك يدير

ضمن  للمخاطر الشاملة اإلدارة البنك ويقوم على دمج إدارة مجلس اعتمده والذي( RAF) تقبل المخاطر

وينسجم إطار العمل المرتكز إلى نطاق . التنظيمي للبنك وضمن عمليات قياس المخاطر ومراقبتها الهيكل

وخطط رأس المال  البنك ومع خطط أعماله، مع استراتيجيةليتوافق بشكل دقيق  من تقبل المخاطر واسع

من  كما يلتزم إطار عمل البنك المرتكز إلى نطاق واسع. المعتمدة من قبل مجلس إدارة البنك ومع السياسات

العمل الفعال  لخاصة إلطارالمبادئ ا"الذي أقره مجلس اإلدارة في  المالي بمفهوم االستقرار تقبل المخاطر

 العربي النقد مؤسسة عليها توالتي وافق ،2013 نوفمبر 18لتقبل المخاطر" الصادرة عن المجلس بتاريخ 

 .السعودي

 :التالية الرئيسية على الخصائص من تقبل المخاطر إطار عمل البنك المرتكز على نطاق واسع يتضمن

 ؛البنك الستراتيجية التي يتعين تحملها نتيجة المخاطر طبيعة •

 مستوى وأقصى( طاقة تحمل المخاطر) العمل في اطارها التي يمكن للبنك المخاطر من مستوى أقصى •

 ؛(المخاطر تقبل) التي يتعين على البنك تحملها المخاطر من
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 المخاطر حدود) الدخول فيها ينبغي التي الكمي للقياس القابلة األخرى المخاطر من مستوى أقصى •

 ؛(األخرى

تقبل المخاطر لوحدات  قياسات) في البنك أنشطة األعمالبحسب  العائدات مقابل للمخاطر المنشود التوازن •

  ؛(العمل في البنك

مخاطر وأمن مع تلك المخاطر، و التعويضات وتوافق برامج الثقافة المنشودة للتوعية حول المخاطر •

الفعال الطار عمل البنك المرتكز إلى  لغرض التنفيذ داخل البنك االلتزام العامة وبيئة تكنولوجيا المعلومات،

 (.التقارير النوعية حول المخاطر) من تقبل المخاطر نطاق واسع

 مختلفة ولجان ،اإلدارة لمجلس تابعة خاصة بالمخاطر لجنة البنك لدى حوكمة المخاطر، يوجد من وكجزء

 التشغيلية، المخاطر إدارة ولجنة الموجودات والمطلوبات، االئتمان ولجنة لجنة مثل اإلدارة مستوى على

ولجنة تخطيط  المعلومات أمن توجيه ونظام المؤسسية، المخاطر إدارة ولجنة ولجنة اختبار اإلجهاد،

 .استمرارية األعمال

 ارة،التابعة لمجلس اإلد المراجعةفي البنك بلجنة  ةالداخلي المراجعة ادارةرتبط ت سبق، ما إلى وباإلضافة

حول مراجعة أعمال البنك ويدعم التزام وحدات العمل بسياسات وإجراءات  تقريرا رسميا مستقال قدمتو

 .ككل البنك مستوى المخاطر على عمل إدارة المخاطر ويساند كفاءة وفعالية إطار

التي  لياتاآلأعمال البنك إلى جانب  لها تعرضمن الممكن أن تالهامة التي  للمخاطر وصف يلي وفيما

 .المخاطر يعتمدها البنك في التصدي لهذه

 االئتمان مخاطر

مخاطر االئتمان تتمثل باحتمالية عدم قدرة المقترض أو أحد االطراف على الوفاء بالتزاماتهم المالية تجاه 

 البنك.

 فظةمن المحوالمقدمة للعمالء  القروض والسلف المالية االئتمانية في األساس من للمخاطر وينشأ التعرض

 العمومية المالية التي ال تندرج ضمن الميزانية األدوات في أيضا االئتمانية كما تكمن المخاطر. االستثمارية

 .منح تسهيالت ائتمانية التزاماتو ،خطابات الضمانات والمشتقاتومثل خطابات اإلعتمادات، 

 قسم خاص لمراجعة المخاطريشتمل على  والذي االئتمان مخاطر إلدارة شامل عمل إطار البنك لدى يوجد

 سداد المقابلة في األطراف تعثر ويقوم البنك بتقييم احتمال. االئتمانية المخاطر مراقبة وعملية االئتمانية

كما . تصنيف داخلية لتقييم احتماالت التعثر تلك التزاماتها المالية نحو البنك حيث يستخدم البنك أدوات

 .حيثما كانت هناك حاجة لذلك رئيسية، تصنيف لوكاالت خارجية أيضا تصنيفات البنك يستخدم

 السوق مخاطر
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 المستقبلية النقدية التدفقات لألدوات المالية أو العادلة التي تكون فيها القيمة هي المخاطر السوق مخاطر

 وأسعار العموالت أسعار مثل وأحوال السوق توجهات في التغيرات عرضة للتقلب بسبب المالية لألدوات

 .األسهم األجنبي وأسعار فالصر

 العموالت أسعار مخاطر( أ

 القيمة على إما سوف تؤثر العموالت أسعار في أن التغيرات احتمال من العمولة أسعار مخاطر تنشأ

وقد وضع مجلس اإلدارة . المالية لألدوات المستقبلية النقدية على التدفقات لألدوات المالية أو العادلة

 مراكزه روتيني أيضا بشكل كما يراقب البنك. محددة لفترات أسعار العموالت للفجوات في حدودا

فجوات األسعار  حدود ضمن لضمان المحافظة على تلك المراكز التحوط استراتيجيات ويستخدم

 .المقررة

 أسعار الصرف األجنبي مخاطر( ب

 على األجنبية للعمالت السائدة الصرف أسعار في التقلبات مخاطر هي أسعار الصرف األجنبي مخاطر

 عملة التعرض لمخاطر كل لمستوى حدودا اإلدارة مجلس ويضع. مركزها المالي وتدفقاتها النقدية

حيث يقوم البنك بمراقبة تلك  على حد سواء، اليوم المختلفةأثناء ساعات  لحدود المراكز إجمالي وبشكل

 المراكز بشكل روتيني مستمر. 

 األسهم أسعار مخاطر( ج

 نتيجة لبنكلاالستثمارية  المحفظة في لألسهم العادلة القيمة انخفاض مخاطر هي األسهم أسعار مخاطر

 حدودا اإلدارة مجلس ويضع. األسهم الفردية وفي قيمة األسهم مؤشرات مستويات في محتملة راتلتغي

 تلك الحدود العام الستثمار المحفظة، ويقوم البنك بمراقبة والحد صناعة، لمخاطر كل التعرض لمستوى

 .مستقل بشكل

 السيولة مخاطر

عندما يكون ذلك  به الخاصة التمويل متطلبات تلبية عدم قدرة البنك على مخاطر هي السيولة مخاطر

 التصنيف أو بسبب خفض السوق في التقلبات ويمكن أن تنجم مخاطر السيولة عن. مقبولة وبتكلفةضروريا  

 .متوقع غير معينة بشكل تمويل مصادر جفاف يسبب قد وهو ما للبنك، االئتماني

يومية  سيولة توفر لدى البنك لضمان والمطلوبات حالة استحقاق الموجودات بشكل وثيق البنك إدارة تراقب

 التمويل صافي السيولة ونسبة كما يراقب البنك كذلك وبشكل دوري منتظم نسبة تغطية. كافية النجاز عملياته

 العربي النقد كي تكون منسجمة مع المبادئ التوجيهية لمؤسسة بانتظامائع ونسبة القروض الى الود الثابت

 التي المتغيرات من مجموعة إطار في السيولة اختبارات دورية منتظمة إلجهاد البنك يجري كما. السعودي
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 كافة سياسات وتخضع .والظروف األكثر ضغطا وصعوبة في السوق العادية الظروف من كال تشمل

 .لجنة الموجودات والمطلوبات في البنك المنتظمة ولموافقة للمراجعة السيولة وإجراءات

 التشغيلية المخاطر

الداخلية أو فشل  العمليات فشل أو كفاءة عدم عن الناجمة الخسارة مخاطر بأنها التشغيلية المخاطر تعرف

 .ث خارجيةدالناجمة عن حوا أو األفراد واألنظمة،

البنك  نطاق على شامال للمخاطر التشغيلية تعريفا لدى البنك التشغيلية المخاطر إدارة عمل إطار يتضمن

كما . التي يتعين تعريف وتقييم مخاطرها التشغيلية ومراقبتها ومعالجتها ككل كما يحدد االطار العمليات

 الرئيسية تتضمن سياسات وإجراءات وضوابط المخاطر التشغيلية المعتمدة لدى البنك تفصيال شامال للنواحي

في كافة  وضوابطها التشغيلية للمخاطر ويقوم البنك باجراء تقييم مستمر .عمل المخاطر التشغيلية الطار

عملية التقييم الذاتي للمخاطر ومراقبتها،  خالل أقسام العمل وفي الوحدات المساندة في البنك وذلك من

للمخاطر ومراقبتها ووضع  التقييم الذاتي ليةوالناتجة عن عموالمراقبة الوثيقة لخطط العمل المتفق عليها 

وتشمل تلك العملية المراقبة المستمرة . ككل منظومة خاصة بتقبل المخاطر التشغيلة على مستوى البنك

