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للعام المنتهي )البنك( أن يقدم تقريره السنوي عن أنشطة البنك  يسر مجلس إدارة البنك السعودي لالستثمار
 المالية ونتائجه ستراتيجياتهاو نجازاتهإ أهمو البنك أنشطة حول معلومات متضمنا   ،2017ديسمبر  31في 

 .مكملة أخرى ومعلومات المختلفة ولجانه إدارته ومجلس
 

ومركزه  1976الصادر في عام  31لكي رقم م/تأسس البنك كشركة مساهمة سعودية بموجب المرسوم الم
موزعة في معظم  ا  نسائي ا  قسم 12فرعا  تحتوي على  49الرئيسي في مدينة الرياض ويعمل من خالل 

كتروني على شبكة اإلنترنت هو لمناطق المملكة العربية السعودية. وموقع البنك اإل
www.saib.com.sa. 

 مالك البنك الرئيسيين هم:

 

                                   17.32المؤسسة العامة للتقاعد% 

 17.26جتماعية                   المؤسسة العامة للتأمينات اال  % 

 7.49      للتمويل  المحدودة مورغان الدولية . ب.شركة ج% 

                            5.77شركة سعودي أوجيه المحدودة% 

 

 أنشطة البنك الرئيسية
يقدم البنك مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المتوافقة مع الضوابط الشرعية والبنكية التقليدية لألفراد 

والمنشآت المتوسطة والصغيرة من خالل الفرع الرئيسي وشبكة الفروع المنتشرة في أنحاء والشركات 
المملكة، ويقدم البنك خدمات ومنتجات مصممة خصيصا  للشركات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية 

طة في كل من خالل مراكزه اإلقليمية الثالث في كل من الرياض وجدة والخبر. كما يقدم البنك خدمات الوسا
من األسواق السعودية والعالمية باإلضافة إلى خدمات إدارة األصول من خالل شركته التابعة والمملوكة له 

 ( والتي تعتبر رائدة في هذا المجال."االستثمار كابيتال" شركة االستثمار لألوراق المالية والوساطةبالكامل )
 

العربية السعودية تحت إشراف مؤسسة النقد العربي يخضع البنك لألنظمة المعمول بها في المملكة 
 السعودي، باإلضافة إلى اللوائح والتعليمات التي تصدرها وزارة التجارة واالستثمار وهيئة السوق المالية.

 

 أهم إنجازاته
 االستمرار في تعزيز أعماله األساسية والمؤشرات الماضيومن أهم اإلنجازات التي حققها البنك خالل العام 

المالية، باإلضافة إلى االستمرار في توسيع قاعدة عمالئه وتحسين نوعية الخدمات والتنوع في برامج 
التمويل الشخصي وزيادة شبكة أجهزة الصراف اآللي وأتمتة المزيد في مجال الخدمات البنكية لألفراد. 

د والشركات، واصل البنك وكجزء من خطة البنك الهادفة إلى التوسع في تقديم الخدمات المصرفية لألفرا
التوسع في برنامج )األصالة( للمصرفية اإلسالمية والذي يشمل خدمات التمويل واالستثمار المتوافقة مع 
الضوابط الشرعية والتي يقدمها البنك من خالل تسعة وأربعين فرعا  منتشرة في مختلف مناطق المملكة، 

ا يخص التصنيف االئتماني فقد استمر البنك في عملية تعمل بالكامل وفق أحكـام الضوابط الشرعية. وفيم
ند بورز" و"فيتش" اللتان قامتا باإلبقاء على آمراجعة التصنيف االئتماني مع كل من وكالتي "ســتاندرد 

على التوالي مع تغير النظرة من سالبة إلى ’( BBB+‘ / ‘F2‘و  ’’BBB’ / ‘A-2)   تصنيف البنك
على عدة جوائز عالمية مثل أفضل برنامج والء للعمالء من  2017ل عام مستقرة. كما حصل البنك خال

جائزة أفضل بنك مستدام وأفضل بنك تجاري في المملكة من مجلة و، "إنترناشيونال فاينانس"مجلة 
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ول لحوكمة الشركات يد الذي تم تصنيفه في المؤتمر األ، وكذلك البنك السعودي الوح"إنترناشيونال فاينانس"
 بالتعاون مع جامعة هارفرد. 2017 جامعة الفيصل في عام هستضافتاالذي 

 
 االستراتيجية واألهداف

 خدمة إلى باإلضافة واألفراد للشركات المصرفية الخدمات من متكاملة مجموعة البنك يقدم

 عملية تشمل التي التجارة وتمويل الصناعية القطاعات تمويل بعمليات البنك ويقوم االستثمار،

 .الخاص والتجاري الصناعي القطاع وتطوير بدعم البنك التزام ذلك يمثل حيث والتصدير االستيراد

 قاعدة توسيع على العمل وكذلك للشركات المصرفية الخدمات مجال في ريادته على البنك حافظ وقد

 على منهم،الشباب  احتياجاتهم المختلفة وخصوصا   تلبي ذكية بنكية حلول وتقديم األفراد من عمالئه

 . التسوقبطاقة و السفر بطاقة المثال: سبيل

 للنموأكبر  فرصا   هنالك أن يرى البنك أن إال االقتصادية والتنافسية اليوم التحديات من وبالرغم

تلبية االحتياجات المالية  على بالتركيز وذلك طموحة، خطط من تحمله لما 2030 رؤيةتوجهنا لها 

 .2030رؤية  عليها ركزت التي طاعاتوالبنكية للق

 . عمالئنا من عميل لكل وسهلة مالئمة وخدمات منتجات تقديم يف البنك رؤية تتمثل

 نتسم وأن عمالئنا من عميل كل لتالئم سهلة الخدمات البنكية نجعل أنفهي  عمالئنا تجاه  رسالتنا أّما

 ونتفهم لعمالئنا نستمع أننا هو يميزنا ما وأهم ،يالئمهم ما لتقديم والتجاوب بالتكيف لكوكذ بالمرونة

  .والتطوير للتحسين ورغباتهم احتياجاتهم

 على ونعمل والمبادرات والطموحات األفكار نقدر بأننا هي تجاههم رسالتناف البنك موظفو وأما

 وندعم الفردية المساهمات بتقدير ونتميز المتوقع فوق هو وما األفضل لتقديم موظفينا تمكين

  .ذكية حلوال   جميعا   نقدم كي الفريق روح ونعزز تطويرها

 العمليات نتائج -

 2017 ديسمبر 31 في المنتهي العام خاللمليون لاير سعودي  1,411حقق البنك دخال  صافيا  بلغ 
 1,053والذي بلغ  2016% مقارنة بالعام 34مليون لاير سعودي أو ما نسبته  358قدره و رتفاعاب

 مليون لاير سعودي.

 وبلغ أيضا   2016% في عام 1.13مقارنة بـ  2017% في عام 1.51بلغ العائد على متوسط الموجودات 
 .2016% في عام 8.54مقارنة بـ  2017% في عام 10.72العائد على متوسط حقوق المساهمين 



    

 م2017 لعام تقرير مجلس اإلدارة
 

3 
 

 مليون لاير سعودي في 2,406، مقارنة بـ 2017مليون لاير سعودي في عام  2,660بلغ دخل العمليات 
صافي   ارتفاعلى إ رتفاعاالويعزى هذا   ،%10.6مليون لاير سعودي أو  254قدره  ارتفاعب، 2016عام 

 دخل العموالت الخاصة.

والتي تشمل دخل العموالت الخاصة من إيداعات أسواق المال -وبلغ صافي دخل العموالت الخاصة 

الخاصة من الودائع والقروض والمحفظة االستثمارية والقروض مخصوما  منها مصاريف العموالت 

 2016مليون لاير سعودي في  1,672مقارنة بـمبلغ  2017مليون لاير سعودي في  2,042 -األخرى

االرتفاع إلى التباين اإليجابي في  اهذويعزى  ،%22.1مليون لاير سعودي وبنسبة  370قدره  ارتفاعب

مليون  57بلغت  والتي في حجم التداول الزيادة كذلكومليون لاير سعودي،  313 رباح بمبلغت األالمعد

  .لاير سعودي

 415، مقارنة بـ 2017مليون لاير سعودي في العام  412وبلغ مجموع األتعاب من الخدمات البنكية 

 %. 0.7مليون لاير سعودي وبنسبة  3قدره  نخفاضابأي  ،2016مليون لاير سعودي في العام 

مليون لاير سعودي  146مقارنة بـ  2017مليون لاير سعودي في العام  137رباح تحويل العمالت وبلغ أ

 %. 6.2و لاير سعودي أ مليون 9قدره و نخفاضاب 2016في 

 173مقارنة بـ  2017مليون لاير سعودي في عام  69رباح ل مكاسب االستثمارات وتوزيعات األوبلغ دخ
 %.60.1مليون لاير سعودي أو  104، بانخفاض قدره 2016مليون لاير سعودي في عام 

نخفاض قيمة االستثمارات المقتناة لغير أغراض اوبلغت المصروفات التشغيلية قبل خصم مخصص 
مليون  1,051مقارنة بـ  2017مليون لاير سعودي في عام  1,059المتاجرة ومخصص خسائر االئتمان 

لمصروفات التشغيلية في عام حجم اوقد نتج عن %. 0.8بزيادة قدرها  2016لاير سعودي في عام 
، ويحسب معدل 2016% لسنة 39.4مقارنة بـ  2017% لسنة 38صافي نسبة كفاءة بلغت  2017

الكفاءة بقسمة مصاريف التشغيل قبل خصم المخصصات على إجمالي دخل التشغيل مخصوما  منها المكاسب 
 ، وتمثل هذه النسبة مؤشرا  مهما  وأساسيا  لمدى كفاءة مراقبة وإدارة الموارد. مكررةالغير 

، وبالمقابل ارتفع في عام 2016مقارنة بعام  2017% في عام 2.2مصاريف الرواتب بنسبة  تضانخف
%، وانخفاض 4مصروف االستهالك بنسبة و%، 15.4يجار والمباني بنسبة اإل مصاريفكل من  2017

 %.1.6دارية بنسبة عمومية واإلالمصاريف ال

مليون  207مقارنة بـ  2017مليون لاير سعودي في عام  109بلغ مخصص االنخفاض في االستثمارات 
 2017مليون لاير سعودي في عام  213بينما بلغ مخصص خسائر االئتمان  2016لاير سعودي في عام 

في مخصص انخفاض  نخفاضاالزى ع، وي2016مليون لاير سعودي في عام  246مقارنة بـمبلغ 
 .البنك ستثماراتا جودةالتحسن في لى إ االستثمارات
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 :الرئيسية األعمال قطاعات من الموحد البنكدخل بيان صافي 

  2017ديسمبر لعامي  31يتلخص صافي دخل البنك الموحد من قطاعات األعمال الرئيسية كما في 
 كما يلي: 2016و

 

 

 .من وحدات الدعم المخاطر وغيرهاو العملياتو تقنية المعلوماتو المتعلقة بالوحدات المساندة بالبنك النتائجمل على صافي ت*تش

 قائمة المركز المالي الموحدة
 

مليار لاير   93.1مليار لاير سعودي مقارنة بـ  93.8 م2017ديسمبر  31بلغ إجمالي الموجودات كما في 
 %.0.8قدرها و ارتفاعبنسبة  2016ديسمبر  31سعودي كما في 

مليار لاير  21.7% ليصل إلى 1.4لاير سعودي أو  ارملي 0.3بمبلغ  االستثمارية المحفظةصافي  ارتفعو
 ئتمانياالمن قبل وكاالت التصنيف . كما بلغت االستثمارات المصنفة 2017ديسمبر  31سعودي في 

 .2017ديسمبر  31% من إجمالي المحفظة االستثمارية للبنك كما في 86.7 كدرجة استثمارية

مليار لاير  59.6 تحيث بلغ 2017في عام  تقريبا  القروض والسلف على نفس مستواه  محفظة صافي بقي   

القروض  وبلغت. 2016مليار لاير سعودي في عام  60.2مقارنة بـ  2017ديسمبر  31سعودي كما في 

مليون كما  1,070مقارنة بـ  2017ديسمبر  31مليون لاير سعودي كما في  773والسلف غير العاملة 

جمالي القروض والسلف روض والسلف غير العاملة مقارنة بإنسبة الق وانخفضت .2016ديسمبر  31في 

بلغ مخصص خسائر االئتمان و. 2016% في 1.75مقارنة بـ  2017ديسمبر  31% كما في 1.27إلى 

 2017  2016 

 (بآالف الرياالت  )  (بآالف الرياالت  ) 

 234,055  446,091 الخدمات المصرفية لألفراد

 789,224  717,246 الخدمات المصرفية للشركات

 203,712  341,320 الخزينة واالستثمار

 9,649  6,368 والوساطةدارة األصول إ

 92,731  31,209 الشركات الشقيقة

 (276,413)  (131,436) أخرى*

 1,052,958  1,410,798 صافي الدخل
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من القروض  تقريبا   %139بنسبة تغطية قدرها  2017ديسمبر  31مليون لاير سعودي كما في  1,075

هذا وقد بلغت القيمة العادلة للضمانات المحتفظ بها  .2016% في عام 93والسلف غير العاملة مقارنة بـ 

 .2017ديسمبر  31لاير سعودي كما في  مليون 600من قبل البنك للقروض والسلف غير العاملة 

مليار لاير سعودي في  66.9% لتصل إلى 2مليار لاير سعودي أو  1.3ودائع العمالء بمقدار  ارتفعت
والتي  %2.6مليار لاير سعودي أو  0.6لطلب والتي ارتفعت بقيمة ، منها الودائع تحت ا2017نهاية عام 

مليار لاير سعودي أو  0.7 الودائع ذات العمولة بمقدار رتفعت، بينما ا% من مجموع الودائع36.7تمثل 
1.8.% 

مليار  1.0بإبرام اتفاقية قرض متوسط األجل مدته خمس سنوات بمبلغ  2011مايو  30قام البنك بتاريخ 
. هذا وقد اسُتحق هذا القرض ألجل وتم مجموعة سامبا الماليةمع  سعودي ألغراض التشغيل العاملاير 
بإبرام اتفاقية قرض متوسط  2012يونيو  24. كذلك وقد قام البنك بتاريخ 2016مايو  30في  كامال  سداده 

البنك األهلي  مع مليار لاير سعودي ألغراض التشغيل العام 1.0األجل آخر مدته خمس سنوات بمبلغ 
  . 2017سبتمبر  5في  كامال  وقد اسُتحق هذا القرض ألجل وتم سداده  ،التجاري

 
مليار  1.0خمس سنوات بمبلغ  متوسط األجل مدتهقرض  تفاقيةابإبرام  2016يونيو  19نك بتاريخ قام الب
يستحق  بحيثالقرض بالكامل  استخدم .سامبا الماليةمع مجموعة  سعودي ألغراض التشغيل العام لاير

بإبرام اتفاقية قرض متوسط األجل  2017سبتمبر  26. كذلك قام البنك بتاريخ 2021يونيو  19سداده في 
 ،مع مجموعة سامبا المالية سعودي ألغراض التشغيل العام مليار لاير 1.0آخر مدته خمس سنوات بمبلغ 

 .2022سبتمبر  26ستحق سداده في يبحيث  2017أكتوبر  4في القرض بالكامل  واسُتخدم
 

عن موعده  مبكرا  قرض تخضع القروض لعمولة بمعدالت متغيرة على أساس السوق. ويحق للبنك سداد كل 

مل اتفاقيات التسهيالت أعاله على شروط تلشروط وأحكام اتفاقية التسهيالت لكل قرض. تش وفقا  وذلك 

 يسجلتتطلب المحافظة على نسب مالية معينة باإلضافة إلى شروط أخرى والتي التزم البنك بها بالكامل. لم 

 للشروط واألحكام. وفقا  بأصل أو عمولة تلك القروض  تتعلقخفاق إعلى البنك أي حاالت 

 من سعودي لاير مليار 2 بقيمة ثانوية دين سندات إصدار عملية باستكمال 2014 يونيو 5 بتاريخ البنك قام

 مع المتوافقة الثانية الشريحة لصكوك السعودية العربية المملكة في لمستثمرين محليين خاص إصدار خالل

 في بالحق البنك يحتفظ بحيث سنوات 10 الصكوك هذه أجل يبلغ. المساند المال رأس ومتطلبات الشريعة

 على الحصول بعد وذلك األجل، مدة من األولى سنوات الخمس نهاية في الصكوك لهذه المبكر االسترداد

 .الصلة ذات النظامية الموافقات
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 إجمالي حقوق الملكية وكفاية رأس المال

 

مليار لاير  13.3، مقارنة بـ 2017مليار لاير سعودي كما في نهاية عام  14.3لى إارتفعت حقوق الملكية 

وبلغت نسبة إجمالي  مليون سهم. 750للبنك  . يبلغ مجموع األسهم القائمة2016سعودي في نهاية العام 

% كما في 14.33مقارنة بـ  2017ديسمبر  31% كما في 15.22حقوق الملكية إلى إجمالي الموجودات 

 7.25مقارنة بـ  2016ديسمبر  31كما في  6.95. وقد بلغ معدل رافعة البنك المالية 2016ديسمبر  31

 .2016ديسمبر  31في 

باالنتهاء من تكوين برنامج صكوك الدين الثانوي للشريحة األولى المتوافقة  2016في عام قامت المجموعة 
. المجموعة مساهميوالرقابية  الجهاتعلى هذا اإلصدار  وافقت)"البرنامج"(. وقد  الضوابط الشرعيةمع 
 أيضا  مليون لاير سعودي بموجب هذا البرنامج، وقام البنك  500صدار بإقام البنك  2016نوفمبر  21في 
 مليون لاير سعودي بموجب هذا البرنامج. 285بإصدار  2017يونيو  6في 

  

ُتصدر صكوك الشريحة األولى بدون تاريخ سداد محدد وتمثل حقوق امتالك لحملة تلك الصكوك في 
صكوك بما يشكل التزام شرطي غير مضمون وثانوي على البنك حيث تم تصنيف تلك الصكوك موجودات ال

للشروط واألحكام  وفقا  الحق الحصري في السداد خالل فترة زمنية محددة  للمجموعةضمن حقوق الملكية. 
 المنصوص عليها في البرنامج.

