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 مقدمة 

 م.2018ديسمبر  31أن يقدم تقريره السنوي للمساهمين الكرام للسنة المالية المنتهية في  األوليسر مجلس إدارة البنك 

 

  ملخص األداء

 بنسبة  انخفاضا  ، والذي يمثل م2018ديسمبر  31للعام المالي المنتهي بتاريخ  مليون لاير 1.130صافي ربح قدره  تم تحقيق

 .م2017عام ب مقارنة 15.4%

  م.2018عام  منمقارنة بالربع الثالث  الرابعفي الربع  %10.3ارتفع صافي الربح بنسبة 

 ضغوط  من م على الرغم2017مقارنة بعام تقريبا  ، حيث ظلت التكاليف ثابتة التكاليف فعالية الرقابة على المحافظة على تمت

 الخاصة بعملية االندماج. األخرى ضريبة القيمة المضافة والتكاليف اإلضافية اي سببتهالتضخم الت

  35.9نسبة التكاليف إلى الدخل لهذا العام بلغت%. 

  مقارنة بعام  %9.2ة ببنسمليار لاير سعودي، والذي يمثل انخفاضا   57.8بلغت القروض والسلف في نهاية العام مبلغ

 م. 2017

  أعلى نسب حققها البنك  والتي تعد %20.6نسبة  رأس المالإجمالي بلغ و %19.5المال نسبة  الشريحة األولى لرأسبلغت

 في تاريخه.

  .استمر التركيز على تطوير منصة البنك األول الرقمية الرائدة في السوق 

 

 االبتكار والتوسع

االبتكار  االستثمار في اللخمن  دعم الوطندعم عمالئه ومرتكزا  على سمعته الرائدة في  نهجهم 2018عام  خالل األول واصل البنك

 .خدماته تطويرو

 ورائجة الرقمية بخدمات جديدة هقنوات من خالل توسعة وتعزيزعزز البنك من مكانته كرائد في السوق في مجال الخدمات الرقمية كما 

لتوفير مستويات أعلى من الراحة الوجه،  بصمة وتقنية التعرف علىال عبرعلى تطبيق الهاتف الجوال  السريعتسجيل الدخول  خدمة مثل

سرعان ما أصبحت قنوات البنك األول للخدمات المصرفية عبر اإلنترنت والهاتف الجوال الخيار المفضل لعمالء  ،ونتيجة  لذلك .لعمالءل

على التوالي، وبزيادة  %45و %66نترنت والهاتف الجوال الخدمات المصرفية عبر اإل مستخدمي مصرفية األفراد، حيث بلغت نسبة

 .%27بنسبة  الرقميةالمعامالت  كما ارتفع إجمالي عددة بالعام السابق، في عدد المستخدمين المسجلين مقارن %27قدرها 

في الشرق  مؤسسةأول م 2018، حيث أصبح في عام أعماله جميع على تنمية ثقافة االبتكار في األول ركز البنك فقد باإلضافة إلى ذلك،و

 لذكاء االصطناعي لجميع موظفيها.دورة في مجال ااألوسط تقدم 

فتح الحسابات وإصدار البطاقات بشكل فوري في بعض فروعه  فيواصل البنك تطوير شبكته من خالل تطبيق عمليات رقمية أسرع قد و

 .في النخيل مول مقهى هيئةعلى  والمصمم في فرعه الرقمي البارز "ابدأ" رواجهابتت التي أثالتقليدية، وهي إحدى الخدمات 

 

 التقدير 

على عددا  من الجوائز األول ، حيث حصل البنك لمنظمات اإلقليمية والدوليةاعدد من أبرز على تقدير  م2018 إنجازات البنك في عام نالت

 من "" و"البنك األكثر ابتكارا  في المملكة العربية السعوديةفي المصرفية الخاصة"أفضل بنك  تيجائزفيها خالل العام، بما المرموقة 

"أفضل مبادرة مصرفية مبتكرة في المملكة العربية السعودية" لفرعه الرقمي  تيجائزكما حصل البنك على  مجلة بانكر ميدل إيست.

 جلوبال بانكينج أند فاينانس ريفيو.مؤسسة من "  م2018عربية السعودية لعام أفضل بنك في إدارة حلول النقد في المملكة ال "و  "ابدأ"

، إيرلنداب دبلنمدينة يمينوس " في جائزة "التميز في تجربة العمالء" وذلك خالل منتدى "تعلى  البنك حصلوباإلضافة إلى ذلك، فقد 

الذي تنظمه مجلة رواد األعمال  إنتربرايز أجيليتيحفل جوائز  في" لرئيس التنفيذي للعام في مجال الخدمات المصرفية لألفرادجائزة "او

 في الشرق األوسط.

 

 مع البنك السعودي البريطاني مناقشات االندماج

على هـ( 1440محرم  23م )الموافق 2018أكتوبر  3البنك األول بتاريخ مجلس إدارة إدارة البنك السعودي البريطاني ووافق مجلس 

 كما .نظاميةبطريقة والتي اتفق الطرفان بموجبها على اتخاذ الخطوات الالزمة لتنفيذ صفقة االندماج بينهما ، ملزمة جتوقيع اتفاقية اندما

 مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية والهيئة العامة للمنافسة والسوق المالية السعودية،موافقة صفقة االندماج لتخضع 

 .مساهمي كال البنكينباإلضافة إلى موافقة 
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 وصول إلى شبكة مصرفية عالميةال سيتيحفي مصرفية األفراد والشركات، كما  رائدوسيخلق االندماج ثالث أكبر بنك في المملكة وبنك 

 ونمو التجارة الدولية.   ةوذلك لتيسير تدفقات رأس المال االستثماري في المملكة العربية السعوديبشكل ال مثيل له، 

 المالية: المؤشرات-1

ة بعام مقارن %15.4بنسبة  انخفاضا  والذي يمثل  ،م2018عام خالل  مليون لاير سعودي 1.130صافي ربح قدره حقق البنك األول 

 م.2017

 

 %12.8ة إلى انخفاض دخل األتعاب والعموالت بنسب بشكل أساسيم، ويعود ذلك 2017مقارنة بعام  %4دخل العمليات بنسبة  انخفض

 .ثابتا  مقارنة بالعام السابقصافي دخل العموالت الخاصة ، وظل %21.4بنسبة  ودخل المتاجرة

 

 %1 قدره بارتفاع بسيط ثابتة ،وأصول مالية أخرى مخصص انخفاض خسائر االئتمانصافي باستثناء  ،التشغيلية المصاريف ظلتكما 

 ويعزى هذا الثبات .المتعلقة بعملية االندماج والمصاريفالخاصة بضريبة القيمة المضافة  المصاريفبما في ذلك  ،مقارنة بالعام السابق

واإلدارية  المصاريف العموميةا  في وقابل هذا االنخفاض ارتفاع .%1.3 رواتب ومصاريف الموظفين بنسبةلى انخفاض بشكل رئيسي إ

 بنسبة والخسائر األخرى االئتماننخفاض خسائر ا انخفض مخصصكما  ،على التوالي %4.9و %4.5 بنسبة اإلطفاءاالستهالك وفي و

 .مقارنة بالعام السابق 4.2%

 

إجمالي ي فنخفاض االويعود ذلك إلى  ،م2017في عام  %34.1نسبة ب مقارنة %35.9وقد بلغت نسبة التكاليف إلى الدخل لهذا العام 

 العمليات.دخل 

 

القروض  تنخفضاكما  مقارنة بالعام السابق، %17.9انخفاضا  بنسبة  أي مليار لاير سعودي، 17.8انخفضت الميزانية العمومية بواقع و

ت ودائع انخفض فقد ومن جهة أخرى م،2017مقارنة بعام  %9.2انخفاضا  بنسبة  شكل الذيو مليار لاير سعودي، 5.9 بمبلغوالسلف 

ت الشريحة بلغ السيولة، حيثمال وقوي لرأس الاله مركزعزز البنك من كما  ،خالل العام مقارنة بالعام السابق %17.5العمالء بنسبة 

 .العام نهايةفي  %84.1 وبلغ معدل القروض إلى الودائع ،%20.6نسبة معدل كفاية رأس المال  وبلغ إجمالي %19.5األولى نسبة 

 

فظي تجاه مخصصات التح نهجهعلى  الحفاظوتمكن البنك من  ،االئتمان ونسب العائد على المخاطر بجودةاستمر التركيز على االرتقاء كما 

في  %139.6مقارنة بنسبة  %157.1تغطية البنك للقروض غير العاملة من مخصصات االئتمان بنهاية العام  نسبة وبلغت االئتمان،

  م.2017في عام  %4.2مقارنة بنسبة  %6.3 لتبلغ إلجمالي القروض اتالمخصص نسبة ارتفعت االعام السابق، كم

 

نجاح ، ة أخرىأصول ماليخسائر االئتمان و مخصصات صافي باستثناء، نمو الدخل مقابل التكاليفأدناه والخاص ب ويوضح الرسم البياني

 األعوام السابقة.خالل البنك في إدارة التكاليف بشكل صارم 
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 الرئيسية لقطاعات األعمالالبيانات المالية 

2018 

المجموعة 

المصرفية 

 للشركات

المجموعة 

المصرفية 

 لالفراد

األعمال المصرفية 

 االستثمارية 

 يةخدمات االستثماروال

الخزينة المركزية 

ولجنة الموجودات 

 والمطلوبات

 جمالياإل

 الرياالت( )بآالف

 82.028.202 23.450.450 810.629 18.047.534 39.719.589 إجمالي الموجودات

 68.167.805 24.194.042 268.549 27.588.970 16.116.244 إجمالي المطلوبات

 1.130.450 358.005 9.940 471.734 290.771 دخل للسنةالصافي 

 

 أبرز المؤشرات والنسب المالية للخمس سنوات الماضية  

2014 2015 2016 2017 2018  

   بماليين الرياالت( )المبلغ

والسلف القروض 57.767 63.639 72.743 76.412 65.148  

، صافياالستثمارات 16.069 16.689 21.258 21.263 18.784  

 إجمالي الموجودات 82.028 99.870 104.990 108.070 96.619

العمالء ودائع  64.573 78.275 85.359 89.088 76.814  

األخرى والمؤسسات المالية لبنوكأرصدة ل 1.532 3.345 1.348 1.357 3.055  

 أوراق مالية تابعة - 2.505 3.910 3.907 3.900

 حقوق المساهمين 13.860 13.600 12.663 12.027 10.742

للسنة صافي الربح 1.130 1.336 1.065 2.022 1.821  

 ربحية السهم )لاير( 0.99 1.17 0.93 1.77 1.59

)لاير( سهمال ربح صافي - 0.25 - 0.25 1  

 

2014 2015 2016 2017 2018  

   بماليين الرياالت( )المبلغ     

 القروض غير العاملة  2.480 1.986 1.656 824 842

1.3 1.1 2.3 3.1 4.3 
نسبة القروض غير العاملة إلى صافي  

  (%القروض)

(%)نسبة التغطية  157.1 139.6 130 166.8 160.6  

(%)نسب رأس المال        

لىالشريحة األو -  19.5 16.2 13.2 11.6 11.2  

لثانية()الشريحة األولى+ الشريحة ا المجموع  - 20.6 20.3 17.6 15.6 15.9  

(%)نسبة القروض إلى الودائع  84.1 78.6 81.3 82.3 80.9  

(%)نسبة السيولة  26 34.7 25.9 25.7 24  
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 الرأسماليةرأس المال والنسب 

 

  

، المحتملة حترازية لخسائر االئتمانكما تم اتخاذ مخصصات ا ،ةأداء جيدمستويات  تحقيقاألعمال األساسية للبنك قطاعات  واصلت

 األول بشكلبنك كما تعززت القاعدة الرأسمالية للوالعوائد من المخاطر.  جودة الموجوداتعلى أسلوب منضبط لواصل البنك المحافظة و

 .%20.6 نسبة إجمالي رأس المال، في حين بلغ %19.5حيث بلغت الشريحة األولى لرأس المال نسبة كبير 

 

قطاعات البنك – 2  

بنك خدمات الوساطة باإلضافة إلى ذلك، يقدم ال ،وقطاع الخزينة وقطاع األفراديتكون البنك من ثالثة قطاعات أساسية هي: قطاع الشركات 

. كما األوللبنك االمملوكة بالكامل من قبل لالستثمار التابعة و األولوإدارة األصول والخدمات المصرفية االستثمارية من خالل شركة 

وشركة  العقارية األولوشركة  (األولالتي تعتبر ذراع التأمين للبنك )لتأمين ل األول وكالة يمتلك البنك شركات تابعة أخرى وهي شركة

 .من الشركة الوطنية للتأمين %20ة . ويمتلك البنك أيضا  نسبالمحدودة األول لألسواق المالية

 الخدمات الرئيسية المقدمة تحت كل قطاع من قطاعات البنك هي كالتالي:و

 

 قطاع الشركات 2-1

 

لقروض اوالتي تشمل ت والخدمات للعمالء من الشركات والمؤسسايعمل قطاع الشركات على تقديم مجال واسع من المنتجات 

. كما يقدم ار()بالتعاون مع شركة األول لالستثم ألجل والتمويل التجاري والضمانات وتمويل الشركات والخدمات االستشارية

 .اإلسالميةبموجب الهيكلة  المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية المنتجاتهذا القطاع سلسلة متكاملة من 

 

 قطاع األفراد 2-2

 

 اإللكترونيةيعمل هذا القطاع من خالل شبكة فروع محلية وأجهزة صرف آلي مدعمة بسلسلة من الخدمات المصرفية الهاتفية و

 .ومصرفية الهاتف الجوال

الجارية وحسابات الودائع ألجل والقروض الشخصية والتمويل السكني  القطاع: الحساباتوتشمل المنتجات التي يوفرها هذا 

يتم كما  ،المؤهلين"مصرفية التقدير" المصممة للعمالء البنك خدمة "المصرفية المميزة" ووالبطاقات االئتمانية. كما يوفر 
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يتم فيها توفير صرفية حصرية تقديم الخدمات المصرفية الخاصة لكبار العمالء ذوي الثروات الكبيرة باعتبارها عالقة م

كما تتوفر خدمات  مدراء العالقات المعينين.كبار ة حسب الطلب وبأعلى مستوى من الخدمات الشخصية من خالل منتجات معد  

مجاال  واسعا  من الخدمات المصرفية  . ويوفر البنك أيضا  األول لالستثمار شركة من خالل الصناديقالمتاجرة باألسهم وإدارة 

 ات من خالل شبكة فروع السيدات.للسيد

 قطاع الخزينة 2-3

 

 لخزينة علىحافظت إدارة ا. ومن الشركات منتجات استثمارية وتحوطية لعمالء البنك األولالخزينة في البنك  إدارةقدم ت

وأسعار ألجنبية نشطتها الخاصة بالمشتقات بالعمالت اوفي أنتجات النقد من العمالت األجنبية، م تقديم مكانتها الرائدة في

ينة المسعرة ضمن أكبر المزودين الرئيسيين لألسواق بين البنوك لمنتجات الخزالبنك األول عتبر ة. كما يالخاصت العموال

اطر مخو ت، إضافة إلى أن قطاع الخزينة مسؤول عن إدارة أسعار العموالالخاصة تبالريال السعودي وأسعار العموال

 السيولة والعمالت في الميزانية العمومية للبنك نيابة عن لجنة الموجودات والمطلوبات.

في  و الواردتم إدراجها في القطاعات التشغيلية ذات الصلة على النح إن الموجودات والمطلوبات والنتائج لهذه القطاعات

 ( من القوائم المالية الموحدة. 28) رقم اإليضاح

 

 أنشطة وخدمات الشركات التابعة والزميلة للبنك األول:وفيما يلي 

 

 : األول لالستثمارشركة 

لمملكة العربية ا، في ملكية مباشرة من خالل تابعة ومملوكة بالكامل للبنك مقفلةمساهمة ، وهي شركة األول لالستثمارشركة  تأسيستم 

هـ 1428الحجة  وذ 30بتاريخ  1010242378لتجاري رقم ابموجب السجل  2007-39-1السوق المالية رقم  ئةلقرار هي السعودية وفقا  

السوق  ئةهيل من قب فابإشراألصول الخاصة بالمجموعة  إدارة وأنشطةاالستثمارية خدمات ال وإدارة( لتولي م2008يناير  9 )الموافق

هـ 1429ربيع الثاني  2يخ بتار أعمالهاالشركة  بدأتالمالية.  وراقاألدارة والترتيب وتقديم المشورة وحفظ اإلالمالية والتي تشمل التعامل و

  م(.2008 أبريل 8 )الموافق

 العقارية:  األولشركة 

شرة، في المملكة ملكية مبا من خالل األول محدودة تابعة ومملوكة بالكامل للبنك مسؤوليةشركة ذات وهي العقارية، األول شركة  تأسست

موافقة م( ب2008مايو  26)الموافق  ـه1429األول جمادى  21بتاريخ  1010250772العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم 

البنك كضمانات  من قبل استالمهامها والتي يتم سصول العقارية باألالشركة لتسجيل ملكية ا تأسستالنقد العربي السعودي. وقد  مؤسسة

  .من المقترضين

 

 لتأمين:وكالة األول ل شركة

، في المملكة العربية ملكية مباشرة خاللمحدودة تابعة ومملوكة بالكامل للبنك من  مسؤولية، شركة ذات التأمينلوكالة األول شركة  تأسست

نقد ال مؤسسةم( بموافقة 2011يناير  4هـ )الموافق 1432محرم  29بتاريخ  1010300250السعودية بموجب السجل التجاري رقم 

  .ميلةشركة ز للتأمين، وهيلشركة الوطنية الخاصة با التأمينالشركة للعمل كوكيل لبيع منتجات  تأسيسالعربي السعودي. تم 

 

 :المحدودة األول لألسواق المالية شركة

بتاريخ لها اولة أعمالمز اله وتم الترخيصبعة ومملوكة بالكامل للبنك األول، ، وهي شركة تاالمحدودة شركة األول لألسواق المالية تأسست

ة أعمال لمزاولالشركة  تأسيستم  .النقد العربي السعودي مؤسسةبموافقة  (هـ1438 ىاألولجمادى  04 )الموافقم 2017فبراير  1

شركة في جزر كايمان نيابة عن البنك. وتم تسجيل ال لعكسيةالمتاجرة بالمشتقات المالية وعمليات إعادة الشراء وعمليات إعادة الشراء ا

  .319452بموجب سجل رقم 
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  الشركة الوطنية للتأمين:

تلبية احتياجات  هذه الحصة البنك من التوسع فينت مك  م، و2008شركة الوطنية للتأمين في عام المن أسهم  %20 حصة تبلغاشترى البنك 

  م.2010في مجال التأمين. وقد تأسست الشركة الوطنية للتأمين في عام قطاع الخدمات المصرفية لألفراد 

 

لمالية الموحدة وفي امن القوائم ( 8) رقم واإليضاح( 1) رقم اإليضاحوقد تم اإلشارة إلى تفاصيل أكثر عن الشركات التابعة والزميلة في 

 من هذا التقرير.( 11البند )

 

 االستراتيجية    – 3

لشرائح المستهدفة من األول ل خيارالصبح البنك هو أن يتهدف استراتيجية البنك إلى مواصلة السعي لتحقيق أهدافه األساسية والمتمثلة في 

شاملة  وذلك عن طريق مضاعفة القيمة المضافة للعمالء من خالل توفير خدمات األفرادالشركات وعمالء مصرفية عمالء مصرفية 

 الرئيسي. ا الهدفتجاه تحقيق هذاط أعمال البنك وقرارات اإلدارة ب. وسوف تستمر خطليةوشخصية ذات جودة عا

 

 :استراتيجية قطاعات البنك مؤشراتأبرز  يما يلوفي 

 المجموعة المصرفية للشركات

األعمال  مولدعم نشاملة من المنتجات والخدمات  سلسلةمصرفية الشركات من خالل تقديمه ل قطاعبدور كبير في  األولبنك ال يضطلع

منتجات  فيرتو. ويولي البنك األول اهتماما  خاصا  الحتياجات عمالئه من الشركات من خالل وعبر مختلف القطاعاتها أحجام بجميع

من قسمين  لبنك األولفي ا وتتكون مصرفية الشركات تلبية توقعاتهم في ظل بيئة أعمال تتسم بالتنافسية الشديدة.وخدمات ذات جودة عالية ل

وخالل . توسطةوالمنشآت الصغيرة والم الشركات للشركات المتوسطة مصرفية( 2و الكبيرةللمؤسسات  مصرفية المنشآت الكبيرة (1: هما

في المملكة لشركات أفضل بنك في إدارة حلول النقد ل"وتم منحه جائزة لخدماته المبتكرة  تقدير دوليم، حاز البنك األول على 2018عام 

 عبر اإلنترنت ات. وطرح البنك خدمة محفظة األول للشركجلوبال بانكينج أند فاينانس ريفيومؤسسة من  "م2018 مية السعودية لعاالعرب

 .بشكل آمن دون الحاجة إلى زيارة الفروع إجراء العملياتلمساعدة عمالئه من الشركات على 

 

 المنشآت الصغيرة والمتوسطةمصرفية 

بزيادة م 2018. وقام البنك خالل عام في البنك األول جزءا  من المجموعة المصرفية للشركاتوالمتوسطة شكل المنشآت الصغيرة ت

خاصة  توجد فرق عالقة، حيث منشآت الصغيرة والمتوسطةدعم العة واسعة من المنتجات والخدمات لمجموتقديم لوجهوده  تركيزه

 .في المملكة العربية السعودية ةالرئيسية الثالثجميع المناطق في  بمصرفية المنشآت الصغيرة والمتوسطة

الضطالع لتوسطة في المملكة دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمشراكتهم ل من وبرنامج كفالة م، عزز البنك األول2018وخالل عام 

