
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اإلدارة لمجلس السنوي التقرير
 م2017 ديسمبر 31 في المنتهية للسنة

 
  



 
 

 

 م2017اإلدارة لعام تقرير مجلس                                                                 بنك الرياض
  

2 

 للعرر م الت بعررة وشرررت ت  البنرر  أداء عررن المسرر يمين للسرر دة السررنوي بتقريررر  يتقرردم أن الريرر   بنرر  إدارة مجلررس يسررر

 ،الم ليرة ونت ئجر  واستراتيجي ت  ،إنج زات  وأيم ،البن  أنشطة حول معلوم ت متضمًن  ،م2017 ديسمبر 31 في المنتهي

 .التقرير يذا مستخدم احتي ج ت تلبية إلى تهدف متملة أخرى ومعلوم ت المختلفة ولج ن  اإلدارة مجلسو

 15  الرئيسة البن  أنشطة
 السةعويية العربيةة المملكة في الغير لحساب أو لحسابه ءاسو واالستثمارية المصرفية ألعمالا بجميع رئيس بشكل الرياض بنك يقوم

 التجاريةةة والمشةةاريع األنشةة ة كافةةة وتمويةةل واألفةةراي للشةةركا  المصةةرفية الخةةيما  مةة  متكاملةةة مجموعةةة مييقةة حيةة  ،وخارجهةةا
 المتحةي  بالمملكةة لنةي  وفةر  المملكةة ياخةل فرًعةا 340 عةيياا البةال  فروعةه شبكة خالل م  التحتية، البنية ومشاريع ،والصناعية

 بالكامةل المملوكةة الماليةة الريةاض ةشةرك خالل م  البنك يقوم كما. سنغافور   في تمثيلي ومكتب المتحي  بالواليا  ايوست  ووكالة
 الوسةا ة خةيما  بتةوفير األفراي احتياجا  وتلبية ،االستثمارية والمصرفية األصول إيار  خيما  م  متنوعة مجموعة بتقييم للبنك
  .يةاالستثمار صناييقالو االستثمار خيما  م  واسعة ومجموعة ،المال أسواق في
 :التالية الرئيسية التشغيلية اإليارا  خالل م  نشا ه البنك يمارسو

 والتي الحجم، والمتوس ة الصغير  والشركا المصرفية الخاصة والذابية  وعمالء لألفراي المصرفية الخيما  يقيم :األفراد قط ع
 .االستثمارية والمنتجا  واالئتما  الويائع تتضم 

 واإليار  التعامةل بخةيما  المرتب ةة األصةول إيار  وأنشة ة االسةتثمار إيار  خةيما  يقةيم :والوسر طة االسرتمم ر خردم ت قط ع

 .المالية األوراق وحفظ المشور  وتقييم والترتيب

 وتقةييم بالشةركا  الخاصةة والويائةع الجارية بالحسابا  أساسي بشكل يتعاملوالخيما  المصرفية للشركا   يقيم :الشرت ت قط ع
 .المشتقة والمنتجا  األخرى االئتمانية والتسهيال  الميينة الجارية والحسابا  القروض

 االسةتثمارية المحةافظ إيار  وكةذلك الخزانةة وخةيما  المتةاجر  خةيما و المةال أسةواق خةيما  يقةيم :واالسرتمم ر الخزانرة قطر ع

 .بالمجموعة

 15 :م2017 نت ئج في وإسه مه  األعم ل حجم في البن  قط ع ت من قط ع تل تأمير بي ن

 السعودية الري الت بآالف

 النسبة (الخس رة) الدخل ص في القط ع

 %41.2  1,627,697 األفراد قط ع

 %4.2  164,585 *والوس طة االستمم ر خدم ت قطـ ع

 %45.9  1,809,435 الشرت ت قط ع

 %33.3  1,313,652 واالستمم ر الخزانة قطـــــ ع

 (%24.6) (969,373) **أخــرى

 %100  3,945,996 ***اإلجم لـي

 .الم لية الري   شرتةيممل  *

 .المس ندة األخرى القط ع ت **

 .جويرية غير البن  نت ئج في األخرى الت بعة الشرت ت تأمير ***
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 16االستراتيجية واأليداف 

. المملكة ياخل األعمال يعم في يوره تعزيز في واالستمرار السعويي االقتصاي يعم المساامة في على تركيزه الرياض بنك واصل
 العربيةة المملكةة مةع التجاريةة األعمةال ت ةوير فةي وسةنغافور  وايوسةت  لنةي  مة  كل في البنك وفرو  مكاتب مساامة إلى إضافة

  .السعويية

 تمويةل منتجةا  فةي تميةزه خةا  وبشةكل للشةركا  المصةرفية الخةيما  مجةال فةي ريايتةه علةى م2017 عةام فةي البنةك حةافظ وقي

 اسةتخيام عبةر الرقميةة المصةرفية لت ةوير الجهةوي تكثية  وتةم. المملكةة فةي عمالئةهه لخيمة فروع شبكة تشغيل في وريايته التجار 
 .عمالئه ت لعا  لخيمة الجهوي اذه على البنك يحافظ وسو  وم ور  جييي  تقنيا 

 يعتةزم البنةك فةن  للمسةتقبل، واستشةرافاً . البنك استراتيجية مراجعة على التنفيذية اإليار  مع اإليار  مجلس عمل العام، نفس وخالل 
 تحقيةق إلةى سةتيفعه وخةيما  ومنتجةا  عمةالء لقاعي  وامتالكه منسوبيه، قيرا  إلى باالستناي المملكة في رائياً  اً بنك يصبح أ  على
 .ذلك

 2030 المملكةة رؤيةة منظةور مة  فرصةاً  انةاك أ  يةرى البنك أ  إال ،والتنافسية االقتصايية البيئة في الحالية التحييا  م  وبالرغم

 الريةاض بنةك أ  حية  ،الرؤيةة عليهةا ركةز  التةي الق اعةا  علةى بالتركيز وذلك ، موحة اقتصايية  ريق خار ة م  تحمله لما
 .والمصرفية المالية احتياجاتهم لتلبيه البنك في يثقو  الذي  المخلصي  هعمالئ قاعي  م  هقوت ستميي

 حية . للعمةالء األول االختيةار الريةاض بنةك يكةو  أل  تهةي  والتةي 2022 الرياض بنك استراتيجية إ الق م2017 عام شهي كما

 :واي رئيسية، محاور أربعة على البنك استراتيجية ترتكز

 مقيةاس اةو العمةالء رضةا يعتبر حي  احتياجاتهم، بجميع والشركا  لألفراي منتجا  تقييم خالل م  العمالء على التركيز .1

 .البنك إيارا  لجميع الرئيس المشترك النجاح

 .لهم مميز  خيما  وتقييم العمالء احتياجا  يلبي بما االبتكار .2

 .العميل تجربة إثراء في يساام بما االنتاجية رفع .3

 .موظفي البنك وعمالئه على بالنفع يعوي بما الممارسا  أفضل لضما  العمل بيئة على التركيز .4

 :التالية األايا  لتحقيق وذلك

  المملكة في األول الرقمي البنك الرياض بنك يصبح أ. 

 والشركا . لألفراي المصرفية الخيما  ق اعا  مبيعا  رفع خالل م  البنك إيرايا  رفع 

 والمتوس ة الصغير  المنشآ  وق ا  الحكومي والق ا  الخاصة المصرفية لعمالء المقيمة الخيما  وتعزيز ت وير. 

 بي  جميع ق اعا  البنك المختلفة  الشامل البيع عمليا  ت وير. 

 خيمة على والتركيز والمسئولية التواصل مستوى وتحسي  ت وير خالل م  للعمالء المقيمة الخيما  مستوى ت وير 

 .العمالء

 حصةته تعزيةز خةالل مة  السةعويي المصةرفي الق ا  صيار  في البنك مكانة تعزيز إلى 2022 استراتيجية خالل م  ويت لع البنك

  .المصرفية ومنتجاته خيماته وتحسي  وت وير والمكاسب األرباح في النمو نسب وزياي  السوقية

 خةالل مة  المملكةة، منةا ق كافةة فةي انتشةاره وتوسةيع المصةرفية، معامالتةه جميةع وأتمتة الرقمي، للتحول خ  ه البنك وسيواصل
 هشةراكت وتعزيةز المجتمةع خيمةة ومبةايرا  برامج م  المستفييي  قاعي  لتوسيع يسعى كما الرقمية، والفرو  اآللي الصرا  أجهز 

 .واإلنسانية الخيرية والجمعيا  المؤسسا  مع

 قةيراتهم وتعزيةز مهةاراتهم لت ةوير البنةك سيسةعى حية  ،االاتمةام مة  وافةر نصةيب لهةم فسيكو  الرياض بنك ومنسوبو موظفو أما
 .ااتمامه جل يوليها التي الحقيقية البنك ثرو  فهم العمل، بيئة وتحسي 
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  22 & 23 الت بعة الشرت ت

 الدولة
 محل
 النش ط

 الدولة
 محل

 التأسيس

 نسبة الرئيسي النش ط
 الملتية

عدد إجم لي 
 *األسهم

 الم ل رأس
 ب للاير

 الت بعة الشرتة

 المملكة
 العربية
 السعويية

 المملكة
 العربية
 السعويية

 بصفة التياول بأنش ة القيام
 والتعهي ووكيل، أصيل
 الصناييق وإنشاء بالتغ ية،

 االستثمارية والمحافظ
 الى باإلضافة وايارتها،

 االستشارا  وتقييم ترتيب
وخيما  الحفظ لألوراق 

 المحافظ وإيار المالية 
 والتياول

 المالية الرياض شركة 200,000,000 20,000,000 100%

 المملكة
 العربية
 السعويية

 المملكة
 العربية
 السعويية

 المقيمة االصول وإيار  مسك
 سبيل على العمالء م 

 وشراء وبيع الضمانا ،
 التمويلية لألغراض العقارا 

 الشركة أجلها م  أنشئ  التي

 الرياض إثراء شركة 10,000,000 1,000,000 100%
 العقارية

 المملكة
 العربية
 السعويية

 المملكة
 العربية
 السعويية

 منتجا  بيع كوكيل تعمل
 م  والميار  المملوكة التأمي 
شركة تأمي  رئيسية  قبل

 أخرى

 لوكالة الرياض شركة 500,000 50,000 100%
 التأمي 

 المملكة
 المتحي 

 جزير 
 ما 

شركة مؤسسة لغرض خا  
 وذلك المتالك العقارا 

شركة كيرزو  بروبيرتيز  12,738 2,000 100%
 ستري  ليميتي

 المملكة
 العربية
 السعويية

 جزر
 كايما 

 المشتقا  بمعامال  القيام
 الشراء إعاي  واتفاقيا  المالية
 ع  نيابة اليولية األ را  مع

 الرياض بنك

 لألسواق الرياض شركة 187,500 50,000 100%
 المالية

 .البنك ويحتفظ بهحي  تم إصيار سهم واحي  شركة الرياض لألسواق المالية  ما يخ*يمثل إجمالي األسهم المصير  ماعيا 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 م2017اإلدارة لعام تقرير مجلس                                                                 بنك الرياض
  

5 

 :الت بعة الشرت ت تفصيل يلي وفيم 

 :  الم لية الري   شرتة - 1

 ايئةة مة  ومرخصةة الرياض لبنك بالكامل مملوكة ريـال، مليو  200 مقياره مال برأس مقفلة مساامة شركة اي المالية الرياض
 لةألوراق والحفةظ المشةور  وتقةييم واإليار  والترتيةب بالتغ يةة ومتعهةي ووكيةل أصةيل بصةفة التعامةل خةيما  لتقةييم الماليةة السوق
 .الرياض الرئيس ومقراا المالية،

 احتياجةةا  تلّبةي التةي االسةتثمارية المنتجةةا  وت ةوير ابتكةار علةى مسةةتمر بشةكل" األصةول إيار " خةالل مةة  الماليةة الريةاض تعمةي
 الريةاض صةنيوق حجم زياي  على  بالعمل م2017 عام خالل  المالية الرياض قام  حي  ،المستثمري  عمالئها م  مختلفة شرائح

 واةو "تقنيةة" الريةاض صةنيوق بةيأ كمةا. لاير مليةو  وسبعمائة مليار الى ليصل السعويية في متياول عقاري صنيوق أول ،"ري "

 ،(Fintech) الماليةة التقنيةة مثةل متعةيي  مجةاال  في الواعي  الشركا  م  مجموعة في باالستثمار الجريء المال لرأس صنيوق
 ياءاأل علةى بةاللاير بالسةلع للمتةاجر  الريةاض صةنيوق حةافظ كمةا .اللوجسةتية والخيما  ،السحابية والحوسبة ،االلكترونية والتجار 

  .%(111) بنسبة حجمه زياي  لىإ أيى مما السوق في المتميز

 المتخصصة المالية االستشارا  تقييم مجال في المتمرسة بالكفاءا  المالية الرياض ليى للشركا  االستثمارية المصرفية تتميز كما
 الخةيما  إلةى باإلضةافة الشةركا ، وأسةهم والسةنيا  الصةكوك  رح إيار  ومنها االستثمارية، المصرفّية نشا ا  كاّفة تغ ي التي

 . الُمهيكلة التمويل وعمليا  واالستحواذ االنيماج مجال في االستشارية

 الخةيما  لباقةة فاسةتكماالً  ،الماليةة الرياض مكانة م  وتعزز تيعم التي المبايرا  م  بالعييي التوزيع وخيما  الوسا ة إيار  قام 
 عةام نهايةة فةي التوزيع وخيما  الوسا ة بنيار  ممثلة المالية الرياض أ لق  الشركة، تقيمها التي والمت ور  المتنوعة االستثمارية

 أيضةا تةم كمةا. الخيمةة  ريةق عة  مباشةر  التةياول خاصةية واةي جييي  بخاصية تأتي والتي ،الجييي  "برو مباشر" خيمة ،م2017

 حلول على حالياً  اإليار  تعمل كما .التياول حجم وزياي  تيسير على ساعي مما الذكية األجهز   ريق ع  اليولي التياول خيمة تقييم
 الشةركة مراكةز وأ البنةك فةرو  لزيةار  الحاجةة غير وم  مباشر  اإللكترونية المنصة  ريق ع  جيي عمالء باستق اب تسمح تقنية
 . االستثمارية بالمراكز المرتب ة المصاري  تقليل ذاته الوق  وفي للعمالء فضلأ خيمة تقييم في سيساام مما

 الحمةال  اسةتمرار مةع وخصوصةاً  اليوليةة، األسةهم تةياول لخةيما  القةوي األياء سةتمرفا اليوليةة الوسةا ة خةيما  يخة  فيمةا أما
 العمةةالء عةةيي تضةةاع  حيةة  ،البيانيةةة والتحلةةيال  البحةةو  مثةةل الخةةيما  مةة  العييةةي ضةةافةوإ اليوليةةة األسةةهم لتةةياول المصةةاحبة
 .م2017 عام خالل الخيمة اذه م  المحقق الربح صافي وتضاع 

 يسةاعي  أ ويتوقةع ،الشةركة يار إ مجلس قبل م  بالهامش التمويل منتج على الموافقة فتم  المحلية الوسا ة خيما  يخ  فيما ماأ
 .للشركة السوقية الحصة على اإليجابي تأثيراا الى باإلضافة الوسا ة خيما  أرباح زياي  في المنتج اذا

 األربةاح تعزيةز فةي ملحةوظ وبشةكل سةاام والةذي الريةاض بنةك مةع بالتعةاو  المحليةة األسةهم تةورق منةتج بتعزيز االستمرار تم كما
 . المحلية التياول خيما  م  المتحصلة

 المتقةيم الحفةظ نظةام ت ةوير ومنهةا وخةيماتها، لمنتجاتهةا الت وير م  بمزيي اإليار  قام  المالية االوراق خيما  إيار  يخ  وفيما

(iCustodyPlus)، تشمل والتي فعلياً  المنتجا  م  مجموعة  رح إلى باإلضافة: 

 خةيما  تقةييم ترخي  على حصولها بعي وذلك الفرعية الحفظ مي أ خيما  ذلك في بما المحلية الحفظ مي أ خيما  تقييم 

 .تياول م  الحفظ مي أ

 بعةي اختيةاره تةم والةذي ،اقليمةي حفةظ مةي أ تعيةي  بعةي الخليجي التعاو  مجلس يول في المالية وراقاأل حفظ خيما  تقييم 

 . قليميو ا حفظ مناءأ عي  على تم  التي الواجبة العناية وشرو  معايير ت بيق

 العقارية للصناييق الحفظ خيما  تقييم. 

  المحلية والسنيا  الصكوك إلصيارا  والحفظ يار واإل اليفع خيما . 

 عبةر اليوليةة سةواقاأل فةي الحفةظ خةيما  تقةييم فةي البيء على حالياً  المالية وراقاأل يار إ تعمل استراتيجيتها، م  وكجزء 

 .الم لوبة العناية جراءا إ ذلك في بما الالزمة المعايير ت بيق م  االنتهاء بعي يوليي  حفظ مناءأ فضلأ وتعيي  اختيار
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 خةالل مة  عمالئهةا لةيى االسةتثمارية الثقافةة مفهةوم تعزيةز استمرار  على م2017 خالل المالية بالرياض الثروا  إيار  عمل  وقي

 عبةر واالحترافيةة الخصوصةية مة  جةو في العمالء لكبار الشركة تقيمها التي المضافة القيمة ذا " االستثمارية االستشارا " خيمة
 أثةر لةه كةا  ممةا وعنايةة، بيقةة االسةتثمارية خيةاراتهم تحييةي علةى لمسةاعيتهم وذلةك وجةيه، الخبةر الرياض م  كل في مراكز ثالثة

 .الوسا ة وخيما  األصول إيار  مجالي في الشركة نشا  نمو على ملموس

 : العق رية الري   إمراء شرتة - 2

 مقةياره مةيفو  مال برأس الرياض، الرئيس ومقراا بالمملكة، ومسجلة الرياض، لبنك بالكامل مملوكة محيوي  مسؤولية ذا  شركة
 بخيما  القيام إلى الشركة وتهي . سعويية ريـاال  10 للسهم اسمية بقيمة سهم مليو  عيي على موزعة سعويي ريـال ماليي  10

 . أجلها م  أُنشئ  التي التمويلية لألغراض العقارا  وشراء وبيع ،كضمانا  وللغير للمالك الُمفرغة األصـول وإيار  مسك

 : التأمين لوت لة الري   شرتة - 3

 ريةـال، ألة  500 مالهةا رأس ويبلة  الرياض، لبنك بالكامل مملوكة محيوي  مسؤولية ذا  شركة اي التأمي  لوكالة الرياض شركة

 الشةركة توفراةا التي التأمي  منتجا  وبيع تسويق إلى وتهي  الرياض، الرئيس ومقراا المملكة، في مسّجلة واي بالكامل، ميفوعة
مع إمكانيةة توسةيع أنشة تها لتشةمل عمةالء سةوق التةأمي   والشركا  األفراي م  ولعمالئه الرياض بنك إلى التعاوني للتأمي  العالمية
 توزيةع واتفاقيةة التعةاوني، للتةأمي  العالميةة الشةركة مةع مصةرفي تأمي  اتفاقية بتوقيع التأمي  لوكالة الرياض شركة قام . السعويي
 .نشا ها لمزاولة السعويي العربي النقي مؤسسة م  الالزمة الموافقا  كافة على حصل  وقي الرياض، بنك مع التأمي  منتجا 

 لتغ يةة تأمينيةة مظةال  بتصةميم قامة  حية  مميةز بشةكل يوراةا تفعيةل التةأمي  لوكالةة الريةاض شةركة است اع  م2017 عام في

 . االئتما  لب اقا  االئتماني الير  وأعمال التجار  تمويل مركز منتجا و العقاري التمويل منتجا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 م2017اإلدارة لعام تقرير مجلس                                                                 بنك الرياض
  

7 

 16 :للبن  األعم ل وقط ع ت مجموع ت ألعم ل ملخص

 فرري جهررود  ويرردعم مسرريرت  ليتمررل تبن يرر  الترري لأليررداف نجرر زاتإلا مررن عرردد تحقيرر  مررن م2017 عرر م فرري البنرر  تمتررن

 متميرزة وخردم ت منتجر ت اسرتحدا  فري ب السرتمرار وذلر  ،الرئيسرة المصرفية والمنتج ت الخدم ت رتطوي على الترتيز
 فري البنر  إنجر زات تنوعرت وقرد ،ةالمصررفي األنشرطة مرن العديرد فري ديالرير  دور  وتعرزز البنر  عمالء احتي ج ت لبيت

 :يلي م  يمه أ من تيلاو ،وأنشطت  قط ع ت  مختلف

 لألفراد المصرفية الخدم ت

 مجموعةة خةالل مة  وذلةك المسةتقبلية وخ  ةه اسةتراتيجيته ت ةوير استكمال على األفراي مصرفية ق ا  عمل م،2017 العام خالل

 انتاجيتةه ورفةع البنةك اةيا أ تحقيةق فةي الفعةال ثةراأل لهةا كا  والتي العام اذا خالل النور بصر أ التي نجازا اإلو المبايرا  م 
 ووزار  العقةاري التنميةة صةنيوق مةع بالتعةاو  وذلةك المتكاملةة المنتجا  م  مجموعة إ الق أامها م  كا  ،عمالئه رضا وكسب
 نقلةة البنةك حرزأ كذلك .الميسر والقرض الميعوم القرض منتجي خالل م  البنك لعمالء العقاري التمويل خيما  تقييم في االسكا 
 ت بيةق  ةالقإ الةى باإلضافة الذكي والملصق الذكي السوار منتجي بتقييم وذلك اليفع وخيارا  الميفوعا  مستقبل مجال في نوعية
 . والمت ور  منةاآل اليفع خيارا  م  تعتبر والتي ”Riyad Pay“ محفظة

