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The Theme
The Saudi Investment Bank has
become a leader on many fronts
including technology platforms,
products, services and quality. We
are on a journey into the future and
we have achieved several milestones
and we continue to deliver.

annual report

The Saudi Investment Bank
The Saudi Investment Bank is a Saudi Arabian Joint stock company established by Royal
Decree no. M/31 dated June 23, 1976 with its headquarters in Riyadh. The Bank began
operations in April 1977, and currently has a network of 48 branches located throughout
the Kingdom. The Bank’s shareholders’ include:
Saudi Shareholders

•

General Organization for Social Insurance

21.50%

•

Public Pension Agency

17.30%

•

Saudi Oger Ltd

8.50%

•

National Commercial Bank

7.30%

•

Other Saudi Shareholders

35.40%
90.00%

Non-Saudi Shareholders

•

J.P. Morgan International Finance Limited

7.50%

•

Mizuho Corporate Bank Limited

2.50%
10.00%

The Saudi Investment Bank operates through its three regional offices and its retail branch network in Saudi Arabia,
providing conventional and shariah compliant banking services and products to individuals, small and medium size
enterprises, corporates, and public sector entities, including:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Current and deposit accounts
Remittances
Letters of credit
Trade finance
Bridging finance
SIDF co-finance
Personal banking
Advisory services
Short and medium – term lending
Hedging Solutions
(FX, commodities and rates)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Treasury services
Cash management
Letters of guarantee
Loan syndications
Fiduciary placements
E – Banking Services
Foreign exchange
Money market
Local and international
shareholding

The Saudi Investment Bank, through its wholly-owned subsidiary, offers brokerage services in the Saudi and international
markets, as well as offering asset management products. Through its Associate companies, the Saudi Investment Bank
also provides insurance, leasing, mortgage, and credit card related products and services in Saudi Arabia.

King Abdullah bin Abdul Aziz Al-Saud
Custodian of the Two Holy Mosques

Prince Salman Bin Abdulaziz Al Saud

Crown Prince and Minister of Defence of Saudi Arabia

SAIB Locations Branch Network Across KSA

Central Region
Head Office & Main Branch
P.O. Box 3533, Riyadh 11481 KSA
Tel: 011 477 8433 Fax: 011 479 3285
Treasury
Tel: 011 476 1580/011 479 2851
Fax: 011 476 1976
SWIFT: SIBCSARI
Woroud Branch
Tel: 011 205 2887 Fax: 011 205 4890

Eastern Region

Takhassussi Branch
Tel: 011 281 7122 Fax: 011 281 7131

Eastern Regional and Al-Khobar Branch
P.O. Box 1581, Al-Khobar 31952 KSA
Tel: 013 882 7999 Fax: 013 8822803

Suwaidi Branch
Tel: 011 267 6016 Fax: 011 425 0849

Qurtoba Branch - Al-Khobar
Tel: 013 847 8800 Fax: 013 859 2976

Malaz Branch
Tel: 011 477 1860 Fax: 011 291 7657

Dammam Branch
Tel: 013 834 2020 Fax: 013 834 9111

Shifa Branch
Tel: 011 298 4500 Fax: 011 298 3254
Rawabi Branch
Tel: 011 492 1685 Fax: 011 208 0978
Badiah Branch
Tel: 011 418 2652 Fax: 011 418 1539
Rawdah Branch
Tel: 011 208 4670 Fax: 011 208 4636
Nuzha Branch
Tel: 011 453 2345 Fax: 011 454 1708
Rayyan Branch
Tel: 011 208 7580 Fax: 011 493 2504
Ghurnatah Branch
Tel: 011 249 4511 Fax: 011 249 4630
Ghadeer Branch
Tel: 011 275 9172 Fax: 011 275 3628
King Fahad Branch
Tel: 011 229 1602 Fax: 011 229 1572
Khurais Road Branch
Tel: 011 239 0077 Fax: 011 230 8740
Naseem Branch
Tel: 011 235 9888 Fax: 011 235 9703
Al-Rahmaniah Branch
Tel: 011 483 3048 Fax: 011 483 4678
Al-Wadi Branch
Tel: 011 274 2020 Fax: 011 210 7242
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Al-Kharj Branch
Tel: 011 544 4033 Fax: 011 544 4865
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Al-Aqeeq Branch
Tel: 011 489 5708 Fax: 011 489 5716
Al-Qaseem Region

Western Region
Western Regional and Jeddah Branch
P.O. Box 5577, Jeddah 21432 KSA
Tel: 012 653 1010 Fax: 012 653 2333
Al-Jamea District Branch – Jeddah
Tel: 012 632 0536 Fax: 012 632 6835
Malik Road Branch - Jeddah
Tel: 012 607 8500 Fax: 012 659 5944
Pr. Majeed St. Branch – Jeddah
Tel: 012 675 8666 Fax: 012 674 9603
Al-Safa Branch – Jeddah
Tel: 012 628 4747 Fax: 012 679 3824

Al-Rayan Branch - Dammam
Tel: 013 842 3811 Fax: 013 841 6021
Uhud Branch - Dammam
Tel: 013 818 3838 Fax: 013 822 6972
Qatif Branch
Tel: 013 863 8999 Fax: 013 863 1276
Jubail Branch
Tel: 013 346 9666 Fax: 013 347 6374
Al-Ahsa Branch
Tel: 013 582 4999 Fax: 013 582 6999
Hofuf Branch
Tel: 013 589 3232 Fax: 013 589 2975
Ladies Sections

Al-Bawadi Branch – Jeddah
Tel: 012 256 7441 Fax: 012 256 7128

Main Branch (Ladies) Section
Tel: 011 477 8433 Fax: 011 874 3071

Pr.Sultan Branch – Jeddah
Tel: 012 236 4455 Fax: 012 236 4450

Malaz (Ladies) Section
Tel: 011 478 4570 Fax: 011 476 3385

Makkah Branch
Tel: 012 544 7755 Fax: 012 560 7315

Al-Rahmaniah (Ladies) Section
Tel: 011 483 3958 Fax: 011 480 8766

Aziziyah Branch - Makkah
Tel: 012 559 4477 Fax: 012 527 2213

Al-Wadi (Ladies) Section
Tel: 011 274 2020 Fax: 011 210 7063

Taif Branch
Tel: 012 742 9288 Fax: 012 742 9566

Onizah Branch (Ladies) Section
Tel: 016 361 7744 Fax: 016 365 5192

Madina Branch - Medina
Tel: 014 848 5511 Fax: 014 848 6548

Taif (Ladies) Section
Tel: 012 742 9288 Fax: 012 742 7587

Khamis Branch - Khamis
Tel: 017 237 7770 Fax: 017 220 8514

Al-Safa - Jeddah (Ladies) Section
Tel: 012 628 4747 Fax: 012 271 0046

Abha Branch - Abha
Tel: 017 225 5889 Fax: 017 225 7300

Aziziyah - Makkah (Ladies) Section
Tel: 012 559 3863 Fax: 012 559 4581
Madina Branch - Medina (Ladies) Section
Tel: 014 848 7038 Fax: 014 848 7265

Buraidah Branch
Tel: 016 327 1777 Fax: 016 369 8752

Najran Branch - Najran
Tel: 017 529 1414 Fax: 017 529 2514

Onizah Branch
Tel: 016 363 5757 Fax: 016 362 4747

Jazan Branch - Jazan
Tel: 017 323 5812 Fax: 017 323 5823

Tel: 017 237 7770 Fax: 017 220 1681

Hail Branch
Tel: 016 538 3200 Fax: 016 533 2186

Tabuk Branch - Tabuk
Tel: 014 428 0055 Fax: 014 422 2895

Qurtoba - Dammam (Ladies) Section
Tel: 013 859 3515 Fax: 013 859 1606

Khamis Branch - Khamis (Ladies) Section

Board of Directors’

Former President and CEO of Saudi Aramco.
Has been a Board Member of many companies
including Halliburton. Bachelors Degree in
Political Science from the American University
of Beirut.
Abdullah S. Jum’ah
Chairman of the Board

Abdul Rahman Al-Rawaf
Board Member

Dr. Abdulaziz Alnowaiser
Board Member

Dr. Abdulraouf M. Manaa
Board Member

Dr. Fouad Al-Saleh
Board Member

Manager of the Investment Portfolios
Department at the General Organization for
Social Insurance. Has been a board member of
many banks and other companies. Bachelors
Degree in Business Administration from Arkansas
State University and MPA from the University of
Southern California.
Board member of several public companies and
governing authorities, and he also worked as
an Assistant Professor of Physics at King Saud
University. He holds a BS degree in Mathematics
and Physics from the University of California,
and an MS and PhD in Physics from Duke
University.
Managing Director of SAVOLA Group. Former
CEO of several major companies (such as
SAVOLA Group, EMAAR Economic City).
Bachelors Degree in Mechanical Engineering
from King Fahad University of Petroleum and
Minerals, Masters Degree from the University
of California at Berkley, and a PhD from the
University of Washington at Seattle.
Occupied numerous positions in the government
until his retirement as a Colonel in the Ministry
of Defense. He is currently a partner in
numerous construction related companies. He
holds a BS in Mechanical Engineering from
St. Martin College, and an MS and PhD in
Construction Engineering from the University of
Washington.
Former CEO and Board Member of Bank AlJazira. Has extensive banking experience and
currently a Board Member of many companies.
Bachelors Degree in Business Administration
from the University of Oregon.

Mishari I. Al-Mishari
Board Member

Mr. Saleh Al-Athel
Board Member

Progressed through various executive positions
within the Saudi Industrial Development Fund
until he reached the position of the Assistant
Director General. He is a Board member of
several companies. He holds a BA in Philosophy
and Sociology from Damascus University, and a
Higher Diploma in Management from Hartford
University.
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Abdulaziz A. Al-Khamis
Vice Chairman of the Board

Director General Financial Investments, Public
Pension Agency. Held numerous positions
with the Saudi Arabian Monetary Agency
prior to assuming his current position in July
2006. Currently a board member of several
companies. Bachelor in Economics degree from
Northeastern University, Boston, Massachusetts.
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Chairman Statement

I am pleased to present in my first year as Chairman, the 2013 results for The Saudi Investment Bank.
The year marked a major milestone for the Bank. Net Income increased by 41% to SR 1,287 million and
Total Assets increased by 36% to SR 80.5 billion. These achievements represent the culmination of the
current Five Year Strategic Plan, which was launched in 2009.
During the course of the past five years the Bank worked diligently to implement best practice industry
standards throughout the organization. At the same time we studied how to best deploy our resources
to the most attractive and sustainable growth opportunities, while focusing on our vision to become the
financial partner of choice to clients.
The Bank was successful in meeting all the challenges and goals of the most recent Strategic Plan.
Thanks to the efforts of the entire staff and management team, the Bank has made a tremendous leap
forward during the past four years. In particular, management has succeeded in developing a culture
that fosters ownership, collaboration, customer focus, and operational excellence. These successes are
clearly demonstrated by the Bank’s performance, details of which are provided in the financial sections
to follow.
Looking forward, the Bank plans to review and update the Strategic Plan goals and targets during 2014.
We are optimistic that this review will enable the Bank to continue taking further strides to become a
recognized leader in the Saudi market, while at the same time promoting and assisting the economic
initiatives of the Saudi government.
The Bank also remains fully committed to attracting, developing, and retaining Saudi nationals, including
females, as the core of the Bank’s workforce.
As a result of the Bank’s strong performance in 2013, the Board of Directors recommended to the General
Assembly a bonus share distribution of one bonus share for each eleven shares outstanding. This will
increase the Bank’s share capital to SR 6.0 billion and will assist in supporting future growth of the Bank’s
activities. In addition, the Board recommended to the General Assembly a net cash dividend distribution
of SR 0.80 per share.
I would like to take this opportunity to express my gratitude to our former Chairman, Dr. Abdulaziz
O’Hali, and to my fellow Board members. On behalf of the entire Board of Directors, I also wish to express
our appreciation to the Ministry of Finance, the Saudi Arabian Monetary Agency, and the Capital Market
Authority. Their continued support has provided the foundations for the Bank’s success.
Abdallah Salih Al Jum’ah
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Board of Directors’ Report
The Board of Directors of the Saudi Investment
Bank (“Bank”) is pleased to present its annual
report of the Bank’s activities as of and for the
year ended December 31, 2013.

the Saudi Arabian Monetary Agency (“SAMA”).
The Bank also follows regulations issued by the
Ministry of Commerce and the Capital Market
Authority (“CMA”).

OVERVIEW
The Bank is a Saudi Arabian joint stock company
formed pursuant to a Royal Decree M/31
issued in 1976. The Bank operates forty-eight
branches including eleven ladies sections located
throughout the Kingdom of Saudi Arabia. The
Bank’s website address is www.saib.com.sa.

Significant highlights for the year included
continued improvement in core business and
financial ratios, as well as improved service quality,
expansion of our personal financing programs
and ATM network, and further automation and
expansion of the retail banking business. As part
of our ongoing retail activities, the Bank continued
to enhance the ALASALAH Islamic Banking brand.
Under this program, the Bank operates forty-four
Shariah compliant branches within the Kingdom.
Finally, the Bank continued its extensive credit
rating review process with Standard & Poor’s and
Fitch Ratings, both of which have reaffirmed the
Bank’s investment grade ratings of ‘A-‘ / ‘A-2’ and
‘A-‘ / ‘F2’, respectively.

The Bank’s major shareholders include:
• General Organization for
Social Insurance
• Public Pension Agency
• Saudi Oger Ltd.
• JP Morgan Finance Ltd.,
• National Commercial Bank

21.5%
17.3%
8.5%
7.5%
7.3%
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The Bank offers a wide range of conventional
and sharia-compliant products and services for
corporate clients, individuals, and commercial
businesses comprising small and medium size
enterprises through the Bank’s head office and
a network of retail branches throughout the
Kingdom. The Bank also provides tailor-made
financial products and services to corporate,
government, and public sector entities through
its three regional offices located in Riyadh,
Jeddah, and Al-Khobar. The Bank, through a
wholly–owned subsidiary, also provides brokerage
services in the Saudi and international markets,
as well as in offering a wide range of asset
management products and services.
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The Bank’s activities are organized into three
major business segments: Retail Banking,
Corporate Banking, and Treasury. The Bank has
two wholly owned subsidiaries in Saudi Arabia:
Alistithmar for Financial Services and Brokerage
Company, and Saudi Investment Real Estate
Company. In addition, the Bank has investments
in four associate companies in Saudi Arabia; Amex
Saudi Arabia Ltd. , Saudi Orix Leasing Company,
Amlak International for Finance and Real Estate
Development Co., and Mediterranean and Gulf
Cooperative Insurance and Reinsurance Co.
The Bank has no other subsidiaries nor operates
any other businesses and activities outside of
Saudi Arabia.
The Bank is subject to all laws and regulations of
the Kingdom of Saudi Arabia and is regulated by

During 2013, the Bank received various
international awards including the Elite Award
from JP Morgan, Best Domestic Islamic Bank
Award, Best Debit Card Award, Best Islamic
Premium Bank Award, Best Branding Award, the
Excellence in Social Responsibility for the second
consecutive year, and finally the Best Commercial
Bank in Saudi Arabia. The Bank also received an
ISO certificate for both service excellence and the
Bank’s Business Continuity Plan.
OPERATING RESULTS
The Bank’s net income for the year ended
December 31, 2013 was SAR 1,287 million, an
increase of SAR 375 million or 41% over the 2012
net income of SAR 912 million. The increase was
primarily due to an increase in operating income,
a decrease in operating expenses, and an increase
in the Bank’s share in earnings of associates.
Net special commission income, which includes
special commission income from placements,
investments, and loans, less special commission
expense from deposits and other borrowings,
increased to SAR 1,365 million in 2013 compared
to SAR 1,242 million in 2012, an increase of SAR
123 million or 10%.
Fees from banking services totaled SAR 394
million in 2013, compared with SAR 315 million
in 2012, an increase of SAR 79 million or 25%.
This increase was primarily due to the Bank’s
continuing focus on developing new business.
Operating expenses before impairment charges
for credit losses and non-trading investments
were SAR 762 million in 2013 compared to SAR

632 million in 2012, primarily due to expanded retail operation costs. The level of operating expenses
in 2013 resulted in a net efficiency ratio of 36.36% compared to 35.68% in 2012. The net efficiency
ratio, defined as operating expenses before impairment charges, divided by total income excluding nonrecurring income, is a key indicator of how resources are controlled and managed.
Operating profit was SR 1,416 million in 2013, compared to SR 1,236 million in 2012, an increase of SR
180 million, or 15%.
Impairment charges on non-trading investments were SR 24 million in 2013 compared to SAR 69
million in 2012, while the provision for credit losses was SAR 105 million in 2013 compared to SAR 255
million in 2012. The 2013 charges reflect the Bank’s continued conservative policy of maintaining loss
reserves at levels consistent with the size of the portfolio and able to absorb likely loss scenarios, while
improving asset quality.
The Bank’s return on average assets increased to 1.84% in 2013 compared to 1.64% in 2012. The Bank’s
return on average equity also increased to 13.11% in 2013 compared to 10.17% in 2012.
The net income of the Bank’s primary business segments for the years ended December 31, 2013 and
2012 is summarized as follows:
SAR ‘000
2013

2012

Summary of Income
Retail Banking

268,537

252,470

Corporate Banking

349,990

310,324

Treasury

635,149

338,708

33,158

10,535

1,286,834

912,037

Asset Management and Brokerage
Net Income

CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
Total assets as of December 31, 2013 were SAR 80.5 billion compared to SAR 59.1 billion as of December
31, 2012, an increase of SAR 21.4 billion or 36%.

Net loans and advances increased by SAR 13.5 billion, or 40%, to SAR 47.6 billion as of December 31,
2013. The Bank’s non-performing loans and advances decreased to SAR 395 million as of December
31, 2013 compared to SAR 450 million as of December 31, 2012. The percentage of non-performing
loans and advances to total loans and advances decreased to 0.82% as of December 31, 2013 compared
to 1.29% in 2012. The allowance for credit losses as of December 31, 2013 totaling SAR 704 million
represents 178% of non-performing loans.
Customer deposits increased by SAR 16.6 billion, or 41%, to SAR 57 billion as of December 31, 2013.
Demand deposits increased by SAR 3.8 billion, or 40%, while special commission bearing deposits
increased by SAR 12.8 billion, or 41%.
On May 30, 2011, the Bank entered into a five-year medium term loan facility agreement for an amount
of SAR 1.0 billion for general corporate purposes. The facility has been fully utilized and is repayable
in May 2016. On June 24, 2012, the Bank entered into a second five-year medium term loan facility
agreement for an amount of SAR 1.0 billion for general corporate purposes. The facility has been fully
utilized and is repayable in September 2017. The term loans bear commission at variable rates. The
Bank has an option to effect early repayment of the term loans subject to the terms and conditions of
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Investments increased by SAR 6.8 billion, or 62%, to SAR 17.7 billion as of December 31, 2013.
Investments classified as investment grade represent 82% of the Bank’s investment portfolio as of
December 31, 2013.
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the related agreements. The agreements above include covenants which require maintenance of certain
financial ratios and other requirements, with which the Bank is in compliance as of December 31, 2013.
TOTAL EQUITY AND CAPITAL ADEQUACY
As of December 31, 2013, the total equity of the Bank increased to SAR 10.3 billion compared to SR 9.4
billion as of December 31, 2012. The total number of shares outstanding is 550 million. The ratio of total
equity to total assets as of December 31, 2013 was 12.7%, compared to 15.9% as of December 31, 2012.
The Bank’s leverage increased to 7.85 on December 31, 2013 compared to 6.30 as of December 31, 2012.
During 2013, the Bank distributed dividends equal to SAR 0.70 per share, or SAR 385 million, plus zakat
amounting to SAR 0.06 per share, or SAR 31.6 million. In addition, the Board of Directors proposed a
cash dividend of SAR 440 million equal to 0.80 per share, net of Zakat to be withheld from the Saudi
shareholders totalling SAR 37.5 million. The Board of Directors has also proposed a bonus share issue
of 50,000,000 shares with a par value of SAR 10 per share, or one bonus share for each eleven shares
outstanding. The proposed cash dividend and bonus share issue will be presented for approval in an
ordinary general assembly meeting expected to convene in 2014.
Capital adequacy and regulatory capital are closely monitored by the Bank’s management. SAMA also
requires the Bank to hold a minimum level of regulatory capital and maintain a ratio of total regulatory
capital to risk-weighted assets at or above the minimum requirement of 8%.
The Bank monitors the adequacy of its capital using ratios established by SAMA. These ratios measure
capital adequacy by comparing the Bank’s eligible capital with its consolidated statement of financial
position assets, commitments, and notional amounts of derivatives, at a weighted amount to reflect
their relative risk.
As of December 31, 2013, the Bank’s Tier I plus Tier II capital adequacy ratio was 15.12% compared to
17.62% as of December 31, 2012.
(SR in millions)
2013

2012

2011

2010

2009

FIVE-YEAR FINANCIAL HIGHLIGHTS
Total income (1)

2,178

1,868

1,709

1,844

1,633

Total expense (2)

762

632

628

570

556

Operating profit

1,416

1,236

1,081

1,274

1,077

Impairment charges

129

324

373

845

555

1,287

912

708

429

522

Loans and advances, net

47,567

34,051

27,114

31,002

29,785

Investments, net

17,696

10,912

8,893

8,060

10,737
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Net income
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Investments in associates

1,071

966

895

865

817

Total assets

80,495

59,067

51,946

51,491

50,148

Customer deposits

57,044

40,414

36,770

37,215

38,247

Total equity

10,253

9,379

8,557

8,141

7,428

13.11

10.17

8.48

5.51

7.43

Return on average equity %
Return on average assets %

1.84

1.64

1.37

0.84

1.01

Capital adequacy %

15.12

17.62

19.12

17.29

14.48

Equity to total assets %

12.74

15.88

16.48

15.81

14.81

(1)
(2)

Total income includes total operating income plus share in earnings of associates.
Total expense includes total operating expenses less impairment charges, and amounts
attributable to non controlling interests.

