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البنك للعام  يسر مجلس إدارة البنك السعودي لالستثمار)البنك( أن يقدم تقريره السنوي عن نشاطات
 م. 2014ديسمبر  31المنتهي في 

 

 نظرة عامة
 

م. 1976الصادر في عام  31شركة مساهمة سعودية بموجب المرسوم الملكي رقم م/كتأسس البنك 
موزعة في أنحاء المملكة العربية السعودية. قسم نسائي  12تحتوي على فرعاً  48ويعمل من خالل 

 .www.saib.com.saموقع البنك على شبكة االنترنت هو و
 

 مالك البنك الرئيسيين هم:
 

  21.51  المؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية% 

 17.32    المؤسسة العامة للتقاعد% 

 8.59   شركة سعودي أوجيه المحدودة% 

  7.49  للتمويل الدولية شركة جي بي مورغان% 

  7.33    البنك األهلي التجاري% 
 

 الشرعية والمصرفية التقليديةالضوابط المتوافقة مع واسعة من المنتجات والخدمات  مجموعةيقدم البنك 
المتوسطة والصغيرة من خالل الفرع الرئيسي وشبكة الفروع الممتدة والمؤسسات لألفراد والشركات 

على نطاق المملكة، ويقدم البنك خدمات ومنتجات مصممة خصيصا للشركات والمؤسسات الحكومية 
رياض وجده والخبر. ويقدم البنك وشبه الحكومية من خالل مراكزه اإلقليمية الثالث في كل من ال

لى خدمات إدارة األصول من خالل إضافة إلسواق السعودية والعالمية باألخدمات الوساطة في كل من ا
 في هذا المجال. ةوالتي تعتبر رائدبالكامل له والمملوكة  ةشركته التابع

 

لألفراد، الخدمات  تتوزع أنشطة البنك على ثالثة قطاعات أعمال رئيسة هي: الخدمات المصرفية
في  تابعةت اشرك ثالثةبالكامل  ويمتلك البنك السعودي لالستثمار المصرفية للشركات، والخزينة،

و  وشركة السعودي لالستثمار العقارية االستثمار لألوراق المالية والوساطة همالمملكة العربية السعودية 
شركات سعودية  ثالثة. وباالضافة لذلك يستثمر البنك في شركة السعودي االولى لالستثمار المحدودة

شقيقة وهي امريكان اكسبرس )السعوديه(، اوريكس السعودية للتأجيرالتمويلي، أمالك العالمية للتمويل 
 .والتطوير العقاري

 

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

المملكة العربية السعودية وإلشراف مؤسسة النقد العربي المعمول بها في نممة ألليخضع البنك 
 السعودي واألنممة التي تصدرها وزارة التجارة وهيئة السوق المالية.

 

وقد اشتملت أهم إنجازات البنك خالل هذا العام على تعزيز البنك أعماله األساسية والمؤشرات المالية، 
لى تحسين نوعية الخدمات وتوسعة برامج التمويل الشخصي وشبكة الصرف اآللي وتحقيق إباإلضافة 
لى التوسع في تقديم إفي الخدمات المصرفية لألفراد. وكجزء من خطة البنك الهادفة  الميكنةالمزيد من 

تي الخدمات المصرفية لألفراد، واصل البنك التوسع في برنامج )األصالة( للمصرفية اإلسالمية وال
. ومن خالل هذا البرنامج يقوم البنك الضوابط الشرعيةتشمل خدمات التمويل واالستثمار المتوافقة مع 

. الضوابط الشرعيةفرعاً في مختلف مناطق المملكة، تعمل بالكامل وفق أحكـام  ربعينأربعة وأ بتشغيل
 اإلئتماني مع كل منإستمر البنك في عملية مراجعة التصنيف صنيف اإلئتماني فقد وفيما يخص الت
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 / ‘-A‘ و‘  ’A-‘ / ‘A-2أكدتا تصنيف البــنك على الدرجات اللتان وكالتي ســتاندرد اند بورز وفيتش 
‘F2’ على عدة جوائز م 2014خالل عام البنك . كما حصل مع نمرة مستقبلية مستقره على التوالي

جائزة و، حوكمة الشركات وجائزة ،مايكروسوفتالتميز من  وجائزة ،عمل افضل بيئةعالمية مثل جائزة 
، وجائزة الملك خالد للتنافسية المسؤولة. وحقق البنك انجازات عالمية ومحلية االنجاز الصحاب العمل 
وفقا لمجلة انتيرناشونال فاينانس العالمية يعتبر برنامج اصيل افضل ف ،ماتيوحصل على اعلى التقي

 فوربس الشرق االوسط ان البنك من افضل شركات الوطن العربي. برنامج والء بالمملكة. كما اعلنت
 .برنامج كفالة فيالبنك ضمن افضل البنوك السعودية المشاركة  كما كرم  

  
 نتائج العمليات

 
مليون  149قدره بارتفاع  م2014يون لاير سعودي خالل العام مل 1.436حقق البنك دخالً صافياً بلغ 

مليون لاير سعودي، ويرجع  1.287م والذي بلغ 2013% مقارنة بالعام 12نسبته لاير سعودي أو ما 
 .التشغيلية إلى إرتفاع األرباحهذا االرتفاع بالدرجة األولى 

 
 من إيداعات أسواق المال والعموالت الخاصة دخل صافي دخل العموالت الخاصة، والتي تشمل وارتفع 

المحفمة االستثمارية والقروض مخصوماً منها مصاريف العموالت الخاصة من الودائع والقروض 
مليون لاير سعودي في  1.365م مقارنة بـمبلغ 2014 مليون لاير سعودي في 1.540األخرى، إلى 

وتعزى هذه الزيادة بشكل أساسي إلى  %13مليون لاير سعودي و بنسبة  175م بارتفاع قدره 2013
الزيادة في كل من حجم القروض والسلف، اإلستثمارات، وإيداعات أسواق المال باإلضافة إلى 

 .اإلنخفاض في تكلفة التمويل
 

   394م، مقارنة بـ 2014ليون لاير سعودي في العام م 487نكية وبلغ مجموع األتعاب من الخدمات الب
% ويعود 24مليون لاير سعودي وبنسبة  93م  أي بارتفاع قدره 2013العام مليون لاير سعودي في 

 الى تركيز البنك على تطوير قطاعات األعمال الجديدة.  ةسبب الزياد
 

مليون لاير سعودي  2.017يون لاير سعودي، مقارنة بـ مل 2.531 م2014في عام  العملياتبلغ دخل 
قام البنك م 2014. خالل عام %25و أمليون لاير سعودي  514دره م، بارتفاع ق2013في عام 

السعودية "ميد غلف" من استثمار  –بتحويل إستثماره في شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين 
. تم تسجيل هذا االستثمار بالقيمة العادلة له وقت التحويل بربح في شركة زميلة إلى إستثمار متاح للبيع

مليون لاير سعودي قيد في  224بيت تلك القيمة العادلة وقيمته الدفترية، محققا ربح قدره يساوي الفرق 
 أرباح االستثمارات المقتناه لغير أغراض المتاجرة.

  
ض اوبلغت المصروفات التشغيلية قبل خصم مخصص إنخفاض قيمة االستثمارات المقتناة لغير أغر

مليون  762مقارنة بـ م 2014في عام لاير سعودي مليون  943المتاجرة ومخصص خسائر االئتمان 
نسبة صافي م إلى 2014م. وقد أدى حجم المصروفات التشغيلية في عام 2013لاير سعودي في عام 

م، ويحسب معدل الكفاءة 2013% لسنة 36.36م ، مقارنة بـ 2014%  لسنة 37.69كفاءة بلغت 
دخل التشغيل مخصوماً منها المكاسب  على إجمالي اتمخصصالبقسمة مصاريف التشغيل قبل خصم 

 ، وتمثل هذه النسبة مؤشراً مهماً وأساسياً لمدى كفاءة مراقبة وإدارة الموارد. الغير مكرره
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مليون لاير سعودي في  10المتاجرة بلغ مخصص االنخفاض في االستثمارات المقتناة لغير أغراض 
م بينما بلغ مخصص خسائر االئتمان 2013 عام مليون لاير سعودي في 24 م مقارنة بـ2014عام 
م. وتشكل 2013 عام مليون لاير في 105مقارنة بـمبلغ م 2014في عام مليون لاير سعودي  221

م استمراراً للسياسة المتحفمة التي يعتمدها البنك بإبقاء احتياطيات خسائر 2014عام مخصصات 
وتكون قادرة على استيعاب أية  واالستثمارات القروض عند مستويات تتوافق مع حجم محفمة القروض 

 .باإلضافة إلى التحسن في جودة األصول خسارة محتملة
 
 بلغو م2013% في عام 1.84بـ  مقارنة م2014% في عام 1.65العائد على متوسط الموجودات  بلغ 

% في عام 13.11بـ  مقارنةم 2014في عام % 13.00أيضا العائد على متوسط حقوق المساهمين 
 م .2013

 
 م 2014 لعامي ديسمبر 31من قطاعات األعمال الرئيسية كما في الموحد يتلخص صافي دخل البنك 

 م كما يلي:2013و
 
 

