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

 م. 2015ديسمبر  31في 

ومركزه  م1976الصادر في عام  31كي رقم م/شركة مساهمة سعودية بموجب المرسوم الملكتأسس البنك 

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

على شبكة االنترنت هو االكتروني موقع البنك والمملكة العربية السعودية.  مناطق

www.saib.com.sa. 

 

 مالك البنك الرئيسيين هم:

 

 17.32                                   المؤسسة العامة للتقاعد% 

 17.26           نات اإلجتماعية المؤسسة العامة للتأمي%   

 8.59                          شركة سعودي أوجيه المحدودة% 

  7.49                شركة جي بي مورغان الدولية للتمويل% 

  7.20                                    البنك األهلي التجاري% 

 

 المتوافقة مع الضوابط الشرعية والمصرفية التقليديةواسعة من المنتجات والخدمات  مجموعةيقدم البنك 

المتوسطة والصغيرة من خالل الفرع الرئيسي وشبكة الفروع الممتدة على والمؤسسات لألفراد والشركات 

دمات ومنتجات مصممة خصيصا للشركات والمؤسسات الحكومية وشبه نطاق المملكة، ويقدم البنك خ

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

لى خدمات إدارة األصول من خالل شركته إضافة إلسواق السعودية والعالمية باألالوساطة في كل من ا

 في هذا المجال. ةوالتي تعتبر رائد ، شركة االستثمار لالوراق المالية والوساطة،له بالكاملوالمملوكة  ةالتابع

 

المملكة العربية السعودية وإلشراف مؤسسة النقد العربي السعودي المعمول بها في ألنظمة ليخضع البنك 

 التي تصدرها وزارة التجارة وهيئة السوق المالية. للوائح والتعليماتوا
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تعزيز البنك أعماله األساسية االستمرار في ملت أهم إنجازات البنك خالل هذا العام على وقد اشت

 والتنوع فيتحسين نوعية الخدمات االستمرار في توسيع قاعدة عمالئه ولى إوالمؤشرات المالية، باإلضافة 

ات المصرفية في الخدم الميكنةشبكة الصرف اآللي وتحقيق المزيد من زيادة برامج التمويل الشخصي و

، واصل والشركات لى التوسع في تقديم الخدمات المصرفية لألفرادإلألفراد. وكجزء من خطة البنك الهادفة 

البنك التوسع في برنامج )األصالة( للمصرفية اإلسالمية والتي تشمل خدمات التمويل واالستثمار المتوافقة 

فرعاً في مختلف مناطق  أربعة وأربعين البنك بتشغيل. ومن خالل هذا البرنامج يقوم الضوابط الشرعيةمع 

إستمر البنك في . وفيما يخص التصنيف اإلئتماني فقد الضوابط الشرعيةالمملكة، تعمل بالكامل وفق أحكـام 

البــنك على  صنفتااللتان وكالتي ســتاندرد اند بورز وفيتش  عملية مراجعة التصنيف اإلئتماني مع كل من

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

من منظمة أفضل  افضل بيئة عمل في السعوديةعلى عدة جوائز عالمية مثل جائزة م 2015خالل عام البنك 

من  المسؤولة، جائزة الملك خالد للتنافسية العالمية (VISA)شركة فيزا جائزة التميز من  ،مكان عمل

من مجلة الوالء  عن الخدمات المالية 2015مؤسسة الملك خالد الخيرية، جائزة برنامج الوالء لعام 

عالمة تجارية  100، جائزة التوظيف من معهد اإلدارة العامة بالرياض، التكريم ضمن أكثر البريطانية

بيئية مستدامة من منتدى  ، جائزة أفضل ممارساتالسعودية رواجاً في السعودية من صحيفة الوطن

 .من أكاديمية تتويج بدبي المسؤولية االجتماعية واالستدامة للشركات، وأخيراً التتويج بالوشاح الذهبي

 نتائج العمليات -

مليون  107قدره  إنخفاضم ب2015مليون لاير سعودي خالل العام  1.329حقق البنك دخالً صافياً بلغ 

 .مليون لاير سعودي 1.436م والذي بلغ 2014مقارنة بالعام % 7.5لاير سعودي أو ما نسبته 

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

المحفظة االستثمارية والقروض مخصوماً منها مصاريف العموالت الخاصة من الودائع والقروض 

مليون لاير سعودي في  1.540م مقارنة بـمبلغ 2015عودي في مليون لاير س 1.731األخرى، إلى 

% وتعزى هذه الزيادة بشكل أساسي إلى 12.4مليون لاير سعودي و بنسبة  191م بارتفاع قدره 2014

 كل من القروض والسلف، اإلستثمارات، وإيداعات أسواق المال.دخل الزيادة في 
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   487م، مقارنة بـ 2015يون لاير سعودي في العام مل 450 وبلغ مجموع األتعاب من الخدمات البنكية

 %. 7.6مليون لاير سعودي وبنسبة  37قدره  إنخفاضم  أي ب2014مليون لاير سعودي في العام 

مليون لاير سعودي في  2.531، مقارنة بـ  م2015 عام في مليون لاير سعودي 2.511بلغ دخل العمليات 

 %. 0.8مليون لاير سعودي أو  20قدره  إنخفاضم، ب2014عام 

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

مليون  943م مقارنة بـ 2015مليون لاير سعودي في عام  1.034المتاجرة ومخصص خسائر االئتمان 

م إلى صافي نسبة كفاءة 2015عام  م. وقد أدى حجم المصروفات التشغيلية في2014لاير سعودي في عام 

م، ويحسب معدل الكفاءة بقسمة 2014% لسنة 37.69م ، مقارنة بـ 2015%  لسنة 39.22بلغت 

مصاريف التشغيل قبل خصم المخصصات على إجمالي دخل التشغيل مخصوماً منها المكاسب الغير 

 وإدارة الموارد.  مكرره، وتمثل هذه النسبة مؤشراً مهماً وأساسياً لمدى كفاءة مراقبة

مليون لاير سعودي في عام  187بلغ مخصص االنخفاض في االستثمارات المقتناة لغير أغراض المتاجرة  

مليون  118م بينما بلغ مخصص خسائر االئتمان 2014مليون لاير سعودي في عام  10م مقارنة بـ 2015

م. وتشكل مخصصات 2014في عام  سعوديمليون لاير  221م مقارنة بـمبلغ 2015لاير سعودي في عام 

م استمراراً للسياسة المتحفظة التي يعتمدها البنك بإبقاء احتياطيات خسائر القروض عند 2015عام 

مستويات تتوافق مع حجم محفظة القروض واالستثمارات وتكون قادرة على استيعاب أية  خسارة محتملة 

 باإلضافة إلى التحسن في جودة األصول.

م وبلغ 2014% في عام 1.65م مقارنة بـ 2015% في عام 1.42على متوسط الموجودات بلغ العائد  

% في عام 13.00م مقارنة بـ 2015% في عام 11.12أيضا العائد على متوسط حقوق المساهمين 

 م .2014
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م  2015ديسمبر لعامي  31يتلخص صافي دخل البنك الموحد من قطاعات األعمال الرئيسية كما في 

 كما يلي: م2014و

 

 

 قائمة المركز المالي الموحدة
 

 م عند مستوى2014ديسمبر  31بنفس حجمه في م 2015 ديسمبر 31إجمالي الموجودات كما في إستمر 

 .مليار لاير سعودي 93.6

مليار لاير سعودي  18.8صل إلى يل% 16أو مليار لاير سعودي  3.6صافي االستثمارات بمبلغ  نخفضوا

% من إجمالي 82كما بلغت االستثمارات المصنفة كإستثمارات من الدرجة األولى . م2015ديسمبر  31في 

 م.2015ديسمبر  31المحفظة االستثمارية للبنك كما في 

مليار لاير  60% ليصل إلى 4.3 أو مليار لاير سعودي 2.5وارتفع صافي القروض والسلف بمبلغ  

كما مليون لاير سعودي  448 القروض والسلف غير العاملة و بلغتم. 2015ديسمبر  31سعودي كما في 

وانخفضت نسبة القروض  م.2014ديسمبر  31كما في مليون  436مقارنة بـ م 2015ديسمبر  31في 

م مقارنة بـ 2015ديسمبر  31% كما في 0.74والسلف غير العاملة مقارنة باجمالي القروض والسلف إلى 

 2015  2014 

 )باالف الرياالت(  )باالف الرياالت( 

 الخدمات المصرفية لألفراد
293.403 

 
317.538 

 الخدمات المصرفية للشركات
560.558 

 
439.804 

 الخزينة واالستثمار
446.210  625.870 

 والوساطةادارة األصول 
28.486  53.267 

 صافي الدخل
1.328.657  1.436.479 
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ديسمبر  31مليون لاير سعودي كما في  839 خسائر االئتمانبلغ مخصص وم. 2014% في 0.75

% في عام 189مقارنة بـ  تقريبا من القروض والسلف غير العاملة %187م بنسبة تغطية قدرها 2015

 .م2014

 مليار لاير سعودي 70.3 % لتصل إلى0.57 أو مليار لاير سعودي 0.4ودائع العمالء بمقدار  انخفضت

 %،6.6 أو مليار لاير سعودي 1.3بقيمة والتي ارتفعت الودائع تحت الطلب  منها ،م2015في نهاية عام 

 %.3.4 أو مليار لاير سعودي 1.7 بمقدار ةالودائع ذات العمول نخفضتبينما ا

مع بنك  بمبلغ مليار لاير سعوديمتوسط األجل م بإبرام إتفاقية قرض 2011مايو  30قام البنك بتاريخ 

