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 متضمًنا  ،م2014للعام  بنك الرياض وشركاته التابعة)عن أداء البنك (تقريره السنوي يتقدم بسر مجلس اإلدارة أن ي
ومعلومات  ولجانه المختلفة اإلدارةمجلس و  ،واستراتيجياته ونتائجه المالية ،إنجازاتهوأهم  ،البنكأنشطة  حولمعلومات 

   .م هذا التقريرمستخد احتياجاتتلبية أخرى مكملة تهدف إلى 
  

  الرئيسة أنشطة البنك 

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

الحديثة والنموذجية من خالل شبكة فروعه  ، ومشاريع البنية التحتية،المشاريع التجارية والصناعيةكافة األنشطة و 
وفرع لندن بالمملكة المتحدة ووكالة هيوستن بالواليات المتحدة ومكتب  داخل المملكة فرًعا )318(البالغ عددها 

بتقديم مجموعة متنوعة  المملوكة بالكامل للبنك الرياض الماليةة من خالل شرككما يقوم البنك  ،تمثيلي في سنغافورة
ومجموعة واسعة من  ،خدمات الوساطة في أسواق المال بتوفيروتلبية احتياجات األفراد  ،من خدمات إدارة األصول

   .يةصناديق االستثمار الخدمات االستثمار و 

كما  . )21و 20(ت ذات األرقام يضاحاإلاوكذلك  ،البنك الرئيسةة نشطأللدخل حسب  عرًضاوتتضمن قائمة الدخل 
ومن  .م2014للعام المالية الختامية بالقوائم المرفق  )26( رقم يضاحباإلتم عرض نتائج أعمال وقطاعات البنك 
 وسياساٍت  أطرٍ  ضمنالبنك إدارة متخصصة في إدارة هذه المخاطر  ىلدفإن  حيث المخاطر التي يتعرض لها البنك،

تم سيو  مدروسة. سسٍ أوالحد منها وفق ومراقبتها  إلدارة هذه المخاطر جلس اإلدارةمن قبل ماستراتيجية معتمدة 
ل البنك عدة كّ شَ ولدعم إدارة المخاطر في جميع قطاعات األعمال ا في هذا التقرير. ام هذه اإلدارة الحقً هالتعرض لم

، ذلك ومخاطر االلتزام اتيجيةاالستر لجان لمراقبة مخاطر السوق ومخاطر السيولة والمخاطر التشغيلية والمخاطر 
للمخاطر التي يواجهها أو قد  تفصيليوصف ورد  وقد. لجنة المخاطر المنبثقة من مجلس اإلدارةإلى باإلضافة 

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

  

   أهم اإلنجازات

ليكمل مسيرته ويدعم جهوده  تبناهالألهداف التي نجازات إلمن ا عددتحقيق م من 2014عام في نهاية البنك  كنتم
 لبيمنتجات وخدمات متميزة ت وذلك باستحداث ،والمنتجات المصرفية الرئيسةر الخدمات في التركيز على تطوي

مختلف في وقد تنوعت إنجازات البنك  ،ةالمصرفي دي في العديد من األنشطةعمالء البنك وتعزز دوره الريا اتاحتياج
  همها ما يلي:أتي من لاو  ،قطاعاته وأنشطته
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 لألفراد المصرفّية الخدمات

في   في العديد من المجاالت تقدًما كبيًراعلى مدى السنوات الثالث الماضية، أظهرت االستراتيجية المصرفية لألفراد 
وتضمنت  في الحصة السوقية والربحية وجودة األصول ي أدى إلى تحسنٍ ، األمر الذالخدمات المصرفية والمنتجات

  م ما يلي:2014أهم إنجازات عام 

في مجال الخدمات المصرفية لألفراد، حصل البنك على أول ترخيص من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي لتقديم 
كفاءة البنك وخبرته المتراكمة في مجال  هذا اإلنجازويعكس ، جيريخدمات التمويل والرهن العقاري والتمويل التأ

من سلسلة المنتجات والخدمات المصرفية التي يقدمها  لتمويل التأجيري، والتي تعد جزًءا رئيًساالتمويل العقاري وا
    البنك.

من أعلى معدالت النمو في القطاع المصرفي خالل  فظة التمويل العقاري للبنك واحًدافقد حققت مح ذلكإلى جانب 
  عام، والتي أثرت بشكل إيجابي على نمو الحصة السوقية للبنك وتعزيز قدرته على تحقيق النمو المتوازن.ال

وفيما يتعلق بقطاع البطاقات االئتمانية، فقد أطلق بنك الرياض وفي بادرة هي األولى من نوعها في المملكة بطاقة 
الئتمانية المصممة لقطاع الخدمات المصرفية الخاصة. ، والتي تعد أعلى فئة من البطاقات ا"ورلد إيليت"ماستركارد 

فريدة من نوعها ومزايا حصرية مثل: إمكانية الدخول لصاالت كبار  ستخداماوتقدم هذه البطاقة لحامليها تجربة 
العمالء في المطارات الدولية، وخدمات االستقبال المتميزة في السفر، إلى جانب العروض الخاصة في أفضل 

لنهائيات كأس العالم  استعداًدا FIFA لمتاجر. كما أطلق بنك الرياض بطاقة بالتينيوم فيزا االئتمانيةالمطاعم وا
وباإلضافة إلى ذلك  ،في البرازيل، لتكون بذلك البطاقة الوحيدة التي يتم إطالقها في السوق بهذه المناسبة م2014

لمية لتلبية متطلبات عمالء الخدمة الذهبية، وكذلك نتشر بالشراكة مع فيزا العاغأطلق بنك الرياض بطاقة فيزا سي
  .مشترياتهممن المكافآت على  باك التي توفر للعمالء أعلى نطاقبطاقة ماستركارد كاش 

 لدعم "جوال الرياض"المصرفية الجديدة  البوابةإطالق ، م2014ومن أبرز مشاريع  المصرفية اإللكترونية خالل عام 
على ، ومنها اتف الذكيةو مات المصرفية لبنك الرياض بسهولة وُيسر من خالل أجهزة الهإمكانية وصول العمالء للخد

سبيل المثال، تسديد الفواتير وٕاجراء التحويالت الدولية والمشاركة في االكتتابات من أي مكان في العالم باستخدام 
عبر اإلنترنت بنسختها أون الين"  "رياض البوابة اإللكترونيةن البنك ، كما دشٌ الهاتف المحمول أو اللوح الذكي

، والمدعم بالمزيد من يمه الجديد وواجهته األكثر بساطةحيث حظي الموقع بتصم إنجاًزا الفًتاوالذي يعد  ،المطّورة
دة لتقدم جاء إدخال أجهزة الخدمة الذاتية الجدي. و معايير األمان للحفاظ على بيانات العمالء وتعامالتهم المصرفية

للحصول على الخدمات المصرفية االعتيادية دون الحاجة لتحّمل  ضافًياإ ومًا مبتكًرا من الراحة، ومساًراللعمالء مفه
 عناء الوقوف في صفوف االنتظار. 
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  المصرفية الخاصة والخدمة الذهبية

الرياض  ، واصل بنكلعمالء المصرفية الخاصة والخدمة الذهبية لجديدة والمتطورةا لخدماتافضل أا لتقديم استمرارً 
، مستويات عالية من الخدمات والمنتجات المبتكرة تقديمالهدف منها االستمرار في  ،ومتطورة مراكز جديدةإضافة 

  .واالهتمام الشخصي من قبل متخصصين في إدارة الحسابات يعملون على مدار الساعة

 اراكز للمصرفية الخاصة تضم أقسامً م 4لى إا باإلضافة مركزً  58مراكز الخدمة الذهبية لجمالي إلوقد بلغ العدد ا 
تلبية احتياجات العمالء لتحقيق بما يتناسب مع  المصرفية بتميز وجودة عاليةفضل الخدمات ألتقديم  خاصة للسيدات

  .همتطلعات
  

  شركات لا مصرفية

يوفر قطاع مصرفية الشركات مجموعة متنوعة من المنتجات البنكية إلى جانب خدمات متخصصة تستهدف 
صنف األفضل في مجال خص السوق المحلي. كما يسعى البنك ليصبح الشريك الرئيسي لعمالئه، بحيث يُ باأل

  العالقات المصرفية. 

 ىواجتذاب ثقتهم واالعتماد عل، ئهلعمال كون الشريك المصرفي الرئيسييإلى أن قطاع مصرفية الشركات هدف يو 
جموعة من مدراء عالقات الشركات المتخصصين لتلبية من خالل وذلك م ،فضل الخدمات المصرفيةألتقديم البنك 

 لعمالء البنك. المصرفية  متطلباتال

يؤكد بنك الرياض دوره الريادي فيما يتعلق بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة واستمراريته في التوسع والنمو في هذا 
  .القطاع الحيوي المؤثر على االقتصاد المحلي والتنمية االجتماعية للمملكة ككل

المشتركة والقروض الهيكلية في مجال القروض ات والريادة ا للخبر مركزً  لدى البنكيعتبر قسم تمويل الشركات و 
في لندن  مكاتب البنكمع شبكة البنك المحلية وكذلك  لى جنبإجنًبا ، ويعمل القسم وتمويل الشركات والمشروعات

وسع من القاعدة األوٕالى  ةالشركات السعودي موعةلمجلتقديم منتجات وخدمات ذات قيمة وهيوستن وسنغافورة ، 
  .لتجارة في المملكةوالمحلية ذات الصلة باالستثمار واالشركات العالمية 

البنوك و بنك الرياض بين التجارية  مجاالتالجميع في العالقة تعمل إدارة المؤسسات المالية كنقطة محورية إلدارة و 
مجموعة قدم تو  ،ارةجاإل مثل خدمات االستثمار والتأمين وتمويلبنكية، لاغير  المؤسسات الماليةوكذلك  المراسلة

 ومتطلبات العمالء من المؤسساتلتلبية احتياجات ا والخدمات المالية المصممة خصيصً واسعة من المنتجات 
  . المالية
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ففي قطاع  لمهمة.كافة األنشطة في السوق المحلي، كما ساهم في تمويل عدد من المشاريع ادعم ويستمر البنك في 
" معادنشركة "وهي مبادرة مشتركة بين  "وعد الشمالالعالم "التعدين شارك البنك في أضخم مشروع للفوسفات في 

ا في في المملكة ويفخر البنك كونه مشاركً  "موزايكلشركة "حيث يعتبر هذا المشروع أول استثمار  "موزايكوشركة "
 تمويل هذا المشروع .

