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 متضمًنا  م.2013للعام  بنك الرياض وشركاته التابعة)عن أداء البنك (تقريره السنوي يتقدم بسر مجلس اإلدارة أن ي
ومعلومات  ولجانه المختلفة اإلدارةمجلس و  ،واستراتيجياته ونتائجه المالية ،إنجازاتهوأهم  ،البنكمعلومات عن أنشطة 

   .هذا التقرير مستخدم احتياجاتتلبية أخرى مكملة تهدف إلى 
  

  الرئيسة أنشطة البنك 

ء لحسابه أو لحساب الغير في المملكة ألعمال المصرفية واالستثمارية سواً رئيس بجميع ايقوم بنك الرياض بشكل 
م مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية والتجارية للشركات واألفراد وتمويل دحيث يق ،العربية السعودية وخارجها

 )252(من خالل شبكة فروعه البالغ عددها  ، ومشاريع البنية التحتية،المشاريع التجارية والصناعيةكافة األنشطة و 
كما يقوم  .وفرع لندن بالمملكة المتحدة ووكالة هيوستن بالواليات المتحدة ومكتب تمثيلي في سنغافورة داخل المملكة

وتلبية احتياجات األفراد  ،من خدمات إدارة األصولبتقديم مجموعة متنوعة  )الرياض المالية(من خالل شركته البنك 
وتتضمن  .يةصناديق االستثمار الومجموعة واسعة من خدمات االستثمار و  ،خدمات الوساطة في أسواق المال بتوفير

تم عرض كما  . )21و 20(يضاحات ذات األرقام إلاوكذلك  ،البنك الرئيسةة نشطأللدخل حسب  عرًضاقائمة الدخل 
 وصفُ وقد ورد  .م2013للعام المالية الختامية بالقوائم المرفق  )26( رقم يضاحباإلل وقطاعات البنك نتائج أعما

 29و 28و 27( رقاماأليضاحات ذات إلافي للمخاطر التي يواجهها أو قد يواجهها البنك في المستقبل  تفصيليُ 
  .لتقرير مجلس اإلدارة الً مكم اءً جز تعد  التيو  )30و
  

   أهم اإلنجازات

ليكمل مسيرته ويدعم جهوده  تبناهالألهداف التي نجازات إلمن ا عددتحقيق م من 2013عام في نهاية البنك  تمكن
 لبيمنتجات وخدمات متميزة ت وذلك باستحداث ،في التركيز على تطوير الخدمات والمنتجات المصرفية الرئيسة

مختلف في وقد تنوعت إنجازات البنك  .طة المصرفيةعمالء البنك وتعزز دوره الريادي في العديد من األنش اتاحتياج
  تي من اهمها ما يلي:لاو  ،قطاعاته وأنشطته

  

 لألفراد المصرفّية الخدمات

من  عددفي  اا واسعً تقدمً  اضيةالثالث سنوات المم خالل 2010المعدة في عام فراد ألأظهرت استراتيجية مصرفية ا
س أداء تطبيق ي الدخل واألصول والحصة السوقية. ويتم قياف إيجابيٍ  المجاالت مما أدى إلى تحقيق نموٍ 

 : م2013نجازات لعام إلأبرز ا، ومن وبشكل مستمر من أجل تحقيق أعلى معايير النجاح ااالستراتيجية سنويً 
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 ماستر تيتانيوم بطاقة ألف 100االئتمانية، كرمت شركة ماستركارد بنك الرياض لبيعها أكثر من  البطاقات مجال في
 الشرق منطقة في البنوك على نطاق جميع االئتمان بطاقات محفظة في نمو أفضل حقق في وقت قياسي مما اردك

دشن البنك البطاقة االئتمانية األولى من نوعها في المملكة (وورلد ايليت)، والمطلية بالذهب الخالص، األوسط. كما 
 االئتمانية )فيفا فيزا(بطاقة كأس العالم  بإطالقبنك فرد الأن، كما من كبار الشخصيات ها للنخبة من عمالئخصيصً 

   .م2014لى البرازيل لمشاهدة مباريات كأس العالم إرحلة بز و فرصة ف 15مع تقديم 

خدمات "إيزي ترانسفير" للحواالت المالية ، أطلق البنك تزايد الحاجة إلى خدمات الحواالت المالية اآلمنة والسهلةومع 
تهدف مراكز إيزي ترانسفير إلى خدمة كافة العمالء من المواطنين والوافدين، ، و يسترن يونيونبصفته وكيًال لشركة و 

  .لالستفادة من الشريحة السوقية الضخمة

حيث يحتل بنك الرياض مركزا متميزا في القطاع  إيجابيةحقق البنك نتائج فقد أما في مجال التمويل الشخصي، 
القرض واألعلى نموا في الحصة السوقية في القروض الشخصية مقارنة المصرفي بالمملكة من حيث حجم وقيمة 

وخدمة العمالء في  االقتراضسرعة إنجاز طلبات  علىتقنية ساعدت  الً كما طبق البنك حلو  متوسط نمو السوق.ب
  .م2013الربع الثالث من العام  خاللفي كافة فروع البنك  اآلليةوقد تم تطبيق تلك الحلول  ،وقت قياسي

مواقع  خارج حقق بنك الرياض المركز األول في توفير شبكات الصراف اآلليفقد ي مجال المصرفية اإللكترونية، وف
البنكية بكل  عملياتهبقيام الطالق تطبيق رياض موبايل على األجهزة الذكية مما سهل على العميل إ. كما تم الفروع
  وأمان. يسر

 خاللوالتي يتوقع إنجازها بصورة متكاملة  )ون الينأالرياض (مات من تطوير خد اهمً م اكما استكمل البنك جزءً 
، وسيلبي هذا التطوير متطلبات العمالء المستمرة من خالل باقة من الخدمات المتطورة م2014الربع األول من عام 

  .حة وسريعة إلنجاز العمليات المالية وغير الماليةيفي استخدامات اإلنترنت بصورة مر 
  

  ات شركلا مصرفية

السعودي كونها أحد أكبر المصرفي في السوق  ا ومتقدًماا مرموقً في بنك الرياض مركزً مصرفية الشركات تحتل 
قطاعات مصرفية الشركات من أكبر ال تعدمقدمي حلول التمويل التجاري لعمالء مصرفية الشركات في المملكة. و 

رفع  علىانصبت توجهات مصرفية الشركات  م2013في عام و . في نمو الدخل واألصول في بنك الرياض المساهمة
مستوى خدمة العمالء وكذلك التوسع في توفير المنتجات الخاصة بالشركات بحيث تتحول تلك العالقة إلى تجربة 

  مصرفية متكاملة.
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دوره الريادي في تمويل ودعم عدد من المشاريع الكبرى في في البنك استمر وعلى صعيد عمليات تمويل الشركات، 
،  " في الشرق األوسط بوكسايت وأول منجم " " منيومو لمادة األل مثل أول مصفاة "، االقتصاديةختلف المجاالت م

استمر في دوره كمستشار مشارك ألضخم مشروع و ، الشركاتحافظ البنك على دوره الريادي في تمويل كما 
 مرحلة واحدة في العالم.  فينشاؤه إبتروكيماويات يتم 

البنية التحتية العمالقة في مشاريع لمشاريع التجارية و لتنفيذ اقطاع المقاوالت بتمويل المشاريع المرتبطة بويهتم البنك 
 ةثالثتمويل من خالل عالقات فروعه الدولية مع الشركات العالمية، في  ،شارك قسم مصرفية الشركاتوقد المملكة. 

ديم عروض بتققام البنك ، كما خدمات المصرفيةمجموعة متكاملة من الم لهم اتحادات مترو الرياض وقدّ  من
  ككل. عمصرفية شاملة لموظفيهم، ويعكف البنك على ابتكار خدمات ومنتجات ذات صلة بالمشرو 

أن بنك الرياض على التزام كامل بتمويل وخدمة  )كفالة(، أثبت برنامج ت الصغيرة والمتوسطةآوفيما يتعلق بالمنش
  ريعة النمو، ويظل بنك الرياض أحد أكبر الممولين من خالل هذا البرنامج.ت الصغيرة والمتوسطة السآالمنش

  

 واالستثمار قطاع الخزانة

تاحة المزيد من المنتجات والخيارات إ و  العمالء قاعدة تنويع علىحرصه  م2013خالل عام  الخزانةواصل قطاع 
 الخاصة المصرفية الخدمات لعمالء اتخالل العام تنشيط البيع التبادلي للمنتج الخزانةلهم، كما تبنى قطاع 

  والشركات.

 منتجات ثالثة الخزانةقطاع  أطلق فقد حكام الشريعة،أالمتوافقة مع  للمنتجات العمالء من المتزايدة الحاجة ولتلبية
  ."للعمالت األجنبية الوعد المشروط"و "المركب المرابحة استثمار"و ،"لعمالت األجنبيةل وعد بالصرف" وهي جديدة

 الثابت لدخلأسواق األوراق المالية ذات افي مكانيات البحث إضافة إ إلى م2014العام  في، الخزانةيسعى قطاع و 
 للبناء يًضاأخطط يكما  المعتمدة.  المخاطر حدود سياسات ضمن االستثمارية المحفظة على العائد تعزيز بهدف
 تلبي أن يمكن التي التحوط وحلول المنتجات من واسعة مجموعة تقديمب ،الذي تحققالبيع التبادلي  ضوء على

  .المتقدمة التحوط حلول على المتزايد والطلب العمالء احتياجات

 تمكنفقد ، )ALCO( والمطلوبات الموجودات إدارة لجنة إشراف وتحت )BSM( الميزانية إدارة وبالتعاون مع وحدة
 مصادر ك لتنويعلحكام الشريعة وذأقة مع األجل متواف متوسطة صكوك خالل العام من إصدارالخزانة قطاع 
  البنك. في السيولة وضع وتعزيز التمويل

 الفعالة لهيكل لتعزيز اإلدارة وأدوات تطوير منهجيات على (BSM) الميزانية إدارة ركزت وحدة م2013عام  وخالل
  السيولة. ومخاطر الفائدة سعر
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لجنة  شرافإصول تحت ألوالتنوع والسيولة في توزيع ا ةالجود مراعاةعلى ستثمارية ته االسياسفي يعتمد البنك و 
االستثمار بالبنك. وتتكون محفظة البنك االستثمارية من أصول متنوعة محلية ودولية ويمثل الدخل الثابت (السندات 

 تحيث حقم  2013خالل العام اوقد كان أداء المحفظة جيدً  ،محفظةالجزء األكبر من أصول ال )الحكومية والشركات
  عوائد مجزية.