 

 
 قائمة المركز المالي الموحدة

 

مليار لاير سعودي مقارنة بـ  93.6 مجموعهم ما 2014 ديسمبر 31بلغ إجمالي الموجودات كما في 
 وبنسبةمليار لاير سعودي  13.1م وبزيادة قدرها 2013ديسمبر  31مليار لاير سعودي كما في 80.5
16.% 
 

مليار لاير  22.4صل إلى يل% 27أو مليار لاير سعودي  4.7وارتفع صافي االستثمارات بمبلغ 
ستثمارات من الدرجة األولى إبلغت االستثمارات المصنفة ك كما. م2014ديسمبر  31سعودي في 

 .م2014ديسمبر  31كما في للبنك % من إجمالي المحفمة االستثمارية 82
 
مليار لاير  57.5% ليصل إلى 21 أو مليار لاير سعودي 9.9وارتفع صافي القروض والسلف بمبلغ  

مليون لاير سعودي  436 القروض والسلف غير العاملة بلغتو م. 2014ديسمبر  31سعودي كما في 
نسبة  انخفضتو .م2013ديسمبر  31كما في  مليون 395مقارنة بـ م 2014ديسمبر  31كما في 
ديسمبر  31 % كما في0.75 إلى سلفغير العاملة مقارنة باجمالي القروض والوالسلف القروض 

مليون لاير سعودي كما  823 بلغ مخصص خسائر االئتمانوم. 2013في  %0.82م مقارنة بـ 2014
مقارنة بـ  من القروض والسلف غير العاملة% تقريبا 189م بنسبة تغطية قدرها 2014ديسمبر  31في 
 .م2013% في عام 178

 2014  2013 

 )باالف الرياالت(  )باالف الرياالت( 

 268.537  317.538 الخدمات المصرفية لألفراد

 349.990  439.804 الخدمات المصرفية للشركات

 635.149  625.870 الخزينة واالستثمار

 33.158  53.267 والوساطةادارة األصول 

 1.286.834  1.436.479 صافي الدخل
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 مليار لاير سعودي 70.7 % لتصل إلى22 أو مليار لاير سعودي13.7العمالء بمقدار ارتفعت ودائع 
 أو مليار لاير سعودي 6.6بقيمة والتي ارتفعت الودائع تحت الطلب  منها ،م2014في نهاية عام 

 %.17 أو مليار لاير سعودي 7.4 بمقدار ةالعمولبينما ارتفعت الودائع ذات  ،47%
 

مع بنك  بمبلغ مليار لاير سعودياألجل متوسط م بإبرام إتفاقية قرض 2011مايو  30قام البنك بتاريخ 
بالكامل، ويستحق سداده في لمدة خمس سنوات. هذا وقد استخدم القرض  ألغراض التشغيل العام محلي،
مدته خمس متوسط األجل م بإبرام إتفاقية قرض 2012يونيو  24كما قام البنك بتاريخ  .م2016مايو 

ألغراض التشغيل العام. تم إستخدام القرض أيضاً  مع بنك محلي سنوات بمبلغ مليار لاير سعودي
مولة بمعدالت متغيرة. ويحق للبنك تخضع هذه القروض لع  م.2017بالكامل ويستحق سداده في سبتمبر 

سداد كل قرض مبكراً عن موعده وذلك وفقاً لشروط وأحكام إتفاقية كل قرض. تشمل اإلتفاقيات أعاله 
باإلضافه إلى شروط أخرى والتي التزم بها البنك  ةعلى شروط تتطلب المحافمه على نسب مالية معين

 .م2014ديسمبر  31بالكامل  كما في 
 

مليار لاير سعودي  2بإستكمال عملية إصدار سندات دين ثانوية بقيمة  2014يونيو  5قام البنك بتاريخ 
الضوابط مع  متوافقةفي المملكة العربية السعودية لصكوك لمستثمرين محليين من خالل إصدار خاص 

البنك بالحق  سنوات بحيث يحتفم 10ومتطلبات رأس المال المساند. يبلغ أجل هذه الصكوك الشرعية 
في االستدعاء المبكر لهذه الصكوك في نهاية الخمس سنوات األولى من مدة األجل، وذلك بعد الحصول 

تحمل هذه الصكوك ربح نصف سنوي بمقدار سعر اإلقراض بين على الموافقات النمامية ذات الصلة. 
 %.1.45البنوك السعودية )سايبور( لستة أشهر باالضافة إلى 

 

 الملكية وكفاية رأس المال إجمالي حقوق
 

مليار 10.3م ، مقارنة بـ 2014كما في نهاية عام  مليار لاير سعودي 11.9 الىارتفعت حقوق الملكية 
وبلغت نسبة  مليون سهم. 600لبنك م. يبلغ مجموع األسهم القائمه ل2013 لاير سعودي في نهاية العام

مقارنة بـ م 2014ديسمبر  31% كما في  12.66 الموجوداتإجمالي حقوق الملكية إلى إجمالي 
 31كما في  7.90وقد تحسنت رافعة البنك المالية لتصل إلى  م.2013ديسمبر  31كما في  12.74%
 م.2013ديسمبر  31في  7.85م مقارنة بـ 2014ديسمبر 

 
بقيمة إجمالية قدرها لكل سهم لاير سعودي  0.80م بتوزيع أرباح قدرها 2014قام البنك خالل عام 

الزكاة التي تم إستقطاعها من المساهمين السعوديين  خصم بعدبالصافي وذلك  مليون لاير سعودي 440
 م 2014لعام أقترح مجلس اإلدارة توزيعات أرباح وباالضافة لذلك  مليون لاير سعودي. 37.5 والبالغة
سعودي للسهم، و لاير  0.80مليون لاير سعودي، تعادل توزيعات األرباح هذه ما مقداره  480بقيمة 
لاير مليون  42 والبالغةالزكاة التي سيتم إستقطاعها من المساهمين السعوديين  خصم بعدبالصافي ذلك 

مليون لاير  6.000م رفع رأس مال البنك من 2014اقترح مجلس اإلدارة في عام كما  سعودي.
مليون  650مليون سهم الى  600مليون لاير سعودي وذلك بزيادة عدد األسهم من  6.500سعودي الى 

 على اتاالقتراح هعرض هذتمليون لاير من بند االرباح المبقاة. وس 500سهم عن طريق رسملة 
 م.2015الجمعية العامة الغير عادية المتوقع انعقادها خالل عام 
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كفاية رأس المال وإستخدام رأس المال النمامي. حيث تفرض مؤسسة النقد تقوم إدارة البنك بمراقبة 
% مقابل الموجودات 8العربي السعودي اإلحتفام بحد أدنى من رأس المال النمامي بمعدل اليقل عن 

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

السعودي، وبموجبها يتم قياس مدى كفاية رأس المال وذلك بمقارنة بنود رأس المال المؤهل مع 
لتزامات المحتملة والمبالغ اإلسمية إلالموجودات المدرجة في قائمة المركز المالي الموحدة والتعهدات وا

 بإستخدام المبالغ المرجحة إلمهار المخاطر المتعلقة بها.للمشتقات 
 
لركيزة االساسية والمساندة لتصل إلى ابلغت نسبة معدل كفاية رأس مال  م2014ديسمبر   31ا في كم

 .م2013ديسمبر  31% كما في 15.12مقارنة بـ % 17.08
 

 أضواء على الوضع المالي للخمس سنوات الماضية

 (السعودية )بماليين الرياالت 2014 2013 2201 1120 2010

 :ملخص قائمة الدخل     

 (1إجمالى الدخل ) 2.610 2.178 1.868 1.709 1.844

 (2إجمالى المصاريف ) 943 762 632 628 570

 ارباح العمليات 1.667 1.416 1.236 1.081 1.274

 المخصصات  231 129 324 373 845

 صافي الدخل 1.436 1.287 912 708 429

 

 :ملخص الميزانية العمومية     

 صافي ،قروض وسلف 57.473 47.567 34.051 27.114 31.002

 صافي ،استثمارات 22.397 17.696 10.912 8.893 8.060

 إستثمارات في شركات زميلة 846 1.071 966 895 865

 اجمالي الموجودات 93.626 80.495 59.067 51.946 51.491

 ودائع العمالء 70.733 57.044 40.414 36.770 37.215

 الملكيةاجمالي حقوق  11.852 10.253 9.379 8.557 8.141

  

   
 :النسب المئوية

 % الملكيةالعائد على متوسط حقوق  13.00 13.11 10.17 8.48 5.51

 العائد على متوسط الموجودات % 1.65 1.84 1.64 1.37 0.84

 مالءة رأس المال % 17.08 15.12 17.62 19.12 17.29

      

15.81 16.48 15.88 12.74 12.66 
إلى إجمالي الموجودات  الملكيةحقوق 

% 
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 .دخل العمليات و الحصة في دخل الشركات الزميلة من إجمالي الدخل كالً  يتضمن  (1)

المصاريف التشغيلية مستبعد منها كال من المخصصات  ( إجمالي المصاريف تشمل اجمالي2)
 .2010و  2011في  وحصص حقوق الملكية غير المسيطرة

 

