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 الذي یتضمن ،٢٠١٨دیسمبر  ٣١للعام المنتھي في (البنك) أن یقدم تقریره السنوي  یسر مجلس إدارة البنك السعودي لالستثمار
  .انھ المختلفة ومعلومات أخرى ولج اإلدارةالمالیة ومجلس أنشطة البنك وأھم إنجازاتھ واستراتیجیاتھ ونتائجھ 

  نظرة عامة
 

ومركزه الرئیسي في مدینة  ١٩٧٦الصادر في عام  ٣١لكي رقم م/المتأسس البنك كشركة مساھمة سعودیة بموجب المرسوم 
موزعة في معظم مناطق المملكة العربیة السعودیة. وموقع  اً نسائی اً قسم ١١فرعاً تحتوي على  ٥٢ویعمل من خالل  ،الریاض
 www.saib.com.saكتروني على شبكة اإلنترنت ھو لالبنك اإل

 مالك البنك الرئیسیین ھم:
 

  ١٧٫٦٦للتقاعد                                  المؤسسة العامة% 
 ١٧٫٢٦جتماعیة                   المؤسسة العامة للتأمینات اال%   

 
  أنشطة البنك الرئیسیة

  

یقدم البنك مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المتوافقة مع الضوابط الشرعیة والبنكیة التقلیدیة لألفراد والشركات والمنشآت 
 المتوسطة والصغیرة من خالل الفرع الرئیسي وشبكة الفروع المنتشرة في أنحاء المملكة، ویقدم البنك خدمات ومنتجات مصممة
خصیصاً للشركات والمؤسسات الحكومیة وشبھ الحكومیة من خالل مراكزه اإلقلیمیة الثالث في كل من الریاض وجدة والخبر. 
كما یقدم البنك خدمات الوساطة في كل من األسواق السعودیة والعالمیة باإلضافة إلى خدمات إدارة األصول من خالل شركتھ 

 ذا المجال.) والتي تعتبر رائدة في ھ"االستثمار كابیتال" االستثمار لألوراق المالیة والوساطةالتابعة والمملوكة لھ بالكامل (شركة 

یخضع البنك لألنظمة المعمول بھا في المملكة العربیة السعودیة تحت إشراف مؤسسة النقد العربي السعودي، باإلضافة إلى 
 ھیئة السوق المالیة.اللوائح والتعلیمات التي تصدرھا وزارة التجارة واالستثمار و

  

  أھم إنجازاتھ
  

األساسیة والمؤشرات المالیة، باإلضافة  مالعاألاالستمرار في تعزیز  الماضيمن أھم اإلنجازات التي حققھا البنك خالل العام 
 ةإلى االستمرار في توسیع قاعدة عمالئھ وتحسین نوعیة الخدمات والتنوع في برامج التمویل الشخصي وزیادة شبكة أجھز

في مجال الخدمات البنكیة لألفراد. وكجزء من خطة البنك الھادفة إلى التوسع في من العملیات الصراف اآللي وأتمتة المزید 
تقدیم الخدمات المصرفیة لألفراد والشركات، واصل البنك التوسع في برنامج (األصالة) للمصرفیة اإلسالمیة والتي یقدمھا البنك 

  منتشرة في مختلف مناطق المملكة، تعمل بالكامل وفق أحكـام الضوابط الشرعیة. وأربعین فرعاً  ثمانيمن خالل 

ند بورز" آــتاندرد "س وفیما یخص التصنیف االئتماني فقد استمر البنك في عملیة مراجعة التصنیف االئتماني مع كل من وكالتيّ  
  التوالي.  على’) BBB+‘ / ‘F2‘و  ’’BBB’ / ‘A-2(  البنكتصنیف بو"فیتش" اللتان قامتا 

  ، وھي:على عدة جوائز ٢٠١٨كما حصل البنك خالل عام 

  

  خمس جوائز في حفل توزیع جوائزARC ي" عن تقریره المتكامل لعام التقریر السنو منافسة" العالمیة
  الدولیة. MerCommالمقدمة من  ٢٠١٧

 بكة الشالمقدمة من قبل  فئة الخدمات المالیة عناالجتماعیة  لمسؤولیةل العربیة جائزةال في األول المركز
  .العربیة للمسؤولیة االجتماعیة للمؤسسات

 جوائز مؤسســة قدمتھا يالتستراتیجي لتسویق االالبالتینیة عن تصنیف اجائزة ال MarCom العالمیة 
  ).السفرب_تعرفھ_خویك#( وسم تحت السفر لبطاقة البنك أطلقھا التي التسویقیة للتسویق عن الحملة
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  من  ٢٠١٧أفضل بنك في مجال قنوات التواصل االجتماعي في المملكة العربیة السعودیةGlobal 
Banking & Finance Review.  

 ) من قبل ٢٠١٨ ،المملكة العربیة السعودیة -) "واوا"و  "یلصأ"أفضل برامج والء للعمالء Global 
Business Outlook.  

  

المؤتمر الثاني   في ٢٠١٨الوحید المصنف ضمن أفضل خمس شركات سعودیة مدرجة في عام السعودي ھو البنك  وكان البنك
 ٢٠١٨عام ل الحواالت الدولیة الصادرةجودة ل النخبة لحوكمة الشركات الذي استضافتھ جامعة الفیصل. كما تم منح البنك جائزة

للمتطلبات  اً فقو في تنفیذ الحواالت المصرفیة الدولیة والسرعة بي مورغان لتحقیق معدالت عالیة من الدقة جي یقدمھا بنكالتي 
 الدولیة.

  ستدامةاالوركائز  ةیالستراتیجا

یة شبھ تمویل القطاعات الصناععلى  بشكل خاص یعمل البنكراد والشركات. فیقدم البنك منتجات مصرفیة تقلیدیة تشمل األ
تھ كما یواصل البنك ریاد الواردات وزیادة الصادرات السعودیة.الحكومیة والقطاع الخاص ومنتجات التمویل التجاري لتسھیل 

  في تقدیم الخدمات المصرفیة للشركات.

الخطة المتحققة في  نتائج الوقد تم إعدادھا في ضوء  ،٢٠١٩-٢٠١٥تطویر خطة استراتیجیة للفترة ب ٢٠١٤في عام قام البنك 
كز على العمالء واألعمال التجاریة وكل المبادرات التي تالخطة تروكانت أھداف ) . ٢٠١٤-٢٠١٠ (السابقة  االستراتیجیة

تم كما . بھا الخاصة  األھداف من خالل تطویر المبادرات األعمال المساندةساھمت بھا وحدات األعمال. واستكملت وحدات 
  .ركاتات المصرفیة للشالنظر بعنایة في فرص النمو حسب قطاعات السوق لكل من الخدمات المصرفیة الشخصیة وكذلك الخدم

  بشأنھا تشمل: اتقرارالبعض االستراتیجیات المحددة التي تم اتخاذ 

  لودائع تحت الطلب لتحسین الربحیة.معدل اتحسین  
 .تحسین الدخل من الرسوم للحد من المخاطر  
  مالءالع وشریحة كبار شاباتالشباب وال تشملدیدة في السوق ج شرائح وتصنیفات واستحداثتحدید.  
  وحدات األعمال والبیع المتبادل مع شركاء األعمال وبین وحدات األعمال. التواصل بینتطویر  
 التي یمكن تحقیقھا في جمیع أنحاء البنك ومع الشركاء في المشاریع المشتركة. لتعاونأوجھ ا االستفادة من  
  العملیات االئتمانیةإنجاز وأتمتة سلسلة  نیةقالتتحسین الكفاءة وتعزیز خدمة العمالء من خالل.  
 .المراقبة المستمرة للتكالیف  

  .العونو، رعایةالوالحفظ، والتكلیف، و: النمو، وھي االستدامة الخمسة على مبادئاستراتیجیتنا  وترتكز

لھ نحو وضع خطط طموحة من خالل التركیز على تلبیة االحتیاجات  مرجعیةك ٢٠٣٠أكبر للنمو مع رؤیة  اً یرى البنك فرص
. وتتمثل رؤیة البنك في تقدیم أبسط المنتجات والخدمات التي ٢٠٣٠للقطاعات التي تركز في الغالب على رؤیة  والبنكیةالمالیة 
 مالئنا،سھلة ومیسرة لكل عمیل من ع البنكیة. وتتمثل مھمتنا تجاه عمالئنا في جعل الخدمات الوصول إلیھا بسھولةلعمالئنا یمكن 
اجاتھم یلتقدیم ما یناسب عمالئنا، واألھم من ذلك ھو أننا نستمع إلى عمالئنا ونفھم احت مرونتنا وتكیفنا وتجاوبنامن خالل  وذلك

  یر والتحسین المستمر.وتفضیالتھم من أجل التطو

 كما لمزید،وتقدیم ا، ونمّكن موظفینا من إبراز أفضل ما لدیھم ومبادراتھم ومرئیاتھم ھمفإننا نقدر أفكار وفي تعاملنا مع موظفینا
  أذكى الحلول. ناءببالذي یسمح لنا  ح الفریقنقدر المساھمة الفردیة ونؤید التنمیة الفردیة، وتعزیز رو

 فإنلذا  .االستدامة الخمسة ركائز ییم األداء بشكل مستمر عبربما أن االستدامة ھي حجر الزاویة في استراتیجیة البنك، یتم تق
 مصلحةمن  وما یترتب على ذلك والحوكمةاستراتیجیتنا لالستدامة ھي نظام متكامل یتتبع األداء االقتصادي واالجتماعي والبیئي 

 لجمیع أصحاب المصلحة.
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  نتائج العملیات

ملیون  ٤٨قدره و رتفاعاب ٢٠١٨دیسمبر  ٣١خالل العام المنتھي في ملیون لایر سعودي  ١٫٤٥٩حقق البنك دخالً صافیاً بلغ 
بلغ العائد على متوسط  ملیون لایر سعودي. ١٫٤١١والذي بلغ  ٢٠١٧مقارنة بالعام  %٣٫٤٠لایر سعودي أو ما نسبتھ 

 العائد على متوسط حقوق المساھمین أیضاً  تحسنو ٢٠١٧في عام  %١٫٤٧مقارنة بـ  ٢٠١٨في عام  %١٫٥٤الموجودات 
  .٢٠١٧في عام  %١٠٫٧٢مقارنة بـ  ٢٠١٨عام  في %١١٫٩٩لیصل إلى 

  الدخل التشغیلي

 ارتفاعب، ٢٠١٧ملیون لایر سعودي في عام  ٢٫٦٦٠، مقارنة بـ ٢٠١٨ملیون لایر سعودي في عام ٢٫٧١٣بلغ دخل العملیات 
  :٢٠١٧عام بمقارنة  ٢٠١٨ل التشغیلیة لعام ج الدخائلنتوفیما یلي ملخص . %١٫٩٩ملیون لایر سعودي أو  ٥٣قدره 

  شمل دخل العموالت الخاصة من إیداعات أسواق المال والمحفظة ی ذي ال–بلغ صافي دخل العموالت الخاصة
 ٢٫٢٨٨ -االستثماریة والقروض مخصوماً منھا مصاریف العموالت الخاصة من الودائع والقروض األخرى

بارتفاع قدره  ٢٠١٧ عام ملیون لایر سعودي في ٢٫١٧٤مقارنة بـمبلغ  ٢٠١٨ عامملیون لایر سعودي في 
، ویعزى ھذا االرتفاع إلى التباین اإلیجابي في معدالت األرباح %٥٫٢٤ملیون لایر سعودي وبنسبة  ١١٤
 .ملیون لایر سعودي ٤٠ملیون لایر سعودي، وكذلك الزیادة في حجم التداول التي بلغت  ٧٤بمبلغ 

 لایر سعوديون ملی ٢٨٠ـ نة برمقا ٢٠١٨ مي عاف لایر سعوديون ملی ٢٩٥ البنكیةت مادلخوم است ربلغ 
  .٪٥٫٣٦أو  لایر سعوديون ملی ١٥بارتفاع قدره ، ٢٠١٧ عام في

 ملیون لایر سعودي في  ١٣٧مقابل  ٢٠١٨ملیون لایر سعودي في عام  ١٤١ أرباح تحویل العمالت تبلغ
  .٪٢٫٩٢ملیون لایر سعودي أو  ٤، بزیادة قدرھا ٢٠١٧عام 

 ملیون لایر سعودي في  ٢٠، مقارنة بمبلغ ٢٠١٨ملیون لایر سعودي في عام  ٥ رباحبلغ دخل توزیعات األ
  في أسھم البنك. االستثماراتفي  لھ بسبب التخفیض المخطط ٢٠١٧عام 

  رباح أللوالقیمة العادلة  االستثماراتمن مكاسب وخسائر على  ةالمكون ىخرالدخل التشغیلي األبنود جمیع
، مقارنة مع صافي ربح ٢٠١٨ملیون لایر سعودي في عام  ١٦بلغت  خسارة صافیة ھاوالخسائر نتج عن

التي  سھمستثمارات األا، قام البنك ببیع ٢٠١٨عام  اللخو. ٢٠١٧ملیون لایر سعودي في عام  ٤٩قدره 
سب المكاب عترافاالملیون لایر سعودي تم تحویلھ إلى أرباح محتجزة بدالً من  ٧٣قدره صافي ربح نتج عنھا 

 .٢٠١٨ینایر  ١ من تداءً اب ٩كأرباح بسبب اعتماد المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
  

  نفقات التشغیل
  

ملیون لایر سعودي في  ١٫١٣٣بلغت المصروفات التشغیلیة قبل مخصص خسائر االئتمان ورسوم انخفاض قیمة االستثمارات 
. أدى مستوى المصاریف التشغیلیة في ٪٦٫٩٩، بزیادة قدرھا ٢٠١٧ملیون لایر سعودي في عام  ١٫٠٥٩مقابل  ٢٠١٨عام 
. وفیما یلي ملخص لنفقات التشغیل ٢٠١٧في عام  ٪٣٨٫٠١مقارنة بـ  ٪٣٩٫٠٩إلى وجود نسبة كفاءة صافیة بلغت  ٢٠١٨عام 

  قبل المخصصات:

 ون ملی ٥٧٩ـ نة برمقا لایرون ملی ٦٢٦لی إ ٢٠١٨م في عا مصاریف الرواتب ومنافع الموظفینت تفعار
ملیون  ١٨مبلغ  مصاریف الرواتب ومنافع الموظفین على املةً ش ،٪٨٫١٠بنسبة  ٢٠١٧ في عام لایر سعودي
  .٢٠١٨بدل تكلفة المعیشة المدفوعة خالل عام  مخصص تمثل تقریباً  لایر سعودي

 كإلھالا مصاریفعت تف، وار٪٦٫١٩بنسبة باني لمر واإلیجاایف رنخفضت مصا، ا٢٠١٧م نة مع عاربالمقا 
 .٪١١٫٦٧یة بنسبة دارإلوالعامة ا المصاریفتفعت اربینما ، ٪١١٫٥٤بنسبة  ءإلطفاوا
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  لمخصصات ورسوم االنخفاضا
  

ـ  ٢٤٧بلغت مخصصات خسائر االئتمان ، ٢٠١٨في عام  . ٢٠١٧ملیون لایر سعودي في عام  ٢١٣ملیون لایر سعودي مقارنة ب
للقروض  ٩المخصصات التي یتطلبھا المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  ٢٠١٨یتضمن المخصص لخسائر االئتمان في عام 

لتي تم حسابھا بموجب ، اعقود الضمان الماليو  یة األخرىوالمؤسسات المالوالسلف، وسندات الدین، والمستحق من البنوك 
لف، واستندت على مخصصات للقروض والس ٢٠١٧في عام مخصصات الاشتملت لك وكذلمتوقع. االئتمانیة الخسائر ر امعیا

 ٩م قرلمالیة ر ایرلي للتقادولا رلمعیاد انتیجة العتماوكذلك . ٣٩المتكبدة في معیار المحاسبة الدولي رقم  ئرإلى متطلبات الخسا
م في عاك لبنم اقان في حیرى، ألخت ایاطالحتیاافي م ألسھاتھ في راستثمااللة دلعاالقیمة ااعترف البنك ب، ٢٠١٨ر ینای ١ في

 .٣٩لي دولالمحاسبة ر امعیاب جوبموب لطمھو کما م ألسھاقیمة ض نخفااب الخاص لخدلا ادیرون إلملی ١٠٩ لبتحمی ٢٠١٧

 

  البنك الموحد من قطاعات األعمالي دخل بیان صاف

  :٢٠١٧و ٢٠١٨دیسمبر لعامي  ٣١صافي دخل البنك الموحد من قطاعات األعمال الرئیسیة كما في ب فیما یلي ملخص

  

  

  .من وحدات الدعم وغیرھا المخاطرو العملیاتوتقنیة المعلومات و المتعلقة بالوحدات المساندة بالبنك النتائجمل على صافي ت*تش

  قائمة المركز المالي الموحدة
  

 ٣١ملیار لایر سعودي كما في   ٩٣٫٨ملیار لایر سعودي مقارنة بـ  ٩٦٫١ م٢٠١٨دیسمبر  ٣١بلغ إجمالي الموجودات كما في 
  .%٢٫٤٥قدرھا و ارتفاعبنسبة  ٢٠١٧دیسمبر 

  اتستثماراال

 ٣١ملیار لایر سعودي في  ٢٤٫٦لیصل إلى  %١٣٫٣٦لایر سعودي أو  ارملی ٢٫٩بمبلغ  االستثماریة المحفظةصافي  ارتفع
من إجمالي  %٨٥٫١٥ ئتماني كدرجة استثماریةمن قبل وكاالت التصنیف اال. كما بلغت االستثمارات المصنفة ٢٠١٨دیسمبر 

 ٣١غیر المصنفة في  ). كما بلغت االستثمارات٨٦٫٧٤% :٢٠١٧( ٢٠١٨ دیسمبر ٣١المحفظة االستثماریة للبنك كما في 
). تتضمن ھذه األوراق المالیة بشكل رئیسي ٤٫٨٢%: ٢٠١٧من محفظة البنك االستثماریة ( ٪٦٫٠ما نسبتھ  ٢٠١٨دیسمبر 

  أسھم الشركات السعودیة واالستثمارات األخرى في صنادیق األسھم الخاصة.

 

  ٢٠١٧    ٢٠١٨  

  )بآالف الریاالت  (    )بآالف الریاالت  (  

 ٤٤٦٫٠٩١    ٣٢٨٫٧٢٥  الخدمات المصرفیة لألفراد

  ٧١٧٫٢٤٦    ٨٩٠٫١٩٣  للشركاتالخدمات المصرفیة 

  ٣٧٢٫٥٢٩    ٤٠٩٫٢٣٦  الخزینة واالستثمار

  ٦٫٣٦٨    ١٠٫٦٠٧  والوساطةدارة األصول إ

 )١٣١٫٤٣٦(   )١٨٠٫٠٤٣(  أخرى*

  ١٫٤١٠٫٧٩٨    ١٫٤٥٨٫٧١٨  صافي الدخل
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  صافي محفظة القروض والسلف

 ٣١ملیار لایر سعودي كما في  ٥٩٫٤حیث بلغ  ٢٠١٨في عام  مستواه تقریباً القروض والسلف على نفس  محفظة صافي بقيَ  
 ١٫٨رتفعت مخصصات خسائر االئتمان بقیمة ا وكذلك .٢٠١٧ملیار لایر سعودي في عام  ٥٩٫٦مقارنة بـ  ٢٠١٧دیسمبر 

  ).١٫٧٧%: ٢٠١٧( ٢٠١٨دیسمبر  ٣١كما في  ٪٢٫٩٣ملیار لایر سعودي كنسبة مئویة من إجمالي القروض والسلف إلى 

بحة رالمت اتفاقیاك الذبما في دة ة بالفائطتبرلمر افیة غیرلمصت المنتجاا ٢٠١٨ر یسمبد ٣١کما في ف لسلروض والقن اتتضمو
  .)وديسع لایرر ملیا ٣٧،٣: ٢٠١٧ودي (سع لایرر ملیا ٣٧،١بمبلغ رة إلجاع واالستصناوا

یحتفظ البنك في سیاق أنشطة اإلقراض العادیة بضمانات كضمان للتخفیف من مخاطر االئتمان على قروضھ وسلفھ. تشتمل  
خرى. تقدر القیمة العادلة للضمانات ألصول األاوراق المالیة والعقارات وألات المالیة واوالضمان ءالضمانات على ودائع العمال

  .)ملیار لایر سعودي ٤٦٫١: ٢٠١٧ملیار لایر سعودي ( ٤٩٫٤التي یحتفظ بھا البنك كضمان إجمالي القروض والسلف بمبلغ 

  ودائع العمالء

دیسمبر  ٣١ودي كما في سعل ملیار ریا ٦٣،٧لیبلغ  ٪٤،٦٦سعودي أو بنسبة ل ملیار ریا ٣،٣انخفضت ودائع العمالء بمقدار 
 ٪٣٩،٤٥ل ویمث ٪١،٣٢سعودي أو ل ملیار ریا ٠،٤والودائع األخرى بمقدار الودائع تحت الطلب  ضتانخفوكذلك . ٢٠١٨

ملیار لایر  ٢٫٩انخفضت الودائع ذات العائد الخاص بمقدار وكذلك  ،٢٠١٧في عام  ٪٣٨،٠٣دائع مقارنة بنسبة من إجمالي الو
  .٢٠١٨دیسمبر  ٣١خالل العام المنتھي في  %٧٫٠٣أو  سعودي

  قروض طویلة األجل

ملیار لایر  سعودي  ١٫٠بإبرام اتفاقیة قرض متوسط األجل مدتھ خمس سنوات بمبلغ  ٢٠١٦یونیو  ١٩قام البنك بتاریخ 
 ٢٠١٧سبتمبر  ٢٦خ . قام البنك بتاری٢٠٢١یونیو  ١٩ألغراض التشغیل العام. تم استخدام القرض بالكامل و ُیستحق سداده في 

ملیار لایر  سعودي ألغراض التشغیل العام. تم استخدام  ١٫٠بإبرام اتفاقیة قرض متوسط األجل آخر مدتھ خمس سنوات بمبلغ 
   .٢٠٢٢سبتمبر  ٢٦و ُیستحق سداده في  ٢٠١٧أكتوبر  ٤القرض بالكامل في 

شروط ل اً عن موعده وذلك وفق داد كل قرض مبكراً تخضع القروض لعمولة بمعدالت متغیرة على أساس السوق. ویحق للبنك س
على شروط تتطلب المحافظة على نسب مالیة معینة  أعالهوأحكام اتفاقیة التسھیالت لكل قرض. تشمل اتفاقیات التسھیالت 

مولة تلك عفیما یتعلق بأصل أو  تعثرباإلضافة إلى شروط أخرى والتي التزم البنك بھا بالكامل. لم یكن على البنك أي حاالت 
  القروض.