  

  المصرفية اإلسالمية
المعامالت المصرفية  بنك الرياض تصميم مجموعة خاصة من المنتجات والخدمات اإلسالمية التي تشمل يواصل

بمنهجية واضحة ومعتمدة من الهيئة الشرعية  والشركات اليومية والتمويل والحلول االستثمارية لعمالئه من األفراد
  .لبنكللمصرفية اإلسالمية في ا

فيها على التعريف  تركز  البنكموظفي من  350عمل لتدريب  بتنفيذ ورشإدارة المصرفّية اإلسالمّية قامت و 
  والرد على استفساراتهم. لعرضها على العمالءبالمنتجات المصرفية اإلسالمية وأفضل الطرق 

ثالثة للمصرفية اإلسالمية بالبنك  امت الهيئة الشرعيةأق ، حيثحملة التعريف بهذه المنتجاتكما استمر البنك في 
ويحرص بنك الرياض من خالل تنظيم هذه  ،المنطقة الغربية والشرقية والوسطىكل من لقاءات مع العمالء في 

على التواصل مع عمالئه عبر هذه الندوات، ومناقشة استفساراتهم حول منتجات البنك المعتمدة من الهيئة  اتالفعالي
  .الشرعية

صندوق الرياض "مبتكرة مثل المنتجات من ال عدداً أجازت قد إلى أن إدارة المصرفّية اإلسالمّية  تجدر اإلشارةو 
 . قبول العمالء واستحسانهم تي القلتوا "شرة صكوك صدارة"نو "للعمالت األجنبية وعد بالصرف"و "للدخل

  

  الخارجيةالفروع 
يوستن والمكتب التمثيلي في سنغافورة، يسعى بنك متمّثلة بفرع لندن ووكالة هالمن خالل شبكة البنك الخارجية 

أن  للبنكالشركات، وتتيح مصرفية قاعدة عمالء الشبكة هذه وتخدم  .لعمالئهتوفير الحلول المصرفية إلى الرياض 
ق يتعلّ  مالتلبية احتياجاتهم المتنّوعة. وفضًال عن ذلك، يقّدم البنك المشورة في ادمات مصّممة خّصيصً خ هقّدم لعمالئي

باالستثمارات واألعمال التجارية في المملكة العربية السعودية، مما يؤّدي إلى تعزيز التجارة في المملكة ويساهم في 
  االستثمارية في الخارج. عمالء البنك رعاية مصالح

لشركات األوروبية في دعم النمّو المتزايد لألنشطة التجارية التي تمارسها أبرز ا اعالًّ ف اويؤّدي فرع البنك في لندن دورً 
متعّددة الجنسّيات مع المملكة. ويتراوح ذلك الدعم بين إصدار الكفاالت واالعتمادات المستندية والمساهمة في تمويل 

لندن لعمالئه في المملكة في البنك أنشطة هذه الشركات في المملكة العربية السعودية. باإلضافة إلى ذلك، يوّفر فرع 
لدعم استثماراتهم األوروبية في مجال الصناعة والقطاعات  امصرفية مصّممة خّصيصً  رجية خدماتفروعهم الخالو 

  األخرى.
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في  اا مهمًّ ، حيث تؤّدي وكالة هيوستن دورً كتينياألمر وُيعتبر بنك الرياض النافذة الوحيدة للمصارف السعودية في 
تعّددة الجنسّيات على دعم أنشطتها م، والشركات ريكيةمساعدة الشركات األماالستثمارات إلى المنطقة، و  جذب

  التجارية في المملكة العربية السعودية، باإلضافة إلى مساندة الشركات السعودية في أعمالها في أمريكا الشمالية.
حيث يتوّلى المكتب التمثيلي في سنغافورة مساعدة عمالء بنك الرياض  ،كما يتواجد بنك الرياض في الشرق األقصى 

آسيا، وكذلك تطوير العالقات مع المراسلين والشركات اآلسيوية التي  قارة فرص االستثمارية فيعلى استغالل ال
  تمارس أنشطة تجارية في المملكة العربية السعودية.

  

  ية المعلوماتتقنحوكمة 
هدف تدارة برمجية إلنفذت امن المعلومات، فقد أ مخاطرومات باتخاذ عدة مبادرات للحد من من المعلأدارة إامت ق

التعزيزات األمنية التي  أهم من، و لحماية البنك من التهديدات المتقدمة المستمرةوذلك مكافحة البرمجيات الخبيثة إلى 
حلول حماية عمالء الخدمات كذلك هي قيد التنفيذ حماية أجهزة الصراف اآللي من احتمالية نسخ البطاقات و 

  لكترونية. إلالمصرفية عبر اإلنترنت من الهجمات ا
الرئيسي والمركز االحتياطي عند حدوث  المعلوماتيضا بتعزيز البنية التحتية في مركز أمن المعلومات أدارة إتقوم 

من أدارة إتبذل و لى الشبكة لحماية الشبكة الداخلية للبنك . إدارة  بتنفيذ نظام مراقبة الدخول إلتقوم اكما الكوارث. 
، من الجهد والوقت الالزم في تنفيذ تلك العمليات تقللاألمنية التي  تالمبادرامن  عدد إلتماما المعلومات جهودً 

  ساعد في تخفيض تكاليف التشغيل للعمليات األمنية.تو 
نظمة البنكية" تسير بثبات نحو جعل خطة البنك ألن إدارة "استمرارية اإف ،المعلومات تقنية من رؤية حوكمة وكجزءٍ 

 هامن، و مبادرات لتحقيق ذلكال د منتم اتخاذ عد، وحيث العالميةمارسات الستمرارية العمل متوافقة مع أفضل الم
  ككل.على نطاق البنك تم تنفيذه ) وهو مشروع BIAاألعمال (تحليل األثر على 

  

  المعلومات تقنية
وذلك بإضافة  ،)IOS(بتطوير تطبيق جوال الرياض ألجهزة أندرويد و م،2013قام قطاع تقنية المعلومات في عام 

  من الخدمات والمزايا ورفع مستوى الحماية. د عد
" كبيرة جًدا وذلك بميكنة جميع العمليات التي تتم التميز في تمويل قروضكما كانت مساهمة القطاع في برنامج "

  يدوًيا مما أدى إلى زيادة سرعة اعتماد التمويل. 
، اإللزاميقبل التطبيق لحماية األجور م، كان بنك الرياض سباًقا في خضم إطالق النظام التجريبي 2013وفي عام 

عمليات صرف  بمراقبةويقوم البرنامج  مؤسسة النقد العربي السعودي،مع تعاون البوالذي استحدثته وزارة العمل 
عاملين والعامالت في منشآت القطاع الخاص، من خالل إنشاء قواعد بيانات محدثة تحتوي على عمليات للاألجور 

لنظام  اوفقً  والقيمة المتفق عليهاصرف األجور في الوقت   . العمل
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قام قطاع تقنية المعلومات فقد للعمالء،  تحديث البيانات البنكية والمعلومات الشخصيةبتعاليم مؤسسة النقد ب لتزاماً او 
م، باستحداث نظام يسهل على العمالء تحديث بياناتهم الشخصية عن طريق موقع رياض أون الين 2013في عام 
  رضا العمالء. سار عدد االستفسارات المقدمة، وزيادة مستوىلى انحإدى أمما حساباتهم تجميد تفادًيا ل

بأحدث التقنيات المتوفرة  نظام االتصال الهاتفي التفاعليومن باب تحسين تجربة العميل، سيقوم القطاع بتطوير 
إلى  وصبتحويل النص وذلك يةاآلل القراءة يخدم دعم تقنياللتان وهما  )ASR(و )TTS(وذلك بإضافة خاصية 

المنطوق. كما سيوفر النظام قائمة خدمات مصممة لكل عميل  لكالملوالتعرف اآللي  صوت مركب بشري طبيعي
بناًء على العمليات التي قام بها في السابق. ومن ناحية أخرى، سيؤدي هذا التغيير إلى تعزيز استمرارية األعمال 

  خطاء. وخفض تكلفة التشغيل والحد من األ
االعتماد على التنفيذ وفي نفس العام، قام القطاع بتعزيز "عمليات الغرفة المظلمة"، وتتميز هذه العمليات بتقليص 

  .األخطاء البشرية فرصة حدوث تقلل منعمليات آلية ل ىإلاليدوي للعمليات الروتينية اليومية  )التطبيق(
متوفرة في مركز البيانات األساسي في الرياض إلى مركز الطوارئ وقام القطاع بنسخ كافة تطبيقات البنك التقنية وال

في حال حدوث  بشكل كبير، وسيقلل هذا من مدة استرداد البيانات المركزين سرعة االتصال بين ضاعفبالدمام، و 
  أي حادث في المركز األساسي بالرياض. 

  

  إدارة المخاطر

ا األساسية في العمل المصرفي. وتشكل إدارة المخاطر جهازً  أهمية إدارة المخاطر كأحد الركائزعلى البنك كد يؤ 
مستقًال يتبع مباشرة للرئيس األول إلدارة المخاطر ويندرج تحته إدارة المخاطر االئتمانية ومخاطر السوق ومخاطر 

ا من المخاطر التي تمت الموافقة عليهإدارة العمليات. وتقع مسؤوليات وأنشطة هذه اإلدارات ضمن أطر وسياسات 
جودة األصول،  حولقبل مجلس اإلدارة. وتقوم هذه اإلدارات برفع تقارير دورية لمجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه 

  عرض للمخاطر.عرضة للمخاطر، ومخاطر السيولة وصافي دخل الخدمة البنكية المُ والقيمة السوقية المُ 
ا والتنظيمية المحلية، كما يواكب أيضً  بات التشريعيةا للمتطليواصل البنك اعتماد معايير حوكمة الشركات وفقً و 

  التطورات على الصعيد الدولي في مبادئ حوكمة الشركات وممارساتها.
ا إلدارة العملية االئتمانية مما يساعد البنك على إدارة الحدود االئتمانية والشروط ا متقدمً آليً  يستخدم البنك نظاًما

حسب المعايير  . باإلضافة إلى ذلك، يطبق البنك نظام تصنيف ائتماني متقدموالضمانات المتعلقة بها بشكل فعال
لتصنيف عمالء ائتمان الشركات حسب درجات تصنيف ائتمانية معتمدة من مجلس إدارة البنك.  المعترف بها دولًيا

ا بخطوات لبنك حاليً كما يستخدم البنك نظام تصنيف متقدم إلدارة المخاطر االئتمانية لعمالئه من األفراد. ويتجه ا
لقياس معدل كفاية رأس  Internal Rating Based"(IRB)سريعة نحو تطبيق "التقييم الداخلي لمخاطر االئتمان "

  المال الالزم لتغطية مخاطر االئتمان.
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 تتولى إدارة المخاطر المالية، والتي هي جزء من قطاع المخاطر، مسؤولية قياس وٕادارة مخـاطر السـوق واألصـولكما 
الماليــة التــي تنــتج عــن تذبــذب القيمــة العادلــة أو التــدفقات النقديــة المســتقبلية لــألدوات الماليــة وذلــك  والســيولة والخصــوم