سنوي بأثر رجعي عند تاريخ يتم تطبيق معدل ربح على صكوك الشريحة األولى لُيدفع بشكل نصف 
،  أن ال تدفع ما تختار المجموعةعدم الدفع أو عند تستوجب األحداث التيالتوزيع الدوري، ُيستثنى من ذلك 

أن تختار عدم القيام بأي  المنفرد الخاضع للشروط واألحكام في تلك الحالة ُيمكن للمجموعة وباختيارها
 -تختار المجموعة أن ال تدفع ماعدم الدفع أو عند استوجبالذي - يعتبر ذلك الحدثال  يهوعل ،توزيعات

يتم تجميعها ضمن أي أو  تتراكمكما أن المبالغ غير الموزعة حينها ال  ،من المجموعة عن السداد إخفاقا  
 توزيعات مستقبلية. 

حيث تفرض مؤسسة النقد العربي  ،ستخدام رأس المال النظامياتقوم إدارة البنك بمراقبة كفاية رأس المال و

% مقابل الموجودات 9.875يقل عن  حتفاظ بحد أدنى من رأس المال النظامي بمعدل الالسعودي اال

 المرجحة المخاطر.

ستخدام المعدالت المحددة من قبل مؤسسة النقد العربي اماله وذلك ب يقوم البنك بمراقبة مدى كفاية رأس
مدى كفاية رأس المال وذلك بمقارنة بنود رأس المال المؤهلة مع الموجودات السعودي، وبموجبها يتم قياس 

للمشتقات  االسميةلتزامات المحتملة والمبالغ المدرجة في قائمة المركز المالي الموحدة والتعهدات واال
 ستخدام المبالغ المرجحة إلظهار المخاطر المتعلقة بها.اب
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 لىإلتصل  ساسية والمساندةدل كفاية رأس مال الركيزة األنسبة مع ارتفعت 2017ديسمبر   31كما في 
 .2016ديسمبر  31% كما في 18.93% مقارنة بـ 20.38

 الوضع المالي للخمس سنوات الماضية موجز عن

 )بماليين الرياالت السعودية( 7201 6201 5201 4201 3201

 ملخص قائمة الدخل:     

 (1الدخل ) يإجمال 2,792 2,557 2,667 2,610 2,178

 (2المصاريف ) يإجمال 1,059 1,051 1,033 943 762

 العمليات أرباح 1,733 1,506 1,634 1,667 1,416

 المخصصات  322 453 305 231 129

 صافي الدخل 1,411 1,053 1,329 1,436 1,287

 ملخص الميزانية العمومية:     

 صافي ،قروض وسلف 59,588 60,249 60,269 57,473 47,567

 صافي ،استثمارات 21,714 21,448 18,983 22,397 17,696

 ستثمارات في شركات زميلةا 1,020 1,000 939 846 1,071

 جمالي الموجوداتإ 93,796 93,047 93,578 93,626 80,495

 قرض ألجل 2,015 2,032 2,011 2,000 2,000

 سندات دين ثانوية 2,003 2,002 2,000 2,000 -

 ودائع العمالء 66,943 65,640 70,518 70,733 57,044

 حقوق المالك جماليإ 13,494 12,834 12,036 11,852 10,253

 صكوك الشريحة األولى 785 500 - - -

 جمالي حقوق الملكيةإ 14,279 13,334 12,036 11,852 10,253
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 النسب المئوية:

 حقوق الملكية %العائد على متوسط  10.72 8.54 11.12 13.00 13.11

 العائد على متوسط الموجودات % 1.51 1.13 1.42 1.65 1.84

 مالءة رأس المال % 20.38 18.93 16.94 17.08 15.12

 حقوق الملكية إلى إجمالي الموجودات % 15.22 14.33 12.86 12.66 12.74

      

 .التابعةات والحصة في دخل الشركات يتضمن إجمالي الدخل كال  من دخل العملي  (1)
 .جمالي المصاريف التشغيلية مستبعد منها المخصصاتإ( إجمالي المصاريف تشمل 2)

 

  المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

 :اإلفصاح النوعي -

التي  متناهية الصغر على الشركاتمة للمنشآت المتوسطة والصغيرة وتتركز الخدمات البنكية المقد

 مليون وأقل. 100يبلغ معدل مبيعاتها من 

متناهية الصغر اه المنشآت المتوسطة والصغيرة وت عدة تجارقام البنك بمباد، 2017خالل عام 

 وذلك من خالل زيادة التركيز على القطاع وأخذ النمو االستراتيجي في الحسبان:

 تسريع إجراءات الموافقة على القروض  -

 ب عمالء جدد   بناء خط جديد لكس -

جميل مجتمع  التي نظمتها مؤسسة المشاركة كذلك في رعاية معهد "ماساتشوستس" للتكنولوجيا -

 لدى رّواد األعمال الشباب لخدمة المجتمع لتعزيز روح المبادرة والمشاركة واالبتكار

تحت مجموعة مصرفية  تعتبر إدارة المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أحد أقسام البنك

يوما ، وكذلك عدد  34. وبلغ عدد أيام التدريب المقدمة للموظفين 8 موظفيهاويبلغ عدد  الشركات،

 .( يومان2أيام التدريب المقدمة للعمالء )
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 اإلفصاح الكمي: -

لعمليات البنك في المشاريع والخدمات المقدمة  يبّين الجدول التالي المعلومات المالية األساسية

 الرياالت السعودية( بآالف) للمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

 المجموع ةمتوسط ةصغير الصغر متناهية البيان

 المركز قائمة في الصغر متناهيةو والصغيرة المتوسطة للمنشآت المقدمة القروض
 المالي

6,765 72,707 57,031 136,503 

 قائمة خارج الصغر متناهيةو والصغيرة المتوسطة للمنشآت المقدمة القروض
 (االسمية القيمة) المالي المركز 

2,851 33,652 21,634 58,137 

  قائمة في الصغر متناهيةو والصغيرة المتوسطة للمنشآت المقدمة القروض
 القروض على اإلجمالي من مئوية كنسبة المالي المركز

%0.01 %0.12 %0.09 %0.22 

 قائمة خارج الصغر متناهيةو والصغيرة المتوسطة للمنشآت المقدمة القروض
 القروض على اإلجمالي من مئوية كنسبة المالي المركز 

%0.00 %0.06 %0.04 %0.10 

     

 507 190 305 12 (المالي المركز قائمة وخارج داخل من) القروض عدد

 82 16 58 8 (المالي المركز قائمة وخارج داخل من) القروض عمالء عدد

     

 196 0 189 7 (المالي المركز قائمة وخارج داخل من) الكفالة برنامج يضمنها التي القروض عدد

 47,347 0 43,960 3,387 (المالي المركز قائمة وخارج داخل من) الكفالة برنامج يضمنها التي القروض مبلغ

 

 لإليراداتالتحليل الجغرافي 
تحققت معظم إيرادات البنك بشكل أساسي من أنشطته في المملكة العربية السعودية كما هو موضح 

 )بآالف الرياالت السعودية( في الملخص أدناه:

 اإلجمالي  المنطقة الشرقية المنطقة الغربية  المنطقة الوسطى 

2017 1,763,173 548,039 348,671 2,659,883 

2016 1,712,466 424,035 269,365 2,405,866 
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  المخاطردارة إ -

في االقتصاد العالمي في الوقت  البنكية والعمليات المالية الخدمات قطاعات تتطلب التحديات التي تواجهها
ومعالجتها على نحو فعال إلى جانب ضرورة التوزيع  وحصر المخاطر وقياس الراهن ضرورة تحديد

الميزانية والحصول على أفضل نسبة من العوائد في مقابل المخاطر، حيث يواصل لدعم  المال الفعال لرأس
 البنك جهوده الحثيثة في:

 وحصر المخاطر وإدارتها بشكل فعال تجنبا  للخسائر )أ( تحديد وقياس

 )ب( تحقيق األرباح وتقديم الخدمات البنكية لجميع عمالئه بشكل أفضل

ووكاالت  التنظيمية الجهات فيهم بما البنك في المصلحة أصحابولمواكبة توقعات - ذلك إلى باإلضافة
يرتكز على جميع األبعاد المختلفة في  وموثق إداري واضح دليل مخاطر يتبع البنك -التصنيف االئتماني

 .البنك أعمال

 إدارة سياسة فهناك دليل. المخاطر إلدارة جميع الجوانب تعالج التي السياسات من شاملة لدى البنك مجموعة
 الصادرة عن مؤسسة التوجيهية المبادئ إلى ا  ال  ومتكامال  جرى إعداده استنادالذي يعتبر دليال  شام المخاطر

في سعيه  التي تواجه عمل البنك المخاطر كافة حيث يغطي الدليل بشكل موسع السعودي العربي النقد
التي  المخاطر المخاطر وسياسات إدارةحوكمة  هياكل أيضا   كما يوضح الدليل. الحثيث نحو تحقيق أهدافه

 المخاطر، عمل لتقبل المخاطر ومراقبتها، ومن هذه السياسات وجود إطار ورصد إدارة يتبعها البنك في
 الخزينة، ودليل الحوكمة. سياسة ودليل االئتمان، سياسة ودليل

ر عمل يرتكز على إطار خالل إطا وذلك من تتصف بالشفافية ومنهجية مدروسة بطريقة مخاطره البنك يدير
ضمن  للمخاطر الشاملة اإلدارة البنك، ويقوم على دمج إدارة مجلس والذي اعتمده( RAF) تقبل المخاطر

وينسجم إطار العمل المرتكز إلى نطاق . التنظيمي للبنك وضمن عمليات قياس المخاطر ومراقبتها الهيكل
وخطط رأس المال  البنك ومع خطط أعماله ستراتيجيةابشكل دقيق ليتوافق مع  من تقبل المخاطر واسع

من  كما يلتزم إطار عمل البنك المرتكز إلى نطاق واسع في البنك. دارةاإلمجلس  التي اعتمدها والسياسات
العمل الفعال  المبادئ الخاصة إلطار"الذي أقره مجلس اإلدارة في  المالي بمفهوم االستقرار تقبل المخاطر

 العربي النقد والتي وافقت عليها مؤسسة ،2013 نوفمبر 18لصادر عن المجلس بتاريخ لتقبل المخاطر" ا
 .السعودي

 :التالية الرئيسية الخصائص تقبل المخاطر إطارإطار عمل البنك المرتكز على  يتضمن

 البنك ستراتيجيةال لها نتيجةالتي يتعين تحمّ  المخاطر طبيعة• 

 مستوى وأقصى( طاقة تحمل المخاطر) العمل في إطارها للبنكالتي يمكن  المخاطر من مستوى أقصى• 
 (المخاطر تقبل) التي يتعين على البنك تحملها المخاطر من

 المخاطر حدود) الدخول فيها ينبغي التي الكمي للقياس القابلة األخرى المخاطر من مستوى أقصى• 
 (األخرى
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تقبل المخاطر لوحدات  قياسات) األعمال في البنك بحسب أنشطة العائدات مقابل للمخاطر المنشود التوازن• 
 (العمل في البنك

 تقنيةمع تلك المخاطر، ومخاطر وأمن  التعويضات وتوافق برامج الثقافة المنشودة للتوعية حول المخاطر• 
الفعال إلطار عمل البنك المرتكز إلى نطاق  لغرض التنفيذ االلتزام العامة داخل البنك وبيئة المعلومات،

 (التقارير النوعية حول المخاطر) من تقبل المخاطر اسعو

 مختلفة ولجان اإلدارة، لمجلس تابعة خاصة بالمخاطر لجنة البنك لدى حوكمة المخاطر، يوجد من وكجزء
 المخاطر إدارة ولجنة الموجودات والمطلوبات،إدارة  االئتمان، ولجنة لجنة مثل اإلدارة مستوى على

ولجنة  المعلومات، أمن توجيه ونظام المؤسسية، المخاطر إدارة ولجنة اختبار اإلجهاد،ولجنة  التشغيلية،
 .تخطيط استمرارية األعمال

 ترتبط إدارة المراجعة الداخلية في البنك بلجنة المراجعة التابعة لمجلس اإلدارة، سبق، ما إلى وباإلضافة
ويدعم التزام وحدات العمل بسياسات وإجراءات حول مراجعة أعمال البنك،  تقريرا  رسميا  مستقال   وتقدم

 .ككل البنك مستوى المخاطر على عمل إدارة المخاطر ويساند كفاءة وفاعلية إطار

الهامة التي من الممكن أن تتعرض لها أعمال البنك إلى جانب اآلليات التي  للمخاطر وصف يلي وفيما
 .المخاطر يعتمدها البنك في التصدي لهذه

 االئتمان: مخاطر

مخاطر االئتمان تتمثل باحتمالية عدم قدرة المقترض أو أحد األطراف على الوفاء بالتزاماتهم المالية تجاه 
 البنك.

 المقدمة للعمالء ومن المحفظة القروض والسلف المالية االئتمانية في األساس من للمخاطر وينشأ التعرض
 العمومية المالية التي ال تندرج ضمن الميزانية األدوات في أيضا   االئتمانية كما تكمن المخاطر. االستثمارية

 .منح تسهيالت ائتمانية والتزامات مثل خطابات االعتمادات، وخطابات الضمانات والمشتقات،

 يشتمل على قسم خاص لمراجعة المخاطر والذي االئتمان مخاطر إلدارة شامل عمل إطار البنك لدى يوجد
 سداد المقابلة في األطراف تعثر ويقوم البنك بتقييم احتمال. االئتمانية المخاطر مراقبة وعملية االئتمانية

كما . تصنيف داخلية لتقييم احتماالت التعثر تلك التزاماتها المالية نحو البنك حيث يستخدم البنك أدوات
 .حيثما دعت الحاجة لذلك رئيسية، تصنيف لوكاالت خارجية أيضا  تصنيفات البنك يستخدم

 السوق: طرمخا

 المستقبلية النقدية التدفقات لألدوات المالية أو العادلة التي تكون فيها القيمة هي المخاطر السوق مخاطر
 الصرف وأسعار العموالت أسعار مثل األسواق توجهات في التغيرات عرضة للتقلب بسبب المالية لألدوات

 .األسهم األجنبي وأسعار
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 العموالت أسعار مخاطر( أ

 القيمة على إّما سوف تؤثر العموالت أسعار في أن التغيرات احتمال من العمولة أسعار مخاطر تنشأ
وقد وضع مجلس اإلدارة . المالية لألدوات المستقبلية النقدية على التدفقات لألدوات المالية أو العادلة
 مراكزه روتيني أيضا  بشكل كما يراقب البنك. محددة لفترات أسعار العموالت للفجوات في حدودا  

فجوات األسعار  حدود ضمن لضمان المحافظة على تلك المراكز التحوط استراتيجيات ويستخدم
 .المقررة

 أسعار الصرف األجنبي مخاطر( ب

 على األجنبية للعمالت السائدة الصرف أسعار في التقلبات مخاطر هي أسعار الصرف األجنبي مخاطر
 عملة التعرض لمخاطر كل لمستوى حدودا   اإلدارة مجلس ضعوي. مركزها المالي وتدفقاتها النقدية

حيث يقوم البنك بمراقبة تلك  أثناء ساعات اليوم المختلفة على حد سواء، لحدود المراكز إجمالي وبشكل
 المراكز بشكل روتيني مستمر. 

