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نبذة عن البنك
رؤيتنا

أن نكــون البنــك األكثــر ابتكاراً واألجدر بالثقة

رسالتنا

مســاعدة شــركائنا ومجتمعنــا فــي تحقيــق تطلعاتهم كوننا الشــريك المالي األكثــر موثوقية واهتماماً

قيمنا
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األنــشــطــــة الـرئـيـــســــة
واالستراتيجة واألهداف
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يسر مجلس إدارة بنك الرياض أن يقدم تقرير أدائه السنوي وأداء شركاته
التابعة للعام المنتهي في  31ديسمبر  2019إلى السادة المساهمين،
متضمناً معلومات حول أنشطته وأهم إنجازاته ونتائجه المالية وتقرير
مجلس اإلدارة ولجانه المختلفة ،ومعلومات أخرى تهدف إلى تلبية أفضل
تطلعات قارئ هذا التقرير.

أنشطة البنك الرئيسة:
يمــارس بنــك الريــاض جميــع األعمــال المصرفيــة واالســتثمارية لحســابه أو لحســاب الغيــر فــي المملكــة العربيــة الســعودية وخارجهــا ،ويقــدم
مجموعــة متكاملــة مــن الخدمــات المصرفيــة للشــركات واألفــراد ،وتمويــل كافــة األنشــطة والمشــاريع التجاريــة والصناعيــة ،ومشــاريع البنيــة
التحتيــة؛ مــن خــال شــبكة فروعــه البالــغ عددهــا  341فرعــاً داخــل المملكــة ،وفــرع لنــدن فــي المملكــة المتحــدة ،ووكالــة هيوســتن فــي
الواليــات المتحــدة األمريكيــة ،ومكتــب تمثيلــي فــي ســنغافورة.
ويقــدم بنــك الريــاض أيضــاً مــن خــال ذراعــه االســتثمارية ،شــركة الريــاض الماليــة ،المملوكــة بالكامــل للبنــك؛ مجموعــة متنوعــة مــن خدمــات
إدارة األصــول والمصرفيــة االســتثمارية ،وتوفيــر خدمــات الوســاطة فــي أســواق المــال ،إضافــة إلــى مجموعــة واســعة مــن خدمــات االســتثمار
والصناديــق االســتثمارية.
ويمارس البنك نشاطه من خالل القطاعات التشغيلية الرئيسة التالية:
قطــاع األفــراد :يقــدم الخدمــات المصرفيــة لألفــراد ،عــن طريــق شــبكة فروعــه المنتشــرة فــي المملكــة ،والمراكــز الخاصــة بالمصرفيــة
الماســية والذهبيــة والفضيــة ،كمــا يخــدم القطــاع عمــاء المصرفيــة الخاصــة والشــركات الصغيــرة والمتوســطة الحجــم.
قطــاع الشــركات :يقــدم الخدمــات المصرفيــة للشــركات ،ويتعامــل بشــكل أســاس علــى تقديــم التســهيالت االئتمانيــة والحســابات الجاريــة
والودائــع الخاصــة بالشــركات وتقديــم القــروض والحســابات المدينــة والمنتجــات المشــتقة.
قطاع الخزانة واالستثمار :يقدم خدمات أسواق المال وخدمات المتاجرة ،وخدمات الخزانة وكذلك إدارة المحافظ االستثمارية للمجموعة.
قطاع خدمات االســتثمار والوســاطة :يقدم خدمات إدارة االســتثمار ،وأنشــطة إدارة األصول المرتبطة بخدمات التعامل واإلدارة ،والترتيب
وتقديم المشــورة وحفظ األوراق المالية.

بيان تأثير كل قطاع من قطاعات البنك في حجم األعمال ،وإسهامها في نتائج 2019م:
بآالف الرياالت

صافي الدخل قبل الزكاة

النسبة

القطاع
قطاع األفراد

1,556,289

%25

قطاع الشركات

2,056,542

%33

قطـــــاع الخزانة واالستثمار

2,250,604

%36

6,232,066

%100

قطـاع خدمات االستثمار والوساطة*

اإلجمالـي**

368,631

%6

*يمثل شركة الرياض المالية.

**تأثير الشركات التابعة األخرى في نتائج البنك غير جوهرية.
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االستراتيجية واألهداف
تتواصــل إســهامات بنــك الريــاض فــي دعــم االقتصــاد الوطنــي وتحقيــق مســتهدفات برامــج التنميــة الشــاملة ،مــن خــال أنشــطته
المصرفيــة داخــل المملكــة العربيــة الســعودية وفروعــه الخارجيــة فــي لنــدن وهيوســتن وســنغافورة والتــي تُ عــد رافــداً لتطويــر األنشــطة
التجاريــة فــي المملكــة.
وعلــى الرغــم مــن التحديــات الحاليــة فــي البيئــة االقتصاديــة والتنافســية ،إال أن بنــك الريــاض يــرى فرصــاً واعــدة مــن منظــور «رؤيــة المملكــة
العربيــة الســعودية  »2030ومــا تحملــه مــن خارطــة طريــق اقتصاديــة طموحــة ،بالتركيــز علــى القطاعــات التــي أولتهــا الرؤيــة اهتمامــاً خاصــاً.
وشــهد عــام 2019م اســتمرار تفعيــل اإلجــراءات التنفيذيــة الســتراتيجية بنــك الريــاض  2022والتــي تهــدف إلــى أن يكــون بنــك الريــاض هــو الخيــار
األول للعمالء المســتهدفين.
وترتكز استراتيجية البنك على أربعة محاور رئيسية:
التركيــز علــى العمــاء :تقديــم منتجــات لألفــراد والشــركات بجميــع احتياجاتهــم ،حيــث ُي َعــد رضــا العمــاء مقيــاس النجــاح المشــترك لجميــع
إدارات البنــك
رفع اإلنتاجية :بما يساهم في إثراء تجربة العميل
		
االبتكار :بما يلبي احتياجات العمالء ،وتقديم خدمات مميزة لهم
التركيز على بيئة العمل :لضمان أفضل الممارسات التي تعود بالنفع على موظفي البنك وعمالئه
وتستهدف هذه المحاور تحقيق األهداف التالية لبنك الرياض:
• أن يصبح البنك الرقمي الرائد في المملكة.
• رفع اإليرادات من خالل رفع مبيعات قطاع األفراد والشركات.
• تطوير وتعزيز الخدمات المقدمة لعمالء المصرفية الخاصة والمصرفية الماسية والقطاع الحكومي وقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
• تطوير عمليات البيع الشامل بين كافة قطاعات البنك المختلفة.
• التركيز على خدمة العمالء وتطوير مستوى الخدمات المقدمة لهم.
ويتطلــع بنــك الريــاض إلــى تعزيــز مكانتــه فــي صــدارة القطــاع المصرفــي الســعودي ،وزيــادة حصتــه الســوقية ،ومضاعفــة نســب النمــو فــي
األربــاح وااليــرادات ،وتحســين خدماتــه ومنتجاتــه المصرفيــة ،ومواكبتهــا ألهــداف «رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية  »2030مــن خــال
اســتراتيجية التحــول .2022
وســيواصل البنــك خططــه للتحــول الرقمــي ،وأتمتــة جميــع معامالتــه المصرفيــة ،وتوســيع انتشــاره فــي كافــة مناطــق المملكــة ،مــن خــال
أجهــزة الصــرف اآللــي والفــروع الرقميــة ،كمــا سيســعى إلــى توســيع قاعــدة المســتفيدين مــن برامــج ومبــادرات خدمــة المجتمــع ،وتعزيــز
شــراكاته مــع المؤسســات والجمعيــات الخيريــة واإلنســانية.
أمــا موظفــو بنــك الريــاض ،فســيكون لهــم نصيــب وافــر مــن االهتمــام ،حيــث ســيواصل البنــك الســعي نحــو تطويــر مهاراتهــم ،وتعزيــز قدراتهــم،
وتحســين بيئــة العمــل ،كونهــم ثــروة البنــك الحقيقيــة التــي يوليهــا جــل اهتمامــه ،وقــد انعكــس هــذا االهتمــام علــى زيــادة اإلنتاجيــة وتحقيــق
نتائــج ماليــة ملموســة فــي عــام 2019م.
وباإلشــارة إلــى إعــان بنــك الريــاض فــي تــداول بتاريــخ  24ديســمبر 2018م ،عــن المناقشــات المبدئيــة مــع البنــك األهلــي التجــاري لدراســة
اندمــاج البنكيــن ،أعلــن البنــك الحقــاً بتاريــخ  16ديســمبر 2019م عــن اتفــاق مجلســي إدارة البنكيــن علــى إنهــاء المناقشــات المبدئيــة وعــدم
االســتمرار فــي دراســة اندمــاج البنكيــن .ويؤكــد مجلــس إدارة بنــك الريــاض بــأن رؤيتــه االســتراتيجية ســتمكنه بمشــيئة اللــه وتوفيقــه مــن
االســتمرار فــي تطويــر منتجاتــه وخدماتــه وتقنياتــه ،والتــي تخــدم مصلحــة عمالئــه ومســاهميه وموظفيــه ،وتعــزز مكانتــه الرياديــة والتنافســية.
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الشركات التابعة
القطاع

رأس المال
بالريال

إجمالي عدد
األسهم

نسبة
الملكية

النشاط الرئيسي

شركة الرياض المالية

200,000,000

20,000,000

%100

القيام بأنشطة التداول بصفة أصيل المملكة
ووكيل ،والتعهد بالتغطية ،وإنشاء العربية
السعودية
الصناديق والمحافظ االستثمارية
وإدارتها ،باإلضافة إلى ترتيب
وتقديم االستشارات ،وخدمات
الحفظ لألوراق المالية ،وإدارة
المحافظ والتداول.

المملكة
العربية
السعودية

شركة إثراء الرياض العقارية

10,000,000

1,000,000

%100

مسك وإدارة األصول المقدمة من
العمالء على سبيل الضمانات ،وبيع
وشراء العقارات لألغراض التمويلية
التي تأسست من أجلها الشركة.

المملكة
العربية
السعودية

المملكة
العربية
السعودية

شركة الرياض لوكالة التأمين

500,000

50,000

%100

تعمل كوكيل بيع منتجات التأمين،
المملوكة والمدارة من قبل شركة
تأمين رئيسية أخرى.

المملكة
العربية
السعودية

المملكة
العربية
السعودية

2,000

%100

شركة مؤسسة لغرض خاص وذلك
المتالك العقارات.

جزيرة مان

المملكة
المتحدة

50,000

%100

القيام بمعامالت المشتقات
المالية ،واتفاقيات إعادة الشراء،
مع األطراف الدولية نيابة عن بنك
الرياض.

جزر كايمان

المملكة
العربية
السعودية

شركة كيرزون ستريت بروبيرتيز 9,901
ليميتيد
شركة الرياض لألسواق
المالية

187,500

الدولة
محل
التأسيس

الدولة
محل
النشاط
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وفيما يلي تفصيل الشركات التابعة:

 - 1شركة الرياض المالية:

شــركة مســاهمة مقفلــة بــرأس مــال مقــداره  200مليــون ريــال ،مملوكــة بالكامــل لبنــك الريــاض ،ومرخصــة مــن هيئــة الســوق الماليــة لتقديــم
خدمــات التعامــل بصفــة أصيــل ووكيــل ومتعهــد بالتغطيــة والترتيــب واإلدارة وتقديــم المشــورة والحفــظ لــأوراق المالية ومقرها الرئيــس الرياض.
مــن أهــم أهدافهــا االبتــكار وتطويــر المنتجــات االســتثمارية التــي تلبــي احتياجــات شــرائح مختلفــة مــن عمالئهــا المســتثمرين ،وكانــت أهــم
إنجازاتهــا فــي عــام 2019م:
• إطالق خدمة التداول في عقود الفوركس في أبريل 2019م لتكون بذلك أول شركة مالية مرخصة في السعودية تقدم هذه الخدمة.
• االستمرار في إصدار منتجات عقارية عالمية في مواقع مميزة تلبي احتياجات عمالء الرياض المالية.

• حصــول صنــدوق «الريــاض لألســهم العالميــة» علــى جائــزة «ليبــر» ألفضــل صناديــق األســهم العالميــة فــي أســواق الشــرق األوســط
أداء خــال عشــر ســنوات.
وشــمال أفريقيــا ً
• رفع حجم األصول المدارة خالل عام 2019م بنسبة  %51مقارنة بعام 2018م.

• انضمام صندوق «الرياض ريت» إلى مؤشر «فوتسي إبرا  /ناريت لألسواق الناشئة» FTSE EPRA Nareit Global Emerging Index
• حصول صندوق «الرياض لألسهم القيادية» في عام 2019م على جائزة أرقام التقديرية «الصندوق األعلى أداء لعام 2018م».

وتتميــز المصرفيــة االســتثمارية للشــركات لــدى «الريــاض الماليــة» بأنهــا تضــم الكفــاءات المتمرســة فــي مجــال تقديــم االستشــارات الماليــة
المتخصصــة التــي تغطــي كافــة النشــاطات ،ومنهــا إدارة طــرح الصكــوك ،والســندات ،وأســهم الشــركات ،باإلضافــة إلــى الخدمــات االستشــارية
فــي مجــال االندمــاج واالســتحواذ ،وعمليــات التمويــل المهيكلــة.
وقــد عملــت إدارة الوســاطة وخدمــات التوزيــع علــى توفيــر األدوات الالزمــة لتحليــل البيانــات ،التــي تســاعد المســتثمرين علــى اتخــاذ قراراتهــم،
وأتاحــت اإلدارة مؤخــراً اســتقطاب عمــاء جــدد مــن المنصــة الرقميــة دون حاجــة إلــى زيــارة فــروع بنــك الريــاض أو مراكــز «الريــاض الماليــة» ممــا
يســاهم فــي تقديــم خدمــة أفضــل للعمــاء ،وفــي الوقــت ذاتــه تحســين الكفــاءة التشــغيلية.
علــى صعيــد خدمــات الوســاطة الدوليــة ،اســتمر األداء المتميــز لخدمــات تــداول األســهم الدوليــة وأضيفــت العديــد مــن الخدمــات ،كالبحــوث
والتحليــات البيانيــة ،حيــث تضاعــف عــدد العمــاء وتضاعــف صافــي الربــح المحقــق مــن هــذه الخدمــة باإلضافــة إلــى االبتــكار فــي المنتجــات
االســتثمارية التــي تقــدم للعمــاء وتلبــي احتياجاتهــم.
أمــا فــي مجــال خدمــات الوســاطة المحليــة ،فقــد اســتقطب منتــج التــداول بالهامــش الكثيــر مــن العمــاء ممــا أدى إلــى زيــادة عدد المســتثمرين
المســتفيدين مــن هــذا المنتــج ،كمــا اســتمر تعزيــز منتــج تــورق األســهم المحليــة بالتعــاون مــع بنــك الريــاض ،الــذي ســاهم بشــكل ملحــوظ فــي
تعزيــز ربحيــة خدمــات التــداول المحليــة ،وتقــدم «الريــاض الماليــة» أيضــاً خدمــات أميــن حفــظ جميــع األوراق الماليــة المحليــة والدوليــة.
وقــد عملــت إدارة الثــروات خــال 2019م علــى اســتمرار تعزيــز مفهــوم الثقافــة االســتثمارية لــدى عمالئهــا مــن خــال خدمــة االستشــارات
االســتثمارية التــي تقدمهــا الشــركة إلــى كبــار العمــاء عبــر ثالثــة مراكــز فــي الريــاض والخبــر وجــدة ،لمســاعدتهم علــى تحديــد خياراتهــم
االســتثمارية بدقــة وعنايــة ،ممــا كان لــه أثــر ملمــوس فــي نمــو نشــاط الشــركة فــي مجالــي إدارة األصــول وخدمــات الوســاطة.
وتقــدم شــركة الريــاض الماليــة خدماتهــا عبــر ( )9مراكــز اســتثمارية باإلضافــة إلــى خدمــات الهاتــف المجانــي وكذلــك عبــر القنــوات اإللكترونيــة
والتــي تشــمل «الريــاض الماليــة أون اليــن» و تطبيقــات الجــوال لخدمــات التــداول المحلــي و الدولــي و الفوركــس ،و هاتــف الريــاض الماليــة
التفاعلــي و الصــراف اآللــي لبنــك الريــاض .كمــا يتــم خدمــة عمــاء الريــاض الماليــة مــن خــال فــروع بنــك الريــاض.

 - 2شركة إثراء الرياض العقارية:

شــركة ذات مســؤولية محــدودة ،مملوكــة بالكامــل لبنــك الريــاض ومســجلة فــي المملكــة ومقرهــا الرئيســي الريــاض ويبلــغ رأس مالهــا
المدفــوع عشــرة مالييــن ريــال موزعــة علــى عــدد مليــون ســهم بقيمــة إســمية للســهم عشــرة ريــاالت .وتهــدف الشــركة إلــى القيــام بخدمــات
مســك وإدارة األصــول المفرغــة للبنــك وللغيــر كضمانــات وبيــع وشــراء العقــارات لألغــراض التمويليــة التــي تأسســت مــن أجلهــا.

 - 3شركة الرياض لوكالة التأمين :

شــركة ذات مســؤولية محــدودة ،مملوكــة بالكامــل لبنــك الريــاض ،ويبلــغ رأس مالهــا  500ألــف ريــال ،مدفوعــة بالكامــل ،وهــي مسـ ّـجلة فــي
المملكــة ،ومقرهــا الرئيســي الريــاض ،وتهــدف إلــى تســويق وبيــع منتجــات التأميــن التــي توفرهــا الشــركة العالميــة للتأميــن التعاونــي إلــى بنــك
الريــاض وإلــى عمالئــه مــن األفــراد والشــركات ،مــع إمكانيــة توســيع أنشــطتها لتشــمل عمــاء ســوق التأميــن الســعودي.
وقعــت الشــركة اتفاقيــة تأميــن مصرفــي مــع الشــركة العالميــة للتأميــن التعاونــي ،واتفاقيــة توزيــع منتجــات التأميــن مــع بنــك الريــاض ،وقــد
حصلــت علــى كافــة الموافقــات الالزمــة مــن مؤسســة النقــد العربــي الســعودي لمزاولــة نشــاطها.

 - 4شركة «كيرزون ستريت بروبيرتيز ليميتد»

شركة مملوكة بالكامل لبنك الرياض ،ومؤسسة في جزيرة مان لغرض خاص ،وذلك المتالك العقارات في المملكة المتحدة.

 - 5شركة الرياض لألسواق المالية

شركة مرخصة في جزر كايمان ،وتختص بتنفيذ معامالت المشتقات المالية مع األطراف الدولية نيابة عن بنك الرياض.
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ملخص اإلنجازات
لعام 2019م
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ملخص ألعمال مجموعات وقطاعات األعمال للبنك:
ســعياً لتحقيــق أهــداف اســتراتيجية التحــول  2022وتماشــياً مــع «رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية  ،»2030يواصــل بنــك الريــاض ترســيخ
كمــاً وافــراً مــن اإلنجــازات إلــى رصيــد نجاحاتــه المتواصلــة ،فــي ســعيه
قاعدتــه المصرفيــة وتوســيع نطــاق عمالئــه حــول المملكــة ،مضيفــاً ّ
الحثيــث إلــى تعزيــز ســهولة الوصــول واختصــار المســافات واألزمنــة نحــو االســتفادة مــن خدمــات بنــك الريــاض المصرفيــة.
كماً ونوعاً في مختلف قطاعاته وأنشطته الرئيسية ،كما يلي:
اإلنجازات التي حققها بنك الرياض في العام الماضي تجلّ ت وتتجلى ّ

قطاع مصرفية األفراد
اســتمر قطــاع مصرفيــة األفــراد فــي تقديــم مجموعــة مــن الخدمــات والمنتجــات الجديــدة والمتنوعــة بشــكل مبتكــر ومتواكــب مــع التطــور
التقنــي بشــكل يلبــي احتياجــات العمــاء المتزايــدة الحاليــة والمســتقبلية وتطلعاتهــم للحصــول علــى خدمــة مميــزة تماشــياً مــع رؤيــة البنــك بــأن
يكــون األكثــر ابتــكاراً واألجــدر بالثقــة مــع المحافظــة علــى قيمــه (نهتــم  -نتفــوق  -نعمــل معــاً ) .وقــد انعكــس تنفيــذ هــذه الرؤيــة بزيــادة عــدد
عمــاء مصرفيــة األفــراد لعــام 2019م وزيــادة حجــم التعامــل الــذي ســاهم فــي تعزيــز الحصــص الســوقية وتعظيــم األربــاح.
شــهدت محفظــة التمويــل العقــاري نمــواً بنســبة  %25.7فــي عــام 2019م مقارنــة بالعــام الســابق نتيجــة مــا قــام بــه البنــك مــن تطويــر
للمنتجــات والخدمــات التمويليــة مــن خــال الشــراكة القائمــة مــع برامــج اإلســكان وصنــدوق التنميــة العقاريــة.
كمــا شــهدت محفظــة التمويــل الشــخصي لعــام 2019م نمــواً بنســبة  %5وذلــك مــن خــال تقديــم حلــول مبتكــرة ومميــزة لخدمــة العمــاء
وتحقيــق تطلعاتهــم مــن خــال:
• إطــاق «برنامــج تســهيل» لتلبيــة احتياجــات العمــاء الراغبيــن بالحصــول علــى تســهيالت ماليــة عاجلــة فــي حســاباتهم الجاريــة دون التــزام
بقــرض طويــل األجــل ،وبموافقــة فوريــة مــن الخدمــات الرقميــة لبنــك الريــاض دون الحاجــة إلــى زيــارة الفــرع ،ممــا يعــد إنجــازاً فــي ســبيل تحســين
تجربــة العميــل.
• تقليص فترة منح القرض الشخصي من معدل  2.30يوم إلى  0.7يوم.
• االتفــاق مــع شــركة الريــاض الماليــة لتكــون وســيط للســلع المســتخدمة للتمويــل الشــخصي والبطاقــات االئتمانيــة اإلســامية والتمويــل
ـدال مــن المــورد الخارجــي ،ممــا ســاهم بتقليــل التكاليــف وتعظيــم األربــاح.
العقــاري بـ ً
وتتويجــاً لتوجــه بنــك الريــاض نحــو المصرفيــة الرقميــة ،فقــد تمكــن مــن نقــل كافــة خدمــات الحــواالت الدوليــة الســريعة عبــر شــبكة «ويســترن
يونيــون» إلــى أجهــزة الصــرف اآللــي و «أون اليــن الريــاض» ،إضافــة إلــى تدشــين تطبيــق «إيــزي ترانســفير» ،لتكــون خدمــة الحــواالت الدوليــة
الســريعة متوفــرة بيــن أيــدي العمــاء علــى مــدار الســاعة ومــن أي مــكان.
ولتحســين تجربــة العمــاء مــع برنامــج «حصــاد» للمكافــآت ،يجــري العمــل مــن أجــل اإلطــاق التجريبــي للنســخة المحدثــة مــن البرنامــج لتمكيــن
العميــل مــن اســتبدال النقــاط بشــكل فــوري وآلــي واالســتفادة منهــا مــن خــال األماكــن التابعــة للتجــار المشــاركين ومقدمــي الخدمــات
المدرجيــن فــي البرنامــج.
وفــي ســبيل تحســين جــودة الخدمــات المقدمــة للعمــاء ومواكبــة التطــور التقنــي واالنتشــار الجغرافــي ولمســاعدة عمالئنــا علــى تحقيــق
تطلعاتهــم قــام البنــك بتركيــب أجهــزة الخدمــة الذاتيــة فــي  20فرعــاً موزعــة علــى كافــة أنحـــاء المملكـــة ممــا يســهل انجــاز العمليــات المصرفيــة
للعمــاء بشــكل ذاتــي ومباشــر علــى مــدار الســاعة طيلــة أيــام األســبوع .كمــا أنــه يجــري العمــل حاليــاً علــى تركيــب عــدد  80جهــازاً إضافيــاً
للخدمــة الذاتيــة موزعــة علــى الفــروع فــي مختلــف أنحــاء المملكــة.
أمــا أجهــزة الصــرف اآللــي ،فقــد تــم االنتهــاء مــن اســتبدال عــدد ( )350جهــازاً جديــداً لمشــروع تحديــث واســتبدال مكائــن الصــرف اآللــي لعــام
2019م ،ليبلــغ إجمـــالي أجهـــزة البنــك  2558جهــازاً فــي جميــع مناطــق ومــدن المملكــة مــن بينهــا عــدد  14جهــازاً خاصــاً بالعمــات األجنبيــة،
حيــث تتيــــح أجهــزة الصــرف اآللــي لعمــاء بنــك الريــاض وعمــاء البنـــوك األخــرى مــن حاملــي بطاقات مـــدى ،إنجـــاز معـــامالتهم المصـــرفية على
مـــدار  24سـاعـــة  ،كمـــا يحـــرص البنــك علــى التواجــد فــي العديــد مــن الفعـــاليات واألنشطـــة مــن خــال توفيــر أجهـــزة الصــراف المتنقلــة لتلبيــة
احتيـــاجات عمالئــه ومتطلباتهــم.
أمــا شــبكة الفــروع فقــد شــهدت إطــاق برنامــج «بالبيــع ننمــو وبالخدمــة نســمو» لمضاعفــة األهــداف البيعيــة بواســطة الخدمــات المميــزة،
وتــم فــي هــذا الصــدد اســتحداث عشــر وظائــف إلدارة جــودة الخدمــة فــي المناطــق والتعاقــد مــع الشــريك االســتراتيجي شــركة «فرانكلــن
كوفــي» لتقديــم دورات متخصصــة تعكــس أهــداف البرنامــج مــن أجــل إثــراء تجربــة العميــل فــي فــروع بنــك الريــاض.
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المصرفية الماسية والذهبية
يواصــل البنــك تلبيــة احتياجــات وتطلعــات عمــاء
المصرفية الماســية بشــكل مســتمر كونه الشــريك
ً
موثوقيــة واهتمامــاً ،حيــث قــام
المالــي األكثــر
بزيــادة المراكــز المخصصــة لعمــاء المصرفيــة
الماســية بنهايــة 2019م إلــى  25مركــزاً زودوا
بأرقــى الخدمــات المصرفيــة لعمــاء المصرفيــة
الماســية ،كمــا تــم زيــادة عــدد مديــري العالقــة
ليصــل عددهــم لنحــو  170مدير عالقة في معظم
فــروع البنــك لضمــان تقديــم أعلــى مســتويات
الخدمــة إلــى عمــاء المصرفيــة الماســية.
أمــا المصرفيــة الذهبيــة ،فتشــهد أيضــا توســعاً
متزايــداً فــي عــدد مكاتــب الخدمــة المخصصــة
لهــا وتجــاوزت بنهايــة العــام الماضــي  170مكتبــاً
لضمــان تقديــم أعلــى مســتويات الخدمــة إلــى
عمــاء المصرفيــة الذهبيــة.