لمدة خمس سنوات. هذا وقد استخدم القرض بالكامل، ويستحق سداده في  ألغراض التشغيل العام محلي،

م بإبرام إتفاقية قرض متوسط األجل مدته خمس 2012يونيو  24كما قام البنك بتاريخ  .م2016مايو 

ض بالكامل ألغراض التشغيل العام. تم إستخدام القرأيضاً  مع بنك محلي سنوات بمبلغ مليار لاير سعودي

تخضع هذه القروض لعمولة بمعدالت متغيرة. ويحق للبنك سداد كل   م.2017ويستحق سداده في سبتمبر 

قرض مبكراً عن موعده وذلك وفقاً لشروط وأحكام إتفاقية كل قرض. تشمل اإلتفاقيات أعاله على شروط 

تزم بها البنك بالكامل  كما في باإلضافه إلى شروط أخرى والتي ال ةتتطلب المحافظه على نسب مالية معين

 م.2015ديسمبر  31

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

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

سنوات بحيث يحتفظ البنك بالحق في االستدعاء  10لمساند. يبلغ أجل هذه الصكوك ومتطلبات رأس المال ا

المبكر لهذه الصكوك في نهاية الخمس سنوات األولى من مدة األجل، وذلك بعد الحصول على الموافقات 

النظامية ذات الصلة. تحمل هذه الصكوك ربح نصف سنوي بمقدار سعر اإلقراض بين البنوك السعودية 

 %.1.45بور( لستة أشهر باالضافة إلى )ساي

 إجمالي حقوق الملكية وكفاية رأس المال
 

مليار لاير  11.9م ، مقارنة بـ 2015مليار لاير سعودي كما في نهاية عام 12ارتفعت حقوق الملكية الى 

وبلغت نسبة إجمالي  مليون سهم. 650م. يبلغ مجموع األسهم القائمه للبنك 2014سعودي في نهاية العام 
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% كما في 12.66م مقارنة بـ 2015ديسمبر  31% كما في 12.85حقوق الملكية إلى إجمالي الموجودات 

م 2015ديسمبر  31كما في  7.78رافعة البنك المالية لتصل إلى  بلغ معدلم. وقد 2014ديسمبر  31

 م.2014ديسمبر  31في  7.90مقارنة بـ 

 480لاير سعودي لكل سهم بقيمة إجمالية قدرها  0.80زيع أرباح قدرها م بتو2015قام البنك خالل عام 

مليون لاير سعودي وذلك بالصافي بعد خصم الزكاة التي تم إستقطاعها من المساهمين السعوديين والبالغة 

 487.5م  بقيمة 2015مليون لاير سعودي. وباالضافة لذلك أقترح مجلس اإلدارة توزيعات أرباح لعام  42

لاير سعودي للسهم، و ذلك بالصافي بعد  0.75ن لاير سعودي، تعادل توزيعات األرباح هذه ما مقداره مليو

 إقترحمليون لاير سعودي. كما  47خصم الزكاة التي سيتم إستقطاعها من المساهمين السعوديين والبالغة 

 سهم، لكل سعودي لاير 10 أسمية بقيمة سهم مليون 50 مقدارها مجانية أسهم إصدار أيضاً  اإلدارة مجلس

 وإصدار األرباح توزيعات إقتراح عرض وسيتم هذا. قائم سهم 13 لكل واحد مجاني سهم منح يعني بما

 خالل إنعقادها المتوقع من التي عادية الغير العمومية الجمعية إجتماع خالل عليها للمصادقة المجانية األسهم

2016. 

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

% مقابل الموجودات المرجحة 8السعودي اإلحتفاظ بحد أدنى من رأس المال النظامي بمعدل اليقل عن 

 المخاطر.

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

مع الموجودات  ةسعودي، وبموجبها يتم قياس مدى كفاية رأس المال وذلك بمقارنة بنود رأس المال المؤهلال

المدرجة في قائمة المركز المالي الموحدة والتعهدات واإللتزامات المحتملة والمبالغ اإلسمية للمشتقات 

 بإستخدام المبالغ المرجحة إلظهار المخاطر المتعلقة بها.

م بلغت نسبة معدل كفاية رأس مال الركيزة االساسية والمساندة لتصل إلى 2015يسمبر د  31كما في 

 م.2014ديسمبر  31% كما في 17.08% مقارنة بـ 16.94
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 أضواء على الوضع المالي للخمس سنوات الماضية

 )بماليين الرياالت السعودية( 2015 2014 2013 2012 2011

 ملخص قائمة الدخل:     

 (1إجمالى الدخل ) 2.667 2.610 2.178 1.868 1.709

 (2إجمالى المصاريف ) 1.033 943 762 632 628

 ارباح العمليات 1.634 1.667 1.416 1.236 1.081

 المخصصات  305 231 129 324 373

 صافي الدخل 1.329 1.436 1.287 912 708

 ملخص الميزانية العمومية:     

 قروض وسلف، صافي 60.025 57.473 47.567 34.051 27.114

 استثمارات، صافي 18.842 22.397 17.696 10.912 8.893

 إستثمارات في شركات زميلة 939 846 1.071 966 895

 اجمالي الموجودات 93.634 93.626 80.495 59.067 51.946

 ودائع العمالء 70.329 70.733 57.044 40.414 36.770

 اجمالي حقوق الملكية 12.036 11.852 10.253 9.379 8.557

 

    
 النسب المئوية:

 العائد على متوسط حقوق الملكية % 11.12 13.00 13.11 10.17 8.48

 العائد على متوسط الموجودات % 1.42 1.65 1.84 1.64 1.37
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 مالءة رأس المال % 16.94 17.08 15.12 17.62 19.12

      

6.48 15.88 12.74 12.66 12.85 

حقوق الملكية إلى إجمالي الموجودات 

% 

 

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

( إجمالي المصاريف تشمل اجمالي المصاريف التشغيلية مستبعد منها كال من المخصصات وحصص حقوق الملكية غير 2)

 م.2011في  المسيطرة

                                                

 لتحليل الجغرافي لإليراداتا
 

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

 )باالف الرياالت السعودية( بالملخص ادناه:

 
 

 ادارة المخاطر  -

في  الجغرافية المواقع وتنوع المصرفية والعمليات المالية الخدمات قطاعات يتطلب التعقيد الذي تواجهه

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

 ذلك، إلى إضافة. للحصول على أفضل نسبة من العوائد في مقابل المخاطر المال التوزيع الفعال لرأس

 لدى يكون ووكاالت التصنيف االئتماني أن التنظيمية الجهات فيهم بما البنك، في المصلحة يتوقع أصحاب

 .البنك في أعمال أبعاد لى عدةع يرتكز وموثق عمل واضح إطار البنك

 اإلجمالي  المنطقة الشرقية الغربية  المنطقة المنطقة الوسطى 

2015 1.839.660 423.576 247.821 2.511.057 

2014 1.940.419 390.774 199.983 2.531.176 
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 سياسة فهناك دليل. المخاطر إلدارة المختلفة الجوانب تعالج التي السياسات من شاملة لدى البنك مجموعة

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

في  التي تواجه عمل البنك المخاطر كافة بشكل موسعحيث يغطي الدليل  السعودي العربي النقد مؤسسة

 المخاطر حوكمة المخاطر وسياسات إدارة هياكل أيضا كما يوضح الدليل. سعيه الحثيث نحو تحقيق أهدافه

 دليل ،المخاطر عمل تقبل إطارقبتها، ومن هذه السياسات المخاطر ومرا ورصد إدارة التي يتبعها البنك في

 الخزينة. سياسة دليل ،االئتمان سياسة

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

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

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

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

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

العمل الفعال لتقبل  المبادئ الخاصة إلطار"ي أقره مجلس اإلدارة في الذ المالي بمفهوم االستقرار المخاطر

 .السعودي العربي النقد كما اعتمدتها مؤسسة ،2013 نوفمبر 18المخاطر" الصادرة عن المجلس بتاريخ 

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

 .البنك الستراتيجية التي يتعين تحملها نتيجة المخاطر طبيعة •

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

 ؛(المخاطر تقبل) التي يتعين على البنك تحملها المخاطر من

 المخاطر حدود) الدخول فيها ينبغي التي الكمي للقياس القابلة األخرى المخاطر من مستوى أقصى •

 ؛(األخرى

تقبل المخاطر لوحدات  قياسات) بحسب قسم العمل في البنك العائدات مقابل للمخاطر المنشود التوازن •

 و ؛(العمل في البنك

 وبيئة ومخاطر وأمن تكنولوجيا المعلومات، التعويضات وبرامج الثقافة المنشودة للتوعية حول المخاطر •

من تقبل  الفعال الطار عمل البنك المرتكز إلى نطاق واسع لغرض التنفيذ مة داخل البنكااللتزام العا

 (.التقارير النوعية حول المخاطر) المخاطر

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

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

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

 .استمرارية األعمال
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 ويقدم التابعة لمجلس اإلدارة، عةجالمرايرتبط قسم التدقيق الداخلي في البنك بلجنة  سبق، ما إلى وباإلضافة

حول مراجعة أعمال البنك ويدعم التزام وحدات العمل بسياسات  قسم التدقيق تقريرا رسميا مستقال

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

دها البنك في الهامة التي تعترض أعمال البنك إلى جانب األساليب التي يعتم للمخاطر وصف يلي وفيما

 .المخاطر التصدي لهذه

 االئتمان مخاطر

وهي المخاطر التي تتمثل في عدم قدرة أحد أطراف معاملة ما  االئتمان، لمخاطر تعرضة بإدارة البنك يقوم

 للمخاطر وينشأ التعرض. مالية وهو ما يؤدي بالتالي إلى تكبيد البنك خسائر بالتزاماته المالية، على الوفاء

كما . االستثمارية للبنك وبالمحفظة بالقروض والسلف المالية المرتبطة المخاطر في األساس من االئتمانية

 التزامات مثل العمومية، المالية التي ال تندرج ضمن الميزانية األدوات في أيضا االئتمانية تكمن المخاطر

 .االئتمان تمديد

 يشتمل على قسم خاص لمراجعة المخاطر لذيوا االئتمان مخاطر إلدارة شامل عمل إطار البنك لدى ويوجد

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

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

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

 السوق مخاطر

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

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

 .األسهم األجنبي وأسعار الصرف

 العموالت أسعار مخاطر( أ

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

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

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

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

 .المقررة
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 العمالت مخاطر( ب

مركزها المالي  على األجنبية للعمالت السائدة الصرف أسعار في التقلبات مخاطر هي العملة مخاطر

 إجمالي وبشكل عملة التعرض لمخاطر كل لمستوى حدودا اإلدارة مجلس ويضع. وتدفقاتها النقدية

حيث يقوم البنك بمراقبة تلك المراكز بشكل  أثناء الليل وساعات النهار على حد سواء، لحدود المراكز

 روتيني مستمر. 