عليهــا مــن قبــل مجلــس  المخــاطر التــي تمــت الموافقــةإدارة نتيجــة للتغيــر فــي أســعار الســوق، ضــمن أطــر وسياســات 
قــد قــام البنــك بتنفيــذ عــدد مــن و  عنيــة داخــل البنــك بشــكل دوري.الم علــى الجهــاتالتقــارير الدوريــة تعــرض اإلدارة، كمــا 

(التحمــل)  المعــايير والطــرق المتقدمــة لتعزيــز قدرتــه التحليليــة علــى إدارة مخــاطر الســوق بمــا فــي ذلــك اختبــارات الجهــد
 Internal Modelوالحساسـية. كمــا يســتعد البنــك لتطبيــق خطــة مواكبــة معــايير النمــاذج الداخليــة لمخـاطر الســوق (

Approach-IMA.(  
جراءات إبمسؤولية تحديد وتقييم ومراقبة المخاطر التي تنشأ عن القصور في  ةكما تضطلع إدارة المخاطر التشغيلي

التوصيات الالزمة لمعالجتها والعمل مع اإلدارات  وتقديم ،خطاء البشريةألالعمل و/أو األنظمة المستخدمة و/أو ا
ليات ومتابعة تخفيض المخاطر الناتجة عن التشغيل والعمل على تحسين المسؤولة بالبنك على تحديد المسؤو 

 جراءات الرقابة الداخلية وٕانشاء قاعدة بيانات للمخاطر التشغيلية وتطوير الوعي بالمخاطر التشغيلية في البنك.إ
لعمليات  ةشغيليولتعزيز قدرات إدارة المخاطر التشغيلية استمر البنك في تطوير منهجية فحص وتدقيق المخاطر الت

المنهجية وتوفير التدريب والدعم  هذهلى تقييم جودة تطبيق إساليبه التي تهدف أدارات المساندة. وعزز إلالفروع وا
  .لفريق العمل بإدارة الفحص والتدقيق

بي ويشارك البنك بفاعلية في أنشطة مجموعات عمل من البنوك السعودية التي تم تشكيلها بمعرفة مؤسسة النقد العر 
  . 3السعودي لتطبيق قواعد ومقررات اتفاقية بازل 

  

 إدارة ضمان الجودة
ضمان  دارةالعميل وتجاوز توقعاته وهو المحور األساسي إل امن أهم أهداف بنك الرياض االستراتيجية هو رض

ل أبحاث من خالأساليب متقدمة لضمان الجودة والتحسين والتطوير المستمر،  قبتطبيدارة إل، حيث قامت االجودة
التي من العمالء إلثراء تجربة العميل وبالتالي تحليلها واالستفادة منها في تطوير األعمال والعمليات و  اقياس رض

  وٕاتقان.  ةخاللها ينطلق البنك لتلبية احتياجات العمالء بكل دق
وحدة تحسين الجودة،  ،: وحدة البحوث والمسح الميدانيوهى رئيسية ن ثالث وحداتٍ تتأّلف إدارة ضمان الجودة م

  وحدة مراقبة الجودة.و 
  

ا ما بين دراسات خارجية بحثً  54من  في تنفيذ أكثر  والمسح الميداني م، نجحت وحدة البحوث2013وخالل عام 
اتصال بالعمالء  37,000. كما قامت الوحدة بإجراء أكثر من ودراسات وتقارير داخلية تخدم إدارات البنك المختلفة

 .المختلفةالمصرفية قنوات الجة رضاهم عن ر م ودهئراآالستطالع 
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والتي تساعد متخذي القرار في  اها دوريً كما أن هناك العديد من التقارير المهمة التي تقوم إدارة ضمان الجودة بإصدار 
ر تجارب ، ومن أمثلة هذه التقارير: تقريبخدمة العميلالمتعلقة  البنك على اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب

  العميل الداخلي. اتقرير رضو تقرير تحليل شكاوى العمالء، و العمالء، 
  

  إثراء تجربة العمالء
للمبادرات المستمرة التي طبقها البنك في السابق  ة نوعية في خدمة عمالئه، وتتويًجاا من البنك لتحقيق نقلواستهدافً 

تعنى بالنظر في متطلبات خدمة العمالء بما يحقق  لتحقيق هذا الهدف، فقد تم استحداث إدارة مستقلة في البنك
، ويعد هذا تجربتهم في التعامل مع البنك، ويتم ذلك من خالل آليات وقواعد محددة ومتسقةويثري  امستوى من الرض

في المملكة العربية السعودية، وهو توجه جرى تطبيقه في طبيقه في القطاع المصرفي، التوجه من أحدث ما تم ت
   فاعًال في تحقيق متطلبات العمالء. يكون عنصًرا بحيثوسريع  مستمر العالمية وبدأ يتبلور بشكلالشركات 

  

  إدارة االلتزام
لجنة المراجعة ولجنة إدارة على تقاريرها مباشرة  عرضوتقوم ب مباشرة لرئيس مجلس اإلدارة،دارة االلتزام إتتبع 

   ستوى االلتزام في البنك.ملمراقبة المخاطر التشغيلية وااللتزام بشكل دوري 
زيادة حجم المتطلبات التنظيمية المحلية إلى  لتغيرات التنظيمية والتطوير المتسارع للقطاع المالي والمصرفيوأدت ا

  والعالمية المتعلقة باألعمال المصرفية ومبادئ حماية العمالء ومتطلبات اإلفصاح الخاصة بها. 
البنك وتم العمل في االلتزام ورفع ثقافة االلتزام نشاط تطوير لبرنامج طبيق تب م2012بنك الرياض في العام  شرعقد و 

والذي ساهم في رفع أداء إدارة االلتزام خالل العام، حيث  م2013بنتائج البرنامج في بداية الربع األول من العام 
طر الرقابة وتقييم مدى د أُ البرنامج المعايير العالمية واستخدم األسلوب المرتكز على تقويم المخاطر لتحدي طبق

فعاليتها من خالل خطة عمل معتمدة لمتابعة مخاطر عدم االلتزام. هذا مع االستمرار بالدور التوعوي لموظفي البنك 
لتعزيز ثقافة االلتزام وتقديم خدمات االستشارات لكافة القطاعات واإلدارات المختلفة حول األنظمة والتعليمات الصادرة 

  .ريعية أو سياسات البنك الداخلية وقواعد السلوك المهني واألخالقيعن الجهات التش
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  لتصنيف االئتماني للبنك ا

ثابت ومستمر،  بشكلالحاصل عليه من وكاالت التصنيف االئتماني العالمية بنك على تصنيفه االئتماني حافظ ال
وأعلى  ،لاللتزامات طويلة األجل بالنسبة " ستاندرد آند بورز" من وكالة  (+A) حيث حافظ البنك على تصنيف

 (+A) تصنيف " فيتش" بالنسبة لاللتزامات قصيرة األجل. كما أبقت وكالة التصنيف الدولية  (A-1) تصنيف متاح

حافظ البنك  كأعلى تصنيف متاح بالنسبة لاللتزامات قصيرة األجل. كذلك ( F1) لاللتزامات طويلة األجل ودرجة
بالنسبة لاللتزامات قصيرة  (+A1) ة لاللتزامات طويلة األجل وأعلى تصنيف متاحبالنسب  (-AA)  على  تصنيف

 الثابت والمستمر. كما اتفقت هذه الوكاالت جميعها على عدم تغيير تقييمها " كابيتال انتلجنس" األجل من وكالة 
 .بنك الرياضللبنك نتيجة تطلعاتها المستقرة لمستقبل البنك مما يعكس قوة ومتانة المركز المالي ل

  القروض على البنك
م. 2013نوفمبر  6لصكوك أولية بقيمة أربعة مليارات لایر بتاريخ  ةبنجاح من عملية طرح خاصى بنك الرياض انته

  ويبلغ العائد على الصكوك  سنوات مع أحقية البنك باسترداد الصكوك في نهاية السنة الخامسة. 7استحقاقها ومدة 
ويهدف البنك من هذا اإلصدار إلى تنويع مصادر التمويل ومدد استحقاقاتها ودعم  %.0.68ثالثة أشهر+ "سايبور" 

   .مويلمحفظة الت
  

    واألهداف االستراتيجية
 من المصرفية األصول زيادة علي للعمل المحلية، السعودية السوق على التركيز إلى للبنك ةتهدف الخطة االستراتيجي

 ىلتوفير أعل المال رأس وقوة األصول جودة على مع الحفاظ ساسيةألا يةالمصرف األنشطة على التركيز خالل
  المخاطر. إدارة في والتميز والخدمات للمنتجات المستمر التطوير خالل المساهمين من حقوق على العائد درجات

 الكبير على يرهاالستراتيجية لتأث الخطة في الزاوية العمالء كحجرإثراء  الرياض في التركيز علي تجربة بنكيطمح و 
 طبيعي كامتداد ،م2013 عام اعتمادها تم التي مصرفية األفراد استراتيجية بتنفيذ البنك يقوم والربحية، وسوف النمو
 للوصول العمالء مع االتصال قنوات والعمل على تحديث البديلة التوزيع قنوات وتطوير العمالء تجربةإثراء  لشعار
 في والتوسع وتدعيمها لكترونيةإلا المعامالت وتطوير إنشاء على والعمليهم، عل والتركيز المستهدفين للعمالء

 لبنك الشامل لكترونيإلا والموقع"  الين أون الرياض" موقع وتطوير استكمال ذلك في بما لكترونيةإلا السوقخدمات 
  الرياض.

 فيمحددة  كبر كما سيوجه جهوًداسة إلى نمو أباالستمرار في تركيزه على الدفع بأنشطته الرئي البنك يقوم سوفو 
 الصغيرة المشاريع لقطاع المصرفية الخدمات في وكذلك العقاري،تمويل وال التجارية والتحويالت التأمين سوق
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 تمويل مثلللشركات  الخدميةالمعامالت المنتجات و  على هتركيز نك واصل الب. كما يالثروات إدارة وسوق والمتوسطة
 المملكة، في التجاري التمويل مجال في بنك أفضل يصبح أنإلى  البنكهدف يو الرواتب، و  النقدية وٕادارة التجارة

البنك  واصلي سوفو . المجال هذا في االستشارية القدرات وتحسين المعامالت، إنجازالقدرة على  زيادة علىالعمل و 
البنك على دعم دوره الرائد  كما سيعمل األصول. إدارة مجال في السوق ريادة على الحفاظ إلى تهدف التي تهسياس

 ة في هذا المجال.يعلى الخبرة الثر  استناًدافي عالقاته بعمالئه  واالستثمارفي عمليات التمويل المشترك 

صد منها قُ  استراتيجيةبخطوات متعددة لتنمية وتطوير األداء عن طريق مشاريع  م2013قام البنك خالل العام وقد 
لحفاظ على الريادة في لكما يعمل البنك على تنويع قنواته بقصد الرقي بها  ،منتجاتهتطوير عالقاته بعمالئه وتجويد 
كما تمت إعادة هيكلة عمليات مصرفية  .وٕاعادة هيكلة موقع البنك في شبكة اإلنترنت ،مجال عمليات الصرف اآللي

  اإللكترونية المتطورة.وتمكينهم من التواصل عن طريق الخدمات الرقمية و  احتياجاتهماألفراد لمقابلة كافة 

داء للوصول ألعلى األتوفير معايير و زيادة العملية اإلنتاجية على مستوى الفروع المحلية  للبنكويبقى الهدف الرئيسي 
 متطلبات لمواجهةالخدمات وتنويعها من خالل تطوير مستويات األداء المصرفي لزيادة الدخل وتنمية األرباح 

  عمالئنا المتطورة.
  