للتخلص من تلك  التصحيحية اإلجراءات واتخاذ التشغيلية التي يتكبدها البنك فعال من  المخاطر للخسائر

المؤشرات  من مجموعة أيضا البنك كما وضع. المستقبل د ممكن فيالخسائر أو خفضها إلى اقصى ح

 للمخاطرالمراقبة واالدارة  وأقسام العمل في البنك من أجل تسهيل وحدات كافة تغطي الرئيسية للمخاطر

 .بشكل فعال التشغيلية

 خطة إستمرارية العمل -

 البنك سعيه الدؤوبإدراكا من البنك لمدى أهمية التخطيط الستمرارية األعمال فقد واصل 

 وال شك أن وجود خطة فعالة. م2016 في هذا المجال خالل عام ظامحرزا تقدما ملحو

 لمواجهةالستمرارية األعمال من شأنه تسهيل تصدي البنك بطريقة فورية مدروسة ومنسقة 

 أزمات االنقطاع أو التوقف الخطير لعمليات البنك. كما تساعد خطة استمرارية األعمال البنك

 على التصدي بفعالية أيضا ألي خلل أو انقطاع في عملياته وإرجاع العمليات إلى وضعها

 الطبيعي بأسرع وقت ممكن بكفاءة بعد أي كارثة أو حادث طارئ غير متوقع قد يعطل سير

 .العمليات بشكل كلي أو جزئي

 األعمالمستوى اختبارات خطته الستمرارية بتعزيز  م2016 وقد قام البنك خالل عام

 واإلجراءات المتعلقة بها. حيث أجرى البنك اختبارات مفصلة على حالتين منفصلتين من حاالت

 انقطاع العمل وغيرها من االختبارات العديدة في هذا اإلطار خالل السنة. وقد كانت تلك

 قداالختبارات ناجحة ومن شأنها تعزيز الثقة بأن البنك قادر على التعامل مع أي حالة طارئة 
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 تقع في أي وقت. وسيواصل البنك إجراء االختبارات لعملياته من حيث استمرارية األعمال

 .حيث يجري اختبارات ال تقل عن مرتين في السنة

سوف يواصل البنك تنفيذ الدعم  لعمالئه، انقطاع متواصلة ودون خدمة الرامية لتوفير إطار الجهود وفي

كما يقوم البنك حاليا ببناء مركز جديد للتعافي من  .م2017عام  خالل األساسية  االحتياطي الفوري لألنظمة

البنك تركيزه على تدريب  ويواصل . م2017 عامالمركز الجديد خالل  يتم تشغيلالكوارث ومن المتوقع ان 

 استمرارية العمل.خطة الموظفين على 

 على م2012في عام  وإقرارا بجهود البنك في مجال خطة استمرارية االعمال، فقد حصل البنك

 على ما حققته عملية استمرارية األعمال وعمليات مصرفية ISO 22301شهادة اآليزو 

كما تم تجديد  .األفراد والشركات والخزينة من مستوى رفيع، حيث أكمل البنك عملية الحصول على الشهادة

 .م2016هذه الشهادة في شهر يناير 

 إستراتيجية تكنولوجيا المعلومات -
 

 ، أهمها: م2016ساهمت عدة عوامل في تشكيل استراتيجية ادارة تقنية المعلومات للعام 

(، التركيز على بناء بنية م2019 – م2015الخطة االستراتيجية الخمسية المعتمدة الدارة تقنية المعلومات )

،  االموالم مع متطلبات ادارات األعمال، تحديات ارتفاع كلفة ئتحتية مرنة وحلول أعمال خالقة تتوا

االلتزام المستمر بتعليمات الجهات الرقابية المصرفية المحلية والدولية، وتلبية توجيهات مجلس االدارة 

 الخاصة باالستدامة والحوكمة.

في حلية" أولوية مسهم العمليات واجراءات منتجات جديدة مثل "الرهن العقاري" و "تمويل األ مكننةاحتلت 

حيث أطلقت  –هذا العام، كما تم ادخال منصة جديدة خاصة بعمليات تحويل األموال "فلكس ترانسفير" 

 لتخدم عمالء البنك وشريحة عمالء بطاقات الصراف اآللي مسبقة الدفع. –خمس دول ل

وق" ، بطاقات العمالة دث بطاقات صرافة جديدة مثل "بطاقات المسح اآللي"، "بطاقات التسااستحتم 

 المنزلية" ، و خدمة اصدار  وتفعيل "بطاقات ايزي بي " عند موقع العمل مباشرة.

, CRMكافة عمليات خدمات الصراف في فروع البنك وتكاملها مع بيئة خدمة العمالء  مكننةتم االنتهاء من 

االستعالم والدفع يتيح الهاتف المصرفي الجديد لشريحة عمالء بطاقات الصراف اآللي مسبقة الدفع خدمات 

 في ثالث لغات )العربية ، االنجليزية، االوردو(.المتعددة 

دعمت مشاريع التقنية مبادرات تحسين األعمال الخاصة بسقوف االئتمان،  تجارة االسواق المالية الدولية، 

 بع حركات وصفقات النقد األجنبي عبر أنظمة البنك.نظام تت
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تقلصت الفترة المطلوبة  ألعمال نهاية اليوم الى النصف نتيجة لمشاريع البنية التحتية مثل ترقية ذاكرة فائقة 

السرعة ، والحاسوب المركزي. تم االنتهاء من أعمال البناء الخاص بمركز ادارة البيانات الرديف الثالث 

معدات وأجهزة جديدة مثل اآلت عد النقود اآللية في الفروع وأجهزة الصراف اآللي التفاعلي كما أدخلت 

ITM. 

ان انشاء ادارة خاصة بالحوكمة على مستوى البنك، واالجراءات الجديدة الخاصة بإطالق الخدمات 

لكافة تطبيقات والمنتجات، وبناء وحدة خاصة بحوكمة كافة البيانات، والحرص على اعتماد مرجعية واحدة 

 واجراءات البنك، دليال على التزام ادارة تقنية المعلومات بالحوكمة على كافة المستويات.

 قطاعات البنك -
  

تتوزع أنشطة البنك على ثالثة قطاعات أعمال رئيسة هي: الخدمات المصرفية لألفراد، الخدمات المصرفية 

 من التجارية واألحكام الشروط على بناء األعمال قطاعات بين العمليات تنفيذ ويجري للشركات، والخزينة،

من القوائم المالية الموحدة  28ويحتوي اإليضاح رقم . التخصيص ومنهجيات التحويل أسعار استخدام خالل

 م.2015م و 2016على ملخص نتائج قطاعات األعمال لعامي 

 

 قطاع األفراد  ( أ

المصرفية و المتوافقة مع الضوابط الشرعية الخدمات يقدم البنك السعودي لالستثمار تشكيلة واسعة من

وقطاع األعمال من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من والعامة  والهيئات الحكومية التقليدية لألفراد

مركزه الرئيس وعبر شبكة من الفروع موزعة على مناطق المملكة العربية السعودية. وتشمل الخدمات 

توفير وحسابات الودائع ألجل، والمرابحة اإلسالمية، كما يقدم البنك الحسابات الجارية، وحسابات ال

من خالل فروعه. ويمتلك البنك شبكة  الضوابط الشرعيةمجموعة من المنتجات المصرفية المتوافقة مع 

 واسعة من أجهزة الصرف اآللي لتغطية مناطق المملكة العربية السعودية.

 

 

 قطاع الشركات  ( ب
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 للشركات عالية نوعية جودة ذات مالية وخدمات منتجات تقديم على للشركات المصرفية الخدمات تركز

 في للبنك الثالث اإلقليمية المراكز من الخدمات هذه تقديم ويتم. المالية مؤسساتالوالتجارية  والمؤسسات

 تمويل المقدمة المالية والمنتجات الخدمات وتشمل. مبتكرة مالية حلول لتوفير والخبر وجدة الرياض

 للواردات المستندية واالعتمادات والخدمات، التجارة وتمويل العامل، المال رأس وتمويل المشاريع،

 الكمبياالت، خصمو الضمان، خطاباتو االقتضاء، عند للدفع االعتماد وخطابات والصادرات،

الضوابط الشرعية، كما تقدم  مع والمتوافقة العامة بالتجارة متعلقة أخرى ومنتجات بأنواعها التحصيالتو

 . الحلول المالية المبتكرة إلدارة النقد والتي تعتمد على أفضل التقنيات المتوفرة لمكننة العمليات

  واالستثمار قطاع الخزينة ( ج

 ومحافظ والسيولة، التمويل وإدارة األجنبية، بالعمالت المتاجرة إدارة مسؤولية القطاع هذا تولىي

 والمطلوبات الموجودات هيكل بإدارة أيضا   الخزينة إدارة تقوم كما. المالية والمنتجات البنك استثمارات

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

 شبكة الفروع -

 7 البنك أضاف كما. نسائيا   قسما   12 على تحتوي فرعا   48  م2016 عام نهاية البنك فروع عدد بلغ

 صرف جهاز 443 مجموعه ما تضم شبكة بتشغيل حاليا   ويقوم م2016 العام خالل اآللي للصرف أجهزة

 ليصل البيع نقاط جهاز 2.480 البنك أضاف كما.  السعودية العربية المملكة أنحاء في موزعة آلي