GEOGRAPHICAL DISTRIBUTION OF REVENUES
The Bank’s total operating income is entirely generated from its operations in the Kingdom of Saudi
Arabia and is summarized below in SAR ‘000.
SR’ 000
Central Region

Western Region

Eastern Region

Total

2013

1,650,349

260,352

105,963

2,016,665

2012

1,415,480

224,589

81,533

1,721,602

RISK MANAGEMENT
The complexity of today’s financial sector, including business operations and diversity of geographical
locations, requires identification, measurement, aggregation, effective management of risks, and the
efficient allocation of capital to derive an optimal risk and return ratio. The Bank manages its risks
in a structured, systematic, and transparent manner through a broad risk policy that incorporates
comprehensive risk management into the organizational structure, and the risk measurement and
monitoring processes.
The key features of the Bank’s comprehensive risk management policy include:
• The Board of Directors provides overall risk management direction and oversight;
• Risk management is an intrinsic process and is a core competency of all employees;
• The Bank manages its credit, market, liquidity, and operational risks in a coordinated manner within
the organization; and
• The Bank’s risk management function is independent of the Bank’s business units.
In addition to the above, the Bank’s internal audit function reports to the Audit Committee of the Board
of Directors and provides an independent validation of business and support units’ compliance with risk
policies and procedures and the adequacy and effectiveness of the risk management framework on a
bank-wide basis.

Credit Risk
The Bank manages its exposure to credit risk, which is the risk that one party to a financial instrument
will not be able to discharge its obligation, which in turn can lead to a financial loss to the Bank. The
exposure to credit risk arises primarily from the risks associated with loans and advances, and the
investment portfolio. Credit risk is also present in off-balance sheet financial instruments, such as
commitments to extend credit.
The Bank assesses the probability of default of counterparties using internal rating tools. The Bank also
uses the external ratings of major rating agencies, where available.
Market Risk
Market risk is the risk that the fair value or future cash flows of financial instruments will fluctuate
due to changes in market variables such as commission rates, foreign exchange rates, and equity prices.
a)

Commission rate risk
Commission rate risk arises from the possibility that changes in commission rates will affect
either the fair values or the future cash flows of financial instruments. The Board of Directors
has established commission rate gap limits for stipulated periods. The Bank also routinely
monitors its positions and uses hedging strategies to ensure maintenance of positions within
established gap limits.

b) Currency risk
Currency risk is the risk of fluctuations in prevailing foreign currency exchange rates on its
financial position and cash flows. The Board of Directors sets limits on the level of exposure by
currency and in total for both overnight and intra-day positions, which are routinely monitored.
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The following provides a description of the significant risks including the methods on how the Bank
manages these risks.
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c)

Equity price risk
Equity price risk is the risk of a decrease in fair values of equities in the Bank’s investment
portfolio as a result of possible changes in levels of equity indices and the value of individual
shares. The Board of Directors sets limits on the level of exposure to each industry, and overall
portfolio limit, which are independently monitored.

Liquidity Risk
Liquidity risk is the risk that the Bank will be unable to meet its net funding requirements. Liquidity risk
can be caused by market disruptions or credit downgrades, which may cause certain sources of funding
to dry up unexpectedly.
The Bank’s management routinely monitors the maturity profile of its assets and liabilities to ensure
that adequate liquidity is maintained. The Bank’s liquidity positions are also monitored on a daily basis
and regular liquidity stress testing is conducted under a variety of scenarios covering both normal and
more severe market conditions. All liquidity policies and procedures are subject to review and approval
by the Bank’s Asset and Liability Management Committee. Daily reports also monitor the liquidity
position of the Bank in accordance with the requirements of SAMA.
Operational Risk
Operational Risk is defined as the risk of loss resulting from inadequate or failed internal processes,
people and systems, or from external events.
The Bank’s Operational Risk Management Framework provides a bank-wide definition of operational risk
and lays down the principles as to how the operational risks are to be identified, assessed, monitored, and
controlled. The continuous assessment of operational risks and their controls in all business and support
units of the Bank are monitored through Risk and Control Self-Assessment (RCSA) exercises, close
monitoring of agreed action plans as a result of the RCSA exercises, and establishing an Operational Risk
Appetite Matrix for the Bank as a whole. This includes monitoring the operational risk losses actually
incurred on an ongoing basis and taking corrective actions to eliminate or minimize such losses in the
future. The key components of this framework are comprehensively documented in the Bank’s policies,
procedures, and controls.
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BUSINESS CONTINUITY PLAN
The Bank recognizes the importance of planning for Business Continuity and continued to make
progress in this area in 2013. An effective Business Continuity Plan (“BCP”) will facilitate the Bank in
mitigating a serious disruptive crisis in a controlled, timely, and structured manner. It also helps the
Bank to effectively manage any disruption in its operations and to recover as quickly and effectively as
possible from an unforeseen disaster or emergency that may interrupt normal business operations in
full or in part.
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During 2013, the Bank further strengthened the testing of its Business Continuity Plan and procedures.
Detailed tests were done on two separate occasions and several other tests were done during the year.
The tests were successful and provide confidence that the Bank will be able to handle a crisis, should it
occur. The Bank will continue testing its process for business continuity at least twice a year.
In recognition of its BCP efforts, the Bank received the ISO 22301 certification in 2012 for its Business
Continuity Management Process including its Retail Banking, Corporate and Treasury processes. The
Bank completed the re-certification process in October 2013. It is worth noting that the Bank was one
of the first organizations in the world to receive this certification. The ISO certification is a recognition
of the fact that, should a contingency happen, the Bank has structured processes to deal with the
contingency in a timely and effective manner.
INFORMATION TECHNOLOGY TRANSFORMATION STRATEGY
In order to meet the strong demands of business growth, the Bank has put in place an ambitious
five year IT transformation strategy. The strategy, which has been approved by the Bank’s Board of
Directors, focuses on supporting the Bank’s retail and corporate growth, in addition to building strong
linkages between the Bank’s other business units.

The strategy is supported by comprehensive project charters, standardized project execution, and
project governance. Status tracking and monitoring is also controlled by a central project management
function. In addition, an IT Governance structure has been implemented and oversight is controlled by
an IT steering committee comprised of senior management.
During 2013, several projects were launched to support the growth of the Bank and enhance customer
services. These include the reader of the National Identity card, which allows the Bank to identify
customers and helps reduce manual errors and identity fraud. Also launched was an ATM cash deposit
service, which allows customers to deposit their money 24 hours a day. The Bank also launched an
e-payroll service, which enables companies to pay the salaries of their employees electronically. This
service, which is also been linked with the Ministry of Labor’s Wage Protection System, enables customers
to issue a certificate of payment of salaries. The Bank also launched the “easy pay” cards, which allows
customers to pay salaries to their laborers electronically through the card and enables them to receive
and transfer their salaries without the need to open an account. The Bank was the first Bank to provide
this service, which is fully compliant with SAMA rules.
BUSINESS SEGMENTS
The Bank is managed on a line-of-business basis. Transactions between business segments are conducted
on normal commercial terms and conditions through the use of funds transfer pricing and allocation
methodologies. A detailed summary of the business segment results for 2013 and 2012 is presented in
Note 27 to the consolidated financial statements.
The Bank has three significant business segments, each of which is described below.
Retail Banking
Retail Banking offers a wide range of conventional and Sharia-compliant retail services for individuals
and commercial businesses comprising small and medium size enterprises through the Head Office and
a network of branches throughout Saudi Arabia. Services include current accounts, savings and time
deposit accounts, and local and international share brokerage activities. The Bank also offers a full range
of Islamic products through its Shariah-compliant branches, including Islamic Murabaha. The Bank also
has a large network of ATM’s that covers all regions of Saudi Arabia.

Treasury
Treasury is responsible for foreign exchange trading, funding and liquidity management, as well as the
Bank’s investment securities portfolio and derivative products. It also manages the Bank’s asset-liability
structure and interest rate risk, and provides guidance for balance sheet volume and pricing parameters.
BRANCH NETWORK
As of December 31, 2013, the Bank’s total network included forty-eight branches. Included in this
figure are eleven Ladies sections. The Bank added 35 ATM locations during 2013 and currently operates
a network of 391 ATMs throughout Saudi Arabia. The Bank also added 1,438 point of sale terminals,
bringing the total number of terminals to 1,991.
ALASALAH ISLAMIC BANKING
The Bank provides Sharia-compliant products and services under the ALASALAH Islamic Banking brand.
These products have been given special attention to ensure their compliance with Sharia Law and their
suitability to the local market in recognition of the increasing demand for Islamic products and services,
and the significance of Islamic Banking as a strategic direction for banks operating in the Kingdom and
the region. The Bank now operates forty-four Sharia compliant branches.
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Corporate Banking
Corporate Banking focuses on providing tailor-made financial products and efficient customer services
to corporate, government and public sector entities. It operates from three regional headquarters based
in Riyadh, Jeddah and Al-Khobar to offer innovative financial solutions to it’s customers. The services
and products offered include project finance, working capital finance, trade finance and services,
import and export documentary credit, standby letters of credit, letters of guarantee, bill discounting,
documentary and clean collections, and other trade related products, including conventional and
Shariah-compliant products.
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STRATEGIC PARTNERSHIPS
The Bank has three subsidiaries registered in Saudi Arabia as follows:
•

Alistithmar for Financial Securities and Brokerage Company, which offers brokerage and other
services in the Kingdom of Saudi Arabia. The Bank owns 100% of the SAR 250 million in capital,
and the Company does not have any debt instruments issued.

•

The Saudi Investment Real Estate Company. The Bank owns 100% of the SAR 500 thousand in
capital, and the Company does not have any debt instruments issued.

•

SAIB BNP Paribas Asset Management Company with a capital of SAR 50 million, 55% owned by
the Bank with the remaining 45% owned by Saudi and Foreign shareholders (in liquidation – see
paragraph below for further details).

On September 25, 2011, The Capital Market Authority (“CMA”) approved a request submitted by
Alistithmar for Financial Services and Brokerage Company (“Alistithmar”) to acquire the net assets of
SAIB BNP Paribas Asset Management Company (“AMCO”). The CMA also approved Alistithmar’s request
to amend Alistithmar’s business profile to include all licensed activities, including Dealing, Managing,
Arranging, Advising, and Custody. The Business Transfer Agreement between Alistithmar and the AMCO
shareholders was completed in December 2011. AMCO is currently in the process of legal liquidation.
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In addition to the above, the Bank has investments in four associate companies in Saudi Arabia as
follows:
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•

Amex Saudi Arabia Ltd. - (“ASAL”), a limited liability company with Amex (Middle East), Bahrain.
The total capital is SAR 10 million. ASAL is incorporated in Saudi Arabia and the Bank holds a
50% interest. The principal activities of ASAL are to issue credit cards and offer other American
Express products in Saudi Arabia.

•

Saudi Orix Leasing Company (“Orix”). Orix is a Saudi Arabian closed joint stock company in Saudi
Arabia. The total capital is SAR 340 million. Orix has 34 million outstanding shares and the bank
holds 12.92 million shares representing 38% of the outstanding shares. The primary business
activities of Orix include lease financing services in Saudi Arabia.

•

Amlak International for Finance and Real Estate Development Co. (“Amlak”). Amlak is a Saudi
Arabian closed joint stock company in Saudi Arabia. The total capital is SAR 900 million. Amlak
has 90 million outstanding shares and the Bank holds 29 million shares representing 32% of the
outstanding shares. Amlak offers real estate finance products and services.

•

Mediterranean and Gulf Cooperative Insurance and Reinsurance Co. (“Medgulf”). Medgulf is a
Saudi Arabian joint stock company. The total capital is SAR 1 billion. Medgulf has 100 million
outstanding shares and the bank holds 19 million shares representing 19% of the outstanding
shares. Medgulf offers a full range of insurance products and services to the Saudi market.

All the above companies are incorporated and doing business in Saudi Arabia.
CREDIT RATING
Credit ratings are an integral component for participation in the international financial markets. As
the global economy becomes more integrated, credit ratings are necessary not only to ensure funding
and obtain access to capital markets, but also to demonstrate a commitment to meeting a high level of
internationally recognized credit and risk management standards. During the year, the Bank continued
its program of rating reviews with Standard & Poor’s Ratings Services (S&P) and Fitch Ratings.
S&P reaffirmed its ‘A-’ / ‘A-2’ long-term and short-term counterparty credit ratings for the Bank. S&P
defines these ratings as follows:
•

Long-Term Issuer Credit Ratings – An obligor rated ‘A-’ has strong capacity to meet its
financial commitments but is somewhat more susceptible to the adverse effects of changes in
circumstances and economic conditions than obligors in higher-rated categories.

•

Short-Term Issuer Credit Ratings (less than 12 months) – An obligor rated ‘A-2’ has satisfactory
capacity to meet its financial commitments. However, it is somewhat more susceptible to
the adverse effects of changes in circumstances and economic conditions than obligors in the
highest rating category.

Fitch also reaffirmed the Bank’s ‘A-’ / ‘F2’ long-term and short-term ratings. Fitch defines these ratings
as follows:
•

Long-Term Issuer Default Ratings – ‘A-’ rating denotes a low expectation of credit risk. The
capacity for timely payment of financial commitments is considered strong. This capacity may,
nevertheless, be more vulnerable to changes in circumstances or in economic conditions than is
the case for higher ratings.

•

Short-Term Issuer Default Ratings (less than 12 months) – ‘F2’ ratings indicate good credit
quality with a satisfactory capacity for timely payment of financial commitments, but the
margin of safety is not as great as in the case of the higher ratings.

The Bank’s ratings are the result of our financial performance, our asset quality and capitalization
levels, supported by a conservative strategy and satisfactory liquidity profile. Our ratings take into
consideration the fact that the Bank operates in one of the strongest banking sectors and best regulated
markets both in the Middle East and among all emerging markets. The ratings also reflect the strong
sovereign credit ratings from S&P and Fitch, in addition to the strong country economic fundamentals.
These credit ratings from S&P and Fitch are considered “Investment Grade Ratings” in the international
markets.
PROFIT DISTRIBUTION
The annual net income of the Bank will be distributed as directed by the Board of Directors in accordance
with the provisions of the Banking Control Law, as follows:
a) Withholding the necessary amounts for payment of the Zakat owed by the Saudi shareholders
and any income tax owed by the non-Saudi shareholders according to the applicable laws of the
Kingdom. The Bank will pay the required amounts to the authorities and deduct the Zakat owed by
the Saudi shareholders and any unreimbursed income tax of the non-Saudi shareholders from the
net profit due to these shareholders, respectively.
b) Allocating not less than 25 percent of the remaining net profit, after the deduction of the Zakat and
income tax as mentioned in paragraph (a) above, to the Statutory Reserve until this Reserve is equal
to at least the Paid-Up Capital.

In 2013, the Board of Directors proposed a cash dividend of SAR 440 million equal to 0.80 per share, net
of Zakat to be withheld from the Saudi shareholders totalling SAR 37.5 million. The Board of Directors
has also proposed a bonus share issue of 50,000,000 shares with a par value of SAR 10 per share, or
one bonus share for each eleven shares outstanding. The proposed cash dividend and bonus share issue
will be presented for approval in an ordinary general assembly meeting expected to convene in 2014.
In 2012, The Board of Directors proposed a cash dividend of SAR 385 million equal to SAR 0.70 per
share, net of Zakat to be withheld from the Saudi shareholders totalling SAR 31.6 million. The proposed
dividend was approved by the Bank’s shareholders in an ordinary general assembly meeting held on
Rabi’ II 29, 1434 (corresponding to March 11, 2013). The net dividends were paid to the shareholders
thereafter.
In 2011, the Board of Directors proposed a gross cash dividend for the year amounting to SAR
324.5 million. The dividend was equal to SAR 0.50 per share (SAR 275.0 million), plus the Zakat to
be withheld from the Saudi shareholders, amounting to SAR 0.10 per share (SAR 49.5 million). The
proposed dividend was approved by the Bank’s shareholders in an ordinary general assembly meeting
held on Rabi’II 25, 1433 (corresponding to March 18, 2012). The net dividends were paid to the Banks
shareholders thereafter.
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c) The remainder, after all allocations mentioned in paragraphs (a) and (b) above are made, shall be
used in any manner recommended by the Board of Directors and approved by the General Assembly.
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CHANGES IN THE BANK’S OWNERSHIP (BOARD OF DIRECTORS AND SENIOR EXECUTIVES)
The Board of Directors is composed of natural persons represented on the Board in their personal
capacities. Below is the list of the overall ownership of Bank’s shares and debt instruments by the Board
of Directors and senior executives and their immediate relatives who have an interest in such ownership.
Directors
Beginning of the Year
No.

Name

Debt
instruments

Shares

End of the Year
Shares

Debt
instruments

Net
Change

Percentage
of Change
%

1 Abdullah Jum’ah

3,666

-

3,666

-

-

0

2 Abdulrahman Al-Rawwaf

1,222

-

1,222

-

-

0

201,000

-

1,000

- (200,000)

(99.50)

-

-

166,707

- 166,707

100

5 Mishari Al-Mishari

2,444

-

2,444

6 Dr. Fouad Al-Saleh

-

-

159,998

1,222

-

1,222

-

-

0

-

-

1,000

-

1,000

100

3 Dr. Albulraouf Mana’a
4 Saleh Al-Athel

7 Abdulaziz Al-Khamis
8 Dr. Abdulaziz Alnowaiser

-

-

0

- 159,998

100

Senior Executives
No.

Name

1 Musaed Al-Mineefi
2 Ramzi Al-Nassar
3 David Johnson

Beginning of the Year
Shares

Debt
instruments

End of the Year
Shares

Debt
instruments

Net
Change

Percentage
of Change
%

1,178,730

-

1,262,520

-

83,790

7.11

155,392

-

186,236

-

30,844

19.85

30,500

-

50,000

-

19,500

63.93
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REGULATORY PAYMENTS
Zakat attributable to the Saudi shareholders paid by the Bank is deducted from their share of cash
dividends. Any unreimbursed income tax payable by the non-Saudi shareholders on their share of
profits is also deducted from cash dividends.
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The Bank paid SAR 18 million in Zakat on behalf of Saudi shareholders, and SAR 16.3 million of income
tax on behalf of its non-Saudi shareholders during the year ended December 31, 2013. The Bank also
paid SR 5.7 million in withholding tax on payments to non-residents made during the year ended
December 31, 2013.
The Bank has received assessments for additional Zakat, income tax, and withholding tax totaling
approximately SAR 16.7 million relating to the Bank’s 2003 through 2008 Zakat, Income tax, and
withholding tax filings. The bank has filed an appeal for these assessments.
The Bank has received assessments for additional Zakat totalling approximately SAR 185 million relating
to the Bank’s 2010 and 2011 Zakat filings. The assessments are primarily due to the disallowance of
certain long-term investments from the Zakat base of the Bank. The Bank, in consultation with its Zakat
advisors, has filed an appeal with the Department of Zakat and Income Tax, and is awaiting a response.
At the current time, a reasonable estimation of the ultimate additional Zakat liability, if any, cannot be
reliably determined.
The Bank paid SAR 24 million to the General Organization for Social Insurance for its employees,
including the employee share of SAR 11.1 million during the year ended December 31, 2013. The Bank
also paid approximately SAR 0.7 million for visa and other related governmental fees, and SAR 1.2
million in municipality and related fees during the year ended December 31, 2013.

