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 مقدمة 

 لإليرادات واألر�اح التشغيلية
ً
 قياسيا

ً
 عاما

 م.٢٠١٧د�سم��  ٣١أن يقدم تقر�ره السنوي للمساهم�ن الكرام للسنة املالية املن��ية ��  األول �سر مجلس إدارة البنك 

بينما  ،قياسية إيرادات وأر�اح �شغيليةمن تحقيق م ٢٠١٧عام  البنك األول خالل تمكنع�� الرغم من التحديات ال�ي شهد��ا البيئة االقتصادية، فقد 

 وتھ ومتانتھبفضل قمكن البنك األول ت ال�ي واجهت قطاع ا�خدمات املالية، بالصعو�ات وإبان عام م��ء. ةالطبيعي املعدالتت�اليف املخاطر فوق  بقيت

 .من مواجهة التحديات وتحقيق املز�د من التقدم

 بنسبة  ١٫٣٣٦البنك األول صا�� ر�ح قدره  حقق
ً
، �عد عن العام السابق. وانخفض إجما�� الت�اليف التشغيلية %٢٥٫٤مليون ر�ال، والذي يمثل ارتفاعا

 �شغيلية قدرها  ،%٥٫٢بنسبة  ،ة للبيعاستثناء مخصص خسائر االئتمان ومخصص انخفاض االستثمارات املتاح
ً
مليون  ٢٫٤٤٦والذي نتج عنھ أر�احا

 بنسبة 
ً
 بنسبة  مليار  ٩٩٫٩أصول البنك  �). و�لغ إجما�%٤٫١ر�ال (أي ارتفاعا

ً
م. كما ٢٠١٦عن عام  %٤٫٩ر�ال �� ��اية العام، والذي يمثل انخفاضا

 .%٢٠٫٣، �� ح�ن بلغت �سبة إجما�� رأس املال %١٦٫٢رأس مال البنك كفاية تحسنت �سبة رأس املال �ش�ل كب�� حيث بلغت �سبة الشر�حة األو�� ل

 

 االبت�ار والتوسع

 م ن�جھم ٢٠١٧عام  واصل البنك خالل
ً
 .املستمر �خدماتھ تطو�ر الالل خمن  دعم الوطندعم عمالئھ و  ع�� سمعتھ الرائدة �� رتكزا

 

دة التمو�ل. وتنويع اإليرادات وقاع بھ ا�خاصةع�� التوسع �� قطاع أعمال مصرفية األفراد باإلضافة إ�� تنويع محفظة االئتمان  ال��ك��  البنك كما واصل 

 كما بلغ عدد أجهزة الصراف اآل��  ٦٧ هابز�ادة عدد فروعھ ح�ى بلغ إجما�� عدد شبكة فروعھ ع�� اململكة وذلك بتوسعة البنكوقام 
ً
.  ٥٥٨فرعا

ً
جهازا

تم �� منطقة ا�خليج العر�ي، والذي يوهو مفهوم جديد للفروع املصرفية وقام البنك األول بافتتاح أول فرع رق�ي تحت مس�ى "ابدأ" �� مدينة الر�اض 

 وسطو�ل ذلك  فوريإصدار البطاقات �ش�ل كما يتم من ا�خدمات ا�جديدة، حيث يتم فتح ا�حسابات �ش�ل أسرع  نطاق واسعخاللھ تقديم  من

 .أجواء مر�حة داخل مق�ى

  

ات �� اململكة. وشهدت منص الفر�دة من نوعهاعدد من ا�خدمات املصرفية الرقمية  �� االبت�ار، حيث تم ابت�ار الستثمار ام ٢٠١٧عام  البنك خاللتا�ع و 

 من حيث عدد املستخدم�ن النشط�ن وذلك بنسبة 
ً
ع��  %٤١و %٦٦البنك �� مجال ا�خدمات املصرفية ع�� اإلن��نت وع�� الهاتف ا�جوال نمًوا كب��ا

 من ا�خدمات كم .مقارنة بالعام السابق %٥١التوا��. ونمت العمليات ال�ي تم تنفيذها ع�� الهاتف ا�جوال واإلن��نت بنسبة 
ً
ا استحدث البنك عددا

  حيث ،قطاع األعمالل ذات مزايا تنافسية عالية الرقمية
ّ
ا�جديدة باإلضافة إ�� حلول الرواتب واملستحقات  الرقميةمجموعة من خدمات السداد  نتمك

 . %٨٦ن��نت بنسبة اإل نتج ع��ا ارتفاع �� استخدام القنوات املصرفية ع�� ، كما قطاع األعمال عمالءلفعالية المن تحس�ن 

 

 التقدير 

 من ا�جوائز املرموقة ملنظمات اإلقليمية والدوليةاعدد من أبرز م  ع�� تقدير ٢٠١٧إنجازات البنك الهامة �� عام  نالت
ً
، حيث حصل البنك ع�� عددا

املقدمة و  م"٢٠١٧و"أفضل رئيس تنفيذي (فئة ا�خدمات املصرفية) لعام  "بنك ملصرفية األفراد �� الشرق األوسطأفضل  "ف��ا جائز�ي خالل العام، بما 

أفضل تطبيق للهاتف وجائزة "" بنك رق�ي �� اململكة العر�ية السعودية"أفضل  جائزةو   "لوفون�ي "شــركة اإلعــالم ومركــز األبحــاث الدولــي واملســتقل من 

ست، من قبل مجلة ذا بانكر ميديل إ�واملقدمة وجائزة "أفضل برنامج للوالء �� اململكة العر�ية السعودية" ا�جوال/ساعة أبل اململكة العر�ية السعودية" 

 .ماس�� �ارد ان��ناشونال" من أفضل برنامج للوالء وامل�افآت �� الشرق األوسط وشمال أفر�قياجائزة "باإلضافة إ�� 
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 مناقشات االندماج

�� مناقشات أولية مع البنك السعودي ال��يطا�ي (ساب) لدراسة إم�انية  البدء اإلدارة ��م عن قرار مجلس ٢٠١٧أبر�ل  ٢٥ بتار�خأعلن البنك األول 

 لعدة شروط، بماذلك ، فسي�ون االندماج ع�� و�� حال تم االتفاق االندماج ب�ن البنك�ن.
ً
 ، موافقة ا�جهات�� ذلك ع�� سبيل املثال ال ا�حصر خاضعا

 لبنك األول و�نك ساب.ل�� اململكة العر�ية السعودية، باإلضافة إ�� موافقة ا�جمعية العامة غ�� العادية التنظيمية 

 .القسم ا�خاص بأ�شطة البنك �� هذا التقر�ر وأسواقها ��تم عرض تفاصيل أك�� عن قطاعات البنك وقد 

 

 املالية: املؤشرات-١

 

م، والذي ٢٠١٦ مليون ر�ال �� عام ١٫٠٦٥قدرها  صافية أر�احمقارنة بم ٢٠١٧ عامخالل  مليون ر�ال سعودي ١٫٣٣٦صا�� ر�ح قدره حقق البنك األول 

 بنسبة 
ً
 م كما ي��: ٢٠١٦م مقارنة �عام ٢٠١٧تم ت�خيص الفروقات ا�جوهر�ة للنتائج التشغيلية للبنك لعام و  .%٢٥٫٤يمثل ارتفاعا

 

 �� صا�� دخل العموالت ا�خا
ً
 نمو  كما حقق البنك السابق،بالعام  مقارنة %١٠٫٣صة بنسبة حقق البنك نموا

ً
العمليات �� إجما�� دخل  %٠٫٧بنسبة  ا

و�� �عض مصادر  %٦٦٫٦بنسبة  املتاجرة االستثمارات املقتناة لغ�� أغراض وأر�اح  %١٢٫١بنسبة عموالت الو  �عاباألدخل ��  من االنخفاض بالرغم

  .خاصةخاضعة لعموالت ا�غ��  الدخل األخرى 

 

خسائر  انخفاضمخصص و تاحة للبيع املستثمارات اال باستثناء مخصص انخفاض  ،%٥٫٢بنسبة التشغيلية  املصار�فخفض  من كما تمكن البنك

وقابل هذا  ،%٣٫٢ رواتب ومصار�ف املوظف�ن بنسبةو  %٢٣٫٥بنسبة �ف العمومية واإلدار�ة �� انخفاض املصار ويعود ذلك �ش�ل رئي��ي إ ،االئتمان

 االئتمانخسائر مخصص انخفاض املتاحة للبيع و  االستثماراتنخفاض ا صصنخفض مخاكما . %٣٥٫٤ة بنسب اإلطفاءاالس��الك و ��  اض ارتفاعاالنخف

 ع�� التوا��. %٤و  %١٠٠نسبة ب

 

 مكررةويعود ذلك �ش�ل جزئي إ�� مصار�ف غ��  ،%٣٦٫٢والبالغة  م٢٠١٦نسبة عام ب مقارنة %٣٤٫١وقد بلغت �سبة الت�اليف إ�� الدخل لهذا العام 

 .م٢٠١٦ذات عالقة بتغي�� هو�ة البنك التجار�ة �� عام 

 

  مليار ر�ال سعودي، ٥٫١ بواقع امل��انية العموميةانخفضت 
ً
القروض والسلف  تمقارنة بالعام السابق. كما انخفض %٤٫٩بنسبة وال�ي ش�لت انخفاضا

 بنسبة  تي ش�لال�و  ،مليار ر�ال سعودي ٦٣٫٦صبح لت
ً
 %٨٫٣م. ومن جهة أخرى انخفضت ودائع العمالء بنسبة ٢٠١٦مقارنة �عام  %١٢٫٥انخفاضا

�� روض إالق ومعدل كفاية رأس املال معدلبلغ إجما�� السيولة، حيث ال و قوي لرأس املاله مركز عزز البنك من  كما. مقارنة بالعام السابق خالل العام

 ع�� التوا��.  %٧٨٫٦و %٢٠٫٣الودائع ب��اية العام �سبة 

 

التحفظي تجاه  ن�جھع��  ا�حفاظاالئتمان و�سب العائد ع�� املخاطر. وتمكن البنك من  بجودةاستمر ال��ك�� ع�� االرتقاء ، م٢٠١٧وخالل عام 

�� العام  %١٣٠مقارنة بنسبة  %١٣٩٫٦ب��اية العام �سبة ئتمان من مخصصات اال مخصصات االئتمان. و�لغت �غطية البنك للقروض غ�� العاملة 

 . %٢٫٩والبالغة  م٢٠١٦عام  وال�ي �� أع�� من �سبة %٤٫٢إلجما�� القروض  اتاملخصص ت �سبةبلغ اكم السابق،

 

حة االستثمارات املتا انخفاضخسائر االئتمان ومخصص  نمو الدخل مقابل الت�اليف (باستثناء مخصصاتأدناه وا�خاص ب و�و�ح الرسم البيا�ي

 األعوام السابقة.خالل ة الت�اليف �ش�ل صارم نجاح البنك �� إدار ، )للبيع
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 الرئيسية لقطاعات األعمالالبيانات املالية 

٢٠١٧ 

املجموعة 

املصرفية 

 للشر�ات

املجموعة 

املصرفية 

 لالفراد

األعمال املصرفية 

 االستثمار�ة 

 �ةخدمات االستثمار وا�

ا�خز�نة املركز�ة و�جنة 

 املوجودات واملطلو�ات
 جما��اإل 

 الر�االت) (بآالف

 ٩٩٫٨٦٩٫٨٣٠ ٣٥٫٤٨٢٫٣١٧ ٧٤٨٫٠٣٠ ١٩٫٩٧٧٫٥٧٧ ٤٣٫٦٦١٫٩٠٦ إجما�� املوجودات

 ٨٦٫٢٧٠٫١٣٤ ٣٦٫٤٨٧٫٩٤٠ ٢٠٨٫٨٨٤ ٢٧٫١٨٠٫٦٨١ ٢٢٫٣٩٢٫٦٢٩ إجما�� املطلو�ات

 ١٫٣٣٥٫٥١٨ ٣٩٦٫٧٠٧ ٦٫٧٥٢ ٥٨٠٫٥٦٨ ٣٥١٫٤٩١ دخل للسنةالصا�� 

 

 أبرز املؤشرات والنسب املالية ل�خمس سنوات املاضية  
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نمو الدخل مقابل التكالیف 

دخل العملیات المصاریف التشغیلیة 

٢٠١٧ ٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣  

تم تقر�ب األرقام      بمالي�ن الر�االت) (املبلغ  

والسلف القروض ٦٣٫٦٣٩ ٧٢٫٧٤٣ ٧٦٫٤١٢ ٦٥٫١٤٨ ٥٣٫٢١١  

، صا��االستثمارات ١٦٫٦٨٩ ٢١٫٢٥٨ ٢١٫٢٦٣ ١٨٫٧٨٤ ١٦٫٨٤٩  

 إجما�� املوجودات ٩٩٫٨٧٠ ١٠٤٫٩٩٠ ١٠٨٫٠٧٠ ٩٦٫٦١٩ ٨٠٫٤٦٨

العمالء ودائع  ٧٨٫٢٧٥ ٨٥٫٣٥٩ ٨٩٫٠٨٨ ٧٦٫٨١٤ ٦١٫٨٧٥  

األخرى  واملؤسسات املالية لبنوكلأرصدة  ٣٫٣٤٥ ١٫٣٤٨ ١٫٣٥٧ ٣٫٠٥٥ ٢٫٤٩٤  

 أوراق مالية تا�عة ٢٫٥٠٥ ٣٫٩١٠ ٣٫٩٠٧ ٣٫٩٠٠ ٤٫٦٢٥

 حقوق املساهم�ن ١٣٫٦٠٠ ١٢٫٦٦٣ ١٢٫٠٢٧ ١٠٫٧٤٢ ٩٫٤٠١
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 رأس املال والنسب الرأسمالية
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الشریحة األولى  الشریحة الثانیة نسبة الشریحة األولى  النسبة اإلجمالیة 

للسنة صا�� الر�ح ١٫٣٣٦ ١٫٠٦٥ ٢٫٠٢٢ ١٫٨٢١ ١٫٥٠٢  

 ر�حية السهم (ر�ال) ١٫١٧ ٠٫٩٣ ١٫٧٧ ٣٫١٩ ٢٫٦٣

سهمللأر�اح مق��ح توزيعها  صا�� ٠٫٢٥ - ٠٫٢٥ ١ ١  

٢٠١٧ ٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣  

 القروض غ�� العاملة  ١٫٩٨٦ ۱٫٦٥٦ ٨٢٤ ٨٤٢ ٧٣٩

  )%العاملة إ�� صا�� القروض( �سبة القروض غ��   ٣٫١ ٢٫٣ ١٫١ ١٫٣ ١٫٤

)%(�سبة التغطية  ١٣٩٫٦ ١٣٠٫٠ ١٦٦٫٨ ١٦٠٫٦ ١٦١٫٥  

)%(�سب رأس املال        

الشر�حة األو�� -  ١٦٫٢ ١٣٫٢ ١١٫٦ ١١٫٢ ١١٫٨  

(الشر�حة األو��+ الشر�حة الثانية) موعاملج  - ٢٠٫٣ ١٧٫٦ ١٥٫٦ ١٥٫٩ ١٨٫٣  

)%(�سبة القروض إ�� الودائع  ٧٨٫٦ ٨١٫٣ ٨٢٫٣ ٨٠٫٩ ٨٠٫٣  

)%(�سبة السيولة  ٣٤٫٧ ٢٥٫٩ ٢٥٫٧ ٢٤ ٢٥٫٨  
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 االستنتاج:

األعمال األساسية تمرت قطاعات اسفقد ، السنوات األخ��ة املاضيةمقارنة ب  صعو�ةقتصادية الظروف اال شهد أحد أك��  هذا العام من أن ع�� الرغم

ئر ح��از�ة �خساكما تم اتخاذ مخصصات ا .دات وأر�اح �شغيلية قياسيةاإير تحقيق  من البنك تمكنة، حيث أداء جيدمستو�ات  �� تحقيقللبنك 

ألول اكما �عززت القاعدة الرأسمالية للبنك والعوائد من املخاطر.  جودة املوجوداتع�� أسلوب منضبط �واصل البنك املحافظة ، و املحتملةاالئتمان 

وسوف �سمح املستو�ات القو�ة لرأس  .%٢٠٫٣ �سبة إجما�� رأس املال، �� ح�ن بلغ %١٦٫٢حيث بلغت الشر�حة األو�� لرأس املال �سبة كب��  �ش�ل

 .األعوام القادمة�� توزيع األر�اح  �� النمو وسياسةس��اتيجيتھ ك بتحقيق اللبناملال 

 

قطاعات البنك – ٢  

. باإلضافة إ�� ذلك، يقدم البنك خدمات الوساطة وإدارة وقطاع ا�خز�نة وقطاع األفراديت�ون البنك من ثالثة قطاعات أساسية ��: قطاع الشر�ات 

�ات تا�عة . كما يمتلك البنك شر ل األو اململوكة بال�امل من قبل البنك التا�عة و  لالستثمار  األول األصول وا�خدمات املصرفية االستثمار�ة من خالل شركة 

. و�متلك البنك املحدودة وشركة األول لألسواق املالية  العقار�ة األول شركة و  األول لتأم�ن ال�ي �عت�� ذراع التأم�ن للبنك ل األول  و�الة شركة أخرى و��

 �سبة 
ً
 من الشركة الوطنية للتأم�ن. %٢٠أيضا

 قطاعات البنك �� �التا��: ا�خدمات الرئيسية املقدمة تحت �ل قطاع منو 

 

 قطاع الشر�ات ١-٢

 

وال�ي �شمل القروض ألجل والتمو�ل ت �عمل قطاع الشر�ات ع�� تقديم مجال واسع من املنتجات وا�خدمات للعمالء من الشر�ات واملؤسسا

. كما يقدم هذا القطاع سلسلة مت�املة )األول لالستثمار(بالتعاون مع شركة  التجاري والضمانات وتمو�ل الشر�ات وا�خدمات االستشار�ة

 .بموجب الهي�لة اإلسالمية املتوافقة مع أح�ام الشريعة اإلسالمية املنتجاتمن 

 

 قطاع األفراد ٢-٢

 

فية ومصر  �عمل هذا القطاع من خالل شبكة فروع محلية وأجهزة صرف آ�� مدعمة �سلسلة من ا�خدمات املصرفية الهاتفية واإللك��ونية

 .جوالالهاتف ا�

ا�جار�ة وحسابات الودائع ألجل والقروض ال�خصية والتمو�ل السك�ي والبطاقات  القطاع: ا�حساباتو�شمل املنتجات ال�ي يوفرها هذا 

ى املؤهل�ن الذين يحتفظون بأصول كب��ة لداالئتمانية. كما يوفر البنك خدمة "املصرفية املم��ة" و "مصرفية التقدير" املصممة للعمالء 

ف��ا توف��  يتمذوي ال��وات الكب��ة باعتبارها عالقة مصرفية حصر�ة يتم تقديم ا�خدمات املصرفية ا�خاصة لكبار العمالء  بينما ،البنك

خدمات املتاجرة كما تتوفر  .مدراء العالقات املعين�نكبار ة حسب الطلب و�أع�� مستوى من ا�خدمات ال�خصية من خالل منتجات معَد 

 من ا�خدمات املصرفية للسيدات من خالل شبكة األول لالستثمار شركة خالل منوال باألسهم وإدارة األم
ً
 واسعا

ً
. و�وفر البنك أيضا مجاال

 فروع السيدات.

 

 قطاع ا�خز�نة ٣-٢

 

 قديمت م�ان��ا الرائدة �� حافظت إدارة ا�خز�نة ع��منتجات استثمار�ة وتحوطية لعمالء البنك. و  األول يقدم قطاع ا�خز�نة �� البنك 

ا�خز�نة  طاعقعت�� ة. كما �ا�خاصت وأسعار العموال �شط��ا ا�خاصة باملشتقات بالعمالت األجنبية و�� أنتجات النقد من العمالت األجنبية، م

أن افة إ�� ، إضا�خاصة توأسعار العموال  ملنتجات ا�خز�نة املسعرة بالر�ال السعوديضمن أك�� املزودين الرئيسي�ن لألسواق ب�ن البنوك 
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ومخاطر السيولة والعمالت �� امل��انية العمومية للبنك نيابة عن �جنة املوجودات  تقطاع ا�خز�نة مسؤول عن إدارة أسعار العموال 

 واملطلو�ات.

 ة املوحدة. ) من القوائم املالي٢٨( رقم مو�حة �� اإليضاحالنتائج لهذه القطاعات إن املوجودات واملطلو�ات و 

 

 :األول وفيما ي�� أ�شطة وخدمات الشر�ات التا�عة والزميلة للبنك 

 

 : األول لالستثمارشركة 

سيس شركة 
ٔ
  مساهمة مغلقة، و�� شركة األول لالستثمارتم تا

ً
السوق  ئةهيلقرار  تا�عة ومملوكة بال�امل للبنك، �� اململكة العر�ية السعودية وفقا

خدمات ا�) لتو�� وٕادارة م٢٠٠٨يناير  ٩( املوافق  هـ ١٤٢٨ ذي ا�حجة ٣٠بتار�خ  ١٠١٠٢٤٢٣٧٨بموجب ال�جل التجاري رقم  ٢٠٠٧-٣٩-١املالية رقم 

�شطة ٕادارة االستثمار�ة 
ٔ
ة دارة وال��تيب وتقديم املشور اإل و السوق املالية وال�ي �شمل التعامل  ئةهيمن قبل  فابإشر األصول ا�خاصة باملجموعة وا

عمالها بتار�خ  قورااأل وحفظ 
ٔ
ت الشركة ا

ٔ
بر�ل  ٨ (املوافقهـ ١٤٢٩ر�يع الثا�ي  ٢املالية. بدا

ٔ
خالل هذا العام  شركة األول لالستثمار  وقد تحولت م).٢٠٠٨ا

 من شركة ذات مسؤولية محدودة إ�� شركة مساهمة مغلقة.