  الدیون الثانویة

ملیار لایر سعودي من خالل إصدار  ٢٫٠باستكمال عملیة إصدار سندات دین ثانویة بقیمة  ٢٠١٤یونیو  ٥قام البنك بتاریخ  
  خاص في المملكة العربیة السعودیة لصكوك الشریحة الثانیة المتوافقة مع الشریعة ومتطلبات رأس المال المساند.

. %١٫٤٥ نصف سنوي بمقدار سعر اإلقراض بین البنوك السعودیة (سایبور) لستة أشھر باإلضافة لـ الصكوك ربحاً  تحمل تلك
  سنوات بحیث یحتفظ البنك بالحق في االسترداد المبكر لھذه الصكوك في نھایة الخمس سنوات األولى ١٠یبلغ أجل ھذه الصكوك 

أصل أو فیما یتعلق ب تعثرالنظامیة ذات الصلة. لم یكن على البنك أي حاالت من مدة األجل، وذلك بعد الحصول على الموافقات 
  عمولة سندات الدین الثانویة تلك.
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  إجمالي حقوق الملكیة وكفایة رأس المال
 

ملیار  ١٤،٣مقارنة بمبلغ ل ملیار ریا ١٣،٤إلى  لكیةانخفض إجمالي حقوق الم، ٢٠١٨ دیسمبر ٣١السنة المنتھیة في ل خال
ینایر  ١في  ٩اعتماد المعیار الدولي للتقاریر المالیة  الىاالنخفاض  ویعزى ھذا .٢٠١٧دیسمبر  ٣١سعودي كما في ل ریا

  .أسھم الخزینة شراءو، التسویة الخاصة بالزكاة للسنوات السابقةو، ٢٠١٨

ملیون سھم بعد تفعیل أسھم الخزینة التي یملكھا البنك.  ٦٩٣٫٧٥٥ م٢٠١٨دیسمبر  ٣١بلغ إجمالي عدد األسھم القائمة كما في  
في  ٪١٥٫٢٢مقارنة بـ  ٪١٣٫٩٩ تھنسب ما ٢٠١٩دیسمبر  ٣١بلغت نسبة إجمالي حقوق المساھمین إلى إجمالي األصول في 

  .٢٠١٧ر دیسمب ٣١في  ٦٫٩٥مقارنة بـ  ٢٠١٨دیسمبر  ٣١في  ٨٫٢٤. وبلغ معدل الرفع المالي للبنك ٢٠١٧دیسمبر 

   ٩اعتماد المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

 المتوقعالخسائر "األدوات المالیة" والذي قدم نموذج  ٩قام البنك بتطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم ، ٢٠١٨ینایر  ١في 
(ECL) .بأثر رجعي دون إعادة ذكر  ٩المالیة رقم ، قام بتطبیق متطلبات المعیار الدولي للتقاریر وفي اعتماد البنك لھذا المعیار

إلى تخفیض صافي إجمالي  ٩التقاریر المالیة رقم  عدادإلأدى تطبیق المعیار الدولي  المبالغ المقارنة للسنة السابقة المبلغ عنھا.
  .٢٠١٨ینایر  ١ملیون لایر سعودي في  ٨٢٣حقوق المساھمین بنحو 

  تسویة الزكاة

ملیون من  ٧١٢التي نتج عنھا خصم  الھیئة العامة للزكاة والدخلمع بتسویة التزاماتھ البنك  قام ،٢٠١٨دیسمبر  شھر خالل
  ."میةانظالمدفوعات الالزكاة وقسم " الطالع علىیرجى معلومات حول تسویة الزكاة لللمزید من ا. حقوق الملكیة

  أسھم الخزینة

شراء ل جي بي مورغان الدولیة للتمویل (جي بي مورغان) مع شركة ٢٠١٨یونیو  ١٤أبرم البنك اتفاقیة شراء أسھم بتاریخ 
للسھم الواحد أي ما یعادل  سعودي لایر ١٣٫٥٠جي بي مورغان مقابل  التي تملكھا شركةالبنك  أسھم من اً سھم ٥٦٫٢٤٥٫٣٥٠

  ملیون لایر سعودي. ٧٥٩٫٣

وتمت الموافقة على اتفاقیة شراء األسھم في اجتماع الجمعیة العامة غیر  جمیع الموافقات التنظیمیة المطلوبة تسلّم البنك الحقاً 
 شراءعملیة ال، أكمل البنك ٢٠١٨سبتمبر  ٢٧في و. )٢٠١٨ سبتمبر ٢٦ ھـ (الموافق ١٤٤٠ محرم ١٦العادیة الذي عقد بتاریخ 

عملیة نتیجًة ل رأس مال البنك ض. لم ینخفملیون لایر سعودي ٧٨٧٫٥ عملیات وضریبة دخل تقریبي قدرهتكالیف  تضمنت التي
  .لكیةحقوق المكانخفاض في  الشراء وتكالیفھا والتي تم عرضھا

 ١٨٫٧٤٩٫٨٦٠لشراء (میزوھو)  مع شركة بنك میزوھو المحدودة ٢٠١٨ نوفمبر ٢٩أبرم البنك اتفاقیة شراء أسھم بتاریخ 
ملیون لایر  ٢٥٣٫١للسھم الواحد أي ما یعادل  سعودي لایر ١٣٫٥٠مقابل  میزوھو التي تملكھا شركة بنكالبنك  أسھم من اً سھم

وط االتفاقیة مشروطة بوضع اللمسات األخیرة على بعض الشرالعملیات وضریبة الدخل التقریبیة. تكالیف ، ُمستثناة من سعودي
تم إغالق الصفقة ى أن یفیما یتعلق بضمان استیفاء جمیع المتطلبات التنظیمیة. تنص االتفاقیة عل خاصةً  ،الواردة في االتفاقیة

  بتاریخ یوافق علیھ البنك ومیزوھو بعد استالم جمیع الموافقات التنظیمیة المطلوبة.

عن طریق  حقاً البیعھا للمساھمین ویعید نما سیحتفظ بھا البنك كأسھم خزینة إو ،نتیجًة لھذه االتفاقیة رأس مال البنك لن ینخفض
  ة.لیة إصدار أسھم حقوق األولویآ تباع نفسإ
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  ولىشریحة األبرنامج صكوك ال

باالنتھاء من تكوین برنامج صكوك الدین الثانوي للشریحة األولى المتوافقة مع الشریعة (البرنامج).  ٢٠١٦في عام  قام البنك
أصدر البنك األوراق المالیة لصكوك الموافقة على ھذا اإلصدار من قبل السلطات الرقابیة ومن قبل مساھمي البنك.  توقد تم

  .٢٠١٨دیسمبر  ٣١ملیون لایر سعودي كما في  ١٫٧٨٥جمالي إبالشریحة األولى بموجب البرنامج 

ُتصدر صكوك الشریحة األولى بدون تاریخ سداد محدد وتمثل حقوق امتالك لحملة تلك الصكوك في موجودات الصكوك بما 
لحق الحصري ا للبنكو ،لصكوك ضمن حقوق الملكیةعلى البنك حیث تم تصنیف تلك اُیشكل التزام شرطي غیر مضمون وثانوي 

  للشروط واألحكام المنصوص علیھا في البرنامج. اً في السداد خالل فترة زمنیة محددة وفق

  كفایة رأس المال 

مراریة على االست قدرتھعربي السعودي لضمان مؤسسة النقد ال التي وضعتھابمتطلبات رأس المال  االلتزامیستمر البنك ب
  والمحافظة على قاعدة رأس مال قویة.

بمراقبة كفایة رأس المال واستخدام رأس المال النظامي. تفرض مؤسسة النقد العربي السعودي على البنك  بنكتقوم إدارة ال
ي مقابل الموجودات لرأس المال النظام %٩٫٨٧٥یقل عن  االحتفاظ بحد أدنى من رأس المال النظامي واالحتفاظ بمعدل ال

 المرجحة المخاطر.

مؤسسة النقد العربي السعودي، وبموجبھا یتم  التي حددتھاة رأس مالھا وذلك باستخدام المعدالت یبمراقبة مدى كفایقوم البنك 
قیاس مدى كفایة رأس المال وذلك بمقارنة بنود رأس المال النظامي المؤھل مع الموجودات المدرجة في قائمة المركز المالي 

  .ة بھاطر المتعلقالمخا ارات المحتملة والمبالغ االسمیة للمشتقات باستخدام المبالغ المرجحة إلظھااللتزامالموحدة والتعھدات و

 ٣١كما في  %٢٠٫٣٨ بـ مقارنة ٢٠١٨دیسمبر  ٣١كما في  %١٩٫٣٦لى إنخفضت نسبة كفایة رأس المال األساس والمساند ا
  .٢٠١٧دیسمبر 
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  الوضع المالي للخمس سنوات الماضیة موجز عن

  (بمالیین الریاالت السعودیة)  ٢٠١٨  ٢٠١٧  ٢٠١٦  ٢٠١٥  ٢٠١٤

  الدخل:ملخص قائمة           

  )١الدخل ( يإجمال ٢٫٨٣٩ ٢٫٧٩٢  ٢٫٥٥٧  ٢٫٦٦٧  ٢٫٦١٠

  )٢المصاریف ( يإجمال  ١٫١٣٣  ١٫٠٥٩  ١٫٠٥١  ١٫٠٣٣  ٩٤٣

  العملیات أرباح  ١٫٧٠٦  ١٫٧٣٣  ١٫٥٠٦  ١٫٦٣٤  ١٫٦٦٧

  المخصصات   ٢٤٧  ٣٢٢  ٤٥٣  ٣٠٥  ٢٣١

  صافي الدخل ١٫٤٥٩  ١٫٤١١  ١٫٠٥٣  ١٫٣٢٩  ١٫٤٣٦

  ملخص المیزانیة العمومیة:          

  صافي ،قروض وسلف ٥٩٫٤١٣  ٥٩٫٥٨٨  ٦٠٫٢٤٩  ٦٠٫٢٦٩  ٥٧٫٤٧٣

  صافي ،استثمارات  ٢٤٫٦٣٨  ٢١٫٧١٤  ٢١٫٤٤٨  ١٨٫٩٨٣  ٢٢٫٣٩٧

  ستثمارات في شركات زمیلةا  ١٫٠١٢  ١٫٠٢٠  ١٫٠٠٠  ٩٣٩  ٨٤٦

  جمالي الموجوداتإ  ٩٦٫٠٧٠  ٩٣٫٧٩٦  ٩٣٫٠٤٧  ٩٣٫٥٧٨  ٩٣٫٦٢٦

  قرض ألجل  ٢٫٠٣٠ ٢٫٠١٥  ٢٫٠٣٢  ٢٫٠١١  ٢٫٠٠٠

  سندات دین ثانویة  ٢٫٠٠٦  ٢٫٠٠٣  ٢٫٠٠٢  ٢٫٠٠٠  ٢٫٠٠٠

  ودائع العمالء  ٦٣٫٦٩٠  ٦٦٫٩٤٣  ٦٥٫٦٤٠  ٧٠٫٥١٨  ٧٠٫٧٣٣

  جمالي حقوق المالكإ  ١١٫٦٥٤  ١٣٫٤٩٤  ١٢٫٨٣٤  ١٢٫٠٣٦  ١١٫٨٥٢

  صكوك الشریحة األولى  ١٫٧٨٥  ٧٨٥  ٥٠٠  -  -

  جمالي حقوق الملكیةإ  ١٣٫٤٣٩  ١٤٫٢٧٩  ١٣٫٣٣٤  ١٢٫٠٣٦  ١١٫٨٥٢
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 .التابعةات والحصة في دخل الشركات یتضمن إجمالي الدخل كالً من دخل العملی  )١(
  

 .جمالي المصاریف التشغیلیة مستبعد منھا المخصصاتإ) إجمالي المصاریف تشمل ٢(

 
   المنشآت الصغیرة والمتوسطة ومتناھیة الصغر

 النوعي اإلفصاح

قام البنك بتعدیل تعریفھ للمنشآت الصغیرة والمتوسطة ومتناھیة الصغر بما یتماشى مع توجیھات مؤسسة النقد العربي السعودي 
 صنیفاتلتتقسیم یلي  وفیماملیون لایر سعودي في معدل دوران المبیعات السنوي.  ٢٠٠ویشمل اآلن العمالء أصحاب المبالغ إلى 

  تناھیة الصغر:المنشآت الصغیرة والمتوسطة وم

  *عدد الموظفین  المبیعات السنویة  التصنیف
  ٥ - ١  ملیون لایر سعودي ٣إلى  ٠من   الصغر متناھیة

  ٤٩ - ٦  ملیون لایر سعودي ٤٠ملیون إلى  ٣من   الصغیرة
   ٢٤٩ - ٥٠  ملیون لایر سعودي ٢٠٠ملیون إلى  ٤٠من   المتوسطة

   

 عدم وجود أرقام المبیعات السنویة حالةتستخدم أرقام عدد الموظفین في  *

 یتخذھا البنك للمنشآت الصغیرة والمتوسطة ومتناھیة الصغر التيمبادرات ال
 
 تفاقیة االتي تمت في  تعدیالترنامج كفالة لتتماشى مع الإعادة ھیكلة التمویل الخاصة بالبنك عبر ب

  .بھا الخاصةوالمعاییر البرنامج 
 
 ھیئة المنشآت الصغیرة والمتوسطة الذي یستھدف المنشآت المتوسطة  المشاركة في برنامج النخبة لدى

 من مجموع المشاركین. ٪٢٥الذین یشكلون  سریعة النمو وتم تسجیل عمالء البنك المستحقین
 
  والتي تھدف بشكل خاص  صندوق التنمیة الزراعیة التي أبرمھا البنك مع تمویلالاتفاقیة البدء في تنفیذ

 في القطاع الزراعي. الصغیرة والمتوسطة ومتناھیة الصغرلدعم قطاع المنشآت 
  

  والموظفین في الوحدة المنشآت الصغیرة والمتوسطة ومتناھیة الصغر وحدة
  

 في جمیع أنحاء الخدمات المصرفیة للشركات ، حیث یوجد غالبیة الموظفین في مجموعة MSMEینتشر موظفو 
 موظًفا. ١٨الصغیرة والمتوسطة الحجم الخدمات المصرفیة التجاریة. ویبلغ إجمالي موظفي إدارة المنشاّت 

  

        
  

  العائد على متوسط حقوق الملكیة %  ١١٫٩٩  ١٠٫٧٢  ٨٫٥٤  ١١٫١٢  ١٣٫٠٠

  العائد على متوسط الموجودات %  ١٫٥٤  ١٫٥١  ١٫١٣  ١٫٤٢  ١٫٦٥

  مالءة رأس المال %  ١٩٫٣٦  ٢٠٫٣٨  ١٨٫٩٣  ١٦٫٩٤  ١٧٫٠٨

  حقوق الملكیة إلى إجمالي الموجودات %  ١٣٫٩٩  ١٥٫٢٢  ١٤٫٣٣  ١٢٫٨٦  ١٢٫٦٦
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  البنك للمنشآت الصغیرة والمتوسطة ومتناھیة الصغر یقدمھا التي یةعمل التدریبالمبادرات وورش ال
 

 یوم ٨٢ عدد أیام التدریب المقدمة للموظفین 
 یوم ١٦ عدد أیام التدریب المقدمة للعمالء 

  

 الكمي اإلفصاح

 اللخ یلخص الجدول التالي المعلومات المالیة الرئیسیة لعملیات المنشآت الصغیرة والمتوسطة ومتناھیة الصغر الخاصة بالبنك
 : ٢٠١٨ عام

  التفاصیل
 متناھیة
  الصغر

  المجموع  المتوسطة  الصغیرة

 ائمةقالقروض المقدمة للمنشآت الصغیرة والمتوسطة ومتناھیة الصغر في 
   المالي المركز

١٫٨٣٤٫٠٩٥  ١٫٣٥٧٫١٣٢  ٤٥٧٫٦٧٨ ١٩٫٢٨٥  

القروض المقدمة للمنشآت الصغیرة والمتوسطة ومتناھیة الصغر خارج 
  (المبلغ المحلي)  المالي المركز قائمة

٨٤٨٫٢١٨  ٦٦٢٫٣١٧  ١٧٥٫٨٦٩  ١٠٫٠٣٢  

المنشآت الصغیرة والمتوسطة ومتناھیة الصغر في المیزانیة قروض 
  المالي المركز قائمةجمالیة في العمومیة كنسبة مئویة من القروض اإل

%٣٫٠٠%  ٢٫٢٢%  ٠٫٧٥%  ٠٫٠٣  

قروض المنشآت الصغیرة والمتوسطة ومتناھیة الصغر خارج المیزانیة 
  المالي المركز قائمةجمالیة خارج العمومیة كنسبة مئویة من القروض اإل

%٧٫١٩%  ٥٫٦١%  ١٫٤٩%  ٠٫٠٩  

          

  ٧٦١  ٥٠٤  ٢٤٢  ١٥  ) المالي المركز قائمةعدد القروض (داخل وخارج 

  ٢٦٠  ١٥١  ٩٤  ١٥  عدد عمالء القروض (مع حد التسھیل االئتماني) 

          

 المركز قائمةعدد القروض المضمونة تحت برنامج كفالة (داخل وخارج 
  ) المالي

٧٠  ٥  ٦٣  ٢  

 المركز قائمةمبلغ القروض المضمونة تحت برنامج كفالة (داخل وخارج 
  ) المالي

٧٤٫٩١٥  ٢٤٫٨٨٦  ٤٧٫٩٩٧  ٢٫٠٣٢  
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  التحلیل الجغرافي لإلیرادات

إیرادات البنك بشكل أساسي من أنشطتھ في المملكة العربیة السعودیة كما ھو موضح في الملخص أدناه:  كاملتحققت 

  (بآالف الریاالت السعودیة)

  

  

  

  

  

 

  دارة المخاطرإ

ورة تحدید في الوقت الراھن ضرتتطلب التحدیات التي تواجھھا قطاعات الخدمات المالیة والعملیات البنكیة في االقتصاد العالمي 
وقیاس وحصر المخاطر ومعالجتھا على نحو فعال إلى جانب ضرورة التوزیع الفعال لرأس المال لدعم المیزانیة والحصول 

  على أفضل نسبة من العوائد في مقابل المخاطر، حیث یواصل البنك جھوده الحثیثة في:

  .فعال تجنباً للخسائروحصر المخاطر وإدارتھا بشكل  (أ) تحدید وقیاس

  .(ب) تحقیق األرباح وتقدیم الخدمات البنكیة لجمیع عمالئھ بشكل أفضل

تبع البنك دلیل ی -بما فیھم الجھات التنظیمیة ووكاالت التصنیف االئتماني المصلحةولمواكبة توقعات أصحاب باإلضافة إلى ذلك 
 األبعاد المختلفة في أعمال البنك. معالجةیرتكز على  ألدارة المخاطر واضح وموثق

 الذي المخاطر إدارة سیاسة فھناك دلیل ،المخاطر إلدارة جمیع الجوانب تعالج التي السیاسات من شاملة لدى البنك مجموعة
یث یغطي ح السعودي العربي النقد الصادرة عن مؤسسة التوجیھیة المبادئ یعتبر دلیالً شامالً ومتكامالً جرى إعداده استناداً إلى

 ھیاكل یضاً أ كما یوضح الدلیل ،في سعیھ الحثیث نحو تحقیق أھدافھ التي تواجھ عمل البنك المخاطر كافة الدلیل بشكل موسع
المخاطر ومراقبتھا، ومن ھذه السیاسات وجود  ورصد إدارة التي یتبعھا البنك في المخاطر حوكمة المخاطر وسیاسات إدارة

  .الخزینة سیاسة ودلیل االئتمان، سیاسة ودلیل المخاطر، عمل لتقبل إطار

 خالل إطار عمل یرتكز على إطار تقبل المخاطر وذلك من تتصف بالشفافیة ومنھجیة مدروسة بطریقة مخاطره البنك یدیر
)RAF (التنظیمي للبنك وضمن  ضمن الھیكل للمخاطر الشاملة اإلدارة البنك، ویقوم على دمج إدارة مجلس والذي اعتمده
 بشكل دقیق لیتوافق مع من تقبل المخاطر وینسجم إطار العمل المرتكز إلى نطاق واسع. ملیات قیاس المخاطر ومراقبتھاع

ل كما یلتزم إطار عمفي البنك.  التي اعتمدھا مجلس اإلدارة وخطط رأس المال والسیاسات البنك ومع خطط أعمالھ استراتیجیة
 طارالمبادئ الخاصة إل"الذي أقره مجلس اإلدارة في  المالي بمفھوم االستقرار المخاطرمن تقبل  البنك المرتكز إلى نطاق واسع

 .السعودي العربي النقد والتي وافقت علیھا مؤسسة ،٢٠١٣ نوفمبر ١٨العمل الفعال لتقبل المخاطر" الصادر عن المجلس بتاریخ 

 

 

  اإلجمالي   المنطقة الشرقیة  المنطقة الغربیة   المنطقة الوسطى  

٢٫٧١٢٫٧٣٠  ٢٧٥٫٥٠٧  ٤٢٢٫٤٤٢ ٢٫٠١٤٫٧٨١  ٢٠١٨  

٢٫٦٥٩٫٨٨٣  ٣٤٨٫٦٧١  ٥٤٨٫٠٣٩ ١٫٧٦٣٫١٧٣  ٢٠١٧  
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  :التالیة لرئیسیةا الخصائص إطار عمل البنك المرتكز على إطار تقبل المخاطر یتضمن

 البنك الستراتیجیة التي یتعین تحّملھا نتیجة المخاطر طبیعة 
 المخاطر من مستوى وأقصى) طاقة تحمل المخاطر( العمل في إطارھا التي یمكن للبنك المخاطر من مستوى أقصى 

 )المخاطر تقبل( التي یتعین على البنك تحملھا
 األخرى المخاطر حدود( الدخول فیھا ینبغي التي الكمي للقیاس القابلة األخرى المخاطر من مستوى أقصى( 
 تقبل المخاطر لوحدات العمل في قیاسات( بحسب أنشطة األعمال في البنك العائدات مقابل للمخاطر المنشود التوازن 

 )البنك
 ومات،تقنیة المعل مع تلك المخاطر، ومخاطر وأمن التعویضات وتوافق برامج الثقافة المنشودة للتوعیة حول المخاطر 

 المخاطر من تقبل الفعال إلطار عمل البنك المرتكز إلى نطاق واسع لغرض التنفیذ العامة داخل البنك االلتزام وبیئة
 )التقاریر النوعیة حول المخاطر(

المخاطر وإطار إدارة  مدى تقبل عملیات حوكمة الشركات والموافقة علىإنشاء وتحدید سیر مجلس إدارة البنك مسؤول عن 
متثال إلرشادات مؤسسة النقد العربي مسؤول عن الموافقة على السیاسات وتنفیذھا لضمان اال أنھالصلة. كما  المخاطر ذات

فیما یتعلق بخسائر االئتمان المتوقعة)  ٩السعودي ومعاییر المحاسبة وإعداد التقاریر (آخر معاییر التقاریر المالیة الدولیة رقم 
مبادئ بازل. كما قام مجلس اإلدارة بالموافقة على دلیل السیاسات مع  وبما یتوافقفي القطاع  الممارساتك أفضل وكذل

 إطار سیاسة تقبلمجموعة من السیاسات بما في ذلك  تتضمنالمخاطر كدلیل شامل لسیاسة المخاطر والتي إدارة لمجموعة 
، لداخلیةا المال رأس كفایة تقییم خطةسیاسة و، األزمات اختبار تحملة سیاسوسیاسة الخزینة، وسیاسة االئتمان، و، المخاطر

  سیاسة مخاطر االحتیال، وسیاسة أمن المعلومات وغیرھا.و سیاسة المخاطر التشغیلیة،و

التي تتناول سیاسة  ٢٠١٨لعام  ٩وافق مجلس اإلدارة على سیاسة إطار عمل المجموعة الشاملة للتقاریر المالیة الدولیة رقم 
 إداریة، والتي یتم استكمالھا بسیاسات ٩المقاربة والتسعیر الخاصة بالمجموعة الدولیة إلعداد التقاریر المالیة للمجموعة رقم 

الدولي  والمعیار ٩إضافیة بما في ذلك سیاسة إطار إدارة البیانات والتحكم في المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة رقم 
  إلى جنب مع إجراءات المحاسبة والتشغیل ذات الصلة. جنباً  )إطار الحوكمة( ٩ رقم عداد التقاریر المالیةإل

، وھي لجنة فرعیة تابعة لمجلس اإلدارة، مسؤولة عن التوصیة اإلدارة مجلس بدعملجنة المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة  تقوم
ما بإدارة لجان مختلفة ب بنكقوم الیفعلى مستوى اإلدارة،  أما. البنك بسیاسات موافقة مجلس اإلدارة ولرصد المخاطر داخل

مسؤولة عن مختلف مجاالت اللجان  وھذه، والخصوم األصول االئتمان، ولجنةفي ذلك لجنة إدارة المخاطر المؤسسیة، ولجنة 
 للمعیار عمليالحوكمة واإلطار ال ة بسیاسةلجنة إدارة الخسائر المتوقعة على مستوى اإلدارة والمرتبط أماإدارة المخاطر. 

بما  ٩مسؤولة عن جمیع جوانب المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  فھي بالمجموعة الخاص ٩ رقم المالیة للتقاریر الدولي
  في ذلك خسائر االئتمان المتوقعة.

اختبار اإلجھاد، ولجنة مكافحة االحتیال وتشمل اللجان األخرى على مستوى اإلدارة لجنة إدارة المخاطر التشغیلیة، ولجنة 
 .اعتماد منتجات الحلول المالیة ولجنة ،المالي، ولجنة إدارة استمراریة األعمال، ولجنة توجیھ أمن المعلومات

ن عن ومسؤول مدیروندارة المخاطر برئاسة رئیس إدارة المخاطر الذي یساعده إلمجموعة  بنكدارة، لدى الاإلعلى مستوى 
  للتحصیل. و االئتمانوإدارة  االئتمانخاطر ومراجعة مخاطر إدارة الم

قریراً رسمیاً ت وتقدم ترتبط إدارة المراجعة الداخلیة في البنك بلجنة المراجعة التابعة لمجلس اإلدارة، سبق، ما إلى وباإلضافة
 ساند كفاءة وفاعلیة إطارتو دعم التزام وحدات العمل بسیاسات وإجراءات المخاطرتحول مراجعة أعمال البنك، و مستقالً 

 .ككل البنك مستوى المخاطر على عمل إدارة

الھامة التي من الممكن أن تتعرض لھا أعمال البنك إلى جانب اآللیات التي یعتمدھا البنك في  للمخاطر وصف یلي وفیما
 :المخاطر التصدي لھذه
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 :االئتمان مخاطر

ینشأ و ،المقترض أو أحد األطراف على الوفاء بالتزاماتھم المالیة تجاه البنكمخاطر االئتمان تتمثل باحتمالیة عدم قدرة 
ما تكمن ك. االستثماریة المقدمة للعمالء ومن المحفظة القروض والسلف المالیة االئتمانیة في األساس من للمخاطر التعرض
مثل خطابات االعتمادات، وخطابات  العمومیة المالیة التي ال تندرج ضمن المیزانیة األدوات في أیضاً  االئتمانیة المخاطر

 .منح تسھیالت ائتمانیة والتزامات الضمانات والمشتقات،

 بةمراق وعملیة االئتمانیة یشتمل على قسم خاص لمراجعة المخاطر االئتمان مخاطر إلدارة شامل عمل إطار البنك لدى یوجد
تخدم البنك التزاماتھا المالیة نحو البنك حیث یس سداد المقابلة في طرافاأل تعثر ویقوم البنك بتقییم احتمال. االئتمانیة المخاطر

  .تصنیف داخلیة لتقییم احتماالت التعثر تلك أدوات

 .دعت الحاجة لذلك ما متى رئیسیة، تصنیف لوكاالت خارجیة أیضاً تصنیفات البنك كما یستخدم 

 السوق: مخاطر

عرضة  لمالیةا لألدوات المستقبلیة النقدیة التدفقات لألدوات المالیة أو العادلة القیمةالتي تكون فیھا  ھي المخاطر السوق مخاطر
  .األسھم األجنبي وأسعار الصرف وأسعار العموالت أسعار مثل األسواق توجھات في التغیرات للتقلب بسبب

  :العموالت أسعار مخاطر

 ولألدوات المالیة أ العادلة القیمة على سوف تؤثر العموالت أسعار في أن التغیرات احتمال من العمولة أسعار مخاطر تنشأ
. محددة فتراتل أسعار العموالت للفجوات في وقد وضع مجلس اإلدارة حدوداً . المالیة لألدوات المستقبلیة النقدیة على التدفقات

 حدود منض ى تلك المراكزلضمان المحافظة عل التحوط استراتیجیات ویستخدم دوري بشكل مراكزه أیضاً  كما یراقب البنك
  .فجوات األسعار المقررة

  أسعار الصرف األجنبي مخاطر

مركزھا المالي  على األجنبیة للعمالت السائدة الصرف أسعار في التقلبات مخاطر ھي أسعار الصرف األجنبي مخاطر
ء ساعات أثنا لحدود المراكز إجمالي وبشكل عملة التعرض لمخاطر كل لمستوى حدوداً  اإلدارة مجلس ویضع. وتدفقاتھا النقدیة

  مستمر.  دوريحیث یقوم البنك بمراقبة تلك المراكز بشكل  الیوم المختلفة على حد سواء،

  األسھم أسعار مخاطر

 في تملةمح لتغیرات نتیجة االستثماریة للبنك المحفظة في لألسھم العادلة القیمة انخفاض مخاطر ھي األسھم أسعار مخاطر
 صناعة، لمخاطر كل التعرض لمستوى حدوداً  اإلدارة مجلس ویضع. األسھم الفردیة وفي قیمة األسھم مؤشرات مستویات

 .مستقل بشكل العام الستثمار المحفظة، ویقوم البنك بمراقبة تلك الحدود والحد

  السیولة: مخاطر

. قبولةم عندما یكون ذلك ضروریاً وبتكلفة بھ الخاصة التمویل متطلبات تلبیة عدم قدرة البنك على مخاطر ھي السیولة مخاطر
جفاف  سببی قد وھو ما للبنك، االئتماني التصنیف أو بسبب خفض السوق في التقلبات ویمكن أن تنجم مخاطر السیولة عن

 .متوقع غیر معینة بشكل تمویل مصادر

. عملیاتھ یومیة كافیة إلنجاز سیولة وفرت لدى البنك لضمان والمطلوبات حالة استحقاق الموجودات عن كثب البنك إدارة تراقب
لى الودائع ونسبة القروض إ الثابت التمویل صافي السیولة ونسبة كما یراقب البنك كذلك وبشكل دوري منتظم نسبة تغطیة

نتظمة اختبارات دوریة م البنك یجري كما. السعودي العربي النقد كي تكون منسجمة مع المبادئ التوجیھیة لمؤسسة بانتظام
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والظروف األكثر ضغطاً وصعوبة في  العادیة الظروف من كالً  تشمل المتغیرات التي من مجموعة إطار في السیولة لجھد
 .لجنة الموجودات والمطلوبات في البنك المنتظمة ولموافقة للمراجعة السیولة وإجراءات كافة سیاسات وتخضع .السوق

 التشغیلیة: المخاطر

ا مخاطر الخسارة الناجمة عن عدم كفاءة أو فشل العملیات الداخلیة أو فشل األفراد أواألنظمة، تعرف المخاطر التشغیلیة بأنھ
 أو تلك الناجمة عن حوادث خارجیة.

یتضمن إطار عمل إدارة المخاطر التشغیلیة لدى البنك تعریفاً شامالً للمخاطر التشغیلیة على نطاق البنك ككل كما یحدد اإلطار 
تعریف مخاطرھا التشغیلیة وتقییمھا ومراقبتھا ومعالجتھا. كما تتضمن سیاسات وإجراءات وضوابط  العملیات التي یتعین

المخاطر التشغیلیة المعتمدة لدى البنك تفصیالً شامالً للنواحي الرئیسیة إلطار عمل المخاطر التشغیلیة. ویقوم البنك بإجراء 
م العمل والوحدات المساندة في البنك وذلك من خالل عملیة التقییم تقییم مستمر للمخاطر التشغیلیة وضوابطھا في كافة أقسا

الذاتي للمخاطر ومراقبتھا، كما تتم مراقبة خطط العمل المتفق علیھا والناتجة عن عملیة التقییم الذاتي للمخاطر ومراقبتھا 
خسائر التي المراقبة المستمرة لل ووضع منظومة خاصة بتقبل المخاطر التشغیلیة على مستوى البنك ككل. وتشمل تلك العملیة

یتكبدھا البنك فعالً من المخاطر التشغیلیة واتخاذ اإلجراءات التصحیحیة للتخلص من تلك الخسائر أو خفضھا إلى أقصى حد 
ممكن في المستقبل. كما وضع البنك أیضاً مجموعة من المؤشرات الرئیسیة للمخاطر تغطي كافة وحدات وأقسام العمل في 

 ن أجل تسھیل مراقبة المخاطر التشغیلیة وإدارتھا بشكل فعال.البنك م

 مخاطر الجرائم المالیة

تشكل الجرائم المالیة خطراً كبیراً على كل من المؤسسات المالیة وموظفیھا، فتؤثر سلباً حال وقوعھا على قوة البنك وتقییمھ 
لخدماتھ البنكیة وتھز ثقة أصحاب المصلحة فیھ، كما أنھا تعرض استمراریة وجود البنك للخطر، وتضر بسمعتھ على 

 تعملعلى مواصلة خطتھ لتحسین وتطویراإلطار الذي  ٢٠١٨البنك خالل عام الصعیدین المحلي والعالمي. لذا فقد حرص 
  حتیال المالي.حتیال، والسیاسات واألنظمة لمراقبة ومكافحة االمن خاللھ إدارة مكافحة وكشف اال

 حتیال. كما تتضمن سیاساتحتیال لدى البنك مبادئ كشف وتقییم ومعالجة االیتضمن إطار عمل قسم مكافحة وكشف اال
مل مكافحة ع إلطار الرئیسیة حتیال المالي المعتمدة لدى البنك تفصیالً شامالً للنواحيوإجراءات وضوابط مكافحة وكشف اال

  حتیال المالي.وكشف اال

ستجدات فیما مالآخر وب البنك حالةحتیال لدى البنك بطالع  لجنة مكافحة وكشف االاب دوریاً حتیال یقوم قسم مكافحة وكشف اال
 حتیال المالي.باالیتعلق 

 مخاطر األمن السیبراني

دارة أمن المعلومات إة معقدة وسریعة التغیر. تتعامل من السیبراني مجال شاق ذو طبیعمجال أمن المعلومات واأل عتبری
خاطر والممن المعلومات أدارة إالمستمرة ألمن المعلومات. وقامت والمخاطر التشغیلیة في البنك بشكل سباق مع التحدیات 

ت من من المعلوماأمنیة متعددة ذات طابع دفاعي للوقایة والكشف واالستجابة لمخاطر أجراءات إالتشغیلیة بوضع ضوابط و
منیة والتقییم الدوري عن طریق محاكاة خالل مركز العملیات األمنیة التقنیة على مدار الساعة وبرنامج إدارة الثغرات األ

  من السیبراني.األ دفاعاتلكترونیة لتعزیز الھجمات اإل

كما یعزز البنك ھیكلة الحوكمة القائم على تطبیق أفضل الممارسات األمنیة وتعزیز ثقافة أمن المعلومات من خالل تنفیذ 
دارة أمن المعلومات والمخاطر التشغیلیة بتطویر وتنفیذ إبرامج توعویة مختلفة تستھدف الموظفین والعمالء. قامت 

ریة عتماد سا، والتي تمت الموافقة علیھا من قبل لجنة أمن المعلومات بالبنك. وقد تم ٢٠٢٠-٢٠١٨دة لفترة االستراتیجیة الجدی
 ماك لیھا بشكل كامل كجزء ال یتجزأ من كافة اإلجراءات العملیة والتقنیة.إونزاھة وخصوصیة المعلومات وضوابط الوصول 

التي استھدفت منطقة الشرق األوسط والمملكة العربیة السعودیة ولم  تمكن البنك من مواجھة العدید من الھجمات السیبرانیة
  .٢٠١٨تسجل أي خسائر مالیة او عملیة في عام 
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وعدد من  ةالداخلی المراجعةدارة إالمخاطر من قبل جھات مستقلة مثل لقد تم عمل عدد من التدقیقات المعتمدة على قیاس 
) والتي أسفرت عن نتائج ISO 27001( الجھات الخارجیة ومنظمات التصدیق واالعتماد مثل نظام إدارة أمن المعلومات

) ونظام سویفت العالمي PCI-DSSیر أمن بیانات بطاقات الدفع اإللكتروني (یمتثال للمتطلبات األمنیة لمعاناجحة. كما تم اال
انات أخرى إضافیة لتطبیق ضوابط وإجراءات أمن المعلومات. وقد تم تقییم قابلیة تطبیق وضم (SWIFT)للتحویالت النقدیة 

بأفضل المعاییر  االلتزاملضمان  وذلك ،(GDPR)بعض القوانین الدولیة، مثل قانون حمایة البیانات العامة لالتحاد األوروبي 
یبراني من الستشغیلیة تلتزم بتطبیق لوائح وقوانین األدارة أمن المعلومات والمخاطر الإلى ذلك، فإن إضافة إوالممارسات. 

  كمل وجھ.أالھیئة الوطنیة لألمن السیبراني ومؤسسة النقد العربي السعودي على  عنالصادرة 

 خطة استمراریة العمل

من البنك لمدى أھمیة التخطیط الستمراریة األعمال فقد واصل البنك سعیھ محرزاً تقدماً في ھذا المجال خالل عام  إدراكاً 
الستمراریة األعمال من شأنھ تسھیل تصدي البنك بطریقة فوریة مدروسة ومنسقة  . وال شك أن وجود خطة فعالة٢٠١٨

 بنك. أزمات االنقطاع أو التوقف الخطیر لعملیات ال لمواجھة

واإلجراءات المتعلقة بھا، حیث أجرى  ستمراریة األعمالبتعزیز مستوى اختبارات خطتھ ال  ٢٠١٨وقد قام البنك خالل عام 
اختباراً امتد لخمسة  ٢٠١٨ انقطاع العمل. كما أجرى البنك بنجاح في شھر دیسمبر البنك اختبارین منفصلین ناجحین لحاالت

 حتیاطي. على العمل من خالل مركز المعلومات االأیام متواصلة لقیاس قدرة البنك 

نقطاع التي تستدعي تشغیل كافة األنظمة المھمة من خالل مركز تحسین قدرتھ لمواجھة أزمات اال فيوسیستمر البنك 
  عتماد أو الحاجة لمركز المعلومات الرئیسي.حتیاطي دفعة واحدة كبدیل ودون االالمعلومات اال

ویواصل البنك  ٢٠١٩ مفي بناء مركز معلومات احتیاطي جدید والذي یتوقع أن یتم تشغیلھ خالل عا حرز البنك تقدماً أكما 
)  ٢٢٣٠١ISOشھادة ( استطاع البنك المحافظة علىحیث  ،تركیزه على تدریب الموظفین على خطة استمراریة العمل

جھة مستقلة ومتخصصة بعملیات التدقیق  استمراریة األعمال، بعد مراجعة عملیات البنك من قبل إدارة الخاصة بعملیة
  واالعتماد. 