المصرفية الخاصة
بذلــت المصرفيــة الخاصــة بالبنــك العديــد مــن
الجهــود لتقديــم أفضــل الخدمــات التــي تلبــي
طموح شــريحة المصرفية الخاصة وإدارة ثرواتهم،
والتأكــد مــن تحســين مســتوى الخدمــة والجــودة
المقدمــة لهــم علــى مــدار الســاعة وفــق أفضــل
المعاييــر لمنافســة مثيالتهــا فــي البنــوك األخــرى
علــى الصعيــد المحلــي والعالمــي .كمــا يجــري
العمــل علــى تقديــم مجموعــة مــن الحلــول
المصرفيــة المميــزة التــي تواكــب تطلعــات
وتوقعــات عمــاء هــذه الشــريحة.
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قطاع مصرفية الشركات
أداء مميــزاً خــال العــام 2019م ،حيــث واصــل البنــك تعزيــز مركــزه الريــادي فــي تمويــل الشــركات علــى مختلــف
حقــق قطــاع مصرفيــة الشــركات ً
ـداء مــن المنشــآت الصغــرى إلــى الكبــرى والماليــة وإدارة القــروض المشــتركة للتحالفــات والمشــاريع العمالقة.
الشــرائح ابتـ ً
وشــاركت مصرفيــة الشــركات بفعاليــة فــي تمويــل مبــادرات «رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية  »2030مــع مختلــف القطاعــات
والجهــات الحكوميــة ،مثــل وزارة الماليــة والصنــدوق الصناعــي ووزارة التجــارة مــن خــال منشــآت ووزارة الحــج ووزارة التعليــم وغيــر
ـور مميــزٌ  ،حيــث شــاركت فــي تمويــل مشــاريع الرؤيــة العمالقــة مثــل البحــر األحمــر
ذلــك مــن الجهــات .ولقــد كان لتمويــل الشــركات حضـ ٌ
وأمــاال .كمــا تــم تمويــل العديــد مــن الشــركات الوطنيــة والتــي تعتبــر رافــد فــي تحقيــق أحــد أهــم أهــداف الرؤيــة وهــو تعزيــز المحتــوى
المحلــي فــي القطاعــات غيــر النفطيــة.
كمــا واصــل بنــك الريــاض تعزيــز ريادتــه الوطنيــة مــن خــال دعــم ورعايــة األنشــطة والفعاليــات المختلفــة فــي المملكــة مــن خــال مصرفيــة
الشــركات فــكان البنــك الشــريك االســتراتيجي لهيئــة الترفيــه فــي موســم الريــاض وإلدارة المــرور فــي معــرض الســامة المروريــة ،فقــام برعايــة
عــدد مــن ملتقيــات ومعــارض المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة وريــادة األعمــال،
ونظــراً لمكانــة بنــك الريــاض العريقــة فــي توفيــر الحلــول المصرفيــة لتســهيل ممارســة األعمــال ،فقــد تــم توقيــع عــدد مــن اتفاقيــات
التفاهــم مــع عــدة جهــات حكوميــة وخاصــة لبحــث ســبل تطويــر الحلــول الماليــة المتكاملــة مــع مــا تقدمــه مــن خدمــات وبرامــج.
علــى صعيــد آخــر قامــت مصرفيــة الشــركات بعقــد ورش عمــل وحلقــات تثقيــف وتدريــب ألصحاب المنشــآت للتعــرف على المنتجــات والخدمات
البنكيــة المتوائمــة مــع أنشــطة منشــآتهم وكيفيــة اســتخدامها لتطويــر عملياتهــم الداخليــة ممــا يعــزز مــن فعاليــة إدارة منشــآتهم فــي مختلــف
القطاعــات الماليــة والبيعية.
كمــا قدمــت مصرفيــة الشــركات باقــات وحلــول مصرفيــة متكاملــة لموظفــي المنشــآت مــن خــال إدارات المــوارد البشــرية فــي تلــك المنشــآت
ـا معهــم.
ـواء الحكوميــة أوالخاصــة توطيــداً للعالقــة وتكامـ ً
سـ ً
إن بنــك الريــاض مــن خــال مصرفيــة الشــركات يســعى للمشــاركة فــي تحقيــق أهــداف «رؤيــة المملكــة العربية الســعودية  »2030مثل تســهيل
ممارســة األعمــال وتمكيــن المؤسســات الماليــة مــن دعــم القطــاع الخــاص وتعزيــز اهتمــام الشــركات باســتدامة االقتصــاد الوطنــي ورفــع
نســبة المحتــوى المحلــي فــي القطاعــات غيــر النفطيــة وزيــادة مســاهمة المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة فــي االقتصــاد وتعزيــز ودعــم ثقافــة
االبتــكار وريــادة األعمــال والتــي بدورهــا تصــب فــي تحقيــق مؤشــرات برامــج الرؤيــة المختلفــة مثــل برنامــج التحــول الوطنــي وبرنامــج تطويــر
القطــاع المالــي وبرنامــج تطويــر الصناعــات الوطنيــة والخدمــات اللوجســتية وبرنامــج تحقيــق التــوازن المالــي وبرنامــج الشــراكات االســتراتيجية.
ونتيجــة لتميــز مصرفيــة الشــركات ،حصــل بنــك الريــاض هــذا العــام علــى جائــزة أفضــل بنــك فــي تمويــل المنشــآت الصغيــرة مــن قبــل برنامــج
كفالــة وجائــزة أفضــل بنــك فــي دعــم المنشــآت الصغيــرة العاملــة فــي القطاعــات المســتهدفة للتنميــة مــن قبــل «رؤيــة المملكــة العربيــة
الســعودية .»2030
وفيما يلي استعراض ألهم االتفاقيات واألنشطة التي رعاها بنك الرياض عن طريق مصرفية الشركات في عام 2019م:

أهم االتفاقيات والمشاريع:
• توقيــع مذكــرة تفاهــم مــع شــركة قنــوات االتصــاالت الســعودية لتعزيــز الشــراكة االســتراتيجية والتحــول الرقمــي عــن طريــق االســتفادة مــن
خدمــات بنــك الريــاض.
• اتفاقية برنامج دعم استدامة الشركات مع وزارة المالية.
• اتفاقية برنامج تمويل االعتمادات لعمالء صندوق التنمية الصناعي.
• اتفاقية وكالة تمويلية لبرنامج دعم المشاريع مع وزارة المالية.
• مشروع العمرة اإللكترونية حصريا مع بنك الرياض من ضمن ثالث بنوك فقط.
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قطاع مصرفية الشركات (تتمة)
أهم االتفاقيات والمشاريع (تتمة):
• بطاقة نثريات المدارس الحكومية مع وزارة المالية ووزارة التعليم.
• شراكات مختلفة مع عدة شركات تقنية مالية.
• تنفيذ مدفوعات مقدمي خدمة الحجاج للسنة الثالثة على التوالي حصرياً مع بنك الرياض.

• تقديم خدمات حلول العمليات الشــاملة لمشــاريع «رؤية المملكة العربية الســعودية  »2030بشــكل حصري مع بنك الرياض مثل مشــروع البحر
األحمــر وأمــاال وموســم الرياض.

• توقيع اتفاقية مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلطالق  4منتجات تمويلية خاصة بالمنشآت الصغيرة.
• اتفاقية مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لالنضمام لبوابة التمويل.
• اتفاقية مع غرفة الشرقية لرعاية مجلس شباب األعمال ،وكذلك تقديم الدعم التمويلي والمعرفي لرواد األعمال.
• برنامج التمويل غير المباشر مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
• تجديد مذكرة تفاهم مع اس ام بي سي تخص تعاون البنكين لدعم الشركات اليابانية القادمة للمملكة.

أهم الرعايات والملتقيات والمعارض:
• موسم الرياض.
• الراعي الرسمي لمؤتمر السالمة المرورية.
• ملتقى «بيبان حائل» والذي نظمته هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
• ملتقى تمويل المقاولين للشركات الصغيرة والمتوسطة بالرياض.
• رعاية المؤتمر األول لتمويل المنشآت الصغيرة
والمتوسطة بالرياض والمنظم من قبل «برنامج كفالة».
• رعاية ملتقى ثقة لتحفيز ودعم سيدات األعمال بجدة.
• رعاية ملتقى «بيبان الشرقية» والذي نظمته هيئة المنشآت
الصغيرة والمتوسطة.
• رعاية ملتقى إندوفر لريادة األعمال بالرياض.
• رعاية ملتقى «راد لريادة األعمال بالمنطقة الشرقية»
والذي نظمته غرفة الشرقية.
• رعاية مجلس شباب األعمال بالمنطقة الشرقية.
• رعاية «منتدى األحساء لالستثمار».
• المشاركة في ندوات عن تمويل المنشآت الصغيرة
والمتوسطة في عدة مناطق من المملكة.
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الفروع الخارجية
يحــرص بنــك الريــاض مــن خــال فروعــه فــي مدينــة لنــدن وهيوســتن ،ومــن خــال مكتبــه التمثيلــي فــي مدينــة ســنغافورة ،علــى توفيــر الحلــول
المصرفيــة لعمالئــه وتلبيــة احتياجاتهــم فــي مناطــق وجودهــم.
تقــدم هــذه الفــروع استشــاراتها للمســاهمة فــي خلــق فــرص اســتثمارية داخــل المملكــة بمــا
ّ
يعــزز البيئــة التجاريــة المحليــة وينهــض بهــا ،كمــا ترعــى هــذه الفــروع مصالــح عمــاء
البنــك االســتثمارية فــي الخــارج.
ويوفــر فــرع لنــدن لعمالئــه فــي المملكــة ولفروعهــم الخارجيــة خدمــات
صممــت خصيصــاً لدعــم االســتثمارات األوروبيــة فــي
مصرفيــة ّ
مجــال الصناعــة والقطاعــات االســتثمارية الخاصــة ،وينفــرد
بنــك الريــاض بتقديــم خدماتــه المصرفيــة على مســتوى
البنــوك الســعودية فــي القارتيــن األمريكيتيــن مــن
خــال وكالــة هيوســتن.
أمــا المكتــب التمثيلــي فــي ســنغافورة،
فيتولــى مســاعدة العمــاء علــى
اســتغالل الفــرص االســتثمارية فــي
قــارة آســيا ،وتطويــر العالقــات مــع
المراســلين والشــركات اآلســيوية
التــي تملــك أنشــطة تجاريــة فــي
المملكــة العربيــة الســعودية.

قطاع المصرفية الرقمية
يواصــل بنــك الريــاض ســريعاً تطويــر واجهتــه الرقميــة وقنواتهــا المتعــددة لتعزيــز ســهولة الوصــول إلــى خدماتــه المصرفيــة وتحقيــق رؤيتــه بــأن
يكــون البنــك األكثــر ابتــكاراً واألجــدر بالثقــة ،وهنــا نرصــد بعــض المؤشــرات التــي تحققــت خــال عــام 2019م:
«بســطناها» اســتقطاباً فــاق التوقــع ،حيــث مكنــت العميــل الجديــد مــن إنشــاء حســابه خــال دقيقتيــن وبأســلوب رقمــي
• حققــت خدمــة ّ
كامــل دون حاجــة إلــى زيــارة الفــرع.
• ارتفعت مبيعات البنك عبر القنوات الرقمية بنسبة  %58ومايزال هذا الرقم يواصل االرتفاع.
• زادت الحســابات اإلضافيــة المنشــأة بواســطة «أون اليــن الريــاض» أو «موبايــل الريــاض» بنســبة  %80.3للحســابات الجاريــة و %52.9
لحســابات االدخــار.
• سجلت بطاقات االئتمان المباعة بالقنوات الرقمية نمواً بلغ .%52.5
• زاد عــدد المســتخدمين النشــطين عبــر القنــوات الرقميــة بنســبة  %33.2عــن 2018م ،وذلــك بفضــل الحمــات الترويجيــة التــي نفذهــا البنــك
لتشــجيع العمــاء علــى التســجيل واســتخدام قنواتــه الرقميــة.
في نفس االتجاه ،أطلق بنك الرياض عدداً من الخدمات الرقمية لتحسين تجربة العميل ومضاعفة العوائد من القنوات الرقمية للبنك ،منها:
 .1خدمــة «تســهيل» للحصــول الفــوري علــى قــرض عاجــل ال يتجــاوز  %25مــن قيمــة صافــي الراتــب الشــهري مــن خــال «أون اليــن الريــاض»
و«موبايــل الريــاض».
 .2تمكيــن رواد األعمــال مــن إصــدار «البطاقــة الرقميــة» بشــكل فــوري مــن «أون اليــن الريــاض» (بحــد أقصــى خمــس بطاقــات) الســتخدامها
فــي التســوق اإللكترونــي.
 .3إمكانية تقديم طلب «تمويل شخصي» و«إعادة تمويل» و«بطاقة ائتمانية مسبقة الدفع» من «أون الين الرياض» و«موبايل الرياض».
 .4تطويــر خدمــة «االتصــال التلقائــي» لتكــون علــى نحــو يســتبق توقعــات العميــل ويبــادر فــي عــرض خدمــات مثــل «التمويــل الشــخصي» أو
«إعــادة التمويــل» أو «البطاقــة االئتمانيــة» عنــد تأهلــه للحصــول علــى واحــدة منهــا ،ويمكنــه مــن تقديــم الطلــب فــوراً فــي نفــس االتصــال،
كمــا تذكــر الخدمــة العميــل بصــدور فواتيــره وتمكنــه مــن تســديدها فــي نفــس االتصــال.
 .5إطالق خدمة «أبل باي» و «ويسترن يونيون» عبر القنوات الرقمية للبنك.
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تقرير مجلس اإلدارة 2019م

19

قطاع المصرفية الرقمية (تتمة)
باإلضافــة إلــى ماســبق ،أطلــق البنــك الواجهــة الجديــدة لتطبيــق «موبايــل الريــاض» وجهــاز «خدمــة الريــاض الذاتيــة» لتحســين تجربــة العميــل
الرقميــة ،ورافــق ذلــك افتتــاح الفــرع الرقمــي للبنــك داخــل أحــد مراكــز التســوق التجاريــة الكبــرى ،وتــم تحديــث جميــع القنــوات الرقميــة لتعكــس
هويــة العالمــة التجاريــة لبنــك الريــاض علــى نحــو أفضــل.
كذلــك أصبــح بإمــكان العمــاء تقديــم طلبــات االعتــراض علــى عمليــات بطاقــة االئتمــان أو جهــاز الصــرف اآللــي وتقديــم طلــب إصــدار بطاقــة
الصــرف اآللــي وإدارة خدمــات البطاقــة ،مثــل تنشــيط وإيقــاف البطاقــة والشــراء اإللكترونــي وأثيــر وإعــادة تعييــن الرقــم الســري ذاتيــاً بواســطة
العميــل نفســه عبــر قنــاة «هاتــف الريــاض» وقنــاة «أون اليــن الريــاض».
وتصــب جميــع هــذه اإلنجــازات فــي ســبيل تفعيــل القنــوات الرقميــة لخدمــة عمــاء بنــك الريــاض وتفريــغ وقــت وجهــد موظفــي الفــروع لتقديــم
ـاال علــى تطويــر الخدمــات المصرفيــة لبنــك الريــاض علــى المســتوى الكمــي والكيفــي.
الخدمــات النوعيــة إلــى العمــاء ،ممــا ينعكــس إجمـ ً
ولحــرص بنــك الريــاض علــى مواكبــة آخــر التوجهــات واالســتفادة مــن أفضــل الممارســات فــي القطــاع المصرفــي محليــاً وعالميــاً  ،أطلــق
البنــك عــدة مبــادرات فــي إطــار تحقيــق «رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية  »2030وتمكيــن رواد األعمــال ودعــم قطــاع المنشــآت
الصغيــرة والمتوســطة ،ومــن هــذه المبــادرات:
• صنــدوق اســتثمار فــي رأس المــال الجــريء تبلــغ قيمتــه  100مليــون ريــال ليكــون بنــك الريــاض األول ســعودياً فــي امتــاك رأس مــال جــريء
لالســتثمار فــي التقنيــة الماليــة الواعــدة (.)Fintech
• برنامــج شــراكة اســتراتيجية مــع رواد األعمــال فــي المجــال الرقمــي لتقديــم حلــول مبتكــرة فــي التقنيــة الماليــة وخلــق فــرص جديــدة فــي
المجــال الرقمــي.
• منصــة ( )API SANDBOXالتــي تســمح للمشــاريع ورواد األعمــال المســتثمرين فــي التقنيــة الماليــة بالتشــارك التقنــي مــع أنظمــة البنــك
الداخليــة فــي خطــوة إضافيــة نحــو نمــوذج العمــل المســتقبلي (.)Open Banking
• خلــق آليــة عمــل وبيئــة لالبتــكار الرقمــي داخــل البنــك لتحفيــز التحــول الرقمــي فــي النواحــي التاليــة( :تمكيــن الموظفيــن – تحســين تجربــة
العميــل – تطويــر الخدمــات والمنتجــات – تســهيل اإلجــراءات الداخليــة).
ـدد مــن رواد األعمــال المحلييــن والدولييــن،
ومــن أجــل تفعيــل هــذا االتجــاه وتحقيــق أهــداف التحــول الرقمــي ،يعمــل بنــك الريــاض مــع عـ ِ
باإلضافــة إلــى كونــه شــريكاً اســتراتيجياً مــع المنصــات العالميــة لالبتــكار ومواكبــة التطــور الرقمــي المســتمر علــى نطــاق دولــي.
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قطاع الخزانة واالستثمار
يديــر القطــاع احتياجــات الســيولة للبنــك بكفــاءة عاليــة ،وذلــك
باســتقطاب ودائــع العمــاء بتكلفــة تنافســية والحفــاظ علــى
مســتويات عاليــة منهــا ،مــع التركيــز علــى الودائــع المتوســطة
والطويلــة األجــل مــن خــال منتــج الودائــع والمرابحــات لتنويــع
مصــادر الســيولة.
فــي عــام 2019م ،تمكــن قطــاع الخزانــة واالســتثمار مــن تحســين
قائمــة المركــز المالــي للبنــك ،وإدارة برامــج إصــدار الصكــوك
المتوافقــة مــع أحــكام الشــريعة اإلســامية لتوفيــر الســيولة
بالريــال الســعودي والعمــات األجنبيــة بتواريــخ اســتحقاق
ـا عــن تنويــع مصــادر التمويــل وتحســين
مختلفــة ،فضـ ً
نســبة مــاءة رأس المــال.