REGULATORY PENALTIES AND FINES
During 2013, the Bank paid SAR 1.5 million in penalties and fines to the following regulatory agencies:
Saudi Arabian Monetary Agency

0.2

Municipalities

1.3

SAUDIZATION AND TRAINING
As a result of the Bank’s continuing commitment to increase Saudization, the percentage of Saudi
nationals to total staff as of December 31, 2013 remained strong at 79%. In addition, the Bank has
increased its female staff to reach 14% of the total workforce of the Bank.
During the year ended December 31, 2013, the Bank provided a total of 574 separate training courses
that were attended by 988 Saudi employees (Average 9.85 training days per Saudi National employee
during 2013).
The Bank also conducted training courses through a combination of e-Learning and Face-to-Face
training methods for all of the Bank’s staff in the areas of Anti-Money Laundering, Compliance and
Fraud. A total of 1,072 of Bank staff (88%) completed training using the blended methods available.
The Saudi Investment Bank continues to enrich its values-led philosophy by embedding this philosophy
into how it selects, assesses, recognizes, and provides training to staff, through a comprehensive LifeLong Learning environment. With this objective in mind, the Bank has designed and implemented a
number of Programs that target young Saudi Nationals while at the same time, regularly renewing and
reviewing the training needs of all employees. Furthermore, we have established an e- learning and elibrary portal which is accessible to all employees.
To further support this strategy, 2013 saw the launch of the Bank’s Young Hire Program to ensure that
the skills of our newly hired Saudi college and university graduate colleagues are properly trained for
the ever more complex challenges they will face in banking.

EMPLOYEE BENEFITS
Benefits payable to employees either at the end of their services or during the term of their employment
are accrued in accordance with guidelines set by the Saudi Arabian Labor Regulations and as per the
Bank’s policies. The amount of provision made during the year ended December 31, 2013 in respect of
employees end of service benefits was SAR 37.7 million. The balance of the accrued benefits outstanding
is approximately SAR 106.3 million as of December 31, 2013.
The Bank also offers to its eligible employees (“Employees”) equity shares in the Bank under an Employee
Stock Grant Plan (“Plan”). Under the terms of the Plan, employees are granted shares which vest over a
four-year period. The cost of the plan is measured by the value of the shares on the date purchased by
the Bank and recognized over the period in which the service condition is fulfilled using an appropriate
valuation model, and ending on the vesting date. Employee stock option shares are recorded by the
Bank at cost and presented as a deduction from the Bank’s equity as adjusted for any transaction
costs, dividends and gains or losses on sales of such shares. During 2013, the Bank vested 927,326
shares for a total cost of approximately SAR 13.4 million. The balance of the Plan as of December 31,
2013 is approximately SAR 29.4 million. For further information on this Plan, refer to Note 36 to the
consolidated financial statements.
In addition, the Bank grants to its eligible employees other types of security and savings plans that
are based on mutual contributions by the Bank and the employees. These contributions are paid to
the participating employees at the respective maturity date of each plan. The balance of the accrued
benefits outstanding for the Bank’s security plan is approximately SAR 21.5 million as of December 31,
2013. The balance of the accrued benefits outstanding for the Bank’s savings plan is approximately SAR
43.6 million as of December 31, 2013. The amount of provision made during the year ended December
31, 2013 for these plans was approximately SAR 10.0 million.
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The Bank also continues to deliver the Bank’s Saudi Graduate and Saudi Fast Track programs. Our Saudi
Graduate Program is a twelve month program designed to attract and retain the best applicants with
targeted candidates having a strong academic background and a high GPA university degree. The Saudi
FATRA program is designed to enable eligible Saudi staff to develop their business talents and assist
them into entering the Bank’s top management team of the future.
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RELATED PARTY CONTRACTS
Except for the information presented in Note 33 to the consolidated financial statements, there were no
other contracts with parties related to members of the Board of Directors, the Chief Executive Officer,
the Chief Financial Officer, or any of their relatives.
COMPOSITION OF THE BOARD OF DIRECTORS
The General Assembly, in its meeting of January 28, 2013 elected the Members of the Bank’s Board of
Directors (“Board”) for the next three-year term which began on February 14, 2013. These changes
resulted in the departure of Dr. Abdulaziz O’Hali, and Mr. Faysal Al-Bassam, and the entrance of Dr.
Abdulaziz Alnowaiser, Dr. Fouad Al-Saleh, and Mr. Saleh Al-Athel as new members. The Board is now
comprised of the following members:
Name

Position

Classification

Membership in other listed
Companies

Mr. Abdullah Jum’ah

Chairman

Independent and
Non-Executive

Zamil Industrial Investment

Mr. Abdulaziz Al-Khamis

Vice Chairman

Independent and
Non-Executive

National Petrochemical
– Saudi International
Petrochemical

Mr. Abdulrahman Al-Rawwaf

Board Member

Independent and
Non-Executive

-

Dr. Abdulraouf Mana’a

Board Member

Independent and
Non-Executive

Mr. Mishari Al-Mishari

Board Member

Mr. Saleh Al- Athel

Board Member

Dr. Fouad Al Saleh

Board Member

Dr. Abdulaziz Alnowaiser

Board Member

Independent and
Non-Executive
Independent and
Non-Executive
Independent and
Non-Executive
Independent and
Non-Executive

SAVOLA Group – Al-Marai
– Herfy Food Services Co¬Knowledge Economic City
Saudi Re for Cooperative
Reinsurance
Saudi Telecom Company
-
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The Board of Directors has the following committees:
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-

The Executive Committee is comprised of five Board members. This committee supervises the credit
and financial policies of the Bank.

-

The Audit Committee is comprised of five members: two Board members and three non-Board
members. The Audit Committee’s activities include supervising the Bank’s Internal Audit function,
recommending the appointment of the external auditors, overseeing the Compliance Committee,
and related activities.

-

The Nomination and Remuneration Committee is comprised of four Board members. This committee
is responsible for recommending to the Board of Directors appointments to membership of the
Board in accordance with the approved policies and standards, reviewing on an annual basis the
requirements for the suitable skills for membership of the Board of Directors, and reviewing the
structure of the Board of Directors and recommending changes thereto. It is also responsible to
recommend to the Board the approval of the Bank’s compensation policy and amendments thereto,
and other activities related to the Bank’s compensation policies and guidelines.

The composition of the three Board Committees is presented below:
Executive Committee
Mr. Abdulaziz Al-Khamis,
(Chairman)
Mr. Abdulrahman Al-Rawwaf
Dr. Fouad Al-Saleh
Mr. Mishari Al-Mishari
Mr. Abdulaziz Alnowaiser

Audit Committee

Nomination and Remuneration
Committee

Dr. Abdulraouf Mana’a,
(Chairman)

Mr. Abdulrahman Al-Rawwaf,
(Chairman)

Mr. Saleh Al- Athel

Dr. Fouad Al-Saleh

Mr.Abdullah Al-Anizi
(non-board)
Mr. Mnahi Al-Muraki
(non-board)
Mr. Saleh Al-Khulaifi
(non-board)

Mr. Mishari Al-Mishari
Mr. Saleh Al- Athel

DIRECTORS’ ATTENDANCE
Five Board of Directors meetings were held during 2013 as follows:
Date of Meeting
February 13, 2013
March 11, 2013
June 2, 2013

September 22, 2013

December 15, 2013

Members Attended
Abdullah Jum’ah, Abdulrahman Al-Rawwaf, Mishari Al-Mishari, Abdulaziz
Al-Khamis, Dr. Fouad Al-Saleh, Dr. Abdulaziz Alnowaiser, Saleh Al- Athel
Abdullah Jum’ah, Abdulrahman Al-Rawwaf, Mishari Al-Mishari, Abdulaziz
Al-Khamis, Dr. Fouad Al-Saleh, Dr. Abdulraouf Mana’a, Saleh Al- Athel
Abdullah Jum’ah, Abdulrahman Al-Rawwaf, Mishari Al-Mishari,
Abdulaziz Al-Khamis, Dr. Fouad Al-Saleh, Dr. Abdulraouf Mana’a, Saleh
Al- Athel, Dr. Abdulaziz Alnowaiser.
Abdullah Jum’ah, Abdulrahman Al-Rawwaf, Mishari Al-Mishari,
Abdulaziz Al-Khamis, Dr. Fouad Al-Saleh, Dr. Abdulraouf Mana’a, Saleh
Al- Athel, Dr. Abdulaziz Alnowaiser.
Abdullah Jum’ah, Abdulrahman Al-Rawwaf, Mishari Al-Mishari,
Abdulaziz Al-Khamis, Dr. Fouad Al-Saleh, Dr. Abdulraouf Mana’a, Saleh
Al- Athel, Dr. Abdulaziz Alnowaiser.

Date of Meeting
January 14, 2013
February 26, 2013
March 11, 2013
April 23, 2013
May 27, 2013
June 2, 2013

Members Attended
Faysal Al-Bassam, Abdulrahman Al-Rawwaf, Mishari Al-Mishari,
Abdulaziz Al-Khamis
Abdulaziz Al-Khamis, Abdulrahman Al-Rawwaf,
Dr. Abdulaziz Alnowaiser, Dr. Fouad Al-Saleh
Abdulaziz Al-Khamis, Abdulrahman Al-Rawwaf,
Dr. Fouad Al-Saleh
Abdulaziz Al-Khamis, Abdulrahman Al-Rawwaf,
Dr. Abdulaziz Alnowaiser, Dr. Fouad Al-Saleh
Abdulaziz Al-Khamis, Abdulrahman Al-Rawwaf,
Dr. Abdulaziz Alnowaiser, Dr. Fouad Al-Saleh
Abdulaziz Al-Khamis, Abdulrahman Al-Rawwaf,
Dr. Abdulaziz Alnowaiser, Dr. Fouad Al-Saleh

Mishari Al-Mishari,
Mishari Al-Mishari,
Mishari Al-Mishari,
Mishari Al-Mishari,
Mishari Al-Mishari,
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Twelve Executive Committee meetings were held during 2013 as follows:
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Members Attended

Date of Meeting
July 23, 2013

Abdulaziz Al-Khamis, Abdulrahman Al-Rawwaf, Mishari Al-Mishari,
Dr. Abdulaziz Alnowaiser, Dr. Fouad Al-Saleh

August 26, 2013

Abdulaziz Al-Khamis, Abdulrahman Al-Rawwaf, Dr. Fouad Al-Saleh

September 22, 2013
November 10, 2013
December 4, 2013
December 24, 2013

Abdulaziz Al-Khamis, Abdulrahman Al-Rawwaf,
Dr. Abdulaziz Alnowaiser, Dr. Fouad Al-Saleh
Abdulaziz Al-Khamis, Abdulrahman Al-Rawwaf,
Dr. Abdulaziz Alnowaiser, Dr. Fouad Al-Saleh
Abdulaziz Al-Khamis, Abdulrahman Al-Rawwaf,
Dr. Fouad Al-Saleh
Abdulaziz Al-Khamis, Abdulrahman Al-Rawwaf,
Dr. Abdulaziz Alnowaiser, Dr. Fouad Al-Saleh

Mishari Al-Mishari,
Mishari Al-Mishari,
Mishari Al-Mishari,
Mishari Al-Mishari,

Three Nomination and Remuneration Committee meetings were held during 2013 as follows:
Members Attended

Date of Meeting
January 14, 2013
March 10, 2013
December 4, 2013

Faysal Al-Bassam, Abdulrahman Al-Rawwaf, Mishari Al-Mishari,
Abdulaziz Al-Khamis
Abdulrahman Al-Rawwaf, Dr. Fouad Al-Saleh and
Mishari Al-Mishari
Abdulrahman Al-Rawwaf, Dr. Fouad Al-Saleh and
Mishari Al-Mishari

Saleh Al- Athel,
Saleh Al- Athel,

Five Audit Committee meetings were held during 2013 as follows:
Members Attended

Date of Meeting
January 28, 2013
March 10, 2013
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June 02, 2013
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September 22, 2013
December 15, 2013

Abdullah Jum’ah, Dr. Abdulraouf Mana’a, Saleh Al-Khulaifi, Hussein
Al-Hakim
Dr. Abdulraouf Mana’a,
Muraki, Saleh Al-Athel
Dr. Abdulraouf Mana’a,
Muraki, Saleh Al-Athel
Dr. Abdulraouf Mana’a,
Muraki, Saleh Al-Athel
Dr. Abdulraouf Mana’a,
Muraki, Saleh Al-Athel

Saleh Al-Khulaifi, Abdullah Al-Anizi, Mnahi AlSaleh Al-Khulaifi, Abdullah Al-Anizi, Mnahi AlSaleh Al-Khulaifi, Abdullah Al-Anizi, Mnahi AlSaleh Al-Khulaifi, Abdullah Al-Anizi, Mnahi Al-

DIRECTORS’ AND SENIOR EXECUTIVES’ REMUNERATION (in SAR’000)
Six Senior Executives
Independent and
who Received the Highest
Non-Executive Board
Remuneration including
Members
the CEO and CFO

Executive Board
Members

•

Remuneration

13,546

2,745

-

•

Allowances

5,644

404

-

•

Any Other
Remuneration payable
monthly or yearly

10,608

-

-

BOARD OF DIRECTORS’ DECLARATION
The Board of Directors hereby declares that to the best of its knowledge and belief and in all material
respects:
•

The accounting records have been properly prepared.

•

Effective internal controls have been established and applied.

•

There is no doubt on the going concern ability of the Bank.

AUDITORS
The Extraordinary General Assembly meeting held on March 11, 2013 appointed PricewaterhouseCoopers
and Deloitte & Touche as the Bank’s auditors for the financial year 2013.
CORPORATE GOVERNANCE IN THE KINGDOM OF SAUDI ARABIA
The Bank substantially complies with the corporate governance guidelines issued by SAMA on June 30,
2013, which will be effective on June 30, 2014. A detailed plan has been established by management,
and approved by the Board, to ensure full compliance with these guidlines.
The Bank also complies with the guidelines included in the Rules Governing the Companies in the
Kingdom of Saudi Arabia issued by the Capital Market Authority on 21/10/1427H corresponding to
12/11/2006G, except for the following:
Rule No.

Rule Requirements

Reason for non-application

Article 6 (d)

Investors who are judicial persons
and who act on behalf of others
- e.g. investment funds- shall
disclose in their annual reports
their voting policies, actual voting,
and ways of dealing with any
material conflict of interests that
may affect the practice of the
fundamental rights in relation to
their investments.

The Bank has no authority over
those shareholders with corporate
capacity obliging them to disclose
their voting and investment
policies. Also those investments
are immaterial relative to the
Bank’s total equity.

THE ANNUAL REVIEW OF THE EFFECTIVENESS OF INTERNAL CONTROL
The Bank’s internal control system includes the Bank's Internal Audit, Compliance, and Risk Management
Departments. These departments cover all aspects of the internal controls followed by the Bank. This is
accomplished through proper mechanisms available to assist in achieving the desired goals of the Bank,
while not affecting the objectivity and independence of these departments. These departments operate
in accordance with the requirements and supervisory controls provided through the regular annual
work plan approved by the relevant committees, which are all under the framework of compliance
requirements issued by SAMA.
The Bank’s management supports these departments and ensures the effectiveness and integrity of
internal control procedures, taking into consideration all internal and external regulations without
conflict.
As a result of this control framework, no material issues were reported.
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ACCOUNTING STANDARDS
The Bank follows the Accounting Standards for Financial Institutions promulgated by the Saudi Arabian
Monetary Agency (SAMA) and International Financial Reporting Standards (IFRS). The Bank also prepares
its consolidated financial statements in compliance with the Banking Control Law, the Regulations for
Companies in the Kingdom of Saudi Arabia, and the Bank’s Articles of Association.

21

Board of Directors’ Report
COMMUNITY SERVICE AND SUSTAINABILITY
The Bank continues its efforts to consistently fulfil its social responsibility through participation in
selected events, activities and programs that are specifically designed for serving its stated social
objectives. For this reason, the Bank is pleased to attend and to provide aid and assistance to all
segments of society. In order to enhance the Bank’s human relations, and the belief in the importance
of volunteering, the Bank supports the culture of volunteering and encourages employees to participate
in community service as a religious and national duty. This social responsibility is clearly manifested
through the sponsorship of a large number of important events and activities throughout the Kingdom
as summarized below.
The Bank participated in the World Diabetes Day ceremony where the Bank conducted a comprehensive
awareness and sports activity for all of the Bank's employees with the presence of senior management.
The Bank also celebrated International Volunteer Day by inviting all employees to participate in the
campaign “Winter Clothes” by donating clothing which was collected in special containers dedicated
and distributed in the Bank, including its branches.
In the field of sports, the Bank encourages and is pleased to support various sporting and entertainment
events for youth. In this regard, SAIB sponsored the finals of “the Custodian of the Two Holy Mosques”
cup soccer match between the Shabab and Itihad Teams, and the finals of the crown prince cup soccer
match between the Al-Nasir and Al-Hilal Teams.
In taking up its role as social development partners towards society and the nation at large, and on
the occasion of Ramadan, Bank staff distributed food baskets to a large number of poor families. Bank
staff also organized an initiative for greeting needy families by providing them with prepaid purchasing
vouchers that were distributed to a large number of families to purchase new clothes as part of a
campaign with the slogan "Offer them a feast gift and rejoice in your own feast".
The Bank also sponsored Sanad children’s village, for the benefit of children with cancer disease.
A team of dedicated volunteers was also formed under the annual plan of social responsibility, as part
the Bank’s efforts to consolidate and encourage the concept of volunteer work.
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The Bank is aware that its banking activities should help the sustainable development through its
constant endeavour that its activities will have an influential and direct effect that would be mutually
beneficial to the community and the environment. In marketing its products, the Bank also establishes
a link between its social duty and all of the Bank’s products and services.
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In 2013, The Bank was pleased to announce the release of its second annual Sustainability Report which
was compiled in accordance with the Global Reporting Initiative (GRI) resulting in an Application Level
B grade. The report outlines the Bank’s many sustainability efforts and achievements surrounding social,
economic and environmental events carried out in 2012. The Bank aims to demonstrate its long term
commitment to corporate sustainability, transparency and accountability through this major milestone
in sustainable development, and further utilize this report as a benchmark for future reports to track
and improve performance. Details of this report may be found on the Bank’s website under the section
entitled “Corporate Social Responsibility”.
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CONCLUSION
It is a pleasure, once again, for the Board of Directors to express its gratitude to the Government of
the Custodian of the Two Holy Mosques, King Abdullah Bin Abdulaziz Al-Saud, and in particular to
the Ministry of Finance and National Economy, as well as to the Saudi Arabian Monetary Agency and
the Capital Market Authority, for their continued and constructive support. The Board of Directors
would also like to thank its shareholders for their cooperation. The Board of Directors acknowledges
with appreciation the confidence of the Bank’s clients and shareholders, and finally the dedication and
loyalty of the Bank’s officers and staff.
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TEN-YEAR FINANCIAL HIGHLIGHTS
2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

Summary of Statement of Income (SAR Millions).
Total income

2,178

1,868

1,709

1,844

1,633

1,938

1,635

2,556

1,516

1,013

Total expense

762

632

628

570

556

428

484

454

352

296

1,416

1,236

1,081

1,274

1,077

1,510

1,151

2,103

1,164

717

129

324

373

845

555

997

329

97

100

130

1,287

912

708

429

522

513

822

2,006

1,064

587

Operating profit
Impairment Charges
Net income

Summary of Balance Sheet (SAR Millions).
Loans and advances, net

47,567 34,051 27,114 31,002 29,785 29,556 23,129 20,691 19,794 13,031

Investments, net

17,696 10,912

Investments in Associates

1,071

966

8,893
895

8,060 10,737 12,731 15,811 11,777 11,276
865

817

719

562

-

-

8,502
-

Total assets

80,495 59,067 51,946 51,491 50,148 53,596 46,542 40,845 39,581 28,544

Customers’ deposits

57,044 40,414 36,770 37,215 38,247 40,702 32,768 27,931 27,858 20,285

Total shareholders’ equity

10,253

9,379

8,557

8,141

7,428

6,609

6,770

6,001

5,307

3,509

Return on equity

13.11

10.17

8.48

5.51

7.43

7.67

12.88

35.48

24.14

19.12

Return on assets

1.84

1.64

1.37

0.84

1.01

1.03

1.88

4.99

3.12

2.34

Capital adequacy

15.12

17.62

19.12

17.29

14.48

13.71

21.91

24.71

22.56

22.79

Equity to total assets

12.74

15.88

16.48

15.81

14.81

12.33

14.55

14.69

13.41

12.3
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Qualitative Disclosures Under Pillar III of Basel III
for the year ended December 31, 2013

RISK EXPOSURE AND ASSESSMENT
The complexity of today’s financial sector, business operations, and diversity of geographical locations
requires identification, measurement, aggregation and effective management of risks and efficient
allocation of capital to derive an optimal risk and return ratio. The Saudi Investment Bank (the Bank)
manages its risks in a structured, systematic, and transparent manner through a broad-based risk
framework that embeds comprehensive risk management into the Bank’s organizational structure, risk
measurement, and monitoring processes.
The key features of The Bank’s comprehensive risk management framework include:
• The Board of Directors (The Board) provides overall risk management direction and oversight.
• Risk management is embedded as an intrinsic process and is a core competency for all of its
employees.
• The Bank manages its credit, market, operational, and liquidity risks in a coordinated manner within
the organization.
• The Bank’s risk management function is independent of the business units.
• The Bank’s internal audit function reports to the Board Audit Committee and provides independent
validation of the business unit’s compliance with risk policies and procedures and the adequacy and
effectiveness of the risk management framework on a bank-wide basis.
The risk management function ensures that:
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• The Bank’s overall business strategy is consistent with its risk policy approved by The Board.
• Appropriate risk management architecture and systems are developed and implemented.
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• The portfolio of risks and limits including the Board approved Risk Appetite Policy are routinely
monitored, including at appropriate management levels.
The risk management function therefore assists the Board and senior management in controlling and
actively managing the Bank’s over all risk.
Scope and Nature of Risk Reporting Tools
The comprehensive risk management framework enables the Bank to identify, assess, limit, and monitor
risks using a wide range of quantitative and qualitative tools. Some of these tools are common to a
number of risk categories, while others are tailored to the particular features of specific risk categories
and enable generation of information such as:
• Credit risk in commercial and consumer lending and other asset exposures such as collateral coverage
ratios, limit utilization, past due and alerts, among others;
• Quantification of the susceptibility of the market value of single positions or portfolios to changes
in market parameters (commonly referred to as sensitivity analysis); and
• Quantification of exposure to losses due to extreme movements in market prices or rates.
The Bank continuously assesses the adequacy and effectiveness of its reporting tools and metrics in light
of the changing risk environment.
Risk Management Processes
Through the comprehensive risk management framework, transactions and outstanding risk exposures
are quantified and compared against authorized limits, whereas non-quantifiable risks are monitored
against policy guidelines and key risk and control indicators. Any discrepancies, excesses, or deviations
are escalated for appropriate action.
SCOPE OF APPLICATION
The name of the top corporate entity in the group to which this framework applies is The Saudi
Investment Bank.