 المتمثل في توليد وظائف جديدة والمساهمة في االقتصاد المحلي. بدوره

يرة والمتوسطة للمنشآت الصغ الممنوحامج كفالة مقترحات إضافية، بما في ذلك زيادة حد اإلقراض وتضمنت االتفاقية المحدثة مع برن

من األعمال  اتوسيد ياحي والقطاع الترفيهيالقطاع الس على سبيل المثال وتوسيع قطاعات المنشآت الصغيرة والمتوسطة المؤهلة لتشمل

بدأ ي ذات دخلجم لشركات متوسطة الحل ةجديد شريحةأعوام. كما تم إضافة  التي لم يمِض على إنشائها أكثر من ثالثة الشركاتوالنساء 

 سعودي مليون لاير 15حتى  %70غطي ما نسبته ضمانات تسيقدم البرنامج . وليون لاير سعوديم 200حتى  لاير سعودي مليون 40 من

 .القطاعاتلجميع  لالعامكحد أقصى وذلك لتمويل رأس المال 

 

 المنشآت الصغيرة والمتوسطة:في إدارة وفيما يلي مبادرات التدريب وورش العمل 

 م2018

 375 للموظفين ةعدد أيام التدريب المقدم

 0  للعمالء ةعدد أيام التدريب المقدم

 37 المنشآت الصغيرة والمتوسطة وحدة موظفيإجمالي عدد 
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 بآالف الرياالت

 م2017ديسمبر  31
متناهية 

 الصغر
 اإلجمالي متوسطة صغيرة

داخل  –القروض الممنوحة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر 

 *الميزانية
- 822,197 776,168 1.598.365 

 ارجخ – الصغر ومتناهية والمتوسطة الصغيرة للمنشآت الممنوحة القروض

 الميزانية
- 216,479 300,623 517.102 

 داخل الصغر ومتناهية والمتوسطة الصغيرة للمنشآت الممنوحة القروض

 الميزانية كنسبة من إجمالي القروض داخل الميزانية
- 1.20% 1.13% 2.33% 

 خارج الصغر ومتناهية ةوالمتوسط الصغيرة للمنشآت الممنوحة القروض

 الميزانية خارج القروض إجمالي من كنسبة الميزانية
- 0.83% 1.15% 1.98% 

 1,951 827 1,124 - **عدد القروض )داخل وخارج الميزانية(

 665 146 519 - **عدد العمالء المقترضين )داخل وخارج الميزانية(

 81 - 81 - **الميزانية(عدد القروض الممنوحة من برنامج كفالة )داخل وخارج 

 132.498 - 132,498 - (الميزانية وخارج داخل) كفالة برنامج من الممنوحة القروض مبالغ

 فقط.م 2018لعام للـمنشآت الصغيرة والمتوسطة  المعدل السعودي العربي النقد مؤسسة تعريف تطبيق تم*

 .حقيقية أرقامعدد العمالء والقروض هي    **

 

 

 

 بآالف الرياالت

 م2018ديسمبر  31
متناهية 

 الصغر
 اإلجمالي متوسطة صغيرة

 –القروض الممنوحة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر 

 *داخل الميزانية
249.000 1.015.000 4.282.000 5.546.000 

 – الصغر ومتناهية والمتوسطة الصغيرة للمنشآت الممنوحة القروض

 الميزانية خارج
74.000 547.000 1.906.000 2.527.000 

 داخل الصغر ومتناهية والمتوسطة الصغيرة للمنشآت الممنوحة القروض

 الميزانية كنسبة من إجمالي القروض داخل الميزانية
0.40% 1.65% 6.94% 8.99% 

 خارج الصغر ومتناهية والمتوسطة الصغيرة للمنشآت الممنوحة القروض

 الميزانية خارج القروض إجمالي من كنسبة الميزانية
0.33% 2.41% 8.41% 11.16% 

 2.094 1.518 256 320 **عدد القروض )داخل وخارج الميزانية(

 1.183 432 400 351 **عدد العمالء المقترضين )داخل وخارج الميزانية(

 51 1 20 30 **عدد القروض الممنوحة من برنامج كفالة )داخل وخارج الميزانية(

 42.000 2.000 19.000 21.000 (الميزانية وخارج داخل) كفالة برنامج من الممنوحة القروض مبالغ
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 المصرفية لألفرادالمجموعة 

نترنت وخدمات مصرفية رائدة عبر اإلتجات شاملة وخدمات شخصية ذات جودة عالية مجموعة منالمجموعة المصرفية لألفراد  تقدم

 والبطاقات العقاري قروض األفراد والتمويل منتجات تطويرانتقائيا  في النمو مع التركيز على  نهجا   البنك اتبع وقدوالهاتف الجوال. 

 وإدارة مخاطرها. والودائع االئتمانية

. يع على الخارطةمكتمل البناء وبرنامج بناء مسكن وبرنامج الب مسكنمثل  العقاريالتمويل  مجالفي حلول مبتكرة عديدة وأطلق البنك 

 وضعهتم  وميحك صندوق  هو صندوق التنمية العقارية، واستراتيجيته مع تلك الخاصة بالبنك  وائم فقدوفيما يخص التمويل العقاري، 

 . السعودي شرائح المجتمعب جميع مج تمويلية مختلفة ومتوازنة لتناسبرا وإنشاءلتقديم 

، حيث ن البنكالمقدمة م خدمات الرقمية الرائدةالمن خالل مجموعة  المقدمة التسهيالتواصل عمالء مصرفية األفراد االستفادة من و

 عبر الفوري ، بما في ذلك تسجيل الدخولفي المملكة تسجيل الدخول خياراتلمجموعة  أكبر تطبيق البنك األول للهاتف الجوال يوفر

لى قنوات ذات إالتحول  عملية تيسيرتحسين مستوى خدمة العمالء و . وباإلضافة إلى ذلك، ومن أجلتقنية التعرف على الوجهبصمة أو ال

ألول على الهاتف تكلفة أقل، أطلق البنك خاصية تحديث بطاقة الهوية الوطنية من خالل موقع البنك األول اإللكتروني وتطبيق البنك ا

 دون الحاجة إلى زيارة الفرع.  بياناتهمتحديث والذي يتيح الفرصة للعمالء لالجوال، 

 : وهي لألفراد،مصرفية المجموعة عمال الألنتيجة  لجوائزامن  بعددالبنك األول وقد تم تكريم 

  انكينج أند جلوبال بمؤسسة من  "أفضل مبادرة مصرفية مبتكرة في المملكة العربية السعودية" لفرعه الرقمي "ابدأ"جائزة

 .فاينانس ريفيو

  مجلة "بانكر ميدل إيست" من قبل"البنك األكثر ابتكارا " في المملكة العربية السعودية جائزة. 

 مجلة "بانكر ميدل إيست"قبل  من" في المملكة العربية السعودية في المصرفية الخاصة "أفضل بنك  ةجائز. 

 ط." من مجلة رواد األعمال في الشرق األوسلرئيس التنفيذي للعام في مجال الخدمات المصرفية لألفرادجائزة "ا 

 

  العقارية والمصرفية اإلسالمية األولوشركة  لالستثماراألول  الخزينة وشركةإدارة 

لعمالء ة مقدمة العقارية منتجات وخدمات وخبرات استشاري األولوشركة األول لالستثمار وشركة  في البنك األولالخزينة  إدارةوفر ت

ركات بحلول الخزينة بتزويد العمالء من األفراد والش إدارةقوم تمجموعة مصرفية الشركات ومجموعة مصرفية األفراد في البنك. و

ارة األصول مجموعة كاملة من منتجات الوساطة وإد األول لالستثمارتحوطية وعروض لتحسين العائد على استثماراتهم. وتوفر شركة 

 ي التمويل السكنيالبنك ف أعمالعم العقارية خدمات شراء وتسجيل العقارات لداألول االستثمارية. كما توفر شركة  والمنتجات المصرفية

  .باإلضافة إلى دعم أعمال مصرفية الشركات فيما يخص الضمانات العقارية التي يقدمها العمالء

سالمية بتقديم المصرفية اإل وحدةتقوم  حيث ،الخاصة به اإلسالميةالمصرفية أعمال عالوة على ذلك، يستمر البنك في االستثمار في 

 ميع قطاعات األعمال في البنك.الخبرات والدعم لج

 

 إدارة المخاطر: – 4

 مقدمة 4-1

تحديد وقياس ضمن ت إدارة المخاطر السليمةمواصلة البنك في تركيزه على أن البنك األول، حيث في  عاليةذات أهمية  إدارة المخاطر تعد

اإلدارة في  الجوهرية، كما تضمن االلتزام بحدود الرغبة في المخاطرة المحددة من قبل مجلس ومراقبة واإلبالغ عن جميع المخاطر

 ألهداف االستراتيجية للبنك.السعي نحو تحقيق ا

 

 ر ومسؤولياتوأدواحوكمة المخاطر الذي يحدد مبادئ إدارة المخاطر في البنك،  ويسترشد نهج إدارة المخاطر في البنك األول بإطار

، والحدود، واختبار إدارة المخاطر والنهج المستخدم في إدارة المخاطر. ويتضمن نهج إدارة المخاطر على السياسات واإلجراءات الداخلية

ل مؤسسة النقد العربي من قب الموضوعةالمتطلبات التنظيمية جميع االلتزام التام بباإلضافة إلى اإلجهاد ومراقبة المخاطر واإلبالغ عنها 

 عين االعتبار عند هيكلة المعامالت.بخذ ؤعلى توجيهات وآليات معينة ت   ودي. كما يتضمن نهج إدارة المخاطرالسع

 

اطر في البنك. ومن دارة اإلرشاد والتوجيه االستراتيجي لإلدارة فيما يتعلق بإطار حوكمة المخاإلوتقدم لجنة المخاطر التابعة لمجلس 

المخاطر م تقيي واستراتيجيتها وعملياتمجلس بشأن مسائل تختص بتحديد الرغبة في المخاطرة التوصيات لل تقديممسؤوليات اللجنة 

حال وجود تجاوزات  التصحيحية فيوالسياسات والتطورات التنظيمية واعتبارات البنية التحتية للمخاطر، باإلضافة إلى توفير التوجيهات 

 .ةكبيرة للحدود الموضوع
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 رجحة المخاطر ونهج إدارة رأس المالنظرة عامة عن األصول الم 4-2

ة طويلة األمد مع في المملكة العربية السعودية. ولدى البنك عالقومصرفية األفراد أعمال البنك الرئيسية في مصرفية الشركات  تتركز

القتصادية، اولديهم خبرات مكتسبة من مختلف الدورات لهؤالء العمالء تاريخ ائتماني مستقر والشركات. مصرفية عمالء الكثير من 

 .وتمكن هذه الخصائص البنك من وضع تصور طويل األمد

ولى لألصول المرجحة للبنك، كما هو موضح في تقسيم الركيزة األ الميزانية العمومية تشغل أصول مخاطر االئتمان حيزا  كبيرا  فيو

 م. 2018المخاطر كما في نهاية عام 

 

 الركيزة األولى لألصول المرجحة المخاطرنسب ( 1الرسم البياني ) 

 

 نهج كفاية رأس المال 4-2-1

اإلضافة إلى وضع ب. 3تطلب مؤسسة النقد العربي السعودي من جميع البنوك في المملكة العربية السعودية العمل وفق إطار معايير بازل 

سبة صافي التمويل حد أدنى لمعايير مخاطر السيولة: نسبة تغطية السيولة ون 3بازل حد أدنى لمتطلبات رأس المال الدولية، يقدم إطار 

 المستقر.

 

 يحتوي إطار بازل على ثالثة ركائز من شأنها زيادة متانة وشفافية النظام المالي.

 المخاطر التشغيلية، ومان، الركيزة األولى: تشير الركيزة األولى إلى الحد األدنى من متطلبات رأس المال المتعلقة بمخاطر االئت

للحصول على وومخاطر السوق. ويقوم البنك األول بإعداد متطلبات الركيزة األولى الخاصة برأس المال ضمن النهج الموحد. 

 من القوائم المالية الموحدة. (34)المزيد من التفاصيل المالية يرجى االطالع على اإليضاح رقم 

 التنظيمية بأن مستوى  كفاية رأس المال الداخلية من البنوك القيام بعمل تقييم وتوضيح للجهة الركيزة الثانية: تتطلب خطة تقييم

 رأس المال الموجود يقدم الدعم الكافي لجميع المخاطر الحالية والمستقبلية في مجال أعمالها. 

 ن طريق تمكين التنظيمية وذلك ع الركيزة الثالثة: تهدف الركيزة الثالثة لتعزيز انضباط السوق من خالل متطلبات اإلفصاح

طر، بهدف المشاركين في السوق من الوصول إلى المعلومات الرئيسية المتعلقة برأس مال البنك التنظيمي والتعرض للمخا

 زيادة الشفافية وتمكين المقارنة.

 

 لية:خطة تقييم كفاية رأس المال الداخ نظرة عامة على 4-2-2

تقييم كفاية رأس  مقابل جميع أنواع المخاطر التي قد يتعرض لها البنك من خالل عملية خطةيتم إجراء تقييم داخلي لكفاية رأس المال 

خالل تطبيق عدد من  من وتبين خطة تقييم كفاية رأس المال الداخلية كفاية رأس مال البنك الحالية والمتوقعة  .المال الداخلية السنوية

بي السعودي ؤسسة النقد العرخطة تقييم كفاية رأس المال، تستطيع اإلدارة التأكيد لمجلس إدارة البنك ولم. وبواسطة الكمية والنوعيةالتقنيات 

جنبا  إلى جنب مع ها ويتم العمل ب التي يتعرض لها. المخاطر الجوهريةبأن البنك لديه رأس المال الكافي الذي من شأنه دعم جميع أنواع 

قييم كفاية رأس المال خطة تختبار اإلجهاد إلثبات قدرة البنك على تحمل اإلجهاد في مستويات متفاوتة الشدة. ولهذا، فإن بنك البرنامج ال

 لرأس المال. تصبح رغبة البنك في المخاطرة ضمن التخطيطتعزز الصلة بين المخاطر ورأس المال لكي  الداخلية

 

مخاطر االئتمان 
90.86%

مخاطر السوق 
0.57%

المخاطر 
التشغيلية 

8.57%

CHART TITLE
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 الداخلية:خطة تقييم كفاية السيولة  4-2-3

  .لداخلية السنويةا السيولةمن خالل عملية خطة تقييم كفاية وإطار الرقابة الخاص به  يتم إجراء تقييم داخلي لكفاية وضع سيولة البنك

لمجلس إدارة البنك  أكيدالتلخطة تقييم كفاية السيولة الداخلية من أجل  إعدادهويقوم البنك بتطبيق عدد من التقنيات الكمية والنوعية عند 

وتم إدراج  رض لها.التي يتع المخاطر الجوهريةجميع أنواع األعمال و دعمل سيولة كافيةبي السعودي بأن البنك لديه ولمؤسسة النقد العر

ا  إلى جنب مع جنب بخطة تقييم كفاية السيولة الداخليةويتم العمل أدناه.  4-3-4رقم  البندة في بعالمت الطرقالمزيد من المعلومات حيال 

 برنامج البنك الختبار اإلجهاد إلثبات قدرة البنك على تحمل اإلجهاد في مستويات متفاوتة الشدة. 

 

 نظرة عامة عن اختبار اإلجهاد  4-2-4

تعرض لها.  ويقصد ويركز على أنواع المخاطر الرئيسية التي يككل بإجراء برنامج اختبار اإلجهاد على مستوى البنك  األول يقوم البنك

ئية يمكن حدوثها. ويتضمن تعرض البنك ألحداث استثنا احتمالية ( المستخدمة لقياسوالنوعيةاختبار اإلجهاد" التقنيات المختلفة )الكمية “بـ 

من قبل لجنة  وعةوضالنقد العربي السعودي والمبادئ المالمبادئ التوجيهية الموضوعة من قبل مؤسسة  في البنكبرنامج اختبار اإلجهاد 

 حوكمة المخاطر لدى البنك. في إطاربازل ويعتبر عنصر أساسي 

 

من اختبار اإلجهاد  ةئيسيالرأحد األهداف إن ، فوخطة تقييم كفاية السيولة الداخلية وكما هو الحال في خطة تقييم كفاية رأس المال الداخلية

عملياته إلى اإلجهاد، وخاصة قدرته على استعادة مركزه المالي وحاالت كفاية رأس مال البنك ومن توفر السيولة لتحمل  توضيحهو 

 ،لية اختبار اإلجهادأثناء عمالتي تتم الحساسيات  ويلي عملية تحديدعلى أطراف خارجية.  غير المبررالمستويات الطبيعية، دون االعتماد 

 ن قبل اإلدارة بهدف تخفيف تأثيرها المحتمل في حال حدوث اإلجهاد الفعلي.م يتم اتخاذهاإجراءات 

 

نخفاض في المصاحبة لال-مصرفية األفراد محفظة محفظة مصرفية الشركات و في - تركز اإلجهادات الرئيسية على أحداث االئتمان

وهات لإلجهاد تتراوح ل إجمالي، تم تصميم ثمانية سينارياألرباح ومستويات إجهاد تتعلق بالخسائر التشغيلية، وإجهاد مخاطر السوق. وبشك

 3طلبات بازل وتأخذ سيناريوهات إجهاد السيولة باالعتبار مجموعة من القياسات النقدية وتركز على مت. ة وعكسيةبين خفيفة وشديد

  .وغيرها من المتطلبات التنظيمية األخرى المتعلقة بالسيولة

 والرقابة المخاطر الرئيسيةأنواع  4-3

 . يقدم القسم التالي نظرة عامة عن أنواع المخاطر الرئيسية التي يتعرض لها البنك ونهج إدارة المخاطر المرتبط بها

 

خاطرة المحدد من من بيان رغبة الم جزءا  والتي تشكل الخاصة بها لدى معظم أنواع المخاطر الرئيسية مقاييس مرتبطة برغبة المخاطرة 

لك لضمان عمل البنك وذويقوم مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه بمراقبة نتائج مقاييس الرغبة بالمخاطرة بانتظام  قبل مجلس اإلدارة.

تجاوزات أو  هاتتوج ضمن مقاييس الرغبة بالمخاطرة ومن أجل تقييم كفاية اإلجراءات التصحيحية التي تتخذها اإلدارة في حال حدوث أي

 سلبية.

 

لى مستويات الرغبة بشكل سنوي على األقل. كما قد تتم التوصية بإجراء تعديالت ع اييس الرغبة في المخاطرة للبنكتتم مراجعة بيان ومق

 ستراتيجية.والتطورات االمع مراعاة بيئة األعمال في المخاطرة، 

 

 مخاطر االئتمان 4-3-1

اقدية تجاه البنك. وتنشأ أو طرف آخر على الوفاء بالتزاماته المالية أو التع مقدرة المقترضتمثل مخاطر االئتمان الخسائر الناتجة عن عدم 

شطة التمويل ن أنشطة البنك في اإلقراض المباشر وإصدار الضمانات والصكوك وغيرها من األدوات المالية وعن أنعمخاطر االئتمان 

 التجاري وعن األنشطة االستثمارية والتجارية. 

 

ته. ولجودة محفظة للعمالء من أعمال البنك الرئيسية ويشكل نسبة كبيرة من الميزانية العمومية للبنك ومن ربحيويعتبر منح االئتمان 

ض بهدف إدارة مخاطر االئتمان تأثير مباشر ومهم على أداء البنك وقوته. وتحدد سياسات وإجراءات االئتمان اإلرشادات المتعلقة باإلقرا

 االئتمان في محافظ البنك.
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. البنك ككل على مستوىن دليل سياسات وإجراءات االئتمان من أن مخاطر االئتمان تدار طبقا  ألعلى المعايير وبطريقة متسقة ويضم

ا وذلك في جميع ويتضمن دليل سياسات وإجراءات االئتمان المبادئ الرئيسية لتحديد وقياس مخاطر االئتمان والموافقة عليها وإدارته

طة الشركات وبعض أنشطة اإلقراض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وأنشطة اإلقراض بين البنوك وأنشأنشطة اإلقراض لمصرفية 

جلس ويتم الموافقة من قبل لجنة المخاطر التابعة للمدوريا  اإلقراض لمصرفية األفراد. ويتم مراجعة دليل سياسات وإجراءات االئتمان 

 عليه من قبل مجلس اإلدارة.

 

ع الحدود ومراقبة ئتمان باستخدام تقنيات مختلفة إلدارة مخاطر االئتمان مثل استخدام التصنيف االئتماني ووضوتتم مراقبة مخاطر اال

ة وبواسطة الهيكلة مستمربصفة  لألطراف األخرىوتقييم المالءة االئتمانية  ،ووضع حدود للمعامالت مع أطراف معينةالمخاطر االئتمانية 

ت إضافية حسب وتراقب اإلدارة القيمة السوقية للضمانات بانتظام وتطلب ضمانا. ستخدام الضماناتالمالئمة للعمليات بما في ذلك ا

خسائر االنخفاض  اتصصذلك. كما تقي م اإلدارة القيمة السوقية للضمانات أثناء مراجعتها لكفاية مخ االتفاقيات المبرمة إذا تطلب األمر

 في القيمة. 