 بالبنةك العمةالء ثقةة ويعةزز يخةيم بمةا( حصةاي)الةوالء برنةامج ت ةوير تةم فقةي ،والئهةم وزيةاي  العمةالء تجربةة بتحسي  يتعلق فيما أما
 .االئتما  ب اقا  لىإ باإلضافة والخيما  المنتجا  م  كبرأ مجموعة ليشمل التنافسية المزايا وزياي 

 اإلجمةالي العةيي ليصةل جييةي ، فةرو  4 بافتتةاح م2017 عةام البنةك قةام للبنةك، التوسةعية السياسة مع وتماشياً  ،الفرو  صعيي وعلى

 تجربةة بتحسةي  ستسةاام والتةي الجييةي  األفةراي حسةابا  تحةيي /فةتح آلية تيشي  وتم ،فرعاً  340 إلى المملكة مستوى على لفروعه

 .الخيمة جوي  مستوى ورفع العميل

 منصةباً  األكبةر االاتمةام وكةا  المملكةة، أنحاء جميع في تنتشر جهاز 2592 الرياض بنك ليى اآللي، الصرا  بأجهز  يتعلق وفيما 

 14 تركيةب  م2017 عةام خةالل اإلنجةازا  أاةم مة  وكةا  .عةام بشكل للبنك اآللي الصرا  أجهز  شبكة وفاعلية كفاء  زياي  على

 ضةمنها مة  مةيى ب اقةا  حةاملي االخةرى البنةوك وعمةالء البنةك عمةالء لخيمةة الفةرو  علةى موزعة أجنبية عمال  صر  جهاز
 مة  العييةي فةي المشةاركةب البنةك وقةام ،بالريةاض الةيولي خالةي الملةك وم ةار بالةيمام الةيولي فهةي الملةك م ةار مة  كةل   في  جهازي

 . العمالء لخيمة المتنقلة الصرا  بأجهز  التواجي خالل م  الفعاليا 

 الخ صة المصرفية

 وتسةهيال  استثمارية، وحلول متقيمة، بنكية خيما  تقيم المملكة حول الخاصة للمصرفية مخصصة مراكز أربع الرياض بنك ليى
 .الثروا  أصحاب م  المهمة الشريحة اذه لخيمة ائتمانية

 اةذه لخيمةة متخص  فريق بنيار  الخاصة المصرفية لعمالء مجاني رقم بتيشي   م2017 عام م  ولاأل الربع خالل البنك قام كما

 .عالية وجوي  احترافية ب ريقة العمالء م  الفئة

 والذيبية الم سية المصرفية

 الثالة  الربةع فةي الذابية المصرفية برنامج  القإ عاي إ تم عمالئه ومت لبا  غبا ر يلبي بما خيماته لت وير البنك سعي إ ار في
 زيةاي  تةم نهأ كما. الذاتية قنواته وعبر البنك فرو  كافة في الخيمة تلقي في أولوية الشريحة اذه عمالء تمنح وتفضيلية جييي  بمزايا
 .الخيمة في وخصوصية ولويةأ العمالء لمنح الفرو  في الخيمة وصاال  الذابية المصرفية يمسؤول عيي

 جييةةي  اويةةة مةةع للخيمةةة حصةةرية مراكةةز يقةةيم والةةذي الماسةةية المصةةرفية برنةةامج  ةةالقإ تةةم ،م2017 عةةام مةة  الرابةةع الربةةع وفةةي

 مركةز أول تيشةي  علةى العمةل تةم كمةا. احترافيةة ومهةار  عاليةة بكفةاء  الثةروا  تنميةة على تساعي راقية مصرفية ومزايا وخيما 
 والمنتجةا  الخةيما  كافةة لتقييم ااؤانشا يتم سو  مراكز عي  م  كجزء  الرياض ميينة في المهمة الشريحة اذه لعمالء مخص 
 .قريباً  منه االنتهاء ويتوقع الماسية المصرفية لعمالء مجاني رقم تخصي  على العمل وجاري ،المصرفية
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 السيدات مصرفية

 ت لعةةا  مةةع يةةتالءم بمةا خةةيماتها كافةةة تقةيم، والمملكةةة منةةا ق كافةة علةةى موزعةةةً  فرعةاً  80 للبنةةك التابعةةة السةييا  فةةرو  عةةيي بلة 

 عةيي فةي مميةز  زيةاي  فةي سةاام والةذي البنك لعميال  والجييي  المت ور  الخيما  فضلأ تقييم الرياض بنك واصل كما العميال ،
 .العميال 

 الرقمية المصرفية

 العةام اةذا وكةا  المن قةة، فةي رقمةي بنةك أفضةل ليصةبح ال موحة البنك استراتيجية على إيجابيلها أثر  تغييرا  م2017 عام شهي

 .الرقمية المصرفية الستراتيجية األساسية المت لبا  وتحسي  التحتية القاعي  بناء م  االنتهاء عام او الموضوعة الخ ة حسب

 وذلك ،"(الرياض اات "و" الرياض موبايل" و" الرياض الي  أو )" الجامعا  ل لبة الرقمية القنوا  باقة إ الق تموفي اذا العام 
" الجةوال ملصةق"و" الةذكي السةوار" اسةتخيام مة  أيضةاً  تمكينهم مع ،"الرياض مشفر"و" الذكية الساعة" ت بيق إتاحة إلى باإلضافة

 . االلكتروني للتسوق رقمية ب اقة إصيار إلى باإلضافة السريع لليفع

 لاليخةار مبتكةر برنةامج واةو التلقةائي لاليخةار" واز " خيمةة: واةي للعمةالء مضةافة قيمةة ذا  تي مبتكةر خيمتي  تقييم إلى إضافة
 صةرا  خيمةةو .مةيخراتهم مةع مصةاريفهم موازنةة  ريةق عة  أاةيافهم تحقيق م  العمالء لتمكي  وذلك ،مجهوي وبأقل ذكي بشكل  

 ب اقةة باسةتخيام( امةاراتي يراةم اسةترليني، جنيةه يةورو، يوالر،) أجنبيةة عمةال  أربع على الحصول تتيح والتي األجنبية العمال 
 .الخيمة اذه ي لق سعويي بنك كأول الرياض بنك ب اقا  فق  وليس األخرى البنوك الصاير  م  ميى

 م  الرياض الي  أو  ومستخيم اليوم يست يع حي  رقمي، بشكل   العروض أو المنتجا  على الحصول  لبا  تقييم إتاحة تم  كما
 غيةر ومة  الخيمة مسئول أو التوصيل منيوب  ريق ع  عليها والحصول الكترونياً عبر القنوا  الرقمية ائتما  ب اقة ب لب التقيم
 مة  لتمكةنهم الرياض موبايل أو الرياض الي  أو  لمستخيمي" ثواني في الثاني حسابك" خيمة تحيي  تم كما. الفر  لزيار  الحاجة
 العمالء تمكي  تم الخيمة اذه إلى اامة وكنضافة جهي، وبأينى فوري وبشكل( الشريعةأحكام  مع متوافق) بعائي ايخاري حساب فتح
 تجربةة تحسةي  أيضةاً  تةم كمةا. الرقميةة القنةوا  مة  عمال  وبأربع فوري بشكل   عائي بيو  ايخاري او جاري حساب فتح م  أيضاً 

 . البيعية الفر  عيي زياي  في ساام مما الرسمي، البنك موقع خالل م  المنتجا  ألحي بال لب التقيم عني المستخيم

 فةي الخيمةة مسةئولي علةى العةبء وتخفية  الرقميةة القنةوا  علةى التعةامال  لتكثية  خةا  برنةامج إ ةالق م2017 عةام في وتم
 :يلي ما خالله م  تم والذي األفراي، مصرفية في العمالء عالقا  إيار  مع بالتعاو  وذلك االتصال ومركز الفرو 

o تحفيةز تةم كمةا. أساسةي بشةكل   الرقميةة القنةوا  واسةتخيام التسةجيل علةى العمةالء لتشةجيع الحمةال  م  العييي إ الق 

 .الرقمية المصرفية ع  متخصصة تيريبية يورا  تقييم بعي الرقمية للقنوا  العمالء لتوجيه الفرو  موظفي

o الرقمية القنوا  على االتصال مركز أو الفرو  في ال لب عليها يكثر التي الخيما  إتاحة. 

o الجةيي، للعمةالء الحسةاب فةتح عمليةة فةي أساسةية كخ ةو  الرقميةة القنةوا  فةي التسةجيل لتضمي  الفرو  نظام ت وير 

 العميةل وضةع عة  مؤشةرا  لوحة تقييم مع الحاليي ، للعمالء خيمة ك لب الرقمية القنوا  في التسجيل  لب وإتاحة

 . الرقمي

o  (واحةي والتسجيل متعيي  قنوا ) شعار تح  وسهولة سرعة أكثر لتصبح الرقمية القنوا  في التسجيل عملية تحسي، 

 القنةا  إلةى باإلضةافة وذلةك الفةرو ،و الذاتيةة الريةاض خيمةةو الريةاض اةات و الرياض موبايل: على أيضاً  وإتاحتها

 .الرياض الي  أو  واي السابقة األساسية

o مكالمةة، أول مة  العمةالء مشةاكل حةل علةى االتصال مركز في الخيمة مسئولي لمساعي  الرياض اات  نظام ت وير 

 .العمالء رضا زياي  وبالتالي األياء رفع في ساام مما

 :واي الرقمية المصرفية إيار  أولويا  بتحقيق الكفيلة األعمال بجميع القيام إلى باإلضافة

 على واألياء والتنفيذ الت وير ناحية م  الرقمية االستراتيجية ومراقبة ومتابعة بت وير وذلك :الرقمية والثقافة االستراتيجية 

 اةذا فةي الممارسةا  أفضةل اتبةا  مة  للتأكي متخصصة خبر  ذا  كواير توظي  إلى باإلضافة وذلك ككل، البنك مستوى

 .المجال
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 القنةةوا  لمسةةتخيمي نوعهةةا مةة  فريةةي  تجربةةة تقةةييم علةةى والعمةةل الرقمةةي االبتكةةار علةةى بةةالتركيز وذلةةك :الرقمةةي التحةةّول 

 .المشاريع وإيار  الحلول ت وير مجال في وحييثة ذكية منهجية اتبا  على الحر  مع الرقمية،

  االتصال أو الفر  لزيار  الحاجة ع  يغنيهم متميز بشكل   للعمالء الخيما  أغلب إتاحة على والعمل الرقمية القنوا  إيار 

 .العمالء خيمة بمركز

 شرت تلا مصرفية

واصل بنك الرياض القيةام بةيور رئيسةي مة  خةالل ق ةا  الخةيما  المصةرفية للشةركا  فةي تمويةل صةفقا  الشةركا  والمشةاريع 
سةعيه إلةى أ  يكةو  البنةك  البنكواصل  كماوتوسيع عالقاته التجارية مع كبار العمالء م  الشركا  في جميع الق اعا  الصناعية. 

الحتياجةا  العمةالء مة  الشةركا   خاصةاً  ااتمامةاً  حي  يةولي البنةك   الرائي في المن قة م  خالل يوره في تمويل ق ا  الشركا .
يم أفضةل في ظل بيئة أعمال تنافسية للغاية. ويلتزم البنك بتقي وذلك م  خالل تقييم منتجا  ذا  جوي  عالية لتلبية توقعاتهم المتنامية

وكجزء م  اةذا االلتةزام، قةام البنةك بتوسةيع مكاتبةه للتمويةل التجةاري فةي المواقةع الرئيسةية التةي تةم  .الخيما  في التمويل التجاري
 تحييياا بعناية في جميع أنحاء المملكة، والتي شمل  ميينة الجبيل وينبع والميينة الصناعية الثانية بالرياض.

، قام البنةك 2030مع زياي  الصايرا  غير النف ية م  المملكة التي تعي أحي أايا  رؤية المملكة  ، وانسجاماً م2017وخالل عام 

 مراكةز خةيما  البنةكبزياي  تركيزه على خيمة المصيري  السعوييي  وتسهيل أعمال التصيير غير النف ية م  المملكة. وقي امتي  
خمس منا ق إقليميةة، وذلةك لضةما  قةير  البنةك لتلبيةة احتياجةا  المعةامال   اإلقليمية جميع أنحاء المملكة، حي  يقوم البنك بتغ ية

 اإلقليمية المتزايي  لعمالئه م  الشركا  والمؤسسا  الصغير  والمتوس ة.

مع االستراتيجية الشاملة للبنةك "أفضةل بنةك رقمةي"، أ لقة  الخةيما  المصةرفية للشةركا  خةيماتها المصةرفية الم ةور   وانسجاماً 
، لشركا  التقسي  "كوليك  الرياض"  رح خالل م  ونيات  النقال. باإلضافة إلى ذلك، تم تحسي  حلول التحصيل اإللكترعبر اله

 والوسا ة.

يور   وقي عزز البنك تجربة عمالئه م  الشركا ، حي  تمك  م  جعل رحلة العميل أكثر كفةاء ، مة  خةالل إعةاي  تصةميم ورقمنةة
التشغيل الحالية إلى ايكل جييي ليعم العمالء. وقي نم  محفظةة عمالئنةا مة  الشةركا  الصةغير  والمتوسة ة بشةكل م ةري فةي عةام 

 ".كفاله"  برنامج مع تتعامل التي ى، وحافظ بنك الرياض على مكانته الريايية في السوق م  بي  البنوك األخرم2017

 الكبةرى، المشاريع لتمويل لمؤسسيةواصل بنك الرياض منح التسهيال  االئتمانية والخيما  ا 2030وبما يتماشى مع رؤية المملكة 

وشارك في ترتيب تمويل الشركا  ذا  الصةلة بصةنيوق االسةتثمارا  العامةة والتةي تسةتهي  االسةتثمارا  الصةناعية. وقةيم البنةك 

 كمةا .يية فةي مشةاريع مشةتركة مةع شةركا  عالميةة مرموقةةاليعم المالي والخيما  االستشةارية الموسةعة لشةركا  التصةنيع السةعو
 شارك البنك في مشاريع البنية التحتية للنقل في الرياض. 

، واةي شةركة رائةي  فةي ت ةوير ركة ت ةوير وتشةغيل المةي  الصةناعيةشة يةام بةيور الوكيةل فةي إعةاي  تمويةلوقي تم اختيار البنةك للق
جي  واليمام. وكةذلك كةا  بنةك الريةاض مة  أوائةل المشةاركي   في لك المي  الصناعيةوتشغيل المي  الصناعية في المملكة بما في ذ

تةم تنفيةذه و الشةريعةأحكةام  مةع متوافقةاً  والممولي  فةي التمويةل المةيعوم مة  صةنيوق التنميةة العقةاري. ويمثةل اةذا التمويةل برنامجةاً 
 الو نيةةة التصةةنيع لشةةركةبمشةةاركة البنةةوك األخةةرى وشةةركا  التةةأجير العقةةاري. وكةةذلك تةةم تعيةةي  البنةةك كوكيةةل تمويةةل المرابحةةة 

 كما شارك في إعاي  تمويل شركة معاي  لأللمنيوم.  ،(تصنيع)

 واالستمم ر الخزانة قط ع 

 كمةا. تنافسية وبتكلفة بكفاء  المصرفية األنش ة لمختل  والتمويل السيولة مت لبا  إيار  في بيور  اام واالستثمار الخزانة ق ا  قام
 حةيوي ضةم  األجنبيةة العمةال  تحويةل وأسةعار الخيمةة البنكيةة ألسةعار التعرض مخا ر إيار  في الهام بيوره القيام الق ا  واصل

 .البنك قبل م  المعتمي  المخا ر

 التركيةز واالستثمار الخزانة ق ا  واصل فقي الشامل، البيع فر  على التركيز في البنك  استراتيجية مع وتماشياً  م2017 عام وفي

 العمةالء احتياجةا  ويراسةة البنةك فةي األخةرى األعمةال ق اعةا  مةع والعمةل بالتنسةيق الشةاملة البيعيةة الفر  واغتنام تحييي على
 .تنافسية بأسعار المناسبة المالية والحلول المنتجا  وتقييم الخزانة، لمنتجا  المتنوعة
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 ذا  الماليةة لألسةواق الريةاض شةركة بننشةاء واالسةتثمار الخزانة ق ا  قام التحو ، لحلول للعمالء األسعار أفضل توفير أجل وم 
 .اليولية األ را  مع المشتقا  صفقا  لتنفيذ كايما  جزر في الخاصة األغراض

 الق ةا  يواصةل كمةا. المرجعيةة والمؤشةرا  المعةايير فاق م2017 للعام متميزاً  أياءاً  حقق  فقي للبنك االستثمارية للمحفظة وبالنسبة

 .تكلفة وأقل كفاء  أكثر بشكل االستثمار محافظ إيار  خالل م  للبنك االستثمارية القيرا  تعزيز

 اإلسالمية المصرفية

 أحكةام مةع المتوافقةة المصةرفية والحلةول المنتجةا  مة  حزمةة وتصةميم ابتكار  ريق على بمسيرته العام خالل الرياض بنك استمر
 اليوميةة المصةرفية المعةامال  لتشةمل مظلتهةا تتسع والتي البنك، في اإلسالمية للمصرفية الشرعية الهيئة قبل م  والمعتمي  الشريعة

 .والشركا  األفراي ق اعي م  العمالء وشرائح فئا  لكافة الموجهة واالستثمارية التمويلية والحلول

 ورفةع اإلسةالمية، المصةرفية ومنتجةا  خةيما  بتقةييم المعنيةة البشةرية الكفةاءا  بت ةوير المضةي المجال اذا في البنك أياء ورافق
 تعرية  اسةتهيف  بصةور  اإلسةالمية، بالمصةرفية متخصصة تيريبية حقيبة إعياي اإلسالمية المصرفية إيار  تبني عبر أيائهم كفاء 

 فةةرو  ألياء يوري تقيةةيم إجةةراء مةة  اإليار  عليةه حرصةة  مةةا جانةةب إلةةى اإلسةالمية، المصةةرفية ومنتجةةا  بخةةيما  البنةةك مةوظفي

 .للبنك التابعة اإلسالمية المصرفية

 مة  العييةي إنجةاز خاللهةا مة  تم ،بالبنك اإلسالمية للمصرفية الشرعية الهيئة مع اجتماعاً  12 اإلسالمية المصرفية إيار  عقي  كما
 علةى المبنيةة التمويةل لعمليةا  المخصصةة والعقةوي المنتجةا  كاعتماي البنك قبل م  العام خالل المقيمة التمويلية والحلول المنتجا 

 البةرامج اعتمةاي وكةذلك الخةيما ، منافع تمويل ومنتج ثابتة بأجر  بالتمليك الوعي مع اإلجار  منتج كاعتماي واإلجار  المرابحة صي 
 إلةى باإلضةافة المةيعوم، التمويةل وبرنةامج المقيمةة اليفعةة ضةما  برنةامج كاعتماي العقارية التنمية لصنيوق المخصصة واالتفاقيا 

 مةيي  الجةاري تسةهيال  عة  بييلةة الشةريعة أحكةام مةع متوافقةة تسةهيال  الشةركا  مة  البنةك عمةالء مةنح وعقوي إجراءا  اعتماي
 فةي اإلسةالمية المصةرفية إنجةاز عة  فضةالً  والشةركا ، األفراي مصرفية ق اعي واحتياجا  مت لبا  مع ينسجم بما وذلك التقلييي
 العربية المملكة صكوك برنامج ايكل بشأ  الشرعية الهيئة كقرار المالية الرياض شركة قبل م  المقيمة االستثمارية الحلول اعتماي

 الشةريعة أحكةام مةع متوافقة استثمار لعمليا  الشرعية اإلجراءا  اعتماي وكذلك والمرابحة، المضاربة على المبنية باللاير السعويية
 لألسةهم الريةاض صةنيوق مة  لكةل المعلومةا  ومةذكر  وأحكةام شرو  اعتماي إلى باإلضافة المكشو  على البيع عمليا  ع  بييلة

 فيمةا الشةرعية الهيئةة م  الصاير  اآلراء م  عيي على اإلسالمية المصرفية حصول ع  فضالً  باللاير، للمتاجر  الرياض وصنيوق

 .لعمالئه البنك قبل م  المقيمة والعمليا  بالخيما  يتعلق

 الخ رجية الفروع

 لعمالئةه المصرفية الحلول توفير على سنغافور ، في التمثيلي والمكتب وايوست  لني  في الخارجية فروعه خالل م  البنك يحر 
 . تواجياا منا ق في احتياجاتهم وتلبية

 لتعزيةز إيجةابي يور مة  لذلك وما المملكة، ياخل تجارية وأعمال استثمارية فر  خلق في للمساامة ااستشاراته الفرو  اذه وتقيم
 . الخارج في االستثمارية البنك عمالء مصالح رعايةب تقوم اكم ،بها والنهوض المملكة في التجار 

 االسةتثمارا  لةيعم خصيصةاً  صةّمم  مصةرفية خةيما  الخارجية ولفروعهم السعويية العربية المملكة في لعمالئه لني  فر  يوفرو
 البنةوك مسةتوى علةى المصةرفية خيماتةه بتقةييم الرياض بنك ينفريو .الخاصة االستثمارية والق اعا  الصناعة مجال في األوروبية

   .األمريكيتي  في السعويية

 العالقةا  وت ةوير آسةيا، قةار  فةي االسةتثمارية الفر  استغالل على العمالء مساعي  يتولى فننه سنغافور ، في التمثيلي المكتب أما
 .السعويية العربية المملكة في تجارية أنش ة تمارس التي اآلسيوية والشركا  المراسلي  مع