Qualitative Disclosures Under Pillar III of Basel III
for the year ended December 31, 2013

The results of subsidiaries acquired or disposed of during the year are fully included in the consolidated
statement of financial position and consolidated statement of income from the date of the acquisition
or up to the date of disposal, as appropriate. The Bank has the following three subsidiaries:
• Al-Istithmar Capital for Financial Securities and Brokerage Company, a limited liability company,
and is 100% owned by the Bank..
• SAIB BNP Paribas Asset Management Company, a limited liability company, and is 55% owned by
the Bank with the remaining 45% owned by Saudi and Foreign shareholders. (Under liquidation).
On September 25, 2011, The Capital Market Authority (“CMA”) approved a request submitted by
Alistithmar for Financial Services and Brokerage Company (Alistithmar) to acquire the net assets
of SAIB BNP Paribas Asset Management Company (AMCO). The CMA also approved Alistithmar’s
request to amend Alistithmar’s business profile to include all licensed activities (Dealing, Managing,
Arranging, Advising, and Custody). The Business Transfer Agreement between Alistithmar and
the AMCO shareholders was completed in December 2011 and the Net assets were acquired by
Alistithmar on December 31, 2011.
• Saudi Investment Real Estate Company, a limited liability company, and is 100% owned by the Bank.
The company has not yet commenced any significant operations.
Investments in associates are initially recognized at cost and subsequently accounted for under the
equity method of accounting. The Bank has investments in the following four associates:

• Saudi Orix Leasing Company (Orix). Orix is a Saudi Arabian closed joint stock company in Saudi
Arabia and the Bank holds a 38% interest. The principal activities of Orix include lease-financing
services in Saudi Arabia.
• Amlak International for Finance and Real Estate Development Co. (Amlak). Amlak is a Saudi Arabian
closed joint stock company in Saudi Arabia and the Bank holds a 32% interest. The principal activities
of Amlak include real estate finance products and services.
• Mediterranean & Gulf Insurance and Reinsurance Co. KSA (Medgulf). Medgulf is a joint stock
Company in Saudi Arabia and the Bank holds a 19% interest. The principal activities of Medgulf
include a full range of insurance products and services to the Saudi market.
The Bank also has a 20% interest in Naeem Investment Company, which has no operations.
The Bank has no other subsidiaries nor operates any other business activities outside of Saudi Arabia.
The Bank is subject to all laws and regulations of Saudi Arabia and is regulated by the Saudi Arabian
Monetary Agency (SAMA).The Bank also follows regulations issued by the Ministry of Commerce and
the Capital Market Authority (CMA).
There are no restrictions, or other major impediments, on the transfer of funds or regulatory capital
within the group.
CAPITAL STRUCTURE
The authorized, issued and fully paid up capital of the Bank consists of 550 million ordinary shares of
SAR 10 each as of December 31, 2013.
The total equity attributable to shareholders as of December 31, 2013 was SAR 10,253 million (2012:
SAR 9,379 million).
Tier I Capital as of December 31, 2013 was SAR 10,234 million, which is considered the core measure
of the Bank›s financial strength and includes share capital, reserves, retained earnings and minority
interests.
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• Amex Saudi Arabia Ltd. (ASAL). ASAL is a limited liability company with Amex (Middle East), Bahrain.
ASAL is incorporated in Saudi Arabia and the Bank holds a 50% interest. The principal activities of
ASAL include the issuance of credit cards and the offer of other American Express products in Saudi
Arabia.
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Tier II Capital as of December 31, 2013 was SAR 461 million, which consists of the allowed portions of
revaluation reserves and general provisions.
Tier I and Tier II Capital as of December 31, 2013 was SAR 10,695 million (2012: 8,990 million).
Eligible Reserves are created by appropriations of profit and are maintained for future growth and to
meet statutory requirements. The eligible reserves are mainly comprised of statutory reserves, other
reserves, and retained earnings.
CAPITAL ADEQUACY
While managing capital, the Bank’s objectives are to comply with the capital requirements set by SAMA
to safeguard the Bank’s ability to continue as a going concern and to maintain a strong capital base.
Capital adequacy and the use of regulatory capital are routinely monitored by the Bank’s management.
SAMA requires the Bank to hold a minimum level of regulatory capital and maintain a ratio of total
regulatory capital to risk-weighted assets (RWA) at or above the requirement of 8%.
The Bank monitors the adequacy of its capital using ratios established by SAMA. These ratios measure
capital adequacy by comparing its eligible capital with its balance sheet assets, commitments, and
notional amount of derivatives at a weighted amount to reflect their relative risk.
Internal Capital Adequacy and Assessment Plan
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A comprehensive analysis of capital assessment and adequacy, through the process of an Internal
Capital Adequacy Assessment Plan (ICAAP), is carried out by the Bank on an annual basis for which
robust models and commonly accepted methodologies are applied for the estimation of the minimum
required capital. This process is supported by the use of proprietary capital planning methodologies. The
analysis and results thereof are approved by the Board.
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Based on the detailed ICAAP analysis conclusions, the Bank’s balance sheet remains strong, and is
adequately capitalized for current and potential risks, which may be manifested during the next year.
Stress Testing Framework
In order to establish a firm and robust stress testing program, the Bank has a comprehensive stress
testing framework that allows the Bank to adopt stress testing practices and methodologies that make
stress testing an effective and integral part of the Bank’s risk management function, as well as to meet
regulatory requirements of SAMA.
The Bank has also appointed a Stress Testing Committee (STC) headed by the Chief Risk Officer and has
implemented a bank-wide Stress Testing Policy (STP) which has been approved by the Bank’s Board of
Directors. The STC, in accordance with the STP, has furthermore appointed a cross-functional team
designated as the Stress Testing Team (STT) to conduct the detailed stress testing with the results
submitted to the STC for its review and feedback.
The Bank’s Stress Testing framework specifies the frequency and schedule of stress tests and reporting
of the stress test results in accordance with SAMA’s requirements. It also outlines the roles and
responsibilities of the Bank’s Board of Directors, Asset–Liability Committee (ALCO), STC, and STT. It
further includes the responsibilities of the Bank’s Internal Audit and Compliance Department in the
stress-testing program.
The Stress Test results completed in 2013 and approved by the Board of Directors, show that the Bank is
adequately capitalized to withstand even severe stresses and would exceed the Basel minimum capital
ratio even under the severe stress scenario.
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RISK MANAGEMENT
Credit Risk Management
The Bank manages exposures to credit risk, which is the risk that one party to a financial instrument will
fail to discharge an obligation and cause the other party to incur a financial loss. Credit exposures arise
principally in lending activities that lead to loans and advances, and investment activities. There is also
credit risk embedded in off-balance sheet accounts, such as loan commitments.
Credit Risk Management Strategy
The approach to credit risk management is based on a foundation which preserves the independence and
integrity of credit risk assessment. Management and reporting processes are therefore combined with
clear policies, limits, and approval structures which guide the day-to-day initiation and management of
the Bank’s credit risk exposure. This approach includes credit limits that are established for all customers
after a careful assessment of their creditworthiness.
Standing procedures, outlined in the Bank’s Credit Policy Manual approved by the Board of Directors,
require that all credit proposals must either be reviewed and approved by the Credit Committee, or the
Board’s Executive Committee.
Whenever necessary, credit facilities are secured by acceptable forms of collateral to mitigate the
related credit risks.
The Board defines the Bank’s credit risk management strategy and approves significant credit risk
policies to ensure alignment of the Bank’s exposure with its overall risk policies.
The Bank also controls credit risk by monitoring credit exposures, limiting transactions with specific
counterparties, and by continually assessing the creditworthiness of counterparties.
The Bank’s credit risk management policies are also designed to identify and set appropriate risk limits
and to monitor the risks and adherence to those limits. Actual exposures against limits are routinely
monitored.
The Bank’s credit risk for derivatives represents the potential cost to replace the derivative contracts
if counterparties fail to fulfill their obligation, and to control the level of credit risk taken. The Bank
assesses counterparties using the same techniques as for its lending activities.
Concentrations of credit risk arise when a number of counterparties are engaged in similar business
activities, or activities in the same geographic region, or have similar economic features that would
cause their ability to meet contractual obligations to be similarly affected by changes in economic,
political or other conditions. Loan Portfolio Concentration risk is well managed and monitored under
the Bank’s Risk Appetite Policy.
Concentrations of credit risk indicate the relative sensitivity of the Bank’s performance to developments
affecting a particular industry or business or geographical location.
The Bank seeks to manage its credit risk exposure through diversification of lending activities to
ensure that there is no undue concentration of risks with individuals or groups of customers in specific
locations, businesses or industries.
The Bank also takes security when appropriate. In addition, the Bank seeks additional collateral from the
counterparty as soon as impairment indicators are noticed for the relevant individual loans or advances.
Management monitors the market value of collateral, requests additional collateral in accordance with
underlying agreements, and monitors the market value of collateral obtained during its review of the
adequacy of the allowance for impairment losses.
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The Bank also uses external ratings of the major rating agencies, where available.
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The Bank regularly reviews its credit risk management policies and systems to reflect changes in market
products and emerging best practices.
Credit Risk Management Structure
Senior management and respective committees implement the Board’s credit risk strategy and develop
policies and procedures for identifying, assessing, monitoring, and controlling credit risk.
The Bank’s Executive Committee meets periodically to review loan portfolio quality and standards and
to approve credits above predetermined levels. The Bank’s Audit Committee appointed by the Board
reviews the audit reports submitted by the Bank’s Internal Auditor throughout the year.
Key Features of Credit Risk Management
Credit facilities are granted based on detailed credit risk assessments which consider the purpose of the
facility and source of repayment, prevailing and potential macro-economic factors, industry trends, and
the customer’s positioning within its industry peer-group.
In compliance with SAMA regulations, lending to individual board members and related parties is fully
secured and monitored by the Credit Committee. Such transactions are made on substantially the same
terms, including special commission rates and collateral, as those prevailing at the time for comparable
transactions with unrelated parties.
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All new proposals and or material changes to existing credit facilities are reviewed and approved by the
Credit Committee and / or by the Executive Committee within the provisions of the Credit Policy Guide
approved by the Board.
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The credit facility administration process is undertaken by a segregated function to ensure proper
execution of all credit approvals and maintenance of documentation, and proactive control over
maturities, expiry of limits, collateral valuation, and legal covenants.
Credit Risk Monitoring, Reporting and Measurement System
The Bank’s exposures are continuously monitored through a system of triggers and early-warning
signals aimed at detecting adverse symptoms that could result in deterioration of credit risk quality.
The triggers and early-warning systems are supplemented by facility utilization and collateral valuation
monitoring together with a review of upcoming credit facility expiration and market intelligence to
enable timely corrective action by management. The results of the monitoring process are reflected in
the Bank’s internal rating process.
Credit risk is monitored on an ongoing basis with formal monthly and quarterly reporting to the Credit
Committee, senior management, and the Board to ensure awareness of shifts in credit quality and
portfolio performance along with changing external factors such as economic and business cycles.
Consumer credit risk reporting also includes a daily dashboard for consumer and small business lending,
classification, and delinquency monitoring.
Specialized and focused Special Credit Unit teams handle the management and collection of problem
credit facilities and take any legal action if required.
Credit Risk Mitigation Strategy
Portfolio diversification is the cornerstone of the Bank’s credit risk mitigation strategy, which is
implemented through customer, industry, and geographical limit structures.
To ensure diversification at the portfolio level, interrelated companies with the same management or
ownership structure are classified and treated as one entity. The Bank limits its credit concentration per
entity to twenty five percent of the Bank’s capital and reserves as per SAMA regulations.
Credit risk mitigants such as collateral and guarantees are effective mitigating factors within the Bank’s
portfolio and collateral quality is continuously monitored and assessed.
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Past-due and impairment
Credit facilities are classified as past due when a payment has not been received on its contractual
payment date, or if the facility is in excess of pre-approved limits.
A credit facility is considered impaired if the interest or a principal installment is past due for more than
90 days and the exposure is downgraded to a non-performing category.
Approaches for Specific and General Impairment
Non-performing loans are managed and monitored as irregular facilities and are classified into Substandard and Doubtful categories which are then used to guide the provisioning process of general as
well as specific impairment provisions.
The Bank uses a credit classification system as a tool to assist in managing the quality of credit risk
within the lending portfolio. The Bank maintains ten classification grades that differentiate between
performing, past due but not impaired, and impaired portfolios, and allocates portfolio provisions and
specific provisions accordingly.
The Credit Committee conducts quality classification exercises over all of its existing borrowers subject
to the guidelines provided in the Credit Policy Guide.
Consumer loan loss provisions are allocated on the basis of portfolio provisioning in compliance with
SAMA regulatory requirements.

The Bank uses external ratings (where available) from Fitch, S&P and Moody’s to supplement internal
ratings during the process of determining credit limits. Unrated public issue instruments are riskweighted at 100% for capital adequacy purposes.
Standardized Approach and Supervisory Risk Weights
The bank currently uses the Standardized Approach for the credit risk capital calculation charge under
SAMA guidelines as amended from time to time. The Bank uses the ratings issued by Standard & Poor’s
(S&P), Moody’s, and Fitch, which are the ECAIs approved by SAMA for the Standardized Approach.
There has been no change in the ECAI used by the Bank during 2013. The Bank has not yet implemented
the internal ratings-based (IRB) Approach.
The Bank does not use any specific agency exclusively for any particular type of exposure. The available
ratings of any of the above three approved ECAIs on the obligors classified as Sovereign, Public Sector
Entities, Multilateral Development Banks, Banks and Security Firms, and Corporates are used for risk
weighting the exposures on them. The Bank’s exposure to the obligor will reflect the correct issue rating
from an acceptable ECAI long-term issuer rating.
Distinction between long-term and short-term claims is made only in respect of claims on banks.
Generally, short-term ratings are deemed to be issue specific to be used only for the rated short-term
facility. Short-term ratings are not used for any other short-term claims. If there are three or more
assessments with different risk weights, the assessments corresponding to the two lowest risk weights
are referred to and the higher of those risk weights is applied.
In general, the Bank follows the guidelines issued by SAMA with respect to the use of ECAI ratings.
The alignments of the ratings of each ECAI are made as per the standard mapping published by SAMA.
Exposure Related To Counterparty Credit Risk
The Bank manages and controls credit risk by monitoring credit exposures, limiting transactions with
specific counterparties, and continually assessing the creditworthiness of counterparties.
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The adequacy of provisions are regularly reviewed and adjusted according to a portfolio risk analysis
undertaken on a monthly basis.
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The Bank’s risk management policies are designed to identify and to set appropriate risk limits and to
monitor the risks and adherence to limits. Actual exposures against limits are routinely monitored.
In addition to monitoring credit limits, the Bank manages the credit exposure relating to any trading
activities. The Bank may close out transactions or assign them to other counterparties to mitigate credit
risk.
The Bank’s credit risk for derivatives represents the potential cost to replace the derivative contracts if
counterparties fail to fulfill their obligation. To control the level of credit risk taken, the Bank assesses
counterparties using the same techniques as for its lending activities.
Securitization
The Bank does not have any Securitization exposure or risk.
Market Risk Management
The Bank recognizes market risk as the risk due to potential losses in on-and off-balance sheet positions
arising from movements in market prices such as interest rates, foreign exchange rates, equity prices
and commodity prices.
Market-Risk Management Framework
The Bank has in place a market-risk management framework which governs the Bank’s trading and nontrading activities related to market risk. The Bank separates market risk related activities between its
banking book and its trading book. The relevant department heads within the Treasury and Investment
Group are responsible for managing market risk arising from any trading investment and ALM activities.
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The Bank’s Asset Liability Committee (ALCO) is responsible for management and oversight of market risk
inherent within the Bank’s trading and non-trading activities.
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The Market Risk Department is responsible for monitoring and reporting the Bank’s market risk exposures.
For regulatory capital purposes, the Bank calculates its market risk capital requirements according to
the Standardized methodology.
All activities giving rise to market risk are conducted within a structure of approved credit and position
limits.
Monitoring of Market Risk
The main objective of market risk management is to manage the risks resulting from changes in market
factors so that they are at acceptable levels and in line with the overall risk management policies
of the Bank. The Bank has established a market risk management policy and specified market risk
measurements and limits in accordance with the nature and complexities of its financial activities
included in the Bank’s Treasury Policy Guide approved by the Board of Directors. The ALCO, Treasury and
Investment Group and the Market Risk Departments are primarily responsible for managing, monitoring
and controlling this risk in accordance with approved policies.
Liquidity risk in the banking book is routinely monitored through liquidity risk limits based on shortterm and long-term maturities, loan-to-deposit ratios, and SAMA liquidity ratios such as the daily
liquidity ratio, liquidity coverage ratio and net stable funding ratio.. The bank manages it’s liquidity
through domestic money markets including swaps and repo markets and through international money
markets such as US dollar and GCC markets.
Diversification of funding is an important component of the Bank’s liquidity management strategy. The
two largest components of customer deposits include time deposits and commodity deposits. The Bank
conducts liquidity-risk stress tests whereby the stress scenarios incorporate both internal and external
liquidity risk factors. The Bank’s stress tests in 2013 showed that the Bank has continued to maintain a
sufficient excess amount of liquidity in various stressed scenarios.

Qualitative Disclosures Under Pillar III of Basel III
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Interest Rate Risk in the Banking Book
Interest rate risk in the banking book (IRRBB) is the exposure of the Bank’s financial position to adverse
movements in interest rates. Changes in interest rates affect earnings by changing its net special
commission income and also affect the underlying value of assets, liabilities and off-balance sheet
financial instruments. The main sources of interest rate risk are repricing risk, yield curve risk, basis risk,
and optionality risk.
The Bank’s interest rate risk management process includes implementation of interest rate strategies
and policies, gap analysis of rate sensitive assets and liabilities in banking activities, as well as a system
of internal controls. In particular, they address the need for effective interest rate risk measurement and
monitoring and related control functions within the interest rate risk management process.
The Bank has introduced an Interest Rate Risk Management (IRMM) system to manage its interest rate
risk and includes a set of strategies, policies, operational procedures, and control practices. The interestrate risk in the banking book is managed through a gap limit structure and the risk on capital by using
economic value analysis which is supplemented by periodic analysis of various scenarios to capture the
extreme indicative measure of net special commission income to interest rate changes.
The Bank actively manages interest rate risk in the banking book based on interest rate maturity limits
approved by ALCO. All interest rate sensitive assets and liabilities are segregated according to their
appropriate interest re-pricing maturity dates, currency and gaps, and are managed accordingly.