 الجغرافي لإليراداتالتحليل 
 

في المملكة العربية السعودية كماهو  أنشطتهتحققت معمم إيرادات البنك بشكل أساسي من 
 )باالف الرياالت السعودية( موضح بالملخص ادناه:

 

 
 إدارة المخاطر 

  

إن التغيرات المستمرة في قطاع الخدمات المالية، ومن ضمنها تنوع العمليات التجارية والمواقع 
تجميع للمخاطر إضافًة إلى إدارة فعالة للمخاطر بما فيها تحديد وقياس والجغرافية، تتطلب 

 نسبة مثلى للعائد مقابل المخاطر. للوصول الىالتخصيص الفعال لرأس المال 
  

بنك، بما في ذلك لواألطراف ذات العالقة في اتوقع أصحاب المصلحة ي ضافة إلى ذلك،إلوبا
 يتضمن توثيقاً جيداً  اً وموثق اً بنك إطارا واضحيكون لل، أن ووكاالت التصنيف الجهات الرقابية

 .عدة أبعاد من أعمال البنك
 

رض قابلية البنك للتع إطارومنهجيه وشفافة من خالل منممة ة بطريقة يدير البنك مخاطر
من قبل مجلس االدارة الذي يشتمل على إدارة المخاطر الشاملة في  للمخاطر، الموافق عليه
تماشى مع ي ض للمخاطررإطار قابلية البنك للتعإن  المخاطر.ورصد الهيكل التنميمي وقياس 

مجلس اعتمدت من والسياسات التي  وتخطيط رأس المال الاستراتيجية البنك وتخطيط األعم
اطار المبادئ المتعلقة بمع  متماثل رض للمخاطرإطار قابلية البنك للتعكما أن  ،إدارة البنك

مؤسسة النقد العربي  تهااعتمد والتيستقرار المالي الصادر من لجنة اال فعالالمخاطر تحمل ال
 .2013نوفمبر  18 بتاريخ السعودي

 
 :التاليةالمالمح الرئيسية  رض للمخاطرقابلية البنك للتع يتضمن إطار

 

  كنتيجة الستراتجية البنك.المفترضه طبيعة المخاطر 

 القدرة على استيعاب المخاطرة( خاللها )يمكن للبنك أن يعمل من  الحدود القصوى التي

 الحدود القصوى لما يجب على البنك تحملة )قابلية تحمل المخاطر(.و

 القابلة للقياس التي ينبغي أخذها )حدود المخاطر خرى األلمخاطر حدود القصوى لال

 .(األخرى

 اإلجمالي  المنطقة الشرقية الغربية  المنطقة المنطقة الوسطى 

2014 1.940.419 390.774 199.983 2.531.176 

2013 1.650.349 260.352 105.963 2.016.665 
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 قياس تحمل ) األعمال وحدات عائداتمقابل من المخاطر  هاليإالمراد الوصول  الحدود

 (المحاطر لنشاط وحدة األعمال

 وبيئة اإللتزام  ، مخاطر تكنولوجيا المعلوماتات، برامج التعويضةقافة المخاطر المطلوبث

 في البنك بشكل عام.

المراجعة الداخلية للبنك برفع تقاريرها إلى لجنة المراجعة  باإلضافة إلى ما سبق، تقوم إدارة
مدى التزام إدارات البنك بسياسات  التابعة لمجلس اإلدارة والتي توفر تأكيدات مستقلة عن
 في البنك.وإجراءات المخاطر ومدى كفاية وفعالية إدارة المخاطر 

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

 

 مخاطر االئتمان
 

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

لخسارة مالية. ينشأ التعرض لمخاطر اإلئتمان أساسا عن المخاطر المتعلقة باإلئتمان الموجود 
في محفمة القروض والسلف واإلستثمارات. توجد أيضاً مخاطر إئتمان في األدوات المالية 

 خارج المركز المالي مثل اإللتزامات لمنح اإلئتمان.
 

، كما يستخدم البنك مخاطرالتصنيف داخلي لبإستخدام نمام  البنك إحتماالت التعثر للعمالء يحدد
 ما أمكن ذلك. معتمدة عالمياً مخاطر معد من قبل وكاالت تصنيف التصنيف ل خارجيأيضاً نمام 

 

 مخاطر السوق
 

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

 األجنبية و أسعار األسهم.
 

 سعار العموالتأمخاطر  ( أ
 

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

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

 من بقاء المراكز ضمن الحدود المقررة.
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 العمالتب( مخاطر أسعار صرف 
 

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

 المقبولة لكل عملة وبشكل إجمالي لمراكز العمالت، ويتم مراقبتها يومياً.
 

 مج( مخاطر أسعار األسه
 

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

 بوضع حدود لمستوى المخاطر المقبولة لكل قطاع ويتم مراقبتها يومياً.
 

 
 مخاطر السيولة

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

 إلى شح مفاجئ في بعض مصادر التمويل.
 

أكد ويتم عمل اختبارات الت للموجودات والمطلوباتيقوم البنك بمراقبة مستوى السيولة اليومية 
بصفة مستمرة تحت إحتماليات مختلفة والتي تغطي كل من الحاالت الطبيعية والحادة ألحوال 
السوق. جميع سياسات وإجراءات السيولة يتم مراجعتها و الموافقة عليها من قبل لجنة إدارة 
الموجودات و المطلوبات بالبنك. يتم عمل تقارير يومية توضح مستويات السيولة  في البنك 

 .ن ذلك متوافقا مع تعليمات مؤسسة النقد العربي السعوديويكو
 

 مخاطر العمليات
 

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

 
على مستوى البنك  اإلدارة تعريفاً يوفر نمام إدارة مخاطر العمليات المعتمد من قبل مجلس 

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

كثب لخطط العمل المتفق عليها  وذلك من خالل إجراءات التقييم الذاتي للمخاطر والمراقبة عن
كنتيجة إلجراءات التقييم الذاتي للمخاطر. ووضع جدول لمخاطر العمليات للبنك ككل من أجل 
مراقبة خسائر مخاطر العمليات التي يتم تكبدها على أساس متواصل واتخاذ اإلجراءات 

 التصحيحية الستبعاد او تقليل تلك الخسائر مستقبال.
 

 لرئيسية لهذا اإلطار من سياسات وإجراءات وضوابط موثقة وشاملة.وتتضمن المكونات ا
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 خطة إستمرارية العمل
 

إدراكا من البنك لمدى أهمية التخطيط الستمرارية األعمال فقد واصل البنك سعيه الدؤوب 
. وال شك أن وجود خطة فعالة 2014محرزا تقدما ملحوما في هذا المجال خالل عام 

من شأنه تسهيل تصدي البنك بطريقة فورية مدروسة ومنسقة في حال الستمرارية األعمال 
أزمات االنقطاع أو التوقف الخطير لعمليات البنك. كما تساعد خطة استمرارية األعمال البنك 
على التصدي بفعالية أيضا ألي خلل أو انقطاع في عملياته وإرجاع العمليات إلى وضعها 

أي كارثة أو حادث طارئ غير متوقع قد يعطل سير  الطبيعي بأسرع وقت ممكن بكفاءة بعد
 العمليات بشكل كلي أو جزئي.

 
بتعزيز مستوى اختبارات خطته الستمرارية األعمال  2014وقد قام البنك خالل عام 

واإلجراءات المتعلقة بها. حيث أجرى البنك اختبارات مفصلة على حالتين منفصلتين من حاالت 
انقطاع العمل وغيرها من االختبارات العديدة في هذا اإلطار خالل السنة. وقد كانت تلك 

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

 حيث يجري اختبارات ال تقل عن مرتين في السنة.
 

طرح  2014كما عزز البنك عملية التدريب على خطة استمرارية األعمال، حيث تم في عام 
كافة المومفين بضرورة  التي الزم فيهالكتروني خاصة بخطة استمرارية األعمال وحدة تعلم إ

 اإلطالع على الدورة التدريبية االلكترونية واستيعاب مضمونها.
 

على  2012وإقرارا بجهود البنك في مجال خطة استمرارية االعمال، فقد حصل البنك في عام 
ستمرارية األعمال وعمليات مصرفية على ما حققته عملية ا ISO 22301شهادة اآليزو 

األفراد والشركات والخزينة من مستوى رفيع، حيث أكمل البنك عملية الحصول على الشهادة. 
ومن الجدير بالذكر أن البنك كان من أوائل المؤسسات في العالم التي تحصل على هذه الشهادة، 

قوع وبنك من جاهزية في حال حيث يعتبر حصول البنك عليها  إقرارا بحقيقة ما يتمتع به ال
للتصدي ألي حالة طارئة بطريقة فعالة وعملية منسقة  خطةلك البنك تحاالت طارئة حيث يم

 .وفورية
 

 إستراتيجية تكنولوجيا المعلومات
 

قام البنك السعودي لإلستثمار بتطوير خطة طموحة للتحول اإلستراتيجي في مجال تقنية 
خمس سنوات. و تهدف تلك الخطة لتلبية متطلبات النمو  ىالمعلومات يتم تطبيقها على مد

التوسع في في أعمال البنك. تركز خطة التحول اإلستراتيجي و التي تم عرضها و الموافقة و
عليها من قبل مجلس إدارة البنك على دعم توسع األعمال المصرفية للبنك في قطاعي األفراد و 

 ابطة بين إدارات البنك المختلفة.الشركات، باإلضافة إلى بناء بيئة عمل متر
 

و يتم دعم تطبيق تلك اإلستراتيجية من خالل عملية توثيق كاملة للمشاريع، و اعتماد معايير 
محددة إلدارة و تطبيق المشاريع في مل نمام الحوكمة المعتمد. ذلك باإلضافة إلى متابعة حالة 

إلدارة المشاريع. و يتم التأكد من تطبيق نمام  وحدة مركزيةالمشاريع و الرقابة عليها من خالل 
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حوكمة المشاريع من خالل لجنة اإلشراف و التوجيه ذات هيكلية واضحة و التي يتكون 
 أعضاؤها من اإلدارة العليا بالبنك.