أكبر حد أ ىوه ، الشركات التابعة لشركة التصنيع الوطنية ىحدإ" كرستال"أيضا مع شركة  ارائدً  ارً كما كان للبنك دو 
كمكون للطالء األبيض إلى جانب العديد من االستخدامات   في العالم والمشهورة " دايوكسيد التيتانيوم"مادة  منتجي

    الصناعية األخرى.

شارك في مشروع "ابن سينا" وهي مبادرة مشتركة بين و  البتروكيماوياتا في مجال صناعة  أيضً وقد كان البنك فاعًال 
لتوسيع إحدى خطوط اإلنتاج البتروكيماوية  Hoechst–Celanese and Duke Energyوشركات  "سابكشركة "

للتوسع في  " إكسون موبيل" وشركة "سابكشركة ""كيميا" وهي مبادرة مشتركة بين   قائمة، إلى جانب مشروعال
 تهم .أنشط

قام البنك بطرح بطاقتين مسبقة الدفع خالل الربع الثاني من العام، األولى هي بطاقة "ماي باي" والتي تمكن كما 
الشركة من توزيع الرواتب والبدالت لموظفيها، والبطاقة الثانية "األول" المخصصة للطلبة للحصول على مخصصات 

كلتا البطاقتين في أجهزة الصرف اآللي ونقاط البيع في أنحاء في الجامعات العالمية. ويمكن استخدام  ابتعاثهم
  المملكة.

وهو األول من نوعه في المملكة مخصص لعمالء  "رياض بنك لألعمال"النسخة التجريبية لتطبيق أطلق البنك كما 
تهم المصرفية أجهزتهم الذكية أو اللوحية والقيام بعمليا عن طريقعلى حساباتهم  االطالعمصرفية الشركات لسهولة 

  بكل سهولة ويسر. 

بحضور كبار وذلك  الرياضقيم في أذي تمويل التجارة السعودية الالحدث السنوي الثاني لويفخر بنك الرياض برعايته 
مجال التحديات المختلفة في  تناولترجال األعمال وكبار المديرين التنفيذيين للعديد من الشركات السعودية، حيث 

ندوات تمويل التجارة من  مجموعةة ستضافقام بنك الرياض با م2014خالل العام ومناقشتها. و  الميةإدارة التجارة الع
 .المملكةفي جميع أنحاء لعمالئه 
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 واالستثمار قطاع الخزانة

من خالل إدارة مستويات السيولة والتمويل للبنك وٕادارة مخاطر التعرض  مهميقوم قطاع الخزانة واالستثمار بدور 
ر الخدمة البنكية وأسعار العمالت األجنبية ضمن حدود المخاطر المعتمدة من البنك وٕادارة المحفظة ألسعا

 االستثمارية، وكذلك تقديم منتجات وحلول التحوط المالية لعمالء البنك. 

ر في المتوفرة مع االستمرا التبادليم، واصل القطاع توسيع قاعدة عمالئه بالتركيز على فرص البيع 2014عام في 
تطوير وتقديم مجموعة واسعة من المنتجات وحلول التحوط المبتكرة التي تلبي احتياجات عمالء مصرفية الشركات 

  المختلفة في مجال التحوط ضد مخاطر تقلبات أسعار الخدمة البنكية وأسعار العمالت. 

على استحداث وتقديم منتجات  استمر القطاع في العمل على خطة نمو الحصة السوقية لعمالء الخزانة مع التركيز
لمنتجات متوافقة مع أحكام الشريعة، قام قطاع  ةجديدة ومتنوعة في مجال التحوط، وتلبيًة لرغبة العمالء المتزايد

  .Profit Rate Swap Agreements (PRS(الخزانة بطرح عقود

دال األنظمة الخلفية لعمليات الخزانة م، تم االنتهاء من المرحلة األولى من مشروع استب2014وخالل الربع الرابع من 
وٕاطالقها بنظام حديث متطور يدعم استراتيجية الخزانة المستقبلية للتوسع، ومن المخطط تنفيذ المرحلة الثانية من 

  م.2015وع في ر المش

ي توزيع يعتمد البنك سياسة استثمارية تراعي الجودة والتنوع والسيولة ف، االستثماريةالبنك محفظة وفيما يتعلق ب
شراف لجنة االستثمار بالبنك. وتتكون محفظة البنك االستثمارية من أصول متنوعة محلية ودولية إصول تحت األ
 اوقد كان أداء المحفظة جيدً  ،الجزء األكبر من أصول المحفظة )الدخل الثابت (السندات الحكومية والشركات مثلوي

  م.2014 خالل العام حيث حققت عوائد مجزية
  

  فية اإلسالميةالمصر 

فقة مع أحكام الشريعة بمنهجية اتواصل إدارة المصرفية اإلسالمية  إنجاز الخدمات وتطوير المنتجات المصرفية المتو 
  .سالمية بالبنكإلواضحة معتمدة من الهيئة الشرعية للمصرفية ا

سالمية  إلفية اموظف على منتجات المصر  300سالمية على تنفيذ ورش عمل لتدريب إلفقد حرصت المصرفية ا
  سالمية .إلزيارة متابعة للفروع ا 60لى تنفيذ إ باإلضافة

عقود سيارات و لل يتمويلاليجار اإل ودمن العقود مثل عق عددبمراجعة واعتماد سالمية إلإدارة المصرفية ا قامتكما 
النظامية الجديدة الصادرة لبات تطمع الم وذلك توافًقا، واعتماد التمويل العقاري بالمرابحة عقاراتلل تمويلياليجار اإل
  .العربي السعوديالنقد ن مؤسسة م
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  الخارجيةالفروع 

متمّثلة بفرع لندن ووكالة هيوستن والمكتب التمثيلي في سنغافورة، يسعى بنك المن خالل شبكة البنك الخارجية 
أن  للبنكالشركات، وتتيح مصرفية قاعدة عمالء الشبكة هذه وتخدم  .لعمالئهتوفير الحلول المصرفية إلى الرياض 

يتعّلق  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

في دعم النمّو المتزايد لألنشطة التجارية التي تمارسها أبرز الشركات األوروبية  اعًال 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 باإلضافة إلى ذلك، يوّفر فرع  أنشطة هذه الشركات في المملكة العربية السعودية.
 لدعم استثماراتهم األوروبية في مجال الصناعة والقطاعات ارجية خدمات مصرفية مصّممة خّصيصً فروعهم الخالو 

  األخرى. االستثمارية

في  اا مهمًّ ، حيث تؤّدي وكالة هيوستن دورً كتينياألمر لوحيدة للمصارف السعودية في وُيعتبر بنك الرياض النافذة ا
متعّددة الجنسّيات على دعم أنشطتها ، والشركات ريكيةمساعدة الشركات األماالستثمارات إلى المنطقة، و  جذب

  عمالها في أمريكا الشمالية.التجارية في المملكة العربية السعودية، باإلضافة إلى مساندة الشركات السعودية في أ

حيث يتوّلى المكتب التمثيلي في سنغافورة مساعدة عمالء بنك  ،كما يتواجد بنك الرياض في الشرق األقصى 
آسيا، وكذلك تطوير العالقات مع المراسلين والشركات اآلسيوية  قارة الرياض على استغالل الفرص االستثمارية في

  ملكة العربية السعودية.التي تمارس أنشطة تجارية في الم
  

 األعمالية تقنحوكمة 

بتعزيز ومتابعة الضوابط األمنية المتعلقة ببيئة تقنية المعلومات في البنك.  األعمالحوكمة تقنية  ت إدارةاستمر 
عملها في تطوير ضوابط أمن المعلومات وتطبيق مبادرات للحد من التهديدات  دارة أمن المعلوماتوتابعت إ
المحتملة للبنك المخاطر من دارة أمن المعلومات باتخاذ عدة مبادرات للحد إ ى جانب ذلك، قامتإل المستجدة،

المراجعة الشاملة للمخاطر األمنية على مستوى البنك وقامت باقتراح ضوابط جديدة للحد من  بإتماموعمالئه، وقامت 
لقياس مستوى أمن   ”Penetration Testing“ االختراق أتمت اإلدارة اختبار .المخاطر المكتشفة خالل المراجعة

بتعزيز مستوى حماية أجهزة الصرف اآللي من الداخلية، وقامت  البنية التحتيةالخدمات اإللكترونية وضمان أمان 
نترنت من عبر اإلوالتحايل حلول خاصة لمكافحة البرمجيات الخبيثة تطبيق و الصرف اآللي، احتمالية نسخ بطاقات 
  .لبنكأجل حماية عمالء ا
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على  الجعل البنك قادرً لعدة قطاعات هامة و  استمرارية األعمالمن بالتحقق  "األعمال"استمرارية  إدارةقامت  
كما تحققت اإلدارة بأن  ،متوقعةاللعمالء في الحاالت الطارئة وغير ل العمليات والخدماتاالستمرار في تقديم 

بعد وخالل طي ليتمكن البنك من االستمرارية في أعماله األساسية التطبيقات الهامة قابلة للتشغيل من الموقع االحتيا
على مشروع  دورة استمرارية العمل لتطوير  وتعمل اإلدارة حالًيا، ال سمح اهللا، طارئ أو أزمة أو كارثةألي التعرض 

  إدارة استمرارية األعمال .