To hedge and minimize interest risk due to interest rate movements, the Bank uses approved hedging
products and strategies to periodically rebalance assets and liabilities to bring interest rate sensitive
positions within desired tolerance levels.
Equity Price Risk in the Banking Book
Substantially all of the equities in the banking book are actively quoted on the Saudi stock exchange
on a daily basis and are liquid.
Investments in associates are strategic in nature and are accounted for using the equity method of
accounting.
Operational Risk Management
The Bank manages Operational Risk, which is defined in the Basel III accord and also adopted by
the Bank. Operational Risk is defined as the risk of loss resulting from inadequate or failed internal
processes, people and systems or from external events. Operational Risk includes Legal Risk but also
excludes Strategic and Reputational Risks.
Strategies and Processes
The Bank›s Operational Risk Management Framework approved by the Board provides a structured
approach to identify, assess, monitor, and control operational risk through:
• Conducting Risk and Control Self-Assessment (RCSA) workshops;
• Monitoring of agreed Action Plans that have emerged as a result of RCSA workshops;
• Maintaining operational risk loss event databases for analysis and reporting;
• Implementing and monitoring of Key Risk Indicators; and
• Creating awareness about the operational risk management among the Bank employees through
e-learning;
An operational risk appetite matrix is also used for monitoring operational risk losses on an ongoing
basis.
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The Bank also monitors the potential long-term effects of changes in the interest rates on the present
value of all future cash flows by using economic value of equity analysis to analyze and measure the
risk on capital.
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The key components of this framework are comprehensively documented through policies and
procedures.
Structure and Organization of Operational Risk Management Function
ALCO has the overall responsibility of supervising the implementation of the operational risk framework
across the Bank.
The Operational Risk Management Department (ORMD) functions as part of the Risk Management
Group. The Bank has adopted a structured and proactive approach for the management of operational
risks. The ORMD is subject to regular audit by the Bank’s Internal Audit Department.
Scope and Nature of the Operational Risk Management Function
The ORMD collects data related to operational losses from day-to-day operations and feeds the same
into the Operational Risk Management system. This covers activities including:
• Feeding the results of RCSA workshops for risk and control assessment;
• Providing follow-up on actions;
• Maintaining an Operational Risk Loss Event Database; and
• Generating various standard reports for monitoring and control.
Any new products of the Bank are also assessed for inherent operational risks. The Bank’s insurance
contracts are also subject to ORMD review on an annual basis. The outsourcing contracts of the Bank
are also reviewed by the ORMD from an operational risk perspective.
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The Bank is currently using the Basic Indicator Approach of the Basel III Accord to arrive at the
Operational Risk Capital Charge by taking 15% of the average gross income of the Bank for the last
three years as defined under section 650 of the Basel III Accord included in SAMA Basel III guidelines.
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نطاق وطبيعة وظيفة إدارة المخاطرالتشغيلية
تقوم ادارة املخاطر الت�سغيلية املتعلقة جلمع البيانات املتعلقة باخل�سائر الت�سغيلية ب�سكل يومي ويتم تغذية البيانات يف نظام اإدارة
املخاطر الت�سغيلية وتغطي الن�ساطات التالية:
• اإدخال نتائج حلقات عمل مراقبة املخاطر والتقييم الذاتي.
• توفر الية للمتابعة.
• املحافظة على قاعدة بيانات اخل�سائر واملخاطر الت�سغيلية واخل�سائر املحتملة.
• اإن�ساء تقارير مبوا�سفات خمتلفة للرقابة والتحكم.
ويتم تقييم اأي من املنتجات اجلديدة للبنك ملواجهة املخاطر الت�سغيلية ال�سمنية .تخ�سع عقود التاأمني للبنك ملراجعة خماطرها
الت�سغيلية على ا�سا�س �سنوي .واأي�سا يتم مراجعة املخاطر الت�سغيلية للعقود االخرى بالبنك.
ي�ستخدم البنك حاليا طريقة املوؤ�سراالأ�سا�سي التفاق بازل الثالث للو�سول اإىل خماطر راأ�س املال الت�سغيلي باأخذ  % 15من متو�سط
اإجمايل الدخل كما هو حمدد مبوجب املادة  650من اتفاق بازل الثالث للبنك ح�سب توجيهات موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي لبازل
الثاين على مدى ال�سنوات الثلث املا�سية.
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يدير البنك ب�سكل فعال ون�سط خماطر اأ�سعار الفائدة يف املحفظة البنكية بناء على حدود ا�ستحقاقات اأ�سعار الفائدة املعتمدة
من قبل جلنة املوجودات واملطلوبات .ويتم ف�سل كافة االأ�سول واملطلوبات احل�سا�سة لل�سعر طبقا لتواريخ ا�ستحقاق اإعادة الت�سعر
امللئمة وتتم اإدارتها ب�سكل فعال.
يراقب البنك االآثار طويلة املدى للتغرات يف اأ�سعار الفائدة على القيمة احلالية لكافة التدفقات النقدية امل�ستقبلية وذلك با�ستخدام
حتليل القيمة االقت�سادية من اأجل حتليل وقيا�س املخاطر على راأ�س املال.
من اأجل التحوط وتخفي�س خماطر اأ�سعار الفائدة ونتيجة التقلبات يف اأ�سعار الفائدة ي�ستخدم البنك منتجات وا�سرتاتيجيات حتوط
معتمدة من اأجل اإعادة موازنة الأ�سول واملطلوبات على اأ�سا�س دوري وذلك الإعادة املراكز احل�سا�سة الأ�سعار الفائدة اإىل امل�ستويات
التي ميكن حتملها.
مخاطر أسعار األسهم في دفاتر البنك
يتم تداول جميع اال�سهم يف دفاتر البنك يف ال�سوق املالية ال�سعودية على اأ�سا�س يومي ،وتكون �سائلة .هناك جزء �سئيل من ا�سهم
املحفظة اليتم تداولها.
تعترباال�ستثمارات يف ال�سركات الزميلة هي ذات طابع ا�سرتاتيجي وتتم املحا�سبة عنها با�ستخدام طريقة حقوق امللكية.
إدارة المخاطر التشغيلية
يقوم البنك باإدارة املخاطر الت�سغيلية  ،والتي مت تعريفها يف اتفاق بازل الثالث ومت اعتمادها من قبل البنك .يتم تعريف املخاطر
الت�سغيلية وخماطر اخل�سارة الناجمة عن عدم كفاية العمليات الداخلية اأو ف�سل االأ�سخا�س اأواالأنظمة ،اأو من اأحداث خارجية.
وت�سمل املخاطر الت�سغيلية املخاطر القانونية ولكنه ي�ستثني املخاطر اال�سرتاتيجية وخماطرال�سمعة.
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االستراتيجيات والعمليات
اطار اإدارة املخاطر الت�سغيلية االإطارية يف البنك وافق عليها جمل�س االدارة والذي يوفر نهج منظم لتحديد وتقييم ور�سد ومراقبة
املخاطر الت�سغيلية من خلل :
•
•
•
•
•

اإجراء حلقات عمل عن مراقبة املخاطر والتقييم الذاتي.
الر�سد الدقيق خلطط العمل املتفق عليها التي ظهرت نتيجة لور�س عمل مراقبة املخاطر والتقييم الذاتي.
املحافظة على قاعدة بيانات اخل�سائر واملخاطر الت�سغيلية واخل�سائر املحتملة.
تنفيذ ور�سد موؤ�سرات املخاطر الرئي�سة.
خلق الوعي حول اإدارة املخاطر الت�سغيلية بني موظفي البنك عن طريق التعليم االلكرتوين.

يتم تقييم م�سفوفة املخاطر الت�سغيلية لر�سد خ�سائر املخاطر الت�سغيلية على اأ�سا�س م�ستمر.
يتم توثيق كامل العنا�سر االأ�سا�سية يف هذا االإطار من خلل ال�سيا�سات واالإجراءات.
هيكل وتنظيم وظيفة إدارة المخاطر التشغيلية
تتحمل جلنة ادارة اال�سول وااللتزامات امل�سوؤولية ال�ساملة يف االإ�سراف على مراقبة اإطار املخاطر الت�سغيلية يف خمتلف اأنحاء
البنك.
تعترب وظيفة اإدارة املخاطر الت�سغيلية كجزء من جمموعة اإدارة املخاطر .وقد اعتمد البنك منهج منظم الإدارة املخاطر الت�سغيلية.
وتخ�سع ادارة املخاطر الت�سغيلية لعمليات مراجعة منظمة من قبل ادارة املراجعة الداخلية يف البنك.
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إطار إدارة مخاطر السوق
يوجد لدى البنك �إدارة خماطر ال�سوق والتي حتكم خماطر �أن�شطة املتاجرة وغري املتاجرة للبنك املتعلقة مبخاطر ال�سوق .بحيث
يف�صل البنك االن�شطة ذات ال�صلة مبخاطر ال�سوق بني دفاتر املتاجرة ودفاتر البنك.
مدراء الإدارات �ضمن جمموعة الإ�ستثمار واخلزينة م�سئولني عن ادارة خماطر ال�سوق النا�شئة من �أن�شطة املتاجرة واال�ستثمار
و�إدارة الأ�صول والإلتزامات.
جلنة �إدارة الأ�صول والإلتزامات م�سئولة عن ر�صد ورقابة املخاطر املت�أ�صلة يف ان�شطة املتاجرة وغري املتاجرة يف البنك.
�إدارة خماطر ال�سوق هي امل�سئولة عن ر�صد و�إبالغ �أي خماطر �سوق حمتملة يتعر�ض لها البنك.
ولأغرا�ض رقابية يتم �إحت�ساب خماطر ال�سوق ور�أ�س املال املطلوب ح�سب الطريقة املوحده.
جتري جميع الأن�شطة التي ت�ؤدي اىل خماطر ال�سوق �ضمن هيكل الإئتمان املعتمد.
مراقبة مخاطر السوق
يعترب الهدف الأ�سا�سي لإدارة خماطر ال�سوق �إدارة املخاطر الناجتة عن التغريات يف حمددات ال�سوق لتكون عند م�ستويات مقبولة
ح�سب �إطار �سيا�سة �إدارة املخاطر يف البنك .قام البنك بتحديد �سيا�سة �إدارة خماطر ال�سوق كما هو مو�ضح يف دليل �سيا�سة
اخلزينة والتي حتدد امل�ستويات املقبولة ح�سب طبيعة وتعقيد العمليات املالية .يقوم كل من جلنة �إدارة املوجودات واملطلوبات و�إدارة
اخلزينة واال�ستثمار و�إدارة خماطر ال�سوق مب�سئولية �إدارة ورقابة والتحكم يف هذه املخاطر ح�سب هذه ال�سيا�سة

يعترب تنويع التمويل مكونا هاما من مكونات �إ�سرتاتيجية �إدارة ال�سيولة يف البنك .وي�شمل �أكرب مكونني لودائع العمالء – الودائع
لأجل و �إتفاقيات املرابحه بال�سلع .يقوم البنك بعمل �إختبارات والتي ت�أخذ يف االعتبار خماطر ال�سيولة الداخلية واخلارجية� .أظهر
�إختبار 2012م �أن البنك ال زال يحتفظ مبقدار �إ�ضايف من ال�سيولة ح�سب �إعتبارات متعددة.
مخاطر أسعار الفائدة في المحافظ البنكية
�إن خماطر �أ�سعار الفائدة يف املحفظة البنكية هي انك�شاف الو�ضع املايل للبنك للتقلبات املعاك�سة يف �أ�سعار الفائدة .وميكن للتقلبات
يف �أ�سعار الفائدة �أن ت�ؤثر على الأرباح من خالل تغيري �صايف دخل العموالت اخلا�صة وت�ؤثر �أي�ضا على القيمة ذات العالقة لأ�صول
البنك والتزاماته و�أدوات خارج قائمة املركز املايل .وتتمثل امل�صادر الرئي�سية ملخاطر �أ�سعار الفائدة يف خماطر متكررة ،خماطر
منحنى الإيرادات ،املخاطر الأ�سا�سية وخماطر اخليارات.
ت�شمل عملية �إدارة خماطر �أ�سعار الفائدة لدى البنك تنفيذ �إ�سرتاتيجيات و�سيا�سات �أ�سعار الفائدة وحتليل الثغرات للأ�صول
وااللتزامات احل�سا�سة للأ�سعار يف الأن�شطة امل�صرفية ،و�أي�ضا نظام ال�ضوابط الداخلية .وبالتحديد ،ف�إنها تعالج احلاجة للقيا�س
الفعال ملخاطر �أ�سعار الفائدة ووظائف املراقبة والتحكم املتعلقة �ضمن �إجراءات �إدارة خماطر �أ�سعار الفائدة.
قدم البنك نظام ادارة خماطر ا�سعارالفائدة لإدارة املخاطر املتعلقة ب�سعر الفائدة ويتم تعريفها على �أنها جمموعة من
اال�سرتاتيجيات وال�سيا�سات والإجراءات واملمار�سات التنفيذية الالزمة لتحقيق ال�سيطرة على ادارة خماطر �سعر الفائدة .تتم �إدارة
خماطر �أ�سعار الفائدة يف دفاتر البنك من خالل هيكل «الفجوة» واملخاطر على ر�أ�س املال با�ستخدام حتليل القيمة االقت�صادية
والتي تكملها بالتحليل الدوري عن طريق ال�سيناريوهات وذلك الي�ضاح التغري يف �صايف دخل العموالت اخلا�صة لأ�سعار الفائدة.
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تتم مراقبة خماطر ال�سيولة يف املحفظة البنكية من خالل حدود خماطر ال�سيولة بناء على اال�ستحقاقات ق�صرية وطويلة املدى
ون�سبة القرو�ض �إىل الودائع ون�سب ال�سيولة املتوافقة مع م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي مثل ن�سبة ال�سيولة اليومية ون�سبة تغطية
ال�سيولة .يقوم البنك ب�إدارة ال�سيولة لديه عن طريق ال�سوق املالية املحلية و�أ�سواق املقاي�ضات و�أ�سواق �إعادة ال�شراء ،وعن طريق
�أ�سواق املال العاملية ك�سوق الدوالر الأمريكي و�أ�سواق دول جمل�س التعاون اخلليجي.
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الطريقة الموحدة وأوزان المخاطر اإلشرافية
ي�ستخدم البنك حالي ًا الطريقة املوحدة حل�ساب تكلفة ر�أ�س املال لتغطية املخاطر الإئتمانية ح�سب ما تن�ص عليه تعليمات م�ؤ�س�سة
النقد العربي ال�سعودي والتي تعدل من وقت الخر .ي�ستخدم البنك التقييمات ال�صادرة عن وكالة (�ستانداردز �أند بورز) ووكالة
(موديز) ووكالة (فيت�ش) وهي وكاالت التقييم املعتمدة من قبل م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي بالن�سبة للطريقة املوحدة .مل
يح�صل �أي تغيري يف وكاالت التقييم االئتماين اخلارجية التي يعتمد عليها البنك خالل عام 2013م ،كما �أن البنك مل يطبق بعد
طريقة التقييم الداخلي.
ال ي�ستخدم البنك �أية وكالة تقييم خا�صة ح�صرا لأي نوع حمدد من املخاطر .ت�ستخدم التقييمات املتوفرة لأي من وكاالت التقييم
اخلارجية الثالثة املعتمدة املذكورة �أعاله على املدين وامل�صنفة حتت �سيادية� ،أو كيانات قطاع عام� ،أو بنوك تنمية متعددة الأطراف
� ،أو بنوك وم�ؤ�س�سات �أوراق مالية ،و�شركات وذلك من �أجل درجة خماطر انك�شاف البنك عليها .ما مل يكن انك�شاف البنك على
املدين يحمل درجة ت�صنيف �إ�صدار حايل من م�ؤ�س�سة تقييم مقبولة ف�إن حقوق امل�صدر على املدى البعيد على املقرت�ض/الطرف
االخر ت�ستخدم �شريطة �أن ال يكون انك�شاف البنك �أقل من �أي انك�شاف قدمي غري م�ؤمن على املدين املعني.
يتم التمييز بني املطالبات طويلة وق�صرية املدى فقط فيما يتعلق باملطالبات على البنوك .وعلى العموم ف�إن التقييمات على املدى
القريب تعترب على �أنها �إ�صدار خا�ص يجب ا�ستعماله فقط للت�سهيالت ق�صرية املدى املقيمة .وبذلك ف�إن التقييمات على املدى
القريب ال ت�ستخدم لأية مطالبات قريبة املدى �أخرى .يف حالة وجود ثالثة تقديرات �أو �أكرث ذات �أوزان خماطر خمتلفة في�شار �إىل
التقديرات املوافقة لأقل وزين خماطر ويتم تطبيق الوزن الأعلى بينهما.
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ب�شكل عام يتبع البنك التوجيهات ال�صادرة عن م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي فيما يخ�ص االعتماد على وكاالت التقييم االئتماين
اخلارجية .يتم تطبيق توافق التقييمات ال�صادرة عن وكاالت التقييم االئتماين اخلارجية ح�سب اخلطط ال�صادرة عن م�ؤ�س�سة
النقد العربي ال�سعودي.
اإلفصاح العام لالنكشاف المتعلق بالمخاطر االئتمانية لألطراف األخرى
ي�سعى البنك للتحكم باملخاطر االئتمانية من خالل مراقبة االنك�شاف االئتماين وتخفي�ض املعامالت مع �أطراف �أخرى حمددة
و�أي�ضا تقييم اجلدارة االئتمانية للأطراف الأخرى ب�شكل م�ستمر.
�إن �سيا�سات �إدارة املخاطر بالبنك م�صممة لتحديد وو�ضع حدود خماطر مالئمة وملراقبة املخاطر والتقيد باحلدود املو�ضوعة .وتتم
مراقبة املخاطر الفعلية مقابل احلدود املو�ضوعة على �أ�سا�س يومي.
�إ�ضافة �إىل مراقبة احلدود االئتمانية ف�إن البنك يدير املخاطر االئتمانية ذات العالقة ب�أن�شطة املتاجرة من خالل الدخول يف
اتفاقيات عالقات رئي�سية وترتيبات �ضمانات �إ�ضافية مع الأطراف الأخرى يف ظروف مالئمة وحتديد فرتة املخاطر .ويف بع�ض
احلاالت ميكن �أن يقفل البنك معامالت �أو تخ�صي�صها لأطراف �أخرى من �أجل خف�ض املخاطر االئتمانية.
متثل خماطر البنك االئتمانية للم�شتقات التكلفة املحتملة ال�ستبدال عقود امل�شتقات يف حالة �إخفاق الأطراف الأخرى يف الوفاء
بالتزاماتها ،وملراقبة م�ستوى املخاطر االئتمانية التي يتم تبنيها ف�إن البنك يقيم الأطراف الأخرى با�ستخدام نف�س الأ�ساليب كما
هو احلال بالن�سبة لأن�شطة الإقرا�ض.
التسنيد
ال يوجد لدى البنك ال�سعودي لال�ستثمار �أي انك�شاف /خماطر ت�سنيد.
إدارة مخاطر السوق
يعرف البنك خماطر ال�سوق باخل�سائر املحتملة يف البنود ما يف قائمة املركز املايل وما يف خارجه والناجتة عن التحركات يف �أ�سعار
ال�سوق للعموالت و�أ�سعار ال�صرف و�أ�سعار ال�سلع والأ�سهم.
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واملجل�س ل�ضمان اطالع الإدارة العليا على التغري يف النوعية االئتمانية جنبا �إىل جنب مع العوامل اخلارجية املتغرية كالدورات
االقت�صادية ودورات قطاع الأعمال.
ت�شمل تقارير املخاطر االئتمانية اال�ستهالكية لوحة قيا�س يوميه للقرو�ض اال�ستهالكية وقرو�ض امل�ؤ�س�سات ال�صغرية مع الت�صنيف
ومراقبة التعرث .ويقوم فريق متخ�ص�ص «وحدة الإئتمان اخلا�صة» مبعاجلة �إدارة وحت�صيل الت�سهيالت االئتمانية املتعرثة ويقوم
باتخاذ اي اجراءات قانونية حيثما لزم الأمر.
إستراتيجية الحد من المخاطر االئتمانية
يعترب تنويع املحافظ حجر الزاوية يف �إ�سرتاتيجية احلد من املخاطر االئتمانية يف البنك والتي يتم تنفيذها على نطاق العميل
والقطاع وهياكل احلدود اجلغرافية.
ل�ضمان التنويع على م�ستوى املحافظ ت�صنف ال�شركات املرتبطة ببع�ضها البع�ض ذات الهيكل الإداري الواحد �أو هيكل امللكية الواحد
وتعامل على �أنها كيان واحد .وح�سب تعليمات م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ي�ضع البنك �سقف لرتكزه الإئتماين جتاه كل كيان مبا
ال يتجاوز  %25من ر�أ�س مال البنك واحتياطاته.
�إن حمددات املخاطر االئتمانية كالت�أمينات الإ�ضافية وال�ضمانات تعترب عوامل م�ساندة فعالة �ضمن حمفظة البنك  ،وتتم مراقبة
نوعية الت�أمينات الإ�ضافية وتقييمها با�ستمرار.
متأخرة االستحقاق ومنخفضة القيمة
تعطى الت�سهيالت االئتمانية ت�صنيف «مت�أخرة اال�ستحقاق « عندما ال يتم ا�ستالم الدفعة امل�ستحقة يف تاريخ ا�ستحقاقها التعاقدي،
�أو �إذا كانت الت�سهيالت تزيد عن احلدود املعتمدة م�سبقا.