 

سية والدخول في ترتيبات وذلك بإبرام اتفاقيات مقاصة رئية المتاجرة الخاصة بالخزينة مان المتعلقة بأنشطيقوم البنك بإدارة مخاطر االئتو

نية الحد من فترات التعرض للمخاطر. ويمثل التعرض للمخاطر االئتماومن خالل ضمان مع أطراف أخرى في الظروف المالئمة 

للتحكم في مستوى والمشتقات إذا فشلت األطراف األخرى في الوفاء بالتزاماتها. للمشتقات في البنك التكلفة المحتملة الستبدال عقود 

 ة اإلقراض.  البنك، تقي م اإلدارة األطراف األخرى باستخدام نفس األساليب التي تتبعها في أنشطلتي يتحملها مخاطر االئتمان ا

 

ن الملتزمين ألنشطة ممخاطر االئتمان. وينتج التركز في مخاطر االئتمان عند مزاولة عدد  اتويمكن أن يتأثر األداء المالي للبنك بتركز

الظروف االقتصادية  التي ستؤثر على مقدرتهم في الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية عند حدوث تغيرات فيتتشابه سماتهم أو عندما  ة،متشابه

مقترضين ذوي كز أيضا  عن المخاطرة الكبيرة لمقترض واحد أو مجموعة من الالسياسية أو الظروف األخرى. وقد تنشأ مخاطر التر أو

تخدام الحدود ومن خالل اس إلى إدارة تركز مخاطر االئتمان من خالل تنويع أنشطة اإلقراضفي البنك  اإلدارةفريق  عىيسالعالقة. و

 الداخلية والتنظيمية.

 

لملتزم / اسب ة، بشكل أساسي، مخاطر ديون سيادية. ويتم تحليل االستثمارات حوتمثل سندات الدين المدرجة في المحفظة االستثماري

لرجوع إلى ( من القوائم المالية الموحدة، ولمزيد من التفاصيل حول مكونات القروض والسلف، يرجى ا6رقم ) في اإليضاح المصدر

المشتقات والتعهدات ت المتعلقة بمخاطر االئتمان الخاصة ب( من القوائم المالية الموحدة. كما تم اإلفصاح عن المعلوما7رقم ) اإليضاح

دة. وتم اإلفصاح عن ( على التوالي في القوائم المالية الموح29رقم )واإليضاح ( 19ورقم ) (11رقم ) وااللتزامات المحتملة في اإليضاح

 الية الموحدة. ( في القوائم الم28رقم ) ضاحالمعلومات المتعلقة بمخاطر االئتمان القصوى للبنك حسب القطاعات التشغيلية في اإلي

 

 المخاطر التشغيلية  4-3-2

األنظمة عرض لها البنك والناجمة عن عدم كفاية أو فشل يت التي- أو غير المباشرة المباشرة- ت عرف المخاطر التشغيلية بمخاطر الخسارة 

 :مجاالت رئيسية وهي وتغطي المخاطر التشغيلية ثالثة أحداث خارجية.أو عن تلك الناتجة عن األخطاء البشرية الداخلية أو  أو اإلجراءات

 ألثر السلبي الناتج عن مخالفة قوانين الجهات التنظيمية.ا-3إلضرار بالسمعة ا-2لية الناجمة عن أخطاء تشغيلية الخسائر الما-1

  

 واإلجراءاتامنة للمنتجات ابة لتحديد المخاطر التشغيلية الكويتبع البنك منهجية "أفضل الممارسات" المقبولة في تقييم المخاطر وتقييم الرق

يم الذاتي للمخاطر والرقابة ويتم تحديد المخاطر التشغيلية وتقييمها باستخدام التقي المقترحة.واإلجراءات الجديدة القائمة، وكذلك للمنتجات 

 نظام خاطر فيمن هذه الم والضوابط واإلجراءات المخففة وباستخدام أدوات مؤشرات المخاطر الرئيسية. ويتم االحتفاظ بسجل للمخاطر

 المركزي.  الرقابة

 

من خالل إجراء تقييم  إدارة المخاطر التشغيلية بإدارة المخاطر التشغيلية للمبادرات/المنتجات الجديدة أو التي تم تغييرها وحدةوم تقو

 تقييم المخاطر التشغيلية.، ويتم استخدام هذا اإلجراء وفق ا لسياسة للمخاطر التشغيلية

 

والذي نشأ كمبادرة مشتركة بين وحدة إدارة  نظام البنك للحوكمة والمخاطر والرقابة، التشغيلية فيوالمشاكل  ما يتم تسجيل جميع الخسائرك

لموحدة لجمع ومراقبة المخاطر المخاطر التشغيلية وإدارة االلتزام وإدارة المراجعة الداخلية وإدارة أمن المعلومات. وتم إنشاء هذه المنصة ا
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والضوابط وأوجه القصور واإلجراءات، للتأكد من أن جميع أنشطة الرقابة تشكل جزء متكامل من األنشطة اليومية للبنك. ويتم تحديد 

ويتم تحليل  آلية لعدم االلتزام من خالل موافقات سير العمل. أنشطة الرقابة لجميع مستويات األعمال وجميع اإلدارات بوجود متابعة

إلى تعديل السياسات وقد يؤدي هذا التحليل إدارة المخاطر التشغيلية،  وحدةبواسطة المعلومات في نظام البنك للحوكمة والمخاطر والرقابة 

 ة أخرى للتخفيف من احتمال حدوث أي خسارة مماثلة.يرقاب اعتماد إجراءاتواإلجراءات أو 

 

 مخاطر السوق 4-3-3

ألجنبية اأسعار صرف العمالت  )والتي تتضمنمخاطر السوق هي مخاطر الخسارة الناجمة عن التقلبات في أسعار األسواق المالية 

وجودات ومطلوبات االئتمان وأسعار األسهم وأسعار السلع( والتي من شأنها أن تغير القيمة الدفترية لبعض م هوامشوأسعار العموالت و

 البنك.  

 

ضة، وتم وضع المتاجرة، وتعتبر رغبة البنك في المخاطرة فيما يتعلق بمخاطر السوق منخف ةك لمخاطر السوق بسبب أنشطويتعرض البن

مخاطر لالحدود والضوابط لضمان الحفاظ على مراكز مخاطر السوق ضمن حدود الرغبة في المخاطرة. وتم ذكر الطبيعة المحدودة 

المرجحة  فقط من األصول %1 هوالذي يوضح أن ما نسبت 9في الصفحة رقم  1 بياني رقمالالرسم السوق التي يتعرض لها البنك في 

 للمخاطر كانت ناتجة عن مراكز مخاطر السوق. 

 

أما (. (VaRالقيمة المعرضة للمخاطر  محفظة المتاجرة ومراقبتها باستخدام عدة طرق ومن ضمنها منهجالسوق لوتتم إدارة مخاطر 

اإلجهاد  واختبار نن القيمة االقتصادية لحقوق المساهميمزيج م المتاجرة، فيتم إدارتها ومراقبتها باستخدام لغير أغراضسوق مخاطر ال

 وتحليل الحساسية. 

 

 حفظة المتاجرة م –مخاطر السوق  4-3-3-1 

في محفظة  اطر السوقوضع مجلس اإلدارة حدودا  لمستوى المخاطر المقبولة عند إدارة مخاطر محفظة المتاجرة. ولكي تتم إدارة مخ

خسائر المحتملة لتقييم أوضاع مخاطر السوق وأيضا  لتقدير ال (VaR)تطبق اإلدارة يوميا  منهج القيمة المعرضة للمخاطر  ،المتاجرة

 السوق.  أوضاع فيمجموعة افتراضات وتغيرات  علىاستنادا  

 

حدد وعلى مدى مالتغير السلبي في القيمة السوقية للمحفظة عند مستوى ثقة  يةاحتمال يقدر (VaR)إن منهج القيمة المعرضة للمخاطر 

على معلومات تاريخية.  اء  بن المتاجرةفترة زمنية معينة. ويستخدم البنك طرق افتراضية لتقييم التغيرات المحتملة في القيمة السوقية لمحفظة 

د قصور في يوجمخاطر السوق في األحوال االعتيادية للسوق، ولذلك لقياس (VaR)للمخاطر وعادة يتم تصميم مناهج القيمة المعرضة 

ي أسعار السوق ويفترض ألنه يعتمد على االرتباطات التاريخية المتبادلة والتقلبات فنظرا   (VaR)استخدام منهج القيمة المعرضة للمخاطر 

إلدارة مبني االذي تستخدمه  (VaR)المعرضة للمخاطر القيمة  منهجكما أن إحصائي. ستكون على شكل توزيع أن التحركات المستقبلية 

لسوق الحالية امن الخسائر المحتملة والتي اليتوقع تجاوزها إذا استقرت أوضاع  %99على أساس تقديرات باستخدام مستوى ثقة بنسبة 

على مدى  (VaR)المعرضة للمخاطر بأن زيادة الخسائر عن القيمة  يعني %99استخدام مستوى الثقة عند  وإندون تغير لمدة يوم واحد. 

 يوم واحد لن تحدث أكثر من مرة واحدة كل مائة يوم بالمتوسط. 

 

القيمة  نإلهذا المنهج عدد من أوجه القصور. وعلى وجه الخصوص،  إال أن ،منهج القيمة المعرضة للمخاطر فائدةعلى الرغم من 

أي خسائر  حتسبكما أنها ال ت ،على مخاطر المحفظة في نهاية يوم العمل يتم احتسابها من قبل البنك بناء   (VaR)المعرضة للمخاطر 

األسعار  تحركات وارتباطات على (VaR)القيمة المعرضة للمخاطر وتعتمد نماذج  ممكن أن تحدث خارج نطاق مستوى الثقة المحدد.

الفعلية  لمتاجرةاعمليات  الممكن أن تختلف نتائج ومن التاريخية أو األسعار الضمنية كونها مؤشرات جيدة لتحركات السوق المستقبلية،

  ت اإلجهاد. ، كما يجب إيالء عناية خاصة بالمقاييس في أوضاع السوق تح(VaR)القيمة المعرضة للمخاطر  بواسطة تلك المحتسبة عن

 

طار من الحدود ة بالحفاظ على إ" المذكورة أعاله، تقوم اإلدار(VaR)منهج "القيمة المعرضة للمخاطر  أوجه القصور فيوللتغلب على 

وامل السوق. تقوم بأي افتراضات حول سلوكيات ع غير النموذجية والتي تظهر الخسائر المحتملة عن تغيير في أحد عوامل السوق وال

فظة لمحاكاة لمحل اإلجهادمخاطر السوق وتقوم باختبارات تحمل  مراكزوعالوة على ذلك، تقوم اإلدارة باستخدام حدود وقف الخسائر على 

بانتظام  هاداإلج خارج فترات الثقة االعتيادية. ويتم اإلبالغ عن الخسائر المحتملة التي تحدث تحت ظروف اختبارات تحمل الظروف

 للجنة الموجودات والمطلوبات لمراجعتها. 
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  :مخاطر السوق المتعلقة بالعمليات غير التجارية/ العمليات المصرفية 4-3-3-2

رض إلى مخاطر بصفة رئيسية من أسعار العموالت والتعالعمليات المصرفية  المتعلقة بالعمليات غير التجارية أوتنشأ مخاطر السوق 

 والتغيرات في أسعار األسهم.  ةاألجنبيالعمالت  صرفأسعار 

 

 الخاصة مخاطر أسعار العموالت -

موجودات والمطلوبات من أثر التغير في التدفقات النقدية على ال المصرفيةالمتعلقة بالعمليات الخاصة  تنشأ مخاطر أسعار العموالت

و حدوث فجوات أنتيجة لعدم التطابق  الخاصة المالية نتيجة التغير في أسعار العموالت. ويتعرض البنك لمخاطر أسعار العموالت

ة. وتتم إدارة هذه أو يعاد تسعيرها في فترة معينفي مبالغ الموجودات والمطلوبات واألدوات المالية المشتقة األخرى التي تستحق 

س اإلدارة استراتيجيات إدارة المخاطر. وقد أقر مجلبواسطة طريق مطابقة إعادة تسعير الموجودات والمطلوبات  نالمخاطر ع

ي البنك. وتراقب فمن قبل إدارة الخزينة  لفترات محددة. ويتم مراقبة هذه الحدود يوميا   الخاصة العموالتحدودا  لفجوات أسعار 

 ت المقررة. التأكد من االحتفاظ بالمراكز ضمن حدود الفجوا عند الضرورة بهدف اإلدارة المراكز وتستخدم استراتيجيات تحوط

 

إدارة إطار عمل  ودواإلبالغ عنها وفقا  للمتطلبات التنظيمية وضمن حد العموالت الخاصةويقوم البنك بتحديد وقياس مخاطر أسعار  

على  باالستنادفائدة آثار تغيرات أسعار البتقييم  الخاصة العموالتمنهجيات قياس مخاطر أسعار  تقوم. كما ةالداخلي مخاطر األسعار

لسيناريوهات اتقوم هذه ، حيث الموضوعة من قبل الجهات التنظيميةعدد من السيناريوهات  من خاللاألرباح والقيمة االقتصادية 

 هذه المخاطر. عملية إدارة تقوم بتسهيلالحالية، كما الخاصة  العموالتلمستويات التعرض لمخاطر أسعار  مجديةقياسات  يربتوف

 

 مخاطر العمالت  -

ة. ويدير مجلس تمثل مخاطر العمالت مخاطر التغير في قيمة األدوات المالية نتيجة التغيرات في أسعار تحويل العمالت األجنبي

لنقدية من خالل وضع اآثار التقلبات في أسعار تحويل العمالت األجنبية السائدة على المركز المالي للبنك وتدفقاته اإلدارة مخاطر 

التحوط للتأكد من  كما يتم استخدام استراتيجيات ،يتم مراقبة هذه الحدود يوميا  و ي.حدود لمستوى المخاطر لكل عملة وبشكل إجمال

 د. أن المراكز ستبقى ضمن هذه الحدو

  

  األسهممخاطر أسعار  -

غير أغراض لاالستثمارات المقتناة البنك الخاصة باألسهم هي مخاطر انخفاض القيمة العادلة لألسهم في محفظة  أسعار مخاطر

 .قيمة األسهم الفردية سهم أوالمتاجرة نتيجة للتغيرات في مستويات مؤشرات األ

 

 مخاطر السيولة  4-3-4

أسعار معقولة. وتشمل عدم مقدرة البنك على تلبية التزاماته المالية في الوقت المناسب وبقد تنشأ عن  المخاطر التيمخاطر السيولة هي  

التزامات اإلقراض ووالمدفوعات المستحقة بموجب عقود المشتقات وتسوية معامالت إعادة الشراء  ودائع العمالءهذه االلتزامات المالية 

السيولة  مراكزاالعتبار ب تنويع مصادر التمويل. كما تتم إدارة الموجودات بعد األخذلالبنك  يسعىاطر السيولة، وللتقليل من مخ واالستثمار.

 للحفاظ على رصيد كاف للنقدية وشبه النقدية واألوراق المالية القابلة للتداول.

 

 ة األفراد والشركات.ستحقاق التي تكمن وراء مصرفيالبصفتها مالزمة لعملية تحول ا ألي بنكوتعد إدارة السيولة أحد الوظائف األساسية  

ا للنطاق الواسع إلدارة السيولة، فإنه من النادر أن يكتفى بإجراء واحد فقط لتحديد مخاطر السيولة، ولهذا  منهجيتين قوم البنك بتطبيق يونظر 

خاطر السيولة في هذه المنهجيات على إطار إدارة م وتستند. تاريخيةومنهجية  تطلعيهمنهجية  –واسعتي النطاق إلدارة مخاطر السيولة 

 مخاطر السيولة. إلدارة ومراقبة للرقابة المصرفيةالبنك والذي يحتوي على تقنيات إدارة مخاطر مختلفة تتماشى مع مبادئ لجنة بازل 

 

بتقييم احتياجات التمويل خالل المستقبل القريب والتي تقع من ضمن مهام إدارة الخزينة التي تدير احتياجات  هوتقوم المنهجيات التطلعي

تقائي التمويل لمختلف الفترات الزمنية. وتقوم إدارة المخاطر واإلدارة المالية بإجراءات الرقابة والرصد بانتظام كما تقوم بإجراء تبليغ ان

مستويات مختلفة من نسب السيولة، حيث يتم تطبيق التعليمات الداخلية والتنظيمية منهجية الرقابة التاريخية وتتضمن يمتد للجان عليا. 
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م على الميزانية العمومية الفعلية. كما يتم تطبيق سلوكيات المنتج المبنية على االفتراضات في مراكز الميزانية العمومية الفعلية لتقيي

 .احتمالية ارتفاع مخاطر السيولة

 

اع غير ت واألوضاألزما أنشطته عندولدى البنك خطة تمويل للطوارئ والتي تحدد خطة العمل التي سوف يستخدمها البنك لتمويل 

 ، وتتكون خطة تمويل الطوارئ من جزئين رئيسيين هما: االعتيادية للسوق

 

  نتظم بهدف تحديد التي تتم مراجعتها بشكل م عوامل المخاطر والتقارير الرئيسية والمقاييس–الجزء األول: التحليل والتحديد

التي تتضمن على خطة عمل أزمات السيولة، و تفعيلتقتضي والتي  تشهد إجهادا  للسيولةما إذا كان البنك بصدد التعرض لبيئة 

 سيناريوهات اإلجهاد ذات الصلة. 

 

  زمات السيولةالتدابير التي يتخذها البنك للتصدي أل على نحو مفصل تحددوالتي  –الجزء الثاني: خطة عمل أزمات السيولة ،

قوم بتحديد . كما توعملية التواصلصنع القرار عملية تحديد األفراد الرئيسيين وتشكيل الهياكل التنظيمية ل ذلك يتضمنو

 تنفيذها. ب المعنيينباإلضافة إلى األفراد  ،التي يمكن تطبيقهاالمخاطر مخففات اإلجراءات و

 

رصد فعالية  تتضمن خطة تمويل الطوارئ على عدة سيناريوهات إجهاد يتم اختبارها سنويا . وكأحد خطوات عملية اختبار الخطة، يتم

 الخاصة بالبنك. لجنة الموجودات والمطلوباتسيناريوهات اإلجهاد. ويتم تقديم النتائج والتوصيات ل ومالئمةخطة عمل أزمات السيولة 

 

لسعودي الختبار إجهاد السيولة والذي صمم ليتماشى مع متطلبات مؤسسة النقد العربي ا باختبار، يقوم البنك خرىاأل أهدافهمن بين و

ا ونسبة تغطية السيولة أساس ا الختبار إجهاد ا 30لقياس إجهاد السيولة لمدة  3اإلجهاد. ويعتبر مقياس بازل  لسيولة في البنك. ويتم يوم 

للحصول ريوهات ثم يتم تطبيق هذه السيناومن  خالل تعديل السلوكيات المفترضة للموجودات والمطلوبات.اإلجهاد من سيناريوهات وضع 

 لتمويل المستقرة.اصافي نسبة إجهاد  هانظيمية وداخلية رئيسية أخرى بما فيتتدابير باإلضافة إلى  نسبة تغطية سيولة تحت اإلجهاد على

 .محددة خاصة بالبنك سيناريوهاتباإلضافة إلى سيناريوهات بازل باالعتماد على  خالل اليوم مركزهويؤكد البنك على 

 

 عمالمخاطر االقتصاد الكلي ودورات األ 4-3-5

االعتبار ببنك . ويأخذ العمالهي المخاطر التي تتعرض لها األرباح نتيجة تقلبات دورات األ ودورات األعمالمخاطر االقتصاد الكلي 

 طر أسعار العموالتاالقتصادي كجزء من تقييمه لمخاطر االئتمان ومخاطر السوق ومخا التراجعفي المخاطر المالية الناتجة عن  االرتفاع

- مخاطر المذكورة آنفا  ليست من ضمن أنواع ال والتي. ويقوم البنك بعد ذلك بتقييم المخاطر المحتملة اإلضافية على األداء المالي الخاصة

 .تعابخل من األانخفاض الد مثل

 

ات التاريخية مجرد ، وتكون البيانومدى شدتها، أو المدة التي سوف تستغرقها المخاطر الناجمة عن التراجع االقتصاديب التنبؤ نال يمك

من قدرة  لحداوالذي من شأنه أنشطة األعمال بتخفيض التراجع االقتصادي  ويتسببدالالت، مما يعني عدم دقة بعض مخففات المخاطر. 

 البنك على إقامة أعمال جديدة وتحقيق أرباح.

 

 مخاطر السمعة 4-3-6

لبي عن البنك، ستغطي مخاطر السمعة مخاطر الخسائر الناجمة عن قيام المشاركين اآلخرين في السوق، بما فيهم العمالء، بتكوين رأي 

كن أن تنتج من أساسي المخاطر التي يم بشكل هي اطر السمعةمخو بغض النظر عما إذا كان هذا الرأي يستند إلى وقائع أو مجرد تصور.

 أنواع المخاطر األخرى.

 

ا في تحديد ما إذا كان للبنك مستقبل مستدام. كما أنها تعزز ثقة أصحاب المصلحة الرئيسيي ا هام  ن، وتعمل هذه الثقة على تلعب السمعة دور 

زمات السوق حال أباإلضافة إلى أن السمعة الحسنة قد تساعد البنك على تخطي تعزيز سالمة ومتانة وتنافسية البنك وقيمته التجارية. 

 وتحظىته.  حدوثها، وفي حال تضررت سمعة البنك بشكل كبير واهتزت ثقة العامة به فإن ذلك قد يؤثر على أعمال البنك واستمراري

الالزمة لتحديد  وضع الخطط كما يحظىاهتماما  خاصا  وأولولية،  إدارة مخاطر السمعة )أو باألخص المخاطر التي قد تؤثر على السمعة(

 .قدرا  مماثال  من االهتمام واألولوية وتقليل هذه المخاطر
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 األساسية التالية: االسترشاداتوتركز االستراتيجية الرئيسية للبنك إلدارة مخاطر السمعة على توجيه سلوك البنك والموظفين باستخدام  

 ؛البنك األولقيم  -

 البنك األول؛ أعمالمبادئ  -

 سياسة إدارة مخاطر السمعة في البنك األول. -

 السياسات واإلجراءات التي تغطي األعمال اليومية للبنك. -

 

دليل قواعد السلوك ومن ضمن السياسات والمعايير المطبقة تلك التي تتعامل مع قبول العمالء ومكافحة غسل األموال وسياسات االئتمان و

 سياسة اإلبالغ عن العمليات المشبوهة.ك والخاص بالبن

ل سلبي. وفيما يتعلق ويعتمد البنك نهج منظم لتحديد وتقييم ومراقبة المخاطر أو التهديدات المحتملة التي قد تؤثر على سمعة البنك بشك

سة إدارة المخاطر إذا كانت سيا القياس، يقوم البنك بإجراء استبيان عن مخاطر السمعة. ويهدف هذا االستبيان إلى معرفة ما بإجراءات

طر السمعة موجودة وإجراءاتها والرقابة التشغيلية تعمل بشكل فعال لتعزيز أهداف البنك التي تعنى بتفادي مخاطر السمعة. كما أن مخا

 كبند دائم في جدول أعمال لجنة المخاطر التشغيلية.