 األسهم أسعار مخاطر( ج

 نتيجة االستثمارية البنك المحفظة في لألسهم العادلة القيمة انخفاض مخاطر هي األسهم أسعار مخاطر

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

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

 .مستقل بشكل

 السيولة مخاطر

 المطلوب ضمن  الوقت به الخاصة التمويل متطلبات تلبية عدم قدرة البنك على مخاطر هي السيولة مخاطر

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

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

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

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

 البنك يجري كما. السعودي العربي النقد مبادئ التوجيهية لمؤسسةكي تكون منسجمة مع ال بانتظام الثابت

 الظروف من كال تشمل السيناريوهات التي من مجموعة إطار في السيولة اختبارات دورية منتظمة إلجهاد

 للمراجعة السيولة وإجراءات كافة سياسات وتخضع .والظروف األكثر ضغطا وصعوبة في السوق العادية

 .لجنة الموجودات والمطلوبات في البنك ولموافقةالمنتظمة 

 التشغيلية المخاطر

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

 .الناجمة عن حوداث خارجية أو األفراد واألنظمة،

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

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

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

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

التمارين على عملية التقييم الذاتي للمخاطر  خالل أقسام العمل وفي الوحدات المساندة في البنك وذلك من
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للمخاطر ومراقبتها  ومراقبتها، والمراقبة الوثيقة لخطط العمل المتفق عليها نتيجة لتمارين التقييم الذاتي

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

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

 من مجموعة أيضا البنك كما وضع .المستقبل من تلك الخسائر أو خفضها إلى اقصى حد ممكن في

الرصد االستباقي  وأقسام العمل في البنك من أجل تسهيل وحدات كافة تغطي المؤشرات الرئيسية للمخاطر

 .التشغيلية للمخاطر

 خطة إستمرارية العمل -

 إدراكا من البنك لمدى أهمية التخطيط الستمرارية األعمال فقد واصل البنك سعيه الدؤوب

 وال شك أن وجود خطة فعالة. 2015محرزا تقدما ملحوما في هذا المجال خالل عام 

 الستمرارية األعمال من شأنه تسهيل تصدي البنك بطريقة فورية مدروسة ومنسقة في حال

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

 يضا ألي خلل أو انقطاع في عملياته وإرجاع العمليات إلى وضعهاعلى التصدي بفعالية أ

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

 .العمليات بشكل كلي أو جزئي

 مستوى اختبارات خطته الستمرارية األعمالبتعزيز  2015وقد قام البنك خالل عام 

 ة بها. حيث أجرى البنك اختبارات مفصلة على حالتين منفصلتين من حاالتواإلجراءات المتعلق

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

 االختبارات ناجحة ومن شأنها تعزيز الثقة بأن البنك قادر على التعامل مع أي حالة طارئة قد

 البنك إجراء االختبارات لعملياته من حيث استمرارية األعمالتقع في أي وقت. وسيواصل 

 .حيث يجري اختبارات ال تقل عن مرتين في السنة

 األنظمة لبعض دعما احتياطيا فوريا البنك نفذ لعمالئه، انقطاع متواصلة ودون خدمة لتوفير إطار جهوده في

 كما سيتم توفير دعم احتياطي فوري للمزيد من األنظمة األخرى خالل عام  ،2015 عام خالل األساسية 

2016. 

 واصل البنك تركيزه الواسع على تدريب الموظفين على استمرارية العمل.كما 

 على2012وإقرارا بجهود البنك في مجال خطة استمرارية االعمال، فقد حصل البنك في عام 

 ه عملية استمرارية األعمال وعمليات مصرفيةعلى ما حققت ISO 22301شهادة اآليزو 

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

 



    

 م2015تقرير مجلس اإلدارة  
 

13 
 

 إستراتيجية تكنولوجيا المعلومات -
 

قام البنك بتطوير استراتيجية تحول طموحة لتقنية المعلومات تهدف لتلبية طلبات النمو القوية إلدارات 

األعمال. تركز هذه االستراتيجية، والتي أقرها مجلس االدارة، على تعزيز قطاع أعمال مصرفية األفراد 

ية الى مشاريع بمواثيق شاملة ، جي. تترجم هذه االستراتعمال وحدات الدعم المساندةألوالشركات باإلضافة 

تنفذ وفق منهجية موحدة إلدارة وحوكمة المشاريع. كما تقوم وحدة عمل مركزية بإدارة المشاريع بالرصد 

يتم اإلشراف عليه من قبل لجنة  والذي والتحقق من تنفيذ وأداء المشاريع. تم انجاز بناء هيكل حوكمة

 توجيهية من أعضاء االدارات العليا.

اطالق العديد من المشاريع لدعم نموالبنك وتعزيز خدمة العمالء. كان من ضمنها اطالق  2015العام شهد 

في الفروع، والتي تتيح لفروع  (CRM)ادارة عالقات العمالء  نظامتحقق من توقيع العمالء عبر لل نظام

على مدار  (ATM)البنك خدمة عمالئه بشكل أمثل. كما تم اطالق خدمة اصدار بطاقة الصراف اآللي 

، والتي تتيح للعميل امكانية استبدال البطاقة دون الحاجة لزيارة فروع البنك. قام البنك بتطوير 24x7الساعة 

، والتي (e-Corporate)وخدمات الشركات االلكترونية  (e-Commerce)خدمات التجارة االلكترونية 

لكترونيا. شهد العام المنصرم أيضا منتجات جديدة تمكن الشركات من الدفع عبر االنترنت وتنفيذ تعليماتها ا

رائدة كبطاقات الطالب والتسوق عبر االنترنت، حيث يمكن تفعيلها واستعمالها عبر بوابتي البنك الخاصة 

 (WooW). قام البنك بتعزيز برنامج الوالء (FlexxTouch)والموبايل  (FlexxClick)باالنترنت 

مال. يجدر بالذكر أيضا أن البنك كان السباق بتقديم أجهزة الصراف اآللي بميزات فريدة جديدة سهلة االستع

  .(Interactive Teller Machine)التفاعلي 

 قطاعات البنك -
  

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

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

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

 م.2014م و 2015على ملخص نتائج قطاعات األعمال لعامي 

 

 قطاع الشركات   ( أ

 للشركات عالية نوعية جودة ذات مالية وخدمات منتجات تقديم على للشركات المصرفية الخدمات تركز

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

 تمويل المقدمة المالية والمنتجات الخدمات وتشمل. مبتكرة مالية حلول لتوفير والخبر وجدة الرياض
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 للواردات المستندية واالعتمادات والخدمات، التجارة وتمويل العامل، المال رأس وتمويل المشاريع،

 التحصيالت الكمبياالت، خصم الضمان، االقتضاء،خطابات عند للدفع االعتماد وخطابات والصادرات،

، كما تقدم الحلول المالية االسالمية الشريعة مع والمتوافقة العامة بالتجارة متعلقة أخرى ومنتجات بأنواعها

 . المتوفرة لميكنة العملياتالمبتكرة إلدارة النقد والتي تعتمد على أفضل التقنيات 

 قطاع األفراد  ( ب

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

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

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

الحسابات الجارية، وحسابات التوفير وحسابات الودائع ألجل، والمرابحة اإلسالمية، كما يقدم البنك 

من خالل فروعه. ويمتلك البنك شبكة  الضوابط الشرعيةالمتوافقة مع مجموعة من المنتجات المصرفية 

 واسعة من أجهزة الصرف اآللي لتغطية مناطق المملكة العربية السعودية.