 

 العقار�ة:  األول شركة 

سست شركة 
ٔ
ملكية مباشرة، �� اململكة العر�ية  من خالل األول  محدودة تا�عة ومملوكة بال�امل للبنك شركة ذات مسٔووليةو�� العقار�ة، األول تا

م) بموافقة مٔوسسة النقد العر�ي ٢٠٠٨مايو  ٢٦هـ (املوافق ١٤٢٩األول جمادى  ١٢بتار�خ  ١٠١٠٢٥٠٧٧٢٢السعودية بموجب ال�جل التجاري رقم 

سست الشركة لت�جيل ملكية ا
ٔ
  .من قبل البنك كضمانات من املق��ض�ن استالمهامها وال�ي يتم سباصول العقار�ة أل السعودي. وقد تا

 

 لتأم�ن:و�الة األول ل شركة

سست شركة 
ٔ
م�ن، شركة ذات مسٔوولية محدودة تا�عة ومملوكة بال�امل للبنك من األول تا

ٔ
ة ملكية مباشرة، �� اململكة العر�ية السعودي خالللو�الة التا

سيس ٢٠١١يناير  ٤هـ (املوافق ١٤٣٢محرم  ٢٩بتار�خ  ١٠١٠٣٠٠٢٥٠اري رقم بموجب ال�جل التج
ٔ
م) بموافقة مٔوسسة النقد العر�ي السعودي. تم تا

م�نالشركة للعمل �وكيل لبيع منتجات 
ٔ
م�ن، ا�خاصة با التا

ٔ
  .شركة زميلةو��  لشركة الوطنية للتا

 

 :املحدودة األول لألسواق املالية شركة

سست 
ٔ
األول  ىجماد ٠٤لها بتار�خ ملزاولة أعما اله وتم ال��خيص�عة ومملوكة بال�امل للبنك األول، ، و�� شركة تااملحدودة األول لألسواق املاليةشركة تا

سيس الشركة .بموافقة مٔوسسة النقد العر�ي السعودي م)٢٠١٧ف��اير  ١(املوافق  هـ١٤٣٨
ٔ
وعمليات إعادة  املتاجرة باملشتقات املاليةملزاولة أعمال  تم تا

  .٣١٩٤٥٢نيابة عن البنك. وتم ��جيل الشركة �� جزر �ايمان بموجب �جل رقم  الشراء وعمليات إعادة الشراء العكسية

 

  الشركة الوطنية للتأم�ن:

 م، و ٢٠٠٨شركة الوطنية للتأم�ن �� عام المن أسهم  %٢٠ حصة تبلغاش��ى البنك 
ّ
تلبية احتياجات قطاع هذه ا�حصة البنك من التوسع �� نت مك

  م. ٢٠١٠ا�خدمات املصرفية لألفراد �� مجال التأم�ن. وقد تأسست الشركة الوطنية للتأم�ن �� عام 

 

 ن هذا التقر�ر.م) ١١من القوائم املالية املوحدة و�� البند () ٨واإليضاح () ١إلشارة إ�� تفاصيل أك�� عن الشر�ات التا�عة والزميلة �� اإليضاح (وقد تم ا
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 االس��اتيجية    – ٣

عمالء  األول للشرائح املس��دفة من خيار ا�صبح البنك هو أن ي��دف اس��اتيجية البنك إ�� مواصلة الس�� لتحقيق أهدافھ األساسية واملتمثلة �� 

وذلك عن طر�ق مضاعفة القيمة املضافة للعمالء من خالل توف�� خدمات شاملة و�خصية ذات جودة  األفرادالشر�ات وعمالء مصرفية مصرفية 

 الرئي��ي. ا الهدفتجاه تحقيق هذاط أعمال البنك وقرارات اإلدارة ب. وسوف �ستمر خطعالية

 

 �ل قطاع: مؤشراتو�� ماي�� أبرز 

 

 املجموعة املصرفية لألفراد

ن��نت والهاتف ا�جوال. وخدمات مصرفية رائدة ع�� اإل  وخدمات �خصية ذات جودة عالية شاملة تجاتمجموعة مناملجموعة املصرفية لألفراد  تقدم

فظة اواملح وجودات واملطلو�اتمن التوسع �� شبكة الفروع لتنمية امل االستفادةم ترك��ها ع�� ٢٠١٧املجموعة املصرفية لألفراد خالل عام  واصلتوقد 

 . عل��ا

 

وتبًعا  .مستو�ات أك�� من الراحة للعمالء توف�� و القنوات الرقمية بخدمات جديدة  توسعة و�عز�ز مجال االبت�ار من خالل  االستثمار ��واصلت املجموعة و 

لغت ب خدمات املصرفية ع�� اإلن��نت والهاتف ا�جوال ا�خيار املفضل لعمالء مصرفية األفراد، حيث �قنوات البنك األول لسرعان ما أصبحت  ،لذلك

�� عدد املستخدم�ن امل�جل�ن.  %٢٣ قدرهاإجمالية  و�ز�ادة ،ع�� التوا�� %٤١و  %٦٦ن��نت والهاتف ا�جوال مستخدمي ا�خدمات املصرفية ع�� اإل  �سبة

 تنفيذ ما �سبتھ . %٥١بنسبة املنفذة ع�� اإلن��نت والهاتف ا�جوال املعامالت اإللك��ونية  عددوارتفع 
ً
 من املعامالت %٩٧باإلضافة إ�� ذلك، يتم حاليا

 الفروع من خالل قنوات ا�خدمات الذاتية.�� ال�ي يتم إجرا��ا  املماثلة

 

. ثنائي الغرض مق�ى داخلذاتية ال �� ا�خدمة  من نوعھ فر�د ن�جو�قدم مدعم بالتقنية فرع هو و ، دشن البنك أول فرع رق�ي (ابدأ) م٢٠١٧خالل عام و 

تقديم تجر�ة مصرفية و   العمالءتفاعل ز�ادة ��دف تعددة امل اإللك��ونية قنواتع�� ال�عملون ع�� �عز�ز تقديم تجر�ة فعلية  مستشارونو�تواجد �� الفرع 

 .جديدةو  رائجة

 

 ٢٠نمت قاعدة أجهزة الصرف اآل�� بواقع كما  .فرًعا ٦٧ إجما�� عدد الفروع بلغلي، ينجديد فرع�نالبنك نموها حيث تم افتتاح  واصلت شبكة فروعو 

 ليصل إجما�� عددها إ��
ً
قروض األفراد والتمو�ل السك�ي  منتجات تطو�ر أعمال  ع�� ترك��ها املجموعة واصلت. كما �� اململكة جهاًزا ٥٥٨ جهازا

اون مع التعبفقد قام البنك األول بإطالق بطاقة قطاف االئتمانية ، املنتجاتاالبت�ار �� وأما فيما يتعلق بمجال  .وإدارة مخاطرها والودائعوالبطاقات 

لعمالء نقاط قطاف ل �تم من خاللها تقديموشركة االتصاالت السعودية، و  األول  بنكلل، و�� بطاقة تحمل العالمة التجار�ة شركة االتصاالت السعودية

 .شركةوالضافة إ�� مم��ات أخرى مقدمة من البنك باإل 

 

أفضل  وال�ي �ان من بي��ا جائزة " م٢٠١٧عام  ا�جوائز خاللمن  العمالء �عددع�� االبت�ار وتجر�ة لألفراد ل��ك��ها صرفية املجموعة املوقد تم تكر�م 

بانكر مجلة ذا  من" بنك ملصرفية لألفراد �� اململكة العر�ية السعودية، وجائزة "أفضل لوفون�ياملقدمة من و " بنك ملصرفية األفراد �� الشرق األوسط

 " من مجلة آسيان بانكر. �� اململكة العر�ية السعوديةاألفراد مصرفية �� قطاع بنك جائزة "أفضل ميديل إ�ست، باإلضافة إ�� 

 

 املجموعة املصرفية للشر�ات

دعمها خالل �ل مرحلة من مراحل و  ها من أداء أعمالها بنجاحأحجام بجميعشاملة من املنتجات وا�خدمات ملساعدة الشر�ات  سلسلة األول بنك الدم يق

غ��ة الشر�ات للشر�ات املتوسطة واملنشآت الص ومصرفية ،من قسم�ن هما مصرفية املنشآت الكب��ة �� البنك األول  وتت�ون مصرفية الشر�اتنموها. 
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واصلت املجموعة و م�ان��ا �� هذا القطاع الهام،  وطيدتم اس��اتيجي��ا الرامية إ�� ٢٠١٧وواصلت املجموعة املصرفية للشر�ات خالل عام . توسطةوامل

 .الشر�ات �� اململكة أهممن  تقديم الدعم لعمال��ا

أعمال  فاعليةوز�ادة  �� متناول اليدحسنة، وتوف�� خدمات مصرفية قديم خدمات جديدة وممن خالل ت�� قنواتھ الرقمية  االستثمار واصل البنك كما 

 باإلضافة إ�� أول نظام ،وخدمات الرواتب العاليةذات املبالغ اآللية واملدفوعات  حيث تم تقديم خدمات جديدة �� مدفوعات الفوات�� . هذه الشر�ات

بنسبة ة اإللك��ونياستخدام القنوات  وزاد منم�انة البنك التنافسية �� السوق من عزز والذي  �ش�ل مت�املاملستحقات إلدارة من نوعھ �� اململكة 

الوصول إ�� أهم ا�خدمات  �عز�ز إم�انية من شأنھوالذي ، اململكةنحاء أجميع  �� ا�حساباتإيداع نقدي متعددة أجهزة بإطالق . كما قام البنك %٨٦

 النائية.�� املناطق  الشر�اتللعديد من  املصرفية

 املنشآت الصغ��ة واملتوسطة

 من املجموعة املصرفية للشر�ات، حيث يضع البنك واملتوسطة ش�ل املنشآت الصغ��ة �
ً
 هاألول نصب عينھ تقديم الدعم لهذ�� البنك األول جزءا

ار�ة. بية احتياجات مشاريعهم التجتقديم مجموعة واسعة من املنتجات وا�خدمات للمنشآت الصغ��ة واملتوسطة لتل �� االقتصاد. و�تم الشر�حة الهامة

يتم تقديم ث حي ،لمنشآت الصغ��ة واملتوسطة �� جميع املناطق الرئيسية الثالث �� اململكة العر�ية السعوديةو�قوم البنك األول بتقديم خدماتھ ل

لول ضمن حمنشآت الصغ��ة واملتوسطة، املقدمة لل حلول ا�باملنشآت الصغ��ة واملتوسطة. وتتضمن عالقة خاصة رق ا�خدمات للعمالء بواسطة ف

دمات ا�خ و�اإلضافة إ��. النقد وخدمات املتاجرة، تمو�ل رأس املال العامل وتمو�ل املشاريع وحلول ا�خز�نة باإلضافة إ�� مجموعة من خدمات إدارة أخرى 

ع�� بوابتھ اإللك��ونية الرائدة ال�ي تحتوي ع�� مجموعة من ا�خدمات غ�� املالية أحد رواد املنشآت الصغ��ة واملتوسطة �� البنك األول  �عداملالية، 

 .https://sme.alawwalbank.com/enاألدوات أل�حاب األعمال التجار�ة ع�� الرابط التا��: 

أحد  فالةب��نامج ك ال��امھويعد تنمية املنشآت الصغ��ة واملتوسطة، ملختلف مبادرات �ش�ل فاعل م، واصل البنك األول تقديم دعمھ ٢٠١٧وخالل عام 

 إ�� جنب مع ، حيث أهم الشواهد ع�� ذلك
ً
الشروع �� العمل مع خالل العام تم كما . ةالهامه الشر�حة رنامج كفالة لتقديم التمو�ل لهذب�عمل جنبا

 من إيمانھالبنك  وسيواصلاملنشآت الصغ��ة واملتوسطة.  ر�ادة أعمالبرنامج �سعة أعشار ملبادرات تطو�ر 
ً
 دعمھ للمنشآت الصغ��ة واملتوسطة انطالقا

 . �� اململكة بالدور الهام الذي تقوم بھ هذه الشر�حة �� تنمية االقتصاد

 وفيما ي�� مبادرات التدر�ب وورش العمل ا�خاصة باملنشآت الصغ��ة واملتوسطة:

 م٢٠١٧

 ٤١٧ املقدم للموظف�ن عدد أيام التدر�ب

 -  عدد أيام التدر�ب املقدم للعمالء

 ٣٨ املنشآت الصغ��ة واملتوسطة وحدة موظفيإجما�� عدد 

 

 بآالف الر�االت

 م٢٠١٧
متناهية 

 الصغر
 اإلجما�� متوسطة صغ��ة

 ١٫٥٩٨٫٣٦٥ ٧٧٦٬١٦٨ ٨٢٢٬١٩٧ - *داخل امل��انية –القروض املمنوحة للمنشآت الصغ��ة واملتوسطة ومتناهية الصغر 

 ٥١٧٫١٠٢ ٣٠٠٬٦٢٣ ٢١٦٬٤٧٩ - امل��انية خارج – الصغر ومتناهية واملتوسطة الصغ��ة للمنشآت املمنوحة القروض

 امل��انية كنسبة من إجما�� داخل الصغر  ومتناهية واملتوسطة الصغ��ة للمنشآت املمنوحة القروض

 القروض داخل امل��انية
- ٢٫٣٣ %١٫١٣ %١٫٢٠% 

 جما��إ من كنسبة امل��انية خارج الصغر  ومتناهية واملتوسطة الصغ��ة للمنشآت املمنوحة القروض

 امل��انية خارج القروض
- ١٫٩٨ %١٫١٥ %٠٫٨٣% 

 ١٬٩٥١ ٨٢٧ ١٬١٢٤ - **عدد القروض (داخل وخارج امل��انية)

 ٦٦٥ ١٤٦ ٥١٩ - **عدد العمالء املق��ض�ن (داخل وخارج امل��انية)

https://sme.alawwalbank.com/en


 

 

  م ٢٠١٧السنة املالية  –تقر�ر مجلس اإلدارة         

 

 
9 

 

 بآالف الر�االت

متناهية  م٢٠١٦

 الصغر
 اإلجما�� متوسطة صغ��ة

 ١٫٨٤٥٫٣٠٤ ٧٢٧٬٨٧٨ ١٬١١٧٬٤٢٦ - *داخل امل��انية –القروض املمنوحة للمنشآت الصغ��ة واملتوسطة ومتناهية الصغر 

 ٤٩٣٫٤٣٤ ٣١٥٬٧١١ ١٧٧٬٧٢٣ - امل��انية خارج – الصغر ومتناهية واملتوسطة الصغ��ة للمنشآت املمنوحة القروض

 امل��انية كنسبة من إجما�� داخل الصغر  ومتناهية واملتوسطة الصغ��ة للمنشآت املمنوحة القروض

 القروض داخل امل��انية
- ٢٫٤٢ %٠٫٩٥ %١٫٤٦% 

 جما��إ من كنسبة امل��انية خارج الصغر  ومتناهية واملتوسطة الصغ��ة للمنشآت املمنوحة القروض

 امل��انية خارج القروض
- ١٫٧١ %١٫٠٩ %٠٬٦١% 

 ٢٬٠٦٣ ٨٤١ ١٬٢٢٢ - **عدد القروض (داخل وخارج امل��انية)

 ٧٢٣ ١٦١ ٥٦٢ - **عدد العمالء املق��ض�ن (داخل وخارج امل��انية)

 ١٤٧ - ١٤٧ - **عدد القروض املمنوحة من برنامج كفالة (داخل وخارج امل��انية)

 ٢٠٣٫٠٣١ - ٢٠٣٬٠٣١ - )امل��انية وخارج داخل( كفالة برنامج من املمنوحة القروض مبالغ

 التعميم �� عليھ للـمنشآت الصغ��ة واملتوسطة املنصوص السعودي العر�ي النقد مؤسسة �عر�ف تطبيق لم يتم األعمال.مصرفية  إجما�� القروض ضمن�� *البيانات املو�حة 

 .م٢٠١٨ وسيتم تطبيقھ ابتداًء من عام ، قبلھ وما ٢٠١٧ لعام )٣٨١٠٠٠٠٦٤٩٠٢(

 الر�االت بآالفلم يتم تقر���ا  حقيقية أرقام  **

 

  واملصرفية اإلسالميةوشركة األول لألسواق املالية املحدودة العقار�ة  األول وشركة  األول لالستثمار  ا�خز�نة وشركة

 منتجات وخدمات وخ��اتوشركة األول لألسواق املالية املحدودة العقار�ة  األول وشركة األول لالستثمار وشركة  �� البنك األول ا�خز�نة يوفر قطاع 

ا�خز�نة ب��و�د العمالء من األفراد والشر�ات  قطاعقوم �مجموعة مصرفية الشر�ات ومجموعة مصرفية األفراد �� البنك. و لعمالء استشار�ة مقدمة 

نتجات واملاطة وإدارة األصول مجموعة �املة من منتجات الوس األول لالستثمار بحلول تحوطية وعروض لتحس�ن العائد ع�� استثمارا��م. وتوفر شركة 

كة األول وتم تأسيس شر  البنك �� التمو�ل السك�ي. أعمالالعقار�ة خدمات شراء و��جيل العقارات لدعم األول االستثمار�ة. كما توفر شركة  املصرفية

 .املشتقة املالية األدوات �عض تداول  لتسهيلسواق املالية املحدودة لأل 

 �� هذا املجال. و  ا�خاصة بھ اإلسالميةاملصرفية أعمال �� االستثمار ��  عالوة ع�� ذلك، �ستمر البنك
ً
وتحقيًقا لهذه الغاية، تقوم ��دف إ�� أن ي�ون رائدا

 املصرفية اإلسالمية بتقديم ا�خ��ات والدعم �جميع قطاعات األعمال �� البنك.

 

 إدارة املخاطر: – ٤

 مقدمة ١-٤

ا�جوهر�ة،  �� البيئة املصرفية. وتضمن إدارة املخاطر السليمة تحديد وقياس ومراقبة واإلبالغ عن جميع املخاطر �عت�� إدارة املخاطر ذات أهمية بالغة

 ألهداف االس��اتيجية للبنك.اإلدارة �� الس�� نحو تحقيق اكما تضمن االل��ام بحدود الرغبة �� املخاطرة املحددة من قبل مجلس 

 

 ٨١ - ٨١ - **القروض املمنوحة من برنامج كفالة (داخل وخارج امل��انية)عدد 

 ١٣٢٫٤٩٨ - ١٣٢٬٤٩٨ - )امل��انية وخارج داخل( كفالة برنامج من املمنوحة القروض مبالغ
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�ج إدارة املخاطر والن ومسؤوليات وأدوار حوكمة املخاطر الذي يحدد مبادئ إدارة املخاطر �� البنك،  بإطار  البنك األول ويس��شد ن�ج إدارة املخاطر �� 

 ��ار واإلبالغ عاملستخدم �� إدارة املخاطر. و�تضمن ن�ج إدارة املخاطر ع�� السياسات واإلجراءات الداخلية، وا�حدود، واختبار اإلجهاد ومراقبة املخاط

�� توج��ات ع من قبل مؤسسة النقد العر�ي السعودي. كما يتضمن ن�ج إدارة املخاطر  املوضوعةاملتطلبات التنظيمية جميع االل��ام التام بضافة إ�� باإل 

 
ُ
 خذ �� ع�ن االعتبار عند هي�لة املعامالت.ؤ وآليات معينة ت

 

تي�� لإلدارة فيما يتعلق بإطار حوكمة املخاطر �� البنك. ومن مسؤوليات ال�جنة دارة اإلرشاد والتوجيھ االس��ااإل وتقدم �جنة املخاطر التا�عة ملجلس 

رات التنظيمية والتطو  والسياساتاملخاطر تقييم  واس��اتيجي��ا وعملياتمسائل تختص بتحديد الرغبة �� املخاطرة  �شأنالتوصيات للمجلس  تقديم

 .ةحال وجود تجاوزات كب��ة ل�حدود املوضوع الت�حيحية ��التوج��ات  واعتبارات البنية التحتية للمخاطر، باإلضافة إ�� توف�� 

 

 نظرة عامة عن األصول املرجحة املخاطر ون�ج إدارة رأس املال ٢-٤

عمالء من  كث�� ال�� اململكة العر�ية السعودية. ولدى البنك عالقة طو�لة األمد مع ومصرفية األفراد أعمال البنك الرئيسية �� مصرفية الشر�ات  ت��كز 

نك من ئص البوتمكن هذه ا�خصاولد��م خ��ات مكتسبة من مختلف الدورات االقتصادية، لهؤالء العمالء تار�خ ائتما�ي مستقر و الشر�ات. مصرفية 

 .وضع تصور طو�ل األمد

 

 �ش�ل كب��، وتم تحقيق هذا النمو �ش�لمصرفية األفراد أعمال �� األصول من خالل تنمية تنويع خالل األعوام املاضية، تمكن البنك من تحس�ن ال

  جزئي من خالل التوسع �� شبكة الفروع والتوسع �� عروض منتجات مصرفية األفراد ال سيما منتج التمو�ل السك�ي.

 

 بالدرجة األو��، 
ً
 تجار�ا

ً
 ��ول�ون البنك بن�ا

ً
 كب��ا

َ
رك��ة األو�� مو�ح �� تقسيم ال، كما هو للبنك امل��انية العمومية �شغل أصول مخاطر االئتمان ح��ا

 م. ٢٠١٧لألصول املرجحة املخاطر كما �� ��اية عام 

 

 
 الرك��ة األو�� لألصول املرجحة املخاطر�سب ) ١الرسم البيا�ي ( 

 

 

 

مخاطر 

االئتمان، 

٩٢٫٢٧%

مخاطر السوق، 

٠٫٢٧%

املخاطر 

التشغيلية، 

٧٫٤٦%
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 ن�ج كفاية رأس املال ١-٢-٤

. باإلضافة إ�� وضع حد أد�ى ٣إطار معاي�� بازل تطلب مؤسسة النقد العر�ي السعودي من جميع البنوك �� اململكة العر�ية السعودية العمل وفق 

 �سبة صا�� التمو�ل املستقر.: �سبة �غطية السيولة و حد أد�ى ملعاي�� مخاطر السيولة ٣ملتطلبات رأس املال الدولية، يقدم إطار بازل 

 

 يحتوي إطار بازل ع�� ثالثة ر�ائز من شأ��ا ز�ادة متانة وشفافية النظام املا��.

  لسوق. ا الرك��ة األو��: �ش�� الرك��ة األو�� إ�� ا�حد األد�ى من متطلبات رأس املال املتعلقة بمخاطر االئتمان، واملخاطر التشغيلية، ومخاطر

ر�� يبإعداد متطلبات الرك��ة األو�� ا�خاصة برأس املال ضمن الن�ج املوحد. ول�حصول ع�� املز�د من التفاصيل املالية األول و�قوم البنك 

 ) من القوائم املالية املوحدة.٣٥االطالع ع�� اإليضاح رقم (

  الرك��ة الثانية: تتطلب خطة تقييم كفاية رأس املال الداخلية من البنوك القيام �عمل تقييم وتوضيح ل�جهة التنظيمية بأن مستوى رأس

 ال أعمالها. املال املوجود يقدم الدعم ال�ا�� �جميع املخاطر ا�حالية واملستقبلية �� مج

  �� الرك��ة الثالثة: ��دف الرك��ة الثالثة لتعز�ز انضباط السوق من خالل متطلبات اإلفصاح التنظيمية وذلك عن طر�ق تمك�ن املشارك�ن

 ارنة.قالسوق من الوصول إ�� املعلومات الرئيسية املتعلقة برأس مال البنك التنظي�ي والتعرض للمخاطر، ��دف ز�ادة الشفافية وتمك�ن امل

 

 نظرة عامة ع�� الرك��ة الثانية: خطة تقييم كفاية رأس املال الداخلية: ٢-٢-٤

داخلية س املال الكفاية رأمقابل جميع أنواع املخاطر ال�ي قد يتعرض لها البنك من خالل عملية خطة تقييم يتم إجراء تقييم داخ�� لكفاية رأس املال 

. من خالل تطبيق عدد من التقنيات الكمية والنوعية املال الداخلية كفاية رأس مال البنك ا�حالية واملتوقعةتب�ن خطة تقييم كفاية رأس و   .السنو�ة

ھ رأس �ي السعودي بأن البنك لديخطة تقييم كفاية رأس املال، �ستطيع اإلدارة التأكيد والتوضيح ملجلس إدارة البنك وملؤسسة النقد العر و�واسطة 

 إ�� جنب مع برنامج البنك ال العمل ��ا  مو�ت ال�ي يتعرض لها. املخاطر ا�جوهر�ةنھ دعم جميع أنواع املال ال�ا�� الذي من شأ
ً
بات إلث ختبار اإلجهادجنبا

 �ي�عزز الصلة ب�ن املخاطر ورأس املال ل خطة تقييم كفاية رأس املال الداخليةتة الشدة. ولهذا، فإن ع�� تحمل اإلجهاد �� مستو�ات متفاو  قدرة البنك

 تصبح رغبة البنك �� املخاطرة ضمن خطتھ لرأس املال.

 

 نظرة عامة عن اختبار اإلجهاد  ٣-٢-٤

تبار اإلجهاد" اخ“بـ �قصد و�ركز ع�� أنواع املخاطر الرئيسية ال�ي يتعرض لها.  و ك�ل بإجراء برنامج اختبار اإلجهاد ع�� مستوى البنك  األول  يقوم البنك

� ��عرض البنك ألحداث استثنائية يمكن حدو��ا. و�تضمن برنامج اختبار اإلجهاد  احتمالية ) املستخدمة لقياسوالنوعيةالتقنيات املختلفة (الكمية 

حوكمة  � إطار �من قبل �جنة بازل ويعت�� عنصر أسا��ي  وضوعةاملبادئ التوج��ية املوضوعة من قبل مؤسسة النقد العر�ي السعودي واملبادئ امل البنك

 املخاطر لدى البنك.

 

كفاية رأس مال البنك ومن توفر  توضيحاإلجهاد هو  من اختبار  ةالرئيسيف اأحد األهدإن تقييم كفاية رأس املال الداخلية، فوكما هو ا�حال �� خطة 

راف خارجية. ع�� أط غ�� امل��رية، دون االعتماد اإلجهاد، وخاصة قدرتھ ع�� استعادة مركزه املا�� وعملياتھ إ�� املستو�ات الطبيعحاالت السيولة لتحمل 

من قبل اإلدارة ��دف تخفيف تأث��ها املحتمل �� حال حدوث  يتم اتخاذهاإجراءات  ،أثناء عملية اختبار اإلجهادال�ي تتم ا�حساسيات  و��� عملية تحديد

 اإلجهاد الفع��.

 

األر�اح ومستو�ات ��  لالنخفاض املصاحبة-مصرفية األفراد محفظة محفظة مصرفية الشر�ات و  �� - تركز اإلجهادات الرئيسية ع�� أحداث االئتمان

. وعكسية ةب�ن خفيفة وشديدإجهاد تتعلق با�خسائر التشغيلية، وإجهاد مخاطر السوق. و�ش�ل إجما��، تم تصميم ثمانية سينار�وهات لإلجهاد ت��اوح 

وغ��ها من املتطلبات التنظيمية األخرى املتعلقة  ٣متطلبات بازل تركز ع�� مجموعة من القياسات النقدية و  العتبار باوتأخذ سينار�وهات إجهاد السيولة 

  .بالسيولة
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 والرقابة املخاطر الرئيسيةأنواع  ٣-٤

 يقدم القسم التا�� نظرة عامة عن أنواع املخاطر الرئيسية ال�ي يتعرض لها البنك ون�ج إدارة املخاطر املرتبط ��ا. 