  تقنیة المعلوماتالخاصة ب التحول استراتیجیة
  

الخطة االستراتیجیة ب االلتزاممن ضالتي تت ٢٠١٨تقنیة المعلومات للعام  مجموعةساھمت عدة عوامل في تشكیل استراتیجیة 
خالقة ): التركیز على بناء بنیة تحتیة مرنة وحلول أعمال ٢٠١٩ – ٢٠١٥المعتمدة إلدارة تقنیة المعلومات ( لخمسة سنوات

، وااللتزام المستمر بتعلیمات الجھات التكالیفدارات األعمال، ومواجھة تحدیات ارتفاع إل المتزایدة متطلباتالم مع ءتتوا
   .الفعالة وجیھات مجلس اإلدارة الخاصة باالستدامة والحوكمةالرقابیة المصرفیة المحلیة والدولیة، وتلبیة ت

  نجاز ما یلي:إ ستطاعت المجموعةا وعلى ضوء ذلك

  راف للعملیات بدایة من الص ةتمتة كاملأاالنتھاء من تطویر نظام الصرافین في الفروع لیشمل جمیع العملیات مع
 .رشفة الوثائق بالكاملأالموافقات على االستثناءات وكذلك  شامالً  ةبالعملیات الداخلی وانتھاءً 

 ةالحاج دون ةصدار وتجدید البطاقات المختلفإ، لیتمكن العمالء من ةاألولى من الفروع الذكی ةتم تطبیق المرحل 
 ة.ساع ٢٤لزیارة الفروع، وعلى مدى 

  العمالء  لیتمكن -صدار بطاقة الصرافإ مع-لزیارة الفروع  ةنترنت دون الحاجاإلعبر تطویر نظام فتح الحسابات
زیارة ل الحاجةفي خفض  ةحسابات لدى البنك، وساھمت ھذه العملیالیوجد بھا فروع من فتح  في المناطق التي ال

 ة.ملحوظ ةالفروع بصور
 لزیارة الفروع ةالحاجعمالء دون ال عادة تمویلإل ةجدید ةتم تطویر وتطبیق آلی. 
 ةالمتكرر ةاآللي للوظائف الیدویبدال تم تطبیق نظام اإل )Robotics تمام نفس إ تتولى األنظمة واآلالت)، حیث

 تین.فائق ة ودقةالعملیات بسرع
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 انات من الحصول على بی لكي یتمكن البنك ةللربط مع مختلف الجھات الحكومی ةمتطور ةتم تطویر بنیة تحتی
  .عولزیارة الفر الءمالع وتخفیض حاجةتساھم في سرعة ودقة العمل  ةآلی ةبصوروتحدیثھا العمالء 

 ةكترونیلاإل ةنترنت والمحفظواإل ةتم تطویر وتطبیق العدید من آلیات الدفع من خالل الھواتف المحمول. 
  ة تاحة محافظ متعددإوكذلك  ،ةعالمی ةعمل ٥٠ضافة إلبطاقة السفر من خالل السماح ب ةضافة تحسینات مھمإتم

 ة.للبطاق ومنفصلة
  بمؤسسة النقد ةالخاص ةصدار التقاریر النظامیإتمتة نظام خاص ألتم تطبیق. 

ترقیة ما تمت كتحسینات رئیسیة للبنیة التحتیة على مستوى الشبكات والذاكرة والخادمات البنك بإجراء  قام ٢٠١٨عام  خالل
  دعم تقدیم خدمات أفضل. في سبیل أنظمة البنك

   قطاعات البنك

لدیھ منتجات وخدمات في مختلف األنشطة والقطاعات  باستحداث واستمرعدداً من اإلنجازات  ٢٠١٨حقق البنك في عام 
  تلبیًة الحتیاجات عمالئھ ولیواكب تطلعاتھم.

ة ھي: الخدمات المصرفیة لألفراد، الخدمات المصرفیة للشركات، یتتوزع أنشطة البنك على ثالثة قطاعات أعمال رئیس
العملیات بین قطاعات األعمال بناًء على الشروط واألحكام التجاریة من خالل استخدام أسعار التحویل ویجري تنفیذ  والخزینة،

من القوائم المالیة الموحدة على ملخص نتائج قطاعات األعمال لعامي  ٢٩ومنھجیات التخصیص. ویحتوي اإلیضاح رقم 
  .٢٠١٨و ٢٠١٧

  وھي: ،یمتلك البنك ثالثة قطاعات رئیسیة
  

 رادقطاع األف

یقدم البنك تشكیلة واسعة من الخدمات المصرفیة التقلیدیة وتلك المتوافقة مع الضوابط الشرعیة لألفراد والمؤسسات العامة 
وعبر شبكة من الفروع موزعة على مناطق المملكة العربیة السعودیة. وتشمل الخدمات الحسابات الجاریة، وحسابات التوفیر 

والمرابحة اإلسالمیة، كما یقدم البنك مجموعة من المنتجات المصرفیة المتوافقة مع الضوابط الشرعیة وحسابات الودائع ألجل، 
  من خالل فروعھ. ویمتلك البنك شبكة واسعة من أجھزة الصراف اآللي لتغطیة مناطق المملكة العربیة السعودیة.

 قطاع الشركات 

دمات مالیة ذات جودة نوعیة عالیة للشركات والمؤسسات التجاریة تركز الخدمات المصرفیة للشركات على تقدیم منتجات وخ
 اراتاإلدوالمؤسسات المالیة وقطاع األعمال من المنشآت الصغیرة والمتوسطة ومتناھیة الصغر. ویتم تقدیم ھذه الخدمات من 

مقدمة تمویل والمنتجات المالیة الاإلقلیمیة الثالث للبنك في الریاض وجدة والخبر لتوفیر حلول مالیة مبتكرة. وتشمل الخدمات 
المشاریع، وتمویل رأس المال العامل، وتمویل التجارة والخدمات، واالعتمادات المستندیة للواردات والصادرات، وخطابات 
االعتماد للدفع عند االقتضاء، وخطابات الضمان، وخصم الكمبیاالت، والتحصیالت بأنواعھا ومنتجات أخرى متعلقة بالتجارة 

امة والمتوافقة مع الضوابط الشرعیة، كما تقدم الحلول المالیة المبتكرة إلدارة النقد والتي تعتمد على أفضل التقنیات المتوفرة الع
  ألتمتة العملیات. 

  قطاع الخزینة واالستثمار 

نك محفظة االستثماریة للبیتولى ھذا القطاع مسؤولیة إدارة المتاجرة بالعمالت األجنبیة، وإدارة التمویل والسیولة، وإدارة ال
والمنتجات المالیة. كما تقوم إدارة الخزینة أیضاً بإدارة ھیكل الموجودات والمطلوبات الخاص بالبنك، ومخاطر أسعار الفائدة 

  وإدارة الشركات الشقیقة وإدارة المؤسسات المالیة. ة،والسیول
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  مالء "فضي" و"ذھبي" و"بالتینیوم"برامج الع 

التي صممت خصیصاً لتلبیة احتیاجاتھم المصرفیة عبر باقة من الخدمات والمنتجات ویقدم البنك ثالثة برامج لعمالئھ الممیزین 
التي تتناسب مع نمط وأسلوب حیاتھم، حیث یوفر البرنامجان "بالتینیوم" و"ذھبي" عالقة مصرفیة رفیعة المستوى وخدمات 

  .، إذ یقوم بخدمتھم في عالم من الخصوصیة التامة وبأرقى أسالیب التعامل البنكيحصریة مخصصة للنخبة من عمالء البنك

  الخدمات البنكیة اإللكترونیة

خدمات ومنتجات مبتكرة لعمالئھ والتي ُتسھم في  إذ یقدمالبنك السعودي لالستثمار رائداً في مجال الخدمات الرقمیة  ال یزال
بنكیة السھلة والمالئمة والتي تتوافق مع استراتیجیة البنك في المجال الرقمي رفع مستوى الخدمة واستمراریة التجربة ال

 اإللكتروني.

خالل السنوات الماضیة، قام البنك السعودي لالستثمار بإطالق العدید من التقنیات والقنوات والخدمات الجدیدة لیواكب 
خطوة متقدمة في سعیھ الدؤوب لتقدیم الخدمات األفضل التطورات العالمیة في الخدمات البنكیة اإللكترونیة وھو ما یعتبر 

  لعمالئھ.

یقدم البنك السعودي لالستثمار لعمالئھ األفراد قنوات متعددة تلبیًة لجمیع متطلبات العمالء والتي تشمل (الموقع اإللكتروني 
ت الرد الصوتي اآللي. وتقدم وتطبیقات البنك لألجھزة الذكیة) وأجھزة الصراف اآللي، وأجھزة الصراف التفاعلي، وقنوا

وخدمات دفع الرواتب، وخدمات إدارة  ،أیضاً قنوات خاصة لعمالء الشركات والمؤسسات والتي تشمل الموقع اإللكتروني
  .)B2Bالنقد وخدمات (

خص تتلوالتي  ٢٠١٨و باإلضافة لما سبق، ھنالك العدید من الخدمات والتحسینات التي قدمھا البنك لعمالئھ خالل عام 
  :في

 ةنیرولكتاإل الخدمات البنكیةصدار الخطابات والشھادات للعمالء من خالل إتمتة عملیات أ. 
 حدث التقنیاتأبو، الخاص باألجھزة الذكیةلكتروني تطبیق البنك اإللصدار جدید إ. 
 رونیةاإللكت البنكیة الخدماتمن  ةالمنزلی ةللعمال ةالمصرفی بطاقات "إیزي بي"صدار إتمتة عملیة طلب وأ. 
  ألغراض تحدیث العنوان الوطني  اإللكترونیة البنكیة الخدماتالتحدیث اآللي لبیانات العمالء من خالل

 .ةوبیانات الھوی
 تاحة محافظ إوكذلك  ،ةعالمی ةعمل ٥٠ضافة إببطاقة السفر من خالل السماح ب ةخاص ةضافة تحسینات مھمإ

 .اإللكترونیة البنكیة الخدماتم بھا من خالل كوالتح ةللبطاق ة ومنفصلةمتعدد
 من حیث السماح باستخدامھا للشراء عبر  ةلكترونیدارة بطاقة الصراف من خالل القنوات اإلإضافة خدمة إ

 .نترنتإلا
 دون الحاجة لتدخل  الموظفین " لرواتبیزي بي"إدارة بطاقات من الخدمات للشركات إل ةضافة مجموعإ

 .البنك
  خدمات البنك اإللكترونیة عبر الموقع اإللكتروني وتطبیقات األجھزة الذكیة لتواكب أحدث تطویر وتحسین

 الممارسات التقنیة العالمیة التي تسھم في رفع الجودة وتقدیم التجربة البنكیة األفضل للعمالء.
 

عدید من لالستثمار حالیاً على ال الخدمات المالیة، یعمل البنك السعودي وأتمتةوفي سیاق توجھ المملكة االستراتیجي لتطویر 
) الھادفة لتقدیم العدید من الخدمات والحلول التقنیة FinTechالمبادرات المبتكرة والجدیدة التي تعتمد على التقنیة المالیة (

  التي تستھدف عمالء البنك الحالیین أو غیرھم.ولعملیات الدفع اإللكتروني 

اإلعالم الرقمیة عامالً رئیسیاً في تعزیز التواصل بین البنك وعمالئھ عند التعریف باإلضافة إلى ذلك، أصبحت قنوات ووسائل 
بالمنتجات والخدمات الجدیدة أو لزیادة وعیھم ومعرفتھم بھذه المنتجات والخدمات مما أثمر في تحسین التجربة البنكیة بین 

  العمیل والبنك.  



        

  م٢٠١٨ لعام تقریر مجلس اإلدارة

 

CONFIDENTIAL - Government 
18 

  شبكة الفروع

جھازاً  ٤١٩قسماً للسیدات. یقوم البنك بتشغیل  ١١ تشملفرعاً  ٥٢م ٢٠١٨دیسمبر من عام  ٣١عدد فروع البنك في  بلغ
 ٩٣٠٠ن لى أكثر مإضافة في أنحاء المملكة العربیة السعودیة. باإل تتوزع التيیداع والصراف التفاعلي للصراف آلي واإل
 جھازاً لنقاط البیع.

    اإلسالمیةبرنامج (األصالة) للصرفیة 
  

صالة) األتاحة برنامج (إالبنك في  تمرفقد اس ،اعتبارھا توجھاً استراتیجیاً بسالمیة وھمیة المتزایدة للمصرفیة اإلدراكاً باألإ
ندرج تحتھ العدید من الخدمات والمنتجات المصرفیة المتوافقة مع الضوابط الشرعیة والمجازة من الھیئة الشرعیة تالذي 
  غلب المدن الرئیسیة في المملكة.أفرعاً منتشرة في  ٤٨من خالل  یقدمھا البنكوالتي  ،للبنك

 ٣٧٫١استطاع البنك رفع حجم التمویل والودائع المتوافقة مع الضوابط الشرعیة حیث بلغ حجم التمویل  ٢٠١٨وخالل العام 
  كما في نفس التاریخ.ملیار لایر سعودي  ٥٧٫٤لى إ سالمیةوارتفعت الودائع اإل ٢٠١٨مبر دیس ٣١كما في ملیار لایر سعودي 

 ستراتیجیة الشراكات اال

  :وھيیمتلك البنك أربع شركات تابعة 
  

   شركة االستثمار لألوراق المالیة والوساطة (االستثمار كابیتال): والتي تقدم خدمات الوساطة وإدارة األصول وخدمات
. ملیون لایر سعودي ٢٥٠ویبلغ رأس مالھا  ستثماریة،الالترتیب والحفظ في األوراق المالیة والخدمات المصرفیة ا

. ال یوجد أي أدوات دین على %١٠٠ملیون سھم ویمتلك البنك جمیع األسھم بنسبة  ٢٥عدد األسھم المصدرة فیھا 
وتم تحویلھا لشركة مساھمة مقفلة في عام  ٢٠٠٧الشركة. تأسست الشركة كشركة ذات مسؤولیة محدودة في یولیو 

ومحافظ وخدمات الحفظ واستشارات مصرفیة . تقدم الشركة خدمات استثماریة على شكل صنادیق استثمار ٢٠١٥
، منھا ٢٠١٨دیسمبر  ٣١ملیون لایر سعودي كما في ١٥٫٢٢٨استثماریة، وقد بلغ مجموع الموجودات تحت إدارتھا 

  دار تحت محافظ متوافقة مع الضوابط الشرعیة.  تملیون لایر سعودي ١٫٤٦٢
  ألف لایر  ٥٠٠شركة السعودي لالستثمار العقاریة المحدودة: وھي شركة ذات مسؤولیة محدودة یبلغ رأس مالھا

، وال یوجد أي أدوات دین على الشركة. نشاطھا الرئیسي ھو حفظ األصول %١٠٠سعودي ویمتلك البنك فیھا نسبة 
  العقاریة المفرغة للبنك على سبیل الضمانات.

 ألف لایر سعودي  ٢٥ى لالستثمار المحدودة: وھي شركة ذات مسؤولیة محدودة یبلغ رأس مالھا شركة السعودي األول
، وال یوجد أي أدوات دین على الشركة. نشاطھا الرئیسي ھو تملك أسھم في شركة %١٠٠ویمتلك البنك فیھا نسبة 

 أمریكان إكسبریس السعودیة.
 :"تم تسجیل الشركة كشركة ذات مسؤولیة محدودة في جزر  "شركة البنك السعودي لالستثمار لألسواق المحدودة

. ال یوجد لدى %١٠٠یمتلك البنك فیھا نسبة ألف لایر سعودي  ١٨٧٫٥یبلغ رأس مالھا . ٢٠١٧كایمان في یولیو 
الشركة أي أدوات دین مصدرة. النشاط الرئیسي للشركة ھو القیام بعملیات المشتقات المالیة باإلضافة إلى عملیات 

 الشراء نیابة عن البنك. إعادة
 

باإلضافة إلى ما سبق، یساھم البنك السعودي لالستثمار في ثالثة شركات زمیلة في المملكة العربیة السعودیة وذلك على النحو 
  التالي :

  ملیون لایر سعودي.  ١٠٠شركة أمریكان إكسبریس (السعودیة): وھي شركة مساھمة سعودیة مقفلة یبلغ رأس مالھا
من األسھم المصدرة، ونشاطھا  %٥٠ملیون سھم تمثل  ٥ملیون سھم ویمتلك البنك  ١٠ھم المصدرة فیھا عدد األس

  الرئیسي ھو إصدار البطاقات االئتمانیة وتقدیم منتجات وخدمات أمریكان إكسبریس األخرى في المملكة.
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  ملیون لایر  ٥٥٠رأس مالھا شركة أوریكس السعودیة للتأجیر التمویلي: وھي شركة مساھمة سعودیة مقفلة یبلغ
من األسھم المصدرة.  %٣٨ملیون سھم تمثل  ٢٠٫٩٠ملیون سھم ویمتلك البنك  ٥٥سعودي. عدد األسھم المصدرة فیھا 

  ونشاطھا الرئیسي ھو تقدیم خدمات التأجیر التمویلي في المملكة.
 ملیون لایر  ٩٠٥قفلة یبلغ رأس مالھا شركة أمالك العالمیة للتمویل والتطویر العقاري: وھي شركة مساھمة سعودیة م

من األسھم المصدرة.  %٣٢ملیون سھم تمثل  ٢٩ملیون سھم ویمتلك البنك  ٩٠٫٥سعودي. عدد األسھم المصدرة فیھا 
 ونشاطھا الرئیسي ھو تقدیم منتجات وخدمات التمویل العقاري.

  

 التصنیف االئتماني

في األسواق المالیة العالمیة، وبما أن االقتصاد العالمي یتجھ نحو التكامل، یعتبر التصنیف االئتماني عنصراً مھماً للمشاركة 
 اللتزاماتعد عملیة التصنیف االئتماني ضروریة لمجرد ضمان التمویل والدخول إلى أسواق رأس المال فحسب، بل إلظھار  لم

البنك بمراجعة شاملة لتصنیفھ االئتماني من  باتباع أعلى المعاییر في إدارة المخاطر المعترف بھا دولیاً. وخالل العام، قام
  خالل وكالتي "ستاندرد آند بورز" و "فیتش" للتقییم االئتماني. 

مع نظرة مستقرة ” ) A-2“ / “BBB“كما وقامت وكالة " ستاندرد آند بورز" باإلبقاء على تصنیف البنك بمنح البنك ( 
  تعرف وكالة "ستاندرد آند بورز" ھذین التصنیفین كالتالي:و .لألجلین الطویل والقصیر بدون تقلبات تستحق الذكر

 المقترض الحاصل على تصنیف  - التصنیف طویل األجل للمصدر“BBB ” یمتلك قدرة مالئمة قویة على الوفاء بالتزاماتھ
ة من ادیللتأثیرات السلبیة الناتجة عن التغیرات في الظروف واألحوال االقتص -نوعاً ما-المالیة، لكنھ أكثر عرضة 

  المقترضین الحاصلین على تصنیفات أعلى.
  2“المقترض الحاصل على  - شھراً) ١٢(أقل من التصنیف قصیر األجل للمصدر-A ” یمتلك مقدرة مقبولة على الوفاء

للتأثیرات السلبیة الناتجة عن التغیرات في الظروف واألحوال االقتصادیة  -نوعاً ما-بالتزاماتھ المالیة إال أنھ أكثر عرضة 
  من المقترضین الحاصلین على تصنیفات أعلى. 

  
ألجلین الطویل والقصیر بدون تقلبات تستحق مع نظرة مستقرة ل”) BBB+“ / “F2(“وقد منحت وكالة "فیتش" البنك تصنیف 

  . وتعرف وكالة "فیتش" ھذین التصنیفین كالتالي:الذكر
  
  یشیر التصنیف  -التصنیف طویل األجل للمصدر“BBB ”+ إلى وجود توقعات متدنیة لمخاطر االئتمان. ولدى المصدر

عرضة للتغیرات في الظروف واألحوال االقتصادیة من ات المالیة، إال أن ھذه القدرة أكثر االلتزامقدرة قویة على الوفاء ب
  الحاصلین على تصنیفات أعلى.