 
. و ، تم إطالق العديد من المشاريع لدعم نمو البنك وتعزيز خدمات العمالء2014خالل عام 

م الصراف الجديد في فروع البنك و الذي تم ربطه بأنممة إدارة عالقات ذلك إطالق نما  شمل
العمالء و الذي يوفر القدرة لمومفي الفروع على تقديم مستويات أعلى من الخدمة للعمالء. كما 
تم إطالق خدمة النقد في حاالت الطوارئ، و التي تمكن العمالء من تنفيذ عمليات سحب النقد 

كما أطلق ريق أجهزة الصراف اآللي دون الحاجة الستخدام البطاقة. على مدار الساعة عن ط
البنك خدمات الرواتب اإللكترونية وخدمات التجارة اإللكترونية، والتي تمكن الشركات من دفع 

 إصدار خطابات اإلعتماد و خطابات الضمان إلكترونيا.اطلق ايضا  خدمة منسوبيها و  رواتب
 

مختارة  مختلفة عمالت اربعتحميل  ر الجديدة، والتي تتيح للعمالءأطلق البنك بطاقة السف كذلك
و كان  الدفع باستخدام العمالت المحلية خالل تواجدهم خارج المملكة.  لتمكينهم من ،الكترونيا  

البنك السعودي لإلستثمار أول بنك على مستوى المملكة في إطالق برنامج والء متكامل للعمالء 
استخدامه واإلستفادة منه. باإلضافة إلى كوننا من أوائل البنوك التي طبقت نمام سهولة بيتميز 

 على مستوى المملكة. أجهزة الصراف اآللي التفاعلية
 

 نتائج قطاعات األعمال
 

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

لعامي  من القوائم المالية الموحدة على ملخص لنتائج قطاعات األعمال 28يحتوي اإليضاح رقم 
 م.2013م و2014

 
قطاعات التالية:العلى الرئيسية بنك لتنقسم أعمال ا  

 

 الخدمات المصرفية لألفراد
 

المتوافقة مع الضوابط  يقدم البنك السعودي لالستثمار تشكيلة واسعة من الخدمات
المصرفية التقليدية لألفراد وقطاع األعمال من المؤسسات الصغيرة و الشرعية

والمتوسطة من مركزه الرئيس وعبر شبكة من الفروع موزعة على مناطق المملكة 
العربية السعودية. وتشمل الخدمات الحسابات الجارية، وحسابات التوفير وحسابات 

جموعة من المنتجات المصرفية الودائع ألجل، والمرابحة اإلسالمية، كما يقدم البنك م
من خالل فروعه. ويمتلك البنك شبكة واسعة من أجهزة  الضوابط الشرعيةالمتوافقة مع 

 الصرف اآللي لتغطية مناطق المملكة العربية السعودية.
 

 الخدمات المصرفية للشركات
 

 تركز الخدمات المصرفية للشركات على تقديم منتجات وخدمات مالية ذات جودة نوعية
عالية للشركات والمؤسسات والهيئات الحكومية ومؤسسات القطاع العام. ويتم تقديم هذه 
الخدمات من المراكز اإلقليمية الثالث للبنك في الرياض وجدة والخبر لتوفير حلول 
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مالية مبتكرة. وتشمل الخدمات والمنتجات المالية المقدمة تمويل المشاريع، وتمويل 
ل التجارة والخدمات، واالعتمادات المستندية للواردات رأس المال العامل، وتموي

والصادرات، وخطابات االعتماد للدفع عند االقتضاء،خطابات الضمان، خصم 
الكمبياالت، التحصيالت بأنواعها ومنتجات أخرى متعلقة بالتجارة العامة والمتوافقة مع 

 الشريعة االسالمية. 
 

 الخزينة 
 

إدارة المتاجرة بالعمالت األجنبية، وإدارة التمويل والسيولة، تتولى هذه الوحدة مسؤولية 
ومحافم استثمارات البنك والمنتجات المالية. كما تقوم إدارة الخزينة أيضاً بإدارة هيكل 
الموجودات والمطلوبات الخاص بالبنك، ومخاطر أسعار الفائدة، وتقدم التوجيه 

 .لمعطيات حجم الميزانية العمومية واألسعار
 

 شبكة الفروع
 

ً  عشر اثني تحتوي علىثمانية وأربعون فرعاً  م2014عام بلغ عدد فروع البنك نهاية   قسما
م ويقوم حالياً بتشغيل شبكة 2014لي خالل العام اآلصرف جهاز لل 38. كما أضاف البنك نسائياً 

كما   جهاز صرف آلي موزعة في أنحاء المملكة العربية السعودية. 429تضم ما مجموعه 
 جهاز. 3،790إلى  األجهزةمجموع  لجهاز نقاط البيع ليص 1.799أضاف البنك 

 
 برنامج )األصالة( للمصرفية االسالمية

 

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

ادراكاً لتزايد الطلب على المنتجات والخدمات االسالمية وأهمية المصرفية االسالمية، المحلي 
لبنك من خالل هذا باعتبارها توجهاً استراتيجياً للبنوك العاملة في المملكة والمنطقة. ويقوم ا
، وقد تمكن البنك من البرنامج بتشغيل أربعة وأربعون فرعاً تعمل وفق أحكام الشريعة اإلسالمية

المتوافقة مع  ، حيث بلغت القروضالضوابط الشرعيةالمتوافقة مع  والودائع حجم التمويلرفع 
لاير  مليار 7.3قدره م بارتفاع 2014لاير سعودي خالل العام  مليار 30.6 الضوابط الشرعية

 .لاير سعودي مليار 23.3م والذي بلغ 2013% مقارنة بالعام 32وبنسبة زيادة قدرها سعودي 
م 2014مليار لاير سعودي خالل العام  49.1 الضوابط الشرعيةالمتوافقة مع  كما بلغت الودائع

م والذي 2013ام % مقارنة بالع28مليار لاير سعودي وبنسبة زيادة قدرها  10.6بارتفاع قدره 
 مليار لاير سعودي. 38.5بلغ 

 

 الشراكات االستراتيجية
 

 تابعة في المملكة العربية السعودية:البنك ثالثة شركات يمتلك 
 

    شركة االستثمار لألوراق المالية والوساطة، والتي تقدم خدمات الوساطة وخدمات
ويمتلك  مليون لاير سعودي 250ويبلغ رأس مالها  الترتيب والحفم في األوراق المالية،
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جميع االسهم الصادرة تعتبر عادية وال يوجد اية ادوات دين  ،%100البنك فيها نسبة 
 . على الشركة

   ،ويمتلك  لاير سعودي اّلف 500يبلغ رأس مالها  شركة السعودي لالسثمار العقارية
جميع االسهم الصادرة تعتبر عادية وال يوجد اية ادوات دين  ،%100البنك فيها نسبة 

 .على الشركة
    ،اّلف لاير سعودي 25يبلغ رأس مالها  ،شركة السعودي االولى لالستثمار المحدودة 

، جميع االسهم الصادرة تعتبر عادية وال يوجد اية %100ويمتلك البنك فيها نسبة 
 .ادوات دين على الشركة

 
في المملكة  شركات شقيقة ثالثة في السعودي لالستثمار البنكيساهم   ما سبق،لى باإلضافة إ

 على النحو التالي : العربية السعودية

 
     إكسبرس )السعودية( المحدودة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة شركة أميركان

مسجله في المملكة العربية السعودية بالمشاركة مع شركة أميركان إكسبرس )الشرق 
% من 50ويمتلك البنك  مليون لاير سعودي 100يبلغ رأس مالها األوسط( البحرين،

رأس مالها، ونشاطها الرئيس هو إصدار البطاقات اإلئتمانية وتقديم منتجات أميركان 
 إكسبرس األخرى في المملكة.

 
    يبلغ  شركة أوريكس السعودية للتأجير التمويلي، وهي شركة مساهمة سعودية مقفلة

مليون سهم  55. عدد األسهم المصدرة فيها مليون لاير سعودي 550مالها رأس 
. ونشاطها الرئيس من األسهم المصدرة %38مليون سهم تمثل  20.90ويمتلك البنك 

 هو تقديم خدمات التأجير التمويلي في المملكة.
 