 

 وال�ي �ش�ل ا�خاصة ��ا لدى معظم أنواع املخاطر الرئيسية مقاييس مرتبطة برغبة املخاطرة 
ً
س قبل مجلمن بيان رغبة املخاطرة املحدد من  جزءا

لرغبة ا وذلك لضمان عمل البنك ضمن مقاييساإلدارة. و�قوم مجلس اإلدارة وال�جان املنبثقة عنھ بمراقبة نتائج مقاييس الرغبة باملخاطرة بانتظام 

 .تجاوزات سلبيةأو  توجهات ة ال�ي تتخذها اإلدارة �� حال حدوث أييباملخاطرة ومن أجل تقييم كفاية اإلجراءات الت�حيح

 

تتم التوصية بإجراء �عديالت ع�� مستو�ات الرغبة �� املخاطرة،  �ش�ل سنوي ع�� األقل. كما قد تتم مراجعة بيان ومقاييس الرغبة �� املخاطرة للبنك

 س��اتيجية.والتطورات اال مع مراعاة بيئة األعمال 

 

 مخاطر االئتمان ١-٣-٤

أو طرف آخر ع�� الوفاء بال��اماتھ املالية أو التعاقدية تجاه البنك. وتنشأ مخاطر االئتمان  مقدرة املق��ضتمثل مخاطر االئتمان ا�خسائر الناتجة عن عدم 

ثمار�ة تن أ�شطة البنك �� اإلقراض املباشر وإصدار الضمانات والص�وك وغ��ها من األدوات املالية وعن أ�شطة التمو�ل التجاري وعن األ�شطة االسع

 والتجار�ة. 

 

مان تأث�� �جودة محفظة االئتر�حيتھ. و من ويعت�� منح االئتمان للعمالء من أعمال البنك الرئيسية ويش�ل �سبة كب��ة من امل��انية العمومية للبنك و 

 نك.ظ البمباشر ومهم ع�� أداء البنك وقوتھ. وتحدد سياسات وإجراءات االئتمان اإلرشادات املتعلقة باإلقراض ��دف إدارة مخاطر االئتمان �� محاف

 

 ألع�� املعاي�� و�طر�قة متسقة 
ً
دليل  . و�تضمنع�� مستوى البنك ك�لو�ضمن دليل سياسات وإجراءات االئتمان من أن مخاطر االئتمان تدار طبقا

فية الشر�ات ر سياسات وإجراءات االئتمان املبادئ الرئيسية لتحديد وقياس مخاطر االئتمان واملوافقة عل��ا وإدار��ا وذلك �� جميع أ�شطة اإلقراض ملص

 تو�عض أ�شطة اإلقراض للمنشآت الصغ��ة واملتوسطة وأ�شطة اإلقراض ب�ن البنوك وأ�شطة اإلقراض ملصرفية األفراد. و�تم مراجعة دليل سياسا

 وإجراءات االئتمان من قبل �جنة املخاطر التا�عة للمجلس و�تم املوافقة عليھ من قبل مجلس اإلدارة.

 

مان باستخدام تقنيات مختلفة إلدارة مخاطر االئتمان مثل استخدام التصنيف االئتما�ي ووضع ا�حدود ومراقبة املخاطر وتتم مراقبة مخاطر االئت

ما مستمرة و�واسطة الهي�لة املالئمة للعمليات ببصفة  لألطراف األخرى وتقييم املالءة االئتمانية  ،ووضع حدود للمعامالت مع أطراف معينةاالئتمانية 

لك. ذ وتراقب اإلدارة القيمة السوقية للضمانات بانتظام وتطلب ضمانات إضافية حسب االتفاقيات امل��مة إذا تطلب األمر . دام الضمانات�� ذلك استخ

 خسائر االنخفاض �� القيمة.  اتإلدارة القيمة السوقية للضمانات أثناء مراجع��ا لكفاية مخصصاتقّيم كما 

 

وذلك بإبرام اتفاقيات مقاصة رئيسية والدخول �� ترتيبات ضمان مع ة املتاجرة ا�خاصة با�خز�نة املتعلقة بأ�شط �قوم البنك بإدارة مخاطر االئتمانو 

حتملة للمشتقات �� البنك الت�لفة امل مخاطر. و�مثل التعرض للمخاطر االئتمانيةمن ف��ات التعرض لل ا�حدومن خالل أطراف أخرى �� الظروف املالئمة 

ّيم اإلدارة األطراف البنك، تقل�ي يتحملها لتحكم �� مستوى مخاطر االئتمان اشتقات إذا فشلت األطراف األخرى �� الوفاء بال��اما��ا. ولالستبدال عقود امل

 األخرى باستخدام نفس األساليب ال�ي تتبعها �� أ�شطة اإلقراض.  

 

أو عندما  ،ة��كز �� مخاطر االئتمان عند مزاولة عدد من املل��م�ن أل�شطة متشا��مخاطر االئتمان. و�نتج ال اتو�مكن أن يتأثر األداء املا�� للبنك ب��كز 

وف األخرى. السياسية أو الظر  ال�ي ستؤثر ع�� مقدر��م �� الوفاء بال��اما��م التعاقدية عند حدوث �غ��ات �� الظروف االقتصادية أو تتشابھ سما��م 
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 عن املخاطرة الكب
ً
دارة تركز إ�� إ�� البنك  اإلدارةفر�ق  ��يس��ة ملق��ض واحد أو مجموعة من املق��ض�ن ذوي العالقة. و وقد تنشأ مخاطر ال��كز أيضا

 ومن خالل استخدام ا�حدود الداخلية والتنظيمية. مخاطر االئتمان من خالل تنويع أ�شطة اإلقراض

 

 �� اإليضاح در املصملل��م / اوتمثل سندات الدين املدرجة �� املحفظة االستثمار�ة، �ش�ل أسا��ي، مخاطر ديون سيادية. و�تم تحليل االستثمارات حسب 

ائم املالية املوحدة. ) من القو ٧رقم ( ) من القوائم املالية املوحدة، وملز�د من التفاصيل حول م�ونات القروض والسلف، ير�� الرجوع إ�� اإليضاح٦رقم (

واإليضاح ) ١١رقم (و ) ٢٩رقم ( كما تم اإلفصاح عن املعلومات املتعلقة بمخاطر االئتمان ا�خاصة باملشتقات والتعهدات واالل��امات املحتملة �� اإليضاح

� مان القصوى للبنك حسب القطاعات التشغيلية �) ع�� التوا�� �� القوائم املالية املوحدة. وتم اإلفصاح عن املعلومات املتعلقة بمخاطر االئت١٩رقم (

 ) �� القوائم املالية املوحدة. ٢٨رقم ( اإليضاح

 

 املخاطر التشغيلية  ٢-٣-٤

عرف املخاطر التشغيلية بمخاطر ا�خسارة 
ُ
 اءاتاألنظمة أو اإلجر يتعرض لها البنك والناجمة عن عدم كفاية أو فشل  ال�ي- أو غ�� املباشرة املباشرة- �

ا�خسائر املالية الناجمة -١مجاالت رئيسية و�� :و�غطي املخاطر التشغيلية ثالثة  خارجية. أو عن أحداثتلك الناتجة عن األخطاء البشر�ة الداخلية أو 

 األثر السل�ي الناتج عن مخالفة قوان�ن ا�جهات التنظيمية.-٣اإلضرار بالسمعة -٢عن أخطاء �شغيلية 

  

القائمة،  اإلجراءاتو و�تبع البنك من�جية "أفضل املمارسات" املقبولة �� تقييم املخاطر وتقييم الرقابة لتحديد املخاطر التشغيلية ال�امنة للمنتجات 

استخدام أدوات رقابة و�و�تم تحديد املخاطر التشغيلية وتقييمها باستخدام التقييم الذا�ي للمخاطر وال املق��حة.واإلجراءات ا�جديدة وكذلك للمنتجات 

 التحكم املركزي.  نظام من هذه املخاطر �� مؤشرات املخاطر الرئيسية. و�تم االحتفاظ ��جل للمخاطر والضوابط واإلجراءات املخففة

 

، التشغيلية إجراء تقييم للمخاطر  إدارة املخاطر التشغيلية بإدارة املخاطر التشغيلية للمبادرات/املنتجات ا�جديدة أو ال�ي تم �غي��ها من خالل وحدةوم تقو 

 و�تم استخدام هذا اإلجراء وفًقا لسياسة تقييم املخاطر التشغيلية.

 

 والذي �شأ كمبادرة مش��كة ب�ن وحدة إدارة املخاطر  ،البنك ل�حوكمة واملخاطر والرقابةنظام  التشغيلية ��ل واملشا� ما يتم ��جيل جميع ا�خسائر ك

. وتم إ�شاء هذه املنصة املوحدة �جمع ومراقبة املخاطر والضوابط وأوجھ ة الداخلية وإدارة أمن املعلوماتوإدارة املراجع التشغيلية وإدارة االل��ام

لتأكد من أن جميع أ�شطة الرقابة �ش�ل جزء مت�امل من األ�شطة اليومية للبنك. و�تم تحديد أ�شطة الرقابة �جميع مستو�ات لالقصور واإلجراءات، 

البنك ل�حوكمة واملخاطر آلية لعدم االل��ام من خالل موافقات س�� العمل. و�تم تحليل املعلومات �� نظام  يع اإلدارات بوجود متا�عةاألعمال وجم

ف للتخفية أخرى يرقاب اعتماد إجراءاتإ�� �عديل السياسات واإلجراءات أو وقد يؤدي هذا التحليل إدارة املخاطر التشغيلية،  وحدةبواسطة  والرقابة

 من احتمال حدوث أي خسارة مماثلة.

 

 مخاطر السوق  ٣-٣-٤

أسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار العموالت  (وال�ي تتضمنمخاطر السوق �� مخاطر ا�خسارة الناجمة عن التقلبات �� أسعار األسواق املالية 

 القيمة الدف��ية لبعض موجودات ومطلو�ات البنك.  االئتمان وأسعار األسهم وأسعار السلع) وال�ي من شأ��ا أن �غ��  هوامشو 

 

و�عت�� رغبة البنك �� املخاطرة فيما يتعلق بمخاطر السوق منخفضة، وتم وضع ا�حدود والضوابط ، تاجرةامل ةض البنك ملخاطر السوق �سبب أ�شطو�تعر 

لرسم ا لضمان ا�حفاظ ع�� مراكز مخاطر السوق ضمن حدود الرغبة �� املخاطرة. وتم ذكر الطبيعة املحدودة ملخاطر السوق ال�ي يتعرض لها البنك ��

 فقط من األصول املرجحة للمخاطر �انت ناتجة عن مراكز مخاطر السوق.  %٠٫٢٧ ھيو�ح أن ما �سبتوالذي  ١٠�� الصفحة رقم  ١رقم  البيا�ي 
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لغ�� سوق أما مخاطر ال). (VaRالقيمة املعرضة للمخاطر  حفظة املتاجرة ومراقب��ا باستخدام عدة طرق ومن ضم��ا من�جالسوق ملمخاطر وتتم إدارة 

  اإلجهاد وتحليل ا�حساسية. واختبار   (VaR)رمز�ج من القيمة املعرضة للمخاط ومراقب��ا باستخدامأغراض املتاجرة، فيتم إدار��ا 

 

 محفظة املتاجرة  –مخاطر السوق  ١-٣-٣-٤ 

 ملستوى املخاطر املقبولة عند إدارة مخاطر محفظة املتاجرة. ول�ي تتم إدارة مخاطر السوق �� محفظة املتاجرة
ً
اإلدارة  تطبق ،وضع مجلس اإلدارة حدودا

 من�ج القيمة املعرضة للمخاطر 
ً
  (VaR)يوميا

ً
 لتقدير ا�خسائر املحتملة استنادا

ً
 ��مجموعة اف��اضات و�غ��ات  ع��لتقييم أوضاع مخاطر السوق وأيضا

 السوق.  أوضاع

 

ة عند مستوى ثقة محدد وع�� مدى ف��ة زمنية التغ�� السل�ي �� القيمة السوقية للمحفظ يةيقدر احتمال  )VaR(إن من�ج القيمة املعرضة للمخاطر 

صميم بناء ع�� معلومات تار�خية. وعادة يتم ت املتاجرةمعينة. ويستخدم البنك طرق اف��اضية لتقييم التغ��ات املحتملة �� القيمة السوقية ملحفظة 

استخدام من�ج القيمة املعرضة يوجد قصور �� ، ولذلك لقياس مخاطر السوق �� األحوال االعتيادية للسوق (VaR) منا�ج القيمة املعرضة للمخاطر 

  (VaR)للمخاطر 
ً
 توزيع �ون ع�� ش�لستألنھ �عتمد ع�� االرتباطات التار�خية املتبادلة والتقلبات �� أسعار السوق و�ف��ض أن التحر�ات املستقبلية نظرا

من  %٩٩دارة مب�ي ع�� أساس تقديرات باستخدام مستوى ثقة بنسبة الذي �ستخدمھ اإل  (VaR)القيمة املعرضة للمخاطر  من�جإحصائي.  كما أن 

بأن  �ع�ي %٩٩استخدام مستوى الثقة عند  وإنا�خسائر املحتملة وال�ي اليتوقع تجاوزها إذا استقرت أوضاع السوق ا�حالية دون �غ�� ملدة يوم واحد. 

 ع�� مدى يوم واحد لن تحدث أك�� من مرة واحدة �ل مائة يوم باملتوسط.  (VaR)ز�ادة ا�خسائر عن القيمة املعرضة للمخاطر 

 

ن القيمة املعرضة للمخاطر إ. وع�� وجھ ا�خصوص، لهذا املن�ج عدد من أوجھ القصور  إال أن ،من�ج القيمة املعرضة للمخاطر فائدةع�� الرغم من 

(VaR)  ًممكن أن تحدث خارج نطاق مستوى أي خسائر  كما أ��ا ال تحتسب ،��اية يوم العملع�� مخاطر املحفظة ��  يتم احتسا��ا من قبل البنك بناء

األسعار التار�خية أو األسعار الضمنية �و��ا مؤشرات جيدة لتحر�ات  تحر�ات وارتباطات ع�� (VaR)القيمة املعرضة للمخاطر و�عتمد نماذج  الثقة املحدد.

كما يجب إيالء عناية  ،(VaR)القيمة املعرضة للمخاطر  بواسطة تلك املحتسبة عن املتاجرةعمليات  ومن املمكن أن تختلف نتائج السوق املستقبلية،

   .تحت اإلجهادخاصة باملقاييس �� أوضاع السوق 

 

�� النموذجية وال�ي " املذ�ورة أعاله، تقوم اإلدارة با�حفاظ ع�� إطار من ا�حدود غ(VaR)من�ج "القيمة املعرضة للمخاطر  أوجھ القصور ��وللتغلب ع�� 

ستخدام باتظهر ا�خسائر املحتملة عن �غي�� �� أحد عوامل السوق والتقوم بأي اف��اضات حول سلوكيات عوامل السوق. وعالوة ع�� ذلك، تقوم اإلدارة 

ن الثقة االعتيادية. و�تم اإلبالغ عخارج ف��ات  للمحفظة ملحا�اة الظروفاالجهاد مخاطر السوق وتقوم باختبارات تحمل  مراكز حدود وقف ا�خسائر ع�� 

 بانتظام ل�جنة املوجودات واملطلو�ات ملراجع��ا.  االجهاد ا�خسائر املحتملة ال�ي تحدث تحت ظروف اختبارات تحمل

 

 :�مخاطر السوق املتعلقة بالعمليات غ�� التجار�ة/ العمليات املصرفية ٢-٣-٣-٤

العمالت  رفصأسعار موالت والتعرض إ�� مخاطر بصفة رئيسية من أسعار العالعمليات املصرفية  جار�ة أو املتعلقة بالعمليات غ�� التتنشأ مخاطر السوق 

 والتغ��ات �� أسعار األسهم.  ةاألجنبي

 

 ا�خاصة  مخاطر أسعار العموالت -

من أثر التغ�� �� التدفقات النقدية ع�� املوجودات واملطلو�ات املالية نتيجة  املتعلقة بالعمليات املصرفيةا�خاصة  تنشأ مخاطر أسعار العموالت

ألدوات االتغ�� �� أسعار العموالت. و�تعرض البنك ملخاطر أسعار العموالت نتيجة لعدم التطابق أو حدوث فجوات �� مبالغ املوجودات واملطلو�ات و 

�� ف��ة معينة. وتتم إدارة هذه املخاطر عن طر�ق مطابقة إعادة �سع�� املوجودات واملطلو�ات  املالية املشتقة األخرى ال�ي �ستحق أو �عاد �سع��ها
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 لفجوات أسعار بواسطة 
ً
  العموالتاس��اتيجيات إدارة املخاطر. وقد أقر مجلس اإلدارة حدودا

ً
 من لف��ات محددة. و�تم مراقبة هذه ا�حدود يوميا

د التأكد من االحتفاظ باملراكز ضمن حدو  عند الضرورة ��دف قبل إدارة ا�خز�نة �� البنك. وتراقب اإلدارة املراكز و�ستخدم اس��اتيجيات تحوط

 الفجوات املقررة. 

 

 للمتطلبات التنظيمية وضمن حدود العموالت ا�خاصةو�قوم البنك بتحديد وقياس مخاطر أسعار  
ً
ر مخاطإدارة إطار عمل  واإلبالغ ع��ا وفقا

يمة ع�� األر�اح والق باالستنادآثار �غ��ات أسعار الفائدة بتقييم  ا�خاصة العموالتمن�جيات قياس مخاطر أسعار  تقوم. كما ةالداخلي األسعار 

 ةمجديقياسات  �� تقوم هذه السينار�وهات بتوف، حيث املوضوعة من قبل ا�جهات التنظيميةعدد من السينار�وهات  من خاللاالقتصادية 

 عملية إدارة هذه املخاطر. تقوم بتسهيلا�حالية، كما  ا�خاصة العموالتملستو�ات التعرض ملخاطر أسعار 

 

 مخاطر العمالت  -

آثار طر اتمثل مخاطر العمالت مخاطر التغ�� �� قيمة األدوات املالية نتيجة التغ��ات �� أسعار تحو�ل العمالت األجنبية. و�دير مجلس اإلدارة مخ

ملة ع التقلبات �� أسعار تحو�ل العمالت األجنبية السائدة ع�� املركز املا�� للبنك وتدفقاتھ النقدية من خالل وضع حدود ملستوى املخاطر ل�ل

 و  �.و�ش�ل إجما�
ً
 . دكما يتم استخدام اس��اتيجيات التحوط للتأكد من أن املراكز ستبقى ضمن هذه ا�حدو  ،�تم مراقبة هذه ا�حدود يوميا

  

  األسهممخاطر أسعار  -

االستثمارات املقتناة لغ�� أغراض املتاجرة نتيجة البنك ا�خاصة باألسهم �� مخاطر انخفاض القيمة العادلة لألسهم �� محفظة  أسعار  مخاطر 

وللمز�د من   .األسهم يتعرض البنك ملخاطر أسعار م، ال ٢٠١٧د�سم��  ٣١كما �� قيمة األسهم الفردية. و  سهم أو للتغ��ات �� مستو�ات مؤشرات األ 

 ) من القوائم املالية املوحدة.٣١ير�� االطالع ع�� اإليضاح (املعلومات، 

 

 مخاطر السيولة  ٤-٣-٤

عدم مقدرة البنك ع�� تلبية ال��اماتھ املالية �� الوقت املناسب و�أسعار معقولة. و�شمل هذه االل��امات ال�ي قد تنشأ عن  خاطر املمخاطر السيولة ��  

مخاطر  وللتقليل من واملدفوعات املستحقة بموجب عقود املشتقات و�سو�ة معامالت إعادة الشراء وال��امات اإلقراض واالستثمار. ودائع العمالءاملالية 

السيولة ل�حفاظ ع�� رصيد �اف للنقدية وشبھ  مراكز االعتبار بتنويع مصادر التمو�ل. كما تتم إدارة املوجودات �عد األخذ لالبنك  �س��السيولة، 

 النقدية واألوراق املالية القابلة للتداول.

 

نظًرا للنطاق و  مصرفية األفراد والشر�ات.ستحقاق ال�ي تكمن وراء ال بصف��ا مالزمة لعملية تحول ا ألي بنكو�عد إدارة السيولة أحد الوظائف األساسية  

طاق من�جيت�ن واسع�ي النبإجراء واحد فقط لتحديد مخاطر السيولة، ولهذا يقوم البنك بتطبيق يكتفى الواسع إلدارة السيولة، فإنھ من النادر أن 

هذه املن�جيات ع�� إطار إدارة مخاطر السيولة �� البنك والذي يحتوي ع�� تقنيات  و�ستند .تار�خيةمن�جية تطلعية ومن�جية  –إلدارة مخاطر السيولة 

 إلدارة ومراقبة مخاطر السيولة. للرقابة املصرفيةإدارة مخاطر مختلفة تتما��ى مع مبادئ �جنة بازل 

 

ل مهام إدارة ا�خز�نة ال�ي تدير احتياجات التمو�وتقوم املن�جيات التطلعية بتقييم احتياجات التمو�ل خالل املستقبل القر�ب وال�ي تقع من ضمن 

وتتضمن ليا. عوتقوم إدارة املخاطر واإلدارة املالية بإجراءات الرقابة والرصد بانتظام كما تقوم بإجراء تبليغ انتقائي يمتد ل�جان  .ملختلف الف��ات الزمنية

تطبيق التعليمات الداخلية والتنظيمية ع�� امل��انية العمومية الفعلية. كما  مستو�ات مختلفة من �سب السيولة، حيث يتممن�جية الرقابة التار�خية 

 يتم تطبيق سلوكيات املنتج املبنية ع�� االف��اضات �� مراكز امل��انية العمومية الفعلية لتقييم احتمالية ارتفاع مخاطر السيولة.
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، للسوق  ةت واألوضاع غ�� االعتيادياألزما أ�شطتھ عندولدى البنك خطة تمو�ل للطوارئ وال�ي تحدد خطة العمل ال�ي سوف �ستخدمها البنك لتمو�ل 

 وتت�ون خطة تمو�ل الطوارئ من جزئ�ن رئيسي�ن هما: 

 

�ي تتم مراجع��ا �ش�ل منتظم ��دف تحديد ما إذا �ان عوامل املخاطر والتقار�ر الرئيسية واملقاييس ال–ا�جزء األول: التحليل والتحديد  •

 للسيولةالبنك بصدد التعرض لبيئة 
ً
خطة عمل أزمات السيولة، وال�ي تتضمن ع�� سينار�وهات اإلجهاد  تفعيلتقت��ي وال�ي  �شهد إجهادا

 ذات الصلة. 

 

 ضمن�ت، و �ي يتخذها البنك للتصدي ألزمات السيولةالتداب�� ال ع�� نحو مفصل تحددوال�ي  –ا�جزء الثا�ي: خطة عمل أزمات السيولة  •

خففات مصل. كما تقوم بتحديد اإلجراءات و التواعملية  صنع القرار و عملية تحديد األفراد الرئيسي�ن و�شكيل الهيا�ل التنظيمية ل ذلك

 تنفيذها. ب املعني�نباإلضافة إ�� األفراد  ،ال�ي يمكن تطبيقهااملخاطر 

 

. وكأحد خطوات عملية اختبار ا�خطة، يتم رصد فعالية خطة عمل 
ً
تتضمن خطة تمو�ل الطوارئ ع�� عدة سينار�وهات إجهاد يتم اختبارها سنو�ا

 ا�خاصة بالبنك. �جنة املوجودات واملطلو�اتسينار�وهات اإلجهاد. و�تم تقديم النتائج والتوصيات ل ومالئمةأزمات السيولة 

 

السيولة والذي صمم ليتما��ى مع متطلبات مؤسسة النقد العر�ي السعودي الختبار اإلجهاد. ويعت��  إجهاد، يقوم البنك بإختبار خرى األ  أهدافھمن ب�ن و 

من  اإلجهادسينار�وهات يوًما و�سبة �غطية السيولة أساًسا الختبار إجهاد السيولة �� البنك. و�تم وضع  ٣٠لقياس إجهاد السيولة ملدة  ٣مقياس بازل 

 هاد�سبة �غطية سيولة تحت اإلج ع��ل�حصول ثم يتم تطبيق هذه السينار�وهات ومن  خالل �عديل السلوكيات املف��ضة للموجودات واملطلو�ات.