 

 مخاطر المصرفية اإلسالمية 4-3-7

جاالت المخاطر وتكمن م .المصرفية اإلسالمية بشكل منفصلإدارة منتجات الكامنة في هيكل يأخذ البنك األول بعين االعتبار المخاطر 

 ميع هذه المجاالت. جراءات لجإالرئيسية في الوفاء بالسلع وتسليمها والمخاطر التشغيلية ومخاطر السمعة. وهناك عمليات محددة وضوابط و

 

إلى مخاطر سمعة  لهعند مزاولة أعما في البنك األول مع مقررات الشريعة الصادرة عن الهيئة الشرعيةعدم التزام البنك ؤدي ويمكن أن ي

                         :نك على ما يليوبالتالي يركز الب جسيمة. كما يتبع البنك سياسة صارمة بعدم التسامح مع أي عدم التزام بمقررات الهيئة الشرعية،

لمصرفية ادورات إلزام جميع الموظفين الذين يشاركون في أي جانب من جوانب األعمال المصرفية اإلسالمية باستكمال . 1

 متقدم. أساسي و تدريب تكون من مستوىتي توال اإلسالمية

         الفروع لتعزيز فهم الموظفين للعمل المصرفي اإلسالمي.  و إجراء ورش عمل على مستوى المنتجات واألعمال. 2

    .        هعلى هيكل المنتج وإجراءاته قبل إطالقالصلة بأي منتج إسالمي جديد ذوي تدريب جميع الموظفين . 3

وبالمنتجات  كل عام،والتمويل اإلسالمي بش اإلسالمية قيام البنك بترتيب ندوات لزيادة وعي عمالئه بمفاهيم المصرفية. 4

 اإلسالمية التي يقدمها البنك على وجه الخصوص.   

        سالمية على أساس منتظم لضمان التوافق مع أحكام الشريعة. في المصرفية اإل مراجعةراء عمليات إج. 5

 

 مجاالت الرقابة/من المخاطر  أنواع أخرى 4-4

 إدارة استمرارية األعمال4-4-1

بعد  محددة مسبقا  استمرارية األعمال على أنها قدرة المنشأة على مواصلة تقديم منتجات أو خدمات على مستويات مقبولة وت عرف إدارة 

تاد" بأسرع . ومن أجل تقليل خطر تعطل األعمال واالستجابة بشكل منظم ألي عطل محتمل واستئناف "العمل كالمعللمنشأةحدوث عطل 

 ستمرارية األعمال.فقد وضع البنك خطة ال ،وقت ممكن

كامل فترة األزمة  ويرخص لتفعيل خطة استمرارية األعمال من خالل مركز القيادة والرقابة، وهي السلطة المخولة باتخاذ القرارات خالل

 عنهم. ويضمنة نهم للنيابحتى يعود "العمل كالمعتاد". ويتألف فريق مركز القيادة والرقابة من أعضاء من اإلدارة العليا ومن بدالء تم تعيي

ازدواجية الجهود.  الوتفادي احتمهذا النهج المركزي الكفاءة والفعالية في عملية استعادة األعمال مع التقليل من عدم وضوح المسؤوليات 

خطة  تفعيلي إلى والتي يمكن أن تؤد الشدةمخاطر استمرارية األعمال لمستويات متفاوتة الرئيسية لسيناريوهات الويتم تحديد عدد من 

 استمرارية األعمال. 

مهام المنجزة والمهام ويتم تعميم تقارير منتظمة إلى اإلدارة العليا تغطي وضع جميع المبادرات الرئيسية إلدارة استمرارية األعمال وال

 القائمة.
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 أمن المعلومات 4-4-2

مات والبيانات األساسية، ويتضمن التعامل مع المعلويتعامل البنك األول مع العديد من معلومات وبيانات العمالء كجزء من أعماله 

 وتخزينها ومعالجتها ونقلها.

سوء استخدامها، وتعمل  أنشأ البنك إدارة أمن المعلومات والتي تهدف إلى تقليل المخاطر الناجمة عن تضرر البيانات المخزنة لدى البنك أو

 اآللي سبييرات تطرأ على حق المستخدم للوصول ألنظمة أجهزة الحاإدارة أمن المعلومات كنقطة مركزية لمراقبة ومعالجة أي تغ

ية تحتية آمنة لشبكة الخاصة بالبنك، ومعالجة أي قصور أمني محتمل قد يطرأ على شبكة البنك، كما ت عنى إدارة أمن المعلومات بتوفير بن

توافقة مع سياسات ت للتأكد من أن شبكة البنك محمية ومالمعلومات والمحافظة عليها، كما أنها تقوم بعمليات مراقبة عن طريق اإلنترن

ات المختصة، كما تعمل أمن المعلومات، باإلضافة إلى تعزيز التوعية المتعلقة بأمن األنظمة للموظفين والعمالء وذلك بالتعاون مع اإلدار

والتطورات  قوم البنك بمواكبة التوجهاتمباشرة مع مؤسسة النقد العربي السعودي وغيرها من الجهات التنظيمية. وي اتصالكنقطة 

 واألساليب األمنية التي تضمن مداومة تطبيق أفضل الممارسات المتعلقة بأمن نظم المعلومات.

 

 مخاطر االستراتيجية 4-4-3

 ة. االستراتيجية وبتغيرات في ظروف السوق األساسيالتي تحدثها المنشأة على تتعلق المخاطر االستراتيجية بالتغييرات 

فرطة نتيجة تخطيط وتكون المخاطر االستراتيجية أحد االعتبارات الرئيسية عند القيام بتخطيط األعمال. وقد تنشأ مخاطر استراتيجية م

لية المخاطر من للدخول في أسواق جديدة أو منتجات جديدة أو من خالل التوسع الجغرافي. وال تعتقد اإلدارة أن هناك أي مبادرات عا

ددا  من عوامل عوقد تضيف عملية االندماج القائمة مع البنك السعودي البريطاني  .غير مبررة خاطر استراتيجيةمإلى  شأنها أن تؤدي

 تخطيطا  ومراقبة دقيقة.والتي ستتطلب  التنفيذ مرحلة خاللالمخاطرة 

االستراتيجية  االستراتيجية. وتوفر لجنة توجيه األعمال اإلدارة والتخفيف من حدة المخاطرولدى البنك األول عدة لجان تساهم في 

كما تقوم  العقود.قة على لجنة العقود عملية المواف وتحكممشاريع البنك. لالستثمار في محفظة والتكنولوجيا إطار الحوكمة لالختيار الفعال 

 .والتكتيكية المحددة تيجيةأداء األعمال مقابل األهداف االسترا باجتماعات منتظمة لمراجعة اإلدارة العليا

 

 مخاطر أخرى 4-4-4

خالل البنك  ينشط بها لممن المخاطر األخرى التي يعتبرها البنك في إطار أعماله هي مخاطر التورق والقروض المشتركة وهي أعمال 

 األعمال.المخاطر العالمية ضمن سياق مخاطر االقتصاد الكلي ودورة  كما يعتبر البنك. م2018عام 

 المالية الموحدة. ( من القوائم31( و)30( و )29توضيح المزيد من التفاصيل حول المخاطر التي يتعرض لها البنك في اإليضاح رقم )وتم 

 

 

 االئتماني التصنيف-5

 وذلك كما يلي: موديز ومجموعة فيتش مؤسسةمن قبل  األولتم تقييم التصنيف االئتماني للبنك 

 التصنيف   يف االئتمانينصوكالة الت

 A3 موديز

 BBB+/RWP مجموعة فيتش
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 الجغرافي التركز-6

 :يةمخاطر االئتمانذات الألصول المالية التوزيع الجغرافي ل 6-1

2018 

 الرياالت( )بآالف

المملكة العربية 

 السعودية

دول مجلس 

التعاون الخليجي 

ومنطقة الشرق 

 األوسط

  األمريكيتين أوروبا
جنوب شرق 

 آسيا
 اإلجمالي أخرى دول

 الموجودات

لدى مؤسسة النقد    نقدية وأرصدة

 العربي السعودي
368.000 - - - - - 368.000 

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات 

 المالية األخرى
25.096 177.810 583.781 317.900 532 10.893 1.116.012 

، القيمة العادلة اإليجابية للمشتقات

 صافي
44.118 21.474 44.515 - - - 110.107 

 16.068.538 - - 377.872 166.836 38.119 15.485.711 استثمارات، صافي

 57.767.123 - - - - - 57.767.123 قروض وسلف، صافي

 753.983 45 2 1.989 27.128 454.245 270.574 موجودات أخرى

 76.183.763 10.938 534 697.761 822.260 691.648 73.960.622 اإلجمالي

 22.652.655 661.749 10.395 359.921 1.469.027 714.763 19.436.800 المحتملة وااللتزامات التعهدات

 الحد األقصى لمخاطر االئتمان )مبالغ المعادل االئتماني(

 12.326.558 623.057 5.198 172.128 636.849 482.927 10.406.399 المحتملة وااللتزامات التعهدات

 601.422 - - 6.363 175.864 137.802 281.393 المشتقات

 

األول  ن وشركةلتأميل األولوكالة العقارية وشركة  األولوشركة  األول لالستثماروال يوجد ألي من شركات البنك التابعة وهي شركة 

قوائم المالية ( من ال29) رقم ولمزيد من التفاصيل يرجى االطالع على اإليضاح .أي مخاطر خارج المملكة المحدودة سواق الماليةلأل

 الموحدة.

 

 :تحليل الجغرافي لإليراداتال 6-2

كات تابعة أو زميلة من نشاطاته داخل المملكة العربية السعودية، وليس للبنك أية فروع أو شر األول تتحقق اإليرادات التشغيلية للبنك

ا في جزر كايمان التي تم تأسيسهولألسواق المالية المحدودة  األولباستثناء شركة ، تأسست أو تعمل خارج المملكة العربية السعودية

يبين الجدول اآلتي . والمتاجرة بالمشتقات المالية وعمليات إعادة الشراء وعمليات إعادة الشراء العكسيةأعمال البنك الخاصة بلتيسير 

ما في ذلك جميع بعلى مستوى المجموعة  السعوديةة يف الجغرافي لمناطق المملكة العربينصدات التشغيلية حسب التاتوزيع إجمالي اإلير

 الشركات التابعة للبنك.

 المنطقة الشرقية المنطقة الغربية ة الوسطىقالمنط السنة 

 ترياالالماليين 

2018 1.832 973 759 
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 أهم بنود األرباح والخسائر كنسبة مئوية من إجمالي الدخل – 7

 نسبة مئوية من إجمالي الدخل: والخسائر بشكليوضح الرسم البياني التالي أهم بنود األرباح 

  

             

 م2017م و2018 بين عامياألرباح والخسائر الرئيسية  في بنودويظهر الجدول أدناه االختالف 

 التغير%                 7201                                  8201                                      الرياالت بآالفالمبلغ 

 (%4)               3.711.622                        3.563.514                                   العمليات دخللي إجما

 %1                  1.265.615                        1.278.422                                           يةمصاريف التشغيلال

 %3.8                1.120.299                         1.162.897    )صافي( مخصص خسائر االئتمان والخسائر األخرى

(%15.9)                9.810                                8.255                                        في شركة زميلة حصة الربح  

 (%15.4)              1.335.518                          1.130.450                           صافي الربح

                   1.17                                    0.99                                  ربح السهم )لاير سعودي(

 

 د البيانات المالية والمراجعة معايير إعدا – 8

 :المالية الموحدة القوائمبإعداد  األول يقوم البنك

   زكاة عالجة المحاسبية للللمالنقد العربي السعودي مؤسسة من قبل بالصيغة المعدلة إعداد التقارير المالية الدولية لمعايير  وفقا

يير المحاسبة عداد التقارير المالية الصادرة عن مجلس معاإلب اعتماد جميع المعايير الدولية والتي تتطل الدخل ريبةضو

لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد وتفسير الدخل"  ئباضر" - 12باستثناء تطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم  ،الدولية

ضافة إلى ذلك، توجد بعض السياسات وباإل .وضريبة الدخلبالزكاة  متعلقةحيث أنها "الرسوم"   - 21رقم  التقارير المالية

  ؛(3) رقم اإليضاحالمحاسبية المتبعة في الفترة الحالية والنسبية مختلفة كما هو موضح في 

 نك.السعودية والنظام األساسي للب ةفي المملكة العربي ونظام الشركاتنظام مراقبة البنوك التزاما  بأحكام و 

 

كما يوجد في البنك إدارة للمراجعة الداخلية تقوم برفع تقاريرها إلى لجنة المراجعة التي تقوم  السليمة،يحتفظ البنك بالسجالت المحاسبية و

 سالمةالمراجعة باإلشراف على  وتقوم لجنةبدورها برفع التقارير إلى مجلس اإلدارة الذي يشرف على نظام المراجعة الداخلية في البنك. 

تقوم هذه اللجنة بإجراء مناقشات دورية مع اإلدارة ومع المراجعين  ماتها. كاء واستقاللية إدارة المراجعة الداخلية واألخذ بتوصيأدا

وبناء  .المالية الموحدة والرقابة الداخلية ومختلف مواضيع الحوكمة والرقابة قوائمالداخليين والخارجيين عن المواضيع التي تؤثر على ال

 .وم اللجنة بإخطار مجلس اإلدارة الذي يقوم بدوره باإلقرار على علمه بذلكعليه، تق

مصاريف 

%34العمليات 

المخصصات

30%

صافي 
الربح 

36%

م2017

مصاريف 

العمليات

36%

المخصصات

32%

صافي 

الربح

32%

م2018
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 فاعلية نظام الرقابة الداخلية: – 9

بنك ومن أن اإلدارة عن التحقق من وجود نظام رقابة داخلي كافي وفاعل في ال يكون مجلس اإلدارة، بالتعاون مع لجنة المراجعة، مسؤوال  

 العليا تقوم بمراقبة أداء هذا النظام والمحافظة عليه.

 

وغيرها  داخلي وااللتزامتكون إدارات المخاطر والتدقيق ال بينماوعمله،  الرقابة الداخلي ظامنوتكون اإلدارة مسؤولة عن التصميم األمثل ل

لمراجعون الخارجيون مسؤولة عن المراقبة المستمرة للنظام وتقييمه. باإلضافة إلى ذلك، يعد ا إلدارات المعنية بالرقابة الداخليةمن ا

بة الداخلية في البنك مسؤولون عن تحديد مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية التخاذ قرار بشأن مستوى االعتماد الموضوع على فعالية الرقا

 راءات التدقيق الخاصة بهم.ولتصميم إج

 

 الداخلية.دارة والحفاظ على فاعلية نظام الرقابة إن عن ومسؤول ،الوظيفية بمختلف مستوياتهم ويعد جميع الموظفين

 

لمشروع وللحفاظ التصرف غير ا وقد تم تصميم األنظمة واإلجراءات لضمان فعالية وكفاءة العمليات، ولحماية األصول من االستخدام أو

ن واللوائح التنظيمية سجالت محاسبية سليمة ولتوفير معلومات مالية موثوقة الستخدامها في األعمال أو في النشر ولاللتزام بالقواني على

في تحقيق أهداف األعمال،  . وتم تصميم هذا النظام إلدارة مخاطر الفشلبأداء األعمالالمعمول بها ولمراقبة السياسات الداخلية ذات العالقة 

 أو الخسائر أو االحتيال.  الجسيمةا  عن القضاء عليها. ويعطي هذا النظام تأكيد معقول وليس مطلق ضد األخطاء عوض

 

اإلجراءات يتعرض البنك خالل سير أعماله المعتاد لمخاطر االئتمان ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلية. وقد وضعت السياسات و 

رى التي يواجهها مستمرة لتحديد وتقييم وإدارة المخاطر الكب إجراءاتهذه المخاطر. وهناك  والعمليات لتحديد وقياس ومراقبة وتخفيف

متابعة هذه المخاطر  البنك ولضمان وجود الضوابط المالئمة إلدارتها. وباإلضافة إلى المراجعة المنتظمة من قبل اإلدارات المعنية، تتم

 بواسطة لجان إدارية مختلفة في البنك.

 

ر تغيرات أسعار ة واإلبالغ عنها، بما فيها مخاطر االئتمان، ومخاطيألنظمة واإلجراءات لتحديد ومراقبة المخاطر الرئيسوقد وضعت ا

لى مستوى البنك عاالحتيال. ويتم مراقبة التعرض لهذه المخاطر مخاطر التشغيلية ومخاطر الالسيولة ومخاطر السوق لألدوات المالية و

لعليا لالئتمان في البنك(. ا )اللجنةبأكمله من قبل لجنة المخاطر التشغيلية ولجنة الموجودات والمطلوبات ولجنة االئتمان في اإلدارة العامة 

 لتابعة للمجلس.كما يتم مراقبة هذه المخاطر بواسطة اللجنة التنفيذية ولجنة المخاطر ا

 

ف باتباع خطة تدقيق الرقابة الداخلي. ويتحقق هذا الهد إطارتزود إدارة التدقيق الداخلي إدارة البنك بتقييم مستقل وموضوعي لفاعلية 

من لتشغيلية بالتعاون امن قبل لجنة المراجعة. كما تقوم إدارة االلتزام وإدارة المخاطر  والتي تمت الموافقة عليها مستندة على المخاطر

 .على رصد البيئة الرقابيةخالل مراجعاتها 

 

هذا يضمن وقابة. نظام مبتكر للحوكمة والمخاطر والرالبنك ، وضع وفير نظام فاعل للرقابة الداخليةبت األول وكجزء من التزام البنك

بادرة الحوكمة والمخاطر وتعد م .حديد والتقييم المستمر لجميع المخاطر الكبرى التي يمكن أن تؤثر سلبا  على تحقيق أهداف البنكالتالنظام 

لمعلومات. كما تعمل هذه امشترك بين كل من إدارة المخاطر التشغيلية وإدارة االلتزام وإدارة التدقيق الداخلي وإدارة أمن  ا  والرقابة جهد

 أساسيا  زءا  جلموحدة، التي تجمع وترصد المخاطر والضوابط وأوجه القصور واإلجراءات، على ضمان أن أنشطة الرقابة تشكل المنصة ا

عدم االلتزام لآلية  توجد متابعةمن أنشطة البنك اليومية. ويتم تحديد أنشطة الرقابة لكل مستوى من مستويات األعمال ولكل إدارة، بحيث 

 ات العمل.  من خالل مقررات مسار

 

وحدودها القصوى. كما  من وضع صورة موحدة لعوامل المخاطر والرقابة يسهلللحوكمة والمخاطر  األول وبالتالي، فإن نظام البنك

وبتقديم  الرقابةالمخاطر، ممكنا  بذلك قيام البنك بإقفال أي ثغرات في  عن المسؤوليةيوضح هذا النظام المسؤوليات ويخلق شفافية أكبر في 

تغطية متكاملة لمختلف أنواع المخاطر. عالوة على ذلك، يسير نظام البنك للحوكمة والمخاطر والرقابة جنبا  إلى جنب مع دمج إدارة 

جميع سجالت المخاطر والرقابة لتحسين أداء جميع إدارات الرقابة الداخلية في  حيث يقوم بتوحيدالمخاطر بعمليات الحوكمة في البنك. 

وفق متغيرات السوق والظروف لتفادي  بشكل مستمر . كما يقوم البنك بتعديل وإعادة تنظيم مبادرات الحوكمة والمخاطر والرقابةالبنك

هذه المبادرة على برنامج اتصال وتدريب للتأكد من أن جميع الموظفين يدركون ويلتزمون بالسياسات  واشتملتالمخاطر المستقبلية. 

 هامهم ومسؤولياتهم.واإلجراءات المؤثرة في م
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والتأكيد المقدم من  عليتهاوعند النظر في جميع العوامل الواردة في الفقرات السابقة، وفي بيئة الرقابة الحالية وفي المراجعات السنوية لفا

بأن  انيعتقد ماجعلهي ماى المجلس واللجنة رقابة الداخلية فاعل وال يوجد لدمجلس اإلدارة أن نظام اليرى لجنة المراجعة و، ترى اإلدارة

 .م2018ل العام الداخلية لم يتم إعداده وتطبيقه بالشكل الصحيح أو أنه لم يتم وضع نظام فاعل للرقابة الداخلية خال الرقابةنظام 

 

 قواعد السلوك للبنك األولواألخالقية  المعايير-10

لمهنية المثلى.  ويلتزم البنك االدليل والمعايير للمبادئ األخالقية العالية والممارسات  األولقواعد السلوك للبنك والمعايير األخالقية تمثل  

عد سلوك وتستند قوا  بموجب قواعد السلوك الخاصة به بتطبيق ثقافة مهنية تسود فيها أعلى المعايير األخالقية ويلتزم بالمحافظة عليها.