 األسهم أسعار مخاطر( ج

 نتيجة االستثمارية للبنك المحفظة في لألسهم العادلة القيمة انخفاض مخاطر هي األسهم أسعار مخاطر
 حدودا   اإلدارة مجلس ويضع. األسهم الفردية وفي قيمة األسهم مؤشرات مستويات في محتملة لتغيرات
 العام الستثمار المحفظة، ويقوم البنك بمراقبة تلك الحدود والحد صناعة، لمخاطر كل التعرض لمستوى
 .مستقل بشكل

 السيولة: مخاطر

عندما يكون ذلك  به الخاصة التمويل متطلبات تلبية عدم قدرة البنك على مخاطر هي السيولة مخاطر
 التصنيف أو بسبب خفض السوق في التقلبات ويمكن أن تنجم مخاطر السيولة عن. مقبولة ضروريا  وبتكلفة

 .متوقع غير معينة بشكل تمويل جفاف مصادر يسبب قد وهو ما للبنك، االئتماني

يومية  سيولة توفر لدى البنك لضمان والمطلوبات حالة استحقاق الموجودات عن كثب البنك إدارة تراقب
 التمويل صافي السيولة ونسبة كما يراقب البنك كذلك وبشكل دوري منتظم نسبة تغطية. كافية إلنجاز عملياته

 العربي النقد كي تكون منسجمة مع المبادئ التوجيهية لمؤسسة ونسبة القروض إلى الودائع بانتظام الثابت
 المتغيرات التي من مجموعة إطار في السيولة اختبارات دورية منتظمة لجهد البنك يجري كما. السعودي

 كافة سياسات وتخضع .والظروف األكثر ضغطا  وصعوبة في السوق العادية الظروف من كال   تشمل
 .والمطلوبات في البنكلجنة الموجودات  المنتظمة ولموافقة للمراجعة السيولة وإجراءات

 التشغيلية: المخاطر

الداخلية أو فشل  العمليات فشل أو كفاءة عدم عن الناجمة الخسارة مخاطر بأنها التشغيلية المخاطر تعرف
 .الناجمة عن حوادث خارجية أو األفراد واألنظمة،
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البنك  نطاق على التشغيليةشامال  للمخاطر  تعريفا   لدى البنك التشغيلية المخاطر إدارة عمل إطار يتضمن
كما . التي يتعين تعريف مخاطرها التشغيلية وتقييمها ومراقبتها ومعالجتها ككل كما يحدد اإلطار العمليات

 الرئيسية تتضمن سياسات وإجراءات وضوابط المخاطر التشغيلية المعتمدة لدى البنك تفصيال  شامال  للنواحي
في كافة  وضوابطها التشغيلية للمخاطر البنك بإجراء تقييم مستمرويقوم  .عمل المخاطر التشغيلية إلطار

عملية التقييم الذاتي للمخاطر ومراقبتها،  خالل أقسام العمل وفي الوحدات المساندة في البنك وذلك من
للمخاطر ومراقبتها ووضع  والمراقبة الوثيقة لخطط العمل المتفق عليها والناتجة عن عملية التقييم الذاتي

وتشمل تلك العملية المراقبة المستمرة . ككل ومة خاصة بتقبل المخاطر التشغيلية على مستوى البنكمنظ
للتخلص من تلك  التصحيحية اإلجراءات واتخاذ التشغيلية التي يتكبدها البنك فعال  من المخاطر للخسائر

المؤشرات  من مجموعة أيضا   البنك كما وضع. المستقبل الخسائر أو خفضها إلى أقصى حد ممكن في
مراقبة المخاطر التشغيلية  وأقسام العمل في البنك من أجل تسهيل وحدات كافة تغطي الرئيسية للمخاطر

 .وإدارتها بشكل فعال

 مخاطر الجرائم المالية: -

 على وقوعها حال فتؤثر سلبا   وموظفيها، المالية المؤسساتكل من  على كبيرا   خطرا   المالية الجرائم تشكل
 البنك وجود يةاستمرارتعرض أنها ثقة أصحاب المصلحة فيه، كما  وتهز البنكية خدماتهل وتقييمه البنك قوة

 على 2017 عام خالل البنك حرص لذا فقد. على الصعيدين المحلي والعالمي للخطر، وتضر بسمعته
 .المالي االحتيال مكافحة مراقبة نظام وتطوير لتحسين خطته مواصلة

 :األمن المعلوماتيمخاطر   -

إن مجال مخاطر األمن المعلوماتي مجال شاق ذا طبيعة حيوية تطرأ عليها التغييرات والتحديثات باستمرار، 
تعامل قسم أمن المعلومات في البنك السعودي لالستثمار بشكل استباقي مع تحديات أمن  2017ففي عام 

المعلومات، وقام بنشر الدفاعات والتدابير المضادة بشكل عميق في أنظمة البنك، وذلك لضمان الوقاية من 
والعمالء بشكل مواطن الضعف وتحديد ماهيتها وتصحيحها، ويقوم القسم بتقديم التدريب التوعوي للموظفين 

مستمر، باإلضافة إلى الرقابة التقنية. ويقوم البنك السعودي لالستثمار بتطبيق الحوكمة األمنية وتأصيل 
لتتوائم مع  2017التي اعتمدتها لجنة أمن المعلومات عام  ثقافتها، وقد أعد قسم أمن المعلومات استراتيجيته

المعلومات وسالمتها وضوابط الوصول بشكل تكاملي كجزء ستراتيجية العامة للبنك، وقد اعتمدت سرية اال
ال يتجزأ من كافة اإلجراءات العملية والتقنية، وقد قدمت دراسة قائمة على أساس المخاطر أجرتها )وحدة 

مثل نظام إدارة أمن  المراجعة الداخلية( باإلضافة إلى وكاالت خارجية وهيئات اعتماد التصنيف والمصادقة
 ألمن المطبق المعيار( والتي أسفرت عن نتائج مرضية، كما وقدمت منظمة ISO 27001المعلومات )

( ضمانات أخرى إضافية لتطبيق ضوابط مراقبة أمن PCI-DSS) واالئتمانية المصرفية البطاقات
ويمتثل القسم للوائح الهيئة الوطنية لألمن السيبراني وقواعد مؤسسة النقد العربي السعودي المعلومات. 

أي فترة توقف أو فقدان للقدرة العملياتية تتعلق  2017 عاملم ينتج خالل كما و .ى المعايير العالميةوأعل
انخفض مدى  -وبفضل تعزيز الرقابة-بقسم أمن المعلومات في البنك السعودي لالستثمار، وإضافة إلى ذلك 

لاير  23,000إلى  2016لاير سعودي في عام  50,000تقبل المخاطر لدى قسم أمن المعلومات من 
 .2017سعودي في عام 

 



    

 م2017 لعام تقرير مجلس اإلدارة
 

14 
 

 خطة استمرارية العمل -

محرزا  تقدما   من البنك لمدى أهمية التخطيط الستمرارية األعمال فقد واصل البنك سعيه الدؤوب إدراكا  
من شأنه  الستمرارية األعمال . وال شك أن وجود خطة فعالة2017ملحوظا  في هذا المجال خالل عام 

أزمات االنقطاع أو التوقف الخطير لعمليات  تسهيل تصدي البنك بطريقة فورية مدروسة ومنسقة لمواجهة
 البنك. 

على التصدي بفاعلية أيضا  ألي خلل أو انقطاع في عملياته  كما تساعد خطة استمرارية األعمال البنك
بعد أي كارثة أو حادث طارئ غير متوقع  الطبيعي بأسرع وقت ممكن بكفاءة وإرجاع العمليات إلى وضعها

 .العمليات بشكل كلي أو جزئي قد يعطل سير

واإلجراءات المتعلقة  بتعزيز مستوى اختبارات خطته الستمرارية األعمال 2017وقد قام البنك خالل عام 
. وامتثاال  لتعليمات مؤسسة النقد انقطاع العمل لحاالت ناجحين بها، حيث أجرى البنك اختبارين منفصلين

اختبارا  امتد لخمسة أيام متواصلة لقياس سرعة  2017العربي السعودي، أجرى البنك في شهر نوفمبر 
إصالح المشكالت التي قد تتسبب بها الكوارث في نظم البنية التحتية األساسية لتقنية المعلومات بإغالقها 

االحتياطي، ثم تشغيلها مرة أخرى في مركز تقنية المعلومات  وتشغيلها مرة أخرى من مركز المعلومات
االختبارات ناجحة ومن شأنها تعزيز الثقة بأن البنك قادر  وقد كانت تلكالرئيسي في مقر اإلدارة العامة. 

لعملياته  السنوية تقع في أي وقت. وسيواصل البنك إجراء االختبارات على التعامل مع أي حالة طارئة قد
 .استمرارية األعمالب ةالمتعلق

 وفي إطار الجهود الرامية لتوفير خدمة متواصلة ودون انقطاع لعمالئه، سوف يواصل البنك تنفيذ الدعم
معلومات احتياطي . كما يقوم البنك حاليا  ببناء مركز 2018االحتياطي الفوري لألنظمة األساسية خالل عام 

. ويواصل البنك تركيزه على تدريب الموظفين على 2018خالل عام  والذي يتوقع أن يتم تشغيله جديد
 خطة استمرارية العمل.

 على 2012وإقرارا  بجهود البنك في مجال خطة استمرارية األعمال، فقد حصل البنك في عام 
 ما حققته عملية استمرارية األعمال وعمليات مصرفية نظير ( 22301ISO) شهادة

كما تم تجديد  .رفيع، حيث أكمل البنك جهوده للحصول على الشهادةاألفراد والشركات والخزينة من مستوى 
 .2016هذه الشهادة في شهر يناير 

 

 ستراتيجية تقنية المعلوماتا

 

 ، أهمها:2017ستراتيجية إدارة تقنية المعلومات للعام اساهمت عدة عوامل في تشكيل 

(: التركيز على بناء 2019 – 2015)ستراتيجية الخمسية المعتمدة إلدارة تقنية المعلومات الخطة اال -
بنية تحتية مرنة وحلول أعمال خالقة تتوائم مع متطلبات إدارات األعمال، ومواجهة تحديات ارتفاع 
كلفة األموال،  وااللتزام المستمر بتعليمات الجهات الرقابية المصرفية المحلية والدولية، وتلبية توجيهات 

 حوكمة.مجلس اإلدارة الخاصة باالستدامة وال
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احتلت أتمتة عمليات وإجراءات منتجات جديدة مثل "التمويل المتجدد" وتسيير األعمال تلقائيا  عبر  -
أجهزة الصراف اآللي التفاعلي أولوية في هذا العام، كما تم إطالق عمليات تحويل األموال "فلكس 

مالء البنك وشريحة ( لتخدم ع2018في عام ترانسفير" في ست دول )دولتين أخرتين سيتم إضافتهما 
 عمالء بطاقات الصراف اآللي مسبقة الدفع.

تقديم تقنيات جديدة خاصة بأجهزة إيداع النقود المعدنية واستحداث بوابة إلكترونية لدعم مندوبي البيع  -
 كما تمت أتمتة إجراءات التخطيط والميزانية للبنك ككل. ،المباشر

 "إيزي بي" وق وبطاقاتات المسح اآللي وبطاقات التسإصدار بطاق تقديم تقنيات جديدة خاصة بعمليات -
كما تم تفعيل آلّيات إدارة تلك البطاقات من  الموظفين، لرواتب "إيزي بي"بطاقات لعمالة المنزلية ول

 خالل قنوات الهاتف البنكي واإلنترنت البنكي.

تنفيذ العديد من التحسينات الجديدة التي لها تأثير كبير على الخدمات والعمليات مثل تسوية الميزانية  -
الموافقات االئتمانية على العمومية، وتحديد مواعيد زيارة الفروع للعمالء عن طريق اإلنترنت، وأتمتة 

 ، والتحويالت الخيرية على جميع القنوات.العمليات النقدية
 الرئيسية على معالجة مكافحة غسل األموال، وتنفيذ تقييم العمالء على أساس المخاطر.التحسينات  -

 ، وتوفير قدرة أوسع لتلبية طلبات العمالء.الرد اآلليتعزيز جميع خدمات  -

نتيجة لمشاريع البنية التحتية مثل ترقية ذاكرة فائقة السرعة، وإدخال تنظيم معماري تحسينات رئيسية  -
 البنك لدعم تقديم خدمات أفضل.جديد ألنظمة 

 
 قطاعات البنك -

  
منتجات وخدمات  باستحداثلعمالئه  واصل خلق القيمةعددا  من اإلنجازات فقد  2017حقق البنك في عام 

 تلبية  الحتياجات عمالئه وليواكب تطلعاتهم.لديه في مختلف األنشطة والقطاعات 
ة هي: الخدمات المصرفية لألفراد، الخدمات المصرفية يتتوزع أنشطة البنك على ثالثة قطاعات أعمال رئيس

ويجري تنفيذ العمليات بين قطاعات األعمال بناء  على الشروط واألحكام التجارية من  للشركات، والخزينة،
من القوائم المالية الموحدة  29ويحتوي اإليضاح رقم خالل استخدام أسعار التحويل ومنهجيات التخصيص. 

 .2017و 2016على ملخص نتائج قطاعات األعمال لعامي 
 

 قطاع األفراد  (أ

لألفراد والهيئات والبنكية التقليدية  المتوافقة مع الضوابط الشرعية يقدم البنك تشكيلة واسعة من الخدمات
وعبر شبكة من الفروع موزعة على مناطق المملكة العربية السعودية. وتشمل الخدمات الحكومية والعامة 

الحسابات الجارية، وحسابات التوفير وحسابات الودائع ألجل، والمرابحة اإلسالمية، كما يقدم البنك 
ة من خالل فروعه. ويمتلك البنك شبك الضوابط الشرعيةمجموعة من المنتجات المصرفية المتوافقة مع 

 واسعة من أجهزة الصراف اآللي لتغطية مناطق المملكة العربية السعودية.

 قطاع الشركات  (ب

تركز الخدمات المصرفية للشركات على تقديم منتجات وخدمات مالية ذات جودة نوعية عالية للشركات 
 ومتناهية والمتوسطة الصغيرة المنشآتوقطاع األعمال من  والمؤسسات التجارية والمؤسسات المالية

. ويتم تقديم هذه الخدمات من المراكز اإلقليمية الثالثة للبنك في الرياض وجدة والخبر لتوفير حلول الصغر
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مالية مبتكرة. وتشمل الخدمات والمنتجات المالية المقدمة تمويل المشاريع، وتمويل رأس المال العامل، 
ات والصادرات، وخطابات االعتماد للدفع عند وتمويل التجارة والخدمات، واالعتمادات المستندية للوارد

االقتضاء، وخطابات الضمان، وخصم الكمبياالت، والتحصيالت بأنواعها ومنتجات أخرى متعلقة بالتجارة 
العامة والمتوافقة مع الضوابط الشرعية، كما تقدم الحلول المالية المبتكرة إلدارة النقد والتي تعتمد على 

 ألتمتة العمليات. أفضل التقنيات المتوفرة 

 قطاع الخزينة واالستثمار  ( ج

يتولى هذا القطاع مسؤولية إدارة المتاجرة بالعمالت األجنبية، وإدارة التمويل والسيولة، وإدارة المحفظة 
االستثمارية للبنك والمنتجات المالية. كما تقوم إدارة الخزينة أيضا  بإدارة هيكل الموجودات والمطلوبات 

 مخاطر أسعار الفائدة والسيولة.الخاص بالبنك، و

 

 مالء "فضي" و"ذهبي" و"بالتينيوم"برامج الع -

 من باقة البنكية عبر احتياجاتهم لتلبية خصيصا   صممت والتي لعمالئه المميزين برامج ثالثة البنك يقدم
" ذهبي"و" بالتينيوم" البرنامجان، حيث يقدم حياتهم وأسلوب نمط مع تتناسب التي والمنتجات الخدمات
 عالم في بخدمتهم يقوم إذ عمالء البنك، من لنخبة مخصصة حصرية وخدمات المستوى رفيعة بنكية عالقة
 .البنكي التعامل أساليب وبأرقى التامة الخصوصية من

 

 الخدمات البنكية للسيدات -

فرعا ، والتي تقدم كافة خدماتها  12بلغ عدد فروع البنك التي تحتوي على أقسام خاصة بالسيدات 

بما يتالءم مع تطلعات عميالت البنك، كما واصل البنك السعودي لالستثمار تقديم أفضل خدماته 

يا  تطوير الجديدة والمتطورة لعميالته وهو ما ساهم في زيادة عدد العميالت لديه. ويدرس البنك حال

البنك. لعميالتخدمات مميزة لتقديمها خصيصا    

  

 الخدمات البنكية اإللكترونية -

منتجات ت الرقمية من خالل تقديم خدمات ويستمر البنك السعودي لالستثمار رائدا  في مجال الخدما

والمالئمة مبتكرة لعمالئه والتي ُتسهم في رفع مستوى الخدمة واستمرارية التجربة البنكية السهلة 

 والتي تتوافق مع استراتيجية البنك في المجال الرقمي اإللكتروني.
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خالل السنوات الماضية، قام البنك السعودي لالستثمار بإطالق العديد من التقنيات والقنوات 

والخدمات الجديدة ليواكب التطورات العالمية في الخدمات البنكية اإللكترونية وهو ما يعتبر خطوة 

 في سعيه الدؤوب لتقديم الخدمات األفضل لعمالئه.متقدمة 

يقدم البنك السعودي لالستثمار لعمالئه األفراد قنوات متعددة تلبية  لجميع متطلبات العمالء والتي 

تشمل )الموقع اإللكتروني وتطبيقات البنك لألجهزة الذكية( وأجهزة الصراف اآللي، وأجهزة 

يضا  قنوات خاصة لعمالء الشركات أي اآللي. وتقدم الصوتالصراف التفاعلي، وقنوات الرد 

لكتروني ، وخدمات دفع الرواتب، وخدمات إدارة النقد وخدمات اإلوالمؤسسات والتي تشمل الموقع 

(B2B التي تمكن المنشآت من ربط النظام المحاسبي الخاص بهم مع أنظمة البنك لتسوية وتنفيذ )

 أي عمليات مالية آليا .

لما سبق، هنالك العديد من الخدمات والتحسينات التي قدمها البنك لعمالئه والتي يمكن و باإلضافة 

 اختصارها كما يلي:

 

  أتمتة ورقمنة العمليات الحساسة في الفروع لتمكين العمالء من إجرائها إلكترونيا  مع

 استمرارية المحافظة على مستوى الجودة األمثل عند تقديمها.