ماد ع�� االعتب خالل اليوم مركزهو�ؤكد البنك ع��  صا�� �سبة التمو�ل املستقرة.إجهاد  �انظيمية وداخلية رئيسية أخرى بما ف�تتداب�� باإلضافة إ�� 

 .محددة خاصة بالبنك سينار�وهات باإلضافة إ�� سينار�وهات بازل 

 

 عمالمخاطر االقتصاد الك�� ودورات األ  ٥-٣-٤

� املخاطر � االرتفاعاالعتبار ب. و�أخذ البنك عمالدورات األ تعرض لها األر�اح نتيجة تقلبات �� املخاطر ال�ي ت ودورات األعمالمخاطر االقتصاد الك�� 

. و�قوم البنك �عد ذلك ا�خاصة االقتصادي كجزء من تقييمھ ملخاطر االئتمان ومخاطر السوق ومخاطر أسعار العموالت ال��اجعاملالية الناتجة عن 

  وال�يبتقييم املخاطر املحتملة اإلضافية ع�� األداء املا�� 
ً
 .�عابخل من األانخفاض الد مثل- ليست من ضمن أنواع املخاطر املذ�ورة آنفا

 

ي ، وت�ون البيانات التار�خية مجرد دالالت، مما �ع�أو املدة ال�ي سوف �ستغرقها ومدى شد��ا، املخاطر الناجمة عن ال��اجع االقتصاديب التنبؤ اليمكن 

من قدرة البنك ع�� إقامة أعمال  والذي من شأنھ ا�حدأ�شطة األعمال بتخفيض ال��اجع االقتصادي  و�تسببعدم دقة �عض مخففات املخاطر. 

 جديدة وتحقيق أر�اح.

 

 مخاطر السمعة ٦-٣-٤

نظر عما ل�غطي مخاطر السمعة مخاطر ا�خسائر الناجمة عن قيام املشارك�ن اآلخر�ن �� السوق، بما ف��م العمالء، بت�و�ن رأي سل�ي عن البنك، �غض ا

وتنتج مخاطر السمعة �ش�ل أسا��ي من أنواع املخاطر األخرى مثل مخاطر السيولة أو مخاطر االئتمان  إذا �ان هذا الرأي �ستند إ�� وقائع أو مجرد تصور.

 أو املخاطر التشغيلية.

 

�عز�ز  ��تلعب السمعة دوًرا هاًما �� تحديد ما إذا �ان للبنك مستقبل مستدام. كما أ��ا �عزز ثقة أ�حاب املص�حة الرئيسي�ن، و�عمل هذه الثقة ع

. باإلضافة إ�� أن السمعة ا�حسنة قد �ساعد البنك ع�� تخطي أزمات السوق حال حدو��ا، و�� حال التجار�ةتانة وتنافسية البنك وقيمتھ سالمة وم
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إدارة مخاطر السمعة (أو باألخص  وتحظىتضررت سمعة البنك �ش�ل كب�� واه��ت ثقة العامة بھ فإن ذلك قد يؤثر ع�� أعمال البنك واستمرار�تھ.  

 و  خاطر ال�ي قد تؤثر ع�� السمعة)امل
ً
 خاصا

ً
 من االهتمام  وضع ا�خطط الالزمة لتحديد وتقليل هذه املخاطر  كما يحظى، أولوليةاهتماما

ً
 مماثال

ً
قدرا

 .واألولو�ة

  

 األساسية التالية: االس��شاداتوتركز االس��اتيجية الرئيسية للبنك إلدارة مخاطر السمعة ع�� توجيھ سلوك البنك واملوظف�ن باستخدام 

 ؛البنك األول قيم  -

 البنك األول؛ أعمالمبادئ  -

 سياسة إدارة مخاطر السمعة �� البنك األول. -

 السياسات واإلجراءات ال�ي �غطي األعمال اليومية للبنك. -

 

دليل قواعد السلوك ا�خاص مان و ومن ضمن السياسات واملعاي�� املطبقة تلك ال�ي تتعامل مع قبول العمالء وم�افحة غسل األموال وسياسات االئت

 سياسة اإلبالغ عن العمليات املشبوهة.بالبنك و 

اجراءات بة ال�ي قد تؤثر ع�� سمعة البنك �ش�ل سل�ي. وفيما يتعلق لماملخاطر أو ال��ديدات املحت ويعتمد البنك ن�ج منظم لتحديد وتقييم ومراقبة

. و��دف هذا االستبيان إ�� معرفة ما إذا �انت سياسة إدارة املخاطر وإجراءا��ا والرقابة ، يقوم البنك بإجراء استبيان عن مخاطر السمعةالقياس

البنك ال�ي �ع�ى بتفادي مخاطر السمعة. كما أن مخاطر السمعة موجودة كبند دائم �� جدول أعمال �جنة  أهداف لتعز�ز التشغيلية �عمل �ش�ل فعال 

 املخاطر التشغيلية.

 

 مخاطر املصرفية اإلسالمية ٧-٣-٤

لع وتكمن مجاالت املخاطر الرئيسية �� الوفاء بالس .املصرفية اإلسالمية �ش�ل منفصلإدارة يأخذ البنك األول �ع�ن االعتبار املخاطر ال�ي تقع ضمن 

 ت. جراءات �جميع هذه املجاال إو�سليمها واملخاطر التشغيلية ومخاطر السمعة. وهناك عمليات محددة وضوابط و 

 

إ�� مخاطر سمعة جسيمة. كما يتبع البنك  عند مزاولة أعمالھ مع مقررات الشريعة الصادرة عن الهيئة الشرعيةعدم ال��ام البنك و�مكن أن يؤدي 

                             و�التا�� يركز البنك ع�� ما ي�� سياسة صارمة �عدم التسامح مع أي عدم ال��ام بمقررات الهيئة الشرعية،

إلزام جميع املوظف�ن الذين �شار�ون �� أي جانب من جوانب األعمال املصرفية اإلسالمية باستكمال برنامج اليسر املعتمد والذي يت�ون  .١

 من التدر�ب املصر�� اإلسالمي ع�� املستوى األسا��ي واملتقدم. 

 الفروع لتعز�ز فهم املوظف�ن للعمل املصر�� اإلسالمي.          و  إجراء ورش عمل ع�� مستوى املنتجات واألعمال .٢

 .           ھع�� هي�ل املنتج وإجراءاتھ قبل إطالقالصلة بأي منتج إسالمي جديد ذوي تدر�ب جميع املوظف�ن  .٣

تجات إلسالمي �ش�ل عام، و�املنوالتمو�ل ا اإلسالمية قيام البنك ب��تيب ندوات للعمالء بانتظام لز�ادة و�� عمالئھ بمفاهيم املصرفية .٤

 اإلسالمية ال�ي يقدمها البنك ع�� وجھ ا�خصوص.   

        سالمية ع�� أساس منتظم لضمان التوافق مع أح�ام الشريعة. راء عمليات تدقيق �� املصرفية اإل إج .٥
 

 

 

 

 



 

 

  م ٢٠١٧السنة املالية  –تقر�ر مجلس اإلدارة         

 

 
18 

 /مجاالت الرقابةخاطر من امل أنواع أخرى  ٤-٤

 إدارة استمرار�ة األعمال١-٤-٤

عرف 
ُ
� 

ً
�عد حدوث عطل  إدارة استمرار�ة األعمال ع�� أ��ا قدرة املنشأة ع�� مواصلة تقديم منتجات أو خدمات ع�� مستو�ات مقبولة ومحددة مسبقا

ع فقد وض ،للمنشأه. ومن أجل تقليل خطر �عطل األعمال واالستجابة �ش�ل منظم ألي عطل محتمل واستئناف "العمل �املعتاد" بأسرع وقت ممكن

 خطة الستمرار�ة األعمال.البنك 

د "العمل ى �عو و�رخص لتفعيل خطة استمرار�ة األعمال من خالل مركز القيادة والرقابة، و�� السلطة املخولة باتخاذ القرارات خالل �امل ف��ة األزمة ح�

اءة هذا الن�ج املركزي الكف ع��م. و�ضمنللنيابة �املعتاد". و�تألف فر�ق مركز القيادة والرقابة من أعضاء من اإلدارة العليا ومن بدالء تم �عيي��م 

 سينار�وهاتالازدواجية ا�جهود. و�تم تحديد عدد من  وتفادي احتمالوالفعالية �� عملية استعادة األعمال مع التقليل من عدم وضوح املسؤوليات 

 خطة استمرار�ة األعمال. تفعيل وال�ي يمكن أن تؤدي إ��  الشدةخاطر استمرار�ة األعمال ملستو�ات متفاوتة الرئيسية مل

 .القائمة و�تم �عميم تقار�ر منتظمة إ�� اإلدارة العليا �غطي وضع جميع املبادرات الرئيسية إلدارة استمرار�ة األعمال واملهام املنجزة واملهام

 

 أمن املعلومات ٢-٤-٤

�ج��ا تخز���ا ومعاو ت العمالء كجزء من أعمالھ األساسية، و�تضمن التعامل مع املعلومات والبيانات يتعامل البنك األول مع العديد من معلومات و�يانا

 ونقلها.

ة أمن مل إدار أ�شأ البنك إدارة أمن املعلومات وال�ي ��دف إ�� تقليل املخاطر الناجمة عن تضرر البيانات املخزنة لدى البنك أو سوء استخدامها ، و�ع

صور أي قمعا�جة للوصول ألنظمة أجهزة ا�حاسب ا�خاصة بالبنك، و  املستخدمكز�ة ملراقبة ومعا�جة أي �غي��ات تطرأ ع�� حق املعلومات كنقطة مر 

ع�ى إدارة أمن املعلومات بتوف�� بنية تحتية آمنة لشبكة املعلومات واملحافظة عل��ا، كما أ��ا تقوم �عمليات كة اأم�ي محتمل قد يطرأ ع�� شب
ُ
لبنك، كما �

من األنظمة أمراقبة عن طر�ق اإلن��نت للتأكد من أن شبكة البنك محمية ومتوافقة مع سياسات أمن املعلومات، باإلضافة إ�� �عز�ز التوعية املتعلقة ب

السعودي وغ��ها من ا�جهات  مع مؤسسة النقد العر�يمباشرة إتصال كنقطة ف�ن والعمالء وذلك بالتعاون مع اإلدارات املختصة، كما �عمل للموظ

 .ظم املعلوماتن ناملتعلقة بأم مارساتاملال�ي تضمن مداومة تطبيق أفضل  بمواكبة التوجهات والتطورات واألساليب األمنية�قوم البنك و ة. مييالتنظ

 

 مخاطر االس��اتيجية ٣-٤-٤

 االس��اتيجية و�تغ��ات �� ظروف السوق األساسية. ال�ي تحد��ا املنشأة ع�� تتعلق املخاطر االس��اتيجية بالتغي��ات 

لدخول �� تخطيط لوت�ون املخاطر االس��اتيجية أحد االعتبارات الرئيسية عند القيام بتخطيط األعمال. وقد تنشأ مخاطر اس��اتيجية مفرطة نتيجة 

اطر خمؤدي إ�� أسواق جديدة أو منتجات جديدة أو من خالل التوسع ا�جغرا��. وال �عتقد اإلدارة أن هناك أي مبادرات عالية املخاطر من شأ��ا أن ت

 .غ�� م��رة اس��اتيجية

االس��اتيجية. وتوفر �جنة توجيھ األعمال االس��اتيجية والتكنولوجيا إطار  اإلدارة والتخفيف من حدة املخاطر ولدى البنك األول عدة �جان �ساهم �� 

 جتماعاتاب كما تقوم اإلدارة العليا العقود.�جنة العقود عملية املوافقة ع��  وتحكممشاريع البنك. لالستثمار �� محفظة ا�حوكمة لالختيار الفعال 

 .املحددة والتكتيكية تيجيةأداء األعمال مقابل األهداف االس��ا منتظمة ملراجعة

 

 مخاطر أخرى  ٤-٤-٤

كما . م٢٠١٧خالل عام ينشط ��ا البنك  لممن املخاطر األخرى ال�ي �عت��ها البنك �� إطار أعمالھ �� مخاطر التورق والقروض املش��كة و�� أعمال 

 األعمال.املخاطر العاملية ضمن سياق مخاطر االقتصاد الك�� ودورة  �عت�� البنك

 ) من القوائم املالية املوحدة.٣٢) و(٣١) و (٢٩ضاح رقم (يز�د من التفاصيل حول املخاطر ال�ي يتعرض لها البنك �� اإل توضيح املوتم 
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 االئتما�ي التصنيف-٥

 وذلك كما ي��: موديز ومجموعة فيتش مؤسسةمن قبل  األول تم تقييم التصنيف االئتما�ي للبنك 

 التصنيف   يف االئتما�ينصو�الة الت

 A3 موديز

 +BBB مجموعة فيتش

 

 ا�جغرا�� ال��كز -٦

 التوزيع ا�جغرا�� ملخاطر االئتمان: ١-٦

٢٠١٧ 

 الر�االت) (بآالف

اململكة العر�ية 

 السعودية

دول مجلس 

التعاون ا�خلي�� 

ومنطقة الشرق 

 األوسط

  األمر�كيت�ن أورو�ا

جنوب 

شرق 

 آسيا

 اإلجما�� دول أخرى 

 املوجودات

لدى مؤسسة النقد    وأرصدة نقدية

 العر�ي السعودي
١٥٫١٣٧٫٠٠٥ - - - - - ١٥٫١٣٧٫٠٠٥ 

أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية 

 األخرى 
٢٫١١٥٫٢٧١ ١٤٫٩٨٧ ٣٣٠ ١٠٢٫٩٩٩ ٧٧٠٫٤٨٣ ٦٥٣٫٦٨٠ ٥٧٢٫٧٩٢ 

 ٢١٢٫٢١٨ - - - ٥٩٫١٥٧ ٤٥٫٥٢٦ ١٠٧٫٥٣٥ القيمة العادلة اإليجابية للمشتقات

 ١٦٫٦٨٨٫٧٤٧ - - ٣٧٧٫٠٠٧ ١٨٨٫٢٨١ ٩٨٫٣٧٤ ١٦٫٠٢٥٫٠٨٥ استثمارات، صا��

 ٦٣٫٦٣٩٫٤٨٣ - - - - - ٦٣٫٦٣٩٫٤٨٣ قروض وسلف، صا��

 ٤٥٫٥٠٧ - - - - - ٤٥٫٥٠٧ االستثمار �� شركة زميلة

 ١٫٣٤٧٫٠٠٩ - - - - - ١٫٣٤٧٫٠٠٩ �ومعدات، صا�ممتل�ات 

 ٦٨٤٫٥٩٠ - - ٢٨٫٠٦٢ ٤٥٫٤٨٧ ٢٩٨٫٥٢٥ ٣١٢٫٥١٦ موجودات أخرى، صا��

٫٠٦٨٨٥٠ ١٫٠٦٣٫٤٠٨ ١٫٠٩٦٫١٠٥ ٩٧٫١٨٦٫٩٣٢ اإلجما��  ٩٩٫٨٦٩٫٨٣٠ ١٤٫٩٨٧ ٣٣٠ 

 ٢٦٫١٦٤٫٩٥٦ ١٫٦٢٩٫٢٤٢ - ٣٦٣٫٨٩٢ ١٫٠٧٥٫٦٨٣ ٥٧٣٫٦٠٩ ٢٢٫٥٢٢٫٥٣٠ املحتملة واالل��امات التعهدات

 ا�حد األق�ىى ملخاطر االئتمان (مبالغ املعادل االئتما�ي)

 ١٢٫٦٩٣٫٣٤٠ ٤١٨٫٦٨٠ - ١٧٤٫١١٦ ٤٨٥٫٥٣٢ ٢٩٠٫٥٩٦ ١١٫٣٢٤٫٤١٦ املحتملة واالل��امات التعهدات

 ٩٠١٫٠٥١ - - ٤٧٥ ٢٤٨٫٤٠٥ ١٩٠٫٥٥٥ ٤٦١٫٦١٦ املشتقات

 اليةسواق املوشركة األول لأل  لتأم�ن ل األول و�الة العقار�ة وشركة  األول وشركة  األول لالستثمار وال يوجد ألي من شر�ات البنك التا�عة و�� شركة 

 ) من القوائم املالية املوحدة.٣٠( رقم وملز�د من التفاصيل ير�� االطالع ع�� اإليضاح .مخاطر خارج اململكةأي  املحدودة
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 :تحليل ا�جغرا�� لإليراداتال ٢-٦

ست أو �عمل زميلة تأسمن �شاطاتھ داخل اململكة العر�ية السعودية، وليس للبنك أية فروع أو شر�ات تا�عة أو  األول  تتحقق اإليرادات التشغيلية للبنك

املتاجرة اصة بأعمال البنك ا�خال�ي تم تأسيسها �� جزر �ايمان لتيس�� و لألسواق املالية املحدودة  األول باستثناء شركة ، خارج اململكة العر�ية السعودية

يف نصدات التشغيلية حسب التاإجما�� اإلير  . و�ب�ن ا�جدول اآل�ي توزيعباملشتقات املالية وعمليات إعادة الشراء وعمليات إعادة الشراء العكسية

 ع�� مستوى املجموعة بما �� ذلك جميع الشر�ات التا�عة للبنك. السعوديةا�جغرا�� ملناطق اململكة العر�ية 

 املنطقة الشرقية املنطقة الغر�ية ة الوسطىقاملنط السنة 

 مالي�ن ر�ال سعودي

٧٧٧ ١٫٠٣٤ ١٫٩٠١ ٢٠١٧ 

 

 أهم بنود األر�اح وا�خسائر كنسبة مئو�ة من إجما�� الدخل – ٧

 �سبة مئو�ة من إجما�� الدخل: وا�خسائر �ش�ليو�ح الرسم البيا�ي التا�� أهم بنود األر�اح 

  

             

 م٢٠١٦م و٢٠١٧ ب�ن عامياألر�اح وا�خسائر الرئيسية  �� بنودو�ظهر ا�جدول أدناه االختالف 

 التغ��%                 ٦٢٠١                                  ٧٢٠١                         الر�االت بآالفاملبلغ 

   %٠٫٧                     ٣٫٦٨٤٫٧٩٧                        ٣٫٧١١٫٦٢٢                        العمليات دخل�� إجما

 )%٥٫٢(                  ١٫٣٣٥٫٥٦٦                         ١٫٢٦٥٫٦١٥                     يةصار�ف التشغيلامل

 )%١٣(                   ١٫٢٨٧٫٦٣٥                          ١٫١٢٠٫٢٩٩                       (صا��) املخصصات

%٢١٣٫٤                        ٣٫١٣٠                                 ٩٫٨١٠                 �� شركة زميلة حصة الر�ح  

 %٢٥٫٤                  ١٫٠٦٤٫٧٢٦                           ١٫٣٣٥٫٥١٨                     صا�� الر�ح

 ٠٫٢٤                        ٠٫٩٣                                    ١٫١٧                      ر�ح السهم (ر�ال سعودي)

 

مصاریف 
%۳٤العملیات 

المخصصات 
۳۰%

صافي الربح 
۳٦%

م۲۰۱۷

مصاریف 
العملیات

۳٦%

المخصصات
۳٥%

صافي 
الربح 

۲۹%

م۲۰۱٦
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 معاي�� إعداد البيانات املالية واملراجعة  – ٨

  القوائمبإعداد  األول  يقوم البنك
ً
سعودي النقد العر�ي المؤسسة من قبل بالصيغة املعدلة إعداد التقار�ر املالية الدولية ملعاي��  املالية املوحدة وفقا

 ،عداد التقار�ر املالية الصادرة عن مجلس معاي�� املحاسبة الدوليةإل ب اعتماد جميع املعاي�� الدولية ز�اة والضر�بة وال�ي تتطلللمعا�جة املحاسبية لل

"الرسوم"   - ٢١رقم  �جنة تفس��ات املعاي�� الدولية إلعداد التقار�ر املاليةوتفس�� الدخل"  ئبا"ضر  - ١٢باستثناء تطبيق املعيار املحاس�ي الدو�� رقم 

 .بالز�اة والضرائب متعلقةحيث أ��ا 

 

كما يوجد �� البنك إدارة للمراجعة الداخلية تقوم برفع تقار�رها إ�� �جنة املراجعة ال�ي تقوم بدورها  السليمة،�حتفظ البنك بال�جالت املحاسبية و 

إدارة  أداء واستقاللية سالمةاملراجعة باإلشراف ع��  وتقوم �جنةبرفع التقار�ر إ�� مجلس اإلدارة الذي �شرف ع�� نظام املراجعة الداخلية �� البنك. 

تقوم هذه ال�جنة بإجراء مناقشات دور�ة مع اإلدارة ومع املراجع�ن الداخلي�ن وا�خارجي�ن عن املواضيع ال�ي  ما��ا. كااملراجعة الداخلية واألخذ بتوصي

و�ناء عليھ، تقوم ال�جنة بإخطار مجلس اإلدارة الذي يقوم بدوره  .ا�حوكمة والرقابةاملالية املوحدة والرقابة الداخلية ومختلف مواضيع  قوائمتؤثر ع�� ال

 .باإلقرار ع�� علمھ بذلك

 

 فاعلية نظام الرقابة الداخلية: – ٩

 
ً
عن التحقق من وجود نظام رقابة داخ�� �ا�� وفاعل �� البنك ومن أن اإلدارة العليا تقوم  ي�ون مجلس اإلدارة، بالتعاون مع �جنة املراجعة، مسؤوال

 بمراقبة أداء هذا النظام واملحافظة عليھ.