لبنك وموظفيه . وتنطبق هذه القواعد على جميع أعضاء مجلس إدارة االمهنيةية وعلى مبادئ أساسية وهي النزاهة والسر األولالبنك 

 خالقية في البنكمجلس اإلدارة بدوره على تنفيذ قواعد السلوك والمعايير األ يشرف. كما المرتبطة بالبنكاألطراف  ومستشاريه وجميع

 .والتأكد من فاعليتها

 

 والزميلةالتابعة  الشركات-11

  لالستثماراألول شركة  (أ

سجل تجاري رقم  بموجب 2007-39 –1ر مجلس هيئة السوق المالية رقم لقرا وفقا   األول لالستثمارتأسست شركة 

م( لتولي وإدارة الخدمات االستثمارية وأنشطة إدارة 09/01/2008هـ )الموافق 30/12/1428تاريخ  1010242378

ا هيئة السوق المالية والتي تشرف عليه وحفظ األوراقوالمتعلقة بالتعامل واإلدارة والترتيب واالستشارات  بنكاألصول لل

عمالها اعتبارا من أوتعتبر هذه الشركة شركة تابعة ومملوكة بالكامل للبنك من خالل ملكية مباشرة، وقد بدأت الشركة  المالية.

يع في الرياض، وتمارس جم األول لالستثماروتقع اإلدارة العامة لشركة  م(.08/04/2008هـ )الموافق 02/04/1429

  أنشطتها داخل المملكة.

 هم بقيمةس 40.000.000مليون لاير مقسما  إلى  400المصرح به والمدفوع بالكامل األول لالستثمار ويبلغ رأسمال شركة 

 لاير للسهم الواحد. 10

 

 العقارية  األولشركة  (ب

تجاري رقم من خالل ملكية مباشرة بموجب السجل ال للبنكمملوكة بالكامل شركة تابعة و العقارية وهي األولتأسست شركة 

ذه هبعد موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي. وتقوم  م(26/05/2008 )الموافقهـ 21/05/1429وتاريخ  1010250772

الصناديق  صكوك العقارية لمنتجات التمويل وإدارةالشركة بشراء وبيع وتأجير العقارات. وتقوم الشركة أيضا بتسجيل ال

 العقارية في الرياض وتمارس جميع أنشطتها داخل المملكة. األولالعقارية. وتقع اإلدارة العامة لشركة 

 سهم الواحد.لاير لل 1.000سهم بقيمة  500على  لاير مقسما   500.000ويبلغ رأسمال الشركة المصرح به والمدفوع بالكامل  

 

  لتأمينل األول وكالة شركة    ج(

موجب سجل لتأمين، وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل للبنك األول من خالل ملكية مباشرة، بلاألول وكالة تأسست شركة 

ي. م( بعد موافقة مؤسسة النقد العربي السعود04/01/2011هـ )الموافق 29/01/1432تاريخ  1010300250تجاري رقم 

لتأمين لاألول  الةوك لبيع منتجات الشركة الوطنية للتأمين، وهي شركة زميلة. وتقع اإلدارة العامة لشركة وتعمل الشركة كوكيل

 في الرياض وتمارس جميع أنشطتها داخل المملكة.

 سهم الواحد.لاير لل 10سهم بقيمة  50.000على  لاير مقسما   500.000ويبلغ رأسمال الشركة المصرح به والمدفوع بالكامل 

 

  لألسواق المالية المحدودة األول شركة   د(

لمزاولة  اله شركة األول لألسواق المالية المحدودة، وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل للبنك األول، وتم الترخيص تأسست

لمزاولة ة الشرك تأسيستم  .النقد العربي السعودي مؤسسةبموافقة  م(01/02/2017)الموافق  هـ05/1438/ 04لها بتاريخ أعما

تم تسجيل الشركة في نيابة عن البنك. و المتاجرة بالمشتقات المالية وعمليات إعادة الشراء وعمليات إعادة الشراء العكسيةأعمال 

 . 319452جزر كايمان بموجب سجل رقم 
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 للسهم الواحد. دوالر 1بقيمة سهم  50.000على  مقسما   دوالر أمريكي 50.000به ويبلغ رأسمال الشركة المصرح 

 ( الشركة الوطنية للتأمينه

 م2016 عاموخالل  مليون لاير، 20م بمبلغ 2008من أسهم الشركة الوطنية للتأمين خالل عام  %20اشترى البنك حصة تبلغ 

بالكامل حيث إلصدار . وقام البنك باالكتتاب في هذا اقائم قامت الشركة الوطنية للتأمين بإصدار حقوق أولوية بواقع سهم لكل سهم

ه الحصة هذتمكن . ووتصنف هذه الشركة على أنها شركة زميلة مليون لاير سعودي.  40اإلجمالية لالستثمار  بلغت التكلفة

 15لتأمين بتاريخ وقد تأسست الشركة الوطنية ل .التأمين شاطنمن  مصرفية األفرادتلبية احتياجات قطاع  منلبنك ااالستراتيجية 

 م.2010يوليو  1نشاطها في م، وبدأت 2010مايو 

 

 طويلة األجل االقتراضات – 12

 الثانوية هصكوكالمبكر ل االستردادحقه في مارس البنك  التنظيمية،الحصول على جميع الموافقات وبعد  ،م2018ديسمبر شهر خالل 

م(، 2023وبعمر استحقاق فعلي والبالغ عشر سنوات )تستحق في العام ، سعوديمليون لاير  2.500م بمبلغ 2013المصدرة في عام 

 .م2018 ديسمبر شهر استردادها في والتي يمكن

 :يما يلكما يؤكد البنك على 

 .ال يوجد لدى البنك اقتراضات طويلة األجل 

 .ال يوجد أدوات دين مصدرة من قبل الشركات التابعة 

 .ال يوجد قروض ألجل على الشركات التابعة 

 و حقوق مشابهة لم يصدر أو يمنح البنك أي أدوات دين قابلة للتحويل أو أي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حقوق اكتتاب أ

 م.2018خالل 

 أو مذكرات حق  لم يصدر أو يمنح البنك أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية

 م.2018شابهة خالل عام اكتتاب أو أي حقوق م

 ( من القوائم المالية الموحدة.14) رقم وللمزيد من التفاصيل يرجى االطالع على اإليضاح

 

 سياسة توزيع األرباح –13 

فات العمومية ( من النظام األساسي للبنك، توزع األرباح السنوية الصافية التي تحدد بعد خصم كافة المصرو49بموجب المادة ) -أ

وأي خصومات  ، إن وجدت،وااللتزامات الطارئة المتوقعةالديون  خسائر لمواجهةوالتكاليف األخرى وتكوين االحتياطات الالزمة 

 أحكام نظام مراقبة البنوك على النحو التالي:مع ا بما يتفق مجلس اإلدارة ضرورته أخرى يرى

 

غير  همينمساالمبالغ الالزمة لدفع الزكاة المقررة على المساهمين السعوديين والضريبة المقررة على ال تحتسب -1

 نيابة عنهم. نيةوسيدفع البنك هذه المبالغ للجهة المع النافذة في المملكة العربية السعودية. األنظمةحسب  ينالسعودي

 ويجوز .ميلالحتياطي النظا األرباح الصافية)خمسة وعشرين في المائة( من المتبقي من  %25ما ال يقل عن  يرحل -2

 لرأسا  مساوي المذكور االحتياطيجمالي إ أصبح متى التجنيب هذاض يخفتأو  وقف العادية العامة الجمعية تقرر أن

 المدفوع. المال

( المائةبعشر الواحد ) %0.1بعد خصم االحتياطي النظامي مبلغ ال يقل عن  الصافية من الباقي من األرباح يخصص -3

مدفوع من من رأس المال المدفوع للتوزيع على المساهمين السعوديين وغير السعوديين على أن يتم توزيعه بنسبة ال

. فإذا كانت نللمساهمي وديين طبقا  لما يقترحه مجلس اإلدارة وتقرره الجمعية العامةقيمة أسهم السعوديين وغير السع

بدفعها في السنة أو  ال تكفي لدفع األرباح للمساهمين، فال يجوز للمساهمين المطالبة الصافية النسبة المتبقية من األرباح

لس اإلدارة ذلك، مالم يقترح مج أرباح للمساهمينأن تقرر توزيع  للمساهمين وال يجوز للجمعية العامة السنوات التالية.

 نسبة أرباح تزيد عما اقترحه مجلس اإلدارة.توزيع أن تقرر أو 

حو الذي يقترحه ( السابقة على الن3) و (2تخصيص المبالغ المذكورة في الفقرات ) بعد-إن وجد  – الباقي يستخدم -4

 .للمساهمين ةمجلس اإلدارة وتقرره الجمعية العام

الالزمة  احتساب المخصصاتالسعوديين وغير السعوديين عند  المساهمين الحفاظ على نسبة المساهمة لكل من يجب -5

)المساهمين  المجموعتين هاتين ويجب على كل منمن صافي الربح.  األخرى لالحتياطي النظامي واالحتياطيات

حتياطيات حسب نسبهم في رأس المال على أن تخصم مساهمتهم من في تلك اال ةالمساهم السعوديين وغير السعوديين(

 حصصهم في األرباح الصافية.



 

 

  م 2018لسنة المالية ا –تقرير مجلس اإلدارة         

 

 

22 

 

 : األسس المعتمدة .ب

 مجلس اإلدارة واإلدارة العليا باألسس التالية: سترشدعند مراجعة ووضع سياسة األرباح السنوية سوف ي

 استدامة األرباح:-1

 هاتوزيعوتيرة رباح ومبالغ األثقة السوق في مستقبل البنك، فإنه ينبغي تقييم كتساب المن أجل بناء قيمة طويلة األجل للمساهم و

وتقييم المخاطر  . كما يجب تحديدالقريب في المستقبل أعلىمستوى متكافئ أو  عنددفعها بستمرار على أساس قدرة البنك في اال

 ألرباح.التي قد تهدد قدرة البنك في المحافظة على المستويات الحالية من ا

 البنك: نمو-2

 توزيع األرباح من قدرة البنك على تحقيق خطط نموه االستراتيجية. ووتيرةيجب أال يعيق مبلغ ونوع  

 رأس المال: إدارة-3     

 من التالي: لعلياواإلدارة ا مجلس اإلدارةخالل المراجعة السنوية وعند وضع سياسة األرباح للعام الحالي يجب أن يتأكد 

  حددة من قبل البنك على مستويات كافية من رأس المال من أجل تحقيق الحد األدنى للمتطلبات النظامية الممحافظة

 مؤسسة النقد العربي السعودي.

  ليه في رأس المال لدعم أهداف النمو االستراتيجي للبنك بالشكل المنصوص عمن على مستويات كافية المحافظة

 .كفاية رأس المال الداخلية خطة تقييم

 اإلبقاء على  األخذ في االعتبار أي تغيرات مقترحة للحد األدنى لمستويات رأس المال التي تقرها لجنة بازل وعدم

 أعاله. (2( و )1) رأس مال يتجاوز المتطلبات المنصوص عليها في الفقرات الواردة في البندين

 

 :المقترحةاألرباح –14

م: 2017) م2018التوصية للجمعية العامة للمساهمين بعدم توزيع أرباح عن العام المالي م 03/10/2018 بتاريخقرر مجلس اإلدارة 

سيخضع هذا القرار و. التزاما  بأحكام اتفاقية االندماج المبرمة مع البنك السعودي البريطاني )ساب(مليون لاير سعودي(، وذلك  400.1

 .م2019النصف األول من عام خالل  المزمع عقدهها الجمعية العامة العادية للمساهمين في اجتماع موافقةإلى 

 وال يوجد أي ترتيبات أو اتفاقيات بشأن تنازل أي من مساهمي البنك عن أي حقوق لهم في األرباح.

 

 المساهمين  كبار-15

 م.2018فيما يلي كبار المساهمين الذين يملكون خمسة بالمائة وأكثر من رأسمال البنك خالل عام 

 م2018يناير  1 م2018ديسمبر  31

 التغير % األسهم المملوكة % األسهم المملوكة 

)المعروف  . في.سكوتالند. إنرويال بنك أوف 

 سابقا  ببنك أي بي أن أمرو إن. في.(
457.228.800 40% 457.228.800 40% - 

 شركة العليان السعودية لالستثمار
248.445.723 

21.73

% 
248.445.723 

21.73

% 
- 

 120.116.916 العامة للتأمينات االجتماعيةالمؤسسة 
10.51

% 
120.116.916 

10.51

% 
- 
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 المعامالت مع األطراف ذات العالقة –16

ة مع األطراف العادية مع أطراف ذات عالقة. وتتم هذه المعامالت بنفس شروط التعامل العادل اخالل دورة أعماله المجموعةتعامل ت

يمات الصادرة للحدود المنصوص عليها في نظام مراقبة البنوك والتعل المعامالت المصرفية مع األطراف ذات العالقة وتخضع .األخرى

 العالقة.الخاصة بمعامالت األطراف ذات  سياسة البنكباإلضافة إلى  عن مؤسسة النقد العربي السعودي

خرى في القوائم المالية أمالم تكن مدرجة في أماكن ، كما في تاريخ إعداد القوائم المالية الموحدة ،إن األرصدة الناتجة عن هذه المعامالت

 كالتالي:هي  ،الموحدة

 2017 2018 الرياالت( )بآالف

 (بنك أي بي أن أمرو إن. في.رويال بنك أوف سكوتالند )المعروف سابقاً ب

 189.337 29.971 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى

 1.990 839 أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

 239 212 المشتقات بالقيمة العادلة، صافي

 45.769 33.118 التعهدات وااللتزامات المحتملة 

 :الشركات الزميلة وكبار المساهمين اآلخرين وشركاتهم الشقيقة التي يمارس عليها تأثير جوهري

 576.689 1.160.928 قروض وسلف

 9.366 3.629 المشتقات بالقيمة العادلة، صافي

 4.656.774 5.331.347 ودائع العمالء

 424.533 - سندات دين ثانوية

 289.146 104.103 التعهدات وااللتزامات المحتملة

 :صناديق االستثمار المدارة من قبل المجموعة

 153.347 146.389 استثمارات

 15.271 - ثانويةسندات دين 

 167.453 273.101 ودائع العمالء

 311 89 المشتقات بالقيمة العادلة، صافي

س المال المصدر رأ من %5 نسبة أكثر من ونم غير السعودي( أولئك الذين يمتلكالمساه )باستثناءيقصد بكبار المساهمين اآلخرين 

ة في القوائم المالية والمدرج األخرى األطراف ذات العالقةكبار المساهمين وللبنك. إن الدخل والمصاريف المترتبة من المعامالت مع 

 الموحدة هي كالتالي:

 2017 2018 الرياالت( )بآالف

 12.880 7.657 دخل عموالت خاصة 

 190.336 122.486 مصاريف عموالت خاصة

 944 1.355 أتعاب خدمات بنكية، صافي

 17.732 14.572 أتعاب خدمات إدارية

 41.320 30.214 مصاريف عمومية وإدارية

 4.763 4.691 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة ومصاريف أخرى ذات صلة

 34.381 42.834 تعويضات مدفوعة لكبار موظفي اإلدارة 

 691 1.391 مكافآت نهاية خدمة مدفوعة لكبار موظفي اإلدارة 
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 مجلس أعضاء ألحد مباشرة و/أو غير مباشرة مصلحة فيها وكانت فيها طرفا   البنك كان التي والعقود باألعمال المتعلقة المعلومات يلي فيما

:م2018 عام خالل تمت والتي منهم بأي عالقة ذي شخص ألي أو التنفيذيين لكبار أو اإلدارة  

م.18/11/2018اعتبارا  من تاريخ  األول وذلكالحسين من منصبه كعضو في مجلس إدارة البنك  نعبد الرحماستقال األستاذ/ إياد بن  *  

 

 مجلس اإلدارة  – 17

 أعضاء مجلس اإلدارة 

 ومناصبهم الحالية والسابقة، ومؤهالتهم، وخبراتهم: م 2018عضوية أعضاء مجلس اإلدارة خالل عام بصفة فيما يلي بيان 

  مستقل الخفرة )رئيس مجلس اإلدارة(: عبد هللابن المهندس / مبارك  -1

 المناصب الحالية  .يناتإدارة شركة التصنيع والصحراء لألوليف الوطنية، ورئيس مجلسرئيس مجلس إدارة شركة التصنيع 

  (م2017 –م 2009)الرياض عضو في مجلس منطقة. 

 ،لمانياألعمال السعودي األ لمجلسالمشارك  والرئيس عضو في مجلس األعمال السعودي األمريكي. 

 م(2001 –م 1997) عضو مجلس الشورى. 

 م(1997 –م 1986) لصناعة والكهرباءوكيل وزارة ا. 

 م(1986 –م 1984)بالنيابة  وكيل وزارة الصناعة والكهرباء. 

 م(1984 –م 1977) أمين عام االستثمار األجنبي في وزارة الصناعة والكهرباء. 

  المناصب السابقة

 م1973 -الواليات المتحدة األمريكية -ميشيغان ويسترن من جامعة س هندسة صناعية بكالوريو . 

 م1976 -كندا -في اإلدارة دراسات عليا  دبلوم. 

 المؤهالت

 الخبرات  .في الشؤون الحكومية وإدارة األعمال عاما   40 زتوخبرة تجا

 تنفيذيعليان )نائب رئيس مجلس اإلدارة(: غير البنت سليمان  لبنى /السيدة -2

  المناصب الحالية .آلناحتى م و1986 عام منذ نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لشركة العليان المالية

 م(1986-م 1983) مساعد لرئيس مجلس إدارة شركة العليان المالية. 

 م(1983 –م 1979) محلل مالي في شركة جي بي مورغان. 

 المناصب السابقة

 شروط األعمال والعقود
 األعمال طبيعة

 والعقود

 األعمال مدة

 والعقود

مبلغ األعمال 

 والعقود

الطرف ذو المصلحة 

 غير أوالمباشرة و/

 المباشرة

العالقة ذو الطرف  

 

أعمال اعتيادية بدون شروط 

 أو مزايا تفضيلية

 سكن توفير عقد

 للموظفين
سنوية عقود  

1.634.038.35 

لاير سعودي   

 لبنى بنت سليمان العليان

 )عضو مجلس اإلدارة (

 البستان شركة

 المحدودة
1 

أعمال اعتيادية بدون شروط 

 أو مزايا تفضيلية

 صيانة عقد

 مصاعد
سنوية عقود  

70.396.20 

لاير سعودي   

 لبنى بنت سليمان العليان

 )عضو مجلس اإلدارة (

شركة شيندلر 

العليان للمصاعد 

 المحدودة

2 

أعمال اعتيادية بدون شروط 

 أو مزايا تفضيلية

 أجهزة صيانة عقد

السينية األشعة  
سنوية عقود  

29.032. 50  

 لاير سعودي

 لبنى بنت سليمان العليان

 )عضو مجلس اإلدارة (

الشركة العربية 

 لتجهيزات المكاتب
3 

أعمال اعتيادية بدون شروط 

 أو مزايا تفضيلية

 آالت خدمات عقد

 الطباعة
سنوية عقود  

3.166.590  

 لاير سعودي

 لبنى بنت سليمان العليان

 )عضو مجلس اإلدارة (

شركة زيروكس 

 السعودية
4 

أعمال اعتيادية بدون شروط 

 أو مزايا تفضيلية
البيانات تقديم سنوية عقود   

220.500 

لاير سعودي   

الحسين نعبد الرحمإياد بن   

 )عضو مجلس إدارة سابق(*

المؤسسة العامة 

للتأمينات 

 االجتماعية

5 
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  م.2011 -دكتوراه فخرية في القانون من كلية ترينتي في دبلن، إيرلندا 

  م1979 - الواليات المتحدة األمريكية -ماجستير إدارة أعمال من جامعة إنديانا. 

  م.1977 -لواليات المتحدة األمريكية ا -بكالوريوس في العلوم من جامعة كورنيل 

   المؤهالت

  الخبرات .وإدارة األعمال المصرفيوالقطاع   عاما  في االستثمار 35 تجاوزتخبرة 

 مستقل بن علي شايف: ياألستاذ/ عبد الهاد -3

  المناصب الحالية -

 –م 1975 ) للبنك األهلي التجاري ا  وكان آخرها مديرا  عام التجاري شغل عدة مناصب في البنك األهلي

 م(.2005

 المناصب السابقة

   المؤهالت .م1970 - بيروت، الجامعة األمريكية ،في االقتصاد بكالوريوس

  الخبرات .واإلدارة العامة المصرفيالقطاع في عاما   35 تجاوزتخبرة 

    مستقل القاضي: عبدهللابن األستاذ/ سليمان  -4

شركة والء للتأمين التعاوني.رئيس مجلس إدارة     المناصب الحالية 

  م(2006 –م 2000) للشركة السعودية للكهرباءالرئيس التنفيذي. 

 م(2000 –م 1983) مدير عام شركة كهرباء المنطقة الشرقية. 

 م(1983 –م 1965. )ناصب في شركة أرامكو السعودية وكان آخرها نائب رئيس الشركةم شغل عدة. 

  المناصب السابقة

  المؤهالت . م 1964- المتحدة األمريكيةالواليات  -بترول من جامعة تكساسالهندسة في بكالوريوس 

 الخبرات .عاما  في إدارة األعمال والموارد البشرية 40 تجاوزتخبرة 

   تنفيذيغير  :*الحسينن عبد الرحماألستاذ/ إياد بن  -5

   المناصب الحالية في المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية. مساعد المحافظ للشؤون المالية واإلدارية

 المناصب السابقة .م وحتى اآلن2000ة منذ عام شغل عدة مناصب في المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعي

  م.2007-ماجستير في التجارة )العلوم المالية التطبيقية( من جامعة أدياليد، أستراليا 

 م2000 - بكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود. 

