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تثمار ( ك السعودي لالس س إدارة البن ك"يسر مجل ره السنوي "البن دم تقري نةلل) أن يق ي  ةالمنتهي س ى٢٠١٩ديسمبر  ٣١ف ائج  . باإلضافة إل النت

وين وإشرافإنجازاته واستراتيجياته ووأنشطة البنك المالية، يتضمن التقرير السنوي معلومات عن  ه  تك س اإلدارة ولجان ةمجل اتو الفرعي  بيان

  .القارئ تهمأخرى  فيةإضا
   

  نظرة عامة
  

ي مدين ١٩٧٦الصادر في عام  ٣١تأسس البنك كشركة مساهمة سعودية بموجب المرسوم الملكي رقم م/ ل ومركزه الرئيسي ف اض، ويعم ة الري

 موزعة في معظم مناطق المملكة العربية السعودية. مالك البنك الرئيسيين هم: افرعً  ٥٢من خالل 
 

  ١٦٫٥٦للتأمينات االجتماعية                   المؤسسة العامة%   
                                   ١٣٫٩٩المؤسسة العامة للتقاعد%  

 
 . www.saib.com.saوموقع البنك اإللكتروني على شبكة اإلنترنت هو 

 
  أنشطة البنك الرئيسية

  
ع  ة م ن المنتجات والخدمات المتوافق راد والشركاتيقدم البنك مجموعة واسعة م ة لألف ة التقليدي رة الضوابط الشرعية والبنكي والمنشآت  الكبي

ك خدمات ومنتجات مصممة دم البن ة، ويق اء المملك ي أنح روع المنتشرة ف بكة الف ا المتوسطة والصغيرة من خالل الفرع الرئيسي وش  خصيًص

ك ةثالثللشركات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية من خالل مراكزه اإلقليمية ال من خالل  في كل من الرياض وجدة والخبر. كما يقدم البن

ة والوساطة  شركته التابعة والمملوكة له بالكامل ألوراق المالي تثمار ل ال)(شركة االس تثمار كابيت ن األسواق  ،االس ل م ي ك خدمات الوساطة ف

  خدمات إدارة األصول.منتجات والسعودية والعالمية باإلضافة إلى 
 

ات  يخضع البنك وائح والتعليم ى الل لألنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية تحت إشراف مؤسسة النقد العربي السعودي، باإلضافة إل

 التي تصدرها وزارة التجارة وهيئة السوق المالية.
  

  أهم إنجازاته
  

دة  تراتيجية الجدي ى االس س اإلدارة عل نوات، تضمنت أبرز األحداث لهذا العام موافقة مجل الث س دة ث ك لم ال االسوللبن ز األعم ي تعزي تمرار ف

راد. وكجزء من خطة و، األساسية ة لألف ال الخدمات البنكي ي مج ات ف ن العملي د م ة المزي ة الخدمات وأتمت توسيع قاعدة عمالئه وتحسين نوعي

ك ال راد والشركات، واصل البن ديم الخدمات المصرفية لألف ي تق امج (األصالة) للمصرفية اإلسالمية البنك الهادفة إلى التوسع ف ي برن توسع ف

  منتشرة في مختلف مناطق المملكة، تعمل بالكامل وفق أحكـام الضوابط الشرعية. وأربعين فرًعا تسعةوالتي يقدمها البنك من خالل 
  

وديز" "سـ الوكاالتوفيما يخص التصنيف االئتماني فقد استمر البنك في عملية مراجعة التصنيف االئتماني مع  تش" و"م ـتاندرد آند بورز" و"في

  تقييمها الحقًا في هذا التقرير. صيلتفوالتي تم 
  

  :من ضمنها حصد البنك عدة جوائز، ٢٠١٩خالل عام 
  

  المركز الثاني في الجائزة العربية للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات عن فئة الخدمات المالية المقدمة من الشبكة العربية للمسؤولية
 اعية للمؤسسات،االجتم

 من مؤسسة  ٢٠١٨جوائز عالمية إضافة للجائزة الكبرى التي حصل عليها التقرير المتكامل للبنك السعودي لالستثمار لعام  ٧ARC 
 العالمية،

  والمقدمة من ٢٠١٩جائزة أفضل بنك في مجال قنوات التواصل االجتماعي في المملكة العربية السعودية لعام Global Banking 
& Finance Review، 

 لجهود البنك في مجال حوكمة الشركات خالل العام المالي  اللبنك السعودي لالستثمار تثمينً  جائزة التميز المقدمة من جامعة الفيصل
٢٠١٨. 

 
ام  ك نظي ٢٠١٨كما حصل البنك على جائزة التميز التشغيلي لجودة أداء المدفوعات الدولية بالدوالر األمريكي لع ن دويتشه بن بً م ه نس  ار تحقيق

 مرتفعة في دقة األداء وفق المتطلبات الدولية.
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  أسس إعداد القوائم المالية الموحدة للبنك
  

ة  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١تم إعداد القوائم المالية الموحدة كما في وللسنة المنتهية في  ي المملك اده ف م اعتم وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية كما ت

وك ونظام العربية السعودي ة البن ة والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، ووفقًا ألحكام نظام مراقب

  الشركات في المملكة العربية السعودية والنظام األساسي للبنك.
  

  المحاسبة عن الزكاة وضريبة الدخل
  

ل مؤسسة  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١ة المنتهية في تم إعداد القوائم المالية الموحدة كما في وللسن ن قِب ة م ة والُمعدل ارير المالي ة للتق وفقًا للمعايير الدولي

دولي  - ١٢النقد العربي السعودي للمحاسبة عن الزكاة وضريبة الدخل (المتعلقة بتطبيق معيار المحاسبة الدولي  ير ال  ٢١ضرائب الدخل والتفس

الدخل) ووفقًا ألحكام نظام مراقبة البنوك ونظام الشركات في المملكة العربية السعودية والنظام األساسي الرسوم فيما يتعلق بالزكاة وضريبة  -

  للبنك.
  

اة ٢٠١٩يوليو  ١٧بتاريخ  ة السعودية لحساب الزك ة العربي ي المملك وك ف ، أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي تعليمات ("التعليمات") للبن

ايير المحاسبة وضريبة الدخل في قائمة الد س مع ة وتفسيراتها الصادرة عن مجل ارير المالي ة للتق ايير الدولي ع المع خل الموحدة. يتماشى ذلك م

ان بين الق ة السعودية للمحاس ايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئ ونيين الدولية وكما تم اعتماده في المملكة العربية السعودية ومع المع

  م "المعايير الدولية للتقارير المالية الُمعتمدة في المملكة العربية السعودية").(يشار إليها مجتمعة باس
  

ـي  ةمعالجال البنك وفقًا لذلك، غير ـبة الدولـ ـار المحاسـ ع معيـ ا يتماشى م ي بم أثر رجع ديل ب  ٨المحاسبية للزكاة وضريبة الدخل من خالل التع

  . ديــرات المحاســبية واألخطاءوالتغيــرات فــي التق، السياســات المحاســبية:
  

  المحاسبة عن عقود اإليجار
  

ة ، ٢٠١٩في عام  ارير المالي دولي للتق ار ال ق المعي ا تطبي ابقة بشأن  – ١٦اعتمد البنك أيًض ادات الس ذي يحل محل اإلرش ود اإليجار" وال "عق

ود اإليجار" ، لجن ١٧عقود اإليجار، بما في ذلك المعيار المحاسبي الدولي  ار "عق ة للمعي ارير المالي ايير للتق ا إذا  ٤ة تفسيرات المع د م " تحدي

ار التشغيلي ١٥كان ترتيب ما ينطوي على عقد إيجار" ، ولجنة تفسير المعايير القائمة السابقة  ود اإليج ايير  -"عق ة تفسير المع الحوافز"، ولجن

  ي لعقد اإليجار"."تقويم جوهر المعامالت التي تأخذ الشكل القانون ٢٧القائمة السابقة 
  

اير  ١٦تم إصدار المعيار الدولي للتقارير المالية  د  ٢٠١٦في ين ي أو بع دأ ف ي تب نوية الت رات الس ه للفت اير  ١ويسري مفعول نص ٢٠١٩ين . وي

ي على أن جميع عقود اإليجار والحقوق وااللتزامات التعاقدية المرتبطة بها يجب االعت ١٦المعيار الدولي للتقارير المالية  ام ف راف بها بشكل ع

دة  ن الم م تك ا ل الي، م ز الم ة المرك وب  ١٢قائم إن التصنيف المطل الي، ف ة منخفضة. وبالت د ذو قيم ل أو أن األصل موضوع العق هًرا أو أق ش

 "عقود اإليجار" في عقود التأجير التشغيلي أو المالي يتم حذفه بالنسبة للمستأجرين. ١٧بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 
 

 المالي مركزال
 

  .٢٠١٨ديسمبر  ٣١مقارنة مع  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في كما المالي للبنك  مركزلقائمة ملخص لفيما يلي، 
 

  إجمالي الموجودات
  

ي  ١٠٠٫٨ بلغ إجمالي الموجودات دره  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١مليار لایر سعودي كما ف اع ق ار لایر سعودي أو  ٤٫٧بارتف ـ  %٤٫٨٩ملي ة ب مقارن

  .تتلخص حركة عناصر الموجودات أدناه .٢٠١٨ديسمبر  ٣١ سعودي كما في مليار لایر ٩٦٫١
 

  نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي
  

عودي  تبلغ ي الس د العرب ة النق دى مؤسس دة ل ة وأرص عودي ١٠٫٢نقدي ار لایر س ي  ملي ا ف مبر  ٣١كم ـ  ٢٠١٩ديس ة ب ار لایر  ٤٫٩مقارن ملي

مليون لایر  ٩٧٧اإليداعات مع مؤسسة النقد العربي السعودي من  ارتفاعإلى  بشكل رئيسي االرتفاع يعود .٢٠١٨ديسمبر  ٣١سعودي كما في 

  .٢٠١٩ديسمبر  ٣١مليار لایر سعودي في  ٦٫٠إلى  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١سعودي في 
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  استثمارات
  

ديسمبر  ٣١مليار لایر سعودي كما في  ٢٤٫٦ة بـ مقارن ٢٠١٩ديسمبر  ٣١كما في  مليار لایر سعودي ٢٦٫٢ للبنك محفظة االستثمارات تبلغ

  .%٦٫٥٠مليار لایر سعودي أو  ١٫٦قدره  بارتفاع ،٢٠١٨
  

ي ٨٦٫٢٥تمثل االستثمارات المصنفة من قبل وكاالت التصنيف الرئيسية على أنها ذات درجة استثمارية  ا ف تثمارية كم ٪ من محفظة البنك االس

  .٢٠١٨ديسمبر  ٣١في كما ٪ ٨٥٫١٥، مقارنة بنسبة ٢٠١٩ديسمبر  ٣١
  

  قروض وسلف، صافي
  

ي  مليار لایر سعودي ٥٧٫١ قروض وسلف، صافي تبلغ ـ  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١كما ف ة ب ي  ٥٩٫٤مقارن ا ف ار لایر سعودي كم ديسمبر  ٣١ملي

ي مليار لایر ٥٧٫١إلى  العاملة إجمالي القروض والسلفانخفض  .%٣٫٨٧مليار لایر سعودي أو  ٢٫٣قدره  بانخفاض ،٢٠١٨ ا ف  سعودي كم

ي  ٦٠٫١مقارنة بـ  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١ روض ٢٠١٨ديسمبر  ٣١مليار لایر سعودي كما ف ي الق اض ف ى االنخف ود بشكل رئيسي إل ذي يع ، وال

  الشخصية وجاري مدين.
  

ار لایر ١٫١مقارنة بـ  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١مليار لایر سعودي كما في  ٢٫٤إلى  عاملةالسلف غير القروض وارتفعت ال ي ملي ا ف  ٣١ سعودي كم

مبر  بة ال٢٠١٨ديس ت نس روض و. كان ر الق لف غي ةالس ى  عامل روضإل الي الق لف إجم ي  %٣٫٩٩ والس ا ف مبر  ٣١كم ـ ٢٠١٩ديس ة ب  مقارن

درة إلى  عاملةالسلف غير القروض و. يعود سبب ارتفاع ال٢٠١٨ديسمبر  ٣١كما في  %١٫٧٦ ار ق ي االعتب تقييم التعرض الفردي مع األخذ ف

  .رضين على السدادالمقت
  
ي  ٢٫٤خسائر االئتمان  بلغ مخصص ا ف ذي وا ٢٠١٩ديسمبر  ٣١مليار لایر سعودي كم لل روض، و ٤٫٠٤ يمث الي الق ن إجم ٪ ١٠١٫٣١٪ م

روض  ن الق ر م ةالغي ـ عامل ة ب ار لایر ١٫٨. مقارن ي ملي ا ف عودي كم مبر  ٣١ س بته ، أي ٢٠١٨ديس ا نس روض٢٫٩٣م الي الق ن إجم ، و ٪ م

ف ٢٠١٩في عام  عاملةالغير للقروض  خسائر االئتمان المتوقعةتغطية انخفضت  عاملة. في حينالالقروض غير ٪ من ١٦٦٫٧٤ م تخفي د ت ، فق

  .عاملةالغير مخاطر االئتمان عن طريق ضمانات يحتفظ بها البنك ضد تعرضاته 
  

ورق،الفائدةعلى مبدأ تجنب ، منتجات مصرفية قائمة ٢٠١٩ديسمبر  ٣١ كما فيسلف القروض والتشمل   ، بما في ذلك اتفاقيات المرابحة، والت

  .٢٠١٨ديسمبر  ٣١مليار لایر سعودي في  ٣٧٫١مليار لایر سعودي، مقارنة بـ  ٣٩٫٠واالستصناع، واإلجارة، والتي بلغ مجموعها 
  

لتيعيحتفظ البنك في سياق أنشطة اإلقراض اال روض والس ذه الضمانات بشكل ادية بضمانات لتأمين تخفيض مخاطر االئتمان للق ف. تتضمن ه

ارات وموجودات أخرى. وأسهم محلية وأجنبية، وضمانات مالية وتعاقدية، ودائع تحت الطلب وودائع نقدية أخرى، وأساسي ودائع ألجل، و عق

ل  ن قب ان م يض لمخاطر االئتم ا كتخف تفظ به درة للضمانات الُمح ة المق كبلغت القيم روض والسلف  البن الي الق ار لایر  ٤٧٫٣ حواليإلجم ملي

  .٢٠١٨ديسمبر  ٣١مليار لایر سعودي كما في  ٤٩٫٤، مقارنة بـ ٢٠١٩ديسمبر  ٣١كما في سعودي 
  

  ودائع العمالء
  

ي  مليار لایر سعودي ٦٩٫١ ودائع العمالء تبلغ ا ف ـ  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١كم ة ب ي  ٦٣٫٧مقارن ا ف ار لایر سعودي كم ، ٢٠١٨ديسمبر  ٣١ملي

ي  ٢٧٫٤خرى األ الودائعو بلغت ودائع تحت الطلب .%٨٫٤٨لایر سعودي أو مليار  ٥٫٤قدره  بارتفاع ا ف ار لایر سعودي كم ديسمبر  ٣١ملي

ع تحت تشكل  .%٩٫١٦مليار لایر سعودي أو  ٢٫٣ بارتفاع قدره ،٢٠١٨ديسمبر  ٣١مليار لایر سعودي كما في  ٢٥٫١ مقارنة بـ ٢٠١٩ ودائ

ب عو الطل رىاأل الودائ الي ا %٣٩٫٦٦ خ ن إجم ام م ي ع ع ف ـ  ٢٠١٩لودائ ة ب ام  %٣٩٫٤٥مقارن ي ع ع ف الي الودائ ن إجم ت ٢٠١٨م . ارتفع

  .%٨٫٠٣أو  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١كما في مليار لایر سعودي  ٣٫١بـ  الودائع بعموالت خاصة محملة
 
  قروض ألجل
  

غ  ٢٠١٦يونيو  ١٩قام البنك بتاريخ  ه خمس سنوات بمبل ة قرض متوسط األجل مدت إبرام اتفاقي ار لایر سعودي ألغراض التشغيل  ١٫٠ب ملي

متوسط  آخر بإبرام اتفاقية قرض ٢٠١٧سبتمبر  ٢٦. قام البنك بتاريخ ٢٠٢١يونيو  ١٩العام. تم استخدام القرض بالكامل و يُستحق سداده في 

ي ١٫٠األجل مدته خمس سنوات بمبلغ  ل ف م استخدام القرض بالكام وبر  ٤ مليار لایر  سعودي ألغراض التشغيل العام. ت تحق  ٢٠١٧أكت ويُس

  .٢٠٢٢سبتمبر  ٢٦سداده في 
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وذلك وفقًا لشروط وأحكام اتفاقية لهذه القروض لدى البنك خيار الدفع المسبق القروض لعمولة بمعدالت متغيرة على أساس السوق.  تلك تخضع

ي التسهيالت لكل قرض. تشمل اتفاقيات التسهيالت أعاله على شروط تتطلب المحافظة على نسب  مالية معينة باإلضافة إلى شروط أخرى والت

  .لم يكن على البنك أي حاالت تعثر فيما يتعلق بأصل أو عمولة تلك القروضباإلضافة لذلك، التزم البنك بها بالكامل. 
  

  سندات دين ثانوية
  

ة  مليار لایر ٢٫٠باستكمال عملية إصدار سندات دين ثانوية بقيمة  ٢٠١٤يونيو  ٥قام البنك بتاريخ  ي المملك سعودي من خالل إصدار خاص ف

وك  ين البن راض ب دار سعر اإلق ا نصف سنوي بمق ك الصكوك ربًح ل تل العربية السعودية لصكوك الشريحة الثانية المتوافقة مع الشريعة. تحم

ذه  سنوات بحيث يحتفظ البنك بالحق عشر. يبلغ أجل هذه الصكوك %١٫٤٥السعودية (سايبور) لستة أشهر باإلضافة لـ ر له ي االسترداد المبك ف

ك أي  ى البن م يكن عل ة ذات الصلة. ل ات النظامي ى الموافق د الحصول عل ك بع دة األجل، وذل ن م ى م الصكوك في نهاية الخمس سنوات األول

  .حاالت تعثر فيما يتعلق بأصل أو عمولة سندات الدين الثانوية
  

ق ٢٠٢٤يونيو  ٥وحيث أن تاريخ االستحقاق األصلي للصكوك هو  اري المواف و  ٥، قام البنك باسترداد الصكوك في تاريخ التصفية االختي يوني

  .المطلوبةالنظامية جميع الموافقات  الحصول علىبعد  ٢٠١٩
  

  إجمالي حقوق الملكية
  

ي خالل ا ة ف نة المنتهي وق ٢٠١٩ديسمبر  ٣١لس الي حق ع إجم ةال، ارتف ك ملكي ى  للبن ـ  ١٤٫٠إل ة ب ار لایر سعودي مقارن ار لایر  ١٣٫٤ملي ملي

  .٢٠١٨ديسمبر  ٣١سعودي كما في 
  

الي  ى إجم ة إل وق الملكي ا %١٣٫٨٩الموجودات بلغت نسبة إجمالي حق ي  كم ـ ٢٠١٩ديسمبر  ٣١ف ة ب ا ٪ ١٣٫٩٥، مقارن ي كم ديسمبر  ٣١ف

  .٢٠١٨ديسمبر  ٣١في كما  ٨٫٢٧مقارنة بـ  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في كما  ٨٫٤٠. بلغت نسبة الرافعة المالية لمساهمي البنك ٢٠١٨
  
  أسهم خزينة
  

ي مورغان) لشراء  ٢٠١٨يونيو  ١٤أبرم البنك اتفاقية شراء أسهم بتاريخ  ل (جي ب ة للتموي ان الدولي  ٥٦٫٢٤٥٫٣٥٠مع شركة جي بي مورغ

ادل  ١٣٫٥٠سهًما من أسهم البنك والمملوكة من قِبل جي بي مورغان مقابل  ا يع و ٧٥٩٫٣لایر سعودي للسهم الواحد أي م  ن لایر سعوديملي

ات ُمستثناة من تكاليف العمليات وضريبة الدخل التقريبية ع الموافق ة . تسلّم البنك الحقًا جمي ة شراء النظامي ى اتفاقي ة عل ة وتمت الموافق المطلوب

، أكمل ٢٠١٨مبر سبت ٢٧. في ٢٠١٨سبتمبر  ٢٦هـ الموافق ١٤٤٠محرم  ١٦األسهم في اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي عقد بتاريخ 

  .مليون لایر سعودي ٧٨٧٫٥البنك عملية الشراء. تضمنت أسهم الخزينة تكاليف عمليات وضريبة دخل تقريبي بإجمالي تكلفة قدرها 
  

و) لشراء  ٢٠١٨نوفمبر  ٢٩أبرم البنك اتفاقية شراء أسهم بتاريخ  و المحدودة (ميزوه ك ميزوه ن  ١٨٫٧٤٩٫٨٦٠مع شركة بن سهًما أخرى م

اليف  ٢٥٣٫١لایر سعودي للسهم الواحد أي ما يعادل  ١٣٫٥٠لبنك والمملوكة من قِبل ميزوهو مقابل أسهم ا ن تك مليون لایر سعودي، ُمستثناة م

ة النظامية العمليات وضريبة الدخل التقريبية. تسلّم البنك جميع الموافقات  اع الجمعي ي اجتم المطلوبة وتمت الموافقة على اتفاقية شراء األسهم ف

ة الشراء. تضمنت ٢٠١٩مايو  ٢٨. في ٢٠١٩مارس  ٢٨هـ الموافق ١٤٤٠رجب  ٢١دية الذي عقد بتاريخ لعامة غير العاا ، أكمل البنك عملي

  .مليون لایر سعودي ٢٥٣٫٥أسهم الخزينة تكاليف عمليات وضريبة دخل تقريبي بإجمالي تكلفة قدرها 
  

ي  ١٫٠٤١٫١ليفها بإجمالي تكلفة قدرها لم ينخفض رأس مال البنك نتيجةً لعملية الشراء وتكا اض ف م عرضها كانخف مليون لایر سعودي والتي ت

  .حقوق المساهمين
  

  البنك. الُمحتفظ بها من قِبلبعد احتساب أثر أسهم الخزينة  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في  كما مليون سهم ٦٧٥حوالي  بلغ إجمالي عدد األسهم القائمة
 

  صكوك الشريحة األولىبرنامج 
  

ل من قِ  البرنامجعلى هذا  ةلموافققد تم ا. و٢٠١٦في عام  مع الشريعة (البرنامج) توافقلشريحة األولى المابرنامج صكوك البنك تأسيس أكمل  ب

ى ومساهمي البنك. أصدر البنك األوراق المالية البنك النظاميةسلطات  غ  لصكوك الشريحة األول ا ١٫٧٨٥بمبل ون لایر سعودي كم ي  ملي  ٣١ف