 

دارات وغ��ها من اإل  ت�ون إدارات املخاطر والتدقيق الداخ�� واالل��ام بينماوعملھ،  الرقابة الداخ�� ظامنوت�ون اإلدارة مسؤولة عن التصميم األمثل ل

مسؤولة عن املراقبة املستمرة للنظام وتقييمھ. باإلضافة إ�� ذلك، �عد املراجعون ا�خارجيون مسؤولون عن تحديد مدى كفاية  املعنية بالرقابة الداخلية

 ك ولتصميم إجراءات التدقيق ا�خاصة ��م.نظام الرقابة الداخلية التخاذ قرار �شأن مستوى االعتماد املوضوع ع�� فعالية الرقابة الداخلية �� البن

 

 الداخلية.دارة وا�حفاظ ع�� فاعلية نظام الرقابة إ ن عنو مسؤول ،الوظيفية بمختلف مستو�ا��م جميع املوظف�نويعد 

 

 ول�حفاظ ع�� �جالت التصرف غ�� املشروع وقد تم تصميم األنظمة واإلجراءات لضمان فعالية وكفاءة العمليات، و�حماية األصول من االستخدام أو 

ا وملراقبة السياسات �محاسبية سليمة ولتوف�� معلومات مالية موثوقة الستخدامها �� األعمال أو �� النشر ولالل��ام بالقوان�ن واللوائح التنظيمية املعمول �

 عن القضاء عل��ا. ويعطي هذا . وتم تصميم هذا النظام إلدارة مخاطر الفشل �� تحقيق أهداف بأداء األعمالالداخلية ذات العالقة 
ً
األعمال، عوضا

 أو ا�خسائر أو االحتيال.  ا�جسيمةالنظام تأكيد معقول وليس مطلق ضد األخطاء 

 

حديد تيتعرض البنك خالل س�� أعمالھ املعتاد ملخاطر االئتمان ومخاطر السوق واملخاطر التشغيلية. وقد وضعت السياسات واإلجراءات والعمليات ل 

مستمرة لتحديد وتقييم وإدارة املخاطر الك��ى ال�ي يواجهها البنك ولضمان وجود الضوابط  إجراءاتراقبة وتخفيف هذه املخاطر. وهناك وقياس وم

 ك.�� البناملالئمة إلدار��ا. و�اإلضافة إ�� املراجعة املنتظمة من قبل اإلدارات املعنية، تتم متا�عة هذه املخاطر بواسطة �جان إدار�ة مختلفة 

 

ة واإلبالغ ع��ا، بما ف��ا مخاطر االئتمان، ومخاطر �غ��ات أسعار السوق لألدوات املالية يوقد وضعت األنظمة واإلجراءات لتحديد ومراقبة املخاطر الرئيس

االحتيال. و�تم مراقبة التعرض لهذه املخاطر ع�� مستوى البنك بأكملھ من قبل �جنة املخاطر التشغيلية مخاطر التشغيلية و خاطر املالسيولة و مخاطر و 

العليا لالئتمان �� البنك). كما يتم مراقبة هذه املخاطر بواسطة ال�جنة التنفيذية  (ال�جنةو�جنة املوجودات واملطلو�ات و�جنة االئتمان �� اإلدارة العامة 

 لتا�عة للمجلس.و�جنة املخاطر ا
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الرقابة الداخ��. و�تحقق هذا الهدف باتباع خطة تدقيق مستندة ع��  إطار تزود إدارة التدقيق الداخ�� إدارة البنك بتقييم مستقل وموضو�� لفاعلية 

رصد البيئة  ع��من خالل مراجعا��ا التعاون من قبل �جنة املراجعة. كما تقوم إدارة االل��ام وإدارة املخاطر التشغيلية ب وال�ي تمت املوافقة عل��ا املخاطر 

 .الرقابية

 

لتحديد اهذا النظام �ضمن و نظام مبتكر ل�حوكمة واملخاطر والرقابة. البنك ، وضع وف�� نظام فاعل للرقابة الداخليةبت األول  وكجزء من ال��ام البنك

 ع�� تح
ً
 و�عد مبادرة ا�حوكمة واملخاطر والرقابة جهد .قيق أهداف البنكوالتقييم املستمر �جميع املخاطر الك��ى ال�ي يمكن أن تؤثر سلبا

ً
مش��ك ب�ن  ا

خاطر تجمع وترصد امل�ل من إدارة املخاطر التشغيلية وإدارة االل��ام وإدارة التدقيق الداخ�� وإدارة أمن املعلومات. كما �عمل هذه املنصة املوحدة، ال�ي 

 ن أن أ�شطة الرقابة �ش�ل والضوابط وأوجھ القصور واإلجراءات، ع�� ضما
ً
 جزءا

ً
من أ�شطة البنك اليومية. و�تم تحديد أ�شطة الرقابة ل�ل  أساسيا

 عدم االل��ام من خالل مقررات مسارات العمل.  لآلية توجد متا�عة مستوى من مستو�ات األعمال ول�ل إدارة، بحيث 

 

وحدودها القصوى. كما يو�ح هذا النظام  من وضع صورة موحدة لعوامل املخاطر  �سهلوالرقابة ل�حوكمة واملخاطر  األول  و�التا��، فإن نظام البنك

 بذلك قيام عن املسؤوليةاملسؤوليات و�خلق شفافية أك�� �� 
ً
ختلف أنواع و�تقديم �غطية مت�املة مل الرقابةالبنك بإقفال أي �غرات ��  املخاطر، ممكنا

 إ�� جنب مع دمج إدارة املخاطر �عمليات ا�حوكمة �� البنك. املخاطر. عالوة ع�� ذلك، �س�� نظام البنك ل�ح
ً
يقوم  حيثوكمة واملخاطر والرقابة جنبا

كمة و جميع �جالت املخاطر والرقابة لتحس�ن أداء جميع إدارات الرقابة الداخلية �� البنك. كما يقوم البنك بتعديل وإعادة تنظيم مبادرات ا�ح بتوحيد

تأكد هذه املبادرة ع�� برنامج اتصال وتدر�ب لل واشتملتوفق متغ��ات السوق والظروف لتفادي املخاطر املستقبلية.  مر �ش�ل مست واملخاطر والرقابة

 من أن جميع املوظف�ن يدر�ون و�ل��مون بالسياسات واإلجراءات املؤثرة �� مهامهم ومسؤوليا��م.

 

، ترى دارةوالتأكيد املقدم من اإل  بيئة الرقابة ا�حالية و�� املراجعات السنو�ة لفاعلي��اوعند النظر �� جميع العوامل الواردة �� الفقرات السابقة، و�� 

م الداخلية ل الرقابةبأن نظام  ان�عتقد ماما يجعلهى املجلس وال�جنة رقابة الداخلية فاعل وال يوجد لدمجلس اإلدارة أن نظام ال�رى �جنة املراجعة و 

 .م٢٠١٧أو أنھ لم يتم وضع نظام فاعل للرقابة الداخلية خالل العام يتم إعداده وتطبيقھ بالش�ل ال�حيح 

 

 قواعد السلوك للبنك األول و األخالقية  املعاي�� -١٠

الدليل واملعاي�� للمبادئ األخالقية العالية واملمارسات املهنية املث��.  و�ل��م البنك بموجب قواعد  األول قواعد السلوك للبنك و املعاي�� األخالقية تمثل  

ع�� مبادئ أساسية  ول األ .  و�ستند قواعد سلوك البنك السلوك ا�خاصة بھ بتطبيق ثقافة مهنية �سود ف��ا أع�� املعاي�� األخالقية و�ل��م باملحافظة عل��ا

. كما كاملرتبطة بالبناألطراف  ومستشار�ھ وجميع. وتنطبق هذه القواعد ع�� جميع أعضاء مجلس إدارة البنك وموظفيھ املهنية�ة و و�� الن�اهة والسر 

 .من فاعلي��ا والتأكد مجلس اإلدارة بدوره ع�� تنفيذ قواعد السلوك واملعاي�� األخالقية �� البنك �شرف

 

 والزميلةالتا�عة  الشر�ات-١١

  لالستثمار األول شركة  )أ

  األول لالستثمار تأسست شركة 
ً
تار�خ  ١٠١٠٢٤٢٣٧٨بموجب �جل تجاري رقم  ٢٠٠٧-٣٩ –١ر مجلس هيئة السوق املالية رقم لقرا وفقا

واملتعلقة بالتعامل واإلدارة  بنكم) لتو�� وإدارة ا�خدمات االستثمار�ة وأ�شطة إدارة األصول لل٠٩/٠١/٢٠٠٨هـ (املوافق ٣٠/١٢/١٤٢٨

لبنك و�عت�� هذه الشركة شركة تا�عة ومملوكة بال�امل ل املالية وال�ي �شرف عل��ا هيئة السوق املالية. وحفظ األوراقوال��تيب واالستشارات 

اإلدارة العامة لشركة  وتقع م).٠٨/٠٤/٢٠٠٨هـ (املوافق ٠٢/٠٤/١٤٢٩من خالل ملكية مباشرة، وقد بدأت الشركة أعمالها اعتبارا من 

وقد تحولت شركة األول لالستثمار من شركة ذات مسؤولية محدودة إ��  �� الر�اض، وتمارس جميع أ�شط��ا داخل اململكة. األول لالستثمار 

 شركة مساهمة خالل هذا العام.
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  ٤٠٠املصرح بھ واملدفوع بال�امل األول لالستثمار و�بلغ رأسمال شركة 
ً
ر�ال للسهم  ١٠ سهم بقيمة ٤٠٫٠٠٠٫٠٠٠إ�� مليون ر�ال مقسما

 الواحد.

 

 العقار�ة  األول شركة  )ب

من خالل ملكية مباشرة بموجب ال�جل التجاري رقم  للبنكمملوكة بال�امل شركة تا�عة و  العقار�ة و�� األول تأسست شركة 

�عد موافقة مؤسسة النقد العر�ي السعودي. وتقوم هذه الشركة  م)٢٦/٠٥/٢٠٠٨ (املوافقهـ ٢١/٠٥/١٤٢٩وتار�خ  ١٠١٠٢٥٠٧٧٢

بممارسة أ�شطة شراء و�يع وتأج�� العقارات. وتقوم الشركة أيضا بت�جيل الص�وك العقار�ة ملنتجات التمو�ل وإدارة الصناديق العقار�ة. 

 اململكة. العقار�ة �� الر�اض وتمارس جميع أ�شط��ا داخل األول وتقع اإلدارة العامة لشركة 

  ٥٠٠٫٠٠٠و�بلغ رأسمال الشركة املصرح بھ واملدفوع بال�امل  
ً
 ر�ال للسهم الواحد. ١٫٠٠٠سهم بقيمة  ٥٠٠ع��  ر�ال مقسما

 

  لتأم�نل األول  و�الة شركة    ج)

من خالل ملكية مباشرة، بموجب �جل تجاري رقم  األول لتأم�ن، و�� شركة تا�عة ومملوكة بال�امل للبنك ل األول و�الة تأسست شركة 

م) �عد موافقة مؤسسة النقد العر�ي السعودي. و�عمل الشركة �وكيل لبيع ٠٤/٠١/٢٠١١هـ (املوافق ٢٩/٠١/١٤٣٢تار�خ  ١٠١٠٣٠٠٢٥٠

اخل الر�اض وتمارس جميع أ�شط��ا دلتأم�ن �� ل األول  و�الة منتجات الشركة الوطنية للتأم�ن، و�� شركة زميلة. وتقع اإلدارة العامة لشركة

 اململكة.

  ٥٠٠٫٠٠٠و�بلغ رأسمال الشركة املصرح بھ واملدفوع بال�امل 
ً
 ر�ال للسهم الواحد. ١٠سهم بقيمة  ٥٠٫٠٠٠ع��  ر�ال مقسما

 

  لألسواق املالية املحدودة األول  شركة   د)

سست 
ٔ
 ٠٤ار�خ لها بتملزاولة أعما اله ومملوكة بال�امل للبنك األول، وتم ال��خيصشركة األول لألسواق املالية املحدودة، و�� شركة تا�عة تا

سيس الشركة  .بموافقة مٔوسسة النقد العر�ي السعودي م)٠١/٠٢/٢٠١٧(املوافق  هـ٠٥/١٤٣٨/
ٔ
املتاجرة باملشتقات املالية ملزاولة أعمال تم تا

 . ٣١٩٤٥٢ن البنك. وتم ��جيل الشركة �� جزر �ايمان بموجب �جل رقم نيابة ع وعمليات إعادة الشراء وعمليات إعادة الشراء العكسية

  دوالر أمر��ي ٥٠٫٠٠٠و�بلغ رأسمال الشركة املصرح بھ  
ً
 للسهم الواحد. دوالر  ١ سهم بقيمة  ٥٠٫٠٠٠ع��  مقسما

 

 ) الشركة الوطنية للتأم�نه

ت الشركة قام م٢٠١٦عام وخالل  مليون ر�ال، ٢٠م بمبلغ ٢٠٠٨ من أسهم الشركة الوطنية للتأم�ن خالل عام %٢٠اش��ى البنك حصة تبلغ 

إلجمالية ا . وقام البنك باالكتتاب �� هذا اإلصدار بال�امل حيث بلغت الت�لفةقائم الوطنية للتأم�ن بإصدار حقوق أولو�ة بواقع سهم ل�ل سهم

 تلبية احتياجات منلبنك اهذه ا�حصة االس��اتيجية تمكن و . وتصنف هذه الشركة ع�� أ��ا شركة زميلة مليون ر�ال سعودي.  ٤٠لالستثمار 

 م.٢٠١٠يوليو  ١م، و�دأت �شاطها �� ٢٠١٠مايو  ١٥وقد تأسست الشركة الوطنية للتأم�ن بتار�خ  .التأم�ن شاط�من  مصرفية األفرادقطاع 

 

 طو�لة األجل االق��اضات – ١٢

من الص�وك املتوافقة مع الشريعة. و�ستحق الص�وك املصدرة ��  ة واحدةر�حمن ش م٢٠١٧ د�سم��  ٣١كما �� طو�لة األجل تت�ون اق��اضات البنك 

من  �� شهر د�سم�� بقيمة االس��اداد  م. و�مكن اس��داد جميع هذه الص�وك حسب رغبة البنك٢٠٢٣ عام مليون ر�ال �� ٢٫٥٠٠م بمبلغ ٢٠١٣عام 

ول ع�� �عد ا�حصوذلك  ،ع�� الضر�بة واملعا�جة النظامية لهذه السندات بالنسبة لرأس املالالتغ��ات ال�ي تؤثر  أو �� حالة حدوث �عض م٢٠١٨عام 

 مؤسسة النقد العر�ي السعودي.  خطية مسبقة من موافقة
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م ٢٠١٢ام املصدرة �� عاملبكر للص�وك  االس��دادحقھ �� مارس البنك  التنظيمية،ا�حصول ع�� جميع املوافقات و�عد  ،م٢٠١٧  نوفم��  وخالل شهر 

 سعودي.مليون ر�ال  ١٫٤٠٠بمبلغ 

 دة.) من القوائم املالية املوح١٤( رقم وللمز�د من التفاصيل ير�� االطالع ع�� اإليضاح

 

 سياسة توزيع األر�اح –١٣ 

) من النظام األسا��ي للبنك، توزع األر�اح السنو�ة الصافية ال�ي تحدد �عد خصم �افة املصروفات العمومية والت�اليف األخرى ٤٩بموجب املادة ( -أ

ر��ا مجلس اإلدارة ضرو  وأي خصومات أخرى يرى واالل��امات الطارئة  املحتملة الديون واالستثمارات خسائر  ملواجهةوت�و�ن االحتياطات الالزمة 

 بما يتفق وأح�ام نظام مراقبة البنوك ع�� النحو التا��:

 

 األنظمةحسب  �نغ�� السعودي ساهم�ناملبالغ الالزمة لدفع الز�اة املقررة ع�� املساهم�ن السعودي�ن والضر�بة املقررة ع�� امل تحتسب-١

 نيابة ع��م. املعنيةوسيدفع البنك هذه املبالغ ل�جهة  النافذة �� اململكة العر�ية السعودية.

 ا�جمعية تقرر  أن و�جوز  .لالحتياطي النظامي األر�اح الصافية(خمسة وعشر�ن �� املائة) من املتبقي من  %٢٥ما ال يقل عن  يرحل-٢

 لرأس املذ�ور  االحتياطيجما�� إ أصبح م�ى التجنيب هذاض يخفتأو  وقف العادية العامة
ً
 املدفوع. املال مساو�ا

) من رأس املال عشر الواحد باملائة( %٠٫١�عد خصم االحتياطي النظامي مبلغ ال يقل عن  الصافية من البا�� من األر�اح يخصص-٣

� أسهم السعودي�ن وغ�لسعودي�ن وغ�� السعودي�ن ع�� أن يتم توزيعھ بنسبة املدفوع من قيمة املدفوع للتوزيع ع�� املساهم�ن ا

 ملا يق��حھ مجلس
ً
ال تكفي  يةالصاف . فإذا �انت النسبة املتبقية من األر�احللمساهم�ن اإلدارة وتقرره ا�جمعية العامة السعودي�ن طبقا

أن  ساهم�نللم وال يجوز ل�جمعية العامة لدفع األر�اح للمساهم�ن، فال يجوز للمساهم�ن املطالبة بدفعها �� السنة أو السنوات التالية.

 �سبة أر�اح تز�د عما اق��حھ مجلس اإلدارة.توزيع أن تقرر مالم يق��ح مجلس اإلدارة ذلك، أو  أر�اح للمساهم�نتقرر توزيع 

) السابقة ع�� النحو الذي يق��حھ مجلس اإلدارة ٣( و  )٢تخصيص املبالغ املذ�ورة �� الفقرات ( �عد-إن وجد  – البا�� �ستخدم-٤

 .للمساهم�ن وتقرره ا�جمعية العامة

 الالزمة لالحتياطي احتساب املخصصاتالسعودي�ن وغ�� السعودي�ن عند  املساهم�ن سبة املساهمة ل�ل منا�حفاظ ع�� � يجب-٥

 ةملساهما (املساهم�ن السعودي�ن وغ�� السعودي�ن) املجموعت�ن هات�ن و�جب ع�� �ل منمن صا�� الر�ح.  األخرى  النظامي واالحتياطيات

 ع�� أن تخصم مساهم��م من حصصهم �� األر�اح الصافية.�� تلك االحتياطيات حسب �س��م �� رأس املال 

 

 : األسس املعتمدة .ب

 مجلس اإلدارة واإلدارة العليا باألسس التالية: س��شدعند مراجعة ووضع سياسة األر�اح السنو�ة سوف �

 استدامة األر�اح: -١

ع��  هاوزيعتوت��ة مبالغ األر�اح و ثقة السوق �� مستقبل البنك، فإنھ ينب�� تقييم كتساب المن أجل بناء قيمة طو�لة األجل للمساهم و 

قدرة  . كما يجب تحديد وتقييم املخاطر ال�ي قد ��ددالقر�ب �� املستقبل أع��مستوى مت�ا�� أو  عنددفعها بستمرار أساس قدرة البنك �� اال 

 البنك �� املحافظة ع�� املستو�ات ا�حالية من األر�اح.

 البنك: نمو -٢

 توزيع األر�اح من قدرة البنك ع�� تحقيق خطط نموه االس��اتيجية. ووت��ةيجب أال �عيق مبلغ ونوع  

 رأس املال: إدارة-٣     

 من التا��: واإلدارة العليا مجلس اإلدارةخالل املراجعة السنو�ة وعند وضع سياسة األر�اح للعام ا�حا�� يجب أن يتأكد 
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  ع�� مستو�ات �افية من رأس املال من أجل تحقيق ا�حد األد�ى للمتطلبات النظامية املحددة من قبل مؤسسة محافظة البنك

 النقد العر�ي السعودي.

  قييمخطة ترأس املال لدعم أهداف النمو االس��اتي�� للبنك بالش�ل املنصوص عليھ �� من ع�� مستو�ات �افية املحافظة 

 كفاية رأس املال الداخلية.

 ذ �� االعتبار أي �غ��ات مق��حة ل�حد األد�ى ملستو�ات رأس املال ال�ي تقرها �جنة بازل وعدم اإلبقاء ع�� رأس مال يتجاوز األخ

 أعاله. )٢) و (١( املتطلبات املنصوص عل��ا �� الفقرات الواردة �� البندين

 

 :املق��حةاألر�اح –١٤

: م٢٠١٦مليون ر�ال سعودي ( ٤٠٠٫١بواقع  م٢٠١٧ املا�� توزيع أر�اح عن العامبم التوصية ٢٥/١٢/٢٠١٧ ��قرر مجلس اإلدارة �� اجتماعھ املنعقد 

للمساهم�ن  ): اليوجدم٢٠١٦( ر�ال سعودي للسهم الواحد ٠٫٢٥�عد خصم الز�اة، أر�اح صافية قدرها  ،سوف ينتج عن هذه التوزيعاتو  .)اليوجد

 حص��م من للمساهم�ن غ�� السعودي�ناملستحقة  ضر�بة الدخل حسمسوف يتم و . من القيمة األسمية للسهم %٢٫٥ �سبة وال�ي تمثل ي�نالسعود

الل خ املزمع عقدها�جمعية العامة غ�� العادية للمساهم�ن �� اجتماعها  موافقةوسيخضع هذا القرار إ��  .املستقبليةا�حالية و  ر�احاأل  توزيعات من

 .م٢٠١٨النصف األول من عام 

 

 املساهم�ن  كبار -١٥

 م.٢٠١٧فيما ي�� كبار املساهم�ن الذين يمل�ون خمسة باملائة وأك�� من رأسمال البنك خالل عام 

 م٢٠١٧يناير  ١ م٢٠١٧د�سم��  ٣١

 التغ�� % األسهم اململوكة % األسهم اململوكة 

 - %٤٠ ٤٥٧٫٢٢٨٫٨٠٠ %٤٠ ٤٥٧٫٢٢٨٫٨٠٠ ن. ��.إي �ي أن أمرو.أبنك 

 )%٠٫٠٣( %٢١٫٧٦ ٢٤٨٫٧٦٠٫٠٠٢ %٢١٫٧٣ ٢٤٨٫٤٤٥٫٧٢٣ العليان السعودية لالستثمارشركة 

 - %١٠٫٥١ ١٢٠٫١١٦٫٩١٦ %١٠٫٥١ ١٢٠٫١١٦٫٩١٦ املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

 

 

 املعامالت مع األطراف ذات العالقة –١٦

 وتخضع .العادية مع أطراف ذات عالقة. وتتم هذه املعامالت بنفس شروط التعامل العادلة مع األطراف األخرى  اخالل دورة أعماله املجموعةتعامل ت

 ل�حدود املنصوص عل��ا �� نظام مراقبة البنوك والتعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد العر�ي السعودي. املعامالت املصرفية مع األطراف ذات العالقة

 

��  ،مالم تكن مدرجة �� أماكن أخرى �� القوائم املالية املوحدة، كما �� تار�خ إعداد القوائم املالية املوحدة ،هذه املعامالت إن األرصدة الناتجة عن

 �التا��:
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 ٢٠١٦ ٢٠١٧ الر�االت) (بآالف

 .�� بنك أي �ي أن أمرو إن.

 ٢٤٣٫٥٠٩ ١٨٩٫٣٣٧ أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى 

 ٣٫١٢٩ ١٫٩٩٠ للبنوك واملؤسسات املالية األخرى أرصدة 

 )١٫٧١٠( ٢٣٩ املشتقات بالقيمة العادلة، صا��

 ٨١٫٢٥٦ ٤٥٫٧٦٩ التعهدات واالل��امات املحتملة 

 :الشر�ات الزميلة وكبار املساهم�ن اآلخر�ن وشر�ا��م الشقيقة ال�ي يمارس عل��ا تأث�� جوهري 

 ٧٤٩٫٠١٩ ٥٧٦٫٦٨٩ قروض وسلف

 ٩٫٩٧٢ ٩٫٣٦٦ املشتقات بالقيمة العادلة، صا��

 ٤٠٫٠٢٨ - استثمارات

 ٩٫٦٤٤٫١٠٨ ٤٫٦٥٦٫٧٧٤ ودائع العمالء

 ٦٩٨٫٦٩٦ ٤٢٤٫٥٣٣ سندات دين ثانو�ة

 ١٥٫٤٤٧ ٢٨٩٫١٤٦ التعهدات واالل��امات املحتملة

 :صناديق االستثمار املدارة من قبل املجموعة

 ١٥١٫٢٢٧ ١٥٣٫٣٤٧ استثمارات

 ١٥٫٠٢٨ ١٥٫٢٧١ دين ثانو�ةسندات 

 ٢٥٩٫٥٧٤ ١٦٧٫٤٥٣ ودائع العمالء

 ٣٫٢١٠ ٣١١ املشتقات بالقيمة العادلة، صا��

رأس املال املصدر للبنك. إن الدخل  من %٥ �سبة أك�� من ون م غ�� السعودي) أولئك الذين يمتل�املساه (باستثناءيقصد بكبار املساهم�ن اآلخر�ن 

 واملصار�ف امل��تبة من املعامالت مع األطراف ذات العالقة واملدرجة �� القوائم املالية املوحدة �� �التا��:

 ٢٠١٦ ٢٠١٧ الر�االت) (بآالف

 ١٤٫٢٦٢ ١٢٫٨٨٠ دخل عموالت خاصة 

 ١٩٦٫٧٦٩ ١٩٠٫٣٣٦ مصار�ف عموالت خاصة

 ١٫٢١٨ ٩٤٤ أ�عاب خدمات بنكية، صا��

 ١٤٫٨٩٨ ١٧٫٧٣٢ أ�عاب خدمات إدار�ة

 ٢٥٫٧٦٩ ٤١٫٣٢٠ مصار�ف عمومية وإدار�ة

 ٤٫٧٩٢ ٤٫٧٦٣ ومصار�ف أخرى ذات صلةم�افأة أعضاء مجلس اإلدارة 

 ٤٨٫٦٤١ ٣٤٫٣٨١ �عو�ضات مدفوعة لكبار موظفي اإلدارة 

 ٣٫٩٤٩ ٦٩١ مدفوعة لكبار موظفي اإلدارة  م�افآت ��اية خدمة
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  البنك �ان ال�ي والعقود باألعمال املتعلقة املعلومات ي�� فيما
ً
 أو  اإلدارة مجلس أعضاء ألحد مباشرة و/أو غ�� مباشرة مص�حة ف��ا و�انت ف��ا طرفا

:م٢٠١٧ عام خالل تمت وال�ي مه��م بأي عالقة ذي �خص ألي أو  التنفيذي�ن لكبار   

 

 مجلس اإلدارة  – ١٧

 أعضاء مجلس اإلدارة 

 ومناص��م ا�حالية والسابقة، ومؤهال��م، وخ��ا��م: م ٢٠١٧عضو�ة أعضاء مجلس اإلدارة خالل عام بصفة فيما ي�� بيان 

  مستقل ا�خفرة (رئيس مجلس اإلدارة): عبد هللابن املهندس / مبارك  -١

 املناصب ا�حالية  .لألوليفيناتوال�حراء إدارة شركة التصنيع  الوطنية، ورئيس مجلسرئيس مجلس إدارة شركة التصنيع 

 م٢٠١٧ –م ٢٠٠٩ض(عضو �� مجلس منطقة الر�ا( . 

 ،األعمال السعودي األملا�ي ملجلساملشارك  والرئيس عضو �� مجلس األعمال السعودي األمر��ي. 

 م)٢٠٠١ – م١٩٩٧( عضو مجلس الشورى. 

 م١٩٩٧ –م ١٩٨٦( لصناعة والكهر�اءوكيل وزارة ا(. 