ونجــح القطــاع فــي تنويــع الخدمــات المقدمــة إلــى العمــاء لتغطــي طيفــاً واســعاً مــن قطاعــات الســوق ،األمــر الــذي ينتــج منــه خفــض مخاطــر
التركيــز علــى فئــة واحــدة مــن العمــاء ،وأطلقــت مبيعــات الخزانــة منتجــات حديثــة أدت إلــى جــذب مزيــد مــن الفــرص وبالتالــي تحســين تجربــة
العمــاء وتلبيــة احتياجاتهــم الماليــة.
وقــدم القطــاع منتجــات تحــوط مبتكــرة مــن شــأنها توفيــر حلــول ماليــة مناســبة للشــركات وكبــار العمــاء ،بهــدف الحمايــة مــن تقلبــات أســعار
الفوائــد والعمــات األجنبيــة والســلع .وتماشــياً مــع اســتراتيجية البنــك للتطويــر الرقمــي ،أطلــق القطــاع خدمــة تنفيــذ بيــع وشــراء العمــات
األجنبيــة للشــركات رقميــاً مــن أجــل أتمتــة دورة العمــل وزيــادة الكفــاءة والقــدرة التنافســية.
وخــال عــام 2019م ،تمكــن قطــاع الخزانــة واالســتثمار مــن تحقيــق أداء متميــز للعــام الثالــث علــى التوالــي ،ونجــح فــي توطيــن إدارة حصــة
كبــرى مــن اســتثماراته الخارجيــة ،التــي كان يديرهــا مديــرو المحافــظ الدولييــن ،ليتــم إدارتهــا اآلن داخليــاً مــن قبــل القطــاع.
ونتــج عــن هــذا اإلنجــاز تحســين عوائــد االســتثمار وزيــادة فعاليــة إدارة الســيولة باســتخدام اتفاقيــات إعــادة الشــراء ،وتعزيــز التحكــم والمراقبــة
إضافــة إلــى خفــض تكاليــف الرســوم المخصصــة إلدارة المحافــظ .وقــام القطــاع أيضــاً بتنويــع االســتثمارات فــي األســواق الرئيســية وفئــات
األصــول والقطاعــات ،مــا أدى إلــى زيــادة الفــرص وانخفــاض المخاطــر اإلجماليــة للمحافــظ.
يضــاف إلــى مــا ســبق ،الــدور المســتمر لقطــاع الخزانــة واالســتثمار فــي إدارة متطلبــات الســيولة وتمويــل مختلــف األنشــطة المصرفيــة بكفــاءة
عاليــة وتكلفة تنافســية.
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تقنية األعمال
قطــاع تقنيــة األعمــال هــو محــور االرتــكاز فــي تنفيــذ اســتراتيجية التحــول الرقمــي لبنــك الريــاض ،وفــي عــام 2019م ،واصــل القطــاع جهــوده
الحثيثــة فــي تطويــر البنيــة التحتيــة التقنيــة للبنــك وتحديثهــا بمــا يتماشــى مــع خطــط وأهــداف قطاعــات خدمــة العمــاء ،وشــمل ذلــك تطويــر
العديــد مــن األنظمــة والخدمــات بمــا يواكــب متطلبــات ســوق األعمــال ويدعــم اســتراتيجية البنــك .2022
وشــهد عــام 2019م أيضــا انطــاق العمــل فــي عــدة مشــاريع لمواصلــة نهــج بنــك الريــاض فــي تحســين أعمالــه بمــا ينعكــس علــى جــودة
الخدمــات المقدمــة إلــى عمالئــه ،ومنهــا:
 .1مشــروع أتمتــة العمليــات اليدويــة فــي جميــع القطاعــات باســتخدام تقنيــة الروبــوت التــي تســاعد فــي ســرعة اإلنجــاز وزيــادة اإلنتاجيــة
وتقليــل مســتوى الخطــأ فــي التنفيــذ ،وقــد تــم إنجــاز المرحلــة األولــى والثانيــة فــي قطــاع تقنيــة األعمــال وقطــاع العمليــات.
 .2اكتمــال المشــروع التجريبــي للعملــة الرقميــة «عابــر» بمشــاركة بنــوك مختــارة مــن المملكــة العربيــة الســعودية ودولــة اإلمــارات العربيــة
المتحــدة ،وتحــت إشــراف مؤسســة النقــد العربــي الســعودي والبنــك المركــزي اإلماراتــي.
 .3اكتمال مشروع تحديث العالمة التجارية وتجديد واجهات األنظمة الرقمية.
 .4إطالق نظام خدمات األفراد المصرفية الجديد للهواتف الذكية ،الذي يتمتع بمميزات متطورة تواكب احتياجات العمالء.
 .5إطــاق خدمــة المدفوعــات االليــة لربــط مكاتــب العمــرة الداخليــة مــع وكالءهــم خــارج المملكــة عــن طريــق ربــط أنظمــة البنــك مــع نظــام
وزارة الحــج والعمــرة (ســجل) وتحصيــل المبالــغ فــي حســاب الــوزارة لــدى البنــك.
كمــا تــم خــال عــام 2019م العمــل علــى ترقيــة العديــد مــن أنظمــة البنــك ،وذلــك لالســتفادة مــن ميزاتهــا الجديــدة فــي تقديــم خدمــات أفضــل
وبكفــاءة عالية.
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حوكمة تقنية األعمال وأمن المعلومات
يرتكــز مفهــوم حوكمــة تقنيــة المعلومــات علــى ضمــان االســتخدام الفعــال والمؤثــر لتقنيــة المعلومــات ،وذلــك إلتاحــة الفرصــة للبنــك لتحقيــق
أهدافــه مــن خــال تحقيــق االنســجام بيــن اســتراتيجية تقنيــة المعلومــات واســتراتيجية األعمــال .ويســاهم مفهــوم حوكمــة تقنيــة األعمــال
فــي الحــد مــن المخاطــر التقنيــة ،ويعــزز المرونــة التقنيــة الســتمرارية أعمــال البنــك بكفــاءة ،وســرعة التعافــي مــن االنقطاعــات ،وفــي الوقــت
نفســه التقليــل مــن احتمــال وقــوع حــوادث تؤثــر علــى اســتمرارية النشــاط.
ومن أهم إسهامات إدارة حوكمة تقنية األعمال وأمن المعلومات في عام 2019م مايلي:
 .1التطبيــق الناجــح لمشــروع التعافــي مــن الكــوارث التقنيــة ،وبذلــك تــم اســتيفاء كافــة المتطلبــات التنظيميــة مــن مؤسســة النقــد العربــي
الســعودي فــي هــذا الصــدد ورفــع كفــاءة القــدرة التقنيــة للبنــك للعمــل تحــت كافــة الظــروف.
 .2إنجــاز مشــروع «تحليــل أثــر األعمــال البنكيــة» بعقــد  300ورشــة عمــل مــع كافــة قطاعــات وأقســام ووحــدات البنــك ،تــم خاللهــا رصــد أهــم
األعمــال البنكيــة وتحليــل أثــار االنقطــاع عليهــا وإيجــاد الحلــول البديلــة .ويعــد هــذا المشــروع مــن بيــن الركائــز األساســية الســتمرارية األعمــال
حســب اإلطــار العــام الصــادر مــن مؤسســة النقــد العربــي الســعودي.
 .3التطبيــق الناجــح لمشــروع «نمــوذج تشــغيل التكنولوجيــا» الــذي يحــدد اإلطــار الســليم لعمــل تقنيــة المعلومــات وأمنهــا وحوكمتهــا،
والتأكــد مــن التكامــل التــام مــع بقيــة خطــوط الدفــاع فــي البنــك ،مثــل إدارتــي المخاطــر والمراجعــة الداخليــة ،وبالتالــي رفــع الكفــاءة التشــغيلية
مــع خفــض المخاطــر التقنيــة.
 .4إنجاز اختبارات إدارة استمرارية األعمال بتنفيذ اختبارات بلغ عددها  42في كافة القطاعات واألقسام الحيوية في البنك.
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إدارة االلتزام
يســعى بنــك الريــاض باســتمرار إلــى تعزيــز ثقافــة االلتــزام والمحافظــة علــى قيمــه ومعاييــره المهنيــة علــى مختلــف األصعــدة واألنشــطة
وتشــمل هــذه المعاييــر المتطلبــات النظاميــة المحليــة والدوليــة ولوائــح العمــل المثلــى ومبــادئ الســلوك والممارســات األخالقيــة والمهنيــة
التــي يعمــل بهــا البنــك.
تهتــم إدارة االلتــزام بســامة بيئــة ضوابــط االلتــزام وتطبيــق برنامــج التــزام فعــال يشــمل أعمــال المراقبــة وتقديــم النصــح والمشــورة
فضــا عــن مراقبــة االلتــزام ومراقبــة العمليــات البنكيــة لمكافحــة غســل
وإدارة الشــؤون التنظيميــة والتوعيــة بمفاهيــم االلتــزام،
ً
األمــوال وتمويــل اإلرهــاب.
كمــا تعمــل اإلدارة ،بالتــوازي مــع رحلــة البنــك نحــو تحقيــق رؤيتــه وأهدافــه وقيمــه ،مــن أجــل تحقيــق أعلــى معاييــر الجــودة وتطبيــق أفضــل
الممارســات فــي كل مــا يخــص تحديــد مخاطــر عــدم االلتــزام ،وتقديــم الخدمــات االستشــارية إلــى قطاعــات األعمــال وممارســات التوعيــة
والتثقيــف بمــا يخــص مواضيــع االلتــزام ومكافحــة غســل االمــوال وتمويــل اإلرهــاب.
ونفــذت خطــة مراقبــة ومتابعــة بنيــت علــى تحديــد وتقييــم المخاطــر التــي تمــت الموافقــة عليهــا
وخــال عــام 2019م ،وضعــت إدارة االلتــزام ّ
مــن لجنــة المراجعــة المنبثقــة مــن مجلــس اإلدارة.
وانطالقــاً مــن ســعي البنــك نحــو تعزيــز ثقافــة االلتــزام ،ومــن منطلــق قيــم االلتــزام «نحــن نهتــم ،نحــن نلتــزم» ،واصــل البنــك حمــات التوعيــة
التــي تقــدم مــن خــال شــخصية االلتــزام «ممتثــل» ،وشــملت التوعيــة مختلــف مواضيــع االلتــزام ومبــادئ الســلوك األخالقــي والمهنــي
ومكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب ،مــن خــال اســتخدام عــدة وســائل توعويــة تضمــن الوصــول إلــى منســوبي البنــك ،إضافــة إلــى
توفيــر قنــوات التواصــل المناســبة لممارســة الموظفيــن لواجباتهــم ومســؤولياتهم تجــاه االلتــزام.
وتســعى إدارة االلتــزام دومــاً إلــى ضمــان وفــاء البنــك المســتمر بالمتطلبــات النظاميــة الحاليــة والمســتقبلية المحتملــة ،كاألنظمــة والتعاميــم
الصــادرة مــن مؤسســة النقــد العربــي الســعودي وغيرهــا مــن الجهــات التشــريعية ومــا يســتجد مــن متطلبــات ،مثــل التعليمــات الصــادرة
بشــأن قانــون الرهــن العقــاري وقانــون التأجيــر التمويلــي ،والتعليمــات الخاصــة بالتحديــث الخامــس لقواعــد فتــح وتشــغيل الحســابات البنكيــة
بالبنــوك العاملــة بالمملكــة العربيــة الســعودية ،والتعديــات علــى قواعــد حوكمــة الشــركات .وتلتــزم اإلدارة ببــذل الجهــود لالمتثــال أليــة
لوائــح وأنظمــة صــادرة عــن أي جهــات إشــرافيه أخــرى.
وفــي هــذا الصــدد ،تقــوم إدارة االلتــزام بتحليــل ودراســة متطلبــات اللوائــح واألنظمــة المحدثــة والمســتحدثة ،باإلضافــة إلــى تقييــم المخاطــر
ـا عــن مواصلــة البنــك الســعي لاللتــزام بتوصيــات اللجنــة الماليــة الدوليــة لمكافحــة
لرصــد آثــار هــذه التحديثــات علــى البنــك وضوابطهــا ،فضـ ً
غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب ،وقواعــد مكتــب مراقبــة األصــول األجنبيــة ،مــن أجــل مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب ومكافحــة
تمويــل انتشــار أســلحة الدمــار الشــامل.
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قطاع رأس المال البشري
شــهد عــام 2019م تطبيــق اســتراتيجية قطــاع رأس المــال البشــري بمــا ينســجم مــع
التوجهــات المســتقبلية للبنــك مــن أجــل تحقيــق اســتراتيجية  ،2022التــي تتضمــن تطويــر
السياســات واإلجــراءات واألنظمــة الكفيلــة بتعزيــز األداء الوظيفــي لموظفــي البنــك
واالســتمرار فــي بنــاء قدراتهــم العمليــة.
فــي هــذا الســياق ،تــم تطبيــق برنامــج التعويضــات الشــاملة للموظفيــن ،وتطويــر الهيــكل
التنظيمــي للبنــك وبرامــج القيادييــن ،كمــا قــام القطــاع بتعزيــز قيــم بنــك الريــاض والوصــول
إلــى جميــع موظفيــه فــي كافــة أنحــاء المملكــة ،مــن خــال برنامــج «قيمنــا رحلتنــا» الــذي
مــن خاللــه تواصــل البنــك مــع  5,000موظــف وموظفــة.
واســتمر القطــاع فــي تكريــس جهــوده لتحســين
الخدمــة المقدمــة لعمــاء البنــك مــن خــال
 13,025فرصــة تدريبيــة مــن البرامــج الداخليــة
والخارجيــة المتخصصــة ،واســتمر العمــل علــى
اســتقطاب أفضــل المواهــب والحفــاظ عليهــا،
وحافــظ البنــك  -فــي نفــس الوقــت  -علــى
تـصــــدر أعـلـــــى مـؤشــــرات تـوطـيـــــن الـوظــائــــف
فــي القطــاع المصرفــي فــي المملكــة ،حيــث
بلغــت نســبة التوطيــن  ,%94وبلغــت نســبة
الموظفــات  %25مــن مجمــوع منســوبي البنــك
جميعهــن ســعوديات.
ونتيجــة لهــذا الجهــد الحثيــث ،حصــد قطــاع رأس
المــال البشــري عــدداً مــن الجوائــز التقديريــة فــي
مجــال اســتقطاب المواهــب وتطويــر القيــادات
علــى مســتوى دول الخليــج العربــي.

البرامج التحفيزية للموظفين والحركة التي حصلت على كل منها خالل عام 2019م:
االدخار االستثماري (ألف ريـال)

البيان
حصة الموظف

حصة البنك

اإلجمالي

الرصيد كما في بداية العام

41,248

14,290

55,538

المضاف خالل عام 2019م

12,895

4,440

17,335

المستبعد خالل عام 2019م

()11,852

()3,365

()15,217

الرصيد نهاية العام

42,291

15,365

57,656
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قطاع التواصل وإثراء تجربة العمالء
فــي عــام 2019م ,عمــل قطــاع التواصــل وإثــراء تجربــة العمــاء علــى مواكبــة التحــوالت واإلنجــازات التــي حققهــا البنــك بالتغطيــة عبــر مختلــف
القنــوات واألنشــطة التواصليــة داخــل البنــك وخارجــه ،بهــدف ترســيخ الصــورة اإليجابيــة لبنــك الريــاض وتعزيــز تنافســيته الرياديــة فــي القطــاع
المصرفــي للمملكــة العربيــة الســعودية.
وتعــد حملــة #حنا_وطــن_ 2030المشــروع األبــرز الــذي نفــذه البنــك فــي عــام 2019م ،بهــدف تســليط الضــوء علــى الــدور الوطنــي لبنــك
الريــاض فــي مواكبــة أهــداف «رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية  »2030علــى الصعيــد المالــي وذلــك بالكشــف عــن  205مبــادرة يرعاهــا البنــك
وتنــدرج فــي إطــار تحقيــق الرؤيــة .باإلضافــة إلــى تنفيــذ عــدد مــن الحمــات التســويقية تفاعــل معهــا أكثــر مــن  2,590,000عميــل ،ممــا ســاهم
فــي رفــع مبيعــات المنتجــات واالســتفادة مــن الخدمــات المصرفيــة المقدمــة.
وعــزز القطــاع فــي العــام 2019م الحضــور الرقمــي لبنــك الريــاض عبــر موقعــه اإللكترونــي ومنصــات التواصــل االجتماعــي المتعــددة ،وقــد
أســفرت الجهــود المســتمرة علــى مــدار العــام الماضــي عــن زيــادة معــدل زيــارة موقــع بنــك الريــاض بنســبة  25فــي المئــة ،مــن  11.6مليــون
زائــر فــي عــام 2018م إلــى  15.6مليــون فــي 2019م .كمــا رافــق ذلــك زيــادة ملحوظــة فــي حضــور المحتــوى التواصلــي للبنــك عبــر حســابات
مســتخدمي منصــات التواصــل االجتماعــي ،بلغــت نســبتها .%52
كمــا عمــل القطــاع أيضــاً  ،علــى مواكبــة أنشــطة بنــك الريــاض بالتغطيــة اإلعالميــة البــارزة ،ونقــل إنجازاتــه المتعــددة إلــى الجمهــور الداخلــي
والخارجــي للبنــك ،بهــدف تعزيــز صورتــه الذهنيــة والتأكيــد علــى موقعــه الريــادي علــى خارطــة القطــاع المصرفــي للمملكــة العربيــة الســعودية.
وللقطــاع دور بــارز فــي تعزيــز قيــم التواصــل واالنتمــاء بيــن منســوبي بنــك الريــاض بتنفيــذه عــدد واســع مــن المناســبات الترفيهيــة علــى
مســتوى البنــك ،بهــدف تعزيــز االنتمــاء والــوالء وترســيخ هويــة البنــك بيــن الموظفيــن .وحــرص القطــاع فــي عــام 2019م علــى تطويــر تجربــة
ثريــة تضمــن تلبيــة احتياجــات العمــاء .وذلــك مــن خــال سلســلة مــن اختبــارات المحــاكاة لرحلــة العميــل فــي فــروع البنــك وقنواتــه الرقميــة،
وقيــاس قابليــة االســتخدام ورفــع نتائــج التحليــل إلــى إدارات البنــك المعنيــة.
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الجوائز
• جائزة أفضل بنك في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
• جائزة أفضل بنك في تمويل التجارة.
• جائزة أفضل برنامج «لتنمية المهارات القيادية».
• جائزة التميز في إدارة الموارد البشرية واستقطاب المواهب.
• جائزة البنك األسرع نمواً في عام 2019م.
• جائزة المركز األول في تمويل القطاعات المستهدفة لـ «رؤية المملكة العربية السعودية .»2030
• شهادة األيزو في نظام إدارة استمرارية األعمال.
• جائزة البنك األكثر ابتكاراً في التحول الرقمي.
• شهادة «.»Tier III Certification of Constructed Facility
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المسؤولية االجتماعية
شــهد العــام 2019م وضــع اســتراتيجية البنــك الشــاملة وبعيــدة المــدى لبرامــج المســؤولية االجتماعيــة والتــي أطلــق عليهــا اســم «بكــرة»،
ـاء علــى أفضــل الممارســات وبمراجعــة أحــدث النمــاذج المطبقــة محليــاً واقليميــاً وعالميــاً  ،مــع األخــذ بعيــن االعتبــار
حيــث تــم تطويرهــا بنـ ً
المســاهمة فــي «رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية  »2030وموائمتهــا ألهــداف األمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة ،وذلــك بعــد إعــداد
دراســات تحليليــة لمــا تــم فــي األعــوام الســابقة وعقــد عــدد مــن االجتماعــات مــع عــدد كبيــر مــن المعنييــن ،بهــدف تحديــد العوامــل المهمــة
وأخذهــا فــي االعتبــار للتأكــد مــن وضــع اســتراتيجية مالئمــة وعلــى درجــة عاليــة مــن الكفــاءة.
وتقــوم االســتراتيجية علــى أربــع ركائــز رئيســة وهــي« :البيئــة والمجتمــع واالقتصــاد والمعرفــة» ،وتهــدف إلــى ابتــكار مبــادرات تلبــي متطلبــات
التنميــة المســتدامة فــي المملكــة بمختلــف أنواعهــا وأبعادهــا الفنيــة والرياضيــة والثقافية وبرامــج أنماط الحياة الصحيــة والتنمية االقتصادية.
وخــال عــام 2019م ،أعلــن البنــك عــن تأســيس لجنــة المســؤولية االجتماعيــة برئاســة رئيــس مجلــس اإلدارة وعضويــة الرئيــس التنفيــذي
وممثليــن لقطاعــات البنــك وإدارة المســؤولية االجتماعيــة بقطــاع التواصــل وإثــراء تجربــة العميــل ،وذلــك للعمــل علــى المبــادرات والبرامــج
المقدمــة ،وإقــرار
المقدمــة ومراجعــة البرامــج والمشــاريع القائمــة والتأكــد مــن اســتمراريتها ،باإلضافــة إلــى دراســة المبــادرات واالقتراحــات ُ
وتحديــد المعاييــر.
وبالتزامــن مــع إعــان االســتراتيجية أيضــاً تــم اإلعــان فــي شــهر رمضــان المبــارك عــن البرنامــج التطوعــي لتوزيــع  20,000وجبــة إفطــار شــارك
تطوعــاً فــي توزيعهــا أكثــر مــن  140مــن منســوبي ومنســوبات بنــك الريــاض بعــدد ســاعات بلغــت  30ســاعة خــارج أوقــات العمــل الرســمية،
ليصــل إجمالــي عــدد ســاعات العمــل التطوعــي فــي مختلــف الفعاليــات واألنشــطة إلــى  655ســاعة.
كمــا تــم فــي نفــس العــام وضمــن مبــادرات برنامــج «بكــرة» إطــاق مبــادرة إعــادة التدويــر بصفــة تجريبيــة فــي قطــاع التواصــل وإثــراء تجربــة
العميــل واســتمرت حتــى نهايــة شــهر نوفمبــر ،حيــث بلــغ مــا تــم تجميعــه خــال المبــادرة أكثــر مــن  120كيلوغــرام مــن الــورق والبالســتيك،
لالســتفادة مــن إعــادة تدويرهــا ،ومــن المقــرر تعميــم هــذه المبــادرة فــي جميــع مبانــي وفــروع بنــك الريــاض.
ومــن بيــن المبــادرات التــي عمــل عليهــا البنــك بالتعــاون مــع قطــاع الخدمــات المســاندة «مبــادرة توفيــر الطاقــة» ،والتــي تهــدف إلــى اســتخدام
اإلضــاءات الموفــرة للطاقــة والصديقــة للبيئــة واســتخدام مــواد مســتدامة فــي التنظيــف واســتخدام إجــراءات فعالــة لتوفيــر الميــاه فــي
مبانــي البنــك ومــا تــزال التجربــة فــي مراحلهــا األولــى ومــن المقــرر تطويرهــا والعمــل عليهــا فــي جميــع المبانــي.
كمــا شــارك بنــك الريــاض فــي مبــادرة «فرجــت» التــي أطلقتهــا وزارة الداخليــة عبــر المديريــة العامــة للســجون مــن خــال المســاهمة فــي
الســداد عــن الموقوفيــن فــي قضايــا ماليــة بعــد التأكــد مــن جهــة االختصــاص بصحــة البيانــات والتأكــد مــن حســن التزامهــم .وتعــد هــذه
المشــاركة مــن المشــاركات والمبــادرات التــي القــت استحســان المجتمــع لمــا لهــا مــن أثــر فعــال.
مــن ناحيــة أخــرى ،أطلــق بنــك الريــاض حملــة التبــرع بالــدم بالتعــاون مــع مستشــفى الملــك فيصــل التخصصــي وشــارك فيهــا عــدد كبيــر مــن
منســوبي ومنســوبات بنــك الريــاض وشــركة الريــاض الماليــة ،ليصــل إجمالــي مــا تــم التبــرع بــه  40.05لتــر.
كمــا نظمــت إدارة المســؤولية االجتماعيــة حملــة توعويــة تحــت عنــون «#عســاه_حس_ماينطفي» واشــتملت علــى رســائل توعويــة وجلســة
تثقيفيــة للشــهر العالمــي لمرضــى الزهايمــر بالتعــاون مــع الجمعيــة الســعودية الخيريــة لمــرض الزهايمــر بهــدف زيــادة الوعــي بالمــرض وتخفيــف
آثــاره االجتماعيــة.
كمــا أطلقــت إدارة المســؤولية االجتماعيــة حملــة «ال تنتظريــن األعــراض» تزامنــاً مــع شــهر أكتوبــر وهــو شــهر التوعيــة بســرطان الثــدي لرفــع
الوعــي بالمــرض مــن خــال توعيــة منســوبات بنــك الريــاض بأهميــة إجــراء الفحــوص المبكــرة والدوريــة .كمــا تعــاون بنــك الريــاض مــع هيئــة
الهــال األحمــر الســعودي فــي «يــوم الهــال األحمــر العالمــي» بهــدف إلقــاء محاضــرة توعويــة لمنســوبي ومنســوبات بنــك الريــاض وشــركة
الريــاض الماليــة فــي مبنــى اإلدارة العامــة ،وشــرح كيفيــة التعامــل مــع المصابيــن وطريقــة عمــل اإلســعافات األوليــة لهــم.
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المصرفية اإلسالمية
خــال عــام 2019م تواصلــت مســيرة بنــك الريــاض فــي ابتــكار وتصميــم المنتجــات والحلــول المصرفيــة المتوافقــة مــع أحــكام الشــريعة،
ويتســع نطــاق هــذه المنتجــات والحلــول ليشــمل المعامــات المصرفيــة اليوميــة ،والحلــول التمويليــة واالســتثمارية الموجهــة إلــى كافــة فئــات
وشــرائح العمــاء األفــراد والشــركات.
ورافــق أداء البنــك فــي هــذا المجــال االســتمرار فــي تطويــر الكفــاءات البشــرية المعنيــة بابتــكار خدمــات ومنتجــات المصرفيــة اإلســامية مــن
خــال برامــج تأهيــل متخصصــة اســتهدفت تعريــف موظفــي البنــك بصناعة
المصرفيــة اإلســامية إلــى جانــب التقييــم الــدوري المســتمر ألداء
فــروع المصرفيــة اإلســامية التابعــة للبنــك.
وفــي ســبيل اعتمــاد المنتجــات والحلول التمويليــة المتوافقة
مــع أحــكام الشــريعة اإلســامية ،عقــد بنــك الريــاض تســع
اجتماعــات مــع الهيئــة الشــرعية للمصرفيــة اإلســامية فــي
البنــك ،وتــم اعتمــاد العديــد مــن االتفاقيــات واإلجــراءات
الشــرعية ،منهــا:
• اتفاقيــة برنامــج ضمانــات التمويــل العقــاري
مــع صــنــــدوق الـتـنــمـيـــة العقاريــة وكافــة
المالحــق الخاصــة بــه.
• االتفاقيــة اإلطاريــة الموحــدة الســتصناع
الــوحـــدات السكـنـيـــة تـحــــت االنـشـــــاء مــــع
المطوريــن العقارييــن.
• اتفاقيــة ترتيــب صفقــات شــراء ســيارات
مــع الــوكالء بغــرض تأجيرهــا لعمــاء البنــك.
• اإلجــراءات الشــرعية والعقــود الالزمــة
لعمليــات منــح العمــاء تمويــل متوافــق مــع
أحكام الشــريعة ،بغرض االكتتاب في أســهم
الشــركات المطروحــة لالكتتــاب العــام.
• اعتمــاد إجــراءات واتفاقيــة االســتثمار
بالمرابحــة فــي الســلع لعمــاء البنــك
الراغبيــن فــي اســتثمار أرصــدة حســاباتهم
الجاريــة لــدى البنــك.
• اتفاقيــات ومســتندات التمويــل اإلســامي
لقطــاع مصرفيــة الشــركات.