 األعم ل تقنية

 الشةةهاي  علةى البنةك بحصةول توجة  والتةي اإللكترونيةة الخةيما  مة  العييةي وت ةوير ب ةرح قياسةية نوعيةة نقلةة م2017 عةام شةهي

 أب" معهةي مة  الشةهاي  وتصةير. وافريقيا االوس  الشرق مستوى على واالولى الرياض لبنك االمريكي" تايم أب" معهي م  الذابية
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 كشةهاي  ،" Tier "شهايا  باسم المعروفة المستوى شهايا  العالمية، البيانا  مراكز وتقييم يراسة في المتخص  األمريكي،" تايم

 .ذلك في التكنولوجية الوسائل أحي  ومراعا  وحفظها، البيانا  نقل مجال في المختلفة المؤسسا  بتميز العالمي المعهي م 

 ومشةغلي ومةييري لمةالكي التشةغيلية االسةتيامة تشةمل ،معةايير لعةي  التقيةيم قيةي المنشأ  تلبية على للشهاي  إصياره في المعهي ويعتمي
 فةي بهةا الموصةى بالسةلوكيا  االلتةزام ويسةاعي. البيانةا  مراكةز عمليةا  فةي األولوية ذا  والمخا ر والسلوكيا  البيانا ، مراكز
 وكشة  المكلفةة، األخ ةاء وتجنةب العمةل، عة  التوقة  مخةا ر مة  والحةي التحتيةة، للبنية الكامل األياء إلى الوصول إمكانية تحقيق
 .االستخيام كفاء  زياي  فر 

 والحواسةيب مفتوحةةال لألنظمةة الفةالش ذاكةر  علةى كليةاً  القةائم لتخةزي ل "سةي إم إي" نظةام تشةغيل تةم المعلوما ، تخزي  مجال في
 كفةاء  رفةعو مسةتمر، بشةكل البيانةا  تةوفيرو التقليييةة، األعمةال أعبةاء أياء وتيةر  وتسةريع احتياجةا  تلبيةة حقةق والةذي المركزية،

 وتحةيي  "EMC Elastic Storage " المر  لتخزي ل سي إم إي  نظام تشغيل تم كما. المضّمنة البيانا  وضغ  االستجابة وسرعة

 األرشةيفي التخةزي  علةى الخاصة للسحابة الحل وتوفير البيانا ، تخزي  مساحة وتوفير المركزي، لألرشي  البيانا  تخزي  أجهز 
 .يائم بشكل البيانا  لتتواجي الكوار  م  والحماية ،اإلنتاج مواقع عبر وتجميعها

 اةذا ويعي ،"Network Performance Management NPM " الشبكة أياء إيار  نظام ت بيق تم الشبكا ، مراقبة مجال وفي

 األخ ةاء واستكشةا  رصةي سةهولة والمييري  الشبكة لمسؤولي يتيح الذي األياء إيار  إلى والتواجي األخ اء إيار  م  تحوالً  النظام
 وبشةكل بسرعة الشبكة على القائمة األياء مشكال  حل على النظام اذا ويساعي. البنك شبكة بيئة عبر يحي  ما وتحليل وإصالحها،

 . استباقي

 فةي بعةي عة  الةتعلم مشةرو  وتنفيةذ والخ ة  التصةاميم وضةع علةى التةيريب ايار  مع بالتنسيق واالتصاال  الشبكا  ايار  وعمل 
 سةيحقق والةذي ،عاليةة جةوي  مةع بعي، م  والتواجي ةيئالمر "سيسكو" تقنيا  بأحي  وتزويياا( وجي  واليمام الرياض) مواقع ثال 
 .التيريبية اليورا  تكلفة فيوتوفيراً ملحوظاً  ونوعية كمية نقلة

 مةع وتماشةياً  ومرونةة، ت ورا اكثر الكترونية خيما  لتقييم المتنامية االحتياجا  لتلبية التقنية البيئة وتحسي  ت وير عمليا  وشمل 
 والخةيما  والمبةايرا  الت بيقةا  مة  العييةي إلتمةام اساسةي يور األعمال تقنية إليار  كا  الرقمية، الخيما  لت بيق البنك توجها 

 والةذي االتصةال، لمركةز الجييةي  يةةتالتح البنيةة تركيةب أامهةا، وم  المتزايي ، العمالء و موحا  الحتياجا  استجابة ،اإللكترونية
 والمبيعةا ، للتحصيل للعمالء التلقائي االتصال خيمة وتحسي  ت وير للعميل، االلي االتصال معاوي  خيمة مثل ،جييي  خيما  أتاح
 .بفاعلية االجتماعي التواصل أيوا  استخيام  وسهولة يعمو المرئي، االتصال خيمةو

 اةذه وسةاعي  المصةرفي، الهةات  علةى الةيخول فةي الصةوتية البصمة خيمة وإيراج تنفيذ خيمة ي رح بنك أول الرياض بنك ويعي
 المصةرفي، الهةات  علةى الةيخول عمليةة وتسةهيل تسةريع ويعةم المصةرفي، الهةات  علةى الخةا   الةيخول نسةبة تقليل على الخيمة
                                 .أخرى مر  المفقوي  السرية الكلمة تنشي  في المصرفي الهات  موظفي على الجهي وتقليل

 عة  للبحة  المسةتغرق الوقة  تقليةل على ساعي  الجييي  الخيمة اذهو المصرفي، الهات  في الصوتية األوامر وإيراج تنفيذ تم كما

 .للعمالء الخيما  تنفيذ وتسهيل ويعم الم لوبة، للخيمة المباشر اليخول توفيرو ال لبا ، تنفيذ تسريعو الخيمة،

 ميةز  وفيزا كاري ماستر ب اقة لحاملي تتيح والتي ،”PayWave” و  ”PayPass“ خيمتي الرياض بنك أ لق ،سعويي بنك وكأول

 إجماليةةة وبقيمةةة( أقةةل أو لاير 100) المنخفضةةة القةةيم ذا  للعمليةةا  البيةةع نقةةا  جهةةاز شاشةةة علةةى الب اقةةة تمريةةر  ريةةق عةة  الةةيفع

 ملصةق بنصةيار للنظةام تسةمح جييةي  خصائ  وإضافة الب اقا  نظام ت وير إلى إضافة، سري رقم  لب يو  لاير 300 تراكمية

 جهاز عني وسهولة بسرعة اليفعتنفيذ  للعمالء تتيح انها حي . البيع لنقا  "أثير ميى" شبكة على تعمل والتي والسوار الذكي الهات 
 مة  النةو  اةذا بتةوفير يقةوم المملكةة فةي بنةك أول اةو الريةاض وبنةك.  فقة  الجهاز على الجوال أو السوار بتمرير وذلك البيع نقا 

 .الخيما 

 معةةامال  إجةةراء للعميةةل تتةةيح والتةةي ،السةةعويية العربيةةة المملكةةة فةةي نوعهةةا مةة  األولةةى الرقميةةة المحفظةةة الريةةاض بنةةك أ لةةق كمةةا
 ائتمانيةة ب اقةا  لةىإ االئتمانيةة الرياض بنك ب اقا  تحويل  ريق ع  أنيرويي بنظام تعمل التي الذكية الهوات  باستخيام إلكترونية

 .بأما  والمعامال  االئتما  ب اقا  إليار  للعمالء فريي  تجربة يع ي مما رقمية
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 Western Union"و "EZTransfer"  خةيما  لتتةيح اآلليةة الصرافا  خالل م  المتاحة الخيما  م  المزيي تاحةإو ت وير وتم
Remittance" اليفع مسبقة ب اقا  لعمالء "My Pay"، مختار  آلي صرا  ألجهز  أجنبية عمال  سحب مكانيةإ لىإ باإلضافة ،

 .المملكة في ميى شبكة عمالء لكل متاحة الخيمة اذهو

 المعلوم ت وأمن األعم ل تقنية حوتمة

 لتوفير قصوى أامية الرياض بنك ع ىأ وقي المعلوما ، أم  على الواقعة المخا ر م  الحي في اإلعمال تقنية حوكمة مفهوم ساام
 اةذا فةي اإلنجةازا  مة  العييةي وتحقيةقت ةوراً كبيةراً  م2017 عةام شةهي وبةذلك االختةراق، صةعب محكةم ببنةاء آمنة تقنية عمل بيئة

 .المجال

 والمنصةةا  الت بيقةةا   تهيئةةة بنعةةاي  الرقمةةي للتحةةول البنةةك اسةةتراتيجية لتحقيةةق  جهوياةةا األعمةةال تقنيةةة حوكمةةة يار إ كرسةة و
 نمةوذج تحةول ويعةم األعمةال تقنيةةل السةتراتيجيةا التحةول محةاور مع لتتناسب األياء قياس مؤشرا  وت وير اإللكترونية والبوابا 
 .الرياض بنك في الرقمي الحوكمة

 الرياض موبايل لمشرو  االستراتيجي التخ ي  البنك، تقنيا  ايكلة عاي إ مجال في األعمال، تقنية حوكمة إيار  سهاما إ امأ وم 
“Riyad Mobile” معةايير وتحةيي  التحتيةة، التقنيةة البنيةة وت ةوير ايكلةة عةاي وإ الجةوال، لت بيةق موحةي  منصةة تنفيذ  ريق ع 

  .للبنك الرقمي للتحول االستراتيجية المبايرا  مختل  لمساني  التقنية والمنصا  البوابا 

 قسةةم  نجةةح المجةةال اةةذا فةةيو االعمةةال، اسةةتمرارية قسةةم عليهةةا يحةةافظ التةةي األساسةةية المبةةاي  ،والشةةفافية والكفةةاء  األتمتةةة وتمثةةل
 التجاريةة األعمةال مةع يتماشةى بمةا األعمال يور  استمرارية يؤم  الذي األعمال استمرارية أتمتة نظام تنفيذفي  األعمال استمرارية
 .في اذا المجال رائي  أنظمة ت بيق تم حي  للشركا ،

 إيار  شةارك  الماليةة، والريةاض الريةاض بنةك مة  لكةل   التغيير إيار  عمل لسير مت ور  حوکمة لتوفير البنك سياسا  مع وتماشياً 
 بيئةة لتحقيةق االختبةارا  كفةاء  ورفةع قةيراتها وتعزيةز حييثةة اختبةارا  بيئةة توفير في األخرى االيارا  مع جنب الى جنًبا التغيير
 الت بيةق قبةل الجةوي  اختبةارا  فةي المعنيةة اإليارا ومشةاركة  اإليار  لمةوظفي مسةتمر تيريب بتوفير األخ اء م  تخلو تكاي عمل
 .الجوي  واختبارا  أساليب وت ور التحتية، بالبيئة المعنية التقنية للمنتجا  الفعلي

 يوريةة خ ة  وتنفيةذ األصةعي  جميةع علةى الرياض بنك في األعمال استمرارية  لخيمة المستمر والتقييم بالمراجعة اإليار  تقوم كما
 ممةا الكةوار ، يار إ واختبةارا  التقنيةة فقةيا  اختبةارا  الى باإلضافة أعمالها استمرارية على البنك إيارا  قير  الختبار مستيامة
 الماليةةة المؤسسةةا  كافةةة لةةيى الم بقةةة العالميةةة المعةةايير مةةع التمشةةي الةةى باإلضةةافة وت ويراةةا الخةةيما  تعزيةةز فةةي البنةةك يسةةاعي

 .المجال اذا في السعويي العربي النقي مؤسسة ومت لبا  والمصرفية

   االلتزام إدارة

علةى مختلة   المهنيةة ومعةاييره قيمةه علةى يحةافظ بحية  لاللتةزام، سةليمة ثقافةة بنةاء تعزيةز إلةى مسةتمر  بصفة الرياض بنك يسعى
 األخالقيةة والممارسةا  والقواعي المثلى العمل ولوائح واليولية المحلية النظامية المت لبا  المعايير اذه وتشمل األصعي  واألنش ة،

 .البنك بها يعمل التي

 والمشةور ، النصةح وتقييم المراقبة، أعمال يشمل فاعل التزام برنامج وت بيق االلتزام، ضواب  بيئة بسالمة االلتزام إيار  عني  لقي
 .االرااب وتمويل األموال غسل لمكافحة البنكية العمليا  مراقبة ع  فضالً  االلتزام بمفاايم والتوعوية التنظيمية الشؤو  وإيار 

 والتعاميم كاألنظمة المحتملة، والمستقبلية الحالية النظامية بالمت لبا  بالوفاء يقوم البنك أ  م  التأكي إلى يوماً  االلتزام إيار  وتسعى
 تقةةييم بشةةأ  الصةةاير  التعليمةةا  مثةةل ،ومةةا يسةةتجي مةة  مت لبةةا  النقةةي وغيراةةا مةة  الجهةةا  التشةةريعية مؤسسةةة قبةةل مةة  الصةةاير 
 إضةافة ،وتمويلةه اإلراةاب جةرائم مكافحةة ونظةام األمةوال غسل مكافحة أي تحييثا  لنظام الجييي ، المصرفية والخيما  المنتجا 

 .أخرى إشرافيه جها  أي ع  صاير  نظمةأو لوائح وأي ،المالية السوق ايئة ع  الصاير  الشركا  حوكمة الئحة إلى

 لرصةي المخةا ر تقييم إلى باإلضافة والمستحيثة المحيثة واألنظمة للوائح المت لبا  ويراسة بتحليل االلتزام إيار  تقوم الصيي، بهذا
 . وضواب ه البنك على التحييثا  اذه ثارآ
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 مراقبةةة مكتةب وقواعةةي اإلراةاب، وتمويةةل األمةوال غسةةل لمكافحةة اليوليةة الماليةةة اللجنةة بتوصةةيا  لاللتةزام بالسةةعي البنةك واسةتمر
 .الشامل اليمار أسلحة انتشار تمويل ومكافحة اإلرااب وتمويل األموال غسل مكافحة أجل م  األجنبية األصول

 ومعيةار" فاتكةا" األجنبيةة للحسةابا  الضةريبي االمتثةال قةانو  مت لبةا  لتنفيةذ الفاعلةة بالمشةاركة البنةك فةي االلتةزام إيار  تقةوم كما
 التنظيميةة والئحتةه المضةافة القيمةة ضةريبة ونظةام والتنميةة، االقتصةايي التعةاو  منظمةة قبةل مة  ت ويره تم الذي المشترك اإلبالغ
 . م2018 عام بم لع الت بيق موضع ستكو  التيلزكا  واليخل ل العامة الهيئةع    الصاير

 البنةك فةي االلتةزام عةيم مخةا ر تحييي يخ  ما كل في الممارسا  أفضل وت بيق الجوي  معايير أعلى بتحقيق االلتزام إيار  وتقوم
 غسةل ومكافحةة االلتةزام مواضةيع يخة  بمةا والتثقية  التوعيةة وممارسةا  بالبنةك عمةالاأل لق اعةا  االستشةارية الخةيما  وتقييم
 المخةا ر وتقيةيم تحييةي علةى مبنيةة ومتابعةة مراقبةة خ ةة وتنفيةذ بوضةع م2017 عةام فةي اإليار  وقام . اإلرااب وتمويل االموال

 .اإليار  مجلس ع  المنبثقة المراجعة لجنة قبل م  عليها الموافقة تم والتي

  13 المجتمعية وليةؤالمس

 مة  البنةك فعةزز وتمويلهةا، ويعمهةا رعايتهةا فةي الريةاض بنك شارك التي والفعاليا  والمبايرا  باألنش ة حافالً  م2017 عام كا 

 شةريكاً  وكةا  والعلميةة، واالقتصةايية والمهنيةة والثقافيةة واإلنسةانية الو نيةة والفعاليةا  والمنتةييا  المةؤتمرا  فةي الفاعل حضوره
 عقوي ميار على اكتسبها التي المجتمع خيمة مجال في الواسعة خبراته م  مستفيياّ  اإلنسانية، والهيئا  والجمعيا  للمؤسسا  مميزاً 
 .المجال اذا في مرموقة سمعة ومنحته الزم  م 

 :المجتمعية المسؤولية مجال في ،م2017 لعام البنك مبايرا  برزأ وم 

 تمويل في البنك مساامة زياي  خالل م  أو ،العالقة ذا  والفعاليا  المؤتمرا  رعايةم  خالل  والمتوس ة الصغير  المنشآ  يعم
 والمتوسة ة الصةغير  للمنشةآ  العامةة للهيئةة األول الملتقةى فعاليةا  فةي البنةك شةارك حية  ،متخصصةة بةرامج عبر المشاريع تلك
 رعةى كما . جيزا من قة شباب مركز في والفر ، التحييا  - والمتوس ة الصغير  للمنشآ  األول الملتقىالبنك  ورعى ،"بيبا "

 .االقتصايية عبيهللا الملك ميينة في ،(الو   شركا  مباير ) والمتوس ة الصغير  المنشآ  ملتقى الرياض بنك

 فةي أمةامهم الواعةي  الوظيفيةة الفةر  إتاحةة عبةر الشةابة الو نيةة الكةواير واسةتق اب الوظةائ  تو ي  في الفاعل يوره سياق وفي
 .السعويية الجامعا  تنظمها التي والتوظي  المه  أيام في الفاعلة المشاركة البنك واصل لييه، األعمال ق اعا  مختل 

 وواصةل. الثالثةة السةنوية نسةخته فةي الصةغير التةاجر برنةامج مثةل بال فةل، تعنةى وبرامج أنش ة عي رعاية تبنى البنك وشارك في 
 جييي  ومبايرا  برامج يعم إلى إضافة  الخاصة، االحتياجا  ذوي م  األ فالب للعناية مخصصة سنوية برامج ورعاية يعم البنك
 واصةلو .البرامج اذه م  المستفييي  االحتياجا  وذوي األ فال قاعي  لتوسيع خيرية، وايئا  جمعيا  مع شراكا  عقي خالل م 

 األ فةال جمعيةة بمركةز الصةيفي النةايي ويعةم الخاصةة، االحتياجةا  لةذوي عشةر الحايي الصيفي الشباب نايي مركز رعاية البنك
 مةع بالشراكة ،(م2017 لعام التهاني ب اقا ) األ فال وإبياعا  رسوما  برنامج البنك رعى سنوي، عر  وفي بالباحة، المعوقي 

 المركةز لفعاليةا  رعايتةه جةيي كما .ومرافقيهم بالمستشفيا  المنومي  األ فال معايي  وبرامج الرياض، في المعوقي  األ فال جمعية
 .التوالي على الثانية للسنة بتبوك، الخيرية خالي الملك جمعية في الصيفي

 السةعويي، المجتمةع فئةا  لمختلة  الصةحية والعنايةة الرعايةة وتةوفير بتقةييم تعنةى التي والجها  الجمعيا  مع شراكته البنك عزز 
 أصةيقاء ولجنةة بأبهةا، المرضةى أصةيقاء ولجنةة بالريةاض، المرضةى أصةيقاء لجنةة مةع السةياق، اةذا فةي اتفاقيةا  أربةع أبةرم حي 

 للعنايةة للجمعيةا   بيةة أجهةز  بتوفير البنك التزم االتفاقيا  وبموجب ب ري ، المرضى أصيقاء ولجنة المنور ، بالميينة المرضى
 ،"عالجةةي" المرضةةى لعةةالج الخيريةةة الجمعيةةة ويعةةم توعويةةة، بةةأفالم "الباركنسةةو  جمعيةةة" يعةةم إلةةى إضةةافة. المسةةتهيفة بالفئةةا 

 ورعايتةه والنةوعي الفاعةل يوره جانةب إلةى اإلنسةانية، سةل ا  األميةر ميينةة في العالمي السالمة يوم فعاليا  رعاية في والمشاركة
 الفةم بصةحة المجتمةع توعيةة حملةة ويعةم. الثةيي سةر ا  عة  المبكةر الفحة  بأاميةة للتوعية "زار " حملة في السنوية ومشاركته
 ويعةم الخاصة، االحتياجا  لذوي الشباب نايي ملتقى ويعم للمسني ، العالمي اليوم فعالية في المشاركة على حر  فيما واألسنا ،

  ".إ عام" لل عام الخيرية الجمعية ت بيق ويعم بشرور ، "البر" جمعيه

 لجنةةو ،"الةوياي" األيتةام لرعاية الخيرية جمعيةوال بالباحة، "أكنا " األيتام لرعاية الخيرية الجمعية:  م  لكل حافال  البنك قيم كما
 بالمن قةة المعةاقي  وتأايةل لرعايةة الخيريةة الجمعيةةو باإلحسةاء، السةر ا  جمعيةةو وبالريةاض، وبحائةل ب ري  المرضى أصيقاء
 .بالرياض النسائية الخيرية الوفاء وجمعية الشرقية، المن قة في وال فولة األمومة جمعيةو ،"إيفاء" الشرقية
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 المكةي، الحةرم وإلةى مة  المسةني  نقةل فةي السةتخيامها الخيريةة الشةيخوخة أصةيقاء لجمعيةة غولة  سةيارا  بعشةر البنةك تبر  كما
 الرعايةة لبرنةامج وحافال  التنقل، على والنصفي الرباعي والشلل الغيبوبة مرضى لمساعي  نقااةال لمستشفى بحافال  تبر  وكذلك
 التوحةي أسةر ولجمعيةة ياو ، متالزمةة صةو  ولجمعيةة الريةاض، فةي األبحةا  ومركةز التخصصي فيصل الملك لمستشفى المنزلية

 .بالباحة الصحية للخيما  الخيرية "تعا  " وجمعية الخيرية،

 الخاصةة االحتياجةا  وذوي المةرأ  مشةاركة توسةيع يستهي  الذي المنتجة األسر يعم مشرو  في مشاركته تفعيل في البنك استمرو
 تمكةي  لغةرض البنةك يتبنةاه والذي" نبتة" لبرنامج كذلك يعمه الرياض بنك يواصل التوالي على الثال  وللعام. العمل ع  والعا لي 