 .جهاز 8.792 إلى األجهزة مجموع

 االسالمية برنامج )األصالة( للمصرفية -

. وقد أعطيت هذه المنتجات الضوابط الشرعيةيقدم البنك تحت برنامج )األصالة( عدة منتجات متوافقة مع 

 من البنك بإزديادادراكا  ومالءمتها للسوق المحلي  الضوابط الشرعيةاالهتمام الخاص لضمان توافقها مع 

الطلب على المنتجات والخدمات االسالمية وأهمية المصرفية االسالمية، باعتبارها توجها  استراتيجيا  

للبنوك العاملة في المملكة والمنطقة. ويقوم البنك من خالل هذا البرنامج بتشغيل أربعة وأربعون فرعا  

يل والودائع المتوافقة مع ، وقد تمكن البنك من رفع حجم التموتعمل وفق أحكام الشريعة اإلسالمية

كما لاير سعودي  مليار 37.1 الضوابط الشرعية، حيث بلغت القروض المتوافقة مع الضوابط الشرعية
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مقارنة بالعام % 13.8مليار لاير سعودي وبنسبة زيادة قدرها  4.5قدره م بارتفاع 2016 ديسمبر 31في 

 46.5 الضوابط الشرعيةدائع المتوافقة مع . كما بلغت الولاير سعودي مليار 32.6م والذي بلغ 2015

 .% من إجمالي الودائع71أي ما نسبته م 2016 ديسمبر 31 في مليار لاير سعودي كما

 كات االستراتيجية االشر  -

 يمتلك البنك ثالثة شركات تابعة في المملكة العربية السعودية:

   شركة االستثمار لألوراق المالية والوساطة، والتي تقدم خدمات الوساطة وخدمات الترتيب والحفظ

 25 فيها المصدرة األسهم عدد مليون لاير سعودي 250ويبلغ رأس مالها  في األوراق المالية،

يوجد جميع االسهم الصادرة تعتبر عادية وال % 100 جميع األسهم بنسبة البنك ويمتلك سهم مليون

م وتم 2007تأسست الشركة كشركة ذات مسؤولية محدودة في يوليو  اية ادوات دين على الشركة.

ناديق صم. تقدم الشركة خدمات إستثمارية على شكل 2015في عام  مقفلةتحويلها لشركة مساهمة 

 5.135استثمار بالتعاون مع مستشارين متخصصين، وقد بلغ مجموع الموجودات تحت إدارتها 

مليون لاير سعودي مدار تحت  1.396، منها م2016ديسمبر  31كما في  ن لاير سعوديمليو

  . الشرعية الضوابط مع متوافقةمحافظ 

 رأس مالها يبلغ وهي شركة ذات مسؤولية محدودة ، المحدودة ثمار العقاريةتشركة السعودي لالس

 %، وال يوجد اية ادوات دين على الشركة.100سعودي ويمتلك البنك فيها نسبة  اّلف لاير 500

 وادارة األصول المفرغة للبنك على سبيل الضمانات. حفظنشاطها الرئيس هو 

  ، ،يبلغ رأس مالها محدودة  مسؤولية ذات شركة وهيشركة السعودي االولى لالستثمار المحدودة

 %، وال يوجد اية ادوات دين على الشركة.100فيها نسبة اّلف لاير سعودي ويمتلك البنك  25

 نشاطها الرئيس هو تملك أسهم في شركة امريكان اكسبرس السعودية.

باإلضافة إلى ما سبق، يساهم البنك السعودي لالستثمار في ثالثة شركات شقيقة في المملكة العربية 

 على النحو التالي :وذلك السعودية 

 ( وهي شركة شركة أميركان إكسبرس ،)100رأس مالها يبلغ  مقفلةسعودية مساهمة السعودية 

 مليون سهم تمثل 5 ويمتلك البنك سهم مليون 10 فيها المصدرة األسهم عدد. مليون لاير سعودي
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، ونشاطها الرئيس هو إصدار البطاقات اإلئتمانية وتقديم منتجات المصدرة األسهم% من 50

 المملكة.أميركان إكسبرس األخرى في 

  550يبلغ رأس مالها  مقفلةشركة أوريكس السعودية للتأجير التمويلي، وهي شركة مساهمة سعودية 

مليون سهم  20.90مليون سهم ويمتلك البنك  55مليون لاير سعودي. عدد األسهم المصدرة فيها 

 ي المملكة.% من األسهم المصدرة. ونشاطها الرئيس هو تقديم خدمات التأجير التمويلي ف38تمثل 

 يبلغ رأس  مقفلةسعودية وهي شركة مساهمة  ،لمية للتمويل و التطوير العقاريشركة أمالك العا

مليون  29مليون سهم ويمتلك البنك  90مليون لاير سعودي. عدد األسهم المصدرة فيها  900مالها 

 % من األسهم المصدرة. ونشاطها الرئيس هو تقديم منتجات و خدمات التمويل32سهم تمثل 

 العقاري.

 جميع الشركات أعاله مسجلة وتعمل في المملكة العربية السعودية.

 االئتمانيالتصنيف  -

يعتبر التصنيف اإلئتماني عنصرا  مهما  للمشاركة في األسواق المالية العالمية، وبما أن اإلقتصاد العالمي 

يتجه نحو التكامل فإنه لم تعد عملية التصنيف اإلئتماني ضرورية لمجرد ضمان التمويل والدخول الى 

 لمعايير في إدارة المخاطر المعترف بها دوليا .أسواق رأس المال فحسب، بل وإلظهار االلتزام باتباع أعلى ا

وكالتي ستاندرد اند بورز و فيتش للتقييم  من خاللوخالل العام قام البنك بمراجعة شاملة لتصنيفه االئتماني 

جلين لألمع نظرة مستقرة (  ”A-2“ / “BBB“ ) االئتماني. فقد قامت وكالة ستاندارد اند بورز بمنح البنك

 بدون تقلبات تستحق الذكر، وتعرف وكالة ستاندرد اند بورز هذين التصنيفين كالتالي: الطويل والقصير

     :التصنيف طويل األجل للمصدر 

على الوفاء بالتزاماته المالية، لكنه أكثر  مالئمةيمتلك مقدرة ” BBB“المقترض الحاصل على تصنيف 

ي الظروف واألحوال اإلقتصادية من عرضة، نوعا  ما، للتأثيرات السلبية الناتجة عن التغيرات ف

 المقترضين الحاصلين على تصنيفات أعلى.

  شهرا(: 12التصنيف قصير األجل للمصدر )أقل من 
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يمتلك مقدرة مقبولة على الوفاء بالتزاماته المالية إال أنه أكثر عرضة، ” A-2“المقترض الحاصل على 

نوعا  ما، للتأثيرات السلبية الناتجة عن التغيرات في الظروف واألحوال اإلقتصادية من المقترضين 

 الحاصلين على تصنيفات أعلى . 

لين الطويل والقصير. وتعرف لألج( مع نظره سالبة ” A-“ / “F2“ ) وقد منحت وكالة فيتش البنك تصنيف

 وكالة فيتش هذين التصنيفين كالتالي:

 

 :التصنيف طويل األجل للمصدر 

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

االقتصادية من  بااللتزامات المالية، إال أن هذه القدرة أكثر عرضة للتغيرات في الظروف واالحوال

 الحاصلين على تصنيفات أعلى .

  شهرا(: 12التصنيف قصير األجل للمصدر )أقل من 

إلى جودة االئتمان مع مقدرة مقبولة على الوفاء بااللتزامات المالية، إالّ أن هامش ” F2“يشير تصنيف

 األمان ليس بحجم هامش األمان للحاصلين على تصنيفات أعلى.

 

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

محافظة، ودرجة سيولة كافية. وتأخذ هذه التصنيفات باالعتبار أن البنك يعمل في أحد مستقره وبسياسة 

ق الناشئة. وتعكس هذه القطاعات المصرفية وأفضلها تنظيما  في الشرق االوسط وجميع األسوا أقوى

ساسيات االقتصادية الل التصنيفات الممنوحة من قبل وكالتي ستاندرد اند بورز وفيتش التقييم االئتماني

 .باالضافة الى تصنيفاتها االئتمانية السيادية المتينة للمملكة

ق اسوية " في االهذه التصنيفات من قبل وكالتي ستاندرد اند بورز و فيتش تعتبر " معايير تصنيف استثمار

 .العالمية

 ادارة ضمان الجودة   -

تطبيقا  لمبادئ حماية العمالء التي أطلقتها مؤسسة النقد العربي السعودي، ومن أجل االلتزام بأفضل المعايير 
 المصرفية، فقد قامت مجموعة الجودة بمجموعة متنوعة من اإلجراءات والبرامج منها:

 لجميع موظفي البنك، للتعريف بمبادئ حماية العميل. إطالق برنامج الكتروني 

  إنشاء صفحة في موقع البنك االلكتروني متخصصة في عرض المعلومات المتعلقة بحماية
 وتثقيف العمالء.
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  الحصول على  شهادة األيزوISO 9001:2008 .في مجال إدارة و معالجة شكاوى العمالء 

  معايير مؤسسة النقد العربي السعودي. % من مجموع شكاوى العمالء وفق100معالجة 

 ( اطالق برامج التوعية المصرفيه على نطاق واسع لدعم حماية المستهلكBCP.) 