ك، ٢٠١٩. خالل عام ٢٠١٨ديسمبر  غ  ٢١٥ أصدر البن ذي أصبح يبل امج، وال ون لایر سعودي إضافية للبرن ون لایر سعودي  ٢٫٠٠٠ملي ملي

  .٢٠١٩ديسمبر  ٣١في  كما
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كل  غير مقسمة تُصدر صكوك الشريحة األولى بدون تاريخ سداد محدد وتمثل حقوق امتالك لحملة تلك الصكوك في موجودات الصكوك بما يُش

ي السداد خالل  التزام ك الحق الحصري ف ة. للبن وق الملكي ك الصكوك ضمن حق شرطي غير مضمون وثانوي على البنك حيث تم تصنيف تل

  .فترة زمنية محددة وفقًا للشروط واألحكام المنصوص عليها في البرنامج
  

  كفاية رأس المال
  

ات رأس ال البنكتتضمن أهداف  زام بمتطلب ال االلت ي السعودي لضمان بخصوص إدارة رأس الم د العرب ل مؤسسة النق ن قب ال الموضوعة م م

  .قدرة المجموعة على االستمرارية والمحافظة على قاعدة رأس مال قوية
  

د أ اظ بح ك االحتف ى تقوم إدارة البنك بمراقبة كفاية رأس المال واستخدام رأس المال النظامي. تفرض مؤسسة النقد العربي السعودي على البن دن

ل عن من رأس ال ا %١٠٫٥مال النظامي مقابل الموجودات المرجحة المخاطر واالحتفاظ بمعدل ال يق ذي يتضمن مخصصات إضافية كم ، وال

  .هو مطلوب من قبل لجنة بازل لإلشراف المصرفي
  

ي السعودي، و بمراقبة مدى كفاية رأس ماله البنكقوم ي د العرب ل مؤسسة النق ن قب دى وذلك باستخدام المعدالت المحددة م اس م تم قي ا ي بموجبه

دات  دة والتعه الي الموح ز الم ة المرك ي قائم ة ف ودات المدرج ع الموج ة م ل للمجموع ال المؤه ود رأس الم ة بن ك بمقارن ال وذل ة رأس الم كفاي

  .وااللتزامات المحتملة والمبالغ االسمية للمشتقات باستخدام المبالغ المرجحة إلظهار المخاطر المتعلقة بها
  
  .٢٠١٨ديسمبر  ٣١كما في  %١٩٫٣١مقارنة بـ  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١كما في  %١٨٫٢٦كانت  األساسي والمساند فاية رأس المالنسبة معدل ك
  

 نتائج العملياتملخص 
 

  .٢٠١٨ديسمبر  ٣١مقارنة مع  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في للسنة المنتهية لبنك اعمليات نتائج لملخص فيما يلي، 
  

  دخل العمليات
  

ام  ٢٫٨١٨بلغ دخل العمليات  ي ع ون لایر سعودي ف ـ ٢٠١٩ملي ة ب ام  ٢٫٧١٣، مقارن ي ع ون لایر سعودي ف دره ٢٠١٨ملي اع ق  ١٠٥، بارتف

  :٢٠١٨مقارنة بعام  ٢٠١٩. وفيما يلي ملخص لدخل العمليات لعام %٣٫٨٧مليون لایر سعودي أو 
  

 واق المال والمحفظة االستثمارية والقروض بلغ صافي دخل العموالت الخاصة والذي  يشمل دخل العموالت الخاصة من إيداعات أس
 مقارنة بـ ٢٠١٩مليون لایر سعودي في عام  ٢٫٢٧٨مخصوًما منها مصاريف العموالت الخاصة من الودائع والقروض األخرى 

، ويعود سبب هذا االنخفاض إلى %٠٫٤٤ أومليون لایر سعودي  ١٠بانخفاض قدره  ٢٠١٨مليون لایر سعودي في عام  ٢٫٢٨٨
 .مليون لایر سعودي ٦٤مليون لایر سعودي، وكذلك الزيادة في حجم التداول التي بلغت  ٧٤ين السلبي في معدالت األرباح بمبلغ التبا

 بارتفاع ٢٠١٨عام في ون لایر سعودي ملي ٢٩٥ـ نة برمقا ٢٠١٩م في عاون لایر سعودي ملي ٢٩٩ت البنكية مادلخوم است ربلغ ،
، وزيادة في إدارة البطاقاتحجم ع حجم التمويل التجاري وكانت الزيادة بسبب ارتفاو٪. ١٫٣٦ون لایر سعودي أو ملي ٤قدره 

  االستثمار والوساطة التجارية.

  بزيادة قدرها ٢٠١٨مليون لایر سعودي في عام  ١٤١مقابل  ٢٠١٩مليون لایر سعودي في عام  ١٥٦بلغت أرباح تحويل العمالت ،
مما يعكس  األجنبية الزيادة بسبب زيادة حجم معامالت العمالء في صرف العمالت كانت ٪.١٠٫٦٤مليون لایر سعودي أو  ١٥

  تنسيق البنك بين الخزينة وعمالئها من األفراد والشركات.
 ٢٠١٨مليون لایر سعودي في عام  ٥ مقارنة بـ، ٢٠١٩رباح في عام ال يوجد دخل توزيعات أ.  
  ٢٠١٩مليون لایر سعودي في عام  ٥٤ وبيع سندات دين دلة لألرباح والخسائروالقيمة العا األخرىاالستثمارات إجمالي مكاسب بلغ ،

 .٢٠١٨مليون لایر سعودي في عام  ١٦ اقدرهمقارنة مع خسارة 
  كانت ٢٠١٨، مقارنة مع خسارة ضئيلة في عام ٢٠١٩مليون لایر سعودي في عام  ٣١جميع بنود دخل العمليات األخرى بلغت .

 .مناسبةبأسعار  ٢٠١٩عقارات أخرى في عام  بيع بسبب ٢٠١٩الزيادة في عام 
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  التوزيع الجغرافي لدخل العمليات
  

  تم تحصيل إجمالي دخل العمليات للبنك بالكامل من عملياته في المملكة العربية السعودية، تم تلخيصه أدناه بآالف الرياالت السعودية.
  

      نطقة الوسطىالم   المنطقة الغربية  المنطقة الشرقية   اإلجمالي  

  ٢٠١٩    ٢٫٢٣٥٫٦٢٤   ٣٩٣٫٦٦١    ١٨٨٫٩٤٣    ٢٫٨١٨٫٢٢٨  

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

  مصاريف العمليات قبل مخصصات خسائر االئتمان والخسائر األخرى
  

ون  ١٫١٣٣مقابل  ٢٠١٩ي عام مليون لایر سعودي ف ١٫٢٣٤بلغت مصاريف العمليات قبل مخصصات خسائر االئتمان والخسائر األخرى  ملي

  ٪. وفيما يلي ملخص لمصاريف العمليات:٨٫٩١مليون لایر سعودي أو  ١٠١ ، بارتفاع قدره٢٠١٨سعودي في عام لایر 
  

  بلغ عدد موظفي البنك ٢٠١٨والمماثل تقريبًا لعام  ٢٠١٩م في عامليون لایر سعودي  ٦٢٦بلغت رواتب ومصاريف الموظفين .
  .٢٠١٨ديسمبر  ٣١كما في  ١٫٥٣١مقارنةً بـ ٢٠١٩ديسمبر  ٣١كما في  ١٫٤٣٧

  وكان ٢٠١٨مليون لایر سعودي في عام  ١٥٢ ـمقارنة ب ٢٠١٩م في عا سعودي مليون لایر ١٤٤بلغ إيجار ومصاريف مباني ،
 .٢٠١٨بعام  مقارنة ٢٠١٩التغير في المحاسبة عن عقود اإليجار التي خفضت من مصروفات اإليجار في عام  هو رئيسيال السبب

  ٢٠١٨مليون لایر سعودي في عام  ١٠٣ بـمقارنة  ٢٠١٩م في عامليون لایر سعودي  ١٤٤بلغت مصاريف االستهالك واإلطفاء ،
 ارتفاع مصاريف االستهالك المرتبطة بحق استخدام األصول المؤجرة. هورئيسي ال السببوكان 

  مليون لایر سعودي في عام  ٢٥٢بـ مقارنة  ٢٠١٩م في عامليون لایر سعودي  ٣٢٠بلغت مصاريف عمومية وإدارية أخرى
التكاليف االستراتيجية ، رتفاع في مصاريف العمليات األخرىاال يعكس٪. ٢٦٫٩٨مليون لایر سعودي أو  ٦٨، بارتفاع قدره ٢٠١٨

كررة التي بلغ مجموعها حوالي فيما يتعلق بالخطة االستراتيجية الجديدة للبنك، والتكاليف األخرى غير المت ٢٠١٩ذات الصلة في عام 
 مليون لایر سعودي. ٣٦
  

  .٢٠١٨٪ في عام  ٣٩٫٣٠٪ مقارنة بـ  ٤١٫٦٠إلى نسبة كفاءة صافية بلغت  ٢٠١٩أدى مستوى مصاريف العمليات في عام 
  

  مخصصات خسائر االئتمان والخسائر األخرى
  

  كما يلي: ٢٠١٨ مقارنة بعام ٢٠١٩ لعامتتلخص مخصصات االئتمان والخسائر األخرى 

      

٢٠١٩  

  

٢٠١٨  
  بآالف الرياالت

  السعودية
  بآالف الرياالت

  السعودية

          مخصصات خسائر االئتمان:

  )١٠٫٨٦١(    )٦١٥(    ىاألخر أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية   

  ١٠٫٥٠٣    )٤٥٫٨٢١(    استثمارات   
  ٢٢٠٫٥١٤    ١٫٢٧٠٫٧٧٠    قروض وسلف  

  ٢٦٫٥٢٦    ٥٢٫٠٧٧    يعقود الضمان المال   

  ٢٩٠    )١٨٠(    موجودات أخرى   
  ٢٤٦٫٩٧٢    ١٫٢٧٦٫٢٣١    مخصصات خسائر االئتمان
  -    ٦٦٫٤٠٦    مخصصات خسائر عقارات
  ٢٤٦٫٩٧٢   ١٫٣٤٢٫٦٣٧    والخسائر األخرى مخصصات خسائر االئتمان

  
روض والسلفكانت الزيادة في مخصصات خسا ى الق ام  ئر االئتمان عل يتعك ٢٠١٩خالل ع ر ف يم  س التغي ادة تقي روض وإع ة بعض الق حال

أي حال أن أخذ. تم المصاحبالضمان  ي ب ل وال يعن دى الطوي ى الم ك عل الي للبن رازي لتحسين الوضع الم إجراء احت فت المخصصات ك  توق

  .جهود التحصيل لهذه القروض
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  الحصة في دخل الشركات الزميلة
  

و ٨٨ الحصة في دخل الشركات الزميلةبلغت  ام ملي ي ع ل ٢٠١٩ن لایر سعودي ف ام  ١١١ مقاب ي ع ون لایر سعودي ف اضا، ب٢٠١٨ملي  نخف

ام  للعامإلى تسوية التزامات الزكاة  بشكل رئيسييعود سبب االنخفاض . مليون لایر سعودي ٢٣قدره  السابق للشركات الزميلة الفردية خالل ع

٢٠١٩.  
  

  مخصصات الزكاة وضريبة الدخل
  

ت  اة وضبلغ ات الزك دخل مخصص ام  ٩٠ريبة ال ي ع عودي ف ون لایر س ي  ٢٠١٩ملي ن والت ل م ت أق ام  ٨٦٨كان ي ع عودي ف ون لایر س ملي

مليون لایر سعودي. تم تلخيص  ٧٥١يعود ذلك بشكل رئيسي إلى تسوية التزامات الزكاة في العام السابق والتي بلغ مجموعها حوالي ، و٢٠١٨

  :على النحو التالي ٢٠١٨ة بعام مقارن ٢٠١٩ملخص مخصصات الزكاة والدخل في عام 
٢٠١٩    ٢٠١٨   

  بآالف الرياالت

    السعوديـــة

  بآالف الرياالت

    السعوديـــة

  الزكاة مخصصات      

  للفترة الحالية  -  ٧٦٫٨٠٩    ٨٩٫٣٠٥

  ، صافي بعد تسويات القيمة العادلة٢٠١٧ حتى ٢٠٠٦للسنوات من   -  -    ٧١١٫٨٠٧

  ٢٠٠٥لسنة-  -    ٣٨٫٦٩٩

  ٢٠١٧حتى  ٢٠١١كات التابعة، للشر  -  ٣٫٣٠٠    -

   مخصصات ضريبة الدخل      

  للفترة الحالية  -  ١٫٨٠٠    ٢٨٫٠٦٠

  عن فترات سابقة  -  ٨٫١٣١    -

  مخصصات الزكاة وضريبة الدخل  ٩٠٫٠٤٠    ٨٦٧٫٨٧١
  

لتزام الزكاة للبنك والأيًضا آثار التغييرات في طريقة حساب ال ٢٠١٩تعكس أحكام الزكاة في عام  ن قِب دخل  منشورة م اة وال ة للزك ة العام الهيئ

  .٢٠١٩في عام 
  

  الدخل صافي
  

مليون لایر سعودي، أو  ٣٣٦٫٤خفاض قدره انمليون لایر سعودي، ب ٢٣٩٫٥ بلغ ٢٠١٩ديسمبر  ٣١المنتهية في للسنة  دخلحقق البنك صافي 

ام ٥٨٫٤١ ة بصافي دخل ع ذي  ٢٠١٨٪، مقارن غ وال د عل ٥٧٥٫٩بل غ العائ ون لایر سعودي. بل ام  ٠٫٢٤ى متوسط الموجودات ملي ي ع ٪ ف

وق المساهمين ٢٠١٨٪ في عام  ٠٫٦١ بـمقارنة  ٢٠١٩ ى متوسط حق ام  ٢٫٠٣، وكان العائد عل ي ع ة  ٢٠١٩٪ ف ـمقارن ام  ٤٫٧٣ ب ي ع ٪ ف

٢٠١٨.  
  

  األرباح توزيع
  

ا ال ل م ك، تحوي ة السعودية والنظام األساسي للبن ة العربي ي المملك وك ف ة البن ل عن  يقتضي نظام مراقب ى  %٢٥يق نة إل من صافي دخل الس

ل  م تحوي ه، ت دفوع. وعلي ـال سعو ٦٠االحتياطي النظامي إلى أن يساوي رصيد هذا االحتياطي رأس المال الم ون ري دخل ملي دي من صافي ال

  .. حاليًا، هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع٢٠١٩لعام 
  

ع  ٤٥٠ة بقيمة ، اقترح مجلس اإلدارة توزيعات أرباح نقدي٢٠١٨في عام  اة  ٠٫٦٠مليون لایر سعودي بواق د الزك ك بع لایر سعودي للسهم وذل

تقطعمُ ال اهمين ةس ن المس ة  م اع الجمعي الل اجتم ك خ اهمي البن ل مس ن قب ة م اح النقدي ات األرب راح توزيع اد اقت م اعتم د ت ذا وق عوديين. ه الس

وقد تم دفع صافي توزيعات األرباح لمساهمي البنك بعد انعقاد  .٢٠١٨أبريل  ٢٤الموافق  ،هـ١٤٣٩شعبان  ٨في  الُمنعقدعادية الالعمومية غير 

  .الجمعية
  

 .٢٠١٩ديسمبر  ٣١لم يُقترح أي توزيعات للسنة المنتهية في 
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  لقطاعات التشغيليةل الدخل صافي
  

  :النحو التالي على ٢٠١٨و  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١تم تلخيص صافي الدخل للقطاعات التشغيلية للبنك للسنوات المنتهية في 
  

٢٠١٩    ٢٠١٨   
  بآالف الرياالت

    السعوديـــة

  بآالف الرياالت

    السعوديـــة

  األفرادقطاع   )٦٢٢٫٩٥٩(    ٢٤٧٫٤٦١

  قطاع الشركات  ٦٠١٫١٤٨    ٨٣٣٫٩٠٢

  قطاع الخزينة واالستثمارات  ٥٥٩٫٥٥٧    ٥٣١٫٨٤١

  قطاع إدارة األصول والوساطة  ٣٣٫٨٣٢    ١٠٫٦٠٧

  *أخرى  )٢٤٢٫٠٧٧(    )١٨٠٫٠٤٣(

  الدخل قبل مخصصات الزكاة وضريبة الدخل  ٣٢٩٫٥٠١    ١٫٤٤٣٫٧٦٨

  مخصصات الزكاة وضريبة الدخل  )٩٠٫٠٤٠(    )٨٦٧٫٨٧١(

  صافي الدخل  ٢٣٩٫٤٦١    ٥٧٥٫٨٩٧

  .تشمل صافي النتائج المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والعمليات والمخاطر ووحدات الدعم األخرىأخرى * 
  

 الي للخمس سنوات الماضيةموجز عن الوضع الم
 

  .والمعدالت الرئيسية ،والمركز المالي ،بنكفيما يلي، ملخص لعمليات ال
  

    الرياالت السعودية بماليين

٢٠١٩  ٢٠١٨  ٢٠١٧    ٢٠١٦  ٢٠١٥    

  العمليات              

٢٫٩٠٦   ٢٫٨٢٤   ٢٫٧٩٢  ٢٫٥٥٧    ٢٫٦٦٧   )١إجمالي الدخل ( 

  )٢( روفاتإجمالي المص   ١٫٢٣٤    ١٫١٣٣    ١٫٠٥٩  ١٫٠٥١    ١٫٠٣٣

  قبل المخصصات العمليات دخل   ١٫٦٧٢    ١٫٦٩١    ١٫٧٣٣  ١٫٥٠٦    ١٫٦٣٤

  مخصصات خسائر االئتمان والخسائر األخرى   ١٫٣٤٣    ٢٤٧    ٣٢٢  ٤٥٣    ٣٠٥

  )٣( مخصصات الزكاة وضريبة الدخل   ٩٠    ٨٦٨    -  -    -

   صافي الدخل   ٢٣٩    ٥٧٦    ١٫٤١١  ١٫٠٥٣    ١٫٣٢٩

  المركز المالي                

  إجمالي الموجودات   ١٠٠٫٨١٥    ٩٦٫٠٧٠    ٩٣٫٧٩٦  ٩٣٫٠٤٧    ٩٣٫٥٧٨

  قروض وسلف، صافي   ٥٧٫١١٢   ٥٩٫٤١٣    ٥٩٫٥٨٨  ٦٠٫٢٤٩    ٦٠٫٢٦٩

  استثمارات   ٢٦٫١٧٥    ٢٤٫٦٣٨    ٢١٫٧١٤  ٢١٫٤٤٨    ١٨٫٩٨٣

  ةاستثمارات في شركات زميل   ٩٩٤    ١٫٠١٢    ١٫٠٢٠  ١٫٠٠٠    ٩٣٩

  قروض ألجل   ٢٫٠١٢    ٢٫٠٣٠   ٢٫٠١٥  ٢٫٠٣٢    ٢٫٠١١

  سندات دين ثانوية   -    ٢٫٠٠٦    ٢٫٠٠٣  ٢٫٠٠٢    ٢٫٠٠٠

  ودائع العمالء   ٦٩٫٠٥٨    ٦٣٫٦٩٠    ٦٦٫٩٤٣  ٦٥٫٦٤٠    ٧٠٫٥١٨

  إجمالي حقوق المساهمين   ١٢٫٠٠٧    ١١٫٦٢١    ١٣٫٤٩٤  ١٢٫٨٣٤    ١٢٫٠٣٦

  األولىصكوك الشريحة    ٢٫٠٠٠    ١٫٧٨٥    ٧٨٥  ٥٠٠    -
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    الرياالت السعودية بماليين

٢٠١٩  ٢٠١٨  ٢٠١٧    ٢٠١٦  ٢٠١٥    

  إجمالي حقوق الملكية   ١٤٫٠٠٧    ١٣٫٤٠٦    ١٤٫٢٧٩  ١٣٫٣٣٤    ١٢٫٠٣٦

                   

  المعدالت الرئيسية               

٤٫٧٣    ١٠٫٧٢  ٨٫٥٤    ١١٫١٢   ٢٫٠٣   )%( المساهمينالعائد على متوسط حقوق  

  )%(العائد على متوسط الموجودات    ٠٫٢٤    ٠٫٦١    ١٫٥١  ١٫١٣    ١٫٤٢

  )%(رأس المال  كفاية   ١٨٫٢٦    ١٩٫٣١    ٢٠٫٣٨  ١٨٫٩٣    ١٦٫٩٤

  )%(حقوق الملكية إلى إجمالي الموجودات    ١٣٫٨٩    ١٣٫٩٥    ١٥٫٢٢  ١٤٫٣٣    ١٢٫٨٦
  
  .الحصة في دخل الشركات الزميلةودخل العمليات إجمالي يتضمن إجمالي الدخل كالً من ) ١(

  .نها المخصصاتإجمالي المصروفات إجمالي مصاريف العمليات مستبعد ميتضمن ) ٢(

  .مخصصات الزكاة وضريبة الدخللم تُعّدل ل ٢٠١٨السنوات التي تسبق ) ٣(

  
 النظامية الدفعات

 
دخل ودفع ب االعتياديةيقوم البنك في سياق أعماله  اة وضريبة ال ك الزك ي ذل ة المضافة المستقطعة ضريبة الدفعات نظامية بما ف وضريبة القيم

  .األخرىالدفعات النظامية و
  

  .، والتي تشمل أيًضا الغرامات النظامية خالل العام٢٠١٩التي تمت خالل عام لدفعات لا يلي ملخص فيم
  

  تسوية الزكاة
  
اة للسنوات من ٢٠١٨ في ديسمبر ديرات الزك ى تسوية تق دخل عل اة وال ة للزك ة العام ع الهيئ ك م ق البن ى  ٢٠٠٦، اتف غ  ٢٠١٧إل  ٧٧٥٫٥بمبل

ل  ٧١١٫٨ام الزكاة المخصومة بمبلغ تم إدراج التز مليون لایر سعودي. دة مقاب دخل الموح ة ال ى قائم ا عل مليون لایر سعودي من خالل تحميله

ي  مليون لایر سعودي ١٢٤سعودي و  مليون لایر ١٥٥قام البنك بدفع  .٢٠١٨ديسمبر  ٣١كما في  االلتزام الُمضاف إلى المطلوبات األخرى ف

ات تسوية . بموجب اتفاقية التسويةلي على التوا  ٢٠١٩ ديسمبر ١و  ٢٠١٩يناير  ١ اة التزام ةالزك ر المخصومة المتبقي ا و غي و الواجب دفعه