 إلةى إضةافة منتجة، عناصر إلى والتحول العمل سوق في لليخول تؤاله  التي المهنية المهارا  اكتساب م  المحلي المجتمع فتيا 
 المنتجةة األسةر وتمويةل تنميةة جمعيةة يعةم جةاء كمةا السايسةة، نسةخته فةي البسةي ة العقليةة اإلعاقةة لذوي الزراعي التيريب برنامج
  .السياق اذا في الرياض بمن قة

 فةي المحتاجةة األسةر علةى الثامنةة بنسةختها السةنوية" الشةتاء كسةو " حملةة بتنفيذ المت وعي  الموظفي  فريق خالل م  البنك قام كما
 تجسةيياً  القاسةية الشةتاء ظةرو  لمواجهةة الالزمةة الضةرورية بالمستلزما  لتزوييام النائية والمنا ق هجرالو القرى م  واسع عيي

 المةياف  مة  اآلال  وعشةرا  غةذاء سةلة ألة  33 نحةو توزيةع تةم حية  الرمضةانية الخيةر قوافةل وحملةة ،االجتمةاعي التكافل لقيم
 .والمعوزي  لأل فال واأللعاب

 البرنةامج مة  السةنوية النسخة البنك أ لق العمل، رأس على وام هللا توفاام الذي  الموظفي  أسر لرعاية" الوفاء" لبرنامج ومواصلةً 
 الممنةوح الرصةيي مة  االسةتفاي  مة  لتمكيةنهم المسةتفيي  األسر على اليفع مسبقة اإللكترونية الشرائية الب اقا  توزيع في لالستمرار

  .لهم الكريمة الحيا  سبل ييعم بما واحتياجاتهم مت لباتهم تلبية في

 والتراثيةةة الثقافيةة والملتقيةا  والمعةةارض والمهرجانةا  الفعاليةا  مةة  جملةة ويعةم رعايةةة لتشةمل الريةاض بنةةك مشةاركا  وامتةي 
 المهرجةا و التوعويةة، الحةيوي حةرس حمةال ا: بينهة مة  والتةي والرياضية، واالقتصايية والتوعوية والتعليمية والتنموية والسياحية
 يعةمو ،(الكشةفي المعسةكر - الضاحية اختراق سباق) فيصل الملك جامعة أنش ة في المشاركةو بالجنايرية، والثقافة للترا  الو ني
 .وغيراا والثقافة للترا  الو ني بالمهرجا  القصيم رك 

 مواصةلته فةي تجلة  التةي المملكةة فةي الثقافيةة الحركةة يعةم خةالل مة  الثقةافي يوره بتعزيةز المجتمةع خيمةة في جهويه البنك وتّوج
 والمؤسسةا  البنةك بةي  الناجحةة للشةراكة رائعةاً  اً نموذجة وتعةي بالرياض األيبي النايي يمنحها التي العام كتاب جائز  وتمويل رعاية
 خةا  للجةائز  جييةي فةر  استحيا  تم" العام كتاب جائز " على سنوا  عشر مرور وبمناسبة النايي، يمثلها التي الحكومية الثقافية

  .فأقل والثالثي  الخامسة عمر م  الشباب بالمؤلفي 
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 البشرية الموارد

 والعمةل للبنةك، المسةتقبلية التوجهةا  مةع تنسجم استراتيجية بتصميم البشرية المواري ق ا  قام ،2022 البنك استراتيجية ان القاً م 
 قةةيرا  وبنةةاء ومسةةتمر مميةةز بشةةكل األياء تعزيةةز فةةي لتسةةاام البشةةرية المةةواري ق ةةا  وأنظمةةة وإجةةراءا  سياسةةا  ت ةةوير علةةى

 علةى البنةك ق اعةا  كافةة مةع بالتعةاو  البشةرية المواري ق ا  يقوم كما. 2022 استراتيجية في المنشوي  النتائج وتحقيق الموظفي ،

 .ومشترك واضح اي  نحو الجماعي والعمل األياء إيار  على تعتمي تنظيمية ثقافة وبناء العمل بيئة تحسي 

 مة  االسةتفاي  تةم حي  قيراتهم ت وير خالل م  وذلك وعمالئه البنك نحو منسوبيه التزام لتعزيز جهويه تكريس في الق ا  ستمراو
 علةيهم والحفةاظ الموااب أفضل استق اب على العمل ستمراو. المتخصصة والخارجية الياخلية البرامج م  تيريبية فرصة 17000

". ا  لنكةي" العالميةة المهنةي التواصةل شةبكة قبةل م  م2017 عام في المملكة في توظي  جهة أفضل جائز  على البنك حصل حي 

 وبلغة  ،%94 االجماليةة التةو ي  نسةبة تبلة  حية  المصةرفي، الق ةا  فةي الوظائ  تو ي  مؤشرا  أعلى يحتل البنك اليزال كما
 ، جمعيه  سعوييا .البنك منسوبي مجمو  م % 26 الموظفا  نسبة

 

  3 8:م2017التحفيزية للموظفين والحرتة التي حصلت على تل منه  خالل ع م  البرامج

 

ريـ ل( ألفاالستمم ري )االدخ ر  البي ن  

 اإلجم لي حصة البن  حصة الموظف 

 51,700 14,293 37,407 الرصيي كما في بياية العام

 12,747 3,406 9,341 م2017المضا  خالل عام 

 (13,357) (4,134) (9,223) م2017المستبعي خالل عام 

 51,090 13,565 37,525 الرصيي نهاية العام 

 10 الداخلية الرق بة إجراءات ف علية

، باإلضافة لاللتزام التام مةع المت لبةا  لى أعلى معايير الرقابة الياخليةتعمل اإليار  التنفيذية وم  خالل نظام رقابي ياخلي يعتمي ع
اليار  مؤسسة النقي العربي السعويي. ويبيأ النظام الرقابي بحوكمة الشركا  والتي تحيي المسئوليا  ألعضاء مجلةس ا م  الصاير 

، كما يعمل البنك على التحسي  المستمر لوسائل ومقوما  الحوكمة والرقابة الياخليةة التةي تهةي  ميع اللجا  الفرعية المنبثقة منهوج

 .المخا ر والرقابة الياخلية ورفع مستوى الفهم العام كجزء ال يتجزأ م  نظام الحوكمة الفاعل إيار  إلى توفير التكامل بي  أنظمة

النظةام الرقةابي الةياخلي مة  خةالل كفاء  وفاعلية كما تعمل إيار  الرقابة الياخلية مع جميع الجها  المعنية بالبنك على رفع مستوى 
جمع كافة المعلوما  الالزمة م  الجها  الرقابية سواء الياخلية أو الخارجيةة وتصةنيفها وتحليةل أاميتهةا، ومتابعةة الخ ة  الالزمةة 

 . ظام الرقابة الياخليةالت بيق لتعزيز ن

يضاَ وبشكل سنوي بنصيار ومراجعةة مضةمو  اإلقةرارا  السةنوية التةي تقةيمها اإليار  التنفيذيةة والوحةيا  الرقابيةة عة  أكما تقوم 
جنةة ورفع تقاريراا ع  الرقابة الياخلية ومختلة  أنةوا  المخةا ر اسةتناياً علةى أاميتهةا لل ،ميى سالمة وكفاء  نظام الرقابة الياخلي

 المراجعة واإليار  التنفيذية بكافة مستوياتها، وكذلك للجنة إيار  المخا ر التشغيلية وااللتزام.

يؤكةي أ  نظةام  مجلس اإليار في االعتبار  بيعة أي نظام رقابة ياخلية، كما يري أيناه، فن   اً وفيما يتعلق بنظام الرقابة الياخلية، أخذ
مة وتةم تنفيةذه بفاعليةة، وأ  لةيى البنةك آليةة منتظمةة لتصةميم أنظمةة الرقابةة الياخليةة المرتب ةة الرقابة الياخليةة ُيعةي علةى أسةس سةلي

بأعمال البنك ووضعها موضع التنفيذ. وتتضم  العناصر األساسية في نظام الرقابةة الياخليةة الم بةق فةي البنةك تحييةًيا للصةالحيا  
االئتمانية، لمختلة  المسةتويا  اإلياريةة بمةا فةي ذلةك مجلةس اإليار  واإليار  والمسؤوليا ، بما فيها الصالحيا  المالية واإليارية و

التنفيذية، والتأكي م  فصل المهام والمسؤوليا  بما يحقق فاعلية الرقابة، ويتم تحليةل المخةا ر نوًعةا وكًمةا ويةتم مراقبتهةا مة  خةالل 
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السيولة والمخةا ر التشةغيلية والمخةا ر االسةتراتيجية ومخةا ر اللجا  الياخلية بالبنك، ومنها لجا  لمراقبة مخا ر السوق ومخا ر 
 ذا  العالقة. للجا  المنبثقة م  مجلس اإليار  االلتزام والتي تقيم تقاريراا حيال اذه األنش ة

  يةوفر تأكيةيا م لقةاً علةى ذلةك حية  انالةك قيةوي تمنعةه مة  أال يمكة   هنه مهما كا  النظام الرقابي فًعال فننأكما يجير التنويه الى 
وكفةةاء  النظةةام الرقةابي الحةةالي مقارنةةة بةةالفتر   بفاعليةةة  التنبةةؤ المسةتقبلي ألةةى إضةةافه او منعهةا، أاكتشةا  بعةةض الثغةةرا  الرقابيةةة 

 و االلتزام ببعض السياسا  واالجراءا .أالمستقبلية تخضع لمبيأ ا  الرقابة قي تكو  غير كافية مستقبالً بسبب التغير في الظرو  

، م  خالل لجنة المراجعة المنبثقة منه، بةاال ال  علةى تقةارير المراجعةة الياخليةة ومةا توصةل  إليةه مة  تقيةيم اإليار مجلس ويقوم 
قةارير إيار  المخةا ر ألنظمة الرقابة الياخلية المختلفة، وفًقا لخ ة سنوية معتمةي  مة  قبةل لجنةة المراجعةة. كمةا يةتم اال ةال  علةى ت

وإيار  االلتزام وغيراا بصور  يورية منتظمة، وتتضم  التقارير أي ثغرا  تةم اكتشةافها وكةذلك جهةوي اإليار  التنفيذيةة للتأكةي مة  
ل معالجتها ووضع الضواب  الكفيلة التي تضم  عيم تكراراا. واستناياً على تقارير الجها  الرقابية التي ا لعة  اللجنةة عليهةا خةال

العام الماضي، وكذلك التأكييا  / اإلفصاحا  السنوية التي تم الحصول عليها م  اإليار  التنفيذية، ترى لجنة المراجعة عيم وجةوي 
 أي ثغرا  رقابية أو ضع  جواري في أعمال البنك بما يؤثر على سالمة وعيالة القوائم المالية.

تأكيةيا  معقولةة عة  مةيى سةالمة تصةميم وفاعليةة ت بيةق نظةام الرقابةة ويأتي ذلك ضم  أايا  مجلس اإليار  في الحصةول علةى 

 .الياخلية

 17 المخ طر إدارة

 :االئتم ن مخ طر

 سةوء سةيما ال اإلياريةة، الخبةر  وقلةة وضةوحها عةيم أو معاييراةا ضع  في المالية المؤسسا  تعترض التي االئتما  مخا ر تكم 
  .للعميل االئتمانية الحالة استقرار على وأثراا االقتصايية التغيرا  إلى التفاتها وعيم المخا ر، قياس يقة لميى تقييمها

 علةى يتوجةب التةي االئتمةا  مخةا ر مؤشةرا  أبرز م  التعاقيية للشرو  وفًقا التزاماتهم تنفيذ في وإخفاقهم المييني  قير  عيم وُتعيّ 
 باإلضةافة الةيي ، حجةم مةع ومواءمتهةا المقيمةة والضمانا  السياي مصاير معرفة خالل م  عليها، والتركيز وتحليلها يراستها البنك
 .                                                                               االئتمانية البنك وسياسا  تتماشى التي والقواني  للوائح مخالفته عيم م  والتأكي الميي  نشا  معرفة إلى

 مسةتوى علةى الضةرورية اإلياريةة والهياكةل واألنشة ة واأليوا  واألسةس المبةاي  م  محكم إ ار ياخل االئتما  مخا ر إيار  يتم
 النقي مؤسسة م  الموضوعة والقواعي باإلجراءا  االلتزام ومتابعة األصول جوي  مستوى تحسي  في البنك جهوي يعم بهي  البنك،
 .مستمر  يورية لمتابعة تخضع واضحة، ائتمانية معايير خالل م  ذلك بتحقيق البنك قوميو السعويي، العربي

 مةع الشةركا ، مصةرفية لعمةالء البنةك تصةنيفا  يعتمةي الةذي اليوليةة، للمعةايير وفقةاً  االئتمةاني للتصةني  متقةيماً  نظاماً  البنك وي بق
 ايئةا  تصةيراا التي التصنيفا  توأمة م  البنك تمك  موحي  قياس أيا  ت وير الى ضافةإ. األفراي للعمالء بالنسبة آخر نظام وجوي

 جةةيول علةةى وتوزيعهةةا البنةةك أصةةول لجةةوي  شةةاملة صةةور  ع ةةاءإ مةة  يمكةة  مةةا للبنةةك الةةياخلي التصةةني  مةةع الخارجيةةة التصةةني 
 التعثةر احتمةاال  قيةاس ، وكةذلكالمتقيمةة لل ةرق وفقةا بهةا الخاصة المال راس كفاية معيال  احتساب وبالتالي الياخلي، التصنيفا 

 .الجييي  المحاسبية للمعايير وفقا االئتما  خسائر الحتساب األساسية المت لبا  أحي تعي التي

 المعياريةةة ال ريقةةة وفةةق االئتمةةا  مخةةا ر لتغ يةةة الةةالزم المةةال رأس كفايةةة معةةيل لقيةةاس" بةةازل" مت لبةةا  بكةةل البنةةك ويلتةةزم
(Standardized Approach)  السعويي العربي النقي مؤسسة مت لبا  كأحي. 

 ت ةوير فةي نجاحةه بعةي (Internal Rating Based / IRB) االئتمةا  لمخةا ر الةياخلي التقيةيم معيار إلى م2015 عام البنك وانتقل

 تلةك واكتمةال صةحة مة  للتحقةق خةا  نظةام ت ةوير واسةت ا  ،"بةازل" مت لبةا  مةع ينسةجم بما االئتماني التصني  نماذج قيرا 
 .وتيقيقها النماذج

 االئتمةاني التصةني  نمةاذج نتةائج صةحة مة  للتأكةي المسةتقلة، اليوريةة االختبةارا  مة  جييةي  جولةة البنك أجرى م،2016 عام وفي

 .السعويي العربي النقي مؤسسة توقعا  على المبنية والنوعية الكمية وجوانبها
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 خةالل مة  وذلةك االئتمةاني، القرار صنع في النماذج واستخيام لعمل الالزمة األساسية التحتية البنية بننشاء البنك قيام مع ذلك تزام 
 مةيى لبيةا  بالبنةك المعتمةي  المخةا ر لسياسةا  متزامنةة مراجعةة إجراء مع لها، المرجح والعائي للمخا ر يقيق قياس على االعتماي
 .االئتما  لمخا ر الياخلي التقييم معيار ت بيق ظل في االئتماني التصني  وأنظمة توافقها

 فةن  ،IAS 39 الحةالي المعيةار عة  كبةييل  IFRS 9 الجييةي  المحاسةبية المعةايير وإلحةالل ،الماليةة الت ةورا  مواكبةة في منه وسعياً 

 احتماليةة معةيال  احتسةاب ألغةراض منهةا، االسةتفاي  وتعظةيم االئتمةاني التصةني  أنظمةة ت ةوير بهةي  متقيمةة مراحةل ق ع البنك
 ت بيقهةا سةيكو  والتةي المتوقعةة االئتمةا  خسةائر الحتسةاب الرئيسةة المكونةا  أحةي باعتباراةا األمةي، و ويلة قصير  لآلجال التعّثر
 .م2018 عام بياية م  اعتباراً 

 وتعةييل االئتمةاني التعثر احتمالية معيال  باحتساب المتعلقة األعمال وضواب  قواعي ومواءمة وت وير تحييي تم فقي ذلك ع  فضالً 
 الواجبةة التكنولوجية والحلول ليةاآل البرامج بتبني البنك قام وقي ،لذلك المالئم الحوكمة وايكل األنش ة وتيفقا  األصول تقييم أسس

 .السعويي العربي النقي مؤسسة لتوجيها  و بقاً   IFRS 9 المحاسبي للمعيار وفقا عنها واإلقرار المتوقعة االئتما  خسائر الحتساب

 المتقةيم الةياخلي التقيةيم معيةار لت بيةق النهائيةة المراحل اعتماي في متقيمة مرحلة المخا ر إيار  حقق  فقي األفراي، صعيي على أما
AIRB  بقيةاس الخاصةة الكميةة النمةاذج وتوظية . السةعويي العربةي النقةي مؤسسةة مت لبةا  مةع يتوافق بما" بازل“ لمعايير الموافق 

 .IFRS 9 المحاسبي للمعيار وفقا عنها واإلقرار المتوقعة االئتما  خسائر الحتساب والتحصيل التعثر معيال 

 وإثراء البنك، ليى المعتمي  المخا ر إيار  أ ر ضم  االئتما  مخا ر لقياس خاصة األفراي لمصرفية أامية المخا ر إيار  وأول 
 التةي بالخةيما  الخاصةة االتصةال لقنةوا  العمةالء وصةول وتسةّر  تسّهل التي الرقمية االستراتيجية ت بيق يكفل بما العمالء تجربة
 .البنك يقيمها

 : والسيولة السو  مخ طر

 القيم في التذبذب ع  الناجمة والخصوم األصول ومخا ر السوق مخا ر ومراقبة قياس ع  مسؤولة والسيولة السوق مخا ر إيار 
 مة  الُمعتمةي  المخةا ر وحةيوي ايكةل إ ةار في السوق، أسعار في التغير نتيجة المالية لأليوا  المستقبلية النقيية التيفقا  أو العايلة
 الجهةا  الةى يوري بشةكل رسةالهاإو عملهةا بمجال المتعلقة التقارير بنعياي والسيولة السوق مخا ر إيار  وتقوم. البنك إيار  مجلس
 .البنك في المعنية

 أسةعار وتذبةذب تغيةر يرصةي الذي للمخا ر المعرضة القيمة معيار او البنك في المعتمي  السوق مخا ر لقياس األساسي المعيار إ 
 التحليليةة القةيرا  لتحسةي  المتقيمة المعايير م  العييي ي ّبق البنك فن  ذلك إلى باإلضافة البعض، ببعضها التغيرا  وعالقة السوق

 في استراتيجيته على العمل يواصل البنك والزال اذا. الحساسية وتحليل( التحمل) الجهي اختبارا  فيها بما السوق مخا ر إيار  في
 العربةي النقةي مؤسسةة مت لبةا  بحسةب التنظيميةة المت لبا  أحي  لت بيق  والسيولة السوق مخا ر إليار  وأنظمته عملياته ت وير

 .المعي  الزمني الميى حيوي في السعويي

 : الم لية الجرائم مخ طر

 فةي قيرتةه على سلباً  وتؤثر البنك قو  م  تحققها حال تقلل وقي وموظفيها، المالية المؤسسا  على كبيراً  خ راً  المالية الجرائم تشكل
 تعةريض إلةى باإلضةافة األعمةال، وشركاء والعمالء، بالرقابة، المعنية الجها  مع بها يتمتع التي الثقة وتهز المصرفية خيماته تقييم

 اسةتكمال علةى م2017 عةام خةالل البنةك حةر  ذلةك، مة  وان القةاً . ويوليةاً  محلياً  بسمعته واإلضرار للخ ر البنك وجوي استمرار

 .المالي االحتيال مكافحة مراقبة نظام وت وير لتحسي  خ ته

 :التشغيلية المخ طر

 المصةةرفية للخةةيما  السةةريع والنمةةو الت ةةور بعةةي خاصةةة الماليةةة المؤسسةةا  فةةي العمةةل مةة  مهًمةةا جةةزًءا التشةةغيلية المخةةا ر تمثةةل
 بأنهةا التشةغيلية المخةا ر تعرية  ويمكة . اليوميةة الحيةا  مناحي كافة غ   التي واالتصاال  المعلوما  تكنولوجيا على واعتماياا

 أسةةباب عة  الناشةئة تلةك أو الةةنظم أو األفةراي أو الياخليةة العمةل إجةراءا  فةةي فشةل أو كفايةة عةيم نتيجةةة تحةي  التةي المخةا ر تلةك
 مؤسسةة تعليما  ت بيق م  التحقق على التشغيلية المخا ر إيار  تعمل اذا، وعلى. القانونية المخا ر التعري  اذا يشملو خارجية
 وقةةي البشةرية، األخ ةاء أو التحتيةة البنيةةة أو األنظمةة أو العمليةا  فةي القصةةور عة  الناجمةة المخةا ر بشةةأ  السةعويي العربةي النقةي
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 أ  كما. المخا ر على المبنية التشغيلية المخا ر إيار  وممارسا  كفاء  لرفع خ ته استمرار على م2017 عام خالل البنك حر 

 .المخا ر إليار  الرئيسي النظام ترقية اتفاقية لتوقيع النهائية المراحل في حالياً  البنك

 3 ب زل لجنة توصي ت من الم لمة الرتيزة بموجب اإلفص ح ت

 اإلفصةاحا  اةذه وسيتم نشر والنوعية الكمية اإلفصاحا نشر عيي م   ،المعيلة( 3) بازل لجنة توصيا  م  الثالثة الركيز تت لب 

