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 م5201 لعامالتقرير السنوي 
 تقرير مجلس اإلدارة

يسررمجلس ررراجة أة يجدمجيمررهمج اسررر ااسجة ي ررررجة سرر"سأبجة يميرررر لسجويررر أوجة  مميررمجة سررر سبج ررر جدأة ج

جم.2015أيسايمجج31ولش ط تجة ي رج  س ةجة ا  يةجة ا  هيةجفسج

 

 مقدمة:

ج ج)ي أ( جة يمير لس جة س"سأب جة ي ر جتأيا جلس ااة جي"سأية جم/كشمكة ج قم جة ا كس جة اميسم ج4باسجب

جةتشجةسجبسجيسجاساس ة جشمكةجزلي ةم،جواسج1978ي  يمجج21،جة اسةفقجاـج1398صفمجج12وت  يخج

(HSBC)ل ي  جيهمجبمياةجةيايةجوقه ا جج1.5ل ي  جلايرجي"سأبجلمسمجإ ىجج15،جويي غج دسجل لجة ي رج

جلايرجي"سأبج كلجيهم.جج10

ج

جل جة ا  س تجوة خهل تجة اصمفيةج جول ك ل ة جل "هأي جلساس ة ج  ي رجفسجتمهيم وت اثلجةألاهةفجة مئيسية

ج  "اال جةألفمةأجوة شمك تج يمجإأة ةتهجوقر   تجد ا  هجوفمو هجة ا  شميجفسجة اا كةجة "مبيةجة س"سأية،ج

ج.ة "مبيةجة س"سأية ي رجديةجفموعجدوجشمك تجت ب"ةجلؤيسةجدوجت"الجخ  ججة اا كةوالجيسجهج  

ج

جألجل،ج جوة سأةئع جوةالأخ  ية جة س  ية جة حس ب ت جتشال جتم يهية جلصمفية جل  س ت ج "االئه جة ي ر ويمهم

 ت،جة  اسيالتجةالئ ا ليةج  شمك ت،جة مموضجة شخصيةجوة سك ية،جتاسيالتجة  س  ي،جإأة يجة  مهجوة اهفس 

د ا لجة خزي ةجوبر ق تجةالئ ا م،جكا جيمهمجة ي رجل  س تجلصمفيةجل سةفمةجلعجة شمي"ةجول" اهيجل جقيلج

جوتحتجإشمةفجايئةجشم يةجلس م ة.

ج

%(جل جة حصصجفسج دسجل لجشمكةجوك  ةجي أج   ألي جة احهوأيج100:ج2014%ج)100جة ي رجيا  رج

جوة ذبجيي غج جت ب"ة( جلسس ةجوتا  سجج، فجلايرجي"سأبدج500)شمكة جلحهوأي جذةتجلسئس ية واسجشمكة

جا أىجج18وت  يخجج1010235187دلشر ه جفسجة اا كةجة "مبيةجة س"سأيةجباسجبجة سسلجة  س  بج قمج

%جكا كيةج2%جكا كيةجلي شميج  ي رجوج98م(.جوت سزعجاذهجة ا كيةجب سيةج2007يس يسجج3اـج)1428ة ث ليةج

لسس ةجوت"الجصةجغيمجة اي شميجلا سكةجل جخاللجشمكةجت ب"ةجولي شميجل جخاللجشمكةجت ب"ةج)ة حجغيم

جتألي جوحيهج جكسكيل جة "ال جة مئيسسجفس جة شمكة جلش طجاذه جوي اثل جاذة، جة س"سأية(. جة "مبية جة اا كة فس

جي أج جة  ظ مج   شمكة جوي يح جة رمفي ، جبي  جة ايملة جحسبجةالتف قية جة س"سأية جة "مبية جة اا كة جفس  ك فل

جشمكةجة   ب"ةجة "الجكسكيلجأليةجشمكةجتألي جدخمىجفسجة اا كةجة "مبيةجة س"سأية.ةألي يسج هذهجة 

ج

%(جل جة حصصجفسج دسجل لجشمكةج م  ةتجة "مبيةجة احهوأيج100:جج2014%ج)100جة ي ركا جيا  رج

ل يسمجلايرجي"سأب،جواسجشمكةجذةتجلسئس يةجلحهوأيجلسس ةجوت"الجفسجج1)شمكةجت ب"ة(جوة ذبجيي غج

جة جة اا كة ج قم جة  س  ب جة سسل جباسجب جة س"سأية جج1010188350 "مبية جةألولجج12وت  يخ جا أب

ج)ة اسةفقج1424 جة ا كيةجب سيةج2003يس يسجج12اـ جوت سزعجاذه ج ج  ي رجوج99م(. %ج1%جكا كيةجلي شمي

كا كيةجغيمجلي شميجل جخاللجشمكةجت ب"ةج)ة حصةجغيمجة اي شميجلا سكةجل جخاللجشمكةجت ب"ةجوجلسس ةج

جة جة مئيسفس جة  ش ط جوي اثل ج جة س"سأية(. جة "مبية جةأل ةضسججس اا كة جوتأجيم جوبيع جشمة  جفس   شمكة

 وة "م  ةتجألغمةضجةالي ثا  .

 

ي أج  "م  ةتجة احهوأيج ل جة حصصجفسج دسجل لجشمكةج%(100:جج2014%ج)100جة ي ركا جيا  رج

،جواسجشمكةجذةتجلسئس يةجلحهوأيجلسس ةجوت"الجفسجة فجلايرجي"سأبج500ج)شمكةجت ب"ة(جوة ذبجيي غ

ج ج قم جة  س  ب جة سسل جباسجب جة س"سأية جة "مبية جج1010428580ة اا كة جج12وت  يخ اـج1436صفم

كا كيةججج%0.2جكا كيةجلي شميج  ي رجوج%99.8جم(.ججوت سزعجاذهجة ا كيةجب سية2014أيسايمجج4)ة اسةفقج
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وي اثلجة  ش طجة مئيسسج هذهج،جفسجة اا كةجة "مبيةجة س"سأيةغيمجلي شميجل جخاللجشمكةجت ب"ةجولسس ةج

 يمجة شمكة. ة شمكةجفسجتسسيلجة "م  ةتجب

جج

جة   ب"ة.جة ثالثجويؤكهجة ي رجدلهجالجتسجهجديةجةيهمجدوجي هةتجأي جقيهجة صهة جألبجل جاذهجة شمك ت

 
ج

 :أبرز النتائج المالية لفترة الخمس سنوات األخيرة

 مليون لاير سعودي                                   

 2011 2012 2013 2014 2015 السنة

 105,577 120,434 138,961 145,870 148,639 ودائع العمالء

 17,166 20,066 22,833 26,071 28,175 حقوق المساهمين

 22,200 27,587 37,400 45,281 35,426 صافي االستثمارات

 84,811 96,098 106,115 115,221 125,424 صافي القروض والسلف

 138,658 156,652 177,302 187,609 187,750 إجمالي األصول

 2,888 3,240 3,774 4,266 4,331 صافي الدخل

 563 1,000 1,100 1,150 1,245 إجمالي األرباح الموزعة

 
 التحليل الجغرافي لإليرادات:

ت حمقجل"ظمجإيمةأةتجة ي رجبشكلجدي يرسجلر جلشر ط تهججأةخرلجة اا كرةجة "مبيرةجة سر"سأيةجو رياج  ي ررجديرةج

خ  ججة اا كرةجة "مبيرةجة سر"سأية.جوييري جة سرهولجة  ر  سجلؤيسةجدوجت"الجفموعجدوجشمك تجت ب"ةجدوجزلي ةج

 :تسزيعجإجا  سجت رجة يمةأةتجحسبجة  ص يفجة سغمةفسج ا  طقجة اا كة

جلاير سعودي مليون

 المنطقة الشرقية المنطقة الغربية المنطقة الوسطى السنة

 1,092 1,637 3,902 م2015
ج

 :التشغيلية القطاعات

ج-ة مئيسيةجة    ية:ة  شغي يةجة "الجج/جقر   تجي كسمجة هيكلجة   ظياسج  ي رجل جدقس م

ة ي كيرةجة شخصريةج رفرمةأجو ارال ج:جوي يسجبشكلجدي يسجةالح ي جر تجالشخصية الخدمات المصرفيةقطاع 

ة خهل تجة اصمفيةجة خ صة،جبا جفسجذ رجة سأةئرعجوة حسر ب تجة س  يرةجوةالأخ  يرةجوة  ارسيالتجة شخصريةج

جوبر ق تجةالئ ا م

:جواسجلسئسلج  جة ا ر ي تجة اصمفيةج  "اال جة  س  يي جوة شمك ت،جالخدمات المصرفية للشركاتقطاع 

جوة حس ب تجة س  يةجوة مموضجوة  اسيالتجوة  سهيالتجةالئ ا ليةجةألخمى.با جفسجذ رجة سأةئعج

:جيررهيمجقسررمجة خزي ررةجبشرركلج ئيسررسجةأل ارر لجة امتيرررةجبأيررسةاج دسجة ارر ل،جول"رر لالتججالخزينااةقطاااع 

ة "االتجةألج ييرةجوة ا ر جميجب  اشر م تجة ا  يرة.جويرهيمجارذةجة مسرمجديور جة سريس ةجب  ي رر،جولخر طمجدير"  ج
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تجوة "اررسالتجة خ صررةج.جكارر جدلررهجلسررئسلج رر جتاسيررلج ا يرر تجة ي رررجوإأة يجة احفظررةجةاليرر ثا  يةجة "اررال

جوق ئاةجة امكزجة ا  س.

ج.ججزلي ةجوشمكةجلشموعجلش مك:جججوتشالجةالي ثا  جفسجاألخرى القطاعات

 

ب  ي رر.جوفيار ج  حسيرلجوتسسلجة ا" لالتجة  سجت مجبي جدقس مجة "الجحسيا جي مجقيرها جلر جقيرلجلظر مجدير"  جة

حسبجقر عججم2015أيسايمجج31 جا  سجأخلجولص  يفجة "ا ي تجوة    ئجج  س ةجة ا  هيةجفسججي سجتح يل

جة "ال:

 

 بآالف الرياالت السعودية
 الخدماتقطاع 

 الشخصية المصرفية

قطاع  الخدمات 

المصرفية 

 للشركات

 اإلجمالي أخرى قطاع الخزينة

 6,630,627 - 1,348,576 2,970,362 2,311,689 إجمالي دخل العمليات 

 2,430,425 - 135,990 829,361 1,465,074 إجمالي مصاريف العمليات 

 مشترك مشروعأرباح في 

 زميلة  وشركة
- - - 130,345 130,345 

 4,330,547 130,345 1,212,586 2,141,001 846,615 صافي الدخل 

 

 

  الزميلة وتشمل: والشركة المشترك المشروع في لبنكل المحققة رباحمن األ جانبمثل تيو
 

  جج:العربية السعودية المحدودةإتش إس بي سي شركة
جواسجة احهوأي،جة س"سأيةجة "مبيةجيسجبسجةسجةتشجشمكةجديهمجل %(ج51:ج2014%ج)51جي أجيا ر

جوتار  سجولسرس ةجة ا  يرةجة سرساجايئةجقيلجل جلمخصةجيسجبسجةسجةتشجلساس ةجلعجلش مكةجشمكة

جي أجيممج م.جي"سأبجلايرجل يسمج500جة اهفسعجل  ه ج دسجويي غجة س"سأيةجة "مبيةجة اا كةجفسجدلشر ه 

ج  رىجوة امره يجب  ا شرأيج الق رهجلر جة ا غيرميجة "سةئرهجفرسجحمرساج هيرهجيسجهجالجأللهجة ا شأيجاذهجب سحيه

جة خهل تجب مهيمجة شمكةجاذهجوتخ ص.جة ا شأيج  ىجة س رةجلا  يةجخاللجل جة " ئهةتجت رج  ىجة  أثيم

جة رررهي جوتاسيرررلجوة سيررر طةجةاليررر ثا  يةجة اصرررمفيةجةالي شررر  ةتجتشرررالجوة  رررسجةاليررر ثا  يةجة ي كيرررة

جوة احرر ف جة اشرر مكجةاليرر ثا  جصرر  أيقجتررهيمجدلهرر جكارر جة يرراللس،جة  اسيررلجإ ررىجإضرر فةجوة اشرر  يع

 .جة  مهيمية
 ج
 

 ج:شركة ساب تكافل

تار  سجد ا  هر جفرسجة اا كرةجة "مبيرةججة سر"سأب،جة ار لجيساجفسج،جله جةي"سأيةلس ااةجواسجشمكةج

ل يررسمجج340ة يرر  غججهر لرر ج دسجل  %(ج32.5:ج2014)%ج32.5يا  رررجة ي ررجحصررةجقره ا جة سر"سأية،ج

جل سةفمررةجلررعجدحكرر مجة شررمي"ةجة يررالليةل  س ررةجخررهل تجتررألي جتخرر صجة شررمكةجب مررهيمجوج.لايرجيرر"سأب

ج31وتي رغجة ميارةجة سرسقيةج الير ثا  ةتجفرسجير أجتك فرلجكار جفرسججل  س تجتك فرلج  ئ يرةجو  لرة.جتشال

ج.ل يسمجلايرجي"سأب(ج346.9:ج2014ل يسمجلايرجي"سأبج)ج363.4م،ج2015أيسايمج

ج
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 رباح:األ
ج

ل يسمجلايرجج64ل يسمجلايرجي"سأب،جبزي أيجوقه ا جج4,331مجإ ىج2015ة تف"تجد ب حجة ي رجفسجله يةج  مج

ج جلسي ه جبا  ج1.5ي"سأب ج  م جله ية جفس جة ي ر جد ب ح ج  يه جك لت ج ا  ج%2014 جب غت جوة  س جججججججججججججججججججج4,266م

جك  يسة ج ئيسس جبشكل ج جذ ر جوي"سأ جباي غججججج ل يسمجلايرجي"سأب، جة "اسالتجة خ صة جأخل جص فس ال تف ع

ل يسمجلايرجي"سأبجج59ضجة ا  جميجباي غجل يسمجلايرجي"سأبجلك يبجإي ثا  ةتجلم   يج غيمجدغمةج191

ل يسمجلايرجي"سأبجيم ب ه ججزئي جة لخف ضجج21وة حصةجفسجد ب حجلشموعجلش مكجوشمكةجزلي ةجباي غج

ج جباي غ ل يسمجلايرجي"سأبجوةأل تف عجفسجة اص  يفجة  شغي يةجج95فسجأخلجةالت" أجوة "اسالتجة ي كية

جل يسمجلايرجي"سأب.جج28أخلجتسزي" تجةال ب حجباي غجل يسمجلايرجي"سأبجوة لخف ضجفسجج85باي غج

مج)تمج2014لايرجي"سأبج  سهمجفسج  مجج2.84لايرجي"سأبججلم  لةجبـججج2.89مج2015ب غجأخلجة سهمج  " مج

ج(.م2015هج كلجيهاي جلا سكةجفسج  مجت"هي ه جفسجلم بلجديهمجة ا حةجبسةقعجيهمجوةح

ج

ل ي  جلايرجج187.6،جلم  لةجباي غجي"سأبجلايرجل ي  ج187.8جم2015ج  مجخاللجةألصسلجقياةجإجا  سجب غ

جب ه يةجة " مج فسج%ج0.1جب سيةجدوجل ي  جلايرجي"سأبجج0.2جباي غجزي أيذ رججوياثلجم،2014ي"سأبجكا 

جل ي  ج2.8جوقه ا جبزي أيجي"سأبجلايرج ي  لج148.6مج2015ة " مججله يةجفسجكا جة "اال جةئعب غتجوأحي ج

ججب غتجوة  سج2014ج  مجل جة ف ميجلفاجفسج  يهجك لتج ا %ج1.9جب سيةجزي أيذ رججاثليوجي"سأبجلاير

ج.جي"سأبجلايرجل ي  ج145.9

ج

ججوقه هجب  تف عجم2015جأيسايمج31جفسجكا جي"سأبجلايرجل ي  ج125.4جة "اال جوي فجقموضجب غتجكا 

جلفاجفسجكا ججلايرجل ي  ج115.2جباي غجلم  لة%ججج8.9جب سيةجة تف   جوياثلججي"سأبجلايرجل ي  ج10.2

جة ا ضيةجة س ةجل جة ف مي جو. جأيسايمج31جفسجكا جي"سأبجلايرجل ي  ج35.4جةالي ثا  ةتب غتجلحفظة

ل ي  جلايرجي"سأبجج45.3%جلم  لةجباي غج21.8ياثلجبا جل ي  جلايرجي"سأبجج9.9،جب لخف ضجباي غجم2015

 م.2014أيسايمجج31كا جفسج

 
 األرباح النقدية 

 

   ظ مجةألي يسج  ي رجووثيمةجحسكاةجي أجفإمجيي يةجتسزيعجةأل ب حجة  سجي  هسه جة ي رججت سةفقجلعججطيم 

وي مجتسزيعجص فسجج،جوة  سجيه تجة ص أ يجل جلؤيسةجة  مهجة "مبسجة س"سأب،دحك مجلظ مجلمةقيةجة ي سك

جةأل ب حجة س سيةج  ي رجك     س:

ج .1 جة اس حمةج  ىجة اس ااي جة س"سأيي جوة ومييةجةي م ح س أجوتخصيصجة اي  غجة الزلةج هفعجة زك ي

جويمسمج جة س"سأية، جة "مبية جفسجة اا كة جة   فذي جوةألحك م ج  مسة ه ج  ىجة شميرجةألج يسجطيم  ة اس حمة

 ق ر  ه جل جص فسجةأل ب حجة اسز ةج هذهجةألطمةف.ةة ي رجبهفعجت رجة اي  غجب"هج

%جل جةأل ب حجة ص فيةجوتمحلج  ه يمجةالح ي طسجة  ظ لسجإ ىجدمجيصيحجذ رج25ة ي رجلسيةجيم رعج .2

 ةالح ي طسجل" أالج مياةج دسجة ا لجة اهفسع.

ب   ج  ىجتسصي تجلس اجة أة يجوإقمة جة سا"يةجة " لةج  ي رجي مجتسزيعجةأل ب حج  ىجلس ااسجة ي رج .3

 بحسبج هأجةأليهمجة  سجيا  كه جكلجلس ام.ج

  مجتمحيلجص فسجةأل ب حجغيمجة اسز ةجكأ ب حجليم يجدوجي مجتحسي ه جإ ىجةالح ي طسجة  ظ لس.ي .4

 

مجدقمتجتسصيةجلس اجإأة يج2015ل  سجج11ة  سججمىج مها جب   يخجو  ي رجغيمجة " أيةجة سا"يةجة " لةج

جة ا  سجة ا  هسجفسج ج  جة " م جة امم ي ج سايعجلس ااسج2014أيسايمجج31ة ي رجب سزيعجةأل ب حجة  مهية م
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جوة  سجب غتج جة " لة جة سا"ية جتهةولجيسمج مه جب   يخجله ية ل يسمجلايرجبسةقعجج1,150ة ي رجة اسس ي جكا 

لايرجج1.05جة اسزعجب غجص فسج بحجة سهم كلجيهمج،جوقهججةج شمجا  ةلايرجي"سأبجوةحهجوخاسج1,15

جوج%10.5ي"سأبج)وياثلجلسيةج جةق ر عجة زك ي جوذ رجب"ه ج  سهم( جةألياية جة مياة جةأل ب حججتقيهل  اذه

ج.م2015ل  سجج18  ي  ةُجل جة اس فيهي جل جلس ااسجة ي رجة ي كيةج حس ب تج  ب

ج  اس ااي ج جد ب حجلمهية جةق محجتسزيع جة ي رجقه جوك م جباي غج2015  جة  صفجةألولجل ج  م جا  سجإم

وك لتجةألحميةجفسج  سهمجة سةحه،ججلايرج0.45،جبسةقعجيلجةق ر عجة زك يقجل يسمجلايرجي"سأبج675وقه هج

ة اسس ي ج هىجلمكزجإيهةعجةألو ةاجة ا  يةج)تهةول(جكا جب ه يةجتهةولجيسمجةأل ب"  جة ي رج اس ااسجةأل ب حج

جج28 ج1436 لو م جة اسةفق جج15اـ ججم.2015يس يس جتم جوقه جتمتيب جد ب ح جة " مجأفع جل  ة  صفجةالول

%جل جة مياةجةأليايةج  سهم(جب"هجةق ر عج4لايرجي"سأبج  سهمجة سةحهج)وتاثلجج0.40ب غتجة  سجمجو2015

جم.2015دغسراجج12ة زك يج  اس ااي جة س"سأيي جوذ رجفسج

جج

م،ج2015أيسايمجج31ة " مجة ا  سجة ا  هسجفسجة  صفجة ث لسجل جوفسجشأمجتسزي" تجةأل ب حجة ام محةج  ج

  جصهو جقمة جلس اجة أة يجب   سصيةج  سا"يةجة " لةج  ي رججم2015جأيسايمج27فمهجد   جة ي رجب   يخج

ة  صفجة ث لسجل ج  ا أجتسزيعجد ب حجلمهيةج  اس ااي ج  ج مجب2016ل  سجج29   يخجبة  سجيسفجت"مهج

جة ا  سج ج2015ة " م جبإجا  سجوقه ه جة سةحهج0.38بسةقعججل يسمجلايرجي"سأبج570م .جلايرجي"سأبج  سهم

ة اسس ي ج هىجلمكزجإيهةعجةألو ةاجة ا  يةج)تهةول(جكا جة ي رج اس ااسجويسفجتكسمجدحميةجت رجةأل ب حج

جةق ر عججب ه يةجتهةولجيسم جب"ه جوبذ رجيكسمجص فسجة مبحجة اسزعج  اس ااي جة س"سأيي ، جة " لة. ة سا"ية

جيايةج  سهم(.%جل جة مياةجةأل3.5لايرجي"سأبج  سهمجة سةحهج)وياثلجلسيةجج0.35ة زك ي،ج

ج

أيسايمجج31وب   ج  ىجل جتمهم،جفإمجإجا  سجةأل ب حجة اهفس ةجدوجة ام محةج  جة س ةجة ا  يةجة ا  هيةجفسج

لايرجي"سأبج  سهمجة سةحه،ججويي غجص فسجةأل ب حجج0.83ل يسمجلايرجي"سأبجبسةقعجج1,245مجيي غج2015

ج جة زك ي جةق ر ع جب"ه جة س"سأيي  ج  اس ااي  ج)وياثلجلايرج0.75ة اسز ة جة سةحه جة مياةج7.5ج  سهم %جل 

 (.ةأليايةج  سهم

ج

ج-:جوقهجدوصىجلس اجة أة يجب سزيعجةأل ب حجكا جي س
 

  ججبآالفجة مي الت          

                                                م2015ص فسجأخلجة " مج 4,330,547

  ةأل ب حجة ايم يجل جة س ةجة س بمة 5,858,579

 المجموع 10,189,126
  توزع كما يلي : 
جججة ا لج دسجإ ىجة احسل 2,500,000
                               ة احسلجإ ىجةالح ي طسجة  ظ لس 1,082,637

                                           ة زك يجة شم يةجوضمييةجة هخل 405,200

                                           تسزي" تجد ب حص فسج 839,800

                             2015األرباح المبقاة لعام  5,361,489
 

             

 أسهم المنحة الصادرة:
ج

زي أيج ةسجل لجة ي رجل ججممج2015ل  سجج11دقمتجة سا"يةجة " لةجغيمجة " أيةج  ي رجة  سج مهتجب   يخج

ل يسمجلايرجج500دصه جي أجديهمجل حةجباي غجل ي  جي"سأب،جوباسجيهجفمهجج15ل ي  جي"سأبجإ ىجج10
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ج جة سةحهجوذ رجبسةقعجيهمجلس لسجوةحهج كلجيهاي جح  يي جج10ي"سأبجوبمياةجةيايةجوقه ا  لايرج  سهم

   اس ااي .

 
 الجمعية العامة غير العادية للبنك

 

ج ج مه جفمه جة  سجيه تجة شمةفية جبه جتموس جل  جةوفق جة " أية جغيم جة " لة جة سا"ية ج  ي رجج ا ع يسمجب   يخ

جة اسةفقج1436جا أىجةالو ىجج20ةأل ب"  ج جة " لةج  ي رجة ك ئ جفسج2015ل  سجج11اـ مجباي ىجة أة ي

جة مي ض جب جج سبجباهي ة جب جلس  ه جة "زيز ج يه جش  عجةألليم جة و، ج  ي رجودقمتجلظمتجة سا"ية " لة

مجوكذ رج  ىجلسقعجة ي رج2015ل  سجج12ة ممة ةتجة    يةجوة  سججمىجلشما ج  ىجلسقعجتهةولجب   يخج

جة  ك مولسجج:

ج31ة اسةفمةج  ىجتمميمجلس اجة أة يجإ ىجة اس ااي جبشأمجلش ط تجة ي رجخاللجة س ةجة ا  هيةجفسججأوالً:

جم.2014أيسايمج

جة ايجثانياُ: ج  ى جة  صهيق جفس جكا  جة حس ب ت جلمةقيس جتمميم ج  ى جوة اسةفمة جة "اسلية أيسايمجج31زةلية

جمجوحس أجةأل ب حجوة خس ئمج  س ةجة ا  يةجة ا  هيةجفسجذ رجة    يخ.2014

جل ججثالثاُ: ج  ف مي ج  جل  ئججد ا لجإأة تهم ج31مجوح ىج2014ي  يمجج1إبمة جذلةجد و  جلس اجة أة ي

جم.2014أيسايمج

  جة س ةجة ا  يةجة ا  هيةجفسججمةج  ىجتسصيةجلس اجة أة يجب سزيعجةأل ب حجة  مهيةجة ام محةة اسةفجرابعاً:

جإ  اس ااي جبجم2014أيسايمجج31 جج1,150جا  سجوقه ه لايرجي"سأبجج1.15ل يسمجلايرجي"سأبجبسةقع

ج1.05ب غج،جيب"هجخصمجة زك ج جص في ج  اس ااي جة س"سأيي ،،جوياثلجذ رج بحوخااجا التج  سهمجوةحه

ج%جل جقياةجة سهمجةالياية.10.50جلايرجوياثلج

جة فسزةمججخامساً: ججس جإم جبس جكس ج/ جة س أه جل  جكل جةخ ي   ج  ى جة امةج"ة ج س ة ج  سصية جوفم ً ة اسةفمة

يملستجدلهجيسلغ،جكامةقيسجة حس ب تجل جبي جة امشحي ج امةج"ةجة مسةئمجة ا  يةج  ي رجةوة سهح م،جوة س أه/ج

جم  يمجة مبعجة س سيةجوتحهيهجدت" بهم.مجوة  2015  " مج

ة اسةفمةج  ىجة اك فآتجوة  "سيو تجة اهفس ةجأل و  جلس اجة أة يجلظيمج وسي همجوإأة تهمججسادساً:

جم.2014أيسايمجج31مجوح ىج2014ي  يمجج1وة اوا ةجفسجتمميمجلس اجة أة يج  ف ميجل ج

جة اسةفجسابعاً: ج ال جو سةئح جقسة ه جت"هيل ج  ى جة مة ج  ج س ة جة ا ر ي تجة ص أ ي جلع جي سق جبا  امةج"ة

جة سه تجة شمةفية.