 :هي كما يليصافي الزكاة المخصومة 

  بآالف الرياالت

        السعوديـــة

  ٢٠٢٠ديسمبر  ١    ١٢٤٫٠٧٢

  ٢٠٢١ديسمبر  ١    ١٢٤٫٠٧٢
   ٢٠٢٢ديسمبر  ١    ١٢٤٫٠٧٢

  ٢٠٢٣ديسمبر  ١    ١٢٤٫٠٧٢

  التزامات الزكاة غير المخصومة تسوية    ٤٩٦٫٢٨٨

  ناقًصا: المخصوم              )٤٢٫٤٨٧(

  التزامات الزكاة المخصومةصافي       ٤٥٣٫٨٠١
  

ا  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١كما تضمنت تسوية الزكاة مخصصات للبنك الحتساب التزام الزكاة للسنة المنتهية في  ق عليه باستخدام نفس المنهجية المتف

ام على قائمة الدخل الموحدة  تحميلها تم كما، لطريقةا هلهذا ًفقو ةللزكا ٢٠١٨لعام  الزكاة بحتساا تمللسنوات السابقة. في التسوية   ٢٠١٨في ع

  .٢٠١٩ أبريل ٣٠ بتاريخ تسويتها وتم
  
ام  تسويةلم تتضمن  اة ع ك٢٠٠٥الزك ام البن ك، ق ع ذل ام  . وم اة إضافية لع ات زك غ ب ٢٠٠٥بإضافة التزام ون لایر سعودي ٣٨٫٦مبل  تمو ملي

  .٢٠١٩ في عام تسويتهاوتم  ٢٠١٨تحميلها على قائمة الدخل الموحدة في 
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  االستقطاعضريبة ضريبة الدخل وتقييمات 
  

دخل و ريبة ال ات ض ض تقييم ريبة بع تقطاع ض وام االس ة لألع ى  ٢٠٠٥قائم اة ٢٠٠٩إل ين للزك اريه المهني ع مستش اور م ك بالتش ام البن . ق

تئنافات  واثقة، وحيث أن إدارة البنك العامة للزكاة والدخل قديم استئناف للتقييمات أعاله مع الهيئةوالضريبة بت ى االس اًء عل ة بن من نتيجة إيجابي

 .المقدمة، فهي بانتظار الردود والقرارات النهائية من االستئنافات واإلجراءات األخرى المتوفرة
  

  االستقطاعضريبة 
  

  .٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في  االستقطاعضريبة ل هيئة العامة للزكاة والدخللل سعودي يون لایرمل ١٢٫٧قام البنك بدفع 
  

  ضريبة القيمة المضافة
  

  .٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في  ضريبة القيمة المضافةل هيئة العامة للزكاة والدخللل سعودي مليون لایر ٨٤٫١قام البنك بدفع 
  

  األخرىالدفعات النظامية 
  

مليون لایر سعودي تمثل الحصص  ١٩٫٤ ُمتضمنةوال يه،جتماعية لموظفاالتأمينات لالعامة لمؤسسة للمليون لایر سعودي  ٤٧٫٨البنك بدفع قام 

الل  وظفين خ ل الم ن قب ة م نةالمدفوع ي  ةالمنتهي الس مبر  ٣١ف ك أيًض٢٠١٩ديس ام البن ا ق دفع. كم وم  ٢٫١ ا ب ل رس ون لایر سعودي مقاب ملي

  .٢٠١٩ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي السنةأشيرات ورسوم حكومية أخرى خالل ت
  

  والجزاءات النظاميةغرامات ال
  
  :لایر سعودي للجهات الرقابية التالية ٩١٥٫٤٠٠ قدرهاوجزاءات قام البنك بدفع غرامات ، ٢٠١٩خالل عام 

  
  و لایر سعودي، ١٠٫٠٠٠لهئية السوق المالية وقدرها  تم دفعهاغرامة واحدة  
  لایر سعودي ٣٩٥٫٠٠٠مجموعها ولوزارة الشؤون البلدية والقروية  تم دفعهاغرامات. 

  
  قام البنك أيًضا بدفع الغرامات التالية لمؤسسة النقد العربي السعودي:

  
مبلغ الغرامات بالريال السعودي وصف الغرامة عدد الغرامات

 ٢١٢٫٤٠٠ العمالءصة بحماية الخامخالفة تعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي  ١

 ٢٩٨٫٠٠٠ اإلشرافية مخالفة تعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي ٦
  

  ستراتيجيةالمراحل االو ستراتيجيةاالركائز 
  
ة لألعوام الجديدة البنك استراتيجية ة الثالث ي  القادم دأت ف ي ،٢٠١٩ب ز والت ي ترك ل ف ى المجم ز عل تثمار تعزي امن واس وة مك رٍص  قلخل الق  ف

  . وتسارع وبناء تحولمن  ،ستُنَفَّذ هذه االستراتيجية عبر ثالث مراحل رئيسية .على المدى البعيد المالية واألخرى أهداف البنك حققتُ  مستقبلية
  

  التحول
  

ك كما أن  .لهامح يط التي ةإلى المكانالحالية  مكانة البنك التغيير منالذي يهدف إلى  بالتحول بدأت أن ناجحة استراتيجية لكل البد استراتيجية البن

  تقيّم الفرص ونقاط القوة لدى البنك كما تركز على جوانبه التطويرية. الجديدة
  

ي يعزز الذي االبتكار مختبر أطلق عندما ٢٠١٩في  امبكرً  البنك بدأها الخطوة هذه لٍ  أسلوب تبن ف عم زي مختل ى رتك ع عل ة جم ارات كاف  المه

ة بتعزيز عنىتُ  خاصة مشاريع على للعمل العالقة ذات داراتاإل مختلف من المطلوبة ؤو العمالء تجرب اتهم التنب دعيمو باحتياج ة دراسات ت  حال

  .الموارد وتخصيص القرارات اتخاذ في والتنفيذ االستجابة سرعة وضمان أولوياتها وتحديد األعمال
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  البناء
  

ة  ي مرحل اء ه قالبن ة اال تطبي ذ الخط تراتيجية.وتنفي ز ا س داث يرك ات، وإح دعيم األساس ة وت ة التحتي وير البني ى تط ة عل ذه المرحل ي ه ك ف لبن

  التغييرات الالزمة في العمليات والمشاريع، باإلضافة إلى تعزيز والء العمالء. 
  

  التسارع
 

دة البنك استراتيجية تتمحور ى الجدي ر عل ابي األث ة للتسارع اإليج ث ،والمرون ه حي اون يعزز أن ق التع ين الوثي الا ب ة، ألعم د والتنمي ن ويزي  م

ي . المنتجات إطالق دورة ويختصر واإلنتاجية، الفاعلية وتزيد أهمية التسارع في عصٍر تحكمه السرعة والتطور التقني، فهو العالمة الفارقة الت

  تتميز بها المنظمات عن منافسيها في السوق.
  

ال، متطلبات تلبية بهدف المعلومات لتقنية الحالية اإلمكانيات تعزيز خالل من الرقمنةدعم  وهو أال الجديدة لالستراتيجية آخر بعدٌ  وهنالك  األعم

   .ك وسير العمليات فيهالبن مهام رقمنة إلى باإلضافة الورق، استخدام من والتقليل متقدمة، بيانات تحليالت وإنشاء
  

تراتيجي ق اس ي تحقي ا ف تراتيجية ألهميته راكاته االس ك ش ن البن ثّمِ ك، ةوي ّد ممكنً البن ة إذ تع ة المالي راكات التقني األخص ش ار  يًارئيس اوب لالبتك

  والرقمنة، حيث عقدت هذه الشراكات لتحسين تجربة العميل، والخدمات المقدمة له، والدخول للسوق بمنتجات سهلة وفريدة من نوعها.
  

  ٢٠٣٠رؤية مة مع ئالموا
  

ة  ٢٠٣٠ق ودعم رؤية صممت استراتيجية البنك الجديدة بما يصب في صالح تحقي ى تحسين الخدمات البنكي ز عل ع التركي وبرامجها التنفيذية م

خالل وتجربة العميل، كما تدعم التعامالت غير النقدية مما يسهم بتعزيز الوعي الثقافي والمالي، ويتوسع دعمها ليشمل سوق اإلسكان أيضاً من 

ى تقديم منتجات مخصصة. يتطلع البنك للمستقبل بتفاؤٍل ال م ه إل اء بأدائ تراتيجيته واالرتق ق اس ة لتحقي وداً حثيث حدود وطموحٍ عاٍل، وسيبذُل جه

  أعلى درجات التميز.
  

  المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر 
  

 هاوموظفي المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغروحدة 
  

و ينتشر ة الصغر موظف ي جم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهي اء مصرفية ف ع أنح ي ألشركااي وظفين ف ة الم د غالبي ث يوج ام ت، حي قس

ة الصغروالمصرفية التجارية. ويبلغ إجمالي موظفي إدارة  المنشآت الصغيرة والمتوسطةمصرفية   ٢٠ المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهي

  .٢٠١٩بنهاية عام  موظفًا
 

  لمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغرالبنك ل يقدمها التي يةعمل التدريبالمبادرات وورش ال
  

  :٢٠١٩ملخص للمبادرات والندوات التدريبية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خالل عام  ،فيما يلي
  

 ايومً  ٥٩      عدد أيام التدريب المقدمة للموظفين  
 ايومً  ١٢      عدد أيام التدريب المقدمة للعمالء 
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 يالكم اإلفصاح
  

و  ٢٠١٩ يلعمليات المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر الخاصة بالبنك خالل عام الرئيسية يلخص الجدول التالي المعلومات المالية

٢٠١٨.  
  

    بآالف الرياالت السعودية ٢٠١٩

    متناهية الصغر   الصغيرة   المتوسطة   اإلجمالي

٤٩٫٢٩٨    ٤٢٦٫٧٦٠    ١٫٥١١٫٤٨٧    ١٫٩٨٧٫٥٤٦ 

  القروض المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية 

     الصغر في قائمة المركز المالي   

١٣٫٧٩٣    ١٧٨٫٤٥٠    ٦٩٧٫٧٥٥    ٨٨٩٫٩٩٨  

  القروض المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية 

  الصغر خارج قائمة المركز المالي (المبلغ المحلي)   

٠٫٠٨    %٠٫٧٢    %٢٫٥٤    %٣٫٣٤%  

  المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في قروض 

  جماليةكنسبة مئوية من القروض اإلقائمة المركز المالي    

  المالي المركز قائمةفي    

٠٫١١    %١٫٤٤    %٥٫٦٢    %٧٫١٧%  

  قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر 

  كنسبة مئوية من القروض قائمة المركز المالي خارج    

 المالي المركز قائمةجمالية خارج إلا  

  ) المالي المركز قائمةعدد القروض (داخل وخارج   ٢٢    ٢٠٥    ٤٦٠    ٦٨٧

  عدد عمالء القروض (مع حد التسهيل االئتماني)   ١٥    ٨٨    ١٥٣    ٢٥٦

٧    ٤٣    ٤١    ٩١  

  عدد القروض المضمونة تحت برنامج كفالة (داخل وخارج 

  ) المالي المركزقائمة  

١٣٫٩٤٤    ٣٢٫٤٣٨    ١٥٦٫٣٥٧    ٢٠٢٫٧٣٩  

  مبلغ القروض المضمونة تحت برنامج كفالة (داخل وخارج 

  ) المالي المركز قائمة   
  

    بآالف الرياالت السعودية ٢٠١٨

    متناهية الصغر   الصغيرة   المتوسطة   اإلجمالي

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

  ة والمتوسطة ومتناهية القروض المقدمة للمنشآت الصغير

     الصغر في قائمة المركز المالي   

١٠٫٠٣٢    ١٧٥٫٨٦٩    ٦٦٢٫٣١٧    ٨٤٨٫٢١٨  

  القروض المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية 

  الصغر خارج قائمة المركز المالي (المبلغ المحلي)   

٠٫٠٣    %٠٫٧٥    %٢٫٢٢    %٣٫٠٠%  

  اهية الصغر في قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتن

  جماليةكنسبة مئوية من القروض اإلقائمة المركز المالي    

  المالي المركز قائمةفي    

٠٫٠٩    %١٫٤٩    %٥٫٦١    %٧٫١٩%  

  قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر 

  كنسبة مئوية من القروض قائمة المركز المالي خارج    

 اليالم المركز قائمةجمالية خارج اإل  

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

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

٢    ٦٣    ٥    ٧٠  

  عدد القروض المضمونة تحت برنامج كفالة (داخل وخارج 

  ) المالي المركزقائمة  

٢٫٠٣٢    ٤٧٫٩٩٧    ٢٤٫٨٨٦    ٧٤٫٩١٥  

  لقروض المضمونة تحت برنامج كفالة (داخل وخارج مبلغ ا

  ) المالي المركز قائمة   
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  إدارة المخاطر 
 

اس  د وقي راهن ضرورة تحدي ت ال ي الوق المي ف ي االقتصاد الع ة ف ات البنكي ة والعملي ا قطاعات الخدمات المالي ي تواجهه ديات الت ب التح تتطل

والحصول على أفضل نسبة من  المركز الماليرورة التوزيع الفعال لرأس المال لدعم وحصر المخاطر ومعالجتها على نحو فعال إلى جانب ض

  العوائد مقابل المخاطر، حيث يواصل البنك جهوده في:
  

  ووالقابلة للقياس وتحديد حجمها وإدارتها بشكل استباقي الجوهريةالمخاطر تحديد ضمان ،  
 اآلخرين أصحاب المصلحةوالمالية واالستقرار لعمالئنا العائدات المعدلة حسب المخاطر وتوفير الراحة  سينتح.  

  

ق إلدارة الجهات التنظيمية ووكاالت التصنيف االئتماني  في ذلكبما  في البنك المصلحةأصحاب  يتوقع ك إطار واضح وموث دى البن أن يكون ل

  .المخاطر يعالج مختلف أبعاد أعمال البنك
 

ك ،تعالج جميع الجوانب إلدارة المخاطر لدى البنك مجموعة شاملة من السياسات التي س إدارة البن د مجل د اعتم ل سياسة إدارة المخاطر  فق دلي

دليل  اجرى إعداده استنادً  ًال ومتكام ًال شام ًال الذي يعتبر دلي ث يغطي ال ي السعودي حي د العرب ة الصادرة عن مؤسسة النق إلى المبادئ التوجيهي

ل ي تواجه عم ة المخاطر الت ه بشكل موسع كاف ق أهداف ث نحو تحقي ي سعيه الحثي ك ف دليل أيًض ،البن ا يوضح ال ة المخاطر  اكم ل حوكم هياك

ل  ل المخاطر، ودلي ل لتقب وسياسات إدارة المخاطر التي يتبعها البنك في إدارة ورصد المخاطر ومراقبتها، ومن هذه السياسات وجود إطار عم

  سياسة االئتمان، ودليل سياسة الخزينة. 
 

ل المخاطر ( يدير البنك ى إطار تقب ز عل ل يرتك ك من خالل إطار عم ذي RAFمخاطره بطريقة مدروسة ومنهجية تتصف بالشفافية وذل ) وال

ا.  اس المخاطر ومراقبته ات قي ك وضمن عملي ي للبن اعتمده مجلس إدارة البنك، ويقوم على دمج اإلدارة الشاملة للمخاطر ضمن الهيكل التنظيم

ال وينسجم إطار العمل المرتك ز إلى نطاق واسع من تقبل المخاطر بشكل دقيق ليتوافق مع استراتيجية البنك ومع خطط أعماله وخطط رأس الم

تقرار وم االس ل المخاطر بمفه ن تقب ى نطاق واسع م ز إل ك المرتك ل البن  والسياسات التي اعتمدها مجلس اإلدارة في البنك. كما يلتزم إطار عم

اريخ  ر المالياالستقراالمالي الذي أقره مجلس  س بت ل المخاطر" الصادر عن المجل ال لتقب ل الفع وفمبر  ١٨في "المبادئ الخاصة إلطار العم ن

 مؤسسة النقد العربي السعودي. تبنى تطبيقها، والتي ٢٠١٣
 

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

  ّلها نتيجة الستراتيجية البنكطبيعة المخاطر التي يتعين تحم، 
  أقصى مستوى من المخاطر التي يمكن للبنك العمل في إطارها (طاقة تحمل المخاطر) وأقصى مستوى من المخاطر التي يتعين على

 ،البنك تحملها (تقبل المخاطر)
 ر األخرى)أقصى مستوى من المخاطر األخرى القابلة للقياس الكمي التي ينبغي الدخول فيها (حدود المخاط، 
 (قياسات تقبل المخاطر لوحدات العمل في البنك) والتوازن المنشود للمخاطر مقابل العائدات بحسب أنشطة األعمال في البنك ، 
  الثقافة المنشودة للتوعية حول المخاطر وتوافق برامج التعويضات مع تلك المخاطر، ومخاطر وأمن تقنية المعلومات، وبيئة االلتزام

البنك لغرض التنفيذ الفعال إلطار عمل البنك المرتكز إلى نطاق واسع من تقبل المخاطر (التقارير النوعية حول  العامة داخل
 .المخاطر)

  

د سير مجلس إدارة البنك مسؤول عن  اء وتحدي ىإنش ة عل ة الشركات والموافق ات حوكم ل عملي دى تقب  المخاطر وإطار إدارة المخاطر ذات م

ذها لضمان اال مسؤول عن أنهالصلة. كما  ى السياسات وتنفي ة عل بة الموافق ايير المحاس ي السعودي ومع د العرب ادات مؤسسة النق ال إلرش متث

ذلك أفضل  ٩وإعداد التقارير (آخر معايير التقارير المالية الدولية رقم  ة) وك ان المتوقع ائر االئتم ق بخس ا يتعل ي القطاع  الممارساتفيم ا ف وبم

ل السياسات لمجموعة مبادئ بازل. كممع  يتوافق ى دلي ة عل س اإلدارة بالموافق ام مجل ي إدارة ا ق دليل شامل لسياسة المخاطر والت المخاطر ك

ان، و، إطار سياسة تقبل المخاطرمجموعة من السياسات بما في ذلك  تتضمن ة، وسياسة االئتم ار تحملسياسة وسياسة الخزين ات اختب ، األزم

  سياسة مخاطر االحتيال، وسياسة أمن المعلومات وغيرها.و سياسة المخاطر التشغيلية،و، الداخلية المال رأس كفاية تقييم خطةسياسة و
  

ة  ٢٠١٨لعام  ٩وافق مجلس اإلدارة على سياسة إطار عمل المجموعة الشاملة للتقارير المالية الدولية رقم  اول سياسة المقارب ةالتي تتن  المنهجي

م الخاصة بالمجموعة الدولية إلعداد التق تكمالها بسياسات ٩ارير المالية للمجموعة رق تم اس ي ي ة، والت ك سياسة إطار  إداري ي ذل ا ف إضافية بم

م  والمعيار ٩إدارة البيانات والتحكم في المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية رقم  ة رق ارير المالي داد التق دولي إلع ً  ٩ال ا ة) جنب  (إطار الحوكم

 اسبة والتشغيل ذات الصلة.إلى جنب مع إجراءات المح
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ة اإلدارة مجلس بدعملجنة المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة  تقوم ، وهي لجنة فرعية تابعة لمجلس اإلدارة، مسؤولة عن التوصية بسياسات موافق

اطر  د المخ س اإلدارة ولرص ل مجل كداخ ا. البن توى اإلدارة،  أم ى مس وم الفيعل كق ك بن ي ذل ا ف ة بم ان مختلف إدارة لج اطر  ب ة إدارة المخ لجن

ة األصول والخصوم،  ان، ولجن ة االئتم ية، ولجن ذهالمؤسس االت إدارة المخاطر.  وه ف مج ان مسؤولة عن مختل االلج ائر  أم ة إدارة الخس لجن

دولي للمعيار عمليالمتوقعة على مستوى اإلدارة والمرتبطة بسياسة الحوكمة واإلطار ال ارير ال ة للتق م المالي كببال الخاص ٩ رق مسؤولة  فهي ن

  بما في ذلك خسائر االئتمان المتوقعة. ٩عن جميع جوانب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
  

ة الي، ولجن ال الم إدارة  وتشمل اللجان األخرى على مستوى اإلدارة لجنة إدارة المخاطر التشغيلية، ولجنة اختبار اإلجهاد، ولجنة مكافحة االحتي

  .اعتماد منتجات الحلول المالية ولجنة ،جنة توجيه أمن المعلوماتاستمرارية األعمال، ول
 

ن عن إدارة المخاطر ومسؤول مديرون دعمهإدارة المخاطر الذي ي مدير عامدارة المخاطر برئاسة إلمجموعة  بنكدارة، لدى الاإلعلى مستوى 

  للتحصيل. و االئتمانوإدارة  االئتمانومراجعة مخاطر 
  

رً وباإلضافة إلى ما سب دم تقري س اإلدارة، وتق ة لمجل ة التابع ة المراجع ك بلجن ي البن ة ف ة الداخلي رتبط إدارة المراجع ميً  اق، ت تق ارس حول  ًال مس

ى مستوى تدعم التزام وحدات العمل بسياسات وإجراءات المخاطر وتمراجعة أعمال البنك، و ل إدارة المخاطر عل ساند كفاءة وفاعلية إطار عم

  البنك ككل.
 

ا ي اطر الوفيم ي وصف للمخ ذه مهمل دي له ي التص ك ف دها البن ي يعتم ات الت ب اآللي ى جان ك إل ال البن ا أعم ن أن تتعرض له ن الممك ي م ة الت

 المخاطر:
 

  مخاطر االئتمان
 

ك اه البن ة تج اتهم المالي اء بالتزام ى الوف رض أو أحد األطراف عل درة المقت ة عدم ق ل باحتمالي ر ،مخاطر االئتمان تتمث أ التع ض للمخاطر وينش

ة أيًض ي األدوات  ااالئتمانية في األساس من القروض والسلف المالية المقدمة للعمالء ومن المحفظة االستثمارية. كما تكمن المخاطر االئتماني ف

اليالمالية  ز الم ة المرك ادات خارج قائم ل االعتم تندية مث والت العمالء، و، والمس ات الضمانقب ات م ،خطاب تقات، والتزام نح تسهيالت والمش

  ائتمانية.
 

اطر  ة المخ ة مراقب ة وعملي اطر االئتماني ة المخ اص لمراجع م خ ى قس تمل عل ان يش اطر االئتم امل إلدارة مخ ل ش ار عم ك إط دى البن د ل يوج

رجية من وكاالت خايمات بتقيداخلية. وتستكمل هذه التقييمات  تقييمٍ باستخدام أدوات االئتمانية. ويقوم البنك بتقييم احتمال تعثر األطراف المقابلة 

  .كان ذلك متاًحا ما متى، التصنيف الرئيسية
  

تثمار ادة االس ان من خالل زي ي مخاطر االئتم د  باإلضافة إلى ذلك، يعمل البنك على تحسين الوظيفة العامة للتحكم ف ا بع ة م ة مراجع ي عملي ف

  .االئتمان المحتملة التي قد تنشأ لتخفيف خسائر جزاءاتال
 

  مخاطر السوق
 

ة عرضة للتق ألدوات المالي تقبلية ل ة المس ب بسبب مخاطر السوق هي المخاطر التي تكون فيها القيمة العادلة لألدوات المالية أو التدفقات النقدي ل

  التغيرات في توجهات األسواق مثل أسعار العموالت وأسعار الصرف األجنبي وأسعار األسهم.
  