 م١٩٨٦ – م١٩٨٤(بالنيابة  وكيل وزارة الصناعة والكهر�اء(. 

 م١٩٨٤ –م ١٩٧٧( أم�ن عام االستثمار األجن�ي �� وزارة الصناعة والكهر�اء(. 

  املناصب السابقة

  م١٩٧٣ -الواليات املتحدة األمر�كية -ميشيغان ويس��ن من جامعة س هندسة صناعية ب�الور�و . 

 م١٩٧٦ -كندا -�� اإلدارة دراسات عليا  دبلوم. 
 املؤهالت

  ٤٠ خ��ة تجازوت
ً
 ا�خ��ات  .�� الشؤون ا�ح�ومية وإدارة األعمال عاما

 تنفيذي: غ�� عليان (نائب رئيس مجلس اإلدارة)البنت سليمان  / لب�ىالسيدة -٢

  املناصب ا�حالية .ح�ى اآلنم و ١٩٨٦ عام منذ والرئيس التنفيذي لشركة العليان املاليةنائب رئيس مجلس اإلدارة 

األعمال والعقود شروط  مدة األعمال والعقود 
طبيعة األعمال 

 والعقود
 مبلغ األعمال والعقود

الطرف ذو املص�حة املباشرة 

املباشرة غ��  أو و/  

 ذو  الطرف

 العالقة

 

أعمال اعتيادية بدون 

 شروط أو مزايا تفضيلية
 عقود سنو�ة

عقد توف�� سكن 

 للموظف�ن
ر�ال سعودي ١٬٧٦٢٬٥٧٤  

 العليانلب�ى بنت سليمان 

 (عضو مجلس اإلدارة )

 البستان شركة

 املحدودة
١ 

أعمال اعتيادية بدون 

 شروط أو مزايا تفضيلية
ر�ال سعودي ٦٧٬٠٤٤ عقد صيانة مصاعد عقود سنو�ة  

 لب�ى بنت سليمان العليان

 (عضو مجلس اإلدارة )

شركة شيندلر 

العليان 

للمصاعد 

 املحدودة

٢ 

أعمال اعتيادية بدون 

مزايا تفضيليةشروط أو   
 عقود سنو�ة

عقد صيانة أجهزة 

 األشعة السينية
ر�ال سعودي٢٧٬٦٥٠  

 لب�ى بنت سليمان العليان

 (عضو مجلس اإلدارة )

الشركة العر�ية 

لتجه��ات 

 امل�اتب

٣ 

أعمال اعتيادية بدون 

 شروط أو مزايا تفضيلية
 عقود سنو�ة

عقد خدمات آالت 

 الطباعة
ر�ال سعودي ٢٬٩١٦٬٠٠٠  

 بنت سليمان العليانلب�ى 

 (عضو مجلس اإلدارة )

شركة ز�روكس 

 السعودية
٤ 
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  م١٩٨٦-م ١٩٨٣( مجلس إدارة شركة العليان املاليةمساعد لرئيس(. 

 م١٩٨٣ –م ١٩٧٩( محلل ما�� �� شركة �� �ي مورغان(. 

 املناصب السابقة

  م١٩٧٧ - الواليات املتحدة األمر�كية -ب�الور�وس �� العلوم من جامعة �ورنيل . 

  م١٩٧٩ - الواليات املتحدة األمر�كية -عمال من جامعة إنديانا أماجست�� إدارة. 

  م٢٠١١ - إيرلندادبلن،  ��دكتوراه فخر�ة �� القانون من �لية تر�ن�ي. 

   املؤهالت

 �� االستثمار  ٣٥ خ��ة تجازوت
ً
  ا�خ��ات .وإدارة األعمال املصر��والقطاع   عاما

 مستقل بن ع�� شايف: ياألستاذ/ عبد الهاد -٣

  املناصب ا�حالية -

 عام التجاري  شغل عدة مناصب �� البنك األه��
ً
 و�ان آخرها مديرا

ً
 املناصب السابقة م).٢٠٠٥ –م ١٩٧٥ ( للبنك األه�� التجاري  ا

   املؤهالت .م١٩٧٠ - ب��وت، ا�جامعة األمر�كية ،�� االقتصاد ب�الور�وس

  ٣٥ خ��ة تجازوت
ً
  ا�خ��ات .واإلدارة العامة املصر��القطاع �� عاما

    مستقل القا�ىي: عبدهللابن األستاذ/ سليمان  -٤

   املناصب ا�حالية -

 م٢٠٠٦ –م ٢٠٠٠( تنفيذي للشركة السعودية للكهر�اءالرئيس ال(. 

 م٢٠٠٠ –م ١٩٨٣( مدير عام شركة كهر�اء املنطقة الشرقية(. 

 م)١٩٨٣ – م١٩٦٥. (خرها نائب رئيس الشركةب �� شركة أرام�و السعودية و�ان آناصم شغل عدة. 

  املناصب السابقة

  املؤهالت . م ١٩٦٤- الواليات املتحدة األمر�كية -ب��ول من جامعة تكساسالهندسة �� ب�الور�وس 

 �� إدارة األعمال واملوارد البشر�ة ٤٠ خ��ة تجازوت
ً
 ا�خ��ات .عاما

   تنفيذيغ��  ا�حس�ن:ن عبد الرحماألستاذ/ إياد بن  -٥

   املناصب ا�حالية سسة العامة للتأمينات االجتماعية.�� املؤ  مساعد املحافظ للشؤون املالية واإلدار�ة

 املناصب السابقة .ح�ى اآلنو م ٢٠٠٠ة منذ عام سسة العامة للتأمينات االجتماعيشغل عدة مناصب �� املؤ 

 م٢٠٠٠ - حاسبة من جامعة امللك سعودب�الور�وس �� امل. 

  م٢٠٠٧- س��الياأ يد،ال يأد ةالية التطبيقية) من جامعالعلوم امل(ماجست�� �� التجارة . 

  املؤهالت

  ١٧ خ��ة تجازوت
ً
 ا�خ��ات .املاليةاإلدارة و  واملحاسبة�� مجال اإلدارة العامة عاما

  مستقل العولقي:فر�د بن أحمد  /األستاذ -٦

  املناصب ا�حالية  ستثمار املحدودة.لال مؤسس ورئيس شركة أسبكت شر�ك 

 م٢٠١٦ –م ٢٠١٠( د العامليةارئيس شركة سافان(. 

  ��س و�ان آخرها الرئي واململكة املتحدةري �� اململكة العر�ية السعودية اجالتشغل عدة مناصب �� البنك األه

 التنفيذي لشركة األه�� املالية. 

 املناصب السابقة
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 م١٩٨٥ - جدة، اململكة العر�ية السعودية �� امللك عبد العز�ز  جامعةمن �� إدارة األعمال  ب�الور�وس .  

  م١٩٨٧- اململكة املتحدة �� ست��لنغ جامعةمن ماجست�� �� إدارة األعمال. 
 املؤهالت

  ٣٠ خ��ة تجازوت
ً
ا�خز�نة واألسواق املالية وا�خدمات االستثمار�ة قطاع و  املصر��القطاع �� �� إدارة األعمال و عاما

 والوساطة. 

 ا�خ��ات

  غ�� تنفيذي مارتن باول: /األستاذ -٧

  املناصب ا�حالية -

مجموعة هي�لة ��  و�ان آخرها رئيس املخاطر م، ١٩٧٣منذ عام وف س�وتالند مناصب �� رو�ال بنك أعدة  شغل

 .االستثمارات الرأسمالية

 املناصب السابقة

 املؤهالت . م١٩٧٧ - )ACIB( مشارك �� معهد �شارترد للمصرفي�ن

  ٤٠ تجازوتإدارة عليا  خ��ة
ً
 ا�خ��ات وا�خدمات املالية وإدارة املخاطر. املصر�� لقطاع �� ا  عاما

 غ�� تنفيذي خافي�� مالدونادو: /األستاذ -٨

دارة س إنائب رئيس مجلو  ،سانتاندر  ملجموعة الشر�اتت�اليف إدارة رئيس بنك سانتاندر ورئيس تنفيذي ونائب  مدير 

 . �� الواليات املتحدة األمر�كيةالقابضة سانتاندر 

  املناصب ا�حالية

  ح�ى اآلنو م ١٩٩٥منذ عام  شغل عدة مناصب �� بنك سانتاندر. 

 م١٩٩٤ –م ١٩٩١( �انوت للمحاماة – هرنانديز الدو�� �� شركة ��. واي والقانون  الشر�ات قانون  قسم رئيس( . 

  م)١٩٩١ – م١٩٨٧( للمحاماة بيكر وماكين�ي محامي �� شركة. 

 املناصب السابقة

  م١٩٨٨ - ، الواليات املتحدة األمر�كيةإلينوي  - شي�اغو  ،دكتوراه �� القانون من جامعة نورث وس��ن. 
 �� م١٩٨٤ - سبانياإ ،القانون من جامعة مدر�د  ب�الور�وس. 

 املؤهالت

  ٣٠ خ��ة تجازوت
ً
وإدارة األصول وإدارة ال��وات  والتأم�ناالستحواذ و اإلدارة العامة و القانون و املصر�� �� القطاع عاما

 . ومصرفية الشر�ات

 ا�خ��ات

 غ�� تنفيذي :ف��ميولن فرانكاألستاذ/  -٩

  املناصب ا�حالية .شركة�� الو�ق وعضو �جنة املراجعة إدارة شركة جر�ر للتس سملجل مستشار �� مجموعة العليان املالية، ومستشار 

  األوسط لشرق �� ا ميتسو�ي��ي للكيماو�ات�� شركة أول مستشار. 

  الهولنديالسعودي البنك ��  الدولية املصرفية  واملجموعة املصرفية للشر�ات املجموعةرئيس . 

 ا�خز�نة واملدير املا�� �� شركة العليان املالية.  مدير عام 

 املناصب السابقة

 �� ��م١٩٧٠ - القانون الهولندي (�� القانون املد�ي والتجاري) من جامعة أوترخت ماجست. 

  م١٩٦٧ - أوترختس �� القانون الهولندي من جامعة ب�الور�و . 

 املصر�� واألوراق املالية.للقطاع  الهولندياملعهد  من شهادة  

 املؤهالت

  ٤٥ خ��ة تجازوت
ً
 وكندا �او أور   خ��ة �� القطاع ا�خاص ��، باإلضافة إ�� واملصرفية الدولية واملراجعة�� القانون عاما

 لسعودية. ااململكة العر�ية و 

  ا�خ��ات

 واليزن: تنفيذينيك كر�نج سورن /األستاذ -١٠
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�� البنك األول. العضو املنتدب   املناصب ا�حالية 

  الرئيس التنفيذي ملصرفية الشر�ات واملنشآت الكب��ة شغل عدة مناصب �� رو�ال بنك أوف س�وتالند و�ان آخرها

 . م)٢٠١٦ – م٢٠٠٨(

  اململكة  �� منتجات االئتمان املهي�لةإلدارة شغل عدة مناصب �� شركة ليمان براذرز و�ان آخرها املدير التنفيذي

 . )م٢٠٠٨ –م ٢٠٠٠( والشرق األوسط املتحدة وأورو�ا

  ك أول �� إدارة األسواق املالية واتفاقية إعادة الشراء �� دول شمال أورو�ا لفرع بنك دو�تشھ �� لندنمدير مشار 

 .)م٢٠٠٠ –م ١٩٩٦(

 املناصب السابقة

 م١٩٩٩ - لندن لألعمال �ليةإدارة االستثمار،  -اجست�� �� برنامج اإلدارة املالية وحدة من درجة امل   

 م١٩٩٨ - لندن لألعمال �لية، تمو�ل الشر�ات -املالية  اإلدارة �� برنامج� اجست�وحدة من درجة امل . 

  م١٩٩٠ - �و���اغن لألعمال�لية �� التجارة العاملية من دبلوم دراسات عليا. 

  م١٩٨٤- لألعمال افر�در�� �ليةمن  األعمالب�الور�وس �� دراسات  . 

 املؤهالت

 �� ٣٠ خ��ة تجازوت
ً
قطاع إدارة األعمال وحوكمة الشر�ات و و التجارة الدولية و مصرفية الشر�ات و االستثمار  عاما

 ا�خز�نة. 

 ا�خ��ات

 
 م:  ٢٠١٧لعر�ية السعودية خالل خارج اململكة او داخل  األخرى  �� الشر�اتا�حالية  مجلس اإلدارة�عضو�ات أعضاء  بيانفيما ي�� و 

 االسم العضو�ات ا�حالية العضو�ات سابقة

الدار السعودية  ،الشركة السعودية للصناعات األساسية (سابك)

دوق صن ،منظمة ا�خليج لالستشارات الصناعية ،ل�خدمات االستشار�ة

ركة الش ،املحاور  لصناعةالشركة العر�ية  ،التنمية الصناعية السعودي

عامة للب��ول واملعادن املؤسسة ال ،العر�ية لالستثمارات الصناعية

امة املؤسسة الع ،للمواصفات واملقاييسالسعودية الهيئة  ،(ب��وم�ن)

جنة �لا ،الهيئة امللكية ل�جبيل و�نبع ،للتعليم الف�ي والتدر�ب امل�ي

 الشركة الشرقية ،املستوردةرسوم السلع الصناعية  إعفاءعن الفنية 

ركة ش(الرازي)،  الشركة السعودية للميثانول  ،للب��وكيماو�ات (شرق)

الشركة الوطنية للصناعات  ،(زجاج) الصناعات الزجاجية الوطنية

 .الب��وكيماو�ة

، شركة (مساهمة) شركة التصنيع الوطنية

، شركة التصنيع (مساهمة) مالذ للتأم�ن

، (مساهمة مغلقة) لألوليفيناتال�حراء و 

شركة أيرليكيد شر�ات مجموعة ا�خفرة، 

، شركة الكر�ونات ا�خفرة للغازات الصناعية 

السعودية، مصنع األقمشة الصناعية غ�� 

لشركة السعودية ا ،(تكسوفب) املنسوجة

 املحدودة، شركة اإلنارةلصناعة البيتوم�ن 

 الوطنية. 

(رئيس   / مبارك ا�خفرة املهندس

 مجلس اإلدارة) 

WPP plc. شركة دبليو.�ي.�ي     

 .Chelsfield plc شركة �شيلسفيلد

الشـــــــــــــركــــــة و ، (محــــــدودة) شـــــــــــــركــــــة شـــــــــــــلوم��قر 

، (مســـــــــــــــاهمــة) الســـــــــــــعوديــة للمعــادن (معــادن)

 وشركة العليان املالية املحدودة.

نائب (      عليان ال / لب�ىالسيدة

  رئيس مجلس اإلدارة)

- 

 (مســــــــــــــاهمــة)، للكهر�ــاءالشـــــــــــــركــة الســـــــــــــعوديــة 

 ،(مســــــاهمة مغلقة) الكيميائيشــــــركة التطو�ر 

 الكيميائية األســـــــــــــاســـــــــــــية شـــــــــــــركة الصـــــــــــــناعات

الشـــــــــــــركــة الســـــــــــــعوديــة املتحــدة  (مســـــــــــــــاهمــة)،

 (مساهمة). (والء) للتأم�ن التعاو�ي

 / سليمان القا��ياألستاذ

، ا�خطوط املحدودةســـــــــــــمنت العر�ية شـــــــــــــركة اإل (ب��وت)،  بنك بيبلوس

الســـــــــــعودية، البنك األه�� التجاري، املؤســـــــــــســـــــــــة العامة  ا�جو�ة العر�ية

املؤســــســــة العامة للتأمينات االجتماعية، مجموعة  ،ل�خطوط ا�حديدية

شــــــــــركة  العبي�ان، شــــــــــركة ال�ابالت الســــــــــعودية، شــــــــــركة ســــــــــاب ت�افل،

، (مســــــــــــــــاهمـــة)  للتـــأم�ن العر�يـــة بو�ـــا شـــــــــــــركـــة

 الشـــــــــــــركـــــة الســـــــــــــعوديـــــة ل�خـــــدمـــــات األرضـــــــــــــيـــــة

 السعودية العر�ية ھشركة دو�تش، (مساهمة)

 ـشـــــــــــــر�ــات مجموعــة املحــدودة،املــاليــة  لألوراق

   / عبد الهادي شايفألستاذا
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)، شـــــــــــــركة املجموعة العر�ية للتأم�ن البحر�ن(ا�خدمات املالية العر�ية 

األ�ـــــاديميـــــة العر�يـــــة للعلوم املـــــاليـــــة ن)، ســـــــــــــ�ـــــان (األردو�نـــــك اإل  (أر�ج)،

شـــــــــــــركــــة أموال ، بنــــك االســـــــــــــتثمــــار العر�ي األرد�ي، (األردن) واملصـــــــــــــرفيــــة

ماجد صــــــــــــندوق (األردن)، اتحاد املصــــــــــــارف العر�ية (ب��وت)،   إنفســــــــــــت

لشـــــــركة الوط�ي لالســـــــتثمار (د�ي)، )، املجلس االســـــــتشـــــــاري د�ي( الفطيم

 ، شـــركة إســـمنت قطرانة(باكســـتان)مصـــرف اإلمارات اإلســـالمي العال�ي 

 .(األردن)

شـــــــــــــركــة عطيــة ل�حــديــد املحــدودة، ـ املجــدو��،

 ـال�ـــــــــــــحيـــــة املحـــــدودة، شـــــــــــــركـــــة �عبئـــــة امليـــــاه

االســـــــــــــــــــــــــــــتشـــــــــــــــــــــــــــــاري الــــــــــــــــدو�ــــــــــــــــ�  جــــــــــــــــلــــــــــــــــساملــــــــــــــــ

 .ميونخ -)FWU( يو .دبليو .فإ ملجموعة 

- 
الشركة الوطنية للرعاية الطبية (رعاية) 

 (مساهمة)

 ا�حس�نياد ا/ األستاذ

، شـــــــــــــركة التو��ـــــــــــــ�ي الســـــــــــــعودي ، البنـــــــــــــكلالســـــــــــــتثمارد اشـــــــــــــركة ســـــــــــــافان

شــــــــركة الســــــــوق ، امليــــــــاةالتعاونيــــــــة للتــــــــأم�ن، املؤسســــــــة العامــــــــة لتحليــــــــة 

  (تداول). السعودية املالية

 حمد العولقيأ/ ألستاذا .ستثمار املحدودةلال أسبكت شركة 

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 
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 

- 

 */ مارتن باول األستاذ
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Lombard Venture Leasing Limited 
Masterdrive Limited 
Motability Operations Limited 
Natwest Properties Limited 
Transfleet Distribution Limited 
Transfleet Truck Rentals Limited 
XEL European Holdings Limited 

مرو أ. �ي.إن ھيإبنك   

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, TotalBank. 

  خافي�� مالدونادو / األستاذ

 

األوراق املالية شركة ، بالن شركة ليس بنك لندن والشرق األوسط،

الشركة املالية ، السعودية) -كر�ديت سويس(السعودية السويسر�ة 

 .للتطو�ر ااملصر�ة، شركة أبو سوم

- 

 / فرانك ف��ميول�ن األستاذ

.املحدودةرو�ال بنك أوف س�وتالند (الص�ن)   

مساهمة شركة ( شركة األول لالستثمار 

(شركة التعاونية للتأم�ن شركة مغلقة)، 

 مساهمة)

 ن ني�واليزن األستاذ / سور 

 من تار�خ استقال السيد/ يان  *
ً
 من تار�خھ. م وحل محلھ السيد/ مارتن باول ٠٢/٠٧/٢٠١٧�و�مان من منصبھ كعضو �� مجلس إدارة البنك األول  وذلك اعتبارا

ً
 اعتبار ا

 

 �جل حضور اجتماعات املجلس:

 ةاملنعقد �� اجتماعاتھبيان بحضور أعضاء مجلس اإلدارة  �وفيما ي� ه،كما هو مو�ح �� ا�جدول أدنا عامخالل ال تعقد مجلس اإلدارة أر�عة اجتماعا

  . م٢٠١٧خالل عام 

 االسم
عدد ا�جلسات ال�ي تم 

 حضورها
 م٢٠١٧يوليو ١٤ م٢٠١٧أبر�ل  ٢٥ م٢٠١٧يناير  ٢٣

أكتو�ر  ٣١

 م٢٠١٧

 √ √ √ √ ٤ الرئيس)املهندس/ مبارك ا�خفرة (

 √ √ √ √ ٤ )رئيسال(نائب  السيدة/ لب�ى العليان

 √ √ √ √ ٤ شايف يعبدالهاداألستاذ/ 

 √ √ √ √ ٤ األستاذ/ سليمان القا��ي

 √ √ √ √ ٤ األستاذ/ إياد ا�حس�ن
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 √ √ √ √ ٤ أحمد العولقي األستاذ/

 √ X √ X ٢ األستاذ/ خافي�� مالدونادو

 √ √ X X ٢ مارتن باول*األستاذ/ 

 √ √ √ √ ٤ ف��ميول�ناألستاذ/ فرانك 

 √ √ √ √ ٤ ني�واليزن األستاذ/ سورن 

 : غيابXحضور : √*

 من تار�خ  *
ً
 من تار�خھ م وحل محلھ السيد/ مارتن باول ٠٢/٠٧/٢٠١٧استقال السيد/ يان �و�مان من منصبھ كعضو �� مجلس إدارة البنك األول  وذلك اعتبارا

ً
 .اعتبار ا

 

 �جان مجلس اإلدارة

 .سالتا�عة للمجل و�جنة املخاطر  ،وامل�افآت و�جنة ال��شيحات و�جنة املراجعة، ،التنفيذية ال�جنة��: يوجد أر�عة �جان منبثقة عن مجلس اإلدارة 

 

 ال�جنة التنفيذية  )١

من النظام األسا��ي للبنك. و�عاون ال�جنة التنفيذية مجلس اإلدارة �� حدود  ٢٦يتم �عي�ن ال�جنة التنفيذية من قبل مجلس اإلدارة حسب املادة 

حة �عديل أي قرار يصدره املجلس أو قواعد أو الئ إال أن ال�جنة التملك صالحية ،لها منھ، كما تتو�� املهام ال�ي �عهد املجلس إل��ا ��ا السلطات املخولة

 .املجلسمن رئيس مجلس اإلدارة وأر�عة من أعضاء ال�جنة يضعها. وتت�ون 

عام حسب ا�جدول املو�ح أدناه: اجتماعات خالل ال سبعةعقدت ال�جنة التنفيذية   

 د�سم��١٩

 م٢٠١٧

نوفم��  ٢١

 م٢٠١٧

سبتم��  ١٩

 م٢٠١٧

 و ماي ٢١

 م٢٠١٧

مارس  ٢٨

 م٢٠١٧

ف��اير  ٢٧

 م٢٠١٧

يناير  ١٠

م٢٠١٧  

عدد 

ا�جلسات 

ال�ي تم 

 حضورها

 األعضاء

√ √ √ √ √ √ √ ٧ 
ا�خفرة  / مباركاملهندس

  ال�جنة) (رئيس

√ √ √ √ X √ √ السيدة/ لب�ى العليان  ٦ 

√ √ √ X √ √ √ شايف يعبد الهاداألستاذ/  ٦ 

√ √ X X X X X األستاذ/ مارتن باول* ٢ 

 ني�واليزن  سورن األستاذ/ ٧ √ √ √ √ √ √ √

 من ال�جنة عضو�تھ �� م، وشغل األستاذ/ مارتن باول ٠١/٠٩/٢٠١٧ن عضو�تھ �� ال�جنة التنفيذية بتار�خ عياد ا�حس�ن إ* تن�� األستاذ /
ً
تار�خھ. اعتبارا  

 �جنة املراجعة  )٢

هذه ال�جنة مسؤولة عن اإلشراف ع�� �عد . و قبل ا�جمعية العامة للمساهم�نمن  عن املجلس، و�ش�ل بقرار  املنبثقة�� أحد ال�جان إن �جنة املراجعة 

جنة بإجراء توصيا��ا. وتقوم ال�والنظر �� جميع املواضيع ا�خاصة بالرقابة �� البنك. و�شرف �جنة املراجعة ع�� أداء واستقاللية إدارة املراجعة الداخلية 
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وتقوم  .الرقابة الداخليةضوابط املالية املوحدة و  القوائمؤثر ع�� املناقشات الدور�ة مع اإلدارة واملراجع�ن الداخلي�ن وا�خارجي�ن عن املواضيع ال�ي ت

 �جنة املراجعة بإخطار مجلس اإلدارة عن أعمالها. 