   جتمعخدمة الم

والفعاليات التي  األنشطةقصة بنك الرياض في خدمة المجتمع تتسع فصولها وتتعدد أبوابها ضمن سلسلة متصلة من 
تتوّزع على مختلف القطاعات االجتماعية والتعليمية والصحية والبيئية والرياضية والترفيهية لتصل إلى جميع مناطق 

بنك الرياض ومشواره الحافل بخدمة المجتمع وتلّمس احتياجاته المملكة. كل ذلك وأكثر، عالمات مضيئة لمسيرة 
  وٕاسهاماته الفاعلة في تقديم مبادرات تنموية وخدمية وتوعوية لها بصماتها الراسخة. 

  م ما يلي: 2013ومن أبرز ما تم دعمه ورعايته خالل عام 

خالله إلى تلّمس احتياجات أبناء مشروع النقل الخيري الذي يتردد صداه في كل مكان ، والذي يسعى البنك من 
حيث بادر  ،العقبات والتحديات لينعموا بحياة أفضلألمل وتذلل من ا ديم يد العون التي تمنحهم مزيًداوتق ،المجتمع
لتتناسب مع احتياجات مستخدميها في مختلف مناطق المملكة  حافالت حديثة مجهزة خصيًصا) 9(توفير البنك ب

     وجمعية المعاقين باألحساء، ،جمعية الملك خالد الخيرية النسائية بمنطقة تبوك منهاو  ،لعدد من الجهات الخيرية
  وجمعية صوت متالزمة داون. ،قيناجمعية األطفال المعو 

واستمر البنك في دوره الريادي لتعزيز مفهوم التكافل االجتماعي الذي يمثل إحدى قيم البنك الرئيسية، من خالل 
مسيرتها للعام الخامس على التوالي، بمشاركة متطوعين من موظفي البنك ل هـ 1434 الرمضانية مواصلة قافلة الخير
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الذين تنافسوا على توزيع السالل الغذائية على مستحقيها من المعوزين واألسر المحتاجة بشغٍف وتفاٍن نحو عمل 
 ياض من الموظفين والموظفاتمن خالل أسرة بنك الر  الخير لتشمل مختلف مناطق المملكة. وواصل بنك الرياض

طلقه بنك الرياض أخطواته في مجال المبادرات اإلنسانية والعمل التطوعي العميق عبر تنظيمه لبرنامج متكامل 
بهدف التواصل مع  مدينة 26من مستشفيات المملكة في لمعايدة األطفال المرضى المنومين في مجموعة واسعة 

  على قلوبهم. إلدخال الفرح والسرور من الموظفين والموظفات اطفال وتوزيع الهدايا عليهم تطوعً األ

ته لخدمة المجتمع، واصل بنك الرياض اميزة من نوعها منسجمة مع قيم البنك واستراتيجيتوفي مبادرة إنسانية م
 عطاءه السنوي لدعم "برنامج الوفاء" لرعاية أسر الموظفين المتوفين من ذوي الحاجة في عموم مدن المملكة من

ا ماليا يسمح لألسر المستفيدة بالتسوق بقيمة الرصيد خالل منحهم بطاقات شرائية إلكترونية مسبقة الدفع تحمل رصيدً 
االجتماعية ية البنك ا بمسؤولمن مبدأ الوفاء والتزامً  بات األسرة ومدى حاجتها انطالًقاالمتوفر، وذلك حسب متطل

 لترسيخ مفهوم التكافل االجتماعي.

في سبيل إسعاد ذوي االحتياجات الخاصة ودعم اعتزازهم بأنفسهم واطالق طاقتهم،  رياض ال يّدخر جهًداوألن بنك ال
واصل البنك رعايته لبرنامج التدريب الزراعي لذوي اإلعاقة العقلية البسيطة بالتعاون مع جمعية المعاقين باألحساء، 

لزراعية. كما رعى البنك وللسنة السابعة على التوالي والذي يهدف إلى تدريب وتأهيل منسوبي البرنامج على الحرف ا
نادي الشباب الصيفي لذوي االحتياجات الخاصة، والذي يتيح ألبنائنا الترفيه عن أنفسهم وتحقيق الفائدة المرجوة 

برنامج "يدوي" الذي تبتكره مجموعة موهوبة  ةودمجهم بالمجتمع المحيط بهم. ومضى بنك الرياض باحتضان ورعاي
سيدات المجتمع من ذوات االحتياجات الخاصة لتأكيد جدارتهن بالتميز وقدرتهن على اإلنتاج وتجاوز التحديات من 

  في الجنادرية. البنك من خالل عرض منتوجاتهن اليدوية في جناح

 حيث رعى البنك منتدى االستثمار ،ضمن اهتمامات بنك الرياض كما تحتل المؤتمرات والمنتديات موقًعا متقدًما
بيئة  ةالثاني بمنطقة نجران، ومنتدى جدة االقتصادي، إلى جانب مشاركته في مؤتمر اليورو موني. وألن تنقي

فقد سعى إحدى األولويات التي تحوز على اهتمامات بنك الرياض هي التعامالت المالية والمصرفية في المملكة 
في مؤتمر غسل األموال لتطوير المعايير  مشاركته الفاعلة وقد حرص البنك على .إلى الوصول إليها جاهًدا

  والممارسات االحترافية التي تدعم مفهوم "االلتزام" للحد من العمليات غير المشروعة.

بنك الرياض دوره في الحفاظ على هوية المملكة والتعريف  فّعلأما على صعيد المهرجانات التراثية والترفيهية فقد 
موقعه كشريك داعم لمهرجان الجنادرية للتراث والثقافة في  خاللي الوافر، من بتقاليدها العريقة ورصيدها اإلنسان

، ودعمه المستمر لركن منطقة القصيم ومهرجان الدوخلة التاسع في محافظة القطيف للسنة الخامسة 28 الـ نسخته
  هـ. 1434على التوالي، إلى جانب رعايته لمهرجان الشرقية
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بنك الرياض للمساهمة في البرامج االجتماعية المبتكرة والتي تخدم المجتمع، حيث وتعددت قنوات الدعم التي أقامها 
على  أطلق البنك والجمعية تطبيًقاع بنك الرياض اتفاقية تفاهم مع جمعية إطعام الخيرية بالمنطقة الشرقية، كما وقّ 

 ع دعم البنك للجمعيات الخيريةأجهزة الهواتف الذكية، بهدف نشر ثقافة حفظ النعمة وعدم اإلسراف. وفي إطار تنو 
  تدشين الموقع اإللكتروني لجمعية مودة الخيرية للحد من الطالق وآثاره.فقد قام ب

 ،واستمر بنك الرياض في مسيرته الخيرية والتطوعية من خالل تبنيه لحملة كسوة الشتاء للمرة الرابعة على التوالي
مجموعة من المستلزمات الضرورية على األسر الفقيرة  بمشاركة فرق من المتطوعين من موظفي البنك لتوزيع

  والمحتاجة في المناطق الشمالية الباردة وكذلك القرى البعيدة عن المدن الرئيسية.

طلق جائزة ثقافية قيّمة ممولة بالكامل من البنك أولم يغيب اإلبداع األدبي والثقافي عن اهتمامات بنك الرياض، حيث 
والثقافة وتحفيز مستوى اإلنتاج األدبي على مستوى المملكة، وقد ُمنحت الجائزة في دورتها تعنى بتعزيز قيم األدب 

  السادسة لهذا العام لمعالي الدكتور صالح بن عبداهللا بن حميد في كتابه " تاريخ أمة في سير أئمة".

عي عبر رعايته للسنة السادسة مجال الحمالت التوعوية الرامية لتعزيز مستوى الو ليولي بنك الرياض أهمية كبيرة كما 
ي تتبنى إقامته جمعية زهرة لسرطان تعلى التوالي الحملة الوطنية التوعوية بأهمية الفحص المبكر لسرطان الثدي، وال

الثدي، لتوعية السيدات بمخاطر اإلصابة بسرطان الثدي، وأهمية الفحص المبكر للوقاية منه، كما شارك البنك في 
  رار المخدرات، وحملة يوم اإليدز العالمي، وحملة اضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه "افتا".الحملة التوعوية بأض
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  الشركات التابعة 
  المالية  ضشركة الريا

شركة الرياض المالية هي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة، تابعة لبنك الرياض ومسجلة في المملكة العربية 
ليون لایر سعودي ويملكها البنك بالكامل، ومقرها الرئيسي بالرياض، وُرّخص لها من م 200السعودية، ويبلغ رأسمالها 

قَبل هيئة السوق المالية لتقديم خدمات التعامل بصفة أصيل ووكيل ومتعهد بالتغطية والترتيب واإلدارة وتقديم المشورة 
الجديد على طريق التخصصي بمدينة إلى مقرها  م2013وقد انتقلت الشركة خالل العام والحفظ لألوراق المالية. 