ال أن  ن احتم ة م دفقات تنشأ مخاطر أسعار العمول ى الت ة أو عل ألدوات المالي ة ل ة العادل ى القيم ؤثر عل ي أسعار العموالت سوف ت رات ف التغي

زه ًضا ات محددة. كما يراقب البنك أيللفجوات في أسعار العموالت لفتر ًداالنقدية المستقبلية لألدوات المالية. وقد وضع مجلس اإلدارة حدو مراك

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

 مخاطر أسعار الصرف األجنبي هي مخاطر التقلبات في أسعار الصرف السائدة للعمالت األجنبية على مركزها المالي وتدفقاتها النقدية. ويضع

ود المراكز أثناء ساعات اليوم المختلفة على حد سواء، حيث يقوم مجلس اإلدارة حدوداً لمستوى التعرض لمخاطر كل عملة وبشكل إجمالي لحد

  مستمر.  دوريالبنك بمراقبة تلك المراكز بشكل 
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تويات مؤشرات  ي مس مخاطر أسعار األسهم هي مخاطر انخفاض القيمة العادلة لألسهم في المحفظة االستثمارية للبنك نتيجة لتغيرات محتملة ف

وم األسهم وفي قيمة األسهم الف تثمار المحفظة، ويق ام الس د الع ردية. ويضع مجلس اإلدارة حدوداً لمستوى التعرض لمخاطر كل صناعة، والح

  البنك بمراقبة تلك الحدود بشكل مستقل.
 

  السيولةمخاطر 
  

نجم وبتكلفة  امخاطر السيولة هي مخاطر عدم قدرة البنك على تلبية متطلبات التمويل الخاصة به عندما يكون ذلك ضروريً  ن أن ت ة. ويمك مقبول

ر  ة بشكل غي ل معين اف مصادر تموي د يسبب جف ا ق و م ك، وه مخاطر السيولة عن التقلبات في السوق أو بسبب خفض التصنيف االئتماني للبن

  متوقع.
 

ة إلنجاز عم ة كافي يولة يومي وفر س ك لضمان ت دى البن ات ل ب تراقب إدارة البنك عن كثب حالة استحقاق الموجودات والمطلوب ا يراق ه. كم ليات

ع  اليومي البنك كذلك وبشكل دوري منتظم نسبة تغطية السيولة ون منسجمة م ي تك ع ك ى الودائ روض إل ونسبة صافي التمويل الثابت ونسبة الق

ي إطار مج يولة ف د الس ة لجه ن االمبادئ التوجيهية لمؤسسة النقد العربي السعودي. كما يجري البنك اختبارات دورية منتظم رات موعة م لمتغي

ًال  مل ك ي تش غطً  الت ر ض روف األكث ة والظ روف العادي ن الظ عوبةً  ام ة  وص يولة للمراجع راءات الس ات وإج ة سياس ع كاف وق. وتخض ي الس ف

  المنتظمة ولموافقة لجنة الموجودات والمطلوبات في البنك.
 

  التشغيليةالمخاطر 
 

ة  تعرف المخاطر التشغيلية بأنها مخاطر الخسارة الناجمة عن عدم ك الناجم ة، أو تل راد أواألنظم ة أو فشل األف ات الداخلي اءة أو فشل العملي كف

  عن حوادث خارجية.
 

ك تعريفً دى البن غيلية ل اطر التش ل إدارة المخ ار عم ام ايتضمن إط ار  ًال ش دد اإلط ا يح ل كم ك كك اق البن ى نط غيلية عل اطر التش األدوات للمخ

تحكم والعمليات التي يتم من خاللها تحديد المخا ا وال ا ومراقبته اطر التشغيلية وتقييمه ذاتي به يم ال ذا اإلطار التقي ية له ات الرئيس . تشمل المكون

تحكم ( ي KRIs) ومؤشرات المخاطر الرئيسية (RCSAللمخاطر وال امل ف ا بشكل ش م توثيقه ي ت يناريو وإدارة الحوادث، والت ل الس ) وتحلي

  . بنكسياسات وإجراءات وضوابط المخاطر التشغيلية لل
  

ة ا يم ويقوم البنك بإجراء تقييم مستمر للمخاطر التشغيلية وضوابطها في كافة أقسام العمل والوحدات المساندة في البنك وذلك من خالل عملي لتقي

ا وو ذاتي للمخاطر ومراقبته يم ال ة التقي ا والناتجة عن عملي ق عليه ل المتف ة خطط العم تم مراقب ة الذاتي للمخاطر ومراقبتها، كما ت ضع منظوم

ك فع دها البن ي يتكب ائر الت ن المخاطر  ًال خاصة بتقبل المخاطر التشغيلية على مستوى البنك ككل. وتشمل تلك العملية المراقبة المستمرة للخس م

تقبل.  ي المس ن ف ى أقصى حد ممك ائر أو خفضها إل ك الخس ن تل تخلص م ك بمرالتشغيلية واتخاذ اإلجراءات التصحيحية لل وم البن ا يق ة كم اجع

مجموعة من المؤشرات  اكما وضع البنك أيضً محاولة تفاديها. البنك ووتحليل أهم الخسائر التي تكبدتها البنوك العالمية لتقييم إمكانية حدوثها في 

  الرئيسية للمخاطر تغطي كافة وحدات وأقسام العمل في البنك من أجل تسهيل مراقبة المخاطر التشغيلية وإدارتها بشكل فعال.
 

  اطر الجرائم الماليةمخ
 

وظفين والمساهمين واألطراف على المؤسسات المالية  اكبيرً  اتشكل الجرائم المالية خطرً  ك العمالء والم ي ذل ا ف وجميع أصحاب المصلحة (بم

  .المقابلة وما إلى ذلك). يمكن أن يكون لحدوث مثل هذه الجرائم تأثير سلبي كبير على البنك وسمعته
  

ز  ك تعزي الواصل البن ل إطاره إلدارة االحتي ث يعم ادئ قسم مكافحة وكشف اال حي ك مب دى البن ال ل يم الكشف والحتي ق تقي والتصعيد والتحقي

ال ة باالحتي ائل المتعلق ة بالمس ا تتضمن سياسات وإجراءات وضوابط مكافحة وكشف االواإلبالغ واإلجراءات التصحيحية المتعلق ال . كم حتي

ل مكافحة وكشف االالمالي المعتمدة لدى البنك تفص ية إلطار عم واحي الرئيس الي.يالً شامالً للن ال الم وم قسم مكافحة وكشف اال حتي ال يق حتي

 ً  حتيال المالي.مستجدات فيما يتعلق باالالآخر وب البنك حالةحتيال لدى البنك بطالع  لجنة مكافحة وكشف االاب دوريا
  

  مخاطر األمن السيبراني
 

دارة أمن المعلومات والمخاطر التشغيلية في البنك إطبيعة معقدة وسريعة التغير. تتعامل  اذ من السيبراني مجاالً األمجال أمن المعلومات و عتبري

ددة أجراءات إمن المعلومات والمخاطر التشغيلية بوضع ضوابط وأدارة إمع التحديات المستمرة ألمن المعلومات. وقامت  سبّاقبشكل  ة متع مني

   .من المعلوماتأوالكشف واالستجابة لمخاطر  ذات طابع دفاعي للوقاية
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ات من خالل ن المعلوم ة أم ز ثقاف ة وتعزي ق أفضل الممارسات األمني ى تطبي ائم عل ة الق ق توصيات   كما يعزز البنك هيكلة الحوكم ن أتطبي م

ة ون أكد من أالمعلومات التنظيمية والعالمية للت وافر وسرية ونزاه اتت ة  خصوصية المعلوم ة  جزءالبنكي ة اإلجراءات العملي ن كاف ال يتجزأ م

من المعلومات والتي يتم تطبيقها تحت البنك بالتاكد من التوافق بين أمن المعلومات وأهداف األعمال من خالل تطوير استراتجية أ . يقوموالتقنية

ات من خالل إشراف اللجنة القيادية ألمن المعلومات. ويحرص البنك على ن المعلوم رامج  تعزيز ثقافة أم ذ ب دريب وتنفي ةت ة مختلف أ توعي من ب

  .تستهدف الموظفين والعمالء المعلومات
  

ةيم لضوابط يكما ينفذ البنك إجراءات تق ى األنظم دى كفاءوال أمن المعلومات عل د م ات باستمرار لتحدي ديم تطبيق ي تق ا ف ن فعاليته د م ا وللتأك ته

داخلي وأمستقل لضوابط  دقيقٍ منة. كما يقوم البنك بإجراء تصورة آب الخدمات البنكية دقيق ال م الت ات من خالل قس ن المعلوم دقيق م شركات الت

ات  ير المحلية والعالميةمن المعلومات والتوافق مع متطلبات االلتزام للجهات التنظمية والمعايالموثوق بها للتأكد من فاعلية ضوابط أ ل متطلب مث

عودي ي الس د العرب ة النق ة لألو مؤسس ة الوطني يبرانيالهيئ ن الس ويالت م المي للتح ويفت الع ام س او ونظ دفع يمع ات ال ات بطاق ن بيان ير أم

ع الج التدقيق المختلفة كفاءة ضوابط أوقد أكدت نتائ .اإللكتروني ك م امن المعلومات المطبقة بالبنك وتوافق البن ة أل يريمع ات.الدولي ن المعلوم  م

  ا.المستويات الموصى بها عالميً  صل إلىكما أظهرت النتائج أن وضع أمن المعلومات بالبنك ي
  

ات  ات الأكما يقوم البنك بالمراقبة واالستجابة المستمرة لكافة التهديدات والهجمات السيبرانية من خالل مركزتشغيل عملي ن المعلوم ل م ذي يعم

ي ا ضد الهجمات والتهديدات السيبرانية على مدار الساعة مما ساعد البنك على الصمود بمرونة ةالت م  ستهدفت الشرق األوسط والمملك ث ل حي

  .٢٠١٩لية خالل عام يو خسائر تشغأضرار ة حوادث أمنية تقنية نتج عنها أيأليتعرض البنك 
 

  إداراة استمرارية العمل
  

ال اإدراكً  دمً  اواصل سعيه محرزً  ،من البنك لمدى أهمية التخطيط الستمرارية األعم ام  اتق ذا المجال خالل ع ي ه د ٢٠١٩ف ساعد وجود . وق

ؤدي  التيخطة فعالة الستمرارية األعمال في تسهيل تصدي البنك لمواجهة الحوادث واألزمات الخطيرة  ىت ف  إل ك انقطاع أو توق ات البن عملي

  بطريقة فورية مدروسة ومنسقة.
  

ارات بتعزيز مستوى اختبارات خطط استمرارية األعمال واإلجراءات المتعلقة ب ٢٠١٩وقد قام البنك خالل عام  ها، حيث أجرى البنك عدة اختب

بتمبر  ي شهر س ك بنجاح ف ارً  ٢٠١٩بسناريوهات متعددة للتأكد من فعالية هذه الخطط. كما أجرى البن اس  ااختب ام متواصلة لقي د لخمسة أي امت

  الحاجة لمركز البيانات الرئيسي. ة في وقت واحد من مركز البيانات االحتياطي ودون االعتماد أومهمقدرة البنك على تفعيل األنظمة التقنية ال
  

ى مستوى األعمال وسيستمر البنك في تحسين قدرته لمواجهة أزمات انقطاع  ي وعل ى المستوى التقن التي تستدعي تفعيل المواقع االحتياطية عل

  في العام القادم.ل األعماالمواقع المخصصة لنقل الموظفين بحد سواء، من خالل تطبيق سيناريوهات متعددة الختبارات استمرارية 
  

اطي ات االحتي ز البيان ز مرك اء وتجهي ن بن اء م ابق وقد أحرز البنك تقدماً كبيراً في االنته ار الس ذ االختب م تنفي ث ت بتمبر  حي ي س ا  .٢٠١٩ف كم

 أيًضا البنك يعزمو عمال ونشر الوعي بها وتطوير وسائل التدريب عليها،ى خطط استمرارية األيواصل البنك تركيزه على تدريب الموظفين عل

ن قِ  ارها مؤخرً ي) الخاصة بعملية إدارة استمرارية األعمال والتي تم تحديث معاي٢٢٣٠١ISOلتجديد شهادة ( ك م ات البن ة عملي د مراجع ل بع ب

 عمال.دارة استمرارية األإص بجهة مستقلة ومتخصصة بعمليات التدقيق واالعتماد الخا
 

 علوماتاستراتيجية التحول الخاصة بتقنية الم
 

ز ، بما في ذلك االلتزام باستراتيجية البنك لمدة ثالث سنوات ٢٠١٩خالل عام  دفعت مجموعة تكنولوجيا المعلوماتساهمت عدة عوامل  التركي

ة  ال خالق ول أعم ة وحل ة مرن ة تحتي اء بني ة على بن ات لتلبي ال متطلب دةاألعم زام المستمر بتعالمتزاي ال، وااللت ة رأس الم اع تكلف ات ، وارتف ليم

  الجهات الرقابية المصرفية المحلية والدولية، وتلبية توجيهات مجلس اإلدارة الخاصة باالستدامة والحوكمة الفعالة. 
  

  إنجاز ما يلي: ٢٠١٩خالل عام تقنية المعلومات  مجموعةاستطاعت  ،وعلى ضوء ذلك
 

 العربي  ظمة البنكية بما يتوافق مع متطلبات مؤسسة النقدن، كما تم تشغيل األمعلومات االحتياطياالنتهاء من بناء وتشغيل مركز ال
  .بدون أية معوقات ،أيام والعودة الى مركز المعلومات الرئيسي ٥في المركز االحتياطي لفترة  السعودي

 العالماألول من نوعه في يُعد تطوير منتج بطاقة العمالت الخاصة بالشركات الخاصة والجهات الحكومية و. 
 من خالل الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت / الهاتف المحمولات التمويل وإعادة التمويل الشخصي بتطبيق تطوير. 
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 العربي  وامتثاال لتعليمات ومتطلبات مؤسسة النقد نفيذ" المرتبطة بالتنفيد القضائيالمرحلة األولى لمبادرة "ت أتمتة النتهاء منا
 .وبرنامج الحكومة االلكترونية السعودي

  نترنتاإل / الهاتف المحمول(جديدة لعمالء الشركات طرح قناة(. 
 ي".اي" و "مدى باالدفع "أبل ب يمع نظام وافق التامالت 
 لكترونية، صندوق التنمية أنظمة الحكومة اإل جميع لكتروني مما سهل عمليات الربط معير قدرات البنك في مجال الربط اإلتطو

 خرى. أنظمة التابعة لجهات وغيرها من األ ،جتماعيةالن، المؤسسة العامة للتأمينات ا، بياالعقاري
  تطوير منصة تطوير متكاملة بحيث تتيح للبنك في المستقبل التعامل مع الشركات التقنية المتخصصة بالحلول البنكية والتمويلية

 "فينتك".
 دارة الموارد البشرية،إواإلدارة المالية، ومصرفية الشركات، ومصرفية األفراد، والخزينة،  إلداراتجديدة الحلول ال قدمت العديد من 

 دارة التسويق. إاستمرارية األعمال، ووإدارة أمن المعلومات، وإدارة دارة المخاطر، وإ
  

ام  وير  ٢٠١٩خالل ع امج التط ة ضمن برن ة عامل دة أنظم ة ع ت ترقي ا تم ي كم ام الصرف اآلل ى نظ ية عل ينات رئيس إجراء تحس ك ب ام البن ق

  ت واألنظمة.  المستمر للتطبيقا
  

  قطاعات البنك
  

ة احتياجات  اسعيً الرئيسية. واصل البنك تطوير المنتجات والخدمات لشرائحه المختلفة  اإلنجازات، حقق البنك عدًدا من ٢٠١٩في عام  ى تلبي إل

  .عمالئنا وتوقعاتهم
  

ات تيعألحكام التجارية االيدار البنك على أساس خط العمل. تتم المعامالت بين قطاعات األعمال وفقًا للشروط وا ادية من خالل استخدام منهجي

وائم في ٢٨ اإليضاحفي  ٢٠١٨و  ٢٠١٩تسعير تحويل األموال وتوزيع التكاليف. ويرد ملخص مفصل لنتائج قطاع األعمال لعامي  ة  الق المالي

  الموحدة.
  

  أدناه. يرد وصفهالدى البنك ثالثة قطاعات أعمال مهمة، 
 

 قطاع األفراد
 

اطق  مجموعةالبنك يقدم  ى من روع موزعة عل من الخدمات المصرفية التقليدية وتلك المتوافقة مع الضوابط الشرعية لألفراد وعبر شبكة من الف

ن . وحسابات الودائع ألجل ودائع االدخار،المملكة العربية السعودية. وتشمل الخدمات الحسابات الجارية، وحسابات  ك مجموعة م دم البن كما يق

اطق المنتجا ة من ي لتغطي زة الصرف اآلل ن أجه ك شبكة واسعة م ك البن ت المصرفية المتوافقة مع الضوابط الشرعية من خالل فروعه. ويمتل

  .المملكة العربية السعودية
 

 قطاع الشركات
 

ال  ن قطاعات األعم ة لمجموعة م ن اتقدم مجموعة مصرفية الشركات منتجات وخدمات مالي داًء م ة المنشآت الصغيرة وابت لمتوسطة ومتناهي

رة. الكيانات والشركات  وحتىالصغر  ون يالكبي الث القطاعتك ن ث روض  إداراتٍ  م ى إدارة الق ر باإلضافة إل اض وجدة والخب ي الري ة ف إقليمي

  . وهياكل مصممة خصيًصابتكرة المشتركة وتمويل المشاريع والهيكلة التمويلية لتقديم حلول مالية م
  

ال من  كًال  القطاعقدم يكما  ل رأس الم ة بتموي ام الشريعة اإلسالمية وتشمل التسهيالت المتعلق ع أحك ة م المنتجات والخدمات التقليدية والمتوافق

د، اري، وإدارة النق ل التج ال، والتموي ل رأس الم اري، وتموي ل العق ترك، والتموي ل المش اريع، والتموي ل المش ود، وتموي ل العق ل، وتموي  العام

  .العمالءالمقدمة لتلبية احتياجات وتوقعات  هوخدمات البنك تمرار لتوسعة نطاق وجودة منتجاتباس سعىي. كما وخدمات الخزينة للشركات
 

 خزينة واالستثمارقطاع ال
 

يولة وإدارة  المطلوباتو موجوداتالخزينة واالستثمار إدارة ال قطاع تولىي دة ومخاطر السوق والس ك مخاطر أسعار الفائ ي ذل ا ف ك بم في البن

  ستثمارية للبنك ومنتجات المشتقات.باإلضافة إلى إدارتها للمحفظة اال ،ويل. كما أنها تدير تداول العمالت األجنبية والمنتجات المركبةالتم
  

  المطلوبات.الموجودات ووإدارة ، المؤسسات العامة، وإدارة المؤسسات الماليةو الزميلة،الستثمار إدارة الشركات الخزينة وا قطاعدير يكما 
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  العمالء وخدمات برامج
 

  :يليلعمالءه كما  برامج وخدمات العمالءيقدم البنك مجموعةً من 
 

 بالتينيومو ذهبيوبرامج العمالء فضي 
 

لتلبية احتياجاتهم المصرفية عبر باقة من الخدمات والمنتجات التي تتناسب مع  االمميزين والتي صممت خصيصً  ءهعماليقدم البنك ثالثة برامج ل

ن نمط وأس ة م ة المستوى وخدمات حصرية مخصصة للنخب ة مصرفية رفيع ي" عالق وم" و"ذهب وفر البرنامجان "بالتيني ث ي لوب حياتهم، حي

  .عمالء البنك، إذ يقوم بخدمتهم في عالم من الخصوصية التامة وبأرقى أساليب التعامل البنكي
 

 برنامج المصرفية الخاصة لألفراد
 

وفر أحدث مزالكرام مزي ءهيقدم البنك لعمال ذي ي امج الخدمات المصرفية الخاصة ال ة ًجا فريًدا من الخدمات الحصرية من خالل برن ا النخب اي

ة مدراء العالقة الذين يتميزون باالدار البرنامج بواسطة فريق ماهر من المصرفية الخاصة. كما يُ من ه ءالمصممة خصيًصا لعمال ة العالي حترافي

  .المصرفية الخاصة وتقديم المشورة القيّمة لهم والخبرة في خدمة العمالء أعضاء
 

 الخدمات البنكية اإللكترونية
 

رة  اال يزال البنك رائدً  دم خدمات ومنتجات مبتك ة إذ يق ال الخدمات الرقمي ي مج ة واستمرارية ه ءلعمالف ع مستوى الخدم ي رف هم ف ي تُس والت

تراتي ع اس ق م ي تتواف ة والت هلة والمالئم ة الس ة البنكي يالتجرب ي اإللكترون ال الرقم ي المج ك ف ات  .جية البن ن التقني د م إطالق العدي ك ب ام البن ق

دؤوب لتق ي سعيه ال ة ف ر خطوة متقدم ا يعتب و م ديم والقنوات والخدمات الجديدة ليواكب التطورات العالمية في الخدمات البنكية اإللكترونية وه

  .هءلعمالالخدمات األفضل 
  

زة يقدم لعمالئه األفراد قنوات  ة) وأجه زة الذكي ك لألجه ات البن ي وتطبيق ع اإللكترون ي تشمل (الموق ات العمالء والت ع متطلب ةً لجمي ددة تلبي متع

ي تشمل  االصرف اآللي، وأجهزة الصراف التفاعلي، وقنوات الرد الصوتي اآللي. وتقدم أيضً  قنوات خاصة لعمالء الشركات والمؤسسات والت

   .)B2Bوخدمات ( ،وخدمات دفع الرواتب، وخدمات إدارة النقد ارة اإللكترونية،وخدمات التج الموقع اإللكتروني،
 

  :تتضمنوالتي  ٢٠١٩خالل عام ه ءلعمالباإلضافة لما سبق، هنالك العديد من الخدمات والتحسينات التي قدمها البنك 
  

 صدار بطاقة إمكانية إمع بة في "اعرف عميلك" مع كافة المعلومات المطلووني لكترا من خالل البنك اإلتح الحساب آليً فضافة خدمة إ
 ،لزيارة فروع البنك ةصدار بطاقة سفر دون الحاجإ، وطلب ومدى