  األعمال تقنية

عبر شبكة اإلنترنت، في خطوة نوعية لتعزيز كفاءة  "الين رياض أونلموقع "النسخة المطّورة  اأطلق البنك مؤخرً 
أوسع من المرونة  االمزايا التي تمنح العمالء آفاقً وجودة منظومة الخدمات اإللكترونية للبنك، وتدعيمها بالمزيد من 

امتد ليضم ون الين فقط بل أولم يقتصر التطوير على رياض  .والخيارات لتلبية احتياجاتهم المصرفية براحة وسهولة
مع استراتيجية "إثراء  اروع تحديث مواقع البنك تماشيً ون الين الشركات. ويأتي إطالق مشأرياض ورياض ال موقع بنك

المستمر لمستوى وجودة الخدمات المقّدمة للعمالء على النحو  التطويرتجربة العميل" والتي يتبناها البنك بغرض 
   قيمة ُمضافة ومزايا استثنائية. لكترونيةإلالذي يمنح تجربتهم المصرفية ا

م أطلق البنك تطبيق آمن ومبسط تحت مسمى " رياض موبايل" يسمح للعمالء بتنفيذ المعامالت وفي نفس العا
هاتف المحمول في أي وقت ومن أي مكان. تطبيق رياض موبايل يجعل التعامل الالمصرفية مباشرًة من خالل 

  .حة فهو يعد بمثابة فرع متنقل بين يديكالمصرفي مع بنك الرياض أسهل وأكثر را

واستبدال األجهزة القديمة بأجهزة  DVRالفيديو الرقمية   لي، قام القطاع بتعزيز أجهزةآلما بالنسبة ألجهزة الصرف اأ
  لي.آلجديدة وزيادة سعة الذاكرة للتسجيل، وذلك لضمان أفضل األداء وحماية ألجهزة الصرف ا

، حيث أصبحت القرارات المختصة بالتغذية  ATMRف اآللي اظام تغذية الصر وفي نفس العام تم تصميم ن 
 ةصور بأفضل  المستخدمتضمن وجود النقد الكافي، وتمكين البنك من االستفادة من النقد غير  ذكيةو لكترونية إ

تتبع جميع أجهزة إلعداد التقارير ومراقبة و لفريق العمليات الالزمة والمعلومات  دواتألاتاحة إوباإلضافة إلى ذلك 
  الصرف اآللي وكل محتوياتها .
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  إدارة المخاطر

ا يؤكد البنك على أهمية إدارة المخاطر كأحد الركائز األساسية في العمل المصرفي. وتشكل إدارة المخاطر جهازً 
السوق ومخاطر   يتبع مباشرة للرئيس األول إلدارة المخاطر ويندرج تحته وحدات المخاطر االئتمانية ومخاطرمستقًال 

العمليات. وتقع مسؤوليات وأنشطة هذه الوحدات من أطر وسياسات إدارة المخاطر التي تمت الموافقة عليها من قبل 
حول اتجاهات وحالة جودة  منهمجلس اإلدارة. وتقوم هذه الوحدات برفع تقارير دورية لمجلس اإلدارة واللجان المنبثقة 

ة وصافي رضة للمخاطر، ومخاطر السيولعر البنك المحتملة، والقيمة المُ بيان مخاطاألصول، والتركزات االئتمانية، و 
  .رض للمخاطرعدخل الخدمة البنكية المُ 

للمتطلبات التشريعية والتنظيمية المحلية، كما  االشركات والرقابة الداخلية وفقً  ويواصل البنك اعتماد معايير حوكمة
  .ولية على الصعيد الدولي في مبادئ حوكمة الشركات وممارساتهاا تطورات أفضل الممارسات الديواكب أيضً 

ا لتصنيف عمالء ائتمان الشركات حسب يطبق البنك نظام تصنيف ائتماني متقدم حسب المعايير المعترف بها دوليً و 
 درجات تصنيف ائتمانية معتمدة من مجلس إدارة البنك. كما يستخدم البنك نظام تصنيف متقدم إلدارة المخاطر

 ا بخطوات سريعة نحو تطبيق "التقييم الداخلي لمخاطر االئتماناالئتمانية لعمالئه من األفراد. ويتجه البنك حاليً 

(Internal Rating  Based-IRB) " معدل كفاية رأس المال الالزم لتغطية مخاطر االئتمان لقياس.  

، مسؤولية قياس وٕادارة مخاطر السوق واألصول كما تتولى إدارة المخاطر المالية، والتي هي جزء من قطاع المخاطر
والخصوم والسيولة المالية التي تنتج عن تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألدوات المالية وذلك 
نتيجة للتغير في أسعار السوق، ضمن أطر وسياسات إدارة المخاطر التي تمت الموافقة عليها من قبل مجلس 

وقد قام البنك بتنفيذ عدد من المعايير والطرق المتقدمة لتعزيز قدرته التحليلية على إدارة مخاطر السوق بما  .اإلدارة
التحمل) والحساسية. كما يستمر البنك بتطوير عمليات إدارة المخاطر لتطبيق معايير (في ذلك اختبارات الجهد 

    (Internal Model Approach-IMA).         النماذج الداخلية لمخاطر السوق

كما تضطلع إدارة المخاطر التشغيلية بمسؤولية تحديد وتقييم ومراقبة المخاطر التي تنشأ عن القصور في إجراءات 
العمل و/أو األنظمة المستخدمة و/أو األخطاء البشرية، وذلك باستخدام أدوات تقييم متقدمة وتقديم التوصيات الالزمة 

ع اإلدارات المسؤولة بالبنك بهدف تحسين إجراءات الرقابة الداخلية وٕانشاء قاعدة بيانات لمعالجتها ومتابعة تنفيذها م
  .للمخاطر التشغيلية وتطوير الوعي بالمخاطر التشغيلية في البنك

ويشارك البنك بفاعلية في أنشطة مجموعات عمل من البنوك السعودية التي تم تشكيلها بمعرفة مؤسسة النقد العربي 
  . 3طبيق قواعد ومقررات اتفاقية بازل السعودي لت

  



  بنـك الريـاض 
  تقرير مجلس اإلدارة 

  م2014ديسمبر 31المنتهية في  للسنة 

  

      
   

9

 إدارة ضمان الجودة

ساسي إلدارة ضمان ألالعميل وتجاوز توقعاته، وهو المحور ا اف بنك الرياض االستراتيجية هو رضهداأهم أمن 
، من خالل الجودة، حيث قامت اإلدارة بتطبيق أساليب متقدمة لضمان الجودة وتحسين األداء و تطويره المستمر

العميل إلثراء تجربة العميل وبالتالي تحليلها واالستفادة منها في تطوير األعمال والعمليات  اأبحاث لقياس رض عمل
 وٕاتقان. ةالتي من خاللها ينطلق البنك لتلبية احتياجات العمالء بكل دق

وتقارير خارجية  ما بين دراسات ابحثً  36كثر من أتنفيذ بوحدة البحث والمسح الميداني  قامت م2014وخالل عام 
خذ آرائهم ودرجة ألاتصال بالعمالء  ألف 99كثر من أ. كما قامت الوحدة بإجراء تخدم إدارات البنك المختلفةوداخلية 

  لقنوات المصرفية المختلفة.لرضاهم عند استخدامهم 

 إثراء تجربة العمالء

و والنجاح في المستقبل. ولكي تكون إيجاد تجربة ذات جودة عالية للعميل هي أساس النم بنك الرياض بأن يدرك
أن تبنى التجربة وتصمم على مرئيات دقيقة للعميل ذاته لكي يكون لها تأثير قوي   التجربة ناجحة، من الضروري

 وثابت بحيث تميز بنك الرياض عن باقي البنوك األخرى.

إثراء تجربة تصميم واالبتكار ودعم تتولى دور ال  تجربة العميل بحيثإثراء بتعنى   لذا، بادر البنك بإنشاء إدارة
 العميل ووضع أهداف واضحة للتجارب التي يجب أن تقدم للعميل. 

للعميل. تتضمن هذه  يزةتجارب ممتصاميم و خلق لدارة بالتوجيه واإلرشاد والدعم وتوفير األدوات المناسبة إلتقوم ا
مختبر تجربة الخدمات،  ن مستوى الخدمات،تقارير مرئيات العميل، تصميم وابتكار الحلول لتحسي :المسؤوليات

  .وغيرها الكثير

) والتي تم تطبيقها في قطاع مصرفية األفراد    Net Promoter Scoreومن أهم إنجازات اإلدارة تطبيق منهجية (
 لقياس والء ورضا العميل من كافة الخدمات والقنوات المقدمة حيث يتم قياس تجربة العميل بشكل مستمر واالستفادة

  من المالحظات لتطوير الخدمات الحالية وٕادخال تعديالت جديدة.

ين للحصول على مالحظاتهم قبل طرحها في يفعل ءٍ باإلضافة إلى اختبار الخدمات والمنتجات وتجربتها على عمال
وموقع بتجربة عدد من الخدمات الجديدة بنجاح مثل تطبيق مصرفية الشركات،   قام فريق إثراء تجربة العميل ،السوق

رياض أون الين، وتطبيق مصرفية األفراد حيث قام الفريق بأخذ مالحظات العمالء عند استخدامهم هذه الخدمات 
  وٕاجراء التعديالت المناسبة.
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  إدارة االلتزام

طر دارة وتقوم بعرض تقاريرها مباشرة على لجنة المراجعة ولجنة إدارة المخاة االلتزام مباشرة لرئيس مجلس اإلتتبع إدار 
  ري لمراقبة مستوى االلتزام في البنك. و التشغيلية وااللتزام بشكل د

أدى إلى قيام البنك بتنفيذ مجموعة  ا،وعالميً  ارع للقطاع المالي والمصرفي محليً إن التغيرات التنظيمية والتطوير المتسا
متعلقة باألعمال المصرفية ومبادئ مستوى االلتزام بالمتطلبات التنظيمية المحلية والعالمية المن المبادرات لتحسين 

 حماية العمالء والتغيرات في أنظمة التمويل بأنواعه وقانون االمتثال الضريبي وغيرها الكثير.