ة اسةفمةج  ىجت"يي جةالي  ذ/جي"هجب ج يهة احس جة فو س،جك"وسجغيمجت فيذبجباس اجإأة يجة ي رججثامناً:

ج جة ساح م، جب ج يهة محا  جلحاه ج ري  ذ/ جةخ ف ً جت  يخ جل  جج1  ي  ةً جأو يج2014دبميل جله ية جوح ى م،

جم.2016أيسايمجج31يةجفسجة اس اجة ح  

ج15,000ل يسمجلايرجي"سأبجإ ىجج10,000%جل ج50ة اسةفمةج  ىجزي أيج دسجل لجة ي رجب سيةججتاسعاً:

جة ايم ي جةأل ب ح جل  ججز  ج يا ة جطميق ج   جوذ ر جلايرجي"سأب جل يسمجلايرجي"سأب(ج2,500)جل يسم

جة  ظ لسوةال جلايرجي"سأب(ج2,500)جح ي طس جيهاي جل يسم ج كل جيهم جبسةقع جلس لية جديهم جوإصهة  ،
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ج11اـجة اسةفقج1436جا أىجةألو ىجج20  اس ااي جة اسس ي جفسجيسالتجة ي رجكا جفسجله يةجتهةولجيسمج

جو يصيحج دسجل لجة ي رج2015ل  سج جإ ىجج15,000م، جل يسمجيهمج1,500ل يسمجلايرجي"سأبجلمسا ً

ج. ي التجي"سأيةج10ةجوقياةجكلجيهمجل س وبجة مياةجةالياي

م،جفرسج2015لر  سجج12إض فةجديهمجة ا حةجفسجة اح ف جةالي ثا  يةجة " ئرهيج  اسر ااي جب ر  يخججتوقهجتا

حي ججمىجةالل ه  جل جبيعجكسس جةأليرهمجة   تسرةج ر جزير أيج دسجلر لجة ي ررجوإيرهةعجحسةصر ه جبحسر ب تج

جم2015دبميلجج01ي  ةًجل جت  يخجة  جبه جوذ رة اس ااي جة ي كيةجة امبسطةجلح فظهمجةالي ثا  يةج

ج

(جلر جلظر مجة ي ررجةألي يرسج   سةفرقجلرعجة زير أيجفرسج دسج6ة اسةفمةج  ىجت"هيلجلرصجة ار أيج قرمج)جعاشراً:

جة ا ل.

 
 المدفوعات النظامية المستحقة:

مجلرر جة زكرر يجة اسرر حمةج  ررىجة اسرر ااي ج2015ت كررسمجة اررهفس  تجة  ظ ليررةجة اسرر حمةج  ررىجة ي رررج "رر مج

ة سرر"سأيي جوة وررمييةجة اسرر حمةج  ررىجة شررميرجةألج يررسجوة ايرر  غجة اسرر حمةج  اؤيسررةجة " لررةج   ألي رر تج

كا ججمج2015" مججب غتجة اهفس  تجة  ظ ليةجة اس حمةج  وقهججج  اسظفي .ج تةالج ا  يةج  جةش مةك تجتألي 

جي س:

 البند
إجمالي المبالغ باآلف 

 الرياالت السعودية

ج64,800ججم2015" مجة ة زك يجة شم يةجة اس حمةج  ىجة اس ااي جة س"سأيي ج  ج

ج340,400ججم.2015غيمجة س"سأبج  ج  مججة اس امجضمييةجة هخلجة اس حمةج  ىجحصة

ج108,148ج  ألي  تجةالج ا  يةججة اؤيسةجة " لةج لهفس  تج

ج2,518جلهفس  تجدخمى

جججججججججججججج

ججالمعامالت مع األطراف ذات العالقة: 

ج-شررمكةجاررسلججكررسلججوشرر غه بجة اصررمفيةجة م بوررةجبررسجفررسجج-تمررهمجة شررمكةجةألمجألحررهجة اسرر ااي جب  ي رررج

جم2012يري ايمجج30خيمةتجإأة يةجل خصصةجباسجبجةتف قيةجة خهل تجة ف ية.جوقهججهأتجاذهجةالتف قيةجفسج

ج اهيجخااجي سةتجليالأيةج.

وتمىجة أة يجولس اجة أة يجبأمجاذهجج،  هجة " أية،جلعجدطمةفجذةتج القةخاللجأو يجد اي " للجة ي ر،ج

ة ا" لالتجقهجتاتجب فاجة شموطجة اريمةج  ىجة ا" لالتجلعجةألطمةفجةألخمى.جوتخوعجة ا" لالتجلعج

يسةجةألطمةفجذةتجة "القةج   سبجة ا صسصج  يه جفسجلظ مجلمةقيةجة ي سكجوة  " يا تجة ص أ يج  جلؤ

جة  مهجة "مبسجة س"سأب.ج

ك لتجد صرهيجله يرةجة سر ةجة اه جرةجفرسجة مرسةئمجة ا  يرةجة اسحرهيجوة   تسرةج ر جارذهجة ا"ر لالتج  رىجة  حرسج

جج-ة    سج:

ج
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 بآالفجة مي التجة س"سأيـة  م2015ديسمبر  31كما في 

   مجموعة هونج كونج وشنغهاي المصرفية :

 7,007,693  ة ا  يةجةألخمىد صهيج هىجة ي سكجوة اؤيس تج

 943,556  ةي ثا  ةت

ج13,468 جلسجسأةتجدخمى

 (99,846)  لش م تج)جب  مياةجة " أ ةج(ج

 738,502  د صهيج  ي سكجوة اؤيس تجة ا  يةجةألخمى

ج8,355 جلر سب تجدخمى

 1,673,929  ت"ههةتجوة  زةل تجلح ا ة

ل يسمجلايرجج693.2لشموعجلش مكجوشمكةجزلي ةجوتي غجوتشالجةالي ثا  ةتجد الهجةي ثا  ةتجفسججج

جي"سأب

أعضااااااس مجلاااااس اإلدارةم ولجناااااة المراجعاااااةم وكباااااار 

 المساهمين اآلخرين والشركات المنتسبة لهم:

 بآالفجة مي التجة س"سأية 

 3,009,582  قموضجوي فج

 8,802,798  وأةئعجة "اال جججج

 23,474  )جب  مياةجة " أ ةج(ج–لش م تجججججج

 224,345  ت"ههةتجوة  زةل تجلح ا ةججججج

 

ج%جل ج دسجة ا لج  ي رج  ىجدلهمجل جكي  جة اس ااي .5ص فجة اس ااسمجة ذي جيا  كسمجدكثمجل ج

 بآالفجة مي التجة س"سأية  ص  أيقجة ي رجة اش مكة

   م2015ديسمبر  31كما في 

 7,068  قموضجوي فج

 697,514  وأةئعجة "اال ج

   

برر  يمةأةتجوة اصرر  يفجة ا " مررةجب  ا"رر لالتجلررعجةألطررمةفجذةتجة "القررةجوة اه جررةجفررسججتح يررلجفيارر جي ررس

ج:جم2015أيسايمجج31فسجكا ج  س ةجة ا  يةجة ا  هيةججة مسةئمجة ا  يةجة اسحهي
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 بآالفجة مي التجة س"سأية  

 94,372  أخلج اسالتجخ صة

 (148,660)  لص  يفج اسالتجخ صة

 47,653  أخلج يسمجو اسالتج

 39,384 ج يسمجخهل تجلهفس ةج اساس ةجةتشجةسجبسجيس

 (2,340)  ةتف قيةجتمتيي تجة اش  ك تجفسجد ب حجة  ش ط تجة ي كيةجةالي ثا  ية

 130,345  ة حصةجفسجد ب حجة شمك تجة زلي ةج

 2,995  لك فأيجد و  جلس اجة أة يج

 

جبإجا  سجة  "سيو تجة اهفس ةج كي  جلسظفسجة أة يجخاللجة س ة:جفيا جي سجتح يل

ج

 بآالفجة مي التجة س"سأية  م2015ديسمبر  31كما في  

 36,749  لزةي جلسظفي جقصيميجةألجلج)ج وةتبجوبهالت( 

 687  ت"سيو تجله يةجة خهلة 

ج

ة   فيررذيي ،جة ررذي ج هررمجة صررالحيةجيمصررهجبكيرر  جلررسظفسجة أة يجدو ئرررجةألشررخ صج،جبارر جفرريهمجة ارره ة ج

جوة اسئس يةج  مي مجبأ ا لجة  خريطجوة  سجيهجوة شمةفج  ىجدلشرةجة ي رجبصس يجلي شميجدوجغيمجلي شمي.

جيسجهجا  كوج،لججحسةفزجلحسسبةج  ىجدي سجةأليهميا حجة ي رج اسظفيهجوب"ضجلسظفسجة أة يجة " ي جبمة

جم.2015أيسايمجج31ل جاذهجة يمةلججق ئاةجكا جفسججثالثة

 

 االقتراض وسندات الدين المصدرة:
 

لر جير"سجة ي ررجة ا سةصرلج  "زيرزجلمكرزجوكف يرةج ديرا  هجوةيور جت سيرعجلصر أ جة رهخلجوخفرضججةلرالق 

جةخ الفجةالي حم اجبي جة اسجسأةتجوة ار سب ت،جفمهجدصه جة ي رجي هةتجة هي جة    ية:

ج

 م2015ديسمبر  31كما في 
بآالفجة مي التج

 ة س"سأيــة

 1,500,000 م2012ج–لايرجي"سأبجل يسمججج1,500ي سةتجباي غجج5لهته جة س"سأبججب  مي لجصكسكجث لسية

 1,500,000 م2013ج–لايرجي"سأبجل يسمججج1,500ي سةتجباي غجج7لهته جة س"سأبججب  مي لجصكسكجث لسية

 1,500,000 م2015ج–لايرجي"سأبجل يسمججج1,500ي سةتجباي غجج10لهته جة س"سأبججب  مي لجصكسكجث لسية

 4,500,000 اإلجمالي
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 م2012 – سعودي لايرمليون   1,500سنوات بمبلغ  5مدتها  السعودي بالريال ثانوية صكوك

.جم2017فرسجشرهمجلر  سجلر ج ر مججة سرهةأجوتس حقجم2012ل  سجج28اذهجة صكسكجب   يخجدصه جة ي رج

ة صكسكجكصكسكجتس  يةججزئيةجت مةوحجبي جي هةتجة هي جذةتجدو سيةجإ ىجصكسكجت  يرةجوقهجصه تجاذهج

ج500ل يرسمجلايرجير"سأب.جوقرهجترمجةالك  ر أجب  ك لرلجبر  سز جة ا يمرسجوة ير  غجج1.000دو سيةجة هفعجإ ىجحهج

ججل يسمجلايرجلمهة.

جفرسجة ي رسكجبري جة سر ئهيج  ا"رهالتجوفمر ًججدشرهمجثالثرةج ارهيجف" يرةجخ صرةج اس رةجأخلجل"هلجة صكسكجتحال

جغيرمجة صركسكجارذهجإم.جدشهمجثالثةجكلجة سهةأجوتس حقجدي س،جلمرةج120جزةئهةًججة س"سأيةجة "مبيةجة اا كة

جتهةول(.)جة س"سأيةجةأليهمجيساجفسجوله جةجلواسلة،

 م2013 – سعودي لايرمليون   1,500سنوات بمبلغ  7مدتها  السعودي بالريال ثانوية صكوك

.جم2020فسجشهمجأيسايمجل ج ر مججة سهةأجوتس حقجم2013أيسايمجج17اذهجة صكسكجب   يخجدصه جة ي رج

ير سةتجباسجربجج5واذةجة صهة جل سةفقجلعجبموتسكسلجب زلجويا رجير أجة خير  جفرسجأفرعجة صركسكجب"رهج

جلسةفمةجلسيمةجل جلؤيسةجة  مهجة "مبسجة س"سأبجودحك مجوشموطجةالتف قية.

جفرسجة ي رسكجبري جة سر ئهيج  ا"رهالتجوفمر ًججدشرهمجير ةج ارهيجف" يرةجخ صرةج اس رةجأخرلجل"رهلجة صكسكجتحال

جاررذهجإم.ج  ررىجةيرر سجلصررفجيرر سبجة سررهةأجوتسرر حقجديرر س،جلمرررةج140جزةئررهةًججة سرر"سأيةجة "مبيررةجة اا كررة

 تهةول(.)جة س"سأيةجةأليهمجيساجفسجوله جةجلواسلة،جغيمجة صكسك

 

 م2015 – سعودي لايرمليون   1,500سنوات بمبلغ  10مدتها  السعودي بالريال ثانوية صكوك

.جوارذةجم2025فسجشهمجل يسجلر ج ر مجة سهةأجوتس حقججم2015ل يسجج28اذهجة صكسكجب   يخجدصه جة ي رج

يرر سةتجباسجرربجج5ويا رررجيرر أجة خيرر  جفررسجأفررعجة صرركسكجب"ررهجج3ة صررهة جل سةفررقجلررعجبموتسكررسلجبرر زلج

جأبجودحك مجوشموطجةالتف قية.لسةفمةجلسيمةجل جلؤيسةجة  مهجة "مبسجة س"س

جفرسجة ي رسكجبري جة سر ئهيج  ا"رهالتجوفمر ًججدشرهمجير ةج ارهيجف" يرةجخ صرةج اس رةجأخرلجل"رهلجة صكسكجتحال

جاررذهجإم.ج  ررىجةيرر سجلصررفجيرر سبجة سررهةأجوتسرر حقجديرر س،جلمرررةج130جزةئررهةًججة سرر"سأيةجة "مبيررةجة اا كررة

 تهةول(.)جة س"سأيةجةأليهمجيساجفسجوله جةجلواسلة،جغيمجة صكسك

 

 االقتـراض:

 International)جة هو يرة اسيرلجة لر جلؤيسرةججير ةج12ب"اس رةجث ب رةج ارهيجلا سحر ُجياثلجاذةجة ي هجقمض ًج

Finance Corporation جوقرهجترمجةلصرفجير سيبصرفةج%ججترهفعج5.11ويحالج اس رةجخ صرةجبسةقرعج(،ج.

وييري جة سرهولج.جم2017يسليرسجج15،جويسر حقجة سرهةأجفرسجم2005يس يرسجج7ة حصسلج  ىجاذةجة مرمضجفرسج

جة    سجبي ل تجةالي حم ا:

جة مصيهجة م ئمجلي غجة هف"ةجت  يخجة هف"ة

ج46,875ججم2015أيسايمجج31ة مصيهجكا جفسج
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ج31,250ج15,625جم2016يسليسجج15

ج15,625ج15,625جم2016أيسايمجج15

ج   -                     ج15,625جم2017يسليسجج15

ج

 أعضاس مجلس اإلدارة: مكافآت وتعويضات
 

جدوج ج)ي أ( جة يمير لس جة س"سأب جة ي ر جإأة ي جلس ا جأل و   جة اهفس ة جوة  "سيو ت جة اك فآت ت حهأ

جة س ر تج ج   جة ص أ ي جة  " يا ت جباسجب جة احهأي ج رطم جطيم  جة أة ي جلس ا جخ  ج جل  ةأل و  

ة ي سكجة " ل ةجفسجة اا كةجة "مبيةجة س"سأيةجوقسة هجة اك فآتججة شمةفيةجوتخوعج  اي أئجة مئيسيةج حسكاة

ج  جايئةج جة شمك تجة ص أ ي جحسكاة جة "مبسجة س"سأبجوقسة ه جة  مه ج  جلؤيسة وة  "سيو تجة ص أ ي

جي أج جويي ية جي أ جحسكاة جوثيمة جوديو  ج  ي ر جةألي يس جوة  ظ م جة شمك ت جولظ م جة ا  ية ة سسا

ج   "سيو ت.

ج

وت"سيو تجد و  جلس اجة أة يجلظيمج وسي همجفسجلس اجإأة يجة ي رجولش  ك همججوقهجب غتجلك فآت

لايرجي"سأبجبهلجج315,000لايرجي"سأبجش ل ةجلي غجج2,995,000م،جلي غجج2015فسجد ا  هجخاللجة " مج

حوس جةج ا   تجلس اجة أة يجوة  س مجة فم يةجة ا يثمةج  جلس اجة أة يجواسجة  س ةجة   فيذيةجو س ةج

ج.جة امةج"ةجو س ةجة  مشيح تجوة اك فآتجو س ةجة اخ طم

ج

ويسضحجة سهولجة    سجبي ل تجة اك فآتجوة  "سيو تجة اهفس ةجأل و  جلس اجة أة يجود و  جة  س مج

ج-جة   ب"ةج هجوكي  جة اسئس ي جة   فيذيي جب  ي رجخاللجة " م:

ج

 م2015العام 
 بآالفجة مي التجة س"سأية

أعضاس 

مجلس 

 اإلدارة

 التنفيذيين

أعضاس 

مجلس 

اإلدارة غير 

 التنفيذيين

أعضاس 

مجلس 

اإلدارة 

 المستقلين

بيانات التعويضات لستة من 

كبار المسئولين التنفيذيين 

ممن تلقوا أكبر تعويض من 

البنكم ويشمل ذلك عضو 

مجلس اإلدارة المنتدب 

 ورئيس الرقابة المالية

بيانات التعويضات لكبار 

يتطلب التنفيذيين الذين 

تعيينهم عدم ممانعة 

مؤسسة النقد العربي 

 السعودي

  18,271   8,042   1,506   1,489   2,432   وةتبجوت"سيو ت

  7,210   2,610  - -  203  بهالت

  20,797   15,652  - -  3,832  لك فآتجي سيةجوأو يةج

    -     -  - -    -  بمةلججة حسةفز

ج جوة ازةي  ة "ي يةجة  "سيو ت

جدوج جشهمي  جة اهفس ة ةألخمى

 .ي سي 

500 - - 1,081 2,180 

ج

ج

 

 مزايا وبرامج الموظفين:
 

تسجيه تجلؤيسةجة  مهجة "مبسجة س"سأبجولس اجةالي ممة جة ا  س،جفمهجتمجإجمة جلمةج"ةجلس م ةجتاشي جلعج

 هيكلجة موةتربجوة  "سيور تجب  ي ررجلر جقيرلجلس شر  جخر  جس،جوترمجتمرهيمجة  مميرمجإ رىج س رةجة  مشريح تج

جلعجتمميمجإأة بجإ ىجلؤيسةجة  مهجة "مبسجة س"سأب.جمىجة مفعجبهجوة اك فآتج  ه ةيةجثمج
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ج

بإجمة جأ ةيةجش ل ةجوتمييمج ك فةجخص ئصجة ازةير جج2014وك مجة ي رجقهجق مجخاللجة  صفجة ث لسجل ج  مج

وة  "سيو تجة امهلةج سايعجلسظفسجير أج  رىجلسر سىججايرعجة فئر تجة سظيفيرةتجوشرا تجة ه ةيرةجدفورلج

ترمجت"زيرزج رهأجلر ججة اا  ي تجفسجيساجة "الجل جدجلجتحهيهجحمسلجة  رسيمجة ااك رة.جوك  يسرةج رذ رجفمره

جم.2015ي  يمجج–ج2014ة ازةي جة ح  يةجوإض فةج هأجآخمجحيثجتمجترييقجت رجة ازةي جفسجة ف ميجل جدك سبمج

ج

وب   ج  ىجذ ر،جفمهجةل"كستجة  غيمةتجة مئيسيةجفسجة ازةي جفسجيي يةجة  "سيو تجخاللجة امةج"ةجة س سيةج

مجلر جقيرلج س رةج2014 سكوجة ص أ يجفسجشهمجدك سبمج سي يةجة  "سيو تجوذ رجطيم جو اي أئجة حسكاةج  ي

جب زلج إلشمةفجة اصمفس.

ج

ة "الجة   فرذجفرسجة اا كرةجة "مبيرةجة سر"سأيةجويي ير تجة ي ررجة هةخ يرة،جيسر حقجت"رسيضجلظ مجطيم جألحك مجج

له يةجة خهلةجة هفعجفسجله يةجف ميج الجة اسظرف.جوقرهجب غرتجت"سيور تجله يرةجة خهلرةجة اسر حمةج  ارسظفي ج

جل يسمجلايرجي"سأب.جج382.4مجلي غج2015كا جفسجله يةجشهمجدك سبمج

ج

بمةلججديرهمج ري"ضجة ارسظفي ،جحيرثجي"كراجة يملر لجج رهأجةأليرهمجة اخصصرةج ررأة ججةوي" اهجة ي رجثالث

ج31لايرجي"سأبجكا جفسجج16,046,687جقيا ه جة سسقيةجوة  سجب غتجم2014وججم2013وججم2012  س سةتج

جم.جججج2015أيسايمج

 
 تأكيدات أعضاس مجلس اإلدارة:

 

يؤكهجلس اجة أة يج  اس ااي جوةألطمةفجةألخمىجذةتجة "القةجوحسبجل"مف هجة   لةجل جك فةجة  سةحسج

ج-ة ا أيةجل جي س:
 

 جدمجيسالتجة حس ب تجد هتجب  شكلجة صحيح.ج

 .دمجلظ مجة مق بةجة هةخ يةجد هج  ىجدياجي ياةجولفذجبف   ية 

 دلهجالجيسجهجدبجشرجيذكمجفسجقه يجة ي رج  ىجلسةص ةجلش طهج. 

 جد و  جلس اج جفيهجلص حةججساميةجألحه جدوجك لتجتسجه جفيه جة ي رجطمفجفيهجويسجه الجيسجهج مه

جل ج جة ا  هأجدوجة اهيمجة ا  سجدوجألبجشخصجذوج القةجبهم،جل ج هة ة أة يجدوج وسجلس اجة أة ي

 ةألطمةفجةألخمىجفسجاذةجة  مميم.ججمىجذكمهجفسجتيي مجة ا" لالتجلع

ج

كذ رجق مجلمةج"سجة حس ب تجحسبجة اسضحجفسجتمميمام،جكسز جل جدأة جوةجي تهمجبشأمجة مسةئمجة ا  ية،ج

جل ج جياك هم جبا  جوذ ر جة ا  ية ج  مسةئم جوة "مضجة " أل جبإ هةأ جة ا " مة جة هةخ ية جة مق بة جضسةبط بامةج"ة

 ياج غمضجتكسي ج دبجحسلجف"  يةجة وسةبطجة هةخ يةجب  ي ر.جتصايمجإجمة ةتجلمةج"ةجلالئاة،جو ك ج

وقهجدب غجة امةج"سمجلس اجة أة يجبي"ضجة  سةقصجدوجة  سصي تجة   شئةج  جذ رجة "ال.جوبمدبجة أة يج

فإمجاذهجة ي سأجالجتشكلجلسةحججسامية،جو ذ رجةصه جة امةج"سمجتمميمامجغيمجة ا حف ج  ىجة مسةئمجة ا  يةج

ج  ي ر.

ج

 عايير المحاسبية:الم
 

ترمجإ ررهةأجة مررسةئمجة ا  يررةجة اسحررهيجوفمرر ًج ا"رر ييمجة اح يريةج  اؤيسرر تجة ا  يررةجوة صرر أ يج رر جلؤيسررةجة  مررهج

ة "مبسجة س"سأبجوة ا" ييمجة هو يةجة خ صةجب   م  يمجة ا  يةجودحك مجلظ مجة شرمك تجولظر مجلمةقيرةجة ي رسكج

وتسجيهرر تجايئررةجة سرساجة ا  يررةجة صرر أ يجباسجرربجج  ي ررجة "مبيررةجة سر"سأيةجوة  ظرر مجةألي يررسفرسجة اا كررةج

جم.12/8/2015اـجة اسةفقج27/10/1436وت  يخجج1/12231/15ة  "ايمج قمجص/
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ج

والجتسجرهجا ر كجدبجةخ الفر تججساميرةجفرسجة ا"ر ييمجة اح يرييةجة اريمرةج رهىجير أج ر جل"ر ييمجة اح يرريةج

ج.م2015أيسايمجج31ة اريمةجخاللجة س ةجة ا  هيةجفسجة ص أ يج  جة هيئةجة س"سأيةج  اح ييي جة م لسليي ج

 
 تعيين مراجعي حسابات البنك:

ج

دمججسججكيهجبسجة س أي/ج  ىجةخ ي  جكلجل جم2015ل  سجج11ص أقتجة سا"يةجة " لةج  ي رجة ا "مهيجفسج

جيسلغججة س أي/ة فسزةمجوة سهح م،جو  ذ رجطيم ججامةج"ي ج حس ب تجة ي رجل جبي جة امشحي كإيملستجدله

لمةج"ةجة مسةئمجة ا  يةجة س سيةجوديو جة مبعجي سيةج  ي رجوذ رج  س ةج،جوةوكلج همج  سصيةج س ةجة امةج"ة

 مجوتحهيهجةت" بهم.2015أيسايمجج31ة ا  يةجة ا  هيةجفسج

 
 :3بازل 

 

اسجل"ي  ج الجأو سجيهرهفجإ رىجت"زيرزجلا  ير تجوإجرمة ةتجإأة يجة اخر طمج رهىجج3إمجبموتسكسلجب زلج

ة اؤيس تجة ا  يةجحيثجيش مطجحرهةجلظ لير جدألرىج  ا ر ير تجة مديرا  يةجآخرذةجفرسجةال  ير  جوضرعجلخر طمج

جة شمكةجذةتجة "القة.جواذةجة ا"ي  جتي  هجلؤيسةجة  مهجة "مبسجة س"سأب.