 ذلك من خالل:وتعزيز العالمة التجارية للبنك وكما عمدت المجموعة لتحسين تجربة العميل 

  وعرض نتائج هذا ألف عميل، وقياس درجة رضاهم 100استطالع آراء أكثر من ،
 .االستطالع بشكل شهري على موقع البنك االلكتروني

  تنفيذ مشروع”Mystery Shopper“  .المتسوق الخفي، لقياس وتحسين الخدمات المقدمة 

 نتيجة  لهذه المبادرات تمكن البنك من الحصول على:

  من قبل الهيئة السعودية  في دورتها الثالثه 2016جائزة الملك عبدالعزيز للجودة
 .والمقاييس والجودةللمواصفات 

  "أفضل بنك سعودي في مؤشر جودة الخدمةSQI( 5.0من  3.25" بنسبة)  شركةمن قبل 
 .فانيلتا

 

 سياسة توزيع األرباح -

يوزع الربح السنوي الصافي للبنك بناءا  على توصيات مجلس االدارة ووفق ما تنص عليه لوائح االشراف 

 البنكي كما يلي:

المبالغ الضرورية لدفع الزكاة عن حصة الشركاء السعوديين وضريبة الدخل عن حصة الشركاء  حجز (أ

لزكاة والدخل ومن ل الهيئة العامةاالجانب حسب النظام المطبق في المملكة. يقوم البنك بدفع المبالغ الى 

شركاء االجانب من ثم يقوم بخصم الزكاة المستحقة على الشركاء السعوديين والضريبة المستحقة على ال

 صافي االرباح.

% من االرباح المتبقية من الصافي وذلك بعد خصم الزكاة والضريبة 25تخصيص ما ال يقل عن  (ب

يعادل هذا االحتياطي على  الى أنالمستحقتين حسبما ورد في النقطة "أ" أعاله الى االحتياطي النظامي 

 االقل رأس المال المدفوع.

يراه مجلس االدارة وبموافقة  اورد أعاله في النقطتين "أ" و "ب" وفق مايستخدم المتبقي بعد خصم م (ج

 الجمعية العمومية.

 0.50 بواقع سعودي لاير مليون 350 بقيمة نقدية أرباح توزيعات اإلدارة مجلس أوصى م2016 عام في

 لاير مليون 70 والبالغة السعوديين المساهمين من إستقطاعها سيتم التي الزكاة بعد وذلك للسهم سعودي لاير
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 10 أسمية بقيمة سهم مليون 50 مقدارها مجانية أسهم إصدار أيضا   اإلدارة مجلس أوصى وقد هذا. سعودي

 توصيتي عرض وسيتم هذا. قائم سهم 14 لكل واحد مجاني سهم منح يعني بما سهم، لكل سعودي لاير

 عادية الغير العمومية الجمعية إجتماع خالل امعليه للمصادقة المجانية األسهم وإصدار األرباح توزيعات

 .2017 خالل إنعقادها المتوقع من التي

 0.75 بواقع سعودي لاير مليون 487.5 بقيمة نقدية أرباح توزيعات اإلدارة مجلس أوصى م2015 عام في

 لاير مليون 47 والبالغة السعوديين المساهمين من الزكاة استقطاع قيمة بعد وذلك للسهم سعودي لاير

 10 أسمية بقيمة سهم مليون 50 مقدارها مجانية أسهم إصدار أيضا   اإلدارة مجلس أوصى وقد هذا. سعودي

 في االرباح هذه اعتماد تم وقد. قائم سهم 13 لكل واحد مجاني سهم منح تمثل سهم، لكل سعودي لاير

 ابريل 4 الموافق هـ1437 الثاني جمادى 26 بتاريخ انعقدت والتي العادية غير العامة الجمعية اجتماع

 .م2016

  الزكاة والمدفوعات النظامية -

تحسم الزكاة المستحقة على المساهمين السعوديين من حصتهم من األرباح الموزعة. أما ضريبة الدخل 

مدفوعة من قبل المساهمين غير السعوديين على حصتهم من األرباح فيتم حسمها من الالمستحقة وغير 

 الموزعة.األرباح 

بلغت ضريبة  مليون لاير سعودي للزكاة لصالح حملة األسهم السعوديين. كما 26.4وقد دفع البنك ما قيمته 

 العام خالل مليون لاير سعودي 10.7 نيالمساهمين غير السعوديمن قبل المدفوعة المستحقة والدخل 

مليون لاير سعودي كضرائب  4.56. وقد قام البنك أيضا بدفع ماقيمته م2016 ديسمبر 31 في المنتهي

 م.2016ديسمبر  31إستقطاع من المدفوعات لغير المقيمين خالل العام المنتهي في 

 277قام البنك بإستالم تقديرات إضافية للزكاة و ضريبة الدخل والضرائب المستقطعة بإجمالي مبلغ يقارب 

ضرائب مستقطعة عن األعوام من مليون لاير سعودي يخص إقرارات الزكاة، وضريبة الدخل للبنك و

 . قام البنك بتقديم إستئناف عن هذة التقديرات.م2009إلى  م2003

قرار الزكوي إلمليون لاير سعودي  وذلك عن ا 383 هتقديرات زكاة بمبلغ إضافي قدرأيضا  إستلم البنك 

بخصم إستثمارات . هذه التقديرات اإلضافية كانت بسبب قيام البنك م2013و  م2011و م2010 ألعوامل
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تسمح به مصلحة الزكاة و ضريبة الدخل. وقد قام البنك  محددة طويلة األجل من الوعاء الزكوي، والذي لم

بإستئناف هذه التقديرات لدى مصلحة الزكاة و ضريبة الدخل بعد التشاور مع مستشاري الزكاة الُمعينين، 

لحالي البت بشكل أكيد بشأن أي تقدير معقول ولم يصل البنك أي رد بهذا الخصوص. ال يمكن في الوقت ا

 حول القيمة النهائية للزكاة المفروضة. 

مليون لاير سعودي كتأمينات إجتماعية للموظفين والتي تتضمن مبلغ  46.5 كما قام البنك بدفع ما قيمته

ديسمبر  31 في مليون لاير سعودي تمثل الحصص المدفوعة من قبل الموظفين خالل العام المنتهي 20.6

مليون لاير سعودي  0.40جتماعية. كما قام البنك أيضا بدفع ما قيمته إلالعامة للتأمينات ا م للمؤسسة2016

مليون لاير سعودي رسوم بلديات خالل  1.7ومبلغ  مقابل رسوم تأشيرات ورسوم حكومية أخرى مرتبطة،

 م.2016ديسمبر  31 في العام المنتهي

 ةظاميالعقوبات والجزاءات الن -

 م:2016لاير سعودي للجهات الرقابية التالية خالل عام  مليون 47.2بدفع غرامات قدرها  قام البنك

 لاير سعودي مليون 47.2  مؤسسة النقد العربي السعودي

   السعودة والتدريب -

 كما%  83.5 السعوديين الموظفين نسبة بلغت الوظائف توطين نسبة زيادة استمرار في البنك اللتزام نتيجة

 . م 2015 عام بنهاية% 82 ب مقارنة م 2016 ديسمبر31  في

 التدريب برامج خالل من البنك في العامالت النساء نسبة على الحفاظ على البنك إدارة حرصت كما

 .  العاملة القوى مجموع من% 17.7 الى لتصل البنك تطلعات مع لتتواكب اإلحالل وبرامج والتأهيل

 أي بمعدل برنامج 45 بعدد تدريبية برامج مجموعة البنك قدم م،2016 ديسمبر 31 في المنتهية السنة خالل

 .اإلدارات بمختلف البنك لموظفي تقديمه تم تدريبي  يوم 4،978

 متدرب 120 إلى يصل ما تستوعب و. م2014 عام في رسميا لالستثمار السعودي البنك أكاديمية افتتاح تم 

 كامال، تجهيزا مجهزة تدريبية قاعات خمس من أكثر األكاديمية في يوجد حيث. نفسه الوقت في ومتدربة

 وفي. الحقيقي الفرع أدوار جميع ويحاكي البنك أنظمة على للتدريب مخصص نموذجي فرع إلى باإلضافة

 تلك في الموظفين تدريب عملية من سهل مما ، والدمام جدة في األكاديمية فرعي إفتتاح تم م2016 عام

 .المناطق
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 التعليم -األلكتروني التعليم" مثل اإللكترونية، القنوات جميع استخدام بزيادة البنك قام العام، هذا وخالل

 القنوات في مختلفة برنامج 9000 من أكثر توفير خالل من وذلك" األلكترونية والمكتبة –المرئي

 القنوات جميع إتاحة تم حيث كفاءاتهم وتطوير لتنمية البنك في الموظفين جميع مساعدةل األلكترونية

 الحاسوب أجهزة باستخدام مكان أي من إليها الوصول ويمكن 24/7 األوقات جميع في اإللكترونية

 .اإلنجليزية و العربية باللغتين ومتاحة الذكية، والهواتف

خالل هذا العام  وطالبة طالب 65 قبول تم حيث الجامعات مع التعاوني التدريب برنامج في يساهم البنك 

 .التخرج بعد منهم عدد توظيف وتم لاللتحاق بهذا البرنامج

  مزايا الموظفين -

تستحق المزايا واجبة السداد للموظفين إما عند انتهاء خدماتهم أو خالل مدة عملهم وفقا  للخطوط العريضة 