   .الرياض

ابتكار وتطوير المنتجات االستثمارية التي تلّبي احتياجات شرائح مختلفة من عمالئها إلى تعمد الرياض المالية و 
على توسيع خدماتها إلدارة  م2013المستثمرين، وذلك من خالل "إدارة األصول" بالشركة التي عملت خالل عام 

ثمارية الخاّصة" وبالتالي استقطاب المزيد من استثمارات كبار العمالء والشركات والمؤّسسات العاّمة "المحافظ االست
وزيادة حصة الشركة في سوق صناديق رأس المال السعودية والدولية والتي تعتبر األكبر من بين جميع الشركات 

   .االستثمارية العاملة في هذا المجال في منطقة الخليج العربي

 م2013وفيما يخص المصرفية االستثمارية للشركات، فقد استثمرت الرياض المالية في مواردها البشرية خالل العام 
من خالل استقطاب المزيد من الكفاءات السعودية ذوي الخبرة العالية في مجال تقديم االستشارات المالية المتخصصة 

منها إدارة طرح الصكوك وأسهم الشركات، باإلضافة إلى والتي تغطي كاّفة نشاطات المصرفّية االستثمارية، و 
يكلة. ومن أهم إنجازات الشركة في هذا الخدمات االستشارية في مجال االندماج واالستحواذ وعمليات التمويل الُمهَ 

مليار لایر باإلضافة إلى  7.5ترتيب وطرح صكوك شركة صدارة للكيميائيات بقيمة  م2013المجال خالل العام 
ريـال، والقيام بدور المستشار المالي ومتعهد التغطية ومدير  اتمليار  ربعةأب وطرح صكوك بنك الرياض بقيمة ترتي

   .مليون لایر سعودي 364,5االكتتاب للطرح العام للشركة الوطنية للرعاية الطبية (رعاية) بقيمة 

من خالل  م2013المحلية والدولية في سهم ألكما عملت الرياض المالية على زيادة حصتها في سوق خدمات تداول ا
إطالقها بعض المبادرات التي تهدف إلى تحسين خدمة العمالء وكسب رضاهم، بما في ذلك الحمالت الترويجية 

   .نترنت في األسواق العالميةإلوتقديم المنتجات التنافسية، مثل خدمة التداول عبر ا

لى تعزيز الثقافة االستثمارية لدى العمالء وخدمتهم بالشكل الذي ومن خالل تبني مفهوم "إدارة الثروات" الذي يهدف إ
دارة متكامل إليتناسب مع احتياجاتهم وأهدافهم االستثمارية، فقد مضت الرياض المالية في برنامجها لبناء فريق 
رية ذات القيمة الثروات وتأهيله وٕاتاحة اإلمكانات التقنية والمهنية لتمكينه من تقديم خدمات االستشارات االستثما

المضافة التي تساعد عمالء الشركة على تحديد خياراتهم االستثمارية بدقة وعناية، مما كان له أثر ملموس على نمو 
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خدماتها بالشركة وتقدم إدارة الثروات  ،م2013خدمات الوساطة خالل العام و نشاط الشركة في مجالي إدارة األصول 
، منها أربعة امركزً  26مملكة والتي يبلغ عددها ستثمارية المنتشرة في أرجاء المن خالل شبكة واسعة من المراكز اال

  مراكز مخصصة لكبار العمالء.
  

  شركة آجل للخدمات المالية

، للخدمات المالية هي شركة مساهمة سعودية مغلقة وتخضع ألنظمة مؤّسسة النقد العربي السعودي " آجل" شركة 
باالشتراك مع شركة ، ها% في رأس مال35ساهم بنك الرياض بنسبة وقد . لایرون ملي 500 مقدارهوبرأس مال مدفوع 

في مصاف شركة آجل تعد و  ومركزها الرئيسي في مدينة جدة.، وبعض الشركات التجارية المحّلية " ميتسوبيشي" 
مويلية متميزة وخالقة وتقدم حلول ت تأجيريّ التمويل الشركات الرائدة والنشطة في مجال تمويل األصول الرأسمالية وال

البناء والنقل والخدمات  ، ومنها قطاعاتالمملكة العربية السعوديةب العديد من القطاعات االقتصاديةلعمالئها في 
   .والتجارة والتصنيع

  

  شركة إثراء الرياض العقارية
 مقداره ة، برأسمال مدفوعمسجلة بالمملكة العربية السعوديشركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة بالكامل لبنك الرياض، 

بيع و ، ضماناتك للمالك وللغيرالمفرغة ٕادارة األصـول مسك و تتولى هذه الشركة القيام بخدمات و  .لایر اليينم 10
  .ت من أجلهائنشوشراء العقارات لألغراض التمويلية التي أُ 

 

  العالمية للتأمين التعاونيالشركة 

ويتم تداول أسهمها في سوق األسهم السعودية  ،مساهمة عامةشركة  ،"اونيالعالمية للتأمين التع شركةال"البنك  أسس
(الشرق األوسط)  " شركة رويال صن المتحدة "مع بالشراكة ، لایرمليون  200قدره مدفوع ، برأس مال (تداول)
تلك بنك ويم .س نشاطها الرئيسي بالمملكةر وتما وتخضع الشركة ألنظمة مؤسسة النقد العربي السعودي .بالبحرين

يمتلك كما % 19.92الملكية المباشرة تبلغ نسبة حيث  بشكل مباشر وغير مباشر هارأسمال % من30الرياض نحو 
وترجع عالقة بنك الرياض بشركة  .(الشرق األوسط) " رويال صن المتحدة" شركة  أسهممن  %21.42البنك نسبة 

. لالكتتاب العام الشركة العالمية للتأمين أسهم% من 30طرح  تمو  .األكثر من ثالثين عامً (البريطانية) صن ال يرو 
التأمين الطبي، وتأمين و وٕاعادة التأمين التجارية في المملكة في فئات التأمين العام،  نالتأمي ةنشطأوتمارس الشركة 

  ي.االدخار التأمين الحماية و 
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 ،لتركيز على أربعة مجاالت رئيسيةاستراتيجيتها لتنمية أعمالها من خالل ا وتواصل الشركة زيادة صقل وتطوير
وٕادارة الحسابات  ،التأمين المصرفيتعزيز و )، SMEالصغيرة (و المتوسطة مخاطر التجزئة المخاطر الكبيرة والمعقدة، 

  الرئيسية.

لموارد  فعالالغير  ستخداماالالتنظيمي إلزالة هيكلها لتشغيلي و نظامها اوتحديث على تطوير تعمل الشركة كما 
إلى التركيز بالدرجة األولى على قنوات التوزيع لى األعمال والعمالء، إمباشر التركيز المبيعات  منالتحول و الشركة، 

التأمين المصرفي. وتهدف هذه المبادرة أيضا إلى توفير قاعدة فعالة من حيث التكلفة من من خالل الوسطاء وتنشيط 
  .مركزيةوحدة مساندة ودعم خالل 

  

  لتأميناوكالة لشركة الرياض 

 500ويبلغ رأسمالها لتأمين هي شركة ذات مسؤولية محدودة يملكها بنك الرياض بالكامل، لوكالة اشركة الرياض 
تسويق وتهدف إلى ، ومقرها الرئيسي الرياض، مسّجلة في المملكة العربية السعودية وهيمدفوعة بالكامل،  ،لایرلف أ

إلى بنك الرياض ولعمالئه من األفراد  " المية للتأمين التعاونيالع" شركة الوبيع منتجات التأمين التي توفرها 
   .في المملكة العربية السعودية والشركات

، واتفاقية " العالمية للتأمين التعاوني" شركة البتوقيع اتفاقية وكالة التأمين مع  " الرياض لوكالة التأمين" قامت شركة 
لت على كافة الموافقات الالزمة من مؤسسة النقد العربي السعودي توزيع منتجات التأمين مع بنك الرياض، وقد حص

  لبدء مزاولة النشاط.

شركة الرياض لوكالة التأمين بأن تكون واحدة من وكالء التأمين المتميزين في المملكة العربية السعودية التي وتتطلع 
ين التعاوني لتلبية االحتياجات التأمينية لبنك شركة العالمية للتأمالتوفر خدمات ومنتجات تأمينية متميزة بالتعاون مع 

 الرياض وعمالئه من األفراد والشركات.
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  : للخمس سنوات الماضيةالبنك ملخص نتائج أعمال 
  لایرمليون             

  م2009  م2010 م2011 م2012 م2013 بيان
       الموجودات

  32,124  27,867  23,708  29,462 25,367  البنوك ومؤسسة النقد ىرصدة لدأنقدية و 
 106,515 106,035 112,973 117,471 131,191 صافي ،والسلفالقروض 

 32,308 33,822 36,616 36,254 43,538 صافياالستثمارات، 

  2,236  2,294  2,588  2,606 2,542  خرىأممتلكات ومعدات وعقارات 
  3,216  3,538  5,002  4,388 2,608  خرىأموجودات 
 176,399 173,556 180,887 190,181 205,246  الموجودات إجمالي

          المطلوبات
  16,163  10,637  6,242  6,163 7,578  البنوك ىرصدة لدأ

 125,278 126,945 139,823 146,215 153,200 ودائـع العمــالء

  6,723  6,741  4,664  5,840 10,598  خرىأمطلوبات 
 28,235 29,233  30,158 31,963 33,870 حقوق المساهمين

       
  لایرمليون          

  م2009  م2010 م2011 م2012 م2013 بيان
إجمالي دخل العمليات وصافي حصة

 5,960 5,981 6,321  6,866 7,130   رباح الشركات الزميلةأالبنك في 

 2,930 3,156 3,172  3,400 3,183  إجمالي مصاريف العمليات
 3,030 2,825 3,149  3,466 3,947 صافي الربح
  2.02  1.88  2.10  2.31 2.63  سعودي) لایرربح السهم (
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  الماليةنتائج ال
  

م بزيادة 2013ديسمبر  31المنتهية في  اشهرً  صافية لفترة االثني عشر ال أرباحً ريامليون  3,947 بنك الرياض حقق
المالي خالل الربع  لایر ونملي 1,030% عن نفس الفترة من العام السابق، كما بلغت أرباحه الصافية 13.9 نسبتها

   .%27.2 نسبتهللربع المماثل من العام السابق وذلك بارتفاع  لایرمليون  810الرابع مقابل 
  

من  لایرمليون   6,786ل ، مقابل ريامليون   7,074بلغ  م اشهرً  إجمالي دخل العمليات خالل االثني عشربلغ و 
األنشطة المصرفية الرئيسة ومواصلة تنمية  التركيز علىالبنك في  رستماو %.  4.2 نسبتهالعام السابق وذلك بارتفاع 

مليون  117,471مقابل  لایرمليون  131,191م  31/12/2013مركزه المالي حيث بلغت القروض والسلف كما في 
  36,254 مقابل لایرمليون  43,538% ، كما بلغت االستثمارات  11.7 نسبتهللعام السابق وذلك بارتفاع  لایر

 153,200م 31/12/2013% ، وبلغت ودائع العمالء كما في 20.1 نسبتهوذلك بارتفاع للعام السابق  لایرمليون 
%، فيما بلغت الموجودات كما في 4.8 نسبتهللعام السابق وذلك بارتفاع  لایرمليون  146,215مقابل  لایرمليون 

  %7.9 نسبتهلعام السابق وذلك بارتفاع ل لایرمليون  190,181مقابل  لایرمليون  205,246م 31/12/2013
  

، حيث ارتفعت أصول البنك بنسبة اا مستمرً ك المصرفية الرئيسة قد حققت نموً أنشطة البن وتشير نتائج البنك بأن
ومما ساهم في ارتفاع ربحية  .للعام السابق لایر 2.31مقابل  لایر 2.63جيدة، وقد بلغت ربحية السهم للعام الحالي 