 تحديدو ويتبع برنامج االلتزام المعايير العالمية من خالل األسلوب المرتكز على تقويم المخاطر لتحديد أطر الرقابة 
عداد التقارير الدورية للجنة إ ، و م2014لخطة العمل المعتمدة للعام  ادم االلتزام وفقً ومتابعة مخاطر ع فاعليتهامدى 

المراجعة المنبثقة من مجلس اإلدارة ولجنة إدارة المخاطر التشغيلية وااللتزام وذلك لمراقبة قطاعات البنك. باإلضافة 
لتعزيز ثقافة االلتزام وتقديم خدمات االستشارات الدور التوعوي لموظفي البنك في إلى قيام إدارة االلتزام باالستمرار 

لكافة القطاعات واإلدارات المختلفة حول األنظمة والتعليمات الصادرة عن الجهات التشريعية أو سياسات البنك 
 الداخلية وقواعد السلوك المهني واألخالقي.

  لتصنيف االئتماني للبنك ا

حيث ثابت ومستمر،  بشكلمن وكاالت تصنيف االئتمان العالمية  الحاصل عليهبنك على تصنيفه االئتماني حافظ ال
وأعلى تصنيف  ،بالنسبة لاللتزامات طويلة األجل " ستاندرد آند بورز" من وكالة  (+A) حافظ البنك على تصنيف

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

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

للبنك نتيجة  الثابت والمستمرها على تقييمها . كما اتفقت هذه الوكاالت جميع" كابيتال انتلجنس" األجل من وكالة 
 .تطلعاتها المستقرة لمستقبل البنك مما يعكس قوة ومتانة المركز المالي لبنك الرياض
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  القروض على البنك
سنوات مع أحقية  7استحقاقها ومدة م. 2013نوفمبر  6طرح خاص لصكوك أولية بقيمة أربعة مليارات لایر بتاريخ تم 

 %.0.68ثالثة أشهر+ "سايبور"   ويبلغ العائد على الصكوك  ترداد الصكوك في نهاية السنة الخامسة.البنك باس
   .مويلويهدف البنك من هذا اإلصدار إلى تنويع مصادر التمويل ومدد استحقاقاتها ودعم محفظة الت

  

    واألهداف االستراتيجية
إثراء تجربة  طالق برامج واستراتيجيات مثل برنامج "، استمر البنك في اتخاذ خطوات جادة نحو إم2014في عام 

وتلبية االحتياجات المتنامية لعمالئه في مختلف  الخدمةالذي يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في مستوى  " الءالعم
  .البنكمما أدى إلى نمو حجم قاعدة عمالء  يةعلافكثر أقطاعات على نحو ال

لندن  فرع جدنا في الخارج من خالل او تفي بل ، المحليا تواجدنصر على ال يقت إن تحسين خدمة العمالء في البنك
نفس المستوى من الجودة  علىسنغافورة تسهل لنا تلبية احتياجات عمالئنا أينما كانوا مكتب هيوستن و وكالة و 

  والخدمة.

تجربة  إلثراءهدافها كتطور طبيعي ألو  ،لألفرادواصل البنك تنفيذ استراتيجية الخدمات المصرفية  ،م2014في عام 
 العمالءشرائح والتركيز على  لهموتطوير قنوات التوزيع البديلة وتحديث قنوات االتصال مع العمالء للوصول  العمالء

  المستهدفة.

التمويل الكامل به التزامتعكس  " كفالة" فإن انجازات البنك في برنامج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بوفيما يتعلق 
ال يزال البنك أحد الممولين ، و البرنامجلشركات الصغيرة والمتوسطة التي تنمو بسرعة من خالل هذا ل المساندةو 

  الرئيسيين في هذا القطاع.

االستمرار في التركيز على السوق السعودي المحلي من أجل زيادة  إلىوتهدف الخطة االستراتيجية المستقبلية للبنك 
ألنشطة المصرفية األساسية مع الحفاظ على جودة األصول وقوة رأس المال وتركز الخطة على ا ،األصول المصرفية

لمنتجات والخدمات وتحقيق التميز في إدارة لمستمر التطوير اللتوفير أعلى عائد على حقوق المساهمين، من خالل 
  المخاطر.

  : م2015 لعام حجر الزاوية في الخطة التشغيلية للبنكالتي تمثل مجاالت التركيز الرئيسة وفيما يلي 

تعزيز تجربة العمالء كطريق لتحقيق القيادة المستدامة في الربحية الدعم و في العمل على زيادة  البنك ستمريسوف 
  .معدالت النموزيادة و 
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تجربة العمالء، مع  إثراء شعارلتحسين طبيعي  امتدادك لألفرادواصل تنفيذ استراتيجية التوزيع يس البنك كما أن
  لكترونية.إلوالقنوات اتكنولوجيا الرقمية التركيز على ال

الصغيرة والمتوسطة لالحتفاظ و  ٕادارة الثروات وعلى الشركات الناشئةو  على إدارة األصول البنك أيًضاركز يوسوف 
أفضل بنك لتمويل التجارة  ليصبحالبنك هدف العمل على دعم تحقيق ستمر في يفي السوق. وس رئيسكفاعل  هبموقع

  القدرات االستشارية.تنفيذ المعامالت و حيث في المملكة من 

لما لها من أهمية في مصرفية األفراد النسائية المصرفية  قطاعز على يركيقوم البنك بالتسوف خالل الفترة المقبلة و 
بالعمل على  اأيضً سيقوم البنك . و ي هذا المجالف في السوقتحقيق الريادة و  لهذا القطاعليصبح البنك المفضل 

  قدرات التسويق الرقمي.مدعومة بالو والمتجددة ادرات التسويق وتعزيز السمة التجارية لبنك الرياض تطوير مب

لتعزيز موقعه  ،ي شبكة الفروع وأجهزة الصرف اآللي ونقاط البيعف شاره من خالل الزيادةتانلزيادة البنك خطط يكما 
 في القطاع المصرفي السعودي.الريادي 

   خدمة المجتمع
في هذا رياض بخطواته الثابتة على طريق تعزيز التزامه بمسؤوليته االجتماعية، وتوسيع مظلة عطائه مضى بنك ال

  والتي تحفظ للبنك ريادته كشريك مجتمعي داعم لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة.الجانب 
افية لمفهوم "العمل خالل العام تحقيق اإلنجازات النوعية والتي واكبها بتعميق ممارساته االحتر البنك واصل و 

االجتماعي" القائم بجوهره على ثالثة أبعاٍد رئيسة: االستدامة، التنمية، الشمولية، مع الحرص على تفعيل مفهوم 
   ."االبتكار" كملهٍم إلحداث التغيير اإليجابي المنشود للمجتمع وأفراده

الله بتقديم حافالت مجّهزة ض من خكان من بين تلك البرامج مشروع النقل الخيري، والذي يضطلع بنك الرياو 
م إلى  تقديم 2014لذوي االحتياجات الخاصة والمرضى من مختلف الفئات. حيث بادر البنك خالل عام  اخصيصً 

بالرياض، مشروع يدوي، الجمعية الخيرية للعوق  "صوت متالزمة داون"حافالت حديثة توزعت بين: جمعية  9
  ".الصحية بحائل، الجمعية الخيرية لرعاية األيتام بالمنطقة الشرقية "بناء لخدمات، جمعية سفانا لالبصري ببريدة

كما واشتملت مبادرات "نماء" على برنامج الرعاية المنزلية، الذي واصل البنك من خالله، وبالتعاون مع لجنة أصدقاء 
كأجهزة قياس الضغط،  المرضى، توزيع أجهزة ومستلزمات طبية على المرضى ليمكنهم من تلقي عالجهم في المنزل

ون الصحية في عموم ؤ يضاف إلى ذلك تقديم كراسي متحركة لألفراد وعدد من مديريات الش وأجهزة األكسجين.
   .مناطق المملكة

م كامتداد لسلسلة البرامج النوعية التي أطلقها 2014جاءت مبادرات التنمية الصحية التي تبناها البنك خالل عام 
مع توسيع مداركها بما يعكس األهمية التي يوليها البنك لـ "الصحة" كإحدى المتطلبات الرئيسة خالل األعوام السابقة 
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واحتفظت البرامج التوعوية الصحية بنصيبها البارز ضمن مبادرات "نماء"، حيث شارك .  للتنمية الشاملة المستدامة
المجتمعي باألمراض الشائعة وسبل الوقاية البنك في العديد من الفعاليات والحمالت الرامية لتعزيز مستوى الوعي 

منها بهدف الحد من معدالت اإلصابة بها. وكان لبنك الرياض دعمه المميز لحملة جمعية زهرة للتوعية بسرطان 
الثدي وللعام السابع على التوالي، ورعايته لحملة جامعة األميرة نورة للتوعية بسرطان الثدي، هذا إلى جانب رعاية 

  رة جمعية السكري الخيرية إلعداد المرشدين والمرشدات الصحيات بمدارس التربية والتعليم.  البنك لمباد
م نسخته الثالثة من برنامج التدريب الزراعي لتأهيل ذوي 2014وتحت مظلة مبادرات "ممكن" أطلق البنك خالل عام 