بلغت قيمة المخصصات التي المنصوص عليها في نظام العمل والعمال السعودي ووفقا  لسياسات البنك. وقد 

 4.8فيما يخص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  م2016ديسمبر  31تم تجنيبها خالل السنة المنتهية في 

مليون لاير سعودي كما في  77.8ما يقارب المتراكم مليون لاير سعودي ويبلغ رصيد مكافأة نهاية الخدمه 

 م.2016ديسمبر  31

)الموظفين( برنامج تحفيزي محسوب على أساس األسهم )البرنامج( والمسمى يقدم البنك لموظفيه المؤهلين 

"برنامج منحة األسهم للموظفين". بموجب هذا البرنامج يقوم البنك بمنح الموظفين أسهم يتم إكتسابها خالل 

ها أربعة سنوات. تقاس تكلفة البرنامج على أساس قيمة األسهم في تاريخ الشراء، والتي يبدأ اإلعتراف ب

خالل الفترة التي ينص خاللها الوفاء بشرط الخدمة بإستخدام طريقه تسعير مناسبه، والتي تنتهي بتاريخ 

االستحقاق. تسجل خيارات أسهم الموظفين من قبل البنك بالتكلفة، وتظهر كبند مخصوم من حقوق الملكية 

األسهم.  قام البنك خالل  بعد تعديل مصاريف المعامالت، وتوزيعات األرباح، وأرباح أو خسائر بيع

مليون لاير سعودي وبلغ رصيد البرنامج  36.4سمها  بقيمة إجمالية قدرها  2.018.012م بمنح 2016

من القوائم المالية  37م. يحتوي اإليضاح رقم 2016ديسمبر  31مليون لاير سعودي كما في  35.8

 الموحدة على معلومات إضافية حول البرنامج.

تقديم برامج أخرى لإلدخار واألمان الوظيفي لموظفيه المؤهلين مبنية على مساهمة مشتركة كما يقوم البنك ب

أرصدة  بين الموظف والبنك. تدفع هذه المساهمات للموظفين في تاريخ استحقاق كل برنامج. وقد بلغت

 31ي   مليون لاير سعودي كما ف 20.0المخصصات لكل من برنامجي األمان الوظيفي واالدخار ما يقارب 
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مليون لاير سعودي  35. كما بلغت قيمة المخصصات التي تم تجنيبها للبرنامجين مايقارب م2016ديسمبر 

 م.2016في عام 

 مع األطراف ذات العالقة  المعامالت -

االعتيادية، بالتعامل مع أطراف ذات عالقة. كما تخضع أرصدة و معامالت   أعمالهفي سياق  يقوم البنك
األطراف ذات العالقة ألحكام نظام مراقبة البنوك واألنظمة األخرى الصادرة عن مؤسسة النقد العربي 

حوكمة الشركات ادئ لمب تحديثا   ،2014، خالل عام أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي السعودي. وقد
و الحاجة الى معالجة تلك  طراف ذات العالقةتعرف األللبنوك العاملة في المملكة العربية السعودية التي 

المعامالت ذات الصلة بشكل عادل وبدون إعطاء أولوية لتلك األطراف و تحدد تضارب المصالح المحتمل 
 لمعامالت الخاصة باألطراف ذات العالقة.ضمن تلك المعامالت، وكذلك تقرر متطلبات اإلفصاح عن تلك ا

 
، قام البنك بتحديث سياسة التعريف واإلفصاح عن معامالت األطراف ذات العالقة لتتوافق 2014خالل عام 

التي تمت الموافقة عليها من هذه السياسة مع اللوائح الجديدة الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي، و
 وتشمل هذِه اللوائح التعريفات التالية بخصوص األطراف ذات العالقة:. قبل مجلس إدارة البنك

 

 ،إدارة البنك و/أو أفراد األسرة المباشرين 

  ،المساهمين الرئيسيين للبنك و/أو أفراد األسرة المباشرين 

 ،الشركات الزميلة للبنك و المنشآت التي يتم المحاسبة عنها بإستخدام طريقة الملكية 

  من قبل البنك يتم إدارتهامنافع األخرى التي الظفي البنك مثل التقاعد أو خطط مو منافعصناديق ،  

  أي أطراف أخرى تكون إدارتها والسياسات التشغيلية الخاصة بها متأثرة جوهريا  بشكل مباشر أو غير
 مباشر من قبل البنك.  

 
اف البنك والذين لديهم السلطة تشمل إدارة البنك أولئك األشخاص الذين يتحملون المسؤولية لتحقيق أهد

لوضع السياسات واتخاذ القرارات التي يتم من خاللها متابعة تلك األهداف. وبالتالي يشمل تعريف اإلدارة 
أعضاء مجلس إدارة البنك وأعضاء إدارة البنك التي تتطلب إعتماد عدم الممانعة من مؤسسة النقد العربي 

 السعودي.
 

ين اآلباء و األزواج واألوالد واألحفاد والذين قد يكونوا مساهمين رئيسيين أو يشمل أفراد األسرة المباشر
دارة والذين يمكن اعتبارهم متحكمين مؤثرين أو تؤدي العالقة األسرية بينهم أن يكونوا مجلس اإلأعضاء 

 متحكمين أو مؤثرين.
 

يت في ملكية البنك و/ أو % من حق التصو5يشمل المساهمين الرئيسيين المالك الذين يملكون أكثر من 
 مصلحة التصويت للبنك.

  
 

 2016ديسمبر  31تتلخص األرصدة الناتجة عن هذه المعامالت والمدرجة في القوائم المالية الموحدة كما في  ( أ)
 كاآلتي: 



    

 م2016 لعام تقرير مجلس اإلدارة
 

25 
 

   

 

 بآالف الرياالت

  السعوديـــة

 إدارة البنك و/أو أفراد األسرة المباشرين:  

 قروض وسلف  91.470 

 ودائع العمالء 316.326 

 المساهمين الرئيسيين للبنك و/أو أفراد األسرة المباشرين:  

 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى 33.429 

 قروض وسلف 596.477 

 ودائع العمالء 10.924.783 

 قرض ألجل - 

 سندات دين ثانوية 700.000 

 المحتملةالتعهدات واإللتزامات  2.789.005 

  

الشركات المنتسبة للبنك والمنشأت التي يتم المحاسبة عنها بإستخدام 

 طريقة الملكية:

 قروض وسلف  1.022.467 

 ودائع العمالء 49.378 

 التعهدات واإللتزامات المحتملة 616.984 

  

صناديق منافع موظفي البنك مثل التقاعد أو خطط المنافع األخرى التي يتم 

 من قبل البنك:إدارتها 

                ودائع العمالء و مطلوبات أخرى 129.507 
 القوائم في والمدرجة العالقة ذات األطراف مع بالمعامالت المتعلقة والمصاريف باإليرادات تحليالا  يلي فيما( ب) ( ب)

 الموحدة: المالية

   

 

 بآالف الرياالت

  السعوديـــة

 المباشرين: إدارة البنك و/أو أفراد األسرة  
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 االدارة مجلس تكوين -

تخاب أعضاء مجلس إدارة البنك لدورته نم با2016يناير  25نعقدة بتاريخ مقامت الجمعية العامة العادية ال

ولمدة ثالث سنوات والتي تم فيها اعادة انتخاب جميع  م2016فبراير  14القادمة والتي بدأت بتاريخ 

 االعضاء كالتالي:

فالتصني عضوية مجالس اإلدارة للشركات المساهمة األخرى  اإلسم المنصب 

 شركة الزامل لالستثمار الصناعي

 شركة حصانة االستثمارية

جمعة بن صالح بن عبدهللا رئيس المجلس غير تنفيذي  

 

 

م(2016الشركة الوطنية للبتروكيماويات )حتى أبريل   

الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات )حتى ديسمبر 

م(2016  

 عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب الرئيس غير تنفيذي

 الخميس

 

 

تنفيذي غير - عضو مجلس  

 اإلدارة 

 محمد بن سعود بن د.فؤاد

 الصالح

 دخل عموالت خاصة 3.643 

 مصاريف عموالت خاصة 36 

 أتعاب خدمات بنكية 11 

 المساهمين الرئيسيين للبنك و/أو أفراد األسرة المباشرين:  

 دخل عموالت خاصة 11.983 

 مصاريف عموالت خاصة 24.907 

 دخل أتعاب خدمات بنكية 4.219 

  

والمنشأت التي يتم المحاسبة عنها بإستخدام طريقة الشركات المنتسبة للبنك 

 الملكية:

 دخل عموالت خاصة 3.830 

 دخل أتعاب خدمات بنكية 5.223 

  

صناديق منافع موظفي البنك مثل التقاعد أو خطط المنافع األخرى التي يتم 

 إدارتها من قبل البنك:

 مصاريف عموالت خاصة 324 
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 مدينة المعرفة االقتصادية

 شركة حصانة االستثمارية

تنفيذي غير  مجلس عضو 

 اإلدارة

 بن محمد بن د.عبدالروؤف

مناع عبدهللا  

 مجلس عضو مستقل -

 اإلدارة

 عبدهللا بن د.عبدالعزيز

 النويصر

تنفيذي غير -  مجلس عضو 

 اإلدارة

 محمد بن عبدالرحمن

 الرواف

 الشركة السعودية إلعادة التأمين

 شركة هنا للصناعات الغذائية

تنفيذي غير  مجلس عضو 

 اإلدارة

 ابراهيم بن مشاري

 المشاري

 مجلس عضو مستقل -

 اإلدارة

 احمد بن عبدهللا بن محمد

 العلي

 مجلس عضو مستقل شركة االتصاالت السعودية

 اإلدارة

 حمود بن علي بن صـالح

 العذل

 
 

 لجان مجلس اإلدارة -

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

 االئتمانية والمصرفية والمالية في البنك.