 ع إدارة خدمة العمالء عبر قنوات التواصل اإللكترونية.تسهيل تواصل العمالء م 

 .)"تصميم برنامج والء رقمي بشكل كامل )برنامج "وااو 

 ي يتضمن إصدار بطاقات مدى تقديم خدمات إصدار البطاقات على مدار الساعة والذ

 السفر. ةوبطاق

 اإللكتروني،  تصميم قناة إلكترونية خاصة لخدمة عمالء "إيزي بي" تتوفر على موقع البنك

وإطالق تطبيق خاص باألجهزة الذكية بلغات متعددة للعمالة الوافدة والعمالة المنزلية ممن 

يحملون بطاقة "إيزي بي" والتي تمكنهم من القيام بمجموعة من العمليات البنكية المختلفة، 

 كإدارة الحساب وخدمات التحويل الدولي إلكترونيا  دون الحاجة لزيارة الفروع.

 ادة الخدمات لتمكين العمالء من إجراء التعامالت المالية خارج أوقات عمل الفروع من زي

 خالل أجهزة الصراف التفاعلي.

  إطالق خدمة النقد الطارئ التي تمكن العمالء من القيام بعمليات السحب النقدي عبر جهاز

 الصراف اآللي دون الحاجة الستخدام بطاقة الصراف اآللي.

 عملة والتي يمكن إضافتها  17الت المقدمة لحاملي بطاقة السفر لتصل إلى زيادة عدد العم

 وإدارتها عبر القنوات البنكية اإللكترونية.

  تقديم خدمة "فلكس سيف" والتي تمكن العمالء من إصدار رمز التفويض لتسجيل الدخول

 صيرة. القالنصية إلى الحساب وإجراء العمليات بدال  من الحصول عليها عبر الرسائل 
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 ( إطالق خدمةB2B بشكل متكامل والتي تسمح لعمالئنا من الشركات والمنشآت الصغيرة )

والمتوسطة والجهات الحكومية من تنفيذ عمليات الدفع والتسوية بكل يسر وسهولة عبر 

 ربط أنظمتهم المحاسبية مع أنظمة البنك.

 ي وتطبيقات األجهزة الذكية تطوير وتحسين خدمات البنك اإللكترونية عبر الموقع اإللكترون

لتواكب أحدث الممارسات التقنية العالمية والتي تسهم في رفع الجودة و تقديم التجربة 

 البنكية األفضل للعمالء.

  تقديم خدمة مصادقة الوثائق اإللكترونية والتي تمّكن عمالء البنك من إرسال مستنداتهم إلى

 ترونية.طرف ثالث ليصادقها البنك عبر الوسائل اإللك

 

وفي سياق توجه المملكة االستراتيجي لتطوير ورقمنة الخدمات المالية، يعمل البنك السعودي لالستثمار 

 الهادفة (FinTech)التي تعتمد على التقنية المالية درات المبتكرة والجديدة حاليا  على العديد من المبا

التي تستهدف عمالء البنك الحاليين أو تقنية لعمليات الدفع اإللكتروني لتقديم العديد من الخدمات والحلول ال

 غيرهم.

باإلضافة إلى ذلك، أصبحت قنوات ووسائل اإلعالم الرقمية عامال  رئيسيا  في تعزيز التواصل بين البنك 
ه عند التعريف بالمنتجات والخدمات الجديدة أو لزيادة وعيهم ومعرفتهم بهذه المنتجات والخدمات ئوعمال

 مما أثمر في تحسين التجربة البنكية بين العميل والبنك.    

 

 شبكة الفروع -

 منها على أقسام فرعا   12 يحتويفرعا   49 م2017ديسمبر من عام  31إجمالي عدد فروع البنك في  بلغ
في أنحاء المملكة العربية  أجهزة صراف تفاعلي 4وف آلي اجهاز صر 416للسيدات. يقوم البنك بتشغيل 
  9,178ليصل مجموع األجهزة إلى  2017جهاز نقاط بيع في عام  386السعودية. كما أضاف البنك 

 .ا  جهاز

  برنامج )األصالة( للمصرفية اإلسالمية -
يقدم البنك تحت برنامج )األصالة( عدة منتجات متوافقة مع الضوابط الشرعية. وقد أعطيت هذه المنتجات 

إدراكا  من البنك بازدياد االهتمام الخاص لضمان توافقها مع الضوابط الشرعية ومالءمتها للسوق المحلي 
اعتبارها توجها  استراتيجيا  الطلب على المنتجات والخدمات اإلسالمية وأهمية المصرفية اإلسالمية، ب

للبنوك العاملة في المملكة والمنطقة. ويقوم البنك من خالل هذا البرنامج بتشغيل خمسة وأربعون فرعا  
تعمل وفق أحكام الشريعة اإلسالمية، وقد تمكن البنك من رفع حجم التمويل والودائع المتوافقة مع 

 37.3 م2017ديسمبر  31الضوابط الشرعية في مع ، حيث بلغت القروض المتوافقة الضوابط الشرعية
 58.4 م2017ديسمبر  31في الضوابط الشرعية مليار لاير سعودي. كما بلغت الودائع المتوافقة مع 

 % من إجمالي الودائع.87مليار لاير سعودي أي ما نسبته 
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 ستراتيجية الشراكات اال -

 يمتلك البنك أربع شركات تابعة وهم:

   إدارة : والتي تقدم خدمات الوساطة و)االستثمار كابيتال( اطةلألوراق المالية والوسشركة االستثمار
. مليون لاير سعودي 250ويبلغ رأس مالها  األصول وخدمات الترتيب والحفظ في األوراق المالية،

%. جميع األسهم 100مليون سهم ويمتلك البنك جميع األسهم بنسبة  25عدد األسهم المصدرة فيها 
الصادرة تعتبر عادية وال يوجد أي أدوات دين على الشركة. تأسست الشركة كشركة ذات مسؤولية 

. تقدم الشركة خدمات 2015وتم تحويلها لشركة مساهمة مقفلة في عام  2007محدودة في يوليو 
استثمارية على شكل صناديق استثمار ومحافظ وخدمات الحفظ واستشارات مصرفية استثمارية، 

، 2017ديسمبر  31مليون لاير سعودي كما في  6,816مجموع الموجودات تحت إدارتها  وقد بلغ
 مليون لاير سعودي مدار تحت محافظ متوافقة مع الضوابط الشرعية.   2,219منها 

  شركة السعودي لالستثمار العقارية المحدودة: وهي شركة ذات مسؤولية محدودة يبلغ رأس مالها
%، وال يوجد أي أدوات دين على الشركة. 100لك البنك فيها نسبة لاير سعودي ويمتألف  500

 نشاطها الرئيسي هو حفظ األصول العقارية المفرغة للبنك على سبيل الضمانات.

  25شركة السعودي األولى لالستثمار المحدودة: وهي شركة ذات مسؤولية محدودة يبلغ رأس مالها 
%، وال يوجد أي أدوات دين على الشركة. نشاطها 100لاير سعودي ويمتلك البنك فيها نسبة  ألف

 الرئيسي هو تملك أسهم في شركة أمريكان إكسبريس السعودية.

  لألسواق المحدودة": تم تسجيل الشركة كشركة ذات مسؤولية  البنك السعودي لالستثمار"شركة
%. ال يوجد لدى الشركة 100. يمتلك البنك فيها نسبة 2017محدودة في جزر كايمان في يوليو 

أي أدوات دين مصدرة. النشاط الرئيسي للشركة هو القيام بعمليات المشتقات المالية باإلضافة إلى 
 البنك.عمليات إعادة الشراء نيابة عن 

 
باإلضافة إلى ما سبق، يساهم البنك السعودي لالستثمار في ثالثة شركات زميلة في المملكة العربية 

 السعودية وذلك على النحو التالي :

  100شركة أمريكان إكسبريس )السعودية(: وهي شركة مساهمة سعودية مقفلة يبلغ رأس مالها 
مليون سهم تمثل  5مليون سهم ويمتلك البنك  10مليون لاير سعودي. عدد األسهم المصدرة فيها 

% من األسهم المصدرة، ونشاطها الرئيسي هو إصدار البطاقات االئتمانية وتقديم منتجات 50
 وخدمات أمريكان إكسبريس األخرى في المملكة.

  550شركة أوريكس السعودية للتأجير التمويلي: وهي شركة مساهمة سعودية مقفلة يبلغ رأس مالها 
مليون سهم  20.90مليون سهم ويمتلك البنك  55يون لاير سعودي. عدد األسهم المصدرة فيها مل

 % من األسهم المصدرة. ونشاطها الرئيسي هو تقديم خدمات التأجير التمويلي في المملكة.38تمثل 

 لها شركة أمالك العالمية للتمويل والتطوير العقاري: وهي شركة مساهمة سعودية مقفلة يبلغ رأس ما
مليون  29مليون سهم ويمتلك البنك  90.3مليون لاير سعودي. عدد األسهم المصدرة فيها  903

% من األسهم المصدرة. ونشاطها الرئيسي هو تقديم منتجات وخدمات التمويل 32سهم تمثل 
 العقاري.
 أعاله مسجلة وتعمل في المملكة العربية السعودية.الزميلة جميع الشركات 

 

 ئتمانيالتصنيف اال -
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يعتبر التصنيف االئتماني عنصرا  مهما  للمشاركة في األسواق المالية العالمية، وبما أن االقتصاد العالمي 
يتجه نحو التكامل، لم تعد عملية التصنيف االئتماني ضرورية لمجرد ضمان التمويل والدخول إلى أسواق 

في إدارة المخاطر المعترف بها دوليا . وخالل  رأس المال فحسب، بل إلظهار االلتزام باتباع أعلى المعايير
ند بورز" و "فيتش" للتقييم آالعام، قام البنك بمراجعة شاملة لتصنيفه االئتماني من خالل وكالتي "ستاندرد 

 االئتماني. 

مع ” ( A-2“ / “BBB“ند بورز" باإلبقاء على تصنيف البنك بمنح البنك ) آقامت وكالة " ستاندرد كما و
ند بورز" آنظرة مستقرة لألجلين الطويل والقصير بدون تقلبات تستحق الذكر، وتعرف وكالة "ستاندرد 

 هذين التصنيفين كالتالي:

     :التصنيف طويل األجل للمصدر 
يمتلك قدرة مالءمة قوية على الوفاء بالتزاماته المالية، لكنه ” BBB“المقترض الحاصل على تصنيف 

للتأثيرات السلبية الناتجة عن التغيرات في الظروف واألحوال االقتصادية من  -نوعا  ما- أكثر عرضة
 المقترضين الحاصلين على تصنيفات أعلى.

  شهراً(: 12التصنيف قصير األجل للمصدر )أقل من 
- يمتلك مقدرة مقبولة على الوفاء بالتزاماته المالية إال أنه أكثر عرضة” A-2“المقترض الحاصل على 

للتأثيرات السلبية الناتجة عن التغيرات في الظروف واألحوال االقتصادية من المقترضين  -وعا  مان
 الحاصلين على تصنيفات أعلى. 

مع تغيير النظرة من سالبة إلى مستقرة ”( BBB+“ / “F2)“وقد منحت وكالة "فيتش" البنك تصنيف 
 لتصنيفين كالتالي:لألجلين الطويل والقصير. وتعرف وكالة "فيتش" هذين ا

 

 :التصنيف طويل األجل للمصدر 
إلى وجود توقعات متدنية لمخاطر االئتمان. ولدى المصدر قدرة قوية على “BBB+” يشير التصنيف 

الوفاء بااللتزامات المالية، إال أن هذه القدرة أكثر عرضة للتغيرات في الظروف واألحوال االقتصادية 
 من الحاصلين على تصنيفات أعلى.

  شهراً(: 12التصنيف قصير األجل للمصدر )أقل من 
إلى جودة االئتمان مع مقدرة مقبولة على الوفاء بااللتزامات المالية، إالّ أن هامش ” F2“يشير تصنيف 

 األمان ليس بحجم هامش األمان للحاصلين على تصنيفات أعلى.
 

صوله المالية، ومستوى الرسملة مدعومين جاءت هذه التصنيفات نتيجة لقوة األداء المالي للبنك، ولجودة أ
بسياسة مستقرة ومحافظة، ودرجة سيولة كافية. وتأخذ هذه التصنيفات باالعتبار أن البنك يعمل في أحد 
أقوى القطاعات المصرفية وأفضلها تنظيما  في الشرق األوسط وجميع األسواق الناشئة. وتعكس هذه 

ند بورز" و "فيتش" التقييم االئتماني لألساسيات االقتصادية آدرد التصنيفات الممنوحة من قبل وكالتي "ستان
 المتينة للمملكة باإلضافة إلى تصنيفاتها االئتمانية السيادية.

ند بورز" و "فيتش" تعتبر "معايير تصنيف استثمارية" في آتصنيفات من قبل وكالتي "ستاندرد هذه ال
 األسواق العالمية.
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  االلتزام إدارة -

 عن والتقارير والمراقبة المشورة وتقديم وتقييم بتحديد تقوم مستقلة عمل مجموعة هي لتزاماال مجموعة إن

يؤثر سلبا   قد ما أو المالية والخسائر واإلدارية القانونية لعقوباتل يعرضه قد بما البنك التزام عدم مخاطر

 .المهنية والممارسات السليمة السلوك معايير أو والضوابط باللوائح التزامه عدم بسبب البنك سمعة على

 األساسي للدور ا  نظر لنجاحه  األساسية العوامل أحد هي ستثمارلال السعودي البنك في لتزاماال مجموعة إن

 العقوبات من وحمايتهم والمودعين المساهمين ومصالح ومصداقيته البنك سمعة على للحفاظ به تقوم الذي

 :طريق عن وذلك

 

 المالية والمخالفات السمعة ومخاطر المنهجية المخاطر والسيما المخاطر، من الوقاية - 1

 الرقابية الهيئات مع العالقات توطيد. 2

 عمليات بمكافحة يتعلق فيما خاصة الجرائم، في البنك وقنوات منتجات استخدام لمنع وأطر آليات وضع. 3

 اإلرهاب وتمويل األموال غسل

 البنكية األعمال في المهنية والممارسات القيم حماية. 4

 

 اإلدارة مجلس أعضاء من ابتداء   ،ستثمارلال السعودي البنك أحد أولويات لتزاماال مبادئ تطبيق ويعد

 أنشأت التي العليا اإلدارة وتؤكد كما. الموظفين جميع ليشمل ستثمارلال السعودي البنك في التنفيذية واإلدارة

 يقتصر ال والذي المبادئ هذه تقتضيه بما لتزاماال على والنزاهة ةاألمان من عالية معايير إلى تستند ثقافة

 ستثمارلال السعودي البنك من موظفي موظف كل مسؤولية هو بل فحسب لتزاماال مجموعة موظفي على

 .والتشغيلية التجارية األنشطة من يتجزأ ال ا  جزء يكون أن ويجب

 
 إدارة ضمان الجودة  -

قامت مجموعة الجودة بعدد من اإلجراءات والبرامج لتلبية متطلبات مؤسسة النقد العربي السعودي ودعما  
 ، ومن أهم هذه البرامج:البنكيةلروح التطوير واالبتكار ومن أجل االلتزام بأفضل المعايير 

  متطلبات دعم الحوكمة المركزية وذلك بإنشاء مذكرة موافقة لكل منتج أو خدمة مقدمة لتلبية
مؤسسة النقد العربي السعودي وتنفيذ الضوابط اإللزامية وتحديد أي خطر في هذه المنتجات 

 أو الخدمات قبل طرحها.

  من معالجة شكاوى العمالء وفقا  لمتطلبات مؤسسة النقد العربي 100المحافظة على نسبة ٪
الخدمة لعام   شكوى ضمن اتفاقية مستوى 4,700السعودي، حيث تم التعامل مع أكثر من 

، كما قامت مجموعة الجودة أيضا  بحل الشكاوى الداخلية للموظفين وفق اإلطار 2017
 الزمني المتفق عليه لضمان االلتزام بأفضل معايير الجودة ودعما  النسيابية العمل.

  دعم حماية العمالء من خالل عمل مجموعة متنوعة من حمالت التوعية المصرفية في
وطبع الكتيبات  موظفيهاوتدريب الفروع كتروني ومن خالل زيارة موقع البنك اإلل
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والبروشورات اإلرشادية، كما قامت المجموعة بعمل حمالت توعوية للعمالء وللمجتمع 
 وذلك عن طريق منصات وزيارات تم تنظيمها لعدة قطاعات حكومية وخاصة. 

  تم تجديد شهادة(9001:2008ISO ) ى العمالء، والتي في مجال إدارة ومعالجة شكاو
 تظهر التزامنا بالتحسين المستمر للعمليات وتقديم أفضل الخدمات.

 كما عمدت المجموعة لتحسين تجربة العميل وتعزيز العالمة التجارية للبنك وذلك من خالل:

  عميل، وقياس مستوى رضاهم عن منتجات وخدمات  150,000استطالع آراء أكثر من
البنك وكفاءة القنوات اإللكترونية ومشاركة هذه النتائج مع إدارات البنك المختلفة لتعزيز 

 العمليات واإلرتقاء بها.

 .أتمتة عملية جمع مرئيات ومالحظات العمالء عن طريق نظام إدارة عالقات العمالء 

 البنك اإللكتروني لعرض نتائج استطالعات العمالء،  إنشاء صفحة صوت العميل على موقع
 وإضافة قناة جديدة لجمع مالحظات العمالء من خالل البريد اإللكتروني.