 بالكامللكتروني اإلمن خالل البنك  بالكامل تمام العملياتإفراد وطلب تمويل األ تقديم، 
 ترونيلكاإلالعمليات بالكامل من خالل البنك تمام إوفراد تقديم طلب إعادة التمويل لأل، 
 مدى بايالبنك مع خدمات الدفع أبل باي و توفير خدمة ربط بطاقات، 
 صدار تطبيق وبطاقة الشركات متعددة العمالت األولى في العالمإ، 
 للشركات، لكترونياإلمن خالل البنك  إلتمام العمليات المطلوبةللشركات  تطبيق جوال جديد للخدمات البنكيةصدار إ 
 من تطبيق البنك التصاميم والتقنياتحدث نسخة جديدة بأصدار إ، 
 صبع كوسيلة تعريف وتوثيق للعميل عند فتح الحساباستخدام بصمة األ، 
 البنكية الخدمات إدارة المحفظة بواسطةو، ةعمل ٧٥ضافة إبتمكين العمالء من ببطاقة السفر  ةخاص ةضافة تحسينات مهمإ 

 اإللكترونية،

 للشركات، لتجارة اإللكترونيةالعديد من التحسينات والخدمات لضافة إ 
 والتفاعلية كز االتصالاومر ،الصرف اآلليجهزة وأ ،لكترونياإلموقع البنك لالعديد من التحسينات والخدمات ضافة إ ، 
  الممارسات العالمية التي تسهم في رفع الجودة للعمالء. لمواكبةالموقع اإللكتروني واإللكترونية  خدماتالتطوير وتحسين 

  

ة تطوير الخدمات المالية نمو وفي سياق ي المملك ك ف ل البن ة ، يعم ة المالي ى التقني د عل ي تعتم دة الت رة والجدي ادرات المبتك ن المب د م ى العدي عل

)FinTechالهادفة لتقديم العديد من الخدمات والحلول التقنية لعمليات الدفع اإللكتروني (.  
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ا وختاًم امًال ، أصبحت قن ة ع ائل اإلعالم الرقمي يً  ات ووس الف ارئيس ك وعم ين البن ز التواصل ب ف بالمنتجات والخدمات ءي تعزي د التعري ه عن

 .  الجديدة أو لزيادة وعيهم ومعرفتهم بهذه المنتجات والخدمات مما أثمر في تحسين التجربة البنكية بين العميل والبنك
  

 وخدماتها شبكة الفروع
 

ك ، ٢٠١٩ديسمبر  ٣١كما في  روع البن ام  تشمل افرًع ٥٢بلغ عدد ف ائعشرة أقس ك بتشغيل يةنس وم البن از  ٣٩٣. يق ي و صرفٍ جه زة آل أجه

  .لنقاط البيع اهازً ج ٩٣٠٠اإليداع والصراف التفاعلي التي تتوزع في أنحاء المملكة العربية السعودية. باإلضافة إلى أكثر من 
  

 صرفية اإلسالميةماألصالة للبرنامج 
 

الذي تندرج تحته العديد  قد استمر البنك في إتاحة برنامج األصالة، فااستراتيجيً ا صرفية اإلسالمية وباعتبارها توجهً باألهمية المتزايدة للم اإدراكً 

 افرًع ٤٩من الخدمات والمنتجات المصرفية المتوافقة مع الضوابط الشرعية والمجازة من الهيئة الشرعية للبنك، والتي يقدمها البنك من خالل 

  مدن الرئيسية في المملكة.منتشرة في أغلب ال
  

مليار لایر سعودي  ٣٩٫٠استطاع البنك رفع حجم التمويل والودائع المتوافقة مع الضوابط الشرعية حيث بلغ حجم التمويل  ٢٠١٩وخالل العام 

  .٢٠١٩ديسمبر  ٣١مليار لایر سعودي كما في  ٦١٫٤وارتفعت الودائع اإلسالمية إلى  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١كما في 
  

  ات االستراتيجية الشراك
 

  :مملوكة بالكامل على النحو التالي يمتلك البنك أربع شركات تابعة
  

 والتي تقدم خدمات الوساطة وإدارة األصول وخدمات الترتيب والحفظ في األوراق المالية  ،ية والوساطةشركة االستثمار لألوراق المال
مليون سهم. ال يوجد أي  ٢٥ون لایر سعودي. عدد األسهم المصدرة فيها ملي ٢٥٠ويبلغ رأس مالها  ستثمارية،والخدمات المصرفية اال

وتم تحويلها لشركة مساهمة مقفلة في عام  ٢٠٠٧أدوات دين على الشركة. تأسست الشركة كشركة ذات مسؤولية محدودة في يوليو 
وقد بلغ  .تشارات مصرفية استثماريةلحفظ واس. تقدم الشركة خدمات استثمارية على شكل صناديق استثمار ومحافظ وخدمات ا٢٠١٥

دار تُ مليون لایر سعودي  ١٫٦٢٥ا ، منه٢٠١٩ديسمبر  ٣١ليون لایر سعودي كما في م ١٨٫٧٩٩ا مجموع الموجودات تحت إدارته
 تحت محافظ متوافقة مع الضوابط الشرعية.  

  
 وال يوجد أي ألف لایر سعودي ٥٠٠غ رأس مالها لوهي شركة ذات مسؤولية محدودة يب .ودي لالستثمار العقارية المحدودةشركة السع ،

الهدف األساسي للشركة هو االحتفاظ بصكوك الملكية كضمان نيابة عن البنك فيما يتعلق بمعامالت اإلقراض أدوات دين على الشركة. 
 .المتعلقة بالعقارات

  
 وال يوجد أي ألف لایر سعودي ٢٥رأس مالها بلغ وهي شركة ذات مسؤولية محدودة ي .المحدودةاألولى سعودي لالستثمار شركة ال ،

، تم شطب السجل التجاري للشركة. غير أن الشركة بصدد استكمال إجراءاٍت نظاميٍة ٢٠١٩خالل عام أدوات دين على الشركة. 
 .أخرى لجهات تنظيمية معينة الستكمال التصفية

 
  يبلغ رأس مالها ٢٠١٧محدودة في جزر كايمان في يوليو  تم تسجيل الشركة كشركة ذات مسؤولية .ب لألسواق المحدودةيصاشركة .

وتختص هذه الشركة بالقيام بعمليات المشتقات المالية ألف لایر سعودي. ال يوجد لدى الشركة أي أدوات دين مصدرة.  ١٨٧٫٥
 .باإلضافة إلى عمليات إعادة الشراء بالنيابة عن البنك

 

  في ثالثة شركات زميلة في المملكة العربية السعودية وذلك على النحو التالي : اتاستثمارالبنك  يمتلكباإلضافة إلى ما سبق، 
  

 عدد األسهم  مليون لایر سعودي. ١٠٠رأس مالها وهي شركة مساهمة سعودية مقفلة يبلغ  ،ان إكسبريس (السعودية)شركة أمريك
المصدرة، ونشاطها الرئيسي هو إصدار البطاقات  من األسهم %٥٠مليون سهم تمثل  ٥مليون سهم ويمتلك البنك  ١٠المصدرة فيها 

 االئتمانية وتقديم منتجات وخدمات أمريكان إكسبريس األخرى في المملكة.
  

 مليون لایر سعودي. عدد األسهم  ٥٥٠وهي شركة مساهمة سعودية مقفلة يبلغ رأس مالها  .وريكس السعودية للتأجير التمويليشركة أ
من األسهم المصدرة. ونشاطها الرئيسي هو تقديم  %٣٨مليون سهم تمثل  ٢٠٫٩٠متلك البنك مليون سهم وي ٥٥المصدرة فيها 

 خدمات التأجير التمويلي في المملكة.
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 مليون لایر سعودي. عدد  ٩٠٦وهي شركة مساهمة سعودية مقفلة يبلغ رأس مالها  .العقارير عالمية للتمويل والتطويشركة أمالك ال
من األسهم المصدرة. ونشاطها الرئيسي هو تقديم  %٣٢مليون سهم تمثل  ٢٩مليون سهم ويمتلك البنك  ٩٠٫٦األسهم المصدرة فيها 

 .في المملكة العربية السعودية منتجات وخدمات التمويل العقاري
  

   التصنيف االئتماني
 

ة وبما أن اإل .ركة في األسواق المالية العالميةللمشا امهمً  ائتماني عنصرً يعتبر التصنيف اال د عملي م تع ه ل ل فإن المي يتجه نحو التكام قتصاد الع

ي  ايير ف ى المع اع أعل زام باتب ار االلت ل وإلظه ال فحسب، ب ى أسواق رأس الم التصنيف االئتماني ضرورية لمجرد ضمان التمويل والدخول ال

  ا.إدارة المخاطر المعترف بها دوليً 
  

وديز"استمر البنك في عملية مراجعة التصنيف ا ،وخالل العام ورز" و"م تش" الئتماني مع وكالة "ســتاندرد آند ب ذه و"في ي، ملخص له ا يل . فيم

  التصنيفات:
  

    التصنيف طويل األجل   التصنيف قصير األجل   المستقبلي

Stable   P-2   A3 موديز  

Stable   A-2   BBB ســتاندرد آند بورز  

Stable   F2   BBB+ فيتش  
  

تقر ةالرسملة مدعوم ياتالمالية، ومستو ألداء المالي للبنك، ولجودة أصولهجاءت هذه التصنيفات نتيجة لقوة ا ومحافظة، ودرجة  ةبسياسة مس

ي الشرق األ اسيولة كافية. وتأخذ هذه التصنيفات باالعتبار أن البنك يعمل في أحد أقوى القطاعات المصرفية وأفضلها تنظيًم وسط. وتعكس ف

نالتصنيفات االئ ،أيًضا هذه التصنيفات ة م تش و تمانية السيادية للمملك وديز وفي ن م ورزسم د ب ى اضافة باإل تاندرد آن االقتصادية  ساسياتألإل

  .مجموعة العشرينووااللتزام بمعايير بنك التسويات الدولية ، المتينة للمملكة
  

   االلتزاممجموعة 
 

وانين والل ا محليًمجموعة االلتزام هي مجموعة مستقلة تضمن التزام البنك بجميع الق ول به د المعم يًا اوعالميً اوائح والقواع ، وتلعب دوًرا أساس

 .للحفاظ على سالمة البنك وسمعته
 

زام ك ايير االلت ادئ ومع ع مب ل م ةيجب التعام ة إ ثقاف داءً أن مسؤوذ عام رد ابت ل ف اتق ك ى ع ع عل س اإلدارة  ليتها تق ن مجل ة واإلدارةم  التنفيذي

  ال يتجزأ من األنشطة اليومية للبنك. كما تعتبر تلك المبادئ جزًءالبنك. إلى جميع الموظفين داخل ا الً وصوو
  

  :لتزاممجموعة اال اتمسؤوليتشمل 
  

 ستشارة: من مهام مجموعة االلتزام تعريف وتحديد كل ما يواجه البنك من مخاطر عدم االلتزام وتقديم المشورة في هذا الجانب إلى اال
م المشورة للدوائر يعدم االلتزام وتقدتفادي مخاطر عمل على من شان هذه المهمة التزام، كما األقسام المعنية من وجهة نظر االل

  المعنية بكيفية وضع الضوابط والقواعد المالئمة لتأكيد االلتزام.
  

  البنك للعقوبات  تعرضيقد بسببها التي ومن مخاطر عدم االلتزام  بنكوتنفيذ ضوابط لحماية ال عدادبإ مجموعة االلتزام : تقومالتقييم
تمثل مجموعة االلتزام أحد أهم ركائز وعوامل النجاح . الخسائر المالية أو األضرار التي تلحق بسمعة البنك أو القانونيةأو  اإلدارية

 ،ينعن حماية مصالح المساهمين والمودع اية سمعة البنك ومصداقيتها، فضًال الرئيسية للبنك نظًرا للدور المهم الذي تقوم به في حم
  :وذلك من خالل التالي

  
 وص عليها في القوانينالتغييرات المنص وأ دارة المخاطر التنظيمية وتجنب العقوبات المالية الناتجة عن االنتهاكاتإ 

 ،واللوائح

 متها ءللتأكد من تماشيها ومال االتفاقياتوالعقود والنماذج والخدمات والمنتجات والحسابات و مراجعة إجراءات التشغيل
 ،األعمال ذات العالقةقطاعات وانين واللوائح التي تحكم للق

 األعمال ذات العالقة وتقديم المشورة في هذا الجانب بما  قطاعاتالقوانين واللوائح الجديدة وتوجيهها إلى وتقييم  تعميم
 ،محتوى التعليمات من منظور االلتزاممع يتماشى 
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 و ،من مخالفة وتجاوز القوانين واللوائح التأكيد على ضمان وجود ضوابط فعالة لحماية البنك 
  لتصحيح أوجه القصور وتماشيًا مع اللوائح التنظيمية والقضايا تقييم كافة التحدياتلالمجدولة  االلتزاملجنة إقامة اجتماعات . 

  
 االلتزام وظيفة الرقابة بتقوم ا كم لقطاعات للتأكد من كفاية وفاعلية الضوابط الرقابية.لبمراجعه دورية تقوم مجموعة االلتزام  :الرقابة

 في البنك. لتزامتقييم مستوى االوسلط الضوء على جميع الثغرات التي تم تحديدها ت والتيالتقارير الضرورية  بإنشاءأيًضا 
 

 ئقبالشكل الالمثيل البنك لدى الجهات الرقابية وتضمن ت ،الهيئات التنظيميةمع المراسالت تعالج وظيفة االلتزام : التواصل، 
التي وأي طلبات أخرى  اإلعالنية والحمالت والخدمات المنتجاتالتي تتعلق بعلى الموافقات الالزمة المساهمة في حصول البنك و

  .التنظيمية تتطلب عدم ممانعة الجهات
  

  تمويل اإلرهابوحدة مكافحة غسل األموال و
  

تقلة تضمن ال اب هي وحدة مس ق وضع وحدة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلره ل اإلرهاب عن طري وال وتموي ن مخاطر غسل األم حد م

  .في هذا الشأن والعالميةبرنامج مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب والسياسات واإلجراءات الالزمة لاللتزام بالمعايير المحلية 
  

  تشمل مسؤوليات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب التالي:
  

 ورفعها لإلدارة العامة للتحريات المالية وتصنيف األنشطة المشبوهة وهة وإجراء التحقيقاترصد وتحديد المعامالت المشب، 
  على أساس المنهج القائم على المخاطرمن وجهة نظر تنظيمية وتقييم المنتجات والخدمات المقدمة، 
 ل اإلرهاب، للحد من مخاطر غسل األموال وتموي في جميع الحاالت المبررة ضمان تطبيق العناية الواجبة 
 واألنشطة ذات الصلة رصد ومراقبة الحسابات عالية المخاطر، 
 الحفاظ على نظام الجزاءات والضوابط ذات الصلة، 
  إضافي،تحديد التنبيهات التي تتطلب بحث 
 لإلجراءات المعتمدة مع الوفاء بمعايير الجودة والتوقيت المناسب قًاضمان معالجة التنبيهات وف، 
 في حل القضايا المعقدةرصد والمساعدة ال، 
  والبنك حساباترفع الحظر على حظر وو، المتعلقة بالخصم ؤسسة النقد العربي السعوديمتنفيذ توجيهات ، 
  لمؤسسة النقد العربي السعودي وتقديم جميع المستندات المطلوبةبالوقت المحدد إعداد التقارير الفنية الالزمة. 

  

  التميز التشغيلي وحدة
  

ن  ٢٠١٩في عام  تميز التشغيلي بعدد من المبادراتال وحدةقامت  ة، وم ايير البنكي لدعم جودة الخدمات المقدمة واالبتكار للوصول ألفضل المع

   :أهم هذه المبادرات
  

  الخدمة مستوىباتفاق االلتزام  من اإلنجاز في أعلى مستوياتتهدف إلى تحقيق التي مبادرات عدد من الإطالق، 
 لجميع وكتيبات  وشبكات التواصل االجتماعي من حمالت التوعية المصرفية على موقع البنك اإللكترونيمجموعة متنوعة  تنظيم

 ، ووالقيام بزيارات تثقيفية للمرافق العامة والخاصة الفروع
 على رحلة  اإيجابيً  تانعكس والتي تهدف هذه المشاريع إلى تحسين وتوحيد تدفق العمليات. لتطوير إجراءات العمل اريعمش عدة إنجاز

 العميل وتجربته في التعامل مع نقاط التواصل المتعددة. 
 

  الموارد البشريةمجموعة 
  

د ستراتيجي. افي كفاءاته البشرية وتفاعل فريق العمل كتوجه  لطالما استثمر البنك ا العدي ي تمنحه ويتجلى ذلك من خالل جوائز "بيئة العمل" الت

  .، تبنى البنك "السعادة" كمنهجية للعمل٢٠٣٠ا لدعم رؤية المملكة هذا النجاح وتعزيزً  ل. واستكماالً من الهيئات المعترف بها
  

   السعودة والتدريب
 

ك  بلغت، ٢٠١٩ديسمبر  ٣١كما في  قطاب وتطوير الكفاءات السعودية.في است استثمارهالبنك  يواصل ي البن بة السعودة ف ث  ،%٨٧٫٤نس حي

ى  البنك ا كما قّدمرسميً  اجمالي الموظفين تدريبً إمن  %٤٨ تلقىو. %٢٠٫٩ا نسبته العنصر النسائي م شّكل د عل ا يزي ن  ٢٠٨م ة م ادة تدريبي م

 ، لتأهيلهم لمستقبل وظيفي واعد في البنك. بالبنك في برنامج تطوير الخريجين متميًزاخريًجا  ١٣لتحق اكما  كتروني لموظفيه.إللمكتبة التعلم ا



  
  م٢٠١٩ لعام تقرير مجلس اإلدارة

       ٢٩

 مزايا الموظفين 
  

بية سياساتلل اوفقًوعليه في نظام العمل السعودي  لما هو منصوص اخدماتهم وفقً  واجبة السداد للموظفين إما عند انتهاءتُستحق المزايا   المحاس

وظفين  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١خالل السنة المنتهية في  تخصيصهابنك. وقد بلغت قيمة المخصصات التي تم لل ة للم ة الخدم أة نهاي ا يخص مكاف فيم

 .٢٠١٩ديسمبر  ٣١مليون لایر سعودي كما في  ١٧٤٫٥ما يقارب  القائمويبلغ رصيد مكافأة نهاية الخدمة  .عوديمليون لایر س ٣٨٫٤
  

ذه دفع ه ك. ت ين الموظف والبن ى مساهمة مشتركة ب ة عل ؤهلين مبني ه الم  كما يقوم البنك بتقديم برامج أخرى لالدخار واألمان الوظيفي لموظفي

ا تم االنتهاء من جميع المدفوعات خالل العام وال توجد مبالغ مستحقةتحقاق كل برنامج. المساهمات للموظفين في تاريخ اس ي  كم ديسمبر  ٣١ف

  .مليون لایر سعودي ٥ حواليلهذه الخطط  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١كان المبلغ المخصص خالل السنة المنتهية في . ٢٠١٩
 

  المعامالت مع األطراف ذات العالقةاألرصدة و
  

ام نظام في سي البنكقوم ي ة ألحك امالت األطراف ذات العالق ا تخضع أرصدة و مع ة. كم اق أعمالها االعتيادية، بالتعامل مع أطراٍف ذات عالق

ام  ي السعودي. خالل ع د العرب ي السعودي، ٢٠١٤مراقبة البنوك واألنظمة األخرى الصادرة عن مؤسسة النق د العرب ، أصدرت مؤسسة النق

ة الشركات ادئ حوكم ديثًا لمب ام  تح ة السعودية وخالل ع ة العربي ي المملك ة ف وك العامل ي السعودي ٢٠١٩للبن د العرب ة النق ، أصدرت مؤسس

امالت ذات  ك المع ى معالجة تل ة والحاجة إل ّرف األطراف ذات العالق ديثات تُع ذه التح ة. ه قواعًدا على تعرضات البنوك لألطراف ذات العالق

ة لتل اء أولوي دون إعط ادل وب كل ع لة بش ات الص رر متطلب ذلك تق امالت، وك ك المع من تل ل ض الح المحتم ارب المص دد تض راف وتح ك األط

  .اإلفصاح عن تلك المعامالت الخاصة باألطراف ذات العالقة
  

ي السعودي، و د العرب وائح الصادرة عن مؤسسة النق ع الل ك م ة للبن امالت األطراف ذات العالق ي تمت يتوافق التعريف واإلفصاح عن مع الت

  . وتشمل هذِه اللوائح التعريفات التالية بخصوص األطراف ذات العالقة:بل مجلس إدارة البنكافقة عليها من قِ المو
  
 ،إدارة البنك وأقاربهم /أو الكيانات التابعة 
  ،المساهمين الرئيسيين للبنك و/أو أقاربهم 
 لملكية، واإلدارة وأقاربهم،الشركات الزميلة للبنك والمنشآت التي يتم المحاسبة عنها باستخدام طريقة ا 
  و من قبل البنك يتم إدارتهامنافع األخرى التي الموظفي البنك مثل التقاعد أو خطط  منافعصناديق ، 
   .أي أطراف أخرى تكون إدارتها والسياسات التشغيلية الخاصة بها متأثرة جوهريًا بشكل مباشٍر أو غير مباشر من قِبل البنك 

 

ي تشمل إدارة البنك أول رارات الت اذ الق ئك األشخاص الذين يتحملون المسؤولية لتحقيق أهداف البنك والذين لديهم السلطة لوضع السياسات واتخ

اد عدم ب اعتم ي تتطل ك الت ك وأعضاء إدارة البن س إدارة البن ف اإلدارة أعضاء مجل الي يشمل تعري داف. وبالت  يتم من خاللها متابعة تلك األه

  قد العربي السعودي.الممانعة من مؤسسة الن
  

ن أعضاء إدارة  ؤثرين م ين م ارهم متحكم ن اعتب ذين يمك ة لل اد والذري قاء واألحف داد واألش اء واألج ارب األزواج واألوالد واآلب ن يشمل األق م

  أو تؤدي العالقة األسرية بينهم أن يكونوا متحكمين أو مؤثرين. زميلةشركة أو ، مساهمين رئيسيين، البنك
  

  من حق التصويت في ملكية البنك و/ أو مصلحة التصويت للبنك. %٥ين الرئيسيين المالك الذين يملكون أكثر من يشمل المساهم
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  األرصدة مع األطراف ذات العالقة
  

  :يكاآلت ٢٠١٩ديسمبر  ٣١لخص األرصدة الناتجة عن هذه المعامالت والُمدرجة في قائمة المركز المالي الموحدة كما في تت
 