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

 وتقدم التوصيات بخصوص تعيين المراجعين الخارجيين واألنشطة التابعة
 

  ية أعضاء، وتقوم اللجنة بمهام التوص خمسةلجنة الترشيحات والمكافآت، وتتكون من
لمجلس اإلدارة بالتعيينات لمجلس اإلدارة بناءا  على السياسات المعتمدة، ومراجعة القدرات 
والمؤهالت لعضوية مجلس اإلدارة بشكل سنوي، ومراجعة تركيبة المجلس والتوصية بعمل 

أيضا التغييرات الالزمة إن دعت الحاجة. مسؤولة للمجلسعن تقديم التوصيات  واللجنة

على سياسةبالموافقة في األنشطة، وتعديالتهالبنكاالتعويضات من المتصلةوغيرها

 بسياساتواجراءاتالتعويضات.
 

 باالشراف على إدارة المخاطر ، وتتكون من خمسة أعضاء، وتقوم هذه اللجنة لجنة المخاطر
 في البنك سواء مخاطر السوق، او اإلئتمان او مخاطر العمليات.
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  ،من إدارة البنك،  أربعةوأعضاء ثالثة من مجلس اإلدارة  بعةسوتتكون من لجنة اإللتزام

وتقوم هذه اللجنة بمهام مراقبة عدم االلتزام، والتأكد من أن لدى البنك السياسات 
، وإرساء االطار العام لعمل إدارة ات المالئمة إلدارة مخاطر عدم اإللتزامواإلجراء
 االلتزام.

 
  ،في الشرعي الحكم بيان بمهام اللجنة هذه وتقوم أعضاء، ثالثة من وتتكوناللجنة الشرعية 

 القرارات وإصدار ونحوها ونماذج واتفاقيات عقود من يتبعها وما لها المرفوعة المعامالت
 على تنفيذها من والتأكد الشرعية اللجنة بقرارات البنك التزام من والتحقق بشأنها، الشرعية
 المالحظات اللجنة تتلقى ذلك إلى وباالضافة. الشرعية الرقابة خالل من الصحيح الوجه

 .عليها والرد وعمالءه، البنك إدارات من الشرعية بالنواحي المتعلقة واالستفسارات
 

 وفيما يلي قائمة بأعضاء هذه اللجان: 
 

اللجنة 

 الشرعية

لجنة الترشيحات  لجنة المخاطر لجنة اإللتزام

 والمكافآت

اللجنة  لجنة المراجعة

 التنفيذية

محمد علي د. 

القريء 

 )الرئيس( 

محمد عبدهللا 

 العلي )الرئيس(

مشاري ابراهيم 

)الرئيس(  الحسين  

د. عبدالعزيز 

 عبدهللا النويصر

 )الرئيس(

محمد بن عبدهللا 

 العلي )الرئيس(

عبدالعزيز 

عبدالرحمن 

الخميس 

 )الرئيس(

فهد نافل د. 

 الصغير

فؤاد سعود  د.

 الصالح

محمد عبدالرحمن 

 الرواف

العذلعلي صـالح  فؤاد سعود  د. 

 الصالح

 

عبدالرحمن 

 محمد الرواف

عبدالعزيز د.

 أحمد المزيني

صـالح علي 

 العذل

محمد عبدهللا 

 العلي

مشاري بن 

الحسينابراهيم   

صالح الخليفي 

 مستقل )عضو

 خارجي (

د.عبدالعزيز 

عبدهللا 

 النويصر

د.عبدالعزيز  سامباث فيالمور -

النويصرعبدهللا   

عبدالرحمن محمد 

 الرواف

عبدهللا 

العنزي)عضو 

خارجي ( مستقل   

مشاري بن 

ابراهيم 

حسينال  

ماجد الربيعان  - عبدالرؤوف د.  

 محمد مناع

د. عبدالرؤوف 

 محمد مناع

مناحي 

 المريخي)عضو

خارجي ( مستقل  

فؤاد سعود  د.

 الصالح
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 حضور أعضاء مجلس اإلدارة  -

 م كالتالي:2016اجتماعات لمجلس اإلدارة خالل العام  تم عقد خمسة

 أسماء االعضاء الحضور تاريخ االجتماع

، عبد العزيز الخميس، عبدالرحمن الرواف، د/عبدالرؤوف مناع، د/فؤاد عبد هللا بن جمعة 2016/02/15
 الحسين، صالح العذل، محمد العلي.الصالح، د/عبد العزيزالنويصر، مشاري 

، عبدالعزيز الخميس، عبدالرحمن الرواف،  د/عبدالعزيز النويصر، مشاري عبدهللا بن جمعة 2016/03/24
 الحسين، صالح العذل، محمد العلي.

عبد هللا بن جمعة، عبد العزيز الخميس، عبدالرحمن الرواف، د/عبدالرؤوف مناع، د/فؤاد  2016/05/31
 د/عبد العزيزالنويصر، مشاري الحسين، صالح العذل، محمد العلي. الصالح،

، عبدالعزيز الخميس، عبدالرحمن الرواف، د/فؤاد الصالح، د/عبدالعزيز عبدهللا بن جمعة 2016/10/04
 النويصر، مشاري الحسين، صالح العذل، محمد العلي.

مناع، د/فؤاد  عبدالرحمن الرواف، د/عبدالرؤوفعبد هللا بن جمعة، عبد العزيز الخميس،  2016/12/12
 الصالح، د/عبد العزيزالنويصر، مشاري الحسين، صالح العذل، محمد العلي.

 
 م كالتالي:2016تم عقد اربعة عشر إجتماعا  للجنة التنفيذية خالل العام 

 أسماء االعضاء الحضور تاريخ االجتماع

الرواف، مشاري الحسين، د/فؤاد الصالح، د/عبدالعزيز عبدالرحمن  عبدالعزيز الخميس، 2016/01/19
 .النويصر

عبدالرحمن الرواف، مشاري الحسين، د/فؤاد الصالح، د/عبدالعزيز  عبدالعزيز الخميس، 2016/02/14
 .النويصر

عبدالرحمن الرواف، مشاري الحسين، د/فؤاد الصالح، د/عبدالعزيز  عبدالعزيز الخميس، 2016/03/22
 .النويصر

عبدالرحمن الرواف، مشاري الحسين، د/فؤاد الصالح، د/عبدالعزيز  عبدالعزيز الخميس، 2016/04/19
 .النويصر

عبدالرحمن الرواف، مشاري الحسين، د/فؤاد الصالح، د/عبدالعزيز  عبدالعزيز الخميس، 2016/05/10
 .النويصر

 .، د/عبدالعزيز النويصرعبدالرحمن الرواف، مشاري الحسين  عبدالعزيز الخميس، 2016/05/15

عبدالرحمن الرواف، مشاري الحسين، د/فؤاد الصالح، د/عبدالعزيز  عبدالعزيز الخميس، 2016/06/13
 .النويصر

 سعود الشمري -

 

- - - - 

حسن خلف  -

 الفاعوري

- - - - 
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عبدالرحمن الرواف، مشاري الحسين، د/فؤاد الصالح، د/عبدالعزيز  عبدالعزيز الخميس، 2016/06/30
 .النويصر

من الرواف، مشاري الحسين، د/فؤاد الصالح، د/عبدالعزيز عبدالرح عبدالعزيز الخميس، 2016/07/26
 .النويصر

عبدالرحمن الرواف، مشاري الحسين، د/فؤاد الصالح، د/عبدالعزيز  عبدالعزيز الخميس، 2016/09/27
 .النويصر

عبدالرحمن الرواف، مشاري الحسين، د/فؤاد الصالح، د/عبدالعزيز  عبدالعزيز الخميس، 2016/10/04
 .النويصر

عبدالرحمن الرواف، مشاري الحسين، د/فؤاد الصالح، د/عبدالعزيز  عبدالعزيز الخميس، 2016/10/25
 .النويصر

عبدالرحمن الرواف، مشاري الحسين، د/فؤاد الصالح، د/عبدالعزيز  عبدالعزيز الخميس، 2016/11/29
 .النويصر

ن، د/فؤاد الصالح، د/عبدالعزيز عبدالرحمن الرواف، مشاري الحسي عبدالعزيز الخميس، 2016/12/20
 .النويصر

 
 م كالتالي: 2016اجتماعات للجنة الترشيحات والمكافأت خالل العام  خمسةتم عقد 

 :كالتالي م2016 العام خالل المراجعة للجنة اجتماعات خمسة عقد تم

 أسماء االعضاء الحضور تاريخ االجتماع
 .عبدالرحمن الرواف، مشاري الحسين، د/فؤاد الصالح، صالح العذل 2016/01/03

 .مشاري الحسين، د/فؤاد الصالح، صالح العذلعبدالرحمن الرواف،  2016/01/13

  .د/عبدالرؤوف مناع، عبدالرحمن الرواف، مشاري الحسين، صالح العذل 2016/03/01

2016/05/15 
د/عبدالعزيز النويصر، د/عبدالرؤوف مناع، عبدالرحمن الرواف، مشاري الحسين، 

 صالح العذل.