 ال اإلفصاحا  اذهعلماً أ   ،السعويي العربي النقي مؤسسةتنفيذاً لتعليما    www.riyadbank.com االلكتروني البنك موقع على
 . الخارجيي  البنك مراجعي قبل م  المراجعة أو للفح  تخضع

  (:التحمل) الجهد اختب رات

 تأثراةا ومةيى البنك يزاولها التي المصرفية األنش ة جميع شمل  والتي المخا ر أنوا  لكافة( التحمل) الجهي اختبارا  البنك ي بق
 بهةذا الخاصةة الحوكمةة وقواعةي وأ ر سياسا  ت وير بعي وذلك اإليار  مجلس إشرا   تح  وذلك واالقتصايية المالية بالمتغيرا 
 النمةةاذج كفةةاء  علةةى للحفةةاظ وذلةةك، يتبعهةةا ومةةا الجهةةي منةةااج المخةةا ر إيار ق ةةا  ب المعنيةةو  يراقةةب اإل ةةار، اةةذا وفةةي. االختبةةار

 .الغرض لهذا الموضوعة

 إلةى والوصةول تقيةيم إجةراء علةى البنك تساعي التي والسيناريواا  االفتراضا  م  كبير عيي باستخيام الجهي اختبارا  إعياي ويتم
 مسةتويا  تجنيةب خةالل مة  لهةا التحةو  مة  يمكنةه ما المختلفة، ومحافظه البنك أصول تواجهها التي المحتملة للمخا ر متعمق فهم

 .والرقابية اإلشرافية الجها  م  الم لوبة الكفاية معيال  تتعيى المال رأس م  مناسبة
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   20:الم لية النت ئج

% 18.1 بارتفةا  م2017 ييسةمبر 31 فةي المنتهيةة شةهًرا عشر االثني لفتر  صافية كأرباح ريـال مليو 3,946  الرياض بنك حقق

 البنةك اسةتمر الراانةة االقتصايية والتحييا  المتغيرا  ظل وفي .ريـال مليو  3,342 بلغ  والتي السابق العام م  الفتر  نفس ع 
 مقارنة ريـال مليو 46,370  االستثمارا  بلغ  حي  ،المالي مركزه على والمحافظة الرئيسة المصرفية األنش ة على التركيز في

  بلغة محةيوياً  تراجعاً  والسل  القروض صافي سجل اآلخر الجانب وعلى .%2.7 قيره بارتفا  وذلك ريـال مليو  45,157 بمبل 
 154,366 العمةالء ويائةع وبلغة  السةابق، للعةام ريةـال مليةو  142,909 مقابةل ريةـال مليو  138,838 بلغ  حي % 2.8 نسبته

 مليةو  216,282 الموجةويا  بلغة  فيمةا ،%1.5 قةيره بانخفةاض وذلةك السةابق للعةام ريةـال مليةو  156,684 مقابل ريـال مليو 
  0.6 %. قيره بانخفاض وذلك السابق للعام ريـال مليو 217,619  مقابل ريـال

 مليةو  7,702 مقابةل م2017 ييسةمبر 31 فةي المنتهيةة شةهًرا عشةر االثنةي خةالل ريـال مليو  8,125 العمليا  يخل إجمالي وبل 

   %.5.5 قيره بارتفا  السابق العام م  المماثلة للفتر  ريـال

 الخاصةة العمةوال  صةافي  فةي ارتفةا  تحقيةق البنةك اسةت ا  واالسةتثمارية التمويلية منتجاته وتنو  البنك أصول متانة يعكس ومما
 الفتةر  عة  ريةـال مليةو  5,301 مقابةل م2017 ييسةمبر 31 فةي المنتهيةة شةهًرا عشر االثني خالل ريـال مليو  5,935 بلغ  التي

  .ريـال 1.32 الفتر  نفس خالل السهم ربحية بلغ  كما ،%12 قيره بارتفا  وذلك السابق العام م  المماثلة

 بنسةبة العمليةا  يخةل إجمةالي ارتفةا  إلةى م2017 ييسةمبر 31 فةي المنتهيةة شةهًرا عشةر لالثنةي البنك أرباح صافي ارتفا  ويعزى

 المتاجر ، غراضأ لغير االستثمارا  ومكاسب ،خاصةال العموال  م  اليخل صافي ارتفا  إلى رئيسي بشكل ذلك ويرجع ،5.5%

 مصةاري  إجمةالي انخفةاض إلةى أيضةاً  يعةزى كمةا. العمةال  تحويةل مة  والةيخل األخةرى العمليا  م  اليخل انخفاض جزئياً  قابله
 خسةائر مخصصةا  وجةوي عةيمو االئتما  خسائر مخصصا  في االنخفاض إلى رئيسي بشكل ذلك ويرجع ،%4.4 بنسبة العمليا 

 .االستثمارا 

 20 :الس بقة السنة نت ئج عن التشغيليةالجويرية في النت ئج  الفروق ت

لاير             مليون  

 %التغير نسبة التغيرات م2016 م2017 البي ن

 %18.1 604 3,342 3,946 )الخس رة( الربح ص في

 %5.5  423 7,702 8,125 إجم لي دخل العملي ت

 %12.0  634 5,301 5,935 ص في دخل العموالت الخ صة

 %18.9  0.21 1.11 1.32 السهم ربحية

 (%0.6) (1,337)  217,619 216,282 الموجودات إجم لي

 %2.7  1,213 45,157 46,370 االستمم رات

 (%2.8) (4,071)  142,909 138,838 والسلف القرو  محفظة

 (%1.5) (2,318)  156,684 154,366 العمالء ودائع
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  18 :لخص لنت ئج البن  الم لية خالل السنوات الخمس الم ضيةم

 :الموحدة الم لي المرتز ق ئمة بنودأليم  تحليلم  يلي يأ( ف

ريـ ل مليون            

 م2013 م2014 م2015 م2016 م2017 البي ن

      الموجودات

 25,372 29,231 29,839 25,829 27,876 النقد ومؤسسة البنو  لدى وأرصدة نقدية

  131,524 133,820 145,066 142,909 138,838 ص في والسلف، القرو 

  43,733 47,148 44,765 45,157 46,370 ص في االستمم رات،

  2,100 2,098 2,153 2,107 1,987 أخرى وعق رات ومعدات ممتلت ت

  2,517 2,292 1,493 1,617 1,211 أخرى موجودات

 205,246 214,589 223,316 217,619 216,282 الموجودات إجم لي

      المطلوب ت

 7,582 3,791 4,500 8,837 7,056 البنو  لدى أرصدة

 153,934 164,806 167,853 156,684 154,366 العمــالء ودائـع

 10,060 10,655 14,668 15,126 16,237 أخرى مطلوب ت

 33,670 35,337 36,295 36,973 38,623 المس يمين حقو 

 .الح لية الفترة تصنيف ت مع تتم شى تي المق رنة أرق م بع  تصنيف أعيد* 
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 الموحدة: الدخل ق ئمة بنود أليم تحليل يلي فيم (  ب

 مليون ريـ ل       

 م2013 م2014 م2015 م2016 م2017 البي ن

 7,103 8,032 8,005 7,737 8,148 الزميلة الشرت ت أرب ح في البن  حصة وص في العملي ت دخل إجم لي

 3,156 3,680 3,956 4,395 4,202 العملي ت مص ريف إجم لي

 3,947 4,352 4,049 3,342 3,946  الربح ص في

 1.32 1.45 1.35 1.11 1.32 ( سعودي ريـ ل) السهم ربح

 .الح لية الفترة تصنيف ت مع تتم شى تي المق رنة أرق م بع  تصنيف أعيد *

  19 الت بعة والشرت ت البن  يراداتجم لي إإل الجغرافي التحليل 

 خةارج ومة   ،ريةـال مليةو 10,364  مبلة  المملكةة ياخةل عمليةا  مة  م2017 ييسةمبر 31 فةي المنتهيةة للفتةر  الةيخل إجمةالي بل 
  .ريـال مليو  1,069  مبل  المملكة

 : المملتة داخل من  الت بعة وشرت ت  البن  إيرادات إلجم لي الجغرافي التحليل

           لاير مليون

 السنة
 السعودية العربية المملتة داخل

 من اإليرادات إجم لي
 المملتة داخل

 الشرقية المنطقة الوسطى* المنطقة الغربية المنطقة

 10,364  1,463              7,043              1,858             م2017

 بقط ع مرتبطة وليست ريـ ل مليون 3,790 بلغت والخزانة االستمم ر قط ع تخص مرتزية استمم رات إيرادات الوسطى للمنطقة المحدد المبلغ يتضمن *
 .فصله  يمتن ال أخرى بمن ط  صلة ذات إيرادات يتضمن تم  المملتة، داخل محدد جغرافي
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 : المملتة خ رج من  الت بعة وشرت ت  البن  إيرادات إلجم لي الجغرافي التحليل

         لاير مليون

 السنة

 المملتة خ رج

 اإليرادات إجم لي
 خ رج من

 المملتة

 مجلس دول
 التع ون

 الشر  ومنطقة
 األوسط

 أوروب 
 الشم لية أمريت 

 والالتينية
 شر  جنوب

 آسي 
 أخرى من ط 

 1,069 29 17 595 258 170 م2017

 24 األرب ح توزيع ت

 :المساامي  على األرباح توزيع عني التالية السياسا  ويتبع العالقة، ذا  السارية باألنظمة البنك يلتزم

 مجمةةو  بلةة  مةةا متةةى االقت ةةا  وقةة  ويجةةوز. النظةةامي االحتيةةا ي لتكةةوي  الصةةافية األربةةاح مةة % 25 نسةةبته مةةا ُيقت ةةع (أ

 .الميفو  المال رأس مقيار االحتيا ي

 الصةافية األربةاح مة  المسةاامي  علةى المقةرر  األربةاح توز  العامة، الجمعية وإقرار اإليار  مجلس توصيا  على بناءً   (ب
 .أسهمه عيي حسب كل

 ضةم  الثةاني للنصة  المقترحةة األربةاح وتظهةر والسةنوية المرحليةة األربةاح توزيعةا  االستراتيجية البنك توجها  تحيي (ج
 .اإليار  مجلس توصيا  العامة الجمعية تقر أ  إلى المساامي ، حقوق

 :يلي تم  األرب ح توزيع ت تتون بأن اإلدارة مجلس أوصى وقد

(لاير ألف)                       

 م2016 ع م من المبق ة األرب ح 2,604,039

 م2017 ع م ربح ص في 3,945,996

 المجمـــــوع 6,550,035

 :ت لت لي وتوزيعه  تخصيصه  يتم 

 الشرعية الزت ة مخصص 500,000

 م2017 لع م األول النصف عن المس يمين على الموزعة النقدية األرب ح 1,050,000

 م2017 لع م الم ني النصف عن المس يمين علىالنقدية المقترح توزيعه   األرب ح 1,140,000

 النظ مي االحتي طي إلى المحول 986,499

 م2017 لع م المبق ة األرب ح 2,873,536
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 الجةزء أمةا. الواحةي للسةهم اللةة 35 بواقع األول النص  ع  م16/07/2017 في المساامي  على األرباح بتوزيع قام قي البنك وكا 
 فسيتةـم الواحةي، للسةهم اللةة 38 بواقـةـع م2017 عةام مة  الثةاني النصة  عة  المسةاامي  على توزيعها المقترح األرباح م  المتبقي
 بواقةع ريةـال، مليو  2,190 مبل  م2017 العام كامل ع  التوزيعا  إجمالي بذلك ليبل  العامة، الجمعية م  إقراره حال في توزيعه

 .الزكا  خصم بعي وذلك ،للسهم اإلسمية القيمة م % 7.3 يعايل بما الواحي للسهم اللة 73

 للبن  يالتصنيف االئتم ن

 وت لة التصنيف  طويل األجل قصير األجل  النظرة المستقبلية

 فيتش -F2 A مستقرة

 ت بيت ل انتليجنس +A1 A مستقرة

 ست ندرد أند بورز +A-2 BBB مستقرة

  27 المصدرة الدين وسندات التمويل

 حسةب وذلةك ،السةعويي العربةي النقةي ومؤسسةة البنةوك مةع األمةوال واقتةراض تمويةل بتبايل ال بيعية تعامالته سياق في البنك يقوم
 .للبنك الموحي  المالية القوائم في مالئم نحو على إثباتها ويتم السوق في عليها المتعار  العمولة معيل

 بتةةةاري ( سةةةعويي ريةةةـال مليةةةو  آال  أربعةةةة) ريةةةـال مليةةةو  4,000 بقيمةةةة أوليةةةة لصةةةكوك خةةةا   ةةةرح عمليةةةة إكمةةةال تةةةم

 ثالثةة سةايبور عليهةا التكلفةة وتبلة . الخامسة السنة نهاية في باسترياياا البنك أحقية مع سنوا  7 استحقاقها ومي  م،2013/11/06

 آال  أربعةة) ريةـال مليةو  4,000 بقيمةة  م2015/06/24 بتةاري  ثانويةة لصةكوك خا   رح تم كما. أساس نق ة 0.68+أشهر

 الصةكوك علةى التكلفةة  وتبلة  سةنوا  خمةس  مضةي بعةي لالسةترياي قابلةة( سةنوا  عشةر) اسةتحقاق ولفتةر ، (سعويي ريـال مليو 
 مصةاير ويعةم اسةتحقاقاتها ومةيي التمويةل مصةاير تنويةع إلةى اإلصةيارا  اةذه م  البنك ويهي   .نق ة 115+  أشهر ستة سايبور

 .التمويل

 :م يلي البن  يؤتد تم 

 23. التابعة الشركا  قبل م  مصير  يي  أيوا  يوجي ال 

 27 .التابعة الشركا  على مستحقة آلجل قروض يوجي ال 

 حقةةوق أو اكتتةةاب حقةةوق مةةذكرا  أو تعاقييةةة ماليةةة أوراق أي أو للتحويةةل قابلةةة ييةة  أيوا  أي البنةةك يمةةنح أو يصةةير لةةم 

 28. م2017 خالل مشابهة

 أو تعاقييةةة، ماليةةة أوراق أو للتحويةةل، قابلةةة ييةة  أيوا  بموجةةب اكتتةةاب أو تحويةةل حقةةوق أي البنةةك يمةةنح أو يصةةير لةةم 

  29.  م2017 خالل مشابهة حقوق أي أو اكتتاب، حق مذكرا 

 30 .لالسترياي قابلة يي  أيوا  ألي إلغاء أو شراء أو استرياي بأي التابعة شركاته أو البنك يقم لم   

 استخدام ته  وتف صيل البن  قبل من به  المحتفظ الخزينة أسهم عن اإلفص ح

 .خزينة أسهمأي ب البنك يحتفظ ال
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   21المتبعة المح سبة مع يير

 الصةاير  الماليةة للمؤسسا  المحاسبية للمعايير  بقاً  مراجعي حسابا  البنك قبل م  مراجعتها ويتم المالية قوائمه بنعياي البنك يقوم
 قوائمةه البنةك يعةي كمةا ،المحاسبية للمعايير اليولي المجلس ع  الصاير  اليولية التقارير ومعايير السعويي العربي النقي مؤسسة م 

معةايير المحاسةبة ال توجةي انالةك أي اختالفةا  جواريةة عة  و. بالمملكةة الشةركا  نظةامو البنةوك مراقبةة نظةام مةع لتتماشى المالية
  الصاير  ع  الهيئة السعويية للمحاسبي  القانونيي .

 السةعويية الهيئةة إيار  مجلةس إقرار المتضم  م11/02/2014 تاري ب القانونيي  للمحاسبي  السعويية الهيئة قرار إلى اإلشار  تجير

 القةانونيي  للمحاسةبي  السةعويية الهيئةة مة  اسةتكمالها اعتماي بعي واحي  يفعة اليولية المحاسبية المعايير لت بيق القانونيي  للمحاسبي 
 المتضةم  م21/08/2016 بتةاري  الماليةة السةوق ايئةة وتعمةيم م،01/01/2017 فةي الماليةة الفتةرا  ع  المعي  المالية القوائم على

 ذلةك إثةر علةى اليوليةة، المحاسةبية المعةايير إلةى للتحةول المواكبة المراحل ع  باإلفصاح المالية السوق في الميرجة الشركا  إلزام
  بقةاً  ُمعةَي  المالية قوائمه بأ  م31/08/2016األربعاء بتاري   تياول – السعويية المالية السوق شركة موقع على أعل  قي البنك فن 

 .المعايير اذه ت بيق إثر المالية القوائم على تأثير أي يال يوج وبالتالي ، (IFRS) اليولية المحاسبة لمعايير

  37النظ مية  المدفوع ت

 :أيناه بالبيا  واري او ما عيا م2017 عام ع  السياي مستحقة نهائية نظامية ميفوعا  البنك على توجي ال

 )ألف ريـ ل(                                                                                              

 بيان

 م2017

 المستحق المسدد

 (تقديري) 98,650 - الهيئة العامة للزكاة والدخل –الزكاة الشرعية 

 - 3,700 ضرائب تحملها البنك نيابة عن بعض الجهات غير المقيمة )حسب شروط التعاقد(

 - 31,916 ضرائب مستحقة على فروع البنك الخارجية لصالح الجهات الرسمية خارج المملكة

  96,255 للتأمينات االجتماعيةالمؤسسة العامة 

 - 410.5 رسوم مكتب العملو  تكاليف تأشيرات وجوازات

  11,827 *أي مدفوعات نظامية أخرى

 .(علم شركة من البيانات وتوفير اللوحات، ورسوم التجاري وسجل تراخيص اصدار/تجديد) حكومية رسوم *
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 9العقوب ت والجزاءات النظ مية  

 :النقد العربي السعودي الجزائية مؤسسة قرارات

 

 السنة الم لية الح لية
 م2017 

 موضوع المخ لفة
إجم لي مبلغ 

الغرام ت الم لية 
 ب للاير السعودي

عدد القرارات 
 الجزائية

         

1,569,500  9 
 اإلشرافية المؤسسة تعليمات مخالفة

             

128,000  1 
 العمالء بحماية الخاصة المؤسسة تعليمات مخالفة

             

195,000  1 

 األمةةوال غسةةل مكافحةةة فةة  الواجبةةة العنايةةة ببةة ل الخاصةةة المؤسسةةة تعليمةةات مخالفةةة
 االرهاب وتمويل

             

110,000  3 
  البيع نقاط وأجهزة االل  الصرف أجهزة أداء بمستوى الخاصة المؤسسة تعليمات مخالفة

 :أو التنظيمية أو القض ئية األخرى اإلشرافيةالنظ مية المفروضة من الجه ت  العقوب ت والجزاءات

 

 مبلغ إجمالي

 المالية الغرامات

 بالريال

 السعودي

 عدد

 الغرامات
 الجهة المخالفة تصنيف

 االمرروال غسررل مت فحررة بتعليمرر تالتررزام شرررتة الريرر   الم ليررة  عرردم مخ لفررة 1 160,000
  االري ب وتمويل

 السرررو  ييئرررة
 الم لية

 االسرررتمم رية الحسررر ب ت برررربط الم ليرررة الريررر   شررررتة الترررزام عررردم مخ لفرررة 1 10,000
 مررن االسررتمم رية العمررالء حسرر ب ت منررع وعرردم البنتيررة حسرر ب تهم مررع لعمالئهرر 
  بأسم ئهم مسجلة ليست بنتية حس ب ت من م لية حواالت استقب ل

 السرررو  ييئرررة
 الم لية

 لألشررخ ص منحررت الترري ب لمهلررةشرررتة الريرر   الم ليررة  التررزام عرردم مخ لفررة 1 10,000
 الصررررن دي  وحرررردات فرررري الفرديررررة المؤسسرررر ت ملتيررررة لنقررررل لهررررم المرررررخص
 لهم المرخص شخ صاأل لدى خرىأ استمم رية منتج ت يوأ االستمم رية

 السرررو  ييئرررة
 الم لية

أم نرررة منطقرررة  ف اليأجهزة صرورخص مواقع لوح ت    ترسوم غرام 10 1,970,800
 الري  

أم نرررررررررررررررررررر ت    36 124,200
 جهرررررررررررررررررر تو

  أخرى حتومية
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  34 & 33 المع مالت مع األطراف ذات العالقة

والتةي تمة  خةالل يور  م 2017ييسةمبر  31فةي  كمةاالبيا  التالي األرصي  الناتجةة عة  معةامال  األ ةرا  ذا  العالقةة  ويوضح

 الشركا : حوكمةذا  العالقة في الماي  األولى م  الئحة  األ را لتعري   وفقاً  ،أعمال البنك العايية

 بآالف الريـ الت  

 اإلجمال  البي ن

  8,773,545  قرو  وسلف 

  33,265,339  ودائع العمالء

  3,747  ب لقيمة الع دلة(المشتق ت )

  5,818,398  التعهدات وااللتزام ت المحتملة )غير ق بلة للنق ( 

  503,159  دخل عموالت خ صة 

  379,040  مص ريف عموالت خ صة 

  88,178  دخل األتع ب والعموالت، ص في 

 107,353 مص ريف تشغيلية متنوعة
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 فيه  يمتل  والتي البن  لحس ب تتم التي والعقود األعم ل من مجموعة العالقة ذات األطراف مع المع مالت تتضمن
 :الت لي الشتل على ويي فيه  مب شرة مصلحة اإلدارة مجلس أعض ء الس دة

 العقد قيمة
 السنوية

 (سعودي لاير)

 ذو الطرف اسم الم ل  العقد مدة
 العالقة

 العقد طبيعة

 من إلى

 للتأمينةةةةةةةةةا  العامةةةةةةةةةة المؤسسةةةةةةةةةة 25/12/2014 24/12/2017 284,000
 االجتماعية

عضةةةةةةةةةو مجلةةةةةةةةةس اإليار  
السةةةةةةةةيي/ نةةةةةةةةاير إبةةةةةةةةراايم 
الةةةةةةةةوايبي يعمةةةةةةةةل لةةةةةةةةيى 