وة  رسجج2.5وبر زلجج2"ززجة ط  جة  ظ لسجة رذبجترمجتي يرهجلر جقيرلجبر زلج  ىجوجيج3ي" اهجبموتسكسلجب زلج

ج.3تشكلجةآلمجدجزة جالجت سزدجل جإط  جب زلج

ي رر يمجج1وك لررتجقسة ررهجبرر زلجة  ه ئيررةجقررهجصرره تجلرر جقيررلجلؤيسررةجة  مررهجوحررهأجترر  يخجة  فرر ذجة  يرر  ةجلرر ج

جم.2013

ي"ض،جوة  سجتههفجلس ا"ةجإ ىجة اس ااةجل جثالثةجد ك مجت"ززجب"وه جة ج3ي كسمجإط  جبموتسكسلجب زلج

جفسجتمسيةجياللةجول  لةجةأللظاةجة ا  ية:

:جوي " ررقجب  حررهجةألألررىج  ا ر يرر تجة مديررا  يةجب   سرريةج  اخرر طمجةالئ ا ليررةجولخرر طمجة "ا يرر تجالااركن األول

جولخ طمجةأليسةا.

جة كف يةجة مديا  يةجة هةخ يةج س أ.ج:جوي " قجب  امةج"ةجة شمةفيةج اؤيسةجة  مهج جمة ةتجتمييمالركن الثاني

ج:جوي " قجبس سكي تجودلظاةجة سساجل جخاللجة فص حجة " م.الركن الثالث

صااتجإجمة ةتجتمييمجة كف يةجة مديا  يةجة هةخ يةج ا"مفةجوتحهيهجة ا ر ي تجة مديا  يةجتحتجيري   يسا تج

خ طمجة رمك جة ثر لسجإ رىجة اخر طمجة  رسجة وغطجوديو ج دسجة ا لجب   سيةج اخ طمجة مك جة ث لس.جوتشيمجل

ج مجتميهجدوجتحهأجباسجبجة مك جةألول،جكاخ طمجة  مكز،جلثال.

إمجإجررمة ةتجتميرريمجة كف يررةجة مديررا  يةجة هةخ يررةجاررسجلسرر  هجشرر للجلصررامج  ميرريمجبي لرر تجلخرر طمجة ي ررر،ج

ل.جوت"كرراجاررذهجوإجررمة ةتجتحهيررهجوقيرر سجولمةقيررةجة اخرر طمجوة ا ر يرر تجة مديررا  يةجولصرر أ ج دسجة ارر 

ة جمة ةتجطميمةجلح فظةجووةق"يةج  مييمجل ر ي تجي أجة مديا  يةجة ح  يةجوة اخررةج  رىجدير سجلسحرهج

جوة سضعجة ا سقعج  ي ر.ج2ب  ك للجضا جإط  جة مك جة ث لسجل جب زلج
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ةجة  مرهج مهجتمجإ هةأجإجمة ةتجتميريمجة كف يرةجة مديرا  يةجة هةخ يرةجتاشري جلرعجة  سجيهر تجة صر أ يج ر جلؤيسر

جة "مبسجة س"سأبجوي مجتحهيثه ج  ىجدي سجي سب.

ة صر أ يج ر جلؤيسرةجة  مرهجج3طيم ج مسة هجب زلجج3 مهجتمجإ هةأجبي ل تجة فص حجة ا " مةجبيموتسكسلجب زلج

جم.ج2012جأيسايمة "مبسجة س"سأبجفسجشهمج

حفر ج دسجة ار ل.جويرسفجل جةأليهمجة " لرةجشر ل ةج  لرلجج1%جكحهجدألىج  فئةج7 مهجتمجةالتف اج  ىجلسيةج

ير مجت فيررذجديررةجل ر ير تجحفرر ج ديررا لجإضر فيةجفررسجلسةجهررةجة  م ير تجة هو يررةج  ررىجلمةحرلجةب ررهة جلرر ج رر مج

%جكحهجد  ى.جإض فةج رذ رجفرإمجك فرةجفئر تجةألأوةتجة مديرا  يةجة ار رسأجإأ ةجهر ج2.5مجح ىجلسيةج2016

رةج همجة سهوىجقيلجتس س بجة خس ئمجفسجلميسبجدمجمج2013ي  يمجج1ة  ظ لسجة  ي  ةجل جفسج دسجة ا لج

ة ومييةج  خس ئم.جويسفجي مجت فيذجة ا"  سةجة مديا  يةج رو ةاجة ا  يةجة ص أ يجقيلجاذةججدمجي "مضجأةفع

جم.ج2013ي  يمجج1ي سةتجة  ي  ةجل جج10ة    يخجب   ه يجج  ىجلهىج

لسريةجصر فسجة  اسيرلجة ث برت،جوقرهجدصه تجلؤيسةجة  مهجت" يا تجله ئيةجبخصسصجلسيةجتغريرةجة سريس ةجو

ج  ىجة  سة س.جم2016ي  يمجج1وجمج2015ي  يمجج1دصيحتجا تي جة  سي ي جتاثالمجحهةجدألىجة  ي  ةجل ج

،ج3إمجيرر أجفررسجلسقررعججيررهجياك ررهجلرر جةاليرر س بةج  ا ر يرر تجة مديررا  يةجة  ررسجيفمضرره جبموتسكررسلجبرر زلج

لؤيسررةجة  مررهجة  ررسجشررك  ه ج"اررلجة  تجة اشرر  كةجفررسجلساس ررجم2016يررسفجيسةصررلجيرر أجخرراللج رر مجو

وة  رسجتهرهفج لهر  جت فيرذجقسة رهجة ا"ير  جفرسجة اا كرةجة "مبيرةجة سر"سأيةجج3بخصسصجلخ  فجدوجهجبر زلج

جبشكلجي يم.ج

ج

 التقييم االئتماني:
 

   ميريمجةالئ ار لسج  اا كرةججم2016فيمةيرمجج17ب"هجخفضجأ جةجة  مييمجل جقيلجوك  ةجي  لهة أجدلهجبس زجفسج

،جق لرتجوك  رةجير  لهة أجدلرهجبرس زجبامةج"رةجلسر مميلس مي يةججلظميلعجج-Aإ ىجج+Aة "مبيةجة س"سأيةجل ج

وك  ةجخفّوتجوقهججة س"سأيةجة اغر يجل جقيلجة سك  ة.جي سك  جوة  ظمةتجة اس مي يةجأ ج تجة  مييمجةالئ ا لس

كه جررةجتميرريمجج’A-/A-2‘ج’A/A-1‘لرر ججأ جررةجتميرريمجيرر أجم2016فيمةيررمجج22فررسججيرر  لهة أجدلررهجبررس ز

جلعجإبم  جة  ظميجة اس مي يةجي يية.جةئ ا مج  رمفجة ام بلج  ىجة اهىجة ي"يهجوة ا سيط

كه جةجتمييمجةئ ا مج  رمفجة ام برلج  رىجة ارهىجة ي"يرهجج’A/F1جم2015خاللج  مججفي شجكا جةكهتجوك  ةج

جإ ىجي يية.ل جلس مميجة اس مي يةج س أججو ةج"تجة  ظميجوة ا سيط

وي"كاجأ جةجة  مييمجةالئ ا لسج سر أجة مرسيجة ا  يرةجة  رسجي ا رعجبهر جير أجوة مبحيرةجة مسيرةجبشركلجل سةصرلج

ج.وة مه يج  ىجتحميقجةأل ب حجوة سيس ةجة سيهيج الويج  ىجة "اللةجة  س  يةجة مسية

ج

 فيذيين بالبنك عن الرواتب أو التعويضاتترتيبات تنازل أعضاس مجلس اإلدارة أو كبار التن
 

الجيسجهج هىجة ي رجدبجل" سل تج  جدبجتمتيي تجدوجةتف ق تجبشأمجت  زلجدبجل جد و  جلس اجإأة تهجدوج

جدي ًجل جكي  جة   فيذيي جفيهج  جدبج وةتبجدوجلك فآتجدوجت"سيو ت.
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 ترتيبات تنازل أياُ من مساهمي البنك عن حقوقهم في األرباح
 

يسجهج هىجة ي رجدبجل" سل تج  جدبجتمتيي تجدوجةتف ق تجبشأمجت  زلجدبجل جلس ااسجة ي رج  جدبجالج

جحمساج همجفسجةأل ب ح.

 

 :)*( اإلشعار المتعلق بملكيات المساهمين الذين قاموا بإبالغ البنك بنسب تملكهم
 

ة "القةجبخصسصجتغيمجمجدبجإش"  ةتجل جة اس ااي جوةألشخ صجذوبج2015 مجي  قجة ي رجخاللجة " مج

جة  سسيلج جفسجقسة ه جل ر ي تجة فص حجة اوا ة جت وا ه جة ي رجوذ رجبحسبجل  جفسجديهم جل كي هم لسية

ج كي  ج جت"سأ جة  س ج  اص  ح جوصف  جدأل ه جة سهةول جوت وا  ج جة ا  ية، جة سسا جايئة جل  جة ص أ ي وة أ ةج

جهمجودوالأامجة مصمجفسجةيهمجدوجدأوةتجة اس ااي جود و  جلس اجإأة يجة ي رجوكي  جة   فيذيي جدوجدزوة

جة هي ج:

 

 وصف ألي مصلحة وحقوق خيار وحقوق اكتتاب العائدة  لكبار المساهمين: أوال: 
 

 كبار المساهمين

 اسم صاحب المصلحة 
عدد األسهم في بداية 

 م1/1/2015العام 

عدد األسهم في نهاية 

 * م31/12/2015العام 

 صافي التغير خالل السنة

 % عدد األسهم

ج%50ج200,000,000ج600,000,000ج400,000,000  شمكةجاسلججكسلججوش غه بجة اصمفيةجة م بوةجبسجفس

ج%49.9ج84,739,065ج254,567,500ج169,828,435 شمكةجة " ي مجة س"سأيةج الي ثا  جة احهوأيج

ج%50ج48,708,479ج146,125,438ج97,416,959 ة اؤيسةجة " لةج   ألي  تجةالج ا  يةج

ج%50ج25,004,513ج75,013,539ج50,009,026جشمكةج يهة م أ جة اهيهأجوةوالأهج

ج

 

 ي مصلحة وحقوق خيار وحقوق اكتتاب العائدة  ألعضاس مجلس اإلدارة وزوجاتهموصف ألججثانيا:

 وأوالدهم القصر:
ج

 أعضاس مجلس اإلدارة وزوجاتهم وأبنائهم القصر

ججاسم صاحب المصلحة
بداية عدد األسهم في 

 م1/1/2015العام 

عدد األسهم في نهاية 

 * م31/12/2015العام 

 صافي التغير خالل السنة

 % عدد األسهم

 %50 2,500 7,500 5,000جخ  هجي يا مجص  حجة " ي مج

 %50 17,706 53,119 35,413ججخ  هج يهجهللاج يهجة "زيزجة ا حم

 %50 41,246 123,739 82,493جوةفمةأجديمتهججي يا مج يهة م أ ج يهة احس جة اهيهأ

 %50 4,686,847 14,060,540 9,373,693جوةفمةأجديمتهجلحاهج امةمجلحاهجة "امةمجج

 %50 12,833 38,499 25,666جدحاهجي يا مجب ل جهجودفمةأجةيمتهج

 %0 - 1,000 1,000ج)لاثالج  اؤيسةجة " لةج   ألي  تجةالج ا  ية(ي"هج يهجة احس جة فو سج

 %0 - 1,000 1,000جأيفيهج وبيمتجأيسج

 %0 - 1,000 1,000ج(HSBC)لاثالُج  شميرجةألج يسجلساس ةججل  ت جييس   جج

 %0 - 1,000 1,000ج(HSBC)لاثالُج  شميرجةألج يسجلساس ةجلحاهجلزيهجلحاهجة  سيسمبج

 %0 - 1,000 1,000ج(HSBC)لاثالُج  شميرجةألج يسجلساس ةجل يسلجا ش سوأج
ج

ج
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وصف ألي مصلحة وحقوق خيار وحقوق اكتتاب تعود لكبار التنفيذيين في البنك وزوجاتهم  ثالثا:

جوأوالدهم القصر:
ج

 كبار التنفيذيين في البنك وزوجاتهم وأبنائهم القصر

 جاسم صاحب المصلحة
عدد األسهم في بداية العام 

 م1/1/2015

عدد األسهم في نهاية العام 

 *م31/12/2015

 التغير خالل السنةصافي 

 % عدد األسهم

 %0 0ج1,000ج1,000 جأيفيهج وبمتجأيس

 %89.1 ج16,480ج34,977ج18,497جي"هج يهة "زيزجة خ ب

 %100 18,000ج18,000ج0جلحاهجةبمةايمجة "ييه

 %0 0ج0ج0 كميغجبيل

 %0 0ج0ج0ج)**(جإي مجلك  يس م

ج
ج15ل ي  جلايرجي"سأبجإ ىجج10ة   تسةج  جزي أيج دسجل لجة ي رجل ججمىجةح س أج هأجةأليهمجب   ي  جديهمجة ا حةجج*

ل يسمجيهمجوة  سججمىجإقمة ا جفسجةج ا عجة سا"يةجج1,500ل ي  جلايرجي"سأبجبسةقعجيهمجوةحهج كلجيهاي جلسز ةج  ىج

جم.2015ل  سجج11ة " لةجغيمجة " أيةجوة  سج مهتجب   يخج

مج2015ل  سجج23ة ذبجك مجيشغلجوظيفةجة مئياجة   فيذبج  "ا ي تجب  ي رجب   يخججةل هتج القةج الجة سيه/جإي مجلك  س مج**

ج.وح سلجة سيه/جي"هج يهة "زيزجة خ بجلح ه
ج
ج

 مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه
 

 أعضاس مجلس اإلدارة:
ج

جياث سمج جد و   جي ة جل هم جد و  ، ج شمي جل  ج)ي أ( جة يمير لس جة س"سأب جة ي ر جإأة ي جلس ا ي كسم

ي سةتجلعجإلك ليةجإ  أيجج3ة اس ااي جة س"سأيي جي مجةل خ بهمجوت"يي همجل جقيلجة سا"يةجة " لةج  ي رج ف ميج

ج.HSBC)لساس ةج(جةل خ بهم،جفسجحي جي مجت"يي جةأل و  جةأل ب"ةجةآلخمي جل جقيلجة شميرجةألج يس
ج

م،جةج ا"تجة سا"يةجة " لةج  ي رجوةل خيتجد و  جلس اجة أة يج  جة س لبج2013أيسايمجج15وب   يخج

م.جوقهجتاتج2016أيسايمجج31مجوت  هسجفسج2014ي  يمجج1ي سةتجة  ي  ةجل ججثالثة س"سأبج هو يجلهته ج

ججل خ أجوفقجدي سأجة  صسيتجة  مةكاس. ا يةجةال

ج

وب     سجو  ىجضس جذ رجفمهجك مجم،ج2015 اجةأة يجة ي رجفسج  مجو مجيرمدجدبجتغييمج  ىجتشكيلجلس

جفسجت  يخج جكا  جوة ذي جص فتج2015أيسايمجج31تشكيلجلس اجة أة ي جديا  ام جة    ية جل جةأل و   م

(جل جالئحةجحسكاةجة شمك تجفسجة اا كةجة "مبيةجة س"سأيةجة ص أ يج2ل جج  جفسجة ا أيج) وسي همجبحسبج

ج-ووثيمةجلي أئجة حسكاةجة ص أ يج  جلؤيسةجة  مهجة "مبسجة س"سأب:ج  ية  جايئةجة سساجة ا

ج

 تصنيف العضوية اسم عضو مجلس اإلدارة 

الشركات المساهمة األخرى خالف ساب التي يشارك عضو 

مجلس اإلدارة في عضويتها بصفته الشخصية أو ممثالُ عن 

 شخص اعتباري آخر

 شمكةجة زةللج الي ثا  جة ص   س جلس مل وسججخ  هجي يا مجة " ي مججج/ةألي  ذ

جة اه هس/جخ  هج يهجهللاجة ا حمج

ج

ج وسجلس مل

 ةالق ص أيةج يههللاجة ا رجلهي ة 

 (إكس مة)ج إل ك مولي تجة ا حهيجة شمكة 

 وة ص   ةجوة سي حةج   س  يج سيمجشمكة 

 ة س"سأبجةألبيضجة يا تجشمكة 

جلحاهج امةمجة "امةمج/ةألي  ذ
ج

ج وسجلس مل

 كميهيتجيسياجة "مبيةجة س"سأيةشمكةج 

 شمكةجدو يكاج   أجيمجة  اسي س 

 جشمكةجة مةجحسج   ألي جة  " ولس
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جةألي  ذ/جدحاهجي يا مجب ل جهج

ج

ج وسجلس مل
 ق ص أيةة شمكةجة س"سأيةج    ايةجةال 

 يهكسجك بي  ل 

 جلساس ةجة فيص ية

ةألي  ذ/جي يا مج يهة م أ ج

جة اهيهأج

ج

ج

ج

ج

ج

ج

ج

ج وسجغيمجت فيذب

 جي يا مج شمكةجلاثالًج)جودوالأهجة اهيهأج يهة م أ جشمكة

 (وشمك هجة اهيهأ

 جة اهيهأج يهة م أ ج شمكةجلاثالًج)جص فسالجلساس ةجشمكة

 (ودوالأه

 ج  جلاثالًج)جة س قيةج  ص    تجةألويطجة شماجلص عجشمكة

 (ودوالأهجة اهيهأج يهة م أ جشمكة

 (ص فسالجلساس ةج شمكةجلاثالًج)جة امة سجشمكة 

 جة اهيهأج يهة م أ ج شمكةجلاثالًج)جة سط يةجة  ص يعجشمكة

 (ودوالأه

 ة "م  بج   رسيمج ةف لجشمكة 

 ج يهة م أ ج شمكةجلاثالًج)جة "م  بج   رسيمجةألو ىجشمكة

 (ودوالأهجة اهيهأ

 (ة م بوةجةكسة)جوة ر قةجة اي هج   ايةجة "مبيةجة شمكة 

 جة هو يةجوة ر قةجة اي هجد ا لجشمكة

ي"هج يهجة احس جج/ةألي  ذ

جة فو س

ج وسجغيمجت فيذب

لاثالًج  اؤيسةجة " لةج   ألي  تج

جةالج ا  ية

ج-

ج

جل يسلجا ش سوأجج/ة سيه

 

ج وسجغيمجت فيذب

لاثالًج  شميرجةألج يس،جلساس ةج

جةتشجةسجبسجيس

ج-

جل  ت جييس   غج/ة سيه

ج وسجغيمجت فيذب

لاثالًج  شميرجةألج يس،جلساس ةج

جةتشجةسجبسجيس

ج-

جلحاهجلزيهجة  سيسمبج/ةألي  ذ

ج وسجغيمجت فيذب

لاثالًج  شميرجةألج يس،جلساس ةج

جةتشجةسجبسجيس

ج-

جأيفيهجأيسج/ة سيه
 وسجلس اجج– وسجت فيذبج

جة أة يجة ا  هأ
ج-

 ج
 اجتماعات مجلس اإلدارة

وييي جة سهولجة    سجبي ل تجت رجج،مج مهجلس اجإأة يجة ي رجة س"سأبجة يمير لسجوي أوجد ب"ةجةج ا   ت2015خاللجة " مج

جةالج ا   تجويسلجحوس جةأل و  جخاللجة س ة:

جت  يخجةالج ا عجج

ل  سجج11جةيمج وسجلس اجة أة يج

 م2015

يسليهججج03

 م2015

ججيي ايمج09

 م2015

أيسايمجج16

 م2015

     خ  هجي يا مجة " ي مج/ةألي  ذج1

     خ  هج يهجهللاجة ا حمجة اه هس/ج2

     ي يا مج يهجة م أ جة اهيهأج/ةألي  ذج3

     لحاهج امةمجة "امةمج/ةألي  ذج4

     ي"هج يهة احس جة فو سج/ةألي  ذج5

     دحاهجي يا مجب ل جهج/ةألي  ذج6

     أيفيهجأيسج/ة سيهج7

   -  لحاهجلزيهجة  سيسمبج/ةألي  ذج8
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     جل  ت جييس   جج/ة سيهج9

  -   ل يسلجاي ش سوأجج/ة سيهج10

 10 9 9 10ج هأجة ح ضمي ج

 %100 %90 %90 %100جلسيةجة حوس جج

ج

ة ا يثمةجة فم يةجوة و  جة  س مجة ي رجة س"سأبجة يمير لسج)ي أ(جوييي جة سهولجة    سجيسلجحوس جد و  جلس اجإأة يج

ج-:جم2015" مجة ج ا   تجة  سج مهتجخاللجال  جة اس اجة

 اسم العضو م
مجلس 

 اإلدارة

اللجنة 

 التنفيذية

لجنة 

 المراجعة

لجنة 

 المخاطر

لجنة الترشيحات 

 والمكافآت

 3 4 - - 4 ةألي  ذجخ  هجي يا مجة " ي م .1

 - 4 - 10 4 خ  هج يهجهللاجة ا حمجة اه هس .2

 - - - - 4 ةألي  ذجي يا مج يهجة م أ جة اهيهأ .3

 3 4 - 11 4  امةمجة "امةمةألي  ذجلحاهج .4

 - - 3 8 4 ةألي  ذجي"هجب ج يهة احس جة فو س .5

 3 - 4 - 4 ةألي  ذجدحاهجي يا مجب ل جه .6

 - - - 11 4 ة سيهجأيفيهجأيس .7

 - 4 - 10 3 ةألي  ذجلحاهجلزيهجة  سيسمب .8

 - - - - 4 ة سيهجل  ت جييس   جج .9

 - - - - 3 ة سيهجل يسلجاي ش سوأج .10

 - - 4 - - ةألي  ذجلحاهجة "ا جج)*( .11

 - - 4 - - ة سيهججيااجل أي ج)*( .12

 - - 4 - - ةألي  ذجطاللجة زةللج)*( .13

ج3ج-ج-ج-ج-ج)**(جة مسيزجزيهجةالي  ذج.14

ج

د و  جل جخ  ججج3د و  جل جضا همجج5ت كسمج س ةجة امةج"ة،جطيم ج مسة هجتشكي ه جوالئحةج ا ه جل جج*

جة أة ي.لس اج

جة اس ا.جخ  ججل جلس ملج وسج  ومجوة  "سيو تجة  مشيح تج س ةجتشكيلجإ  أيجتمج*ج*

 

 :لجان مجلس اإلدارة
ج

جحسكاةج جووثيمة جةألي يس جة ي ر جولظ م جة سه تجة شمةفية ج   جة ص أ ي جة شمةفية جة وسةبط جلع ةلسس ل ً

ي أ،جوة  سجتموسجب شكيلج هأجل  يبجل جة  س مجبحسبجحسمجة ي رجوح ج هجوت سعجدلشر ه،جفمهججشكلج

،جوت وا جةألقس مجلس اجإأة يجة ي رجد بعج س مجفم يةجل يثمةج  ه،جيش  كجد و  جل جة اس اجفيه ججاي" ًج

جة    يةجةي "مةض جالخ ص ص تجوله مجاذهجة  س مجوبي ل تجتشكي ه جوةج ا   ته ج:جج
ج

 :التنفيذيةاللجنة 
ج

ج) ج  ا أي  (جل جة  ظ مجةألي يسج  ي رجوتمفع26شك تجة  س ةجة   فيذيةج  ي رجل جقيلجلس اجة أة يجطيم 

لس اجة أة يجوتومجفسج وسي ه جة "وسجة ا  هأج) ئيس ً(جود ب"ةجد و  ججإ ى لي شمي تم  يما جة  س ة

جآخمي جي مجةخ ي  امجل جبي جد و  جة اس ا.
ج
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جل جقيلج ج ه  جة "وسجة ا  هأجضا جة صالحي تجة اخس ة جة  س ةجفسجلس  هي ج هذه جة مئيسية وت اثلجة اه م

ج ا  هأجدوجل جقيلجلس اجة أة ي.جلس اجة أة يجفسجل"  سةجة اس ئلجة اح  ةج ه جل جقيلجة "وسجة

 

وتمسمجة  س ةجة   فيذيةجبامةج"ةجك فةجم،ج2013وقهجةقمجلس اجة أة يجقسة هجلحهثةج "الجة  س ةجفسجل يسج

جي ج شم ة "الجب  ي رجوتس اعجةث جوقر   تة  م  يمجة شهميةجة امهلةجل جلخ  فج ؤي  جة ف"  ي تجودقس مج

جلميجفسجة س ة.ج

ج جة  س ة ج وسي ه وتوم جفس ججة ح  ية جفس جج31كا  جم2015أيسايم ج) ئيس ً( جأيس جأيفيه جة سيه جل جو: كل

/جخ  هج يهجهللاجة ا حمجوةألي  ذ/لحاهج امةمجة "امةمجوةألي  ذ/جلحاهجلزيهجة  سيسمبجوةألي  ذ/جة اه هس

جم.2015ةج ا   جخاللج  مجج11،جفسجحي جج مهتجة  س ةجة   فيذيةججي"هج يهجة احس جة فو س

ج

 لجنة المراجعة:
ج

جثالثةم،جوطيم ج مسة هجتشكي ه جوالئحةج ا ه جفإله جت كسمجل ج1992دلشأتج س ةجة امةج"ةجب  ي رجفسج  مج

جإ ىجلس اجة أة يججخاسةإ ىج جلي شمي د و  جل جأةخلجوخ  ججلس اجة أة ي،جوتمفعجة  س ةجتم  يما 

جوتس اعجد بعجلمةتجفسجة س ة.ج
ج

سجة شمةفج  ىجإأة يجة امةج"ةجة هةخ يةجب  ي ر،جولمةقيةجف   يةجوف"  ي تجفج س ةجة امةج"ةجوي اثلجأو 

جةأللظاة، جوقصس  جة امةقية جفس جة و"ف جلسةحس جولمةج"ة ج  ي ر جوة خ  جية جة هةخ ية جة امةج"ة جد ا ل

ج جولمةقية جةال  زةم ججف"  ي ه وةالشمةفج  ىجإأة ي جل ه ، جة  سجتمأ جة  م  يم جل" يةجولمةج"ة جة  س ة جدم كا 

 ةيةجة مسةئمجة ا  يةجةألو يةجوة س سيةجوة سي ي تجة اح يييةجة ا ي"ةجوة مفعجب سصي ته جو ؤةا ج  اس ا،جبه

جة اح ييي ج ج  اس اجب "يي  جوة  سصية جبشأله ، جتسصي ته  جوإبهة  جة امةج"ة جتم  يم جبه ةية جة  س ة وت" ى