 قطاع الخزينة  ( ج

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

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

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

 شبكة الفروع -

 7 البنك أضاف كما. نسائياً  قسماً  12 على تحتوي فرعاً  48  م2015 عام نهاية البنك فروع عدد بلغ

 صرف جهاز 436 مجموعه ما تضم شبكة بتشغيل حالياً  ويقوم م2015 العام خالل اآللي للصرف جهاز

 ليصل البيع نقاط جهاز 2.522 البنك أضاف كما.  السعودية العربية المملكة أنحاء في موزعة آلي

 .جهاز 6.312 إلى األجهزة مجموع

 االسالميةبرنامج )األصالة( للمصرفية  -

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

ادراكاً لتزايد االهتمام الخاص لضمان توافقها مع أحكام الشريعة االسالمية ومالءمتها للسوق المحلي 
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المية، باعتبارها توجهاً استراتيجياً الطلب على المنتجات والخدمات االسالمية وأهمية المصرفية االس

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

، وقد تمكن البنك من رفع حجم التمويل والودائع المتوافقة مع تعمل وفق أحكام الشريعة اإلسالمية

كما لاير سعودي  مليار 32.6 الضوابط الشرعية، حيث بلغت القروض المتوافقة مع الضوابط الشرعية

مقارنة بالعام % 6.5مليار لاير سعودي وبنسبة زيادة قدرها  2.0قدره م بارتفاع 2015 ديسمبر 31في 

 52.5 الضوابط الشرعية. كما بلغت الودائع المتوافقة مع لاير سعودي مليار 30.6م والذي بلغ 2014

مليار لاير سعودي وبنسبة زيادة قدرها  3.4م بارتفاع قدره 2015 ديسمبر 31 في كمايار لاير سعودي مل

 مليار لاير سعودي. 49.1م والذي بلغ 2014% مقارنة بالعام 6.9

 كات االستراتيجية االشر  -

 يمتلك البنك ثالثة شركات تابعة في المملكة العربية السعودية:

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

 %،100ويمتلك البنك فيها نسبة  مليون لاير سعودي 250ويبلغ رأس مالها  في األوراق المالية،

تأسست الشركة  جميع االسهم الصادرة تعتبر عادية وال يوجد اية ادوات دين على الشركة.

م وتم تحويلها لشركة مساهمة مقفلة في عام 2007شركة ذات مسؤولية محدودة في يوليو ك

م. تقدم الشركة خدمات إستثمارية على شكل ضناديق استثمار بالتعاون مع مستشارين 2015

 31كما في  مليون لاير سعودي 4.393متخصصين، وقد بلغ مجموع الموجودات تحت إدارتها 

 الضوابط مع متوافقةمليون لاير سعودي مدار تحت محافظ  1.801، منها م2015ديسمبر 

  . الشرعية

  سعودي ويمتلك البنك فيها نسبة  اّلف لاير 500رأس مالها شركة السعودي لالسثمار العقارية، يبلغ

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

  اّلف لاير سعودي ويمتلك البنك  25لالستثمار المحدودة، ، يبلغ رأس مالها شركة السعودي االولى

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

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

 النحو التالي : السعودية على
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  100رأس مالها يبلغ  مقفلةسعودية مساهمة شركة أميركان إكسبرس )السعودية(، وهي شركة 

مالها، ونشاطها الرئيس هو إصدار البطاقات  % من رأس50مليون لاير سعودي ويمتلك البنك 

 اإلئتمانية وتقديم منتجات أميركان إكسبرس األخرى في المملكة.

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

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

 % من األسهم المصدرة. ونشاطها الرئيس هو تقديم خدمات التأجير التمويلي في المملكة.38تمثل 

 مغلقة يبلغ رأس سعودية وهي شركة مساهمة  ،ة للتمويل و التطوير العقاريلميشركة أمالك العا

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

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

 العقاري.

 أعاله مسجلة وتعمل في المملكة العربية السعودية.جميع الشركات 

 التصنيف االئتماني -

يعتبر التصنيف اإلئتماني عنصراً مهماً للمشاركة في األسواق المالية العالمية، وبما أن اإلقتصاد العالمي 

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

 أسواق رأس المال فحسب، بل وإلظهار االلتزام باتباع أعلى المعايير في إدارة المخاطر المعترف بها دولياً.

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

مع نظرة سالبة ومستقرة (  ”+A-2“ / “BBB“ ) بنكاالئتماني. فقد قامت وكالة ستاندارد اند بورز بمنح ال

جلين الطويل والقصير بدون تقلبات تستحق الذكر، وتعرف وكالة ستاندرد اند بورز هذين التصنيفين لأل

 كالتالي:

     :التصنيف طويل األجل للمصدر 

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

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

 المقترضين الحاصلين على تصنيفات أعلى.
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  شهرا(: 12التصنيف قصير األجل للمصدر )أقل من 

لى الوفاء بالتزاماته المالية إال أنه أكثر عرضة، يمتلك مقدرة مقبولة ع” A-2“المقترض الحاصل على 

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

 الحاصلين على تصنيفات أعلى . 

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

 هذين التصنيفين كالتالي:

 

 :التصنيف طويل األجل للمصدر 

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

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

 أعلى .الحاصلين على تصنيفات 

  شهرا(: 12التصنيف قصير األجل للمصدر )أقل من 

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

 األمان ليس بحجم هامش األمان للحاصلين على تصنيفات أعلى.

 

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

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

القطاعات المصرفية وأفضلها تنظيماً في الشرق االوسط وجميع األسواق الناشئة. وتعكس هذه التصنيفات 

لالساسيات االقتصادية المتينة  رد اند بورز وفيتش قوة التقييم االئتمانيالممنوحة من قبل وكالتي ستاند

 للمملكة.

ق اسوهذه التصنيفات من قبل وكالتي ستاندرد اند بورز و فيتش تعتبر " معايير تصنيف استثمارية " في اال

 .العالمية

 ادارة ضمان الجودة   -

 تالية:قام البنك بتوسيع نشاط إدارة الجودة ليشمل المهام ال

 المعايير بأفضل االلتزام أجل ومن السعودي، العربي النقد أطلقتها مؤسسة العمالء التي تطبيقاً لمبادئ حماية

 التدريبية والتوعوية والبرامج من اإلجراءات متنوعة فقد قامت إدارة ضمان الجودة بمجموعة المصرفية،
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 وعامة وعمالئها موظفيها تزويد تهدف إلى وكذلكالمستهلك،  حماية بمبادئ الوعي لتعزيز ترمي والتثقيفية،

 ومخاطرها، ومن تلك اإلجراءات والبرامج: بها المرتبطة المصرفية/  المالية بالمنتجات وتعريفهم الجمهور

 المستهلك. حماية بمبادئ للتعريف البنك، موظفي لجميع إلكترونية تدريبية تقديم دورة 

 وتثقيف بحماية المتعلقة المعلومات في عرض متخصصة البنك االلكتروني موقع في صفحة إنشاء 

 العمالء.

 الفروع. كافة على وتوزيعها الكتيبات وطباعة التدريبية لموظفي خدمة العمالء الدورات تقديم 

  األيزو الجودة إدارة شهادة الحصول على ISO 9001:2008  في مجال إدارة و معالجة شكاوى

 العمالء.

  وتوزيعها على فروع البنك.إصدار مطويات تثقيفية 

 العمالء. من أوسع شريحة لبعض المنشاءات العامة والخاصة لتغطية توعوية زيارات بعدة القيام 

  من مجموع شكاوى العمالء وفق معايير مؤسسة النقد العربي السعودي.100معالجة % 

ى نتائج بحوث القياس لتقييم عل االعتمادإلى  -االستراتيجي في إطار دورها  - اإلدارة العليا للبنكعمدت 

 للوصول إلى أقصى درجات الرضا، ومنها: تجربة العميل تطويرل واالستناد عليهامستوى رضا العميل، 

 نظام تطوير "Customer Relationship Management "آراء العمالء. الستطالع 

  القنوات وكفاءةالمنتجات  حيال رضاهم درجة وقياس ألف عميل، 100استطالع آراء أكثر من 

 المصرفية.

 .إنشاء صفحة صوت العميل في موقع البنك األلكتروني، لعرض نتائج االستطالعات 

 مشروع تنفيذ ”Mystery Shopper“  ،والخدمات القنوات وتحسين كافة لقياس المتسوق الخفي 

 المقدمة.

 

 الخدمة، جودة من: كل ولتحسين اإلدارة العليا للبنك في الهدف االستراتيجي لتقليل التكاليف، من مساهمة

األجراءات، ورفع مستوى األداء العام، وزيادة سرعة انجاز العمليات الداخلية، وتقليل نسبة  وفعالية

 فقد عملت اإلدارةعلى اآلتي: األخطاء،

 

  أتفاقية مستوى الخدمه " 28تفعيلService Level Agreement.ما بين إدارات البنك " 

 " إعتماد منهجيةLean Six Sigma.لتنفيذ عدة مشاريع تطويرية للعمليات الداخلية في البنك " 

 مركز األبتكار " إنشاءInnovation Centerموظفي البنك. لدى االبتكار ثقافة ونشر "، لتحفيز 

 فكرتي برنامج تطبيق "My Idea "وقد فكرة، 28 قبول وتم البنك، موظفي من المقدمة األفكار لدراسة 

 .أفكارهم قبلت الذين للمشاركين تكريمي حفل أقيم
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 سياسة توزيع األرباح -

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

 البنكي كما يلي:

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

االجانب حسب النظام المطبق في المملكة. يقوم البنك بدفع المبالغ الى مصلحة الزكاة والدخل الشركاء 

ومن ثم يقوم بخصم الزكاة المستحقة على الشركاء السعوديين والضريبة المستحقة على الشركاء 

 االجانب من صافي االرباح.

د خصم الزكاة والضريبة % من االرباح المتبقية من الصافي وذلك بع25تخصيص ما ال يقل عن  (ب

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

 االقل رأس المال المدفوع.

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

 الجمعية العمومية.