 یشیر تصنیف  -شھراً)  ١٢(أقل من  التصنیف قصیر األجل للمصدر“F2 ” إلى جودة االئتمان مع مقدرة مقبولة على الوفاء
  تصنیفات أعلى.ات المالیة، إالّ أن ھامش األمان لیس بحجم ھامش األمان للحاصلین على االلتزامب

  
جاءت ھذه التصنیفات نتیجة لقوة األداء المالي للبنك، ولجودة أصولھ المالیة، ومستوى الرسملة مدعومین بسیاسة مستقرة 
ومحافظة، ودرجة سیولة كافیة. وتأخذ ھذه التصنیفات باالعتبار أن البنك یعمل في أحد أقوى القطاعات المصرفیة وأفضلھا 

سط وجمیع األسواق الناشئة. وتعكس ھذه التصنیفات الممنوحة من قبل وكالتي "ستاندرد آند بورز" و تنظیماً في الشرق األو
 "فیتش" التقییم االئتماني لألساسیات االقتصادیة المتینة للمملكة باإلضافة إلى تصنیفاتھا االئتمانیة السیادیة.

  ة.ر "معاییر تصنیف استثماریة" في األسواق العالمیھذه التصنیفات من قبل وكالتي "ستاندرد آند بورز" و "فیتش" تعتب
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   االلتزامإدارة 
 

 ،لتزام ھي مجموعة مستقلة تضمن التزام البنك بجمیع القوانین واللوائح والقواعد المعمول بھا محلیاً وعالمیاً مجموعة اال
  لتزام.وتلعب دوًرا أساسًیا للحفاظ على سالمة البنك وسمعتھ من أي مخاطر قد تنشأ بسبب عدم اال

  لتزام:مجموعة اال اتمسؤولی

 تعریف وتحدید كل ما یواجھ البنك من مخاطر عدم  االلتزاممن مھام مجموعة  ستشارة:التعریف/ التحدید واال
، كما تعمل على حل مشاكل االلتزاموتقدیم المشورة في ھذا الجانب إلى األقسام المعنیة من وجھة نظر  االلتزام

  .امااللتزوتقدم المشورة للدوائر المعنیة بكیفیة وضع الضوابط والقواعد المالئمة لتأكید  االلتزامعدم 

 

 :قد  التي االلتزاممن مخاطر عدم  بنكالوتنفیذ ضوابط لحمایة  بأعداد مجموعة االلتزام تقوم المنع/ اإلیقاف
تمثل  .الخسائر المالیة أو األضرار التي تلحق بسمعة البنك أو القانونیةأو  تعرض البنك للعقوبات اإلداریة

أحد  أھم ركائز وعوامل النجاح الرئیسیة للبنك نظًرا للدور المھم الذي تقوم بھ في حمایة  االلتزاممجموعة 
  :وذلك من خالل التالي ،فضالً عن حمایة مصالح المساھمین والمودعین ،سمعة البنك  ومصداقیتھا

  
 التغییرات وأ التجاوزاتأو  دارة المخاطر التنظیمیة وتجنب العقوبات المالیة الناتجة عن االنتھاكاتإ 

 .المنصوص علیھا في القوانین أو اللوائح أو القواعد فضالً عن تعریفاتھا و تفسیراتھا
 جھات التنظیمیةزیز وتدعیم العالقات مع التع. 

 
 كاب ستثمار في ارتتنفیذ وتطبیق آلیات وإطار عمل لمنع استخدام حسابات وقنوات البنك السعودي لال

 وحمایة البنك من انتھاك القوانین واألنظمة ،بغسل األموال وتمویل اإلرھابالجرائم و خاصًة تلك المتعلقة 
 والعقوبات المحلیة والدولیة.

 لتأكد ل االتفاقیاتوالعقود والنماذج والخدمات والمنتجات والحسابات والعملیات و مراجعة إجراءات التشغیل
 .األعمال ذات العالقةمتھا للقوانین واللوائح التي تحكم أقسام ءمن تماشیھا ومال

  تعمیم القوانین واللوائح الجدیدة وتوجیھھا إلى أقسام األعمال ذات العالقة وتقدیم المشورة في ھذا الجانب
 .االلتزاممحتوى التعلیمات من منظور مع بما یتماشى 

 ل بھا موالتأكید على ضمان وجود ضوابط فعالة لحمایة البنك من مخالفة وتجاوز القوانین واللوائح المع
والمخاطر الناتجة عنھا مع اإلشارة  االلتزامبرفع تقاریر عدم  االلتزامكما تقوم مجموعة . محلیاً ودولیاً 

 .إلى الخطط التصحیحیة في ھذا الجانب
  

 :الضوابط الموضوعة. بفاعلیةصدار التقاریر الخاصة إبمراقبة و االلتزامتقوم مجموعة   المراقبة  
  

 بالتواصل مع الھیئات التنظیمیة والمشرعین وتمثیل البنك بالشكل الالئق  االلتزامتقوم مجموعة  :التواصل
  لحمایة البنك والحصول على الموافقات الالزمة بما یخص المنتجات.

  

كما أنھا تشمل جمیع  ،ھو أحد أھم أولویات البنك  التي تبدأ من مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة االلتزامتطبیق  مبادئ 
افة التزام قامت اإلدارة العلیا بتأسیس ثق ،الموظفین كونھا جزء ال یتجزأ من األنشطة التجاریة والتنفیذیة الیومیة للبنك. لذلك

  قویة وفعالة حیث أنھا تستند إلى أعلى معاییر النزاھة والشفافیة والمساءلة.
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  إدارة ضمان الجودة

من اإلجراءات والبرامج لتلبیة متطلبات مؤسسة النقد العربي السعودي ودعماً لروح التطویر قامت مجموعة الجودة بعدد 
 بأفضل المعاییر البنكیة، ومن أھم ھذه البرامج: االلتزامبتكار ومن أجل واال

  مذكرة موافقة لكل منتج أو خدمة مقدمة لتلبیة متطلبات مؤسسة النقد العربي السعودي  ٤٠٧نشر أكثر من
  د من الضوابط الضروریة لكل المخاطر المحددة في أي منتج أو خدمة جدیدة قبل إطالقھا.والتأك

  لشكاوي العمالء ضمن الحدود الزمنیة المتفق علیھا وفقاً لمتطلبات  %١٠٠المحافظة على تقدیم حلول بنسبة
مشكلة شكاوى  تعمل وحدة العنایة بالعمالء ضمن مجموعة الجودة على حل مؤسسة النقد العربي السعودي.

 العمالء والحفاظ على مؤشرات األداء الرئیسیة لمؤسسة النقد العربي السعودي.
 جودة المباني لضمان الحفاظ على المباني وفًقا لمعاییرعالمیة فیما یتعلق بقع اموالعادة تطویر معاییر إ

 قع.المستوى وإتمام الصیانة المطلوبة وفًقا للجودة المتوقعة والجدول الزمني المتو
  مجموعة متنوعة من حمالت التوعیة المصرفیة على موقع البنك  تنظیمدعم حمایة العمالء من خالل

اإلرشادیة، كما قامت المجموعة بعمل حمالت توعویة للعمالء  والمنشوراتاإللكتروني وطبع الكتیبات 
  .وللمجتمع وذلك عن طریق منصات وزیارات تم تنظیمھا لعدة قطاعات حكومیة وخاصة

  تحسین تجربة العمیل وتعزیز العالمة التجاریة للبنك وذلك من خالل:على المجموعة  لتكما عم

  

  تأسیس مشروع المتسوق الخفي لدراسة جودة الخدمات المقدمة من مختلف القنوات المادیة واإللكترونیة. كما
ة. یعمل الفریق في السوق المحلیستخدامھ لتقییم مزایا وسلبیات البنك السعودي لالستثمار مقارنة بمنافسیھ اتم 

 حالًیا على تحسین كفاءة وفعالیة المشروع .
  مشروع لتحسین العملیات الداخلیة للبنك.  ١٣إتمام أكثر من 
 آالف مشترك لقیاس درجة رضا الموظفین عن أقسام  ٣استطالع رأي للموظفین مع أكثر من  ١٦ إجراء

 .البنك األخرى وكفاءة اآلداء بین وحدات البنك
 ألف عمیل لقیاس مدى رضاھم عن منتجات البنك وكفاءة القنوات المصرفیة. ٨٠آراء أكثر من  استطالع  

  

  سیاسة توزیع األرباح

خل السنوي إلى االحتیاطي من صافي الد ٪٢٥یلزم تحویل ما ال یقل عن  ،والنظام األساسي للبنك البنوك مراقبة نظاموفقاً ل
ملیون لایر سعودي من صافي  ٣٦٥تم تحویل  ،حتى یساوي ھذا االحتیاطي رأس المال المدفوع للبنك. بناء على ذلك نظاميال

  غیر متاح حالًیا للتوزیع. نظامي. االحتیاطي ال٢٠١٨دخل عام 

سھم لایر سعودي لل ٠٫٦٠ملیون لایر سعودي تساوي  ٤٥٠اقترح مجلس اإلدارة توزیعات نقدیة بمبلغ  ،٢٠١٨في عام 
بعد خصم الزكاة من المساھمین السعودیین. تمت الموافقة على توزیع األرباح النقدیة المقترحة من قبل المساھمین  ،الواحد

). تم دفع صافي أرباح ٢٠١٨أبریل  ٢٤ھـ (الموافق  ١٤٣٩شعبان  ٨في اجتماع الجمعیة العامة غیر العادیة المنعقدة في 
  المساھمین إلى البنك بعد ذلك.

 للسھم ديسعو لیار ٠٫٥٠ دلتعا ديسعو لیار نملیو ٣٥٠ بقیمة نقدیة حباأر تیعازتو دارةإلا مجلس حقترا ،٢٠١٦ معا في
 ٥٠ بقیمة منحة أسھم إصدار اإلدارة مجلس اقترح كما. ییندلسعوا المساھمین من حجبھا سیتم لتيا الزكاة خصم بعد حدالوا

أو سھم واحد إضافي لكل أربعة عشر سھًما معلقة. تمت  ،الواحد للسھم سعودي لایر ١٠ قدرھا اسمیة بقیمة سھم ملیون
الموافقة على توزیع األرباح النقدیة وإصدار أسھم المنحة المقترحة من قبل مساھمي البنك في اجتماع الجمعیة العامة غیر 

سھم وتم إصدار أسھم المنحة ). تم دفع صافي أرباح األ٢٠١٧أبریل  ١٧ھـ (الموافق  ١٤٣٨رجب  ٢٠العادیة الذي عقد في 
  لمساھمي البنك فیما بعد.
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  الزكاة والمدفوعات النظامیة 

  تسویة الزكاة

إلى  ٢٠٠٦، اتفق البنك مع الھیئة العامة للزكاة والدخل على تسویة تقدیرات الزكاة للسنوات من ٢٠١٨خالل شھر دیسمبر 
  الزكاة خالل فترات زمنیة كما یلي:ملیون لایر سعودي. سیتم سداد تسویة  ٧٧٥٫٥بمبلغ  ٢٠١٧

بآالف   
الریاالت 
  السعودیة

  
  ٢٠١٩ینایر  ١  ١٥٥٫٠٨٩
  ٢٠١٩دیسمبر  ١  ١٢٤٫٠٧٢
  ٢٠٢٠دیسمبر  ١  ١٢٤٫٠٧٢
  ٢٠٢١دیسمبر  ١  ١٢٤٫٠٧٢
   ٢٠٢٢دیسمبر  ١  ١٢٤٫٠٧٢
  ٢٠٢٣دیسمبر  ١  ١٢٤٫٠٧٢
  اإلجمالي  ٧٧٥٫٤٤٩

  

تحمیلھا على األرباح الُمبقاة مقابل االلتزام الُمضاف إلى المطلوبات األخرى. قام  تم إدراج تسویة الزكاة بالكامل من خالل
ملیون  ١٥٥ملیون لایر سعودي في القوائم المالیة الموحدة. قام البنك بدفع  ٧١٢البنك بتسجیل التزام الزكاة المخصومة بمبلغ 

  بموجب اتفاقیة التسویة. ٢٠١٩ینایر  ١لایر في 

باستخدام نفس  ٢٠١٨دیسمبر  ٣١لزكاة مخصصات للبنك الحتساب التزام الزكاة للسنة المنتھیة في كما تضمنت تسویة ا
ملیون لایر  ١٠٧بمبلغ  ةللزكا لحالیةا لسنةا في قالستحقاا بحتساا تمالمنھجیة المتفق علیھا في التسویة للسنوات السابقة. 

 سیتم لتيُمبقاة مقابل االلتزام الُمضاف إلى المطلوبات األخرى واتحمیلھا على األرباح ال تم كما ،لطریقةا هلھذ فقاًسعودي و
  .٢٠١٩أبریل  ٣٠ لبحلو تسویتھا

ملیون لایر سعودي تقریًبا  ٣٩قام البنك بتسجیل مخصصات بمبلغ  ،. ومع ذلك٢٠٠٥لم تتضمن تسویة الزكاة عام 
  لھذه الزكاة اإلضافیة المحتملة في قوائمھ المالیة الموحدة.

  ریبة الدخل والضرائب المستقطعةتقییمات ض

إلى  ٢٠٠٣ن األعوام من عل وضرائب مستقطعة إضافیة خدلایبة رضة علی ضرولمفایبیة رلضت التقییماض اتبقی بع
. قام البنك بالتحوط ألي التزامات محتملة لضریبة الدخل أو الضریبة المستقطعة التي قد تنشأ في حالة وجود نتائج ٢٠٠٩

 ٣١القضایا من خالل عملیات االستئناف المتاحة للبنك مع الھیئة العامة للزكاة والدخل. للسنة المنتھیة في غیر مواتیة لھذه 
ملیون لایر سعودي تقریًبا فیما یتعلق بإجمالي مطلوبات ضریبة الدخل  ٢٨، قام البنك بتقدیم مخصصات تبلغ ٢٠١٨دیسمبر 

  ملیون لایر سعودي). ٢٩: ٢٠١٧والضرائب المستقطعة (

  خرىوالمدفوعات النظامیة األ

ملیون لایر  ٢٢٫٤ملیون لایر سعودي كتأمینات اجتماعیة للموظفین والتي تتضمن مبلغ  ٥٠٫٤كما قام البنك بدفع ما قیمتھ 
للمؤسسة العامة للتأمینات  ٢٠١٨دیسمبر  ٣١سعودي تمثل الحصص المدفوعة من قبل الموظفین خالل العام المنتھي في 

خرى األحكومیة الرسوم التأشیرات والملیون لایر سعودي مقابل رسوم  ١٫٠ھ ا قام البنك أیضاً بدفع ما قیمتكم االجتماعیة.
  .٢٠١٨دیسمبر  ٣١بلدیات خالل العام المنتھي في المرتبطة وكذلك رسوم ال
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 العقوبات والجزاءات النظامیة

 :ملیون لایر سعودي كعقوبات وغرامات إلى الھیئات التنظیمیة التالیة ٥٫١٩، دفع البنك مبلغ ٢٠١٨خالل عام 

  ال توجد غرامات من قبل ھیئة السوق المالیة. 

  غرامات من قبل وزارة الشؤون البلدیة والقرویة. لایر ٧٣٤٫٣٠٠ 
   مؤسسة النقد العربي السعودي الجزائیة:قرارات 

  

  

  الموارد البشریة:

ستثمار في كفاءاتھ البشریة وتفاعل فریق العمل كتوجھ إستراتیجي. وقد تم تصنیف البنك السعودي حرص البنك دائما على االی
كة یزا لدعم رؤیة المملمن جھات مختصة. واستكماال لھذا النجاح وتعز كما توج بجوائزستثمار ضمن أفضل بیئات العمل، لال

  ، تبنى البنك "السعادة" كمنھجیة للعمل.٢٠٣٠

   السعودة والتدریب

إرتفعت نسبة السعودة في  ٢٠١٨البنك السعودي لإلستثمار یستثمر في استقطاب وتطویر الكفاءات السعودیة.  خالل  ال یزال
من  %٦٢. وحصل %١٩٫١لى إ %١٨٫٦النسائي من نسبة توظیف العنصر ارتفعت و %٨٧٫٧لتصل إلى  نقاطالبنك ثالث 

مادة تدریبیة من مكتبة التعلم  ٢٠٨اجمالي الموظفین على تدریب رسمي من البنك، باإلضافة إلى اإلستفادة من ما یزید على 
ر شاب وشابة من خریجي الجامعات المتمیزین في برنامج تطوی  ١٣كما إلتحق  كتروني التي یقدمھا البنك لموظفیھ.إللا

  الخریجین، لتأھیلھم لمستقبل وظیفي واعد في البنك. 

  مزایا الموظفین 

علیھ في نظام العمل  لما ھو منصوصُتستحق المزایا واجبة السداد للموظفین إما عند انتھاء خدماتھم أو خالل مدة عملھم وفقاً 
فیما  ٢٠١٨دیسمبر  ٣١خالل السنة المنتھیة في  التي تم تجنیبھاالسعودي ووفقاً لسیاسات البنك. وقد بلغت قیمة المخصصات 

 ١٦٥٫١ملیون لایر سعودي ویبلغ رصید مكافأة نھایة الخدمة المتراكم ما یقارب  ٢٦٫٧یخص مكافأة نھایة الخدمة للموظفین 
  .٢٠١٨دیسمبر  ٣١ملیون لایر سعودي كما في 

أساس األسھم (البرنامج) یسمى "برنامج منحة األسھم  یقدم البنك لموظفیھ المؤھلین (الموظفین) برنامج تحفیزي محسوب على
للموظفین". بموجب ھذا البرنامج یقوم البنك بمنح الموظفین أسھم یتم اكتسابھا خالل أربع سنوات. تقاس تكلفة البرنامج على 

تخدام بشرط الخدمة باسأساس قیمة األسھم في تاریخ الشراء، والتي یبدأ االعتراف بھا خالل الفترة التي ینص خاللھا الوفاء 
طریقھ تسعیر مناسبة، والتي تنتھي بتاریخ االستحقاق. تسجل خیارات أسھم الموظفین من قبل البنك بالتكلفة، وتظھر كبند 
مخصوم من حقوق الملكیة بعد تعدیل مصاریف المعامالت، وتوزیعات األرباح، وأرباح أو خسائر بیع األسھم.  قام البنك خالل 

  ولم تكن ھناك أسھم خیارات أسھم معلقة ملیون لایر سعودي  ٢٤٫٥سمھاً بقیمة إجمالیة قدرھا  ١٫٧٣٦٫١٧٨ بمنح ٢٠١٨عام 

إجمالي مبلغ الغرامات 
 باللایر السعودي

  موضوع المخالفة
عدد القرارت 

  الجزائیة

٤٫٣٠٥٫٠٠٠ 
مخالفة تعلیمات المؤسسة الخاصة ببذل العنایة الواجبة و مخالفة 
تعلیمات المؤسسة الخاصة ببذل العنایة الواجبة في مكافحة غسل 

 األموال وتمویل االرھاب
٢ 

 ٢ المؤسسة الخاصة بحمایة العمالء. مخالفة تعلیمات ٩٠٫٠٠٠

٫٠٠٠٦٠  ٦ اإلشرافیة.  مخالفة تعلیمات المؤسسة 
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  من القوائم المالیة الموحدة على معلومات إضافیة حول البرنامج. ٣٨. یحتوي اإلیضاح رقم ٢٠١٨دیسمبر  ٣١كما في 

كما یقوم البنك بتقدیم برامج أخرى لالدخار واألمان الوظیفي لموظفیھ المؤھلین مبنیة على مساھمة مشتركة بین الموظف والبنك. 
تدفع ھذه المساھمات للموظفین في تاریخ استحقاق كل برنامج. وقد بلغت أرصدة المخصصات لكل من برنامجي األمان الوظیفي 

ن للبرنامجی التي تم تجنیبھا. كما بلغت قیمة المخصصات ٢٠١٨دیسمبر  ٣١لایر سعودي كما في ملیون ١٫٩واالدخار ما یقارب 
  .٢٠١٨ملیون لایر سعودي في عام  ١٥٫١ما یقارب 

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة 

ة األطراف ذات العالق ك في سیاق أعمالھا االعتیادیة، بالتعامل مع أطراٍف ذات عالقة. كما تخضع أرصدة و معامالتوتقوم البن
ألحكام نظام مراقبة البنوك واألنظمة األخرى الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي. وقد أصدرت مؤسسة النقد العربي 

، تحدیًثا لمبادئ حوكمة الشركات للبنوك العاملة في المملكة العربیة السعودیة التي ُتعّرف األطراف ٢٠١٤السعودي، خالل عام 
قة والحاجة إلى معالجة تلك المعامالت ذات الصلة بشكل عادل وبدون إعطاء أولویة لتلك األطراف وتحدد تضارب ذات العال

  .المصالح المحتمل ضمن تلك المعامالت، وكذلك تقرر متطلبات اإلفصاح عن تلك المعامالت الخاصة باألطراف ذات العالقة

ذات العالقة مع اللوائح الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي،  تتوافق سیاسة التعریف واإلفصاح عن معامالت األطراف
  والتي تمت الموافقة علیھا من قِبل مجلس إدارة البنك. وتشمل ھذِه اللوائح التعریفات التالیة بخصوص األطراف ذات العالقة:

 ،إدارة البنك و/أو أفراد األسرة المباشرین 
  ،المساھمین الرئیسیین للبنك و/أو أفراد األسرة المباشرین 
 ،الشركات الزمیلة للبنك والمنشآت التي یتم المحاسبة عنھا باستخدام طریقة الملكیة 
  البنك، و  یدیرھاصنادیق منافع موظفي البنك مثل التقاعد أو خطط المنافع األخرى التي 
 غیلیة الخاصة بھا متأثرة جوھرًیا بشكل مباشٍر أو أي أطراف أخرى تكون إدارتھا والسیاسات التش

 غیر مباشر من ِقبل البنك.  