ة  ا أجدبج الجخ  ججلر اجد ا لجة م لسليي جوتحهيهجدت" بهم،جإ ىجج لبجل  ب"ةجدلشر همجة اك في جبه جو

جة امةج"ةجةال  ي أية.
ج

لس اججودقما صي غةجالئحةجقسة هج الجة  س ةججد يهتل ر ي تجة حسكاةجفمهجج اسةئاةخرةجة ي رججووفق

ج11فسجج  ي رجة  سج مهتل جقيلجة سا"يةجة " لةجوكذ رججمىجإقمة ا ج،جم2014ةغسراجة أة يجفسجشهمج

جم.2015ل  سج
ج

ج جة امةج"ة ج س ة جفسجود و   جج31كا  جلس اججم2015أيسايم ج وس جب ل جه، جي يا م جدحاه جةألي  ذ/ ام

ج–) ئيس (جو وسيةجكلجل جةألي  ذ/جي"هج يهجة احس جة فو س،ج وسجلس اجة أة يجج-ة أة يجة اس ملج

ذ/جطاللجدحاهجة سيه/ججيااجل أي جوةألي  ذ/جلحاهجلر قجة "ا ججوةألي  إض فةجإ ىجكلجل ججج-غيمجت فيذب

ج.خ  ججلس اجة أة ية زةلل،جوامجد و  جل ج
ج

جم.ج2015ةج ا   تجخاللجة " مججد ب"ةوقهج مهتجة  س ةج

 

 لجنة الترشيحات والتعويضات:
 

جلس اجة أة ي، جقيل جة  مشيح تجوة  "سيو تجب  ي رجل  جةألقلججشك تج س ة ج  ى جلمتي  جة  س ة وتس اع

جة " م، ججخالل جل  جثالثةوت كسم جج ججد و  جخاسةإ ى جة اس اجوخ  جه جد و   جقيلجل  جل  جت"يي هم ي م

جتم  يما جلي شميجإ ىجلس اجة أة ي.جة  س ةة اس ا،جوتمفعج
ج

وتخ صجة  س ةجبمفعجتسصي ته ج اس اجة أة يجبشأمجة امشحي ج "وسيةجة اس اجوفم ًج سي ي تجول" ييمج

مةج"ةجةح ي ج تجة اه  ةتجوة لك لي تجة "وسيةجفسجلس اجي أجة  سجةقما جة اس ا،جكا جتمسمجي سي جبا

ة ار سبةجوة االئاةج "وسيةجة اس اجبا جفسجذ رجة سقتجة ار سأجدمجيكميهج وسجلس اجة أة يجل جدجلج
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د ا لجة اس ا،جولمةج"ةجايكلجة اس اجوتمييمجف"  ي هجوف   يةجةأل و  جوة  س مجوة  حمقجل جةي مال يةج

جة اس م ي جول ججسةلبجت"  ضجة جدطمجولحهأةتجةأل و   جت" ىجة  س ةجبامةج"ة جكا   اص  حجة اح ال،

حسكاةججي أ،جإ ىجج لبجوضعجوإقمة جبمةلججويي ي تجة اك فآتجوة  "سيو تجول جثمجتمهيمجة  سصي تج

جة الزلةجبشأله .
ج

جة " مجوفس ج ه ججوة  "سيو تجة  مشيح تج س ةجتشكيلجإ  أيج  ىجة "الج و سجم2015جدوةئل وةلوم

جة اس ا.جخ  ججل جلس ملج مسيزجواسج وسةجزيه/جةالي  ذ
ج

ل جكلجل جةألي  ذ/جلحاهج امةمجة "امةمج) ئيس ً(جو وسيةججم2015أيسايمجج31فسجكا جوت كسمجة  س ةج

جة مسيز.ج يهة محا جةألي  ذ/جزيهج كلجل جةألي  ذ/جخ  هجي يا مجة " ي مجوةألي  ذ/جدحاهجي يا مجب ل جه،
ج

ج.ججم2015ةج ا   تجخاللجة " مججثالثةوقهج مهتج س ةجة  مشيح تجوة  "سيو تج

 
 لجنة المخاطر:

 

ج جلس اجة أة ي جقيل جل  جب  ي ر جة اخ طم جشك تج س ة جة " م جل  جة  صفجة ث لس جل ججم،2013خالل ووفق

ةش ا تج  يهجتسجيه تجلؤيسةجة  مهجة "مبسجة س"سأبجة ا " مةجبوسةبطجإأة يجة اخ طمجوة  سجتر يتجةمج

جيص  ج لش  ج س ةجت" ىجبا  حسجإأة يجة اخ طم.ج

جفإمج ل جد و  جلس اجة و  جإ ىجخاسةججثالثة س ةجة اخ طمجت كسمجل جوبحسبج سةئحجوقسة هج ا ه 

جوتمفعجة  س ةجتم  يما جلي شميجإ ىجلس اجة أة ي.ذيي جغيمجة   فيجإأة يجة ي رجل 

ججايعج ج  اس اجبشأم جة اشس ي جة شمةفجوتمهيم جباهاة جتور ع جو جة س ة، جلمةتجفس جد بع جة  س ة تس اع

جة  سجيهج جتسفيم جج لب جإ ى جة ي ر، جبألشرة جة ص ة جذةت جة اس سى ج   ية جب  اخ طم جة ا " مة ة اس ئل

ا جفسجذ رجوضعج ؤيةجة اخ طم،جوة يتجفسجةألو سي تجوة شمةفج  ىجةالي مةتيسسج  اخ طمج يمجي أ،جب

 .ة  حسي ية  اخ طمججة مئيسيةت فيذجة اي أ ةتج

/جخ  هج يههللاجة ا حمج) ئيس ً(جو وسيةجكلجة اه هسل جكلجل ججم2015أيسايمجج31كا جفسجوت كسمجة  س ةج

جج.ةمجوةألي  ذ/جلحاهجلزيهجة  سيسمبل جةألي  ذ/جخ  هجي يا مجة " ي مجوةألي  ذ/جلحاهج امةمجة "ام

ج

 .م2015ةج ا   تجخاللجة " مجججد ب"ةجوقهج مهتج س ةجة اخ طم

 

 الئحة حوكمة الشركات:
ج

يه كجة ي رجة س"سأبجة يمير لسجوي أوجةألثمجة كييمج رخذجباي أئجول" ييمجة حسكاةجة مشيهي،جول جدمج

جفسج جوةألخالقية جة اه ية جإتي عجة ا" ييم جفسجذ رجيس  يع جيسهم جوة فص حجوبا  جوة شف فية جة  " لالت، جايع

ت"ايقجوترسيمجكف  يج الجة ا شأيجو الق ته جلعججايعجدصح أجة اص  حجيسة جة " ل ي ،جة اسأ ي جدوجل ج

 هةام،جكا جدمجة ي رجيؤل جبأمجة سيمجفسجاذةجة  هججي"ززجثمةجة اس ثامي جب  ي رجل ججهةجوبمر عجة ص   ةج

ج جة س"سأية جة مر عجة اصمفية جوةي ممة  جوياللة جتألي  جيي "كاج  ى جل  جب     س جواس جدخمى، ججهة ل 

جة اصمفسجفسجة اا كةجة "مبيةجة س"سأية.

ج

ةألخذجبا هججة  صسيتجة  مةكاسجالل خ أجوةخ ي  ججو ي س يجدطمجة حسكاةجة  سجي  هسه جي أ،جفمهجصيمجإ ى

فسجةج ا عجة سا"يةجة " لةجغيمجة " أيةجد و  جلس اجة أة ي،جحيثججمىجت"هيلجة  ظ مجةألي يسج  ي رج
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جة  هجج2012ل  سجج13ة  سج مهتجفسج جبهذة جب ألخذ جبه  جوقه جة  سجةفسجم، جة " أية جة " لة ج ا عجة سا"ية

جم.2013أيسايمجج15د و  جة اس اجة ااث ي ج  س لبجة س"سأبجوة  سج مهتجب   يخججخصصتجالل خ أ

ج

جت"  ضجة اص  ح جت ظم جيي ية جة ي رجإصهة  جة   فيذيي ،جج ة ى جوكي   جلس اجة أة ي ة اح الجأل و  

لس اججإقمة وةصه جيي يةجت" ىجب  فص حجول ر ي تهجوآ ي ته،جوقهجتمجة "الج  ىجا تي جة سي ي ي جب"هج

إأة يجة ي رج  يها ،جو مغيةجل هجفسجت"زيزجل  حسجة  سةصلجلعجلس اايهجفمهجةي امجفسجة "الج  ىجلي أ تهج

جةصح جل  جة اس ااي  ج  ىجبحث جة س بمة جة ف مةت جخالل جةيهاهم جد ب ح جي س اسة ج م جولا  جة شه أةت  أ

جة  سةصلجلعجة ي رج  حهيثجبي ل تهمجوتمتيبجةي المجحمسقهم.ج

جج

إمجلظ مجة ي رجةألي يسجووثيمةجحسكاةجي أجة  سجةقما جلس اجإأة يجة ي رجتوا  ج مض ًج حقجة اس امجفسج

يهم.جووفقجيي يةجي أج قشةجوة  صسيتجوة  صمفجب ألة حصسلج  ىجد ب ح،جوحوس جة سا"ي تجوة ا 

س ئمجوتمميمجفإمجة ا" سل تجوة يي ل تجة ا " مةجب  سا"ي تجوة ايزةلي ت،جوحس أجةأل ب حجوة خج، إلفص ح

جة س سب جتسفيما جلس اجة أة ي جتهةولججي م جلسقع ج  ى جب ل ظ م جة صحفجوتحال جفس جوت شم   اس ااي ،

ج جة ي ر جة شيكةولسقع جة ه يلج  ى جطي  ة ج  ى جلس اايه جو س جتأصيل جفس جل ه ج غية جة ي ر جأ ج جوقه .

ي مش أبجة خ صجبحمساجة اس ااي جفسجة سا"ي تجة " لةجوة ذبجيمة ىجتسزي"هج  اس ااي ج  هج مهجةال

جة سا"ي تجة " لة.
ج

ج جل  جلع جةوتاشي ً ج  يه جش ا ت ج( جة اا كة جفس جة " ل ة جة ي سك جفس ج  حسكاة جة مئيسية ج)ة اي أئ ة  سجوثيمة

جة  سجي سجبج  ىجة ي سكججدصه ته  ج  حسكاة ج  ل ً جة "مبسجة س"سأبجوة  سجتوا تجإط  ةً جة  مه لؤيسة

لجفمهج و سجة "ائجة " ل ةجفسجة اا كةجة  اشسجبه،جو مغيةجة ي رجفسجةال  زةمجبسايعجل جتوا  هجوثيمةجة اي أ

  ىجإجمة جلمةج" تجش ل ةج ا ظسلةجوترييم تجة حسكاةجة  سججصهو جت رجة سثيمةخاللجة ف ميجة  سجت تج

ج جة ي ر، جتاتجي  هسه  جفمه ج  يه جتموب    جزل س جبإط   ج ال جخرة جخال ه جصي غة جلم مججل  جلع ة  سةصل

جج.ئتج  يه جوثيمةجة اي أك يةجلعججايعجة ا ر ي تجة  سجةش ا جحيثجتمجة  اشسلؤيسةجة  مهجة "مبسجة س"سأبج
ج

  ا ر ي تجة شمةفيةجة  سجتوا  ه جالئحةجحسكاةجة شمك تجة ص أ يج  جب  زةمجال  ىجةة ي رجل جوحمص ًج

ايئةجة سساجة ا  يةجووثيمةجلي أئجة حسكاةجة ص أ يج  جلؤيسةجة  مهجة "مبسجة س"سأبجإ ىجج لبجدفولج

جفيمة سة  رييم تجوة اا  ي تجة اح يةجوة هو ية،جو وا مجة سف  جبهذهجة ا ر ي تجفسجإط  جول هسيةجلسثمةج

جة ي رجتههفججبشكلجأو بج رجة "الج  ىجإجمة جلمةج" تجأةخ يةة ي جلهىجولس سىجة  زةم  وا مجتمييم

ججة  رييم تجة ا ي"ةجفسجاذةجة شأم.جبا ر ي تجة حسكاةجوةفولج
ج

ب سجيهجل جلس اجة أة يجو س ةجة  مشيح تجب ؤأيجفمهجحمصجة ي رج  ىجة "الجوك  يسةج   رجة امةج" تج

جو جصي غة ج  ى جة حسكاةوة اك فآت جودطم جيي ي ت جة فم يةججت"هيل جة اس ا ج س م ج ال جقسة ه وكذ ر

ج  ا ر ي تج جولسةئا ه  جة  زةله  جيكفل جبا  جة اس ا جد و   جف"  ية جوتمييم جةأل و   جته يب جآطم وتصايم

ججة شمةفية،جوة    سجةي "مةضجلخ صمج ذ رج:ج

ج

 :السياسات اإلجرائية ( أ
 

صي غةجوت"هيلجج  ىلعج س ةجة  مشيح تجوة  "سيو تجة أة يجة   فيذيةجج ا تخاللجة ف مةتجة س بمةج

ج:جيي ي تجحسكاةجي أجوة  سجةقما جلس اجإأة يجي أ،جوةش ا تج  ىجة    س

ج

 يي يةجي أج إلفص ح. .1
 ج

 يي يةجي أج ا"  سةجت"  ضجة اص  ح. .2
 

 .ة سي ي تجوة ا" ييمجة جمةئيةج  "وسيةجفسجلس اجة أة ي .3
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 ة ا ظاةج  "القةجلعجدصح أجة اص  ح،.ة سي يةج .4
 

 ج.يي يةجة  " للجلعجةألطمةفجذوبجة "القة .5
 

 يي يةجلك فآتجوت"سيو تجد و  جلس اجة أة ي. .6
 

 وثيمةجحسكاةجي أ. .7

ج

ج:قواعد ولوائح عمل لجان مجلس اإلدارةججب(
ج

جة ا يثمةجة فم يةجة  س مجك فةجو سةئحج الجقسة هجوصي غةجإ هةأج ي كا لق مجة ي رجخاللجةال سةمجة س بمةجبج

جة اخ طمجوة اك فآت،جة  مشيح تجة   فيذية،)جة أة يجلس اج   جة امةج"ة، جوثيمةجدحك مجلعجي سقجبا (

جلظ مجة شمك ت،جحسكاةجالئحةجوقسة هه،جة ي سكجلمةقيةجلظ مجة ي سك،جفسجة  "يي جل" ييمجة اي أئ،

وقهجةقمجلس اجةالأة يجقسة هج الجك فةج س مجة اس ا،جفسجحي جوةفمتجة سا"يةجة " لةج  ي رجج.ة شمك ت

ج.ة  سجيه تجة شمةفيةجوفقجل جتموسجبذ ر  ىجإقمة جقسة هج س  سجة امةج"ةجوة  مشيح تجوة اك فآتج

ج

جو جةأةئه  جلمةج"ة ج ا ه ، ج مسة ه ج وا مجوذ ربشكلجي سبجج ا ه جوقسة هجوض"ه وتمة سجة  س مجوفم 

جب   اشسجلعجة ا ر ي تجة شمةفية،جوة  سصيةجبأقصىجة مي مجبأ ا  ه  جتمةا جتغييمةتجبأيةجف"  يةجوة  زةله 

جة أة يجول جثمجة سا"يةجة "اسلية.جج قمة جلس اجلالئاة

ج

 س ةجقسة هج الجت"هيلجمهجدقمجلس اجإأة يجي أجو الويج  ىجة  غييمةتجة  سجةقّمتجفسجة ف ميجة س بمة،جف

مج2015ل  سجج11فسجج  ي رجة  سج مهتة سا"يةجة " لةججهفسجحي جدقمتم،ج2014جأيسايمفسججة امةج"ة

جة  سجيه تجة شمةفية.ججوفقجل جتموسجبذ ر

ج

 :ج(  تقييم فعالية المجلس وأعضاسه وفعاليات لجان المجلسج
 

جة اي أئ،جوالئحةج جوثيمة جة  سجتوا  ه  جة  سجيه تجة شمةفية جت صج  يه جة شمك تجفسجدمجوفقجل  حسكاة

يمسمجلس اجة أة يجوبصفةجي سيةجب مييمجف"  يةجد و  هجوحسمجلش  ك همجفسجد ا  هجيسة جبصفةجفمأيةجدوج

كاساس ة،جو  ىجدمجيشالجذ رجة  س مجة   ب"ةج  اس ا.جفمهج و سجتصايمجوإ هةأجدُطمج  مييمجف"  يةجوحسمج

جسجفسجد ا لجة اس اجوة  س مجة فم يةجة   ب"ةج هلش  ك تجد و  جة اس اج  ىجة اس سىجة فمأبجوة سا  

ج جل جة " م جة  ي  ةُ جفسجت فيذا  جد ا لج س مجة اس اجول جم2014وبه  جف"  ية جإط  ج  مييم جتصايم جتم جكا  ،

جل جإ  ي  ةُججت رجة  مييمج ا ي تجت فيذجفسجبه جوقهق لتجبهجل جد ا لجفسجلم بلجلر اجة "الجة اسكلج ه ،ج

ج.م2012جة " م
 

 البرامج التدريبية ألعضاس مجلس اإلدارة ولجان المجلس:د( 
 

ج جل  ج غية ججفسة ي ر جة أة ي جلس ا جد و   جله  ةت جة اس اجفسجت"زيز ج   جة ا يثمة جة فم ية وة  س م

لي شميجودخمىج  جطميقجة  " مج  جبمةلججته يييهجصيمج  صايمج،جفمهجة اصمفيةجةة ص   جدوجهلخ  فج

جة يمةلججا تجوقهجشجب"هجتا هج ثالثجي سةت، ك فةجد و  جمج2014جة  سجبه جفسجت فيذا جخاللجة " مجاذه

جة اس اجود و  ج س له.
جج

بشكلج  مجفإمجة ي رجة س"سأبجة يمير لسج)ي أ(جي  زمج وح ًجولص ًجبك فةجةألحك مجوة  سجيه تجة  زةليةج

اذةجةال  زةمججةل"كاة  سجتوا  ه جالئحةجحسكاةجة شمك تجة ص أ يج  جلم مجايئةجة سساجة ا  ية،ججبحيثج

و سةئحج الج س مججكاةجي أووثيمةجحسجسبشاسلجفسجتواي جة ا ر ي تجة  زةليةجفسجلظ مجة ي رجةألي ي

ة هةخ يةجودأ ةجة "الجة ا ظاةجأل ا لججودطمجحسكاةجي أجوة سي ي تلس اجة أة يجب  ض فةجإ ىجيي ي تج

يهمجوة اش  كةجفسجة سا"ي تجة " لةجقر   تجة ي رجة اخ  فة،جوة  سجت وا جإثي تجحمساجة اس ااي جفسجةأل
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جل ج  اس ااي  جتكفل جة ا" سل تجة  س ججايع جوغيمجوتسفيم جة يي ل تجة ا  ية جوة فص حج   جحمسقهم، ا  ية

جوةجي تجلس اجة أة يج جوكذ رجتحهيه جة  ظ لية، جوفقجة حهوأ جلعجل ر ي تجة شف فية جوة  اشسجة   م ة ا  ية

جولسئس ي تجد و ئهجوتشكيلج س لهجة اخ  فةجوفقج سةئحج الجت فقجلعجة  سجيه تجة شمةفية.
ج

يو ًجب ألخذجبغ  ييةجةألحك مجذةتجة ر بعجةالي مش أبجة  سجتوا  ه جالئحةجإ ىجج لبجذ رجفإمجة ي رجة  زمجد

 حسكاةجة شمك ت،جب ي ث   جةألحك مجة    يةج:ج

ج

ج

 متطلبات المادة المادة
أسباب عدم تمشي البنك وتطبيقه لهذه 

 المادة

جة ا أيجة ث  ثة

جل ج ج هأةً جة ا أي جاذه جدحك م توا ت

ج جبحمسا جة ا " مة ة اس ام،جة ا ر ي ت

ج  ىج جة حصسل جفس جة حق جضا ه  ول 

ج  هج جة شمكة جلسجسأةت جل  لصيب

جة  صفية.

  ىجة مغمجل ج همجوجسأجلصجصميحجفسج

جإالجدمج جة ا ر ب، جة ي رجةألي يسجبهذة لظ م

ج) جت  و تجل ج52ة ا أي جقه جة  ظ م جاذة جل  )

ي " قجب صفيةجة شمكةجوة جمة ةتجة كفي ةج

جي وا هجلظ مجة شمك ت ،جإ ىجبذ رجوفقجل 

ج لبجدمجوثيمةجة حسكاةجة  سجدقما جلس اج

جدحميةج جتوا تجة  صج  ى جقه جة ي ر إأة ي

جة ي رج جلسجسأةت جل  جلصيب جفس ة اس ام

ج  هجة  صفية.

ج

جة ا أيج جل  ج)أ( ة فممي

جة س أية

جة صفةج جذوب جة اس ثامي  جقي م وجسأ

ج  ج جب   ي بة جي صمفسم جة ذي  ةال  ي  ية

جةالي ثا   جص  أيق جلثل ج-غيمام،

جة  صسيتج جفس جيي ي تهم ج   ة فص ح

وتصسي همجة ف" سجفسجتم  يمامجة س سية،ج

جلعج جة  " لل جكيفية ج   جة فص ح وكذ ر

جيؤثمج دبجتو  أججسامبج  اص  حجقه

  ىجلا  يةجة حمساجةألي ييةجة خ صةج

جب ي ثا  ةتهم.

جذوبج جة اس ثامي  ج  زةم جصفه ج  ي ر  يا

جب   ي بة جي صمفسم جة ذي  جةال  ي  ية جة صفة

  جغيمام،جبأمجيفصحسةج  جيي ي تهمجفسج

جة  صسيت.

ج

 العقوبات والجزاسات والقيود النظامية

لررعجة ا ر يرر تجوبارر جي سررسمجطيمرر ج رلظاررةجة اصررمفيةجوة مسة ررهجة   ظيايررةجودلشررر هججيارر  سجة ي رررجد ا  رره

لر جخراللجإلشر  ج.جويورا جة ي ررجشمةفيةجوة  ظ ليةجفسجة اا كرةجة "مبيرةجة سر"سأيةة ص أ يج  جة سه تجة 

ةي مةتيسيةجخرسطجة هف عجة ثالثةجدمجيكسمجترييقجةأللظارةجوة مسة رهجصر  ل جولسر هةل ج  رىجلسر سىجك فرةج

جدقس مجوف"  ي تجة "ال.

فررسجةألقسر مجلرر جخرراللجت فيررذجوكر مجة ي رررجخرراللجة سر  ي جةألخيررمتي جقررهجدلشرأج ررهأةجلرر جة ورسةبطجة ضرر فيةج

يورا جةال  رزةمجب  مسة رهجوةأللظارةج  رىجلسر سىجك فرةجخررسطجة "ارلجبمل لججل" ييمجي أجة "  ايةجوة ذبج

ج.جة "ايلجول" ل ةجة "اال جبشكلجل صفجوحا يةجدل جل" سل ت

ذةتجطرر بعججلايرجيرر"سأبج  ررىجة ي رررج5,000فمضررتجلؤيسررةجة  مررهجغمةلررةجباي ررغججم2015خرراللجة "رر مجو

ة ي ررجة سرساجة ا  يرةج اخ  فرةججايئرةلايرجير"سأبجلر جقيرلجج30,000غمةلرةجباي رغججترمجفرمض،جكار ج ا ي تس

الئحةجطمحجةالو ةاجة ا  يةج  هجطمحجديهاهج  ىجلسظفيهجطمح ُجخ صر ُجأومجإشر"  جة هيئرة،جوقرهجحرمصج

 .جة ي رج  ىجل"  سةجديي أجذ رجوتصسييه جفسجحي هج
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 التمشي مع المتطلبات اإلشرافية والدولية

دلشأجة ي رج هأةجل ج س مجإأة يجة اخ طمجل جلس سىجلس اجة أة يجإ ىجلس سي تجة أة يجة ا سيررةجوذ ررج

ة  سر مجة  رسجت"ارلجل جدجلجضا مجإأة يجك فةجة اخ طمجة  سجتههأجد ا لجة ي رجة يسليرةجبشركلجير يم.جوتورمج

خر طمجوة  رسجبرهو ا جدلشرأتجتحتجلظ ةج س ةجة اخ طمجة ا يثمةج  جلس راجة أة يجكرالجلر ج س رةجإأة يجة ا

وتس اعجت رجة  س مجشهمي جب ير ث   ج س رةجةال  رزةمجج س ةجلخ طمجة "ا ي تجوة مق بةجة هةخ ية،جو س ةجةال  زةم.

قررلجوتمفررعجوتس اررعج س ررةجإأة يجة سرريس ةجلررميجوةحررهيجفررسجة شررهمج  ررىجةألج.بصررفةج بررعجيرر سيهوة  ررسجتس اررعج

  سجبهو ا جتمفعجتم  يما جإ ىجة  س ةجة   فيذية.جوتس ارعجكرالجتم  يما جإ ىج س ةجة اسجسأةتجوة ار سب تجوة

جة  س  ي جشهمي .

ي" يمج فعجة س سجبي جة اسظفي جوة  رسيمجل جخاللجة هو ةتجة  ه يييةجوبمةلججة  حر اجإحرهىجةألو سير تج

سر التجة مئيسيةج  ي ر،جحيثجي مجإ ر  ججايعجة اسظفي ج  هجةال  ح اجبهو يجته يييرةج ارهيجيرسلي جتغررسجل

ةال  ررزةمجولك فحررةجغسررلجةأللررسةلجوة "مسبرر تجوةأللرر جوةالح يرر ل.جإضرر فةج ررذ رجيخوررعجك فررةجة اررسظفي جفررسج

زجذةتجة اخ طمجة "  يةج  ه يبجت شيرسجي سبجفسجحملجلك فحةجغسلجةأللسةلجوة "مسب تجوةال  رزةم.جكة امة

ة  ه يييرةجلر جخراللجة  " ريمججوكسز جل جبمل لججل" ييمجير أجة "  ايرة،جفمرهجطرمحجة ي ررج رهأةجلر جة يرمةلج

ة  يك مولررسجشررا تجلخرر طمجة "ا يرر تجودلرر جة ا" سلرر تجإضرر فةج يررمةلججة  رره يبجذةتجة "القررةجبرر ال  زةمج

جة اذكس يجآلف .