     شركة أمالك العالمية للتمويل و التطوير العقاري مشاركًة مع عدة شركات محلية و
يبلغ رأس  ية السعوديةبخليجية وهي شركة مساهمة مغلقة تعمل الشركة في المملكة العر

مليون سهم ويمتلك  90 . عدد األسهم المصدرة فيهامليون لاير سعودي 900مالها 
و نشاطها الرئيس هو تقديم  .ن األسهم المصدرةم% 32مليون سهم تمثل  29البنك 

 منتجات و خدمات التمويل العقاري.
 

 جميع الشركات أعاله مسجلة وتعمل في المملكة العربية السعودية.
 

، قام البنك بتحويل إستثماره في شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة 2014خالل عام  
السعودية "ميد غلف" من استثمار في شركة زميلة إلى إستثمار متاح للبيع حيث لم  –التأمين 

 .يعد هذا  اإلستثمار مؤهالً للمحاسبة عنه كاستثمار في شركة زميلة
 

 التصنيف االئتماني
 

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

إدارة  والدخول الى أسواق رأس المال فحسب، بل وإلمهار االلتزام باتباع أعلى المعايير في
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 من خاللوخالل العام قام البنك بمراجعة شاملة لتصنيفه االئتماني  لمعترف بها دولياً.المخاطر ا
وكالتي ستاندرد اند بورز و فيتش للتقييم االئتماني. فقد قامت وكالة ستاندارد اند بورز بمنح 

وتعرف وكالة لالجلين الطويل و القصير بدون تقلبات تستحق الذكر،  ”A-“ / “A-2“البنك 
 ستاندرد اند بورز هذين التصنيفين كالتالي:

 

     :التصنيف طويل األجل للمصدر 

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

 من المقترضين الحاصلين على تصنيفات أعلى. واألحوال اإلقتصادية
 

  شهرا(: 12التصنيف قصير األجل للمصدر )أقل من 

يمتلك مقدرة مقبولة على الوفاء بالتزاماته المالية إال أنه ” A-2“المقترض الحاصل على 

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

 من المقترضين الحاصلين على تصنيفات أعلى .  اإلقتصادية

 
لألجلين الطويل والقصير. وتعرف وكالة ” A-“ / “F2“وقد منحت وكالة فيتش البنك تصنيف 

 فيتش هذين التصنيفين كالتالي:

 

 :التصنيف طويل األجل للمصدر 

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

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

 المروف واالحوال االقتصادية من الحاصلين على تصنيفات أعلى .

 

  شهرا(: 12التصنيف قصير األجل للمصدر )أقل من 

لية، إلى جودة االئتمان مع مقدرة مقبولة على الوفاء بااللتزامات الما” F2“يشير تصنيف

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

 

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

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

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

 وتعكس هذه التصنيفات الممنوحة من قبل وكالتي ستاندرد اند بورز وفيتش قوة التقييم االئتماني

 لالساسيات االقتصادية المتينة للمملكة.

 

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

 .العالميةق اسوفي اال
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 توزيع االرباح
 

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

 

عن احتجاز المبالغ الضرورية لدفع الزكاة عن حصة الشركاء السعوديين وضريبة الدخل  ( أ
حصة الشركاء االجانب حسب النمام المطبق في المملكة. يقوم البنك بدفع المبالغ الى 
مصلحة الزكاة والدخل ومن ثم يقوم بخصم الزكاة المستحقة على الشركاء السعوديين 

 والضريبة المستحقة على الشركاء االجانب من صافي االرباح.
 
ن الصافي وذلك بعد خصم الزكاة % من االرباح المتبقية م25تخصيص ما ال يقل عن  ( ب

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

 

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

 
مليون لاير سعودي، بما  480، إقترح مجلس اإلدارة توزيعات أرباح نقدية بقيمة 2014في عام 
لاير سعودي للسهم، وذلك بعد الزكاة التي سيتم إستقطاعها من المساهمين  0.80مقدارة 

 مليون لاير سعودي.  هذا وقد اقترح مجلس االدارة أيضاً إصدار أسهم 42السعوديين والبالغة 
لاير سعودي لكل سهم، بما يعني منح سهم  10سهم بقيمة أسمية مليون  50مجانية مقدارها 
توزيعات األرباح و اصدار األسهم  يأقتراح عرضسهم قائم. هذا وسيتم 12مجاني واحد لكل 

 . 2015الغير العادية التي من المتوقع انعقادها خالل  العامةإجتماع الجمعية على المجانية 
 

مليون لاير  440، أقترح مجلس اإلدارة توزيعات أرباح نقدية للسنة بقيمة 2013في عام 
لاير سعودي للسهم، و ذلك بعد الزكاة  0.80سعودي، تعادل توزيعات األرباح هذه ما مقداره 

مليون لاير سعودي. هذا وقد  37.5التي سيتم استقطاعها  من المساهمين السعوديين والبالغة 
( 2014 ابريل 01)الموافق  1435 جمادة األخرة 01العادية المنعقدة في  مةالعاأقرت الجمعية 

ذلك االقتراح بشأن توزيعات األرباح. هذا وقد تم دفع صافي توزيعات األرباح  بعد أنعقاد 
 الجمعية.

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

 
البنك من أشخاص طبيعيين ممثلين بالمجلس بصفتهم الشخصية. وفيما يلي يتكون مجلس إدارة 

أزواجهم و دارة وكبار المدراء التنفيذيينبيان بإجمالي ما يمتلكه رئيس وأعضاء مجلس اإل
 وأوالدهم القصرمن أسهم أو أدوات دين:
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 أعضاء مجلس اإلدارة:
 

 اسم من تعود له المصلحة تسلسل

 نهاية العام بداية العام

 صافي التغيير
 نسبة التغيير

 عدد األسهم %
أدوات 
 أدوات الدين عدد األسهم الدين

 %2325 85.247 __ 88.913 __ 3.666 عبدهللا صالح بن جمعه 1

 %9 111 __ 1.333 __ 1.222 عبدالرحمن محمد الرواف 2

 %9 90 __ 1.090 __ 1.000 د. عبدالرؤوف محمد مناع 3

 %20.49 34.159 __ 200.866 __ 166.707 علي العذلصالح  4

 %9 222 __ 2.666 __ 2.444 مشاري ابراهيم المشاري 5

 %25 40.002 __ 200.000 __ 159.998 د. فؤاد سعود الصالح 6

 %9 111 __ 1.333 __ 1.222 عبدالعزيز عبدالرحمن الخميس 7

 %9 90 __ 1.090 ___ 1.000 د. عبدالعزيز عبدهللا النويصر 8

 %100 2.000  2.000  0 محمد عبدهللا العلي* 9

 2014يوليو  1 العلي الى مجلس االدارة في تاريخ انضم االستاذ محمدعبدهللا. 
 

 المدراء التنفيذيين:
 

 اسم من تعود له المصلحة تسلسل
 نهاية العام بداية العام

 صافي التغيير
 نسبة التغيير

 أدوات الدين عدد األسهم أدوات الدين عدد األسهم %

1 
 %16.79 211.947 __ 1.474.467 __ 1.262.520 مساعد بن محمد المنيفي

 % (35.56) (66.236) __ 120.000 __ 186.236 رمزي عبدهللا النصار 2

 %108.23 54.116 __ 104.116 _____ 50.000 ديفيد جونسون 3
 

 المدفوعات النظامية
 

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

 فيتم حسمها من األرباح الموزعة.
 

 حملة األسهم السعوديين. كمامليون لاير سعودي للزكاة لصالح  23.0وقد دفع البنك ما قيمته 
مليون لاير  26.8ن يالمساهمين غير السعوديمن قبل المدفوعة المستحقة وبلغت ضريبة الدخل 

مليون لاير سعودي كضرائب إستقطاع من  6.9سعودي. وقد قام البنك أيضا بدفع ماقيمته 
 م.2014ديسمبر  31المدفوعات لغير المقيمين خالل العام المنتهي في 
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البنك بإستالم تقديرات إضافية للزكاة و ضريبة الدخل والضرائب المستقطعة بإجمالي مبلغ قام 
مليون لاير سعودي يخص إقرارات الزكاة، وضريبة الدخل للبنك وضرائب  16.7يقارب 

 . قام البنك بتقديم إستئناف عن هذة التقديرات.2008إلى  2003مستقطعة عن األعوام من 
 

قرار إلمليون لاير سعودي  وذلك عن ا 383 هزكاة بمبلغ إضافي قدر إستلم البنك تقديرات
. هذه التقديرات اإلضافية كانت بسبب قيام البنك م2013و  2011و 2010 يالزكوي لعام

بخصم إستثمارات محددة طويلة األجل من الوعاء الزكوي، والذي لم تسمح به مصلحة الزكاة و 
هذه التقديرات لدى مصلحة الزكاة و ضريبة الدخل بعد  ضريبة الدخل. وقد قام البنك بإستئناف

التشاور مع مستشاري الزكاة الُمعينين، ولم يصل البنك أي رد بهذا الخصوص. ال يمكن في 
 الوقت الحالي البت بشكل أكيد بشأن أي تقدير معقول حول القيمة النهائية للزكاة المفروضة. 