فــي ذات الســياق ،تــم اعتمــاد عــدد مــن
الحلــول االســتثمارية المقدمــة مــن شــركة
الريــاض الماليــة ،ومنهــا:
 .1اتفاقيــة الوســاطة بيــن الشــركة والبنــك
لتنفيــذ عمليــات التــورق بالســلع الدوليــة لعمــاء
بنــك الريــاض.
 .2تحديــث ضوابــط أدوات االســتثمار لصناديــق
الــشــركــــة الـمــتــوافـقــــة مـــع أحــكــــام الـشـــريعة
اإلســامية.
 .3عــدد مــن الحلــول الشــرعية المقدمــة مــن
شــركة الريــاض الماليــة بمــا يلبــي تطلعــات
العمــاء.
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فاعلية إجراءات الرقابة الداخلية
ـا للرقابــة الداخليــة ،للتأكــد مــن وجــود نظــام فعــال يغطــي الضوابــط واالرشــادات الرقابية الصــادرة من الجهات
وضــع بنــك الريــاض إطــاراً متكامـ ً
الرقابيــة ويتضمــن السياســات واإلجــراءات التــي وضعتهــا اإلدارة التنفيذيــة  -تحــت إشــراف مجلــس اإلدارة  -إلنجــاز أهدافــه االســتراتيجية
وحمايــة موجوداتــه وضمــان تنفيــذ جميــع العمليــات وفقــاً للسياســات واإلجــراءات واجبــة التطبيــق.
وتشــمل هــذه الضوابــط حوكمــة الشــركات التــي تحــدد األدوار والمســؤوليات المنوطــة بأعضــاء مجلــس اإلدارة ولجانــه الفرعيــة .وتقــوم
اإلدارة التنفيذيــة واللجــان المنبثقــة منهــا بممارســة مهامهــا فــي ظــل هــذه الضوابــط ،التــي تشــمل علــى ســبيل المثــال األمــور الرقابيــة
ومعالجــة المخاطــر الرئيســية المتعلقــة باالســتراتيجية واألداء المالــي وتقنيــة المعلومــات وإدارة الموجــودات والمطلوبــات والســيولة
واالئتمــان والعمليــات والجوانــب القانونيــة والمتطلبــات التنظيميــة وأمــن المعلومــات.
كمــا تبــذل جميــع الجهــات المعنيــة فــي بنــك الريــاض كافــة الجهــود الحثيثــة والمتكاملــة لزيادة كفــاءة وفعالية البيئــة الرقابية ،من خــال المراجعات
المســتمرة وضمــان تناســق وتكامــل اإلجــراءات ،لمعالجــة نقــاط القصــور التــي قــد تحــدث فــي البيئــة الرقابيــة ،والتــي يتــم الكشــف عنهــا مــن خــال
التقييــم الذاتــي للمخاطــر والضوابــط الرقابيــة التــي تطبقهــا الجهــات المعنيــة داخليــا ،أو مــن خــال المراجعين الداخلييــن والخارجيين.
ويتضمــن نطــاق عمــل إدارة المراجعــة الداخليــة تقييــم مــدى كفايــة نظــام الرقابــة الداخليــة وكفاءتــه ،مــع ضمــان تطبيــق جميــع السياســات
واإلجــراءات واجبــة التطبيــق وضمــان االلتــزام بهــا .وتتولــى إدارة االلتــزام مهمــة التأكــد مــن االلتزام بالمتطلبات التنظيمية ،وتتم المراجعة بصفة
دوريــة منتظمــة مــن أجــل التقييــم المســتمر لفعاليــة نظــام الرقابــة الداخليــة واكتشــاف مــا قــد يعتريــه مــن قصــور فــي التطبيق العملــي ،ولمعالجة
أوجــه القصــور التــي قــد تنشــأ نتيجــة لتغير الظــروف.
ويتــم رفــع كافــة النتائــج واإلجــراءات التصحيحيــة الجوهريــة التــي يتــم كشــفها مــن قبــل اإلدارات المختصــة إلــى اإلدارة التنفيذيــة العليــا ولجنــة
المراجعــة المنبثقــة مــن مجلــس اإلدارة ،والتــي تراقــب بدورهــا كفايــة وفعاليــة نظــام الرقابــة الداخليــة بصــورة مســتمرة ،للتأكــد مــن اتخــاذ كافــة
اإلجــراءات الالزمــة للحــد مــن المخاطــر التــي تــم رصدهــا.
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إدارة المخاطر
يتعــرض البنــك فــي أعمالــه االعتياديــة إلــى أنــواع متعــددة مــن المخاطــر المالزمــة ألنشــطته المصرفيــة ،لذلــك يعمــل بنــك الريــاض باســتمرار
مــن أجــل الحــد مــن آثــار هــذه المخاطــر والتحكــم بهــا بمــا يــوازن معادلــة األداء مــع المخاطــر ،وذلــك مــن خــال وجــود هيــكل واضــح للحوكمــة
يضمــن مراقبــة اإلدارة الفعالــة للمخاطــر واتخــاذ اإلجــراءات الوقائيــة الالزمــة لتحييدهــا .وتعتمــد لجنــة إدارة المخاطــر المنبثقــة مــن مجلــس
اإلدارة إطــار عمــل المخاطــر فــي بنــك الريــاض وخططــه وأهدافــه ،التــي تتضمــن وضــع حــدود لتقبــل المخاطــر ووضــع إجــراءات مراقبــة فعالــة.
لتحمــل المخاطــر والموافقــة عليهــا ،وتعريــف
ويتــم التأكــد مــن أن جميــع المخاطــر المرتبطــة باألعمــال تقــع ضمــن نطــاق الحــدود المقبولــة
ّ
المخاطــر وتحديــد مســتويات قبولهــا ،إضافــة إلــى وســائل قياســها وإدارتهــا ،ووضــع الضوابــط الالزمة ألنــواع المخاطر المحددة والمســتهدفة،
والتأكــد مــن إدارتهــا بشــكل اســتباقي ووقائــي باســتخدام مجموعــة مــن األدوات والوســائل والكفــاءات المهنيــة المناســبة التــي تعمل على وضع
سياســات شــاملة تحــدد أدوار ومســؤوليات كافــة الجهــات المعنيــة ،مــع نشــر ثقافــة مواجهــة وإدارة المخاطر علــى كافة مســتويات إدارات البنك.
وتطبيقــاً لتوجيهــات مؤسســة النقــد العربــي الســعودي ولجنــة بــازل ،فــإن إطــار حوكمــة قطــاع إدارة المخاطــر فــي بنــك الريــاض يضمــن
اســتقاللية مهامــه لضمــان الشــفافية المســتمرة ،حيــث تــم وضــع ثــاث خطــوط رئيســية للدفــاع علــى مســتوى إدارات البنــك ،وتشــترك
وحــدات األعمــال مــع إدارة المخاطــر والمراجعــة الداخليــة فــي اإلدارة لرصــد وتحديــد مســتويات المخاطــر المقبولــة وأســاليب الحــد منهــا.
ويغطــي بنــك الريــاض أنــواع المخاطــر المختلفــة ومنهــا -علــى ســبيل المثــال ال الحصــر :-مخاطــر االئتمــان ومخاطــر الســوق ومخاطــر الســيولة
والمخاطــر التشــغيلية ومخاطــر أمــن المعلومــات .وتــم وضــع سياســات خاصــة لــكل أنــواع المخاطــر المشــار إليهــا فــي إطــار شــمولي علــى
مســتوى البنــك.
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مخاطر االئتمان
تعــرف مخاطــر االئتمــان بأنهــا مخاطــر الخســائر الماليــة الناتجــة عــن تعثــر المقتــرض فــي الوفــاء بالتزاماتــه الماليــة المتعاقــد عليهــا ،لهــذا وضع بنك
الريــاض سياســات مختلفــة إلدارة مخاطــر االئتمــان لتغطيــة كافــة برامجــه التمويليــة ،بمــا يضمــن المحافظــة علــى جــودة المحفظــة االئتمانيــة
وتقليــص الخســائر الناجمــة مــن أنشــطة التمويــل.
ويعمــل بنــك الريــاض وفقــاً إلطــار محكــم مــن السياســات واإلجــراءات االئتمانيــة ،التــي تخضــع لمتابعــة دوريــة مســتمرة تأخــذ فــي الحســبان
اإلجــراءات وآخــر التحديثــات والقواعــد المنظمــة مــن مؤسســة النقــد العربــي الســعودي وذلــك لوضــع حــدود ائتمانية مالئمة لمســتوى المخاطر
وصممــت
وضمــان تنويــع أنشــطة اإلقــراض ،لتالقــي التركيزفــي المخاطــر الخاصــة بأفــراد أو شــركات فــي مواقــع جغرافيــة أو قطاعــات أعمــال،
ّ
أدوات مختلفــة لقيــاس المخاطــر التــي قــد تنشــأ نتيجــة عــدم ســداد االلتزامــات القائمــة.
تمكنه من الموائمة مع التصنيفات التي
ويطبق البنك نظاماً متقدما للتصنيف االئتماني وفقاً للمعايير الدولية ،مع تطوير أدوات قياس موحدة َ
تصدرهــا هيئــات التصنيــف الخارجيــة مــع التصنيــف الداخلــي للبنــك ،ممــا يعطــي صــورة شــاملة لجــودة أصــول البنــك وتوزيعهــا على جــدول التصنيفات
الداخلي ،وبالتالي احتساب معدالت كفاية رأس المال الخاصة بها وفقا للطرق المتقدمة ،وكذلك قياس احتماالت التعثر التي تعد أحد المتطلبات
األساسية الحتساب خسائر االئتمان وفقا للمعايير المحاسبية.
والتــزم بنــك الريــاض بكافــة متطلبــات «بــازل» لقيــاس معــدل كفايــة رأس المــال الــازم لتغطيــة مخاطــر االئتمــان وفــق الطريقــة المعياريــة
( )Standardized Approachكأحــد متطلبــات مؤسســة النقــد العربــي الســعودي ،ثــم انتقــل إلــى معيــار التقييــم الداخلــي لمخاطــر االئتمــان
( )Internal Rating Based/IRBبعــد نجاحــه فــي تطويــر قــدرات نمــاذج التصنيــف االئتمانــي بمــا ينســجم مــع متطلبــات «بــازل» ،واســتطاع أن
يطــور نظــام خــاص للتحقــق مــن صحــة واكتمــال تلــك النمــاذج وتدقيقهــا ،إذ أجــرى الحقــا العديــد مــن االختبــارات الدوريــة المســتقلة ،للتأكــد مــن
صحــة نتائــج نمــاذج التصنيــف االئتمانــي وجوانبهــا الكميــة والنوعيــة.
وتزامــن ذلــك مــع قيــام البنــك بإنشــاء البنيــة التحتيــة األساســية الالزمــة لتطويــر واســتخدام النمــاذج فــي صنــع القــرار االئتمانــي ،وذلــك مــن خــال
االعتمــاد علــى قيــاس دقيــق للمخاطــر والعائــد المرجــح لهــا ،مــع إجراء مراجعة متزامنة لسياســات المخاطر المعتمدة في البنك لبيــان مدى توافقها
وأنظمــة التصنيــف االئتمانــي ،فــي ظــل تطبيــق معيــار التقييــم الداخلــي لمخاطــر االئتمــان.
بديال عن (معيار المحاســبة الدولي
وســعياً منــه لمواكبــة التطــورات الماليــة ،عمــل بنــك الريــاض علــى إحالل (المعيــار الدولي إلعداد التقارير المالية )9
ً
 ،)39اعتبــاراً مــن بدايــة عــام 2018م ،حيــث أجــرى مزيــداً مــن التحديــث والتطويــر ألنظمــة التصنيــف االئتمانــي لتعظيــم االســتفادة منهــا فــي أغــراض
احتســاب معــدالت احتماليــة التعثــر لآلجــال قصيــرة وطويلــة األمــد ،باعتبارها أحد المكونات الرئيســة الحتســاب خســائر االئتمــان المتوقعة.
وسعى بنك الرياض إلى تحديث وتطوير ومواءمة قواعد وضوابط األعمال المتعلقة باحتساب معدالت احتمالية التعثر االئتماني ،وتعديل أسس
تقييــم األصــول وتدفقــات األنشــطة وهيــكل الحوكمــة المالئــم لذلــك ،إذ تبنــى البنك البرامج واآللية والحلول التكنولوجية الالزمة الحتســاب خســائر
االئتمــان المتوقعــة واإلقــرار عنهــا وفقــاً لـــ (المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة  )9وطبقــاً لتوجيهــات مؤسســة النقــد العربــي الســعودي .وقــد
خضعــت هــذه البرامــج والحلــول لعــدة اختبــارات كميــة ونوعيــة ســابقة والحقــة علــى تطبيــق المعيــار الجديــد ،للتأكــد مــن ســامة ودقــة العوامــل
المســتخدمة فــي احتســاب احتمــاالت التعثــر وخســائر االئتمــان.
علــى صعيــد تمويــل األفــراد ،أولــى بنــك الريــاض أهميــة خاصــة لمنتجــات تمويــل األفــراد بمــا يواكــب تطــور هــذا القطــاع الحيــوي ،وطـ ّـور معاييــر
التقييــم االئتمانيــة الداخليــة بمــا يتناســب مــع األطــر المعتمــدة مــن مجلــس اإلدارة ويتوافــق مــع متطلبــات مؤسســة النقــد العربــي الســعودي
ويمكّ ــن مــن تطبيــق مبــادرات وزارة اإلســكان وصنــدوق التنميــة العقــاري .إضافــة إلــى ذلــك ،تــم توظيــف النمــاذج الكميــة الخاصــة بقيــاس
معــدالت التعثــر والتحصيــل ،الحتســاب خســائر االئتمــان المتوقعــة واإلقــرار عنهــا وفــق (المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة .)9

مخاطر السوق والسيولة
مخاطــر الســوق هــي مخاطــر الخســائر الناتجــة مــن التغيــرات والتقلبــات فــي أســعار الســوق ،مثــل أســعار العمــوالت الخاصــة وأســعار
األســهم وأســعار صــرف العمــات األجنبيــة ،وأيــة تغييــرات فــي القيمــة العادلــة لــأدوات واألوراق الماليــة التــي يحتفــظ بهــا البنــك.
ويعمــل بنــك الريــاض باســتمرار علــى قيــاس ومراقبــة مخاطــر الســوق ومخاطــر األصــول وااللتزامــات الناجمــة مــن التذبــذب فــي القيــم العادلــة أو
التدفقــات النقديــة المســتقبلية لــأدوات الماليــة نتيجــة التغيــر فــي أســعار الســوق ،باســتخدام هيكل وحــدود تقبل المخاطــر ومقاييس معتمدة
مــن لجنــة إدارة المخاطــر المنبثقــة مــن مجلــس اإلدارة وتراقبهــا إدارة مخاطــر الســوق والســيولة.
وتعمــل اإلدارة علــى تحقيــق التــوازن بيــن الســيولة والربحيــة لجميــع العمليــات ،مــع الحفــاظ علــى موقــف قــوي للســيولة لزيــادة ثقــة المتعامليــن
وتحســين تكلفــة التمويــل ،وإعــداد تقاريــر دوريــة حــول مخاطــر الســيولة وتقديمهــا إلــى لجنــة إدارة األصــول والمطلوبــات ولجنــة إدارة المخاطــر
وااللتــزام ،ويتــم رفــع تقاريــر بهــا إلــى لجنــة إدارة المخاطــر المنبثقــة مــن مجلــس اإلدارة.
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ويطبــق البنــك معيــار القيمــة المعرضــة للمخاطــر والــذي يرصــد تغيــر وتذبــذب أســعار الســوق وعالقــة التغيــرات ببعضهــا البعــض كمعيار أساســي
لقيــاس مخاطــر الســوق ،باإلضافــة إلــى العديــد مــن المعاييــر المتقدمــة لتحســين القــدرات التحليليــة فــي إدارة مخاطــر الســوق بمــا فيهــا اختبارات
التحمل وتحليل الحساســية.
ويواصــل البنــك بشــكل دائــم العمــل علــى تطويــر عملياتــه وأنظمتــه إلدارة مخاطــر الســوق والســيولة لتطبيــق أحــدث المتطلبــات التنظيميــة
بحســب متطلبــات مؤسســة النقــد العربــي الســعودي.

مخاطر الجرائم المالية
تُ شــكّ ل الجرائــم الماليــة خطــراً وتحديــاً كبيــراً علــى المؤسســات الماليــة وموظفيهــا ،ويــدرك بنــك الريــاض خطــورة تلــك الجرائــم واآلثــار الناجمــة
منهــا ،لــذا اتجهــت الجهــود إلــى اتخــاذ إجــراءات وقائيــة ذات طابــع اســتراتيجي لمكافحــة الجرائــم الماليــة والوقايــة منهــا ،ممــا ســاهم إلــى درجــة
كبيــرة مــن الحــد مــن تلــك الجرائــم.
وانطالقــاً مــن تلــك المبــادئ ،حــرص البنــك خــال عــام 2019م علــى تضميــن أفضــل الممارســات الدوليــة فــي تطبيــق اســتراتيجية مكافحــة
ومراقبــة العمليــات المشــتبه بهــا ،لتتضمــن ضوابــط تهــدف إلــى مكافحــة االختــاس واالحتيــال المالــي ومراقبــة الحســابات البنكيــة.
ً
اســتجابة للمخاطــر الجديــدة وتقنيــات الصناعــة المصرفيــة ،كمــا يتــم عمــل
وتخضــع تلــك االســتراتيجية لمراجعــة دوريــة وتحديــث ســريع
مراجعــة لتقييــم المخاطــر بصفــة دوريــة لتشــمل الوظائــف واإلدارات والسياســات واإلجــراءات الخاصــة بمعالجــة مخاطــر االحتيــال الداخلــي
والخارجــي ،وتحديــد مســتوى وطبيعــة تلــك المخاطــر ،وتخضــع جميــع المنتجــات والخدمــات الماليــة الجديــدة لعمليــة تقييــم مخاطــر قبــل
طرحهــا علــى العمــاء.
وحــرص بنــك الريــاض علــى رفــع مســتوى وعــي موظفيــه مــن خــال إطــاق برنامــج توعــوي علــى مــدار العــام ،لزيــادة الوعــي وتعزيــز االلتــزام
بمكافحــة الجرائــم الماليــة ،ويلعــب العميــل واألطــراف ذات العالقــة دوراً هامــاً فــي مســاعدة البنــك علــى كشــف عمليــات االحتيــال ،وبنــاء عليــه
يتــم نشــر الوعــي والحمــات اإلعالنيــة الطــاع العمــاء علــى أشــكال االحتيــال التــي ربمــا تواجــه البنــك أو عمالئــه وأســاليب اكتشــافها.
ويســتمر البنــك فــي تفعيــل دوره الرقابــي مــن خــال اســتقبال كافــة البالغــات الواردة ،ســواء من موظفيــه أو عمالئه ،وإجراء عملية التحليل والفحص
ـتقبال.
والتقييم العاجل ،ورصد كافة المخالفات ،وتحديد أســباب الحوادث ومواطن الخلل ،ووضع الخطط المناســبة لضمان عدم تكرارها مسـ
ً

المخاطر التشغيلية
المخاطــر التشــغيلية هــي الخســائر الناتجــة عــن أخطــاء أو عــدم كفــاءة تنفيــذ العمليــات الداخليــة ،أو عــدم اتبــاع السياســات واإلجــراءات ،أو خلــل فــي
األنظمــة أو بســبب االحــداث الخارجيــة .وتنشــأ المخاطــر التشــغيلية فــي جميــع األنشــطة التــي تقــوم بهــا مختلــف قطاعــات األعمــال ووظائــف
الدعم ،ويعد تحديدها وتحليلها من العوامل الهامة التي تســاعد على مراقبتها ومعالجتها بنجاح ،إضافة إلى أنها تتغير بتغير أنظمة وسياســات
وإجــراءات البنــك.
وقــد طــور بنــك الريــاض سياســات ومعاييــر محكمــة ،إضافــة إلــى معــادالت تحليليــة معقــدة لتحليــل المخاطــر ،ويتــم مراقبــة تلــك المخاطــر بصــورة
فعالــة مــن خــال مجموعــة مــن الطــرق واألســاليب المختلفــة ،منهــا تدريــب الموظفيــن فــي البنــك على طرق الكشــف عــن المخاطر ووضــع برنامج
لمنــع حدوثهــا ،إضافــة إلــى وجــود نهــج متكامــل قائــم علــى المخاطــر يتناســب مــع أنشــطة البنــك ويتضمــن:
 .1تحديــد المخاطــر التشــغيلية بمــا فــي ذلــك المخاطــر الناشــئة مــن خــال تحســين األدوات المختلفــة إلدارة المخاطــر التشــغيلية التــي تشــمل
عمليــات األعمــال والدعــم بشــكل اســتباقي وتســجيلها ومراقبتهــا بشــكل مســتمر.
 .2قياس المخاطر التشغيلية باستخدام منهجية موحدة لتقييم المخاطر بالتعاون مع إدارات خط الدفاع الثاني.
 .3تقييم المخاطر التشغيلية وتأثيرها على األهداف االستراتيجية والتنفيذية بالبنك.
 .4مراقبة فعالية المخاطر التشغيلية باستمرار لضمان تحديد األولويات في اتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة لمواجهة المخاطر.
 .5تقديــم تقاريــر دوريــة لــإدارة التنفيذيــة ولجنــة المخاطــر وااللتــزام حــول حــاالت المخاطــر التشــغيلية الهامــة للحصــول علــى التوجيــه والموافقــات
حســب الحاجة.
 .6صياغــة وتنفيــذ خطــة ســنوية متكاملــة إلدارة المخاطــر التشــغيلية تأخــذ فــي الحســبان سياســة حوكمــة الرقابــة الداخليــة والخطــط الســنوية
للجهــات الرقابيــة فــي البنــك.
 .7التعرف على الممارسات الرائدة ومشاركتها مع اإلدارة وأصحاب الصالحية في إدارة المخاطر.
 .8تعزيز الوعي والمعرفة عن المخاطر داخل البنك.
ويســعى بنك الرياض باســتمرار إلى اكتشــاف مواطن المخاطر التشــغيلية من خالل فحص العمليات والممارســات الجارية ،والتأكد من إتمام تلك
المهمــة بصــورة أكثــر فعاليــة عبــر قطــاع الرقابــة الداخليــة ومخاطــر الســوق وذلــك باتخــاذ التدابيــر الوقائيــة واإلجــراءات المالئمــة إلدارة وضبط هذه
المخاطــر وفــق أفضــل الممارســات الدوليــة ،مــن أجــل خفض التعرض للخســائر المحتملة أو تجنبهــا والتحوط لها.
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مخاطر أمن المعلومات
يشــير مصطلــح مخاطــر أمــن المعلومــات إلــى المخاطــر الناجمــة مــن احتماليــة اختــراق التدابيــر التنظيميــة والفنيــة واإلجرائيــة الالزمــة لحمايــة
المعلومــات التابعــة للبنــك مــن الدخــول غيــر المصــرح بــه ،أو إفشــاء المعلومــات أو النســخ غيــر المرخــص أو منــع االســتخدام أو التعديــل
والتحويــل أو الفقــدان أو الســرقة أو إســاءة االســتخدام ،بصــورة متعمــدة تخريبيــة أم عارضــة غيــر مقصــودة.
ويقــوم بنــك الريــاض بــإدارة مخاطــر أمــن المعلومــات ،مــن خــال إطــار عملــي شــامل يتــم بــه تطبيــق حوكمــة أنظمــة أمــن المعلومــات وتنظيــم
اإلجــراءات العمليــة وتســهيل تنفيــذ المتطلبــات التنظيميــة والقواعــد الالزمــة بمــا يضمــن حمايــة أصــول البنــك المعلوماتيــة مــن أجــل تقليــل
المخاطــر المختلفــة ألمــن المعلومــات.
كمــا يتــم تطبيــق التشــريعات المتعلقــة بأمــن المعلومــات الصــادرة مــن الجهــات ذات العالقــة ،إضافــة إلــى المراقبــة المباشــرة والكاملــة علــى
جميــع األنشــطة مــن الجانــب المتعلــق بأمــن المعلومــات ،والتقييــم المســتمر والمتابعــة لألنظمــة ،بهــدف تحديــد المخاطــر األمنيــة واتخــاذ
اإلجــراءات الالزمــة للحــد مــن تلــك المخاطــر بشــكل فــوري.
ويعمــل بنــك الريــاض بصــورة مســتمرة علــى تصميــم وتنفيــذ برامــج توعويــة ،لرفــع مســتوى الوعــي بهــذا النــوع مــن المخاطــر لــكل مــن يتعامــل
مــع أصــول البنــك المعلوماتيــة ،موظفيــن كانــوا أم شــركات متعاقــدة أم عمــاء.

اإلفصاحات بموجب الركيزة الثالثة من توصيات لجنة (بازل )3
تتطلــب الركيــزة الثالثــة مــن توصيــات لجنــة بــازل ( )3المعدلــة نشــر عــدد مــن اإلفصاحــات الكميــة والنوعيــة ،ويتــم نشــر هــذه اإلفصاحــات علــى
موقــع بنــك الريــاض االلكترونــي  www.riyadbank.comتنفيــذاً لتعليمــات مؤسســة النقــد العربــي الســعودي ،علمــاً بــأن هــذه اإلفصاحــات
ال تخضــع للفحــص أو المراجعــة مــن قبــل مراجعــي البنــك الخارجييــن.

اختبارات التحمل
يطبــق بنــك الريــاض اختبــارات التحمــل « »Stress Testingلكافــة أنــواع المخاطــر ،التــي تشــمل جميــع األنشــطة المصرفيــة التــي يمارســها
البنــك ومــدى تأثرهــا بالمتغيــرات الماليــة واالقتصاديــة ،وتطبيــق سياســات وأطــر وقواعــد الحوكمــة الخاصــة بهــذا االختبــار ،وكل ذلــك تحــت
إشــراف مجلــس اإلدارة.
فــي هــذا اإلطــار ،يراقــب المســؤولون فــي قطــاع إدارة المخاطــر مناهــج الجهــد ومــا يتبعهــا للحفــاظ علــى كفاءتهــا ،ويتــم إعــداد اختبــارات
الجهــد باســتخدام عــدد كبيــر مــن االفتراضــات والســيناريوهات التــي تســاعد بنــك الريــاض علــى إجــراء التقييــم والوصــول إلــى فهــم عميــق
للمخاطــر المحتملــة التــي تواجههــا أصولــه ومحافظــه المختلفــة ،مــا يمكنــه مــن التحــوط لهــا بتخصيــص وتحديــد مســتويات مناســبة مــن رأس
المــال تتعــدى معــدالت الكفايــة المطلوبــة مــن الجهــات اإلشــرافية والرقابيــة.

النتائج المالية
حقــق بنــك الريــاض  5,602مليــون ريـــال كأربــاح صافيــة لفتــرة االثنــي عشــر شــهراً المنتهيــة فــي  31ديســمبر 2019م ،بارتفــاع نســبته %81.2
عــن نفــس الفتــرة مــن العــام الســابق والتــي بلغــت  3,092مليــون ريـــال .وفــي ظــل المتغيــرات والتحديــات االقتصاديــة الراهنــة اســتمر بنــك
الريــاض فــي التركيــز علــى األنشــطة المصرفيــة الرئيســة والمحافظــة علــى مركــزه المالــي ،حيــث بلغــت االســتثمارات  53,361مليــون ريـــال
مقارنــة بمبلــغ  47,993مليــون ريـــال ،وذلــك بارتفــاع قــدره  .%11.2وعلــى الجانــب اآلخــر ســجل صافــي القــروض والســلف ارتفاعــاً بلغــت نســبته
 %15.2حيــث بلغــت  173,982مليــون ريـــال مقابــل  151,025مليــون ريـــال للعــام الســابق ،وبلغــت ودائــع العمــاء  194,518مليــون ريـــال
مقابــل  169,822مليــون ريـــال للعــام الســابق وذلــك بارتفــاع قــدره  ،%14.5فيمــا بلغــت الموجــودات  265,789مليــون ريـــال مقابــل 229,900
مليــون ريـــال للعــام الســابق وذلــك بارتفــاع قــدره .%15.6
وبلــغ إجمالــي دخــل العمليــات  10,717مليــون ريـــال خــال االثنــي عشــر شــهراً المنتهيــة فــي  31ديســمبر 2019م ،مقابــل  8,967مليــون ريـــال
للفتــرة المماثلــة مــن العــام الســابق بارتفــاع قــدره .%19.5
وتأكيــداً لمتانــة أصــول بنــك الريــاض وتنــوع منتجاتــه التمويليــة واالســتثمارية اســتطاع بنــك الريــاض تحقيــق ارتفــاع فــي صافــي دخــل العمــوالت
ـهرا المنتهيــة فــي  31ديســمبر 2019م مقابــل  6,628مليــون ريـــال عــن الفتــرة
الخاصــة التــي بلغــت  7,837مليــون ريـــال خــال االثنــي عشــر شـ ً
المماثلــة مــن العــام الســابق ،وذلــك بارتفــاع قــدره  ،%18.2كمــا بلغــت ربحيــة الســهم خــال نفــس الفتــرة  1.87ريـــال مقابــل  1.03ريــال للعــام
السابق.
ويعــزى ارتفــاع صافــي أربــاح بنــك الريــاض لالثنــي عشــر شــهراً المنتهيــة فــي  31ديســمبر 2019م ،إلــى ارتفــاع إجمالــي دخــل العمليــات بنســبة
 %19.5والــذي قابلــه جزئيــاً ارتفــاع إجمالــي مصاريــف العمليــات بنســبة  .%7.8كمــا انخفضــت مصاريــف الــزكاة مقارنــة بالســنة الســابقة بنحــو
 %61.2حيــث أن العــام 2018م يتضمــن مبالــغ التســوية للــزكاة للســنوات الســابقة إلــى 2017م.
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ويعــود ارتفــاع إجمالــي دخــل العمليــات بشــكل رئيــس إلــى ارتفــاع صافــي دخــل العمــوالت الخاصــة وصافــي دخــل األتعــاب والعمــوالت وصافــي
مكاســب االســتثمارات المقتنــاه لغيــر أغــراض المتاجــرة .أمــا ارتفــاع إجمالــي مصاريــف العمليــات ،فيرجــع إلــى ارتفــاع صافــي مخصــص االنخفــاض
لخســائر االئتمــان والموجــودات الماليــة األخــرى ومصاريــف رواتــب الموظفيــن ومــا فــي حكمهــا والمصاريــف العموميــة واإلداريــة األخــرى
ومصاريــف العمليــات األخــرى ،قابلــه جزئيــاً االنخفــاض فــي صافــي مخصــص االنخفــاض فــي قيمــة االســتثمارات.
بدايـ ًـة مــن الربــع المنتهــي فــي يونيــو 2019م ،ووفقــاً مــع المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة والمعاييــر واإلصــدارات األخــرى المعتمــدة مــن
الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن ،قــام البنــك بتغييــر سياســته المحاســبية إلثبــات الــزكاة ،حيــث قــام البنــك بإثبــات الــزكاة فــي قائمــة
الدخــل للعــام 2019م وتعديــل العــام 2018م .وفــي الســابق ،كان يتــم إثبــات الــزكاة فــي قائمــة التغيــرات فــي حقــوق المســاهمين.
خــال الربــع الرابــع مــن العــام 2018م ،توصــل البنــك إلــى اتفاقيــة تســوية مــع الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل علــى تســوية المطالبــات الزكويــة
للفتــرات الماليــة الســابقة وحتــى نهايــة العــام 2017م ،مقابــل دفــع مبلــغ  2,970مليــون ريــال ســعودي .كمــا تتضمــن قائمــة الدخــل المعدلــة
للعــام 2018م أثــر هــذه التســوية ،حيــث أن قائمــة الدخــل المعدلــة تتضمــن األثــر الناتــج عــن اتفاقيــة التســوية بانخفــاض صافــي الدخــل المعلــن
عنــه للعــام 2018م بنحــو  1,624مليــون ريــال ســعودي ،وانخفــاض ربحيــة الســهم مــن  1.57ريــال ســعودي إلــى  1.03ريــال ســعودي.
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الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة

مليون ريال

البيان*

2019م

2018م** (معدلة)

التغيرات

نسبة التغير%

صافي الدخل بعد الزكاة

5,602

3,092

2,510

%81.2

صافي دخل العموالت الخاصة

7,837

6,628

1,209

%18.2

إجمالي الموجودات

265,789

229,900

35,889

%15.6

صافي القروض والسلف

173,982

151,025

22,957

%15.2

إجمالي دخل العمليات
ربحية السهم

صافي االستثمارات

10,717

8,967

1.87

1.03

53,361

ودائع العمالء

1,750

47,993

169,822

194,518

%19.5

%81.6

0.84

%11.2

5,368

%14.5

24,696

*أعيد تصنيف بعض أرقام المقارنة كي تتماشى مع تصنيفات الفترة الحالية.
**تتضمن أثر تسوية المطالبات الزكوية للفترات المالية السابقة.