كا جيمكزجة ي رج  ىج فعجو سجة اسظفي جل جخاللجةالتص التجو يمجة يميرهجة  يك مولرسجة رهةخ سجوديور ج

جتفجة احاس ة.ة مي ئلجة  صيةجة مصيميج  ىجة هسة

ج

 ضوابط الرقابة الداخلية

إمجإأة يجي أجلسئس ةج  جوضعجوةالح ف ظجب ظ مج ق بةجأةخ يةجك فجوف" لجيشرالجة سي ير تجوة جرمة ةتج

/جة "ا ي تجودلظاةجل" سلر تجحسريا جلر جيسةفرقج  يرهجلس راجة أة يجبار جيسرهلجتحميرقج ا ير تجذةتجكفر  يج

ة هةخ يةجلس يرةجة  مر  يمجة خ  جيرةجوة هةخ يرة،جة حفر ظج  رىجة سرسالتجوف"  يةج   ية.جويوا جلظ مجة مق بةج

وة جمة ةتجة االئاة،جةال  زةمجب  مسة هجوةأللظاةجة   فذيجوة سي ي تجة هةخ يةجفيا جيخصجييمجة "ال.جإالجدمج

صرامجة اسئس يةج  جدبجلظ مج ق بةجأةخ يةجتمعج  ىج ر تقجلس راجة أة ي،جكار جدمجلظر مجة مق برةجة هةخ يرةجل

ج أة ي،جو ياج  م يل،جلخ طمجة خف اجفسجتحميقجةألاهةفجةالي مةتيسيةج س أ.

ج   " يار تجطيمر جة هةخ يرةجة مق برةجلظر مج ارلجةير امة جيورا ج كسججهسأهجك فةجي أجبذلم،ج2015فسج  مج

جت"اياهر جخراللجلر جة سر"سأبجة "مبرسجة  مرهجلؤيسرةجلمر مج ر جة صر أ يجة هةخ يرةجة مق برةجبورسةبطجة ا " مة

جة اخرر طمجوإأة يجوتميرريمج  حهيررهجة ا سةصرر ةجة جررمة ةتجي  رر ولجوة ررذبجم،2013جلرر  سجشررهمجفررسجة اررؤ  

جلر جج لربجإ رىجة خر  جيي /ججة هةخ يي جة امةج"ي جلالحظ تجلمةج"ةجتاتجوقه.جة ي رججيسةجهه جة  سجة كييمي

جفرس بجبشكلجة  ف يشيةجزي  ةتهمج   دثجة س"سأبجة "مبسجة  مهجلؤيسةججبام مجة امةج"ةجفميقجتم  يمجتوا  ه

جة اخ طمجو س ةجة امةج"ةج س ةججب سجيهجة ي رجفسجة   فيذيةجة أة يجل جة الزلةجة جمة ةتجةتخ ذجفسجثمجول 

جلر جوكسرز .جير أجلص  حجيحاسجبا جة االحظ تجت رجب صحيحجيموسجوبا جة أة ي،جلس اج  جة ا يثم ي 

جضرسةبطجولسثسقيرةج  زةارةجب   سريةجل"مرسالجتأكيهةجيسفمجة ا" اهجة هةخ سجة مق بةجلظ مجفإمجي أ،جتمييمج ا ية

ج.تصه ا جة  سجةالأة يةجوة  م  يمجة اسضس ةجة مق بة
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 المراجعة السنوية لفعالية إجراسات الرقابة الداخلية:

إطر  جة ا"ر ييمججوقرهجصراملمةج"رةجف"  ي هر .جج  ر  جة مق بةجة هةخ يةجفسجير أجوجلس اجة أة يجلسئسلإمج

تحميرقج ق برةجأةخ يرةجف"  رةجب  ي ررجلر جدجرلجة جمة ةتجة مئيسيةجة  سجوض"ه جلس راجة أة يجوة سي ي تجو

حا يةجة اسجسأةتجوةألصسلجلر جةالير خهةمجإأة يجة اخ طمجضا جإط  جتميلجة اخ طمجة ا" اهج هيه،جبههفج

حة،جولسثسقيررةجوف ئررهيجة ا" سلرر تجدوجة  صررمفجغيررمجة افررسض،جة حفرر ظج  ررىجة سررسالتجة اح يررييةجة صررحي

ة ا  يةجة اس خهلةجضا جة "الجدوج   شم.جوارذهجة جرمة ةتجلصرااةج أة يجوتخفيرفجلخر طمجة خفر اجفرسج

تحميقجداهةفجة "الجوياك جفمطجدمجتسفمجتأكيهةجل"مسالجو ياجلر مر جضرهجة  صرميح تجة ه لرة،جوةألخرر  ،ج

لجب أللظارةجوة جرمة ةتجة ا " مرةجب ير امة جتحهيرهجوتميريمجوكر مجقرهجترمجة  ار أجة "اروة خس ئمجدوجةالح ي ل.ج

جخاللجة س ة.جة ي رجتسةجهوإأة يجة اخ طمجة مئيسيةجة  سج

إمجإأة يجي أجلسئس ةج  جت فيذجولمةج"ةجف"  يةجإط  جة مق بةجة هةخ يةجب  ي رجحسبجة ا" اهجل جقيلجلس اج

 أة يجة اخ طمجة  سجتسةجهجة ي رجوة شمك تججة أة ي.جوقهجلفذجي أجبمل لس جيمتكزج  ىجثالثجخرسطجأف ع

ة "ال،جخطجة هف عجةألول،جلسئس ةج  جوضعجة سي ير تجوة جرمة ةتجوة ا"ر ييمج يرمججةتة   ب"ةج ه.جإمجإأة 

ك فةجة مر   تجة  سجت ه ججتحتجصالحي ته .جوي مجإ رهةأجة سي ير تجوة ك يير تجة خ صرةجلر جقيرلجة ف"  ير تج

با جفسجذ ررجلخر طمجةالئ ار مجوةأليرسةاجوة سريس ةجوتم يرةجة ا" سلر تجوةأللر جتغرسجك فةجة اخ طمجة كييميج

و دسجة ارر لجوة أة يجة ا  يررةجوة رميمررةجولخرر طمجة سررا"ةجوة اخرر طمجةاليرر مةتيسيةجوةيرر امة يةجةأل ارر لج

وةال  ررزةمجولخرر طمجة "ا يرر تجةألخررمى.جكارر جدمجإأة يجة ف"  يرر تجلسررئس ةج رر جت فيررذجآ يرر تجة امةقيررةجة ف"  ررةج

جالك ش فجول عجةاللحمةفج  جدوجلخ  فةجة سي ي تجة اسضس ةجوة ا ر ي تجة  ظ لية.

يتكون خط الدفاع الثاني من فعاليات مختلفة في إدارة المخاطر والرقابة والتي تراقب المخاطر االئتمانيةة 

الاةةمعة  ومخةةاطر اواةةوال والمخةةاطر الةانونيةةة وااللتةة ال وتةنيةةة المعلومةةات والرقابةةة الماليةةة ومخةةاطر

وأيضا مخاطر العمليات اوخرى المتعلةة بااتمرارية اوعمةا  واومةن وااليتيةا ي ويةتل تيلية  المخةاطر 

 اإلدارة بالبنكينوعا وكما ويتل اإلبالغ عنها لمجلس اإلدارة من خال  لجان 

ماةئولة عةن مواةةلة اإلشةراف علةر إدارة  المخاطر، تيت إشراف الرئيس التنفيذي للمخاطر،فعالية إن 

عمليةات اوقاةال مختلف المخاطر علر ماتوى البنكي كما إن فعالية االلت ال مائولة عةن اإلشةراف علةر 

وإجراءات اإلدارة وذلك لضمان التوافل مع المتطلبات النظامية وخاةة قواعد فتح الياابات المةرفية، 

إلرهاب وقواعد ولوائح هيئة الاول الماليةة وأيضةا المتطلبةات قواعد مكافية غا  اوموا  ومنع تموي  ا

طةةط خالنظاميةةة العالميةةة مةةن الماةةتوى اوو ي كمةةا أن إجةةراءات إدارة المخةةاطر مدمجةةة بالكامةة  مةةع ال

والخطةةة التشةةةيلية الاةةنوية ودورة تخطةةيط رأس المةةا ي إضةةافة إلةةر ذلةةك، يتوقةةع مةةن كةة   ةاالاةةتراتيجي

أن يدير المخاطر ضمن المائوليات الماندة له بناء علةر مبةادا اليوكمةة موظف أن يكون مائوال عن و

التي اعتمدها البنك والتي يتل شريها خال  البرامج التدريبيةي ويةتل رفةع النتةائج الطةالع أعضةاء مجلةس 

 اإلدارة من خال  تةارير دورية ترفع إلر أعضاء لجنة المراجعة ولجنة المخاطري

ج

 داخلية الرئيسية ما يلي:تشمل إجراسات الرقابة ال

وضعجي أجل" ييمجوةضحةجيسبجةتي  ه جل جقيلججايعجة اسظفي جوةألقس مجوة ي رجككل.جكار ج:جمعايير ساب

جتمجوضعجل" ييمج  م  يمجة ف"  ي تجوة "ا ي تجوة  م  يمجة ا  يةج  رييمه ج يمجك فةجدقس مجوف"  ي تجة ي ر.
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:جترمجتفرسيضجإأة يجير أج   فيرذجلخ  رفجل المجلاستفويض الصاالحيات مامن الحادود الموماوعة مان قبا

ةأللشرررةجوة اسررئس ي تجة ا " مررةجبرر ألأة جة ارر  سجوذ رررجضررا جة حررهوأجة اسضررس ةجلرر جقيررلجلس رراجة أة ي.ج

وي ر ربجتفرسيضجلس رراجة أة يج رفرمةأجلر جاررؤال جةألشرخ صجة حفر ظج  ررىجة  سزيرعجة االئرمج  اسررئس ي تج

اةجة مق بةجة االئاةج كلجقسم.جوي مجتفسيضجصالحي تجة هخسلجفسجة ه لةجوة شمةفج  ىجوضعجول  ب"ةجدلظ

تمتيي تجة اخ طمجةالئ ا ليةجولخر طمجةأليرسةاجلرعجتحهيرهجحرهوأجصرالحي تج رإلأة ي.جإالجدمجلسةفمرةجة  س رةج

ة   فيذيةجي "ي جة حصسلج  يه جب   سيةج  "موضجةالئ ا ليةجذةتجة خص ئصجة احهأيجوة اخ طمجةألكيم.جكار ج

ة اخ طمجةالئ ا ليةجولخ طمجةأليسةاجوجا"ه ج  امةج"ةجل جحيثجة  مكرزةتجةالئ ا ليرة.جوي ر ربججي مجقي س

ولسةفمرةجلؤيسرةججلس راجة أة يجصر أقةت"يي جلسئس ي جت فيذيي جفسجة سظ ئفجة مي أيةجة " ير جضرا جير أجل

ج.ة "مبسجة س"سأبجة  مه

:ج مهجتمجوضعجةأللظاةجوة جمة ةتجفسجي أجل جدجلجتحهيهجولمةقيةجوة بالغج  جتحديد ومراقبة المخاطر

ك فةجة اخ طمجة مئيسيةجبا جفسجذ رجلخ طمجةالئ ا مجوةأليسةاجوة سيس ةجوتم يرةجة ا" سلر تجوةأللر جو دسج

ال  رزةمجة ا لجوة أة يجة ا  يةجوة رميمةجولخ طمجة سا"ةجوة اخر طمجةالير مةتيسيةجوةير امة يةجةأل ار لجوة

ولخرر طمجة "ا يرر تجةألخررمىجوديررةجلخرر طمجل شررئةجدخررمى.جوترر مجلمةقيررةجةاللكشرر فج هررذهجة اخرر طمجلرر جقيررلج

لخ  رفجكي لرر تجة حسكاررةجة أة يرةجك س ررةجة أة يجو س ررةجة اسجررسأةتجوة ار سبر تجو س ررةجة اخرر طمجو س ررةج

  ه .جوتمفعجلح ضمجةج ا  ر تججولخ  فجة  س مجة فم يةجة ا يثمةة هةخ يةجةال  زةمجو س ةجل  ب"ةجة امةج"ةج

اررذهجة  سرر مجإ ررىجة  سرر مجة اشررمفةجة ا يثمررةج رر جلس رراجة أة يجوة  ررسجت كررسمجلرر جة  س ررةجة   فيذيررةجو س ررةج

ج.ة امةج"ةجو س ةجة  مشيح تجوة اك فآتجو س ةجة اخ طم،جوتمفعجل جخاللجت رجة  س مجإ ىجلس اجة أة ي

 يمجة ا  يةج سر أجوة ا " مرةجبإ رهةأجة  مميرمجة سر سبجوة حسر ب تج:جت مجلمةقيةجإجمة ةتجة  م التقارير المالية

مجب ي خهةمجيي ي تجلح يييةجولا ذججتم  يمجلسثمة.جويخورعجتمرهيمجة ا" سلر تجة ا  يرةج2015ة اسحهيج " مج

ج اص أقةج ئياجة مق بةجة ا  ية.

 اخ طمجة سهيهيجة   شئةجتمجوضعجة جمة ةتجة كفي ةجب حهيهجةج:التغيرات في الظروف / الممارسات السوقية

جم2015  جة  غيمةتجفسجظموفجة سساجوة اا  ي تجة سسقيةجوي سكجة "اال .جوقهجتمجة  مكيزجخاللج ر مج

ج  ىجة  سةحسجة    ية:

 تطبيل أعلر المعايير العالمية عبر كافة ماتويات أنشطة ااب يأ 

الجةةرائل الماليةةة التةةي تيديةةد وتخفيةةف مخةةاطر االلتةة ال النظةةامي، ومخةةاطر غاةة  اومةةوا  ومخةةاطر  يب 

 تواجهها أقاال العم 

 إدخا  ماتويات تةب  المخاطر واختبارات الضةط كج ء من أعما  ااب يج 

 المخاطر الكبيرة والناشئةتيديد وإدارة  يد 

 إدارة المخاطر الجيوايااية وااتمرار يالة عدل االاتةرار في المنطةة يه 

 تخفيف مخاطر المعلوماتي يو 
ج

ة ي رجفسجة سقتجة ح ضمجةي مةتيسيةج  ارهىجة ا سيرطج ف رميجثالثرةجير سةتجلر ج:جي" اهجالخطط االستراتيجية

.جويرر مجديورر جإ ررهةأجة خرررطجة  شررغي يةجة سرر سيةجوة  ررسجت وررا جتح رريالتجلفصرر ةجحررسلجم2016إ ررىججم2014

لس سىجتحالجة اخ طمجوتصفجدلسةعجوكرمجة اخر طمجة رذبجياكر ج  ر جتحا رهجفرسجت فيرذجةير مةتيسي   ،جوذ ررج
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ألقسرر مجوة ف"  يرر تجوتسضررحجليرر أ ةتجة "اررلجة مئيسرريةجوةآلثرر  جة ا  يررةجة اح ا ررةج  ررىجت رررج  ررىجلسرر سىجة

جة اي أ ةت.

:جتررمجوضررعجتمتييرر تجة حسكاررةج  ررسفيمجة شررمةفج  ررىجوتمررهيمجة اشررس يج اس رراجة أة يجترتيبااات الحوكمااةج

 رر جلس رراجبخصررسصجةأللررس جذةتجة اخرر طمجة ه لررة.جويرر مجذ رررجلرر جخرراللجلساس ررةجلرر جة  سرر مجة ا يثمررةج

وديو جة  س مجة أة يةجوة  سجتشمفج  ىجف"  يةجإأة يجة اخ طمجوتمفعجة  م  يمجحسلجذ رجإ ىج س مجة أة يج

ججلس اجة أة ي.

 ة هف عجة ث  ثجوتمةقبجف"  يةجضرسةبطجة مق برةجة هةخ يرةج يرمجة ي ررجككرلخطجتشكلجإأة يجة امةج"ةجة هةخ يةج

ةألكيمج  ي رجحسيا جي مجتحهيها جبسةيرةجطميمةجة مي سجة اي سجوذ رجل جخاللجتمكيزا ج  ىجلك ل جة خرمج

  ىجة اخ طم.جوتمسمجإأة يجة امةج"ةجة هةخ يةجبذ رجل جخاللجة امةج"ةجة اس م ةج ف"  يةجة  صايمجو ا ير تج

دلظاررةجويي يرر تجة مق بررةجة هةخ يررةجة احررهأيجلرر جقيررلجإأة يجة "اررلج)ة خررطجةألول(جوإأة يجولمةقيررةجة اخرر طمج

ة ث لس(جبا جيوا جدمجة ي رجي"الجضا جلس سىجتميلجة اخ طمجة اصرمحج  رهجوبر   سةفقجلرعجةألطرمج)ة خطج

ة  ظ ليررة.جويمفررعج ئررياجإأة يجة امةج"ررةجة هةخ يررةجتمرر  يمهجإ ررىج س ررةجة امةج"ررةجفيارر جيخررصجك فررةجة اسرر ئلج

يةجولسرررئس يةجة ا " مرررةجب  امةج"رررةجة هةخ يرررة.جويسضرررحجبملررر لجج ارررلجة امةج"رررةجة هةخ يرررةجة  رررزةمجوةيررر مال 

وصالحيةجف"  يةجة امةج"ةجة هةخ يةجبي ا جيشمحجأ يلجل" ييمجة امةج"ةجفسجي أجة ا" ييمجوة جمة ةتجة  رسج

ت  زمجبه جإأة يجة امةج"ة.جوت مجلمةج"ةجكالجة سثيم ي جوة  ا أاا جل جقيلج س ةجة امةج"رةجب  ي ررجلي برةج ر ج

 فيذيةجلسئس ةج  جضا مجت فيذجة  سصي تجة امفس رةجلس اجة أة يجوذ رج  ىجدي سجي سب.جإمجة أة يجة  

لرر جقيررلجف"  يررةجة امةج"ررةجة هةخ يررةجضررا ججررهولجزل ررسجلالئررمجول فررقج  يرره.جويسرربجتمررهيمجتأكيررهجفررسجذ رررج

جة خصسصجإ ىجة امةج"ةجة هةخ ية.

 ي"ةجلبامةج"ةج هأجل جةأللشرةجوة جمة ةتجفسجي أججم2015  مجق لتجإأة يجة امةج"ةجة هةخ يةجخاللج

جوة جة اخ طم. ج  ى جة اي ية جفسجي أجحيثجتمجت رميمة جة امةج"ة ج س ة جة امةج" تجإ ى جاذه جتم  يم ج فع م

ة  سجتيي جفيه جدمجف"  يةجة وسةبطجدوجف"  يةجة أة يجفسجل"  سةجدخر  جة مق بةججلتس يطجة وس ج  ىجة حمس

ة مق بةجة هةخ يةجخاللج  مججدقلجل جة امضية.جوبشكلج  م،جدكهتجة امةج" تجة  سجتاتج  ىجف"  يةجبيئةاسج

"ا يةجة  حهيهجة اس امجوة  مييمجوة أة يج  اخ طمجة كييميجة  سجة ا " مةجببأمجةأللظاةجوة جمة ةتججمج2015

جباسجبج جب   زةل ته جة سف   جة جمة ةتجي أجل  جلك تجاذه جوقه جة س ة. جخالل جبه  جة "ال جتم جي أ تسةجه

جوة ا" ييمجة احهأيجل جقيلجلس اجة أة يجفسجي أ.جة مسة هجوة  سةئحجة ص أ يج  جلؤيسةجة  مه

ف"  يةجلظ مجة مق بةجة هةخ يةجاذةجتحتجة امةج"ةجودب غتجخاللجة س ةجو س ةجة امةج"ةجة اخ طمجدبمتج س ةج

ج جفإم جة امةج" ت جبهذه جة مي م جدجل جول  جأو ب. جةي س ج  ى جبذ ر جة أة ي جة اخ طملس ا و س ةجج س ة

 اخ طمج جة مئياجة   فيذبظاةج ر ا لجوة "ا ي ت،جوديو جتم  يمجل  ظاةجل جة امةج"ةجت  مىجتمييا تجل  

ة امةج"ةجة هةخ ية،جتم  يمج  جة امةج" تج ط  جة مق بةجة هةخ ية،جيسة جة ا  يةجدوج ئياجإأة يجفسجي أجو

ة وسةبطجغيمجة ا  ية،جوح التجة رسة ئجدوجة ح التجغيمجة ا سق"ةجة  سجت سيبجبه جلسةط جة و"فجفسج

جة  جوة  م  يم جة خ  جيي ، جة امةج"ي  جوتمميم ج، جة هةخ ية جة امةج"ة جوتم  يم جوة  م  يمجة هةخ ية شمةفية،

جة  ظ لية.ج

يجرى أعضاء مجلس اإلدارة، من خال  لجنة المخاطر ولجنة المراجعة، مراجعةات اةنوية لفعاليةة نظةال 

بما في ذلةك الضةوابط الماليةة والعمليةة وضةوابط  الرقابة الداخلية في البنك تةطي كافة الضوابط الرئياية
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االلتةة ال، وأنظمةةة مراقبةةة المخةةاطر، وكفايةةة المةةوارد ومةةمهالت وخبةةرات المةةوظفين فةةي فعاليةةة التةةةارير 

 المالية والمياابية وبرامج تدريبهل ومي انياتهلي 

أنهةةةا بةةةةدد اتخةةةاذ  وتتلةةةةر لجنةةةة المخةةةاطر ولجنةةةة المراجعةةةة تركيةةةدات بةةةان اإلدارة التنفيذيةةةة اتخةةةذت أو

االجراءات الال مة لتةييح أية أخطاء أو نوايي ضعف تل تيديدها خال  عم  إطةار الضةوابط بالبنةكي 

وكالةة ااتشةارية مرموقةة لتيديةد الثةةرات الموجةودة بةين المتطلبةات ل 2014عةال كما كلةف اةاب خةال  

وبعةةد الرقابةةة المعتمةةدة بالبنةةكي  الةةواردة فةةي دليةة  الرقابةةة الداخليةةة الةةةادر عةةن ممااةةة النةةةد وإجةةراءات

المراجعة الداخليةة مراجعةات ماةتةلة لتنفيةذ التوةةيات وترفةع تةريرهةا إلةر إدارة أجرت ااتالل التةرير، 

 لجنة المراجعةي

ج

 االئتمان والمخاطر:

جلساس  تجدوجة اخ طمجوإأة يجوقيسلجوتمييمجقي سج  ىجل ف وتة،جبه ج تجي أ،جدلشرةجك فةجت رسب

جةألطمةفجلخ طمجوتشال)ججةالئ ا ليةجة اخ طمجة ي رج ه جي "مضجة  سجة اخ طمجفئ تجدامجوتوم.جة اخ طم

جة ف ئهيجودي"  جةألج يسجة صمفجلخ طمجوتشال)جةأليسةاجولخ طمج،(ة خ  جيةجة ي هةمجولخ طمجة ام ب ة

ججبأشك  ه جة "ا ي تجولخ طمج،(ةأليهمجودي"   ج)ة اخ طم جةال  زةم جولخ طم جولخ طمجة ا "هأي، ة  ظ لية

جة ا" سل ت، جدل  جولخ طم جة ا  ية(، جة ييئةجحا يةجولخ طمجة سا"ةجولخ طمجة سيس ةجولخ طمجة سمةئم

ج(.وةالج ا  يةجة ييئيةجة اخ طم)

جة ا كيةجوايكلجة اخ طمجحسكاةجإم جة أة يج  جوة اسئس يةجة سيهجة شمةفجتوا ججيهةجإ هةأةجة ا"هيج

جدوجة  س ةجة ا" يةجة ا يثمةج  هج) س ةجة اخ طم(،ججة ف"  ة جل جذ رجفإمجلس اجة أة ي، جوةلرالق    اخ طم.