  6موظف هذا العام على آليات تطوير الجودة ) 50قامت مجموعة الجودة بتدريب أكثر من 
لتعزيز  موظفا   150ورش عمل ألكثر من  10( وكذلك بعمل أكثر من آند الينسيجما 

 .تهاوأهميالجودة ونشر ثقافة 
 
 

 نتيجة  لهذه المبادرات تمكن البنك من الحصول على:

  في دورتها الثالثة من قبل الهيئة السعودية  2016جائزة الملك عبدالعزيز للجودة
سنوات من تاريخ  ثالث، والتي تمتد صالحية شهادتها لللمواصفات والمقاييس والجودة

 الحصول عليها.

 بنك سعودي في مؤشر جودة الخدمة " أفضلSQI( من شركة 5.0من  3.25" بنسبة )
 فانيلتا، ويتم حاليا  العمل على المرحلة الثانية من المشروع.

 

 سياسة توزيع األرباح -

يوزع الربح السنوي الصافي للبنك بناء  على توصيات مجلس اإلدارة ووفق ما تنص عليه لوائح اإلشراف 
 البنكي كما يلي:

حجز المبالغ الضرورية لدفع الزكاة عن حصة الشركاء السعوديين وضريبة الدخل عن حصة الشركاء  (أ
األجانب حسب النظام المطبق في المملكة. يقوم البنك بدفع المبالغ إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل ومن 

الشركاء األجانب من  ثم يقوم بخصم الزكاة المستحقة على الشركاء السعوديين والضريبة المستحقة على
 صافي األرباح.
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% من األرباح المتبقية من الصافي وذلك بعد خصم الزكاة والضريبة 25تخصيص ما ال يقل عن  (ب
المستحقتين حسبما ورد في النقطة "أ" أعاله إلى االحتياطي النظامي إلى أن يعادل هذا االحتياطي على 

 األقل رأس المال المدفوع.
م ما ورد أعاله في النقطتين "أ" و "ب" وفق ما يراه مجلس اإلدارة وبموافقة يستخدم المتبقي بعد خص (ج

 الجمعية العمومية.

 
لاير  0.5مليون لاير سعودي بواقع  350أوصى مجلس اإلدارة توزيعات أرباح نقدية بقيمة  2016في عام 

مليون لاير  70سعودي للسهم وذلك بعد الزكاة التي سيتم استقطاعها من المساهمين السعوديين والبالغة 
 اسميةقيمة مليون سهم ب 500سعودي. هذا وقد أوصى مجلس اإلدارة أيضا  بإصدار أسهم مجانية مقدارها 

. وقد تم اعتماد هذه األرباح ا  قائم ا  سهم 14لاير سعودي لكل سهم، بما يعني منح سهم مجاني واحد لكل  10
أبريل  18هـ الموافق 1438رجب  21في اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي انعقدت بتاريخ 

2017. 

  النظامية والمدفوعات الزكاة -

على المساهمين السعوديين من حصتهم من األرباح الموزعة. أما ضريبة الدخل تحسم الزكاة المستحقة 
المستحقة وغير المدفوعة من قبل المساهمين غير السعوديين على حصتهم من األرباح فيتم حسمها من 

 األرباح الموزعة.

مليون لاير سعودي للزكاة لصالح حملة األسهم السعوديين. كما بلغت ضريبة  24.3وقد دفع البنك ما قيمته 
خالل العام  مليون لاير سعودي 12.2 الدخل المستحقة والمدفوعة من قبل المساهمين غير السعوديين

مليون لاير سعودي كضرائب  2.1. وقد قام البنك أيضا  بدفع ما قيمته 2017ديسمبر  31المنتهي في 
 .2017ديسمبر  31ن المدفوعات لغير المقيمين خالل العام المنتهي في استقطاع م

 277قام البنك باستالم تقديرات إضافية للزكاة وضريبة الدخل والضرائب المستقطعة بإجمالي مبلغ يقارب 
مليون لاير سعودي يخص إقرارات الزكاة، وضريبة الدخل للبنك وضرائب مستقطعة عن األعوام من 

 . قام البنك بتقديم استئناف عن هذه التقديرات.2009إلى  2003

مليون لاير سعودي  وذلك عن اإلقرار الزكوي  383استلم البنك أيضا  تقديرات زكاة بمبلغ إضافي قدره 
. هذه التقديرات اإلضافية كانت بسبب قيام البنك بخصم استثمارات محددة 2013و 2011و 2010لألعوام 

ضريبة الدخل. وقد قام البنك باستئناف والذي لم تسمح به مصلحة الزكاة ووي، طويلة األجل من الوعاء الزك
هذه التقديرات لدى مصلحة الزكاة وضريبة الدخل بعد التشاور مع مستشاري الزكاة الُمعينين، ولم يصل 

 مة البنك أي رد بهذا الخصوص. ال يمكن في الوقت الحالي البت بشكل أكيد بشأن أي تقدير معقول حول القي

 النهائية للزكاة المفروضة. 

 21مليون لاير سعودي كتأمينات اجتماعية للموظفين والتي تتضمن مبلغ  47.2كما قام البنك بدفع ما قيمته 
 2017ديسمبر  31مليون لاير سعودي تمثل الحصص المدفوعة من قبل الموظفين خالل العام المنتهي في 

مليون لاير سعودي مقابل  1.5ما قام البنك أيضا  بدفع ما قيمته للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية. ك
 ديسمبر  31رسوم تأشيرات ورسوم حكومية أخرى مرتبطة وكذلك رسوم بلديات خالل العام المنتهي في 
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2017. 

 النظامية والجزاءات العقوبات -

 :2017التالية خالل عام مليون لاير سعودي للجهات الرقابية  0.63قام البنك بدفع غرامات قدرها 

 

 الموارد البشرية:

 للبنك البشري المال رأس في ستثماراال من عائد أعلى تحقيق إلى البشرية الموارد إدارة تسعى

 لسد الكفاءات أفضل ستقطابا البشرية الموارد إدارة مهام تشمل كما. المالية المخاطر وخفض

 الموارد إدارة تشمل حيث ،عليها والحفاظ وتطويرها المؤهلة الكفاءات من البنك حتياجاتا

 عالقاتو واألجور، المزاياو األداء، إدارةو التوظيف، قسم مثل األقسام من ا  عدد البشرية

 .والتطوير التدريبو البشرية، الموارد إدارة نظامو الرواتب،و الموظفين،

 

 

 

 

العقوبة/الجزاء/التدبير 
 االحترازي/القيد االحتياطي

 الجهة الموقعة للمخالفة أسباب المخالفة
سبل عالجها وتفادي وقوعها في 

 المستقبل

 مؤسسة النقد العربي السعودي مخالفة تعليمات المؤسسة اإلشرافية 20,000
 االلتزام بأخذ الموافقات الالزمة قبل البدء

 في أي مشاريع مستقبلية

 مؤسسة النقد العربي السعودي مخالفة تعليمات المؤسسة اإلشرافية 45,000

رفع كفاءة نقاط البيع ومتابعتها بشكل 
 يومي

30,000 
 

 مؤسسة النقد العربي السعودي مخالفة تعليمات المؤسسة اإلشرافية

10,000 
 

 العربي السعوديمؤسسة النقد  مخالفة تعليمات المؤسسة اإلشرافية

35,000 
مخالفة تعليمات المؤسسة الخاصة بحماية 

 العمالء
 مؤسسة النقد العربي السعودي

زيادة فاعلية معالجة المطالبات ومتابعتها 
 بشكل يومي

20,000 
 

مخالفة تعليمات المؤسسة الخاصة بحماية 
 العمالء

 مؤسسة النقد العربي السعودي

10,000 
 

المؤسسة الخاصة بحماية مخالفة تعليمات 
 العمالء

 مؤسسة النقد العربي السعودي

455,400 
مخالفة تعليمات المؤسسة الخاصة ببذل 

 العناية الواجبة
 مؤسسة النقد العربي السعودي

 الحفاظ لضمان الحجب عملية إعادة تنظيم
وتوثيق عمليات  اإلدارات موافقة على

 الحجب واإللغاء

 مؤسسة النقد العربي السعودي المؤسسة اإلشرافيةمخالفة تعليمات  5,000
تنظيم عمليات التحويل وضمان توفر 
جميع العناصر المطلوبة خالل هذا 

 اإلجراء
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   والتدريب السعودة -

% كما 85.4نتيجة اللتزام البنك في استمرار زيادة نسبة توطين الوظائف بلغت نسبة الموظفين السعوديين 
 . 2016% بنهاية عام 84 ـمقارنة ب 2017ديسمبر  31في  

كما حرصت إدارة البنك على الحفاظ على نسبة العنصر النسائي في البنك من خالل برامج التدريب 
 % من مجموع القوى العاملة.  18.3لتتواكب مع تطلعات البنك لتصل إلى  السعودةوالتأهيل وبرامج 

رنامج أي ب 219، قدم البنك مجموعة برامج تدريبية بعدد 2017ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في 
 يوم  تدريبي تم تقديمه لموظفي البنك بمختلف اإلدارات. 4,491بمعدل 

ومتدربة لبرنامج  ا  متدرب 65قام البنك بتقديم برنامج جديد للتدريب الصيفي، حيث انضم  2017في عام  
 أسابيع متصلة.  8متخصص في الحاسب وعلومه لمدة 

مثل التعليم اإللكتروني والتعليم )يع القنوات اإللكترونية وخالل هذا العام، قام البنك بزيادة استخدام جم
في القنوات  مختلفبرنامج  9,000وذلك من خالل توفير أكثر من  (المرئي والمكتبة اإللكترونية

اإللكترونية لمساعدة جميع الموظفين في البنك لتنمية وتطوير كفاءاتهم حيث أتيحت جميع القنوات 
ات طوال أيام األسبوع وعلى مدار الساعة ويمكن الوصول إليها من أي مكان اإللكترونية في جميع األوق

 باستخدام أجهزة الحاسب والهواتف الذكية، ومتاحة باللغتين العربية واإلنجليزية.

  الموظفين مزايا -

العريضة ُتستحق المزايا واجبة السداد للموظفين إما عند انتهاء خدماتهم أو خالل مدة عملهم وفقا  للخطوط 
المنصوص عليها في نظام العمل السعودي ووفقا  لسياسات البنك. وقد بلغت قيمة المخصصات التي تم 

مليون  32.3فيما يخص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  2017ديسمبر  31تجنيبها خالل السنة المنتهية في 
 31مليون لاير سعودي كما في  186.3لاير سعودي ويبلغ رصيد مكافأة نهاية الخدمة المتراكم ما يقارب 

 .2017ديسمبر 
يقدم البنك لموظفيه المؤهلين )الموظفين( برنامج تحفيزي محسوب على أساس األسهم )البرنامج( يسمى 
"برنامج منحة األسهم للموظفين". بموجب هذا البرنامج يقوم البنك بمنح الموظفين أسهم يتم اكتسابها خالل 

برنامج على أساس قيمة األسهم في تاريخ الشراء، والتي يبدأ االعتراف بها خالل أربع سنوات. تقاس تكلفة ال
الفترة التي ينص خاللها الوفاء بشرط الخدمة باستخدام طريقه تسعير مناسبة، والتي تنتهي بتاريخ 
 االستحقاق. تسجل خيارات أسهم الموظفين من قبل البنك بالتكلفة، وتظهر كبند مخصوم من حقوق الملكية
بعد تعديل مصاريف المعامالت، وتوزيعات األرباح، وأرباح أو خسائر بيع األسهم.  قام البنك خالل عام 

مليون لاير سعودي وبلغ رصيد البرنامج  21.6سمها  بقيمة إجمالية قدرها  1,592,318بمنح  2017
ئم المالية من القوا 38. يحتوي اإليضاح رقم 2017ديسمبر  31مليون لاير سعودي كما في  24.2

 الموحدة على معلومات إضافية حول البرنامج.
كما يقوم البنك بتقديم برامج أخرى لالدخار واألمان الوظيفي لموظفيه المؤهلين مبنية على مساهمة مشتركة 
بين الموظف والبنك. تدفع هذه المساهمات للموظفين في تاريخ استحقاق كل برنامج. وقد بلغت أرصدة 

 31مليون لاير سعودي كما في  24.3برنامجي األمان الوظيفي واالدخار ما يقارب المخصصات لكل من 
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مليون لاير  18.2. كما بلغت قيمة المخصصات التي تم تجنيبها للبرنامجين ما يقارب 2017ديسمبر 
 .2017سعودي في عام 

 

  العالقة ذات األطراف مع المعامالت -

أطراف ذات عالقة. كما تخضع أرصدة ومعامالت األطراف ذات يقوم البنك في سياق أعماله بالتعامل مع 
العالقة ألحكام نظام مراقبة البنوك واألنظمة األخرى الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي. وقد 

تحديثا  لمبادئ حوكمة الشركات للبنوك العاملة في  2014أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي خالل عام 
السعودية التي تعرف األطراف ذات العالقة والحاجة إلى معالجة تلك المعامالت ذات الصلة المملكة العربية 

بشكل عادل وبدون إعطاء أولوية لتلك األطراف وتحدد تضارب المصالح المحتمل ضمن تلك المعامالت، 
 وكذلك تقرر متطلبات اإلفصاح عن تلك المعامالت الخاصة باألطراف ذات العالقة.

 
تحديث سياسة التعريف واإلفصاح عن معامالت األطراف ذات العالقة لتتوافق هذه السياسة مع قام البنك ب

اللوائح الجديدة الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي، والتي وافق عليها مجلس إدارة البنك. وتشمل 
 هذِه اللوائح التعريفات التالية بخصوص األطراف ذات العالقة:

 

 فراد األسرة المباشرينإدارة البنك و/أو أ 

 المساهمين الرئيسيين للبنك و/أو أفراد األسرة المباشرين 

 الشركات الزميلة للبنك والمنشآت التي يتم المحاسبة عنها باستخدام طريقة الملكية 

 صناديق منافع موظفي البنك مثل التقاعد أو خطط المنافع األخرى التي يديرها البنك 

 والسياسات التشغيلية الخاصة بها تتأثر جوهريا  بشكل مباشر أو غير  أي أطراف أخرى تكون إدارتها
 مباشر بالبنك

 
تشمل إدارة البنك أولئك األشخاص الذين يتحملون المسؤولية لتحقيق أهداف البنك والذين لديهم السلطة 

عريف اإلدارة لوضع السياسات واتخاذ القرارات التي تتم من خاللها متابعة تلك األهداف. وبالتالي يشمل ت
أعضاء مجلس إدارة البنك وأعضاء إدارة البنك التي تتطلب اعتماد عدم الممانعة من مؤسسة النقد العربي 

 السعودي.
 

يشمل أفراد األسرة المباشرين اآلباء واألزواج واألوالد واألحفاد والذين قد يكونوا مساهمين رئيسيين أو 
متحكمين مؤثرين أو تؤدي العالقة األسرية بينهم إلى أن أعضاء مجلس اإلدارة والذين يمكن اعتبارهم 

 يكونوا متحكمين أو مؤثرين.
 