 
مليون لاير سعودي كتأمينات إجتماعية للمومفين والتي  33.5كما قام البنك بدفع ما قيمته 

مليون لاير سعودي تمثل الحصص المدفوعة من قبل المومفين خالل العام 16.7تتضمن مبلغ 
جتماعية. كما قام البنك أيضا بدفع إلالعامة للتأمينات ا م للمؤسسة2014ديسمبر  31 في المنتهي

 وم تأشيرات ورسوم حكومية أخرى مرتبطة،مليون لاير سعودي مقابل رس 0.50ما قيمته 
 م.2014ديسمبر  31 في مليون لاير سعودي رسوم بلديات خالل العام المنتهي 3.4ومبلغ 

 
 العقوبات والجزاءات النظامية

 

خالل عام التالية لاير سعودي للجهات الرقابية  مليون 9.09بدفع غرامات قدرها  البنكقام 
 :م2014

 
 لاير سعودي مليون 9.03  السعوديمؤسسة النقد العربي 

 لاير سعودي مليون 0.06    هيئة سوق المال
 

 

 السعودة والتدريب

 

السعوديين إلى نسبة المومفين  حيث بلغت السعودة نسبة استمرار زيادة في نتيجة اللتزام البنك
 ك نسبة التوميف النسائيالبن رفعضافة إلى ذلك، إل. وبا2014ديسمبر  31 كما في 81%

 .من مجموع القوى العاملة%15إلى  لتصل
 

تدريبية منفصلة  دورة 728 ه، قدم البنك ما مجموع2014ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في 
للمومف  يوم تدريبي 9.47متوسط، بمعدل البنك.  يوم تدريب لمومفي 14،162 على موزعه

 .2014الواحد خالل عام 
 

وجها  المتنوعة: طريق مزيج من أساليب التدريبويواصل البنك إجراء دورات تدريبية عن 
 مجاالت كما تقدم هذه البرامج في اإللكتروني.  التعليم في قاعات التدريب وعن طريق لوجه

، وتخطيط أخالقيات العملمكافحة "غسل األموال"، واالمتثال، واالحتيال،  مختلفة مثل
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من % 95ما يزيد على ه  البرامج وقد أجتاز هذاستمرارية األعمال ومبادئ حماية المستهلك،
 مومفي البنك.

 
 متاحة  م اإللكترونييتعللل بوابة مستقله، 2014عام  كما أطلقت إدارة التطوير والتعليم في

البرامج  في  "جميع البنك السعودي لالستثمار للتعليم االلكتروني"أكاديمية تحت مسمى 24/7
مع إمكانية الوصول لها من داخل أو من خارج  االنجليزيةالعربية و هذه البوابة متاحة بالغتين 
 قد قاموامن إجمالي عدد المومفين مومف  1362 هناك . حتى اآلنالبنك باستخدام أي جهاز

تنشيط حساباتهم وبدأو باالستفادة منها، وجميع البرامج تم تصميميها لتتناسب مع مجموع ب
 الكفاءات المطلوبة لمومفي البنك

 
أهم أهداف البنك السعودي لإلستثمار، خلق بيئة عمل محفزة لدعم مفهموم " التعليم  كما أن أحد

المستمر"، وذلك من خالل تقديم مجموعة من البرامج التدريبية تتناسب مع األجيال الجديدة  من 
تم تصميم هذه البرامج لتتوافق مع متطلبات العمل والمهام المطلوبة منهم في  .حديثي التخرج

في تقديم البرامج التدريبية للمومفين الحاليين  البنك استمر نفس الوقتفي وم المهني. قبلهتمس
 والتي تعتبر استمراراً لخطط التطوير الموضوعة لكل مومف. 

 
التدريب لتقديم  ، باإلضافة إلى توسيع نطاق2014دعم هذه االستراتيجية خالل عام واستمر 

من  والمتخرجينالمعينين حديثا  يضم" للبنك الذي الجديدبرنامج الجيل " أستمراراً لـ عدة برامج
يح لمواكبة بشكل صح لتدريبهم وذلكالدراسات العليا وحملة  والجامعات السعودية الكليات

، أطلق البنك بشكل خاص المصرفيلمواجهة تحديات القطاع  كذلك المتغيرات المستقبلية.
ستة  إلى  يمتد". البرنامج السعوديين " جينللخريا ي" حصرلمصرفية الشركات"برنامجا تدريبيا 

 .مية المتخصصة لأشهر الشركات العا وقدم عن طريقأشهر 
 

 12ومدته "  الخريجين الجدد"  وذلك ببرنامج" الخريجين السعوديين" دعمويواصل البنك أيضا 
خريجي الجامعات العالمية والمحلية،    منأفضل المتقدمين  واستقطابإلى اجتذاب  شهر يهدف

مج "المسار نابراستمرار تم كذلك  عالية.  علميةودرجة  ،خلفية أكاديمية قوية لديهم ممن 
مميزي األداء في البنك، بصقل مواهبهم بشكل مكثف  " لتمكين المومفين  ينيللسعود السريع

في ليا ضمن فريق إدارة البنك تولي مناصب ع ولذلك لضمان تأهيلهم بشكل جيد مما يتيح لهم 
 .القريب المستقبل

 
 مزايا الموظفين

 

تستحق المزايا واجبة السداد للمومفين إما عند انتهاء خدماتهم أو خالل مدة عملهم وفقاً للخطوط 
العريضة المنصوص عليها في نمام العمل والعمال السعودي ووفقاً لسياسات البنك. وقد بلغت 

فيما يخص  م 2014ديسمبر  31قيمة المخصصات التي تم تجنيبها خالل السنة المنتهية في 
مليون لاير سعودي ويبلغ رصيد مكافأة نهاية الخدمه ما  3.9أة نهاية الخدمة للمومفين مكاف

 م.2014ديسمبر  31مليون لاير سعودي كما في  95.4يقارب 
 

يقدم البنك لمومفيه المؤهلين )المومفين( برنامج تحفيزي محسوب على أساس األسهم 
. بموجب هذا البرنامج يقوم البنك بمنح )البرنامج( والمسمى "برنامج منحة األسهم للمومفين"
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المومفين أسهم يتم إكتسابها خالل أربعة سنوات. تقاس تكلفة البرنامج على أساس قيمة األسهم 
في تاريخ الشراء، والتي يبدأ اإلعتراف بها خالل الفترة التي ينص خاللها الوفاء بشرط الخدمة 

يخ االستحقاق. تسجل خيارات أسهم المومفين بإستخدام طريقه تسعير مناسبه، والتي تنتهي بتار
من قبل البنك بالتكلفة، وتمهر كبند مخصوم من حقوق الملكية بعد تعديل مصاريف المعامالت، 

م بمنح 2014وتوزيعات األرباح، وأرباح أو خسائر بيع األسهم.  قام البنك خالل 
 31.6مليون لاير سعودي وبلغ رصيد البرنامج  22.3سمهاً بقيمة إجمالية قدرها 1.047.695

من القوائم المالية  37م. يحتوي اإليضاح رقم 2014ديسمبر  31مليون لاير سعودي كما في 
 الموحدة على معلومات إضافية حول البرنامج.

 
كما يقوم البنك بتقديم برامج أخرى لإلدخار واألمان الوميفي لمومفيه المؤهلين مبنية على 

شتركة بين المومف والبنك.  تدفع هذه المساهمات للمومفين في تاريخ استحقاق كل مساهمة م
 31برنامج. وقد بلغت قيمة المخصصات التي تم تجنيبها خالل السنة المنتهية في 

مليون لاير سعودي ويبلغ رصيد  4.2م فيما يخص برنامج األمان الوميفي 2014ديسمبر
م.  وقد بلغت قيمة 2014ديسمبر  31عودي كما في مليون لاير س62.8البرنامج ما يقارب 

فيما يخص برنامج   م2014ديسمبر 31المخصصات التي تم تجنيبها خالل السنة المنتهية في 
 مليون لاير سعودي. 51.6اإلدخار 

 
 عقود األطراف ذوي العالقة

 
تكن هناك فإنه لم الموحدة ( في القوائم المالية 34بخالف المعلومات الواردة في االيضاح رقم )

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

 

 تكوين مجلس اإلدارة
 

 مجلس اإلداره من السادة التالية أسمائهم:  كونيت
 

عضوية مجالس اإلدارة للشركات 
 المساهمة العامة األخرى

 
 التصنيف

 
 المنصب

 اإلسم

 
 عبدهللا صالح  بن جمعة  رئيس المجلس غير تنفيذي الزامل لالستثمار الصناعي

السعودية  –الوطنية للبتروكيماويات 
 عبدالعزيز عبدالرحمن الخميس نائب الرئيس غير تنفيذي العالمية للبتروكيماويات

 
 عبدالرحمن محمد الرواف عضومجلس إدارة غير تنفيذي -

 –شركة المراعي –مجموعة صافوال 
مدينة  –هرفي للخدمات الغذائية

 د. عبدالرؤوف محمد مناع عضومجلس إدارة غير تنفيذي المعرفة اإلقتصادية  

 
 عضومجلس إدارة غير تنفيذي السعودية إلعادة التأمين

 
 مشاري ابراهيم المشاري

 
 العذل صالح علي عضومجلس إدارة مستقل شركة االتصاالت السعودية
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 د. فؤاد سعود الصالح عضومجلس إدارة غير تنفيذي بروجاكس السعودية

 
 د. عبدالعزيز عبدهللا النويصر عضومجلس إدارة مستقل -

- 
 محمد عبدهللا العلي* عضومجلس إدارة مستقل

المزمع العامة ين على الجمعية يم وسيعرض هذا التع2014يوليو  1إدارة البنك في تاريخ  محمد عبدهللا العلي عضوا  في مجلسن االستاذ ي*تم تعي
      .2015عقدها خالل 

   

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

 االئتمانية والمصرفية والمالية في البنك.