  بآالف الرياالت

        السعوديـــة

  :وأقاربهم /أو الكيانات التابعةإدارة البنك       

  قروض وسلف          ٣٦٣٫٣٢٧

  ودائع العمالء         ١٫٠٨٤٫٦٢١

  ولىصكوك الشريحة األ         ٧٫٠٠٠

  التعهدات وااللتزامات المحتملة       ٨٨٫١٤٥

  استثمارات       ٤٠٠٫٧٢٧

  :للبنك و/أو أقاربهميسيين المساهمين الرئ         

  ودائع العمالء         ٢٫٤٤٨٫٧٥٥

  :الزميلة للبنك والمنشآت التي يتم المحاسبة عنها باستخدام طريقة الملكية، واإلدارة وأقاربهمالشركات       

  قروض وسلف          ٨٧٣٫٩٦٧

  ودائع العمالء         ٦٣٫١٥٥

  ولىصكوك الشريحة األ         ٢٫٠٠٠

  ات المحتملةلتزامتعهدات واالال       ٦٢٫٧٦٤

  صناديق منافع موظفي البنك مثل التقاعد أو خطط المنافع األخرى التي يتم إدارتها من قبل البنك:      

  ودائع العمالء ومطلوبات أخرى       ١٧٦٫٧٢٢
  
  

  المعامالت مع األطراف ذات العالقة
  

ة والُمدرجفيما يلي تحليل باإليرادات والمصاريف المتعلقة بالمعامال دة للسنت مع األطراف ذات العالق دخل الموح ة ال ي قائم ي  ةالمنتهي ةة ف ف

  :٢٠١٩ديسمبر  ٣١

  بآالف الرياالت

        السعوديـــة

  إدارة البنك و/أو أفراد األسرة المباشرين:      

  دخل عموالت خاصة         ٦٫٢٥٨

  مصاريف عموالت خاصة         ٢٫٨٧٣

  ةدخل أتعاب خدمات بنكي        ١١١

  المساهمين الرئيسيين للبنك و/أو أفراد األسرة المباشرين:    

  مصاريف عموالت خاصة       ١٣٫٨٦٤

  ر مبنى)إيجا ( إيجار ومصاريف مباني         ٧٫٧٥٨
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  بآالف الرياالت

        السعوديـــة

  :الشركات المنتسبة للبنك والمنشآت التي يتم المحاسبة عنها باستخدام طريقة الملكية      

  دخل عموالت خاصة      ٣١٫١٤٣

  صاريف عموالت خاصةم      ٣٧٣

  دخل أتعاب خدمات بنكية      ٣٫٣٢٨

  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة ولجان المجلس األخرى    ٧٫١١٨
  
 

  مجلس اإلدارة ولجان مجلس اإلدارة
  

  .٢٠١٩ير فبرا ١٤، تم انتخاب أعضاء مجلس إدارة البنك لمدة ثالث سنوات تبدأ من ٢٠١٩فبراير  ١٠في اجتماع الجمعية العامة المنعقد في 
  

  مجلس اإلدارةأعضاء 
  

  :أسماء أعضاء مجلس اإلدارة ولجان المجلس وتصنيفهم ومؤهالتهم وخبراتهم ،فيما يلي

  

    األستاذ/ عبدهللا صالح بن جمعة

  دارة)اإلعضو غير تنفيذي (رئيس مجلس   :العضوية

    

  متقاعد:                               الوظائف الحالية

    

  أرامكو السعودية - الرئيس وكبير اإلداريين التنفيذيين -١  :لسابقةالوظائف ا

  أرامكو السعودية - الدولية لرئيس األعمال النائب التنفيذي -٢

 أرامكو السعودية - الموظفين لشؤون نائب الرئيس -٣

  أرامكو السعودية - لرئيس للعالقات الصناعيةا نائب -٤

    

  القاهرة وبيروت، الجامعة األمريكية، لسياسيةبكالوريوس العلوم ا -١  :المؤهالت

  الواليات المتحدة األمريكية ،كامبردج، جامعة هارفارد، برنامج إدارة األعمال -٢

    

  البنك السعودي لالستثمار -ضو مجلس إدارة ع -١  :الحالية اتالعضوي

   السعودية الجويةالخطوط  -عضو مجلس إدارة  -٢

  الستثمارحصانة ل -دارة عضو مجلس إ -٣

  شركة الزامل للصناعة -نائب رئيس مجلس إدارة  -٤

  داخل المملكة  :السابقة اتالعضوي

  أرامكو السعودية - عضو مجلس إدارة -١

  )سكيكو(شركة السعودية الموحدة للكهرباء ال -عضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي  -٢

  )سامرف(المحدودة شركة مصفاة أرامكو السعودية موبيل  -عضو مجلس إدارة  -٣

  

  خارج المملكة:

  كوريا، أويل إس -ضو مجلس إدارة ع -١

  الفلبين، بيترون -ضو مجلس إدارة ع -٢

  اليونان، موتور أويل هيالس -ضو مجلس إدارة ع -٣
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  األمريكية الواليات المتحدة، شركة البترول السعودية الدولية -ضو مجلس إدارة ع -٤

  األمريكية الواليات المتحدة، اموتيف مجلس إدارة شركةرئيس  -٥

 ولندا، هلما وراء البحار شركة أرامكو -عضو مجلس إدارة  -٦

  األمريكية لواليات المتحدةا، شركة هاليبيرتون -عضو مجلس إدارة  -٧

   الواليات المتحدة، المجلس االستشاري الدولي -جي بي مورجان تشيس وشركاه عضو   -٨

  األمريكية      

  فرنسا، شلمبرجير لالستشارات التجارية - االستشاريس مجلالعضو  -٩

  الهند، ريليانس - االستشاريمجلس العضو  -١٠

  

    األستاذ/ عبدالعزيز الخميس

  )مجلس اإلدارة عضو غير تنفيذي (نائب رئيس  :العضوية

    

  ت الرائدةشركة االستثمارا، استثمارات مستشار:                               الوظائف الحالية

    

 المؤسسة العامة للتقاعد - نائب المحافظ لشؤون االستثمار -١  :الوظائف السابقة

 المؤسسة العامة للتقاعد - مدير عام لالستثمار المالي -٢

 مؤسسة النقد العربي السعودي - إدارة االستثمار، الدخل الثابت متعامليكبير  -٣

 مؤسسة النقد العربي السعودي - إدارة االستثمارمساعد رئيس متعاملين،  -٤

  مؤسسة النقد العربي السعودي - إدارة االستثمار، للدخل الثابت تعامل أولم -٥

    

  ، بوسطن، الواليات المتحدة األمريكيةجامعة نورث إيسترن، بكالوريوس اقتصاد  :المؤهالت

    

  البنك السعودي لالستثمار -عضو مجلس إدارة  -١  :الحالية اتالعضوي

  التعاونية للتأمين -عضو مجلس إدارة  -٢

  لبحرين، االمتحدة للتأمين -عضو مجلس إدارة  -٣

    

  بتروكيم -عضو مجلس إدارة  -١  :السابقة اتالعضوي

  سبكيم -عضو مجلس إدارة  -٢

  الشركة السعودية للبوليمرات -عضو مجلس إدارة  -٣

  مارات العربية المتحدة، اإلشركة بوليمرات الخليج للتوزيع -عضو مجلس إدارة  -٤

  

    عبدالرحمن الروافألستاذ/ ا

  عضو غير تنفيذي  :العضوية

    

  حصانة لالستثمار -مدير عام إدارة الودائع والسندات :                               الوظائف الحالية

    

 حصانة لالستثمار - مدير عام األسواق الدولية -١  :الوظائف السابقة

 المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية - ارة المحافظ االستثماريةمدير إد -٢

  المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية - محلل مالي في اإلدارة العامة لالستثمار -٣

    

  جامعة والية آركنسا ،بكالوريوس العلوم -١  :المؤهالت

  جامعة جنوب كاليفورنيا ،ماجستير اإلدارة العامة -٢
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       ٣٣

   البنك السعودي لالستثمار -عضو مجلس إدارة   -١  :الحالية اتالعضوي

  شركة جبل عمر للتطوير -عضو مجلس إدارة  -٢

    

  شركة التصنيع وخدمات الطاقة -عضو مجلس إدارة  -١  :السابقة اتالعضوي

  للبتروكيماويات شركة الصحراء -عضو مجلس إدارة  -٢

  سامبا المالية -عضو مجلس إدارة  -٣

  بنك الجزيرة -جلس إدارة عضو م -٤

  عضو في العديد من اللجان (المراجعة واللجنة التنفيذية والترشيحات والمكافاّت) في عدة  -٥

  شركات وبنوك     

  

    الدكتور/ فؤاد الصالح

  عضو مستقل  :العضوية

    

  )سعودي بروجاكس(اإلنشائية  شركة األشغال - رئيس مجلس إدارة -١:                               الوظائف الحالية

  وشركاه شركة فؤاد سعود الصالح -رئيس مجلس إدارة  -٢

    

  وزارة الدفاع والطيران - مدير عقود اإلنشاءات -١  :الوظائف السابقة

  وزارة الدفاع والطيران - عقود اإلنشاءات مساعد مدير -٢

  وزارة الدفاع والطيران - مساعد مدير إدارة اإلنشاء -٣

  وزارة الدفاع والطيران - ر إدارة المشاريعمدي -٤

  وزارة الدفاع والطيران - مدير إدارة اإلنشاء -٥

  القطاع العسكري -عقيد مهندس  -٦

    

  واشنطن أوليمبيا، ،كلية سانت مارتن ،هندسة مدنيةبكالوريوس  -١  :المؤهالت

 سياتل، جامعة واشنطن ،ماجستير هندسة إنشائية وإدارة -٢

  سياتل، جامعة واشنطن ،هندسة إنشائية وإدارةة دكتورا -٣

    

   البنك السعودي لالستثمار  -عضو مجلس إدارة  -١  :الحالية اتالعضوي

  الشركة السعودية للصناعات الكهربائية المحدودة -عضو مجلس إدارة  -٢

  شركة الصناعات السعودية –عضو مجلس إدارة  -٣

    

 ألمريكية لمدراء اإلنشاءاتعضو الجمعية ا -١  :السابقة اتالعضوي

 عضو الجمعية األمريكية للمهندسين المدنيين -٢

 عضو الجمعية األمريكية للهندسة القيمية -٣

 عضو جمعية التحكيم البريطانية -٤

 إدارة المشاريع معهدضو ع -٥

  عضو الجمعية األمريكية للتحكيم -٦

  

    األستاذ / صالح العذل

  عضو مستقل  :العضوية

    

  متقاعد:                               ئف الحاليةالوظا

    



  
  م٢٠١٩ لعام تقرير مجلس اإلدارة

       ٣٤

  صندوق التنمية السعودي ،مساعد المدير العام  :الوظائف السابقة

    

 سوريا ،جامعة دمشق ،الفلسفة وعلم االجتماعبكالوريوس  -١  :المؤهالت

  الواليات المتحدة األمريكية، جامعة هارفارد، دبلوم عالي في اإلدارة -٢

    

   البنك السعودي لالستثمار  -عضو مجلس إدارة  -١  :الحالية اتضويالع

  مطابقة -المتخصصة السعودية  شركة المختبرات -عضو مجلس إدارة  -٢

    

  الدار السعودية لالستشارات -عضو مجلس إدارة  -١  :السابقة اتالعضوي

  صناعات الكهربائيةالسعودية لل شركةال - عضو مجلس إدارة -٢

  السعودية شركة المختبرات -لس إدارة عضو مج -٣

  االتصاالت السعودية -عضو مجلس إدارة  -٤

  

    األستاذ / محمد العلي

  عضو مستقل  :العضوية

    

  متقاعد:                               الوظائف الحالية

    

 السعوديةأرامكو  - المالية نائب أعلى لرئيس -١  :الوظائف السابقة

 السعوديةأرامكو  -  مراقب مالي -٢

 السعوديةأرامكو  - كبير المدققين الداخليين -٣

 السعوديةأرامكو  - مدير المحاسبة الدولية والتقارير المالية -٤

  السعوديةأرامكو  - مالي منسق المبيعات البترولية ومحاسب -٥

    

 جامعة تيكساس أرلينقتون ،بكالوريوس محاسبة -١  :المؤهالت

  رجامعة دنف، ارة األعمالماجستير في إد -٢

  مركز  جامعة كارنيجي ميلون وجامعة أوكسفورد ،برنامج التعليم للمدراء التنفيذيين -٣

  القيادة اإلبداعية    

    

   البنك السعودي لالستثمار  -عضو مجلس إدارة  -١  :الحالية اتالعضوي

  كفاءة الطاقةخدمات الشركة السعودية ل -عضو مجلس إدارة  -٢

    

 السعودية عضو في العديد من اللجان التنفيذية ألرامكو -١  :السابقة اتعضويال

 رئيس مجلس إدارة أرامكو السعودية إلدارة االستثمار -٢

 رئيس مجلس ادارة شركة  ألرامكو الدولية -٣

 السعودية للتجارةأرامكو رئيس مجلس ادارة  -٤

 عضو مجلس إدارة أنابيب العربية -٥

  ة المنظمة الخليجية ألعضاء مجالس اإلدارة لدعم ورفع مستوى أداء رئيس مجلس إدار -٦

  أعضاء مجالس اإلدارات في مجال الحوكمة    
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       ٣٥

    األستاذ / محمد القرينيس

  عضو غير تنفيذي  :العضوية

    

  ة االستثمارات الرائدةشرك -رئيس صناديق األسهم المحلية والدخل الثابت :                               الوظائف الحالية

    

 العربية السعودية HSBCشركة  - ةمدير محافظ استثماري -١  :الوظائف السابقة

 شركة االهلي كابتل - ةسهم المحليرئيس قسم األ -٢

  شركة جدوى لإلستثمار -مدير محافظ استشارية  -٣

    

  ت، الكويتجامعة الكوي، بكالوريوس الهندسة الكيميائية  :المؤهالت

    

   البنك السعودي لالستثمار -عضو مجلس إدارة  -١  :الحالية اتالعضوي

  شركة طيبة القابضة -عضو مجلس إدارة  -٢

  

    األستاذ / ياسر الجار هللا

  عضو مستقل  :العضوية

    

 شركة روافد لالستثمار - رئيس تنفيذي وشريك مؤسس  -١:                               الوظائف الحالية

  ارات العربية المتحدةماإل ،لالستثمار ةشركة ثرو - ئيس تنفيذي وشريك مؤسس ر -٢

    

  االمريكية ةالواليات المتحدال، ي كابتآبي  - شريك مؤسس -١  :الوظائف السابقة

  ةالمتحد ةارات العربيماإل، ثروة الخليج للتجارة العامة - الرئيس التنفيذي وشريك مؤسس -٢

  ةالمتحد ةارات العربيماإلة، للتجارة العام ةهدف الجزير - مؤسس لرئيس التنفيذي وشريكا -٣

    

  الواليات المتحدة االمريكية، جامعة جنوب كالفورينيا، اقتصادبكالوريوس  -١  :المؤهالت

  الواليات المتحدة االمريكية، جامعة جنوب كالفورينيا، اقتصادماجستير  -٢

    

   البنك السعودي لالستثمار -عضو مجلس إدارة  -١  :الحالية اتالعضوي

  ةنماء للخدمات الطبيشركة اإل -عضو مجلس إدارة  -٢

 ةارات العربيماإل،سكان لالستثماراإلشركة ثروة  -دارة إالشريك المؤسس وعضو مجلس  -٣

  ةالمتحد

    

 ةحدالمت ةارات العربيماإل، تكافل للتأمينالميثاق  -المؤسس وعضو مجلس إدارة  -١  :السابقة اتالعضوي

  المملكة المتحدة ،أدفانسد إمرجن كابتال -عضو مجلس إدارة  -٢

  البحرين، فينشر كابتالبنك  –عضو مجلس إدارة  -٣

  

    األستاذ / محمد بامقا

  عضو مستقل  :العضوية

    

  السعودية الخطوط الجوية -الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات :                               الوظائف الحالية

    

  ركة سابكش -المدير العام اإلقليمي لتكنولجيا المعلومات -١  :الوظائف السابقة

  ةشركة اكستنشر العالمي - الرئيس التنفيذي -٢
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       ٣٦

  شركة صدارة - لتكنولجيا المعلوماتلرئيس التنفيذي ا -٣

    

 ادنجامعة الملك فهد للبترول والمع ،المعلومات نظمإدارة  بكالوريوس  :المؤهالت

    

   البنك السعودي لالستثمار -عضو مجلس إدارة  -١  :الحالية اتالعضوي

  شركة مطارات الدمام -عضو مجلس إدارة ورئيس لجتني الرقابة والمخاطر -٢

  من السيبراني والبرمجة والدرونزاالتحاد السعودي لأل -عضو مجلس إدارة  -٣

    

  نكلية علوم الحاسب، جامعة الملك فهد للبترول والمعاد - عضو في المجلس االستشاري  :السابقة اتالعضوي

  

  لجنة المراجعة غير أعضاء مجلس اإلدارةأعضاء 

  

    ناحي المريخياألستاذ / م

  مستقل مراجعة لجنة عضو  :العضوية

    

  متقاعد:                               الوظائف الحالية

    

  بنك البالد -الداخلي رئيس إدارة التدقيق  -١  :الوظائف السابقة

  مصرف الراجحي - األتمتة مراجعةمدير إدارة  -٢

  مصرف الراجحي - ألمن المعلومات مدير إدارة التشغيل والتحكم -٣

  مصرف الراجحي -مدير إدارة رقابة النظم وأمن المعلومات  -٤

  وزارة الدفاع -مدير نظم البرمجة  -٥

    

 جامعة شرق واشنطن، ي والرياضياتعلوم الحاسب اآلل بكالوريوس  :المؤهالت

    

  البنك السعودي لالستثمار - مستقل عضو لجنة مراجعة  :الحالية اتالعضوي

  

    عبدهللا العنزياألستاذ / 

  مستقل لجنة مراجعة عضو  :العضوية

    

  تصاالت السعوديةاالمجموعة  - التنفيذي رئيس المراجعة الداخلية:                               الوظائف الحالية

    

  مجموعة االتصاالت السعودية -مدير عام مراجعة أنظمة المعلومات والشبكة  -١  :الوظائف السابقة

  مجموعة االتصاالت السعودية -مدير عام مراجعة االستثمارات والعمليات التشغيلية  -٢

  مجموعة سامبا المالية -مدير أول  -٣

    

  لومات من كلية علوم الحاسب جامعة الملك سعودبكالوريوس نظم مع -١  :المؤهالت

  ماجستير إدارة أعمال تنفيذي جامعة الملك فهد للبترول والمعادن -٢

  CIAزمالة المراجعين الداخليين  -٣

  CISAزمالة مراجعي أنظمة المعلومات  -٤

  CRMAزمالة إدارة المخاطر  -٥

 CFEزمالة مكافحي االحتيال  -٦

    



  
  م٢٠١٩ لعام تقرير مجلس اإلدارة

       ٣٧

  البنك السعودي لالستثمار - مستقل مراجعة عضو لجنة -١  :الحالية اتالعضوي

  شركة األهلي المالية - عضو لجنة مراجعة مستقل -٢

شركة متاليف والمجموعة األمريكية الدولية والبنك العربي  - عضو لجنة مراجعة مستقل -٣

  الوطني للتامين التعاوني

  مجموعة الطيار للسفر القابضة - عضو لجنة مراجعة مستقل -٤

  نادك الشركة الوطنية للتنمية الزراعية - عضو لجنة مراجعة مستقل -٥

  

    فايز باللاألستاذ / 

  مستقل لجنة مراجعة عضو  :العضوية

    

  متقاعد:                               الوظائف الحالية

    

  للتجارة أرامكو - لمدير الماليا -١  :الوظائف السابقة

  (ساسرف) السعودية أرامكومصفاة شل  -المدير المالي  -٢

  شركة بترولوب - المدير المالي -٣

  ةأرامكو السعودي - مدير خدمات الخزينة -٤

  بترو رابغ –ة والمحاسبة مدير المالي -٥

    

 جامعة الملك عبدالعزيز -بكالوريوس محاسبة   :المؤهالت

    

 ستثمارالبنك السعودي لال - مستقل مراجعة عضو لجنة  :الحالية اتالعضوي

  

  

  الهيئة الشرعية غير أعضاء مجلس اإلدارةأعضاء 

  

    يمحمد القر الدكتور/

  مستقل الهيئة الشرعية عضو  :العضوية

    

  البنك السعودي لالستثمار -رئيس الهيئة الشرعية :                               الوظائف الحالية

    

  ي المقارن، جامعة الملك عبدالعزيزأستاذ االقتصاد اإلسالم -١  :الوظائف السابقة

  مدير مركز أبحاث االقتصاد اإلسالمي، جامعة الملك عبدالعزيز -٢

  خبير في المجمع الفقهي اإلسالمي الدولي، منظمة المؤتمر اإلسالمي (مجمع جدة) -٣

    

  ةجد، جامعة الملك عبدالعزيز ،بكالوريوس -١  :المؤهالت

  واليات المتحدة االمريكيةال ،جامعة كاليفورنيا ،ماجستير -٢

 الواليات المتحدة االمريكية ،جامعة كاليفورنياة، دكتورا -٣

    

  البنك السعودي لالستثمار -رئيس الهيئة الشرعية  -١  :الحالية اتالعضوي

  عضو مجلس التصنيف الشرعي للوكالة اإلسالمية للتصنيف (البحرين) -٢

ي القانون اإلسالمي، كلية الحقوق بجامعة عضو المجلس االستشاري لسلسلة هارفارد ف -٣

  هارفارد

  لمملكة العربية السعوديةعضو مؤسس في الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان با -٤
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       ٣٨

  عضو المجلس الشرعي لهيئة األكاديمية العالمية للبحوث الشرعية (إسرا،) ماليزيا -٥

    

 AAOIFIلمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية عضو المجلس الشرعي، هيئة المحاسبة وا -١  :السابقة اتالعضوي

  (البحرين)

  عضو اللجنة العلمية في المعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، البنك اإلسالمي للتنمية في جدة -٢

  

  عبدالعزيز المزيني الدكتور/

  

  مستقل الهيئة الشرعية عضو  :العضوية

    

  البنك السعودي لالستثمار -الهيئة الشرعية  عضو:                               الوظائف الحالية

    

لن آمستشار شرعي وقانوني في مكتب عبدالعزيز القاسم محامون ومستشارون بالتعاون مع   :الوظائف السابقة

  واوفري بالرياض

    

  دكتوراه في القانون، والتخصص الدقيق: التمويل اإلسالمي من جامعة جورج تاون في  -١  :المؤهالت

  العاصمة األمريكية واشنطن    

  ماجستير في القانون، والتخصص الدقيق: األنظمة واللوائح المالية من جامعة جورج تاون  -٢