ي" اهجإط  جة اخ طمجوة خرطجوداهةفجةألأة جب  ي رجوة  سجتشالجوضعجحهوأجتميلجة اخ طم،جوت"يي جكي  ج

إجمة ةتجة امةقيةجة اسئس ي ،جوتفسيضجة صالحي تج  اخ طمجةالئ ا ليةجوة اخ طمجةألخمىجوديو جوضعج

 ة ف"  ة.ججج

ج جخالل جتم جوك مجقه ج2015ة " م جة اخ طمجم جة اخ طمجفسجي أجل جقيلج س ة جتميل جإط   جوة  ا أ لمةج"ة

جاذةج جوي"ه جة خ صة. جةي مةتيسي ه جت فيذ جخالل ج س أجتي يه  جياك  جة  س جة اخ طم جودلسةع جكم وة ذبجيسضح

ج جل جة  هججة ا ك للج  ي رجتس ه جدي يي  جدلهجيه مجة ط  ججز ة جوإأة يج دسجة ا لجوة "ال،جكا  ة اخ طم،

ة ي رجفسجتحميقجة " ئهج  ىجداهةفجحمساجة اس ااي جإض فةجإ ىجكسلهج  صمةجدي يي جفسجة سف  جب   زةل تج

ج.ب زلجةتف قيةة ي رجباسجبجة مك جة ث لسجل ج

ج جإأة يجلس م ةجلخ طمجإأة يجف"  يةجة  ا أجة ي رجوةصلوقه ج  اخ طمجة اس سىج   سجوإشمةف ج  سفم

ج س أجةأليسةاجولخ طمجةالئ ا لية جلسئس ي ته جوتشال. ج  مسة هجطيم ج س أجةالئ ا ليةجة سي يةجصي غة:

جوة اخ طمجةأليسةاج اخ طمج اللكش فجة ي رجتميلج ه جةجب   سيةجة "الجشمةئحجتسجيهجة اح ية،جوةأللظاة

جة سي أيةج  كي ل تجة اخ طمجلمةقيةجلحهأي،جب كيةجول  س تجدلشرةجدوجلحهأيجيسقيةج مر   تجةالئ ا لية

ج.  اخ طمجلسضس ي جوتمييا جلس م ةجلمةج"ةجوتي سجةألخمى،جة ا  يةجوة اؤيس تجوة ي سك

م،ج2013ةلسس ل جلعجقسة هجلؤيسةجة  مهجة ا " مةجبإأة يجة اخ طمجةالئ ا ليةجفسجة ي سكجوة ص أ يجفسج  مج

جة اخ  جي أجإجمة ةتج أة ي جة  اه جفسجذ رجإلش  جفمه جبا  جة اذكس ي، جة  مه جلؤيسة طمجت سةفقجلعجقسة ه

جفميقج  امةج"ةجةالئ ا ليةجل جدجلجإجمة جتمييمجةئ ا لسجلس ملجحسلجلخ طمجةألطمةفجة ام ب ة.
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 :العمليات مخاطر

ة "ا ير تجة ح  يرةجوة   شرئةجبار جيغرسجإط  جإأة يجلخ طمجة "ا ير تجة  رسجترمجة  ار أهجتحهيرهجوتميريمجلخر طمج

يوا جوجسأجة وسةبطجة كفي ةجب خفيفجة اخ طمجوتمييمجف"  يةجة وسةبطجة مئيسيةج  ىجدي سجل  ظمجوديو ج

ة جمة ةتجة الزلةج ا"  سةجديةجثغمةتج ق بيةجدوجلسةقصجوة  رسيمجة اس امج ييئرةجة مق برةجفرسجة ي ررجتحهيهج

خرسطجة هف عجة ثالثةجة رميمةجة ا" اهيججوت"زز  جلخ طمجة "ا ي ت.جبا جيؤأبجإ ىجتخفيفجة خس ئمجة   تسةج

وتمرهيمجتررسيمجوج ير جإ رىجج ربجلرعجارذهجة جرمة ةتجفمرهجوةصرلجير أجفسجتسفيمجة أة يجة مسيةج  اخ طم.جج

ج.حملج فعجة س سجب  اخ طمجبا جيميخجبيئةجقسيةج  س سجب  اخ طمجفسجي أة  ه يبجة االئمجفسج

 سجيرسفجتشرالجة  "زيرزةتجة مئيسريةج هرذةجة طر  جتررسيمجلظر مجإأة يجة اخر طمجبار جو  ىجة ص"يهجة اسر مي

اك ه جل جإأة يجوة  حكمجب  اخ طمجة ه لةج هيه جوفسجلفراجة سقرتجتشرسيعجةل هر ججيه مجةألقس مجوييوا جدلهج

جطميمةجلس مي يةجتس هجلخ طمجة "ا ي تجل جخاللجتحهيهجة حمسلجة  سجتومجلخ طمجكييميجلح ا ة.ج

ة سيس ةجة مسيةج هيهجوإط  جإأة يجلخ طمجة  اسيلجبحيثجتس سيبج   غيمةتجحمصج  ىجتكييفجي أجدمجج كا

ة ح ص ةجفسجخ يطجةأل ا لجة  سجي ي  ا جوآث  جةألحهةثجة "  ايةج  ىجلمةكزجة سيس ة.جويسفجيسةصلجة ي ررج

مفرةجوة خيرميجلر جةألحرهةثجترسيمجإط  جإأة يجلخ طمجة سيس ةجوة  اسيلج هيهجوذ رجل جخاللجةير ي" أجة ا"

ة س  يةجفسجة سساجوة "موضجة  ظ ليةجة ح  يةجة  رسجتغررسجلخر طمجة سريس ةجة رسة أيجفرسجإطر  جبموتسكرسلج

ج.3ب زلج

ج

 الخطط المستقبلية

جةأللشرةج جل  جوةيع جلر ا جذةت جل  س ة جل  ية جخهل ت جلؤيسة جاس ج)ي أ( جة يمير لس جة س"سأب ة ي ر

ة اصمفيةج رفمةأجوجة شمك تجة  س  يةجوجلص أ جة هخل.جوقهجتحمقجذ رجل جخاللجلسةص ةجةالي ثا  جفسج

ت وا جلر ق تجة ي يةجة  ح يةجةألي ييهج  "الجلعجتسزيعج دسجة ا لجفسجلخ  فجةأل ا لجةالي مةتيسية.جو

 ة "الجة مئيسيةجفسجي أج  ىجة خهل تجة اصمفيةجة شخصيةجوإأة يجة ثموةت،جة خهل تجة اصمفيةجة "  اية

جوة خهل تجة اصمفيةج جوة خزي ة(، جة "  اية جة خهل تجة اصمفية جبي  جتساع ججهيهي وةأليسةاج)واسجف"  ية

جة جة شمي"ة جدحك م جلع جل سةفمة جي أجخهل تجلصمفية جويمهم جة "الجة  س  ية. جدلشرة جك فة جضا   ياللية

ة مئيسية.جويمسمجي أج  ىجة هوةمجب مييمجفمصجة "الجة سهيهيجل جدجلجتسييعجق  هيجة خهل تجوة ا  س تج

ة اصمفيةجوة ا  يةجة  سجيمهله ج "االئه.جوتكالجاذهجة "موضجة شمك تجة   ب"ةجوة  سجتسفمجخهل تجة  ك فلج

 وخهل تجة سي طةجوةألو ةاجة ا  ية.وةالي ثا  ةتجة اصمفيةجوإأة يجةألصسلج

 وقهجتوا تجة خص ئصجة مئيسيةج  خرةج  ىجة ي سأجة    ية:

 جثموةتجوةحهج جة ثموةتجة شخصيةجل جخاللج مضجإأة ي ج ح سلجإأة ي جة مةئه دمجيصيحجة ي رجة امهم

جلهلسةج ج اال  جق  هي ج يم جة صمفجةألج يس جوح سل جوة  ك فل جة سي طة جةألصسل، جإأة ي ج  ى يشال

 ي"ةجتشالج اال جشميحةجة يمياييمجوشميحةجدأف لاجوة خهل تجة اصمفيةجة خ صة.ولس

 .ةي امة جةالي ثا  جفسجة  م يةجوة م سةتجة مقايةج  "زيزجتسمبةجة "اال ج 

 يساجة  اسيلجة "م  ب.جوة حف ظج  ىجلمكزجة مي أيجفسجيساجة ير ق تجةالئ ا ليةج 
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 ييمي،جبس"سجفميقجة خهل تجة اصمفيةجة  س  يةج  ىجة حف ظج  ىجلمكزجة مي أيجفسجيساجة شمك تجة ك

 زي أيجة  غ غلجضا جشميحةجة شمك تجة ا سيرةجولخيةجة شمك تجة صغيمي.

 جيمفعج جبا  جة اي شمي جةألج يية جةالي ثا  ةت جل  جة ازيه جل خصصجالي مر أ ج الق ت جفميق تشكيل

 ةالتص لجوة   سيقجلعجلساس ةجةتشجةسجبسجيس.

 صمفيةجة "  ايةجوة خزي ةجتحتجلظ ةجوةحهيجتحالجةيمجوة خهل تجة اصمفيةجألججف"  ي سجة خهل تجة ا

إ ىجتك للجدفولجوتحهيهجةألو سي تجةالي مةتيسيةج  "اال ج ة "  ايةجوةأليسةاو،جبحيثجيسهمجاذةجة هلج

 وةي مر أجفمصج الجإض فية.

 س سي تجوةيو جيسفجتسةصلجة خهل تجة اصمفيةجة "  ايةجة  مكيزج  ىجةي مر أجة شمك تجل "هأيجة 

ج  حف ظج  ىج تاسيلجلش  يعجة ي يةجة  ح يةجة " لةجوةالج ا  يةج  اؤيس تجة حكسليةجوشيهجة حكسلية،

 ة امكزجةألولجبي جة شمك تجة "  اية.

 جة "الج  ج ج)ة خزي ة( جةالي ثا  ية،جيسفجتسةصلجةأليسةاجة "  اية جحسمجلحفظ ه  جإ ىجزي أي إض فة

ج  جة "اال  جلساس  ت جك فة جلع جوديو جقمأ جة ح  ية ج االئ   ج م  هي جة سسا جفس ج ةئهي جخهل ت  مهيم

ةي مر أج اال ججهأج  ي ر.ج  ىجدمجتصيحجة خزي ةجف"  يةجدكثمجتسجه ج  ييعجلعجة  مكيزجة كييمج  ىج

 ة هخلجل جة خهل تجغيمجة  اسي ية.

  مهجتمكيزهج  ىجص"يهجة خهل تجة اصمفيةج  شمك تجة "  اية،جيسفجيسةصلجقسمجة اهفس  تجوإأة يجة 

جت ايةج جوةيو  ج   ىجةي مر أجفمصججهيهيجوخ صةجفسجة اش  يعجة حكسليةجة  سج مجت مجة اي شميجبه 

 لر سب تجة حس ب تجة س  يةجل جخاللجزي أيجتغ غلجة ا  س تجة سهيهي.

 ت"زيزج موضجة ا  س تجفسجة  س  يج  جطميقجتسسيقجي عجة اميسض تجة ا  يهجوجة  اسيلجة ا ظمجوج

 ش فجق سةتجتسزيعججهيهي.كذ رجةي ك

 جب  مسة هج جوديو  جل صف جبشكل جة "اال  جل" ل ة جفس جوة ا اث ة جة "  اية جي أ جبا" ييم جة   م ةال  زةم

 وةأللظاةجوحا يةجيميةجة ا" سل ت.

 جج ج  م جب ه ية ج  "ال جلك م جدفول ج يكسم جي أ جة اسظفي ج2016تهيئة جفس جةالي ثا   جذ ر جويشال م.

 لس امججوة  ه يبجوترسيمجة اه  ةتجبشكل

 . لسةص ةجة  مكيزج  ىج موضجة خهل تجة اصمفيةجةاليالليةج يمجك فةجلساس  تجة "اال 

 .ة  مكيزجة اس امج  ىجف"  يةجة "ا ي تجوديو جة ف"  يةجة   ظياية 

ج

 :الخدمات المصرفية التجارية

جفسجي أجتص فج جة  س  ية جل جدقسىة خهل تجة اصمفية فسجيساجة خهل تجة اصمفيةجة ال يي ججكسةحه

جة  س  يةجفسجة اا كةجة "مبيةجة س"سأية.ج
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جب ح ي ج تج اال ج جل جدجلجة سف   جتم يهيةجوإياللية جي أجح سالجلصمفية جيمهم وكي رجل ك للجة خهل ت،

جل خصصجولكسمجل ج جويغرسجفميقج الق تجولس لهي جة  س  ية. جك فةجج230ة خهل تجة اصمفية لسظف 

جإ ىجتألي جلهخلجإ ىجة فماجة ا خصصةجفسجل ر ي تجة "اال جل ج ج  شمك تجإض فة ة خهل تجة اصمفية

جي أج جوي ايز جوةالي ثا  ةتجة اصمفية. جة  س  ية جوة خهل تجة اصمفية جة  مه جوإأة ي جشميرجبة خزي ة أله

جة "  اية جإ ىجةأليسةاجة ا  ية ج  سصسل جة يسةبة جدله جكا  جة س"سأية جة "مبية جفسجة اا كة جلح سجقسبج "االئه

جوة خهل تجل جخاللجلساس ةججةتشجدسجبسجيس.

جة اصمفيةجة خهل تجتمهيمجفسوجةاليالليةجة اصمفيةجة خهل توجطميمةجة  س  يةجة اصمفيةجة خهل تجت" اه

ج.وةح ي ج تهمج ا ر ي تهمجطيم جتم يهيةجخهل تجتمهيمجل جياك ه جبا جب  امولةجتح ف جو ك ه ج "االئه جوة ا  ية

يةجلعجلساس ةجةتشجةسجبسجيسجلا جيسفمج هجلهخالجوة تي ط جأو ي ج ياج هجل  فاجيح ف جي أجب"الق تجقس

جخهل تهج جويمهم جحيثجيس له جة اا كة جفس جة مةئه جة "  اية جة  س  ي جب ر جة ي ر جيزةل جال جكا  ج االئه.  اص حة

ج  شمك تجة اح يةجوةألج ييةجفسجتسي"ه جلح ي جو يمجة حهوأ.ج

جبإلك ليةجة سصسلجأللظاةجلساس ةجةتشجةسجبسجيسجيإمجة  رسيمجة هةخ سج   م يةج هىجة ي رج سفمجلممول 

تمهيمجدحهثجة سي ئطجوة م سةتجة اصمفيةج "االئهجبا جفسجذ رجلخ  فجح سلجة هفعجج  ىة ي رججضا لةج مه ي

ج جة  مه جيفسوإأة ي ججبا  جب الح ي ج تجة ا"مهي جتوا وة ا زةيهي جكا  جج  "اال .   حف ظج  ىججة  متيي تجة مسية

ج جلسثسا جلهخل جوجسأ جي أ ج "اال  جةأل ا ل جة ا " مةجأللسة همةي امة ية جة ي ر جةي مةتيسية جوتمكز .

ب  خهل تجة اصمفيةج  شمك تج يمجة ل ملتج  ىجتمهيمجق  هيجل "هأيجةألوجهج  "اال ج يمجلخ  فجخرسطج

جل جة خهل تجبرماجياك جت" جوةي"ة جة فميهي.جة "الجتغرسجلساس ة جة شخصية جوةح ي ج تهم ج   ال م هي ه 

ج جة "اال  جل  جة "هيه جتخهم جوةحهي جل فذي جخالل جل  جة ي ر جل  س ت جلساس  ت جإ يك موليةجج يموتمهم بسةبة

لسحهي.جإمجة  ا أجل فذيجوةحهيج  اهفس  تجودو ةاجة ميضجوة  اسيلجوةأليسةاجوة صمفجةألج يسجياثلجدحهج

جفسجي  جإ ىجج بجلعجف"  يةجداهةفجة سي ئطجة اي شمي جج ي  أجواسجتسفيمجخهل تج اال جل س لسةج   اي 

دلظاةج   " للج يمجة ل ملتججد ب"ةول جة سهيمجب  ذكمجدمجة ي رجيا رجفسجة سقتجة ح ضمجججلح يةجقسية.

جو جة خهل تجة  س  ية. جةح ي ج تج اال  جذ رجت يسجلسال جيشال جواسججيسيفتجلتشيكة وي أجكسليكت،

 ههفجكي  ج االئ  جل جذوبجة ا ر ي تجة ا  يةجة ا"مهي،جبي ا جتس ههفجشيكةجةتشجةسجبسجق سةتجل ك ل ةجتس

جة  س  يي جبشكلج ئيسسجيسجلتج جوديو جة شمك تجوة "اال  جة حسم جإ ىجكييمي ل جة اؤيس تجة ا سيرة

 قةجصمفجبركا جتمجإأخ لجخهلةجبر ق تجة موةتبجدوجج.ةالح ي ج تجة ا  يةجة ا "هأيجذةتجة اؤيس تجة ا  يةج

جديو ج جوتم جة ا خفوة. جة موةتب جذوب جل  جة اساس  ت جتس ههف جوة  س ج  موةتب( جي أ ج)بر قة ة موةتب

جو جاذة جة اهي ة. ج  ذلم جةألجس جوة حس ب تجةالف مةضية جحا ية جإأخ لجلظ م جلظ مججىجمقه ة "الج  ىجت"ايم

جي أج  هف" تجة كييميجتس  ي .

 مهيمج موضج ةئهيجوةتص التج   ايةجوخهل تجةي ث  ئيةج  "اال ،جفمهج جتاشي جلعجة  سجيه تجةالي مةتيسيةج

ة مئيسيةجة  سجتمجاي أ ةتجتمهل ججيهةج  ىجص"يهجة "هيهجل جة ة خهل تجة اصمفيةجة  س  يةجفسجي أجحممتج

جتسييعجة فماج خهلةج ج  "اال جقيلجي ة.جوقهجشالجذ رجتسةصلجة  اسجفسجة شمك تجة كييميجوديو  طمحه 

جة  جإلش  جفميقجأو سجل خصصج  "زيزجشميحة جتم جكا  ة "الق تجة خ  جيةجلعجلساس ةجسساجة ا سيرة.

حسمج الجكييمجل جة ح التجة ا ي أ ةجج  شمك تجة هةخ ةجإ ىجة سساجة س"سأب،جلا جحمقةتشجةسجبسجيسج

جوتمسيةج وةبطجي أجلعجة صي جل جخاللجإلش  جلك بجة صي ،جواسجةألولجل جلس هجل جقيلجب رجي"سأب،

جل جدجلجتشسيعجة  هفم تجة  س  يةجة ا ي أ ة.

ك مجدولججحيثجي ا عجي أجب   يخجطسيلجل جةال  زةمجتس هجة "اال جل جذوبجة اص  حجة  س  يةجة صغيميو

ب رجفسجة اا كةجة "مبيةجة س"سأيةجيش  كجفسجبمل لججكف  ة،جواسجبمل لججضا ل تجحكسليةج  شسيعجة ي سكج

ج س  يةجة صغيمي. اص  حجة تمهيمجة مموضج   ىج
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 الخدمات المصرفية للشركات العالمية :

الجتزةلجة خهل تجة اصمفيةج  شمك تجة "  ايةجوة  سجتومجإأة يجة  س  يجوة لهةأجوقسرمجة ارهفس  تجوإأة يج

ة  مهجتاثلجدحهجدقس مجة "الجة مئيسيةجب  ي ر.جو  ىجة مغمجل جة ييئرةجةالق صر أيةجة صر"يةجة سر ئهيجوةلخفر ضج

ةص تجتحميقجدأة جقسبجتسر وزتجفيرهجلاسجب"ضجة مر   ت،جإالجدمجة خهل تجة اصمفيةج  شمك تجة "  ايةجو

 خرهل تجة اصرمفيةجة "  ايرةجلرعجةة خرةجة اسضس ةجوةألأة جة س بق.جو كسله جشرميك ج ئيسري جفرسجة ا  سر تج

وة خررهل تجة اصررمفيةجة  س  يررة،جفمررهج "يررتجة خررهل تجة اصررمفيةج  شررمك تجة "  ايررةجأو ةجا لرر جفررسجخهلررةج

 ذلمجة اهي ةجوديور جإأة يجة  مرهجوة ارهفس  تج  "ارال جوذ ررجةح ي ج تجول ر ي تجة  س  يجوة لهةأجوتاسيلجة

ل جخاللجةي خهةمجح سلجلي كميجولصااةجطيم ج الح ي ج تجة خ صة.جإض فةج ذ رجفمهجح فظتجة أة يج  ىج

أو جف  لجو ةئهجوخ صةجفسج يمجة اشههجة  س  بجفسجة اا كةججبار جي"رززجلارسجة صر أ ةتجغيرمجة ي مو يرةج

حكسليةجة مئيسية،جوذ رجل جخاللجتسفيمجدأوةتجتخفيفجة اخر طمج  "ارال جوفرسجة سقرتجواسجدحهجةألاهةفجة 

جذةتهجترسيمجوت"زيزجة اامةتجة  س  يةجة ح  يةجوجة   شئةج  اا كةجة "مبيةجة س"سأية.ج

وكمةئررهجفررسجلسرر لجة ا"رر لالتجة اصررمفيةجة "  ايررة،جفمررهجةيرر ر  تجة خررهل تجة اصررمفيةج  شررمك تجة "  ايررةج

واسجل جيظهمجل جخاللجلهججةأل ا لجةالي ش  يةجولسر سي تجج قيةججيهيجضا جاذةجة مر عتحميقجحصةجيس

ة خهلررةجة "  يررةجولساس ررةجة ا  سرر تجة  ررسجت" يررمجةألفوررلجلرر جلس هرر جوذ رررجلرر جخرراللجةالب كرر  جة اسرر امج

لج اسةكيةجةح ي ج تجة سساجة ا غيمي.جوك لتجإأة يجة خهل تجة اصمفيةج  شرمك تجة "  ايرةجقرهجطمحرتجخرال

تم صرمج  رىجتاسيرلجة رذلمجة اهي رةجوة حسر ب تجةالف مةضريةجوة خرهل تجج رمة س ةجة "هيهجل جة اير أ ةتجة  رسج

ة اصمفيةج يمجة ه تفجة سسةلجوذ رجبهرهفجلسر  هيج االئهر جة سر"سأيي جفرسجترهبيمجوإأة يجل ر ير تج دسج

كرةجيررمحجخهلرةجتاسيرلجة ا لجة " للجبرميمةجدفورل.جولر جة سرهيمجب  رذكمجدمجير أجارسجدولجب ررجفرسجة اا 

ة ذلمجة اهي ةجوة  سجت" يمجلصه ةجإض في ج   اسيلج  "اال جة س"سأيي جلا جيياك همجل جإأة يجةح ي ج تهمجل ج

ة سرريس ةج  ررىجة اررهىجة مصرريم.جوكرر مجيرر أجديورر جدولجب رررجيرررمحجب سرر حج ررهأةجلرر جة ايرر أ ةتجة  ظ ليررةج

ج.فسجة اا كةوإأة يجة  مهججة صي يةج) ي ا يس(جا" لالتجب  "ا ةوا ل تجشيكةجيسيفتجوح سلجة ة مئيسيةجك

اذةجوالجتزةلجة خهل تجة اصمفيةج  شمك تجة "  ايةجتحسزج  ىجة  مهيمج  ىجلس سىجة سرساجوة مرر عج  رىج

حهجيسة جحيثجف زتجب"هأجل جة سسةئزجة مياةجل ه جج ئزيجيس ولسلسجودفولجلهيمجلح سج   مرهجفرسجة اا كرةج

موج2015موجوج ئزيجلس ةجغ سب لجف ي  لاجودفولجب ررج  اسيرلجة  سر  يج "ر مج2015ة "مبيةجة س"سأيةج " مج

جمو2015وج ئزيجآيي مجب لكمجةالف   حيةجوجدفولجب رج  اسيرلجة  سر  يجفرسجة اا كرةجة "مبيرةجة سر"سأيةج "ر مج

ولر جة سرهيمجج.وجلر جلس رةجغ سبر لجف ي ر لا2015وج ئزيجودفولجب رجفسجة خهل تجة مقايةج  شمك تج " مج

ج  ىجة  سة س.جث ل ةذكمجدمجة ي رجيحصلج  ىججسةئزجيس ولسلسجوغ سب لجف ي  لاج  س ةجة ب  

ج

 الخزينة :

جل  جة مغم جوذ رج  ى جة كييم جة  س ح جدخمىجل  جي ة جةلخف ضججشههتجة خزي ة ة ف ئهيججل"هالتةي امة 

جوة "  اية.ود جة اح ية جةأليسةا جة  م بجفس جةزأي أ جوديو  جة ي مول جح فظتجليزجي"   ج  ىجوقه جة ي ر ةلية

كا جدمجة أة يجة ف"  ةج اخ طمجدي"  جة ف ئهيجوقسيةججلا ج ززجة  اسجة " مج  ي ر.ججصحيةلس سي تجييس ةج

 ولمكزجة ي رجة ا مهمجفسجة "االتجةألج ييةجي امجبمسيجفسجت"زيزجإجا  سج بحجة "ا ي تجب  ي ر.
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وقهجلك تجظموفجة سساجة خزي ةجل جلسةص ةجتمهيمجح سلجة حا يةجوةالي ثا  جيسة جة  م يهيةجدوجة اي يةج

ة مئيسيةججة  غريةجة ا خصصةج  ا  طقج،جبي ا جتسةصلجتسفيمة ا زةيهيجئه  االم  هيج   ىجدحك مجة شمي"ةج

جاذةوخهل تجوةي"ةجلممولةجبا  س تجل  س ةج(ة سيرىجوة غمبيةجوة شمقية) جوتسةصلجة خزي ةجتحميقج. ،

جة مئيسيةج جتمهمجكييمجفسجت فيذجلشموعجدلظا ه  ؤأبجبهو هجإ ىجت"زيزجإلك لي تجة خزي ةجل جل حيةجييلا 

جوت"زيزجخهل تجة "اال .وتحسي جة ف"  يةجة ا  س ت،جودتا ةجة "ا ي تجوة جمة ةتج

ج

 الخدمات المصرفية العالمية

ججت"ال جة "  اية جة اصمفية جلظة خهل ت جتحت جواس جوةأليسةا، جة "  اية جة اصمفية جة خهل ت لسئس ةج ة

جي أ،ج جقيل جل  ج   اي  جإأة ته  جت م جوة  س جة كييمي جة س"سأية جة شمك ت جلع جة "الق ت جإأة ي ج   ب  ك لل

وة "اال جل جج)ولم  ا جفسجة خ  ج(جوة شمك تجل "هأيجة س سي تجة  سجت"الجفسجة اا كةجة "مبيةجة س"سأية

ج.ىخمةجةألة اؤيس تجة ا  ية ي سكجووديو ججة سك التجوة أة ةتجة حكسليةة اؤيس تجك  سزة ةتجو

جوة ا مكزة راسحجة حكسلسجة لف اجدأتجة  رس ةتجةالق ص أيةجةألخيميجإ ىجلشس جب"ضجة ا"سق تجدل مج

إ ىجل حج هأجلا جدأىججوة ي مولجوة غ زجوة صحةجوة  " يمج ىجلش  يعجة امةفقجة " لةجوة  ملبشكلج ئيسسج 

جة س سي تجوخ صةججل  جب  اف  حجإ ىجشمك تجل "هأي جة لش  ةتجولش  يعجة  س يم جة ه هييةجو مسأ ة "مسأ

جت رجة شمك تجاسجل جقهةلىج اال جلساس ةجج،وة ه هيةجوةاليي ليةجة كس يةجوة صي يةجوة فملسية ول"ظم

امجشمك تجشمكةجبي ا جدصح أجة اش  يعجج500ةتشجةسجبسجيسجوا  كجة "هيهجل ه جلص فجضا جدكيمج

جي"سأيةجدوجشمك ئهمجة ذي جامج اال جي أجل ذجف مةتجطسي ة.

جةتشجةسجبسجيسج جل جة  سةصلجلعجلساس ة جفسجةالي ف أي جة "  اية جة خهل تجة اصمفية وةص تجشميحة

جلعج ج)ة ي رجةالي ثا  ب(جو الق ه  ج،جةتشجةسجبسجيسجة س"سأيةجة احهوأي ي أجة   ب"ة،جشمكةجة ولس لهي

 ياج ه جلثيلج  ىجة اس سىجة اح سجوة "  اسجإ ىجلساس ةجفسجتمهيمجح سلجل  يةججلي ()شمكةجة  أجتك فل

ضا مجت فيذجة اش  يعجفسجة اا كةجل جج  جذ رجوقهج.جة ا رس يجة خهل تجة اصمفيةجة "  اية اال جشميحةج

جطاسح ت جفس جة س"سأية جة شمك ت جلس  هي جإ ى جإض فة ج  يه ، جة ا فق جوب  سسأي جة احهأي جةألوق ت ه جفس

ة  سي"يةجوخرطجةالي حسةذج   اي جدوجفسجتسفيمجة سيس ةجل جخاللجلؤيس تجل  يةجغيمجي"سأيةج  جطميقج

جج.وة صكسكجوة س هةتجة "  ايةج ECAل جخاللجوك  ةجتاسيلجة ص أ ةتجة "  اية  اسيلة 

ج

 الخدمات المصرفية الشخصية وإدارة الثروات:

ة اصرمفيةجة شخصريةجوة ا  سر تجمججكمةئرهجفرسجتمرهيمجة خرهل تج2015ح ف جير أج  رىجلمكرزهجخراللج ر مج

جوإأة يجة ثموةتجفسجة اا كة.ج

أجل  فرذجة خرهل تجة اصرمفيةجة شخصريةجفرسجت  شمجشيكةجفموعجة ي رجفسجك فةجل  طقجة اا كرةجحيرثجب رغج ره

جيصرغيمجثالثةجفموعإض فةج ذ ر،جيسجهجا  كجقسا جلخصص ج  سيهةت(.جج19فم  جوجج83)جل فذةج102ي أج

مفيةجة فمأيررةجصرروتمررهمجة خررهل تجة اجفررسجة ا رمررةجة شررمقية.ث رر مجةآلخررمةمجةألولجفررسجة ا رمررةجة سيرررىجوةال

جوإأة يجة ثموةتجح سالجل  يةجإيالليةج يمجك للجشيكةجفمو ه .