 0.75 بواقع سعودي لاير مليون 487.5 بقيمة نقدية أرباح توزيعات اإلدارة مجلس إقترح 2015 عام في

 لاير مليون 47 والبالغة السعوديين المساهمين من إستقطاعها سيتم التي الزكاة بعد وذلك للسهم سعودي لاير

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

 إقتراح عرض وسيتم هذا. قائم سهم 13 لكل واحد مجاني سهم منح يعني بما سهم، لكل سعودي لاير

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

 .2016 خالل إنعقادها المتوقع من

مليون لاير سعودي، بما مقدارة  480، إقترح مجلس اإلدارة توزيعات أرباح نقدية بقيمة 2014في عام 

 42لاير سعودي للسهم، وذلك بعد الزكاة التي سيتم إستقطاعها من المساهمين السعوديين والبالغة  0.80

ليون سهم بقيمة م 50مليون لاير سعودي.  هذا وقد اقترح مجلس االدارة أيضاً إصدار أسهم مجانية مقدارها 

وقد تم اعتماد هذه سهم قائم. 12لاير سعودي لكل سهم، بما يعني منح سهم مجاني واحد لكل  10أسمية 

 8هـ الموافق 1436جمادى األول  17االرباح في اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي انعقدت بتاريخ 

 م.2015مارس 
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  الزكاة والمدفوعات النظامية -

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

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

 األرباح الموزعة.

بلغت ضريبة  السعوديين. كمامليون لاير سعودي للزكاة لصالح حملة األسهم  16.4وقد دفع البنك ما قيمته 

مليون لاير سعودي. وقد قام البنك أيضا 18 ن يالمساهمين غير السعوديمن قبل المدفوعة المستحقة والدخل 

مليون لاير سعودي كضرائب إستقطاع من المدفوعات لغير المقيمين خالل العام المنتهي  6.1بدفع ماقيمته 

 م.2015ديسمبر  31في 

 397قديرات إضافية للزكاة و ضريبة الدخل والضرائب المستقطعة بإجمالي مبلغ يقارب قام البنك بإستالم ت

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

 . قام البنك بتقديم إستئناف عن هذة التقديرات.2009إلى  2003

 ألعوامقرار الزكوي لإلمليون لاير سعودي  وذلك عن ا 383 هقدر إستلم البنك تقديرات زكاة بمبلغ إضافي

. هذه التقديرات اإلضافية كانت بسبب قيام البنك بخصم إستثمارات محددة طويلة م2013و  2011و 2010

تسمح به مصلحة الزكاة و ضريبة الدخل. وقد قام البنك بإستئناف هذه  األجل من الوعاء الزكوي، والذي لم

لدى مصلحة الزكاة و ضريبة الدخل بعد التشاور مع مستشاري الزكاة الُمعينين، ولم يصل البنك التقديرات 

أي رد بهذا الخصوص. ال يمكن في الوقت الحالي البت بشكل أكيد بشأن أي تقدير معقول حول القيمة 

 النهائية للزكاة المفروضة. 

مليون لاير سعودي كتأمينات إجتماعية للموظفين والتي تتضمن مبلغ   43.2كما قام البنك بدفع ما قيمته

ديسمبر  31 في مليون لاير سعودي تمثل الحصص المدفوعة من قبل الموظفين خالل العام المنتهي 19.6

مليون لاير سعودي  0.40جتماعية. كما قام البنك أيضا بدفع ما قيمته إلالعامة للتأمينات ا م للمؤسسة2015

مليون لاير سعودي رسوم بلديات  3.00ومبلغ  سوم تأشيرات ورسوم حكومية أخرى مرتبطة،مقابل ر

 م.2015ديسمبر  31 في خالل العام المنتهي
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 ةالعقوبات والجزاءات النظامي -

 م:2015لاير سعودي للجهات الرقابية التالية خالل عام  الف 125بدفع غرامات قدرها  قام البنك

 لاير سعودي ألف 25  السعوديمؤسسة النقد العربي 

 لاير سعودي ألف 100    هيئة سوق المال

   السعودة والتدريب -

 83.2%نتيجة اللتزام البنك في استمرار زيادة نسبة توطين الوظائف حيث بلغت نسبة الموظفين السعوديين 

كما حرصت إدارة البنك على رفع نسبة النساء العامالت في البنك من خالل  2015.ديسمبر 31 كما في 

من مجموع القوى   %17.8برامج التدريب والتأهيل وبرامج اإلحالل لتتواكب مع تطلعات البنك لتصل الى 

 العاملة

ج ما مما أنت 617، قدم البنك مجموعة برامج تدريبية بعدد م2015ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في 

يوم تدريبي للموظف  9.51لموظفي البنك بمختلف اإلدارات بمعدل  هيوم  تدريبي تم تقديم 14.812يعادل 

 .م2015الواحد خالل عام 

  

متدرب  120. و تستوعب ما يصل إلى م2014أكاديمية البنك السعودي لالستثمار رسميا في عام  تم افتتاح

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

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

 .فيها 2015التدريب خالل عام الدورات أغلب  فقد تم تقديموجود األكاديمية ل ونتيجة

 

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

برنامج مختلفة في القنوات األلكترونية.  400والمكتبة األلكترونية" وذلك من خالل توفير أكثر من  –المرئي

في البنك لتنمية وتطوير كفاءاتهم، العامة كي من أهم فوائد التعلم اإللكتروني، هو مساعدة جميع الموظفين 

جميع تم إتاحة تساعدهم في تأدية واجباتهم الوظيفية اليومية. أيضا تم إعطاء الموظفين الحرية للتعليم، حيث 

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

 الذكية، و متاحة باللغتين العربية و اإلنجليزية.و الهواتف الحاسوب 

 

برامج مختلفة لحديثي التخرج وذلك لتناسب جميع إدارات البنك، وبعض البرامج المتخصصة  ةم البنك عدقد

الدارات معينة. مثل برامج "برامج مدراء المستقبل، وتحليل المخاطر، المحاسب اإلداري، مساعد إداري، 

 رنامج الجيل الجديد".وبرنامج العمليات، وب
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طالب وطالبة، وتم  80زاد عدد قبول المتدربين في برنامج التدريب التعاوني مع الجامعات  هذا العام إلى  

 منهم، بعد تخرجهم.  35توظيف 

  مزايا الموظفين -

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

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

 4.5فيما يخص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  م2015ديسمبر  31تم تجنيبها خالل السنة المنتهية في 

 31مليون لاير سعودي كما في  86.7مليون لاير سعودي ويبلغ رصيد مكافأة نهاية الخدمه ما يقارب 

 م.2015ديسمبر 

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

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

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

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

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

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

مليون لاير سعودي وبلغ رصيد البرنامج  27.9سمهاً بقيمة إجمالية قدرها 1.367.807م بمنح 2015

ئم المالية من القوا 37م. يحتوي اإليضاح رقم 2015ديسمبر  31مليون لاير سعودي كما في  49.9

 الموحدة على معلومات إضافية حول البرنامج.

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

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

 31مليون لاير سعودي كما في    75.9برنامجي األمان الوظيفي واالدخار ما يقارب المخصصات لكل من 

مليون لاير سعودي  42. كما بلغت قيمة المخصصات التي تم تجنيبها للبرنامجين مايقارب م2015ديسمبر 

 م.2015في عام 

 

 



    

 م2015تقرير مجلس اإلدارة  
 

23 
 

 مع األطراف ذات العالقة  المعامالت -

االعتيادية، بالتعامل مع أطراف ذات عالقة. كما تخضع أرصدة و تقوم المجموعة في سياق أعماله 

معامالت  األطراف ذات العالقة ألحكام نظام مراقبة البنوك واألنظمة األخرى الصادرة عن مؤسسة النقد 

حوكمة ادئ لمب تحديثاً  ،2014، خالل عام أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي العربي السعودي. وقد

و الحاجة الى  طراف ذات العالقةتعرف األالعاملة في المملكة العربية السعودية التي  الشركات للبنوك

معالجة تلك المعامالت ذات الصلة بشكل عادل وبدون إعطاء أولوية لتلك األطراف و تحدد تضارب 

المصالح المحتمل ضمن تلك المعامالت، وكذلك تقرر متطلبات اإلفصاح عن تلك المعامالت الخاصة 

 طراف ذات العالقة.باأل

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

التي تمت الموافقة عليها من هذه السياسة مع اللوائح الجديدة الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي، و

 يفات التالية بخصوص األطراف ذات العالقة:. وتشمل هذِه اللوائح التعرقبل مجلس إدارة البنك

 ،إدارة البنك و/أو أفراد األسرة المباشرين 

  ،المساهمين الرئيسيين للبنك و/أو أفراد األسرة المباشرين 

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

  و من قبل البنك يتم إدارتهامنافع األخرى التي الخطط موظفي البنك مثل التقاعد أو  منافعصناديق ، 

  أي أطراف أخرى تكون إدارتها والسياسات التشغيلية الخاصة بها متأثرة جوهرياً بشكل مباشر أو غير

 مباشر من قبل البنك.  

لطة لوضع تشمل إدارة البنك أولئك األشخاص الذين يتحملون المسؤولية لتحقيق أهداف البنك والذين لديهم الس

السياسات واتخاذ القرارات التي يتم من خاللها متابعة تلك األهداف. وبالتالي يشمل تعريف اإلدارة أعضاء 

 مجلس إدارة البنك وأعضاء إدارة البنك التي تتطلب إعتماد عدم الممانعة من مؤسسة النقد العربي السعودي.

د واألحفاد والذين قد يكونوا مساهمين رئيسيين أو أعضاء يشمل أفراد األسرة المباشرين اآلباء و األزواج واألوال

 إدارة والذين يمكن اعتبارهم متحكمين مؤثرين أو تؤدي العالقة األسرية بينهم أن يكونوا متحكمين أو مؤثرين.