% من حق التصويت في ملكية البنك و/ أو 5يشمل المساهمين الرئيسيين المالك الذين يملكون أكثر من 
 مصلحة التصويت للبنك.
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 كاآلتي: 2017ديسمبر  31تتلخص األرصدة الناتجة عن هذه المعامالت والمدرجة في القوائم المالية الموحدة كما في 
  

2017  

الرياالت بآالف  

 السعوديـــة
 

 إدارة البنك و/أو أفراد األسرة المباشرين: 

 قروض وسلف  88,334

 ودائع العمالء 227,848

األولىصكوك الشريحة  2,000  

 التعهدات وااللتزامات المحتملة 1,880

ن للبنك و/أو أفراد األسرة المباشرين:ون الرئيسيوالمساهم   

 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى 12,241

 قروض وسلف 126,214

 ودائع العمالء 10,416,049

 سندات دين ثانوية 700,000

 التعهدات وااللتزامات المحتملة 372,991

ستخدام طريقة الملكية:ات التي يتم المحاسبة عنها بآالشركات المنتسبة للبنك والمنش   

 قروض وسلف  596,117

 ودائع العمالء 104,094

 التعهدات وااللتزامات المحتملة 106,317

البنك:يديرها صناديق منافع موظفي البنك مثل التقاعد أو خطط المنافع األخرى التي    

العمالء ومطلوبات أخرىودائع  152,572  
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باإليرادات والمصاريف المتعلقة بالمعامالت مع األطراف ذات العالقة والمدرجة في القوائم المالية  تحليالً فيما يلي 
 الموحدة:

 
 

 :لهمجلس اإلدارة واللجان التابعة 

 دارةاإلمجلس تكوين  -

تخاب أعضاء مجلس إدارة البنك لدورته نبا 2016يناير  25نعقدة بتاريخ مقامت الجمعية العامة العادية ال

عادة انتخاب جميع إوالتي تم فيها ولمدة ثالث سنوات  2016فبراير  14القادمة والتي بدأت بتاريخ 

كالتالي: عضاءاأل

2017  

 بآالف الرياالت

 السعوديـــة
 

 إدارة البنك و/أو أفراد األسرة المباشرين: 

 دخل عموالت خاصة 3,093

 مصاريف عموالت خاصة 34

 أتعاب خدمات بنكية 20

ن للبنك و/أو أفراد األسرة المباشرين:ون الرئيسيوالمساهم   

 دخل عموالت خاصة 42,671

 مصاريف عموالت خاصة 27,039

 دخل أتعاب خدمات بنكية 4,219

 إيجار ومصاريف مباني )إيجار مبنى( 7,758

طريقة الملكية: باستخدامالتي يتم المحاسبة عنها  والمنشآتالشركات المنتسبة للبنك    

 دخل عموالت خاصة 8,736

 مصاريف عموالت خاصة 9

 دخل أتعاب خدمات بنكية 5,607

البنك: يديرهاصناديق منافع موظفي البنك مثل التقاعد أو خطط المنافع األخرى التي    

 مصاريف عموالت خاصة -
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.وخبراتهــم ومؤهالتهــم والســابقة الحاليــة ووظائفهــم التنفيذيــة، واإلدارة اللجــان، وأعضــاء اإلدارة، مجلــس أعضــاء أســماء -  

 االسم العضوية الوظائف الحالية الوظائف السابقة المؤهالت العضوية الحالية العضوية السابقة
 داخل المملكة:

رامكو السعوديةأعضو مجلس إدارة . 1  

لشركة لعضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي  .2

سكيكو -السعودية الموحدة للكهرباء   

رامكو السعودية أمصفاة عضو مجلس إدارة شركة . 3

سامرف –موبيل المحدودة   

 خارج المملكة:

أويل )كوريا(-إس عضو مجلس إدارة. 1  

بيترون )الفلبين(عضو مجلس إدارة  .2  

عضو مجلس إدارة موتور أويل هيالس )اليونان( .3  

شركة البترول السعودية الدولية  عضو مجلس إدارة .4

 )الواليات المتحدة(

رئيس لجنة أعضاء الشركات موتيفا )الواليات  .5

 المتحدة(

 -البحار رامكو فيما وراءأعضو مجلس إدارة شركة  .6

 هولندا

عضو مجلس إدارة شركة هاليبيرتون )الواليات  .7

 المتحدة(

المجلس  - جي بي مورجان تشيس وشركاه .8

 االستشاري الدولي )الواليات المتحدة(

شلمبرجير لالستشارات التجارية )المجلس  .9

فرنسا -االستشاري(   

ريليانس المجلس االستشاري الدولي )الهند( .10  

 

 

 

 

 

 

 حصانة لالستثمار. 1

 الخطوط العربية السعودية. 2

 لالستثمارالبنك السعودي . 3

 الزامل للصناعة . 4

العلوم السياسية من  بكالوريوس .1

مريكية في القاهرة الجامعة األ

 وبيروت

 

الرئيس وكبير اإلداريين التنفيذيين ألرامكو  .1

 السعودية

 

رامكو(أللرئيس لألعمال الدولية ) تنفيذيا   نائبا   .2  

 

 الموظفين  لشؤونرامكو ألرئيس  نائبا   .3

 

 

 

 

 

 

 متقاعد

)رئيس عضو غير تنفيذي 

إدارة البنك مجلس 

(السعودي لالستثمار  

 عبدهللا بن صالح بن جمعة
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بتروكيم. 1  

سبكيم. 2  

للبوليمرات الشركة السعودية. 3  

)االمارات( - للتوزيعشركة بوليمرات الخليج . 4  

للتأمينالتعاونية . 1  

لالستثمارالبنك السعودي . 2  

المتحدة للتأمين )البحرين(. 3  

من جامعة نورث  اقتصاد بكالوريوس

يسترنإ  

)المؤسسة العامة االستثمار نائب المحافظ لشؤون  .1

 للتقاعد(

المالي )المؤسسة العامة  لالستثمارمدير عام  .2

 للتقاعد(

رئيس متعاملين، أسواق السندات العالمية )مؤسسة  .3

 النقد العربي السعودي(

السندات العالمية  أسواقمساعد رئيس متعاملين،  .4

 )مؤسسة النقد العربي السعودي(

أمين تعامل أول، أسواق السندات العالمية )مؤسسة  .5

 النقد العربي السعودي(

 

 مستشار 

)شركة االستثمارات 

 الرائدة(

غير تنفيذي )نائب عضو 

 الرئيس(
 عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخميس

اإلنشاءات لمدراءالجمعية األمريكية  .1  

ية األمريكية للمهندسين المدنيينالجمع .2  

الجمعية األمريكية للهندسة القيمية .3  

البريطانيةجمعية التحكيم  .4  

جمعية إدارة المشاريع .5  

الجمعية األمريكية للتحكيم .6  

 

لالستثمارالبنك السعودي  .1  

 

كلية  –بكالوريوس هندسة مدنية  -1

الواليات المتحدة  –سانت مارتن 

 األمريكية

 –ماجستير هندسة إنشائية وإدارة  -2

الواليات المتحدة  –جامعة واشنطن 

 األمريكية

 –دكتوراه هندسة إنشائية وإدارة  -3

الواليات المتحدة  –جامعة واشنطن 

ةاألمريكي  

 -إدارة اإلنشاء والصيانة  -مدير عقود اإلنشاءات  .1
 نوزارة الدفاع والطيرا -سالح المهندسين 

 القوات -مساعد مدير إدارة اإلنشاء والصيانة . 2
 وزارة الدفاع والطيران -البرية 

اإلدارة العامة  -مساعد مدير إدارة اإلنشاء . 3
 وزارة الدفاع والطيران -لعسكرية لألشغال ا

اإلدارة العامة لألشغال  -مدير إدارة المشاريع . 4
 الدفاع والطيرانوزارة  -العسكرية 

اإلدارة العامة لألشغال  –مدير إدارة اإلنشاء . 5
 وزارة الدفاع والطيران –العسكرية 

طلب وحصـل على تقاعد مبكر برتبة عقيد . 6
 ة في القطاع العسكريبعد خدمـ مهندس

رئيس مجلس إدارة . 1
األشغال اإلنشائية شركة 

"لالستشارات  -  المحدودة
سعودي  الهندسية  "
 ”بروجاكس

رئيس مجلس إدارة . 2
شركة فؤاد سعود الصالح 

لالستشارات الهندسية 
 "بروجاكس"

 

 

 

فؤاد بن سعود الصالح د. عضو غير تنفيذي   

العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة صافوال .1  

إعمار، المدينة  –العضوالمنتدب والرئيس التنفيذي  .2

 االقتصادية

مجلس إدارة شركة المراعي .3  

همجلس إدارة بند .4  

دارة المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعيةإمجلس  .5  

مجلس إدارة شركة حصانة المنبثقة عن المؤسسة  .6

 العامة للتأمينات االجتماعية

قتصاديةاالمجلس إدارة مدينة المعرفة  .7  

إنجاز  .8  

مجلس إدارة كنان الدولية للتطوير العقاري .9  

 

 

 

 

ستثمارالبنك السعودي لال  

بكالوريوس في الهندسة  .1

الميكانيكية من جامعة البترول 

 والمعادن.

الماجستير في العلوم الهندسية  .2

تخصص هندسة ميكانيكية من جامعة 

ا بيركلي.نيكالفور  

كية يالميكان دكتوراه في الهندسة .3

 من جامعة واشنطن بمدينة سياتل.

نشائية اإلهندسة في الدكتوراه  .4

 –جامعة واشنطن  –دارة اإلو

 الواليات المتحدة األمريكية

 

العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة  .1

 صافوال

 

عبدالروؤف بن محمد مناع د. عضو مستقل عضو مجلس إدارة  
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 اللجنة الوطنية للتأمين .1

الهيئة االستشارية لصندوق االستثمار في بنك  .2

(UBS)  

دارة لشركة المتوسط والخليج للتأمين مجلس اإل .3

يالتعاون وإعادة التأمين  

ستثمارالبنك السعودي لال  

في الرياضيات  بكالوريوس .1

 والفيزياء من جامعة كاليفورنيا

ماجستير  في الفيزياء من جامعة  .2

المتحدة األمريكيةك بالواليات ديو  

في الفيزياء من جامعة  هدكتورا. 3

 ديوك بالواليات المتحدة األمريكية

مدير عام الشركة السعودية للخدمات الطبية  .1

 المحدودة

مدير عام شركة شارتر السعودية الطبية المحدودة .2  

مدير عام شركة ترينكس السعودية المحدودة  .3  

نائب المدير العام لشركة سعودي أوجية المحدودة  .4  

مدير عام تنفيذي لمجمع الملك فهد لطباعة  .5

 المصحف الشريف 

 

 

 

مدير عام الشركة السعودية 

 للخدمات الطبية المحدودة
عبدالعزيز بن عبدهللا النويصر د. عضو مستقل  

خدمات الطاقةوشركة التصنيع  دارةإمجلس  .1  

شركة الصحراء للبتروكيماوياتدارة إمجلس  .2  

عضو مجلس إدارة سامبا المالية .3  

عضو مجلس إدارة بنك الجزيرة .4  

المراجعة واللجنة عضو في العديد من اللجان ) .5

( في عدة شركات وبنوكالتنفيذية والترشيحات والمكافاّت  

ستثمار البنك السعودي لال  

 

بكالوريوس العلوم جامعة والية  .1

 آركنسا

اجستير اإلدارة العامة جامعة م .2

 جنوب كاليفورنيا

شركة حصانة  –مدير عام األسواق الدولية  .1

 االستثمارية

المؤسسة  –مدير إدارة المحافظ االستثمارية  .2

 العامة للتأمينات االجتماعية 

 –ر محلل مالي في اإلدارة العامة لالستثما .3

جتماعيةالمؤسسة العامة للتأمينات اال  

عام إدارة الودائع مدير 

شركة حصانة  –والسندات 

 االستثمارية.

 عبدالرحمن بن محمد الرواف عضو غير تنفيذي

عضو مجلس اإلدارة في الصندوق السعودي للتنمية  .1  

عضو مجلس اإلدارة في الشركة األولى العقارية  .2  

عضو مجلس اإلدارة في شركة سدن الدولية  .3  

عضو مجلس اإلدارة بنك الجزيرة  .4  

 

 

لشركة السعودية إلعادة ا. 1

 التأمين

لالستثمارالبنك السعودي  .2  

شركة هنا للصناعات  .3

 الغذائية

  رئيس مجلس إدارة .4
شركة دروب العلم للتعليم 

 والتدريب

 

بكالوريوس إدارة األعمال جامعة 

الواليات  –يوجين  –أوريجون 

 المتحدة األمريكية

الرئيس التنفيذي بنك الجزيرة .1  

البنك السعودي  –مدير عام خدمات التجزئة  -2

 األمريكي )سامبا(

لندن مجموعة خدمات التجزئة رئيس  –سيتي بنك  .3

فريقيا(أ–مجموعة كبار العمالء )الشرق األوسط   

 

 

 

 

براهيم المشاريإمشاري بن  عضو غير تنفيذي عضو مجلس إدارة  

عضو في العديد من اللجان التنفيذية ألرامكو .1  

  االستثماررامكو السعودية إلدارة أرئيس  .2

رئيس ألرامكو الدولية .3  

رئيس ارمكو السعودية للتجارة .4  

مجالس  رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية ألعضاء .5

اإلدارة لدعم ورفع مستوى أداء أعضاء مجالس اإلدارات 

 في مجال الحوكمة

 

 

لالستثمارالبنك السعودي  .1  

الشركة السعودية لكفاءة  .2

 الطاقة 

بكالوريوس محاسبة جامعة  .1

 تيكساس أرلينقتون

ماجستير في إدارة األعمال من  .2

 جامعة دنفر

برنامج التعليم للمدراء التنفيذيين  .3

امعة جوفي جامعة كارنيجي ميلون 

كسفورد أو  

بداعيةاإلمركز القيادة   

رامكو للشؤون المالية أنائب أعلى لرئيس  .1  

رامكوأ–مراقب مالي  .2  

رامكو أ –كبير المدققين الداخليين .3  

الدولية والتقارير المالية ةمدير المحاسب .4  

  مسؤول المبيعات والبتروليات .5

 

وزارة  -مستشار وزير

الطاقة والصناعة والثروة 

 المعدنية

 محمد بن عبدهللا العلي عضو مستقل
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الدار السعودية لالستشارات .1  

شركة الصناعات الكهربائية .2  

شركة المختبرات  .3  

 

االتصاالت السعودية .1  

لالستثمارالبنك السعودي  .2  

 

الفلسفة وعلم  بكالوريوس .1

جتماع جامعة دمشق سوريااال  

دبلوم عالي في اإلدارة من جامعة  .2

مريكاأ-هارفارد   

التنمية السعودي( مساعد المدير العام )صندوق  صـالح بن علي العذل عضو مستقل عضو مجلس إدارة 

 

 أعضاء اللجان: -

الحالية العضويات المؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية العضوية االسم السابقة اتالعضوي   

 (مستقل)لمراجعة اعضو لجنة   صالح الخليفي
سلطان بن   مدير عام مؤسسة 

 سعود الخيرية  آلعبدالعزيز 

الشركة السعودية للفنادق  .1
 والمناطق السياحية

 الشركة العربية لالستثمار .2
 الصندوق السعودي للتنمية. 3

 اإلداريةبكالوريوس العلوم  .1
تخصص محاسبة من جامعة الملك 

 سعود
ماجستير في المحاسبة من  .2

 الواليات المتحدة

 
 ريةشركة سبأ العقا .1
 شركة إسمنت أم القرى .2
 

الوطنية للتنمية  إدارة الشركة .1
 نادك -الزراعية

 –شركة السعودية للنقل البري ال .2
 دمبر
ار الوطن لالستثمارات عمشركة إ .3

 العقارية
 لجنة مراجعة شركة إسمنت حائل .4

 (مستقل)عضو  لجنة المراجعة  عبدهللا العنزي
رئيس المراجعة الداخلية لمجموعة 

 االتصاالت السعودية
مدير عام مراجعة أنظمة المعلومات 

 والشبكة

بكالوريوس نظم معلومات من  .1
كلية علوم الحاسب جامعة الملك 

 سعود
ماجستير إدارة أعمال تنفيذي  .2

 عة الملك فهد للبترول والمعادنجام
 CIAزمالة المراجعين الداخليين  .3
زمالة مراجعي أنظمة المعلومات  .4

CISA 
 CRMAزمالة إدارة المخاطر  .5
زمالة مكافحي الغش واالحتيال  .6

CFE 

  

 متقاعد (مستقل)عضو لجنة المراجعة  مناحي المريخي

 ينالداخلي ينكبير مدراء المراجع .1
 بنك البالد –
 – اآللية ةالمراجع إدارةمدير  .2

 مصرف الراجحي
 –مدير إدارة التشغيل والتحكم  .3

 مصرف الراجحي
مدير إدارة رقابة النظم وأمن  .4

 مصرف الراجحي –المعلومات 

 اآلليالحاسب   بكالوريس علوم
والرياضيات من جامعة شرق 

 طننواش
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وزارة  –مدير نظم البرمجة  .5
 الدفاع

مستقل )رئيس الهيئة الشرعية  القري براهيمإد. محمد علي بن 
 (خارجي

 عضو لجنة

أستاذ االقتصاد اإلسالمي  .1
 ن، جامعة الملك عبدالعزيزالمقار

مدير مركز أبحاث االقتصاد  .2
 عبدالعزيزاإلسالمي، جامعة الملك 

خبير في المجمع الفقهي  .3
اإلسالمي الدولي، منظمة المؤتمر 

 (اإلسالمي )مجمع جدة
 
 
 

 

عضو مجلس التصنيف الشرعي . 1
للوكالة اإلسالمية للتصنيف 

 ()البحرين
عضو المجلس االستشاري . 2

لة هارفارد في القانون لسلس
ي، كلية الحقوق بجامعة اإلسالم
 هارفارد

عضو مؤسس في الجمعية . 3
مملكة الوطنية لحقوق اإلنسان بال
 العربية السعودية )الرياض(

مجلس الشرعي لهيئة عضو ال. 4
 إسرا، ماليزيا

عضو مؤسس في الجمعية . 5
الوطنية لحقوق اإلنسان بالمملكة 

 (اضالعربية السعودية )الري
عضو في عدد من الهيئات . 6

الشرعية في البنوك والمؤسسات 
المالية اإلسالمية في المملكة 

 والخارج

عضو المجلس الشرعي، هيئة . 1
المحاسبة والمراجعة للمؤسسات 

 AAOIFIالمالية اإلسالمية 
 )البحرين(

عضو اللجنة العلمية في المعهد . 2
اإلسالمي للبحوث والتدريب، البنك 

 إلسالمي للتنمية في جدة ا
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مستقل )عضو الهيئة الشرعية  عبدالعزيز بن أحمد المزيني د.
 (خارجي

  

والتخصص  ،دكتوراه في القانون .1
التمويل اإلسالمي من جامعة : الدقيق

جورج تاون في العاصمة األمريكية 
 واشنطن

والتخصص  ،ماجستير في القانون .2
من األنظمة واللوائح المالية : الدقيق

جامعة جورج تاون في العاصمة 
 األمريكية واشنطن

ماجستير في األنظمة من المعهد  .3
العالي للقضاء بجامعة اإلمام محمد 

 بن سعود اإلسالمية بالرياض 
بكالوريوس في الشريعة  .4

اإلسالمية، من كلية الشريعة بجامعة 
اإلمام محمد بن سعود االسالمية 

 بالرياض
 

بالمعهد عضو هيئة التدريس  .1
العالي للقضاء في جامعة اإلمام 

 ن سعود اإلسالمية بالرياض محمد ب
شريك مؤسس في مكتب محمد  .2

ومستشارون المرزوق محامون 
ل إبرلنج  ندآبالتعاون مع كوفنجتون 

 ل بي بالرياض إ

 