تشمل إدارة البنك أولئك األشخاص الذین یتحملون المسؤولیة لتحقیق أھداف البنك والذین لدیھم السلطة لوضع السیاسات واتخاذ 
اإلدارة أعضاء مجلس إدارة البنك وأعضاء إدارة  القرارات التي یتم من خاللھا متابعة تلك األھداف. وبالتالي یشمل تعریف
  البنك التي تتطلب اعتماد عدم الممانعة من مؤسسة النقد العربي السعودي.

یشمل أفراد األسرة المباشرین اآلباء واألزواج واألوالد واألحفاد والذین قد یكونوا مساھمین رئیسیین أو أعضاء إدارة والذین 
  ین أو تؤدي العالقة األسریة بینھم أن یكونوا متحكمین أو مؤثرین.یمكن اعتبارھم متحكمین مؤثر

من حق التصویت في ملكیة البنك و/ أو مصلحة التصویت  %٥المالك الذین یملكون أكثر من ن والرئیسین ویشمل المساھم
 .للبنك
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  كاآلتي: ٢٠١٨دیسمبر  ٣١تتلخص األرصدة الناتجة عن ھذه المعامالت والمدرجة في القوائم المالیة الموحدة كما في أ) 
  

٢٠١٨    

  بآالف الریاالت

  السعودیـــة
  

  إدارة البنك و/أو أفراد األسرة المباشرین:  

  قروض وسلف   ٩٧٫١٥٤

  ودائع العمالء  ٤٠١٫٣٤٩

 ولىصكوك الشریحة األ  ٢٫٠٠٠

  المحتملة وااللتزامات التعھدات  ٦٫٠٦٧

  المساھمین الرئیسیین للبنك و/أو أفراد األسرة المباشرین:  

  أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالیة األخرى  -

  قروض وسلف  -

  ودائع العمالء  ٥٫٩٦٥٫٨٤٧

  سندات دین ثانویة ٧٠٠٫٠٠٠

  المحتملة وااللتزامات التعھدات  -

  أسھم خزینة  ٧٨٧٫٥٣٦

  الشركات المنتسبة للبنك والمنشآت التي یتم المحاسبة عنھا باستخدام طریقة الملكیة:  

  قروض وسلف   ٦٥٤٫٧٥٦

  ودائع العمالء  ١٫٤٨٥٫٣٧٥

  المحتملة وااللتزامات التعھدات  ١٠١٫٤٥٨

  البنك:صنادیق منافع موظفي البنك مثل التقاعد أو خطط المنافع األخرى التي یتم إدارتھا من قبل   ٦٢٫٠٩٣
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باإلیرادات والمصاریف المتعلقة بالمعامالت مع األطراف ذات العالقة والمدرجة في القوائم المالیة  تحلیالً فیما یلي ب ) 
  الموحدة:

  
  

  

  

  

٨٢٠١   

 بآالف الریاالت

 السعودیـــة
 

  ن:وإدارة البنك و/أو أفراد األسرة المباشر  

  دخل عموالت خاصة  ٣٫٦٥٥

  خاصةمصاریف عموالت   ٩٦

  دخل أتعاب خدمات بنكیة  ٤٥

  المساھمین الرئیسیین للبنك و/أو أفراد األسرة المباشرین:  

  دخل عموالت خاصة  -

  مصاریف عموالت خاصة  ٢٧٫٩١٤

  دخل أتعاب خدمات بنكیة  ٢

  إیجار ومصاریف مباني ( إیجار مبنى)  ٧٫٧٥٨

  باستخدام طریقة الملكیة: الشركات المنتسبة للبنك والمنشآت التي یتم المحاسبة عنھا  

  دخل عموالت خاصة  ٢٩٫٧٤٣

  مصاریف عموالت خاصة  ١٫٣٠٤

  دخل أتعاب خدمات بنكیة  ٤٫٤٣٦

  صنادیق منافع موظفي البنك مثل التقاعد أو خطط المنافع األخرى التي یتم إدارتھا من قبل البنك:  

  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة ولجان المجلس األخرى  ٧٫٠٥١
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  مجلس اإلدارة واللجان التابعة لھ:
ولمدة ثالث سنوات والتي تم فیھا إعادة انتخاب جمیع  ٢٠١٦فبرایر  ١٤بانتخاب أعضاء مجلس إدارة البنك لدورتھ القادمة والتي بدأت بتاریخ  ٢٠١٦ینایر  ٢٥قامت الجمعیة العامة العادیة المنعقدة بتاریخ 

  كالتالي: األعضاء

.وخبراتھــم ومؤھالتھــم الحالیــة والســابقة ووظائفھــم التنفیذیــة، واإلدارة اللجــان، وأعضــاء اإلدارة، مجلــس أعضــاء أســماء   

 أعضاء مجلس اإلدارة

الحالیةالعضویة  العضویة السابقة  االسم العضویة الوظائف الحالیة الوظائف السابقة المؤھالت 
 داخل المملكة:

رامكو السعودیةأعضو مجلس إدارة . ١  
لشركة لعضو مجلس اإلدارة والرئیس التنفیذي  .٢

سكیكو -السعودیة الموحدة للكھرباء   
رامكو السعودیة أعضو مجلس إدارة شركة مصفاة . ٣

سامرف –موبیل المحدودة   
 خارج المملكة:

أویل (كوریا)-عضو مجلس إدارة إس. ١  
)الفلبین(عضو مجلس إدارة بیترون  .٢  
)الیونان(عضو مجلس إدارة موتور أویل ھیالس  .٣  
عضو مجلس إدارة شركة البترول السعودیة الدولیة  .٤
)الوالیات المتحدة(  
الوالیات (رئیس لجنة أعضاء الشركات موتیفا  .٥

)المتحدة  
 -رامكو فیما وراء البحارأعضو مجلس إدارة شركة  .٦

 ھولندا
الوالیات (عضو مجلس إدارة شركة ھالیبیرتون  .٧

)المتحدة  

المجلس  - جي بي مورجان تشیس وشركاه .٨
)الوالیات المتحدة(االستشاري الدولي   

المجلس (شلمبرجیر لالستشارات التجاریة  .٩
فرنسا -) االستشاري  

)الھند(ریلیانس المجلس االستشاري الدولي  .١٠  
 
 
 
 
 
 

  حصانة لالستثمار. ١
  الخطوط العربیة السعودیة. ٢
  لالستثمارالبنك السعودي . ٣
 الزامل للصناعة . ٤

العلوم السیاسیة من  . بكالوریوس١
مریكیة في القاھرة الجامعة األ

 وبیروت
 

الرئیس وكبیر اإلداریین التنفیذیین ألرامكو  .١
 السعودیة

 
رامكو)أللرئیس لألعمال الدولیة ( تنفیذیاً  نائباً  .٢  
 

  الموظفین  لشؤونرامكو ألرئیس  نائباً  .٣
 
 
 
 
 
 

 متقاعد
عضو غیر تنفیذي (رئیس 

مجلس إدارة البنك 
)السعودي لالستثمار  

 عبدهللا بن صالح بن جمعة
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  بتروكیم. ١

  سبكیم. ٢

  الشركة السعودیة للبولیمرات. ٣

 مارات)(اإل - شركة بولیمرات الخلیج للتوزیع. ٤

 

 

 

 

التعاونیة للتأمین. ١  

لالستثمارالبنك السعودي . ٢  

  متحدة للتأمین (البحرین)ال.٣

 

من جامعة نورث  اقتصاد بكالوریوس

یسترنإ  

(المؤسسة العامة االستثمار نائب المحافظ لشؤون  .١
 للتقاعد)

المالي (المؤسسة العامة  لالستثمارمدیر عام  .٢
 للتقاعد)

رئیس متعاملین، أسواق السندات العالمیة (مؤسسة  .٣
 النقد العربي السعودي)

السندات العالمیة  أسواقمساعد رئیس متعاملین،  .٤
 (مؤسسة النقد العربي السعودي)

أمین تعامل أول، أسواق السندات العالمیة (مؤسسة  .٥
العربي السعودي)النقد   

 

 مستشار 
(شركة االستثمارات 

 الرائدة)

عضو غیر تنفیذي (نائب 
 الرئیس)

 عبدالعزیز بن عبدالرحمن الخمیس

اإلنشاءات لمدراءالجمعیة األمریكیة  .١  
الجمعیة األمریكیة للمھندسین المدنیین .٢  
الجمعیة األمریكیة للھندسة القیمیة .٣  
جمعیة التحكیم البریطانیة .٤  
جمعیة إدارة المشاریع .٥  
الجمعیة األمریكیة للتحكیم .٦  

 
لالستثمارالبنك السعودي  .١  
 السعودیة الشركة.  ٢

 المحدودة، الكھربائیة للصناعات
 صناعات في متخصصة شركة
 ساللم الكابالت، حوامل

 الكابالت، مجاري الكابالت،
الخارجیة اإلنارة  

كلیة  –بكالوریوس ھندسة مدنیة  -١
الوالیات المتحدة  –مارتن سانت 

 األمریكیة
 –ماجستیر ھندسة إنشائیة وإدارة  -٢

الوالیات المتحدة  –جامعة واشنطن 
 األمریكیة

 –دكتوراه ھندسة إنشائیة وإدارة  -٣
الوالیات المتحدة  –جامعة واشنطن 

ةاألمریكی  

 -إدارة اإلنشاء والصیانة  -مدیر عقود اإلنشاءات  .١
 نارة الدفاع والطیراوز -سالح المھندسین 

القوات  -مساعد مدیر إدارة اإلنشاء والصیانة . ٢
 وزارة الدفاع والطیران -البریة 

اإلدارة العامة  -مساعد مدیر إدارة اإلنشاء . ٣
 وزارة الدفاع والطیران -لألشغال العسكریة 

اإلدارة العامة لألشغال  -مدیر إدارة المشاریع . ٤
 والطیرانوزارة الدفاع  -العسكریة 

اإلدارة العامة لألشغال  –مدیر إدارة اإلنشاء . ٥
 وزارة الدفاع والطیران –العسكریة 

طلب وحصـل على تقاعد مبكر برتبة عقید مھندس . ٦
 بعد خدمـة في القطاع العسكري

رئیس مجلس إدارة . ١
شركة األشغال اإلنشائیة 

"لالستشارات  -  المحدودة
سعودي  الھندسیة  "
 ”بروجاكس

رئیس مجلس إدارة . ٢
شركة فؤاد سعود الصالح 

لالستشارات الھندسیة 
 "بروجاكس"

  
 
 

فؤاد بن سعود الصالح د. عضو غیر تنفیذي   

العضو المنتدب والرئیس التنفیذي لمجموعة صافوال .١  
إعمار، المدینة  –العضوالمنتدب والرئیس التنفیذي  .٢

 االقتصادیة
مجلس إدارة شركة المراعي .٣  
همجلس إدارة بند .٤  
دارة المؤسسة العامة للتأمینات االجتماعیةإمجلس  .٥  
مجلس إدارة شركة حصانة المنبثقة عن المؤسسة  .٦

 العامة للتأمینات االجتماعیة
قتصادیةمجلس إدارة مدینة المعرفة اال .٧  
إنجاز  .٨  
مجلس إدارة كنان الدولیة للتطویر العقاري .٩  
 
 
 
 

ستثمارالبنك السعودي لال.١  
للتطویر عمر جبل شركة.٢  

بكالوریوس في الھندسة  .١
المیكانیكیة من جامعة البترول 

 والمعادن.
الماجستیر في العلوم الھندسیة  .٢

تخصص ھندسة میكانیكیة من جامعة 
ا بیركلي.نیكالفور  

كیة یدكتوراه في الھندسة المیكان .٣
 من جامعة واشنطن بمدینة سیاتل.

 

الرئیس التنفیذي لمجموعة العضو المنتدب و .١
 صافوال

 
عبدالروؤف بن محمد مناع د. عضو مستقل عضو مجلس إدارة  

  اللجنة الوطنیة للتأمین .١
الھیئة االستشاریة لصندوق االستثمار في بنك  .٢

(USB)   
ستثمارالبنك السعودي لال  

في الریاضیات  بكالوریوس. ١
 والفیزیاء من جامعة كالیفورنیا

ماجستیر  في الفیزیاء من جامعة  .٢

مدیر عام الشركة السعودیة للخدمات الطبیة  .١
 المحدودة

مدیر عام شركة شارتر السعودیة الطبیة المحدودة .٢  

الشركة مدیر عام  .١
السعودیة للخدمات 

  الطبیة المحدودة
عبدالعزیز بن عبدهللا النویصر د. عضو مستقل  
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دارة لشركة المتوسط والخلیج للتأمین مجلس اإل .٣
التعاوني وإعادة التأمین  

 دیوك بالوالیات المتحدة األمریكیة
في الفیزیاء من جامعة  هدكتورا. ٣

 دیوك بالوالیات المتحدة األمریكیة

مدیر عام شركة ترینكس السعودیة المحدودة  .٣  
نائب المدیر العام لشركة سعودي أوجیة المحدودة  .٤  
مدیر عام تنفیذي لمجمع الملك فھد لطباعة  .٥

 المصحف الشریف
  جامعة الملك سعود.–قسم الفیزیاء –استاذ مساعد .٦
 

 
 

 الشركة عام مدیر .٢
 للخدمات السعودیة

 المتطورة الطبیة
 األولى

 
 

دارة شركة التصنیع وخدمات الطاقةإمجلس  .١  
دارة شركة الصحراء للبتروكیماویاتإمجلس  .٢  
عضو مجلس إدارة سامبا المالیة .٣  
عضو مجلس إدارة بنك الجزیرة .٤  
عضو في العدید من اللجان (المراجعة واللجنة  .٥

 التنفیذیة والترشیحات والمكافاّت) في عدة شركات وبنوك

البنك السعودي  .١
 ستثمارلال

 عمر جبل شركة .٢
   للتطویر

 

بكالوریوس العلوم جامعة والیة  .١
 آركنسا

ماجستیر اإلدارة العامة جامعة  .٢
 جنوب كالیفورنیا

شركة حصانة  –مدیر عام األسواق الدولیة  .١
 االستثماریة

المؤسسة  –مدیر إدارة المحافظ االستثماریة  .٢
 العامة للتأمینات االجتماعیة 

 –محلل مالي في اإلدارة العامة لالستثمار  .٣
جتماعیةالمؤسسة العامة للتأمینات اال  

عام إدارة الودائع مدیر 
شركة حصانة  –والسندات 

 االستثماریة.
 عبدالرحمن بن محمد الرواف عضو غیر تنفیذي

عضو مجلس اإلدارة في الصندوق السعودي للتنمیة  .١  

عضو مجلس اإلدارة في الشركة األولى العقاریة  .٢  

عضو مجلس اإلدارة في شركة سدن الدولیة  .٣  

عضو مجلس اإلدارة بنك الجزیرة  .٤  

شركة ھنا للصناعات الغذائیة .٥  

  رئیس مجلس إدارة ٦
 شركة دروب العلم للتعلیم والتدریب

 

 

الشركة السعودیة إلعادة . ١

 التأمین

لالستثمارالبنك السعودي  .٢  

  العقاریة األولى الشركة ٣

 

بكالوریوس إدارة األعمال جامعة 

الوالیات  –یوجین  –أوریجون 

 المتحدة األمریكیة

الرئیس التنفیذي بنك الجزیرة .١  
البنك السعودي  –مدیر عام خدمات التجزئة  -٢

 األمریكي (سامبا)
لندن مجموعة خدمات التجزئة رئیس  –سیتي بنك  .٣

فریقیا)أ–مجموعة كبار العمالء (الشرق األوسط   
 
 
 

 

المشاري براھیمإمشاري بن  عضو غیر تنفیذي عضو مجلس إدارة  

عضو في العدید من اللجان التنفیذیة ألرامكو .١  
رامكو السعودیة إلدارة أ مجلس إدارة رئیس .٢

  االستثمار
 وراء البحار لما ألرامكو مجلس ادارة شركة  رئیس .٣

 الدولیة
ارمكو السعودیة للتجارةمجلس ادارة رئیس  .٤  
. عضو مجلس إدارة أنابیب العربیة ٥  
رئیس مجلس إدارة المنظمة الخلیجیة ألعضاء مجالس  .٦

اإلدارة لدعم ورفع مستوى أداء أعضاء مجالس اإلدارات 
 في مجال الحوكمة

 
 

لالستثمارالبنك السعودي  .١  
الشركة السعودیة لكفاءة  .٢

 الطاقة 

بكالوریوس محاسبة جامعة  .١
 تیكساس أرلینقتون

ماجستیر في إدارة األعمال من  .٢
 جامعة دنفر

برنامج التعلیم للمدراء التنفیذیین  .٣
في جامعة كارنیجي میلون وجامعة 

كسفورد أو  
بداعیةمركز القیادة اإل  

  رامكو للشؤون المالیة أنائب أعلى لرئیس . ١
رامكوأ–مراقب مالي  .٢  
رامكو أ –كبیر المدققین الداخلیین .٣  
الدولیة والتقاریر المالیة ةمدیر المحاسب .٤  
منسق المبیعات البترولیة ومحاسبھا المالي  .٥  
 

 محمد بن عبدهللا العلي عضو مستقل عضو مجلس إدارة

الدار السعودیة لالستشارات .١  
شركة الصناعات الكھربائیة .٢  
السعودیة شركة المختبرات .٣  

لالستثمارالبنك السعودي  .١  
الفلسفة وعلم  بكالوریوس .١
جتماع جامعة دمشق سوریااال  

 صـالح بن علي العذل عضو مستقل عضو مجلس إدارة مساعد المدیر العام (صندوق التنمیة السعودي)
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االتصاالت السعودیة  . .٤  
 

)  مطابقة( المختبرات شركة. ٢
)مدرجة غیر(    

 

دبلوم عالي في اإلدارة من جامعة  .٢
مریكاأ-ھارفارد   

  

 أعضاء اللجان: -

الحالیة العضویات المؤھالت الوظائف السابقة الوظائف الحالیة العضویة االسم السابقة اتالعضوی   

  )مستقل(لمراجعة اعضو لجنة    صالح الخلیفي
مدیر عام مؤسسة سلطان بن   

  سعود الخیریة  آلعبدالعزیز 

الشركة السعودیة للفنادق  .١
  والمناطق السیاحیة

  الشركة العربیة لالستثمار .٢
  الصندوق السعودي للتنمیة. ٣

 اإلداریةبكالوریوس العلوم  .١
تخصص محاسبة من جامعة الملك 

  سعود
ماجستیر في المحاسبة من  .٢

  الوالیات المتحدة

  
  شركة سبأ العقاریة .١
  شركة إسمنت أم القرى .٢
  

إدارة الشركة الوطنیة للتنمیة  .١
  نادك -الزراعیة

 –الشركة السعودیة للنقل البري  .٢
  درمب
شركة إعمار الوطن لالستثمارات  .٣

  العقاریة
  لجنة مراجعة شركة إسمنت حائل .٤

 )مستقل(لجنة المراجعة  عضو عبدهللا العنزي
رئیس المراجعة الداخلیة لمجموعة 

 االتصاالت السعودیة

 أنظمة مراجعة عام . مدیر١
 مجموعة في والشبكة المعلومات
 السعودیة االتصاالت

 االستثمارات مراجعة عام مدیر. ٢
 مجموعة في التشغیلیة والعملیات

 السعودیة االتصاالت
 سامبا مجموعة في أول مدیر. ٣

 المالیة

بكالوریوس نظم معلومات من  .١
كلیة علوم الحاسب جامعة الملك 

  سعود
ماجستیر إدارة أعمال تنفیذي  .٢

  جامعة الملك فھد للبترول والمعادن
 CIAزمالة المراجعین الداخلیین  .٣
زمالة مراجعي أنظمة المعلومات  .٤

CISA 
 CRMAزمالة إدارة المخاطر  .٥
 CFEزمالة مكافحي االحتیال  .٦

شركة األھلي المالیة (األھلي . ١
عضو لجنة مراجعة  – ل)اكابیت

  مستقل
یف والمجموعة الشركة مت. ٢

الدولیة والبنك العربي  األمریكیة
عضو  – الوطني للتامین التعاوني

  لجنة مراجعة مستقل
 – القابضةمجموعة الطیار للسفر . ٣

  عضو لجنة مراجعة مستقل
الشركة الوطنیة للتنمیة الزراعیة . ٤
عضو لجنة مراجعة  – )نادك(

  مستقل

  

  -  )مستقل(عضو لجنة المراجعة   مناحي المریخي

 نیالداخلی ینكبیر مدراء المراجع .١
  بنك البالد –
 –اآللیة  ةالمراجع إدارةمدیر  .٢

  مصرف الراجحي
 –مدیر إدارة التشغیل والتحكم  .٣

  مصرف الراجحي
. مدیر إدارة رقابة النظم وأمن ٤

  مصرف الراجحي –المعلومات 
وزارة  –مدیر نظم البرمجة . ٥

  الدفاع

 اآلليالحاسب   بكالوریس علوم
لریاضیات من جامعة شرق وا

  طننواش
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مستقل (رئیس الھیئة الشرعیة  القري براھیمإد. محمد علي بن 
  )خارجي

رئیس الھیئة الشرعیة في البنك 
  السعودي لالستثمار

أستاذ االقتصاد اإلسالمي  .١
المقارن، جامعة الملك 

  عبدالعزیز
مدیر مركز أبحاث االقتصاد  .٢

اإلسالمي، جامعة الملك 
 عبدالعزیز

خبیر في المجمع الفقھي  .٣
اإلسالمي الدولي، منظمة 
المؤتمر اإلسالمي (مجمع 

  جدة)
  
  
  
  
  

: جامعة الملك الوریوسالبك .١
حیث  جدة –عبدالعزیز 

حصل على الدرجة الجامعیة 
 األولى.