  لجنة المراجعة، وتتكون من خمسة أعضاء إثنان منهم من أعضاء مجلس اإلدارة وثالثة
أعضاء من خارج المجلس، وتقوم لجنة المراجعة باإلشراف على أعمال الرقابة 
 الداخلية وتقدم التوصيات بخصوص تعيين المراجعين الخارجيين واألنشطة التابعة.

 اإللتزام. وتشرف هذه اللجنة أيضاً على أعمال لجنة
 
  لجنة الترشيحات والمكافآت، وتتكون من أربعة أعضاء، وتقوم اللجنة بمهام التوصية

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

عن تقديم  مسؤولة أيضاواللجنة  رات الالزمة إن دعت الحاجة.والتوصية بعمل التغيي
وغيرها من ، وتعديالتها لبنكاالتعويضات في  سياسة بالموافقة على للمجلسالتوصيات 

 المتصلة بسياسات واجراءات التعويضات. األنشطة
 

 باالشراف على إدارة ، وتتكون من خمسة أعضاء، وتقوم هذه اللجنة لجنة المخاطر
 المخاطر في البنك سواء مخاطر السوق، او اإلئتمان او مخاطر العمليات.

 
 وفيما يلي قائمة بأعضاء هذه اللجان: 

 

 اللجنة التنفيذية  لجنة المراجعة لجنة الترشيحات والمكافآت  *المخاطرلجنة 

عبدالعزيز عبدالرحمن 
 الخميس )الرئيس(

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

عبدالعزيز عبدالرحمن 
 الخميس )الرئيس(

 عبدالرحمن محمد الرواف محمد عبدهللا العلي مشاري ابراهيم المشاري عبدالرحمن محمد الرواف

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

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

د. عبدالعزيز عبدهللا 
 النويصر

 )عضومناحي المريخي 
 خارجي(

د. عبدالعزيز عبدهللا 
 النويصر

 م.2014يونيو  1* تم تشكيل اللجنة بتاريخ 
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 حضور أعضاء مجلس اإلدارة 
 

 م كالتالي:2014اجتماعات لمجلس اإلدارة خالل العام  خمسةتم عقد 
 

 أسماء االعضاء الحضور تاريخ االجتماع

 م09/03/2014
عبدهللا بن جمعة، عبدالرحمن الرواف، مشاري المشاري، عبدالعزيز 

 ، د. عبدالرؤوف مناع د. عبدالعزيز النويصر، صالح العذل  الخميس،

 م01/06/2014
عبدالرحمن الرواف، مشاري المشاري، عبدالعزيز عبدهللا بن جمعة، 

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

 م10/09/2014
عبدهللا بن جمعة، عبدالرحمن الرواف، مشاري المشاري، عبدالعزيز 

د. عبدالعزيز  ، صالح العذل، ، د. عبدالرؤوف مناعد. فؤاد الصالحالخميس، 
 ، محمد العليالنويصر

 م03/11/2014
عبدهللا بن جمعة، عبدالرحمن الرواف، مشاري المشاري، عبدالعزيز 

د. عبدالعزيز  ، صالح العذل، ، د. عبدالرؤوف مناعد. فؤاد الصالحالخميس، 
 ، محمد العليالنويصر

 م15/12/2014
عبدهللا بن جمعة، عبدالرحمن الرواف، مشاري المشاري، عبدالعزيز 

د. عبدالعزيز  ، صالح العذل، ، د. عبدالرؤوف مناعد. فؤاد الصالحالخميس، 
 ، محمد العليالنويصر

 
 م كالتالي:2014العام  للجنة التنفيذية خالل إجتماعاً  عشر اثناتم عقد 

 

 أسماء االعضاء الحضور تاريخ االجتماع

 د. فؤاد الصالح، عبدالرحمن الرواف، مشاري المشاري،عبدالعزيز الخميس  م26/01/2014

 م24/02/2014
، د. عبدالعزيز النويصر، د. فؤاد عبدالرحمن الرواف، عبدالعزيز الخميس

 الصالح

 م17/03/2014
د. فؤاد ، عبدالرحمن الرواف، مشاري المشاري، عبدالعزيز الخميس

 النويصر الصالح، د. عبدالعزيز

 م20/04/2014
د. فؤاد ، عبدالرحمن الرواف، مشاري المشاري، عبدالعزيز الخميس

 الصالح، د. عبدالعزيز النويصر

 م18/05/2014
د. فؤاد ، عبدالرحمن الرواف، مشاري المشاري، عبدالعزيز الخميس

 الصالح، د. عبدالعزيز النويصر

 م01/06/2014
د. فؤاد ، الرواف، مشاري المشاريعبدالرحمن ، عبدالعزيز الخميس

 الصالح، د. عبدالعزيز النويصر

 م06/07/2014

د. فؤاد ، عبدالرحمن الرواف، مشاري المشاري، عبدالعزيز الخميس
 الصالح، د. عبدالعزيز النويصر

 

 م09/09/2014
د. فؤاد ، عبدالرحمن الرواف، مشاري المشاري، عبدالعزيز الخميس

 النويصرالصالح، د. عبدالعزيز 
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 م21/09/2014
د. فؤاد ، عبدالرحمن الرواف، مشاري المشاري، عبدالعزيز الخميس

 الصالح، د. عبدالعزيز النويصر

 م30/10/2014
د. فؤاد ، عبدالرحمن الرواف، مشاري المشاري، عبدالعزيز الخميس

 الصالح، د. عبدالعزيز النويصر

 م26/11/2014
د. فؤاد ، الرواف، مشاري المشاريعبدالرحمن ، عبدالعزيز الخميس

 الصالح، د. عبدالعزيز النويصر

 م25/12/2014
د. فؤاد ، عبدالرحمن الرواف، مشاري المشاري، عبدالعزيز الخميس

 الصالح، د. عبدالعزيز النويصر

 
 م كالتالي: 2014 العام للجنة الترشيحات والمكافأت خالل ينإجتماعتم عقد 

 

 
 م كالتالي:2014اجتماعات للجنة المراجعة خالل العام  اربعةتم عقد 

 

 

 م كالتالي:2014خالل العام  المخاطرللجنة  واحد تم عقد اجتماع
 

 أسماء االعضاء الحضور تاريخ االجتماع

 م26/11/2014
د. فؤاد ، الرواف، مشاري المشاريعبدالرحمن ، عبدالعزيز الخميس

 الصالح، د.عبدالعزيز النويصر
 
 
 
 
 
 
 

 االعضاء الحضورأسماء  تاريخ االجتماع

 ، د. فؤاد الصالح، صالح العذلعبدالرحمن الرواف،  مشاري المشاري م15/01/2014

 ، د. فؤاد الصالح، صالح العذلعبدالرحمن الرواف،  مشاري المشاري م26/11/2014

 االعضاء الحضورأسماء  تاريخ االجتماع

 م06/03/2014
، عبدهللا العنزي، مناحي المريخي، د. عبدالرؤوف مناع، صالح الخليفي

 صالح العذل

 م01/06/2014
، عبدهللا العنزي، مناحي المريخي، د. عبدالرؤوف مناع، صالح الخليفي

 صالح العذل

 م09/09/2014
مناحي المريخي، ، عبدهللا العنزي، د. عبدالرؤوف مناع، صالح الخليفي

 صالح العذل

 م14/12/2014
، عبدهللا العنزي، مناحي المريخي، د. عبدالرؤوف مناع، صالح الخليفي

 محمد العلي
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 )باالف الرياالت السعودية(مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة والمدراء التنفيذيين 

 
 31العام المنتهي في  بلغت المكافآت المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة والمدراء التفيذيين خالل

 م كما يلي:2014ديسمبر 
 

 
 إقرار مجلس اإلدارة

 

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

 بالشكل الصحيح. أُعدت سجالت الحسابات أن 

  بفعالية. ذنفوأن نمام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة 

  على مواصلة نشاطه. البنكقدرة  فيأنه ال يوجد أي شك يذكر 

 الحسابات امراجعو
 

م تعيين السادة / برايس 2014 ابريل 1العادية المنعقدة في  العامة غيرتم في اجتماع الجمعية 
 م.2014ووترهاوس كوبرز والسادة / ديلويت اند توش كمراجعين لحسابات البنك للسنة المالية 

 
 الئحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية

 

قواعد حوكمة الشركات الصادرة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي  جميعيقوم البنك بإتباع 
 م.2014 في مارس