مستقل )عضو الهيئة الشرعية  د. فهد بن نافل الصغير
 (خارجي

عضو هيئة التدريس بالمعهد  .1
العالي للقضاء في جامعة اإلمام 

محمد بن سعود اإلسالمية، قسم الفقه 
 المقارن 

وكيل المعهد العالي للقضاء في  .2
جامعة اإلمام محمد بن سعود 

 اإلسالمية 
عضو مجلس المعهد العالي  .3

للقضاء في جامعة اإلمام محمد بن 
 سعود اإلسالمية 

 لعدل قاضي في وزارة ا

دكتوراه من كلية الشريعة بجامعة  .1
اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية في 

دير ممتاز مع مرتبة الرياض بتق
 الشرف األولى

ماجستير من المعهد العالي  .2
للقضاء بجامعة اإلمام محمد بن 

 سعود اإلسالمية في الرياض
بكالوريوس في الشريعة  .3

اإلسالمية، من كلية الشريعة بجامعة 
إلمام محمد بن سعود اإلسالمية ا

دير ممتاز مع مرتبة بالرياض بتق
 الشرف األولى

اللجان العلمية  عضو العديد من
مشرف على الشرعية كمحكم و

البحوث والبرامج العلمية 
تخصصة في المعامالت فقها  الم

 وقضاء  
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 :التنفيذيــة اإلدارة -
 

 الخبرات المؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية االسم
 لطيرانمدير المالية في شركة السالم ل .1 محاسبة بكالوريوس المالية عام مدير التنفيذي الرئيس  المنيفي محمد مساعد

 محاسب أول في بيترومين .2
 قب مالي شركة االتصاالت السعوديةمساعد مرا .3

 الجزيرة لالستثمار أوراق لدىمدير عام  .1 محاسبة مالية و بكالوريوس واالستثمار الخزينةرئيس إدارة  التنفيذي الرئيس نائب العمران عبدهللا فيصل
 االجتماعية للتأمينات العامة المؤسسة لدى تأمين مستشار .2
 سب لدى شركة ليبرتي متور للتأمينمحا .3
 

 بنك الرياض–البنوك الدولية  مسؤول .1 ةهندسة نفطي بكالوريوس بنك الرياض–البنوك الدولية  مسؤول فرادلأل المصرفية الخدمات– عام مدير النصار عبدهللا رمزي
 المؤسسة العامة للبترول والمعادن –رئيس عقود الحسابات . ى2

   PWCول لدى أ مدير .1 المدير المالي جونسون كينت ديفيد
 KPMG - منيفكتوري نياركلفو لدى مستشار .2

العلوم في اإلدارة الصناعية درجة  بكالوريوس .1
 ع درجة أقل في االقتصاد والماليةالمحاسبة م

 

 لالستثمار المدير المالي للبنك السعودي  .1
  السعودية PWC لدى مدير أول .2
 مستقلمستشار . 3
 KPMGسكريمتون أوفيس لدى زمالة لدى  .4
 KPMG لدى وفيسأ لو مونز ديزمدير لدى  .5
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 لجان مجلس اإلدارة -

 يضم مجلس اإلدارة اللجان التالية:
 

  اللجنة التنفيذية: تتكون من خمسة أعضاء، وتقوم هذه اللجنة بممارسة الصالحيات
 االئتمانية والمصرفية والمالية في البنك.

 

  ،اإلدارة ثنان منهم من أعضاء مجلس الجنة المراجعة: تتكون من خمسة أعضاء
وثالثة أعضاء من خارج المجلس، وتقوم لجنة المراجعة باإلشراف على أعمال 
الرقابة الداخلية وتقدم التوصيات بخصوص تعيين المراجعين الخارجيين واألنشطة 

 التابعة.

 

  لجنة الترشيحات والمكافآت: تتكون من خمسة أعضاء، وتقوم اللجنة بمهام التوصية
ت لمجلس اإلدارة بناء  على السياسات المعتمدة، ومراجعة لمجلس اإلدارة بالتعيينا

القدرات والمؤهالت لعضوية مجلس اإلدارة بشكل سنوي، ومراجعة تركيبة 
المجلس والتوصية بعمل التغييرات الالزمة إن دعت الحاجة. واللجنة مسؤولة أيضا  
عن تقديم التوصيات للمجلس بالموافقة على سياسة التعويضات في البنك 

 وتعديالتها، وغيرها من األنشطة المتصلة بسياسات وإجراءات التعويضات.

 

  لجنة الحوكمة: تتكون من ثالثة أعضاء، وتقوم هذه اللجنة بمهام تعزيز وتطبيق
بالتأكيد على تطبيق  -نيابة عن المجلس-أفضل ممارسات الحوكمة من خالل القيام 

اللجنة بمتابعة التزام البنك هذه الممارسات في جميع أنشطة البنك، كما تقوم 
 باألنظمة المحلية والدولية ذات الشأن.

 

  لجنة إدارة المخاطر: تتكون من خمسة أعضاء، وتقوم هذه اللجنة باإلشراف على
 إدارة المخاطر في البنك سواء  مخاطر السوق، أو االئتمان أو مخاطر العمليات.

 

  هذه اللجنة بمهام بيان الحكم اللجنة الشرعية: تتكون من ثالثة أعضاء، وتقوم
الشرعي في المعامالت المرفوعة لها وما يتبعها من عقود واتفاقيات ونماذج 
ونحوها، وإصدار القرارات الشرعية بشأنها، والتحقق من التزام البنك بقرارات 
اللجنة الشرعية والتأكد من تنفيذها على الوجه الصحيح من خالل الرقابة الشرعية. 

لى ذلك تتلقى اللجنة المالحظات واالستفسارات المتعلقة بالنواحي وباإلضافة إ
 الشرعية من إدارات البنك وعمالئه، والرد عليها.
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 وفيما يلي قائمة بأعضاء هذه اللجان:

 
 حضور أعضاء مجلس اإلدارة  -

 
 كالتالي: 2017تم عقد أربعة اجتماعات لمجلس اإلدارة خالل عام 

 

 أسماء األعضاء الحضور االجتماعتاريخ 

23/3/2017 
                                        ، عبدالعزيز الخميس، عبدالرحمن الرواف، د. عبدالرؤوف مناع، د. فؤاد الصالح،                                                     عبدهللا بن صالح بن جمعة 

 ، صالح العذل، محمد العلي.المشارياري ا د. عبدالعزيز النويصر، مش

25/5/2017 
د. فؤاد الصالح، د. عبدالعزيز النويصر،                                   ، عبدالعزيز الخميس، عبدالرحمن الرواف،عبدهللا بن صالح بن جمعة 

 ا  مشاري المشاري، صالح العذل.

26/9/2017 
، عبدالعزيز الخميس، عبدالرحمن الرواف، د. عبدالرؤوف مناع، د. فؤاد الصالح،                                 عبدهللا بن صالح بن جمعة 

 ، صالح العذل، محمد العلي.المشاريا د. عبدالعزيز النويصر، مشاري 

11/12/2017 
، عبدالعزيز الخميس، عبدالرحمن الرواف، د. عبدالرؤوف مناع، د. فؤاد الصالح،                                عبدهللا بن صالح بن جمعة 

 ، صالح العذل، محمد العلي.المشاريا د. عبدالعزيز النويصر، مشاري 

 لجنة الحوكمة إدارة المخاطر اللجنة الشرعية
لجنة الترشيحات 

 والمكافآت
 اللجنة التنفيذية لجنة المراجعة

 القري د. محمد
 )الرئيس(

مشاري إبراهيم 
 المشاري )الرئيس(

د. عبدالعزيز عبدهللا 
 النويصر)الرئيس(

د. عبدالعزيز عبدهللا 
 النويصر)الرئيس(

محمد عبدهللا العلي 
 )الرئيس(

عبدالعزيز عبدالرحمن 
 الخميس )الرئيس(

د. فهد نافل 
 الصغير

 

عبدالرحمن محمد 
 الرواف

د. عبدالرؤوف محمد 
 مناع

 علي العذل صـالح
د. فؤاد سعود 

 الصالح
 

عبدالرحمن محمد 
 الرواف

د. عبدالعزيز 
 أحمد المزيني

 صـالح علي العذل محمد عبدهللا العلي
براهيم إمشاري 
 المشاري

 
صالح الخليفي 
)عضو مستقل 

 خارجي(

د. عبدالعزيز عبدهللا 
 النويصر

- 
د. عبدالعزيز عبدهللا 

 النويصر
- 

عبدالرحمن محمد 
 الرواف

عبدهللا العنزي 
)عضو مستقل 

 خارجي(
 

 مشاري إبراهيم المشاري
 

- 
د. عبدالرؤوف 

 محمد مناع
- 

د. عبدالرؤوف محمد 
 مناع

مناحي المريخي 
)عضو مستقل 

 خارجي(
 د. فؤاد سعود الصالح
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 كالتالي: 2017تم عقد ثالثة عشر اجتماعا  للجنة التنفيذية خالل عام 

 األعضاء الحضورأسماء  تاريخ االجتماع

 .، د. فؤاد الصالح، د. عبدالعزيز النويصر المشاريعبدالرحمن الرواف، مشاري  عبدالعزيز الخميس،   23/1/2017

 .، د. فؤاد الصالح، د. عبدالعزيز النويصرالمشاريعبدالرحمن الرواف، مشاري  عبدالعزيز الخميس،   28/2/2017

 .، د. فؤاد الصالح، د. عبدالعزيز النويصرالمشاريعبدالرحمن الرواف، مشاري  عبدالعزيز الخميس،   21/3/2017

 .، د. فؤاد الصالحالمشاريعبدالرحمن الرواف، مشاري  عبدالعزيز الخميس،   18/4/2017

 .، د. فؤاد الصالح، د. عبدالعزيز النويصرالمشاريعبدالرحمن الرواف، مشاري  عبدالعزيز الخميس،   30/4/2017

 .، د. فؤاد الصالح، د. عبدالعزيز النويصرالمشاريعبدالرحمن الرواف، مشاري  عبدالعزيز الخميس،   25/5/2017

 .، د. فؤاد الصالح، د. عبدالعزيز النويصرالمشاريعبدالرحمن الرواف، مشاري  عبدالعزيز الخميس،   20/6/2017

 .، د. فؤاد الصالح، د. عبدالعزيز النويصرالمشاريعبدالرحمن الرواف، مشاري  عبدالعزيز الخميس،   23/7/2017

 .، د. فؤاد الصالحالمشاريعبدالرحمن الرواف، مشاري  عبدالعزيز الخميس،   19/9/2017

 .، د. فؤاد الصالح، د. عبدالعزيز النويصرالمشاريعبدالرحمن الرواف، مشاري  عبدالعزيز الخميس،   2/10/2017

 .، د. فؤاد الصالح، د. عبدالعزيز النويصرالمشاريعبدالرحمن الرواف، مشاري  عبدالعزيز الخميس،   24/10/2017

 .، د. فؤاد الصالح، د. عبدالعزيز النويصرالمشاريعبدالرحمن الرواف، مشاري  عبدالعزيز الخميس،   21/11/2017

 .، د. فؤاد الصالح، د. عبدالعزيز النويصريالمشارعبدالرحمن الرواف، مشاري  عبدالعزيز الخميس،   14/12/2017

 

 كالتالي: 2017تم عقد خمسة اجتماعات للجنة المراجعة خالل عام 

 أسماء األعضاء الحضور تاريخ االجتماع

 .محمد العلي، د. فؤاد الصالح، صالح الخليفي، عبدهللا العنزي، مناحي المريخي   6/2/2017

 محمد العلي، د. فؤاد الصالح، صالح الخليفي، مناحي المريخي.   22/3/2017

 محمد العلي، د. فؤاد الصالح، صالح الخليفي، عبدهللا العنزي، مناحي المريخي.   23/5/2017

 محمد العلي، د. فؤاد الصالح، صالح الخليفي، عبدهللا العنزي، مناحي المريخي.   25/9/2017

 د. فؤاد الصالح، صالح الخليفي، عبدهللا العنزي، مناحي المريخي. محمد العلي،   10/12/2017
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 كالتالي: 2017ة اجتماعات للجنة الترشيحات والمكافآت خالل عام أربعتم عقد 

 كالتالي: 2017تم عقد اجتماعين للجنة الحوكمة خالل عام 
 

 أسماء األعضاء الحضور تاريخ االجتماع

 صالح العذل. د. عبدالعزيز النويصر، د/عبدالرؤوف مناع، 25/9/2017

 عبدالعزيز النويصر، د/عبدالرؤوف مناع، صالح العذل. د. 23/11/2017

 

 كالتالي: 2017اجتماعات للجنة المخاطر خالل العام  خمسةتم عقد 
 

 أسماء األعضاء الحضور تاريخ االجتماع

 د/عبدالرؤوف مناع، محمد العلي. مشاري المشاري، عبدالرحمن الرواف، د. عبدالعزيز النويصر، 22/1/2017

 مشاري المشاري، عبدالرحمن الرواف، د. عبدالعزيز النويصر، محمد العلي. 6/3/2017

 مشاري المشاري، عبدالرحمن الرواف، د. عبدالعزيز النويصر، محمد العلي. 30/4/2017

 مشاري  المشاري، عبدالرحمن الرواف، د. عبدالرؤوف مناع، محمد العلي. 19/9/2017

 عبدالرحمن الرواف، د. عبدالعزيز النويصر، د. عبدالرؤوف مناع، محمد العلي.مشاري المشاري،  27/11/2017

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أسماء األعضاء الحضور تاريخ االجتماع

 ، صالح العذل. المشاري د. عبدالعزيز النويصر، د. عبدالرؤوف مناع، عبدالرحمن الرواف، مشاري  9/1/2017

 ، صالح العذل. المشاري د. عبدالرؤوف مناع، عبدالرحمن الرواف، مشاري     18/4/2017

 ، صالح العذل. المشاري د. عبدالعزيز النويصر، د. عبدالرؤوف مناع، عبدالرحمن الرواف، مشاري     25/9/2017

 ، صالح العذل. المشاري د. عبدالعزيز النويصر، د. عبدالرؤوف مناع، عبدالرحمن الرواف، مشاري     23/11/2017
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 كالتالي: 2017اجتماعات للجنة الشرعية خالل عام  ستةتم عقد 
 

 أسماء األعضاء الحضور تاريخ االجتماع

 محمد القري، د. فهد الصغير، د. عبدالعزيز المزيني.. د 16/2/2017

 محمد القري ، د. فهد الصغير، د. عبدالعزيز المزيني.. د 27/4/2017

 محمد القري، د. فهد الصغير، د. عبدالعزيز المزيني.. د 6/6/2017

 محمد القري، د. فهد الصغير، د. عبدالعزيز المزيني.. د 8/11/2017

 محمد القري، د. فهد الصغير، د. عبدالعزيز المزيني.. د 5/12/2017

 محمد القري، د. فهد الصغير، د. عبدالعزيز المزيني.. د 21/12/2017

 

 تم عقد الجمعية العامة مرة واحدة كالتالي:
 

 أسماء األعضاء الحضور تاريخ االجتماع

، عبدالعزيز الخميس، عبدالرحمن الرواف، د. عبدالرؤوف مناع، د. عبدالعزيز عبدهللا بن صالح بن جمعة 17/4/2017
 صالح العذل، محمد العلي. ،المشاريالنويصر، مشاري 

 

  تقييم أداء مجلس اإلدارة
 

 السعودي البنك في سيما ال البنكية األعمال عالم في المبادئ أهم من واحدة الشركات حوكمة أصبحت
 .لالستثمار

 للبنك، ستراتيجيةاال األهداف تنفيذ ذلك في بما األعمال، على باإلشراف اإلدارة مجلس يقوم عليه بناء   و
 على واإلشراف المهني، السلوك ومبادئ الشركات حوكمة وقواعد المخاطر ستراتيجيةا على والموافقة
 السعودية العربية المملكة في العاملة للبنوك الشركات حوكمة لمبادئ وفقا   المجلس ويقوم كما. العليا اإلدارة

بما يتماشى مع الممارسات  ماليةال السوق هيئة أقرتها والتي السعودي العربي النقد مؤسسة عن الصادرة
 هو التقييم من الهدف. المجلس ولجان اإلدارة مجلس أعضاء وكل للمجلس ذاتي دوري تقييم بإجراء الدولية
 كلما ضرورية تغييرات أي وإجراء الضعف نقاط وتحديد المجلس عمل وإجراءات ضوابط فاعلية مراجعة
 .سنة كل التقييم بعمل خارجي مستشار ويقوم. ذلك إلى الحاجة دعت
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 (التنفيذيين وكبار اإلدارة مجلس وأعضاء لرئيس) البنك أسهم ملكية في التغير

يتكون مجلس إدارة البنك من أشخاص طبيعيين ممثلين بالمجلس بصفتهم الشخصية. وفيما يلي بيان بإجمالي 
وأوالدهم القصر من أسهم أو ما يمتلكه رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار المديرين التنفيذيين وأزواجهم 

 أدوات دين:
 

 أعضاء مجلس اإلدارة:
 