ة ازيهجل جةالا ا مج   أيجة هيك ةجوة   ظيمجة هةخ سج  فرموعجلر جدجرلجتحميرقججة س ةكا جدو تجة أة يجخاللج

 ف ئهيج كي  جة "اال جلعجة  مكيزجبشكلجخ صج  ىجزي أيجد رهةأجلمةكرزجة يمياييرمجفرسجة اا كرة،جوة  رسجيي رغجة
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.جوتمررهمجاررذهجة امةكررزجة اخصصررةجحصررمةج "اررال جت  شررمجفررسجك فررةجدلحرر  جة اا كررةجلمكررزةج17 ررهأا جةآلمج

 ي جر تهمجة اح يرةجة يمياييمجل  س تجوخهل تجلرس يجبشكلجخ صج   ررجة شرميحة،جوديور جل"  سرةجك فرةجةح

جة "  اية.ججHSBCوة "  ايةجل جخاللجشيكةج

وةلرالقرر جلرر جة  سرر حجة ررذبجحممررهجبملرر لججة يمياييررمجة حرر  سجة ررذبجترر مجإأة تررهجلرر جخرراللجلرره ة ج القرر تج

يرسق جدخرمىجفرسجة "ر  م.جج34ة يمياييمجة ا فمغي جيسةصلجي أجتسييعجبمل لججدأف لاجوة ذبجي"الجبهججفرسج

ت" يمجباث بةجة شميحةجة ث ليةج "مضجة يمياييرمجتاكر ج ارال جة ي ررجلر جة حصرسلج  رىجة  سجوواذهجة خهلةج

خهل تجلصمفيةجفسجة اا كةجة "مبيةجة س"سأيةجلعجليرزيجإضر فيةجوارسجتسفمار جفرسجةأليرسةاجةألخرمىج يرمج

ياكرر همجةآلمججHSBCة "رر  م.جوبفوررلجة يملرر لججة سهيررهجفررإمج اررال جشررميحةجدأفرر لاج ررهىجيرر أجولساس ررةج

إ ىجلر اجوةيعجل جة ا  س تجة اصمفيةجة شخصيةجة "  ايرةجلممولرةجبأو سيرةجة خهلرة.جويمرهمجارذهججة سصسل

ة خهلرةجة سهيررهيجلسظفرسمجلرره بسمج  رىجد ارر لجدأفر لاجلارر جيسر ري"سمجتمررهيمجح رسلجإأة يجل  يررةج  "اررال ج

ك شرر ف،ج)ة اشرر  كة،جةالجEDRAS وة  صررمفجطيمرر ج  ارسذجججةألفرمةأجبارر جيرر ال مجلررعجةح ي جر تهمجة خ صررة

ة  سصية،جة "ال،جة خهلة(جحيثجي س ىجلهيم/لسئسلجة "القةجلش طجة اش  كةجوةالي كش فجثمجيمفعجة  سصيةج

ب  جمة جة ا  يبج  اس ش  جة ا خصصجلا جيس"لجة خهلرةجل ي أ رةجبري جلهيم/لسرئسلجة "القرةجوة اس شر  .ج

 خصصري ج كرلجلر جشرمكةجيرر أجويسر ريعجلرهيمجة "القرةجة سصرسلجإ رىجلس شر  بجة  ك فرلجوةالير ثا  جة ا

.جإضر فةج رذ رجتك فلجوإبس جوة ذي جيس ري"سمجتزويهجة "اال جبح سلجثموةتجل  يريةجالح ي جر تهمجة خ صرة.جج

يسرر خهمجة "ررموضجة سهيررهيجوذةتجة م ررسةتجة ا "ررهأيج ررياك جة "اررال جلرر جإأة يججفررإمجبملرر لججيرر أجدأفرر لا

 مجوةح ي ج تهمج  رىجدفورلجوجره.ججكار جدلرهجيرسفمجشئسلهمجة ا  يةجفسجدبجوقتجول جدبجلك مجوبأي سأجي ال

لهخالج  ا"مفةجوة اشس يجة  سجتاك جة "اال جل جةي كش فجوتسيريعجآفر قهمجة ا  يرةجبار جياكر همججلر جتحميرقج

كا جي"الجة يمل لججكسيي ةجتسهيلج  خهل تجة ار سبةجب   سيةج  "ارال جذوبجةالح ي جر تجج.داهةفهمجة اس مي ية

ججة "  اية.ج

 جطمحجشميحةجة يمياييمجة فئةجة " ي جبشكلج ياسج  غرسجة ثغرميجبري ج ارال جة يمياييرمجوة خرهل تجتمج ياي

ة اصمفيةجة خ صة.جويأتسجطمحجاذهجة شميحةجلظمةج سجسأجة "هيهجل ج اال جة يمياييمجلا جامج  ىجح فرةج

هل تجبارر جةاليرر حم اج  خررهل تجة اصررمفيةجة خ صررةجويح رر جسمج "  يررةجلا ث ررةجوخررهل تجل"ررززيجولررر اجخرر

ل فرمغي جياك همجلر جة حفر ظج  رىجوزير أيجوت"زيرزجد ار  همجلرعجير أ.جوقرهجترمجتخصريصجلره ة ج القر تج

ج أة يجة "الق تجلعجدفمةأجاذهجة شميحة.

  ىجلمكزا جةألولجفسجة اا كةجب   سيةج إللف اجبسةيرةجة ير ق ت.جكا جج2015ح فظتجة ير ق تجخاللج  مج

%،ج25ج-%ج23  رهجلسريةجج2007/2008ة ير قر تج  رىجثي تهر جل رذج ر مجح فظتجحصةجة ي رجة سسقيةجل ج

جول جة امجحجةير امة جارذةجةالتسر ه.جولر جدجرلجتحميرقجلارسجلرمبحجول سةصرلجيسر خهمجير أجخرهل تجإأة ي

(جة  سجتمهله جياهج  "زيزجة ممة ةتجة ا " مرةجبرإأة يجAMS(جوخهل تجإأة يج ي ئلجة   ييهج)BMSة ي تشج)

تارتجزير أيج رهأجشرمك  جةالير مأةأجةآل رسجبار جيرسفمجة ازيرهجلر جج2015  ية.جوفسج ر مجة اح ف جبرميمةجتف 

ة امولةج ح ل سجة ير ق تجةالئ ا ليةجالير مأةأجلمر طجبملر لججلك فرآتجةكسرب.جكار جفر زجير أجبسر ئزيجدفورلج

 جة فئةجبس ئزيجدفولجبر قةجةئ ا مجلجفيزةجييغ  شمي أجف زتجبر قةجو،ج2015بمل لجج اك فأيجة "اال ج " مج

جكالاا جل جقيلجلس ةجذبجب لكمجليهلجإيست.وج2015ة اا  زيج " مج

ألججة فئةجة هلي جل ج اال جوحهيجة خهل تجة  س  يةجلعجإأة يجة خهل تجة اصمفيةجة فمأيةجج2015تمجفسج  مج

جإأة يجارذهجة شرميحةوإأة يجة ثموةتجوذ رج كسجي مجتمهيمجخهل تجلصمفيةجو موضجقيارةج هرذهجة فئرة.جوتر مج
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بحيثجت اك جشيكةجة فموعجة سةي"ةجل جتمهيمجخهل تجلصمفيةجدفولج "اال جاذهجة شميحة.جوقهجق مجلمكزي ج

ة ي رجلهفس  جب هججي مكرزج  رىجة "ايرلجبي ر  جبمل لسرهج  اكسلر تجة مئيسريةج  "ارال جبار جفرسجذ ررجلساس رةج

يي"ر تجة ا مهلرة،جيرهس ةجل  س تجذةتجدي"  جل  فسةجوخرهل تجك ل رة،جتسمبرةجفميرهيجفرسجخهلرةجة "ايرلجوة ا

إجمة جة ا" لالتج يمجة ل ملتجدوجبسةيرةجة ه تف،جدجهزيجة صمةفجدوجة فرموع،جتمرهيمجخر بر تجةال  ار أج

جوبمةلججة وا ل تجة  سجتالئمجةح ي ج تجكلج ايلج  ىجدفولجوجه.

يمرسمجير أج،جحيرثجم2015جكا جوةصلجي أجتميياهجالح ي ج تجة "اال جوإأخ لجة ح سلجة اي كميجخراللج ر م

ب يرر امة جبإصررهة جخررهل تججهيررهيجول"ررززيجلرر جخرراللجة سيرر ئطجة يهي ررةجكخررهل تجة  " لررلجة اصررمفسج يررمج

ة ل ملت،جوخهلةجة ه تفجة اصمفس،جوترييم تجة ه تفجة سسةل،جكا ج ززجلظر مجةالل ظر  جودجهرزيجة خهلرةج

ديور جخهلرةجتمرهيمجة  ار ذججوطرمحجة ي ررججة ذةتيةجل جدجلجضا مجتمهيمجدفورلجة خرهل تجوةالا ار مجب  "ايرل.

ة حس ب تج يمجة ل ملتجوتمهيمجبي لر تجة رمفج اي رر،جويرسفجير مجتسير"ةجارذهجة خهلرةجة  يك موليةج ف حج

  شالجل  س تجوخهل تجلصمفيةجدخمىجبار جيورا جحصرسلجة "ارال ج  رىجدفورلجتسمبرةجلرعجة ي رر.جوقرهج

دفورلجب ررجفرسجة خرهل تجة اصرمفيةجمجوارسججر ئزيج2015لسحجي أجفسجة فسزجبأ بعججسةئزجا لةجفسج ر مج

 يررمجة ل ملررتجفررسجة اا كررةجة "مبيررةجة سرر"سأية،جوجرر ئزيجدفوررلجب رررجفررسجة خررهل تجة اصررمفيةج يررمجة هرر تفج

ة سرسةلجفررسجة اا كررةجة "مبيرةجة سرر"سأية،جوجرر ئزيجدفورلجب رررجفررسجخهلرةجيررهةأجة فررسةتيمجفرسجة اا كررةجة "مبيررةج

بر قرةجفيرزةجة حسرمجججقهجطرمحج يراي ي أجيط.جوك مجة س"سأيةجوج ئزيجدفولجلمكزجةتص لجفسجة شماجةألو

مجبا جيسفمج  "اال جحزلةججهيهيجل جة ازةي جة  سجي  ملجاذهجة خهلةجإ ىجلسر سىج2014وذ رجفسجشهمجل يسج

جهيهجل جة ف"  يةجبا جياك ج ارال جير أجلر جة سرهةأجة فرس بجبشركلجلالئرمجوآلر جلر جةأللرسةلجة ا رسفميجفرسج

  يهر جوذ ررج رهىججايرعجة  سر  جة اشر مكي جفرسججسم عجوة خهل تجة  رسجيحصر حس ب تهمج هىجي أج مياةجة س

وقر مججة شيكةجة س"سأيةج  اهفس  تجوديو ج هىجلاليي جة ا  فذجة  س  يةجة اش مكةجفسجخهلةجفيزةج يمجة "ر  م.

جهيهجلا جيمفعج هأجشيكةجدجهرزيجة صرمفجة   ب"رةججآ سجه زجصمةفجج150ة ي رجديو جخاللجة " مجب مكيبج

 .ج985دكثمجل جج رجإ ى  ي

ج
 الخدمات المصرفية الخاصة:

جة خ صة جة اصمفية جة خهل ت ج  ىج تمهم جة املسقة جة ا  ية جة امةكز جذوب جل  ج رفمةأ جلخصصة خهل ت

جكا ج جةح ي ج تهم. ج   يية جخصيص  جة اس سىجلصااة ج   ية جفسجذ رجخهل تجلصمفية جبا  لس سىجة اا كة

ةزأا  ا جلس فيهيجل جة شمةكةجلعجلساس ةجةتشجةسجبسجيس،جوة  سجتسةصلجة خهل تجة اصمفيةجة خ صةج

جتومجلسة أجشيكةج   ايةجوله  ةتجول"مفةجوخيمةتجل خصصة.

جو جاذة جدأى جة  " ومجقه جل  جة ازيه جإ ى جة ثموةت جإأة ي جضا  جة خ صة جة اصمفية جة خهل ت جوحهي ةلهل ج

جة اصمفية جة "اال  جتحس جكييمجفسجتسمبة جيي  جج  ه جييح ف جفسجلفاجة سقتج  ىججوة   سيقجلا  بي ا 

ج.لسةص ةجتحميقجلس يةجل فسقةجل جة خهل ت

وذ رجل جإأة يج الق تجة "اال ججلاك جيسفجتسةصلجة خهل تجة اصمفيةجة خ صةجضا مجد  ىجلس سى

جييسةص سمج جة ذي  ج  "اال  جك ل ة جوخهل تجشخصية جالح ي ج تهم جطيم  جل  س تجلصااة جتمهيم جخالل ل 

جل جة  م جكةالي ف أي جة "  ية جالح ي ج تج  كيزج  ىجة خهل تجذةتجة مياة جطيم  جة اصااة ح سلجةالي ثا  ية

جة "اال جوإلك لي تجإأة يجةألصسلج هىجشمكةجةتشجةسجبسجيسجة "مبيةجة س"سأيةجة احهوأي
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جخهل تجلصمفيةجخ صةبس ئزيجودفولججج2015خاللج  مجة خهل تجة اصمفيةجة خ صةجاذة،جوقهجف زتج

ليهلجإيست،جوج ئزيجدفولجخهل تجلصمفيةججبيهجأب يسجإم/جذبجب لكمبيةجة س"سأيةوجل جقيلجفسجة اا كةجة "م

وج ئزيجودفولجب رجفسجة خهل تجة اصمفيةجة خ صةجفسجة اا كةجة "مبيةجة س"سأيةج " مجج2015خ صةج " مج

 غ سب لجف ي  لا.لس ةجل ججو2015

 

 الخدمات المصرفية االسالمية
 

ججحممت جة ياللية جة اصمفية جفسة خهل ت جة  اس جل  ججة ازيه ج2015  م جتغ غلجم جلس سى جزي أي وتسةصل

ج جة ياللية جة اصمفية جةأل ا ل جحسة س ج71  ي غ جب  ي ر. جة "ا ي ت جأخل جإجا  س جة هيئةج%جل  ج مهت وقه

جة سهيهيج  اسةفمة  س تجمجتمجفيه جتمهيمجول  قشةج هأجل جة ا2015ةج ا عجخاللج  مجج11ة شم يةجب  ي رج

سةضيعجة شم يةجوتم  يمجة امةج"ةجة شم يةج  اسةفمةجوة  سجيهجل جقيلجب  ض فةجإ ىجلخ  فجة اس ئلجوة ا

جة هيئة.ج

ة خهل تجة اصمفيةجة شخصيةجوإأة يجة ثموةتجقهجدصيحتجةآلمججتُمّهمجج موضول جة سهيمجب  ذكمجدمجك فةج

بشكلجل سةفقجلعجة شمي"ةجوذ رجتا شي ًجلعجةي مةتيسيةجي أج  خهل تجة اصمفيةجة شخصيةجوة  سجتم وسج

لا جدأىجإ ىجج يمجك فةجة فموعجوة م سةتجة  يك موليةجتمهيمجق  هيجك ل ةجل جة خهل تجوة ا  س تجة ياللية

جمجةي امة جة  اسجفسجك فةجشمةئحجة خهل تجة اصمفيةجة شخصية.ججضا 

ب  ييةجةح ي ج تجة "اال جل جججا ا ل ًجب  غ ًجةفسجقر عجة شمك تججدو تجة خهل تجة اصمفيةجةاليالليةجكذ رج

جفئجة شمك ت جو بسايع ج  خهل تجةته ، جة شمك ت ج اال  جل  جة ا زةيه جة ر ب جت يية جفس جة ي ر جلهج ي ام

جة ا مهلةجة ياللية،جو ب   " ومجذ رج يمجت"زيزجة ا  س تجة ح  يةجوجطمحجل  س تججهيهيجت يسجةح ي ج ته 

ج.لعجقسمجة خهل تجة  س  ية

كا جطمحتجة خهل تجة  س  يةجة يالليةجخهلةجتاسيلجة فسةتيمج يمجة سي ئطجة  يك موليةجواسجةألو ىجل ج

ةالح ي ج تجة  س  يةج  شمك تج  ىجة اهىجة مميب.جوك مجلس ه ج  ىجاذةجة اس سىجوة  سجتههفجإ ىجتاسيلج

جي أجدولجب رجفسجة ا رمةجيرمحجذ رجة ا  ججة ا سةفقجلعجدحك مجة شمي"ة.

حسلجة ح سلجة اصمفيةججلهوتي مج2015لظاتجة خهل تجة اصمفيةجة يالليةج  شمك تجخاللج  مججديو 

جلس لجفسجة ا ايزي جة خيمة جل جة هأجخال ه جل ة ي رججي و فةوة خيمججة يالليةج  شمك تجفسجة مي ض

وقهجك مجة ههفجل جاذهجة  هوةتجة  "ميفجب  خهل تجة اصمفيةجة يالليةج  شمك تجج.ة يالليةجة اصمفية

ة ح  يي جوة اح ا ي جوجت"زيزججصس يجة خهل تجة اصمفيةجةاليالليةج  شمك تجفسججة ي رج "اال جفسجي أ

تجة اصمفيةجة يالليةجبشكلج  مجوت"ميفجة "اال جبا  س تجوح سلجة سساجو فعجو سجة "اال جب  خهل 

ج جة  سجت يسجةح ي ج تهم. جة شمي"ة جدحك م جلع جي أجة ا سةفمة جل ج اال جت رجة  هوةتجحوموقه ة ي رجج هأ

ج،جول" لالتجة شمك تجة "  ايةجوة خهل تجة اصمفيةجة "  اية.ة خهل تجة اصمفيةج  شمك تجة ي  زي جل 

ةألبمزجب   سيةج  خهل تجة ا  يةجة يالليةج  شمك تجاسجدله جك لتجة مة سجة مئيسسج ا  هىجوك مجة حهثج

مجوة ذبجةقيمجفسججهيجوة ذبجي" يمجل  ييةجتس  يةج   ايةجت مكزج  ىج2015ةألخي  جة ا  يةجة يالليةج " مج

جلشمجوتمويججقر عجة خهل تجة اصمفيةجة يالليةج  ىجة اس سىجة "  اس.
 

 لبشرية:الموارد ا
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أ ا جوقياةجلو فةج هرهفجة ي ررجدمجيصريحجة ي ررجة "ر  اسجة مةئرهجفرسجة اا كرةجة اسة أجة يشميةجتشكلجف"  يةج

فرسججة "مبيةجة س"سأيةجوذ رجل جخاللجضيطجيي يةجة ارسة أجة يشرميةج هيرهجبحيرثجيصريحجدفورلجب ررج  "ارل

جة اا كةجة "مبيةجة س"سأية.

وت" قجة اسة أجة يشميةج  ىجتحميقجاذةجة ههفجة ا اثلجفسجدمجيصيحجة ي رجدفولجب رج  "الجداايةجقصرسىج

جد  ىجلس سي تجة خهلةجل جقيلجة اسظفي ج م  هيج االئ  جة سةي"ة.جحيثجدلهجي"كا،جبرميمةجل اسية،ج

تحميرقجة  رسةزمججلر حجت"سيور تجتمة رسجهذهجةألاهةفجلر جخراللأ اه ج تسةصلجيي يةجة اك فآتجفسجي أج

بي جةألأة ج  ىجة اهىجة مميبجوةألأة جة اس هةم.جوت" يمجلساس ةجة  "سيو تجة جا  يةج  ي رج  لالجدي يي ج

الجيزةلجة ي رجيمكزج  ىجت"زيرزجبرمةلججة  "سيور تجحيثجرةجة  سظيفجوةالح ف ظجب  اسظفي جفسجلس حجدلش

ت"زيرزجترمجوإأة يجة اخ طم.جوب   ج  ىجذ رجفمهجج يص  ه جإ ىجلس سي تجلس يةج   يةجك "زيزجتسمبةجة "ايل

جفأيجة فمأيةجلعجةألفقجة زل سج  اخ طم. اي كلجة حسةفزجوة اك فآتجبا جيحمقجةتس اجة اك

  ررىجترررسيمجقرره ةتجةألفررمةأجوة اساس رر تجوت"زيررزجج2015 كررزتجةيرر مةتيسيةجة اررسة أجة يشررميةج "رر مج

زيرر أيجة  "رر ومجوتميرريخجقرريمجيرر أ،جو  اكرري ،ج ررموضجة مياررةج  اررسظفي جوزيرر أيجلسرر سي تجة اشرر  كةجوة

جوةاللهل جج يمجةألقس مجوإبمةزجةالح مةمجوة  مهيمج  زلال ج  ىجلس سىجة اؤيسةجككل.

إحص ئي ،جتفيهجة  م  يمجدمجلؤيس تجة خهل تجة ا  يةجفسجة اا كةجة "مبيرةجة سر"سأيةجيرس تجدألرىجلسر سي تج

.جوقرهجب غرتجلسريةجة رذي جدكا رسةجةير يي مجة ارسظفي جة رذبجلظا رهجة "مبرسج ض جة اسظفي جفرسجل رمرةجة خ ريج

%جل جإجا  سج هأجة ارسظفي جوة تف"رتجلمر طجة اشر  كةجإ رىجلسر سىج71،ج2015ة اسة أجة يشميةجفسج  مج

وارذةجة اسر سىجة مةئرهج  رىجلسر سىجم.ج2013%ج ر جةير يي مجة ارسظفي ج "ر مج22%،جدبجبزي أيجب سيةج73

يس"  ر جلشر"مجبر ال  زةزجبسرا"   جو الل  ر جة  س  يرةجكأفورلجصر حبج ارلججة سساجل جلش  كةجة اسظفي 

واسجل جيو"  جفسجلر اجة ا  فسةج رياج  رىجلسر سىجل  فسري  جفمرط،جبرلج  رىجلسر سىجة ي رسكجة  رسجحممرتج

جد  ىجلم طجة اش  كةجفسجة شماجةألويط.

ل،جوقهجة تف"تجاذهج%جل جة اسظفي جدلهمجيسفجيسصسمجبس أجكأفولجلك مج  "ا56،جق لج2013فسج  مج

%.جإض فةج ذ رجفإمجلسظفي  جتحهثسةجبفخرمجوة  رزةزج ر جة ي رر،جوقر لج86ة  سيةجإ ىجلس سىجكييمججهةجب غج

إأخرر لجشررمةكةجج2015ة اررسظفي جدلهررمجلحفررزومجألأة جدكثررمجلارر جاررسجلر ررسأجلرر هم.جوشررههج رر مج%جلرر ج81

ذ رجت"زيزجة مي  ةج اسظفي ر ج،جويسفجيسةصلجInvestors in People Internationalجوك  ةجة "الجلع

جوقهجةصيحجقميبجة  حميق.واسجدمجش"  جدفولجلك مج  "الجاسجاهفجوةق"سججهةج

ة  رسجتمكرزججThink Yesوطرمحجحا رةجإلشر  جكا ج ا تجة اسة أجة يشميةجب   " ومجلرعجدقسر مجة "ارلج  رىج

ة الزلررةج  مررهيمجد  ررىجلرر جخرراللجتزويررهجة اررسظفي جب  ا"مفررةجوة اهرر  يجوةألأوةتجج  ررىجتسمبررةجة "ايررلجككررل

ودصررح أجة اصرر حة.جوقررهجتررمجطررمحجاررذةجة يملرر لجج  ررىججلسرر سي تجة خهلررةج  "اررال جة ررهةخ يي جوة خرر  جيي 

جم.2016مجويسفجي سةصلجخاللج  مج2015لس سىجة ي رجككلجفسجدوةخمج  مج

تجيسةصررلجبملرر لججة  رررسيمجة أة بجب  ي رررجةيرر مر أجخررميسي جلرر جذوبجة كفرر  ةتجة "  يررةجلرر جة س ل"رر 

ة سط يةجوة "  ايةجوذ رجبههفجتحهيرهجوتررسيمجقر أيج ارلجلسر مي يي ج يرمجقر  ر تجة "ارلجب  شرمكة،جحيرثج

،جبي ار جيري مجخراللجة سر ةجتخرميجج2015بسشمجبهف" ي ججهيهتي جباسجربجبملر لججتررسيمجة اره ة جفرسج ر مج

ج.2014أف" ي جلا جك لسةجقهجة  حمسةجب  يمل لججفسج  مج
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أيجفررسجيرر أ،جتررمجتصررايمجبملرر لججة ميرر أيجوترررسيمهجخصيصرر ج ا"  سررةجفررمصجكسررز جلرر جةيرر مةتيسيةجة ميرر 

ة  رررسيمج  ارره ة جة اي شررمي .جويا ررهجبملرر لججة ميرر أيج  ررىجلررهىجيرر ةجويهررهفج  "زيررزجة سرر سكي تجة أة يررةج

وزي أيجة سقتجة اخصصج  رسيمجة اسظفي جوت"زيزجإأة يجةألأة جوتمييخجة مه ةتجة مي أيةجة ا س لسرة،جوقرهج

جم.2015لسظف جخاللج  مجج52ة اش  كي جفسجبمل لججة مي أيجب غج هأج

 سفمج رهىجة ي ررجترهفم جقسير جالجيزةلجتحهيهجوترسيمجدفمةأجلهميجياثلجداايةج ئيسيةجحيثجيههفج وا مجدمجي

ةل ررهةب ج اررهأجج12لرر جة اهرر  ةتجة  ررسجي شرركلجلرره ة جة اسرر ميل.جوقررهجصرر أقتج س ررةجة اررسة أجة يشررميةج  ررىج

م.جوقهجةي ف أجة "هيهجل جاؤال جة ا  هبي جلر جت"زيرزجة  سةصرلجلرعجةترشجةسج2015 مجقصيميج  زلال جفسج 

بسجيسج   اي ،جكا جق لتج س ةجة  مشيح تجوة اك فآتجبامةج"ةجوة اسةفمرةج  رىجبملر لججة حراللجة رسظيفسج

جفسجة ي ر.