% من حق ملكية التصويت للبنك و/ أو مصلحة 5يشمل المساهمين الرئيسيين المالك الذين يملكون أكثر من 

 للبنك. التصويت
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ديسمبر  31الموحدة كما في  تتلخص األرصدة الناتجة عن هذه المعامالت والمدرجة في بالقوائم المالية

 كاآلتي:  2015

 2015  

 

 بآالف الرياالت

  السعوديـــة

 إدارة البنك و/أو أفراد األسرة المباشرين: -1  

 قروض وسلف  92.138 

 ودائع العمالء 372.928      

 المساهمين الرئيسيين للبنك و/أو أفراد األسرة المباشرين:  

 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى 2.560 

 قروض وسلف 536.467 

 ودائع العمالء 12.242.900 

 قرض ألجل 1.000.000 

 سندات دين ثانوية 704.000 

 التعهدات واإللتزامات المحتملة 2.627.139 

  
 الزميلة للبنك والمؤسسات التي يتم المحاسبة عنها بإستخدام طريقة الملكية:الشركات 

 قروض وسلف  849.102 

 ودائع العمالء 32.172 

 التعهدات واإللتزامات المحتملة 849.084 

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

 البنك:

 ودائع العمالء و مطلوبات أخرى 280.916 
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:المالية الموحدة فيما يلي تحليالً باإليرادات والمصاريف المتعلقة بالمعامالت مع األطراف ذات العالقة والمدرجة في القوائم  

 

 

 

 

 

 

 2015  

 

 بآالف الرياالت

 السعوديـــة
 

 إدارة البنك و/أو أفراد األسرة المباشرين:  

 دخل عموالت خاصة 3.894 

 مصاريف عموالت خاصة 41 

 أتعاب خدمات بنكية 5 

 المساهمين الرئيسيين للبنك و/أو أفراد األسرة المباشرين:  

 دخل عموالت خاصة 30.752 

 مصاريف عموالت خاصة 36.942 

 أتعاب خدمات بنكية 3 

  
 الشركات الزميلة للبنك والمؤسسات التي يتم المحاسبة عنها بإستخدام طريقة الملكية: -1

 دخل عموالت خاصة 2.128 

 أتعاب خدمات بنكية 3.130 

  
المنافع األخرى التي يتم إدارتها من صناديق منافع موظفي البنك مثل التقاعد أو خطط  -2

 قبل البنك:

 مصاريف عموالت خاصة 724 

 4.368 
 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة ولجان المجلس  األخرى: -3
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 االدارة مجلس تكوين -

عضوية مجالس اإلدارة للشركات المساهمة العامة 

 األخرى

 اإلسم المنصب التصنيف

شركة حصانة  -الزامل لالستثمار الصناعي

المؤسسة العامة للخطوط السعودية.-االستثمارية  

جمعة بن صالح بن عبدهللا رئيس المجلس غير تنفيذي  

العالمية لسعودية ا –الوطنية للبتروكيماويات 

. للبتروكيماويات  

 

 عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب الرئيس غير تنفيذي

 الخميس

تنفيذي غير - عضو مجلس  

 اإلدارة 

 محمد بن سعود بن د.فؤاد

 الصالح

المؤسسة العامة للتأمينات  -مدينة المعرفة اإلقتصادية

 االجتماعية. 

 مجلس عضو مستقل

 اإلدارة

 بن محمد بن د.عبدالروؤف

مناع عبدهللا  

 مجلس عضو مستقل -

 اإلدارة

 عبدهللا بن د.عبدالعزيز

 النويصر

تنفيذي غير -  مجلس عضو 

 اإلدارة

 محمد بن عبدالرحمن

 الرواف

تنفيذي غير السعودية  إلعادة التأمين  مجلس عضو 

 اإلدارة

 ابراهيم بن مشاري

 المشاري

 مجلس عضو مستقل -

 اإلدارة

 احمد بن عبدهللا بن محمد

 العلي

 مجلس عضو مستقل شركة االتصاالت السعودية

 اإلدارة

 حمود بن علي بن صـالح

 العذل

 
 

 لجان مجلس اإلدارة -

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

 االئتمانية والمصرفية والمالية في البنك.
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  المراجعة، وتتكون من خمسة أعضاء إثنان منهم من أعضاء مجلس اإلدارة وثالثة لجنة
أعضاء من خارج المجلس، وتقوم لجنة المراجعة باإلشراف على أعمال الرقابة الداخلية 

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

  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 والتوصية بعمل 

أيضا الزمة إن دعت الحاجة.التغييرات ال مسؤولة للمجلسعن تقديم التوصيات  واللجنة

على سياسةبالموافقة في األنشطة، وتعديالتهالبنكاالتعويضات من المتصلةوغيرها

 بسياساتواجراءاتالتعويضات.
 باالشراف على إدارة المخاطر ، وتتكون من خمسة أعضاء، وتقوم هذه اللجنة لجنة المخاطر

 البنك سواء مخاطر السوق، او اإلئتمان او مخاطر العمليات.في 
  لجنة اإللتزام، وهي لجنة منبثقة من لجنة المراجعة، وتتكون من ثمانية أعضاء ثالثة من

مجلس اإلدارة وخمسة من إدارة البنك، وتقوم هذه اللجنة بمهام مراقبة عدم االلتزام، والتأكد 
، وإرساء ات المالئمة إلدارة مخاطر عدم اإللتزاممن أن لدى البنك السياسات واإلجراء

 االطار العام لعمل إدارة االلتزام.
  ،في الشرعي الحكم بيان بمهام اللجنة هذه وتقوم أعضاء، ثالثة من وتتكوناللجنة الشرعية 

 القرارات وإصدار ونحوها ونماذج واتفاقيات عقود من يتبعها وما لها المرفوعة المعامالت
 على تنفيذها من والتأكد الشرعية اللجنة بقرارات البنك التزام من والتحقق بشأنها، الشرعية

 المالحظات اللجنة تتلقى ذلك إلى وباالضافة. الشرعية الرقابة خالل من الصحيح الوجه
 .عليها والرد وعمالءه، البنك إدارات من الشرعية بالنواحي المتعلقة واالستفسارات

 
 بأعضاء هذه اللجان:وفيما يلي قائمة  
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اللجنة 

 الشرعية

لجنة الترشيحات  لجنة المخاطر لجنة اإللتزام

 والمكافآت

اللجنة  لجنة المراجعة

 التنفيذية

محمد علي 

القريء 

 )الرئيس( 

محمد بن عبدهللا 

بن احمد العلي 

 )الرئيس(

عبدالعزيز بن 

عبدالرحمن 

 الخميس )الرئيس( 

عبدالرحمن بن 

محمد الرواف 

 )الرئيس(

محمد بن عبدهللا 

بن احمد العلي 

 )الرئيس(

عبدالعزيز بن 

عبدالرحمن 

الخميس 

 )الرئيس(

فهد نافل 

 الصغير

د.عبدالروؤف بن 

محمد بن عبدهللا 

 مناع

عبدالرحمن بن 

 محمد الرواف

صـالح بن علي 

 بن حمود العذل

د.عبدالروؤف بن 

محمد بن عبدهللا 

 مناع

 

عبدالرحمن بن 

 محمد الرواف

عبدالعزيز 

 أحمد المزيني

صـالح بن علي 

 بن حمود العذل

د.فؤاد بن سعود 

 بن محمد الصالح

مشاري بن 

 ابراهيم المشاري

صالح الخليفي 

 )عضو خارجي (

د.عبدالعزيز 

بن عبدهللا 

 النويصر

د.عبدالعزيز بن  سامباث فيالمور -

 عبدهللا النويصر

د.فؤاد بن سعود 

 بن محمد الصالح

عبدهللا 

العنزي)عضو 

 خارجي ( 

مشاري بن 

ابراهيم 

 المشاري

مشاري بن  أمجد صديقي -

 ابراهيم المشاري

مناحي  

المريخي)عضو 

 خارجي (

د.فؤاد بن 

سعود بن 

 محمد الصالح

 - - - - شانكار شاتاناثان -

 - - - - سعود الشمري -

حسن خلف  

 الفاعوري

- - - - 



    

 م2015تقرير مجلس اإلدارة  
 

29 
 

 حضور أعضاء مجلس اإلدارة  -

 م كالتالي:2015اجتماعات لمجلس اإلدارة خالل العام  خمسةتم عقد 

 أسماء االعضاء الحضور تاريخ االجتماع

 م08/03/2015
عبدهللا بن صالح بن جمعة، عبدالرحمن الرواف، مشاري المشاري، عبدالعزيز 

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

 م31/05/2015
عبدهللا بن صالح بن جمعة، عبدالرحمن الرواف، مشاري المشاري، عبدالعزيز 

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

 م14/09/2015
المشاري، عبدالعزيز عبدهللا بن صالح بن جمعة، عبدالرحمن الرواف، مشاري 

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

 م30/11/2015
عبدهللا بن صالح بن جمعة، عبدالرحمن الرواف، مشاري المشاري، عبدالعزيز 

، محمد  ، د. عبدالرؤوف مناعد. عبدالعزيز النويصر، صالح العذل   الخميس،
 العلي

 م13/12/2015
عبدهللا بن صالح بن جمعة، عبدالرحمن الرواف، مشاري المشاري، عبدالعزيز 

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

 
 م كالتالي:2015العام  للجنة التنفيذية خالل إجتماعاً  أحد عشرتم عقد 

 أسماء االعضاء الحضور تاريخ االجتماع

د. فؤاد عبدالرحمن الرواف، مشاري المشاري، ،عبدالعزيز الخميس  م02/02/2015
 الصالح، د. عبدالعزيز النويصر