ملخص لنتائج بنك الرياض المالية خالل السنوات الخمس الماضية

أ) فيما يلي تحليل ألهم بنود قائمة المركز المالي الموحدة*:
البيان

2019م

2017م

2018م

مليون ريال

2015م

2016م

الموجودات

نقدية وأرصدة لدى البنوك
ومؤسسة النقد
القروض والسلف ،صافي
االستثمارات ،صافي

ممتلكات ومعدات وعقارات
أخرى
موجودات أخرى

33,924

27,352

27,876

25,829

29,839

173,982

151,025

138,838

142,909

145,066

2,435

1,927

1,987

2,107

2,153

2,086

1,603

1,211

1,617

1,493

53,361

46,370

47,993

44,765

45,157

إجمالي الموجودات

265,789

229,900

216,282

217,619

223,316

أرصدة لدى البنوك

13,124

8,581

7,056

8,837

4,500

ودائـع العمــالء

194,518

169,822

154,366

156,684

167,853

مطلوبات أخرى

17,575

14,723

16,237

15,126

14,668

حقوق المساهمين

40,571

36,774

38,623

36,973

36,295

المطلوبات

* أعيد تصنيف بعض أرقام المقارنة كي تتماشى مع تصنيفات الفترة الحالية.

إجمالي الموجودات والقروض والسلف ،صافي
260,000

265,789
229,900

225,000
القروض والسلف ,صافي
إجمالي الموجودات

190,000
155,000

173,982

151,025

120,000

216,282
138,838

217,619
142,909

223,316
145,066

85,000
50,000

36

بنك الرياض
تقرير مجلس اإلدارة 2019م

2019

2018

2017

2016

2015

ودائـع العمــالء
200,000

194,518

190,000
180,000
169,822

170,000
160,000
150,000

2019

2018

167,853

154,366

156,684

2017

2016

2015

حقوق المساهمين
42,000
40,000

40,571
38,623

38,000

36,973

36,774

36,295

36,000
34,000
32,000
30,000

2019

2018

2017

2016

2015

ب ) فيما يلي تحليل ألهم بنود قائمة الدخل الموحدة*:
مليون ريال
2015م

البيان

2019م

2018م**

2017م

2016م

إجمالي دخل العمليات
وصافي حصة البنك في
أرباح الشركات الزميلة

10,870

9,018

8,148

7,738

8,005

إجمالي مصاريف العمليات

4,638

4,302

4,202

4,395

3,956

صافي الدخل بعد الزكاة

5,602

3,092

3,446

2,542

3,799

1.87

1.03

1.15

0.85

1.27

ربح السهم (ريـال سعودي)

* أعيد تصنيف بعض أرقام المقارنة كي تتماشى مع تصنيفات الفترة الحالية.
**تتضمن أثر تسوية المطالبات الزكوية للفترات المالية السابقة.
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صافي الدخل بعد الزكاة
6,000

5,602

5,000
4,000
3,446

3,092

3,000

3,799

2,542

2,000

2019

2017

2018

2015

2016

التحليل الجغرافي إلجمالي إيرادات البنك والشركات التابعة

بلــغ إجمالــي اإليــرادات للفتــرة المنتهيــة فــي  31ديســمبر 2019م مــن عمليــات داخــل المملكــة مبلــغ  14,058مليــون ريـــال ،ومــن خــارج
المملكــة مبلــغ  1,905مليــون ريـــال.

التحليل الجغرافي إلجمالي إيرادات البنك وشركاته التابعة من داخل المملكة:

مليون ريال

داخل المملكة العربية
السعودية
السنة

المنطقة الغربية

المنطقة الوسطى*

المنطقة الشرقية

إجمالي اإليرادات من
داخل المملكة

2019م

2,353

9,768

1,937

14,058

*يتضمــن المبلــغ المحــدد للمنطقــة الوســطى إيــرادات اســتثمارات مركزيــة تخــص قطــاع االســتثمار والخزانــة بلغت  5,085مليون ريـــال وليســت
مرتبطــة بقطــاع جغرافــي محــدد داخــل المملكــة ،كمــا يتضمــن إيــرادات ذات صلــة بمناطــق أخــرى ال يمكــن فصلهــا.

التحليل الجغرافي إلجمالي إيرادات البنك وشركاته التابعة من خارج المملكة:

مليون ريال

خارج المملكة العربية
السعودية
السنة

دول مجلس
التعاون
ومنطقة
الشرق األوسط

أوروبا

2019م

684

404

أمريكا الشمالية
جنوب شرق آسيا
والالتينية
674

مناطق أخرى

إجمالي اإليرادات
من خارج المملكة

97

1,905

46

توزيعات األرباح
يلتزم البنك باألنظمة السارية ذات العالقة ،ويتبع السياسات التالية عند توزيع األرباح على المساهمين:
أ) يقتطــع مــا نســبته  %25مــن األربــاح الصافيــة لتكويــن االحتياطــي النظامــي .ويجــوز وقــف االقتطــاع متــى مــا بلــغ مجمــوع االحتياطــي مقــدار
رأس المــال المدفوع.
بناء على توصيات مجلس اإلدارة وإقرار الجمعية العامة ،توزع األرباح المقررة على المساهمين من األرباح الصافية كل حسب عدد أسهمه.
ب) ً
ج) تحدد توجهات البنك االســتراتيجية توزيعات األرباح المرحلية والســنوية وتظهر األرباح المقترحة للنصف الثاني ضمن حقوق المســاهمين ،إلى
أن تقر الجمعية العامة توصيات مجلس اإلدارة.
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وقد أوصى مجلس اإلدارة بأن تكون توزيعات األرباح كما يلي:

(ألف ريال)

األرباح المبقاة من عام 2018م

414,556

صافي الربح بعد الزكاة لعام 2019م

5,602,066

المجمـــــوع

6,016,622

يتم تخصيصها وتوزيعها كالتالي:
بيع أدوات حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

()13,881

األرباح النقدية الموزعة على المساهمين عن النصف األول لعام 2019م

()1,560,000

األرباح النقدية المقترح توزيعها على المساهمين عن النصف الثاني لعام 2019م

()1,650,00

المحول إلى االحتياطي النظامي

()1,400,517

1,392,224

األرباح المبقاة لعام 2019م

وكان البنــك قــد قــام بتوزيــع األربــاح علــى المســاهمين بتاريــخ  24يوليــو 2019م عــن النصــف األول بواقــع  52هللــة للســهم الواحــد .أمــا الجــزء
المتبقــي مــن األربــاح المقتــرح توزيعهــا علــى المســاهمين عــن النصــف الثانــي مــن عــام 2019م بواقــــع  55هللــة للســهم الواحــد ،فسيتـــم
توزيعــه فــي حــال إقــراره مــن الجمعيــة العامــة ،ليبلــغ بذلــك إجمالــي التوزيعــات عــن كامــل العــام 2019م مبلــغ  3,210مليــون ريـــال ،بواقــع
 1.07ريــال للســهم الواحــد وبمــا يعــادل  %10.7مــن القيمــة اإلســمية للســهم ،وذلــك بعــد خصــم الــزكاة.

التصنيف االئتماني للبنك
وكالة التصنيف

طويل األجل

قصير األجل

النظرة المستقبلية

فيتش

BBB+

F2

مستقرة

كابيتال انتليجنس

A+

A1

مستقرة

ستاندرد أند بورز

BBB+

A-2

مستقرة

التمويل وسندات الدين المصدرة
يقــوم البنــك مــن خــال تعامالتــه العاديــة بتبــادل تمويــل واقتــراض األمــوال مــع البنــوك ومؤسســة النقــد العربــي الســعودي ،وذلــك حســب
معــدل العمولــة المتعــارف عليهــا فــي الســوق ويتــم إثباتهــا علــى نحــو مالئــم فــي القوائــم الماليــة الموحــدة للبنــك.
وبتاريــخ  24يونيــو 2015م ،طــرح البنــك إصــداراً خاصــاً لصكــوك ثانويــة بقيمــة  4مليــار ريـــال ســعودي ،ولفتــرة اســتحقاق (عشــر ســنوات) قابلــة
لالســترداد بعــد مضــي خمــس ســنوات وتبلــغ التكلفــة علــى الصكــوك ســايبور ســتة أشــهر  115+نقطــة .ويهــدف البنــك مــن هــذه اإلصــدارات
إلــى تنويــع مصــادر التمويــل ومــدد اســتحقاقاتها ودعــم مصــادر التمويــل.
وقــد أعلــن البنــك فــي  22ينايــر 2018م عــن عزمــه تأســيس برنامــج إلصــدار ســندات وصكــوك أوليــة وثانويــة فــي جــزء واحــد أو عــدة أجــزاء
وعلــى عــدة مراحــل مــن خــال سلســلة مــن اإلصــدارات ،وطرحهــا داخــل المملكــة العربيــة الســعودية أو خارجهــا بالريــال الســعودي والــدوالر
األمريكــي أو بــأي عملــة أخــرى.
ويهــدف هــذا البرنامــج إلــى تنويــع مصــادر التمويــل ومــدد اســتحقاقها وتعزيــز القاعــدة الرأســمالية للبنــك ،ممــا يدعــم التوســع فــي أعمالــه
االئتمانيــة ودعــم قيامــه بأنشــطته المصرفيــة ،حيــث ســيتم تأســيس البرنامــج والبــدء باإلصــدار بعــد اســتكمال كافــة اإلجــراءات النظاميــة،
وذلــك حســب حاجــة البنــك وظــروف الســوق فــي حينــه.
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التمويل وسندات الدين المصدرة (تتمة):
كما يؤكد البنك مايلي:
• ال توجد أدوات دين مصدرة من قبل الشركات التابعة.
• ال يوجد قروض آلجل مستحقة على الشركات التابعة.
• لم يقم البنك أو أي من شركاته التابعة بأي استرداد أو شراء أو إلغاء ألي أدوات دين قابلة لالسترداد.
• لم يصدر أو يمنح البنك أي أدوات دين قابلة للتحويل أو أي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حقوق اكتتاب أو حقوق مشابهة خالل 2019م.
• لــم يصــدر أو يمنــح البنــك أي حقــوق تحويــل أو اكتتــاب بموجــب أدوات ديــن قابلــة للتحويــل ،أو أوراق ماليــة تعاقديــة ،أو مذكــرات حــق
اكتتــاب ،أو أي حقــوق مشــابهة خــال 2019م.

اإلفصاح عن أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل البنك وتفاصيل استخداماتها
ال يحتفظ البنك بأي أسهم خزينة.

معايير المحاسبة المتبعة
يقــوم بنــك الريــاض بإعــداد قوائمــه الماليــة ،ويتــم مراجعتهــا مــن قبــل مراجعــي حســابات بنــك الريــاض طبقــاً للمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي
وتفســيراتها الصــادرة عــن مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة والمعتمــدة فــي المملكــة العربيــة الســعودية والمعاييــر واإلصــدارات األخــرى
المعتمــدة مــن الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن (يشــار إليهــا مجتمعــة بـــ «المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي المعتمــدة فــي المملكــة
العربيــة الســعودية») ،وتماشــياً مــع نظــام مراقبــة البنــوك وأحــكام نظــام الشــركات بالمملكــة والنظــام األساســي للبنــك .وال توجــد هنالــك
أي اختالفــات جوهريــة عــن معاييــر المحاســبة الصــادرة عــن الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن.

المدفوعات النظامية
ال توجد على البنك مدفوعات نظامية نهائية مستحقة السداد عن عام 2019م عدا ما يرد بالبيان أدناه:

بيان

المسدد

2019م

آالف الرياالت
المستحق

الزكاة الشرعية – الهيئة العامة للزكاة والدخل (ما يخص العام المالي 2019م)*

-

( 630,000تقديري)

ضرائب تحملها البنك نيابة عن بعض الجهات غير المقيمة (حسب شروط التعاقد)

15,053

( 1,338تقديري)

ضرائب مستحقة على فروع البنك الخارجية لصالح الجهات الرسمية خارج المملكة

29,400

-

المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

96,907

13,762

تكاليف تأشيرات وجوازات

3,426

-

أي مدفوعات نظامية أخرى**

7,388

81

* سيتم سداد الزكاة الشرعية عن عام 2019م بحد أقصى  30أبريل 2020م.
** رسوم حكومية.

كمــا أعلــن البنــك فــي  20ديســمبر 2018م عــن أنــه قــد تــم االتفــاق مــع الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل علــى تســوية المطالبــات الزكويــة
للســنوات الماليــة الســابقة وحتــى نهايــة الســنة الماليــة 2017م مقابــل دفــع مبلــغ قــدره  2,969,722,864ريــال ،وقــد تــم ســداد دفعــة
مقدمــة مــن هــذه التســوية خــال العــام الســابق بواقــع  %20والباقــي ســيتم ســداده علــى عــدد خمــس أقســاط متســاوية خــال خمــس
ســنوات تبــدأ فــي  1ديســمبر 2019م وتنتهــي فــي  1ديســمبر 2023م ,تــم ســداد القســط األول فــي تاريــخ  25نوفمبــر 2019م حســب
االتفاقيــة مــع الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل.

العقوبات والجزاءات النظامية
يطبــق البنــك خــال ممارســة أعمالــه اليوميــة جميــع األنظمــة المصرفيــة واللوائــح والقواعــد التنظيميــة الصــادرة عــن الجهــات اإلشــرافية،
ويحــرص البنــك علــى الحــد مــن حــدوث أي مخالفــات والقيــام باإلجــراءات التصحيحيــة الالزمــة حــال حدوثهــا.
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قرارات مؤسسة النقد العربي السعودي الجزائية:
السنة المالية 2019م
موضوع المخالفة

عدد القرارات
الجزائية

السنة المالية 2018م

إجمالي مبلغ الغرامات عدد القرارات إجمالي مبلغ الغرامات
المالية بالريال السعودي
الجزائية
المالية بالريال السعودي

مخالفة تعليمات المؤسسة اإلشرافية

15

3,496,000

15

1,469,500

مخالفة تعليمات المؤسسة الخاصة ببذل
العناية الواجبة في مكافحة غسل األموال
وتمويل اإلرهاب

1

200,000

-

-

مخالفة تعليمات المؤسسة الخاصة بحماية
العمالء

4

25,000

5

2,776,000

مخالفة تعليمات المؤسسة الخاصة ببذل
العناية الواجبة

1

5,000

-

-

اإلجمالي

21

3,726,000

20

4,245,500

العقوبات والجزاءات النظامية المفروضة من الجهات اإلشرافية أو التنظيمية أو القضائية األخرى:
الجهة

تصنيف المخالفة

عدد الغرامات

أمانات وجهات حكومية
أخرى

رسوم غرامات لوح ورخص مواقع أجهزة صرف آلي،
وغرامات أخرى

إجمالي مبلغ الغرامات
المالية بالريال السعودي

125

1,882,960

المعامالت مع األطراف ذات العالقة
يوضــح البيــان التالــي األرصــدة الناتجــة عــن معامــات األطــراف ذات العالقــة كمــا فــي  31ديســمبر 2019م والتــي تمــت خــال دورة أعمــال
البنــك العاديــة ،وفقــاً لتعريــف األطــراف ذات العالقــة فــي المــادة األولــى مــن الئحــة حوكمــة الشــركات:

آالف الرياالت
البيان

اإلجمالي

قروض وسلف

7,470,182

ودائع العمالء

33,508,496

المشتقات (بالقيمة العادلة)

172,374

التعهدات وااللتزامات المحتملة (غير قابلة للنقض)

7,465,724

دخل عموالت خاصة

300,979

مصاريف عموالت خاصة

579,457

دخل األتعاب والعموالت ،صافي

344,237

مصاريف تشغيلية متنوعة

88,075

بنك الرياض
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تتضمــن المعامــات مــع األطــراف ذات العالقــة مجموعــة مــن األعمــال والعقــود التــي تتــم لحســاب البنــك والتــي يمتلــك
فيهــا الســادة أعضــاء مجلــس اإلدارة مصلحــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة ،وهــي علــى النحــو التالــي:
طبيعة العقد

اسم الطرف ذي العالقة

المالك

إيجار عدد خمس أدوار في
ابراج العليا (قطاع تقنية
المعلومات)  -الرياض

عضو مجلس اإلدارة األستاذ
نادر إبراهيم الوهيبي يعمل
لدى المؤسسة العامة
للتأمينات االجتماعية

مركز غرناطة االستثماري
(المملوك للمؤسسة العامة
للتأمينات االجتماعية)

2020.09.09م

إيجار مقر مبنى اإلدارة العامة
سابقاً  -الرياض

عضو مجلس اإلدارة األستاذ
نادر إبراهيم الوهيبي يعمل
لدى المؤسسة العامة
للتأمينات االجتماعية

المؤسسة العامة للتأمينات
االجتماعية

2020.12.16م

إيجار موقعين صراف آلي في
أبراج العليا – الرياض

عضو مجلس اإلدارة األستاذ
نادر إبراهيم الوهيبي يعمل
لدى المؤسسة العامة
للتأمينات االجتماعية

مركز غرناطة االستثماري
(المملوك للمؤسسة العامة
للتأمينات االجتماعية)

2020.12.24م

إيجار مقر فرع شارع الستين
 286للمعارض رقم ()1,2,3,5
 -الرياض

عضو مجلس اإلدارة األستاذ
نادر إبراهيم الوهيبي يعمل
لدى المؤسسة العامة
للتأمينات االجتماعية

المؤسسة العامة للتأمينات
االجتماعية

2021.09.10م

إيجار مقر مبنى اإلدارة العامة
(واحة غرناطة)

عضو مجلس اإلدارة األستاذ
نادر إبراهيم الوهيبي يعمل
لدى المؤسسة العامة
للتأمينات االجتماعية

مركز غرناطة االستثماري
(المملوك للمؤسسة العامة
للتأمينات االجتماعية)

2022.08.14م

28,244,040

تقديم خدمات الشبكة
االفتراضية الخاصة ببروتوكول
االنترنت

عضو مجلس اإلدارة األستاذ
محمد طالل النحاس عضو
بمجلس إدارة الشركة

شركة االتصاالت السعودية

2020.12.17م

9,434,880

تقديم خدمات وحلول
االتصاالت وتقنية المعلومات
الذكية والمتكاملة

عضو مجلس اإلدارة األستاذ
محمد طالل النحاس عضو
بمجلس إدارة الشركة

شركة االتصاالت السعودية

2020.12.31م

1,772,600

إيجار موقعين صراف آلي
بمبنى شركة االتصاالت
السعودية  -الرياض

عضو مجلس اإلدارة األستاذ
محمد طالل النحاس عضو
بمجلس إدارة الشركة

شركة االتصاالت السعودية

2022.05.31م

80,000

شركة محمد إبراهيم العيسى
وأوالده

2021.02.20م

إيجار موقع صراف آلي بفندق
أم القرى مكارم  -مكة
المكرمة

األستاذ محمد إبراهيم
العيسى والد رئيس مجلس
إدارة البنك المهندس عبدالله
محمد العيسى

عقد تقديم CONNECTIVITY
 SERVICESلمبنى اإلدارة
العامة  -غرناطة

رئيس مجلس اإلدارة
المهندس عبدالله محمد
العيسى والمهندس معتز
قصي العزاوي أعضاء بمجلس
إدارة الشركة

رئيس مجلس اإلدارة
المهندس عبدالله محمد
عقد تقديم خدمة اتصال مزود
العيسى والمهندس معتز
الخدمة الثاني لشبكة SJN
قصي العزاوي أعضاء بمجلس
إدارة الشركة

شركة إتحاد االتصاالت  -موبايلي

برنامج حماية لتوفير تقنية
()DWDM

رئيس مجلس اإلدارة
المهندس عبدالله محمد
العيسى والمهندس معتز
قصي العزاوي أعضاء بمجلس
إدارة الشركة

شركة إتحاد االتصاالت  -موبايلي

إيجار موقع صراف آلي فندق
الماريوت  -الرياض

42

تاريخ انتهاء
العقد

قيمة العقد السنوية
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رئيس مجلس اإلدارة
المهندس عبدالله محمد
العيسى رئيس مجلس إدارة
الشركة

شركة إتحاد االتصاالت  -موبايلي

شركة دور للضيافة

2020.02.17م

2020.07.24م

2021.05.31م

2020.11.22م

7,568,954

3,750,000

50,000

700,000

18,000

485,000

26,676

1,098,000

30,000

اإلفصاح عن بيانات المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
 -1اإلفصاح النوعي:
التعريف المعتمد للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر:
تم تصنيف المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وفقاً لتعريفات مؤسسة النقد العربي السعودي.

المبــادرات التــي اتخذهــا بنــك الريــاض لدعــم هــذه المنشــآت ،إضافــة إلــى عــدد الموظفيــن ومبــادرات التدريــب وورش
العمــل المقدمــة للعمــاء والموظفيــن لعــام 2019م هــي كالتالــي:
2019م

متناهية الصغر

الصغيرة

المتوسطة

القطاع الذي تتبعه

مصرفية األفراد

مصرفية الشركات

مصرفية الشركات

اإلدارة التي تتبعها

شبكة الفروع

األعمال الناشئة

المصرفية التجارية

عدد الموظفين الذين يخدمون الشريحة

14

80

69

عدد الموظفين الذين تم منحهم دورات تدريبية

14

80

59

عدد أيام التدريب المقدمة للموظفين

54

254

154

عدد العمالء الذين تم منحهم دورات تدريبية

5,278

224

114

عدد ورش العمل التي تم تقديمها للعمالء

4,616

126

88

عدد أيام التدريب المقدمة للعمالء

602

82

25

عدد المراكز أو الفروع التي تقدم الشريحة فيها
خدماتها للعمالء

جميع فروع بنك الرياض
في جميع مناطق
المملكة تخدم شريحة
رواد األعمال.

مراكز خدمة عمالء المنشآت الصغيرة
التالية :ثالث مراكز في مدينة جدة،
ثالثة مراكز في مدينة الرياض ،أربعة
مراكز في المنطقة الشرقية ،ومركز
في كل من :تبوك والقصيم وحائل
وخميس مشيط ومكة المكرمة
والجبيل والمدينة المنورة واألحساء.

 .1خمس مراكز ،في كل
من :الرياض ،مكة ،الشرقية،
القصيم ،المدينة.

باإلضافة إلى جميع فروع بنك الرياض
والقنوات اإللكترونية.

 .2إحدى وعشرون فرع
شركات في عدد من مناطق
المملكة وثالث مراكز
خدمات عمالء.
 .3القنوات االلكترونية.
 .4جميع فروع بنك الرياض
تخدم شريحة المنشآت
المتوسطة.
 .5القنوات اإللكترونية.
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اإلفصاح عن بيانات المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر (تتمة)
 -1اإلفصاح النوعي (تتمة):
الجوائز التي حصل عليها البنك في قطاع المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة خالل العام 2019م:
• جائزة أفضل بنك في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة من قبل برنامج كفالة.
• جائــزة أفضــل بنــك فــي دعــم المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة العاملــة فــي القطاعــات المســتهدفة للتنميــة مــن قبــل «رؤيــة المملكــة
العربيــة الســعودية .»2030

المبادرات التي اتخذها بنك الرياض لدعم هذه المنشآت
أ .طرح وتطوير المنتجات:
المنشآت متناهية الصغر:
• تقديم الحلول في التجارة اإللكترونية للمنشآت من خالل (زد) لدعم المبيعات.
• التمويل التأجيري للمركبات حتى ثالث مركبات أو مبلغ تمويل قيمته  500ألف ريال.

المنشآت الصغيرة:
• المنشآت الصغيرة والمتوسطة :التمويل مقابل متحصالت نقاط البيع.
• المنشآت الصغيرة والمتوسطة :التمويل العقاري الخاص بالعقارات التجارية المستخدمة لألنشطة الخدمية والصناعية.

ب .البرامج واالتفاقيات:
المنشآت الصغيرة:
• توقيع اتفاقية مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلطالق  4منتجات تمويلية خاصة بالمنشآت الصغيرة.
• اتفاقية مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لالنضمام لبوابة التمويل.
• اتفاقية مع غرفة الشرقية لرعاية مجلس شباب األعمال ،وكذلك تقديم الدعم التمويلي والمعرفي لرواد األعمال.
• برنامج التمويل الغير مباشر مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

ج .الرعايات والمشاركة في المعارض:
المنشآت الصغيرة:
• ملتقى “بيبان حائل” والذي نظمته هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
• ملتقى تمويل المقاولين للشركات الصغيرة والمتوسطة بالرياض.
• رعاية المؤتمر األول لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالرياض والذي نظمه “برنامج كفالة”.
• رعاية ملتقى ثقة لتحفيز ودعم سيدات األعمال بجدة.
• رعاية ملتقى “بيبان الشرقية” والذي نظمته هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
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• رعاية ملتقى إندوفر لريادة األعمال بالرياض.
• رعاية ملتقى “راد لريادة األعمال بالمنطقة الشرقية” والذي نظمته غرفة الشرقية.
• رعاية مجلس شباب األعمال بالمنطقة الشرقية.
• رعاية “منتدى األحساء لالستثمار”.