اعية، وتحفيزهم إلى االعتماد على أنفسهم اإلعاقة الفكرية البسيطة  لسوق العمل عبر إكسابهم المهارات الحرفية الزر 
في بناء مستقبلهم وتجاوز تحدياتهم وتغيير واقعهم وذلك بالتعاون مع جمعية المعوقين باإلحساء وهيئة الري 

   منهم. 41متدربا التحق بسوق العمل  45، حيث تم تخريج والصرف
ية النهضة النسائية، والذي أتاح أمام مجموعة كما واصل البنك رعايته المتميزة لمشروع "يدوي" بالتعاون مع جمع

نتاج إواسعة من الفتيات السعوديات من ذوات االحتياجات الخاصة الفرص المالئمة إلثبات تفوقهن وقدرتهن في 
   .الحرف اليدوية التراثية وتحويلها إلى مشاريع مدّرة للدخل

م، فقد 2006مه البنك بمدينة الرياض منذ عام أما مركز التدريب الصيفي لذوي االحتياجات الخاصة والذي ينظّ 
رية وحاالتهم المرضية. على اختالف فئاتهم العم افردً  170ثر من م أك2014احتضن في نسخته الثامنة لعام 

تجربة فقد بادر البنك إلى إطالق مركز مماثل في مدينة الباحة بالتعاون مع هذه الللنجاح الذي حققته  اواستثمارً 
   .ن هناكجمعية المعوقي

كما اتسعت مشاركات البنك لتشمل رعاية ودعم المعارض المهنية المنسجمة مع مفهوم "ريادة األعمال" كبرنامج 
"تمكين الشباب واكتشاف المهن"، ومعرض "رام" للمستثمرات السعوديات من المنزل في عسير، ومعرض "بوليفارد" 

، وكذلك الملتقى الوطني األول لتوظيف ذوي االحتياجات لتمكين رائدات األعمال في مجال التجارة اإللكترونية
   ".الخاصة الذي أقيم تحت عنوان "وظيفتي أمان

من اإلضاءات على الساحة األدبية والفكرية  االرياض التنموية التي حققت مزيدً وبقيت "الثقافة" حاضرة في برامج بنك 
ك مع نادي الرياض األدبي استدامتها واستمراريتها كجائزة حيث أكدت جائزة "كتاب العام" التي يتبناها البن ،الوطنية

بادر البنك وبالشراكة مع نادي القصيم األدبي بإطالق أول  كما .أدبية مرموقة تحظى برعاية وزارة الثقافة واإلعالم
  ."جائزة من نوعها في المملكة تعنى بتكريم المبدعات السعوديات تحت مسمى "جائزة التميز النسائي

بقيمته األدبية والحضارية  29كان للبنك حضوره المعهود كشريك داعم لمهرجان الجنادرية للتراث والثقافة في نسخته و 
  .والتراثية الرفيعة
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كان لموظفي البنك وموظفاته بصماتهم في استمرارية مبادرة البنك لمعايدة األطفال المرضى المنومين في و  كما
وبمشاركة تطوعية بتوزيع ، ة خالل فترة عيدي الفطر واألضحى المباركينمجموعة واسعة من مستشفيات المملك

   .المستلزمات الضرورية على األسر المعوزة في عدد من مناطق المملكة وقراها النائية
مضى البنك بتبني برنامج "الوفاء" لرعاية أسر الموظفين المتوفين من ذوي الحاجة في عموم مدن المملكة، كما 

إصدار بطاقات شرائية إلكترونية مسبقة الدفع مدعومة برصيد بلى تطوير آلية دعمه لألسر المستفيدة وعمل البنك ع
   .لمتطلباتهم واحتياجاتهم اي يتيح لألسر التسوق بقيمته وفقً مال

  الشركات التابعة 
  المالية  ضشركة الريا

بالكامل لبنك  اسهمها ، مملوكمليون لایر 200الرياض المالية شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة برأس مال 
الرياض ومرخصة من هيئة السوق المالية لتقديم خدمات التعامل بصفة أصيل ووكيل ومتعهد بالتغطية والترتيب 

  .واإلدارة وتقديم المشورة والحفظ لألوراق المالية

ية التي تلبي احتياجات الرياض المالية من خالل "إدارة األصول" على ابتكار وتطوير المنتجات االستثمار  لتعم
صندوقي "الرياض للدخل" و "الرياض العالمي للدخل"  م2014شرائح مختلفة من عمالئها، حيث أطلقت في عام 

   .، وبالتالي تعزز الشركة من ريادتها لسوق إدارة األصولاصندوقً  36الستثمارية للشركة إلى ليصل عدد الصناديق ا

لالنضمام إلى فريق العمل الكفاءات الشابة  تدريبص الرياض المالية على فيما يخص المصرفية االستثمارية، تحر 
وتأهيلهم وبالتالي تعزيز إمكاناتها في تقديم أفضل الخدمات المالية االستشارية في مجاالت طرح الصكوك لديها 

يب وطرح صكوك الشركة ترت تأدار  م2014وأسهم الشركات وعمليات االندماج واالستحواذ والتمويل الُمهيكل. وفي 
لكل من البنك السعودي لالستثمار والشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) والمتقدمة للبتروكيماويات، باإلضافة 

  .سمنت أم القرى والطرح الخاص لدويتشه الخليج للتمويلإإلى الطرح العام لشركة 

 م2014ية، أضافت الرياض المالية في عام ومن أجل تعزيز مكانتها في سوق خدمات تداول األسهم المحلية والدول
في السوق  "اض موبايليالر "خدمة التداول في عقود الخيار عن طريق اإلنترنت في السوق األمريكية، وخدمة تداول 

  .م2014ا مع إطالق الشركة لموقع الرياض المالية اإللكتروني الجديد مع نهاية عام ويأتي ذلك متواكبً  ،السعودية

على تعزيز مفهوم الثقافة االستثمارية لدى عمالئها من خالل  م2014ارة الثروات" بالرياض المالية في كما عملت "إد
خدمة "االستشارات االستثمارية"، وواصلت برنامجها لبناء وتأهيل فريق محترف ومتكامل إلدارة الثروات من أجل 

إدارة "استثمارات  م2014ثت الشركة في تقديم أفضل الخدمات لكبار عمالء الشركة. ومن هذا المنطلق، استحد
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منتشرة في أرجاء  اا استثماريً ن مركزً يمن عشر مكونة بخدمة عمالء الشركة األفراد من خالل شبكة  ىعناألفراد" التي تُ 
  المملكة، باإلضافة إلى القنوات اإللكترونية المتطورة ومركز اتصاالت العمالء.

  

  شركة آجل للخدمات المالية

، للخدمات المالية هي شركة مساهمة سعودية مغلقة وتخضع ألنظمة مؤّسسة النقد العربي السعودي " آجل" شركة 
شركة كل من  بجانب، ها% في رأس مال35ساهم بنك الرياض بنسبة يو . لایرمليون  500 مقدارهوبرأس مال مدفوع 

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

البناء والنقل والخدمات  لعمالئها في العديد من القطاعات االقتصادية بالمملكة العربية السعودية، ومنها قطاعات
   .ارة والتصنيعوالتج

  شركة إثراء الرياض العقارية
مال  مسجلة بالمملكة العربية السعودية، برأسو لبنك الرياض،  أسهمها بالكامل شركة ذات مسؤولية محدودة مملوك

 للمالك وللغيرالمفرغة ٕادارة األصـول مسك و تتولى هذه الشركة القيام بخدمات و  .لایر اليينم 10 مقداره مدفوع
  .ت من أجلهائنشيع وشراء العقارات لألغراض التمويلية التي أُ بو ، ضماناتك

 

  العالمية للتأمين التعاونيشركة 

ويتم تداول أسهمها في سوق األسهم السعودية  ،مساهمة عامةشركة  ،"العالمية للتأمين التعاوني شركةال"البنك  أسس
(الشرق األوسط)  " ركة رويال صن المتحدةش "مع بالشراكة ، لایرمليون  200قدره مدفوع ، برأس مال (تداول)
ويمتلك بنك  .س نشاطها الرئيس بالمملكةر وتما وتخضع الشركة ألنظمة مؤسسة النقد العربي السعودي .بالبحرين

يمتلك كما % 19.92الملكية المباشرة تبلغ نسبة حيث  بشكل مباشر وغير مباشر هامال رأس % 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 مين العام، وٕاعادة التأمين التجارية في المملكة في فئات التأ نالتأمي ةنشطأوتمارس الشركة 

  .الهندسيالتأمين الحماية و 
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  لتأميناوكالة لشركة الرياض 

 ويبلغ رأسبنك الرياض، أسهمها بالكامل ل مملوكلتأمين هي شركة ذات مسؤولية محدودة لوكالة اشركة الرياض 
وتهدف ، ومقرها الرئيس الرياض، سعوديةمسّجلة في المملكة العربية ال وهيمدفوعة بالكامل،  ،لایرلف أ 500مالها 
إلى بنك الرياض ولعمالئه من  " العالمية للتأمين التعاوني" شركة التسويق وبيع منتجات التأمين التي توفرها إلى 

   .في المملكة العربية السعودية األفراد والشركات

، واتفاقية " العالمية للتأمين التعاوني" شركة لامع  تأمين مصرفي بتوقيع اتفاقية " الرياض لوكالة التأمين" قامت شركة 
توزيع منتجات التأمين مع بنك الرياض، وقد حصلت على كافة الموافقات الالزمة من مؤسسة النقد العربي السعودي 

  لبدء مزاولة النشاط.
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  : للخمس سنوات الماضيةالبنك ملخص نتائج أعمال 
  لایرمليون             