 للتأمينةةا  العامةةة المؤسسةةة
وممثةةةةةةةةةةةةل  االجتماعيةةةةةةةةةةةةة

مجلةةةةةةس المؤسسةةةةةةة لةةةةةةيى 
 اإليار 

 مواقةةةةةةع ألربةةةةةةع إيجةةةةةةار

 3 لمةةةةةةي  آلةةةةةةي صةةةةةةرا 
 - العليا ابراج في سنوا 
 الرياض

 للتأمينةةةةةةةةةا  العامةةةةةةةةةة المؤسسةةةةةةةةةة 14/10/2015 10/09/2018 900,000
 االجتماعية

عضةةةةةةةةةو مجلةةةةةةةةةس اإليار  
السةةةةةةةةيي/ نةةةةةةةةاير إبةةةةةةةةراايم 
الةةةةةةةةوايبي يعمةةةةةةةةل لةةةةةةةةيى 
المؤسسةةة العامةةة للتأمينةةا  
االجتماعيةةةةةةةةةةةةة وممثةةةةةةةةةةةةل 

مجلةةةةةةس المؤسسةةةةةةة لةةةةةةيى 
 اإليار 

 شةةار  فةةر  مقةةر إيجةةار

 للمعةةةارض 286 السةةةتي 

 -( 1,2,3,5) رقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم

 الرياض

 للتأمينةةةةةةةةةا  العامةةةةةةةةةة المؤسسةةةةةةةةةة 15/10/2013 15/10/2018 877,800
 االجتماعية

عضةةةةةةةةةو مجلةةةةةةةةةس اإليار  
السةةةةةةةةيي/ نةةةةةةةةاير إبةةةةةةةةراايم 
الةةةةةةةةوايبي يعمةةةةةةةةل لةةةةةةةةيى 
المؤسسةةة العامةةة للتأمينةةا  
االجتماعيةةةةةةةةةةةةة وممثةةةةةةةةةةةةل 

مجلةةةةةةس المؤسسةةةةةةة لةةةةةةيى 
 اإليار 

 المصةةرفية مركةةز إيجةةار

 للمكتبةةةةي  255 الخاصةةةةة

 االرضةةةي بالةةةيور( 2,3)

 - العليةةةةةةةا أبةةةةةةةراج فةةةةةةةي
 الرياض

 للتأمينةةةةةةةةةا  العامةةةةةةةةةة المؤسسةةةةةةةةةة 13/03/2013 18/01/2018 5,198,000
 االجتماعية

عضةةةةةةةةةو مجلةةةةةةةةةس اإليار  
السةةةةةةةةيي/ نةةةةةةةةاير إبةةةةةةةةراايم 
الةةةةةةةةوايبي يعمةةةةةةةةل لةةةةةةةةيى 
المؤسسةةة العامةةة للتأمينةةا  
االجتماعيةةةةةةةةةةةةة وممثةةةةةةةةةةةةل 

مجلةةةةةةس المؤسسةةةةةةة لةةةةةةيى 
 اإليار 

 اإليار  مبنةةى مقةةر إيجةةار
 الرياض - العامة

 للتأمينةةةةةةةةةا  العامةةةةةةةةةة المؤسسةةةةةةةةةة 22/12/2013 10/03/2019 1,079,210
 االجتماعية

عضةةةةةةةةةو مجلةةةةةةةةةس اإليار  
السةةةةةةةةيي/ نةةةةةةةةاير إبةةةةةةةةراايم 
الةةةةةةةةوايبي يعمةةةةةةةةل لةةةةةةةةيى 
المؤسسةةة العامةةة للتأمينةةا  
االجتماعيةةةةةةةةةةةةة وممثةةةةةةةةةةةةل 

مجلةةةةةةس المؤسسةةةةةةة لةةةةةةيى 
 اإليار 

 بالةةةةةيور مكاتةةةةةب إيجةةةةةار
 والميةةةةةةةزاني  األرضةةةةةةةي

 وفريةةةةق الثةةةةروا  إليار 
 لشةةةركة التابعةةةة األبحةةةا 
 فةةةةةةي الماليةةةةةةة الريةةةةةةاض

   الرياض - العليا أبراج

 للتأمينةةةةةةةةةا  العامةةةةةةةةةة المؤسسةةةةةةةةةة 10/09/2014 10/09/2019 6,742,601
 االجتماعية

عضةةةةةةةةةو مجلةةةةةةةةةس اإليار  
السةةةةةةةةيي/ نةةةةةةةةاير إبةةةةةةةةراايم 
الةةةةةةةةوايبي يعمةةةةةةةةل لةةةةةةةةيى 
المؤسسةةة العامةةة للتأمينةةا  
االجتماعيةةةةةةةةةةةةة وممثةةةةةةةةةةةةل 

مجلةةةةةةس المؤسسةةةةةةة لةةةةةةيى 
 اإليار 

 أيوار خمةةس عةةيي إيجةةار
 ق ةةا )  العليةةا ابةةراج فةةي

 -( المعلومةةةةةةةةةا  تقنيةةةةةةةةةة
 الرياض
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 العقد قيمة
 السنوية

 (سعودي لاير)

 ذو الطرف اسم الم ل  العقد مدة
 العالقة

 العقد طبيعة

 من إلى

 للتأمينةةةةةةةةةا  العامةةةةةةةةةة المؤسسةةةةةةةةةة 08/01/2016 07/01/2021 8,631,359
 االجتماعية

عضةةةةةةةةةو مجلةةةةةةةةةس اإليار  
السةةةةةةةةيي/ نةةةةةةةةاير إبةةةةةةةةراايم 
الةةةةةةةةوايبي يعمةةةةةةةةل لةةةةةةةةيى 
المؤسسةةة العامةةة للتأمينةةا  
االجتماعيةةةةةةةةةةةةة وممثةةةةةةةةةةةةل 

مجلةةةةةةس المؤسسةةةةةةة لةةةةةةيى 
 اإليار 

 أيوار سةةةبعة عةةةيي إيجةةةار
 ق ةةةةةا ) العليةةةةةا بةةةةةأبراج
 الرياض -( العمليا 

 اإليار  مجلةةةةةةةةةس عضةةةةةةةةةو السعويية االتصاال  شركة 14/12/2017 13/12/2018 1,800,000
  ةةةةالل بةةةة  محمةةةةي/ السةةةةيي

 بمجلةةةةةس عضةةةةةو النحةةةةةاس
   الشركة إيار 

 رسةةةةةةةةائل تقةةةةةةةةييم عقةةةةةةةةي
 عةة  الذابيةةة المجموعةةا 

 ارسةةةةةال مركةةةةةز  ريةةةةةق

 (SMSC) الرسائل

 السعويية االتصاال  شركة 18/12/2016 17/12/2019 9,434,880

 

 اإليار  مجلةةةةةةةةةس عضةةةةةةةةةو
  ةةةةالل بةةةة  محمةةةةي/ السةةةةيي

 بمجلةةةةةس عضةةةةةو النحةةةةةاس
   الشركة إيار 

 خةةةةةيما  تقةةةةةييم اتفاقيةةةةةة
 االفتراضةةةةةةةةةية الشةةةةةةةةةبكة
 ببروتوكةةةةةةةول الخاصةةةةةةةة
 االنترن 

 العيسى محمي عبيهللا/ السيي موبايلي - اتصاال  اتحاي شركة 01/06/2015 31/05/2018 2,847,000
 إيار  مجلةةةس رئةةةيس نائةةةب
 الشركة

 لتةةةةةوفير حمايةةةةةة بةةةةةرامج

 بمبلةةة ( DWDM) تقنيةةةة

 لمةةةةةةي  لاير 8,541,000

 سنوا  ثال 
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 بي ن ت المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتن يية الصغر عن اإلفص ح

 :النوعي اإلفص ح -1

 المنشررآت يررذ  لرردعم البنرر  اتخررذي  مبرر درات وأي الصررغر ومتن ييررة والمتوسررطة الصررغيرة للمنشررآت المعتمررد التعريررف( أ
 :الموظفين عدد إلى إض فة

للمنشةةآ  الصةةغير  والمتوسةة ة ومتناايةةة  السةةعويي العربةةي النقةةي مؤسسةةة تعريفةةا  مةةع ةعامةة بصةةور  اضيةةالر بنةةك تصةةني  يتفةةق
 . البيانا  توافر حسب مختلفة معايير إلى التصني  ويستنيالصغر. 

 :الصغر متن يية المنشآت

 .الفرو   ريق ع  الصغر متنااية المنشآ  بخيمة األفراي ق ا  يقوم

 :الصغيرة المنشآت

ييسةمبر  31وبلة  عةيي المةوظفي  فةي  .ق ا  الشركا  بنيار  المعامال  مع اذه الفئة م  المنشآ  في "الناشئة األعمال" تقوم وحي 
 موظ . 80م  2017

 :المتوسطة المنشآت

 31وبلة  عةيي المةوظفي  فةي  .فةي ق ةا  الشةركا  بةنيار  المعةامال  مةع اةذه الفئةة مة  المنشةآ  "التجارية المصرفية"  إيار تقوم 
 موظ . 67م  2017ييسمبر 

 :م2017لع م  والموظفين للعمالء المقدمة العمل وورش التدريب مب درات( ب

 114 للموظفي  المقيمة التيريب أيام عيي

 - للعمالء المقيمة التيريب أيام عيي
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 :التمي اإلفص ح -2

 بآالف الري الت السعودية

 متن يية م2017
 الصغر

 اإلجم لي المتوسطة الصغيرة

 7,377,017 6,723,978 639,184 13,855 بنود داخل الميزانية – والمتوسطة الصغيرة للمنشآت القرو 

بنرود خر رج الميزانيرة )القيمرة  – القرو  للمنشآت الصرغيرة والمتوسرطة
 اإلسمية(

402,566 1,322,507 7,709,397 9,434,470 

للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تنسبة من إجمر لي داخل الميزانية القرو  
 داخل الميزانية القرو 

0.01% 0.45% 4.77% 5.23% 

 إجم لي من تنسبة والمتوسطة الصغيرة للمنشآتخ رج الميزانية  القرو 
 خ رج الميزانية القرو 

0.5% 1.6% 9.1% 11.1% 

 23,667 13,842 7,069 2,756 )داخل وخ رج الميزانية( القرو  عدد

 4,416 1,167 1,721 1,528 )داخل وخ رج الميزانية( القرو  عمالء عدد

 3,226 - 3,226 - )داخل وخ رج الميزانية( "تف لة" برن مج من المضمونة القرو  عدد

 814,351 - 814,351 - )داخل وخ رج الميزانية( "تف لة" برن مج من المضمونة القرو  إجم لي

 بآالف الري الت السعودية

متن يية  م2016
 الصغر

 اإلجم لي المتوسطة الصغيرة

 7,557,940 6,892,701 628,184 37,055 بنود داخل الميزانية – والمتوسطة الصغيرة للمنشآت القرو 

بنرود خر رج الميزانيرة )القيمرة  – القرو  للمنشآت الصرغيرة والمتوسرطة
 اإلسمية(

424,075 1,449,996 8,019,531 9,893,602 

للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تنسبة من إجمر لي داخل الميزانية القرو  
 داخل الميزانية القرو 

0.03% 0.43% 4.74% 5.19% 

 إجم لي من تنسبة والمتوسطة الصغيرة للمنشآتخ رج الميزانية  القرو 
 خ رج الميزانية القرو 

0.5% 1.5% 8.6% 10.6% 

 22,880 13,749 6,490 2,641 )داخل وخ رج الميزانية( القرو  عدد

 4,297 1,183 1,570 1,544 )داخل وخ رج الميزانية( القرو  عمالء عدد

 2,465 - 2,465 - )داخل وخ رج الميزانية( "تف لة" برن مج من المضمونة القرو  عدد

 713,320 - 713,320 - )داخل وخ رج الميزانية( "تف لة" برن مج من المضمونة القرو  إجم لي
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 ل  الت بعة واللج ن اإلدارة مجلس أعض ء

  4 & 3: البن  إدارة مجلس

 يورته في اإليار  مجلس ويضم. سنوا  ثال  كل العامة الجمعية تنتخبهم أعضاء، عشر  م  مؤل  إيار  مجلس البنك إيار  يتولى
 الشةةركا  حوكمةةة الئحةةة مةة  األولةةى بالمةةاي  الةةواري  للتعريفةةا  وفًقةةا تنفيةةذيي  غيةةر أعضةةاء وسةةتة مسةةتقلي  أعضةةاء أربعةةة الحاليةةة
 المجلس جلسا  حضور نسبة وبلغ  جلسا ، ثما  م2017 عام خالل المجلس جلسا  عيي وبل . المالية السوق ايئة ع  الصاير 

 .%96 أصالةً  الحضور نسبة وتبل  غيره، ع  وكالةً  حضر م  االعتبار في أخًذا ،100%

، (المملتررة داخررل) المدرجررة المسرر يمة والشرررت ت البنرر  فرري والعضرروي ت اإلدارة مجلررس عضرر ءأل العضرروية تصررنيف
  :ومؤيالتهم وخبراتهم

العضوي ت في  الح لية الوظ ئف الس بقة الوظ ئف المؤيالت
الشرت ت 
المس يمة 
المدرجة 
)داخل 

 المملتة(

العضوي ت 
 في البن 

تصنيف 
 العضوية

 اسم العضو

 إدارة م جستير
 المشروع ت

 ج معة - الهندسية
 ميموديست سوميرن

 المتحدة الوالي ت -
 االمريتية

 الهندسة بت لوريوس
 ج معة – الصن عية
 ميموديست سوميرن

 المتحدة الوالي ت -
 االمريتية

 شرتة - االدارة مجلس رئيس
  العربية اسمنت

 - االدارة مجلس رئيس
 للرع ية الوطنية الشرتة
  الطبية

 شرتة - االدارة مجلس رئيس
  االسمنت منتج ت صن ع ت

 شرتة - اإلدارة مجلس عضو
  لالستمم ر جدوى

 مدارس - االدارة مجلس عضو
 فيصل المل 

 -رئيس مجلس إدارة  
متتب عبدهللا محمد 
العيسى )مهندسون 

 استش ريون(

 - الرئيس التنفيذي
 شرتة أصيلة لالستمم ر

 دور شرتة
رئيس  - للضي فة

 مجلس اإلدارة

 اتح د شرتة
 االتص الت
ن ئب  - )موب يلي(

رئيس مجلس 
 اإلدارة 

السعودية  الشرتة
للصن ع ت 

 األس سية )س ب (
عضو مجلس  -

 اإلدارة 

 التعدين شرتة
 السعودية العربية
عضو - )مع دن(

 مجلس اإلدارة 

مجلس  رئيس
 اإلدارة

 رئيس
 مجموعة
 التخطيط

 االستراتيجي

 عبدهللا مستقل
 محمد
 ىالعيس
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العضوي ت في  الح لية الوظ ئف الس بقة الوظ ئف المؤيالت
الشرت ت 
المس يمة 
المدرجة 
)داخل 

 المملتة(

العضوي ت 
 في البن 

تصنيف 
 العضوية

 اسم العضو

 التنفيذيين برن مج
 ج معة - اإلداريين
 الوالي ت - ي رف رد
 األمريتية المتحدة

 إدارة بت لوريوس
 واقتص د أعم ل

عدد من برامج 
االدارة والم لية في 
العديد من الج مع ت 
والمؤسس ت الدولية 

  والداخلية

 شركة - دارةاإل مجلس رئيس
 للتأمين السعودية أرامكو

 "ستيلر"

 شرتة لخزينة الس ب  األمين
 السعودية العربية الزيت

 "ارامتو"

 شرتة في لج ن ورئيس عضو
 ت بعة شرت ت عدة أرامتو وفي

 السعودية ارامتو لشرتة
 داخل المشترتة والشرت ت

 وتر  المملتة وخ رج
 التق عد بعد العضوية

 رئيس ن ئب يوجد ال 
 اإلدارة مجلس

 لجنة رئيس
 المراجعة

عضو لجنة 
 إدارة المخ طر

 جم ل مستقل
 عبدالتريم

 الرم ح

 إدارة بت لوريوس
 التج رة تلية - اعم ل
 – األعم ل وإدارة

 بريط ني  - برستول

 االتح د - اإلدارة مجلس عضو
 التع وني للت مين التج ري

 

 مجلس رئيس ن ئب
 النهلة - المديرين
 والمق والت للتج رة

 مجلس رئيس ن ئب
 س م تو - المديرين

 مجلس رئيس ن ئب
 النهلة - المديرين
 العمراني للتطوير

 مجلس رئيس ن ئب
 االمين - المديرين
 للتطوير المميزة
 العمراني

 مجلس رئيس ن ئب
 االمين - المديرين
 لالستمم ر المميزة
 العق ري

 مجلس رئيس ن ئب
 السي رات- المديرين
 (ف ست) السريع 

 - اإلدارة مجلس رئيس
 لالتص الت سم يل
 افريقي 

 - اإلدارة مجلس عضو
 مصر توست جولدن

 عضو ال يوجد
 مجموعة
 التخطيط

 االستراتيجي

غير 
 تنفيذي

 ابراييم
حسن 

 شربتلي
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العضوي ت في  الح لية الوظ ئف الس بقة الوظ ئف المؤيالت
الشرت ت 
المس يمة 
المدرجة 
)داخل 

 المملتة(

العضوي ت 
 في البن 

تصنيف 
 العضوية

 اسم العضو

  - اقتص د م جستير
 جنوب ج معة

 الوالي ت - ت ليفورني 
 االمريتية المتحدة

 إدارة بت لوريوس
 ج معة - اعم ل

 - الحتومية بورتالند
 المتحدة الوالي ت
 االمريتية

 بن  - التنفيذي الرئيس
  الري  

 روي ل - اإلدارة مجلس رئيس
 للتأمين آالينس صن ان
 البحرين - (االوسط الشر )

 – المديرين مجلس عضو
  الم لية الري   شرتة

  

 اللجنة عضو يوجد ال 
 التنفيذية

عضو لجنة 
الترشيح ت 
 والمت فآت

عضو 
مجموعة 
التخطيط 

 االستراتيجي

غير 
 تنفيذي

 طالل
ابراييم 
 القضيبي

 االدارة برن مج
 اعم ل إدارة المتقدمة

 - ي رفرد ج معة -
 المتحدة الوالي ت

االمريتية )برن مج 
 تدريبي(

 إدارة بت لوريوس
 ج معة - دولية اعم ل
 الوالي ت -  اوي يو
 االمريتية المتحدة

 شرتة - االدارة مجلس رئيس
  السعودية السي حية الشيت ت

 - االدارة مجلس رئيس ن ئب
   ت بيت ل الفرنسي السعودي

 البن  - اإلدارة مجلس عضو
 الفرنسي السعودي

 - االدارة مجلس عضو
 سوفيتتو

 الي نز - اإلدارة مجلس عضو
 للتأمين الفرنسي السعودي
  التع وني

 شرتة - اإلدارة مجلس عضو
 للتملي  االممل

 شرتة - االدارة مجلس عضو
  الفرنسي السعودي ت م

 شرتة - اإلدارة مجلس عضو
  تداول الفرنسي

 الشرتة - اإلدارة مجلس عضو
 للتأمين الفرنسية السعودية
   الي نز التع وني

 السعودية الشرتة 
 واألدوات للعدد

رئيس  -  )س تو(
 مجلس اإلدارة

 اللجنة رئيس
 التنفيذية

عضو 
مجموعة 
التخطيط 

 االستراتيجي

غير 
 تنفيذي

 عبدالرحمن
 ج و أمين 

 

 

 

 

 



 
 

 

 م2017اإلدارة لعام تقرير مجلس                                                                 بنك الرياض
  

35 

العضوي ت في  الح لية الوظ ئف الس بقة الوظ ئف المؤيالت
الشرت ت 
المس يمة 
المدرجة 
)داخل 

 المملتة(

العضوي ت 
 في البن 

تصنيف 
 العضوية

 اسم العضو

 االدارة برن مج
 ج معة - التنفيذية
 الوالي ت - متشجن
 االمريتية المتحدة

 مح سبة بت لوريوس
 سعود المل  ج معة -

 المراجعة لجنة عضو
 الع مة المؤسسة  - والمخ طر

 للتق عد

 - الفروع مصرفية ع م مدير
   االنم ء مصرف

 المنطقة لفروع االقليمي المدير
 س مب  مجموعة - الوسطى
  الم لية

 المصرفية المع مالت رئيس
 - السريعة التحويالت وفروع

  الم لية س مب  مجموعة

 الموارد ع م مدير ن ئب
 س مب  مجموعة البشرية
  الم لية

 مجموعة - للمنتج ت اول مدير
  الم لية س مب 

 مجموعة - مدير/منتج مسؤول
  الم لية س مب 

 الع مة المؤسسة مح فظ
 للتق عد

 - اإلدارة مجلس عضو
 االستمم رات شرتة
  الرائدة

 أعم ل شرتة
 والط قة المي  

 الدولية
 – (أتواب ور)

عضو مجلس 
 اإلدارة

 السعودية الشرتة
 للصن ع ت
 )س ب ( األس سية

عضو مجلس  –
 اإلدارة

 طيبة شرتة
عضو  – الق بضة

 مجلس اإلدارة

 االتص الت شرتة
 – السعودية

عضو مجلس 
 اإلدارة

 عضو
 مجموعة
 التخطيط

 ياالستراتيج

غير 
 تنفيذي

 طالل محمد
 النح س

 

 

 

 