اه  ةتجة خفيفةجحيثجإض فةج يمةلججترسيمجة مي أي،جتسةصلجة اسة أجة يشميةجتمهيمجبمةلججة  ه يبجة ف سجوة 

يرسمجتره يبجج16,376لشر  كجل  يري تجة  ره يبجة ميراسجوديور ج مرهجدكثرمجلر جج5,580حومجدكثرمجلر ج

جخاللجة س ة.

 هيرهجوة  رسجير يمىجلحرطجةا ار مج ئيسرسج  ي رر،جخرطجة س"سأيججوةصلجة ي رجتحميقجتمهمجكييمج  ىجلس سى

برمةلججة   سيرعجلاسار ج  ي رغجلسريةجة سريهةتجج%ج،جكار جوةصر ت90.07فمهجة تف"تجلسيةجة س"سأيجب  ي رجإ ىج

ج%جل جإجا  سج هأجة اسظفي جب  ي ر.19.5ح  ي ج

  ىجج ئزيجدفولجصر حبج ارلج  مرر عجة خر صجفرسجل رمرةجة شرماجة سيرطجج2015وحصلجة ي رجفسج  مج

صرح أجة "ارلج مرسيج الل رهجوشا لجدفميمي ج  س ة،جكا جحصرلج  رىجتمرهيمجلر جل"هرهجة "اللر تجة  س  يرةجأل

  س  يةجكص حبج ال.ة 

 

 تقنية المعلومات:

خررسطجة "ارلجحيرثجتشر  كجلرعجك فرةجة ي ررجود ا لجخهل تجتم يةجة ا" سل تجة "اسأجة فممبج "ا ي تججتاثل

تحميررقجداهةفررهجوتحسرري جةل  جي ررهجوف"  ي ررهجلرر ج  ررىجلسرر سىجة ي رررجلرر جدجررلجتاكرري جكررلجشررخصجفررسجة ي رررج

جوب     سجلس سىجة مبحيةجة ذبجيحممه.

،جكسز جل جدارهةفج2015حيثجلك تجةالب ك  ةتجة  م يةجفسج  مججشههتجتم يةجة ا" سل تجتحسالجل سةصالج

ك ير خهةمجدحرهثجلظر مجتشرغيلجوطميمرةجةي مةتيسيةجة اهىجة ا سيط،جة ي رجل جةف  ر حجق رسةتجإيصر لجف"  رةج

تجة شخصيةج يرمجبر قرةجة  مييمجةآل سج  اخ طمجب   سيةج ا" سل تجة مفج اي رجوةيو جخهلةجتحسيلجة هف" 

جفيزةجةالئ ا لية.

  م يةجة مقايةجإ ىجتحسيلجي أجل جب رجي" اهج  ىجةأل ا لجة س قيةجوة فموعجإ رىجةالل ش  جة سةيعج  مهجدأىج

فسجي أجب سفيمجةب ك  ةتجقياةجبه ةجلر جججلمهمج خهل تجلصمفيةج قايةجوشيكية.جوتمسمجإأة يجة خهل تجة ف ية

اجبا جفسجذ رجةو سالجإ ىجة ر ي تجة مقايةجوذ رجل جدجلجتحميقجبيئةجخ  يةجل جةألة  ا ذججة  يك موليةجوص

جدجهزيجصمةفجإ يك مولسجتف   يةجودجهزيجإيهةعجة اي  غجة  مهيةجة كييميجكسز جل جةي مةتيسي ه جة مقاية.
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ة "هيرهجلر جةألارهةفجة ه لرةجفرسجةير مةتيسيةجة ي ررججتب  زجحيرثجحممرب س حجةخ  اتجتم يةجة ا" سل تجة س ةج

تههفجإ ىجخفضجوةي ي" أجة جمة ةتجة ا"مهيجوغيمجة ف"  ةجوديور جكا جتمجت فيذجلش  يعج ئيسيةجة   ظياية.ج

تم يةجة ا" سل تجفسججتتخفيفجة اخ طم،جواسجإلس زةتجضا تجتسفيمجق  هيجص يةج   مهمجة اس مي سجووض"

قياةجفسجخهلرةج ير  ةجج  ىدمهمجفسجذةتجة سقتجلم ب ةجة  حهي تجة اس مي يةجبي ا جتجلمكزجقسبجبا جياك ه جل 

 ة ي ر.

 
 خدمة المجتمع والتنمية المستدامة

 

ج جلع جة ط  ججتسجه تةلسس ل  جاذة جوضا  جفيه. جي"ال جة ذب جب  اس اع جة مسب جة  زةله جة ي ر ي أجيسةصل

تمهياهج اساس ةجل جةأللشرةجوذ رجل جخاللجج،لمكزهجة مةئهجفسجخهلةجة اس اعجيس امجي أجفسجت"زيزج

جججخهلةجة اس اعجوة   ايةجة اس هةلة.وة يمةلججة ه أفةج 

ج

جوة  ثميفية،ج جوة رييةجوة  أاي ية، جوة  ه ييية، جبي جة يمةلججة  " ياية جة اس اع وت  سعجبمةلججي أجفسجخهلة

جولسةكيةج،يهجل جة ا  يي تجةالج ا  يةة "هجوتسفيمجة ه مجة ا أبجوة ا" سب،جب  ض فةجإ ىجةالا ا مجب ف"يل

ج،جوة اش  كةجة ف"  ةج اسظفسجة ي رجفسجاذهجة ا  يي ت.جة ا  يي تجة اح يةجوة "  ايةجة ا "  فج  يه 

ج

لظمجي أجلساس ةجل جةأللشرةجة ا  س ةجة  سجتههفجإ ىجألججة ي رجفسج ا يةجة   ايةجة سط يةجفسجة اا كةجو

ج ججهسأه جتمكيز جة اس هةلةج  ىل جخالل جوة   اية جة اس اع جخهلة جت فيذ جة ي ر جحيثجي س ى جل ج، لساس ة

قهجويعجة ي رجة اش  كةجفسجي سةفقجلعجةي مةتيسي هجة  سجيسيمجوفمه ،جواخ   يجب"  يةجبا جة ةأللشرةجة يمةلجج

جدلشرةجخهلةجة اس اعج  شالجلسظفسجة ي ر.ج

ج

ج جة اس اع جخهلة جبمةلج جوضا  جة هوةم ج  ى جي أ جيس"ى جوةاللشرةجإكا  جة يمةلج جل  جي س ة جتمهيم  ى

ةالج ا  يةجة ا  س ةج ص  حجلخ  فجفئ تجة اس اعجة اح  جةج  ه مجوة اس لهيجفسجك فةجل  طقجة اا كة،جلثلج

جأةوم،ج جل الزلة جذوب جوة اس ي ، جة سمط م، جلمضى جة خ صة، جةالح ي ج ت جذوب جوة اكفسفي ، ةألي  م،

 رجلساس ةجل جة اش  يعجةاللس ليةجوةالج ا  يةجب   " ومجلعجوةأليمجلحهوأيجة هخل،جإ ىجج لبجتي سجة ي

جوزة يجة شؤومجةالج ا  ية.ج

ج

جة  سج جة  مهيمية جة سسةئز جوةصلجحصه جفمه جةالج ا  ية، جة اسؤو ية ج سسلجي أجة ح فلجفسجلس ل وك  يسة

وجبس ئزيجحيثجف زجوبمل لججي أج  سظيفجذوبجةالح ي ج تجة خ صةتؤكهجتايزهجفسجدأة جأو هجةالج ا  س،ج

جة يمل لججخرسيج ةئهيج دفولجبمل لجج   سظيفجفسجة اا كةجل جقيلججا"يةجةألطف لجة ا"سقي .جوي" يمجاذة

جفسجلس لجة اسئس يةجةالج ا  ية،جوحمقجة "هيهجل جةاللس زةتجوة  س ح تجة األس ة.جج

 
 التقدير العالمي لساب

 

 التقدير العالمي:
 

ج جة ق ياسجوة "  اسجك مججم2015حصلجي أجفسج  م ج  ىجة اس سيي  جة  مهيمية جة سسةئز جل    ىجة "هيه

دااه جج ئزيجوب رجة " مجفسجة اا كةجة "مبيةجة س"سأيةوجل جلس ةجذبجب لكم.جوقهجدكهتجاذهجة سسةئزج  ىج

 تجي أجب   ج  يه جشا تجك فةججسةلبجةأل ا لجة مئيسيةج "ا يجلساس ةجوةي"ةجل جة ا" ييمجة  سجتمجتمييم

جة ي ر.
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و  ىجص"يهجة خهل تجة اصمفيةجة فمأية،جف زجي أجبس ئزيجودفولجب رج  خهل تجة اصمفيةجة فمأيةوجل ج

جلس ةجذبجب لكمج  شماجةألويط،جوج ئزيجودفولجب رج  خهل تجة اصمفيةجة خ صةوجل جلس ةجذبجب لكم

جب رج جودفول جوج ئزي جة ل ملتو ج يم ج  خهل تجة اصمفية جب ر جودفول جوج ئزي جف ي  لا، جغ سب ل ولس ة

جفسج جب ر جودفول جج ئزي جوديو  جف ي  لا، جإل مل شيسل ل جلس ة جل  جة اسب يلو ج يم جة اصمفية   خهل ت

جة خهل تجة  يك موليةوجل جقيلجلس ةجغ سب لجف ي  لا.

ةئزجةألخمىجل جقيلجلس ةجذبجب لكمزج  شماجةألويطجشا تجج ئزيجإض فةج ذ ر،جف زجي أجب"هأجل جة سس

ج  خهل تج جب ر جودفول جوج ئزي جةالئ ا ليةو ج  ير ق ت جلصه  جودفول جوج ئزي جةتص لو جلمكز ودفول

ة اصمفيةج يمجة ل ملتج  شمك تجة صغيميجوة ا سيرةوجوج ئزيجودفولجلمهمج خهل تجة خزي ةو،جوج ئزيج

ج فسةتيموجل جقيلجلس ةجغ سب لجف ي  لا.ودفولجب رجإق ياسجفسجيهةأجة

جل جقيلج جة  مهو ج خهل تجإأة ي جودفولجلمهم جف زجي أجبس ئزي جة  س  ية، جة خهل تجة اصمفية   ىجص"يه

لس ةجيس ولسلسجوبس ئزيجودفولجلمهمج خهل تجتاسيلجة  س  يوجل جقيلجلس ةجغ سب لجف ي  لا،جوبس ئزيج

جقيل جل  ج خهل تجة صمفجةألج يسو جلمهم جب رج  شمك تججودفول جودفول جف ي  لاجوج ئزي جغ سب ل لس ة

جوة اؤيس تجة اصمفيةوجل جقيلجلس ةجغ سب لجف ي  لا.

جدفميمي (ج ج  شماجةألويطجوشا ل جة يشمية جةألصسل جتسي"ة ج)لؤتام جقيل جل  جي أج  ىجتمهيم جحصل كا 

جيي ي جوديو  ج اسظفيه جيسفما  جة  س جة "ال ج ييئة جتمهيمة جوذ ر ج  س ةو  تجة اسة أجوكأفولجص حبج ال

جة "مبيةج جفسجة اا كة جة "اال  جب رجفسجخهلة جودفول جحصلجي أج  ىجج ئزي جكا  ج هيه. جة ا" اهي ة يشمية

جة س"سأيةوجل جقيلجلس ةجإل مل شيسل لجف ي  لا.جج

 

 شركة ساب تكافل
 

ججتمهمجي أجتك فلجلساس ةجل جل  س تجة  ك فلجة " ئ سجوة " مجة ا سةفمةجلعجدحك مجة شمي"ةجا أفةجل جو ة ج

جب ح ي ج تجة حا يةج "االئه جل جقر  سجةألفمةأجوة شمك ت.ج ذ رجإ ىجة سف 

فمرهجشرههتجشرمكةجير أجتك فرلجلارسةجج،و كسله جل جبي جدو ىجشمك تجة  ك فلجة  سجي مجتمخيصه جفسجة سرسا

قسي جخاللجف ميجة س سةتجةأل ب"ةجل ذجدمجب شمتج ا ي ته جودصيحتجفسجلسقعججيهجبا جياك هر جلر جلسةصر ةج

ةال  ا أج  ىجةآلفر اجة يس بيرةج  رىجة ارهىجة رسيرلج مرر عجة  رألي .جولرعجتزةيرهجة  ارسجفرسجة سرساجوةزأير أج

"ةجة يالليةجفمهجدصيحتجة شمكةجفسجلسقفجقسبجبار جياك هر جلر جة س سجبح سلجة  ألي جة ا سةفمةجلعجة شمي

جزي أيجقه ته جة    فسيةجل جدجلجزي أيجحوس ا جفسجة سساجوتسييعجلر اجد ا  ه جودلشر ه .

 

 شركة إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة:

 االستشارات االستثمارية المصرفية

 

ج جديسةا ج  ى جة اصمفية جةالي ثا  ية جةالي ش  ةت جتمكز جة ا ل جةألو يةج دس جةالك   ب ت جيشال وة ذب

.جفا ذجإلش  جايئةجة سساجة ا  يةجفسجفسجة اا كةجة "مبيةجة س"سأيةجوةاللهل ججوةالي حسةذوإصهة ةتجة حمساج

ج جة سساجضا ،جك لتجةتشجةسجبسجيسجة "مبيةجة س"سأيةج2004ة اا كةجفسج  م جبي ا جج ةئه لر اج ا ه 

ج م ئاةجة شمك تجة " ل ةجفسجلفاجة حملجفسجلس لجةالك   ب تجةألو يةجوةالك   ب تج تصه تجة امةكزجة " ي 

 ة " لةجوةاللهل ججوةالي حسةذ.
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ج

جة احهوأيجHSBCشمكةجح فظتجو جة س"سأية ججة "مبية جفسجة سساجج2015خاللج  م جة مةئه   ىجلمكزا 

وة  سجشا تجةك   بي جدو ي جكييمي ج)جة شمكةجة س"سأيةج  خهل تجةأل ضية،ج  ىجص"يهجديسةاج دسجة ا لج

 وة شمكةجة س"سأيةج  "هأجوةألأوةتجوي كسو(جل جدصلجد بعجةك   ب تجدو يةجل" اهي.

ج

  ىجلمكزا جة مةئهجفسجة سساج  ىجة س"سأيةجة احهوأيججة "مبيةجسجبسجيسإتشجإشمكةجوب  اثلجح فظتج

ج جفسجذ رجتمهيم جبا  جةاللهل ججوةالي حسةذ، ج ا" لالتجةاللهل ججالي ش  ةتجةص"يه جإض فة   شمك تجة " لة

شمكةجوةالي حسةذجة ه لةجةألخمىجفسجة اا كةجوخ  ججة حهوأ.جوقهجشا تجة ا" لالتجة مئيسيةجة  سجق أته ج

جة س"سأيةجة احهوأجة "مبيةجسجبسجيسإتشجإ ،جلس ش  جة شمة ج شمكةجتكسي ج  ص    تج2015فسج  مجي

فسججTasnee جة شمة ج شمكةة ا مهلةجفسجةالي حسةذج  ىجشمكةجدلظاةجص فسالج   غ يفجوديو جلس ش  ج

%جفسجشمكةجكميس  لجوةيو جلس ش  جة شمة جب   سيةج اساس ةجة ري  ج13ةالي حسةذج  ىجحصةجب سيةج

ل جخاللجج(Thakher)%جل جشمكةجذةخم25اح الج  ىجحصةجب سيةج  سفمجوة سي حةجفسجةالي حسةذجة 

 يإصهة جديهم

 

 أسواق رأس المال والتمويالت المشتركة: –تمويل االستثمارات المصرفية 

ج ججة "مبيةجسجبسجيسإتشجإتسةصلجشمكة جة احهوأي جك  اؤيسةجةألفولجفسجتمهيمجة س"سأية ت"زيزجأو ا 

ج جتاسيل جوتمتيب جوة هيك ة جة ا لةالي ش  ةت جة مموضجو ةس جديسةا ج يم جة حي زيجة اهيسلي ت .جوتاسيل

جق أتجو جحيث جة صكسك جيسا جفس جتحهيهة جة مي أي جاذه جت مكز جيسإتشجإشمكة ة س"سأيةججة "مبيةجسجبس

جهةولجة اهيسلي تجة اش مكةجفسجكلجي ةجفمأيةجل ذجإصهة جي هةتجة هي جفسجة سساجوديو جفسجة احهوأيج

جة ا جة مموضجوة  اسيالت جق أتجقر ع جكا  جش مكة. جيسإتشجإشمكة جة احهوأيججة "مبيةجسجبس جة س"سأية

ج جة " م جشمكةجج4خالل جة سط س، جة "مبس جة ي ر جة يحمب، ج   مل جة سط ية جة شمكة جواس جصكسك إصهة ةت

 ة امة سجوة ي رجة س"سأبجة يمير لس.

جج

 تمويل المشاريع والصادرات

ج جفس جوة ص أ ةت جة اش  يع جتاسيل جفميق جإم جإشمكة جإتش جيسس ججة "مبيةجبس جة احهوأي اسجة س"سأية

ة اس ش  جوة امتبجة مةئهج  اسيلجة اش  يعجفسجة اا كةجة "مبيةجة س"سأيةجإض فةجإ ىجة  اسيالتجة ا"ززيج

ج جبي  جة مسم ج اال  جوي مةوح جة ص أ ةت. جةئ ا م جوك  ة جلؤيس تجل  جة خ صجإ ى جة مر ع جل  لرس ي 

جوي جتيحثج  جشمةك تجفسجة مر عجة خ ص. جل جة سسةئزجخيميجحكسلية  ا عجة فميقجة ح صلج  ىجة "هيه

 ايمةجفسجقر   تجة ي مولجوة غ زجوة ي موكيا وي تجوة  "هي جوة ا" أمجوة كهمب  جوة امةفقجة " لةجوة  ملج

جوة ي يةجة  ح ية.

ج جوقه جب س ح جة مسم جدلهى جة " م جخالل جد ةلكسجج ي ةي ش  يل" ل  ي  ج شمكة جكييمي  ج اشمو ي  كييمتي 

ج  كيا وي تججة س"سأية جيسلي سلس جشمكة جولع ج سيزةم، جة هسة  جفصل جوحهي جلشموع جت فيذ بخصسص

ة "هيهجل جة  فسيو تجةألخمىجإض فةجإ ىجتألي جج ةبغج   كميمجوة ي موكيا وي تبخصسصجتسي"ةجلساعج

جفسجذ جبا  جة  ح ية، جتس  بجخ صجوك للجفسجقر  سجة ي موكيا وي تجوة ي ية  رجتمتيبجة هي جألولجلمفأ

   ة خهل تجة  س  ية،جواسجلي   جة ا رج يهجهللا.
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 إدارة األصول

خاللججقسبجلمكز  ىجة س"سأيةجة احهوأيججة "مبيةجسجبسجيسإتشجإقسمجإأة يجةألصسلجفسجشمكةججح ف 

 "اال جة شمك تجوةألفمةأجوة خهل تجة اصمفيةجة خ صة.جوتسفمججة اح يةإأة يجتفسيو تجةأليهمجفسجة س ةج

جتومج جةالي ثا  ية جة ص  أيق جل  جوةي"ة جلساس ة جة احهوأي جة س"سأية جة "مبية جيس جةتشجةسجبس شمكة

ص  أيقجلح يةجوإق يايةجإض فةجإ ىجتسفيمجص  أيقجل خصصةجتغرسجة مر   تجةالق ص أيةجة مئيسيةجفسج

جكص  أيقجشمك تجة ي ج  سساجة اا كة جةلكش ف  جةيو  جة شمكة جتسفم جكا   موكيا وي تجوة اؤيس تجة ا  ية.

ة س"سأيةجل جخاللجةالي مةتيسي تجة ف"  ةجوديو جة س ييةججبا جفسجذ رجص هواجة "االتجة ا هةولجة اه جج

ججفسجيساجتهةول.

ب ش طه جشالججب  "هيهجل جة سسةئزجة ا " مةة س"سأيةجة احهوأيججة "مبيةجسجبسجيسإتشجإشمكةجف زتجوقهج

جدفولجالي ثا  جةل جله ة جص  أيقجذ رجييعججسةئزج جفسجذ رجج ئزي جبا    شماجةألويطجوشا لجدفميمي 

اسجودفولجلهيمجديهمج  " مو.جكا ججمجوج ئزيجدخمىجل جقيلجلس ةجغ سب لجإلفس س 2014لهيمجةصسلج " مج

  جدفولججLipperف زتجشمكةجإتشجإسجبسجيسجة "مبيةجة س"سأيةجة احهوأيجبس ئزتي جخاللجة س ةجل ج

 "هأجل جدخمىجلميججت شحقهججشمكةجإتشجإسجبسجيسجة "مبيةجة س"سأيةجة احهوأيجتجوك لدأة ج  ص  أيق.ج

م،ج2015 " مج  جةألأة ججشماجةألويطجوشا لجدفميمي   جة سسةئزجل جقيلججسةئزجله ة جص  أيقجةالي ثا  

 م.2016ويي مجة  المج  ه جفسجشهمجي  يمج

ج

 وساطة األسهم

ج ج  سسا.جوي طةجيسةصلجقسم جل جتي طؤجة حمكةجة جا  ية جة حف ظج  ىجلسق"هجفسجة سساجب  مغم ةأليهم

  اؤيس تجوةألفمةأجو اال جة خهل تجة اصمفيةجة خ صةجي س ةجش ل ةجل جة خهل تجويمهمجقسمجة سي طةج

ج جذ ر جفس جبا  جتشالتهةول جوة  س جة خهل ت جإيص ل جلخ  فجوي ئط جخالل جل  جة اي شميججةأليهم ة سي ئط

ة ه تفجوججFix-In)ةتشجةسجبسجيسجتهةولجوجةتشجةسجبسجيسجلي شم(جوخهلةج  هخسلجإ ىجة سساجلثلج

جب  ض فةجإ ىجة اصمفسجل جخاللجلمكزجة سي طةجة اي شم لمةكزجةي ثا  جفسجلخ  فجدلح  جج شم،جاذة

 جة اا كة.

ج

 أبحاث األسهم:

جج يخت ججة "مبيةجسجبسجيسإتشجإشمكة جة احهوأي جت يسجة س"سأية جفسجلس لجةأليهم جدبح ثج ةئهي ق  هي

يها جي"سأي جتاثلجدكثمجل جج55"  ايي .جويغرسجفميقجةألبح ثجة اح يي جوة ص  أيقجة ةح ي ج تجله ة ج

  امتيةج.جوقهجتمجتص يفجة فميقج ف ميجييعجي سةتجل سةص ةجب%جل ج ديا لجيساجةأليهمجة س"سأية80

بشكلجل جلح  يهجة "هيهججيحمق،جكا ج ا رمةجة شماجةألويطجوشا لجدفميمي جةألو ىجب   سيةجألبح ثجةأليهمج

ج جوةصل سةصل جكا  جة فمأية. جقر   تهم جفس جة ذبجي ظاهجلمةتبج  ي  جة س سب جلس ثامبجةأليهم جلؤتام ل

  ايلج   اس.ج100دكثمجل جة مسمجةي مر بهج كيمىجة شمك تجة س"سأيةجو

 

ج

 خدمات األوراق المالية:
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ي ةجب  زيجأل ا لجوحهيجة حف جة اي شمجوة ام صةجكسز جل جخهل تجةألو ةاجة ا  يةجج2015جتجي ةك ل

ج  شمك تجةألج يية جة س"سأية جة هيك ةجخ صةجلعجف حجيساجةأليهم جة مسمجبإجمة جقه جا مجل جإ  أي جوق م .

تشجإشمكةجسحتجة اسة أجة يشميةجوةألتا ةجوذ رجةي "هةأج ف حجة سسا.جوقهجلجل حية  فميقجوةالي ثا  جل ج

ججة "مبيةجسجبسجيسإ جة احهوأي جة س"سأية جتسسيلفس جدول ج  ى جة اؤا ي جةألج لبجة اس ثامي جة حصسل

QFIودولجصفم تجي مجت فيذا جوتسسي ه جفسجة سسا.جكا جق مجة مسمجبإجمة جة حاالتجة  "ميفيةجفسجة سالي تجج

إض فةجإ ىجة "هيهجل جةالتص التجة  " يايةج  ثميفجة اس ثامي جة اح ا ي جوآيي جة ا حهيجةأللميكيةجودو وب ج

جة س"سأيةج جة "مبية جيس جبس جةس جةتش جشمكة جفس جة ا  ية جةألو ةا جخهل ت جووةص ت جة س"سأية. ب  سسا

ج2015لسفايمجج30ة احهوأيجييرمته ج  ىجة سساجل جل حيةجط ي تجة  سسيلجة امهلةجحيثجح فظتجكا جفسج

ج.QFIsجة اؤا ي جةألج لبج  اس ثامي ل جحصةجة سساجل جةألصسلجتحتجة حف ج%ج100  ىجلسيةج

جة  ح يةج جة ي ية جب حسي  جة س"سأية جةأليهم جيسا جق م جفمه جة اا كة جخ  ج ج  اؤيس ت جة سسا ج ف ح إض فة

جل جدوةئلج جمة ةتجة جوةحهي جة حف جة اس ملجودصيحتجخهل تجةألو ةاجة ا  ية جلعجطمحجطميمة   سسية

جة رميمة.ج "اال جب   ج  ىجت رة ذي جي مجتأاي همج رميمةجة حف جة سهيهيجوديو جالي مي لجةوكال جة حف ج

ج

 :اإلدارة مجلس موافقة

جودقمجوةفقج جة ي رجلس اجإأة ي جة ا  يةجة اسحهي وذ رجمج2015أيسايمجج31  س ةجة ا  هيةجفسج  ىجة مسةئم

ج.م2016فيمةيمجج14اـجة اسةفقجج1437جا أىجةألو ىجج5فسجبممة جصه جب   اميمج

 