د .المشاركة في الندوات والمؤتمرات:
المنشآت الصغيرة:
المشاركة في ندوات عن تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في كل من:
• الغرفة التجارية بالرياض.
• الغرفة التجارية باألحساء.
• الغرفة التجارية بالمدينة المنورة.
• الغرفة التجارية بالرس.
• الغرفة التجارية بحائل.
• الغرفة التجارية بأبها.
• الغرفة التجارية بحفر الباطن.
• الغرفة التجارية بتبوك.
• جامعة حائل.
• جامعة اليمامة.
• مجلة الرجل.
• المؤتمر السعودي للقانون بالرياض.

المنشآت المتوسطة:
• المشــاركة فــي نــدوة حــول دور البنــوك فــي تمويــل المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة بالتنســيق مــع “البنــوك الســعودية” فــي الغرفــة
التجاريــة بالريــاض.
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اإلفصاح عن بيانات المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر (تتمة)
 -2اإلفصاح الكمي:

بآالف الرياالت السعودية
متناهية الصغر

الصغيرة

المتوسطة

اإلجمالي

2019م

640,422

1,947,213

9,122,526

11,710,161

741,316

1,795,588

6,754,409

9,291,313

%0.36

%1.10

%5.16

%6.62

%0.87

%2.10

%7.90

%10.87

عدد القروض (داخل وخارج الميزانية)

4,059

11,001

13,093

28,153

عدد عمالء القروض (داخل وخارج الميزانية)

2,663

2,439

1,065

6,167

21

4,993

1,079

6,093

1,809

1,373,124

783,128

2,158,061

القروض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة – بنود داخل
الميزانية

القروض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة – بنود خارج
الميزانية (القيمة اإلسمية)

القروض داخل الميزانية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
كنسبة من إجمالي القروض داخل الميزانية

القروض خارج الميزانية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
كنسبة من إجمالي القروض خارج الميزانية

عدد القروض المضمونة من برنامج "كفالة" (داخل وخارج
الميزانية)

إجمالي القروض المضمونة من برنامج "كفالة" (داخل وخارج
الميزانية)

بآالف الرياالت السعودية
2018م

متناهية الصغر

الصغيرة

المتوسطة

اإلجمالي

القروض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة – بنود داخل الميزانية

787,196

1,595,815

6,290,672

8,673,683

625,636

1,749,923

6,236,971

8,612,530

%0.51

%1.04

%4.10

%5.65

%0.73

%2.04

%7.25

%10.02

عدد القروض (داخل وخارج الميزانية)

3,895

9,575

12,241

25,711

عدد عمالء القروض (داخل وخارج الميزانية)

2,328

2,143

995

5,466

عدد القروض المضمونة من برنامج "كفالة" (داخل وخارج الميزانية)

14

4,474

151

4,639

2,003

1,067,816

136,233

1,206,052

القروض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة – بنود خارج الميزانية
(القيمة اإلسمية)

القروض داخل الميزانية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة كنسبة
من إجمالي القروض داخل الميزانية

القروض خارج الميزانية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة كنسبة
من إجمالي القروض خارج الميزانية

إجمالي القروض المضمونة من برنامج "كفالة" (داخل وخارج
الميزانية)
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الحوكمة
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أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه
مجلس إدارة البنك:
يتولــى إدارة البنــك مجلــس إدارة مؤلــف مــن عشــرة أعضــاء ،تنتخبهــم الجمعيــة العامــة كل ثــاث ســنوات .ويضــم مجلــس اإلدارة فــي دورتــه
الحاليــة ســتة أعضــاء مســتقلين واربعــة أعضــاء غيــر تنفيذييــن وفقــاً للتعريفــات الــواردة بالمــادة األولــى مــن الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة
عــن هيئــة الســوق الماليــة .وبلــغ عــدد جلســات مجلــس اإلدارة خــال عــام 2019م ســبع جلســات ،وبلغــت نســبة حضــور الجلســات ،%100
واضعيــن فــي االعتبــار مــن حضــر وكالـ ًـة عــن غيــره ،وبلغــت نســبة الحضــور أصالـ ًـة .%92.86

تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضاءه
اسم العضو*

الفترة من 2019.10.31م إلى 2022.10.30م

الفترة من 2016.10.31م إلى 2019.10.30م

التمثيل

تصنيف
العضوية

المنصب

التمثيل

تصنيف
العضوية

المنصب

عبـــدالله محمــد العيســـى

-

غير تنفيذي

رئيس مجلس اإلدارة

-

مستقل

رئيس مجلس اإلدارة

معتز قصـــــي العــــزاوي

-

مستقل

نائب رئيس مجلس
اإلدارة

-

مستقل

عضو مجلس اإلدارة

إبراهيم حســن شربتلــــي

-

مستقل

عضو مجلس اإلدارة

شركة النهلة
للتجارة والمقاوالت

غير تنفيذي

عضو مجلس اإلدارة

جمال عبدالكريـم الرمـــاح

-

مستقل

عضو مجلس اإلدارة

-

مستقل

طالل إبراهيــــم القضيبــي

-

مستقل

عضو مجلس اإلدارة

-

غير تنفيذي

عضو مجلس اإلدارة

غير تنفيذي

عضو مجلس اإلدارة

غير تنفيذي

عضو مجلس اإلدارة

مستقل

عضو مجلس اإلدارة

غير تنفيذي

عضو مجلس اإلدارة

صندوق االستثمارات
العامة

غير تنفيذي

عضو مجلس اإلدارة

مستقل

عضو مجلس اإلدارة

غير تنفيذي

عضو مجلس اإلدارة

غير تنفيذي

عضو مجلس اإلدارة

شركة حصانة

مستقل

عضو مجلس اإلدارة

غير تنفيذي

عضو مجلس اإلدارة

عبدالرحــــمن أمين جــاوه
محمـــــد طــــالل النحــاس
محمـد عبد العزيز العفالـق
محمــد عميــر العتيبــــــي
نادر إبراهيـــم الوهيبــــي

صندوق االستثمارات
العامة
المؤسسة العامة
للتقاعد
-

صندوق
االستثمارات العامة
المؤسسة العامة
للتقاعد
-

صندوق
االستثمارات العامة

المؤسسة
العامة للتأمينات
االجتماعية

نائب رئيس مجلس
اإلدارة

*جميع أعضاء مجلس اإلدارة منتخبون بمن فيهم ممثلي الجهات االعتبارية.

اجتماعات مجلس اإلدارة في عام 2019م:
ً
ً
ووكالة الجتماعات المجلس عام 2019م
أصالة
سجل حضور السادة أعضاء مجلس اإلدارة
األعضــــــاء

2019.01.30

2019.02.19

2019.03.19

2019.05.22

2019.09.30

2019.12.16

عبـــدالله محمــد العيســـى
معتز قصـــــي العــــزاوي
إبراهيم حســن شربتلــــي
جمال عبدالكريـم الرمـــاح
طالل إبراهيــــم القضيبــي
عبدالرحــــمن أمين جــاوه
محمـــــد طــــالل النحــاس

وكالة
وكالة

وكالة

وكالة

محمـد عبد العزيز العفالـق
محمــد عميــر العتيبــــــي
نادر إبراهيـــم الوهيبــــي
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بنك الرياض
تقرير مجلس اإلدارة 2019م

وكالة

2019.12.23

اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة
يفــوض مجلــس إدارة بنــك الريــاض بعــض مهامــه مــن خــال اللجــان الرئيســة المكونــة مــن أعضــاء مجلــس إدارة البنــك ،فيمــا عــدا لجنــة المراجعــة
التــي تضــم فــي تكوينهــا عضويــن مــن مجلــس اإلدارة ،باإلضافــة إلــى ثالثــة أعضــاء مــن خــارج المجلــس ولجنــة الترشــيحات والمكافــآت والتــي
تضــم فــي تكوينهــا ثالثــة أعضــاء مــن مجلــس اإلدارة ،باإلضافــة إلــى عضويــن مــن خــارج المجلــس.
وفيما يلي توضيح للمهام الرئيسة للجان مجلس إدارة البنك:

 -1اللجنة التنفيذية:
المهام والمسؤوليات الرئيسية:
تقــوم اللجنــة التنفيذيــة بممارســة الصالحيــات االئتمانيــة والمصرفيــة والماليــة واإلداريــة فــي البنــك والتــي يتــم منحهــا مــن قبــل مجلــس
اإلدارة .وتتكــون اللجنــة التنفيذيــة فــي البنــك مــن خمســة أعضــاء ،وبلــغ عــدد جلســات اللجنــة التنفيذيــة خــال عــام 2019م عشــر جلســات،
وبلغــت نســبة حضــور الجلســات  ،%100واضعيــن فــي االعتبــار مــن حضــر وكالـ ًـة عــن غيــره ،وبلغــت نســبة الحضــور أصالـ ًـة .%94

اجتماعات اللجنة التنفيذية في عام 2019م

ً
ً
ووكالة الجتماعات اللجنة عام 2019م
أصالة
سجل حضور السادة أعضاء اللجنة التنفيذية
األعضاء

طبيعة
العضوية

طالل
إبراهيم
القضيبي*

رئيس

عبدالرحمن
أمين
جاوه**

عضو

محمد
عبدالعزيز
العفالق

عضو

معتز قصي
العزاوي

عضو

نادر
إبراهيم
الوهيبي

عضو

2019.01.14

2019.02.18

2019.03.18

وكالة

2019.04.30

2019.06.23

وكالة

2019.07.29

2019.09.08

2019.10.22

2019.11.24

2019.12.18

وكالة

*رئيس اللجنة التنفيذية من تاريخ 2019.10.31م إلى تاريخ 2022.10.30م.

**رئيس اللجنة التنفيذية من تاريخ 2016.10.31م إلى تاريخ 2019.10.30م.

 -2لجنة المراجعة:
المهام والمسؤوليات الرئيسية:
تقــوم لجنــة المراجعــة باإلشــراف الرقابــي علــى العمليــات الخاصــة بالتقاريــر الماليــة والعمليــات الخاصــة بااللتــزام واالمتثــال للقوانيــن واألنظمــة
ذات الصلــة ،ومراقبــة مــدى فاعليــة وكفــاءة نظــام الرقابــة الداخليــة والتوصيــة باختيــار مراجعــي الحســابات ،ودراســة ومراجعــة القوائــم الماليــة
المرحليــة والســنوية والتوصيــة بشــأنها لــدى مجلــس اإلدارة.
وتتكــون لجنــة المراجعــة فــي البنــك مــن خمســة أعضــاء ،منهــم ثالثــة أعضــاء مــن خــارج مجلــس اإلدارة وهــم الدكتــور عبــد الــرؤوف ســليمان
باناجــة واألســتاذ عبــد العزيــز عبــد اللــه الدعيلــج واألســتاذ عبــد اللــه عبــد اللطيــف الســيف الــذي انتهــت عضويتــه بتاريــخ 2019.10.30م
واألســتاذ طــارق عبداللــه القرعــاوي الــذي انضــم للجنــة بتاريــخ 2019.10.31م.
وقــد تــم تشــكيل لجنــة المراجعــة بقــرار مــن الجمعيــة العامــة فــي 2019.09.30م .وبلــغ عــدد جلســات لجنــة المراجعــة خــال عــام 2019م ثمــان
جلســات وبلغت نســبة الحضــور .%92.5

بنك الرياض
تقرير مجلس اإلدارة 2019م
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اجتماعات لجنة المراجعة في عام 2019م
اجتماعات لجنة المراجعة في عام 2019م
طبيعة
العضوية

األعضاء
جمال عبدالكريم
الرمـاح

رئيس

محمد عميــر
العتيبـــي

عضو

عبد العزيز
عبدالله الدعيلج

عضو

عبدالله
عبداللطيف
السيف

عضو

عبد الرؤوف
سليمان باناجة

عضو

طارق عبدالله
القرعاوي

عضو

2019.01.09

X

2019.01.28

2019.02.06

2019.04.22

2019.07.10

2019.07.24

2019.10.23

2019.12.24

X

X

 -3لجنة إدارة المخاطر:
المهام والمسؤوليات الرئيسية:
تقــوم لجنــة إدارة المخاطــر بمســاعدة مجلــس اإلدارة علــى القيــام بمســؤولياته مــن خــال اإلشــراف الكامــل علــى اســتراتيجية المخاطــر بالبنــك
ومراجعــة مســتويات المخاطــر المقبولــة ،ووضــع التوصيــات لمجلــس اإلدارة ،ومراقبــة التــزام اإلدارة التنفيذيــة بحــدود المخاطــر المعتمــدة
مــن مجلــس اإلدارة ومــدى اتســاقها مــع المســتويات التــي اعتمدهــا المجلــس .ولهــا فــي ذلــك االطــاع علــى كافــة جوانــب المخاطــر التــي
يتعــرض لهــا البنــك بأنواعهــا المختلفــة ومراجعــة مــدى التــزام اإلدارة التنفيذيــة بالضوابــط الرقابيــة الخاصــة بــإدارة هــذه المخاطــر ومــدى كفايــة
اإلجــراءات المتخــذة للتحــوط لهــا .وتتكــون لجنــة إدارة المخاطــر فــي البنــك مــن ثالثــة أعضــاء ،وبلــغ عــدد جلســات لجنــة إدارة المخاطــر خــال
عــام 2019م أربــع جلســات ،وبلغــت نســبة حضــور الجلســات أصالـ ًـة ووكالـ ًـة .%100

اجتماعات لجنة إدارة المخاطر في عام 2019م
ً
ً
ووكالة الجتماعات اللجنة عام 2019م
أصالة
سجل حضور السادة أعضاء لجنة إدارة المخاطر
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األعضاء

طبيعة العضوية

محمد عبدالعزيز العفالق

رئيس

جمال عبدالكريم الرمـــاح

عضو

محمد عميـر العتيبــي

عضو

بنك الرياض
تقرير مجلس اإلدارة 2019م

2019.02.18

2019.04.30

2019.09.08

2019.12.22

 - 4لجنة الترشيحات والمكافآت:
المهام والمسؤوليات الرئيسية:
تقــوم لجنــة الترشــيحات والمكافــآت بمســاندة مجلــس اإلدارة فيمــا يخــص حوكمــة المجلــس ،واقتــراح سياســة لمكافــآت أعضــاء مجلــس
اإلدارة واللجــان المنبثقــة عنــه ومســؤولي اإلدارة العليــا ،ومراجعــة وتقييــم مــدى كفايــة وفاعليــة سياســة المكافــآت والتعويضــات والحوافــز
بصفــة دوريــة للتأكــد مــن تحقيــق األهــداف الموضوعــة ،وتقييــم طــرق وأســاليب دفــع المكافــآت ،ومراجعــة التــزام سياســة المكافــآت بقواعــد
مؤسســة النقــد العربــي الســعودي.
كمــا تقــوم لجنــة الترشــيحات والمكافــآت بوضــع سياســة الترشــح واالختيــار لعضويــة مجلــس اإلدارة ،والتأكــد مــن اســتيفاء جميــع األعضــاء
طبقــا لألنظمــة ذات العالقــة .وتتكــون لجنــة الترشــيحات والمكافــآت فــي البنــك مــن خمســة أعضــاء،
للمتطلبــات النظاميــة لعضويــة المجلــس ً
منهــم عضويــن مــن خــارج مجلــس اإلدارة وهــم الدكتــور تيموثــي جــون ميلــر واألســتاذ محمــد نــزال الخالــدي والذيــن انتهــت عضويتهــم بتاريــخ
2019.10.30م  ،والمهنــدس خالــد صالــح الطريــري والمهنــدس أحمــد محمــد الفالــح الذيــن انضمــا للّ جنــة بتاريــخ 2019.10.31م .وبلــغ عــدد
جلســات لجنــة الترشــيحات والمكافــآت خــال عــام 2019م ســت جلســات ،وبلغــت نســبة حضــور الجلســات أصالـ ًـة .%93.33

اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت في عام 2019م
ً
ً
ووكالة الجتماعات اللجنة عام 2019م
أصالة
سجل حضور السادة أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت
طبيعة العضوية 2019.01.14

األعضــــــاء
معتــــــز قصي العــزاوي

رئيس

طــالل إبراهيم القضيبــي

عضو

نـادر إبراهيــم الوهيبـي

عضو

محمد نزال الخالدي

عضو

تيموثي جون ميلر

عضو

أحمد محمد الفالح

عضو

خالد صالح الطريري

عضو

2019.02.17

2019.07.08

X

2019.09.16

2019.11.24

2019.12.12

X

 -5مجموعة التخطيط االستراتيجي:
المهام والمسؤوليات الرئيسية:
تقــوم مجموعــة التخطيــط االســتراتيجي باإلشــراف علــى إعــداد التوجهــات االســتراتيجية للبنــك ومتابعــة وتقييــم الخطــوات التــي تتخذهــا
إلنجــاز أهدافهــا .و تقــدم المجموعــة الدعــم الــازم لمجلــس اإلدارة بشــأن عمليــات التخطيط االســتراتيجي واألمور ذات األهمية االســتراتيجية
بمــا فــي ذلــك تنميــة األعمــال والتوســع بهــا  ،والتعامــات الجوهريــة والتقنيــة ،وتعتبــر المجموعــة أيضــاً مســؤولة عــن مراقبــة تقــدم البنــك
فــي تحقيــق أهدافــه الماليــة واالســتراتيجية طويلــة األجــل .وتتكــون المجموعــة مــن خمســة أعضــاء ،وبلــغ عــدد جلســات مجموعــة التخطيــط
االســتراتيجي خــال عــام 2019م جلســة واحــدة ،وبلغــت نســبة حضــور الجلســات أصالـ ًـة ووكالـ ًـة .%100

اجتماعات مجموعة التخطيط االستراتيجي في عام 2019م
ً
ً
ووكالة الجتماعات المجموعة عام 2019م
أصالة
سجل حضور السادة أعضاء مجموعة التخطيط االستراتيجي
األعضاء

طبيعة العضوية

عبـــدالله محمـد العيســى

رئيس

إبراهيــم حسن شربتــلي

عضو

طــالل إبراهيم القضيبـي

عضو

عبـــــدالرحمن أمين جــاوه

عضو

محمد طــالل النحـاس

عضو

2019.11.25
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عضويات أعضاء مجلس اإلدارة في الشركات المساهمة المدرجة األخرى (داخل المملكة) ،ومؤهالتهم وخبراتهم

اسم العضو
عبدالله محمد العيسى

العضويات في الشركات
المساهمة المدرجة
(داخل المملكة)

الوظائف الحالية

الوظائف السابقة

المؤهالت

شركة دور للضيافة  -رئيس

رئيس مجلس اإلدارة -

شركة أصيلة لالستثمار

رئيس مجلس اإلدارة  -شركة

إسمنت العربية

ماجستير إدارة المشروعات

شركة اتحاد االتصاالت

رئيس مجلس المديرين

رئيس مجلس اإلدارة  -الشركة

مجلس اإلدارة

(موبايلي)  -نائب رئيس

مجلس اإلدارة

الشركة السعودية

للصناعات األساسية

(سابك)  -عضو مجلس
اإلدارة

شركة التعدين العربية

السعودية (معادن) -عضو

مجلس اإلدارة

 -مكتب عبدالله محمد

الوطنية للرعاية الطبية

الهندسية

رئيس مجلس اإلدارة  -شركة

العيسى لالستشارات

رئيس مجلس المديرين -
شركة أمياس القابضة

رئيس مجلس المديرين -
شركة أمياس العقارية

رئيس مجلس المديرين -
شركة الخدمات للشحن
والسفر المحدودة

صناعات منتجات اإلسمنت

الرئيس التنفيذي  -شركة أصيلة

لالستثمار

الرئيس  -الشركة السعودية

للمقاوالت اإلنشائية

عضو مجلس اإلدارة  -شركة

جدوى لالستثمار

عضو مجلس اإلدارة  -الشركة

السعودية للفنادق والمناطق

السياحية

عضو مجلس اإلدارة  -شركة
الخليج للمناطق السياحية

عضو مجلس اإلدارة  -مدارس

الملك فيصل

عضو مجلس اإلدارة  -الشركة

الوطنية لنقل الكيماويات

عضو مجلس اإلدارة  -شركة

تبوك للفنادق

عضو مجلس اإلدارة  -شركة

الرياض للفنادق والترفيه
المحدودة

عضو مجلس اإلدارة  -الشركة

الوطنية السعودية للنقل

البحري
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الهندسية  -جامعة سوثيرن

ميثوديست  -الواليات

المتحدة األمريكية

بكالوريوس الهندسة

الصناعية  -جامعة سوثيرن
ميثوديست  -الواليات

المتحدة األمريكية

عضويات أعضاء مجلس اإلدارة في الشركات المساهمة المدرجة األخرى (داخل المملكة) ،ومؤهالتهم وخبراتهم (تتمة)

اسم العضو
معتز قصي العزاوي

العضويات في الشركات
المساهمة المدرجة
(داخل المملكة)

مجموعة صافوال  -عضو
مجلس اإلدارة
شركة إسمنت العربية -
عضو مجلس اإلدارة
شركة هرفي للخدمات
الغذائية  -عضو مجلس
اإلدارة

شركة اتحاد االتصاالت
(موبايلي)  -عضو مجلس
اإلدارة

الوظائف الحالية

الوظائف السابقة

المؤهالت

عضو مجلس اإلدارة -
شركة صافوال لألغذية

عضو مجلس اإلدارة  -ميرل
لينش  -المملكة العربية
السعودية

بكالوريوس هندسة الحاسب
اآللي  -جامعة الملك سعود

عضو مجلس اإلدارة -
شركة عافيه العالمية
عضو مجلس اإلدارة -
الشركة المتحدة للسكر
– شركة تابعة لمجموعة
صافوال
رئيس مجلس اإلدارة -
شركة اسمنت القطرانة
 االردنعضو مجلس اإلدارة -
شركة الباطون الجاهز
والخدمات اإلنشائية -
االردن
عضو مجلس اإلدارة -
الشركة المتحدة للسكر
 مصرعضو مجلس اإلدارة -
شركة عافيه العالمية
 مصرعضو مجلس اإلدارة -
شركة االسكندرية للسكر
 مصرعضو مجلس اإلدارة -
شركة الملكة للصناعات
الغذائية  -مصر
عضو مجلس اإلدارة -
شركة الفراشة للصناعات
الغذائية – مصر
عضو مجلس المديرين
والمدير التنفيذي  -الشركة
السعودية لإلنشاءات
الصناعية والمشاريع
الهندسية
عضو مجلس المديرين
والمدير التنفيذي  -الشركة
السعودية للتقنية والتجارة
المحدودة
عضو مجلس المديرين
والمدير التنفيذي  -شركة
الوسطاء للتنمية
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عضويات أعضاء مجلس اإلدارة في الشركات المساهمة المدرجة األخرى (داخل المملكة) ،ومؤهالتهم وخبراتهم (تتمة)

اسم العضو
إبراهيم حسن شربتلي

العضويات في الشركات
المساهمة المدرجة
(داخل المملكة)
-

الوظائف الحالية

الوظائف السابقة

المؤهالت

نائب رئيس مجلس
المديرين  -مجموعة
النهلة

عضو مجلس اإلدارة  -االتحاد
التجاري للتامين التعاوني

بكالوريوس إدارة األعمال -
كلية التجارة وإدارة األعمال
 -برستول  -بريطانيا

نائب رئيس مجلس
المديرين  -شركة النهلة
للتجارة والمقاوالت
نائب رئيس مجلس
المديرين  -الشركة
السعودية العربية
للتسويق والتوكيالت
المحدودة (ساماكو)
نائب رئيس مجلس
المديرين  -شركة النهلة
للتطوير العمراني
نائب رئيس مجلس
المديرين  -شركة
األمين المميزة للتطوير
العمراني
نائب رئيس مجلس
المديرين  -شركة األمين
المميزة لالستثمار
العقاري
نائب رئيس مجلس
المديرين  -شركة تقنية
السيارات السريعة
المحدودة (فاست)
نائب رئيس مجلس
المديرين  -الشركة
السعودية العربية
للتسويق و التوكيالت
والمقاوالت
نائب رئيس مجلس
المديرين  -شركة جده
القابضة للتطوير
عضو مجلس اإلدارة
 سمايل لالتصاالت -افريقيا
عضو مجلس اإلدارة -
جولدن كوست  -مصر
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عضويات أعضاء مجلس اإلدارة في الشركات المساهمة المدرجة األخرى (داخل المملكة) ،ومؤهالتهم وخبراتهم (تتمة)

اسم العضو
جمال عبدالكريم الرماح

العضويات في الشركات
المساهمة المدرجة
(داخل المملكة)
-

الوظائف الحالية
-

الوظائف السابقة

المؤهالت

رئيس مجلس اإلدارة  -شركة

برنامج التنفيذيين اإلداريين

“ستيلر”

المتحدة األمريكية

أرامكو السعودية للتأمين

عضو مجلس اإلدارة  -شركة
أرامكو السعودية إلدارة

االستثمارات (سيامكو)

عضو مجلس اإلدارة  -شركة

فوجيان ريفايننق آند بتروكيمكل
كومباني ،وإس – أويل

 -جامعة هارفارد  -الواليات

بكالوريوس في اإلدارة
واالقتصاد

عدد من برامج اإلدارة

والمالية في العديد من

الجامعات والمؤسسات

الدولية والمحلية

عضــو مجلس اإلدارة  -شــركة

قارد

عضو مجلس اإلدارة  -شركة
باندلوود كوربوريشن أن.في

عضو مجلس اإلدارة  -شركة

موتور أويل هيالس

عضو مجلس اإلدارة  -شركة جدة

لتكرير الزيت

أمين الخزينة  -شركة الزيت

العربية السعودية “ارامكو”
رئاسة لجان التعويض والتوثيق
لعدد من الشركات التابعة

والمشتركة لشركة الزيت العربية
السعودية (أرامكو)