 اعم ل ادارة م جستير
 إدوارد س نت ج معة

 الوالي ت أوستن -
 االمريتية المتحدة

 إدارة بت لوريوس
 ج معة - صن عية

 للبترول فهد المل 
 والمع دن

 الصن عية المش ريع ع م مدير
 الحسين شرت ت مجموعة -

  والعف ل 

 المديرين مجلس رئيس
 شرت ت مجموعة -

  والعف ل  الحسين

 لجنة رئيس ال يوجد
 المخ طر إدارة

عضو اللجنة 
 التنفيذية

 

 محمد مستقل
عبدالعزيز 

 العف ل 
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العضوي ت في  الح لية الوظ ئف الس بقة الوظ ئف المؤيالت
الشرت ت 
المس يمة 
المدرجة 
)داخل 

 المملتة(

العضوي ت 
 في البن 

تصنيف 
 العضوية

 اسم العضو

 إدارة م جستير
 ج معة - االعم ل
- ميتشغ ن وسترن
 المتحدة الوالي ت
 االمريتية

 االدارة برن مج
 ج معة - المتقدمة
 الوالي ت - ي رفرد
 االمريتية المتحدة

 اإلدارة برن مج
 ج معة - التنفيذية
 الوالي ت ميتشغ ن
 األمريتية المتحدة

االدارة برن مج 
االستراتيجية البنتية 

 إيرلندا -

 لغة بت لوريوس
 ج معة - إنجليزية

 بن محمد اإلم م
 سعود

 شرتة - اإلدارة مجلس عضو
 - السفن إلدارة االوسط الشر 

 دبي

 - اإلدارة مجلس عضو
NSCSA – ب لتيمور - 
 االمريتية المتحدة الوالي ت

 شرتة - اإلدارة مجلس عضو
 الس ئبة البض ئع لنقل البحري

 الشرتة - اإلدارة مجلس عضو
 للزج ج المتحدة العربية
 المسطح

 الشرتة - دارةاإل مجلس عضو
 التيم وي ت لنقل الوطنية

 اإلدارة مجلس عضو

West of England  

Luxembourg- 

 اإلدارة مجلس عضو

International 

Shipowners 

Reinsurance – 

Luxembourg 

 للم لية التنفيذي الرئيس ن ئب
 السعودية الوطنية الشرتة -

 البحري للنقل

 الغ ز شرتة 
 األيلية والتصنيع

رئيس مجلس  –
 اإلدارة

عبدهللا  شرتة
 أبومعطيسعد 

عضو  – للمتتب ت
 مجلس اإلدارة

 اليم مة شرتة
 للصن ع ت
عضو  – الحديدية

 مجلس اإلدارة

 السعودية الشرتة
 مينأالت إلع دة

عضو  – التع وني
 مجلس اإلدارة

 لجنة عضو
 المراجعة

 لجنة عضو
 المخ طر إدارة

 

 

 

 غير
 تنفيذي

 

 

 

 عمير محمد
 العتيبي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 م2017اإلدارة لعام تقرير مجلس                                                                 بنك الرياض
  

37 

العضوي ت في  الح لية الوظ ئف الس بقة الوظ ئف المؤيالت
الشرت ت 
المس يمة 
المدرجة 
)داخل 

 المملتة(

العضوي ت 
 في البن 

تصنيف 
 العضوية

 اسم العضو

 يندسة بت لوريوس
 - اآللي الح سب
 سعود المل  ج معة

 ميرل - اإلدارة مجلس عضو
 العربية المملتة -لينش 

 السعودية

 

 - اإلدارة مجلس عضو
 لألغذية ص فوال

 - اإلدارة مجلس عضو
 للستر المتحدة

 المديرين مجلس عضو
 - التنفيذي والمدير
 السعودية الشرتة

 الصن عية لإلنش ءات
 الهندسية والمش ريع

 س يسب

 المديرين مجلس عضو
 - التنفيذي والمدير
 السعودية الشرتة
 والتج رة للتقنية

 المديرين مجلس عضو
 - التنفيذي والمدير
 للتنمية الوسط ء شرتة

 - اإلدارة مجلس رئيس
 – القطرانة اسمنت
 االردن

 -دارة اإلعضو مجلس 
الشرتة المتحدة للستر 

 مصر  -

 -دارة اإلمجلس  عضو
 -شرتة ع في  الع لمية 

 مصر 

 -دارة اإلعضو مجلس 
شرتة االستندرية 

 مصر -للستر 

 -دارة اإلعضو مجلس 
شرتة الملتة للصن ع ت 

 مصر -الغذائية 

 -دارة اإلعضو مجلس 
شرتة الفراشة 

 –للصن ع ت الغذائية 
 مصر

 ص فوال مجموعة
عضو مجلس  –

 اإلدارة

 اإلسمنت شرتة
عضو  – العربية

 مجلس اإلدارة

 يرفي شرتة
 الغذائيةللخدم ت 

عضو مجلس  –
 اإلدارة

لجنة  رئيس
الترشيح ت 
 والمت فآت

 اللجنة عضو
 التنفيذية

 

 

 مستقل

 

 

 قصي معتز
 العزاوي
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العضوي ت في  الح لية الوظ ئف الس بقة الوظ ئف المؤيالت
الشرت ت 
المس يمة 
المدرجة 
)داخل 

 المملتة(

العضوي ت 
 في البن 

تصنيف 
 العضوية

 اسم العضو

 سي س ت م جستير
 - االجتم عية الحم ية
 - م سترخت ج معة
 يولندا

- تأمين بت لوريوس
 أندي ن  ج معة

 الوالي ت - الحتومية
 األمريتية المتحدة

 الشرتة - اإلدارة مجلس عضو
  الطبية للرع ية الوطنية

  - والتطوير التخطيط ع م مدير
 للتأمين ت الع مة المؤسسة

 االجتم عية

مس عد المح فظ 
  - للشؤون التأمينية
المؤسسة الع مة 

 للتأمين ت االجتم عية

 جرير شرتة
عضو  – للتسوي 

 مجلس اإلدارة

 اللجنة عضو
 التنفيذية

عضو لجنة 
الترشيح ت 
 والمت فآت

 غير
 تنفيذي

 ابراييم ن در
 الوييبي

 .المملتة خ رج مدرجة شرت ت في عضوي ت أي اإلدارة مجلس ألعض ء يوجد ال*
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  31 :م2017 ع م اجتم ع ت مجلس اإلدارة في

 **م2017 ع م المجلس الجتم ع ت ووت لة أص لة اإلدارة مجلس أعض ء الس دة حضور سجل

 2017.12.25  2017.11.14  2017.10.30 2017.09.11 2017.07.31 2017.05.22 2017.03.27 2017.02.12 األعض ء

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ العيسى محمد عبدهللا

 عبدالتريم جم ل
 الرم ح

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

ابراييم حسن شربتلي 
* 

 ✓ ✓ ✓ ✓ وكالة ✓ ✓ ✓

 ✓ ✓ ✓ وكالة ✓ ✓ ✓ ✓ القضيبيإبراييم  طالل

أمين  عبدالرحمن
 *ج و 

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ وكالة ✓

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ * النح س طالل محمد

عبد العزيز  محمد
 العف ل 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ * العتيبي عمير محمد

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ العزاوي قصي معتز

 الوييبي إبراييم ن در
* 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 للتق عد الع مة والمؤسسة الع مة االستمم رات وصندو  والمق والت للتج رة النهلة شرتة) اعتب رية ييئ ت يمملون أعض ء* 
 .التوالي على (االجتم عية للتأمين ت الع مة والمؤسسة الع مة االستمم رات وصندو 

 .االعتب رية الهيئ ت ممملي فيهم نبم منتخبون اإلدارة مجلس عض ءأ جميع** 

  6 اإلدارة لمجلس الت بعة اللج ن

 لجنة عيا فيما البنك، إيار  مجلس أعضاء م  المشكلة الرئيسة اللجا  خالل م  مهامه بعض الرياض بنك إيار  مجلس يفوض
 الترشيحا  ولجنة المجلس خارج م  أعضاء ثالثة اإليار ، مجلس م  عضوي  إلى باإلضافة تكوينها في تضم التي المراجعة
 . المجلس خارج م  عضوي  اإليار ، مجلس م  أعضاء ثالثة إلى باإلضافة تكوينها في تضم والتي والمكافآ 
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 :البن  إدارة مجلس للج ن الرئيسة للمه م توضيح يلي وفيم 

 : التنفيذية اللجنة -1 

 :الرئيسية والمسؤولي ت المه م

م  قبل مجلس اإليار .  منحها يتم والتيفي البنك  واإليارية والمالية والمصرفية االئتمانية الصالحيا  بممارسة التنفيذية اللجنة تقوم
وبلغ   جلسة، عشر حيىإم 2017وتتكو  اللجنة التنفيذية  في البنك م  خمسة أعضاء، وقي بل  عيي جلسا  اللجنة خالل عام 

 %.96نسبة الحضور 

 م2017في ع م اللجنة التنفيذية اجتم ع ت 

 م2017 ع م اللجنة الجتم ع ت ووت لة أص لة التنفيذية اللجنة أعض ء الس دة حضور سجل

 2017.04.10 2017.03.27 2017.03.13 2017.02.05 2017.01.08 األعض ء

 ✓ وكالة ✓ ✓ ✓ ج و أمين  عبدالرحمن

 ✓ ✓ وكالة ✓ ✓ القضيبيإبراييم  طالل

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ العف ل عبدالعزيز  محمد

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ العزاوي قصي معتز

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ الوييبي إبراييم ن در

 2017.12.24 2017.11.13 2017.09.10 2017.07.31 2017.06.12 2017.05.21 األعض ء

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ج و أمين  عبدالرحمن

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ القضيبيإبراييم  طالل

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ العف ل عبدالعزيز  محمد

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ العزاوي قصي معتز

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ الوييبي إبراييم ن در
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 :  المراجعة لجنة - 2

 :الرئيسية والمسؤولي ت المه م

لجنة المراجعة باإلشرا  الرقابي على العمليا  الخاصة بالتقارير المالية، والعمليا  الخاصة بااللتزام واالمتثال للقواني   تقوم
واألنظمة ذا  الصلة، ومراقبة ميى فاعلية وكفاء  نظام الرقابة الياخلية والتوصية باختيار مراجعي الحسابا ، ويراسة ومراجعة 

 س م  2017والتوصية بشأنها ليى مجلس اإليار . وقي بل  عيي جلسا  اللجنة خالل عام  والسنويةية القوائم المالية المرحل
%. وتتكو  لجنة المراجعة في البنك م  خمسة أعضاء، منهم ثالثة أعضاء م  خارج مجلس 93جلسا ، وبلغ  نسبة الحضور 

اذا  واألستاذ عبي العزيز عبي هللا اليعيلج . ،عبي الرؤو  سليما  باناجة واألستاذعبي هللا عبي الل ي  السي   األستاذاإليار  وام، 
 م. 2016ييسمبر  26 وقي تم تشكيل لجنة المراجعة م  قبل الجمعية العامة بتاري 

 م2017المراجعة في ع م  لجنةاجتم ع ت 

 م2017 ع م اللجنة الجتم ع ت المراجعة لجنة أعض ء الس دة حضور سجل

 2017.12.20 2017.09.19 2017.06.15 2017.03.21 2017.02.11 2017.01.12 األعض ء

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  حـجم ل عبدالتريم الرم

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ يـــر العتيبــمحمد عمي

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ الدعيلجالعزيز  عبد

 ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ السيف هللا عبد

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ب ن جةالرؤوف  عبد
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 :المخ طر إدارة لجنة - 3

 :الرئيسية والمسؤولي ت المه م

المخا ر بالبنك ومراجعة  استراتيجية على الكامل اإلشرا  بغرض مسؤوليته في اإليار  مجلس بمساعي  المخا رإيار   لجنة تقوم
مستويا  المخا ر المقبولة، ووضع التوصيا  لمجلس اإليار ، ومراقبة التزام اإليار  التنفيذية بحيوي المخا ر المعتمي  م  مجلس 

ي عي  ، وبلالمخا ر في البنك م  ثالثة أعضاء إيار  وتتكو  لجنةاإليار  وميى اتساقها مع المستويا  التي اعتمياا المجلس. 
 %.93وبلغ  نسبة الحضور  جلسا ، خمس م2017جلسا  اللجنة خالل عام 

المخا ر بناء على قرار صاير م  مجلس إيار  البنك، ولتنفيذ المهام المنا ة بها، ويتم تزويياا إيار  وقي تم تشكيل لجنة  اذا
بأنواعها المختلفة وميى التزام اإليار  التنفيذية بتقارير يورية متنوعة تغ ي كافة جوانب المخا ر التي يتعرض لها البنك 

 ميى كفاية اإلجراءا  المتخذ  للتحو  لها . و بالضواب  الرقابية الخاصة بنيار  اذه المخا ر

 م2017المخ طر في ع م إدارة  لجنةاجتم ع ت 

 م2017 ع م اللجنة الجتم ع ت ووت لة أص لة المخ طر إدارة لجنة أعض ء الس دة حضور سجل

 2017.12.24 2017.09.10 2017.05.21 2017.04.10 2017.02.05 األعض ء

 ✓ X ✓    ح*ـــجم ل عبدالتريم الرم

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ محمد عبدالعزيز العف ل 

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ يــر العتيبـمحمد عمي

    ✓ ✓ زاوي*ـــــي العـز قصـمعت

   الرم ح جم لاالست ذ للجنة  انضمو المخ طر إدارة لجنة العزاوي معتزاالست ذ  غ در م08/05/2017*في 

 : والمت فآت الترشيح ت لجنة - 4

 :الرئيسية والمسؤولي ت المه م

بمساني  مجلس اإليار  فيما يخ  حوكمة المجلس، واقتراح سياسة لمكافآ  أعضاء مجلس  والمكافآ  الترشيحا  لجنة تقوم
ومراجعة وتقييم ميى كفاية وفاعلية سياسة المكافآ  والتعويضا  والحوافز  ،ومسؤولي اإليار  العليا هاإليار  واللجا  المنبثقة عن

 وأساليب  رق بتقييم اللجنة تقوم كمااإليار .  مجلسبصفة يورية للتأكي م  تحقيق األايا  الموضوعة، وعرض توصياتها على 
رقية أو زياي  في الراتب أو مكافأ  أو أي تعييل في مزايا مسؤولي أي ت ع  اإليار  مجلس على التوصيا  وعرض المكافآ  يفع

 .السعويي العربي النقي مؤسسة بقواعي المكافآ  سياسة التزام ومراجعة ،اإليار  العليا وفقاً لنظام الصالحيا  المعتمي في البنك

والتأكي م  استيفاء جميع األعضاء للمت لبا  النظامية لعضوية  ،وضع سياسة الترشح واالختيار لعضوية مجلس اإليار ب تقوم كما
م  خارج مجلس اإليار  وام،  عضوي منهم  أعضاء، خمسةذا  العالقة. وتتكو  اللجنة في البنك م   لألنظمةالمجلس  بًقا 

وبلغ  نسبة  جلسا ، س م 2017محمي نزال الخاليي، وقي بل  عيي جلسا  اللجنة خالل عام  واألستاذجو  ميلر،  تيموثياألستاذ 
 %. 96الحضور 
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 م2017الترشيح ت والمت فآت في ع م  لجنةاجتم ع ت 

 م2017 ع م اللجنة الجتم ع ت ووت لة أص لة والمت فآت الترشيح ت لجنة أعض ء الس دة حضور سجل

 2017.12.11 2017.11.13 2017.09.11 2017.06.12 2017.05.24 2017.04.23 األعض ء

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ زاويــز قصي العــــــمعت

 ✓ ✓ x ✓ ✓ ✓ يــالل إبراييم القضيبــط

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ يـم الوييبــ در إبراييـن

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ الخ لدي نزال محمد

 ✓ ✓     تيمومي جون ميلر*

 م31/10/2017 جون ميلر في تيموميتم تعيين االست ذ  *

 : االستراتيجي التخطيط مجموعة -5

 :الرئيسية والمسؤولي ت المه م

اذه المجموعة باإلشرا  على إعياي التوجها  االستراتيجية للبنك ومتابعة وتقييم الخ وا  التي اُتخذْ  إلنجاز أايافها. كما  تقوم
تقوم المجموعة بمراجعة المشروعا  الرئيسة التي شر  البنك في تنفيذاا، ومراجعة األياء المالي والتشغيلي للبنك مقارنة 

 ثال م  2017باألايا  االستراتيجية الموضوعة. وتتكو  المجموعة م  خمسة أعضاء وقي بل  عيي جلسا  المجموعة خالل عام 
 %. 100 أصالة ووكالة جلسا ، وبلغ  نسبة الحضور

 م2017اجتم ع ت مجموعة التخطيط االستراتيجي في ع م 

 م2017 ع م المجموعة الجتم ع ت ووت لة أص لة االستراتيجي التخطيط مجموعة أعض ء الس دة حضور سجل

 2017.09.19 2017.04.17 2017.04.02 األعض ء

 ✓ ✓ ✓ ــىد العيسـدهللا محمـــعب

 ✓ ✓ ✓ ليــم حسن شربتــبراييا

 ✓ ✓ ✓ يـالل إبراييم القضيبــط

 ✓ وكالة وكالة ــ و دالرحمن أمين جـــــعب

 ✓ ✓ ✓  سـالل النحــمحمد ط
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 الخ رجيين اللج ن أعض ء وخبرات مؤيالت

 اللج ن أعض ء أسم ء الح لية الوظ ئف الس بقة الوظ ئف المؤيالت
 االقتصاي في اليكتوراه - 

  كاليفورنيا جامعة

 االقتصاي في الماجستير - 

 - كاليفورنيا جامعة

 المتحي  الواليا 

 االمريكية

 في البكالوريوس 

 - والفيزياء الرياضيا 

 الرياض جامعة

  الخارجي المراجعة لجنة عضو 

 الرياض بنك -

 مجموعة - اإليار  مجلس عضو 

 المتحي  متبولي

 وصناييق إيار  مجلس عضوية 

 االالي البنك - االسهم

 مجموعة - المراجعة لجنة عضو 

  صافوال

 شركة - المراجعة لجنة عضو 

   لألغذية صافوال

 شركة - المراجعة لجنة عضو 

 للتجزئة بنيه

 باناجة سليما  عبيالرؤو 

 

 

 علوم بكالوريوس - 

 صناعية ايار  تخص 

 والمعاي  البترول جامعة

 الشركة - اإليار  مجلس عضو 

  والنشر لألبحا  السعويية

 الشركة - اإليار  مجلس عضو 

   لألنابيب السعويية

 الشركة - اإليار  مجلس عضو 

  العقارا  لت وير االولى

 الشركة - اإليار  مجلس عضو 

  لألسماك السعويية

 ثبا  شركة - اإليار  مجلس عضو 

  العقاري للت وير

  شركة أعيا   -يار اإلعضو مجلس

  كابيتال

  شركة  -يار اإلعضو مجلس

 لإلنشاءا   األولى

 الشرق شركة - التنفيذي الرئيس 

  المتخصصة للكابال  االوس 

 شركة عيوا   -تنفيذي الرئيس ال

   للصناعا  الكيماوية

  شركة  -ار  ياإلرئيس مجلس

 يبي  -األولى الشرق األوس  

   شركة  -رئيس مجلس المييري

   مصر -األولى الصناعية 

  شركة األولى  -يار اإلعضو مجلس

   الكوي  -العالمية 

  شركة  -يار  اإلعضو مجلس

   البحري  -لنف  المحيوي خيما  ا

 الخارجي المراجعة لجنة عضو 

 الرياض بنك  -

 الشركة - اإليار  مجلس رئيس 

 المت ور  للصناعا  السعويية

 االيار  مجلس رئيس نائب - 

 ال يرا  لصناعة السالم شركة

 الشركة - اإليار  مجلس عضو 

 والتغلي  لل باعة السعويية

 شركة - اإليار  مجلس عضو 

 القابضة  يبة

 شركة - اإليار  مجلس عضو 

 العقاري للت وير رافال

 شركة - اإليار  مجلس عضو 

 للتمويل الخليج يويتشه

 شركة  –تنفيذي الرئيس ال

 االلكترونيا  المتقيمة

 اليعيلج عبيهللا عبيالعزيز
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 اللج ن أعض ء أسم ء الح لية الوظ ئف الس بقة الوظ ئف المؤيالت
  الماجستير في الهنيسة

جامعة والية  -الصناعية 

 اريزونا

  البكالوريوس في الهنيسة

الصناعية وانيسة 

جامعة واشن    -التعيي  

الواليا  المتحي   -

 االمريكية

 السعويية - اإليار  مجلس عضو 

 لل باعة

 المختبرا  - التنفيذي الرئيس 

  الخاصة

 الخارجي المراجعة لجنة عضو 

 الرياض بنك -

 اسمن  - االيار  مجلس رئيس 

 القصيم

 ارفي - اإليار  مجلس عضو 

 الغذائية للخيما 

 حصانة - اإليار  مجلس عضو 

 اإليار  مجلس عضو - 

 الخاصة المختبرا 

 السي  عبيالل ي  عبيهللا

 إيار  األعمال  ماجستير

 جامعة اليمامة –التنفيذية 

   البكالوريوس في إيار

األعمال تخص  إيار  

 -وتنظيم المواري البشرية 

 جامعة الملك عبيالعزيز

  و الترشيحا  لجنة عضو 

 بنك - الخارجي المكافآ 

 الرياض

 بشرية مواري مستشار - 

 للتقاعي العامة المؤسسة

 الترشيحا  لجنة عضو 

 االستثمارا  شركة - والمكافآ 

 الرائي 

 الخاليي نزال محمي

 

 