طرق معالجة المخصصات العامة والخاصة
تتم �إدارة ومراقبة القرو�ض غري العاملة وت�صنف يف الفئات الأدنى و الفئات امل�شكوك يف حت�صيلها ،والتي ت�ستخدم عندئذ لتوجيه
عملية جتنيب املخ�ص�صات العامة واخلا�صة �أي�ضا.
ي�ستخدم نظام تقييم ائتماين ك�أداة للم�ساعدة يف �إدارة نوعية املخاطر االئتمانية �ضمن حمفظة الإقرا�ض .وتنطوي املحفظة على
ع�شر درجات ت�صنيف تفرق بني املحافظ العاملة والتي ت�أخر ا�ستحقاقها واملتعرثة ومن ثم توزع املخ�ص�صات العامة واخلا�صة
للمحفظة على التوايل .يقرر البنك الدرجة االئتمانية للمقرت�ض الفرد وذلك بناء على معايري خا�صة ومو�ضوعية كالن�شاط
والتدفقات النقدية والهيكل الر�أ�سمايل و ال�ضمانات ونوعية الإدارة و�شخ�صية املقرت�ض.
تقوم جلنة الإئتمان ب�إجراء عملية ت�صنيف للنوعية على كافة املقرت�ضني احلاليني طبقا للتعليمات املقدمة يف دليل ال�سيا�سة
االئتمانية .ويقوم ق�سم م�ستقل لإدارة املخاطر مبراجعة النتائج املرتتبة على تلك العملية كلما لزم الأمر.
يتم حتديد خم�ص�صات القرو�ض امل�شكوك يف حت�صيلها على �أ�سا�س جتنيب املخ�ص�صات للمحفظة طبقا للمتطلبات النظامية
ال�صادرة عن م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.
تتم مراجعة كفاية املخ�ص�صات على �أ�سا�س دوري منتظم وتعدل وفقا لتحليل خماطر املحفظة الذي يتم �إجرائه على �أ�سا�س ربع
�سنوي.
ويعتمد البنك على التقييم االئتماين اخلارجي (عند توفره) من قبل وكالة فيت�ش ووكالة �ستانداردز �أن بور ووكالة موديز من �أجل
تعزيز التقييمات الداخلية خالل عملية و�ضع حدود ال�صالحيات االئتمانية .ويتم قيا�س خماطر �أدوات الإ�صدار العام غري املقيمة
بن�سبة  %100لأغرا�ض الكفاية الر�أ�سمالية.
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تعترب الت�سهيالت الإئتمانية « مت�أخره الإ�ستحقاق وغري خمف�ض القيمة» يف حالة ا�ستحقاق مبلغ الفائدة �أو مبلغ الق�سط الرئي�سي
وعدم �سداده لأكرث من  90يوما ويتم يف هذه احلالة تخفي�ض درجة الت�سهيالت �إىل فئة «غري عاملة».
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تدل تركز املخاطر االئتمانية على احل�سا�سية الن�سبية لإدارة البنك جتاه التطورات التي ت�ؤثر على قطاع معني �أو منطقة جغرافية
معينة.
ي�ستخدم البنك التقييم من قبل وكاالت تقييم عاملية ،حيثما لزم الأمر.
ي�سعى البنك لإدارة خماطره االئتمانية من خالل تنويع �أن�شطة الإقرا�ض مبا ي�ضمن عدم وجود تركزات ائتمانية غري متوازنة لدى
�أفراد �أو جمموعات يف مواقع �أو �أن�شطة حمددة.
يح�صل البنك على ال�ضمانات يف احلاالت املالئمة .كما يطلب �أي�ضا احل�صول على �ضمانات �إ�ضافية من الطرف االخر حاملا تتم
مالحظة م�ؤ�شرات الإخالل بالن�سبة للقرو�ض �أو ال�سلف الفردية ذات العالقة.
تراقب الإدارة القيمة ال�سوقية لل�ضمانات الإ�ضافية وتطلب �ضمانات �إ�ضافية طبقا لالتفاقية ذات العالقة وتراقب القيمة ال�سوقية
لل�ضمانات التي مت احل�صول عليها خالل مراجعة كفاية املخ�ص�صات ملقابلة خ�سائر الإخالل.
يراجع البنك �سيا�سات و�أنظمة �إدارة املخاطر الإئتمانية لديه لتعك�س التغريات يف املنتجات ال�سوقية و�أف�ضل الأ�سعار النا�شئة.
هيكل إدارة المخاطر االئتمانية
تنفذ الإدارة العليا واللجان ذات العالقة �إ�سرتاتيجية املجل�س للمخاطر االئتمانية وت�ضع ال�سيا�سات والإجراءات الكفيلة بتحديد
وتقييم ومراقبة وال�سيطرة على املخاطر االئتمانية.
جتتمع اللجنة التنفيذية بالبنك ب�شكل دوري ملراجعة نوعية حمفظة القرو�ض وم�ستوياتها .وتراجع جلنة املراجعة املعينة من قبل
جمل�س االدارة ب�شكل دوري تقارير املراجع الداخلي للبنك.
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الخصائص الرئيسية إلدارة المخاطر االئتمانية للشركات
يتم منح الت�سهيالت االئتمانية بناء على تقييمات املخاطر االئتمانية التف�صيلية والتي ت�أخذ يف اعتبارها الغر�ض من الت�سهيالت
وم�صدر ال�سداد ،والعوامل االقت�صادية ال�سائدة والعامة ،واجتاهات القطاع ومركز العميل �ضمن نف�س القطاع.
مت�شيا مع تعليمات م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ف�إن الإقرا�ض لأع�ضاء جمل�س الإدارة الأفراد والأطراف ذات العالقة يجب �أن
تكون م�ضمونة بالكامل وتتم مراقبتها من قبل جلنة االئتمان .وتتم تلك املعامالت على نف�س الأ�س�س ،مبا يف ذلك �أ�سعار العمولة
اخلا�صة وال�ضمانات الإ�ضافية ،ال�سائدة يف ذلك الوقت بالن�سبة للمعامالت املقارنة مع �أطراف غري ذات عالقة.
تتم مراجعة كافة العرو�ض اجلديدة والتغريات الهامة على الت�سهيالت االئتمانية احلالية وتعتمد من قبل جلنة االئتمان ،واللجنة
التنفيذية يف �إطار �أحكام ال�سيا�سة الإئتمانية واملوافق عليها من قبل املجل�س.
تعمل �إدارة الت�سهيالت االئتمانية ب�شكل حمايد وذلك ل�ضمان التنفيذ املالئم لكافة املوافقات االئتمانية واالحتفاظ بامل�ستندات
واملراقبة امل�ستمرة لال�ستحقاقات وانتهاء حدود الت�سهيالت وتقييم ال�ضمانات الإ�ضافية والعقود.
مراقبة المخاطر ورفع التقارير ونظام القياس
تتم مراقبة خماطر البنك با�ستمرار من خالل نظام �إ�شارات التحذير والتي تهدف الكت�شاف الأعرا�ض املعاك�سة التي ميكن �أن
ت�ؤدي �إىل تدهور نوعية املخاطر االئتمانية.وتلحق �إ�شارات التحذير �إجراءات ا�ستخدام مراقبة قيم ال�ضمانات الإ�ضافية مع �إجراء
مراجعات للت�سهيالت التي قرب �إنتهائها و�أبحاث ومعلومات ال�سوق وذلك من �أجل التمكن من اتخاذ الإجراءات الت�صحيحية من
قبل الإدارة قبل وقت مبكر.
تنعك�س نتيجة �إجراءات املراقبة على عمليات التقييم الداخلية.
تتم مراقبة املخاطر االئتمانية على �أ�سا�س متوا�صل مع رفع تقارير ر�سمية �شهرية وربع �سنوية �إىل جلنة االئتمان والإدارة العليا
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�أظهرت نتائج اختبار اجلهد املعمولة يف 2013م والتي اعتمدت من قبل جمل�س الإدارة ب�أن البنك لديه ر�سمله كافيه ملواجهة جهد
�شديد ،علم ًا ب�أن كفاية ر�أ�س املال جتاوزت احلد الأدنى املطلوب ح�سب توجيهات بازل عند عمل �إختبار اجلهد حتت �سيناريو جهد
�شديد.
إدارة المخاطر
�إدارة املخاطر االئتمانية
يدير البنك انك�شافه للمخاطر االئتمانية ،وهي املخاطر املرتتبة عن �إخالل �أحد طريف الأداة املالية يف الوفاء بالتزاماته مما يت�سبب
يف تكبد الطرف الآخر خ�سائر مالية .وتن�ش�أ املخاطر االئتمانية ب�شكل رئي�سي من �أن�شطة الإقرا�ض واال�ستثمار .كما �أن هناك خماطر
ائتمانية �ضمنية يف البنود من خارج قائمة املركز املايل كالتزامات القرو�ض على �سبيل املثال.
�إ�سرتاتيجية �إدارة املخاطر االئتمانية
�إن طريقة �إدارة املخاطر مبنية على �أ�سا�س احلفاظ على ا�ستقاللية ونزاهة تقييم املخاطر االئتمانية و�إدارة و�إجراءات رفع التقارير
مقرونة ب�سيا�سات وا�ضحة وحدود �صالحيات وهياكل موافقة توجه الأن�شطة اليومية و�إدارة تع ّر�ض البنك للمخاطر االئتمانية.
وت�شمل هذه الطريقة حدود ال�صالحيات االئتمانية التي يتم و�ضعها جلميع العمالء بعد تقييم دقيق جلدارتهم االئتمانية ومقدرتهم
على الدفع.
تتطلب ال�سيا�سات القائمة واملو�ضحة يف دليل ال�سيا�سة االئتمانية (املوافق عليها من قبل جمل�س االدارة) للبنك �أن تتم مراجعة كافة
العرو�ض االئتمانية واعتمادها �إما من قبل جلنة االئتمان �أو من قبل اللجنة التنفيذية املنبثقة من جمل�س الإدارة.

يتوىل جمل�س الإدارة م�سئولية و�ضع وحتديد �إ�سرتاتيجية �إدارة املخاطر االئتمانية ويعتمد �سيا�سات خماطر ائتمانية هامة وذلك
ل�ضمان �أن تتوافق خماطر البنك مع �سيا�سة املخاطر املعتمدة لديه.
ي�ستخدم البنك �أي�ض ًا التقييمات اخلارجية من وكاالت التقييم الرئي�سية عند توفرها.
ي�سعى البنك للتحكم باملخاطر االئتمانية من خالل مراقبة االنك�شاف االئتماين وتخفي�ض املعامالت مع �أطراف �أخرى حمددة
و�أي�ضا تقييم القدرة االئتمانية للأطراف الأخرى ب�شكل م�ستمر.
�إن �سيا�سات �إدارة املخاطر الإئتمانيه بالبنك م�صممة لتحديد وو�ضع حدود خماطر مالئمة وملراقبة املخاطر والتقيد بحدود
ال�صالحيات املو�ضوعة .وتتم مراقبة املخاطر الفعلية مقابل احلدود املو�ضوعة على �أ�سا�س روتيني.
�إ�ضافة �إىل مراقبة احلدود االئتمانية ف�إن البنك يدير املخاطر االئتمانية ذات العالقة ب�أن�شطة املتاجرة من خالل الدخول يف
اتفاقيات ارتباط رئي�سية وترتيبات �ضمانات �إ�ضافية مع الأطراف الأخرى يف ظروف مالئمة وحتديد فرتة املخاطر.
ويف بع�ض احلاالت ميكن �أن يقفل البنك عمليات �أو تخ�صي�صها لأطراف �أخرى من �أجل احلد من املخاطر االئتمانية.
متثل خماطر البنك االئتمانية للم�شتقات التكلفة املحتملة ال�ستبدال عقود امل�شتقات يف حالة �إخفاق الأطراف الأخرى يف الوفاء
بالتزاماتها ،وملراقبة م�ستوى املخاطر الإئتمانية التي يتم تبنيها ف�إن البنك يقيم الأطراف الأخرى با�ستخدام نف�س الأ�ساليب كما
هو احلال بالن�سبة لأن�شطة الإقرا�ض.
تن�ش�أ تركزات املخاطر االئتمانية عندما ميار�س عدد من الأطراف الأخرى �أن�شطة جتارية متماثلة �أو �أن�شطة يف نف�س املنطقة
اجلغرافية �أو عندما يكون لهم نف�س اخل�صائ�ص االقت�صادية والتي تت�سبب يف �أن تت�أثر مقدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية
بالتغريات االقت�صادية وال�سيا�سة والتغيريات الأخرى .وتعترب تركزات خماطر املحافظ االقرا�ضية مدارة ب�شكل متميز �ضمن
�سيا�سة القابلية للتعر�ض للمخاطر.
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حيثما يلزم الأمر ف�إن الت�سهيالت االئتمانية تكون م�ضمونة ب�أ�شكال مقبولة من ال�ضمانات الإ�ضافية وذلك بهدف تخفيف املخاطر
االئتمانية ذات العالقة.
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بلغ �إجمايل حقوق امللكية كما يف  31دي�سمرب 2013م  10,253مليون ريال �سعودي ( 9,379 :2012مليون ريال �سعودي).
بلغ ر�أ�س املال الأ�سا�سي كما يف  31دي�سمرب 2013م  10,234مليون ريال �سعودي ويعترب ر�أ�س املال الأ�سا�سي مقيا�سا �أ�سا�سيا للقوة
املالية للبنك وي�شمل ر�أ�س املال املدفوع ،واالحتياطيات ،والأرباح املبقاة وحقوق الأقلية (ناق�صا �أ�سهم اخلزينة وال�شهرة).
بلغ ر�أ�س املال امل�ساند كما يف  31دي�سمرب 2013م 461 ،مليون ريال �سعودي ويتكون من الأجزاء امل�سموحة من احتياطيات �إعادة
التقييم واملخ�ص�صات العامة
بلغ ر�أ�س املال الأ�سا�سي وامل�ساند كما يف  31دي�سمرب 2013م 10,695 ،مليون ريال �سعودي 8,990 :2012( .مليون ريال �سعودي).
املخ�ص�صات امل�ؤهلة والتي يتم تكوينها من التوزيعات املرتاكمة للأرباح ويتم االحتفاظ بها لأغرا�ض النمو امل�ستقبلي وللوفاء
باملتطلبات النظامية .وتتكون االحتياطيات امل�ؤهلة ب�شكل رئي�سي من االحتياطي النظامي واحتياطيات �أخرى والأرباح املبقاة.
كفاية رأس المال
تتمثل �أهداف البنك املتعلقة ب�إدارة ر�أ�س املال يف االلتزام مبتطلبات ر�أ�س املال املحددة من قبل م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي،
للحفاظ على مبد�أ الإ�ستمرارية يف الأعمال واحلفاظ على قاعدة ر�أ�سمالية قوية.
يراقب البنك على �أ�سا�س ربع �سنوي م�ستوى الكفاية الر�أ�سمالية وا�ستخدام ر�أ�س املال النظامي .وتتطلب م�ؤ�س�سة النقد العربي
ال�سعودي االحتفاظ بحد �أدنى من ر�أ�س املال النظامي كما تتطلب املحافظة على تنا�سب بني ر�أ�س املال النظامي �إىل الأ�صول مرجحة
املخاطر يف حدود �أو يزيد عن احلد الأدنى البالغ .%8
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يراقب البنك كفاية ر�أ�سماله م�ستخدما الن�سب املحددة من قبل م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي .وت�ستخدم هذه الن�سب لقيا�س
الكفاية الر�أ�سمالية من خالل مقارنة ر�أ�س املال املدفوع للبنك مع موجودات قائمة املركز املايل وااللتزامات واملبالغ اال�سمية
للم�شتقات مببلغ موزون لتعك�س خماطرها الن�سبية.
خطة تقييم الكفاية الرأسمالية الداخلي
يقوم البنك ب�إجراء حتليل �شامل من �أجل تقييم ر�أ�س املال والكفاية وذلك من خالل عملية «خطة تقييم الكفاية الر�أ�سمالية
الداخلي» على �أ�سا�س �سنوي حيث يتم خالله تطبيق �أمناط قوية ومنهجيات مقبولة ب�شكل عام من �أجل تقدير احلد الأدنى لر�أ�س
املال املطلوب .وتعزز هذه العملية با�ستخدام منهجية تخطيط ر�أ�س املال .يتم �إعتماد هذا التحليل مع نتائجه من قبل جمل�س الإدارة.
بناء على التحليل املف�صل ،تعترب قائمة املركز املايل للبنك قوية .ويتمتع البنك بكفاية ر�أ�سمالية عالية ملقابلة املخاطر احلالية
واملتوقعة ،وهو ما قد يظهر خالل ال�سنة املقبلة .وبالإ�ضافة لذلك ،ميلك البنك قاعدة ر�أ�سمالية كافية المت�صا�ص الهزات غري
املتوقعة لقائمة املركز املايل.
�إطار �إختبار اجلهد
ومن �أجل و�ضع برنامج قوي قام البنك بو�ضع �إطار لإختبار اجلهد ي�سمح بتبني ممار�سات ومنهجيات جتعل هذا الإختبار جزء فعال
و�أ�سا�سي من منظومة �إدارة املخاطر بلإ�ضافة �إىل ا�إلتزام مبتطلبات امل�ؤ�س�سة.
كما وقام البنك ب�إن�شاء جلنة برئا�سة كبري مدراء املخاطر والتي و�ضعت �سيا�سة اختبار اجلهد و�أعتمدتها من قبل جمل�س الإدارة.
،وتبعا لهذه ال�سيا�سه عينت اللجنه فريق لعمل هذه اخلطه بالتف�صيل وتقدير النتائج للجنه ملراجعتها و�إبداء الر�أي.
يحدد �إطار �سيا�سة اختبار اجلهد اجلدول الزمني لعمل ورفع تقرير بالنتائج ح�سب متطلبات م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي .كما
وت�ضع اخلطوط العري�ضه للأدوار وامل�سئوليات لكل من جمل�س الإدارة ،جلنة �إدارة املوجودات واملطلوبات ،جلنة اختبار اجلهد،
وفريق العمل .كما وتت�ضمن �أي�ض ًا م�سئوليات �إدارتي املراجعه الداخليه والإلتزام يف برنامج اختبار اجلهد.
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�إن نتائج �أعمال ال�شركات التابعة امل�ستحوذة �أو التي مت بيعها خالل ال�سنة م�شمولة بالكامل يف قائمة الدخل املوحدة اعتبارا من تاريخ
اال�ستحواذ �أو لغاية تاريخ البيع ،ح�سب ماهو مالئم .وميلك البنك يف الوقت احلا�ضر ثالثة �شركات تابعة ،وهم:
• �شركة اال�ستثمار كابيتال ،وتقدم خدمات الو�ساطة وخدمات الرتتيب واحلفظ يف الأوراق املالية وهي �شركة ذات م�س�ؤلية
حمدودة وميتلك البنك ن�سبة .%100
• �شركة �صائب بي �أن بي باريبا لإدارة الأ�صول ،وهي �شركة متخ�ص�صة يف �إدارة الأ�صول وتقدمي امل�شورة وهي �شركة
ذات م�س�ؤلية حمدودة وميتلك البنك ن�سبة  %55من ر�أ�س مالها والـ  %45املتبقية متتلك بوا�سطة م�ساهمني �سعوديني وغري
�سعوديني .قامت هيئة ال�سوق املالية ،بتاريخ � 25سبتمرب  2011باعتماد الطلب املقدم من �شركة اال�ستثمار للأوراق املالية
والو�ساطه (�شركة اال�ستثمار كابيتال) لال�ستحواذ على �صايف موجودات �شركة �صائب بي ان بي الدارة الأ�صول.كما قامت
الهيئة باعتماد طلب �شركة اال�ستثمار كابيتال لتعديل اطار الأعمال لي�شمل كافة الأن�شطة املرخ�صة (تعامل  ،ادارة  ،ترتيب
 ،تقدمي امل�شورة و احلفظ للأوراق املالية)� .إكتملت عملية اال�ستحواذ على �صايف موجودات �شركة �صائب بي �أن بي الدارة
الأ�صول يف  31دي�سمرب 2011م .هذه ال�شركة حتت الت�صفية يف الوقت احلايل.
• �شركة ال�سعودي للأ�ستثمار العقاريه ،وهي �شركة ذات م�س�ؤلية حمدودة وميتلك البنك ن�سبة  %100من ر�أ�س مالها ،
ال�شركة مل تبد�أ حتى االن باية عمليات جوهرية.
تخ�ضع كل �شركة تابعة عدا �شركة ال�سعودي للإ�ستثمار العقارية وب�شكل مبا�شر لقواعد و�أنظمة و�إ�شراف هيئة �سوق املال والتي ت�ضع
وتراقب متطلبات الكفاية الر�أ�سمالية اخلا�صة بها.
تقيد اال�ستثمارات يف ال�شركات التابعة يف الفرتة الأوىل ب�سعر التكلفة ثم حت�سب وفق ًا لطريقة امللكية .وميلك البنك حاليا ا�ستثمارات
�إ�سرتاتيجية هامة يف ال�شركات الزميلة الأربعة التالية:

ال ميلك البنك �أية �شركات تابعة �أو �أن�شطة جتارية خارج اململكة العربية ال�سعودية.
يطبق البنك كافة الأنظمة يف اململكة العربية ال�سعودية ويخ�ضع لإ�شراف م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي (امل�ؤ�س�سة) .كما يتبع البنك
القواعد ال�صادرة عن وزارة التجارة وهيئة �سوق املال (الهيئة).
ال توجد �أية قيود �أو عوائق رئي�سية �أخرى على حتويل الأموال �أو ر�أ�س املال النظامي �ضمن املجموعة.
هيكل رأس المال
ر�أ�س املال املدفوع ويتكون كما يف  31دي�سمرب 2012م من  550مليون �سهم عادي مدفوع بالكامل بقيمة �أ�سمية وقدرها  10ريال
لل�سهم الواحد.
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• �شركة �أمريكان اك�سرب�س ال�سعودية املحدودة ،وهي �شركة م�شرتكة ذات م�سئولية حمدودة مع �شركة �أميك�س (لل�شرق
الأو�سط) يف البحرين (ن�سبة امللكية  )%50وتتمثل ان�شطتها اال�سا�سية �إ�صدار بطاقات االئتمان وتقدمي منتجات �أمريكان
�إك�سربي�س �أخرى يف اململكة العربية ال�سعودية.
• �شركة �أوريك�س ال�سعودية للت�أجري التمويلي ،وهي �شركة م�ساهمة مغلقة ت�أ�س�ست مع �شركة �أوريك�س – اليابان (ن�سبة
امللكية  .)%38و ت�شمل ان�شطتها اال�سا�سية على خدمات الت�أجري للتمويل يف اململكة العربية ال�سعودية.
• �شركة �أمالك العاملية للتمويل وتطوير العقارات ،وهي �شركة م�ساهمة �سعودية مغلقة (ن�سبة امللكية  .)%32وتخت�ص
مبنتجات وخدمات التمويل العقاري.
• �شركة املتو�سط واخلليج للت�أمني واعادة الت�أمني التعاوين (ميدغلف) ،وهي �شركة ت�أمني �سعودية م�ساهمة وميتلك
البنك  %19من ر�أ�س مالها ون�شاطها الرئي�س هو تقدمي منتجات وخدمات ت�أمني متكاملة يف اململكة.
لدى البنك  %20من ر�أ�س مال �شركة نعيم للأ�ستثمار والتي لي�س لديها �أية عمليات قائمة.
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االنكشاف للمخاطر والتقييم
تقت�ضي التعقيدات احلالية للقطاع املايل والعمليات التجارية وتنوع املواقع اجلغرافية حتديد وقيا�س وجتميع والإدارة الفعالة
للمخاطر والتوزيع الفعال لر�أ�س املال من �أجل حتقيق ن�سبة خماطر/عوائد مثلى .ويدير البنك ال�سعودي لال�ستثمار (البنك)
خماطره بطريقة مهيكلة ومنظمة و�شفافة من خالل �سيا�سة خماطر عري�ضة تنطوي على �إدارة �شاملة للمخاطر �ضمن الهيكل
التنظيمي للبنك و�إجراءات قيا�س للمخاطر وعمليات املراقبة.
وفيما يلي اخل�صائ�ص الرئي�سة ل�سيا�سة الإدارة ال�شاملة للمخاطر يف البنك:
•
•
•
•
•
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يقوم جمل�س الإدارة (املجل�س) مب�سئولية تقدمي التوجيه والإ�شراف العام على �إدارة املخاطر.
ر�سخ البنك �إدارة املخاطر لديه ك�إجراءات جوهرية و�أ�صبحت واحدة من امل�ؤهالت الرئي�سية التي يتمتع بها كل موظف من
موظفي البنك.
يدير البنك خماطره االئتمانية وال�سوقية والت�شغيلية وخماطر ال�سيولة ب�أ�سلوب من�سق �ضمن حدوده.
تزاول �إدارة املخاطر مهامها يف البنك على نحو م�ستقل عن �أق�سام العمل الأخرى.
ترفع �إدارة املراجعة الداخلية و �إدارة االلتزام يف البنك تقاريرهما �إىل جلنة املراجعة التابعة للمجل�س والتي تقوم بالتحقق
ب�شكل م�ستقل من التزام وحدات العمل ب�سيا�سات و�إجراءات املخاطر وكفاية وفعالية �إطار �إدارة املخاطر على نطاق البنك.

مهام إدارة المخاطر:
• توافق �إ�سرتاتيجية العمل للبنك مع �سيا�سة املخاطر املتبعة لديه واملعتمدة من قبل املجل�س واملفو�ضة للجنة التنفيذية.
• قيام البنك بو�ضع وتنفيذ هياكل و�أنظمة مالئمة لإدارة املخاطر.
•	�أن حمفظة املخاطر وحدود ال�صالحيات بالإ�ضافة �إىل �سيا�سة تقبل املخاطر املعتمدة من جمل�س الإدارة تتم مراقبتهما عرب
البنك وعلى م�ستويات �إقليمية منا�سبة �أي�ضا.
وبالتايل فان مهام �إدارة املخاطر م�ساعدة جمل�س االدارة والإدارة العليا يف مراقبة و�إدارة املخاطر ب�شكل عام.
نطاق وطبيعة أدوات رفع تقارير المخاطر
ميكن الإطار ال�شامل لإدارة املخاطر البنك من حتديد وتقييم وح�صر ومراقبة املخاطر با�ستخدام جمموعة وا�سعة من �أدوات
القيا�س الكمية والنوعية .وبع�ض تلك الأدوات ينطبق ب�شكل عام على عدد من الفئات .بينما البع�ض الآخر م�صمم لتغطية
اخل�صائ�ص اخلا�صة لبع�ض فئات املخاطر .كما متكن هذه الأدوات البنك من �إ�صدار املعلومات حول املوا�ضيع التالية:
• املخاطر االئتمانية يف القرو�ض التجارية واال�ستهالكية وخماطر الأ�صول الأخرى كن�سبة تغطية ال�ضمانات الإ�ضافية،
وا�ستخدام حدود ال�صالحيات ،وخا�صية فوات مواعيد اال�ستحقاق ور�سائل التنبيه ،وو�سائل �أخرى عديدة.
• القيا�س الكمي حل�سا�سية القيمة ال�سوقية للمراكز �أو املحافظ الفردية للتغري يف امل�ؤ�شرات ال�سوقية (وي�شار له بتحليل
احل�سا�سية).
• قيا�س كمية االنك�شاف للخ�سائر نظرا ل�شدة التقلب يف �أ�سعار ال�سوق.
يقوم البنك وب�شكل م�ستمر بتقييم كفاية وفعالية �أدوات رفع التقارير لديه ومعايري القيا�س على �ضوء بيئة املخاطر املتغرية.
إجراءات إدارة المخاطر
من خالل الإطار ال�شامل لإدارة املخاطر ،يتم قيا�س كمية املعامالت واملخاطر القائمة ومقارنتها مقابل احلدود املفو�ضة ،يف الوقت
الذي تتم فيه مراقبة املخاطر غري القابلة للقيا�س مقابل التعليمات والقواعد وم�ؤ�شرات املخاطر وال�ضوابط الرئي�سية .ويتم رفع �أية
اختالفات �أو جتاوزات �أو انحراف �إىل الإدارة التخاذ الإجراء الالزم.
نطاق التطبيق
�إن الكيان الرئي�سي يف املجموعة الذي ينطبق عليه هذا الإطار هو البنك ال�سعودي لال�ستثمار.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2013و 2012

القوائم المالية الموحدة وتقرير مراجعي الحسابات
التقرير السنوي 2013
89

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2013و 2012

القوائم المالية الموحدة وتقرير مراجعي الحسابات
التقرير السنوي 2013
88

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2013و 2012

القوائم المالية الموحدة وتقرير مراجعي الحسابات
التقرير السنوي 2013
87

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2013و 2012

القوائم المالية الموحدة وتقرير مراجعي الحسابات
التقرير السنوي 2013
86

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2013و 2012

القوائم المالية الموحدة وتقرير مراجعي الحسابات
التقرير السنوي 2013
85

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2013و 2012

القوائم المالية الموحدة وتقرير مراجعي الحسابات
التقرير السنوي 2013
84

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2013و 2012

القوائم المالية الموحدة وتقرير مراجعي الحسابات
التقرير السنوي 2013
83

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2013و 2012

القوائم المالية الموحدة وتقرير مراجعي الحسابات
التقرير السنوي 2013
82

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2013و 2012

القوائم المالية الموحدة وتقرير مراجعي الحسابات
التقرير السنوي 2013
81

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2013و 2012

القوائم المالية الموحدة وتقرير مراجعي الحسابات
التقرير السنوي 2013
80

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2013و 2012

القوائم المالية الموحدة وتقرير مراجعي الحسابات
التقرير السنوي 2013
79

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2013و 2012

القوائم المالية الموحدة وتقرير مراجعي الحسابات
التقرير السنوي 2013
78

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2013و 2012

القوائم المالية الموحدة وتقرير مراجعي الحسابات
التقرير السنوي 2013
77

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2013و 2012

القوائم المالية الموحدة وتقرير مراجعي الحسابات
التقرير السنوي 2013
76

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2013و 2012

القوائم المالية الموحدة وتقرير مراجعي الحسابات
التقرير السنوي 2013
75

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2013و 2012

القوائم المالية الموحدة وتقرير مراجعي الحسابات
التقرير السنوي 2013
74

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2013و 2012

القوائم المالية الموحدة وتقرير مراجعي الحسابات
التقرير السنوي 2013
73

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2013و 2012

القوائم المالية الموحدة وتقرير مراجعي الحسابات
التقرير السنوي 2013
72

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2013و 2012

القوائم المالية الموحدة وتقرير مراجعي الحسابات
التقرير السنوي 2013
71

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2013و 2012

القوائم المالية الموحدة وتقرير مراجعي الحسابات
التقرير السنوي 2013
70

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2013و 2012

القوائم المالية الموحدة وتقرير مراجعي الحسابات
التقرير السنوي 2013
69

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2013و 2012

القوائم المالية الموحدة وتقرير مراجعي الحسابات
التقرير السنوي 2013
68

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2013و 2012

القوائم المالية الموحدة وتقرير مراجعي الحسابات
التقرير السنوي 2013
67

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2013و 2012

القوائم المالية الموحدة وتقرير مراجعي الحسابات
التقرير السنوي 2013
66

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2013و 2012

القوائم المالية الموحدة وتقرير مراجعي الحسابات
التقرير السنوي 2013
65

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2013و 2012

القوائم المالية الموحدة وتقرير مراجعي الحسابات
التقرير السنوي 2013
64

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2013و 2012

القوائم المالية الموحدة وتقرير مراجعي الحسابات
التقرير السنوي 2013
63

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2013و 2012

القوائم المالية الموحدة وتقرير مراجعي الحسابات
التقرير السنوي 2013
62

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2013و 2012

القوائم المالية الموحدة وتقرير مراجعي الحسابات
التقرير السنوي 2013
61

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2013و 2012

القوائم المالية الموحدة وتقرير مراجعي الحسابات
التقرير السنوي 2013
60

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2013و 2012

القوائم المالية الموحدة وتقرير مراجعي الحسابات
التقرير السنوي 2013
59

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2013و 2012

القوائم المالية الموحدة وتقرير مراجعي الحسابات
التقرير السنوي 2013
58

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2013و 2012

القوائم المالية الموحدة وتقرير مراجعي الحسابات
التقرير السنوي 2013
57

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2013و 2012

القوائم المالية الموحدة وتقرير مراجعي الحسابات
التقرير السنوي 2013
56

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2013و 2012

القوائم المالية الموحدة وتقرير مراجعي الحسابات
التقرير السنوي 2013
55

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2013و 2012

القوائم المالية الموحدة وتقرير مراجعي الحسابات
التقرير السنوي 2013
54

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2013و 2012

القوائم المالية الموحدة وتقرير مراجعي الحسابات
التقرير السنوي 2013
53

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2013و 2012

القوائم المالية الموحدة وتقرير مراجعي الحسابات
التقرير السنوي 2013
52

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2013و 2012

القوائم المالية الموحدة وتقرير مراجعي الحسابات
التقرير السنوي 2013
51

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2013و 2012

القوائم المالية الموحدة وتقرير مراجعي الحسابات
التقرير السنوي 2013
50

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2013و 2012

القوائم المالية الموحدة وتقرير مراجعي الحسابات
التقرير السنوي 2013
49

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2013و 2012

القوائم المالية الموحدة وتقرير مراجعي الحسابات
التقرير السنوي 2013
48

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2013و 2012

القوائم المالية الموحدة وتقرير مراجعي الحسابات
التقرير السنوي 2013
47

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2013و 2012

القوائم المالية الموحدة وتقرير مراجعي الحسابات
التقرير السنوي 2013
46

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2013و 2012

القوائم المالية الموحدة وتقرير مراجعي الحسابات
التقرير السنوي 2013
45

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2013و 2012

القوائم المالية الموحدة وتقرير مراجعي الحسابات
التقرير السنوي 2013
44

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2013و 2012

القوائم المالية الموحدة وتقرير مراجعي الحسابات
التقرير السنوي 2013
43

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2013و 2012

القوائم المالية الموحدة وتقرير مراجعي الحسابات
التقرير السنوي 2013
42

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2013و 2012

القوائم المالية الموحدة وتقرير مراجعي الحسابات
التقرير السنوي 2013
41

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2013و 2012

القوائم المالية الموحدة وتقرير مراجعي الحسابات
التقرير السنوي 2013
40

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2013و 2012

القوائم المالية الموحدة وتقرير مراجعي الحسابات
التقرير السنوي 2013
39

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2013و 2012

القوائم المالية الموحدة وتقرير مراجعي الحسابات
التقرير السنوي 2013
38

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2013و 2012

القوائم المالية الموحدة وتقرير مراجعي الحسابات
التقرير السنوي 2013
37

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2013و 2012

القوائم المالية الموحدة وتقرير مراجعي الحسابات
التقرير السنوي 2013
36

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2013و 2012

القوائم المالية الموحدة وتقرير مراجعي الحسابات
التقرير السنوي 2013
35

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2013و 2012

القوائم المالية الموحدة وتقرير مراجعي الحسابات
التقرير السنوي 2013
34

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2013و 2012

القوائم المالية الموحدة وتقرير مراجعي الحسابات
التقرير السنوي 2013
33

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2013و 2012

القوائم المالية الموحدة وتقرير مراجعي الحسابات
التقرير السنوي 2013
32

قائمة التدفقا ت النقدية الموحدة (تتمة)
للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2013و 2012

القوائم المالية الموحدة وتقرير مراجعي الحسابات
التقرير السنوي 2013
31

قائمة التدفقات النقدية الموحدة
للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2013و 2012

القوائم المالية الموحدة وتقرير مراجعي الحسابات
التقرير السنوي 2013
30

قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة
للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2013و 2012

القوائم المالية الموحدة وتقرير مراجعي الحسابات
التقرير السنوي 2013
29

قائمة الدخل الشامل الموحدة
للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2013و 2012

القوائم المالية الموحدة وتقرير مراجعي الحسابات
التقرير السنوي 2013
28

قائمة الدخل الموحدة

للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2013و 2012

القوائم المالية الموحدة وتقرير مراجعي الحسابات

التقرير السنوي 2013

27

قائمة المركز المالي الموحدة
للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2013و 2012

القوائم المالية الموحدة وتقرير مراجعي الحسابات
التقرير السنوي 2013
26

القوائم المالية وتقرير مراجعي الحسابات
 31ديسمبر  2013و  2012م

التقرير السنوي 2013
25

اأ�سواء على الو�سع المالي لع�سر �سنوات
2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

ملخ�ص الدخل ( بماليين الريالت ال�سعودية)

اإجمالي الدخل

2.178

1.868

1.709

1.844

1.633

1.938

1.635

2.556

1.516

1.013

اإجمالي الم�ساريف

762

632

628

570

556

428

484

454

352

296

ربح العمليات

1.416

1.236

1.081

1.274

1.077

1.510

1.151

2.103

1.164

717

مخ�س�سات

129

324

373

845

555

997

329

97

100

130

�سافي الدخل

1.287

912

708

429

522

513

822

2.006

1.064

587

ملخ�ص قائمة المركز المالي (بماليين الريالت ال�سعودية)

قرو�ص و�سلف � -سايف
ا�ستثمارات �سايف
ا�ستثمارات يف �سركات زميلة
اإجمايل املوجودات
ودائع العمالء
اإجمايل حقوق امل�ساهمني

47.567

34.051

27.114

31.002

29.785

29.556

23.129

20.691

19.794

13.031

17.696

10.912

8.893

8.060

10.737

12.731

15.811

11.777

11.276

8.502

1.071

966

895

865

817

719

562

-

-

-

80.495

59.067

51.946

51.491

50.148

53.596

46.542

40.845

39.581

28.544

57.044

40.414

36.770

37.215

38.247

40.702

32.768

27.931

27.858

20.285

10.253

9.379

8.557

8.141

7.428

6.609

6.770

6.001

5.307

3.509

المعدلت ( )%

العائد على حقوق امللكية %
العائد على املوجودات %
كفاية راأ�ص املال %
حقوق امللكية لإجمايل املوجودات %
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13.11