 م2010 م2011 م2012 م2013 م2014 بيان

       الموجودات

 27,867 23,708 29,462 25,367 29,230 البنوك ومؤسسة النقد ىرصدة لدأنقدية و 
 106,035 112,973 117,471  131,191 133,490 صافي ،والسلفالقروض

 33,822 36,616 36,254  43,538 46,963 صافياالستثمارات،
 2,294 2,588 2,606  2,542 2,567 خرىأممتلكات ومعدات وعقارات 

 3,538 5,002 4,388  2,608 2,339  خرىأموجودات
 173,556 180,887 190,181 205,246 214,589  الموجوداتإجمالي

      المطلوبات

 10,637 6,242 6,163 7,578  3,790  البنوكىرصدة لدأ
 126,945 139,823 146,215 153,200  164,079 ودائـع العمــالء

 6,741 4,664 5,839 10,598  11,183  خرىألوباتمط
 29,233  30,158 31,964 33,870  35,537 حقوق المساهمين

       
  لایرمليون          

م2013 م2014 بيان م2012  م2011  م2010   
إجمالي دخل العمليات وصافي حصة

  رباح الشركات الزميلةأالبنك في 
8,059 7,130 6,866 6,321 5,981 

 3,156 3,172 3,400 3,183 3,706  مصاريف العملياتإجمالي
 2,825 3,149 3,466 3,947 4,352 صافي الربح
 0.94 1.05 1.16 1.32 1.45  سعودي) لایرربح السهم (
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  الماليةنتائج ال
  

بزيادة  م2014ديسمبر  31المنتهية في  اشهرً  صافية لفترة االثني عشر امليون لایر أرباحً  4,352 بنك الرياض حقق
مليون لایر خالل الربع الرابع مقابل  1,060% عن نفس الفترة من العام السابق، كما بلغت أرباحه الصافية 10.3

 %. 2.9مليون لایر للربع المماثل من العام السابق وذلك بارتفاع قدره  1,030
  

مليون لایر للفترة المماثلة من  7,074مقابل   امليون لایر خالل االثني عشر شهرً  8,012إجمالي دخل العمليات بلغ و 
  .% 13.3العام السابق وذلك بزيادة قدرها

 

حيث بلغت القـروض والسـلف األنشطة المصرفية الرئيسة ومواصلة تنمية مركزه المالي  التركيز علىالبنك في  ستمراو 
، % 1.8بارتفـاع قـدره وذلـك  مليون لایر للعـام السـابق 131,191مليون لایر مقابل  133,490م 31/12/2014كما في

% ، وبلغــت 7.9مليــون لایر وذلــك بارتفــاع قــدره   43,538مليــون لایر مقارنــة بمبلــغ   46,963كمــا بلغــت االســتثمارات 
مليون لایر للعام السابق وذلك بارتفـاع  153,200مليون لایر مقابل  164,079م 31/12/2014ودائع العمالء كما في 

مليون لایر للعام  205,246مليون لایر مقابل  214,589م 31/12/2014كما في  %، فيما بلغت الموجودات7.1قدره 
  .%4.6السابق وذلك بارتفاع قدره 

  

، حيث ارتفعت أصول البنك بنسبة اا مستمرً ك المصرفية الرئيسة قد حققت نموً أنشطة البن وتشير نتائج البنك بأن
ومما ساهم في ارتفاع ربحية  .لایر للعام السابق 1.32قابل لایر، م 1.45وقد بلغت ربحية السهم للعام الحالي جيدة، 

م، الزيادة في صافي العموالت الخاصة والتحسن في دخل 2014ديسمبر  31المنتهية في  اشهرً  البنك لالثني عشر
  .الخدمات البنكية

  

وعها، مما ساهم في صوله وتنأة دفي متانة وجو متمثلة قوة ومتانة المركز المالي للبنك  النتائج هذه  تعكسكما 
تحقيق معدالت نمو ثابتة ومتواصلة تعكس مدى التزام البنك باالستراتيجيات التي اعتمدها مجلس اإلدارة والتي 

األرباح  توزيعتتجاوب مع طموحات مساهمي البنك وتنمية العائد على حقوقهم، ومواصلة الحفاظ على معدالت 
  المال األخيرة.زيادة رأس  لىإباإلضافة لمساهميه المالئمة 
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  التحليل الجغرافي إلجمالي إيرادات البنك 

 ، لایرمليون   8,920 مبلغ داخل المملكة م من عمليات2014ديسمبر  31لغ إجمالي الدخل للفترة المنتهية في ب
 اإليرادات:ويوضح الجدول التالي التحليل الجغرافي إلجمالي  .لایرمليون  1,165  مبلغ خارج المملكةومن 

 (ماليين الرياالت)                              

 لایريون مل 3,099 بلغت ستثمارات مركزية تخص قطاع االستثمار والخزانةلمنطقة الوسطى إيرادات اليتضمن المبلغ المحدد  *
  وليست مرتبطة بقطاع جغرافي محدد داخل المملكة، كما يتضمن إيرادات ذات صلة بمناطق أخرى ال يمكن فصلها.

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

 يةوالالتين

   مناطق أخرى  سياآجنوب شرق

 1,165   14 5   510  320   316 م2014

 إجمالي اإليرادات** خارج المملكة  داخل المملكة العربية السعودية السنة

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

 10,085  1,165  1,207 6,168  1,545  م2014
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  األرباح: توزيعات

  المساهمين:على  األرباح ويتبع السياسات التالية عند توزيع ،يلتزم البنك باألنظمة السارية ذات العالقة
  

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

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

تظهر األرباح المقترحة للنصف الثاني و 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 وقد أوصى مجلس 

  ريـال)ألف (                                                                              

 
 للسهم هللة 38بواقع عن النصف األول  م15/07/2014في لمساهمين على اكان البنك قد قام بتوزيع أرباح و 

 م بواقــع2014األرباح المقترح توزيعها على المساهمين عن النصف الثاني من عام  أما الجزء المتبقي من .الواحد

 ليبلغ بذلك إجمالي التوزيعات عن كامل العام ،العامة الجمعية منفسيتـم توزيعه بعد إقراره  ،هللة للسهم الواحد 35
  .الواحدللسهم ھللة  73 بواقعو  ،بعد خصم الزكاة ،لایرمليون  2,190مبلغ  م2014

  

  

  م2013األرباح المستبقاة من عام   1,957,384
  م2014صافي ربح عام   4,352,408
 المجمـــــوع  6,309,792

 ها وتوزيعها كالتالي:تخصيصيتم 
  الزكاة الشرعية 200,000

  م2014عن النصف األول لعام  على المساهمينالموزعة األرباح النقدية   1,140,000
  م2014عن النصف الثاني لعام  على المساهمينرح توزيعها األرباح النقدية المقت  1,050,000
  المحول إلى االحتياطي النظامي  1,759,726
  م2014األرباح المبقاة لعام   2,160,066
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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.مرة إعادة انتخاب األعضاء الذين انتهت مدة 

 منلتعريفات الواردة بالمادة الثانية من الئحة حوكمة الشركات الصادرة ل وفًقاأعضاء غير تنفيذيين  ربعةأو ن مستقلي
وبلغت نسبة حضور جلسات  ،جلسات عسبم 2014جلسات المجلس خالل عام  عدد بلغلية. و هيئة السوق الما

  %. 95.7 عن غيره، وتبلغ نسبة الحضور أصالةً  باالعتبار من حضر وكالةً  أخًذا %،100المجلس 

  م:2014أصالة ووكالة خالل عام أعضاء مجلس اإلدارة ات حضور اجتماعفيما يلي سجل و 
االجتماع  أعضاء مجلس إدارة بنك الرياض

  األول
االجتماع 
  الثاني

االجتماع 
  الثالث

االجتماع 
  الرابع

االجتماع 
  الخامس

االجتماع 
  السادس

االجتماع 
  السابع

 اإلجمالي

  7      (مستقل)راشد العبدالعزيز الراشد 

  7      (مستقل)  د. خالد حمزة نحاس

  5   وكالة وكالة (غير تنفيذي) عبدالرحمن حسن شربتلي

  7      (مستقل) د. عبدالعزيز صالح الجربوع

  7     * (غير تنفيذي)عبداهللا إبراهيم العياضي 

  7      (مستقل) محمد العيسى عبداهللا

  6  وكالة   (مستقل) الخيل  د. فارس عبداهللا أبا

  7     (مستقل)  محمد عبد العزيز العفالق

  7     * (غير تنفيذي) نادر إبراهيم الوهيبي

  7      *(غير تنفيذي) وليد عبدالرحمن العيسى
  سسة العامة للتقاعد على التواليأعضاء يمثلون صندوق االستثمارات العامة والمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية والمؤ  *

     

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 اإلدارةفي تكوينها  لجنة المراجعة التي تضم

 للمهام الرئيسة للجان مجلس إدارة البنك: ضيًحاوفيما يلي تو  .مجلسال
 

  اللجنة التنفيذية
مجلس يدها من قبل في البنك والتي تم تحدوالمصرفية والمالية  االئتمانيةتقوم اللجنة التنفيذية بممارسة الصالحيات 

 نيعشر م 2014ل عام جلسات اللجنة خالعدد  وقد بلغفي البنك من خمسة أعضاء  اللجنة التنفيذية وتتكون  .اإلدارة
  %.100حضور ال، وبلغت نسبة جلسة
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  لجنة المراجعة
والعمليات الخاصة بااللتزام واالمتثال  ،الماليةخاصة بالتقارير ليات التقوم لجنة المراجعة باإلشراف الرقابي على العم

اختيار التوصية بو  المخاطررة داالداخلية وإ ومراقبة مدى فاعلية وكفاءة نظام الرقابة  ،الصلةللقوانين واألنظمة ذات 
%. 94.3حضور ال، وبلغت نسبة جلسات سبع م 2014جلسات اللجنة خالل عام  عدد وقد بلغ .مراجعي الحسابات