  المؤهالت

 الخبرات .الماليةاإلدارة و والمحاسبةفي مجال اإلدارة العامة عاما   17 تجاوزتخبرة 

  مستقل فريد العولقي:بن أحمد  /األستاذ -6

  المناصب الحالية  ستثمار المحدودة.لالمؤسس ورئيس شركة أسبكت شريك 

 م(2016 –م 2010) د العالميةارئيس شركة سافان. 

  وكان آخرها  والمملكة المتحدةشغل عدة مناصب في البنك األهلي التجاري في المملكة العربية السعودية

 الرئيس التنفيذي لشركة األهلي المالية. 

 المناصب السابقة

  م.1987-المملكة المتحدة  في ستيرلنغ من جامعةماجستير في إدارة األعمال 

 م.1985 - ديةجدة، المملكة العربية السعو في الملك عبد العزيز من جامعةفي إدارة األعمال  بكالوريوس  

 المؤهالت

لية الخزينة واألسواق الماقطاع و المصرفيالقطاع في إدارة األعمال و عاما  في 30 تجاوزتخبرة 

 والخدمات االستثمارية والوساطة. 

 الخبرات

  مارتن باول: غير تنفيذي /األستاذ -7

  المناصب الحالية -

في  وكان آخرها رئيس المخاطرم، 1973منذ عام وف سكوتالند عدة مناصب في رويال بنك أ شغل

 .مجموعة هيكلة االستثمارات الرأسمالية

 المناصب السابقة
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 المؤهالت . م1977 - (ACIB) مشارك في معهد تشارترد للمصرفيين

 الخبرات والخدمات المالية وإدارة المخاطر. المصرفي لقطاع ا عاما  في 40 تجاوزتإدارة عليا  خبرة

 غير تنفيذي خافيير مالدونادو: /األستاذ -8

 العقاراتووالمنظمات والمشتريات  مدير تنفيذي ونائب رئيس بنك سانتاندر ورئيس إدارة تكاليف الشركات

 . ةاألمريكيفي الواليات المتحدة القابضة سانتاندر ونائب رئيس مجلس إدارة  سانتاندر،لمجموعة 

  المناصب الحالية

 م وحتى اآلن1995منذ عام  شغل عدة مناصب في بنك سانتاندر. 

 م 1991) كانوت للمحاماة – هرنانديزقانون الشركات والقانون الدولي في شركة جي. واي  قسم رئيس

 . م(1994 –

  م(1991 –م 1987) للمحاماة بيكر وماكينزيمحامي في شركة. 

 المناصب السابقة

 م1988 - المتحدة األمريكية ، الوالياتإلينوي - شيكاغو ،دكتوراه في القانون من جامعة نورث وسترن. 

  م1984 - سبانياإ ،بكالوريوس في القانون من جامعة مدريد. 

 المؤهالت

إدارة وواالستحواذ والتأمين اإلدارة العامة والقانون والمصرفي عاما  في القطاع  30 تجاوزتخبرة 

 األصول وإدارة الثروات ومصرفية الشركات. 

 الخبرات

 غير تنفيذي :فيرميولن فرانكاألستاذ/  -9

لمراجعة إدارة شركة جرير للتسويق وعضو لجنة ا سلمجل مستشار في مجموعة العليان المالية، ومستشار 

 .في الشركة

  المناصب الحالية

  وعةوالمجمبما في ذلك رئيس المجموعة المصرفية للشركات أي بي أن أمرو  بنكفي شغل عدة مناصب 

 . البنك السعودي الهولندي الدولية المصرفية

 .مدير عام الخزينة والمدير المالي في شركة العليان المالية 

  األوسط في الشرق ميتسوبيشي للكيماوياتمستشار أول في شركة. 

 المناصب السابقة

 م1970 - القانون الهولندي )في القانون المدني والتجاري( من جامعة أوترخت ماجستير في. 

 م1967 - أوترختس في القانون الهولندي من جامعة بكالوريو . 

 .شهادة من المعهد الهولندي للقطاع المصرفي واألوراق المالية  

 المؤهالت

قطاع الخاص والمصرفية الدولية، باإلضافة إلى خبرة في ال والمراجعةعاما  في القانون  45 تجاوزتخبرة 

 لسعودية. اوكندا والمملكة العربية  في أوروبا

  الخبرات

 نيكواليزن: تنفيذي كرينج سورن /األستاذ -10

  المناصب الحالية العضو المنتدب في البنك األول.

 رئيس الوكان آخرها  جكون جفي المملكة المتحدة وهون شغل عدة مناصب في رويال بنك أوف سكوتالند

 . م(2016 –م 2008)التنفيذي لمصرفية الشركات والمنشآت الكبيرة 

  ان المهيكلةمنتجات االئتمشغل عدة مناصب في شركة ليمان براذرز وكان آخرها المدير التنفيذي إلدارة 

 . م(2008 –م 2000) في المملكة المتحدة وأوروبا والشرق األوسط

 فرع بنك دويتشه ك أول في إدارة األسواق المالية واتفاقية إعادة الشراء في دول شمال أوروبا لمدير مشار

 .(م2000 –م 1996) في لندن

 المناصب السابقة

 م1999 - لندن لألعمالكلية دارة االستثمار، إ -ماجستير في برنامج اإلدارة المالية وحدة من درجة ال   

  م1998 - لندن لألعمال كلية، تتمويل الشركا -المالية  اإلدارة في برنامجر درجة الماجستيوحدة من . 

  م1990 - كوبنهاغن لألعمالكلية في التجارة العالمية من دبلوم دراسات عليا. 

  م  1984- فريدريكا لألعمالكلية من  األعمالبكالوريوس في دراسات. 

 المؤهالت

وكمة مصرفية الشركات والتجارة الدولية وإدارة األعمال وحواالستثمار  عاما  في 30 تجاوزتخبرة 

 الخزينة. قطاع الشركات و

 الخبرات

 م.18/11/2018اعتبارا  من تاريخ  األول وذلكالحسين من منصبه كعضو في مجلس إدارة البنك  نعبد الرحماستقال األستاذ/ إياد بن  *
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 م:  2018لعربية السعودية خالل في الشركات األخرى داخل وخارج المملكة االحالية  اإلدارةوفيما يلي بيان بعضويات أعضاء مجلس 

 االسم العضويات الحالية العضويات سابقة

الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك(، الدار السعودية 

منظمة الخليج لالستشارات الصناعية،  ،للخدمات االستشارية

 الشركة العربية لصناعةصندوق التنمية الصناعية السعودي، 

مة ، المؤسسة العاالشركة العربية لالستثمارات الصناعية، المحاور

للمواصفات السعودية للبترول والمعادن )بترومين(، الهيئة 

هيئة ال المهني،المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب  والمقاييس،

صناعية رسوم السلع ال إعفاءعن جنة الفنية للالملكية للجبيل وينبع، ا

الشركة  ، الشركة الشرقية للبتروكيماويات )شرق(،المستوردة

ة السعودية للميثانول )الرازي(، شركة الصناعات الزجاجية الوطني

 .الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية )زجاج(،

، شركة )مساهمة( الوطنيةشركة التصنيع 

، شركة التصنيع )مساهمة( مالذ للتأمين

، (مقفلة)مساهمة  لألوليفيناتوالصحراء 

شركة أيرليكيد شركات مجموعة الخفرة، 

شركة  الصناعية،الخفرة للغازات 

الكربونات السعودية، مصنع األقمشة 

، )تكسوفب( الصناعية غير المنسوجة

لشركة السعودية لصناعة البيتومين ا

 المحدودة، شركة اإلنارة الوطنية. 

)رئيس   المهندس/ مبارك الخفرة 

 مجلس اإلدارة( 

WPP plc. شركة دبليو.بي.بي     

 .Chelsfield plc شركة تشيلسفيلد

الشررررركة ، و)محدودة( شررررركة شررررلومبرقر

، )مسرررررراهمة( السررررررعودية للمعادن )معادن(

 المالية المحدودة.وشركة العليان 

نائب )      عليان ال لبنى /السيدة

  رئيس مجلس اإلدارة(

للكهرباء )مساهمة(الشركة السعودية   

(، مقفلةالكيميائي )مساهمة شركة التطوير 

 الكيميائية األسرررراسررررية شررررركة الصررررناعات

 شررررركة والء للتأمين التعاوني )مسرررراهمة(،

 )مساهمة(.

 األستاذ/ سليمان القاضي

م ل مجموعرررة إفاالسرررررررتشررررررررراري الررردولي  جلسا يو .ل ل ب  يو .د

(FWU)- بنررك بيبلوس شررررررركررة عطيررة للحررديررد المحرردودة،، ميونخ 

سررررررمنت العربية المحدودة، الخطوط الجوية شررررررركة اإل)بيروت(، 

طوط العربية السعودية، البنك األهلي التجاري، المؤسسة العامة للخ

يكان، المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية، مجموعة العب ،الحديدية

شرررركة الخدمات شرررركة الكابالت السرررعودية، شرررركة سررراب تكافل، 

)البحرين(، شررررررركررة المجموعررة العربيررة للتررأمين المرراليررة العربيررة 

لمالية األكاديمية العربية للعلوم اسرررركان )األردن(، وبنك اإل )أريج(،

شرررررركة ، بنك االسرررررتثمار العربي األردني، )األردن( والمصررررررفية

ية )بيروت(  إنفسرررررررتأموال  ، )األردن(، اتحاد المصرررررررارف العرب

لشررركة الوطني (، المجلس االسررتشرراري دبي) ماجد الفطيمصررندوق 

، مصرف اإلمارات اإلسالمي العالمي )باكستان(لالستثمار )دبي(، 

 .)األردن( شركة إسمنت قطرانة

، )مسررررراهمة(  للتأمين العربية بوبا شرررررركة

 الشررررررركة السررررررعودية للخدمات األرضررررررية

 العربية ، شررررررركة دويتشررررررره)مسررررررراهمة(

 المحررردودة،المررراليرررة  لألوراق السررررررعوديرررة

، شركة تعبئة المجدوعي شركات مجموعة

 .الصحية المحدودة المياه

   األستاذ/ عبد الهادي شايف

- 

الشركة الوطنية للرعاية الطبية )رعاية( 

الشركة الوطنية ، )مساهمة(

 للبتروكيماويات "بتروكيم" )مساهمة(.

 *ياد الحسينااألستاذ/ 

، شررررركة التونسرررري السررررعودي ، البنرررركلالسررررتثمارد اشررررركة سررررافان

، شرررررركة الميررررراةالتعاونيرررررة للترررررأمين، المؤسسرررررة العامرررررة لتحليرررررة 

 السوق المالية السعودية )تداول(. 

 .ستثمار المحدودةلالأسبكت شركة 

 العولقي حمدأاألستاذ/ 

Babcock Critical Services Limited 

Chadmore Assets PLC 

Cheriton Resources 10 Limited 

Cheriton Resources 12 Limited 

Credit Suisse One Cabot Square Number 3 (UK) 

Limited 

Dealer Development Services Limited 

DJS Contracts Limited 

Farming and Agricultural Finance Limited 

First National Tricity Finance Limited 

GL Trains Limited 

Growcash Limited 

L H Mechanical Handling Limited 

- 

 األستاذ/ مارتن باول
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Lex Vehicle Leasing (Holdings) Limited 

Lombard Asset Finance Limited 

Lombard Asset Leasing Limited 

Lombard Charterhouse Limited 

Lombard Commercial Limited 

Lombard Corporate Finance Limited 

Lombard Discount Limited 

Lombard Facilities Limited 

Lombard Finance Leasing Limited 

Lombard Finance Limited 

Lombard Industrial Limited 

Lombard Initial Finance Limited 

Lombard Initial Leasing Limited 

Lombard Leasing Limited 

Lombard Leasing Metropolitan Limited 

Lombard Leasing Network Limited 

Lombard Leasing Services Limited 

Lombard Lessors Limited 

Lombard Maritime Limited 

Lombard North Central Leasing Limited 

Lombard North Central PLC 

Lombard North Central Wheelease Limited 

Lombard Plant Finance Limited 

Lombard Plant Leasing Limited 

Lombard Property Facilities Limited 

Lombard Venture Leasing Limited 

Masterdrive Limited 

Motability Operations Limited 

Natwest Properties Limited 

Transfleet Distribution Limited 

Transfleet Truck Rentals Limited 

XEL European Holdings Limited 

. بي.إن أمروهيإبنك   

Produban Servicios 

Informáticos Generales S.L.,  

Ibérica De Compras 

Corporativas S.L., Geoban, 

S.A., Ingenieria de Software 

Bancario S.L. (ISBAN), 

Santander Holdings USA, 

Santander Bancorp, Banco 

Santander Puerto Rico, 

Santander Consumer USA 

Holdings Inc., Santander 

Consumer USA, Santander 

Bank, N.V., Santander 

Investment Securities INC, 

Banco Santander International. 

  خافيير مالدونادواألستاذ/ 

 

ة شركة األوراق المالي، بالن شركة ليس بنك لندن والشرق األوسط،

لشركة المالية االسعودية(،  -كريديت سويس)السعودية السويسرية 

 المصرية، شركة أبو سوما للتطوير.

- 

 األستاذ/ فرانك فيرميولين 

.المحدودةرويال بنك أوف سكوتالند )الصين(   

شركة مساهمة )شركة األول لالستثمار 

للتأمين )شركة  الوطنيةشركة (، مقفلة

 مساهمة(

 ن نيكواليزناألستاذ / سور

 م.18/11/2018خ اعتبارا  من تاري األول وذلكالحسين من منصبه كعضو في مجلس إدارة البنك  نعبد الرحماستقال األستاذ/ إياد بن  *
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 سجل حضور اجتماعات المجلس:

في إلدارة ي بيان بحضور أعضاء مجلس اوفيما يل خالل العام كما هو موضح في الجدول أدناه، تمجلس اإلدارة أربعة اجتماعاعقد 

  م. 2018خالل عام  المنعقدة اجتماعاته

 االسم
عدد الجلسات التي تم 

 حضورها

يناير  31

 م2018

أبريل  24

 م2018

يوليو 12

 م2018

أكتوبر  30

 م2018

 √ √ √ √ 4 الرئيس(الخفرة ) المهندس/ مبارك

 √ √ √ √ 4 رئيس(ال)نائب  السيدة/ لبنى العليان

 √ √ √ √ 4 شايف يعبدالهاداألستاذ/ 

 √ √ √ √ 4 األستاذ/ سليمان القاضي

 √ √ √ √ 4 *األستاذ/ إياد الحسين

 √ √ √ √ 4 أحمد العولقي األستاذ/

 X X √ √ 2 األستاذ/ خافيير مالدونادو

 √ √ √ √ 4 مارتن باولاألستاذ/ 

 √ √ √ √ 4 فيرميوليناألستاذ/ فرانك 

 √ √ √ √ 4 األستاذ/ سورن نيكواليزن

 : غيابXحضور : √*

افآت ولجنة الحسين من منصبه كعضو في مجلس إدارة البنك األول ولجنة الترشيحات والمك نعبد الرحماستقال األستاذ/ إياد بن  *

 م.18/11/2018اعتبارا  من تاريخ  للمجلس وذلكالمخاطر التابعة 

 

 لجان مجلس اإلدارة

التابعة  ولجنة المخاطر ت،والمكافآ ولجنة المراجعة، ولجنة الترشيحات التنفيذية، هي: اللجنةيوجد أربعة لجان منبثقة عن مجلس اإلدارة 

 للمجلس.

 اللجنة التنفيذية  -1

يذية مجلس اإلدارة في من النظام األساسي للبنك. وتعاون اللجنة التنف 26حسب المادة يتم تعيين اللجنة التنفيذية من قبل مجلس اإلدارة 

ديل أي قرار يصدره تع صالحية كال تملإال أن اللجنة  ،حدود السلطات المخولة لها منه، كما تتولى المهام التي يعهد المجلس إليها بها

 .المجلسمن رئيس مجلس اإلدارة وأربعة من أعضاء اللجنة المجلس أو قواعد أو الئحة يضعها. وتتكون 

اجتماعات خالل العام حسب الجدول الموضح أدناه:  ستةعقدت اللجنة التنفيذية   

 ديسمبر 18

 م2018

نوفمبر  20

 م2018

سبتمبر  18

 م2018

مايو  29

 م2018

مارس  27

 م2018

فبراير  21

 م2018

عدد الجلسات 

التي تم 

 حضورها

 األعضاء

√ √ √ √ √ √ 6 
 بن عبدهللا المهندس/ مبارك

  اللجنة( )رئيسالخفرة 

√ √ √ √ X √ 5  السيدة/ لبنى العليان 

 شايف يعبد الهاداألستاذ/  6 √ √ √ √ √ √

 األستاذ/ مارتن باول 6 √ √ √ √ √ √

 نيكواليزن سورن األستاذ/ 6 √ √ √ √ √ √
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 لجنة المراجعة -2

للجنة مسؤولة عن هذه اتعد . وقبل الجمعية العامة للمساهمينمن  عن المجلس، وتشكل بقرار المنبثقةهي أحد اللجان إن لجنة المراجعة 

والنظر ة الداخلية اإلشراف على جميع المواضيع الخاصة بالرقابة في البنك. وتشرف لجنة المراجعة على أداء واستقاللية إدارة المراجع

 القوائمالتي تؤثر على  الدورية مع اإلدارة والمراجعين الداخليين والخارجيين عن المواضيع توصياتها. وتقوم اللجنة بإجراء المناقشاتفي 

 وتقوم لجنة المراجعة بإخطار مجلس اإلدارة عن أعمالها.  الرقابة الداخلية.ضوابط المالية الموحدة و

 عقدت لجنة المراجعة أربعة اجتماعات خالل العام حسب الجدول الموضح أدناه:

أكتوبر 25  

م2018  

أغسطس  07

م2018  

أبريل  12

م2018  

يناير  17

8201  

عدد الجلسات التي تم 

 حضورها
 األعضاء

√ √ √ √ 4 
 )رئيس  القاضي بن عبدهللا األستاذ/ سليمان

  اللجنة(

 حسين بن حسن  صالح /األستاذ 4 √ √ √ √

√ √ X X 2 *الدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز التويجري 

تاريخ ن موتسري اعتبارا   م،13/04/2018األستاذ/ يوسف بن محمد المبارك من منصبه كعضو في لجنة المراجعة بتاريخ استقال  *

كعضو في لجنة  بدال  عن األستاذ/ يوسف المبارك مجلس اإلدارة تعيين الدكتور/سليمان بن عبد العزيز التويجريوقرر  .م09/05/2018

  ها.ل قادم العامة في أول اجتماع الجمعيةإلقرار  خاضعة موافقة المجلس وتكون .م09/05/2018المراجعة وذلك اعتبارا  من 

 ، وخبراتهم:  أعضاء، اثنين منهم من خارج المجلس وفيما يلي بيان بمناصبهم الحالية والسابقة، ومؤهالتهم 3وتتألف لجنة المراجعة من 

 . األستاذ/ صالح حسن حسين 1

.البحرين - لالستشاراترئيس شركة صالح حسين   المناصب الحالية 

 ليمي للبنك عاما  في البنك األهلي التجاري في البحرين، وكان آخرها الرئيس اإلق 27 على مدىعدة مناصب  لشغ

 . م(2007 –م 1981) في المنطقة الشرقية في مدينة الدمام

  لشغل عدة مناصب في البنك البريطاني( اتش اس بي سيوالذي يعرف حاليا  بــ لشرق األوسط HSBC)، بنك و

  .(م1981 –م  1970) وبنك جريندليز البحرين والكويت

 المناصب السابقة

 

 المؤهالت . م1993 - ماجستير في إدارة األعمال من جامعة برونل

على وجه و، والمحيط الهادي في منطقة الخليج وآسيا المصرفيعدة مجاالت في القطاع  عاما  في 35 تجاوزتخبرة 

 . الماليةسوق الوتمويل الشركات وأنشطة  مصرفية األفرادفي قطاع  التحديد

  الخبرات

   الدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز التويجري. 2

 المناصب الحالية م وحتى اآلن.2018منذ عام الرئيس التنفيذي لشركة أميانتيت العربية السعودية )أميانتيت( 

  م(.2017-م2008المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أميانتيت العربية السعودية )أميانتيت( )العضو 

 ( )م(.2008-م2005المدير العام لشركة العثمان لإلنتاج الصناعي والزراعي )ندى 

 ( 2005-م2002مدير الخدمات المشتركة لشركة زجول لتقنية االتصاالت المتقدمة.)م 

  م(.2003-م2002التعليم العالي الجامعي )األمين العام لصندوق 

  ومات رئيس قسم المحاسبة ونظم المعلشغل عدة مناصب في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وكان آخرها

 م(.2001-م1998اإلدارية )

 المناصب السابقة

 متحدة يات الدكتوراه في المحاسبة من جامعة كيس ويسترن ريسرف في مدينة كليفالند بوالية أوهايو، الوال

 م.1998 –األمريكية 

 م.1993 –ة إلينوي، الواليات المتحدة األمريكية شامبين بوالي-ماجستير في المحاسبة من جامعة إلينوي في إربانا 

 م.1990 –في اإلدارة الصناعية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن  سبكالوريو 

 شهادة خبير كشف االحتيال (CFE) م. 2013 –، الواليات المتحدة األمريكية 

  شهادة( المحاسب اإلداري الدولي المعتمدCGMA) م.2012 –، الواليات المتحدة األمريكية 

 م.2011 –الخليجي  التعاون مجلس لدول التجاري التحكيم مركز لدى خبير 

 المؤهالت
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 م.2010 –الخليجي  التعاون مجلس لدول التجاري التحكيم مركز لدى محكم شهادة 

  المعتمد معلومات ال نظمشهادة مدقق(CISA الواليات المتحدة األمريكية ،)– م.2004 

 المعتمد شهادة المحاسب القانوني (CPAا ،) م.2003 –لمملكة العربية السعودية 

 ( شهادة المدقق الداخلي المعتمدCIA الواليات المتحدة األمريكية ،)– م.2003 

 ( شهادة اإلدارة الماليةCFMالوالي ،) م.2001 –ات المتحدة األمريكية 

 ( شهادة المحاسب اإلداري المعتمدCMA الواليات المتحدة األمريكية ،)– م.2000 

 ( شهادة المحاسب القانوني المعتمدCPA والية إلينوي، الواليات المتحدة األمريكية ،)– م.1994 

 الخبرات  . واالستشارة عاما  في المحاسبة 20 خبرة تجاوزت

 

 والمكافآتلجنة الترشيحات -3

هـ 10/1427 /21بتاريخ  2006 –212-1( من نظام حوكمة الشركات الصادر بقرار من هيئة السوق المالية رقم 15بناء على المادة )

م، 2008ارس م 29على موافقة الجمعية العامة للمساهمين في اجتماعها المنعقد بتاريخ  وبعد الحصول م(2006/  11/  12 )الموافق

 كافآت مايلي:فقد قام مجلس اإلدارة بتكوين لجنة منفصلة للترشيحات والمكافآت.  وتتضمن واجبات ومسؤوليات لجنة الترشيحات والم

 مجلس اإلدارةفي تعيينات الالتوصية بخصوص  -1

 القيام بالمراجعة السنوية لمتطلبات المهارات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة. -2

 .لعضوية في المجلسمجلس اإلدارة وضمان عدم وجود تضارب في المصلحة بالنسبة لالقيام بمراجعة هيكل  -3

 وضع سياسات واضحة لمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العليا في البنك. -4

 :حسب الجدول الموضح أدناه خالل العام تثالثة اجتماعاوعقدت لجنة الترشيحات والمكافآت 

م2018ديسمبر  18 م2018يوليو  12  م2018يناير  30   
عدد الجلسات التي تم 

 حضورها
 األعضاء

 شايف  )رئيس اللجنة(  ياألستاذ/ عبد الهاد 3 √ √ √

 السيدة/ لبنى العليان  3 √ √ √

√ X √ 2  المهندس/ مبارك الخفرة 

X √ √ 2  األستاذ/ سليمان  القاضي 

X √ √ 2  األستاذ/ أحمد العولقي 

X √ √ 2  /إياد الحسين*األستاذ 

 م.18/11/2018خ الحسين من منصبه كعضو في مجلس إدارة البنك األول وذلك اعتبارا  من تاري نعبد الرحماستقال األستاذ/ إياد بن  *

 

 لجنة المخاطر التابعة للمجلس-4

ة عن مقام مؤسسة النقد ( من المبادئ الرئيسية للحوكمة في البنوك العاملة في المملكة العربية السعودية الصادر78بناء على المادة )

ير تنفيذي لمخاطر يرأسها عضو غحوكمة ام، قام مجلس اإلدارة بتكوين لجنة منفصلة ل2012عام يونيو من العربي السعودي في 

 اإلدارة جلسمشكل مباشر بب التابعة للمجلس ترتبط لجنة المخاطرولمساعدة المجلس في اإلشراف على عملية إدارة المخاطر. 