   اليكتوراه في إيار

جامعة  -األعمال 

 نوتنغهام 

   الماجستير في إيار

كلية األعمال  -األعمال 

 األسكتلنيية

   الماجستير في اآلياب- 

 جامعة ستيرلنج 

   البكالوريوس في التاري

جامعة  -واالقتصاي 

المملكة  - ستيرلن 

 المتحي 

 اإليار  مجلس عضو - Standard 

Chartered Bank 

 الترشيحا  لجنة عضو 

 بنك - الخارجي والمكافآ 

 الرياض

 اإليار  مجلس عضو -  

EQUINTI PLC 

 تنفيذية غير عضوية حالياً  يشغل 

 م  العييي إيار  مجالس في

 مجلس في عضو منها الشركا 

 المالية للخيما  إكوينيتي

 تورونتو وبورصة المحيوي 

 سان  وأكاييمية المالية لألوراق

 مارت 

 ميلر جو  تيموثي
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علم ً بمقترح ت المس يمين  -وبخ صة غير التنفيذيين-اإلجراءات التي اتخذي  مجلس اإلدارة إلح طة أعض ئ  
 5 وملحوظ تهم حي ل الشرتة وأدائه 

 مقترحا  أي وروي حال في وكذلك العامة، الجمعية اجتماعا  خالل المساامي  م  مقترحا  م  وري ما اثبا  خالل م  ذلك يتم
 .وجي  إ  ،المجلس محضر في واثباتها لهم اجتما  أقرب على لعرضها بها اإليار  مجلس رئيس إحا ة يتم للبنك أخرى

األخذ  المجلساإلدارة، أو التي رف    مجلسوبين قرارات  بينه المراجعة التي يوجد تع ر   لجنةتوصي ت 
، ومسوغ ت تل  التوصي ت، وأسب ب أدائ وتقييم  أتع ب وتحديد  وعزل  البن به  بشأن تعيين مراجع حس ب ت 

 12 عدم األخذ به 

توصيا  بشأ  تعيي  مراجع  أيولم يرفض مجلس اإليار  توصيا  للجنة المراجعة تتعارض مع قرارا  مجلس اإليار ،  يال توج
 وعزله وتحييي أتعابه وتقييم أيائه. البنكحسابا  

   8 م2017 الع م خالل التنفيذيين وتب رواللج ن المنبمقة عن   اإلدارة مجلس أعض ء مت فآت

تتحيي المكافآ  الميفوعة ألعضاء مجلس إيار  بنك الرياض واللجا  المنبثقة عنه وفق األ ر التي حييتها التعليما  الصاير  ع  
الجها  اإلشرافية، ويحكمها بشكل عام المباي  الرئيسية للحوكمة للبنوك العاملة في المملكة العربية السعويية وضواب  التعويضا  

، و نظام الشركا    الصاير  ع  ايئة السوق الماليةالنقي العربي السعويي، والئحة حوكمة الشركاالصايرتي  ع  مؤسسة 
 .الصاير ع   وزار  التجار  واالستثمار، والنظام األساس للبنك

مع  فآ مكافآ  كبار التنفيذيي  ،  بحي  تنسجم المكا -بناء على توصية لجنة الترشيحا  والمكافآ   -كما يحيي مجلس اإليار  
 وأ  تكو  فاعلة في تحفيز مسؤولي اإليار  العليا على تحقيق تلك األايا .، األايا  االستراتيجية للبنك
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 :واللج ن المنبمقة عن  اإلدارة مجلس أعض ء مت فآت

 )ألف لاير(

 اللج ن أعض ء
 الخ رجيين

 األعض ء المجموع
 التنفيذين

 الغير األعض ء
 تنفيذين

 األعض ء
 المستقلين

 البي ن

 الم بتة المت فآت          

 *معي  مبل  1,575 2,330 - 3,905 460

 المجلس جلسا  حضور بيل 160 225 - 385 -

 جلسا  حضور بيل مجمو  265 370 - 635 120
 اللجا 

 عينية مزايا - - - - -

 الفنية االعمال مكافا  - - - - -
 واالستشارية وااليارية

 أو المجلس رئيس مكافأ  - - - - -
 السر أمي  أو المنتيب العضو

 األعضاء م  كا  إ 

 المجموع 2,000 2,925 - 4,925 580

 المتغيرة المت فآت    - -

 األرباح م  نسبة - - - - -

 يورية مكافآ  - - - - -

 األجل قصير  تحفيزية خ   - - - - -

 األجل  ويلة تحفيزية خ   - - - - -

 الممنوحة األسهم - - - - -

 المجموع - - - - -

 الخدمة نه ية مت فأة - - - - -

 التلي المجموع 2,000 2,925 - 4,925 580

 المصروف ت بدل 131 60 - 191 48
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أل  لاير، علماً بأ  الحي  500أل  لاير لكل عضو، بينما تبل  مكافأ  رئيس المجلس  400*مكافأ  أعضاء مجلس اإليار  تبل  
أل  لاير شامالً بيال  حضور اجتماعا   500مبل   زال يتجاواألعلى إلجمالي المكافآ   لكل عضو بما فيهم رئيس مجلس اإليار  

ضم  ن اق الحي  لال تيخعنه كما او محيي في نظام الشركا ، ماعيا مكافآ  أعضاء لجنة المراجعة  المنبثقةالمجلس واللجا  
لشركا  الخاصة بالشركا  لضواب  واإلجراءا  التنظيمية الصاير  تنفيذاً لنظام اوفقاً ل  عليه في نظام الشركا  األعلى المنصو

 .يةسوق المالالوالصاير  م  قبل ايئة  المساامة

 لقط ع التنفيذي الرئيس ون ئب التنفيذي الرئيس ضمنهم من) التنفيذيين تب ر من ستة وتعويض ت رواتب بي ن ت
 :(الم لية

 الري الت بأالفالمبلغ  البي ن

  المت فآت الم بتة

 11,040 رواتب

 1,501 بيال 

 106 مزايا عينية

 12,647 المجموع

  المت فآت المتغيرة

 4,598 مكافآ  يورية

 - أرباح

 - خ   تحفيزية قصير  األجل

 1,699 خ   تحفيزية  ويلة األجل

 - األسهم الممنوحة

 6,297 المجموع

 1,360  مت فأة نه ية الخدمة

 - مجموع مت فأة التنفيذيين عن المجلس إن وجدت

 20,304 المجموع التلي

 

 

 

 



 
 

 

 م2017اإلدارة لعام تقرير مجلس                                                                 بنك الرياض
  

49 

 تب ر التنفيذيين اإلدارة أو يمين أو أعض ء مجلس التن زل عن المص لح من قبل المس

 أو رواتةب أي عة  التنفيةذيي  كبةار مة  أي أو اإليار  مجلةس أعضةاء م  أي تنازل بشأ  اتفاقيا  أو ترتيبا  أي يوجي ال 

 35 .تعويضا  أو مكافآ 

 36 .األرباح في لهم حقوق أي ع  البنك مساامي م  أي تنازل بشأ  اتفاقا  أو ترتيبا  أي يوجي ال 

 كمةا ،م2017 يوليةو 16 تةاري  فةي األول النصة  عة  توزيعهةا تم التي المساامي  جميع على النقيية األرباح صر  وتم

 انعقةاي يةوم بنهايةة لألسةهم المةالكي  البنةك مسةاامي علةى م2017 عةام مة  الثةاني النصة  عة  النقيية األرباح توزيع سيتم

 تةاري  يلةي تةياول يةوم ثةاني بنهايةة الماليةة االوراق ايةيا  مركز شركة ليى البنك بسجال  والمقييي  للبنك العامة الجمعية

 علةةى الحصةةول بعةةي الحقةةاً  عنةةه االعةال  سةةيتم والةةذي م2018 عةةام مةة  األول الربةع خةةالل عقةةياا المزمةةع الجمعيةةة انعقةاي

 .المختصة الجها  م  الالزمة الموافقا 

 التنفيذية اإلدارة وخبرات مؤيالت

 اإلدارة أسم ء الح لية الوظ ئف الس بقة الوظ ئف المؤيالت الخبرات
 التنفيذية

بنك  -الرئيس التنفيذي المكل   جامعة اركنساس -بكالوريوس علوم  سنة27
 الرياض

 عبيالمجيي عبيهللا المبارك الرئيس التنفيذي 

جامعة  -  بكالوريوس إيار  األعمال سنة41
 الملك عبيالعزيز

 -نائب الرئيس التنفيذي لق ا  المالية 
 بنك الرياض

 -نائب الرئيس التنفيذي األول 
 الرئيس األول إليار  المخا ر

 ثالب علي الشمراني

جامعة  -  بكالوريوس إيار  عامة سنة37
 الملك عبيالعزيز

بنك  -ميير ايار  استثمارا  العمالء 
 الرياض

نائب الرئيس التنفيذي لق ا  
 الخزانة واالستثمار

 عبيالعزيز صالح المالكي

جامعة  -  بكالوريوس إيار  عامة سنة39
 الملك عبيالعزيز

ميير خيما   -نائب رئيس أول 
 بنك الرياض -محفظة االقراض 

نائب الرئيس التنفيذي لق ا  
 إيار  المخا ر

 احمي يحى ال يب

جامعة الملك  -اقتصاي   بكالوريوس سنة35
 عبيالعزيز

 -نائب الرئيس التنفيذي لق ا  االئتما  
 الرياضبنك 

نائب الرئيس التنفيذي لق ا  
 مصرفية الشركا 

 اسامه عبيالباقي بخاري

جامعة الملك  -بكالوريوس علم آثار  سنة27
 سعوي

نائب الرئيس التنفيذي لق ا  المواري 
 بنك الرياض -البشرية 

نائب الرئيس التنفيذي لق ا  
 الخيما  المساني 

 عينا  صالح الجويا 

جامعة الملك  -محاسبة   بكالوريوس سنة25
 سعوي

نائب الرئيس التنفيذي لق ا  مساني  
 بنك الرياض -االعمال 

نائب الرئيس التنفيذي لق ا  
 مصرفية األفراي

 رياض عتيبي الزاراني

االكاييمية  -  ماجستير االسواق المالية سنة29
 العربية للعلوم المصرفية

التسويق  -نائب رئيس اول 
 الرياضبنك  -االتصاال  و

نائب الرئيس التنفيذي لق ا  
 التسويق

 محمي عبيالعزيز الربيعه

جامعة الملك  -  بكالوريوس محاسبة سنة27
 عبيالعزيز

بنك  -ميير اقليمي  -نائب رئيس أول 
 الرياض

نائب الرئيس التنفيذي لق ا  
 الفرو 

 ااني عبيهللا ابو النجا

جامعة  -  بكالوريوس نظم المعلوما  سنة22
 الملك سعوي

ميير ايار  مساني   -نائب رئيس أول 
 بنك الرياض -النظم 

نائب الرئيس التنفيذي لق ا  
 تقنية األعمال

 عائض محمي الزاراني

جامعة الملك  -بكالوريوس محاسبة  سنة20
 عبيالعزيز

بنك  -المالية  ق ا  -نائب رئيس اول 
 الرياض

نائب الرئيس التنفيذي لق ا  
 المالية

 ال قريشه  عليمحمي 

جامعة الملك  -  بكالوريوس محاسبه سنة19
 سعوي

ميير ايار  التقييم  -رئيس أول  نائب
 بنك الرياض -الموافقا  االئتمانية و

نائب الرئيس التنفيذي لق ا  
 االئتما 

 عبيالعزيز عبيهللا العسكر



 
 

 

 م2017اإلدارة لعام تقرير مجلس                                                                 بنك الرياض
  

50 

 اإلدارة أسم ء الح لية الوظ ئف الس بقة الوظ ئف المؤيالت الخبرات
 التنفيذية

جامعة الملك  -بكالوريوس ترجمة  سنة23
 سعوي

خيما  ميير  -نائب رئيس أول 
 بنك الرياض -مصرفية الشركا  

نائب الرئيس التنفيذي لق ا  
 العمليا 

 انجي احمي الغزاوي

جامعة الملك  -  بكالوريوس أنظمة سنة22
 سعوي

ميير مصرفية  -نائب رئيس أول 
 بنك الرياض -الشركا  

نائب الرئيس التنفيذي لق ا  
 خيما  مصرفية الشركا 

 محمي عبيالعزيز ابوالنجا

جامعة والية  -  ماجستير إيار  أعمال سنة25
 كاليفورنيا

بنك  -امي  الخزانة  -نائب رئيس أول 
 الرياض

نائب الرئيس التنفيذي لق ا  
 الخزانة

 ناير سامي الكريع

جامعة  -  عيةبكالوريوس إيار  صنا سنة22
 المعاي الملك فهي للبترول و

نائب ميير عام استراتيجية رأس المال 
 مصر  االنماء -البشري 

نائب الرئيس التنفيذي لق ا  
 المواري البشرية

 سعي مشبب القح اني

   26التغييرات في حصص الملتية الرئيسية

في نسب ملكيتهم كما او  والتغييرا % فأكثر م  األسهم  5يمتلك كل منهم  الذي   للبنك يالجيول التالي المالك الرئيسي يوضح
 م(:31/12/2017بنهاية تياول )

نسبة 
 الملتية%

نسبة 
 التغيير%

ص في 
 التغيير

عدد األسهم نه ية 
 الع م

عدد األسهم بداية 
 الع م

 اسم المس يم

 صندو  االستمم رات الع مة 652,608,000 652,608,000 0 0.00% 21.7536%

المؤسسة الع مة للتأمين ت  501,757,200 501,757,200 0 0.00% 16.7252%
 االجتم عية

 المؤسسة الع مة للتق عد 277,040,918 278,822,231 1,781,313 0.64% 9.2941%

 شرتة النهلة للتج رة والمق والت 250,778,637 250,778,637 0 0.00% 8.3593%

 شرتة أصيلة لالستمم ر 240,000,000 240,000,000 0 0.00% 8.0000%

 عشرية خانا  أربع ألقرب* 

 . م31/12/2017 تياول بنهاية) تياول (السعويية المالية السوق ليى البنك سجال  على أعاله البيانا  رصي في البنك اعتمي
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ملتية أعض ء مجلس اإلدارة وتب ر التنفيذيين وزوج تهم وأبن ئهم القصر من أسهم البن  وتغييراته  خالل الع م 
  26 م2017

و لكبار التنفيذيي  وزوجاتهم وأواليام القصر في أسهم أالجيوال  التاليا  وصًفا ألية مصلحة تعوي ألعضاء مجلس اإليار   يوضح
 أو أيوا  يي  الشركة أو أية شركة م  شركاتها التابعة وأي تغيير حي  عليها خالل العام:

 أ/ أعض ء مجلس اإلدارة وزوج تهم وأبن ؤيم القصر

 ل  تعود من اسم الع م بداية األسهم عدد الع م نه ية األسهم عدد التغيير ص في %التغيير بةنس الدين أدوات
 المصلحة

 العيسى محمد عبدهللا 1,262,000 1,262,000 - 0.00% -

 الرم ح عبدالتريم جم ل 1,142 1,142 - 0.00% -

 شربتليحسن  ابراييم 1,344,390 1,344,390 - 0.00% -

 *القضيبيابراييم  طالل 113,383 66,864 (46,519) (41.03%) -

 ج و أمين  عبدالرحمن 13,440 13,440 - 0.00% -

 النح س طالل محمد - - - 0.00% -

 العف ل عبدالعزيز  محمد 81,000 87,000 6,000 7.41% -

 العتيبي عمير محمد 1,000 1,000 - 0.00% -

 العزاوي قصي معتز 1,347,000 1,347,000 - 0.00% -

 الوييبي إبراييم ن در - - - 0.00% -

عضو مجلس  –ألستاذ  الل إبراايم القضيبي ام بعي استبعاي أسهم ألقرباء 2017انخفض عيي األسهم الميرجة بنهاية العام *
 .ال ين بق عليهم التعري  المحيي في اذا الجيول –اإليار  

  القصرب/ تب ر التنفيذيين وأزواجهم وزوج تهم وأبن ؤيم 

 نسبة الدين أدوات
 %التغيير

 نه ية األسهم عدد التغيير ص في
 الع م

 بداية األسهم عدد
 الع م

 ل  تعود من اسم
 المصلحة

 التريع س مي ن در - 8,830 8,830 100.00% -
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     14م2017الجمعي ت الع مة المنعقدة خالل الع م 

 جمايى 28بتاري   المنعقي  العايية غير العامة الجمعيةم، واي 2017المالي  العامخالل  يهواحي  لمساام جمعية الرياضبنك  عقي
 عضاء مجلس اإليار  الجتما  الجمعية العامة غير العايية:أسجل حضور  يلي وفيمام، 2017 مارس 27 الموافق اـ1438 الثاني

 

 الحضور االسم

 ✓ محمي العيسى   عبيهللا

 ✓ جمال عبيالكريم الرماح

 ✓ ابراايم حس  شربتلي

 ✓  الل ابراايم القضيبي

 يحضر لم عبيالرحم  أمي  جاوه  

 ✓ محمي  الل النحاس

 ✓ محمي عبيالعزيز العفالق

 ✓ محمي عمير العتيبي

 ✓ معتز قصي العزاوي

 ✓ الوايبي إبراايم ناير

 32م 2017 خاللبي ن بعدد طلب ت البن   الخ صة بسجالت المس يمين وتواريخه  وأسب به  

 

 السبب الطلب ت ريخ

 2016بيانا  المساامي  بنهاية عام  - جراءا  الشركا إ 01/01/2017

 مل  أرباح 28/03/2017

 مل  أرباح 02/07/2017

 تحيي  بيانا  المساامي  - جراءا  الشركا إ 10/08/2017

 2017بيانا  المساامي  بنهاية عام  -جراءا  الشركا إ 28/12/2017

   39تأتيدات مجلس اإلدارة

  ؛الصحيح بالشكل أعيَّ  الحسابا  سجال  أ 
  ؛بفاعلية ونفذ سليمة أسس على أعيَّ  الياخلية الرقابة نظام أ 
 نشا ه؛ مواصلة على البنك قير  في ُيذكر شك أي يوجي ال أنه 
 إيار  مجلس وأعضاء رئيس م  ألي جوارية مصلحة فيه توجي كان  أو وتوجي فيه  رفا البنك كا  عقي أي يوجي ال أنه 

 ذكره جرى ما عيا منهم، بأي مباشر  عالقة ذي شخ  ألي أو للمالية التنفيذي الرئيس نائب أو التنفيذي للرئيس أو البنك
 LR 19 & 34  .العالقة ذا  األ را  مع المعامال  بيا  في
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 25المص لح في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت 

عيا أعضاء مجلس إيار  البنك وكبار التنفيذيي  )لم يتم ألي ذي مصلحة في فئة األسهم ذا  األحقية في التصوي  تعوي ألشخا  
، وأي تغيير في تلك الحقوق خالل السنة التسجيل واإليراجقواعي ( م  45الماي  )أ  أبلغوا البنك بتلك الحقوق بموجب  (وأقربائه
 .م2017المالية 

  41 & 40 تلحس ب ا مراجعو

ويون " و  إرنس تعيي  " م،2017 مارس 27الذي انعقي في  لمساامي البنك في اجتماعها عاييةال غيرأقر  الجمعية العامة 
م. وسو  تنظر الجمعية العامة 2017ييسمبر  31" كمراجعي حسابا  البنك للسنة المالية المنتهية في "برايس وتر ااوس كوبرز

في اجتماعها القايم في إعاي  تعيي  مراجعي الحسابا  الحاليي  أو استبيالهم وتحييي أتعابهم لقاء مراجعة حسابا  البنك للعام المالي 
 مجلس اإليار  في اذا الشأ .ة ا العها على توصييتم  أ م، وذلك بعي 2018 ييسمبر 31المنتهي في 

 40 السنوية الم لية القوائم علىالحس ب ت  مراجعي تحفظ ت

 .تجااهاتقرير مراجعي الحسابا  أ  القوائم المالية خالية م  أي أخ اء جوارية، وليس  اناك أية تحفظا   يظهر

  41 وأسب به  مراجعي الحس ب تمجلس اإلدارة ب ستبدال  توصي ت

 .أجلها م  ي المعين الفتر  انتهاء قبل مراجعي الحسابا  باستبياليو  مجلس اإليار   لم 

  1 الشرت ت حوتمة الئحة

االلتزام  على البنك يحر و المالية،ايئة السوق  ع الشركا  الصاير   حوكمةالبنك بت بيق األحكام الواري  في الئحة  يلتزم
ل صيور مستجيا  حا العالقة ذا  واإلجراءا  السياسا  تحيي  يواصلو ،حولها يستجي ما ومواكبة الحوكمةبجميع لوائح 

 .نظامية تت لب ذلك
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 :الخت م تلمة

 عبي ب  سلما خايم الحرمي  الشريفي  الملك  لمقامالعميقي   هتقييرو هسجل شكرينتهز اذه الفرصة ليأ  اإليار   مجلسوي ي
رئيس مجلس الوزراء  نائب العهي يولب  عبيالعزيز ب  سلما   محمياألمير  لملكيا السمو صاحب وإلى ،–حفظه هللا  –العزيز
 السوق وايئةبالشكـر وزار  الماليـة ومؤسسة النقي العربي السعويي  يخ  كما .الرشيي  وللحكومة ، -حفظه هللا - فا لياوزير 
  .لما يلقاه ق ا  البنوك والمؤسسا  المالية م  عو  ويعم وتشجيع ،واالستثمارووزار  التجار   المالية

على يعمهم وثقتهم الغالية  كافةً  هومراسلي هوعمالئ البنك مسااميالى  ي العميقمجلس اإليار  أ  يسجل شكره وامتنانه  يسركما 
 بةؤواليموظفي البنك على جهويام لالمجلس بالشكر والعرفا  والتقيير  يتقيمكذلك  .إلى المزيي م  البذل والع اء تيفعهالتي 

 .األياء وتحقيق أغراض البنك وأايافهالمخلصة م  أجل ت وير وتحسي  و

   

  

 ،،القصي وراء م  وهللا

 اإليار  مجلس   

 

 اـ1439 األول جمايي 26      الرياض
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