العام حسب ا�جدول املو�ح أدناه: اجتماعات خالل أر�عة �جنة املراجعةعقدت   

أكتو�ر ٢٥  

م ٢٠١٧  

سبتم��  ١٢

م٢٠١٧  

ابر�ل  ٣٠

م٢٠١٧  

يناير  ٢٩

م٢٠١٧  

ال�ي تم عدد ا�جلسات 

 حضورها
 األعضاء

  ال�جنة) (رئيس  األستاذ/ سليمان القا��ي ٤ √ √ √ √

 حس�ن  / صا�حاألستاذ ٤ √ √ √ √

  يوسف املبارك األستاذ/  ٤ √ √ √ √

 

 أعضاء، اثن�ن م��م من خارج املجلس وفيما ي�� بيان بمناص��م ا�حالية والسابقة، ومؤهال��م، وخ��ا��م:   ٣وتتألف �جنة املراجعة من 

 . األستاذ/ صا�ح حسن حس�ن ١

.البحر�ن - رئيس شركة صا�ح حس�ن لالستشارات  املناصب ا�حالية 

 عام ٢٧ ع�� مدىعدة مناصب  لشغ 
ً
طقة �� املنقلي�ي للبنك اإلرئيس ، و�ان آخرها الالبحر�ن ���� البنك األه�� التجاري  ا

 . م)٢٠٠٧ – م١٩٨١( مدينة الدمام الشرقية ��

  بــ لشرق األوسط (لشغل عدة مناصب �� البنك ال��يطا�ي 
ً
�نك البحر�ن و  ،)HSBC ا�ش اس �ي ��يوالذي �عرف حاليا

  .)م١٩٨١ – م ١٩٧٠( جر�ندل�� و�نك  وال�و�ت

 املناصب السابقة

 

 املؤهالت . م١٩٩٣ - ماجست�� �� إدارة األعمال من جامعة برونل

  ٣٥ خ��ة تجازوت
ً
� � وع�� وجھ التحديد، واملحيط الهادي �� منطقة ا�خليج وآسيا املصر���� عدة مجاالت �� القطاع  عاما

 . املالية سوق ال�شطة أوتمو�ل الشر�ات و  مصرفية األفرادقطاع 

  ا�خ��ات

   يوسف محمد املباركاألستاذ/ . ٢

 املناصب ا�حالية .محاسبون قانونيون ومستشارون ماليون  -مكتب املبارك  �� الشر�ك اإلداري 

 م)٢٠٠٦ – م٢٠٠٣( رئيس املراجعة الداخلية لدى شركة االتصاالت السعودية. 

 ن �القانوني لهيئة السعودية للمحاسب�نم�ن عام اأ)SOCPA( )م٢٠٠٣ –م ١٩٩١(. 

 م١٩٩١ –م  ١٩٨٣(ن يو ن مالمستشارو محاسبون و - شغل عدة مناصب �� مكتب الراشد( . 

 املناصب السابقة

 املؤهالت � املحاسبة من جامعة القاهرة.ب�الور�وس �

  ٣٠ خ��ة تجاوزت
ً
 ا�خ��ات . حوكمة الشر�اتو  املخاطر وإدارة  واملراجعة �� املحاسبةعاما

 

 وامل�افآت�جنة ال��شيحات  )٣

/  ١١/  ١٢ (املوافقهـ ١٠/١٤٢٧/ ٢١بتار�خ  ٢٠٠٦ –٢١٢-١) من نظام حوكمة الشر�ات الصادر بقرار من هيئة السوق املالية رقم ١٥بناء ع�� املادة (

فقد قام مجلس اإلدارة بت�و�ن �جنة م، ٢٠٠٨مارس  ٢٩ع�� موافقة ا�جمعية العامة للمساهم�ن �� اجتماعها املنعقد بتار�خ  و�عد ا�حصول  م)٢٠٠٦

 منفصلة لل��شيحات وامل�افآت.  وتتضمن واجبات ومسؤوليات �جنة ال��شيحات وامل�افآت ماي��:
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 مجلس اإلدارة�� تعيينات الالتوصية بخصوص  -١

 القيام باملراجعة السنو�ة ملتطلبات املهارات املناسبة لعضو�ة مجلس اإلدارة. -٢

 .لعضو�ة �� املجلساإلدارة وضمان عدم وجود تضارب �� املص�حة بالنسبة لالقيام بمراجعة هي�ل مجلس  -٣

 وضع سياسات وا�حة مل�افآت أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العليا �� البنك. -٤

 :حسب ا�جدول املو�ح أدناه خالل العام تة اجتماعاأر�عوعقدت �جنة ال��شيحات وامل�افآت 

د�سم�� ١٩  

م ٢٠١٧  

 نوفم��  ٢١

م٢٠١٧  

 مارس ٢٨

م٢٠١٧  

 ف��اير  ٧٢

م٢٠١٧  

عدد ا�جلسات ال�ي تم 

 حضورها
 األعضاء

 (رئيس ال�جنة)  شايف  ياألستاذ/ عبد الهاد ٤ √ √ √ √

√ √ X √ السيدة/ لب�ى العليان  ٣ 

 املهندس/ مبارك ا�خفرة  ٤ √ √ √ √

 / سليمان  القا��ي األستاذ ٤ √ √ √ √

X X √ X األستاذ/ أحمد العولقي  ١ 

 األستاذ/ إياد ا�حس�ن  ٤ √ √ √ √

 ياسات التعو�ضات �� البنك من أجل االل��ام بقوان�ن بازل.القيام بالتعديالت الالزمة لسكما تم 

 �جنة املخاطر التا�عة للمجلس )٤

) من املبادئ الرئيسية ل�حوكمة �� البنوك العاملة �� اململكة العر�ية السعودية الصادرة عن مقام مؤسسة النقد العر�ي ٧٨بناء ع�� املادة (

ملخاطر يرأسها عضو غ�� تنفيذي ملساعدة املجلس �� حوكمة ام، قام مجلس اإلدارة بت�و�ن �جنة منفصلة �٢٠١٢عام يونيو من السعودي �� 

وتتضمن واجبات ومسؤوليات ال�جنة  اإلدارة جلسمش�ل مباشر ب� التا�عة للمجلس ترتبط �جنة املخاطر و راف ع�� عملية إدارة املخاطر. اإلش

 ماي��:

 اطر ، مخاطر االئتمان ومخاطر السوق ومخوال�ي �شمل وال تقتصر ع�� لق باملخاطر القائمة واملحتملة،تقديم اإلشراف واملشورة للمجلس فيما يتع .١

 السيولة واملخاطر التشغيلية، ومخاطر االل��ام واملخاطر القانونية واملخاطر االس��اتيجية ومخاطر السمعة.

تحديد وقياس وتجميع املخاطر واإلبالغ ع��ا �ش�ل فاعل، بما ��  عليھ لضمانوفعالية إطار إدارة املخاطر �� البنك واإلشراف  ومراقبة كفايةتقييم  .٢

 .ع�� تحمل املخاطرذلك تحديد الرغبة �� املخاطرة والقدرة 

 معاونة املجلس �� أي مسائل أخرى قد يطل��ا. .٣

 :حسب ا�جدول املو�ح أدناه أر�عة اجتماعات خالل العامالتا�عة للمجلس عقدت �جنة املخاطر 

راكتو� ٣٠  

م٢٠١٧  

سبتم��  ١٨

م٢٠١٧  

ابر�ل  ٢٤

م٢٠١٧  

يناير ٢٢  

م٢٠١٧  

عدد ا�جلسات 

 ال�ي تم حضورها
 االعضاء

 األستاذ / أحمد العولقي (رئيس ال�جنة) ٤ √ √ √ √

 األستاذ/ اياد ا�حس�ن ٤ √ √ √ √

 ف��ميول�ناألستاذ / فرانك  ٤ √ √ √ √
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 تقييم مجلس اإلدارة و�جانھ:

تقييم فعالية األداء ا�جما�� والفردي ألعضاء مجلس ا�خاصة ب تتطلبااملوال�ي تحدد  مجلس إدارة البنك األول سياسة تقييم املجلس و�جانھ اعتمد

 وائحللجلس واالئحة عمل املمهامهم ع�� النحو املنصوص عليھ ��  بأداءفيما يتعلق  ، وذلكاألداء ا�جما�� ل�جان املنبثقة عنھتقييم إلضافة إ�� اإلدارة با

 للو البنك. ة ا�خاصة بس��اتيجياال نجازا��م املتعلقة بم إيتقي، و��دف املنبثقة عنھ عمل ال�جانا�خاصة �
ً
خاصة  بنماذجس املجل �ستع�ن ،سياسةوفقا

  .ة عنھقال�جان املنبثلتقييم أداءه وأداء 

 

كبار التنفيذين  -١٨  
 العر��ي  عبد هللاألستاذ/  -١

  املناصب ا�حالية  املدير املا��

 ساب) (القات املستثمر�ن �� البنك السعودي ال��يطا�ي وعرأس املال إدارة و املوجودات واملطلو�ات و املحاسبة  رئيس قسم

 ).م٢٠١٦ - م٢٠١٢(

  م ٢٠٠٣( اإلدارة املاليةرأس املال والسيولة ��  رئيس قسم إدارةخرها آو�ان  ،شغل عدة مناصب �� البنك األه�� التجاري 

 ) .م٢٠١١ –

 املناصب السابقة

  ��م٢٠٠٧ -كندا  �� علوم اإلدارة من جامعة واترلو،ماجست. 

 م٢٠٠٣ - الكهر�اء من جامعة امللك فهد للب��ول واملعادنهندسة ��  علوم ب�الور�وس.  
  املؤهالت

  ١٤ خ��ة تجاوزت 
ً
اتا�خ��  واملوجودات واملطلو�ات. وإدارة عالقات املستثمر�ن وإدارة رأس املال  رقابةوال ةاملالي�� اإلدارة  عاما  

 حسام ا�خيال األستاذ/  -٢

  املناصب ا�حالية  نابة.باإل  لألفرادوعة املصرفية مجاملصرفية للشر�ات، ورئيس اململجموعة عام ادير م

  �� م٢٠١٢ -م ٢٠٠١( شر�اتللصرفية امل جموعةاملشغل عدة مناصب �� مجموعة سامبا املالية(.  

 م٢٠٠٠ -م ١٩٩٦( شغل عدة مناصب �� صندوق التنمية الصناعية السعودي( . 

  م).١٩٩١-م١٩٩٠اململكة املتحدة ( لندن، ، املحدودةمدير عقارات �� شركة ف��بورن 

 املناصب السابقة

 �� ��م١٩٩٨ -اململكة املتحدة  ،الس�وجسو�ق الدو�� من جامعة س��اثكاليد، الت ماجست.  

 � ��م١٩٩٦ -الواليات املتحدة األمر�كية  األعمال من جامعة لو�وال، شي�اغو، إدارة  �ماجست.  

 � م١٩٩٤ -الواليات املتحدة األمر�كية ، الينوي ستيتاألعمال من جامعة إدارة  �ب�الور�وس. 

  املؤهالت

  ٢٠خ��ة تجاوزت 
ً
اتا�خ��   .األفرادمصرفية و لشر�ات ا صرفيةم �قطا� ��عاما  

 خلدون الفاخري األستاذ/  -٣

  املناصب ا�حالية املخاطررئيس 

  �� باإلنابة.خرها مدير إدارة املخاطر آ�ان و الراج��،  مصرفشغل عدة مناصب 

 م٢٠٠٨ –م ١٩٩٠(للشر�ات ب �� مجموعة سامبا املالية، و�ان آخرها مسؤول ائتمان أول شغل عدة مناص.( 
السابقةاملناصب   

  م١٩٨٩ -الواليات املتحدة األمر�كية  ،ستيت �ولورادو  املحاسبة من جامعة��  ماجست�� علوم. 

  م١٩٨٧ -الواليات املتحدة األمر�كية �� نظم املعلومات ا�حاسو�ية من جامعة و��� ستيت، علوم ب�الور�وس. 

  املؤهالت

  ٢٧خ��ة تجاوزت 
ً
اتا�خ��  .ومصرفية الشر�اتالعمليات و خاطر امل�� إدارة عاما  
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  مها السديري األستاذة/  -٤

  املناصب ا�حالية وأم�ن سر مجلس اإلدارة.نائب رئيس االل��ام ورئيس ا�حوكمة 

 املناصب السابقة  م وح�ى اآلن.٢٠٠٩منذ عام   شغلت عدة مناصب �� البنك األول 

  ��م٢٠١٢ -اململكة املتحدة كينغستون،  شرف من جامعةالمع مرتبة  التمو�ل الدو���� علوم ماجست. 

  م. ٢٠٠٩ - ��جمة من جامعة امللك سعودال �� ب�الور�وس 

  املؤهالت

ر�ات حوكمة الشو  واالل��امالسعودي  النظام املصر��مكتسبة من خالل التدر�ب املح�� وا�خار�� ��  أعوام ٨ خ��ة تجاوزت

 .ةاإلدار وشؤون مجلس 
اتا�خ��   

  الغانميماجد األستاذ/  -٥

  املناصب ا�حالية مدير عام العمليات ورئيس تقنية املعلومات.

  م)٢٠١٦ –م ٢٠٠٦( البنك األول املعلومات ��  تقنيةرئيس. 

  ية واإلدار�ة �� شركة �خدمات التقنامدير عامXeca م٢٠٠٦ –م ٢٠٠٤( الدولية( . 

 Manager   Vertical Integration �� م٢٠٠٤ –م ٢٠٠٣( شركة االتصاالت السعودية(. 

 م٢٠٠٣ –م ٢٠٠١(ع �� شركة س��نرمشاريللتنفيذي  مسؤول(.  

السابقة املناصب  

 م٢٠٠٤ - ماجست�� �� إدارة األعمال من جامعة امللك سعود . 

 م١٩٩٩ - ماجست�� �� علوم ا�حاسب من جامعة امللك سعود . 

 م١٩٩٤ - ب�الور�وس �� علوم ا�حاسب من جامعة امللك سعود . 

  املؤهالت

  ٢٣ خ��ة تجاوزت
ً
اتا�خ��  . واإلدارة العامة وتقنية املعلوماتاملصر�� �� القطاع عاما   

 مي الهوشان / األستاذة -٦

  املناصب ا�حالية مدير عام املوارد البشر�ة 

  م٢٠١٤ -م ٢٠٠٧( لاتياأله�� �اب شركة اإلدارة التنفيذية ���جنة �� البشري وعضو رأس املال  قسم إدارةرئيس( . 

 م٢٠٠٧-م ٢٠٠٥القيادة �� البنك األه�� التجاري (إدارة  -إداري  مساعد .( 

 املناصب السابقة

 م٢٠٠٤ -الواليات املتحدة األمر�كية ة اإلدار�ة من جامعة جورج واشنطن، ماجست�� �� الهندس.  

  م. ٢٠٠٢ - جامعة بوسطن منإدارة األعمال  علوم ��ب�الور�وس 

  املؤهالت

  ١٤ خ��ة تجاوزت
ً
 مجال التطو�ر التنظي�ي وإدارةوع�� وجھ التحديد �� املصر�� القطاع  ���� مجال املوارد البشر�ة عاما

  األداء وتنمية املهارات القيادية.

اتا�خ��   

  مفيد ا�ج�ىياألستاذ/  -٧

  املناصب ا�حالية  .ملجموعة املصرفية للمنشآت الكب��ةا عاممدير 

  م٢٠١٠ورئيس إدارة مخاطر الشر�ات �� البنك األول ( باإلنابة املخاطر رئيس.( 

  سؤول / ماملنطقة الشرقيةالشر�ات �� صرفية آخرها رئيس م�� البنك األه�� التجاري و�ان  إدار�ة ناصبمشغل عدة

 .)م٢٠٠٩ – م١٩٩٣( ول ائتمان أ

 املناصب السابقة

  القانوني�ن املعتمدين " األمر��ي للمحاسب�ناملعهد (من�ج املحاسبة �� ب�الور�وس علومAICPA " ( امعة امللك فهد جمن

 للب��ول واملعادن.

  املؤهالت
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  ٢٤ خ��ة تجاوزت
ً
 ملشاريعا تمو�ل تتضمنال�ي و  مصرفية الشر�ات قطاع  �� القطاع املصر��، وع�� وجھ التحديد ��  عاما

 وهي�لة التسهيالت وإدارة عالقات الشر�ات ومصرفية املنشآت الكب��ة واملصرفية ا�خاصة. والقروض املش��كة 
 ا�خ��ات

  محمد آل الشيخاألستاذ/  -٨

  املناصب ا�حالية مدير عام ا�خز�نة 

 املناصب السابقة .م)٢٠١١ -م ١٩٩٤( ا�خز�نة - شغل عدة مناصب �� مجموعة سامبا املالية و�ان آخرها مساعد املدير العام

  املؤهالت م١٩٩٤ - املالية من جامعة امللك سعوداإلدارة ��  سب�الور�و 

  ٢٣خ��ة تجاوزت
ً
اتا�خ��   .وإدارة املوجودات واملطلو�ات واإلدارة العامة واملتاجرة املصر��والقطاع  التمو�ل�� عاما  

 األستاذ/ ساقب إقبال  -٩

  املناصب ا�حالية . باإلنابةرئيس التدقيق الداخ�� 

  م٢٠١٧ –م ٢٠١٤( مدير تدقيق أول �� إدارة التدقيق الداخ�� �� البنك األول( . 

  م�نجموعة األمر�كية إلعادة التأ�� املمدير تدقيق أول)RGA( ،) م٢٠١٤ -م ٢٠١٢اململكة املتحدة.(  

  م٢٠١٢اململكة املتحدة (، تدقيق �� شركة ديلو�ت مدير.( 

  م٢٠١١ -م ٢٠٠٦اململكة املتحدة (�� شركة �ي دبليو ��ي، أول مدقق مساعد.( 

  م٢٠٠٦ -م ٢٠٠١( م ��مخاطر املعلومات �� شركة �ي �ي أإدارة و  إدارة التدقيق �� ل و أمشرف.( 

 املناصب السابقة

  املؤهالت FCCA, CIA,CISA, CRISC )( م ٢٠٠٠  - باكستان��  ب�الور�وس �� التجارة من جامعة كرا���ي

  �� مجال التدقيق ١٦خ��ة تجاوزت 
ً
. والرقابةواملخاطر  عاما اتا�خ��    

  �عقوب العر��ياألستاذ/  -١٠

  املناصب ا�حالية رئيس االل��ام.

 م)٢٠١١ -م  ٢٠٠٨( الشر�ات �� البنك األول مصرفية الشر�ات ومسؤول ال��ام مصرفية شعبة دعم  رئيس . 

  �� م)٢٠٠٨ -م ٢٠٠٦( ا�خاصة �� البنك العر�ي الوط�ياملصرفية مجموعة مدير عالقات أول . 

 الشر�ات، ومدير ال��ام  مصرفية شعبةمدير عالقات أول ��  ة مناصب �� مجموعة سامبا املالية، من ضم��اشغل عد

 .)م٢٠٠٦ –م ١٩٩٨( أول 

 املناصب السابقة

  املؤهالت . م١٩٩٨ - الواليات املتحدة األمر�كية جر���،ن �ولورادو س �� علم االجتماع من جامعة نورثب�الور�و 

  ١٩ خ��ة تجاوزت
ً
اتا�خ��  والعمليات. ا�خاصة ومصرفية الشر�ات واملصرفية  االل��ام�� مجال  املصر���� القطاع عاما  

 

  �نيم�افآت مجلس اإلدارة وكبار التنفيذ – ١٩

 م�افآت مجلس اإلدارة: 

إ�� تحديد  م،١٩/١٢/٢٠١٧، واملعتمدة من قبل ا�جمعية العامة للمساهم�ن بتار�خ اإلدارة وال�جان التا�عة لھمجلس أعضاء ��دف سياسة م�افآت 

 ع�� تضمنال ت ةثابت ةسنو� م�افأةوأعضاء ال�جان املنبثقة عنھ  أعضاء مجلس اإلدارة  و�جانھ. و�تلقىمجلس اإلدارة  أعضاء �افآتم ال�ي تحكم عاي�� امل

ة الصادرة عن مؤسس امل�افآتقواعد ممارسات بما يتما��ي مع  الثابتة ةسنو�ال تحديد امل�افأةوتم . ا�حوافزاملدفوعات املتعلقة بأنواع  أي نوع من

 ضاءعومؤهالت أكفاءات  الثابتة ةسنو�ال امل�افأة . كما يجب أن �عكس الشر�ات وجميع القواعد واألنظمة ذات الصلة نظامو  النقد العر�ي السعوي 

 عضو املجلس.  يتوالهنطاق العمل الذي باإلضافة إ��  دارة وال�جان املنبثقة عنھمجلس اإل 
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: األعضاء املستقل�ن
ً
 أوال

 املجموع ١٫٧٥٠٫٠٠٠ ٨٠,٠٠٠ ١٧٠,٠٠٠ - - - ٢,٠٠٠,٠٠٠ - - - - - - - ٢,٠٠٠,٠٠٠ -

: األعضاء غ�� التنفيذي
ً
 **ن�ثانيا

- ٫٠٠٠٥٨٢٫٠ ٩٠,٠٠٠ ١١٥,٠٠٠ - - - ٢٫٢٦٣٫٠٠٠ - - - - - - - ٢٫٢٦٣٫٠٠٠  املجموع 

: األعضاء التنفيذي
ً
 ن�ثالثا

 املجموع - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 املجموع ٣٫٨١٣٫٠٠٠ ١٦٥,٠٠٠ ٢٨٥,٠٠٠ - - - ٤٫٢٦٣٫٠٠٠ - - - - - - - ٤٫٢٦٣٫٠٠٠ -

.ر�ال سعودي ٠٠٠٬٥٠٠*ا�حد األق��ى للم�افآت هو   

م.٢٠١٧يوليو  ٢ بتار�خجلس املالذي استقال من و ان �و�مان ي األستاذ/** تتضمن م�افآت أعضاء مجلس اإلدارة غ�� التنفيذي�ن م�افأة   

 

 :لمجلسالتا�عة ل�جان أعضاء ال م�افآت

 

 � بواقع وال�ي تم تحديد سقفها األع�كجزء من إجما�� امل�افآت املدفوعة إ�� مجلس اإلدارة  ��م �� ال�جان املنبثقة عن املجلسعضو�نظ�� تم إدراج املبالغ املدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة *

 ر�ال سعودي ٥٠٠٫٠٠٠

 *بدل حضور ا�جلسات املجموع
 امل�افآت الثابتة 

 *(عدا بدل حضور ا�جلسات)
 

 �جنة املراجعة 

 املجموع  ٣٥٠,٠٠٠ ٦٠,٠٠٠ ٤١٠,٠٠٠

 �جنة ال��شيحات وامل�افآت

 املجموع  ٣٠٠,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠ ٤٠٠٫٠٠٠

 �جنة املخاطر التا�عة للمجلس

 املجموع  ١٥٠,٠٠٠ ٦٠,٠٠٠ ٢١٠,٠٠٠

 ال�جنة التنفيذية

 املجموع  ٣٥٠,٠٠٠ ١٠٥,٠٠٠  ٤٥٥,٠٠٠
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 ن:�م�افآت كبار التنفيذي

التوازن  باالعتبار  ألخذ�عد ا، و�تم اتخاذ القرارات املس��دفة جمالية�افآت اإل ملا ملجموعمفهوم وا�ح ع�� أساس  املتعلقة بامل�افآتتوصيات اليتم تحديد 

 و��دف. األداءو  صلة بالتحف�� ذات  م�افآتللترتيبات  وضعل��ك�� ع�� باإلضافة إ�� ا ،ع�� تحمل الت�اليفقدرة الا�خارجية و  ب�ن القدرة التنافسية

 يتم السياق، هذا و�� .للمجموعة املش��كة القيم مع املتما��ي املالئم والسلوك لمخاطرل املعدل األداء �افأةإ�� م ملجموعةا�خاصة با امل�افآت سياسة

 .مستقلة مخاطر إدارة قبل من املخاطر ومراجعة بتعديل وذلك األداء قياس

 الر�االت) (بآالف

بدل 

 املصروفات

مجموع 

م�افأة 

التنفيذين 

عن املجلس 

 أن وجدت

م�افأة 

��اية 

 ا�خدمة

 امل�افآت الثابتة امل�افآت املتغ��ة

ن 
مم

ن 
ذي�

في
تن

 ال
ار

كب
ن 

 م
سة

خم

ما 
ت ب

ضا
و�

تع
وال

ت 
فآ

�ا
امل

 �
ع�

ا أ
قو

تل

��
ملا

ر ا
دي

وامل
ب 

تد
ملن

و ا
ض

لع
م ا

ف��
 

وع
جم

امل
 

ة)
يم

لق
 (ا

حة
نو

ملم
م ا

سه
األ

جل 
األ

ة 
و�ل

 ط
�ية

ف�
ح

ط ت
ط

خ
جل 

األ
�ة 

ص�
 ق

�ية
ف�

ح
ط ت

ط
خ

 