 :يما يلوتتضمن واجبات ومسؤوليات اللجنة 

، مخاطر االئتمان ومخاطر تشمل وال تقتصر على والتي لق بالمخاطر القائمة والمحتملة،تقديم اإلشراف والمشورة للمجلس فيما يتع -1

 طر السمعة.السوق ومخاطر السيولة والمخاطر التشغيلية، ومخاطر االلتزام والمخاطر القانونية والمخاطر االستراتيجية ومخا

خاطر واإلبالغ عنها تحديد وقياس وتجميع الم عليه لضمانوفعالية إطار إدارة المخاطر في البنك واإلشراف  ومراقبة كفايةتقييم -2

 .على تحمل المخاطربشكل فاعل، بما في ذلك تحديد الرغبة في المخاطرة والقدرة 

 معاونة المجلس في أي مسائل أخرى قد يطلبها.-3

 :حسب الجدول الموضح أدناه أربعة اجتماعات خالل العامالتابعة للمجلس عقدت لجنة المخاطر 
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أكتوبر  29

م2018  

سبتمبر  25

م2018  

أبريل  23

م2018  

يناير 30  

م2018  

عدد الجلسات التي تم 

 حضورها
 االعضاء

 أحمد العولقي )رئيس اللجنة( /األستاذ 4 √ √ √ √

 *ياد الحسيناألستاذ/ إ 4 √ √ √ √

 فيرميولينفرانك  /األستاذ 4 √ √ √ √

 م.18/11/2018خ الحسين من منصبه كعضو في مجلس إدارة البنك األول وذلك اعتبارا  من تاري نعبد الرحماستقال األستاذ/ إياد بن  *

 

 تقييم مجلس اإلدارة ولجانه:

لجماعي والفردي ألعضاء تقييم فعالية األداء االخاصة ب تمتطلباالمجلس إدارة البنك األول سياسة تقييم المجلس ولجانه والتي تحدد  اعتمد

الئحة المنصوص عليه في  مهامهم على النحو بأداءفيما يتعلق  ، وذلكاألداء الجماعي للجان المنبثقة عنهتقييم إلضافة إلى مجلس اإلدارة با

 سياسةوفقا  لوالبنك. ة الخاصة بستراتيجياالنجازاتهم المتعلقة بم إيتقي، وبهدف المنبثقة عنه عمل اللجانالخاصة ب وائحللعمل المجلس وا

  .ة عنهقاللجان المنبثلتقييم أداءه وأداء خاصة  بنماذجالمجلس  يستعين ،البنك

 

كبار التنفيذين  -18  

 العريني  بن علي هللاعبداألستاذ/  -1

  المناصب الحالية المدير المالي 

 لسعودي االقات المستثمرين في البنك وعرأس المال إدارة الموجودات والمطلوبات ووالمحاسبة  رئيس قسم

 م(.2016 -م 2012البريطاني )ساب( )

  اإلدارة ي رأس المال والسيولة ف رئيس قسم إدارةشغل عدة مناصب في البنك األهلي التجاري، وكان آخرها

 م( .2011 –م  2003) المالية

 المناصب السابقة

  م.2007 -كندا  في علوم اإلدارة من جامعة واترلو،ماجستير 

 م.2003 -في هندسة الكهرباء من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن  علوم بكالوريوس  

  المؤهالت

مال والموجودات والرقابة وإدارة عالقات المستثمرين وإدارة رأس الالمالية في اإلدارة  عاما   15تجاوزت خبرة 

 والمطلوبات. 

اتالخبر  

 الخيال ين عبدالرحمن حسام األستاذ/  -2

  المناصب الحالية باإلنابة.  لألفرادوعة المصرفية ممجالمصرفية للشركات، ورئيس اللمجموعة عام ادير م

  م(2012 -م 2001) شركاتللمصرفية ال مجموعةالشغل عدة مناصب في مجموعة سامبا المالية في.  

 (م2001 -م 1996) شغل عدة مناصب في صندوق التنمية الصناعية السعودي. 

  م(.1991-م1990المملكة المتحدة ) لندن، ، المحدودةمدير عقارات في شركة فيربورن 

 المناصب السابقة

 م. 1998 -جالسكو، المملكة المتحدة سويق الدولي من جامعة ستراثكاليد، الت ماجستير في 

 م. 1996 -المتحدة األمريكية  شيكاغو، الوالياتاألعمال من جامعة لويوال، إدارة  يماجستير ف 

 م.1994 -الواليات المتحدة األمريكية ، الينوي ستيتي إدارة األعمال من جامعة بكالوريوس ف 

  المؤهالت

اتالخبر  .األفرادمصرفية ولشركات ا صرفيةم يقطاع فيعاما   20خبرة تجاوزت   

 الفاخري بن عبدهللا األستاذ/ خلدون -3

  الحاليةالمناصب  المخاطررئيس 

  م(.2012 –م 2008باإلنابة )كان آخرها مدير إدارة المخاطر والراجحي،  مصرفشغل عدة مناصب في 

  تجاريةواألسواق ال للشركاتشغل عدة مناصب في مجموعة سامبا المالية، وكان آخرها مسؤول ائتمان أول 

 م(.2008 –م 1990)

 المناصب السابقة
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  م.1989 -الواليات المتحدة األمريكية  ،ستيت كولورادوالمحاسبة من جامعة  علوم فيماجستير 

  كية الواليات المتحدة األمريفي نظم المعلومات الحاسوبية من جامعة ويبر ستيت، علوم بكالوريوس- 

 م.1987

  المؤهالت

اتالخبر .العمليات ومصرفية الشركاتومخاطر الفي إدارة عاما   28خبرة تجاوزت   

األستاذ/ خالد بن ناصر المعمر -4  

  المناصب الحالية مدير عام المجموعة المصرفية للمنشآت الكبيرة. 

 ( 2018-م2012الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في شركة األول لالستثمار.)م 

 ( 2012-م2000شغل عدة مناصب في البنك األول وكان آخرها المدير العام في المنطقة الشرقية.)م 

  اب( مصرفية الشركات والمنشآت الكبيرة في المنطقة الشرقية في البنك السعودي البريطاني )سرئيس

 م(.2008-م2007)

 ( 2000-م1997مدقق أول في شركة ارثر أندرسون.)م 

 م1996في المجموعة المصرفية للشركات في البنك السعودي الفرنسي في المنطقة الشرقية ) مدير عالقة-

 م(.1997

قةالمناصب الساب  

  المؤهالت م.1994 – بكالوريوس علوم في المحاسبة من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

ات العمالء وإدارة عالقمصرفية الشركات  طويروت إدارةاستراتيجية الشركات وعاما   في  20خبرة تجاوزت 

 والتسويق والتدقيق واالستشارة.

 الخبرات

  السديريمها بنت محمد األستاذة/  -5

  المناصب الحالية رئيس االلتزام والحوكمة

اإلدارة  بما في ذلك نائب رئيس االلتزام ورئيس الحوكمة وأمين سر مجلس شغلت عدة مناصب في البنك األول

 م وحتى اآلن. 2009عام  منذ

 المناصب السابقة

  م.2012 -المتحدة المملكة كينغستون،  شرف من جامعةالفي التمويل الدولي مع مرتبة علوم ماجستير 

  م. 2009 -بكالوريوس في  الترجمة من جامعة الملك سعود 

  المؤهالت

االلتزام النظام المصرفي السعودي ومكتسبة من خالل التدريب المحلي والخارجي في  أعوام 10 خبرة تجاوزت

 .حوكمة الشركات و

اتالخبر  

  الغانمي بن عبدالرحيم األستاذ/ ماجد -6

  المناصب الحالية العمليات.مدير عام 

 م(2016 –م 2006) رئيس تقنية المعلومات في البنك األول. 

  لخدمات التقنية واإلدارية في شركة امدير عامXeca م(2006 –م 2004) الدولية . 

 Manager   Vertical Integration م(2004 –م 2003) في شركة االتصاالت السعودية. 

 م(2003 –م 2001)سيرنر مشاريع في شركة للتنفيذي  مسؤول.  

السابقة المناصب  

 م2004 - ماجستير في إدارة األعمال من جامعة الملك سعود . 

 م1999 - ماجستير في علوم الحاسب من جامعة الملك سعود . 

 م1994 - بكالوريوس في علوم الحاسب من جامعة الملك سعود . 

  المؤهالت

اتالخبر واإلدارة العامة وتقنية المعلومات. المصرفي عاما  في القطاع  24خبرة تجاوزت    

  آل الشيخبن عبداللطيف األستاذ/ محمد  -7

  المناصب الحالية مدير عام الخزينة 

السابقةالمناصب  .م(2011 -م 1994) الخزينة - شغل عدة مناصب في مجموعة سامبا المالية وكان آخرها مساعد المدير العام  

  المؤهالت م1994 - المالية من جامعة الملك سعوداإلدارة في  سبكالوريو

دات وإدارة الموجو واإلدارة العامة والمتاجرة المصرفيوالقطاع  التمويلفي عاما   24خبرة تجاوزت 

  .والمطلوبات

اتالخبر  
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  روجير دوليماناألستاذ/  -8

  المناصب الحالية رئيس التدقيق الداخلي باإلنابة. 

  م(. 2018 –م 2017في البنك األول ) ورئيس وحدة تحقيقات جرائم االحتيال باإلنابةمدير تدقيق أول 

  م(.2017 –م 2016البنك األهلي التجاري )في مدير تدقيق أول 

 ا شغل عدة مناصب في بنك أي إن جي إن. في. وكان آخرها رئيس التدقيق في بنك أي إن جي في تركي

 م(.2016 –م 2004)

 ( 2004 –م 1999مدقق أول في شركة بي دبليو سي العالمية.)م 

 المناصب السابقة

 ( شهادة المدقق الداخلي المعتمدCIA من معهد المدققين الداخليين )– م. 2011 

  شهادة( شهادة المحاسب المعتمدCPA  من )في مدينة  نينرودي إلدارة األعمال-نفراجامعة الهولندية

 م. 2007 –هولندا  بروكيلين،

  م. 2007 –ا في مدينة بروكيلين في هولند نينرودي إلدارة األعمالماجستير في التدقيق والضمان من جامعة 

 بكالوريوس في اقتصاد األعمال من جامعة الدرا( سات االقتصاديةHESفي مدينة رورتدام، هولن ) دا– 

 م.2000

  المؤهالت

 المؤسسات عاما  في مجال التدقيق المالي والتدقيق الداخلي وتحقيقات جرائم االحتيال في 20 خبرة تجاوزت

  المالية.

اتالخبر  

 

  ينيمكافآت مجلس اإلدارة وكبار التنفيذ – 19

 مكافآت مجلس اإلدارة: 

 م،19/12/2017 ، والمعتمدة من قبل الجمعية العامة للمساهمين بتاريخمجلس اإلدارة واللجان التابعة لهأعضاء تهدف سياسة مكافآت 

 مكافأةنبثقة عنه اللجان الم اإلدارة وأعضاءأعضاء مجلس  ولجانه. ويتلقىإلى تحديد المعايير التي تحكم مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 

قواعد مع  يتماشىما ب تحديد المكافأة السنوية الثابتةالحوافز. وتم المدفوعات المتعلقة بعلى أي نوع من أنواع  تتضمن ال ةثابت ةسنوي

تعكس جب أن ي. كما الشركات وجميع القواعد واألنظمة ذات الصلة نظامو الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعويممارسات المكافآت 

 عضو المجلس.  يتوالهلذي باإلضافة إلى نطاق العمل ا مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنهكفاءات ومؤهالت أعضاء السنوية الثابتة  المكافأة
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 أوالً: األعضاء المستقلين

- 000.000.2  - - - - - - - 000.000.2  - - - .000280  المجموع 1.640.000 80,000 

 **نيثانياً: األعضاء غير التنفيذي

- .80752.29  - - - - - - - .80752.29  - - - 0.00041  90,000 .807652.0  المجموع 

 نيثالثاً: األعضاء التنفيذي

 المجموع - - - - - - - - - - - - - - - -

 

- .8072954.  - - - - - - - .8072954.  - - - .000420  170.000 .80753.70  المجموع 

.لاير سعودي 000,500*الحد األقصى للمكافآت هو   

 نوفمبر 18 بتاريخمجلس الالذي استقال من و إياد الحسين األستاذ/** تتضمن مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين مكافأة 

م.2018  



 

 

  م 2018لسنة المالية ا –تقرير مجلس اإلدارة         

 

 

35 

 :لمجلسالتابعة للجان أعضاء ال مكافآت

كجزء من إجمالي المكافآت  تهم في اللجان المنبثقة عن المجلسعضوينظير تم إدراج المبالغ المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة *

 .لاير سعودي 500.000بواقع والتي تم تحديد سقفها األعلى المدفوعة إلى مجلس اإلدارة 

 

 ن:يمكافآت كبار التنفيذي

ألخذ بعد ا، ويتم اتخاذ القرارات المستهدفةجمالية مكافآت اإللا لمجموعمفهوم واضح يتم تحديد التوصيات المتعلقة بالمكافآت على أساس 

ذات مكافآت لللتركيز على وضع ترتيبات باإلضافة إلى ا ،على تحمل التكاليفقدرة الالخارجية و التوازن بين القدرة التنافسية باالعتبار

 القيم مع المتماشي المالئم والسلوك لمخاطرل المعدل األداء كافأةإلى م لمجموعةالخاصة باالمكافآت  سياسة وتهدف. بالتحفيز واألداءصلة 

 .مستقلة مخاطر إدارة قبل من المخاطر ومراجعة بتعديل وذلك األداء قياس يتم السياق، هذا وفي .للمجموعة المشتركة

 الرياالت( )بآالف

المجموع 

 الكلي

مجموع 

مكافأة 

ن يالتنفيذي

عن 

المجلس 

 أن وجدت

مكافأة 

نهاية 

 الخدمة

 المكافآت الثابتة المكافآت المتغيرة

ن 
مم

ن 
يي

يذ
نف

لت
 ا
ار

كب
ن 

 م
سة

خم

ت 
فآ

كا
لم

 ا
ى

عل
 أ
وا

لق
ت

و 
ض

لع
 ا
هم

في
ا 
بم

ت 
ضا

وي
تع

وال

ي
ال
لم

 ا
ير

مد
ال
 و

ب
تد

من
ال

 

ع
مو

ج
لم

ا
 

ة 
ح
نو
مم
 ال
هم
س
أل
ا

ة(
يم
لق
)ا

 

ة 
ويل
ط
ة 
زي
في
ح
 ت
ط
ط
خ

ل
ج
أل
ا

 

ة 
ر
صي
 ق
ية
ز
في
ح
 ت
ط
ط
خ

ل
ج
أل
ا

 

ح
با
ر
أ

ية 
ر
دو
ت 
فآ
كا
م

 

ع
مو

ج
لم

ا
يه 
ين
ع
ا 
زاي
م

 

ت
ال
بد

ب 
وات
ر

 

 المجموع 8.457 3.340 - 11.797 6.156 - 1.950 2.504 1.300 11.910 - - 23.707

 الرياالت( )بآالف

المجموع 

 الكلي

مجموع 

مكافأة 

التنفيذيين 

عن 

المجلس 

 أن وجدت

مكافأة 

نهاية 

 الخدمة

 المكافآت الثابتة المكافآت المتغيرة
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 المجموع 18.309 7.013 - 25.322 9.773 - 4.740 4.579 3.160 22.252 1.391 - 48.965

 

 *بدل حضور الجلسات المجموع
 المكافآت الثابتة 

 *)عدا بدل حضور الجلسات(
 

 لجنة المراجعة 

 المجموع  350,000 60,000 410,000

 لجنة الترشيحات والمكافآت

8364.10  70.000 8294.10  المجموع  

 لجنة المخاطر التابعة للمجلس

8204.10  60,000 8144.10  المجموع  

 اللجنة التنفيذية

 المجموع  400.000 115.000 515.000
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 وال يوجد أي ترتيبات أو اتفاقيات بشأن تنازل أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو أي من كبار التنفيذيين عن أي مكافآت أو تعويضات.