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

 

  المخاطرلجنة 
المخاطر بالبنك  ةبمساعدة مجلس اإلدارة في مسؤوليته بغرض اإلشراف الكامل على استراتيجيتقوم لجنة المخاطر 

رة التنفيذية بحدود مراجعة مستويات المخاطر المقبولة، ووضع التوصيات لمجلس اإلدارة ، ومراقبة التزام اإلداو 
في  خاطروتتكون لجنة المالمجلس.  االمخاطر المعتمدة من مجلس اإلدارة ومدى اتساقها مع المستويات التي اعتمده

جلسات، وبلغت نسبة الحضور  خمسم 2014عدد جلسات اللجنة خالل عام  غ، وبلالبنك من ثالثة أعضاء
100.%  

  

 لجنة الترشيحات والمكافآت
اإلشراف على تصميم نظام المكافآت وتطبيقه نيابة عن مجلس اإلدارة، وٕاعداد بشيحات والمكافآت تقوم لجنة التر 

ومراجعة وتقييم مدى كفاية وفاعلية سياسة المكافآت بصفة  ،اإلدارة لالعتماد وعرضها على مجلسسياسة المكافآت 
اللجنة  . كما تقومأو تعديل السياسة توصياتها للمجلس لتحديث عرضو دورية للتأكد من تحقيق األهداف الموضوعة، 

توصيات لمجلس اإلدارة عن مستوى وتركيبة هيكل الرواتب والمزايا  عرضو م طرق وأساليب دفع المكافآت ييتقب
 والمكافآت لكبار التنفيذيين بالبنك، ومراجعة التزام سياسة المكافآت بقواعد مؤسسة النقد.

  

ا للسياسات والمعايير المعتمدة، فقً دارة بالترشيح لعضوية مجلس اإلدارة و مجلس اإللدى التوصية تقوم اللجنة بكذلك 
مراقبة البنوك وهيئة السوق ا ألنظمة مجلس طبقً العضوية عضاء للمتطلبات النظامية لاألوالتأكد من استيفاء جميع 

م 2014ة خالل عام وقد بلغ عدد جلسات اللجن أعضاء، ستةفي البنك من  اللجنةوتتكون  .ونظام الشركات المالية
  %. 100حضور الجلسات، وبلغت نسبة ربع أ
  
  
  



  بنـك الريـاض 
  تقرير مجلس اإلدارة 

  م2014ديسمبر 31المنتهية في  للسنة 

  

      
   

23

  مجموعة التخطيط االستراتيجي
ْت إلنجاز ذاُتخللبنك ومتابعة وتقييم الخطوات التي  االستراتيجيةالتوجهات  عدادإباإلشراف على تقوم هذه المجموعة 

ومراجعة األداء المالي  ،بنك في تنفيذهابمراجعة المشروعات الرئيسة التي شرع الالمجموعة كما تقوم . أهدافها
 عدد وقد بلغوتتكون المجموعة من خمسة أعضاء  .الموضوعة ةاالستراتيجي باألهدافوالتشغيلي للبنك مقارنة 

   .%100حضور ال، وبلغت نسبة جلسات بعأر م 2014جلسات المجموعة خالل عام 
  

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

 الشركات المساهمة األخرىكما يوضح الجدول  .% 99.2 االجتماعاتإجمالي نسبة حضور هذه  بلغو  ،ااجتماعً 
  تها:اإدار مجالس  فيمجلس إدارة بنك الرياض ء عضاأالتي يشارك 
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(المدرجة أسماء الشركات المساهمة األخرى 

المشاركين في عضوية مجالس وغير المدرجة) 
  إدارتها

%  
  الحضور

   لجان مجلس إدارة بنك الرياضأعضاء 

  سمالا  العضوية في اللجان    

رئيس وعضو في مجالس إدارات شركات خاصة 
    محلية ودولية

 رئيس اللجنة التنفيذية  100%
  رئيس مجموعة التخطيط االستراتيجي

  الترشيحات والمكافآتلجنة عضو 

  راشد العبدالعزيز الراشد
  

  شركة المياه الوطنية
 شركة حصانة االستثمارية

  الشركة السعودية للصناعات األساسية (سابك)

  د. خالد حمزة نحاس   100%
    

  للتسويق (ساماكو)الشركة السعودية العربية 
  شركة خدمات التسويق وتشغيل المشروعات التجارية

  القاهرة –شركة جولدن بيراميدز بالزا 
  القاهرة –شركة جنوب الوادي لإلسمنت 

  القاهرة -شركة جولدن كوست 

  عبدالرحمن حسن شربتلي   100%
  

 الشركة السعودية لصناعة الورق (ورق)  
  شركة أميانتيت

  يماويات والزيوت الصناعيةشركة الخليج للك

  د. عبدالعزيز صالح الجربوع  عضو مجموعة التخطيط االستراتيجي  100%
  

 الترشيحات والمكافآتلجنةرئيس  %100  ستثمار التقني " تقنية " الشركة السعودية للتنمية واال
  عضو اللجنة التنفيذية
  عضو لجنة المخاطر

   عبداهللا إبراهيم العياضي 
  

  ت العربية  سمناإلشركة 
 الشركة السعودية للصناعات األساسية (سابك) 

 للضيافة دورشركة 
   الشركة الوطنية للرعاية الطبية

 رئيس لجنة المراجعة  100%
  عضو مجموعة التخطيط االستراتيجي

  محمد العيسى عبداهللا
  

 عضو اللجنة التنفيذية  %100  شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه
  خطيط االستراتيجيعضو مجموعة الت

  الترشيحات والمكافآتلجنة عضو 

  د. فارس عبداهللا أبا الخيل
   

 رئيس لجنة المخاطر  %100  ال يوجد
  عضو اللجنة التنفيذية

  الترشيحات والمكافآتلجنة عضو 

  محمد عبدالعزيز العفالق
   

 عضو لجنة المراجعة  %95  ال يوجد
  عضو مجموعة التخطيط االستراتيجي

  رشيحات والمكافآتالتلجنة عضو 

   نادر إبراهيـم الوهيبي
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(المدرجة أسماء الشركات المساهمة األخرى 
المشاركين في عضوية مجالس وغير المدرجة) 

  إدارتها

%  
  الحضور

   لجان مجلس إدارة بنك الرياضأعضاء 

  سمالا  العضوية في اللجان    

 عضو اللجنة التنفيذية  %100  الشركة التعاونية للتأمين 
  عضو لجنة المخاطر

  الترشيحات والمكافآتلجنة عضو 

   وليد عبدالرحمن العيسى

  
  

(المدرجة أسماء الشركات المساهمة األخرى 
المشاركين في عضوية مجالس وغير المدرجة) 

  إدارتها

%  
  ضورالح

 أعضاء من خارج مجلس إدارة بنك الرياض باللجان المنبثقة منه  

  سمالا    العضوية في اللجان
عضو لجنة المراجعة من خارج    % 86  ال يوجد

  مجلس اإلدارة
  ر إبراهيم العلي الخضيد.

ستثمار التقني " تقنية " الشركة السعودية للتنمية واال
سنابل (ستثمار العربية السعودية لالشركة ال

  )لالستثمار
  البحرين -بنك الخليج الدولي 

عضو لجنة المراجعة من خارج    % 100
  مجلس اإلدارة

  عبداهللا حسن العبد القادرد.

  سمنت القصيمإشركة 
  شركة هرفي للخدمات الغذائية

  الشركة السعودية للطباعة والتغليف
  الشركة السعودية للمختبرات الخاصة 

  ستثماريةشركة حصانة اال

  عضو لجنة المراجعة من خارج  % 100
  مجلس اإلدارة

   السيفعبداللطيف عبداهللا.م
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  :م2014خالل العام  وكبار التنفيذيينمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة  
  ريـال)ألف (     

 البيان أعضاء المجلس * كبار التنفيذيين
 الرواتب - 8,295

 البدالت 738 1,154

 فآت الدورية والسنويةالمكا 3,600 3,570

 الخطط التحفيزية - 190

 تعويضات أو مزايا أخرى  42 367

 مكافأة نهاية الخدمة   - 6,525

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

  سهم التغيير في ملكية الحصص الكبيرة من األ
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
  م.26/05/2014مضاعفة رأس المال في سهم المنحة اإلضافية لأنتيجة الزيادة شمل صافي التغيير ي **

  
 

  وأوالدهم القصر زوجاتهمو  ن الرئيسيون من غير أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيينالمساهمو

 االسم
  نهاية العام   بداية العام 

  األسهمعدد 
أدوات
  الدين

 *نسبة التملك
  األسهمعدد 

أدوات 
  الدين

 صافي التغيير
**  

نسبة التملك 
  بنهاية العام *

 %21.7536 326,304,000 - 652,608,000%21.7536 -  326,304,000  صندوق االستثمارات العامة
 %21.6252 324,378,600 - 648,757,200%21.6252 -  324,378,600  االجتماعية للتأميناتالمؤسسة العامة

 %9.1808 137,712,337 - 275,424,674%9.1808 -  137,712,337  المؤسسة العامة للتقاعد
 %8.9593 132,209,631 - 268,778,637%9.1046 -  136,569,006  شركة النهلة للتجارة والمقاوالت

 %8.0000 120,000,000 - 240,000,000%8.0000 -  120,000,000 شركة ماسك القابضة
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 * ألقرب أربع خانات عشرية
  م.26/05/2014سهم المنحة اإلضافية لمضاعفة رأس المال في أصافي التغيير يشمل الزيادة نتيجة  **

  

  
  

  وزوجاتهم وأوالدهم القصرضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيينرئيس وأع

 االسم
  نهاية العام   بداية العام 

  األسهمعدد 
أدوات
  الدين

نسبة التملك
  أدوات الدين  األسهمعدد   *

صافي التغيير 
** 

نسبة التملك 
  بنهاية العام *

 %0.9883 14,742,000 - 29,648,653%0.9938 -  14,906,653  الراشد  زالعبدالعزيراشد 

 %0.0002 2,400 - 4,800%0.0002 -  2,400  خالد حمزه نحاس            د. 