الزيادة في صافي العموالت الخاصة والتحسن في دخل و م ، 2013ديسمبر  31المنتهية في  اشهرً  عشر يلالثنالبنك 
   .الخدمات البنكية، وكذلك انخفاض إجمالي مصاريف العمليات

  

قوة ومتانة المركز المالي للبنك ونتائجه وقدرته على تحقيق معدالت نمو ثابتة ومتواصلة تعكس النتائج  تعكسكما 
تزام البنك باالستراتيجيات التي اعتمدها مجلس اإلدارة والتي تتجاوب مع طموحات مساهمي البنك وتنمية مدى ال

  العائد على حقوقهم، ومواصلة ودعم مركز البنك الريادي في القطاع المصرفي.
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  التحليل الجغرافي إلجمالي إيرادات البنك 

 ، لایرمليون   8,173 مبلغ م من عمليات داخل المملكة2013ديسمبر  31لغ إجمالي الدخل للفترة المنتهية في ب
 اإليرادات:ويوضح الجدول التالي التحليل الجغرافي إلجمالي  .لایرمليون  1,106  مبلغ ومن خارج المملكة

 (ماليين الرياالت)                              

 لایريون مل 2,693 بلغت لمنطقة الوسطى إيرادات استثمارات مركزية تخص قطاع االستثمار والخزانةليتضمن المبلغ المحدد  *
  كما يتضمن إيرادات ذات صلة بمناطق أخرى ال يمكن فصلها. وليست مرتبطة بقطاع جغرافي محدد داخل المملكة،

تظهر اإليرادات أعاله إجماًال، ويتم معالجة ما يخص كل بند من اإليرادات حسب طبيعتها في القوائم المالية للوصول إلى  **
  .الصافي

  

  من خارج المملكة  التحليل الجغرافي إلجمالي إيرادات البنك
  (ماليين الرياالت)                                       

 خارج المملكة  السنة
إجمالي اإليرادات من خارج 

 المملكة

دول مجلس التعاون  

 ومنطقة الشرق األوسط

مريكا الشماليةأ باو أور

 والالتينية

   مناطق أخرى  سياآجنوب شرق

 1,106   44 9   481  366   206 م2013

 إجمالي اإليرادات** خارج المملكة  داخل المملكة العربية السعودية السنة

   المنطقة (الشرقية) المنطقة (الوسطى) * المنطقة (الغربية) 

 9,279  1,106   1,097  5,652  1,424  م2013
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  األرباح: توزيعات

  المساهمين:على  األرباح ويتبع السياسات التالية عند توزيع ،ارية ذات العالقةيلتزم البنك باألنظمة الس
  

بلغ ما ويجوز وقف االقتطاع متى  .النظامي% من األرباح الصافية لتكوين االحتياطي 25 ما نسبته يقتطع  )أ 
 المدفوع.رأس المال مقدار مجموع االحتياطي 

األرباح على المساهمين من  المقررة توزع األرباح ،العامةالجمعية  وٕاقرارعلى توصيات مجلس اإلدارة  بناءً    )ب 
 .أسهمهكل حسب عدد  الصافية

وتظهر األرباح المقترحة للنصف الثاني والسنوية مرحلية الرباح توزيعات األستراتيجية التحدد توجهات البنك ا  )ج 
 .اإلدارةقر الجمعية العامة توصيات مجلس تإلى أن  ،المساهمينضمن حقوق 

  
 بأن تكون توزيعات األرباح كما يلي: اإلدارة وصى مجلسوقد أ 

  ريـال)ألف (                                                                              

 
 للسهم هللة 65بواقع عن النصف األول م 2013لمساهمين خالل شهر يوليو اعلى كان البنك قد قام بتوزيع أرباح و 

 م بواقــع2013أما الجزء المتبقي من األرباح المقترح توزيعها على المساهمين عن النصف الثاني من عام  .الواحد

 لتوزيعات عن كامل العامليبلغ بذلك إجمالي ا ،العامة الجمعية منفسيتـم توزيعه بعد إقراره  ،هللة للسهم الواحد  80
  .الواحدللسهم  لایر 1.45 بواقعو  ،بعد خصم الزكاة ،لایرمليون  2,175مبلغ  م2013

  

  

  م2012األرباح المستبقاة من عام   1,372,055
  م2013صافي ربح عام   3,947,105
 المجمـــــوع  5,319,160

 ها وتوزيعها كالتالي:تخصيصيتم 
  الزكاة الشرعية 200,000
  م2013عن النصف األول لعام  على المساهمينالموزعة اح النقدية األرب  975,000

  م2013عن النصف الثاني لعام  على المساهميناألرباح النقدية المقترح توزيعها   1,200,000
  المحول إلى االحتياطي النظامي 986,776

  م2013األرباح المبقاة لعام   1,957,384
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  مجلس إدارة البنك
ويجوز في كل  ،سنواتتنتخبهم الجمعية العامة كل ثالث  ،أعضاءيتولى إدارة البنك مجلس إدارة مؤلف من عشرة 
عضاء أ ستةيضم مجلس اإلدارة في دورته الحالية و  عضويتهم.ة مرة إعادة انتخاب األعضاء الذين انتهت مد

 منللتعريفات الواردة بالمادة الثانية من الئحة حوكمة الشركات الصادرة  وفًقاأعضاء غير تنفيذيين  ربعةأو ن مستقلي
 عدد بلغو م 2013شهر أكتوبر نهاية عضاء مجلس اإلدارة الحالي في أانتخاب إعادة لية. وقد تم هيئة السوق الما

 باالعتبار أخًذا %،100وبلغت نسبة حضور جلسات المجلس  ،جلسات تسعم 2013م جلسات المجلس خالل عا
  %. 94.4 نسبة الحضور أصالةً عن غيره، وتبلغ  من حضر وكالةً 

  م:2013أصالة ووكالة خالل عام أعضاء مجلس اإلدارة ات فيما يلي سجل حضور اجتماعو 
االجتماع   اضأعضاء مجلس إدارة بنك الري

  األول
االجتماع 
  الثاني

االجتماع 
  الثالث

االجتماع 
  الرابع

االجتماع 
  الخامس

االجتماع 
  السادس

االجتماع 
  السابع

االجتماع 
  الثامن

االجتماع 
  التاسع

 اإلجمالي

  راشد العبدالعزيز الراشد 
 ** (مستقل)

   9  

  د. خالد حمزة نحاس
  (مستقل) 

   9  

  لرحمن حسن شربتليعبدا
 (غير تنفيذي)

  6   وكالة وكالة  وكالة

  د. عبدالعزيز صالح الجربوع
 ** (مستقل)

   9  

  عبداهللا إبراهيم العياضي * 
 ** (غير تنفيذي)

   9  

  محمد العيسى عبداهللا
 ** (مستقل) 

   9  

  د. فارس عبداهللا أبا الخيل 
 ** (مستقل)

  8 وكالة  

  محمد عبد العزيز العفالق
  9    (مستقل)

  نادر إبراهيم الوهيبي* 
  8   وكالة (غير تنفيذي)

  * وليد عبدالرحمن العيسى
  9    (غير تنفيذي)

  المؤسسة العامة للتقاعد على التواليأعضاء يمثلون صندوق االستثمارات العامة والمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية و  *
  .م2013قدت مرتين خالل عوالتي ان** تم تشكيل لجنة خاصة مؤقتة من خمسة أعضاء من مجلس اإلدارة 
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فيما عدا  ،مارس مجلس إدارة بنك الرياض مهامه من خالل اللجان الرئيسة المشكلة من أعضاء مجلس إدارة البنكيو 
من خارج أعضاء مستقلين  ةثالث ،باإلضافة إلى عضوين من مجلس اإلدارةتكوينها  في لجنة المراجعة التي تضم

 للمهام الرئيسة للجان مجلس إدارة البنك: وفيما يلي توضيًحا .مجلسال
 

  اللجنة التنفيذية

يدها من قبل دفي البنك والتي تم تح والمصرفية والمالية واإلدارية االئتمانيةتقوم اللجنة التنفيذية بممارسة الصالحيات 
حضور ال، وبلغت نسبة جلسة نيوعشر  تيناثنم 2013جلسات اللجنة خالل عام عدد  وقد بلغ .اإلدارةمجلس 

100.%  
 

  لجنة المراجعة

والعمليات الخاصة بااللتزام واالمتثال  ،الماليةخاصة بالتقارير ليات التقوم لجنة المراجعة باإلشراف الرقابي على العم
اختيار التوصية بو  المخاطردارة الداخلية وإ ومراقبة مدى فاعلية وكفاءة نظام الرقابة  ،الصلةذات للقوانين واألنظمة 
%. 96حضور ال، وبلغت نسبة جلسات خمس م 2013جلسات اللجنة خالل عام  عدد وقد بلغ .مراجعي الحسابات

 كتوردال ،همو س اإلدارة من خارج مجل أعضاء ةثالثنهم م ،وتتكون لجنة المراجعة في البنك من خمسة أعضاء
   .السيفعبد اللطيف عبد اهللا  المهندسعبد اهللا حسن العبد القادر، و  الدكتورو إبراهيم العلي الخضير، 

  

 لجنة الترشيحات والمكافآت
  

اإلشراف على تصميم نظام المكافآت وتطبيقه نيابة عن مجلس اإلدارة، وٕاعداد بتقوم لجنة الترشيحات والمكافآت 
ومراجعة وتقييم مدى كفاية وفاعلية سياسة المكافآت بصفة دورية  ،افآت ورفعها لمجلس اإلدارة لالعتمادسياسة المك

م ييتقاللجنة ب . كما تقومللتأكد من تحقيق األهداف الموضوعة، ورفع توصياتها للمجلس لتحديث أو تعديل السياسة
ى وتركيبة هيكل الرواتب والمزايا والمكافآت طرق وأساليب دفع المكافآت ورفع توصيات لمجلس اإلدارة عن مستو 

 لكبار التنفيذيين بالبنك، ومراجعة التزام سياسة المكافآت بقواعد مؤسسة النقد.
  