 

 وأوالدهم القصر( )وأزواجهم وكبار التنفيذيينمصالح أعضاء مجلس اإلدارة  -20

 أعضاء مجلس اإلدارة 

بداية  و، فيعض( سهم لكل 1000أسهم ضمان العضوية البالغة ) شاملة، إن األسهم التي يملكها كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة

: موضحة في الجدول أدناه م2018ونهاية عام   

 عدد األسهم المملوكة في

م8012 يناير 1  

 عدد األسهم المملوكة في 

م8201ديسمبر  31  
 االسم

 رئيس( الالخفرة ) المهندس/ مبارك عبد هللا 6,320 6,320

 )نائب الرئيس( السيدة/ لبنى سليمان العليان  60,912 60,912

 األستاذ/ أحمد فريد العولقي  3,456 3,456

 القاضي  األستاذ/ سليمان عبد هللا 35,778 35,778

 علي شايف  ياألستاذ/ عبدالهاد 40,000 40,000

 *الحسين ناألستاذ/ إياد عبدالرحم - -

 . إن. في  رويال بنك أوف سكوتالنداألعضاء المعينين من قبل  - -

 م.18/11/2018خ وذلك اعتبارا  من تاري كعضو في مجلس إدارة البنك األولالحسين من منصبه  نعبد الرحماستقال األستاذ/ إياد بن  *

 

 كبار التنفيذيين

   موضحة في الجدول أدناه:م 2018 إن األسهم التي يملكها كبار التنفيذيين في بداية ونهاية عام

 

 الجمعيات العامة للمساهمين -21

 على النحو المبين في الجدول أدناه: خالل السنة المالية واحدة عامة جمعيةعقد البنك األول 

 التاريخ الجمعية العامة 

 م2018مارس  27 عاديةغير جمعية عامة  1

 

مع اإلشارة إلى أن  ،م2018والتي عقدت خالل عام  للمساهمين بيان بحضور أعضاء مجلس اإلدارة لجمعيات البنك العامة يوفي ما يل

 . في هذا الصدد شعار رئيس مجلس اإلدارة مسبقا  تم إو ،ةألسباب مشروع عن الحضور ااعتذروغير الحاضرين األعضاء 

 

في  عدد األسهم المملوكة  

م2018يناير  1   

 عدد األسهم المملوكة في 

م2018ديسمبر  31  
 االسم

العريني بن علي عبدهللا /األستاذ 22.222 ال يوجد  

الخيال بن عبدالرحمن حساماألستاذ/  86.138 36,484  

آل الشيخ بن عبداللطيف حمدماألستاذ/  161.633 ال يوجد  

محمد السديريبنت مها األستاذة/  2.931 1.251  

 األستاذ/ خالد بن ناصر المعمر ال يوجد 5.216
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 م.18/11/2018وذلك اعتبارا  من تاريخ كعضو في مجلس إدارة البنك األول الحسين من منصبه  نعبد الرحماستقال األستاذ/ إياد بن  *

 

. األوقاتفصاحات في جميع اإلتساق وشفافية بحيث يضمن امع جميع المساهمين،  والشفافيةبتعزيز التواصل الفعال  البنك األوليلتزم 

 إلى مجلس اإلدارة.بالبنك وأدائه  المتعلقةالمساهمين  اتومالحظمقترحات اإلبالغ عن البنك إجراءات للتأكد من وضع  ،الغايةتحقيقا  لهذه و

 طلبات سجل المساهمين:

 م كما يلي: 2018م لسجالت المساهمين خالل عا اتطلب 6بتقديم قام البنك 

 

 الخارجيين المراجعين-22

تعيين السادة/ كي بي ام  م(2018 مارس 27) هـ10/07/1439خالل اجتماع الجمعية العامة غير العادية للمساهمين الذي عقد بتاريخ تم 

  . م2018ديسمبر  31كمراجعين خارجيين مشتركين للسنة المالية المنتهية في  ويونغإرنست والسادة/  جي الفوزان وشركاه

 

 وضريبة الدخل والمدفوعات األخرى الزكاة-23

 كما يلي:م 2018لعام يتم تسديد الزكاة وضريبة الدخل 

 المساهمين السعوديين (أ

م( 2017مليون لاير في عام  27مليون لاير سعودي ) 58حوالي م 2018بلغت الزكاة الشرعية المستحقة على المساهمين السعوديين لعام 

 المستقبلية. والحالية  حصتهم من توزيعات األرباحتم تعديلها مقابل سيوالتي 

 

م2018مارس  27  االسم عدد الجلسات التي تم حضورها 

الخفرة )الرئيس( المهندس/ مبارك عبد هللا 1 √  

X 0 )السيدة/ لبنى سليمان العليان ) نائب الرئيس 

X 0 بن علي شايف ياألستاذ/ عبد الهاد  

 القاضي  بن عبدهللا األستاذ/ سليمان 1 √

 الحسين* ناألستاذ/ إياد بن عبدالرحم 1 √

X 0 األستاذ/ أحمد بن فريد العولقي 

X 0 /خافيير مالدونادو األستاذ 

 مارتن باولاألستاذ/  1 √

X 0  فيرميوليناألستاذ/ فرانك 

 نيكواليزن كرينجاألستاذ/ سورن  1 √

   تاريخ الطلب سبب الطلب

اتإجراءات الشرك م01/03/2018   1 

م27/03/2018 الجمعية العامة   2 

األرباح توزيع م29/03/2018   3 

اتالشرك إجراءات م04/06/2018   4 

اتالشرك إجراءات م15/11/2018   5 

اتالشرك إجراءات م31/12/2018   6 
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 ب( المساهمين غير السعوديين     

 102ودي )مليون لاير سع 94م حوالي 2018الدخل المستحقة على المساهمين غير السعوديين عن حصتهم من الدخل لعام بلغت ضريبة 

 المستقبلية.والحالية  حصتهم من توزيعات األرباح تم تعديلها مقابلسيوالتي  م(2017مليون لاير في عام 

 الجهات الحكومية ج(    

 يوضح الجدول أدناه المدفوعات الرئيسية للجهات الحكومية: 

 البيان والوصف واألسباب

 )آالف الرياالت(

 م2017 م2018
المستحق حتى نهاية الفترة المالية 

 السنوية ولم يسدد

 دال يوج 83.674 255.248 ضريبة الالزكاة و

 دال يوج 59.356 60.154 التأمينات االجتماعية

 دال يوج 1.179 401 وجوازات رسوم تأشيرات

 دال يوج 37 903 رسوم مكتب العمل

  144.246 316.706 اإلجمالي

 

سوية المطالبات كاة والدخل لت"( مع الهيئة العامة للزاالتفاقية“بـ إلى اتفاقية تسوية )المشار إليها فيما بعد  توصل البنك األول خالل العام

خالل  فعاتد 6على  يتم سدادهاسعودي،  لايرمليون  374,48م مقابل دفع مبلغ قدره 2017وحتى  م2006من الزكوية للسنوات المالية 

قوق ح مليون لاير سعودي تستوفى من 100.4التسوية مخصصات إضافية بمبلغ  سينتج عنم. و2023ديسمبر  1فترة تنتهي بتاريخ 

م. كما 2018مبر مليون لاير سعودي خالل شهر ديس 74.90بمبلغ  ىلاألو الدفعةخالل العام الحالي. وقد قام البنك بتسوية المساهمين 

عليه في االتفاقية، ق م وفقا  لألساس المتف2018تسوية زكاة عام  على اتفق البنك األول والهيئة العامة للزكاة والدخل بموجب االتفاقية

 بها ضمن التزامات الزكاة لهذا العام.والتي تم احتسا

 

 األسهم  برنامج-24

إليه  )وسيشارألسهم م برنامج منحة ا2008وشركاته التابعة )ويشار إليهم فيما بعد بـ "المجموعة"( في يناير من عام  البنك األولأطلق 

وتمت الموافقة  ."(هلينالمؤ إليهم فيما بعد بـ " الموظفين )وسيشارالتنفيذيين وكبار موظفي المجموعة  البرنامج"( للموظفين“بـ فيما بعد 

م( وموافقة 2007نوفمبر  20هـ )الموافق 1428ذو القعدة  10في الل اجتماعه المنعقد خمجلس اإلدارة  من قبلاألولي  البرنامجعلى 

ـ )الموافق 1429صفر  26تاريخ بخطابها موجب مؤسسة النقد العربي السعودي ب األسهم  قاستحقام(. وتم تعديل شروط 2008مارس  4ه

ة مؤسسة م( وموافق2009يوليو  27هـ )الموافق 1430شعبان  5جلس اإلدارة خالل اجتماعه بتاريخ م بموجب موافقة م2009في عام 

في عام  م(. وحسب الخطة المعدلة2009نوفمبر  9هـ )الموافق 1430 ةذو القعد 20 تاريخبخطابها بموجب النقد العربي السعودي 

 حالة تحقيقهم الشروط واألحكام التالية:فإن الموظفين المؤهلين سوف يستلمون أسهم من البنك في م 2017

ثلث األسهم ل استحقاقهممن تاريخ المنحة من أجل  ةسن يطلب من الموظفين المؤهلين االستمرار في خدمتهم لدى المجموعة لمدة -

اريخ المنحة ن تم ولمدة ثالث سنوات ،لثلث آخر من األسهم الممنوحة استحقاقهمتاريخ المنحة من أجل من ولمدة سنتين  ،الممنوحة

 .األسهم الممنوحة المتبقي من لثلثل استحقاقهممن أجل 

لموظفين أهداف نمو محددة حسب موافقة مجلس اإلدارة حيث ينتج عن تحقيق كل هدف قيمة معينة لألسهم لتحقق المجموعة أن  -

 .المؤهلين

وما  م2017عام  لاألسهم الممنوحة خال، على األسهم، فيما يتعلق بفترة منح م2017عام  خالل البرنامجالمدخلة على ت التسري التعديو

المنحة الستحقاق  ختاريمن  سنتينمع المجموعة لمدة  عملهممواصلة  نليالمؤه نيالموظف كان يتعين على وقبل تعديل البرنامج، .فقطبعده 

 منها. المتبقي الستحقاقأخرى  ومدة سنة األسهمنصف 

ألسهم فهي لن اتلك ستحقاق وحتى تحين فترة ا ،القانوني لهذه األسهم في أي وقت المجموعة المالكوبموجب أحكام البرنامج، لن تصبح 

عمل وفقا  ستدير صندوق برنامج أسهم الموظفين وست لالستثمار األولتحصل على أي حق في التصويت. وبموجب البرنامج، فإن شركة 

ي في خطابها المشار االجتماع المشار إليه أعاله ومؤسسة النقد العربي السعودلألحكام والشروط التي وافق عليها مجلس إدارة البنك في 

 السعودي.  أي تعديالت أخرى على أحكام وشروط البرنامج الحصول على موافقة مسبقة من مؤسسة النقد العربي تتطلبوإليه أعاله. 
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يحتفظ والذي مليون لاير سعودي  114مبلغ إجمالي قدره بمليون سهم من أسهم البنك  2.15، قام الصندوق بشراء م2008 وخالل عام

ستأمن ابه  سهما   999.063و م2012قام الصندوق بشراء مليون سهم في عام  كما سهم للموظفين المؤهلين.األإلى أن يتم منح  بصفة م 

يتم وللموظفين.  االستحقاقفي تاريخ سهم األسيتم نقل ملكية هذه وعلى التوالي.  سعودي مليون لاير 25و 27بقيمة  م2016في عام 

 لموافقة لجنة الترشيحات والمكافآت. اإلدارة وخاضعةاألداء معتمدة من قبل مجلس على  تستندلمعادلة  الممنوحة وفقا   األسهماحتساب عدد 

 وال يحتفظ البنك األول بأي أسهم خزينة.

 

 المطبقة األنظمة-25

ودي وهيئة السوق العربي السع مؤسسة النقدبأحكام نظام مراقبة البنوك ونظام الشركات واألنظمة الصادرة عن مقام  األولالتزم البنك 

ك والشركات المساهمة باألنظمة الحالية التي تحكم عمل البنو المالية.  وفي حال وجود أي اختالف في األنظمة المطبقة، فإن البنك يلتزم

 ية.قبل تأسيس هيئة السوق المال

مملكة على الذي يمثل الغرامات التي فرضتها الجهات اإلشرافية في ال سعودي لاير 1.041.012 م مبلغ2018دفع البنك خالل عام  

 البنك كما هو موضح في الجدول التالي:

 الغرامةأسباب  الغرامة

الجهة 

الموقعة 

 للغرامة

القرارات 

 الجزائية

 المبلغ

 )بالريال(
 وقوعها في المستقبلسبل عالجها وتفادي 

مؤسسة غرامات 

النقد العربي 

 السعودي

مخالفة تعليمات المؤسسة 

 اإلشرافية

مؤسسة النقد 

العربي 

 السعودي

10 507.012 

يما فالتصحيحية والوقائية  راتخاذ العديد من التدابيتم 

ات سياسوال بالتعديالت على العملياتيتعلق 

 ولضمان االلتزام ع المخالفاتوقو لتفاديواإلجراءات 

 النقد العربي السعودي. مؤسسة بقواعد

مؤسسة غرامات 

النقد العربي 

 السعودي

مخالفة تعليمات المؤسسة 

 بالعناية الواجبةالخاصة 

مؤسسة النقد 

العربي 

 السعودي

1 5.000 

يما فالتصحيحية والوقائية  راتخاذ العديد من التدابيتم 

ات سياسوال بالتعديالت على العملياتيتعلق 

 وقوع المخالفات ولضمان االلتزام لتفاديواإلجراءات 

 النقد العربي السعودي. مؤسسة بقواعد

مؤسسة غرامات 

النقد العربي 

 السعودي

مخالفة تعليمات المؤسسة 

 الخاصة بحماية العمالء

مؤسسة النقد 

العربي 

 السعودي

3 20.000 

يما فالتصحيحية والوقائية  راتخاذ العديد من التدابيتم 

ات سياسوال بالتعديالت على العملياتيتعلق 

 وقوع المخالفات ولضمان االلتزام لتفاديواإلجراءات 

 النقد العربي السعودي. مؤسسة بقواعد

مؤسسة غرامات 

النقد العربي 

 السعودي

مخالفة تعليمات المؤسسة 

الخاصة بالعناية الواجبة 

الخاصة بمكافحة غسل 

 ال وتمويل اإلرهاباألمو

مؤسسة النقد 

العربي 

 السعودي

1 215.000 

يما فالتصحيحية والوقائية  راتخاذ العديد من التدابيتم 

ات سياسوال بالتعديالت على العملياتيتعلق 

 وقوع المخالفات ولضمان االلتزام لتفاديواإلجراءات 

 النقد العربي السعودي. مؤسسة بقواعد

غرامات هيئة 

 الماليةالسوق 

هيئة  بقواعدعدم االلتزام 

 السوق المالية

هيئة السوق 

 المالية
1 50.000 

يما فالتصحيحية والوقائية  راتخاذ العديد من التدابيتم 

ات سياسوال بالتعديالت على العملياتيتعلق 

 وقوع المخالفات ولضمان االلتزام لتفاديواإلجراءات 

 هيئة السوق المالية. بقواعد

غرامات 

 البلديات

عدم الحصول على  

 البلدية ترخيص / موافقة

 قبل ممارسة النشاط

بلديات 

 مختلفة
46 244.000 

يما فالتصحيحية والوقائية  راتخاذ العديد من التدابيتم 

ات سياسوال بالتعديالت على العملياتيتعلق 

 وقوع المخالفات ولضمان االلتزام لتفاديواإلجراءات 

 .ذات الصلة قواعدالب

  1.041.012 المجموع 
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(للبنكاالجتماعية  )المسؤوليةالبنك األول والمجتمع  – 26  

حيث حول المملكة،  معاتمجتعدة  تقوم بخدمةمؤسسة مالية هامة  هكون  منانطالقا  يولي البنك األول المسؤولية االجتماعية اهتماما  بالغا  

 دعممبادرات الرامية إلى مختلف البرامج والفعاليات وال في المملكة من خاللقتصادية االجتماعية واالتنمية اليلعب البنك دورا  فعاال  في 

 ودعم العالج الطبي والتأهيلي وضمان االندماج االجتماعي واالقتصادي.والحياة الصحية التعليم وتمكين المرأة 

 دعم األعمال الخيرية والتوعوية

عية من خالل المشاركة لطالما سعى البنك األول، منذ إنشائه حتى يومنا هذا، إلى تعزيز الوعي الثقافي والهوية الوطنية والوحدة االجتما

التي تتمحور حول العديد من الجهود والمبادرات الخيرية وم 2018الفاعلة مع العديد من الجمعيات الخيرية. فقد دعم البنك خالل عام 

افحة السرطان لمساعدة لبشرية واالندماج االجتماعي، بما في ذلك "برنامج اإلسكان" والذي وضعته الجمعية الخيرية السعودية لمكالتنمية ا

  .م، من خالل توفير مساكن مالئمة لهللحصول على العالجالمرضى ذوي الدخل المحدود الذين اضطروا لالنتقال لمدن أخرى 

 ها الرامية إلى تقديموذلك في إطار جهودجمعية األطفال المعوقين الخاصة ب المبادراتمن  مبادرتينألول وباإلضافة إلى ذلك، دعم البنك ا

ات التي دعمها المبادر وإحدىفي حياتهم.  النجاح والتفوقبشكل يمكنهم من أكبر عدد من األطفال ذوي االحتياجات الخاصة  الفرص إلى

لهم باالستفادة  الفرصة إتاحةمن خالل األطفال ذوي االحتياجات الخاصة في المملكة  دعم رتي" والذي يساعد فيداهي "برنامج مبالبنك 

والذي يهدف خلية" الدا م البنك "برنامج المنحالوعي بشأن اإلعاقات. كما دع ىالجمعية باإلضافة إلى رفع مستو الخدمات المقدمة من من

 ينهم من الحصولسنة، وتمك 12-4رهم ما بين حتياجات الخاصة والذين تبلغ أعماإلى تقديم المنح التعليمية والتأهيلية لألطفال ذوي اال

 الجمعية.أخصائيو على الخدمات التي يقدمها 

ك إنشاء مركز التوحد بدعم وزارة العمل والتنمية االجتماعية في عدد من المشاريع الخاصة بذوي التوحد، بما في ذلاألول قام البنك كما 

مج رائد" الذي "برنا تم دعمالتوحد واالستثمار في قدراتهم الخاصة. كما  األشخاص الذين يعانون منللتميز والذي يهدف إلى مساعدة 

تماعي والتدريب تماعية بهدف تجهيز فصول مصممة لمساعدة الشباب من ذوي التوحد عبر التأهيل االجوضعته وزارة العمل والتنمية االج

رة أخرى تهدف إلى فقد دعم البنك مباد، ذلكالمهني، لمساعدتهم في اكتساب المهارات الالزمة لاللتحاق في سوق العمل. وباإلضافة إلى 

 ية وتنموية.عليمت واتالتي يمكن استخدامها كأدواإلعاقات النمائية األخرى  انون منواألشخاص الذي يعلذوي التوحد  يةعالجتقديم سبل 

 تمكين المرأة

مشاركة المرأة في سوق  تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء وانطالقا  من إيمانه بالحاجة إلى زيادةأهمية بانطالقا  من إيمان البنك األول 

ع ادية، فقد تم وضفي التقدم والنهوض بأدوار قي ةوالذي صمم لمساعدة الشابة السعودي" المرأةبرنامج ريادة ، فقد قام بإطالق "العمل

مؤسسات حول الموهوبات ذوات الرتب المتوسطة من مختلف الجهات وال المديراتبهدف تزويد أيام  ةالذي استمر لمدة ثالثالبرنامج 

 إلى األدوار القيادية. لالرتقاءباألدوات والمهارات الالزمة  المملكة

في عنيزة إلبقاء أبواب  التي تهدف إلى تمكين المرأة، فإن البنك يعتز بدعمه للجمعية الخيرية الصالحية 2030وسعيا  لتحقيق رؤية المملكة 

الترفيهية، واء بمختلف النشاطات الرياضية ، حيث تشارك فيه النسجتماعي مفتوحة  لزوارهاال نعبد الرحممركز األميرة نورة بنت 

 أخرى. مختلفة افة إلى برامج تعليميةباإلض

 التعليم دعم

فقد قام  البشرية، والقوىم في التعليالمستدام  االستثمار إال من خالل تنمية اقتصادية مستدامة أيمان البنك بأنه ال يمكن تحقيق طالقا  منان

 عقدشي، حيث تم دعم وتحسين مستواهم المعيالتقدم  منمن مختلف األعمار  األفراد تمكين بهدفالبنك بدعم العديد من البرامج التعليمية 

 ساعدة في تحسينللم"دورة الحاسب اآللي" و"دورة الخوارزمي" التي تقدمها جمعية األمومة والطفولة الخيرية النسائية بالغاط، وذلك 

بدعم "برنامج  الحاسب اآللي والرياضيات. كما قام البنك مهاراتمجالي المستوى التعليمي للنساء واألطفال ذوي الدخل المحدود في 

 ذوياألطفال  بنقل يعنى جمعية إرادة )الجمعية الخيرية لذوي االحتياجات الخاصة بالجبيل الصناعية( والذي المقدم من قبلحوافل" 

 ديهم.لالتعليمي  المستوى سينوتح االجتماعي االندماج عملية لتسهيل وذلك التأهيلية، المراكز وإلى من الخاصة االحتياجات

ص الوظيفية للذكور من الفر لق عددا  خالذي يقدمه المثلث العالجي ل "البرنامج التطويري للعالج الطبيعي الرياضيكما قام البنك بدعم "

، غير المتمرسينون ، والذي بدوره سيدعم األعداد المتزايدة من ممارسي الرياضة المتمرسيواإلناث في مجاالت العالج الطبيعي الرياضي

 .2030رؤية المملكة ب المبادرات الخاصة تقوده، والذي بما في ذلك ممارسي الرياضة من ذوي االحتياجات الخاصة

 إقـــرارات-27

 بما يلي: األوليقر مجلس إدارة البنك 

 أن سجالت الحسابات أ عد ت بالشكل الصحيح. -

 ون ف ذ بفاعلية.أن نظام الرقابة الداخلية أ ع د على أسس سليمة  -

 أنه ال يوجد أي شك يذكر في قدرة البنك على مواصلة نشاطه. -

أنه ال يوجد لدى البنك أي اتفاقيات تعتبر أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو العضو المنتدب أو المدير المالي أو أي من تابعيهم له  -

 .فـي هذا التقرير العالقة األطراف ذات مع البند الخاص بالمعامالتفـي  باستثناء ما تم ذكره، مصلحة مادية فيها

 .م10/02/2019 بتاريخ م2018المالية الموحدة لعام  القوائمبناء على توصية لجنة المراجعة، وافق مجلس اإلدارة على  -
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سوق المالية شركات الصادرة عن هيئة ال سة للحوكمةوا قام البنك بتطبيق كافة أحكام الئحة حوكمة ال ن مؤسسة الصادرة ع لمبادئ الرئي

  .النقد العربي السعودي

 خاتمــة

يسررتمر مع تطلع األمر الذي سرروهو في مدينة جدة، م 1926في عام  منذ نشررأته المملكةفي  صررناعة التاريخفي  البنك األولسرراهم  لطالما

 البنك إلكمال عملية االندماج مع البنك السعودي البريطاني.

آل  زعبد العزيبن  ، الملك سلمانآيات الشكر والتقدير إلى حكومة خادم الحرمين الشريفينبتوجيه أسمى  األوليتشرف مجلس إدارة البنك 

محافظ مؤسسة النقد  ومعالي ستثماروإلى معالي وزير المالية ومعالي وزير التجارة واال ،)حفظهما هللا(سمو ولي عهده األمين  سعود وإلى

 يقدمونه من دعم متواصل للقطاع المصرفي بالمملكة. العربي السعودي ومعالي رئيس هيئة السوق المالية لما

  .كما يتوجه المجلس بشكره وتقديره إلى جميع مساهمي البنك وعمالئه ومراسليه على ثقتهم المستمرة ودعمهم المتواصل

هم لما تمكن البنك من جهود إلى إدارة البنك وموظفيه على إخالصهم وكفاءتهم وعملهم كفريق، والذين لوالالشكر والتقدير نتقدم ب ما ،وختا

 تحقيق هذه النتائج.

 وهللا الموفق ،،،،،،،،  

 مجلــس اإلدارة         