اح
� أر

 

�ة
ر و

 د
ت

فآ
�ا

م
وع 

جم
امل

يھ 
ين

 ع
ايا

مز
 

ت
دال

ب
ب 

وات
ر

 

١٠٤٬٣ - ١٠,٩٢٧ ٣,٧٢٨ - - - ١,٩٦٠ ٥,٦٨٨ - - ١٦٫٦١٥  املجموع ٧,٨٢٣ 

 

 وأوالدهم القصر) (وأزواجهم وكبار التنفيذي�نمصا�ح أعضاء مجلس اإلدارة  -٢٠

 أعضاء مجلس اإلدارة 

�� بداية و��اية عام  ، ) سهم ل�ل عضو١٠٠٠أسهم ضمان العضو�ة البالغة ( شاملة، إن األسهم ال�ي يملكها �ل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة

: مو�حة �� ا�جدول أدناه م٢٠١٧  

 عدد األسهم اململوكة ��

م٢٠١٧ يناير  ١  

 عدد األسهم اململوكة �� 

م٢٠١٧د�سم��  ٣١  
 االسم

 رئيس) الا�خفرة ( املهندس/ مبارك عبد هللا ٦,٣٢٠ ٦,٣٢٠

 رئيس)نائب ال( السيدة/ لب�ى سليمان العليان  ٦٠,٩١٢ ٦٠,٩١٢

 حمد فر�د العولقي أاألستاذ/  ٣,٤٥٦ ٣,٤٥٦

 القا��ي  سليمان عبد هللا األستاذ/ ٣٥,٧٧٨ ٣٥,٧٧٨

 ع�� شايف  يالهادعبد األستاذ/ ٤٠,٠٠٠ ٤٠,٠٠٠

 ا�حس�ن نالرحمإياد عبد األستاذ/ - -

 األعضاء املعين�ن من قبل بنك أي. �ي ان امرو. إن. ��   - -

 
 كبار التنفيذي�ن

   مو�حة �� ا�جدول أدناه:م ٢٠١٧ إن األسهم ال�ي يملكها كبار التنفيذي�ن �� بداية و��اية عام
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 ا�جمعيات العامة للمساهم�ن -٢١

 ع�� النحو املب�ن �� ا�جدول أدناه: جمعيات عامة خالل السنة املالية ثالثعقد البنك األول 

 التار�خ ا�جمعية العامة 

 م٢٠١٧ يناير  ٢٢ عادية عامة جمعية ١

 م٢٠١٧مارس  ٢٩ عاديةغ�� جمعية عامة  ٢

 م ٢٠١٧د�سم��  ١٩ عادية عامة جمعية ٣

 

غ�� األعضاء مع اإلشارة إ�� أن  ،م٢٠١٧وال�ي عقدت خالل عام  للمساهم�ن ةبيان بحضور أعضاء مجلس اإلدارة �جمعيات البنك العام �و�� ما ي�

 تم إو  ،ةألسباب مشروع عن ا�حضور  اا�حاضر�ن اعتذرو 
ً
 . �� هذا الصدد شعار رئيس مجلس اإلدارة مسبقا

 من تار�خ  *
ً
 من تار�خھ. م وحل محلھ السيد/ مارتن باول ٠٢/٠٧/٢٠١٧استقال السيد/ يان �و�مان من منصبھ كعضو �� مجلس إدارة البنك األول  وذلك اعتبارا

ً
 اعتبار ا

��  عدد األسهم اململوكة  

م ٢٠١٧يناير  ١   

 عدد األسهم اململوكة �� 

م٢٠١٧د�سم��  ٣١  
 االسم

مي الهوشاناألستاذة/  ٩,٩١٦ ال يوجد  

حسام ا�خيالاألستاذ/  ٣٦,٤٨٤ ال يوجد  

مفيد ا�ج��ياألستاذ/  ٣٠,٠٠٠ ال يوجد  

مها محمد السديري األستاذة/  ١,٢٥١ ال يوجد  

د�سم��  ١٩

م٢٠١٧  

مارس  ٢٩

م٢٠١٧  

 ٢٠١٧يناير  ٢٢

 م

عدد ا�جلسات ال�ي تم 

 حضورها
 االسم

(الرئيس) ا�خفرة هللا املهندس/ مبارك عبد ٣ √ √ √  

X X X ( نائب الرئيس) السيدة/ لب�ى سليمان العليان ٠  

√ X X ع�� شايف ياألستاذ/ عبد الهاد ١  

X √ X القا��ي  عبد هللا/ سليمان األستاذ ١ 

√ √ X ا�حس�ن  ناألستاذ/ اياد عبد الرحم ٢ 

X X X األستاذ/ أحمد فر�د العولقي ٠ 

X X X خافي�� مالدونادو /األستاذ ٠ 

√ X X باول*مارتن / األستاذ ١ 

X X X ف��ميول�ن/ فرانك األستاذ ٠ 

 ني�واليزن  كر�نجاألستاذ/ سورن  ٣ √ √ √
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 لهذه و  .األوقاتفصاحات �� جميع اإل �ساق وشفافية بحيث يضمن امع جميع املساهم�ن،  والشفافيةبتعز�ز التواصل الفعال  البنك األول يل��م 
ً
تحقيقا

 مجلس اإلدارة. إ��بالبنك وأدائھ  املتعلقةاملساهم�ن  اتومالحظمق��حات اإلبالغ عن البنك إجراءات للتأكد من وضع  ،الغاية

 

 طلبات �جل املساهم�ن:

 لطلب  ١١بتقديم قام البنك 
ً
 م كما ي��:  ٢٠١٧�جالت املساهم�ن خالل عام ا

 

 ا�خارجي�ن املراجع�ن-٢٢

�ي �ي ام �� الفوزان  �عي�ن السادة/ م)٢٠١٧ مارس ٢٩هـ (٠١/٠٧/١٤٣٨خالل اجتماع ا�جمعية العامة غ�� العادية للمساهم�ن الذي عقد بتار�خ تم 

   .م٢٠١٧د�سم��  ٣١كمراجع�ن خارجي�ن مش��ك�ن للسنة املالية املن��ية ��  و�و�غ إر�ستوالسادة/  وشر�اه

 

 وضر�بة الدخل واملدفوعات األخرى  الز�اة-٢٣

 

 كما ي��:م ٢٠١٧لعام يتم �سديد الز�اة وضر�بة الدخل 

 املساهم�ن السعودي�ن )أ

تم سيم) وال�ي ٢٠١٦مليون ر�ال �� عام  ٢٥مليون ر�ال سعودي (٢٧حوا�� م ٢٠١٧بلغت الز�اة الشرعية املستحقة ع�� املساهم�ن السعودي�ن لعام 

 املستقبلية. و ا�حالية  توزيعات األر�اححص��م من �عديلها مقابل 

 ) املساهم�ن غ�� السعودي�ن ب    

مليون ر�ال  ٩٥مليون ر�ال سعودي ( ١٠٢م حوا�� ٢٠١٧بلغت ضر�بة الدخل املستحقة ع�� املساهم�ن غ�� السعودي�ن عن حص��م من الدخل لعام 

 املستقبلية.و ا�حالية  األر�اححص��م من توزيعات  تم �عديلها مقابلسيوال�ي  م)٢٠١٦�� عام 

   تار�خ الطلب سبب الطلب

اتإجراءات الشر� م ٠١/٠١/٢٠١٧   ١ 

م ٢٢/٠١/٢٠١٧ ا�جمعية العامة   ٢ 

اتإجراءات الشر� م١٥/٠٣/٢٠١٧   ٣ 

م٢٩/٠٣/٢٠١٧ ا�جمعية العامة  ٤ 

م٢٤/٠٤/٢٠١٧ إجراءات الشر�ات  ٥ 

اتالشر� إجراءات م ٢٥/٠٤/٢٠١٧   ٦ 

اتالشر� إجراءات م٢٦/٠٤/٢٠١٧   ٧ 

اتالشر� إجراءات م ٢٤/٠٧/٢٠١٧   ٨ 

م ٣٠/١٠/٢٠١٧ اتالشر� إجراءات  ٩ 

م ١٩/١٢/٢٠١٧ ا�جمعية العامة   ١٠ 
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 ا�جهات ا�حكومية ج)    

 يو�ح ا�جدول أدناه املدفوعات الرئيسية ل�جهات ا�ح�ومية: 

 األسبابو الوصف و  البيان

 (آالف الر�االت)

 م٢٠١٦ م٢٠١٧
املستحق ح�ى ��اية الف��ة 

 املالية السنو�ة ولم �سدد

 اليوجد ٣٢٦٫٦٣٧ ٨٣٫٦٧٤ الز�اة وضر�بة الدخل

 اليوجد ٥٨٫٣٥١ ٥٩٫٣٥٦ التأمينات االجتماعية

 اليوجد ٦٩٠ ١٫١٧٩ رسوم تأش��ات وجوازات

 اليوجد ٣٨ ٣٧ رسوم مكتب العمل

 اليوجد ٣٨٥٫٧١٦ ١٤٤٫٢٤٦ اإلجما��

 

 األسهم  برنامج-٢٤

ال��نامج") “بـ إليھ فيما �عد  (وسيشارم برنامج منحة األسهم ٢٠٠٨وشر�اتھ التا�عة (ويشار إل��م فيما �عد بـ "املجموعة") �� يناير من عام  األول البنك أطلق 

مجلس اإلدارة  ن قبلماألو��  وتمت املوافقة ع�� ال��نامج .")املؤهل�ن إل��م فيما �عد بـ " املوظف�ن (وسيشار التنفيذي�ن وكبار موظفي املجموعة  للموظف�ن

صفر  ٢٦تار�خ بخطا��ا موجب م) وموافقة مؤسسة النقد العر�ي السعودي ب٢٠٠٧نوفم��  ٢٠هـ (املوافق ١٤٢٨ذو القعدة  ١٠�� الل اجتماعھ املنعقد خ

شعبان  ٥اجتماعھ بتار�خ  م بموجب موافقة مجلس اإلدارة خالل٢٠٠٩األسهم �� عام  استحقاقم). وتم �عديل شروط ٢٠٠٨مارس  ٤هـ (املوافق ١٤٢٩

م). ٢٠٠٩نوفم��  ٩هـ (املوافق ١٤٣٠ذوالقعدة  ٢٠ تار�خبخطا��ا بموجب م) وموافقة مؤسسة النقد العر�ي السعودي ٢٠٠٩يوليو  ٢٧هـ (املوافق ١٤٣٠

 لتالية:وحسب ا�خطة املعدلة فإن املوظف�ن املؤهل�ن سوف �ستلمون أسهم من البنك �� حالة تحقيقهم الشروط واألح�ام ا

 

وملدة  ،لثلث األسهم املمنوحة استحقاقهممن تار�خ املنحة من أجل  ةسن يطلب من املوظف�ن املؤهل�ن االستمرار �� خدم��م لدى املجموعة ملدة -

 ثلثلل استحقاقهممن تار�خ املنحة من أجل  وملدة ثالث سنوات ،لثلث آخر من األسهم املمنوحة استحقاقهمتار�خ املنحة من أجل من سنت�ن 

 .األسهم املمنوحة املتبقي من

 أهداف نمو محددة حسب موافقة مجلس اإلدارة حيث ينتج عن تحقيق �ل هدف قيمة معينة لألسهم للموظف�ن املؤهل�نتحقق املجموعة أن  -

فقط، وستخضع ف��ة  ٢٠١٧عام  خاللاألسهم املمنوحة ، ع�� األسهم، فيما يتعلق بف��ة منح م٢٠١٧عام  خالل ال��نامجاملدخلة ع�� ت ال �سري التعديو 

م مع املجموعة مواصلة عملھ ال��نامج�عديل قبل  �ناملؤھل �ناملوظف حيث �ان يتع�ن ع��. املذ�ور السابقة للسياسة املطبقة قبل التعديل  األسهممنح 

 م��ا. املتبقي الستحقاقسنة أخرى مدة  و  األسهماملنحة الستحقاق نصف  �خمن تار  ت�نملدة سن

�� أي تلك األسهم ف�ي لن تحصل عستحقاق وح�ى تح�ن ف��ة ا ،القانو�ي لهذه األسهم �� أي وقت و�موجب أح�ام ال��نامج، لن تصبح املجموعة املالك

 لألح�ام والشروط ال�ي  لالستثمار  األول حق �� التصو�ت. و�موجب ال��نامج، فإن شركة 
ً
افق عل��ا و ستدير صندوق برنامج أسهم املوظف�ن وستعمل وفقا

�ام أي �عديالت أخرى ع�� أح تتطلبو مجلس إدارة البنك �� االجتماع املشار إليھ أعاله ومؤسسة النقد العر�ي السعودي �� خطا��ا املشار إليھ أعاله. 

 وشروط ال��نامج ا�حصول ع�� موافقة مسبقة من مؤسسة النقد العر�ي السعودي. 

 

 بصفة  ايحتفظ ��والذي مليون ر�ال سعودي  ١١٤مبلغ إجما�� قدره بمليون سهم من أسهم البنك  ٢٫١٥، قام الصندوق �شراء م٢٠٠٨عام  و خالل

  ٩٩٩٫٠٦٣و  م٢٠١٢قام الصندوق �شراء مليون سهم �� عام  كما سهم للموظف�ن املؤهل�ن.األ إ�� أن يتم منح ُمستأمن 
ً
 ٢٧بقيمة  م٢٠١٦�� عام  سهما

 املمنوحة وف األسهم�تم احتساب عدد و للموظف�ن.  االستحقاق�� تار�خ سهم األ سيتم نقل ملكية هذه و ع�� التوا��.  سعودي ر�ال  مليون  ٢٥و 
ً
ملعادلة  قا

 ملوافقة �جنة ال��شيحات وامل�افآت. وخاضعة األداء معتمدة من قبل مجلس اإلدارة ع��  �ستند
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 املطبقة األنظمة-٢٥

العر�ي السعودي وهيئة السوق املالية.  و��  مؤسسة النقدبأح�ام نظام مراقبة البنوك ونظام الشر�ات واألنظمة الصادرة عن مقام  األول ال��م البنك 

باألنظمة ا�حالية ال�ي تحكم عمل البنوك والشر�ات املساهمة قبل تأسيس هيئة السوق  حال وجود أي اختالف �� األنظمة املطبقة، فإن البنك يل��م

 املالية.

ر�ال الذي يمثل الغرامات ال�ي فرض��ا ا�جهات اإلشرافية �� اململكة ع�� البنك كما هو مو�ح �� ا�جدول  ٦٩١٫٠٠٠ مبلغم ٢٠١٧دفع البنك خالل عام  

 التا��:

 الغرامةأسباب  الغرامة
ا�جهة املوقعة 

 للغرامة

القرارات 

 ا�جزائية

 املبلغ

 (بالر�ال)
 �� املستقبلسبل عالجها وتفادي وقوعها 

مؤسسة غرامات 

النقد العر�ي 

 السعودي

مخالفة �عليمات املؤسسة 

 اإلشرافية

مؤسسة النقد 

العر�ي 

 السعودي

٣١١٫٠٠٠ ٨ 

 الت�حيحية والوقائية فيما يتعلق � �اتخاذ العديد من التدابتم 

 لتفاديات واإلجراءات سياسوال بالتعديالت ع�� العمليات

�ي النقد العر  مؤسسة ولضمان االل��ام بقواعد ع املخالفاتوقو 

 السعودي.

مؤسسة غرامات 

النقد العر�ي 

 السعودي

مخالفة �عليمات املؤسسة 

ا�خاصة بمستوى أداء 

أجهزة الصرف اآل�� 

 واجهزة نقاط البيع

مؤسسة النقد 

العر�ي 

 السعودي

٩٠٫٠٠٠ ١ 

 الت�حيحية والوقائية فيما يتعلق � �اتخاذ العديد من التدابتم 

 لتفاديات واإلجراءات سياسوال بالتعديالت ع�� العمليات

�ي النقد العر  مؤسسة وقوع املخالفات ولضمان االل��ام بقواعد

 السعودي.

غرامات هيئة 

 السوق املالية

هيئة  بقواعدعدم االل��ام 

 السوق املالية

هيئة السوق 

 املالية
٢٩٠٫٠٠٠ ٣ 

 الت�حيحية والوقائية فيما يتعلق � �العديد من التداباتخاذ تم 

 لتفاديات واإلجراءات سياسوال بالتعديالت ع�� العمليات

 .هيئة السوق املالية وقوع املخالفات ولضمان االل��ام بقواعد

  ٦٩١٫٠٠٠ املجموع 

 

( املسؤولية االجتماعية للشر�ات) البنك األول واملجتمع – ٢٦  

 األول  و�� البنكي
ً
 بالغا

ً
  املسؤولية االجتماعية للشر�ات اهتماما

ً
ث حول اململكة.  حي مجتمعاتعدة  تقوم بخدمةمؤسسة مالية هامة  ھ�ون من انطالقا

 �� 
ً
 فعاال

ً
ار والتعليم �مختلف ال��امج والفعاليات واملبادرات الرامية إ�� �عز�ز االبت �� اململكة من خاللقتصادية االجتماعية و اال تنمية اليلعب البنك دورا

 .والتوعو�ة دعم األعمال ا�خ��يةوالتوظيف و 

 االبت�ار

�� األعمال  ر�ادةمتعلقة بلتنظيم عدة فعاليات و�رامج أ�اديمية ومبادرات للسنة السادسة ع�� التوا�� أقام البنك األول شراكة مع شركة مايكروسوفت 

ارا��م ومهالطالب اإلبداعية املدارس وا�جامعات حول اململكة. وقد تضمنت هذه الشراكة الفر�دة من نوعها ع�� ورش عمل عديدة ��دف إ�� تنمية أف�ار 

ن مشاركة متحدث�ن مب مب�ي ع�� املعرفةاقشة بناء اقتصاد نمل العام بدعم منتدى أسبار الدو��  . كما قام البنك األول خاللا�خاصة بر�ادة األعمال

 .املتحدث�ن �� املجال العل�يداخل وخارج اململكة، باإلضافة إ�� نخبة من 

 التعليم

 من ان
ً
، فقد قام البنك بدعم العديد من ال��امج التعليمية مستدامةاقتصادية تنمية  لتحقيق�� التعليم واملوارد البشر�ة  تستثماراأهمية اال طالقا

تحاد السعودي لال التا�عة قام البنك برعاية "مراكز الفتيات الصم" حيث وتحس�ن مستواهم املعي��ي.التقدم  منمن مختلف األعمار  األفراد تمك�ن ��دف

مع اإلدارة  راكةش، فقد قام البنك األول �عقد اتفاقية باإلضافة إ�� ذلك. الصم فتياتلل تقديم أ�شطة ثقافية واجتماعية وترف��ية ��دفلر�اضة الصم 

ج "التاجر ملعامة لوزارة التعليم بجدة لدعم مركز خدمة املستفيد. كما قام البنك، و�االش��اك مع مؤسسة هن لتنظيم املعارض واملؤتمرات، بدعم برناا
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فوف للص -"مدى ا�حياة  تحت مس�ى دعم برنامجوعالوة ع�� ذلك،قام البنك بالصغ��" والذي �ساعد �� تنمية مهارات األطفال املالية واالستثمار�ة. 

 . ��يئ��م لالنخراط �� املجتمعجمعية أكناف لرعاية األيتام بالباحة لتنمية مهارات األيتام األ�اديمية و  من تنظيماألولية"، وهو برنامج 

 التوظيف

  يلعب
ً
 البنك دورا

ً
اية �� سوق العمل. ومن خالل رع  مهنية ناجحة وإعدادهم �حياةفرص العمل املتاحة � �عر�ف األفراد ب�� الفعاليات ال�ي �س�� إ� هاما

� � ساهمكما  ع�� إيجاد فرص عمل،قام البنك بمساعدة العديد من النساء املعارض الوظيفية �� اململكة،  رواد، وهو أحد للتوظيف Gloworkمعرض 

دف إ�� والذي ��الفيصل  �جامعةالنساء �� سوق العمل. و�اإلضافة إ�� ذلك، قام البنك األول برعاية املعرض الوظيفي السادس التا�ع  مشاركةز�ادة 

ت فيض معدال تخال��امھ ب من ةنا�ع�� رأس املال البشري والتوظيف  ستثمار و�عد جهود واهتمامات البنك باال . مؤهل�نبخر�ج�ن  وإثرائھدعم سوق العمل 

 .من خالل توط�ن الوظائفالبطالة 

 والتوعو�ة األعمال ا�خ��ية

العديد  معاملشاركة الفاعلة �عز�ز الو�� الثقا�� والهو�ة الوطنية والوحدة االجتماعية من خالل  ،لطاملا دعم البنك األول، منذ إ�شائھ ح�ى يومنا هذا

لدعم و ا�جمعيات ا�خ��ية. فقد شارك البنك �� ا�حملة ال�ي نظمها مركز امللك سلمان لإلغاثة واألعمال اإل�سانية إلعانة الشعب السوري الشقيق  من

العديد  دعما�جهود السعودية املبذولة إلغاثة أطفال سور�ا وأسرهم �� خضم الصراع القائم �� املنطقة. و�اإلضافة إ�� ذلك، فقد قام البنك األول ب

 ء"دعم ا�جمعية ا�خ��ية مل�افحة التدخ�ن "نقا فقد �ان واالجتماعية،ال�حية  العديد من املسائلمن ا�جمعيات ا�خ��ية ال�ي ��دف إ�� �شر الو�� �شأن 

افة سبل الوقاية منھ، باإلضو  نشر الو�� حول سرطان الثديل �� سع��ادعم �جمعية زهرة  . كما قام البنك بتقديمالفاعلة �� هذا الصدد ھإسهامات أحد

ي عن السابق ذكره وال�أهمية وعالوة ع�� ذلك، ثمة قضايا أخرى ال تقل  .املختصة �� هذا املجالتقديم الرعاية للمر��ى ودعم الدراسات واألبحاث إ�� 

ية إطعام ، وجمعالنسائية للتنمية األسر�ة ا�خ��ية، وجمعية بنيان سند ا�خ��ية لدعم األطفال املر��ى بالسرطان�ان للبنك الفخر بدعمها كجمعية 

 ا�خ��ية.

 

 إقـــرارات-٢٧

 بما ي��: األول يقر مجلس إدارة البنك 

عّدت بالش�ل ال�حيح. -
ُ
 أن �جالت ا�حسابات أ

ّفذ بفاعلية. -
ُ
ّعد ع�� أسس سليمة ون

ُ
 أن نظام الرقابة الداخلية أ

 أنھ ال يوجد أي شك يذكر �� قدرة البنك ع�� مواصلة �شاطھ. -

ية دأنھ ال يوجد لدى البنك أي اتفاقيات �عت�� أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو العضو املنتدب أو املدير املا�� أو أي من تا�ع��م لھ مص�حة ما -

 .فـي هذا التقر�ر العالقة األطراف ذات مع البند ا�خاص باملعامالتفـي  باستثناء ما تم ذكره، ف��ا

 م.٢٠١٨ /١٥/٠٢ بتار�خ م٢٠١٧املالية املوحدة لعام  القوائمبناء ع�� توصية �جنة املراجعة، وافق مجلس اإلدارة ع��  -

 

  .قام البنك بتطبيق �افة أح�ام الئحة حوكمة الشر�ات الصادرة عن هيئة السوق املالية

 خاتمــة

إ�� و  ، امللك سلمان بن عبدالعز�ز آل سعود والتقدير إ�� ح�ومة خادم ا�حرم�ن الشر�ف�نبتوجيھ أس�ى آيات الشكر  األول يتشرف مجلس إدارة البنك 

 ومعا�� محافظ مؤسسة النقد العر�ي السعودي ومعا�� رئيس ستثمار وإ�� معا�� وز�ر املالية ومعا�� وز�ر التجارة واال  ،(حفظهما هللا)سمو و�� عهده األم�ن 

 دعم متواصل للقطاع املصر�� باململكة. هيئة السوق املالية ملا يقدمونھ من

ظفيھ ع�� و كما يتوجھ املجلس �شكره وتقديره إ�� جميع مساه�ي البنك وعمالئھ ومراسليھ ع�� ثق��م املستمرة ودعمهم املتواصل، وإ�� إدارة البنك وم

 ج.إخالصهم وكفاء��م وعملهم كفر�ق، والذين لوال جهودهم ملا تمكن البنك من تحقيق هذه النتائ

 وهللا املوفق ،،،،،،،،  

 مجلــس اإلدارة         