 -الماجستیر: جامعة كالیفورنیا .٢
  الوالیات المتحدة االمریكیة 

 -نیاالدكتوراه: جامعة كالیفور .٣
, المتحدة األمریكیةالوالیات 

وتخصص منذ تخرجة في 
  اإلقتصاد اإلسالمي.

  

عضو مجلس التصنیف الشرعي . ١
للوكالة اإلسالمیة للتصنیف 

  (البحرین)
عضو المجلس االستشاري . ٢

لسلسلة ھارفارد في القانون 
اإلسالمي، كلیة الحقوق بجامعة 

  ھارفارد
عضو مؤسس في الجمعیة . ٣

بالمملكة الوطنیة لحقوق اإلنسان 
  العربیة السعودیة (الریاض)

عضو المجلس الشرعي لھیئة . ٤
األكادیمیة العالمیة للبحوث الشرعیة 

 مالیزیا )إسرا،(
  

عضو المجلس الشرعي، ھیئة . ١
المحاسبة والمراجعة للمؤسسات 

 AAOIFIالمالیة اإلسالمیة 
  (البحرین)

عضو اللجنة العلمیة في المعھد . ٢
دریب، البنك اإلسالمي للبحوث والت

  اإلسالمي للتنمیة في جدة 

مستقل (عضو الھیئة الشرعیة  عبدالعزیز بن أحمد المزیني د.
  )خارجي

الھیئة الشرعیة في البنك  عضو
  السعودي لالستثمار

 في وقانوني شرعي مستشار
 محامون القاسم عبدالعزیز مكتب

 الن مع بالتعاون ومستشارون
  )سابقاً ( بالریاض واوفري

والتخصص  ،دكتوراه في القانون .١
التمویل اإلسالمي من جامعة : الدقیق

جورج تاون في العاصمة األمریكیة 
  واشنطن

 والتخصص ،ماجستیر في القانون .٢
األنظمة واللوائح المالیة من : الدقیق

جامعة جورج تاون في العاصمة 
  األمریكیة واشنطن

ماجستیر في األنظمة من المعھد  .٣
ء بجامعة اإلمام محمد العالي للقضا

  بن سعود اإلسالمیة بالریاض 
بكالوریوس في الشریعة  .٤

اإلسالمیة، من كلیة الشریعة بجامعة 
اإلمام محمد بن سعود االسالمیة 

  بالریاض
  

عضو ھیئة التدریس بالمعھد . ١
العالي للقضاء في جامعة اإلمام 

  محمد بن سعود اإلسالمیة بالریاض 
شریك مؤسس في مكتب محمد  .٢

المرزوق محامون ومستشارون 
ل إند برلنج آبالتعاون مع كوفنجتون 

  ل بي بالریاض إ

 یئةللھ التحضیریة اللجنة رئیس
 السعودي البنك في الشرعیة

  سابقا - لالستثمار

 إبراھیم بن عبدهللا الالحم د. 

 
الشرعیة الھیئة عضو   

  )خارجي مستقل(

في البنك الھیئة الشرعیة  عضو
 السعودي لالستثمار

  

 استاذ مادة أحادیث األحكام .١
عضو ھیئة التدریس بكلیة 
أصول الدین والشریعة في 

  جامعة القصیم

تخرج من كلیة الشریعة  .١
 بالریاض 

حصل على شھادة  .٢
الماجستیر في السنة 

رئیس اللجنة  .١
التحضیریة للھیئة 
الشرعیة في البنك 
 السعودي لالستثمار

-  
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من  ھـ١٤٠١ النبویة سنة
كلیة أصول الدین 

 بالریاض
حصل على شھادة  .٣

عن الدكتوراه في السنة 
 موضوع أحادیث األحكام

  ھـ ١٤٠٩سنة 
  

رئیس الھیئة الشرعیة لشركة مید  .٢
  غلف للتأمین
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  لجان مجلس اإلدارة
  :التاليحسب لجان  ستة یضم مجلس اإلدارة

  
  خمسة أعضاء، وتقوم ھذه اللجنة بممارسة الصالحیات االئتمانیة والمصرفیة اللجنة التنفیذیة: تتكون من

 والمالیة في البنك.
  

  ،ثنان منھم من أعضاء مجلس اإلدارة وثالثة أعضاء من خارج الجنة المراجعة: تتكون من خمسة أعضاء
ن بخصوص تعیی المجلس، وتقوم لجنة المراجعة باإلشراف على أعمال الرقابة الداخلیة وتقدم التوصیات

 المراجعین الخارجیین واألنشطة التابعة.
 

  لجنة الترشیحات والمكافآت: تتكون من خمسة أعضاء، وتقوم اللجنة بمھام التوصیة لمجلس اإلدارة بالتعیینات
لمجلس اإلدارة بناًء على السیاسات المعتمدة، ومراجعة القدرات والمؤھالت لعضویة مجلس اإلدارة بشكل 

عة تركیبة المجلس والتوصیة بعمل التغییرات الالزمة إن دعت الحاجة. واللجنة مسؤولة أیضاً سنوي، ومراج
عن تقدیم التوصیات للمجلس بالموافقة على سیاسة التعویضات في البنك وتعدیالتھا، وغیرھا من األنشطة 

 المتصلة بسیاسات وإجراءات التعویضات.
 

  ،وتقوم ھذه اللجنة بمھام تعزیز وتطبیق أفضل ممارسات الحوكمة لجنة الحوكمة: تتكون من ثالثة أعضاء
بالتأكید على تطبیق ھذه الممارسات في جمیع أنشطة البنك، كما تقوم  -نیابة عن المجلس-من خالل القیام 

 اللجنة بمتابعة التزام البنك باألنظمة المحلیة والدولیة ذات الشأن.
  

 اء، وتقوم ھذه اللجنة باإلشراف على إدارة المخاطر في البنك لجنة إدارة المخاطر: تتكون من خمسة أعض
 سواًء مخاطر السوق، أو االئتمان أو مخاطر العملیات.

 
  اللجنة الشرعیة: تتكون من ثالثة أعضاء، وتقوم ھذه اللجنة بمھام بیان الحكم الشرعي في المعامالت

وإصدار القرارات الشرعیة بشأنھا، والتحقق  المرفوعة لھا وما یتبعھا من عقود واتفاقیات ونماذج ونحوھا،
من التزام البنك بقرارات اللجنة الشرعیة والتأكد من تنفیذھا على الوجھ الصحیح من خالل الرقابة الشرعیة. 
وباإلضافة إلى ذلك تتلقى اللجنة المالحظات واالستفسارات المتعلقة بالنواحي الشرعیة من إدارات البنك 

 د علیھا.الرتتولى وعمالئھ، و
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  :الستة وفیما یلي قائمة بأعضاء ھذه اللجان

 

 حضور أعضاء مجلس اإلدارة 
  

  كالتالي: ٢٠١٨لمجلس اإلدارة خالل عام اجتماعات  ستةتم عقد 
 

 أسماء األعضاء الحضور تاریخ االجتماع

١/٢/٢٠١٨ 
، عبدالعزیز الخمیس، عبدالرحمن الرواف، د. عبدالرؤوف مناع،                                                                     عبدهللا بن صالح بن جمعة

 ، محمد العلي.المشاريا د. عبدالعزیز النویصر، مشاري 

٢٩/٣/٢٠١٨ 
عبدالعزیز الخمیس، عبدالرحمن الرواف، د. عبدالرؤوف مناع، د. فؤاد الصالح،                                                       

 ، صالح العذل، محمد العلي.المشاريا د. عبدالعزیز النویصر، مشاري 

١٥/٥/٢٠١٨ 
، عبدالعزیز الخمیس، عبدالرحمن الرواف، د. عبدالرؤوف مناع، د. فؤاد الصالح،                                                     عبدهللا بن صالح بن جمعة

 ، صالح العذل، محمد العلي.المشاريا د. عبدالعزیز النویصر، مشاري 

١٩/٩/٢٠١٨ 
، عبدالعزیز الخمیس، عبدالرحمن الرواف، د. عبدالرؤوف مناع، د. فؤاد الصالح،                                                     عبدهللا بن صالح بن جمعة

 ي.، صالح العذل، محمد العلالمشاريا د. عبدالعزیز النویصر، مشاري 

  لجنة الحوكمة  إدارة المخاطر  اللجنة الشرعیة
لجنة الترشیحات 

 والمكافآت
 اللجنة التنفیذیة لجنة المراجعة

  د. محمد القري
  (الرئیس)

مشاري إبراھیم 
  المشاري (الرئیس)

د. عبدالعزیز عبدهللا 
 النویصر(الرئیس)

د. عبدالعزیز عبدهللا 
 النویصر(الرئیس)

محمد عبدهللا العلي 
 (الرئیس)

عبدالعزیز عبدالرحمن 
 الخمیس (الرئیس)

إبراھیم بن د. 
 عبدهللا الالحم 

  
  

عبدالرحمن محمد 
  الرواف

د. عبدالرؤوف 
 محمد مناع

  صـالح علي العذل
د. فؤاد سعود 

  الصالح
 

عبدالرحمن محمد 
 الرواف

د. عبدالعزیز 
  المزیني أحمد

 صـالح علي العذل محمد عبدهللا العلي
براھیم إمشاري 
  المشاري

  
صالح الخلیفي 
(عضو مستقل 

 خارجي)

د. عبدالعزیز عبدهللا 
 النویصر

-  
د. عبدالعزیز عبدهللا 

 النویصر
- 

عبدالرحمن محمد 
  الرواف

عبدهللا العنزي 
(عضو مستقل 

  خارجي)
 

مشاري إبراھیم 
  المشاري

 

- 
د. عبدالرؤوف 

 محمد مناع
- 

د. عبدالرؤوف محمد 
 مناع

مناحي المریخي 
(عضو مستقل 

  خارجي)
  د. فؤاد سعود الصالح
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٣١/١٠/٢٠١٨ 
، عبدالعزیز الخمیس، عبدالرحمن الرواف، د. عبدالرؤوف مناع، د. فؤاد الصالح،                                                     عبدهللا بن صالح بن جمعة

 محمد العلي.، صالح العذل، المشاريا د. عبدالعزیز النویصر، مشاري 

١٣/١٢/٢٠١٨ 
، د. فؤاد الصالح،                                                                                             لعزیز الخمیس، عبدالرحمن الرواف، عبداعبدهللا بن صالح بن جمعة

 ، صالح العذل، محمد العلي.المشاريا د. عبدالعزیز النویصر، مشاري 

  

 كالتالي: ٢٠١٨عشر اجتماعاً للجنة التنفیذیة خالل عام  إحدىتم عقد 

 أسماء األعضاء الحضور تاریخ االجتماع

 .د. فؤاد الصالح، د. عبدالعزیز النویصر ،المشاريعبدالرحمن الرواف، مشاري  عبدالعزیز الخمیس،   ٨/١/٢٠١٨

 .، د. عبدالعزیز النویصرالمشاريعبدالرحمن الرواف، مشاري  عبدالعزیز الخمیس،   ٢٠/٢/٢٠١٨

 .، د. فؤاد الصالح، د. عبدالعزیز النویصرالمشاريعبدالرحمن الرواف، مشاري  عبدالعزیز الخمیس،   ٢٠/٣/٢٠١٨

 .، د. عبدالعزیز النویصرالمشاريعبدالرحمن الرواف، مشاري  عبدالعزیز الخمیس،   ١٧/٤/٢٠١٨

 .، د. فؤاد الصالح، د. عبدالعزیز النویصرالمشاريعبدالرحمن الرواف، مشاري  عبدالعزیز الخمیس،   ١٤/٥/٢٠١٨

 .، د. فؤاد الصالح، د. عبدالعزیز النویصرالمشاريعبدالرحمن الرواف، مشاري  عبدالعزیز الخمیس،   ١٠/٦/٢٠١٨

 .د. فؤاد الصالح، د. عبدالعزیز النویصر ،المشاريعبدالرحمن الرواف، مشاري  عبدالعزیز الخمیس،   ٢٤/٧/٢٠١٨

 .، د. فؤاد الصالح، د. عبدالعزیز النویصرالمشاريعبدالرحمن الرواف، مشاري  عبدالعزیز الخمیس،   ١٨/٩/٢٠١٨

 .د. عبدالعزیز النویصر، ، د. فؤاد الصالحالمشاريعبدالرحمن الرواف، مشاري  عبدالعزیز الخمیس،   ٢٣/١٠/٢٠١٨

 .، د. فؤاد الصالح، د. عبدالعزیز النویصرالمشاريعبدالرحمن الرواف، مشاري  عبدالعزیز الخمیس،   ٢٠/١١/٢٠١٨

 .، د. فؤاد الصالحالمشاريعبدالرحمن الرواف، مشاري  عبدالعزیز الخمیس،   ١٨/١٢/٢٠١٨

  

  كالتالي: ٢٠١٨تم عقد خمسة اجتماعات للجنة المراجعة خالل عام 

 األعضاء الحضورأسماء  تاریخ االجتماع

  .محمد العلي، صالح الخلیفي، عبدهللا العنزي، مناحي المریخي   ٣٠/١/٢٠١٨
  محمد العلي، د. فؤاد الصالح، صالح الخلیفي، عبدهللا العنزي، مناحي المریخي.    ٢٨/٣/٢٠١٨
  محمد العلي، د. فؤاد الصالح، صالح الخلیفي، عبدهللا العنزي، مناحي المریخي.    ١٤/٥/٢٠١٨
  محمد العلي، د. فؤاد الصالح، صالح الخلیفي، عبدهللا العنزي، مناحي المریخي.    ١٨/٩/٢٠١٨
  محمد العلي، د. فؤاد الصالح، صالح الخلیفي، عبدهللا العنزي، مناحي المریخي.    ١٢/١٢/٢٠١٨
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  كالتالي: ٢٠١٨اجتماعات للجنة الترشیحات والمكافآت خالل عام  سبعةتم عقد 

    كالتالي: ٢٠١٨للجنة الحوكمة خالل عام  ة اجتماعاتأربعتم عقد 
  

 أسماء األعضاء الحضور االجتماعتاریخ 

  صالح العذل. عبدالرؤوف مناع،. . عبدالعزیز النویصر، دد ٣٠/١/٢٠١٨
  عبدالرؤوف مناع، صالح العذل.. د. عبدالعزیز النویصر، د  ٧/٥/٢٠١٨
  عبدالرؤوف مناع، صالح العذل.. د. عبدالعزیز النویصر، د  ١٧/٩/٢٠١٨
  .العذل صالح النویصر، عبدالعزیز. د  ٣/١٢/٢٠١٨

  

  كالتالي: ٢٠١٨للجنة المخاطر خالل العام   ة اجتماعاتأربعتم عقد 
  

 أسماء األعضاء الحضور تاریخ االجتماع

 عبدالرؤوف مناع، محمد العلي.. د مشاري المشاري، عبدالرحمن الرواف، د. عبدالعزیز النویصر، ١٨/٣/٢٠١٨

 عبدالرؤوف مناع، محمد العلي.. د عبدالعزیز النویصر،مشاري المشاري، عبدالرحمن الرواف، د.  ٦/٥/٢٠١٨

 عبدالرؤوف مناع، محمد العلي.. د مشاري المشاري، عبدالرحمن الرواف، د. عبدالعزیز النویصر، ١٦/٩/٢٠١٨

 محمد العلي. مشاري المشاري، عبدالرحمن الرواف، د. عبدالعزیز النویصر، ٢/١٢/٢٠١٨
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 أسماء األعضاء الحضور االجتماعتاریخ 

 صالح العذل. ،المشاري د. عبدالعزیز النویصر، د. عبدالرؤوف مناع، عبدالرحمن الرواف، مشاري  ٣٠/١/٢٠١٨

 صالح العذل. ،المشاري د. عبدالعزیز النویصر، د. عبدالرؤوف مناع، عبدالرحمن الرواف، مشاري  ٢٢/٣/٢٠١٨

 صالح العذل. ،المشاري د. عبدالعزیز النویصر، د. عبدالرؤوف مناع، عبدالرحمن الرواف، مشاري  ٧/٥/٢٠١٨

 صالح العذل. ،المشاري د. عبدالعزیز النویصر، د. عبدالرؤوف مناع، عبدالرحمن الرواف، مشاري  ١٧/٩/٢٠١٨

 صالح العذل. ،المشاري مشاري د. عبدالعزیز النویصر، د. عبدالرؤوف مناع، عبدالرحمن الرواف،  ١٦/١٠/٢٠١٨

 صالح العذل. ،المشاري د. عبدالعزیز النویصر، عبدالرحمن الرواف، مشاري  ٣/١٢/٢٠١٨

 صالح العذل. ،المشاري د. عبدالعزیز النویصر، عبدالرحمن الرواف، مشاري  ١٢/١٢/٢٠١٨
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  كالتالي: ٢٠١٨اجتماعات للجنة الشرعیة خالل عام  ستةتم عقد 
  

 أسماء األعضاء الحضور تاریخ االجتماع

 ، د. عبدالعزیز المزیني.ابراھیم الالحممحمد القري، د. . د ٥/٢/٢٠١٨

 ، د. عبدالعزیز المزیني.ابراھیم الالحممحمد القري، د. . د ٢٨/٣/٢٠١٨

 .الالحمابراھیم محمد القري، د. . د ١٠/٧/٢٠١٨

 .ابراھیم الالحممحمد القري، د. . د ١٣/٩/٢٠١٨

 ، د. عبدالعزیز المزیني.ابراھیم الالحممحمد القري، د. . د ١/١١/٢٠١٨

 .ابراھیم الالحممحمد القري، د. . د ١٧/١٢/٢٠١٨

  

  كالتالي: ٢٠١٨غیر العادیة خالل عام جمعیة العامة لل اجتماعین تم عقد
  

 األعضاء الحضورأسماء  تاریخ االجتماع

عبدالرحمن الرواف، د. عبدالرؤوف مناع، د. فؤاد الصالح،                                                                          ،عبدهللا بن صالح بن جمعة  ٢٤/٤/٢٠١٨
 ا صالح العذل، محمد العلي.