  في العاصمة األمريكية واشنطن    

  ماجستير في األنظمة من المعهد العالي للقضاء بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية  -٣

  بالرياض     

  لشريعة اإلسالمية، من كلية الشريعة بجامعة اإلمام محمد بن سعود بكالوريوس في ا -٤

 االسالمية بالرياض    

    

  البنك السعودي لالستثمار  -الهيئة الشرعية  عضو -١  :الحالية اتالعضوي

  عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية  -٢

  بالرياض     

  ك مؤسس في مكتب محمد المرزوق محامون ومستشارون بالتعاون مع كوفنجتون آند شري -٣

  برلنج إل إل بي بالرياض    

    

  رئيس اللجنة التحضيرية للهيئة الشرعية في البنك السعودي لالستثمار  :السابقة اتالعضوي

  

  

  الالحم إبراهيم الدكتور/

  

  مستقل الهيئة الشرعية عضو  :العضوية

    

  البنك السعودي لالستثمار -الهيئة الشرعية  عضو:                               ئف الحاليةالوظا

    

  ستاذ مادة أحاديث األحكام عضو هيئة التدريس بكلية أصول الدين والشريعة في جامعة القصيمأ  :الوظائف السابقة

    

  بالرياض  محمد بن سعودبجامعة اإلمام  كلية الشريعةبكالريوس الشريعة،  -١  :المؤهالت

  كلية أصول الدين بالرياض ،ماجستير في السنة النبوية -٢

 السنة عن موضوع أحاديث األحكام ة فيدكتورا -٣
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       ٣٩

  البنك السعودي لالستثمار  -الهيئة الشرعية  عضو -١  :الحالية اتالعضوي

  رئيس الهيئة الشرعية لشركة ميد غلف للتأمين -٢
  

  اإلدارة العليا
  

  :ومؤهالتهم وخبراتهمللبنك اإلدارة العليا أسماء  ،ا يليفيم
  

  األستاذ / فيصل العمران

  الرئيس التنفيذي
  

تثمار. ٢٠٠٧انضم إلى البنك عام  ة واالس يس إدارة الخزين ان رئ ك ك ل ذل ذي وقب . وقبل منصبه الحالي كرئيس تنفيذي، كان نائب الرئيس التنفي

ة مسيرتهوخالل ، والمحاسبة من جامعة نورث إيسترن لشرف في الماليةحصل على درجة البكالوريوس مع مرتبة ا ن المهني د م ، حضر العدي

  .دورات اإلدارة التنفيذية في مؤسسات وجامعات مرموقة بما في ذلك كلية لندن لألعمال وكلية إنسياد
  

  األستاذ / ديفيد جونسون

  المدير المالي
  

ى٢٠٠٩انضم إلى البنك عام  ع شركة  . وقبل انضمامه إل ا م ين عاًم ة ثالث ك، أمضى قراب ي  PwCوشركة  KPMGالبن  قطاعي الخدماتف

ام  ي ع ة. ف رفية والمالي ل ١٩٩٩المص ث واص اض حي ى الري ل إل ه، انتق ة  اختصاص دمات المالي ي الخ دماتف يد  والخ ل الس لة. يحم ذات الص

  .ي االقتصاد والتمويلفشهادات ، مع في المحاسبة من جامعة والية آيواجونسون درجة البكالوريوس 
  

  سلمان الفغماألستاذ / 

  رئيس إدارة الخزينة واالستثمار
  

ل بنكالقبل انضمامه إلى والستثمارات الخزينة.  ٢٠٠٦انضم إلى البنك عام  ث عم ي السعودي، حي ، كان محلل استثمار في مؤسسة النقد العرب

تثمارلمدة عامين قبل ترقيته إلى لخزينة واالستثمار رئيس إدارة المدة ثالث سنوات تقريبًا. شغل أيًضا منصب نائب  ة واالس  رئيس إدارة الخزين

ي إدار٢٠١٧في عام  وم ف تير العل ة غرينتش وماجس ن جامع ال م ي الهندسة وإدارة األعم الوريوس ف ة . ويحمل درجة البك ن كلي تثمار م ة االس

  .، المملكة المتحدةكاس لألعمال
  

  رمزي النّصاراألستاذ / 

  األفراد مصرفيةم مدير عا
  

ي عدة ١٩٩٠انضم إلى البنك عام  اض، وف ك الري ي بن . وعمل في وقت سابق من حياته المهنية كموظف في قسم الخدمات المصرفية الدولية ف

دس  ين مهن ة ب ب إداري ة المناص ى درج ل عل رومين). حص ادن (بت رول والمع ة للبت ة العام ي المؤسس ود ف ابات العق م حس يس قس روع ورئ مش

  .الوريوس في هندسة البترول من جامعة الملك سعود بالرياضالبك
  

  ماجد فقيهاألستاذ / 

  شركاتال مصرفيةمدير عام 
  

ي،  كبير مصرفيي. وقبل انضمامه إلى البنك، كان يشغل منصب ٢٠١٢انضم إلى البنك عام  ك األهل ي البن ان ف الشركات وكبير مسؤولي االئتم

ك حيث عمل لمدة اثني عشر عاًما. كما ش ي البن ا ف ل أيًض ي الخدمات المصرفية للشركات. عم ات ف ق ومسؤول العالق د الفري غل مناصب قائ

  .. يحمل درجة البكالوريوس في إدارة األعمال تخصص مالية من جامعة الملك سعود٢٠٠٠إلى عام  ١٩٩٥كمسؤول عالقات من عام 
  

  األستاذ / محمد الفريح

  تقنية المعلوماتمجموعة مدير عام 
  

ى  ٢٢، ويمتلك ٢٠١٦البنك عام إلى  انضم عاًما من الخبرة في مجال تقنية المعلومات وإدارة قطاع األعمال في عدد من القطاعات، حاصل عل

  .درجة البكالوريوس في علوم الحاسب والمعلومات من جامعة الملك سعود
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  األستاذ / منصور العبيكان

  المدير العام للمخاطر
  

ذ ٢٠١٩وتم تعيينه رئيًسا للمخاطر في ديسمبر . ٢٠١٨انضم إلى البنك عام  ك السعودي البريطاني من ي البن . وقبل انضمامه إلى البنك، عمل ف

ي  ٢٠٠٧عام  ة شرف ف الوريوس بمرتب ى درجة البك ة واألسواق. حاصل عل دى مصرفية الشركات والمصرفية العالمي ة ل في مناصب مختلف

اتش التمويل من جامعة األمير سلطان، باإلضافة إل ة ك ن المؤسسات المرموق د م دى العدي ة ل رامج االحترافي دورات والب ى حضور العديد من ال

ياد، آي أم دي  ة، أنس ة اإلداري دولي للتنمي د ال ي سي الشرق األوسط، المعه ش اس ب د، ات ي سي الهن ش اس ب ة المتحدة، ات ي سي المملك اس ب

  .لألعمال يوروموني
  

  األستاذة / نسرين الدوسري

  الموارد البشرية مدير عام
  

ت  ٢٣. وقبل انضمامها إلى البنك، كان لديها حوالي ٢٠١٨انضمت إلى البنك عام  عاًما من الخبرة العملية المتنوعة في مختلف الصناعات. كان

ي إدارة األع تير ف ى درجة الماجس ة أول نائبة لرئيس اللجنة الوطنية للمرأة وعضو مجلس إدارة للعديد من الشركات. حاصلة عل ن جامع ال م م

  هال ونشرت عدًدا من األوراق المتعلقة بإدارة الموارد البشرية في العديد من المؤتمرات والندوات الدولية.
  

  األستاذ / ماجد الربيعان

  العملياتمدير عام 
  

ى اوا في العمليات المصرفية. عامً  ٢٠. لديه خبرة مصرفية تزيد عن ٢٠٠١انضم إلى البنك عام  ل انضمامه إل رة خمس قب ه خب ان لدي ك، ك لبن

الواليات المتحدة األمريكية في نظم  -سنوات لدى البنك السعودي الفرنسي في العمليات المصرفية. حصل على دبلوم من كلية تكساس لألعمال 

امج إد ن برن ا م ك المعلومات المكتبية وهو معتمد من غرفة التجارة الدولية بفرنسا كأخصائي ائتمان وثائقي. تخرج أيًض ارة المسار السريع للبن

  .٢٠١٩كما حصل على شهادة التميز في إدارة األعمال من كلية كولومبيا لألعمال، الواليات المتحدة األمريكية في  .٢٠١٤في عام 
  

  وليد العمرياألستاذ / 

  ةالداخلي المراجعةرئيس 
  

ام ٢٠٠٦انضم إلى البنك عام  الي ع ي منصبه الح ه ف م تعيين ل م٢٠١٧، وت يس . وقب ب رئ ان نائ الي، ك ةنصبه الح ام  ةالداخلي المراجع ذ ع من

ر من ٢٠١٥ رة أكث ع خب ة. كما عمل في مناصب مختلفة في وظيفة المراجعة الداخلية م نة.  عشر ثالث ي  حصلس الوريوس ف ى درجة البك عل

  .المراجعة الداخليةب تتعلقاللغة اإلنجليزية وحضر العديد من الدورات اإلدارية والفنية 
  

  بدر عالفستاذ / األ

  االلتزام مجموعة مدير عام
  

زام . وقبل انضمامه إلى البنك، كان رئيس مكافحة غسل األموال ٢٠١٧انضم إلى البنك عام  دة ومجموعة االلت ل لم ث عم رة حي ك الجزي ي بن ف

ي المن زام ف ؤولي االلت ر مس ب كبي غل منص ا ش نوات. كم ر س ينعش ة  طقت ة الغربي امبا والجنوبي ة س ي مجموع ة. ف ى المالي ل عل ة حص درج

  .البكالوريوس في هندسة الطاقة الميكانيكية من جامعة الملك عبد العزيز
  

  وتكوينها لجان مجلس اإلدارة
  

ودعين والمساهمين. تشمل المسؤوليات  وال الم ة أم يتحمل المجلس المسؤولية النهائية عن نجاح وسالمة ومالءة البنك وهو مسؤول عن حماي

اء  ية ألعض س اإلدارة الرئيس ديالمجل اهمةاتتح ذ ، والمس ى تنفي راف عل ة واإلش ك، والموافق ل البن تراتيجية عم ة اس ة، ومراقب ، والموافق

ك ارة المخاطر الشاملة للبنكاستراتيجيات إد ي ذل ا ف إلدارة، بم ه من خالل الحدود الموضوعة ل ، ومراقبة أداء البنك والمخاطر واإلشراف علي

  :التاليالمجلس من خالل ست لجان على النحو  الشركات التابعة لها. يعمل
  
، نية والمصرفية والمالية في البنكوتقوم هذه اللجنة بممارسة الصالحيات االئتما .تتكون من خمسة أعضاء اللجنة التنفيذية -١

لية وغير المالية اإلشراف على استراتيجية عمل البنك وتنفيذها. تشمل مسؤوليات اللجنة مراجعة ومراقبة واعتماد األعمال الماو
  .الرئيسية وقرارات االستثمار والتشغيل للبنك ضمن السلطة التي يحددها البنك
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تشمل أنشطة لجنة  .اثنان منهم من أعضاء مجلس اإلدارة وثالثة من خارج المجلس ،تتكون من خمسة أعضاء لجنة المراجعة -٢
المالية ربع السنوية والسنوية والتوصية  القوائما في ذلك مراجعة المالية بم والقوائمضمان جودة ودقة المحاسبة المالية  المراجعة

، واإلشراف عليها ومراجعتها، ومراجعة فعالية واستقاللية المراجعة الداخلية والمراجعين إلى مجلس اإلدارة للموافقة عليها
وحاالت اإلبالغ  ةياألخالق رييوالمعاقواعد السلوك  وعمليات مكافحة غسل األموال، بما في ذلك االلتزامالخارجيين، ومراجعة 

، عن المخالفات، ومراجعة وتقييم طبيعة وفعالية نظام الرقابة الداخلية في البنك بما في ذلك ضوابط أنظمة تكنولوجيا المعلومات
 .، والتوصية بتعيين المراجعين الخارجيينوأمنها ونقاط ضعفها

وتقوم اللجنة بمهام التوصية لمجلس اإلدارة بالتعيينات لمجلس اإلدارة بناًء  .تتكون من أربعة أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت -٣
على السياسات المعتمدة، ومراجعة القدرات والمؤهالت لعضوية مجلس اإلدارة بشكل سنوي، ومراجعة تركيبة المجلس 

صيات للمجلس بالموافقة على سياسة عن تقديم التو اوالتوصية بعمل التغييرات الالزمة إن دعت الحاجة. واللجنة مسؤولة أيضً 
كما أنها مسؤولة عن الموافقة  التعويضات في البنك وتعديالتها، وغيرها من األنشطة المتصلة بسياسات وإجراءات التعويضات.

، بنكالتنفيذيين للبنك، ومراجعة اإلشراف على تنفيذ خطة التعاقب والتدريب ألعضاء مجلس إدارة ال راءالمدعلى تعيين ومكافأة 
  .التنفيذي، والتقارير المباشرة للرئيس التنفيذي ، واإلشراف عليها رئيسوال

نيابة  وتقوم هذه اللجنة بمهام تعزيز وتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة من خالل القيام .تتكون من ثالثة أعضاء لجنة الحوكمة -٤
تقوم اللجنة بمتابعة التزام البنك باألنظمة المحلية  بالتأكيد على تطبيق هذه الممارسات في جميع أنشطة البنك، كما عن المجلس

  .تراقب اللجنة وتوجه وظيفة الحوكمة في البنك، وملكيتها لسياسات وعمليات وإجراءات حوكمة الشركات والدولية ذات الشأن.
مخاطر  بما في ذلك وتقوم هذه اللجنة باإلشراف على إدارة المخاطر في البنك .تتكون من أربعة أعضاء لجنة إدارة المخاطر -٥

تشمل أنشطة لجنة المخاطر وضع استراتيجية إدارة المخاطر لدى البنك،  والمخاطر األخرى.، العملياتو ،واالئتمانالسوق، 
ووضع إطار عمل الرغبة في المخاطرة لدى البنك، ومراجعة ملف المخاطر الفعلي بشكل دوري مقابل قدرة المخاطر المعتمدة 

جعة خطة تقييم كفاية رأس المال الداخلي وخطة تقييم كفاية السيولة الداخلية، ومراجعة نتائج اختبار ورغبة المخاطر، ومرا
  .الضغط ومراجعة المخاطر المتعلقة بالشركات التابعة للبنك وتأثيرها المحتمل

المرفوعة لها وما يتبعها من  بمهام بيان الحكم الشرعي في المعامالتالهيئة وتقوم هذه ، تتكون من ثالثة أعضاءالشرعية  الهيئة -٦
الشرعية والتأكد الهيئة عقود واتفاقيات ونماذج ونحوها، وإصدار القرارات الشرعية بشأنها، والتحقق من التزام البنك بقرارات 

علقة المالحظات واالستفسارات المتالهيئة تتلقى  ،باإلضافة إلى ذلكلصحيح من خالل الرقابة الشرعية. من تنفيذها على الوجه ا
  ه، وتتولى الرد عليها.ءي الشرعية من إدارات البنك وعمالبالنواح

  

  :وفيما يلي قائمة بأعضاء هذه اللجان الستة
  

  لجنة المراجعة اللجنة التنفيذية
لجنة الترشيحات 

  والمكافآت
  الهيئة الشرعية  إدارة المخاطر  لجنة الحوكمة

عبدالعزيز أ. 
 الخميس (الرئيس)

محمد العلي أ. 

  يس)(الرئ

د.فؤاد الصالح 
 (الرئيس)

ياسر الجارهللا أ. 
 (الرئيس)

محمد القرينيس أ. 
 (الرئيس)

  د. محمد القري

  (الرئيس)
عبدالرحمن أ. 

  د. إبراهيم الالحم محمد العليأ.  محمد العليأ.  الخميس عبدالعزيزأ.   محمد بامقاأ.  الرواف

 د. فؤاد الصالح
عبدهللا العنزي أ. 

  (عضو مستقل)
  المزيني د. عبدالعزيز ياسر الجارهللاأ.  صـالح العذلأ.  لح العذلصـاأ. 

 صالح العذلأ. 
مناحي المريخي أ. 

  (عضو مستقل)
  -  محمد بامقاأ.   -   عبدالرحمن الروافأ. 

  محمد القرينيسأ. 
  فايز باللأ. 

  (عضو مستقل)
 -   -   -   -  

  

 عضاءاألحضور 
  

  .، واجتماعات لجنة مجلس اإلدارة التي عقدت خالل العامضاء في مجلس إدارة البنكغير األعتفاصيل حضور مجلس اإلدارة و ،فيما يلي
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 اجتماعات مجلس اإلدارة
  

  كالتالي: ٢٠١٩اجتماعات لمجلس اإلدارة خالل عام  خمسةتم عقد 
  

  حضور أعضاء مجلس اإلدارة  المجلس عضو

  ٠٢- ١٤  

٢٠١٩  

٠٣- ٢٦  

٢٠١٩  

٠٧- ٠١  

٢٠١٩  

٠٩- ٢٦  

٢٠١٩  

١٢- ١٢  

٢٠١٩  

  ×  ×  ×  ×  ×  جمعةبن صالح عبدهللا أ. 

  ×  ×  ×  ×  ×  عبدالعزيز الخميسأ. 

  ×  ×  ×  ×  ×  عبدالرحمن الروافأ. 

  ×  ×  ×  ×  ×  د. فؤاد الصالح

  ×  ×  ×  ×  ×  صالح العذلأ. 

  ×  ×  ×  ×  ×  محمد العليأ. 

  ×  ×  ×  ×  ×  محمد القرينيسأ. 

  ×  ×  ×  ×  ×  محمد بامقاأ. 

  ×  ×  ×  ×  ×  ياسر الجارهللاأ. 

  

 لجنة التنفيذيةالاجتماعات 
    

  كالتالي: ٢٠١٩للجنة التنفيذية خالل عام ا عشر اجتماعً  اثناتم عقد 
  

  اللجنة التنفيذيةحضور أعضاء   عضو اللجنة

  ٠١-١٥  

٢٠١٩  

٠٣-٠٥  

٢٠١٩  

٠٤-٠٨  

٢٠١٩  

٠٥-٠٥  

٢٠١٩  

٠٥-٢٧  

٢٠١٩  

٠٦-٣٠  

٢٠١٩  

٠٧-٢٨  

٢٠١٩  

٠٩-٠١  

٢٠١٩  

٠٩-٢٥  

٢٠١٩  

١٠-٣٠  

٢٠١٩  

١١-٢٦  

٢٠١٩  

١٢-٢٢  

٢٠١٩  

  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  عبدالعزيز الخميسأ. 

  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  عبدالرحمن الروافأ. 

  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×    د. فؤاد الصالح

  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×    صالح العذلأ. 

  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×    محمد القرينيسأ. 

                        ×  (أ) عبدالعزيز النويصرأ. 

                        ×  (أ) مشاري المشاريأ. 

  سابقمجلس إدارة  (أ) عضو
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 لجنة المراجعةاجتماعات 
  

  كالتالي: ٢٠١٩خالل عام  المراجعةللجنة اجتماعات  خمسةتم عقد 
  

  لجنة المراجعةحضور أعضاء   عضو اللجنة

  ٠١- ٢٩  

٢٠١٩  

٠٣- ٢٥  

٢٠١٩  

٠٦- ٣٠  

٢٠١٩  

٠٩- ٢٥  

٢٠١٩  

١٢- ١١  

٢٠١٩  

  ×  ×  ×  ×  ×  محمد العليأ. 

  ×  ×  ×  ×    محمد بامقاأ. 

  ×  ×  ×  ×  ×  عبدهللا العنزيأ. 

  ×  ×  ×  ×  ×  مناحي المريخيأ. 

  ×  ×  ×  ×    فايز باللأ. 

          ×  د. فؤاد الصالح

          ×  )بصالح الخليفي (أ. 

  ) عضو سابقب(
  

 الترشيحات والمكافآتلجنة اجتماعات 
  

  كالتالي: ٢٠١٩خالل عام يحات والمكافآت الترش للجنة اجتماعات خمسةتم عقد 
  

  الترشيحات والمكافآتلجنة حضور أعضاء   عضو اللجنة

  ٠٢- ٠٣  

٢٠١٩  

٠٤- ٠٨  

٢٠١٩  

٠٥- ٠٥  

٢٠١٩  

٠٩- ٢٥  

٢٠١٩  

١٢- ٠٩  

٢٠١٩  

  ×  ×  ×  ×    د. فؤاد الصالح

  ×  ×  ×  ×    عبدالعزيز الخميسأ. 

  ×  ×  ×  ×  ×  عبدالرحمن الروافأ. 

  ×  ×  ×  ×  ×  صالح العذلأ. 

          ×  (أ) عبدالعزيز النويصر. أ

          ×  (أ) مشاري المشاريأ. 

          ×  (أ) عبدالرؤوف المناعأ. 

  (أ) عضو سابق

  

 الحوكمة لجنةاجتماعات 
  

  كالتالي: ٢٠١٩خالل عام للجنة الحوكمة  اجتماعات ثالثةتم عقد 
  

  الحوكمةلجنة حضور أعضاء   عضو اللجنة

  ٠٣- ٢٥  

٢٠١٩  

٠٩- ٢٥  

٢٠١٩  

١٢- ١١  

٢٠١٩  

  ×  ×  ×  ياسر الجارهللاأ. 

  ×  ×  ×  محمد العليأ. 

  ×  ×  ×  صالح العذلأ. 
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 المخاطر لجنةاجتماعات 
  

  كالتالي: ٢٠١٩اجتماعات للجنة المخاطر خالل العام  أربعةتم عقد 
  

  المخاطرلجنة حضور أعضاء   عضو اللجنة

  ٠٣- ١١  

٢٠١٩  

٠٦- ٢٤  

٢٠١٩  

٠٩- ١٥  

٢٠١٩  

١١- ٢٥  

٢٠١٩  

  ×    ×  ×  نيسمحمد القريأ. 

    ×  ×  ×  محمد العليأ. 

  ×  ×  ×  ×  ياسر الجارهللاأ. 

  ×  ×  ×  ×  محمد بامقاأ. 
  

 لهيئة الشرعيةااجتماعات 
  

  كالتالي: ٢٠١٩خالل عام  للهيئة الشرعية اجتماعات خمسةتم عقد 
  

  الهيئة الشرعيةحضور أعضاء   عضو اللجنة

  ٠٢- ٠٥  

٢٠١٩  

٠٣- ١٤  

٢٠١٩  

٠٩- ٠٤  

٢٠١٩  

١٠- ١٧  

٢٠١٩  

١٢- ٢٥  

٢٠١٩  

  ×  ×  ×  ×  ×  محمد القريد. 