د. فؤاد عبدالرحمن الرواف، مشاري المشاري، ،عبدالعزيز الخميس  م24/02/2015
 الصالح، د. عبدالعزيز النويصر

د. فؤاد ، عبدالرحمن الرواف، مشاري المشاري، عبدالعزيز الخميس م05/04/2015
 الصالح، د. عبدالعزيز النويصر

د. فؤاد ، عبدالرحمن الرواف، مشاري المشاري، عبدالعزيز الخميس م03/05/2015
 الصالح، د. عبدالعزيز النويصر

 فؤاد الصالحد. ، عبدالرحمن الرواف، مشاري المشاري، عبدالعزيز الخميس م27/05/2015

 م02/07/2015

د. فؤاد ، عبدالرحمن الرواف، مشاري المشاري، عبدالعزيز الخميس
 الصالح، د. عبدالعزيز النويصر
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د. فؤاد ، عبدالرحمن الرواف، مشاري المشاري، عبدالعزيز الخميس م31/08/2015
 الصالح، د. عبدالعزيز النويصر

د. فؤاد ، الرواف، مشاري المشاريعبدالرحمن ، عبدالعزيز الخميس م14/09/2015
 الصالح، د. عبدالعزيز النويصر

د. فؤاد ، عبدالرحمن الرواف، مشاري المشاري، عبدالعزيز الخميس م27/10/2015
 الصالح، د. عبدالعزيز النويصر

د. فؤاد ، عبدالرحمن الرواف، مشاري المشاري، عبدالعزيز الخميس م24/11/2015
 النويصرالصالح، د. عبدالعزيز 

د. فؤاد ، عبدالرحمن الرواف، مشاري المشاري، عبدالعزيز الخميس م22/12/2015
 الصالح، د. عبدالعزيز النويصر

 
 م كالتالي: 2015 العام للجنة الترشيحات والمكافأت خالل أربعة اجتماعاتتم عقد 

 

 م كالتالي:2015اجتماعات للجنة المراجعة خالل العام  خمسةتم عقد 

 أسماء االعضاء الحضور تاريخ االجتماع

 ، د. فؤاد الصالح، صالح العذلمشاري المشاريعبدالرحمن الرواف،   م15/01/2015

 ، د. فؤاد الصالح، صالح العذلعبدالرحمن الرواف،  مشاري المشاري م24/02/2015

 ، د. فؤاد الصالح، صالح العذلعبدالرحمن الرواف،  مشاري المشاري م16/11/2015

 صالح العذل، د. فؤاد الصالح، عبدالرحمن الرواف،  مشاري المشاري م07/12/2015

 أسماء االعضاء الحضور تاريخ االجتماع

، عبدهللا العنزي، مناحي د. عبدالرؤوف مناع، صالح الخليفي محمد العلي، م08/03/2015
 المريخي

عبدهللا العنزي، مناحي  ،د. عبدالرؤوف مناع، صالح الخليفي محمد العلي، م31/05/2015
 المريخي

 ، عبدهللا العنزي، مناحي المريخي، صالح الخليفيمحمد العلي م13/09/2015

، عبدهللا العنزي، مناحي د. عبدالرؤوف مناع، صالح الخليفي محمد العلي، م30/11/2015
 المريخي

العنزي، مناحي ، عبدهللا د. عبدالرؤوف مناع، صالح الخليفي محمد العلي، م13/12/2015
 المريخي
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 م كالتالي:2015خالل العام  المخاطرللجنة  اجتماعات ستةتم عقد 
 

 أسماء االعضاء الحضور تاريخ االجتماع

 م24/02/2015
د. فؤاد ، عبدالرحمن الرواف، مشاري المشاري، عبدالعزيز الخميس

 الصالح، د.عبدالعزيز النويصر

 د. فؤاد الصالح، عبدالرحمن الرواف، مشاري المشاري، عبدالعزيز الخميس م27/05/2015

 م28/05/2015
د. فؤاد ، عبدالرحمن الرواف، مشاري المشاري، عبدالعزيز الخميس

 الصالح، د.عبدالعزيز النويصر
 

 م31/08/2015
د. فؤاد ، عبدالرحمن الرواف، مشاري المشاري، عبدالعزيز الخميس

 الصالح، د.عبدالعزيز النويصر

 م13/09/2015
د. فؤاد ، عبدالرحمن الرواف، مشاري المشاري، عبدالعزيز الخميس

 الصالح، د.عبدالعزيز النويصر

 م24/11/2015
د. فؤاد ، عبدالرحمن الرواف، مشاري المشاري، عبدالعزيز الخميس

 الصالح، د.عبدالعزيز النويصر
 

 كالتالي:م 2015خالل العام  للجنة االلتزاماجتماعات  أربعةتم عقد 

 أسماء االعضاء الحضور تاريخ االجتماع

، حسن الفاعوري، سعود ، د. عبدالرؤوف مناعمحمد العلي، سمباث فاليمور م08/03/2015
 الشمري، شنكر شنتثان، أمجد صديقي

 م31/05/2015
، حسن ، د. عبدالرؤوف مناعصالح العذل  ،محمد العلي، سمباث فاليمور

شنكر شنتثان، أمجد صديقيالفاعوري، سعود الشمري،   

 م13/09/2015
، حسن ، د. عبدالرؤوف مناعصالح العذل  ،محمد العلي، سمباث فاليمور

 الفاعوري، سعود الشمري، شنكر شنتثان، أمجد صديقي

 م13/12/2015
، حسن ، د. عبدالرؤوف مناعصالح العذل  ،محمد العلي، سمباث فاليمور

ن، أمجد صديقيالفاعوري، سعود الشمري، شنكر شنتثا  

 
 م كالتالي:2015للجنة الشرعية خالل العام تم عقد اجتماعين 

 
 أسماء االعضاء الحضور تاريخ االجتماع

 المزيني أحمد عبدالعزيز الصغير، نافل فهد القريء، علي محمد م19/11/2015

 المزيني أحمد عبدالعزيز، الصغير نافل فهد، القريء علي محمد م10/12/2015
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 في ملكية أسهم البنك  )لرئيس وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين( التغير -

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

 دوات دين:أ
 

 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

 __ 88.913 عبدهللا بن صالح بن جمعة 1

          

244,332  __ 155.419 175% 

 __ 1.333 الروافعبدالرحمن محمد  2

              

1,444  __ 111 8% 

 %8 90 __ 1.180 __ 1.090 د. عبدالرؤوف محمد مناع 3

4 
 __ 200.866 صالح علي العذل

          

219,864 __ 18.998 9% 

 %8 222 __ 2,888   __ 2.666 مشاري ابراهيم المشاري 5

 %8 16.666 __ 216.666 __ 200.000 د. فؤاد سعود الصالح 6

 %8 111 __ 1,444 __ 1.333 عبدالعزيز عبدالرحمن الخميس 7

 %8 90 __ 1.180 ___ 1.090 د. عبدالعزيز عبدهللا النويصر 8

9 
 __ 2.000 محمد عبدهللا العلي

              

2,166 __ 166 8% 

 
 المدراء التنفيذيين:

 

 اسم من تعود له المصلحة تسلسل
 العامنهاية  بداية العام

 صافي التغيير
 نسبة التغيير

 أدوات الدين عدد األسهم أدوات الدين عدد األسهم %

1 
 %12 170.145 __ 1.644.613 __ 1.474.467 مساعد بن محمد المنيفي

 %33 40.000 __ 160.000 __ 120.000 رمزي عبدهللا النصار 2

 %34 34.927 __ 139.043 __ 104.116 ديفيد جونسون 3
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 )باالف الرياالت السعودية(مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة والمدراء التنفيذيين  -

ديسمبر  31بلغت المكافآت المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة والمدراء التفيذيين خالل العام المنتهي في 
 م كما يلي:2015

 

 

 إقرارات -

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

 بالشكل الصحيح. أُعدت أن سجالت الحسابات 

  بفعالية. ذنفوأن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة 

  على مواصلة نشاطه. البنكقدرة  فيأنه ال يوجد أي شك يذكر 

 الحسابات مراجعو -

م تعيين السادة / برايس 2015 مارس 8العادية المنعقدة في  العامة غيرتم في اجتماع الجمعية 

 م.2015كمراجعين لحسابات البنك للسنة المالية  ارنست أند يونغووترهاوس كوبرز والسادة / 

 

 الئحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية -

في قواعد حوكمة الشركات الصادرة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي  جميعيقوم البنك بإتباع 

 م.2014 مارس

أكبر ستة مدراء تنفيذيين  
والذين استلموا أعلى المكافآت 

 التنفيذيالرئيس بما فيهم 
 والمدير المالي

المستقلون وغير 
التنفيذيين من أعضاء 

 مجلس االدارة

أعضاء مجلس 
االدارة 
 التنفيذيين

 - 3.240 13.986 مكافـــــآت

 - 1.128 6.053 بـــــــدالت

أية مكافآت أخرى 
دفعت شهريا أو 

 سنويا
13.707 - - 
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يقوم البنك بتطبيق األحكام اإلرشادية الواردة في الئحة حوكمة الشركات في المملكة العربية و

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

 ادناة: ةالوارد المادة

 

 

 ( تم استحداث لجان داخلية معمول بها ضمن الهيكل التنظيمي للبنكSustainability ،  

Enterprise Risk Management Securities Valuation، Stress Testing.) 

  لتحديد االحتياجات التدريبية والتأهيلية. اإلدارةتم عمل تقييم ذاتى ألعضاء مجلس 

 .وافق مجلس اإلدارة على إطار الهيكل التنظيمي الجديد للحوكمة 

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

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

 بشكل مستمر.