                                                                                              الصالح، فؤاد. د الرواف، عبدالرحمن الخمیس، عبدالعزیز  ٢٦/٩/٢٠١٨
  .العلي محمد المشاري، مشاري النویصر، عبدالعزیز. د

  

   تقییم أداء مجلس اإلدارة

 الدارةاكبیر في عالم األعمال فیما یتعلق بكیفیة إدارة الشركات. یعھد إلى مجلس  تزال حوكمة الشركات تشكل مصدر أھتمامال 
موافقة على وال ،والموافقة على إستراتیجیة المخاطر ،للمنظمة االستراتیجیة االھدافبما في ذلك تنفیذ  ،االعمالعلى  باالشراف

  العلیا. االدارةعلى  واالشراف ،قواعد حوكمة الشركات ومبادئ السلوك المھني

الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي  ،وفًقا لمبادئ حوكمة الشركات للمصارف العاملة في المملكة العربیة السعودیة
 ،بإجراء تقییم داخلي للمجلس ككل ،على أساس سنوي ،یقوم مجلس اإلدارة ،والتي أقرتھا ھیئة سوق المال والممارسات الدولیة

كل ثالث سنوات من قبل مستشار خارجي خارجي. والھدف ، ویتم تنفیذھا لجان المجلسلو ،اءعضولأل ،لكل مجلس على حدة
ضوابطھا وإجراءات عملھا وتحدید نقاط الضعف وإجراء أي تغییرات ضروریة كلما دعت الحاجة  فاعلیةمن ذلك ھو مراجعة 

الحوكمة وأنظمة البنك تتوافق مع أفضل الممارسات إلى ذلك. وكان االستنتاج العام لالستعراض الخارجي لھذا العام ھو أن إطار 
  الوطنیة والدولیة إلدارة الشركات.

وھناك عمل ممتاز یتم  ،وعلى مستوى عال من االلتزام ،ولدیھ دینامیكیات جماعیة جیدة ،المجلس ھو مجلس عالي المستوى
من المجالس وفًقا لدراسة أكملھا  ٪٥تنفیذه على مستوى اللجان وكذلك على مستوى مجلس اإلدارة. یعتبر البنك ضمن أعلى 

 خبیر استشاري مستقل.
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  )التنفیذیین وكبار اإلدارة مجلس وأعضاء لرئیس( البنك أسھم ملكیة في التغیر

بیعیین ممثلین بالمجلس بصفتھم الشخصیة. وفیما یلي بیان بإجمالي ما یمتلكھ رئیس یتكون مجلس إدارة البنك من أشخاص ط
  وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار المدیرین التنفیذیین وأزواجھم وأوالدھم القصر من أسھم أو أدوات دین:

  أعضاء مجلس اإلدارة:
  

  اسم من تعود لھ المصلحة  التسلسل

  نھایة العام  بدایة العام

  صافي التغییر
  نسبة التغییر

  عدد األسھم  %
أدوات 
  أدوات الدین  عدد األسھم  الدین

  __  ٢٨١٫٩٢٠  __  ٢٨١٫٩٢٠  عبدهللا بن صالح بن جمعة  ١
__  

٠% 

 %٠  __  __  ١٫٦٦٦  __  ١٫٦٦٦  عبدالرحمن محمد الرواف  ٢

 %٠ __ __ ١٫٣٦٠ __ ١٫٣٦٠  د. عبدالرؤوف محمد مناع  ٣

 %٣  -٨٫٧٤٩  __  ٢٤٤٫٩٣٩  __  ٢٥٣٫٦٨٨  صالح علي العذل  ٤

٥  
 براھیم إمشاري بن 

  المشاري
٣٫٣٣٢  __ ٣٫٣٣٢ __  

__  
٠% 

 %٠ __  __  ٢٤٩٫٩٩٨  __  ٢٤٩٫٩٩٨  د. فؤاد سعود الصالح  ٦

٧  
عبدالعزیز عبدالرحمن 

  الخمیس
١٫٦٦٦  __  ١٫٦٦٦  __  

__  
٠% 

٨  
د. عبدالعزیز عبدهللا 

  النویصر
١٫٣٦٠  ___ ١٫٣٦٠ __  

__ 
٠% 

 %٠ __  __  ٢٫٤٩٨  __  ٢٫٤٩٨  العليمحمد عبدهللا   ٩

  
  المدیرون التنفیذیون:

  

  اسم من تعود لھ المصلحة  التسلسل
  نھایة العام  بدایة العام

صافي 
  التغییر

  نسبة التغییر
  عدد األسھم  %

أدوات 
  الدین

  أدوات الدین  عدد األسھم

  %٢٤  ٤٨٨٫٩٧٤  ٢  ٢٫٤٩٨٫٨٠٥  ٢  ٢٫٠٠٩٫٨٣١  مساعد بن محمد المنیفي  ١

 %١٠٠ ٧٫٣٠٣  __  ٧٫٣٠٣  __  __  عبدهللا العمران فیصل  ٢

  %٠  __  __  ٢٥٠٫٠٠٠  __  ٢٥٠٫٠٠٠  رمزي عبدهللا النصار  ٣

  %١٤  ٣١٫٥٣٥  __  ٢٥٥٫٧٨٥  __  ٢٢٤٫٢٥٠  دیفید جونسون  ٤
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 ابھا وأسب الطلبات تلك وتواریخ المساھمین لسجل الشركة طلبات عدد
 :٢٠١٨خالل عام بطلب سجل المساھمین قام البنك 

الطلب أسباب الطلب تاریخ  المساھمین لسجل الشركة طلبات عدد   
الشھر نھایة تقریر ٢٠١٨/ینایر/٠١   ١ 
الشھر نھایة تقریر ٢٠١٨/فبرایر/٠١   ٢ 
الشھر نھایة تقریر ٢٠١٨/مارس/٠١   ٣ 
الشھر نھایة تقریر ٢٠١٨/أبریل/٠١     ٤ 

٢٠١٧التوزیعات النقدیة لعام  ٢٠١٨/أبریل  /٢٥   ٥ 
الشھر نھایة تقریر ٢٠١٨/مایو  /٠٧   ٦ 
الشھر نھایة تقریر ٢٠١٨/یونیو/٠٥   ٧ 
الشھر نھایة تقریر ٢٠١٨/یولیو  /٠٣   ٨ 
الشھر نھایة تقریر ٢٠١٨/أغسطس/٠٢   ٩ 
الشھر نھایة تقریر ٢٠١٨/سبتمبر  /٠٤   ١٠ 

٢٠١٨/سبتمبر/٠٥ طلب تقریر عناوین المساھمین  ١١ 
الشھر نھایة تقریر ٢٠١٨/أكتوبر/٠٢   ١٢ 
الشھر نھایة تقریر ٢٠١٨/نوفمبر/٠٥   ١٣ 
الشھر نھایة تقریر ٢٠١٨/دیسمبر/٣٠   ٤١  

  

 )السعودیة الریاالت بآالف( التنفیذیین والمدیرین اإلدارة مجلس أعضاء مكافآت

تعتمد سیاسة البنك بخصوص مكافأة رئیس وأعضاء مجلس اإلدارة على الحدود المنصوص علیھا في نظام الشركات وتعلیمات 
  وكما ھو موضح في دلیل الحوكمة الخاص بالبنك والمنشور في موقع البنك اإللكتروني. مؤسسة النقد العربي السعودي 

 كما یلي: ٢٠١٨دیسمبر  ٣١لمدیرین التنفیذیین خالل العام المنتھي في بلغت المكافآت المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة وا
  

 

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

ت
وفا

صر
لم

ل ا
بد

  

ي
كل

 ال
ع 

مو
ج
لم

ا
مة  

خد
 ال

یة
ھا

 ن
أة
كاف

م
  

   المكافآت الثابتة    المكافآت المتغیرة
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 أوالً: األعضاء المستقلین

 المجموع - ٦٠ ١٤٠ ١٫٨٠٠ ٢٫٠٠٠ - - - - - - - ٢٫٠٠٠ ١٠١٫٧

 ثانیاً: األعضاء غیر التنفیذیین

 المجموع - ٦٠ ١٤٠ ٢٫٧٦٧ ٢٫٩٦٧ - - - - - - - ٢٫٩٦٧ ١٠٥
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 ت أعضاء اللجانآمكاف

  (عدا بدل حضور الجلسات)   المكافآت الثابتة  بدل حضور جلسات    المجموع  
  
  

  أعضاء لجنة المراجعة

 المجموع   ٧٥٠ ٧٥ ٨٢٥

 أعضاء اللجنة الشرعیة

 المجموع   ٤٥٠ ٩٨ ٥٤٨

  
  

  
  

  إقرارات

  یقر مجلس اإلدارة بناًء على المعلومات المتاحة لھ من جمیع النواحي الجوھریة بما یلي:
 أن سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحیح  
 أن نظام الرقابة الداخلیة أعد على أسس سلیمة ونفذ بفاعلیة 

  یوجد أي شك یذكر في قدرة البنك على مواصلة نشاطھأنھ ال 

أو  ،فیھا طرفاً البنك المتاحة لھ من جمیع النواحي الجوھریة بعدم وجود أي أعمال أو عقود یكون فضل المعلومات أل أنھ وفقاً 
 ھم.عالقة بأي منكانت فیھا مصلحة ألحد أعضاء مجلس إدارة البنك أو للرئیس التنفیذي أو للمدیر المالي أو ألي شخص ذي 

 اإلفصاحات شفافیةو اتساق یضمن بحیث المساھمین، جمیع مع والشفافیة الفعال التواصل بتعزیز السعودي لالستثمار البنك وقام
 علقةالمت المساھمین ومالحظات مقترحات عن اإلبالغ من للتأكد إجراءات البنك وضع الغایة، لھذه وتحقیقاً  األوقات. جمیع في

  .اإلدارة مجلس إلى وأدائھ بالبنك

  الحسابات مراجعو

و دیلویت  م جي الفوزان وشركاهإكي بي ین تعی ٢٠١٨إبریل  ٢٤تم في اجتماع الجمعیة العامة غیر العادیة المنعقدة في 
 .٢٠١٨كمراجعین لحسابات البنك للسنة المالیة 

  

  مكافآت كبار التنفیذیین
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 تحفظات مراجعي الحسابات على القوائم المالیة السنویة:

 ،من كافة النواحي الجوھریة ،القوائم المالیة الموحدة المرفقة تظھر بعدلإلى أن " ٢٠١٨الحسابات لعام  مراجعیشیر تقریر 
وأدائھا المالي الموحد وتدفقاتھا النقدیة الموحدة للسنة المنتھیة في  ،٢٠١٨دیسمبر  ٣١المركز المالي الموحد للمجموعة كما في 

ة عن الزكاة بللتقاریر المالیة كما تم تعدیلھا من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي للمحاسذلك التاریخ وفقاً للمعاییر الدولیة 
  ". وضریبة الدخل

  
مع  ،جوھریةمن جمیع النواحي ال ،یجعلنا نعتقد أن البنك غیر ملتزم شيء ًضا إلى أنھ "لم یلفت انتباھناأی المراجع ویشیر تقریر

یما یؤثر وعقد تأسیس البنك ف في المملكة العربیة السعودیة الشركات،ونظام مراقبة البنوكاالحكام المنطبقة من متطلبات نظام 
  ".على بإعداد وعرض القوائم الموحدة

 توصیات مجلس اإلدارة باستبدال مراجعي الحسابات وأسبابھا:

  لم یوص مجلس اإلدارة باستبدال مراجعي الحسابات قبل انتھاء الفترة المعینین من أجلھا. 

 ئحة حوكمة الشركات في المملكة العربیة السعودیةال

ؤسسة النقد العربي م عنیقوم البنك باتباع جمیع المبادئ الرئیسیة للحوكمة في البنوك العاملة بالمملكة العربیة السعودیة الصادرة 
. وكذلك یقوم البنك بتطبیق األحكام اإلرشادیة الواردة في الئحة حوكمة الشركات في المملكة العربیة ٢٠١٤السعودي في مارس 

  م٢٣/٤/٢٠١٨الموافق ھ ١٤٣٩شعبان  ٧ السعودیة الصادرة عن ھیئة السوق المالیة في

  المحاسبیة المعاییر

السعودي  بل مؤسسة النقد العربيمن قِ  والُمعدلةلتقاریر المالیة ة لر الدولیییامعوحدة للمجموعة وفًقا للتم إعداد القوائم المالیة الم
"ضرائب الدخل" وتفسیر لجنة تفسیرات  - ١٢ تطبیق معیار المحاسبة الدولي رقم(المتعلقة بالزكاة وضریبة الدخل عن لمحاسبة ل

في المملكة العربیة السعودیة)،  تعلق بالزكاة وضریبة الدخلطالما أنھا ت"الرسوم"  - ٢١المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة رقم 
 .للبنك األساسيالعربیة السعودیة والنظام  المملكةالشركات في  ونظامنظام مراقبة البنوك  أحكام تتماشى معو

  للبنك األخالقیة والمعاییر السلوك قواعد

تمثل قواعد السلوك والمعاییر األخالقیة للبنك الدلیل والمعاییر للمبادئ األخالقیة العالیة والممارسات المھنیة المثلى. ویلتزم  
ة علیھا، وتستند زم بالمحافظالبنك بموجب قواعد السلوك الخاصة بھ بتطبیق ثقافة مھنیة تسود فیھا أعلى المعاییر األخالقیة ویلت

وتنطبق ھذه القواعد والمعاییر على جمیع  .قواعد السلوك في البنك على مبادئ أساسیة وھي النزاھة  والسریة واالحترافیة
أعضاء مجلس إدارة البنك وموظفیھ ومستشاریھ وجمیع األطراف ذات الصلة وكل شخص قد یمثل البنك. كما یعمل البنك 
السعودي لالستثمار تحت إشراف مجلس اإلدارة الذي یشرف بدوره على تنفیذ وفاعلیة قواعد السلوك والمعاییر األخالقیة في 

  نك.الب
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 الداخلیة الرقابة نظام فاعلیةالمراجعة السنویة ل

إن اإلدارة مسؤولة عن إنشاء نظام فعال للرقابة الداخلیة والمحافظة علیھ على مستوى البنك. یتضمن نظام الرقابة الداخلیة 
  السیاسات واإلجراءات والعملیات التي صممت تحت إشراف مجلس اإلدارة لتحقیق األھداف االستراتیجیة للبنك.    

 یتم. البنك أنحاء جمیع في الداخلیة الرقابة نظام وفعالیة كفایة مدى تقییم للبنك الداخلیة الرقابة نظام صحة من التحقق نطاق شمل
 مدى بنشاط یقالتدق لجنة تراقب. بالبنك المراجعة لجنة إلى الداخلیة بالضوابط المتعلقة والمادیة المھمة النتائج جمیع عن اإلبالغ

  .البنك مصالح لحمایة المحددة المخاطر من التقلیل لضمان الداخلیة الرقابة نظام وفاعلیة كفایة

یتم بذل جھود منسقة ومتكاملة من جمیع وحدات وإدارات البنك لتحسین بیئة الرقابة على المستوى العام من خالل المراجعة 
 رافالمستمرة وتسھیل اإلجراءات لمنع وتصحیح أي قصور في الرقابة. أوكلت إلى كل وحدة من وحدات البنك وتحت إش

عدد من ن، وون الداخلیین والخارجیوالمراجع حددھااإلدارة التنفیذیة العلیا مسؤولیة تصحیح أوجھ القصور في الرقابة التي 
  وحدات الرقابة األخرى على مستوى البنك.

 خالل نم السعودي العربي النقد مؤسسة قبل من بھ الموصى النحو على الداخلیة للضوابط المتكامل اإلطار البنك إدارة تبنت
  .٢٠١٣ عام في الصادرة الداخلیة للضوابط التوجیھیة المبادئ

تم تصمیم النظام الرقابي الداخلي للبنك بشكل یضمن اطالع مجلس اإلدارة على كیفیة إدارة المخاطر من أجل تحقیق األھداف 
ر میمھا لن تقوم بمنع أو كشف جمیع أوجھ القصواالستراتیجیة للبنك. إن أنظمة الرقابة الداخلیة مھما وصلت إلیھ احترافیة تص

ن التقییمات الحالیة لمدى فاعلیة األنظمة لفترات مستقبلیة تخضع لقیود قد تصبح معھا ضوابط الرقابة أفي الرقابة، عالوة على 
  لسیاسات واإلجراءات.االلتزام باغیر مالئمة نتیجة للتغیرات في المتطلبات 

إلى نتائج االختبارات والتقییمات المستمرة لنظام الرقابة الداخلیة من قبل وحدة الرقابة الداخلیة التي تمت خالل العام  اً استناد
تعتبر اإلدارة أن نظام الرقابة الداخلیة الحالي مالئم ومناسب ویتم تنفیذه ومراقبتھ على نحو فعال. ولتعزیز الرقابة تقوم اإلدارة 

 ظام الرقابة الداخلي للبنك.بعمل تقییم مستمر لن

  و بناًء على ما سبق، فإن مجلس اإلدارة قد صادق على تقییم اإلدارة للرقابة الداخلیة.

  الخدمة االجتماعیة و االستدامة

ي ف من أجل تحقیق أعلى درجات االستدامةبرنامج االستدامة وفق إطار رسمي یرتكز على مبادئ یعمل البنك بشكل دؤوب 
وأھداف التنمیة  ٢٠٣٠المملكة رؤیة تحقیق  كل ما یعود بالنفع على المجتمع، وللمساھمة في للمساھمة فيبنك استراتیجیة ال

  المستدامة التي وضعتھا األمم المتحدة.

كما ویدرك البنك السعودي لالستثمار أھمیة الدور الذي یقوم بھ في سبیل تنمیة المجتمع والنھوض بھ إلى جانب تنمیة اقتصاد 
عود بالممارسات التي ت االلتزام، لذا فإن استراتیجیة البنك في االستدامة تھدف إلى حث كافة أصحاب المصلحة على مستدام

بالنفع على المجتمع واالقتصاد والوطن، فنحن مسؤولون تجاه مجتمعاتنا بأن نترك أثراً إیجابیاً فیھا بدءاً بتوفیر الدعم للموظفین 
راً لجھود البنك في ھذا المجال فقد حصل البنك السعودي لالستثمار على ی. وتقدیة المھمةوحتى رفع الوعي بالقضایا المحل

، والتي تكرم التزام المنظمات بممارسات االستدامة المسؤولة كما تشید بدور ٢٠١٨الجائزة العربیة للمسؤولیة االجتماعیة لعام 
  البنك القیادي في ھذا المجال على صعید المنطقة. 

جمعیة خیریة،  ٤٥ال یزال عدد الجمعیات الخیریة المشاركة في برنامج "وااو الخیر" في تزاید إذ وصل عددھا حتى اآلن إلى 
ما یزید  ٢٠١٨في عام  وھو ما خلق تكامالً نوعیاً للجھود الخیریة بین البنك وعمالئھ، حیث استثمر البنك وعمالؤه في المجتمع

دعم األسر المنتجة وفعالیة الیوم العالمي للسكري مع األطفال المصابین برامج مختلفة مثل لایر سعودي في  ٣٫٣٠٢٫٩١٨على 
  .بالسكري والتبرع للقضایا الخیریة المستدامة
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لذي أبدى ا أّما بیئیاً فقد اعتمدنا وبنجاح نظام إدارة المباني الجدید لخفض استھالك الماء والكھرباء في مباني البنك المختلفة
 ، كما ونظمنا حمالت مستمرة طوال العام إلعادة تدویر الورق والبالستیك واألجھزة اإللكترونیةفي مستویات االستھالكانخفاضاً 
 ١٨یساھمون في أكثر من عضواً  ١٣٣. أما الفریق التطوعي فقد انضم لھ المزید من األعضاء لیصل عددھم إلى والمالبس

  .٢٠١٨نشاطاً اجتماعیاً في عام 

نك یقیم البرامج لجذب وتوظیف الخریجین السعودیین الشباب وتشجیع المساواة بین الجنسین بزیادة نسبة العنصر وال یزال الب
  النسائي في كادر البنك الوظیفي. 

لالستثمار ھو أول بنك یصدر تقریراً متكامالً في الشرق األوسط وأول بنك عالمیاً أما على الصعید العالمي فإن البنك السعودي 
لتقریر باللغة العربیة، ویواصل البنك المحافظة على عضویتھ (عضویة المجتمع الذھبي) بالمبادرة العالمیة إلعداد یصدر ا
 .والتزامھ بمبادئ االستدامة العالمیة في میثاق األمم المتحدة العالمي )GRI(التقاریر 

  الخاتمة

 ةومؤسس المالیة وزارة بالشكر ویخص الشریفین، الحرمین خادم لحكومة امتنانھ عن أخرى مرة یعبر أن اإلدارة مجلس یسر
 أن یضاً أ المجلس ویود. والبناء المتواصل دعمھم على واالستثمار التجارة ووزارة المالیة السوق وھیئة السعودي العربي النقد
 عن لمجلسا یعرب كما. التي تدفعھ إلنجاز المزید دعمھم وثقتھم علىوعمالئھ  البنك مساھمي جمیع إلى والتقدیر بالشكر یتقدم

  .یجیةاالسترات لتطویر وتحسین األداء ولتحقیق أھداف البنك ووالئھم إخالصھم على البنك وموظفي مسؤولي لجھود تقدیره