ا للسياسات والمعايير المعتمدة، فقً مجلس اإلدارة بالترشيح لعضوية مجلس اإلدارة و لدى التوصية تقوم اللجنة بكذلك 
مراقبة البنوك وهيئة السوق ا ألنظمة مجلس طبقً العضوية للمتطلبات النظامية ل عضاءاألوالتأكد من استيفاء جميع 

   حضور الجلسات، وبلغت نسبة ربع أم 2013اللجنة خالل عام  وقد بلغ عدد جلسات .ونظام الشركات المالية
100 .%  
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  مجموعة التخطيط االستراتيجي
ْت إلنجاز ذاُتخللبنك ومتابعة وتقييم الخطوات التي  تيجيةاالستراالتوجهات  عدادإباإلشراف على تقوم هذه المجموعة 

ومراجعة األداء المالي  ،بمراجعة المشروعات الرئيسة التي شرع البنك في تنفيذهاالمجموعة كما تقوم . أهدافها
     م 2013جلسات المجموعة خالل عام  عدد وقد بلغ .الموضوعة ةاالستراتيجي باألهدافوالتشغيلي للبنك مقارنة 

   .%100حضور ال، وبلغت نسبة نيتجلس
  

 ،هذه اللجان فينه وعضويتهم مالمنبثقة جان للاو أعضاء مجلس إدارة بنك الرياض  أسماء التاليالجدول ويوضح 
 260 والتي بلغ إجماليها ،أصالًة ووكالةً  ،الدائمة والمؤقتة ولجانهمجلس ال الجتماعاتاألعضاء  ونسبة حضور

التي  الشركات المساهمة األخرىكما يوضح الجدول  .% 100 االجتماعاتي نسبة حضور هذه إجمال بلغو  ،ااجتماعً 
  تها:اإدار مجالس  فيمجلس إدارة بنك الرياض عضاء أيشارك 
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أسماء الشركات المساهمة األخرى المشاركين في 

  عضوية مجالس إدارتها
%  

  الحضور
  29/10/2013 حتى لجان مجلس إدارة بنك الرياضأعضاء 

  سمالا  العضوية في اللجان    
سنابل "  لالستثمارالشركة العربية السعودية 

   " لالستثمار
رئيس اللجنة التنفيذية ورئيس مجموعة  100%

  التخطيط االستراتيجي
  راشد العبدالعزيز الراشد

  

  شركة المياه الوطنية
الشركة العربية السعودية لالستثمار " سنابل 

  "لالستثمار 
 ة االستثماريةشركة حصان

  الشركة السعودية للصناعات األساسية (سابك)

 رئيس لجنة المراجعة  100%
  مجموعة التخطيط االستراتيجي وعضو

  د. خالد حمزة نحاس
    

   للعدد واآلالت (ساكو)شركة السعودية ال
  الشركة السعودية العربية للتسويق (ساماكو)

  شركة الصقر للتأمين 
  القاهرة –زا شركة جولدن بيراميدز بال 

  عبدالرحمن حسن شربتلي عضو مجموعة التخطيط االستراتيجي  100%
  

 الشركة السعودية لصناعة الورق (ورق)  
  شركة أميانتيت

  يماويات والزيوت الصناعيةشركة الخليج للك
    شركة اإلنارة العامة

  د. عبدالعزيز صالح الجربوع عضو مجموعة التخطيط االستراتيجي  100%
  

عضوو الترشيحات والمكافآتلجنةرئيس  %100  ستثمار التقني " تقنية " كة السعودية للتنمية واالالشر 
  اللجنة التنفيذية

   عبداهللا إبراهيم العياضي 
  

  سمنت العربية  اإلشركة 
 الشركة السعودية للصناعات األساسية (سابك) 
 الشركة السعودية للفنادق والمناطق السياحية 

   ة للرعاية الطبيةالشركة الوطني

 عضو لجنة المراجعة  100%
  وعضو مجموعة التخطيط االستراتيجي

  محمد العيسى عبداهللا
  

الترشيحاتعضو اللجنة التنفيذية وعضو لجنة  %100  شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه
  والمكافآت

  د. فارس عبداهللا أبا الخيل
   

الترشيحاتلجنةوعضو اللجنة التنفيذية وعض  %100  ال يوجد
  والمكافآت

  محمد عبدالعزيز العفالق
   

   نادر إبراهيـم الوهيبي عضو لجنة الترشيحات والمكافآت  %100  ال يوجد

الترشيحاتعضو لجنةو  عضو اللجنة التنفيذية  %100  الشركة التعاونية للتأمين 
  والمكافآت

   وليد عبدالرحمن العيسى
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، لمدة ثالث سنوات م30/10/2013جديدة تبدأ من  أعضاء مجلس اإلدارة لدورةانتخاب  عادة تشكيل اللجان بعدإوتم 
الجدول التالي أسماء أعضاء مجلس إدارة بنك الرياض واللجان  يوضحوتم تشكيل لجنة جديدة باسم لجنة المخاطر، و 

  :في الدورة الحالية لمجلس اإلدارة المنبثقة منه وعضويتهم في هذه اللجان

  
  م30/10/2013من  ن مجلس إدارة بنك الرياض اعتباًرااأعضاء لج

  االسم  العضوية في اللجان   
 رئيس اللجنة التنفيذية

  رئيس مجموعة التخطيط االستراتيجي
  الترشيحات والمكافآتلجنة عضو 

  راشد العبدالعزيز الراشد
  

 د. عبدالعزيز صالح الجربوع عضو مجموعة التخطيط االستراتيجي

 الترشيحات والمكافآتلجنةرئيس
  عضو اللجنة التنفيذية
  عضو لجنة المخاطر

 عبداهللا إبراهيم العياضي  

 رئيس لجنة المراجعة
  عضو مجموعة التخطيط االستراتيجي

 محمد العيسى عبداهللا

 عضو اللجنة التنفيذية
  عضو مجموعة التخطيط االستراتيجي

  الترشيحات والمكافآتلجنة عضو 

  با الخيلد. فارس عبداهللا أ
   

 رئيس لجنة المخاطر
  عضو اللجنة التنفيذية

  الترشيحات والمكافآتلجنة عضو 

  محمد عبدالعزيز العفالق

 عضو لجنة المراجعة
  عضو مجموعة التخطيط االستراتيجي

  الترشيحات والمكافآتلجنة عضو 

   نادر إبراهيـم الوهيبي

 عضو اللجنة التنفيذية
  عضو لجنة المخاطر

  ترشيحات والمكافآتاللجنة عضو 

   وليد عبدالرحمن العيسى
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أسماء الشركات المساهمة األخرى المشاركين 
  في عضوية مجالس إدارتها

%  
  الحضور

 أعضاء من خارج مجلس إدارة بنك الرياض باللجان المنبثقة منه  

  سمالا    العضوية في اللجان
عضو لجنة المراجعة من خارج    % 100  ال يوجد

  اإلدارةمجلس 
  ر إبراهيم العلي الخضيد.

  ستثمار التقني " تقنية " الشركة السعودية للتنمية واال
  شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني

  بنك الخليج الدولي (البحرين)

عضو لجنة المراجعة من خارج    % 100
  مجلس اإلدارة

  عبداهللا حسن العبد القادرد.

  سمنت القصيمإشركة 
  كة هرفي للخدمات الغذائيةشر 

  الشركة السعودية للطباعة والتغليف
  الشركة السعودية للمختبرات الخاصة 

  عضو لجنة المراجعة من خارج  % 80
  مجلس اإلدارة

   السيفعبداللطيف عبداهللا.م
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  :م3120خالل العام  وكبار التنفيذيينمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة  
  ريـال)ألف (     

 البيان أعضاء المجلس * فيذيينكبار التن

 الرواتب - 8,477

 البدالت 750 1,253

 المكافآت الدورية والسنوية 3,600 3,715

 الخطط التحفيزية - 143

 تعويضات أو مزايا أخرى  61 320

 مكافأة نهاية الخدمة   - 1,778

   للبنك.المالي المدير التنفيذي و الرئيس تشمل ية و من اإلدارة التنفيذ راءمد كبر خمسةأ نمكافآت كبار التنفيذييمثل * ت
 

  التغيير في ملكية الحصص الكبيرة من األسهم 
وأوالدهـــم  زوجـــاتهممصـــلحة تعـــود ألعضـــاء مجلـــس اإلدارة ولكبـــار التنفيـــذيين و  ةأليـــ اوصـــفً يوضـــح الجـــدوالن التاليـــان 

مـــن قواعـــد التســـجيل  43المـــادة ا ألحكـــام طبًقـــمـــن شـــركاتها التابعـــة  ةو أدوات ديـــن الشـــركة أو أيـــأفـــي أســـهم  القصـــر
  واإلدراج وأي تغيير حدث عليها خالل العام:

 

  * ألقرب أربع خانات عشرية
  
 

  وأوالدهم القصر زوجاتهمو  المساهمون الرئيسيون من غير أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين

 االسم
  نهاية العام   بداية العام 

  األسهمعدد 
أدوات
  الدين

 *نسبة التملك
  األسهمعدد 

أدوات 
 صافي التغيير   نالدي

نسبة التملك 
  بنهاية العام *

 %21.7536 -  - 326,304,000%21.7536 -  326,304,000  صندوق االستثمارات العامة
 %21.6252 -  - 324,378,600%21.6252 -  324,378,600  االجتماعية للتأميناتالمؤسسة العامة

 %9.1808 -  - 137,712,337%9.1808 -  137,712,337  المؤسسة العامة للتقاعد
 %9.1046 -  - 136,569,006%9.1046 -  136,569,006  شركة النهلة للتجارة والمقاوالت

 %8.0000 -  - 120,000,000%8.0000 -  120,000,000 شركة ماسك القابضة
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  * ألقرب أربع خانات عشرية 
  

  وزوجاتهم وأوالدهم القصررئيس وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين

 السما
  نهاية العام   بداية العام 

  األسهمعدد 
أدوات
  الدين

 *نسبة التملك
  األسهمعدد 

أدوات 
 صافي التغيير   الدين

نسبة التملك 
  بنهاية العام *

 %0.9938 13,800 - 14,906,653%0.9929 - 14,892,853  الراشد  زالعبدالعزيراشد 

 %0.0002 -  - 2,400%0.0002 - 2,400  خالد حمزه نحاس            د. 

 %9.5992 (748,665) - 143,988,301%9.6491 - 144,736,966  حسن شربتلي   نعبدالرحم

 %0.0001 -  - 1,600%0.0001 - 1,600  صالح الجربوع    زعبدالعزيد. 

 -  11,000 -  - %0.0007 - 11,000  عبداهللا إبراهيم العياضي

 %0.0417 -  - 625,000%0.0417 - 625,000  محمد العيسى   عبداهللا

 %0.0820 -  - 1,230,000%0.0820 - 1,230,000 با الخيل  أفارس عبداهللا د. 