 

 

 

 أسباب عدم التطبيق متطلبات المادة رقم المادة

 المادة السادسة
 )د(

يجب على المستثمرين من االشخاص 

ذوي الصفة االعتبارية الذين يتصرفون 

مثل صناديق -بالنيابة عن غيرهم

االفصاح عن سياساتهم في  -االستثمار

التصويت وتصويتهم الفعلي في 

وكذلك االفصاح عن ، تقاريرهم السنوية

كيفية التعامل مع أي تضارب جوهري 

للمصالح قد يؤثر على ممارسة الحقوق 

 .األساسية الخاصة باستثماراتهم

إن تنفيذ متطلبات هذه المادة يقع على 

عاتق المستثمرين ذوي الصفة 

ال يملك البنك سلطة االعتبارية والذين 

عليهم إللزامهم باإلفصاح عن 

و ة واالستثمارية سياساتهم التصويتي

كيفية التعامل مع أي تضارب 

في تقاريرهم جوهري للمصالح 

 السنوية
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 المعايير المحاسبية -

يتبع البنك المعايير المحاسبية للمؤسسات المالية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي، والمعايير 

ونظام الدولية الخاصة بالتقارير المالية. ويقوم البنك بإعداد قوائمه الموحدة طبقا لنظام مراقبة البنوك 

 .والنظام األساسي للبنك الشركات السعودي

بيق معايير المحاسبة الدولية في طوباالشارة إلى تعميم هيئة السوق المالية بخصوص تضمين خطة البنك لت

ر مجلس االدارة، وبما أن البنك يتبع بالفعل معايير المحاسبة الدولية عند إعداد قوائمه المالية فال يوجد يتقر

 قة بالتعميم.أية خطط متعل

 

 قواعد السلوك والمعايير األخالقية للبنك  -

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

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

البنك على مبادئ أساسية وهي النزاهة والسرية في سلوك الاألخالقية ويلتزم بالمحافظة عليها وتستند قواعد 

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

وجميع األطراف ذات الصلة وكل شخص قد يمثل البنك. كما يعمل البنك االسعودي لالستثمار تحت إشراف 

 لى تنفيذ وفاعلية قواعد السلوك والمعايير األخالقية في البنك .مجلس اإلدارة الذي يشرف بدوره ع

 فاعلية نظام الرقابة الداخلية -

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

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

 .    للبنك االستراتيجية االهداف لتحقيق

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

 يتم الداخلية الرقابة أعمال عن المنبثقة والجوهرية الهامة المالحظات جميع. البنك في الداخلية الرقابة نظام

 وفاعلية كفاية بمراقبة المراجعة لجنة تقوم. البنك إدارة لمجلس التابعة المراجعة لجنة الى تقارير في رفعها

 .البنك مصالح على الحفاظ بهدف وقياسها تحديدها تم التي المخاطر من للحد الداخلية الرقابة نظام
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 من العام المستوى على الرقابة بيئة لتحسين البنك وإدارات وحدات جميع من ومتكاملة منسقة جهود بذل يتم

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

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

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

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

 .الداخلية الرقابة ضوابط بشأن تعليماتها خالل من السعودي العربي النقد

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

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

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

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

 .واإلجراءات للسياسات واالمتثال المتطلبات

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

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

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

 .الداخلية للرقابة اإلدارة تقييم على صادق قد االدارة مجلس فإن, ماسبق على بناءاً  و

  اإلستدامةوخدمة المجتمع  -

على تحفيز بالعمل  يقوم البنكفي التنمية المستدامة وتشكيلها، حيث  تهمساهممن خالل  بدور فاعلالبنك  يقوم

النمو واالستقرار اإلقتصادي من خالل تسهيل التدفق المالي في المجتمع. كما أن لدينا القوة للتأثير على 

اتجاه ذلك النمو ليصبح أكثر استدامة وإتاحة وشمولية من خالل تصميم منتجاتنا وخدماتنا، والمشاريع 

 واألعمال التي نقرر تمويلها. 

على خمسة مجاالت مركزية يقوم عليها إطار االستدامة، وهي تضم القضايا يتمحور نهجنا في االستدامة 

األكثر جوهرية بالنسبة لنا، وترتكز العملية السنوية لتعريف القضايا الجوهرية وترتيبها حسب األولوية بناًء 

   على التواصل الدائم مع أصحاب المصلحة.  
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فاظ على عالقات جيدة مع أصحاب المصلحة، حيث يعتمد نجاحنا كمؤسسة بشكل كبير على قدرتنا في الح

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

عند اتخاذ القرارات. كما أننا نسعى إلى توفير معلومات موثوقة وقائمة على الواقع وفي الوقت المطلوب 

ع المالي واإلقتصاد بشكل عام، لكي نهيئ قاعدة موثوقة ألصحاب المصلحة لتشكيل حول عملنا وحول القطا

 وجهات نظرهم وقراراتهم

وهذه الركائز  .إطار االستدامة الخاص بنا يقوم على خمس ركائز ويوجه جميع العمليات على مستوى البنك

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

كما حققنا خالل السنوات القليلة الماضية تقدماً كبيراً كأحد رواد  .والتطوير تحت مظلة هذه الركائز الخمسة

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

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

كما أثبتنا قدرة متزايدة على المساهمة في بيئتينا االجتماعية والطبيعية، إذ نعتبر أن من مسؤوليتنا 

المساهمة في االجتماعية أن نثري مجتمعاتنا المحلية ونساهم في التطور المستمر. إننا نعتبر من مسؤوليتنا 

المجتمعات المحلية وفي تقدم التنمية في المملكة العربية السعودية من خالل دعم المشاريع االجتماعية في 

  .مجال التوعية البيئية وتطوير الثقافة المالية

في البنك. كما ظف دائم من موظأما في الجانب البيئي، فقد نجحنا في خفض تكاليف الماء والكهرباء لكل مو

ة على الموارد ظمرنا في آليات توفير الورق وعملنا على الحد من استهالكنا للوقود للمساعدة في المحافاستث

وإنه من دواعي االعتزاز تتويجنا بجائزة الملك خالد للتنافسية المسؤولة للسنة الثانية  .الطبيعية المحدودة

 ل المسؤولية االجتماعية وحماية البيئة.على التوالي. وتعد الجائزة من أهم البرامج لقياس االداء في مجا

الخيرية، كما أننا  لالعمالمن خالل إدارة البرامج ورعاية الفعاليات والتبرع  المجتمعيستثمر البنك في 

ملتزمون بتعزيز أثر استثماراتنا في المجتمع ومواءمتها مع أهداف سياسية الرعاية المتبعة لدينا. وقد 

 هذه البرامج.لاير سعودي في   2.451.000 م مبلغ 2015استثمرنا في عام 

 :ما يلي م2015ومن أبرز مبادرات المسؤولية اإلجتماعية للبنك لعام 

  دعم مشروع التخرج لمجموعة من طالب كلية طلب االسنان بجامعة الملك سعود، حيث أن المشروع

 بتدائية.ي حول صحة الفم واالسنان لدى طالب المرحلة االعيهدف لرفع مستوى الو

  دعم التثقيف المالي لدى االطفال وذلك من خالل رعاية الخدمات البنكية بمشروع مدينة منيوبوليس للتعليم

 من خالل اللعب. 

  التنسيق مع جمعية إنسان لرعاية االيتام لرعاية زيارة مجموعة من االيتام لمدينة منيوبوليس وللتعليم

 والتثقيف المالي المبكر.
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  تى االطفال باالسر المحتاجة. وشمل، مجهزة بالقرطاسية، علمدرسيةحقيبة  2000طرح مبادرة لتوزيع 

 المبادرة معظم مناطق المملكة.

  سلة مجهزة بالمواد الغذائية على االسر المحتاجة. 1000طرح مبادرة سلة رمضان الغذائية وذلك بتوزيع 

  نك وذلك بإختيار نخبة من موظفي البنك ممن لديهم الطموح إنشاء فريق االسعافات االولية داخل مبنى الب

االسعافات االولية وكيفية التعامل مع  عية، ومن ثم تم تدريبهم على مباديءوالشغف لالعمال التطو

المخاطر واالصابات المتعلقة باالعمال المكتبية. وقد تم التدريب من خالل التعاقد مع أحد أهم المستشفيات 

 كة العربية السعودية. العاملة بالممل

 ض وذلك من خالل إطفاء االنوار لمدة ساعة في جميع المباني االدارية رتمت المشاركة بمناسبة ساعة اال

للبنك. كذلك تم تشجيع المجتمع للمشاركة من خالل طرح مبادرة عبر قنوات التواصل االجتماعي بحيث 

يحصل علية عبر قنوات التواصل )اليك(  عجابإللطاقة للمساجد عن كل  موفر بمصباحأن البنك سيتبرع 

 االجتماعي خالل اليوم العالمي لساعة االرض.

 .دعم نادي الرياض للصم لعقد عدد من الدورات التدريبية لتعلم لغة االشارة 

 .االستمرار بتقديم خدمات التطوع وذلك بتشجيع فريق البنك للتطوع والمكون من موظفي وموظفات البنك 

 الخاتمة -

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

 المجلس ويود. والبناء المتواصل دعمهم على المالية السوق وهيئة السعودي العربي النقد ومؤسسة المالية

 لثقة تقديره عن المجلس يعرب كما. الدائم تعاونهم على البنك مساهمي جميع إلى بالشكر يتقدم أن أيًضا

 .ووالئهم وإخالصهم البنك وموظفي مسؤولي ولجهود والمساهمين، لالستثمار السعودي البنك عمالء

 

 

 

 

 

 

 

 

 


