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البنك السعودي لالستثمار

التقرير المتاكمل 2018

حول هذا التقرير

تقرير شامل بصيغة إتش تي إم إل
( )HTMLعلى اإلنترنت.

تقرير متاكمل موجز في نسخة مطبوعة
ونسخة بصيغة بي دي إف (.)PDF

هذا هو تقريرنا المتاكمل الثاني على التوالي ،وهو تقرير مبني على
النهج الجديد في إعداد التقارير الذي اعتمدناه في عام  .2017وهو 
تقرير موجز يوضح دور استراتيجيتنا وحوكمتنا وأدائنا وتطلعاتنا – في
سياق البيئة الخارجية – في الوصول بنا إلى تحقيق القيمة على المدى
القصير والمتوسط والطويل.
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يوازن هذا النهج الجديد في إعداد التقارير بين الحاجة إلى التواصل بفاعلية
من خالل معلومات موجزة وذات صلة مع توفير إفصاحات شاملة فيما
يتعلق بااللتزام .لذا نقدم لكم تقريرنا المتاكمل في صيغتين أساسيتين كما
هو موضح في الصفحة السابقة.

نطاق التقرير
يغطي التقرير في معظمه فقط عمليات البنك السعودي لالستثمار ما
لم ُي َن ّص على خالف ذلك .ويشمل نطاق التقارير المالية البنك السعودي
لالستثمار وشراكته التابعة وشراكته الزميلة (ويشار إليها بـ “البنك”).

فترة التقرير

تم إعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة وفقاً للمعايير الدولية إلعداد
التقارير المالية والمعدلة من ِقبل مؤسسة النقد العربي السعودي
ُ
للمحاسبة عن الزاكة وضريبة الدخل (فيما يتعلق بتطبيق معيار المحاسبة
الدولي رقم (" - )12ضرائب الدخل" وتفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية
للتقارير المالية رقم (" - )21الرسوم" طالما أنها تتعلق بالزاكة وضريبة الدخل
السعودية)؛ وتتماشى مع أحاكم نظام مراقبة البنوك ونظام الشراكت في
المملكة العربية السعودية والنظام األساسي للبنك.

االستفسارات
تعتبر مجموعة االتصال المؤسسي بالبنك مسؤولة عن هذا التقرير ،ويمكن
طرح أي مالحظات أو استفسارات عبر التواصل مع رئيس إدارة المسؤولية
االجتماعية في اإلدارة العامة للبنك السعودي لالستثمار.

ويغطي هذا التقرير الفترة من  1يناير  2018إلى  31ديسمبر ،2018
وقد صدر وفق الدورة االعتيادية إلعداد التقارير المالية وتقارير االستدامة،
دون أي إعادة صياغة للمعلومات المقدمة في التقارير السابقة ودون
اختالفات جوهرية عن فترات التقارير السابقة فيما يتعلق بالنطاق وحدود
الموضوعات.
وقد تناول التقرير السنوي السابق فترة األشهر االثنا عشر المنتهية في
 31ديسمبر .2017
حرر ُ
صد َر هذا التقرير المتاكمل باللغتين العربية واإلنجليزية ،وعند االختالف
وأ ِ
ُ ِّ َ
تكون اللغة العربية هي المرجع.

التقرير المتاكمل للبنك السعودي لالستثمار على
اإلنترنت

تم نشر نسخة إلكترونية من هذا التقرير بصيغة إتش تي إم إل
( )HTMLعلى اإلنترنت في نفس تاريخ إصداره على الرابط التالي:
www.saib.com.sa/integratedreport2018

االلتزام
المعلومات الواردة في هذا التقرير -كما في السابق  -تم إعدادها طبقاً
لجميع القوانين واألنظمة واللوائح المعمول بها .كما استندنا في إعداد هذا
التقرير المتاكمل على المفاهيم والمبادئ واألسس التوجيهية المنصوص
عليها في اإلطار الدولي إلعداد التقارير المتاكملة ،ونهج التقارير الذكية
والمتاكملة (.)Smart Integrated Reporting Methodology TM
ُ
وأ ِعد هذا التقرير أيضاً وفقاً لمعايير المبادرة العالمية إلعداد
التقارير :الخيار الجوهري.

امسح هنا لالطالع على النسخة اإللكترونية

قراءة هذا التقرير المتاكمل

يعتمد البنك على مجموعة متنوعة من األدوات والوسائط اإلعالمية إليصال
رسالة متاكملة .وفي هذه النسخة المطبوعة ،تمت اإلشارة في مواضع عدة
إلى أقسام مختلفة ضمن التقرير  -حيثما اكن ذلك مناسباً  -كما هو مبين أدناه.
وبصرف النظر عن هذه النسخة المطبوعة ،يمكن االطالع على عرض مفصل
لمحتويات التقرير في النسخة اإللكترونية ،التي تمت اإلشارة إليها كما هو
موضح أدناه في هذا التقرير بالمواضع ذات الصلة.
يمكن االطالع على المزيد من المعلومات في مواضع أخرى من هذه
النسخة المطبوعة من التقرير المتاكمل.
تتوفر معلومات إضافية تكمل النسخة المطبوعة في النسخة اإللكترونية
من هذا التقرير المتاكمل.