 %0.0023 500 - 34,000%0.0022 - 33,500 العفالق     زعبدالعزيمحمد 

 -  -  -  -  -  -  -   نادر إبراهيم الوهيبي

 -  -  -  -  -  -  -   وليد عبدالرحمن العيسى

 %0.0022 -  - 33,432%0.0022 - 33,432 القضيبي     إبراهيمطالل 

     



  بنـك الريـاض 
  تقرير مجلس اإلدارة 

   م2013ديسمبر 31المنتهية في  للسنة 

  

  
 

28

   :المستحقةالمدفوعات النظامية 
  دناه:م عدا ما هو وارد بالبيان أ2013م مستحقة السداد عن عانهائية مدفوعات نظامية توجد على البنك ال 

  )لایرألف (                                                                                   
  م2013 بيان

 200,000  كاة والدخلمصلحة الز  – الزكاة الشرعية
  9,615   ضرائب تحملها البنك نيابة عن بعض الجهات غير المقيمة (حسب شروط التعاقد)
  25,875   ضرائب مستحقة على فروع البنك الخارجية لصالح الجهات الرسمية خارج المملكة

  

  العقوبات والجزاءات والقيود االحتياطية
و أو تنظيمية أ إشرافيةجهة  ةيأأو من السوق المالية من هيئة  البنكأي قيد احتياطي مفروض على  دال يوج

 ألف 4,086ن خالل مزاولة نشاطاته التشغيلية بلغت قيمة المخالفات والغرامات التي دفعها البنك مقضائية، وقد 

 . أخرى تشغيلية لي وغراماتآلاألنشطة التشغيلية ألجهزة الصرف افي معظمها بسعودي وهي تتعلق  يالر
 

  :المتبعةايير المحاسبة مع
يقوم البنك بإعداد قوائمه المالية ويتم مراجعتها من قبل المحاسبين القانونيين وفق اإلطار العام الذي أقرته مؤسسة 

يتم تطبيق المعايير المحاسبية للمؤسسات المالية الصادرة عن مؤسسة النقد والمعايير و  ،النقد العربي السعودي
أحكام كما يعد البنك قوائمه المالية لتتماشى مع نظام مراقبة البنوك و  ،صة بالتقارير الماليةالدولية الخاالمحاسبية 

  نظام الشركات بالمملكة. 
  

 ،فإن مجلس اإلدارة يؤكد ،لياته في حماية موجودات البنك وودائع عمالئهؤو من دور مجلس اإلدارة ومس وانطالًقا
  أنه: ،حسب المعلومات المتوفرة لديه

   
أعضاء ا فيه وتوجد أو كانت توجد فيه مصلحة جوهرية ألي من رئيس و جد أي عقد كان البنك طرفً ال يو  •

 ،بأي منهممباشرة  عالقةي أو ألي شخص ذ ن الماليةؤو نائبه للشأو للرئيس التنفيذي أو بنك مجلس إدارة ال
  .ع األطراف ذوي العالقةالمرفق بالقوائم المالية فيما يتعلق بالمعامالت م 32يضاح رقم اإلعدا ما ورد ب

 .تم إعداد سجالت الحسابات بالشكل الصحيح •

 .ال يوجد أي شك يذكر بشأن قدرة البنك على مواصلة نشاطه •
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أدناه، فإن المجلس يؤكد  يردفي االعتبار طبيعة أي نظام رقابة داخلية، كما  خًذاأ ،وفيما يتعلق بنظام الرقابة الداخلية
لدى البنك آلية منتظمة لتصميم أنظمة الرقابة  أنتنفيذه بفاعلية، و وتم سس سليمة أعد على ن نظام الرقابة الداخلية يُ أ

الداخلية الداخلية المرتبطة بأعمال البنك ووضعها موضع التنفيذ. وتتضمن العناصر األساسية في نظام الرقابة 
لية، لمختلف المستويات اإلدارية بما في ليات، بما فيها الصالحيات الماؤو للصالحيات والمس المطبق في البنك تحديًدا

  ليات بما يحقق فاعلية الرقابة.ؤو ذلك مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية، والتأكد من فصل المهام والمس
  

ويقوم المجلس، من خالل لجنة المراجعة المنبثقة منه، باالطالع على تقارير المراجعة الداخلية وما توصلت إليه من 
رقابة الداخلية المختلفة، وكذلك تقارير إدارة المخاطر وغيرها بصورة دورية منتظمة، بما يمّكن من تقييم ألنظمة ال

توفير تقييم مستمر لنظام الرقابة الداخلية ومدى فاعليته، باإلضافة إلى قيام المراجعة الداخلية بمتابعة توصياتها 
حظات جوهرية بما يؤثر على عدالة القوائم المالية. بصورة منتظمة والتقرير للجنة المراجعة بما تم، ولم تظهر مال

ويأتي ذلك ضمن أهداف مجلس اإلدارة في الحصول على تأكيدات معقولة عن مدى سالمة تصميم وفاعلية تطبيق 
ال  -تطبيقه بغض النظر عن مدى سالمة تصميمه وفعالية  -أن أي نظام رقابة داخلية ب علًمانظام الرقابة الداخلية، 

  ذلك. لىع ن يوفر تأكيًدا مطلًقايمكن أ

  الئحة حوكمة الشركات
ن هيئة السوق مالسعودية الصادرة  ةيقوم البنك بتطبيق األحكام الواردة في الئحة حوكمة الشركات في المملكة العربي

ما ئحة حوكمة الشركات والتي نلخصها فيبال االلتزاممدى  حول )8نموذج (الما تم اإلفصاح عنه في  اعدالمالية 
  يلي:

لحين اعتماده بصورة نهائية من قبل الجهات لم يتبع البنك التصويت التراكمي  –حقوق التصويت  -المادة السادسة 
  ووفق ما يصدر عن مؤسسة النقد العربي السعودي. الرقابية

لتزام يحرص على اال هكما أن ،في تطبيق جوانب متعددة من متطلبات الحوكمة وبصورة عامة كان البنك سباًقا 
  كما يواصل إكمال عدد من السياسات واإلجراءات ذات العالقة. ومواكبة ما يستجد حولها،بجميع لوائح الحوكمة 

  

  :البشريةالموارد 
 ملعـا االسـتراتيجية ومبادراتـه  أهدافـه تحقيـقل يابنـك الريـاض سـعً  قطاعـات جميـع  بـدعم البشـرية المـوارد قطـاع يسـتمرّ 

داء المـوظفين عـن أوتطـوير  البنـك، فـي اإلداريـة القيـادات تطـوير وتأهيـل علـى التركيزبـ القطـاع سـتمرا حيـث ،م 2013
 .داءألطريق متابعة وقياس ا



  بنـك الريـاض 
  تقرير مجلس اإلدارة 

   م2013ديسمبر 31المنتهية في  للسنة 

  

  
 

30

السـيدات  نسـبة أنّ  كمـا ،%93 اإلجماليةالتوطين  نسبة حيث بلغت الوظائف توطين مجال في البنك بصدارته يفخر كما
 نعـ فضـالً  هـذا البنـك، فـي اإلجمـالي الموّظفين عدد %من22يشّكلن  واللواتي السعوديات المواطنات من% 100 تشكل

  .سعوديين من مواطنين بالكامل مؤلفّ  بالبنك التنفيذية اإلدارة طاقم أنّ 

عبـر  األداء المهنـي مسـتوى رفـع إلـي تهـدف والتـي التدريبيـة عبـر إتاحـة الفـرص موظفيـه وتأهيـل تحفيـز البنـك واصـل كما
  عمـل تـم أنـه بالـذكر ويجـدر هـا. وخارجالمملكـة  داخـل م، 2013عـام خـالل تدريبيـة فرصـة 10,000مـن  أكثـر إتاحـة

 وبرامج خاصة باستقطاب المواهب والكفاءات.  ،حاللإلمجموعة من برامج التطوير وا

فـي العمـل السـتقرارهم  وضـماًنا ،للبنـك همئنتمـااو تهم المـوظفين وتحفيـزهم بهـدف تعزيـز ثقـ حـثتعمل إدارة البنـك علـى و 
والمكافـــآت  مثـــل برنـــامج الحـــوافزالخاصـــة بـــالموظفين التشـــجيعية دعـــم البـــرامج هم الـــوظيفي مـــن خـــالل وتطـــوير مســـار 

 .القــوائم الماليــة تفاصــيل عــن هــذه البــرامج فصــاحاتوقــد ورد فــي إ .برنــامج االدخــار االســتثماري للمــوظفينو التشـجيعية 
  م:2013عام  كل منها خالل وفيما يلي أرصدة البرامج التحفيزية للموظفين والحركة التي حصلت على

  )لایرألف (                                                                                         

 بيان
م2013البرامج التحفيزية للموظفين   

االستثماري االدخار  
 اإلجمالي حصة البنك حصة الموظف 

 53,966 14,313 39,653 الرصيد كما في بداية العام
 938 229 709 م2013المضاف خالل عام 

) 2,874(  م2013المستبعد خالل عام   )803 (  )3,677 (  

 51,227 13,739 37,488 الرصيد نهاية العام 
 

  الحسابات:مراجعو 
م تعيين السادة 2013 مارس 28أقرت الجمعية العامة العادية لمساهمي البنك في اجتماعها السنوي الذي انعقد في 

مراجعي حسابات البنك ك "الفوزان والسدحان كي بي إم جي"والسادة  "ديليوت آند توش (بكر أبو الخير وشركاهم)"
في إعادة تعيين  القادموسوف تنظر الجمعية العامة في اجتماعها  .م2013ديسمبر  31للسنة المالية المنتهية في 

 31مراجعي الحسابات الحاليين أو استبدالهم وتحديد أتعابهم لقاء مراجعة حسابات البنك للعام المالي المنتهي في 
  .ومجلس اإلدارة في هذا الشأن مراجعةعلى توصيتي لجنة ال اطالعهإوذلك بعد  ،م2014ديسمبر 
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  كلمة الختام:
 –بن عبد العزيز عبداهللاخادم الحرمين الشريفين الملك لالعميقين  تقديرنانود أن ننتهز هذه الفرصة لنسجل شكرنا و 

وزير يس مجلس الوزراء ولي العهد نائب رئ ،بن عبد العزيز سلمانوٕالى صاحب السمو الملكي األمير  –حفظه اهللا 
مجلس ، النائب الثاني لرئيس لملكي األمير مقرن بن عبد العزيزوٕالى صاحب السمو ا ، - حفظه اهللا - الدفاع
نخص بالشكـر كما  .الرشيدة للحكومةو  ،-حفظه اهللا -المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين الوزراء

لما يلقاه قطاع البنوك والمؤسسات المالية من عون  ،وهيئة السوق الماليةالسعودي وزارة الماليـة ومؤسسة النقد العربي 
   .ودعم وتشجيع

التي تدفعنا  على دعمهم وثقتهم الغالية كافةً  اومراسلينالعميق لمساهمينا وعمالئنا وامتناننا كما يسرنا أن نسجل شكرنا 
المخلصة من أجل بة و ؤو الدموظفي البنك على جهودهم لنا وتقدير كذلك نتقدم بشكرنا  .إلى المزيد من البذل والعطاء

  .تطوير وتحسين األداء وتحقيق أغراض البنك وأهدافه
      

  ،،واهللا من وراء القصد  
  مجلس اإلدارة      
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