 
يقوم البنك بتطبيق األحكام اإلرشادية الواردة في الئحة حوكمة الشركات في المملكة العربية و

م فيما 12/11/2006هـ الموافق 21/10/1427السعودية الصادرة عن هيئة السوق المالية في 
 عدا الحكم الوارد ادناة:

 
 
 

أكبر ستة مدراء تنفيذيين  
والذين استلموا أعلى المكافآت 

 الرئيس التنفيذيبما فيهم 
 والمدير المالي

المستقلون وغير 
التنفيذيين من أعضاء 

 مجلس االدارة

أعضاء مجلس 
االدارة 
 التنفيذيين

 - 3.489 13.686 مكافـــــآت

 - 660 5.922 بـــــــدالت

أية مكافآت أخرى 
دفعت شهريا أو 

 سنويا
12.236 - - 
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 المعايير المحاسبية

 

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

 .والنمام األساسي للبنك البنوك ونمام الشركات السعودي
 

 المراجعة السنوية لفعالية الرقابة الداخلية
 

يشمل نمام الرقابة الداخلي للبنك على إدارة المراجعة الداخلية وإدارة اإللتزام وإدارة المخاطر 
ط والرقابة الداخلية الفعالة التي يتبعها وتؤثر هذه اإلدارات على جميع الجوانب المتعلقة بالضب

البنك. وذلك من خالل ما توفره من عوامل تساعد على الوصول لألهداف المنشودة للبنك مع 
وتعمل هذه اإلدارات وفق متطلبات وضوابط  .عدم اإلخالل بموضوعية واستقاللية تلك اإلدارات

بل اللجان المختصة وذلك تحت إشرافية تقدم من خالل خطة عمل دورية سنوية تعتمد من ق
 إطار متطلبات اإللتزام الصادر من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي.

 
وتقوم إدارة البنك بدعم هذه اإلدارات الرقابية والتأكد من سالمة ونزاهة إجراءاتها مع مراعاة 

 لبعض.اإللتزام بجميع األنممة الداخلية والخارجية وعدم تضارب تلك األنممة مع بعضها ا

   

وكنتيجة لهذه المنمومة الرقابية لم يصدر أية مالحمات جوهرية من أي من اإلدارات الرقابية 
 المذكورة سلفاً.

 

 واإلستدامة خدمة المجتمع
 

كمؤسسة مالية فإن دورنا مع ما تشهده المملكة العربية السعودية من تطور ونمو متواصلين، 
 التي نخدمها عمالئنا والمجتمعاتحاجات مساهمينا و وحيث أن؛ بالغ األهميةفي المملكة كبرى 
خدماتنا ومنتجاتنا لضمان  وتحسين واصل تطويرون نتكيف مع هذا التغير علينا أن، متغيرة

 التنمية المستدامة.
 

 أسباب عدم التطبيق متطلبات المادة رقم المادة

 المادة السادسة
 )د(

يجب على المستثمرين من االشخاص 
ذوي الصفة االعتبارية الذين يتصرفون 

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

الفعلي في التصويت وتصويتهم 
، وكذلك االفصاح عن تقاريرهم السنوية

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

 .األساسية الخاصة باستثماراتهم

اليملك البنك سلطة على هؤالء 
المساهمين ذوي الصفة االعتبارية 
اللزامهم بافصاح سياساتهم التصويتية 

فة الى ان تلك واالستثمارية. وباالضا
االسثمارات التمثل اهمية نسبية في 

 مجموع ملكية أسهم البنك.
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فاالستدامة تمكننا من النمر إلى ما نحدثه من آثار من عدة جوانب. وتستند إدارة االستدامة إلى 
، حيث أن تقرير اإلستدامة السنوي للبنك يمثل آدائنا واالجتماعية والبيئية إدارتنا االقتصادية

 .والتزامنا لجميع أصحاب المصالح
 

. جميع العمليات على مستوى البنكيوجه وإطار االستدامة الخاص بنا يقوم على خمس ركائز 
ت التي تحتاج حددنا المجاالحفم والعون، وقد وهذه الركائز هي: التكليف والنمو والرعاية وال

 .هذه الركائز الخمسةإلى مواصلة التحسين والتطوير تحت مملة 
 

كما حققنا خالل السنوات القليلة الماضية تقدماً كبيراً كأحد رواد القطاع المالي في المملكة 
العربية السعودية، فنحن اليوم نوفر إمكانية أفضل للحصول على التمويل وعدداً أكبر من 

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

كما أثبتنا قدرة متزايدة على المساهمة في بيئتينا االجتماعية والطبيعية، إذ نعتبر أن من 
إننا نعتبر من . المستمر تطورالمسؤوليتنا االجتماعية أن نثري مجتمعاتنا المحلية ونساهم في 

من  المحلية وفي تقدم التنمية في المملكة العربية السعوديةمسؤوليتنا المساهمة في المجتمعات 
 المشاريع االجتماعية في مجال التوعية البيئية وتطوير الثقافة المالية.خالل دعم 

 
أما في الجانب البيئي، فقد نجحنا في خفض تكاليف الماء والكهرباء لكل مومف دائم من مومفي 

الورق وعملنا على الحد من استهالكنا للوقود للمساعدة في البنك. كما استثمرنا في آليات توفير 
 المحافمة على الموارد الطبيعية المحدودة.

 
 :ما يلي 2014لعام للبنك  المسؤولية اإلجتماعيةومن أبرز مبادرات 

 
، الدمام مشروع محطات فليكس بايك للدراجات الهوائية والذي تم تطبيقه في كل من جدة

المتواصل لخدمة المجتمع وضمن إستراتيجيته الرائدة بالمشاركة البنك  في إطار سعي واإلحساء

في المملكة  هوائيةالدراجات بتقديم مفهوم مشاركة الالفاعلة في المسؤولية االجتماعية، قام البنك 

العربية السعودية، حيث تضمن مشروع مشاركة الدراجات توزيع العديد من الدراجات في مدن 

ممارسة ة العربية السعودية حيث يسمح هذا المشروع بإستئجار الدراجات ومتعددة داخل المملك

وبدون مقابل  رياضة ركوب الدرجات الهوائية في األماكن المخصصة لذلك بمواصفات عالمية

 .كوسيلة للتدريب أو المواصالت

للعام الثاني على  شملت المومفين والعمالءوالتي  لداء السكريإحتفالية اليوم العالمي نمم البنك 
ت اشتمل كما .ذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للسكريكان التوالي في مقر اإلدارة الرئيسي، و

لرفع مستوى وعي منسوبيه  ةعلى سلسلة من الفعاليات الصحية واإلجراءات الوقائي االحتفالية
  .أهمية الفحص الدوري للكشف عن أعراضهنشر حول هذا المرض و

دعم جامعة األمير سلطان ، وبكراسي متحركة التخصصي لألبحاث فيصلالملك  مستشفىتزويد 

دراسية، باإلضافة إلى رعاية اليوم العالمي لأليتام بالتعاون مع وزارة  منحة 30بأكثر من 

  الشؤون االجتماعية.
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شارك البنك بالتعاون مع  ".واكسب أجرها احفمها"لخيرية رعاية حملة إطعام الرمضانية ا

، حيث تستهدف «احفمها واكسب أجرها»جمعية إطعام حملة شهر رمضان المبارك بعنوان 

 ذلكالحملة ربات البيوت من خالل توجيههن بعدم اإلسراف وتقليل كمية الطعام المعد في 

 .الشهر

 

عودي لالستثمار شارك البنك السحيث . ت العيد في كل من الرياض، الدمام، جدةرعاية إحتفاال

من مسؤوليته قدم دعماً مالياً بهذه المناسبة وذلك انطالقاً و في احتفاالت عيد الفطر المبارك

 كما شارك البنك مع عدة جهات  ،لحضوره في العديد من المناسبات الكبيرة االجتماعية، وتعزيزاً 

 .العيد أنشطةرعاية في 

ات اليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار فعاليرعاية شارك البنك السعودي لالستثمار في 
كجزء من فعالية اليوم العاملي للدفاع المدني. كما وزع البنك على األطفال  "نحو مجتمع آمن"

 ليعيشوا دور رجل اإلطفاء في ذلك اليوم. قبعات رجل الدفاع المدنيالمشاركين 

من المبادرات، ولكن كانت ، حيث قام البنك بالعديد رمضان لجمعية الصمأنشطة شهر ية رعا
الرعاية في هذا الشهر خاصىة من نوعها وذلك تقديراً لموهبة واصرار المشاركين في 

 .المسابقات مختلقة الذين تحدوا اإلعاقة وحققوا إنجازات مذهلة

 الخاتمة
 

، ويخص الشريفين عن امتنانه لحكومة خادم الحرمين يسر مجلس اإلدارة أن يعبر مرة أخرى
زارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية على دعمهم بالشكر و

 على تعاونهم مساهمي البنكالمتواصل والبناء. ويود المجلس أيًضا أن يتقدم بالشكر إلى جميع 
. كما يعرب المجلس عن تقديره لثقة عمالء البنك السعودي لالستثمار والمساهمين، الدائم

    في البنك وإخالصهم ووالئهم.ولجهود مسؤولي وموم
 

 