عضو ورئيس لجان في شركة

أرامكو وفي عدة شركات

تابعة لشركة أرامكو السعودية

والشركات المشتركة داخل وخارج

المملكة
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عضويات أعضاء مجلس اإلدارة في الشركات المساهمة المدرجة األخرى (داخل المملكة) ،ومؤهالتهم وخبراتهم (تتمة)

اسم العضو
طالل إبراهيم القضيبي

العضويات في الشركات
المساهمة المدرجة
(داخل المملكة)
-

الوظائف الحالية
-

الوظائف السابقة

المؤهالت

الرئيس التنفيذي  -بنك الرياض

ماجستير اقتصاد  -جامعة

وظيفية في البنك منذ انضمامه

المتحدة األمريكية

وقبل ذلك تقلد عدة مناصب
إليه عام 1983م

رئيس مجلس اإلدارة  -رويال

آند صن آالينس للتأمين (الشرق

االوسط)  -البحرين

عضو مجلس المديرين  -شركة
الرياض المالية

عضو مجلس اإلدارة  -شركة

التصنيع الوطنية

عضو مجلس اإلدارة  -البنك

السعودي االسباني

عضو مجلس اإلدارة  -بنك

الخليج  -الرياض

عضو مجلس اإلدارة  -يوباف -

هونج كونج

عضو مجلس اإلدارة  -بنك

الرياض أوروبا
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جنوب كاليفورنيا  -الواليات

بكالوريوس إدارة األعمال -

جامعة بورتالند الحكومية -

الواليات المتحدة األمريكية

عضويات أعضاء مجلس اإلدارة في الشركات المساهمة المدرجة األخرى (داخل المملكة) ،ومؤهالتهم وخبراتهم (تتمة)

اسم العضو
عبدالرحمن أمين جاوه

العضويات في الشركات
المساهمة المدرجة
(داخل المملكة)

الشركة السعودية للعدد
واألدوات (ساكو)  -رئيس
مجلس اإلدارة

الوظائف الحالية
-

الوظائف السابقة

المؤهالت

مستشار لتطوير األعمال  -بنك
الرياض

برنامج اإلدارة المتقدمة إدارة
أعمال  -جامعة هارفارد -
الواليات المتحدة األمريكية
(برنامج تدريبي)

رئيس مجلس اإلدارة  -شركة
الشيكات السياحية السعودية
رئيس مجلس اإلدارة  -بنك
بيمو السعودي الفرنسي

بكالوريوس إدارة أعمال
دولية  -جامعة أوهايو -
الواليات المتحدة األمريكية

نائب رئيس مجلس اإلدارة -
السعودي الفرنسي كابيتال
عضو مجلس اإلدارة – شركة
اليانز السعودي الفرنسي
للتأمين التعاوني
عضو مجلس اإلدارة  -شركة
كام السعودي الفرنسي
عضو مجلس اإلدارة  -شركة
الفرنسي تداول
عضو مجلس اإلدارة  -شركة
سوفينكو
عضو مجلس اإلدارة  -شركة
السعودي للتأمين
عضو مجلس اإلدارة  -شركة
األمثل للتمليك
عضو مجلس اإلدارة  -البنك
السعودي الفرنسي
نائب العضو المنتدب  -البنك
السعودي الفرنسي
المدير اإلقليمي للمنطقة
الوسطى  -البنك السعودي
الفرنسي
نائب مدير الفرع الرئيسي
بالرياض  -البنك السعودي
الفرنسي
مدير عام  -مؤسسة هشام
التجارية
مساعد مدير  -البنك السعودي
لالستثمار
مساعد مدير  -فيرست
ناشيونال سيتي بنك  -الرياض
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عضويات أعضاء مجلس اإلدارة في الشركات المساهمة المدرجة األخرى (داخل المملكة) ،ومؤهالتهم وخبراتهم (تتمة)

اسم العضو
محمد طالل النحاس
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العضويات في الشركات
المساهمة المدرجة
(داخل المملكة)

الوظائف الحالية

الوظائف السابقة

المؤهالت

محافظ المؤسسة العامة
للتقاعد

عضو مجلس اإلدارة  -شركة
طيبة القابضة

الشركة السعودية
للصناعات األساسية
(سابك)  -عضو مجلس
اإلدارة

رئيس مجلس اإلدارة -
شركة االستثمارات الرائدة

عضو مجلس اإلدارة  -شركة
الشيكات السياحية السعودية

برنامج اإلدارة التنفيذية -
جامعة ميتشغان  -الواليات
المتحدة االمريكية

عضو مجلس اإلدارة
 المؤسسة العامةللتأمينات االجتماعية

مدير عام مصرفية الفروع -
مصرف االنماء

شركة االتصاالت
السعودية -عضو مجلس
اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة
 شركة أعمال المياهوالطاقة الدولية (أكوا باور)

الشركة السعودية
للصناعات الدوائية
والمستلزمات الطبية -
رئيس مجلس اإلدارة

المدير اإلقليمي لفروع المنطقة
الوسطى  -مجموعة سامبا
المالية

رئيس المعامالت المصرفية
وفروع التحويالت السريعة -
رئيس مجلس اإلدارة -
الشركة التعاونية لالستثمار مجموعة سامبا المالية
العقاري
نائب مدير عام الموارد البشرية -
مجموعة سامبا المالية
رئيس مجلس اإلدارة -
أسما كابيتال
مدير أول للمنتجات  -مجموعة
سامبا المالية
رئيس مجلس اإلدارة -
شركة رزا
مسؤول منتج/مدير  -مجموعة
سامبا المالية
عضو مجلس اإلدارة -
المركز الوطني للتخصيص

بكالوريوس في المحاسبة -
جامعة الملك سعود

عضويات أعضاء مجلس اإلدارة في الشركات المساهمة المدرجة األخرى (داخل المملكة) ،ومؤهالتهم وخبراتهم (تتمة)

اسم العضو
محمد عبدالعزيز العفالق

العضويات في الشركات
المساهمة المدرجة
(داخل المملكة)
-

الوظائف الحالية

الوظائف السابقة

المؤهالت

رئيس اللجنة التنفيذية

رئيس مجلس المديرين -

ماجستير ادارة أعمال جامعة

الحسين والعفالق

والعفالق

 -مجموعة شركات

الرئيس التنفيذي -

مجموعة شركات الحسين

سانت إدوارد  -أوستن

عضو مجلس اإلدارة  -شركة

بكالوريوس في اإلدارة

شركة األحساء للتبريد

االحساء للصناعات الغذائية

أهداف القابضة

مدير عام المشاريع الصناعية

 -شركة تابعة لشركة

الرئيس التنفيذي -

شركة مجمعات التموين
 -شركة تابعة لشركة

أهداف القابضة

الواليات المتحدة االمريكية

الصناعية  -جامعة الملك

فهد للبترول والمعادن

 مجموعة شركات الحسينوالعفالق

مدير إداري  -شركة مخابز

االحساء االتوماتيكية

الرئيس التنفيذي  -لي
لي سويت للوحدات

السكنية المفروشة فرع

شركة مجمعات التموين
 -شركة تابعة لشركة

أهداف القابضة

مسؤول اإلدارة العليا -
شركة أهداف القابضة

رئيس مجلس المديرين -
شركة النجاح التجارية
عضو مجلس إدارة -

شركة التجمع الصحي
بمحافظة األحساء
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عضويات أعضاء مجلس اإلدارة في الشركات المساهمة المدرجة األخرى (داخل المملكة) ،ومؤهالتهم وخبراتهم (تتمة)

اسم العضو
محمد عمير العتيبي

العضويات في الشركات
المساهمة المدرجة
(داخل المملكة)
شركة اليمامة للصناعات

الحديدية  -عضو مجلس
اإلدارة

الشركة السعودية إلعادة

التأمين التعاوني  -عضو
مجلس اإلدارة

الوظائف الحالية

الوظائف السابقة

المؤهالت

رئيس مجلس المديرين

شركة الغاز والتصنيع األهلية -

ماجستير في إدارة األعمال

 شركة زمين للتسويقاإللكتروني

رئيس مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة  -شركة

الشرق االوسط إلدارة السفن
 -دبي

االمريكية

برنامج اإلدارة المتقدمة -
جامعة هارفارد  -الواليات

عضو مجلس اإلدارة NSCSA -

األمريكية

برنامج اإلدارة التنفيذية -

عضو مجلس اإلدارة  -شركة

البحري لنقل البضائع السائبة
عضو مجلس اإلدارة  -الشركة

العربية المتحدة للزجاج المسطح
عضو مجلس اإلدارة  -الشركة

الوطنية لنقل الكيماويات

عضو مجلس اإلدارة  -شركة

عبدالله سعد أبومعطي

للمكتبات

عضو مجلس اإلدارة  -شركة
بتردك لتجارة ونقل الغاز

عضو مجلس اإلدارة  -شركة
 ISREللتأمين  -لوكسمبورج

عضو مجلس اإلدارة West of -

 Englandللتأمين  -لوكسمبورج
نائب الرئيس التنفيذي للمالية -

الشركة الوطنية السعودية للنقل

البحري
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 -جامعة وسترن ميتشغان

جامعة ميتشغان الواليات

المتحدة األمريكية

برنامج اإلدارة االستراتيجية
البنكية  -إيرلندا

بكالوريوس لغة إنجليزية

 -جامعة اإلمام محمد بن

سعود اإلسالمية

عضويات أعضاء مجلس اإلدارة في الشركات المساهمة المدرجة األخرى (داخل المملكة) ،ومؤهالتهم وخبراتهم (تتمة)

اسم العضو
نادر إبراهيم الوهيبي

العضويات في الشركات
المساهمة المدرجة
(داخل المملكة)
الشركة السعودية

للصناعات األساسية

(سابك)  -عضو مجلس
اإلدارة

الوظائف الحالية

الوظائف السابقة

المؤهالت

مساعد المحافظ للشؤون

عضو مجلس اإلدارة  -شركة جرير

ماجستير سياسات الحماية

التأمينية  -المؤسسة
العامة للتأمينات

للتسويق

عضو مجلس اإلدارة  -الشركة

الوطنية للرعاية الطبية

مدير عام التخطيط والتطوير

 -المؤسسة العامة للتأمينات

االجتماعية  -جامعة

ماسترخت  -هولندا

بكالوريوس تأمين -جامعة

أنديانا الحكومية  -الواليات
المتحدة األمريكية

االجتماعية

األمين العام – مجلس إدارة
المؤسسة العامة للتأمينات

االجتماعية

مستشار  -إدارة المعاشات -
المؤسسة العامة للتأمينات

االجتماعية
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مؤهالت وخبرات أعضاء اللجان الخارجيين
الوظائف السابقة

المؤهالت

أسماء أعضاء اللجان

الوظائف الحالية
صندوق البناء المالئم للعقارات

عضو مجلس اإلدارة  -مجموعة
متبولي المتحدة

الدكتوراه في االقتصاد  -جامعة

عبدالرؤوف سليمان باناجة

رئيس مجلس اإلدارة  -شركة

رئيس مجلس اإلدارة  -صندوق

عضو لجنة المراجعة  -شركة صافوال

الماجستير في االقتصاد  -جامعة

سدكو كابيتال المرن لألسهم
السعودية

رئيس مجلس اإلدارة  -صندوق
سدكو كابيتال ريت

رئيس مجلس اإلدارة  -صندوق

سدكو كابيتال للدخل العقاري 1

رئيس مجلس اإلدارة  -صندوق

لألغذية

عضوية مجلس إدارة صناديق

األسهم  -البنك األهلي التجاري
مستشار مستقل
مدير إدارة تمويل الشركات  -األول

للخدمات المالية

سدكو كابيتال للدخل العقاري 2

نائب رئيس أول وعضو اللجنة

عضو لجنة المراجعة  -مجموعة

لالقتصاد والتنمية القابضة (سدكو)

صافوال

عضو لجنة المراجعة  -شركة بنده
للتجزئة

عضو لجنة المراجعة  -شركة هرفي
للخدمات الغذائية

عضو لجنة المراجعة – شركة كنان
الدولية للتطوير العقاري

التنفيذية  -الشركة السعودية

المدير اإلقليمي  -الشركة السعودية

لالقتصاد والتنمية (سدكو)  -مصر

مساعد مدير عام  -مدير المصرفية

الدولية البنك األهلي التجاري

مدير إقليمي  -بنك الخليج الدولي -
الشرق األوسط  -البحرين

مستشار نائب المحافظ  -مؤسسة
النقد العربي السعودي

مساعد المدير العام  -مصرفية

الشركات  -بنك ساب

مدير قطاع االئتمان  -بنك ساب
مستشار اقتصادي  -وزارة المالية
أستاذ مساعد  -رئيس قسم التحليل
الكمي  -جامعة الملك سعود
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كاليفورنيا

كاليفورنيا  -الواليات المتحدة

األمريكية

البكالوريوس في الرياضيات والفيزياء
 -جامعة الرياض

مؤهالت وخبرات أعضاء اللجان الخارجيين (تتمة)
أسماء أعضاء اللجان

الوظائف الحالية

الوظائف السابقة

المؤهالت

عبدالعزيز عبدالله الدعيلج

رئيس مجلس اإلدارة  -مجموعة بن
الدن العالمية القابضة

رئيس مجلس اإلدارة  -شركة عبر
المستقبل لالستثمار الصناعي

البكالوريوس في اإلدارة الصناعية -
جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

عضو مجلس اإلدارة  -شركة طيبة
القابضة
عضو مجلس اإلدارة  -شركة رافال
للتطوير العقاري
الرئيس التنفيذي  -شركة
اإللكترونيات المتقدمة

رئيس مجلس اإلدارة  -شركة األولى
الشرق األوسط للتطوير العقاري -
دبي
رئيس مجلس اإلدارة  -الشركة
السعودية للصناعات المتطورة

نائب رئيس مجلس اإلدارة  -شركة
السالم للطائرات
عضو مجلس اإلدارة  -شركة ثبات
للتطوير العقاري

عضو مجلس اإلدارة  -شركة خدمات
النفط المحدودة  -البحرين
عضو مجلس اإلدارة  -شركة األولى
لإلنشاءات

عضو مجلس اإلدارة  -شركة األولى
العالمية  -الكويت

عضو مجلس اإلدارة  -شركة أعيان
كابيتال المالية

عضو مجلس اإلدارة  -الشركة األولى
لتطوير العقارات
عضو مجلس اإلدارة  -الشركة
السعودية لألسماك
عضو مجلس اإلدارة  -شركة دويتشه
الخليج للتمويل
عضو مجلس اإلدارة  -شركة إعمار
الشرق األوسط
عضو مجلس اإلدارة  -الشركة
السعودية للطباعة والتغليف
عضو مجلس اإلدارة  -الشركة
السعودية لألبحاث والنشر
عضو مجلس اإلدارة  -الشركة
السعودية لألنابيب
رئيس مجلس المديرين  -شركة
األولى الصناعية  -مصر
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي -
الشركة السعودية للطباعة والتغليف
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي -
الشركة األولى لتطوير العقارات
الرئيس التنفيذي  -شركة الشرق
األوسط للكابالت المتخصصة
الرئيس التنفيذي  -شركة عدوان
للصناعات الكيماوية
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مؤهالت وخبرات أعضاء اللجان الخارجيين (تتمة)
أسماء أعضاء اللجان

الوظائف الحالية

الوظائف السابقة

المؤهالت

عبدالله عبداللطيف السيف

عضو مجلس اإلدارة  -شركة هرفي
للخدمات الغذائية

رئيس مجلس اإلدارة  -إسمنت
القصيم

الماجستير في الهندسة الصناعية -
جامعة والية أريزونا

عضو مجلس اإلدارة  -السعودية
للطباعة

البكالوريوس في الهندسة الصناعية
وهندسة التعدين  -جامعة واشنطن
 -الواليات المتحدة األمريكية

محمد نزال الخالدي

عضو مجلس اإلدارة  -شركة الغاز
والتصنيع األهلية

عضو مجلس اإلدارة  -شركة حصانة
االستثمارية
عضو مجلس اإلدارة  -المختبرات
الخاصة
الرئيس التنفيذي  -المختبرات الخاصة

-

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت -
شركة االستثمارات الرائدة

البكالوريوس في إدارة األعمال
تخصص إدارة وتنظيم الموارد البشرية
 -جامعة الملك عبدالعزيز

مستشار موارد بشرية  -المؤسسة
العامة للتقاعد

تيموثي جون ميلر

يشغل حالياً عضوية غير تنفيذية في
مجالس إدارة العديد من الشركات
منها عضو في مجلس إكوينيتي
للخدمات المالية المحدودة وبورصة
تورونتو لألوراق المالية وأكاديمية
سانت مارتن

الماجستير في إدارة األعمال التنفيذية
 -جامعة اليمامة

عضو مجلس اإلدارة  -بنك ستاندرد
تشارتر

الدكتوراة في إدارة األعمال  -جامعة
نوتنغهام
الماجستير في إدارة األعمال  -جامعة
ستيرلنغ
الماجستير في اآلداب  -جامعة
ستيرلنغ
البكالوريوس في التاريخ واالقتصاد -
جامعة ستيرلنغ  -المملكة المتحدة
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مؤهالت وخبرات أعضاء اللجان الخارجيين (تتمة)
أسماء أعضاء اللجان

الوظائف الحالية

الوظائف السابقة

المؤهالت

طارق عبدالله القرعاوي

عضو لجنة المراجعة  -شركة
صافوال لألغذية

عضو لجنة المراجعة  -شركة أسماك تبوك

الماجستير في المحاسبة  -جامعة
جورج واشنطن  -الواليات المتحدة
األمريكية

نائب رئيس  -االلتزام وضمان
الجودة  -شركة تطوير المباني
عضو مجلس إدارة صناديق
 شركة أصول وبخيتاالستثمارية
عضو مجلس المديرين  -شركة
ابتكارات الرقمية

عضو مجلس اإلدارة ورئيس اللجنة التنفيذية
وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت  -شركة
سالمة للتأمين
المؤسس والرئيس التنفيذي  -مكتب إضفاء
لالستشارات اإلدارية

البكالوريوس في المحاسبة  -جامعة
الملك سعود

المدير اإلقليمي  -مجموعة مصرفية الشركات
 بنك البالدمدير االستراتيجية والتخطيط  -بنك البالد
استشارات خاصة
مدير عالقة أول  -مصرفية الشركات  -بنك ساب
مدير  -المصرفية االسالمية  -مصرفية
الشركات  -بنك ساب
مسؤول عالقة – مصرفية الشركات  -البنك
السعودي لالستثمار
مسؤول عالقة – مصرفية الشركات  -البنك
السعودي لالستثمار

خالد صالح الطريري

مدير عام المشاريع الخاصة
 الموارد البشرية  -الشركةالسعودية للصناعات
األساسية (سابك)

عضو مجلس اإلدارة  -شركة حديد (سابك)
عضو مجلس اإلدارة  -معهد ريادة األعمال
الوطني

البكالوريوس في علوم وهندسة
الحاسب اآللي  -جامعة الملك فهد
للبترول والمعادن

مدير عام التعلم والتطوير  -الموارد البشرية
 الشركة السعودية للصناعات األساسية(سابك)
مدير عام المزايا والتعويضات  -الموارد البشرية
 الشركة السعودية للصناعات األساسية(سابك)
مدير عام الشرق األوسط  -الموارد البشرية
 الشركة السعودية للصناعات األساسية(سابك)
مدير عام خدمات الموظفين  -الموارد البشرية
 الشركة السعودية للصناعات األساسية(سابك)
مدير عام تقنية المعلومات  -الشركة
السعودية للصناعات األساسية (سابك)
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مؤهالت وخبرات أعضاء اللجان الخارجيين (تتمة)
أسماء أعضاء اللجان

الوظائف الحالية

الوظائف السابقة

المؤهالت

أحمد محمد الفالح

عضو مجلس اإلدارة  -شركة هرفي
للخدمات الغذائية

عضو مجلس المديرين  -شركة سيل
المتقدمة

البكالوريوس في الهندسة المدنية -
جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت -
شركة هرفي للخدمات الغذائية

عضو مجلس اإلدارة  -شركة منتجات
األلمنيوم – ألبكو

عضو مجلس اإلدارة  -موسى
عبدالعزيز الموسى وأوالده

عضو مجلس المديرين  -شركة
التسهيالت القابضة

عضو مجلس المديرين  -الشركة
المتحدة لألعمال التقنية

عضو مجلس المديرين  -شركة سهل
للنقل

عضو مجلس المديرين ومدير عام -
شركة التمثيل الرائدة التجارية

مستشار  -شركة التسهيالت
للتسويق

استشارات فنية ،تعاقدية ،تحكيم

مدير عام  -شركة التسهيالت
للتسويق
الرئيس  -مجموعة شركات المشرق
مدير عام  -شركة المشرق
للمقاوالت
مدير عام  -شركة العليان للخدمات
الغذائية
الرئيس  -شركة تينيه الدولية
نائب الرئيس  -شركة الرياض العالمية
ماكدونالدز
نائب الرئيس للشؤون المالية
واإلدارية  -الشركة السعودية
للتشغيل والصيانة
مهندس مشاريع  -وزارة الصحة
مهندس مشروع  -شركة ابن البيطار
(سابك)

تقييم أداء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه
اســتعان مجلــس اإلدارة بجهــة خارجيــة لتقييــم أداء المجلــس واللجــان المنبثقــة عنــه خــال عــام 2019م ،وذلــك مــن خــال مشــاركة األعضــاء
فــي اســتبيانات مكثفــة وشــاملة بنيــت علــى أفضــل الممارســات الدوليــة والمعتمــدة فــي الحوكمــة مــن أجــل تحديــد نقــاط القــوة والضعــف
لتعزبــز أداء مجلــس اإلدارة ولجانــه.

اإلجــراءات التــي اتخذهــا مجلــس اإلدارة إلحاطــة أعضائــه  -وبخاصــة غيــر التنفيذييــن  -علمــاً بمقترحــات المســاهمين
وملحوظاتهــم حيــال البنــك وأدائــه

تشــمل اإلجــراءات إثبــات مــا ورد مــن مقترحــات مــن المســاهمين خــال اجتماعــات الجمعيــة العامــة ،وكذلــك فــي حــال ورود أي مقترحــات
أخــرى للبنــك يتــم إحاطــة رئيــس مجلــس اإلدارة بهــا لعرضهــا علــى أقــرب اجتمــاع لهــم وإثباتهــا فــي محضــر المجلــس ،إن وجــدت.

توصيــات لجنــة المراجعــة التــي يوجــد تعــارض بينهــا وبيــن قــرارات مجلــس اإلدارة ،أو التــي رفــض المجلــس األخــذ بهــا بشــأن تعييــن
مراجــع حســابات بنــك الريــاض أو عزلــه أو تحديــد أتعابــه أو تقييــم أدائــه ،ومســوغات تلــك التوصيــات ،وأســباب عــدم األخــذ بهــا
ال توجــد توصيــات للجنــة المراجعــة تتعــارض مــع قــرارات مجلــس اإلدارة ،ولــم يرفــض مجلــس اإلدارة أي توصيــات بشــأن تعييــن مراجــع حســابات
بنــك الريــاض أو عزلــه أو تحديــد أتعابــه أو تقييــم أدائــه.
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مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه ومسؤولي اإلدارة العليا خالل العام 2019م
تتحــدد المكافــآت المدفوعــة ألعضــاء مجلــس إدارة بنــك الريــاض واللجــان المنبثقــة عنــه وفــق األطــر التــي حددتهــا التعليمــات الصــادرة
عــن الجهــات اإلشــرافية ،ويحكمهــا بشــكل عــام المبــادئ الرئيســية للحوكمــة للبنــوك العاملــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية وضوابــط
التعويضــات الصادرتيــن عــن مؤسســة النقــد العربــي الســعودي ،والئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة ،ونظــام
الشــركات الصــادر عــن وزارة التجــارة واالســتثمار ،والنظــام األســاس للبنــك.
كمــا يحــدد مجلــس اإلدارة  -بنــاء علــى توصيــة لجنــة الترشــيحات والمكافــآت  -مكافــآت مســؤولي اإلدارة العليــا ،بحيــث تنســجم المكافــآت مــع
األهــداف االســتراتيجية للبنــك ،وأن تكــون فاعلــة فــي تحفيــز مســؤولي اإلدارة العليــا علــى تحقيــق تلــك األهــداف.