2016/11/27 
مناع، عبدالرحمن الرواف، مشاري الحسين، د/عبدالعزيز النويصر، د/عبدالرؤوف 

 صالح العذل.

 أسماء االعضاء الحضور تاريخ االجتماع
 مناحي المريخي. عبدهللا العنزي، ، صالح الخليفي،محمد العلي 2016/02/09

 .المريخيمحمد العلي، د/فؤاد الصالح، صالح الخليفي، عبدهللا العنزي، مناحي  2016/03/22

 محمد العلي، د/فؤاد الصالح، عبدهللا العنزي، مناحي المريخي. 2016/05/30
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 م كالتالي:2016اجتماعات للجنة المخاطر خالل العام  ستةتم عقد 

 
 أسماء االعضاء الحضور تاريخ االجتماع

2016/02/28 
، عبدالعزيزالنويصر/د ، عبدالرحمن الرواف، د/عبدالرؤوف مناع،عبدالعزيزالخميس
 مشاري الحسين.

 /عبدالرؤوف مناع.دمشاري الحسين، عبدالرحمن الرواف، د/عبدالعزيزالنويصر،  2016/05/09

2016/06/14 
مشاري الحسين، عبدالرحمن الرواف، د/عبدالعزيز النويصر، د/عبدالرؤوف مناع، محمد 

 العلي.

2016/09/26 
ع، محمد مشاري الحسين، عبدالرحمن الرواف، د/عبدالعزيز النويصر، د/عبدالرؤوف منا

 العلي.

2016/11/28 
مشاري الحسين، عبدالرحمن الرواف، د/عبدالعزيز النويصر، د/عبدالرؤوف مناع، محمد 

 العلي.

2016/12/12 
مشاري الحسين، عبدالرحمن الرواف، د/عبدالعزيز النويصر، د/عبدالرؤوف مناع، محمد 

 العلي.

 

 م كالتالي:2016اجتماعات للجنة االلتزام خالل العام  تم عقد أربعة

 أسماء االعضاء الحضور تاريخ االجتماع

شنكر  الصالح، صالح العذل، سامباث فيالمور، سعود الشمري، محمد العلي، د/فؤاد 22/03/2016
 شاتاناثان، حسن الفاعوري .

30/05/2016 
محمد العلي، د/فؤاد الصالح، صالح العذل، سامباث فيالمور، سعود الشمري، ماجد 

حسن الفاعوري . الربيعان،  

03/10/2016 
ذل، سامباث فيالمور، سعود الشمري، ماجد عمحمد العلي، د/فؤاد الصالح، صالح ال

 الربيعان، حسن الفاعوري.

11/12/2016 
محمد العلي، د/فؤاد الصالح، صالح العذل، سامباث فيالمور، سعود الشمري، ماجد 

 الربيعان، حسن الفاعوري. 

 
 م كالتالي:2016للجنة الشرعية خالل العام  اجتماعات  ستةتم عقد 

 
 أسماء االعضاء الحضور تاريخ االجتماع

عبدالعزيزالمزيني./فهد الصغير، د/محمد القري، د/د 2016/02/11  

 محمد العلي، د/فؤاد الصالح، صالح الخليفي، عبدهللا العنزي، مناحي المريخي. 2016/10/03

 الصالح، صالح الخليفي، عبدهللا العنزي، مناحي المريخي. محمد العلي، د/فؤاد 2016/12/11
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عبدالعزيزالمزيني./فهد الصغير، د/محمد القري ، د/د 2016/03/31  

عبدالعزيزالمزيني./فهد الصغير، د/محمد القري، د/د 2016/05/18  

عبدالعزيزالمزيني./فهد الصغير، د/محمد القري، د/د 2016/10/20  

عبدالعزيزالمزيني./فهد الصغير، د/محمد القري، د/د 2016/12/15  

عبدالعزيزالمزيني./فهد الصغير، د/محمد القري ، د/د 2016/12/29  

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

يتكون مجلس إدارة البنك من أشخاص طبيعيين ممثلين بالمجلس بصفتهم الشخصية. وفيما يلي بيان بإجمالي 
وأزواجهم وأوالدهم القصرمن أسهم أو  ما يمتلكه رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار المدراء التنفيذيين

 أدوات دين:
 

 أعضاء مجلس اإلدارة:
 

 له المصلحة اسم من تعود تسلسل

 نهاية العام بداية العام

 صافي التغيير
 نسبة التغيير

 عدد األسهم %
أدوات 
 أدوات الدين عدد األسهم الدين

 18.794 __ 263.126 __ 244.332 عبدهللا بن صالح بن جمعة 1
8% 

 111 __ 1.555 __ 1.444 عبدالرحمن محمد الرواف 2
8% 

 90 __ 1.270 __ 1.180 د. عبدالرؤوف محمد مناع 3
8% 

 16.912 __ 236.776 __ 291.864 صالح علي العذل 4
8% 

 222 __ 3.110 __ 2.888 مشاري ابراهيم المشاري 5
8% 

 16.666 __ 233.332 __ 216.666 د. فؤاد سعود الصالح 6
8% 

 111 __ 1.555 __ 1.444 عبدالعزيز عبدالرحمن الخميس 7
8% 

 90 __ 1.555 ___ 1.180 النويصرد. عبدالعزيز عبدهللا  8
8% 

 %8 166 __ 2.332 __ 2.166 محمد عبدهللا العلي 9

 
 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 
 %12 193.842 __ 1.838.455 __ 1.644.613 المنيفيمساعد بن محمد 
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 %25 40.000 __ 200.000 __ 160.000 رمزي عبدهللا النصار 2

 %31 43.295 __ 182.338 __ 139.043 ديفيد جونسون 3

 

 )باالف الرياالت السعودية(مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة والمدراء التنفيذيين  -

ديسمبر  31مجلس اإلدارة والمدراء التفيذيين خالل العام المنتهي في بلغت المكافآت المدفوعة ألعضاء 
 م كما يلي:2016
 

 

 إقرارات -

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

 بالشكل الصحيح. أُعدت أن سجالت الحسابات 

  بفعالية. ذنفوأن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة 

  على مواصلة نشاطه. البنكقدرة  فيأنه ال يوجد أي شك يذكر 

 الحسابات مراجعو -

م تعيين السادة / برايس 2016 ابريل 4العادية المنعقدة في  العامة غيرتم في اجتماع الجمعية 

كمراجعين لحسابات البنك للسنة  الفوزان وشركاهكي بي أم جي ووترهاوس كوبرز والسادة / 

 م.2016المالية 

أكبر ستة مدراء تنفيذيين  
والذين استلموا أعلى المكافآت 

 الرئيس التنفيذيبما فيهم 
 والمدير المالي

المستقلون وغير 
التنفيذيين من أعضاء 

 مجلس االدارة

أعضاء مجلس 
االدارة 
 التنفيذيين

 - 3.975 14.155 مكافـــــآت

 - 1.732 5.898 بـــــــدالت

أية مكافآت أخرى 
دفعت شهريا أو 

 سنويا
14.249 - - 
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 الئحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية -

 المبادئ الرئيسة للحوكمة في البنوك العاملة بالمملكة العربية السعودية جميع يقوم البنك بإتباع

يقوم البنك بتطبيق وكذلك  م.2014 في مارسالصادرة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي 

األحكام اإلرشادية الواردة في الئحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية الصادرة عن 

، واللوائح والقواعد المعدلة م12/11/2006هـ الموافق 21/10/1427هيئة السوق المالية في 

 ادناة: ةالوارد المادةفيما عدا تباعا،  

 

 

 لتحديد االحتياجات التدريبية والتأهيلية. تم عمل تقييم ذاتى ألعضاء مجلس اإلدارة 

 والذي تضمن استحداث لجنة  للحوكمة والمعدل وافق مجلس اإلدارة على إطار الهيكل التنظيمي الجديد

 الحوكمة المنبثقة عن لجنة الترشيحات والمكافآت.

  ،وضع البنك خطط للوصول بتطبيق الحوكمة وفق أعلى المعايير الدولية مراعيا  األنظمة المحلية

ستعانة ببيوت الخبرة الدولية لتقييم تطبيق الحوكمة لدى البنك، وتحديث السياسات واإلجراءات واال

 تمر.بشكل مس

 أسباب عدم التطبيق مادةمتطلبات ال 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 تقاريرهم السنوية

تضارب جوهري كيفية التعامل مع أي 

للمصالح قد يؤثر على ممارسة الحقوق 

 .األساسية الخاصة باستثماراتهم

إن تنفيذ متطلبات هذه المادة يقع على 

عاتق المستثمرين ذوي الصفة 

ال يملك البنك سلطة االعتبارية والذين 

عليهم إللزامهم باإلفصاح عن 

و سياساتهم التصويتية واالستثمارية 

كيفية التعامل مع أي تضارب 

في تقاريرهم جوهري للمصالح 

 السنوية
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  تم تحديث موقع البنك ليشمل إطار الهيكل التنظيمي الجديد والمعدل للحوكمة باالضافة الى جميع لوائح

 لجان مجلس االدارة.