  ×  ×  ×  ×  ×  د. عبدالعزيز المزيني

  ×  ×  ×  ×  ×  د. إبراهيم الالحم
  

 لجمعية العامة العاديةااجتماعات 
  

  كالتالي: ٢٠١٩خالل عام  واحد للجمعية العامة العادية اجتماعتم عقد 

  

  األعضاء الحضور  تاريخ االجتماع

٢٠١٩-٠٢-١٠  

  جمعة عبدهللا صالح بن أ. 

  د. فؤاد الصالح

  عبدالعزيز الخميسأ. 

  صالح العذلأ. 

  عبدالرحمن الروافأ. 

  محمد العليأ. 
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 غير العادية لجمعية العامةااجتماعات 
  

  كالتالي: ٢٠١٩خالل عام  عاديةغير الللجمعية العامة  اجتماعينتم عقد 

  

  األعضاء الحضور  تاريخ االجتماع

٢٠١٩-٠٣-٢٨  

  دالعزيز الخميسعبأ. 

  عبدالرحمن الروافأ. 

  د. فؤاد الصالح

  محمد القرينيسأ. 

  صالح العذلأ. 

  ياسر الجارهللاأ. 

٢٠١٩-٠٤-١٨  

  عبدالعزيز الخميسأ. 

  عبدالرحمن الروافأ. 

  د. فؤاد الصالح

  محمد القرينيسأ. 

  محمد بامقاأ. 

  ياسر الجارهللاأ. 
  

   تقييم أداء مجلس اإلدارة
  

شراف على ركات. يعهد إلى مجلس االدارة باإلالشركات تشكل مصدر اهتمام كبير في عالم األعمال فيما يتعلق بكيفية إدارة الش ال تزال حوكمة

ادئا، والموافقة على االستراتيجية للبنك هدافاألعمال، بما في ذلك تنفيذ األ ة الشركات ومب ى قواعد حوكم ة عل  ستراتيجية المخاطر، والموافق

 دارة العليا.شراف على اإلي، واإلالسلوك المهن
  

ا هي ي أقرته ي السعودي والت د العرب ة وفقًا لمبادئ حوكمة الشركات للمصارف العاملة في المملكة العربية السعودية، الصادرة عن مؤسسة النق ئ

تم  ولألعضاء، وللجان المجلسسوق المال والممارسات الدولية، يقوم مجلس اإلدارة، على أساس سنوي، بإجراء تقييم داخلي للمجلس ككل،  وي

ا  راءات عمله وابطها وإج ة ض ة فاعلي و مراجع ك ه ن ذل دف م ارجي. واله ار خ ل مستش ن قب نوات م الث س ل ث ذها ك ات تنفي ديث السياس وتح

ك. واإلجراءات بشكل مستمر ى ذل ة  وإجراء أي تغييرات ضرورية كلما دعت الحاجة إل رة الثالث ز للم ى درع التمي ك عل ة من حصل البن جامع

 الفيصل.
 

 إلكمال تقييم خارجي لمجلس اإلدارة.معهد أعضاء مجالس اإلدارات في دول مجلس التعاون الخليجي ب، استعان مجلس اإلدارة ٢٠١٨في عام 

ارسات أن إطار وأنظمة الحوكمة في البنك يتوافق مع أفضل المم المعهد لتقريروكان االستنتاج العام  .٢٠١٨تقرير في أكتوبر ال إتمامتم 

، زة، وعلى مستوى عاٍل من االلتزامالوطنية والدولية لحوكمة الشركات. مجلس اإلدارة يعتبر رفيع المستوى، ولديه ديناميكيات جماعية ممتا

 كذلكو ممتاًزاالبنك لديه إطار جيد جًدا من حيث حوكمة الشركات. تم اعتبار التقرير أن ، ونمتاز يتم تنفيذه على مستوى اللجاهنالك عمل مو

 .المعهد التي راجعها ٪ من المجالس٥ضمن أعلى يُعد  مجلس إدارة البنك أشار إلى أن
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  ن)والتنفيذي المدراءلرئيس وأعضاء مجلس اإلدارة وا(التغير في ملكية أسهم البنك 
  

ا يمتلكيتكون مجلس إدارة البنك من أشخاص طبيعيين ممثلين بالمجلس بصفتهم الشخصية. وفيما يلي بيان  الي م س بإجم يس وأعضاء مجل ه رئ

  أسهم:من وأقاربهم المباشرين  ونتنفيذيال المدراءاإلدارة و
  

  أعضاء مجلس اإلدارة
  

  االسم الرقم
األسهم في بداية 

  السنة

األسهم في نهاية 

  السنة
  نسبة التغيّر  صافي التغيّر

  %٠  -  ٢٨٣٫١٧٠  ٢٨٣٫١٧٠  جمعةبن  صالح عبدهللاأ.   ١

  %٠  -  ١٫٦٦٦  ١٫٦٦٦  ز الخميسعبدالعزيأ.   ٢

  %٠  -  ١٫٦٦٦  ١٫٦٦٦  عبدالرحمن الروافأ.   ٣

  %٤  ١٤٫٣١٩  ٣٦٩٫٣٠١  ٣٥٤٫٩٨٢  د. فؤاد الصالح  ٤

  %٠  -  ٢٥٣٫١٥٣  ٢٥٣٫١٥٣  صالح العذلأ.   ٥

  %٠  -  ٢٫٤٩٨  ٢٫٤٩٨  محمد العليأ.   ٦

  %٠  -  ١٠٠  ١٠٠  محمد القرينيسأ.   ٧

  %١٠٠  ١٫٠١٥  ١٫٠١٥  -  محمد بامقاأ.   ٨

  %٠  -  ١٠١٫٥٨٣٫١٢٣  ١٠١٫٥٨٣٫١٢٣  ياسر الجارهللا أ.  ٩
  

  ونالتنفيذي المدراء
  

  االسم الرقم
األسهم في بداية 

  السنة

األسهم في نهاية 

  السنة
  نسبة التغيّر  صافي التغيّر

  %٠  -  ١٨٫٢٠٩  ١٨٫٢٠٩  فيصل العمرانأ.   ١

  %٠  -  ٢٥٠٫٠٠٠  ٢٥٠٫٠٠٠  رمزي النّصارأ.   ٢

  %٠  -  ٢٥٥٫٧٨٥  ٢٥٥٫٧٨٥  ديفيد جونسونأ.   ٣

  %١٠  ٧٫٦٠١  ٨٠٫٠٠٠  ٧٢٫٣٩٩  سلمان الفغمأ.   ٤
  

  .٢٠١٩التنفيذيين خالل عام  راءالمدمجلس اإلدارة أو  أعضاءلم تكن هناك أدوات دين يحتفظ بها 
  

  ن وتواريخ تلك الطلبات وأسبابهاعدد طلبات الشركة لسجل المساهمي
 

  :٢٠١٩خالل عام  اريخ المحددة أدناهفي التولنهاية الشهر  سجًال  اثنا عشرقام البنك بطلب 

  

  ٢٠١٩يوليو  ٠٢  -٧  ٢٠١٩يناير  ٠٢ -١

  ٢٠١٩أغسطس  ٠٤  -٨  ٢٠١٩فبراير  ٠٤ -٢

  ٢٠١٩سبتمبر  ٠٢  -٩  ٢٠١٩مارس  ٠٤ -٣

  ٢٠١٩أكتوبر  ٠٢  -١٠  ٢٠١٩أبريل  ٠٢ -٤

  ٢٠١٩نوفمبر  ٠٤  -١١  ٢٠١٩مايو  ٠٢ -٥

  ٢٠١٩ديسمبر  ٠٢  -١٢  ٢٠١٩يونيو  ١٠ -٦

 
 

 ونمجلس اإلدارة والمدراء التنفيذيفآت أعضاء مكا
  

ايوأعضاء مجلس اإلدارة على الحدود المنصوص عل سيالبنك بخصوص مكافأة رئ اسةيتعتمد س ي نظام الشركات وتعل ه اتيف د  مؤسسة م النق

  .الحوكمة الخاص بالبنك والمنشور في موقع البنك اإللكتروني ليالعربي السعودي وكما هو موضح في دل
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  :على النحو التالي ٢٠١٩ديسمبر  ٣١انت المكافآت المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة والمدراء التنفيذيين خالل السنة المنتهية في ك
  
  بآالف الرياالت السعودية    

  غير التنفيذيون    المستقلون  المكافآت المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة

  ٦٠    ٦٥  بدل حضور جلسات المجلس

  ٢١٠    ١٥٠  اللجانبدل حضور جلسات 

  ٢٫٩٢٣    ١٫٧٦٥  المكافآت المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة

  ٣٫١٩٣    ١٫٩٨٠  اإلجمالي

  ٥٠    ١٢٣  بدل المصروفات

  

  بآالف الرياالت السعودية    

  عضو الهيئة الشرعية    عضو لجنة المراجعة  أعضاء مجلس اإلدارةلغير المكافآت المدفوعة 

  ٤٥٠    ٧٢٩  آت ثابتةمكاف

  ٨٦    ٩٧  جلسات اللجانبدل حضور 

  ٥٣٦    ٨٢٦  اإلجمالي

  

  .٢٠١٩اآلخرين خالل عام  مجلس اإلدارةغير أعضاء  أوألعضاء مجلس اإلدارة  متغيرةلم يتم دفع أي تعويضات 

  

  بآالف الرياالت السعودية  لمدراء التنفيذيينلالمكافآت المدفوعة 

  يونالمدراء التنفيذ  آت ثابتةمكاف

  ١٠٫٥٨٧  رواتب

  ٤٫٦٣٨  تبدال

  ١٥٫٢٢٥  اإلجمالي الفرعي

    

    آت متغيرةمكاف

  ٧٩٤  مبالغ مؤجلة

  ٤٫٤٩٦  األجل رةيقص ةيزيخطط تحف

  ٦٫٥٠٩  األجل لةيطو ةيزيخطط تحف

  ١١٫٧٩٩  اإلجمالي الفرعي

  ٣٫٧٠١  الخدمة ةيمكافأة نها

  ٣٠٫٧٢٥  اإلجمالي
  

  إقرارات
 

  من جميع النواحي الجوهرية بما يلي:فضل المعلومات المتاحة له ا أليقر مجلس اإلدارة وفقً 
 
 عدت بالشكل الصحيح.أن سجالت الحسابات أُ  -١
ُ أُ أن نظام الرقابة الداخلية  -٢  فذ بفعالية.سس سليمة ونُ عد على أ
  أنه ال يوجد أي شك يذكر في قدرة البنك على مواصلة نشاطه. -٣

  
مصلحة  هايف كانت أو ها،يف االبنك طرفً  كونيأعمال أو عقود  ةوجود أي بعدم ةيالنواحي الجوهر عيمن جم هألفضل المعلومات المتاحة ل اوفقً  هأن

  المالي أو ألي شخص ذي عالقة بأي منهم. ريأو للمد ذييالتنف سيألحد أعضاء مجلس إدارة البنك أو للرئ
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فاف ضمني ثيبح ن،يالمساهم عيمع جم ةيالتواصل الفعال والشفاف زيالبنك بتعز قام ي اإلفصاحات ةياتساق وش ات. وتحق عيجم ف ذه  اقًياألوق له

  .إلى مجلس اإلدارة ءهوأدا بالبنك المتعلقة نيوضع البنك إجراءات للتأكد من اإلبالغ عن مقترحات ومالحظات المساهم ة،يالغا
  

  الحسابات يمراجع
 

وزان  ٢٠١٩ابريل  ١٨تم في اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في  ي ام جي الف ي ب وش و و شركاهتعيين ك د ت ت آن وشركاهم ديلوي

 .٢٠١٩لبنك للسنة المالية لمراجعين 
  

  ةيالسنو ةيمراجعي الحسابات على القوائم المال رأي
  

الي  ٢٠١٩ الحسابات لعام يمراجع ريتقر ريشي ز الم ة، المرك واحي الجوهري ة الن ن كاف دل، م ر بع إلى أن "القوائم المالية الموحدة المرفقة تظه

اريخ وفق٢٠١٩ًديسمبر  ٣١وعة كما في الموحد للمجم ك الت ي ذل ة ف نة المنتهي دة للس ة الموح دفقاتها النقدي الي الموحد وت ا الم ايير  ا، وأدائه للمع

انونيين العربية السعودية والمعايير واإل الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة صدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين الق

  ."(المشار إليهم مجتمعين " بالمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية")
  

ة  نه "إلى أ ًضايالمراجع أ ريتقر ريشيو لم يلفت انتباهنا شيء يجعلنا نعتقد أن البنك غير ُملتزم، من كافة النواحي الجوهرية، مع األحكام المنطبق

وائم من متطلبات نظام الشر داد وعرض الق ق بإع ا يتعل ك فيم ة السعودية والنظام األساسي للبن ة العربي ي المملك وك ف ة البن كات، ونظام مراقب

  ".٢٠١٩ديسمبر  ٣١المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  

  ستبدال مراجعي الحسابات وأسبابهامجلس اإلدارة با اتيتوص
 

  .فترة تعيينهماات قبل انتهاء مجلس اإلدارة باستبدال مراجعي الحساب وِص يلم 
  

  واالستدامةالخدمة االجتماعية وحوكمة الشركات 
 

ي مؤسسة النق عنالبنك باتباع جميع المبادئ الرئيسية للحوكمة في البنوك العاملة بالمملكة العربية السعودية الصادرة الحوكمة في  قومت د العرب

  . ٢٠١٤السعودي في مارس 
  

ة كذلك يقوم البنك بتطبيق ا ة السوق المالي ة السعودية الصادرة عن هيئ ألحكام اإلرشادية الواردة في الئحة حوكمة الشركات في المملكة العربي

  .٢٠١٩مايو  ٢٠ في
  

  للبنك ةياألخالق رييقواعد السلوك والمعا
  

موجب قواعد ب البنك لتزميالمثلى. و ةيارسات المهنوالمم ةيالعال ةيللمبادئ األخالق رييوالمعا ليللبنك الدل ةياألخالق رييقواعد السلوك والمعا تمثل

ادئ  قواعد وتستند ها،يبالمحافظة عل لتزميو ةياألخالق رييأعلى المعا هايتسود ف ةيثقافة مهن قيبتطب هالسلوك الخاصة ب ى مب ك عل السلوك في البن

ك وموظف أعضاء عيعلى جم ريي. وتنطبق هذه القواعد والمعاةيواالحتراف ةيوهي النزاهة والسر ةيأساس س إدارة البن  عيوجم هيومستشار هيمجل

ك عمليالبنك. كما  مثلياألطراف ذات الصلة وكل شخص قد  ذي  البن س اإلدارة ال ى تنف شرفيتحت إشراف مجل دوره عل قواعد  ةيوفاعل ذيب

  .البنك في ةياألخالق رييالسلوك والمعا
  

  المراجعة السنوية لفاعلية نظام الرقابة الداخلية
 

ات  إن ة السياس ة الداخلي ام الرقاب من نظ ك. يتض توى البن ى مس ه عل ة علي ة والمحافظ ة الداخلي ال للرقاب ام فع اء نظ ن إنش ؤولة ع اإلدارة مس

 واإلجراءات والعمليات التي صممت تحت إشراف مجلس اإلدارة لتحقيق األهداف االستراتيجية للبنك.    

الغ عن ءكفا ية للبنك تقييم مدىشمل نطاق التحقق من صحة نظام الرقابة الداخل تم اإلب ك. ي اء البن ع أنح ي جمي ة ف ة وفعالية نظام الرقابة الداخلي

ة ب لجن ك. تراق ا جميع النتائج المهمة والمادية المتعلقة بالضوابط الداخلية إلى لجنة المراجعة بالبن دى كف ة بنشاط م دقيق المراجع ة ءالت ة وفاعلي

  قليل من المخاطر المحددة لحماية مصالح البنك.نظام الرقابة الداخلية لضمان الت
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ة المستمرة وتسهي ل يتم بذل جهود منسقة ومتكاملة من جميع وحدات وإدارات البنك لتحسين بيئة الرقابة على المستوى العام من خالل المراجع

ف اإلدارة التنفيذية العليا مسؤولية تصحيح اإلجراءات لمنع وتصحيح أي قصور في الرقابة. أوكلت إلى كل وحدة من وحدات البنك وتحت إشرا

  أوجه القصور في الرقابة التي حددها المراجعون الداخليين والخارجيييون، وعدد من وحدات الرقابة األخرى على مستوى البنك.
 

ة تبنت إدارة البنك اإلطار المتكامل للضوابط الداخلية على النحو الموصى به من قبل مؤسسة النقد العربي السع ودي من خالل المبادئ التوجيهي

  .٢٠١٣للضوابط الداخلية الصادرة في عام 
 

تراتيجية  داف االس ق األه ن أجل تحقي ة إدارة المخاطر م ى كيفي س اإلدارة عل تم تصميم النظام الرقابي الداخلي للبنك بشكل يضمن اطالع مجل

ن ة تصميمها ل ا وصلت احترافي ة مهم ة الداخلي ة الرقاب ك. إن أنظم ى أن  للبن ة، عالوة عل ي الرقاب ع أوجه القصور ف ع أو كشف جمي وم بمن تق

ة ي  التقييمات الحالية لمدى فاعلية األنظمة لفترات مستقبلية تخضع لقيود قد تصبح معها ضوابط الرقاب رات ف ة نتيجة للتغي ر مالئم ات غي متطلب

  االلتزام بالسياسات واإلجراءات.
 

الي إلى نتائج االختبارات والتق ااستنادً  ة الح ة الداخلي ر اإلدارة أن نظام الرقاب ام تعتب ي تمت خالل الع ة الت ة الداخلي ييمات المستمرة لنظام الرقاب

  مالئم ومناسب ويتم تنفيذه ومراقبته على نحو فعال. ولتعزيز الرقابة تقوم اإلدارة بعمل تقييم مستمر لنظام الرقابة الداخلي للبنك.
 

 اإلدارة قد صادق على تقييم اإلدارة للرقابة الداخلية. و بناًء على ما سبق، فإن مجلس
  

  الخدمة االجتماعية واالستدامة
  

تدامةبرنامج االستدامة وفق إطار رسمي يرتكز على مبادئ عمل البنك بشكل دؤوب  ى درجات االس ق أعل ك  من أجل تحقي تراتيجية البن ي اس ف

ي ع، وللمساهم للمساهمة ف ى المجتم النفع عل ود ب ا يع ل م يك ق  ة ف ة تحقي ة رؤي م  ٢٠٣٠المملك ي وضعتها األم تدامة الت ة المس داف التنمي وأه

  المتحدة.
  

تراتيجية  .إلى جانب تنمية اقتصاد مستدام ماالمجتمع والنهوض بهالوطن و كما ويدرك البنك أهمية الدور الذي يقوم به في سبيل تنمية دف اس ته

ك  ة أصحاب المصلحة البن ى حث كاف تدامة إل ي االس نحن ف وطن، ف ع واالقتصاد وال ى المجتم النفع عل ود ب ي تع زام بالممارسات الت ى االلت عل

ة افيها بدءً  اإيجابيً  امسؤولون تجاه مجتمعاتنا بأن نترك أثرً  ة المهم وعي بالقضايا المحلي ع ال ى رف وظفين وحت دعم للم وفير ال ديًرابت ود  . وتق لجه

ائزة العرب ى الج ام البنك في هذا المجال فقد حصل عل ة لع ة للمسؤولية االجتماعي تدامة ٢٠١٩ي ات بممارسات االس زام المنظم رم الت ي تك ، والت

  المسؤولة كما تشيد بدور البنك القيادي في هذا المجال على صعيد المنطقة.
  

ق جمع ٤٥ لتضم أكثر منالجمعيات الخيرية المشاركة في برنامج "وااو الخير"  أما في الجانب الخيري فقد اتسعت دائرة ا خل و م ية خيرية، وه

ن  ه في المجتمعءه، حيث استثمر البنك وعمالءللجهود الخيرية بين البنك وعمال انوعيً  ًال تكام ام  لایر سعودي ٨٢٤٫٠٠٠أكثر م ي ع . ٢٠١٩ف

ة الو ات الخيري ن الفعالي دد م ة ع م ورعاي ي دع ك ف ارك البن ل ش ة مث توية والحقمختلف ب الش وفير الحقائ ة وت ر المنتج م األس ية دع ب المدرس ائ

رع للقضايا  ة والتب اطق المملك ن من ي عدد م ات ف ف الفعالي للمحتاجين من مستفيدي الجمعيات الخيرية، واستضافة األطفال المحتاجين في مختل

  .الخيرية المستدامة
  

في مستويات االستهالك بما يزيد  اانخفاضً  شهد نظام إدارة المباني الجديد لخفض استهالك الماء والكهرباء في مباني البنك المختلفةإن ف اأّما بيئيً 

ي ،%١٠على  ر بيئ ه أث ان ل ابي.  األمر الذي ك ا إيج ككم زة  ونظم البن تيك واألجه ورق والبالس دوير ال ادة ت ام إلع حمالت مستمرة طوال الع

ة نوي اإللكتروني و س دل نم ام بمع وال الع س ط ن األعضوالمالب د م ه المزي م ل د انض وعي فق ق التط ا الفري ددهم . أم ل ع ًوا ١٥٠اء ليص  عض

  .٢٠١٩نشاط اجتماعي في عام  ٢٠يساهمون في أكثر من 
  

ي ك ادر وال يزال البنك يقيم البرامج لجذب وتوظيف الخريجين السعوديين الشباب وتشجيع المساواة بين الجنسين بزيادة نسبة العنصر النسائي ف

  البنك الوظيفي.

  

افظ الب د ح المي، فق توى الع ى المس ا عل ارير (أّم داد التق ة إلع ادرة العالمي ذهبي) بالمب ع ال وية المجتم ى عضويته (عض ك عل ه GRIن ) والتزام

 بمبادئ االستدامة العالمية في مبادرة الميثاق العالمي لألمم المتحدة، كما حصل على عضوية المجلس الدولي إلعداد التقارير المتكاملة.
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  الخاتمة
  

ريمجلس اإلدارة أن  سري رة أخر عب ادم الحرم هى عن امتنانم ة خ د ومؤسسة ةيبالشكر وزارة المال خصيو ن،يفيالشر نيلحكوم ي  النق العرب

مساهمي  عيإلى جم ريبالشكر والتقد تقدمي أن اضً يالمجلس أ وديووزارة التجارة على دعمهم المتواصل والبناء. و ةيالسوق المال ئةيالسعودي وه

ا ديإلنجاز المز هدفععلى دعمهم وثقتهم التي تءه الالبنك وعم س عن عربي. كم د المجل ى إخالصهم  رهيتق ك عل ود مسؤولي وموظفي البن لجه

 .ةيجيأهداف البنك االسترات قياألداء ولتحق نيوتحس ريووالئهم لتطو