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

ألف ريال

المكافآت الثابتة

مبلغ معين*

بدل حضور جلسات
المجلس

مجموع بدل حضور
جلسات اللجان**

مزايا عينية

مكافاة االعمال الفنية
واالدارية واالستشارية

مكافأة رئيس المجلس أو
العضو المنتدب أو أمين
السر إن كان من األعضاء

المجموع

المكافآت المتغيرة***

مكافأة نهاية الخدمة

المجموع الكلي

بدل المصروفات****

385

35

80

-

-

-

500

-

-

500

25

400

35

5

-

-

-

440

-

-

440

35

400

35

60

-

-

-

495

-

-

495

52

400

20

5

-

-

-

425

-

-

425

-

375

35

90

-

-

-

500

-

-

500

-

390

30

80

-

-

-

500

-

-

500

-

2,350

190

320

-

-

-

2,860

-

-

2,860

112

460

35

5

-

-

1,000

1,500

-

-

1,500

-

400

30

45

-

-

-

475

-

-

475

-

395

35

70

-

-

-

500

-

-

500

21

400

35

70

-

-

-

505

-

-

505

-

األعضاء الغير
التنفيذين

1,655

135

190

-

-

-

1,980

-

-

1980

21

المجموع

4,005

325

510

-

-

1,000

5,840

-

-

5,840

133

االسم

معتز قصي
العزاوي

إبراهيم حسن
شربتلي

األعضاء المستقلين

جمال عبدالكريم
الرماح
محمد طالل
النحاس

طالل إبراهيم
القضيبي
نادر إبراهيم
الوهيبي

األعضاء
المستقلين

عبدالله محمد
العيسى

األعضاء الغير التنفيذين

عبدالرحمن أمين
جاوه
محمد عبدالعزيز
العفالق
محمد عمير
العتيبي

*مكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة تبلــغ  400ألــف ريــال لــكل عضــو ،بينمــا تبلــغ مكافــأة رئيــس مجلــس اإلدارة  500ألــف ريــال باإلضافــة إلــى مكافــأة خاصــة تبلــغ  1,000,000ريــال ،علمــاً بــأن
ـامال بدالت حضور اجتماعــات مجلــس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه كما
الحــد األعلــى إلجمالــي المكافــآت لــكل عضــو بمــا فيهــم رئيــس مجلــس اإلدارة ال يتجــاوز مبلــغ  500ألــف ريــال شـ ً
هــو محــدد فــي نظــام الشــركات ،ماعــدا مكافــآت أعضــاء لجنــة المراجعــة وكذلــك المكافــأة الخاصــة برئيــس مجلــس اإلدارة ال تدخل ضمن نطاق الحد األعلــى المنصوص عليه في نظام
الشــركات وفقاً للضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشــركات الخاصة بالشــركات المســاهمة والصادرة من قبل هيئة الســوق المالية.
أعضاء فيها ولكن تمــت دعوتهم للحضور
**بــدل حضــور جلســات اللجــان المنبثقــة عــن مجلــس االدارة تشــمل بــدل حضــور أعضــاء مجلــس اإلدارة لجلســات اللجــان للمدعويــن لهــا وليســو
ً
مــن قبــل اللجنــة ،وبالتالــي فــإن إجمالــي مــا اســتحقه كل عضــو نظيــر حضــور جلســات اللجــان قــد ال يتســاوى مــع البيــان اآلخــر الخاص ببــدل حضور أعضــاء اللجان.
***المكافآت المتغيرة تشمل (نسبة من األرباح ،مكافآت دورية ،خطط تحفيزية قصيرة األجل ،خطط تحفيزية طويلة األجل ،األسهم الممنوحة).
****بدل المصروفات يشمل مصاريف النقل واإلقامة ألعضاء مجلس اإلدارة.
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مكافآت أعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة
االسم

المكافآت الثابتة
(عدا بدل حضور
الجلسات)

ألف ريال

بدل حضور جلسات

المجموع

بدل مصروفات*

أعضاء اللجنة التنفيذية
طالل إبراهيم القضيبي

-

50

50

-

عبدالرحمن أمين جاوه

-

35

35

-

محمد عبدالعزيز العفالق

-

50

50

-

معتز قصي العزاوي

-

50

50

-

نادر إبراهيم الوهيبي

-

50

50

-

المجموع

-

235

235

-

ألف ريال

أعضاء لجنة المراجعة
جمال عبدالكريم الرماح

-

40

40

-

محمد عمير العتيبي

-

40

40

-

عبد العزيز عبد الله الدعيلج
(خارجي)

120

30

150

-

عبد الله عبد اللطيف السيف
(خارجي)**

100

35

135

-

عبد الرؤوف سليمان باناجة
(خارجي)

120

35

155

30

طارق عبدالله القرعاوي
(خارجي)***

20

5

25

-

المجموع

360

185

545

30

ألف ريال

أعضاء لجنة إدارة المخاطر
محمد عبدالعزيز العفالق

-

20

20

-

جمال عبدالكريم الرماح

-

20

20

-

محمد عمير العتيبي

-

20

20

-

المجموع

-

60

60

-

*بدل المصروفات يشمل مصاريف النقل واإلقامة ألعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه.
**عضو في اللجنة من تاريخ 2016.10.31م إلى تاريخ 2019.10.30م.
***عضو في اللجنة من تاريخ 2019.10.31م إلى تاريخ 2022.10.30م.
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مكافآت أعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة (تتمة)
االسم

المكافآت الثابتة
(عدا بدل حضور
الجلسات)

ألف ريال

بدل حضور جلسات

المجموع

بدل مصروفات*

أعضاء لجنة الترشيحات
والمكافآت
معتز قصي العزاوي

-

30

30

-

طالل إبراهيم القضيبي

-

30

30

-

نادر إبراهيم الوهيبي

-

30

30

-

محمد نزال الخالدي (خارجي)**

100

20

120

-

تيموثي جون ميلر (خارجي)**

100

10

110

-

أحمد محمد الفالح (خارجي)***

20

10

30

-

خالد صالح الطريري (خارجي)***

20

10

30

10

المجموع

240

140

380

10

ألف ريال

مجموعة التخطيط
االستراتيجي
عبدالله محمد العيسى

-

5

5

-

إبراهيم حسن شربتلي

-

5

5

-

طالل إبراهيم القضيبي

-

5

5

-

عبدالرحمن أمين جاوه

-

5

5

-

محمد طالل النحاس

-

5

5

-

المجموع

-

25

25

-

أعضاء اللجان المنبثقة عن
مجلس اإلدارة

600

645

1,245

40

*بدل المصروفات يشمل مصاريف النقل واإلقامة ألعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه.
**عضو في اللجنة من تاريخ 2016.10.31م إلى تاريخ 2019.10.30م.
***عضو في اللجنة من تاريخ 2019.10.31م إلى تاريخ 2022.10.30م.
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بيانات رواتب وتعويضات ستة من كبار التنفيذيين (من ضمنهم الرئيس التنفيذي والمسؤول المالي األول):
البيان

المبلغ بأالف الرياالت

المكافآت الثابتة

رواتب

10,912

بدالت

1,576

مزايا عينية

134

المجموع

12,622

المكافآت المتغيرة

مكافآت دورية

8,806

أرباح

-

خطط تحفيزية قصيرة األجل

-

خطط تحفيزية طويلة األجل

638

األسهم الممنوحة

-

المجموع

9,444

مكافأة نهاية الخدمة

1,578

مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس إن وجدت

-

المجموع الكلي

23,644

التنازل عن المصالح من قبل المساهمين أو أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين
• ال يوجد أي ترتيبات أو اتفاقيات بشأن تنازل أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو أي من كبار التنفيذيين عن أي رواتب أو مكافآت أو تعويضات.
• ال يوجد أي ترتيبات أو اتفاقات بشأن تنازل أي من مساهمي بنك الرياض عن أي حقوق لهم في األرباح.
وقــد تــم صــرف األربــاح النقديــة التــي تــم توزيعهــا عــن النصــف األول علــى جميــع المســاهمين بتاريــخ  24يوليــو 2019م ،كمــا ســيتم توزيــع
األربــاح النقديــة عــن النصــف الثانــي مــن عــام 2019م علــى مســاهمي بنــك الريــاض المالكيــن لألســهم بنهايــة يــوم انعقــاد الجمعيــة العامــة
للبنــك والمقيديــن بســجالت بنــك الريــاض لــدى شــركة مركــز إيــداع األوراق الماليــة بنهايــة ثانــي يــوم تــداول يلــي تاريــخ انعقــاد الجمعيــة المزمــع
عقدهــا خــال الربــع األول مــن عــام 2020م والــذي ســيتم اإلعــان عنــه الحقــاً بعــد الحصــول علــى الموافقــات الالزمــة مــن الجهــات المختصــة.
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مؤهالت وخبرات اإلدارة العليا
المؤهالت
(الجهة
التعليمية)

العام

المسمى الوظيفي

الخبرات (الجهة)

العام

االسم

المؤهل

1998م

الرئيس التنفيذي

بنك الرياض

من 2019م إلى
اآلن

طارق
عبدالرحمن
السدحان

بكالوريوس
محاسبة

جامعة الملك
سعود،
المملكة العربية
السعودية

نائب الرئيس التنفيذي األول –
المدير المالي

بنك الرياض

2018م 2019 -م

مستشار رئيس مجلس اإلدارة

الصندوق
السعودي للتنمية

2017م 2018 -م

المدير العام المكلف

الهيئة العامة للزكاة 2016م 2017 -م
والدخل

2007م

ماجستير
إدارة األعمال
التنفيذية

جامعة إيكول
دي بونت بزنس
سكول ،فرنسا

محمد عبدالله
اليحيى

بكالوريوس
علوم
الكمبيوتر

جامعة ميتشغان 1990م
الشرقية،
الواليات
المتحدة
األمريكية

فهد محمد
السماري

بكالوريوس
هندسة

جامعة الملك
فهد للبترول
والمعادن،
المملكة العربية
السعودية

1980م

ماجستير في
إدارة نظم
المعلومات

الجامعة
األمريكية،
الواليات
المتحدة
األمريكية

1989م

برنامج اإلدارة
المتقدمة

كلية هارفارد
لألعمال،
الوالبات
المتحدة
األمريكية

1997م

وكيل المحافظ للرقابة

مؤسسة النقد
العربي السعودي

2015م 2016 -م

تقلد العديد من المناصب
منها الرئيس التنفيذي من عام
2010م

شركة كي بي إم
جي السعودية

1997م 2015 -م

نائب الرئيس التنفيذي األول -
الرئيس األول للعمليات

بنك الرياض

من 2019م إلى
اآلن

عضو مجلس اإلدارة

البنك السعودي
البريطاني

2017م 2018 -م

لديه خبره تمتد إلى أكثر من 16
عاماً في أعمال البنوك والشركات،
اكتسبها من خالل عمله في
القطاع المصرفي لدى عدد
من البنوك المحلية والشركات،
باإلضافة إلى عمله في مؤسسة
النقد العربي السعودي.
نائب الرئيس التنفيذي األول
لالستراتيجية والتحول

بنك الرياض

شغل عدة مناصب في المصرف ،مصرف اإلنماء
حيث كان ضمن فريق التأسيس
ومسؤوال عن إطالق الخدمة،
ً
كما ترأس مجموعة التجزئة
المصرفية وبعد ذلك مجموعة
االستراتيجية وتميز األعمال

من 2019م إلى
اآلن
2007م 2019 -م

المؤسس والرئيس التنفيذي

شركة مبيان العربية
السعودية

2005م 2006 -م

المؤسس ونائب الرئيس
التنفيذي

شركة شبكة
المعرفة

1999م 2005 -م

المدير العام للتجزئة المصرفية

البنك العربي
الوطني

1992م 1998 -م
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مؤهالت وخبرات اإلدارة العليا (تتمة)
االسم

المؤهل

عبدالله علي
العريني

بكالوريوس
هندسة
كهربائية

المؤهالت
(الجهة
التعليمية)

العام

المسمى الوظيفي

الخبرات (الجهة)

العام

جامعة الملك
فهد للبترول
والمعادن،
المملكةالعربية
السعودية

2003م

المسؤول المالي األول

بنك الرياض

من 2019م إلى
اآلن

المسؤول المالي األول

البنك األول

من 2016م إلى
2019م

جامعة واترلوو
ماجستير
العلوم اإلدارية كندا

2007م

مدير إدارة المحاسبة وإدارة
الخصوم واألصول وعالقات
المستثمرين

البنك السعودي
البريطاني

2012م 2016 -م

مدير إدارة رأس المال والسيولة

البنك األهلي
التجاري

2007م  2011 -م

محلل مالي أول

البنك األهلي
التجاري

2003م 2006 -م

نائب الرئيس التنفيذي لقطاع
مصرفية الشركات

بنك الرياض

من 2018م إلى
اآلن

نائب الرئيس التنفيذي لخدمات
مصرفية الشركات

بنك الرياض

2014م 2018 -م

بنك الرياض

2013م 2014 -م

بنك الرياض

2010م 2013 -م

مجموعة سامبا
المالية

2004م 2005 -م

محمد
عبدالعزيز
ابوالنجا

بكالوريوس
أنظمة

جامعة الملك
سعود،
المملكة العربية
السعودية

1994م

رياض عتيبي
الزهراني

بكالوريوس
محاسبة

جامعة الملك
سعود،
المملكة العربية
السعودية

1992م

نادر سامي
الكريع

بكالوريوس
هندسة مدنية

جامعة والية
كاليفورنيا
 ،الواليات
المتحدة
األمريكية

1987م

ماجستير-إدارة
أعمال

جامعة والية
كاليفورنيا
 ،الواليات
المتحدة
األمريكية

1989م

مدير إدارة مصرفية الشركات
المتعددة الجنسيات

المدير اإلقليمي لمصرفية
الشركات  -المنطقة الوسطى
مدير أول – مصرفية الشركات
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مدير عالقة أول

بنك الرياض

نائب الرئيس التنفيذي لمصرفية
األفراد

بنك الرياض

1996م 2004 -م
من 2016م إلى
اآلن

نائب الرئيس التنفيذي للعمليات
وتقنية األعمال

بنك الرياض

2014م 2016 -م

نائب الرئيس التنفيذي للعمليات

بنك الرياض

2011م 2014 -م

مدير الخدمات المصرفية لألفراد

بنك الرياض

2008م 2010 -م

مدير إدارة المصرفية اإللكترونية

بنك الرياض

2002م 2008 -م

نائب الرئيس التنفيذي للخزانة
واالستثمار

بنك الرياض

من 2019م إلى
اآلن

رئيس قسم الخزينة

بنك الرياض

2014م 2018 -م

أمين الخزانة

بنك الرياض

2013م 2014 -م

مساعد المدير العام لمجموعة
الخزينة

سامبا

2013م 1993 -م

المؤهالت
(الجهة
التعليمية)

العام

المسمى الوظيفي

الخبرات (الجهة)

العام

االسم

المؤهل

2004م

نائب الرئيس التنفيذي لرأس
المال البشري

بنك الرياض

من 2018م إلى
اآلن

مازن محمد
خليفه

بكالوريوس
هندسة
صناعية

جامعة الملك
عبد العزيز،
المملكة
العربية
السعودية

كبير المستشارين

مؤسسة النقد
العربي السعودي

2016م 2018 -م

نائب الرئيس التنفيذي
لالتصاالت وإثراء تجربة العمالء

بنك الرياض

من 2019م إلى
اآلن

خالد وليد
الخضير

بكالوريوس
تجارة

جامعة
سانت ماري,
المملكة
المتحدة

2007م

رئيس قطاع التسويق
واﻻتصاﻻت المكلف

بنك الرياض

2018م 2019 -م

ستيفين
روبيرت
موناغان

ماجستير
اإلدارة
التنفيذية

كلية
هلسنكي
لالقتصاد

2002م

نائب الرئيس التنفيذي للمصرفية بنك الرياض
الرقمية
تولى عدة مناصب منها
رئيس مجلس اإلدارة والرئيس
التنفيذي

من 2019م إلى
اآلن

2016 Gen.Life Limitedم

عضو مجلس اإلدارة

Pulse Global

2017م

شريك /رئيس مجلس اإلدارة

Fin Mirai KK

2014م

التغييرات في حصص الملكية الرئيسية

يوضــح الجــدول التالــي المــاك الرئيســيين للبنــك الذيــن يمتلــك كل منهــم  %5فأكثــر مــن األســهم والتغييــرات فــي نســب ملكيتهــم كمــا هــو
بنهايــة تــداول يــوم (2019/12/31م):
اسم المساهم

عدد األسهم
بداية العام

عدد األسهم نهاية
العام

صافي التغيير

نسبة التغيير%

نسبة الملكية%

صندوق االستثمارات
العامة

652,608,000

652,608,000

-

%0.00

%21.75

المؤسسة العامة
للتأمينات االجتماعية

501,757,200

501,757,200

-

%0.00

%16.73

شركة النهلة للتجارة
والمقاوالت

261,998,976

261,998,976

-

%0.00

%8.73

شركة أصيلة لالستثمار

240,000,000

240,000,000

-

%0.00

%8.00

اعتمد بنك الرياض في رصد البيانات أعاله على سجالت البنك لدى السوق المالية السعودية (تداول) بنهاية تداول يوم 2019/12/31م.
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ملكيــة أعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار التنفيذييــن وزوجاتهــم وأبنائهــم القصــر مــن أســهم بنــك الريــاض وتغييراتهــا خــال
العــام 2019م
يوضــح الجــدوالن التاليــان وصفــاً أليــة مصلحــة تعــود ألعضــاء مجلــس اإلدارة أو كبــار التنفيذييــن وزوجاتهــم وأوالدهــم القصــر فــي أســهم أو
أدوات ديــن البنــك أو أيــة شــركة مــن شــركاته التابعــة وأي تغييــر حــدث عليهــا خــال العــام:

أ /أعضاء مجلس اإلدارة وزوجاتهم وأبناؤهم القصر
اسم من تعود له
المصلحة

عدد األسهم
بداية العام

عدد األسهم نهاية
العام

صافي التغيير

نسبة التغيير%

أدوات الدين

عبدالله محمد العيسى

1,262,000

1,262,000

-

%0.00

-

جمال عبدالكريم الرماح

1,142

1,142

-

%0.00

-

إبراهيم حسن شربتلي

694,508

694,508

-

%0.00

-

طالل إبراهيم القضيبي

66,864

66,864

-

%0.00

-

عبدالرحمن أمين جاوه

1,928

1,928

-

%0.00

-

محمد طالل النحاس

-

-

-

%0.00

-

محمد عبدالعزيز العفالق

100,000

100,000

-

%0.00

-

محمد عمير العتيبي

1,000

1,000

-

%0.00

-

معتز قصي العزاوي

1,347,000

1,347,000

-

%0.00

-

نادر إبراهيم الوهيبي

-

-

-

%0.00

-

ب /كبار التنفيذيين وأزواجهم وزوجاتهم وأبناؤهم القصر
اسم من تعود له
المصلحة

عدد األسهم
بداية العام

عدد األسهم نهاية
العام

صافي التغيير

نسبة التغيير%

أدوات الدين

-

-

-

-

-

-

الجمعيات العامة المنعقدة خالل العام 2019م
عقــد بنــك الريــاض جمعيتيــن لمســاهميه خــال العــام المالــي 2019م ،وهــي الجمعيــة العامــة العاديــة المنعقــدة بتاريــخ 1441.02.01هـــ
الموافــق 2019.03.19م ،والجمعيــة العامــة العاديــة المنعقــدة بتاريــخ 1440.07.12هـــ الموافــق 2019.09.30م ،وفيمــا يلــي ســجل حضــور
أعضــاء مجلــس اإلدارة لهــذه االجتماعــات:
الحضور

االسم

الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ
2019.03.19م

الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ
2019.09.30م

عبدالله محمد العيسى
جمال عبدالكريم الرماح
إبراهيم حسن شربتلي
طالل إبراهيم القضيبي
عبدالرحمن أمين جاوه
محمد طالل النحاس
محمد عبدالعزيز العفالق
محمد عمير العتيبي
معتز قصي العزاوي
نادر إبراهيم الوهيبي

76

بنك الرياض
تقرير مجلس اإلدارة 2019م

-

بيان بعدد طلبات بنك الرياض الخاصة بسجالت المساهمين وتواريخها وأسبابها خالل 2019م
تاريخ الطلب

السبب

2019.03.20

ملف أرباح

2019.05.15

إجراءات الشركات

2019.06.16

إجراءات الشركات

2019.07.14

ملف أرباح

2019.11.10

إجراءات الشركات

2019.12.30

بيانات المساهمين بنهاية عام 2019م

تأكيدات مجلس اإلدارة
عدت بالشكل الصحيح.
• أن سجالت الحسابات قد ُأ ّ
عد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.
• أن نظام الرقابة الداخلية قد ُأ ّ
• أنه ال يوجد أي شك يذكر في قدرة بنك الرياض على مواصلة نشاطه.
• أنــه ال يوجــد أي عقــد كان بنــك الريــاض طرفــا فيــه وتوجــد أو كانــت توجــد فيــه مصلحــة جوهريــة ألي مــن رئيــس وأعضــاء مجلــس إدارة
بنــك الريــاض أو للرئيــس التنفيــذي أو المســئول المالــي األول أو ألي شــخص ذي عالقــة مباشــرة بــأي منهــم ،عــدا مــا جــرى ذكــره فــي بيــان
المعامــات مــع األطــراف ذات العالقــة.

المصالح في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت
لــم يتــم ألي ذي مصلحــة فــي فئــة األســهم ذات األحقيــة فــي التصويــت تعــود ألشــخاص (عــدا أعضــاء مجلــس إدارة بنــك الريــاض وكبــار
التنفيذييــن وأقربائهــم) أن أبلغــوا بنــك الريــاض بتلــك الحقــوق بموجــب المــادة  68مــن قواعــد طــرح األوراق الماليــة وااللتزامــات المســتمرة،
وأي تغييــر فــي تلــك الحقــوق خــال الســنة الماليــة 2019م.

مراجعو الحسابات
أقــرت الجمعيــة العامــة العاديــة لمســاهمي بنــك الريــاض فــي اجتماعهــا الــذي انعقــد فــي  19مــارس 2019م ،تعييــن «إرنســت ويونــغ»
و «برايــس وتــر هــاوس كوبــرز» كمراجعــي حســابات بنــك الريــاض للســنة الماليــة المنتهيــة فــي  31ديســمبر 2019م .وســوف تنظــر الجمعيــة
العامــة فــي اجتماعهــا القــادم فــي إعــادة تعييــن مراجعــي الحســابات الحالييــن أو اســتبدالهم وتحديــد أتعابهــم لقــاء مراجعــة حســابات بنــك
الريــاض للعــام المالــي المنتهــي فــي  31ديســمبر 2020م ،وذلــك بعــد أن يتــم االطــاع علــى توصيــة مجلــس اإلدارة فــي هــذا الشــأن والمبنيــة
علــى توصيــة لجنــة المراجعــة المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة.

تحفظات مراجعي الحسابات على القوائم المالية السنوية
يظهر تقرير مراجعي الحسابات أن القوائم المالية خالية من أي أخطاء جوهرية ،وليست هناك أية تحفظات تجاهها.

توصيات مجلس اإلدارة باستبدال مراجعي الحسابات وأسبابها
يوص مجلس اإلدارة باستبدال مراجعي الحسابات قبل انتهاء الفترة المعينين من أجلها.
لم ِ

الئحة حوكمة الشركات
يلتــزم بنــك الريــاض –بصفــة عامــة -بتطبيــق األحــكام الــواردة فــي الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة ،والمبــادئ
الرئيســية للحوكمــة فــي البنــوك العاملــة بالمملكــة العربيــة الســعودية الصــادرة عــن مؤسســة النقــد العربــي الســعودي والتعليمــات التــي
تصدرهــا المؤسســة .ويحــرص بنــك الريــاض علــى االلتــزام بجميــع لوائــح الحوكمــة ومواكبــة مــا يســتجد حولهــا ،ويواصــل تحديــث السياســات
واإلجــراءات ذات العالقــة حــال صــدور مســتجدات نظاميــة تتطلــب ذلــك.
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كلمة الختام:
يــود مجلــس اإلدارة أن ينتهــز هــذه الفرصــة ليســجل شــكره وتقديــره العميقيــن لمقــام خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز
– حفظــه اللــه – وإلــى صاحــب الســمو الملكــي األميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز ولــي العهــد نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر الدفــاع
– حفظــه اللــه – وللحكومــة الرشــيدة .كمــا يخــص بالشكـــر وزارة الماليـــة ومؤسســة النقــد العربــي الســعودي وهيئــة الســوق الماليــة ووزارة
التجــارة واالســتثمار ،لمــا يلقــاه قطــاع البنــوك والمؤسســات الماليــة مــن عــون ودعــم وتشــجيع.
كمــا يســر مجلــس اإلدارة أن يســجل شــكره وامتنانــه العميقيــن إلــى مســاهمي بنــك الريــاض وعمالئــه كافـ ًـة علــى دعمهــم وثقتهــم الغاليــة
التــي تدفعــه إلــى المزيــد مــن البــذل والعطــاء .كذلــك يتقــدم المجلــس بالشــكر والعرفــان والتقديــر لموظفــي بنــك الريــاض علــى جهودهــم
الدؤوبــة والمخلصــة مــن أجــل تطويــر وتحســين األداء لتحقيــق أهــداف بنــك الريــاض وتطلعاتــه.

		

والله من وراء القصد،،

			

الـــريــــاض  27جمادي األولى 1441هـ
الموافق  22يـــــــــنــــــــايــــــــــــــــــر 2020م
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اإلدارة العامة
ص.ب  - 22622الرياض 11416

هاتف - )011( 4013030 :فاكس)011( 4040090 :

العنوان الوطني :واحة غرناطة  - 2414حي الشهداء  -وحدة رقم  - 21الرياض  7279-13241المملكة العربية السعودية

موقعنا على االنترنتwww.riyadbank.com:

		
اإلدارات اإلقليمية
المنطقة الوسطى:

المنطقة الشرقية:

المنطقة الغربية:

ص.ب  - 274الدمام 31411

ص.ب  - 9324جدة 21413

فاكس)013( 8326559 :

فاكس)013( 6512866 :

ص.ب  - 22622الرياض 11416

شارع الملك سعود

فاكس)011( 4040090 :

هــاتـف)013( 8335733 :

هاتف)011( 4013030 :

العنوان الوطني :واحة غرناطة 2414
حي الشهداء  -وحدة رقم 21

شارع الستين

هــاتـف)013( 6513333 :

الرياض 7279-13241

الفروع الدولية:
لندن:

هيوستن:

سنغافورة:

بنك الرياض  -فرع لندن

بنك الرياض  -وكالة هيوستن

 B17شارع كورزون

هيوستن تكساس U.S.A 77002

رويال جروب بيلدنج

ص.ب  - 229الرياض 11411

فاكس إدارة العمليات:

هــاتـف)65( 65364492 :

فاكس)20( 74931668 :

فاكس اإلئتمان  -التسويق:

دار بنك الرياض

لندن W1J 5HX

هــاتـف)20( 78309000 :

 440شارع لويزيانا سويت 1050

هــاتـف)713( 3312001 :

)713( 3312043

بنك الرياض  -المكتب التمثيلي
 3شارع فيليب 12-3
سنغافورة 048693

فاكس)65( 65364493 :

)713( 3312045

المدراء اإلقليميون:
إبراهيم فايز الشهري

المدير اإلقليمي للمنطقة الشرقية

80

بنك الرياض
تقرير مجلس اإلدارة 2019م

فارس حجاب الحبردي

المدير اإلقليمي للمنطقة الوسطى

نايف منصور شلبي

المدير اإلقليمي للمنطقة الغربية