 %9.4510 139,540,523 - 283,528,824%9.5992 -  143,988,301  حسن شربتلي   نعبدالرحم

 %0.0001 400 - 2,000%0.0001 -  1,600  صالح الجربوع    زعبدالعزيد. 

 - - -  -  -  -  -   اضيعبداهللا إبراهيم العي

 %0.0421 637,000 - 1,262,000%0.0417 -  625,000  محمد العيسى   عبداهللا

 %0.0820 1,230,000 - 2,460,000%0.0820 -  1,230,000 با الخيل  أفارس عبداهللا د. 

 %0.0026 45,100 - 78,500%0.0022 -  34,000 العفالق     زعبدالعزيمحمد 

 -  -  -  -  -  -  -   نادر إبراهيم الوهيبي

 -  -  -  -  -  -  -   وليد عبدالرحمن العيسى

 %0.0022 33,432 - 66,864%0.0022 -  33,432 القضيبي     إبراهيمطالل 
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   :المستحقةة المدفوعات النظامي
  دناه:م عدا ما هو وارد بالبيان أ2014م مستحقة السداد عن عانهائية مدفوعات نظامية توجد على البنك ال 

  )لایر(ألف                                                                                    
  م2014 بيان

 200,000  مصلحة الزكاة والدخل – الزكاة الشرعية

  34,792   ضرائب تحملها البنك نيابة عن بعض الجهات غير المقيمة (حسب شروط التعاقد)
  19,736   ضرائب مستحقة على فروع البنك الخارجية لصالح الجهات الرسمية خارج المملكة

  

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

 ألف 2,415ن خالل مزاولة نشاطاته التشغيلية البنك مبلغت قيمة المخالفات والغرامات التي دفعها قضائية، وقد 

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

  :المتبعة معايير المحاسبة
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  ،الماليةالدولية الخاصة بالتقارير المحاسبية 

  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 البنك طرفً  ال يوجد أي عقد كان •

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

 .سليمة وتم تنفيذه بفاعليةأن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس  •

 .تم إعداد سجالت الحسابات بالشكل الصحيح •

 .ال يوجد أي شك يذكر بشأن قدرة البنك على مواصلة نشاطه •



  بنـك الريـاض 
  تقرير مجلس اإلدارة 

  م2014ديسمبر 31المنتهية في  للسنة 

  

      
   

29

أدناه، فإن المجلس يؤكد  يردوفيما يتعلق بنظام الرقابة الداخلية، أخًذا في االعتبار طبيعة أي نظام رقابة داخلية، كما 
لدى البنك آلية منتظمة لتصميم أنظمة الرقابة  أنعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفاعلية، و أن نظام الرقابة الداخلية يُ 

الداخلية المرتبطة بأعمال البنك ووضعها موضع التنفيذ. وتتضمن العناصر األساسية في نظام الرقابة الداخلية 
ا للصالحيات والمسؤوليات، بما فيها الصالحيات المالية، لمختلف المستويات اإلدارية بما في المطبق في البنك تحديدً 

، ويتم تحليل ذلك مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية، والتأكد من فصل المهام والمسؤوليات بما يحقق فاعلية الرقابة
لجان لمراقبة مخاطر السوق ومخاطر ، ومنها ما ويتم مراقبتها من خالل اللجان الداخلية بالبنككالمخاطر نوعا و 

تقاريرها حيال هذه األنشطة للجان تقدم والتي  السيولة والمخاطر التشغيلية والمخاطر االستراتيجية ومخاطر االلتزام
  .ن مجلس اإلدارة (اللجنة التنفيذية ولجنة المراجعة ولجنة المخاطر)مالمنبثقة 

  

نه، باالطالع على تقارير المراجعة الداخلية وما توصلت إليه من ععة المنبثقة ويقوم المجلس، من خالل لجنة المراج
، وكذلك تقارير إدارة ، وفقًا لخطة سنوية معتمدة من قبل لجنة المراجعةتقييم ألنظمة الرقابة الداخلية المختلفة

ة الداخلية ومدى فاعليته، المخاطر وغيرها بصورة دورية منتظمة، بما يمّكن من توفير تقييم مستمر لنظام الرقاب
اتخاذه والتأكد  باإلضافة إلى قيام المراجعة الداخلية بمتابعة توصياتها بصورة منتظمة والتقرير للجنة المراجعة بما تم

وترى اللجنة أنه ال يوجد ثغرات رقابية أو ضعف جوهري في  . من وضع الضوابط الكفيلة بعدم تكرار المالحظات
عدالة القوائم المالية. ويأتي ذلك ضمن أهداف مجلس اإلدارة سالمة و بما يؤثر على م 2014ام اعمال البنك خالل الع

أن أي نظام بفي الحصول على تأكيدات معقولة عن مدى سالمة تصميم وفاعلية تطبيق نظام الرقابة الداخلية، علًما 
  ن أن يوفر تأكيًدا مطلًقا على ذلك.ال يمك -بغض النظر عن مدى سالمة تصميمه وفعالية تطبيقه  -رقابة داخلية 

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

فيما  ئحة حوكمة الشركات والتي نلخصهابال 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

ل إكمال عدد كما يواص ومواكبة ما يستجد حولها،على االلتزام بجميع لوائح الحوكمة البنك يحرص وبصورة عامة  
  من السياسات واإلجراءات ذات العالقة.
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 :البشريةالموارد 
االستراتيجية  ومبادراته أهدافه تحقيق وراء ابنك الرياض سعيً  قطاعات جميع دعمفي  البشرية الموارد قطاع يستمرّ 

ري للبنك، الذي يهدف إلى التنظيمي واإلدا  تم االنتهاء من مشروع تفعيل الهيكل حيث دمة.اولألعوام الق م 2014ملعا
 تطوير الهيكل التنظيمي للبنك وتحسين فاعليته وأدواته ، بما يراعي أفضل الممارسات المحلية والعالمية .

المواطنات  نسبة أنّ  كما ،%93 اإلجمالية النسبة حيث بلغت الوظائف توطين مجال في البنك بصدارته يفخر كما
 طاقم أنّ  على فضالً  هذا البنك، موّظفيإجمالي  من %23يشّكلن  اتيالسيدات اللو  من 100% تشكلالسعوديات 

 .سعوديين من مواطنين بالكامل مؤلفّ  بالبنك التنفيذية اإلدارة

 األداء المهني مستوى رفعى إل تهدف والتيلهم  التدريبية عبر إتاحة الفرص موظفيه وتأهيل تحفيز البنك واصل كما
القطاع  أن بالذكر الجدير ومن .المملكة وخارج داخل م،2014عام  خالل يبيةتدر  فرصة 13,000 حوالي عبر إتاحة

 حالل، وبرامج خاصة باستقطاب المواهب والكفاءات. عمل مجموعة من برامج التطوير واإلقام ب

  م:2014البرامج التحفيزية للموظفين والحركة التي حصلت على كل منھا خالل عام 
  )لایر(ألف                                                                                          

االستثماري االدخار بيان  
 اإلجمالي حصة البنك حصة الموظف 

 51,227 13,739 37,488 الرصيد كما في بداية العام
 11,870 3,418 8,452 م2014المضاف خالل عام 

 8,672- 2,359- 6,313- م2014المستبعد خالل عام 
 54,425 14,798 39,627 الرصيد نهاية العام 

  الحسابات:مراجعو 
م تعيين السادة 2014 مارس 10أقرت الجمعية العامة العادية لمساهمي البنك في اجتماعها السنوي الذي انعقد في 

حسابات البنك كمراجعي  "الفوزان والسدحان كي بي إم جي"والسادة  "ديليوت آند توش (بكر أبو الخير وشركاهم)"
في إعادة تعيين  القادموسوف تنظر الجمعية العامة في اجتماعها  .م2014ديسمبر  31للسنة المالية المنتهية في 

       مراجعي الحسابات الحاليين أو استبدالهم وتحديد أتعابهم لقاء مراجعة حسابات البنك للعام المالي المنتهي في
  .ومجلس اإلدارة في هذا الشأن مراجعةعلى توصيتي لجنة ال طالعهاإوذلك بعد  ،م2015ديسمبر 31
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  كلمة الختام:
 –سلمان بن عبد العزيزخادم الحرمين الشريفين الملك لالعميقين  تقديرنانود أن ننتهز هذه الفرصة لنسجل شكرنا و 

حفظه  - س الوزراءرئيس مجل نائب لعهدا األمير مقرن بن عبدالعزيز وليوٕالى صاحب السمو الملكي  –حفظه اهللا 
لرئيس  الثاني نائبال العهد يول يبن عبدالعزيز ول محمد بن نايفلملكي األمير وٕالى صاحب السمو ا ، -  اهللا

نخص بالشكـر وزارة الماليـة ومؤسسة النقد كما  .الرشيدة وللحكومة ، - حفظه اهللا - لداخليةامجلس الوزراء وزير 
   .لما يلقاه قطاع البنوك والمؤسسات المالية من عون ودعم وتشجيع ،وهيئة السوق الماليةالعربي السعودي 

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

  .تطوير وتحسين األداء وتحقيق أغراض البنك وأهدافه
      

  ،،واهللا من وراء القصد  
  مجلس اإلدارة      

  
  هـ1436ربيع الثاني  13     الرياض 
  م2015     فـبرايـر    2     الموافق 

 

  