 مؤشر في افريقيا وشمال االوسط الشرق منطقتي مستوى على السادس المركز على البنك حصل كما 

 .والحوكمة االجتماعية، الخدمةو البيئة، يخص فيما ة/حوكمبورز اند ستاندرد

 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 البنوك ونظام 

 .ظام األساسي للبنكوالن الشركات السعودي

 

 قواعد السلوك والمعايير األخالقية للبنك  -

تمثل قواعد السلوك والمعايير األخالقية للبنك الدليل والمعايير للمبادئ األخالقية العالية والممارسات المهنية 

المعايير المثلى. ويلتزم البنك بموجب قواعد السلوك الخاصة به بتطبيق ثقافة مهنية تسود فيها أعلى 

 البنك على مبادئ أساسية وهي النزاهة في سلوك الوتستند قواعد  ،األخالقية ويلتزم بالمحافظة عليها

وتنطبق هذه القواعد والمعايير على جميع أعضاء مجلس إدارة البنك وموظفيه  .والسرية واالحترافية

ل البنك السعودي لالستثمار ومستشاريه وجميع األطراف ذات الصلة وكل شخص قد يمثل البنك. كما يعم

تحت إشراف مجلس اإلدارة الذي يشرف بدوره على تنفيذ وفاعلية قواعد السلوك والمعايير األخالقية في 

 البنك.

 فاعلية نظام الرقابة الداخلية -

 نظام يتضمن. البنك مستوى على عليه والمحافظة الداخلية للرقابة فعال نظام إنشاء عن مسؤولة االدارة إن

 اإلدارة مجلس إشراف تحت تصميمها تم والتي ،والعمليات واإلجراءات السياسات على الداخلية الرقابة

 .    للبنك االستراتيجية االهداف لتحقيق

 وفاعلية كفاية مدى تقييم يشمل حيث التنفيذية اإلدارة عن ومستقل حيادي الداخلية الرقابة وحدة نطاق إن

 يتم الداخلية الرقابة أعمال عن المنبثقة والجوهرية الهامة المالحظات جميع. البنك في الداخلية الرقابة نظام
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 وفاعلية كفاية بمراقبة المراجعة لجنة تقوم. البنك إدارة لمجلس التابعة المراجعة لجنة الى تقارير في رفعها

 .البنك مصالح على الحفاظ بهدف وقياسها تحديدها تم التي المخاطر من للحد الداخلية الرقابة نظام

 من العام المستوى على الرقابة بيئة لتحسين البنك وإدارات وحدات جميع من ومتكاملة منسقة جهود بذل يتم

 وحدات من وحدة كل. الرقابة في قصور أي وتصحيح لمنع اإلجراءات وتسهيل المستمرة المراجعة خالل

 تم التي الرقابة في القصور أوجه تصحيح مسؤولية اليها أوكلت العليا التنفيذية اإلدارة إشراف وتحت البنك

 . البنك مستوى على األخرى الرقابة وحدات من وعدد ،والخارجيين الداخليين المراجعيين قبل من تحديدها

 مؤسسة قبل من به الموصى النحو على الداخلية للرقابة متكامل عمل إطار بتبني للبنك العليا اإلدارة قامت

 .الداخلية الرقابة ضوابط بشأن تعليماتها خالل من السعودي العربي النقد

 من المخاطر إدارة كيفية على اإلدارة مجلس اطالع يضمن بشكل للبنك الداخلي الرقابي النظام تصميم تم

 لن فإنها, جيد بشكل مصممة كانت مهما الداخلية الرقابة أنظمة إن. للبنك االستراتيجية األهداف تحقيق أجل

 فاعلية لمدى الحالية التقييمات فإن ،ذلك على عالوة. الرقابة في القصور أوجه جميع كشف أو بمنع تقوم

 في للتغيرات نتيجة مالئمة غير الرقابة ضوابط معها تصبح قد لقيود تخضع مستقبلية لفترات األنظمة

 .واإلجراءات للسياسات واالمتثال المتطلبات

 التي الداخلية الرقابة وحدة قبل من الداخلية الرقابة لنظام المستمرة والتقييمات االختبارات نتائج إلى استنادا

 على ومراقبته تنفيذه يتم و ومناسب مالئم الحالي الداخلية الرقابة نظام أن اإلدارة تعتبر, العام خالل تمت

 .للبنك الداخلي الرقابة لنظام مستمر بشكل تقييم بعمل اإلدارة تقوم الرقابة تعزيز من وللمزيد. فعال نحو

 .الداخلية للرقابة اإلدارة تقييم على صادق قد االدارة مجلس فإن ،ماسبق على بناءا   و

  اإلستدامةوخدمة المجتمع  -

جتماعية إهتماما  بالغا  من خالل تقديم المبادرات المستدامة التي تلقي بظاللها ولية االئيولي البنك المس

بشكل عام، حيث تتنوع المساهمات المجتمعية التي نقوم بها في إطار نمو وزيادة اإليجابية على مسيرة البنك 

من أجل نحرص أننا التي ينعكس تأثيرها مباشرة على تحفيز االستقرار االقتصادي، كما و ،هذه المبادرات

ذي نؤديه مساعدته والمساهمة بالنهوض بالمجتمع عبر االلتزام االجتماعي اللالمستفيد الحقيقي  الوصول إلى

 بشكل مستمر ومتنامي.
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"وااو" الخير الذي يشهد نموا  برنامج في مبادرات البنك المجتمعية عبر  ةمباشر مشاركةكما أشركنا العميل 

تفاعال  كبيرا  من قبل العمالء  والتي تلقىجمعية معتمدة للتبرع  15كبيرا  إذ يحتوي على ما يزيد عن 

بين البنك متكامال  نوعيا   عمال  خلق  حيث أن هذا األمر ،كبيرةالعمل االجتماعي بحرية ب المشاركين

 .عمالئهو

ويعتمد نجاحنا كمؤسسة بشكل كبير على قدرتنا في الحفاظ على عالقات جيدة مع أصحاب المصلحة، حيث 

نسعى لبناء عالقات دائمة معهم وقائمة على الثقة من خالل الحوار البناء وأخذ وجهات نظرهم بالحسبان 

كما أننا نسعى لتوفير معلومات موثوقة وقائمة على الواقع وفي الوقت المطلوب حول  ،اتخاذ القرارات عند

عملنا وحول القطاع المالي واالقتصاد عموما ، كل ذلك في سبيل أن نهيئ قاعدة موثوقة ألصحاب المصلحة 

 لتشكيل وجهات نظرهم وقراراتهم.

وهذه الركائز ، ركائز ويوجه جميع العمليات على مستوى البنكإطار االستدامة الخاص بنا على خمس يقوم  

هي: التكليف والنمو والرعاية والحفظ والعون، وقد حددنا المجاالت التي تحتاج إلى مواصلة التحسين 

حققنا خالل السنوات القليلة الماضية تقدما  كبيرا  كأحد رواد وكما  ،والتطوير تحت مظلة هذه الركائز الخمسة

المالي في المملكة العربية السعودية، فنحن اليوم نوفر إمكانية أفضل للحصول على التمويل وعددا   القطاع

 .أكبر من الفروع المخصصة لذلك، حيث اتسعت قاعدة عمالئنا أكثر من أي وقت مضى

الجانب البيئي، فقد نجحنا في خفض تكاليف الماء والكهرباء لكل موظف دائم من موظفي  وفيما يخص

كما استثمرنا في آليات توفير الورق وعملنا على الحد من استهالكنا للوقود للمساعدة في المحافظة  ،نكالب

ولة ؤمن دواعي االعتزاز تتويجنا بجائزة الملك خالد للتنافسية المسلوإنه  ة،على الموارد الطبيعية المحدود

داء قياس األ معاييرمن أهم واحدة الجائزة  تعد، إذ من مؤسسة الملك خالد الخيرية للسنة الثالثة على التوالي

 ولية االجتماعية وحماية البيئة.ئفي مجال المس

 جهات لعدة والتبرع اجتماعية برامج عدة برعاية عمالئه، مع وبالمشاركة البنك، قام م2016 عام وخالل

تقرير االستدامة السنوي  ويمكن االطالع على سعودي لاير 4.013.387 قدره إجمالي بمبلغ خيرية

 .م لمزيد من التفاصيل2016لعام الخامس الصادر عن البنك 

 الخاتمة -

 وزارة بالشكر ويخص الشريفين، الحرمين خادم لحكومة امتنانه عن أخرى مرة يعبر أن اإلدارة مجلس سري

 دعمهم علىووزارة التجارة واالستثمار  المالية السوق وهيئة السعودي العربي النقد ومؤسسة المالية

ا المجلس ويود. والبناء المتواصل  كما. الدائم تعاونهم على البنك مساهمي جميع إلى بالشكر يتقدم أن أيض 



    

 م2016 لعام تقرير مجلس اإلدارة
 

38 
 

 وموظفي مسؤولي ولجهود والمساهمين، لالستثمار السعودي البنك عمالء لثقة تقديره عن المجلس يعرب

 .ووالئهم خالصهمعلى إ البنك