 اسم من تعود له المصلحة التسلسل

 نهاية العام بداية العام

 صافي التغيير
 نسبة التغيير

 عدد األسهم %
أدوات 
 أدوات الدين عدد األسهم الدين

 %7 18,794 __ 281,920 __ 263,126 عبدهللا بن صالح بن جمعة 1

 %7 111 __ 1,666 __ 1,555 عبدالرحمن محمد الرواف 2

 %7 90 __ 1,360 __ 1,270 د. عبدالرؤوف محمد مناع 3

 %7 16,912 __ 253,688 __ 236,776 صالح علي العذل 4

5 
 براهيم إمشاري بن 

 المشاري
3,110 __ 3,332 __ 222 7% 

 %7 16,666 __ 249,998 __ 233,332 د. فؤاد سعود الصالح 6

7 
عبدالعزيز عبدالرحمن 

 الخميس
1,555 __ 1,666 __ 111 7% 

8 
د. عبدالعزيز عبدهللا 

 النويصر
1,270 ___ 1,360 __ 90 7% 

 %7 166 __ 2,498 __ 2,332 محمد عبدهللا العلي 9

 
 المديرون التنفيذيون:

 

 اسم من تعود له المصلحة التسلسل
 نهاية العام بداية العام

صافي 
 التغيير

 التغييرنسبة 
 عدد األسهم %

أدوات 
 الدين

 أدوات الدين عدد األسهم

 %10 191,376 2 2,009,831 __ 1,838,455 مساعد بن محمد المنيفي 1

 %100 17,990 __ 0 __ 17,990 فيصل عبدهللا العمران 2

 %25 50,000 __ 250,000 __ 200,000 رمزي عبدهللا النصار 3

 %23 41,912 __ 224,250 __ 182,338 ديفيد جونسون 4
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وأسبابها الطلبات تلك وتواريخ المساهمين لسجل الشركة طلبات عدد  -  
:2017خالل عام بطلب سجل المساهمين قام البنك   

الطلب أسباب الطلب تاريخ  المساهمين لسجل الشركة طلبات عدد   

الشهر نهاية تقرير  02-Jan-17 1 

الشهر نهاية تقرير  02-Feb-17 2 

الشهر نهاية تقرير  01-Mar-17 3 

السوق خارج بيع عملية تنفيذ من للتحقق  04-Mar-17 4 

الشهر نهاية تقرير  02-Apr-17 5 

 نتيجة األسهم على القيود ملف طلب تم
المساهمين أحد استفسار  

10-Apr-17 
6 

الشهر نهاية تقرير  01-May-17 7 

الشهر نهاية تقرير  04-Jun-17 8 

الشهر نهاية تقرير  02-Jul-17 9 

الشهر نهاية تقرير  01-Aug-17 10 

الشهر نهاية تقرير  10-Sep-17 11 

الشهر نهاية تقرير  01-Oct-17 12 

الشهر نهاية تقرير  01-Nov-17 13 
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 )السعودية الرياالت بآالف( التنفيذيين والمديرين اإلدارة مجلس أعضاء مكافآت -

تعتمد سياسة البنك بخصوص مكافأة رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة على الحدود المنصوص عليها في نظام 
وكما هو موضح في دليل الحوكمة الخاص بالبنك الشركات وتعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي 

 والمنشور في موقع البنك اإللكتروني. 
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ديسمبر  31ء مجلس اإلدارة والمديرين التنفيذيين خالل العام المنتهي في بلغت المكافآت المدفوعة ألعضا
 كما يلي: 2017

 

 
 
 
 
 
 

 ت أعضاء اللجانآمكاف

 بدل حضور جلسات   المجموع  
)عدا بدل حضور  المكافآت الثابتة

 الجلسات(  
    

   أعضاء لجنة المراجعة        

 المجموع   688 70 758

   أعضاء اللجنة الشرعية      

 المجموع   450 90 540

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
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 أوال : األعضاء المستقلين

 المجموع - 70 225 1,852 2,147 - - - - - - - 2,147 80.8

 ثانيا : األعضاء غير التنفيذيين

 المجموع - 85 375 2,352 2,812 - - - - - - - 2,812 81
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 مكافآت كبار التنفيذيين

 كبار
 التنفيذيين

 مكافأة المتغيرة المكافآت الثابتة المكافآت
 نهاية

 الخدمة

 مجموع 
 مكافآت

 األعضاء
 التنفيذيين
 إن وجدت

 المجموع
 الكلي

 مزايا بدالت رواتب
 عينية

 مكافآت المجموع
 دورية

 مبالغ أرباح
 مؤجلة

 خطط
 تحفيزية
 قصيرة
 األجل

 خطط
 تحفيزية
 طويلة
 األجل

 األسهم 
 الممنوحة

 المجموع

 31,670 - 3,272 9,514 1,964 - 6,418 1,133 - - 18,883 - 5,603 13,280 المجموع

 
 
 

 إقرارات -

 يقر مجلس اإلدارة بناء  على المعلومات المتاحة له من جميع النواحي الجوهرية بما يلي:

 أن سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحيح 

  الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعليةأن نظام 

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

  المتاحة له من جميع النواحي الجوهرية بعدم وجود أي أعمال أو عقود المعلومات  فضلأل وفقا  أنه
لبنك أو للرئيس التنفيذي أو كانت فيها مصلحة ألحد أعضاء مجلس إدارة اأو  ،فيها طرفا  البنك يكون 

 للمدير المالي أو ألي شخص ذي عالقة بأي منهم.

 

 يضمن بحيث المساهمين، جميع مع والشفافية الفعال التواصل بتعزيز السعودي لالستثمار البنك وقام
 من للتأكد إجراءات البنك وضع الغاية، لهذه وتحقيقا   األوقات. جميع في اإلفصاحات وشفافية اتساق
 .اإلدارة مجلس إلى وأدائه بالبنك المتعلقة المساهمين ومالحظات مقترحات عن اإلبالغ

 

 الحسابات مراجعو -

ين برايس ووترهاوس تعي 2017إبريل  17تم في اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 
 .2017م جي الفوزان وشركاه كمراجعين لحسابات البنك للسنة المالية إكوبرز وكي بي 

 
 

 تحفظات مراجعي الحسابات على القوائم المالية السنوية: -
يظهر تقرير مراجعي الحسابات أن القوائم المالية خالية من أي أخطاء جوهرية وليست هناك أي 

 تحفظات تجاهها. 
 

 توصيات مجلس اإلدارة باستبدال مراجعي الحسابات وأسبابها: -
 لم يوص مجلس اإلدارة باستبدال مراجعي الحسابات قبل انتهاء الفترة المعينين من أجلها. 
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 السعودية العربية المملكة في الشركات حوكمة الئحة -

يقوم البنك باتباع جميع المبادئ الرئيسية للحوكمة في البنوك العاملة بالمملكة العربية السعودية 
. وكذلك يقوم البنك بتطبيق 2014الصادرة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي في مارس 

عن  األحكام اإلرشادية الواردة في الئحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية الصادرة
ويحرص على ، 2017فبراير  13هـ الموافق 1438 األولى جمادى 16هيئة السوق المالية في 

مواكبة كل ما يستجد حولها، ويواصل تحديث السياسات واإلجراءات ذات العالقة حال صدور 
  مستجدات نظامية تتطلب ذلك.

 

 المحاسبية المعايير -

التعميم رقم  2017أبريل  11بتاريخ أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي )"المؤسسة"( 
والمتضمن بعض التعديالت بخصوص تعليمات محددة على محاسبة الزكاة  381000074519

 :وضريبة الدخل، وفيما يلي أثر ذلك التعميم والتعديالت

 1من  اعتبارا  إلغاء المعايير المحاسبية للبنوك التجارية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي 
 .2017ر يناي

تستحق الزكاة وضريبة الدخل على أساس ربع سنوي وتدرج في قائمة حقوق الملكية الموحدة مع 
 .إثبات االلتزام المقابل في قائمة المركز المالي الموحدة

المشار إليهما - التعديالت على اإلطار المحاسبييم مؤسسة النقد العربي السعودي ووبتطبيق تعم
 :لـ وفقا   2017ديسمبر  31المنتهية في القوائم المالية الموحدة و د هذهتم إعدا فقد -أعاله

معايير التقارير المالية الدولية والمعدلة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي لمحاسبة الزكاة 
وضريبة الدخل والتي تتطلب اعتماد جميع المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الصادرة عن 

"ضرائب الدخل"  12ق معيار المحاسبة الدولي رقم محاسبة الدولية باستثناء تطبيمجلس معايير ال
"الرسوم" طالما أنها تتعلق بالزكاة  21دولية للتقارير المالية رقم وتفسير لجنة تفسيرات المعايير ال

بتاريخ  381000074519وضريبة الدخل. أما بالنسبة لتعميم مؤسسة النقد العربي السعودي رقم 
والتعديالت الالحقة من خالل بعض التوضيحات المتعلقة باحتساب الزكاة  2017بريل أ 11

وضريبة الدخل )تعميم مؤسسة النقد العربي السعودي(، فإنه يتم تسجيل الزكاة وضريبة الدخل على 
تتماشى مع نظام مراقبة ، وأساس ربع سنوي من خالل حقوق المساهمين تحت بند األرباح المبقاة

 .األحكام المطبقة من أنظمة الشركات في المملكة العربية السعودية والنظام األساسي للبنكالبنوك و

للمعايير المحاسبية للبنوك التجارية، والصادرة عن مؤسسة  وفقا  تم إعداد القوائم المالية الموحدة 
وقد أدى هذا . 2016ديسمبر  31المالية الدولية وذلك حتى  التقاريرالنقد العربي السعودي ومعايير 

 .التغيير في اإلطار المحاسبي إلى تغيير في السياسات المحاسبية للزكاة وضريبة الدخل
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  للبنك األخالقية والمعايير السلوك قواعد -

تمثل قواعد السلوك والمعايير األخالقية للبنك الدليل والمعايير للمبادئ األخالقية العالية والممارسات المهنية 
البنك بموجب قواعد السلوك الخاصة به بتطبيق ثقافة مهنية تسود فيها أعلى المعايير المثلى. ويلتزم 

األخالقية ويلتزم بالمحافظة عليها، وتستند قواعد السلوك في البنك على مبادئ أساسية وهي النزاهة  
ظفيه وتنطبق هذه القواعد والمعايير على جميع أعضاء مجلس إدارة البنك ومو .والسرية واالحترافية

ومستشاريه وجميع األطراف ذات الصلة وكل شخص قد يمثل البنك. كما يعمل البنك السعودي لالستثمار 
تحت إشراف مجلس اإلدارة الذي يشرف بدوره على تنفيذ وفاعلية قواعد السلوك والمعايير األخالقية في 

 البنك.
 

 الداخلية الرقابة نظام فاعلية -

فعال للرقابة الداخلية والمحافظة عليه على مستوى البنك. يتضمن نظام  إن اإلدارة مسؤولة عن إنشاء نظام
الرقابة الداخلية السياسات واإلجراءات والعمليات التي صممت تحت إشراف مجلس اإلدارة لتحقيق األهداف 

 ة للبنك.    ستراتيجياال

ل تقييم مدى كفاية وفاعلية إن نطاق وحدة الرقابة الداخلية حيادي ومستقل عن اإلدارة التنفيذية حيث يشم
نظام الرقابة الداخلية في البنك. جميع المالحظات الهامة والجوهرية المنبثقة عن أعمال الرقابة الداخلية يتم 
رفعها في تقارير إلى لجنة المراجعة التابعة لمجلس إدارة البنك. تقوم لجنة المراجعة بمراقبة كفاية وفاعلية 

 د من المخاطر التي تم تحديدها وقياسها بهدف الحفاظ على مصالح البنك.نظام الرقابة الداخلية للح

يتم بذل جهود منسقة ومتكاملة من جميع وحدات وإدارات البنك لتحسين بيئة الرقابة على المستوى العام من 
خالل المراجعة المستمرة وتسهيل اإلجراءات لمنع وتصحيح أي قصور في الرقابة. أوكلت إلى كل وحدة 

وحدات البنك وتحت إشراف اإلدارة التنفيذية العليا مسؤولية تصحيح أوجه القصور في الرقابة التي تم من 
 تحديدها من قبل المراجعين الداخليين والخارجيين، وعدد من وحدات الرقابة األخرى على مستوى البنك.

لنحو الموصى به من قبل مؤسسة قامت اإلدارة العليا للبنك بتبني إطار عمل متكامل للرقابة الداخلية على ا
 النقد العربي السعودي من خالل تعليماتها بشأن ضوابط الرقابة الداخلية.

تم تصميم النظام الرقابي الداخلي للبنك بشكل يضمن اطالع مجلس اإلدارة على كيفية إدارة المخاطر من 
ما وصلت إليه احترافية تصميمها لن ة للبنك. إن أنظمة الرقابة الداخلية مهستراتيجيأجل تحقيق األهداف اال

ن التقييمات الحالية لمدى فاعلية األنظمة أتقوم بمنع أو كشف جميع أوجه القصور في الرقابة، عالوة على 
لفترات مستقبلية تخضع لقيود قد تصبح معها ضوابط الرقابة غير مالئمة نتيجة للتغيرات في المتطلبات 

 واالمتثال للسياسات واإلجراءات.

إلى نتائج االختبارات والتقييمات المستمرة لنظام الرقابة الداخلية من قبل وحدة الرقابة الداخلية التي  ا  استناد
تمت خالل العام تعتبر اإلدارة أن نظام الرقابة الداخلية الحالي مالئم ومناسب ويتم تنفيذه ومراقبته على نحو 

 مستمر لنظام الرقابة الداخلي للبنك.فعال. ولتعزيز الرقابة تقوم اإلدارة بعمل تقييم 

 و بناء  على ما سبق، فإن مجلس اإلدارة قد صادق على تقييم اإلدارة للرقابة الداخلية.
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 المجتمع في واالستثمار االستدامة -

وفق إطار رسمي يرتكز على المبادئ اإلسالمية المتعلقة بالحوكمة الرشيدة، يعمل البنك بشكل دؤوب 
، حيث يتكون إطار عمل االستدامة 2030درجات االستدامة للمساهمة في رؤية من أجل تحقيق أعلى 

 من خمس ركائز تنظم عمليات البنك المصرفية وهي: تكليف ونمو ورعاية وحفظ وعون.

كما ويدرك البنك السعودي لالستثمار أهمية الدور الذي يقوم به في سبيل تنمية المجتمع والنهوض به 
ة البنك في االستدامة تهدف إلى حث كافة أصحاب استراتيجيمستدام، لذا فإن إلى جانب تنمية اقتصاد 

المصلحة على االلتزام بالممارسات التي تعود بالنفع على المجتمع واالقتصاد والوطن، فنحن 
مسؤولون تجاه مجتمعاتنا بأن نترك أثرا  إيجابيا  فيها بدءا  بتوفير الدعم للموظفين وحتى رفع الوعي 

 المحلية المهمة. بالقضايا

ال يزال عدد الجمعيات الخيرية المشاركة في برنامج "وااو الخير" في تزايد إذ وصل عددها حتى 
جمعية خيرية، وهو ما خلق تكامال  نوعيا  للجهود الخيرية بين البنك وعمالئه، حيث  40اآلن إلى 

سعودي في برامج مختلفة مثل لاير  5,916,375استثمر البنك وعمالؤه في المجتمع ما يزيد على 
مشروع جامعة الملك فيصل الزراعي لتنمية وتأهيل ذوي االحتياجات الخاصة باألحساء الذي رعى 

 البنك فيه فعاليات متعددة ودعم من خالله قضايا خيرية مستدامة.

في مباني  أّما بيئيا  فقد اعتمدنا وبنجاح نظام إدارة المباني الجديد لخفض استهالك الماء والكهرباء
البنك المختلفة، كما ونظمنا حمالت مستمرة طوال العام إلعادة تدوير الورق والبالستيك واألجهزة 

عضوا   126اإللكترونية. أما الفريق التطوعي فقد انضم له المزيد من األعضاء ليصل عددهم إلى 
طة المجتمعية ساعة تطوعية بذلوا فيها جهودهم في مختلف األنش 450بمجموع ساعات يصل حتى 
 .2017التي نظمها البنك خالل عام 

وال يزال البنك يقيم البرامج لجذب وتوظيف الخريجين السعوديين الشباب وتشجيع المساواة بين 
 الجنسين بزيادة نسبة العنصر النسائي في كادر البنك الوظيفي. 

شركات حول  عشربين من -أما على الصعيد العالمي فإن البنك السعودي لالستثمار هو أول بنك 
يصدر تقرير االستدامة وفق المعايير الجديدة للمبادرة العالمية إلعداد التقارير )منهجية الخيار  -العالم

( UNPRIالجوهري(. كما وقعت شركة االستثمار كابيتال وثيقة األمم المتحدة لالستثمار المسؤول )
 نص عليها االتفاق العالمي لألمم المتحدة.وواصل البنك التزامه بمبادئ االستدامة العالمية التي 

 الخاتمة -

 وزارة بالشكر ويخص الشريفين، الحرمين خادم لحكومة امتنانه عن أخرى مرة يعبر أن اإلدارة مجلس يسر
 دعمهم على واالستثمار التجارة ووزارة المالية السوق وهيئة السعودي العربي النقد ومؤسسة المالية

 علىوعمالئه  البنك مساهمي جميع إلى والتقدير بالشكر يتقدم أن أيضا   المجلس ويود. والبناء المتواصل
 على البنك وموظفي مسؤولي لجهود تقديره عن المجلس يعرب كما. التي تدفعه إلنجاز المزيد دعمهم وثقتهم

 .االستراتيجية لتطوير وتحسين األداء ولتحقيق أهداف البنك ووالئهم إخالصهم