10.17

8.48

5.51

7.43

7.67

12.88

35.48

24.14

19.12

1.84

1.64

1.37

0.84

1.01

1.03

1.88

4.99

3.12

2.34

15.12

17.62

19.12

17.29

14.48

13.71

21.91

24.71

22.56

22.79

12.74

15.88

16.48

15.81

14.81

12.33

14.55

14.69

13.41

12.3

الخاتمة
ي�سر جمل�س االإدارة اأن يعرب مرة اأخرى عن امتنانه حلكومة خادم احلرمني ال�سريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �سعود،
ويخ�س بال�سكر وزارة املالية وموؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي وهيئة ال�سوق املالية على دعمهم املتوا�سل والبناء .ويود املجل�س
ا ً
أي�سا اأن يتقدم بال�سكر اإىل جميع م�ساهميه على تعاونهم .كما يعرب املجل�س عن تقديره لثقة عملء البنك ال�سعودي لل�ستثمار
وامل�ساهمني ،وجلهود م�سوؤويل وموظفي البنك واإخل�سهم ووالئهم.
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تقرير مجلس اإلدارة
خدمة المجتمع واالستدامة
يحر�س البنك ب�سكل دائم على الوفاء مب�سوؤوليته االجتماعية من خلل م�ساركته يف عدد من الفعاليات واالأن�سطة والربامج امل�سممة
خ�سي�س ًا لهذا الهدف ،حيث يحر�س كل احلر�س على التواجد وتقدمي العون وامل�ساعدة جلميع فئات املجتمع .وتتج�سد امل�سوؤولية
االجتماعية للبنك من خلل رعاية عدد من الفعاليات والن�ساطات الهامة والفاعلة بجميع مناطق اململكة ،كما هو مذكور اأدناه:
حيث قام البنك باالحتفال يف اليوم العاملي لل�سكر باإجراء فعالية �ساملة توعوية وريا�سية جلميع موظفي البنك و بح�سور االإدارة
العليا.
كما قام البنك باالحتفال باليوم العاملي للتطوع وذلك بدعوة كافة املوظفني بامل�ساركة يف حملة (ك�سوة ال�ستاء) التي مت من خللها
التربع بامللب�س وجمعها يف حاويات خم�س�سة موزعه يف البنك و فروعة .وذلك تعزيزا للعلقة بني موظفي البنك والعلقات
االإن�سانية واإميانا من البنك باأهمية التطوع الفعال ،ومن هذا املنطلق ورغبة من البنك يف �سنع ثقافة تطوعية تنبع من الداخل بهدف
ت�سجيع املوظفني للم�ساركة يف خدمة املجتمع باعتبارها واجب ديني ووطني قام البنك بتكوين فريق تطوع متعاون على مدى عام
كامل يف اأعمال اخلر التي تندرج حتت اخلطة ال�سنوية للم�سئولية االجتماعية ،وذلك لرت�سيخ مفهوم العمل التطوعي.
واأي�سا يف جمال الريا�سة فالبنك ي�سجع ويحر�س على دعم خمتلف الفعاليات الريا�سية والرتفيهية التي تقام من اأجل ال�سباب
حيث قام برعاية نهائي كاأ�س خادم احلرمني ال�سريفني بني االحتاد و ال�سباب .و كما قام اأي�سا برعاية نهائي كاأ�س ويل العهد بني
الن�سر و الهلل.
يعترب البنك ال�سعودي لل�ستثمار وموظفيه �سركاء بالتنمية والواجب االجتماعي جتاه الوطن واملجتمع  ،حيث قام موظفو البنك
لل�سنة الثانية على التوايل ،مبنا�سبة �سهر رم�سان املبارك بتوزيع �سلل غذائية لعدد من االأ�سر الفقرة مب�ساهمة خال�سة منهم ،
كما قاموا بتنظيم فكرة ملعايدة االأ�سر الفقرة بك�سوة العائلت املحتاجة بتوفر ق�سائم �سرائية مببلغ حمدد م�سبق الدفع ومت توزيعها
على عدد كبر من العائلت لك�سوتهم بك�سوة العيد  ،وذلك مب�ساهمة منهم يف حملة «عايدهم تفرح بعيدك».
كذلك قام البنك برعاية (قرية �سند للأطفال) التي مت تخ�سي�س الدخل الناجت منها ل�سالح االأطفال املر�سى امل�سابني مبر�س
ال�سرطان.
كما قام البنك خلل 2013م باإ�سدار تقرير اال�ستدامة الثاين والذي مت اإعداده وفق ًا ملعاير االإف�ساح العاملية ح�سب منظمة ()GRI
حمقق ًا التقدير (ب) مل�ستوى التطبيق .يعر�س هذا التقرير جهود ومنجزات البنك يف جمال اال�ستدامة من خلل الفعاليات
االجتماعية واالقت�سادية والبيئية خلل عام 2012م .ي�سعى البنك من خلل هذا االإجناز اإىل اإثبات التزامه طويل االأجل جتاه
ا�ستدامة املن�ساأة باالإ�سافة اإىل ال�سفافية وا�ستخدام هذا التقرير كمعيار للتقارير القادمة وملتابعة وتطوير االأداء يف هذا املجال.
يوجد هذا التقرير يف املوقع االإلكرتوين للبنك.
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إقرار مجلس اإلدارة
يقر جمل�س الإدارة وفقا لأف�ضل املعلومات املتاحة له من جميع النواحي اجلوهرية مبا يلي:
•	�أنه مت �إعداد �سجالت احل�سابات بال�شكل ال�صحيح.
•	�أن نظام الرقابة الداخلية �أعد على �أ�س�س �سليمة ومت تنفيذه بفعالية.
•	�أنه ال يوجد �أي �شك يذكر ب�ش�أن قدرة البنك على موا�صلة ن�شاطه.
مراجعوا الحسابات
مت يف اجتماع اجلمعية العامة الغري العادية املنعقدة يف  11مار�س 2013م تعيني ال�سادة  /براي�س ووترهاو�س كوبرز وال�سادة /
ديلويت اند تو�ش كمراجعني حل�سابات البنك لل�سنة املالية 2013م.
الئحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية
يقوم البنك ب�إتباع معظم قواعد حوكمة ال�شركات ال�صادرة من قبل م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي بتاريخ  30يونيو 2012م والتي
�ست�صبح �إلزامية يف  30يونيو 2014م وقد �أعد البنك خطة متت املوافقة عليها من قبل جمل�س الإدارة لاللتزام الكامل بهذه القواعد.
ويقوم البنك بتطبيق الأحكام الإر�شادية الواردة يف الئحة حوكمة ال�شركات يف اململكة العربية ال�سعودية ال�صادرة عن هيئة ال�سوق
املالية يف 1427/10/21هـ املوافق 2006/11/31م فيما عدا احلكم الوارد ادناة:
رقم املادة

املادة ال�ساد�سة
(د)

متطلبات املادة

�أ�سباب عدم التطبيق

يجب على امل�ستثمرين من اال�شخا�ص ذوي
ال�صفة االعتبارية الذين يت�صرفون بالنيابة
عن غريهم-مثل �صناديق اال�ستثمار-
االف�صاح عن �سيا�ساتهم يف الت�صويت
وت�صويتهم الفعلي يف تقاريرهم ال�سنوية،
وكذلك االف�صاح عن كيفية التعامل مع
�أي ت�ضارب جوهري للم�صالح قد ي�ؤثر
على ممار�سة احلقوق الأ�سا�سية اخلا�صة
با�ستثماراتهم.

الميلك البنك �سلطة على ه�ؤالء امل�ساهمني
ذوي ال�صفة االعتبارية لإلزامهم ب�إف�صاح
�سيا�ساتهم الت�صويتية واال�ستثمارية.
وبالإ�ضافة اىل ان تلك اال�سثمارات المتثل
�أهمية ن�سبية يف جمموع ملكية �أ�سهم البنك.

المراجعة السنوية لفعالية الرقابة الداخلية
ي�شمل نظام الرقابة الداخلي للبنك على �إدارة املراجعة الداخلية و�إدارة االلتزام و�إدارة املخاطر وت�ؤثر هذه الإدارات على جميع
اجلوانب املتعلقة بال�ضبط والرقابة الداخلية الفعالة التي يتبعها البنك .وذلك من خالل ما توفره من عوامل ت�ساعد على الو�صول
للأهداف املن�شودة للبنك مع عدم الإخالل مبو�ضوعية وا�ستقاللية تلك الإدارات .وتعمل هذه الإدارات وفق متطلبات و�ضوابط
�إ�شرافية تقدم من خالل خطة عمل دورية �سنوية تعتمد من قبل اللجان املخت�صة وذلك حتت �إطار متطلبات االلتزام ال�صادر من
قبل م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.
وتقوم �إدارة البنك بدعم هذه الإدارات الرقابية والت�أكد من �سالمة ونزاهة �إجراءاتها مع مراعاة االلتزام بجميع الأنظمة الداخلية
واخلارجية وعدم ت�ضارب تلك الأنظمة مع بع�ضها البع�ض.
وكنتيجة لهذه املنظومة الرقابية مل ي�صدر �أية مالحظات جوهرية من �أي من الإدارات الرقابية املذكورة �سلف ًا.
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المعايير المحاسبية
يتبع البنك املعايري املحا�سبية للم�ؤ�س�سات املالية ال�صادرة عن م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ،واملعايري الدولية اخلا�صة بالتقارير
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تقرير مجلس اإلدارة
�أ�سماء الأع�ضاء احل�ضور

تاريخ االجتماع
2013/07/23م
2013/08/26م
2013/09/22م
2013/11/10م
2013/12/04م
2013/12/24م

عبدالعزيز اخلمي�س ،عبدالرحمن الرواف ،د .عبدالعزيز النوي�صر ،د .ف�ؤاد ال�صالح ،م�شاري
امل�شاري
عبدالعزيز اخلمي�س ،عبدالرحمن الرواف ،د .ف�ؤاد ال�صالح
عبدالعزيز اخلمي�س ،عبدالرحمن الرواف ،د .عبدالعزيز النوي�صر ،د .ف�ؤاد ال�صالح ،م�شاري
امل�شاري
عبدالعزيز اخلمي�س ،عبدالرحمن الرواف ،د .عبدالعزيز النوي�صر ،د .ف�ؤاد ال�صالح ،م�شاري
امل�شاري
عبدالعزيز اخلمي�س ،عبدالرحمن الرواف ،د .ف�ؤاد ال�صالح ،م�شاري امل�شاري
عبدالعزيز اخلمي�س ،عبدالرحمن الرواف ،د .عبدالعزيز النوي�صر ،د .ف�ؤاد ال�صالح ،م�شاري
امل�شاري

مت عقد ثالثة �إجتماعات للجنة الرت�شيحات واملكاف�أت خالل العام  2013م كالتايل:
�أ�سماء الأع�ضاء احل�ضور

تاريخ االجتماع
2013/01/14م

في�صل الب�سام ،م�شاري امل�شاري ،عبدالرحمن الرواف ،عبدالعزيز اخلمي�س

2013/03/10م

عبدالرحمن الرواف ،م�شاري امل�شاري ،د .ف�ؤاد ال�صالح� ،صالح العذل

2013/12/4م

عبدالرحمن الرواف ،م�شاري امل�شاري ،د .ف�ؤاد ال�صالح� ،صالح العذل

مت عقد خم�سة اجتماعات للجنة املراجعة خالل العام 2013م كالتايل:
�أ�سماء الأع�ضاء احل�ضور

تاريخ االجتماع
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2013/01/28م

عبداهلل بن جمعة ،د .عبدالر�ؤوف مناع� ،صالح اخلليفي ،د .خليل كردي ح�سني احلكيم

2013/03/10م

د .عبدالر�ؤوف مناع� ،صالح اخلليفي ،عبداهلل العنزي ،مناحي املريخي

2013/06/02م

د .عبدالر�ؤوف مناع� ،صالح اخلليفي ،عبداهلل العنزي ،مناحي املريخي� ،صالح العذل

2013/09/22م

د .عبدالر�ؤوف مناع� ،صالح اخلليفي ،عبداهلل العنزي ،مناحي املريخي� ،صالح العذل

2013/12/15م

د .عبدالر�ؤوف مناع� ،صالح اخلليفي ،عبداهلل العنزي ،مناحي املريخي� ،صالح العذل

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة والمدراء التنفيذيين
بلغت املكاف�آت املدفوعة لأع�ضاء جمل�س الإدارة واملدراء التفيذيني خالل العام املنتهي يف  31دي�سمرب 2013م كما يلي:
(ب�آالف الرياالت ال�سعودية)

مكافـــــ�آت
بـــــــدالت
�أية مكاف�آت �أخرى دفعت �شهريا
�أو �سنويا

�أكرب �ستة مدراء تنفيذيني
والذين ا�ستلموا �أعلى امل�ستقلون وغري التنفيذيني
املكاف�آت مبا فيهم املدير من �أع�ضاء جمل�س االدارة
التنفيذي واملدير املايل
2,745
13,546
5,644
10,608

404

�أع�ضاء جمل�س االدارة
التنفيذيني
-

-

-

والتو�صية بعمل التغيريات الالزمة �إن دعت احلاجة .واللجنة م�س�ؤولة �أي�ضا عن تقدمي التو�صيات للمجل�س باملوافقة على
�سيا�سة التعوي�ضات يف البنك وتعديالتها ،وغريها من الأن�شطة املت�صلة ب�سيا�سات و�إجراءات التعوي�ضات.
وفيما يلي قائمة ب�أع�ضاء هذه اللجان:
جلنة املراجعة

جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت

عبدالعزيز عبدالرحمن اخلمي�س
(الرئي�س)
عبدالرحمن حممد الرواف
د .ف�ؤاد �سعود ال�صالح
م�شاري ابراهيم امل�شاري

د .عبدالر�ؤوف حممد مناع(الرئي�س)

عبدالرحمن الرواف (الرئي�س)

�صالح علي العذل
�صالح اخلليفي(ع�ضو خارجي)
عبداهلل العنزي(ع�ضو خارجي)

م�شاري ابراهيم امل�شاري
د .ف�ؤاد �سعود ال�صالح
�صالح علي العذل

د .عبدالعزيز عبداهلل النوي�صر

مناحي املريخي(ع�ضو خارجي)

اللجنة التنفيذية

حضور أعضاء مجلس اإلدارة
مت عقد خم�سة اجتماعات ملجل�س الإدارة خالل العام 2013م كالتايل:
تاريخ االجتماع
2013/02/13م
2013/03/11م
2013/06/02م
2013/09/22م
2013/12/15م

�أ�سماء الأع�ضاء احل�ضور
عبداهلل بن جمعة ،عبدالرحمن الرواف ،م�شاري امل�شاري ،عبدالعزيز اخلمي�س ،د .ف�ؤاد
ال�صالح ، ،د .عبدالعزيز النوي�صر� ،صالح العذل
عبداهلل بن جمعة ،عبدالرحمن الرواف ،م�شاري امل�شاري ،عبدالعزيز اخلمي�س ،د .ف�ؤاد
ال�صالح ،د .عبدالر�ؤوف مناع � ،صالح العذل
عبداهلل بن جمعة ،عبدالرحمن الرواف ،م�شاري امل�شاري ،عبدالعزيز اخلمي�س ،د .ف�ؤاد
ال�صالح ،د .عبدالر�ؤوف مناع � ،صالح العذل ،د .عبدالعزيز النوي�صر
عبداهلل بن جمعة ،عبدالرحمن الرواف ،م�شاري امل�شاري ،عبدالعزيز اخلمي�س ،د .ف�ؤاد
ال�صالح ،د .عبدالر�ؤوف مناع � ،صالح العذل ،د .عبدالعزيز النوي�صر
عبداهلل بن جمعة ،عبدالرحمن الرواف ،م�شاري امل�شاري ،عبدالعزيز اخلمي�س ،د .ف�ؤاد
ال�صالح ،د .عبدالر�ؤوف مناع � ،صالح العذل ،د .عبدالعزيز النوي�صر

مت عقد اثني ع�شر �إجتماع ًا للجنة التنفيذية خالل العام 2013م كالتايل:

2013/01/14م
2013/02/26م
2013/03/11م
2013/04/23م
2013/05/27م
2013/06/02م

في�صل الب�سام ،عبدالرحمن الرواف ،م�شاري امل�شاري ،عبدالعزيز اخلمي�س
عبدالعزيز اخلمي�س ،عبدالرحمن الرواف ،د .عبدالعزيز النوي�صر ،د .ف�ؤاد ال�صالح ،م�شاري
امل�شاري
عبدالعزيز اخلمي�س ،عبدالرحمن الرواف ،م�شاري امل�شاري ،د .ف�ؤاد ال�صالح
عبدالعزيز اخلمي�س ،عبدالرحمن الرواف ،م�شاري امل�شاري ،د .ف�ؤاد ال�صالح
عبدالعزيز اخلمي�س ،عبدالرحمن الرواف ،د .عبدالعزيز النوي�صر ،د .ف�ؤاد ال�صالح ،م�شاري
امل�شاري
عبدالعزيز اخلمي�س ،عبدالرحمن الرواف ،د .عبدالعزيز النوي�صر ،د .ف�ؤاد ال�صالح ،م�شاري
امل�شاري
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تقرير مجلس اإلدارة
كما يقوم البنك بتقدمي برامج �أخرى للإدخار والأمان الوظيفي ملوظفيه امل�ؤهلني مبنية على م�ساهمة م�شرتكة بني املوظف والبنك.
تدفع هذه امل�ساهمات للموظفني يف تاريخ ا�ستحقاق كل برنامج .وقد بلغت قيمة املخ�ص�صات التي مت جتنيبها خالل ال�سنة املنتهية
يف  31دي�سمرب2013م فيما يخ�ص برنامج الأمان الوظيفي  21.5مليون ريال �سعودي ويبلغ ر�صيد الربنامج ما يقارب 43.6مليون
ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2013م .وقد بلغت قيمة املخ�ص�صات التي مت جتنيبها خالل ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب2013م
فيما يخ�ص برنامج الإدخار  10مليون ريال �سعودي.
عقود األطراف ذوي العالقة
بخالف املعلومات الواردة يف الإي�ضاح رقم ( )33يف القوائم املالية ف�إنه مل تكن هناك �أي عقود مع �أطراف ذوي عالقة ب�أع�ضاء
جمل�س الإدارة �أو الرئي�س التنفيذي �أو املدير املايل �أو �أي من �أقاربهم.
تكوين مجلس اإلدارة
قامت اجلمعية العامة العادية بتاريخ  28يناير 2013م بانتخاب �أع�ضاء جمل�س �إدارة البنك لدورته القادمة والتي بد�أت بتاريخ 14
فرباير 2013م وقد متثلت التغريات يف ع�ضوية جمل�س الإدارة بخروج كل من د .عبدالعزيز العوهلي والأ�ستاذ في�صل الب�سام من
ع�ضوية املجل�س وبانتخاب كل من الأ�ستاذ �صالح العذل ود .ف�ؤاد ال�صالح ود .عبدالعزيز النوي�صر ك�أع�ضاء جدد ،وقد ا�صبح تكوين
جمل�س الإدارة من ال�سادة التالية �أ�سمائهم:
الت�صنيف

ع�ضوية جمال�س الإدارة لل�شركات
امل�ساهمة العامة الأخرى

عبداهلل �صالح بن جمعة

رئي�س املجل�س

م�ستقل – غري تنفيذي

الزامل لال�ستثمار ال�صناعي

عبدالعزيز عبدالرحمن اخلمي�س

نائب الرئي�س

م�ستقل – غري تنفيذي

الوطنية للبرتوكيماويات – ال�سعودية
العاملية للبرتوكيماويات

عبدالرحمن حممد الرواف

ع�ضوجمل�س �إدارة

م�ستقل – غري تنفيذي

-

الإ�سم
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املن�صب

د .عبدالر�ؤوف حممد مناع

ع�ضوجمل�س �إدارة

م�ستقل – غري تنفيذي

م�شاري ابراهيم امل�شاري

ع�ضوجمل�س �إدارة

م�ستقل – غري تنفيذي

جمموعة �صافوال – �شركة املراعي–
هريف للخدمات الغذائية– مدينة
املعرفة الإقت�صادية
ال�سعودية لإعادة الت�أمني

�صالح علي العذل

ع�ضوجمل�س �إدارة

م�ستقل – غري تنفيذي

�شركة االت�صاالت ال�سعودية

د .ف�ؤاد �سعود ال�صالح

ع�ضوجمل�س �إدارة

م�ستقل – غري تنفيذي

-

د .عبدالعزيز عبداهلل النوي�صر

ع�ضوجمل�س �إدارة

م�ستقل – غري تنفيذي

-

ي�ضم جمل�س الإدارة اللجان التالية:
-

اللجنة التنفيذية ،وتتكون من خم�سة �أع�ضاء ،وتقوم هذه اللجنة مبمار�سة ال�صالحيات االئتمانية وامل�صرفية واملالية يف
البنك.
جلنة املراجعة ،وتتكون من خم�سة �أع�ضاء �إثنان منهم من �أع�ضاء جمل�س الإدارة وثالثة �أع�ضاء من خارج املجل�س ،وتقوم جلنة
املراجعة بالإ�شراف على �أعمال الرقابة الداخلية وتقدم التو�صيات بخ�صو�ص تعيني املراجعني اخلارجيني والأن�شطة التابعة.
وت�شرف هذه اللجنة �أي�ض ًا على �أعمال جلنة الإلتزام.
جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت ،وتتكون من �أربعة �أع�ضاء ،وتقوم اللجنة مبهام التو�صية ملجل�س الإدارة بالتعيينات ملجل�س الإدارة
بناء ًا على ال�سيا�سات املعتمدة ،ومراجعة القدرات وامل�ؤهالت لع�ضوية جمل�س الإدارة ب�شكل �سنوي ،ومراجعة تركيبة املجل�س

كما قام البنك بدفع ما قيمته  24مليون ريال �سعودي كت�أمينات �إجتماعية للموظفني والتي تت�ضمن مبلغ  11.1مليون ريال �سعودي
متثل احل�ص�ص املدفوعة من قبل املوظفني خالل العام املنتهي يف  31دي�سمرب 2013م للم�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات الإجتماعية .كما
قام البنك �أي�ضا بدفع ما قيمته  0.70مليون ريال �سعودي مقابل ر�سوم ت�أ�شريات ور�سوم حكومية �أخرى مرتبطة ،ومبلغ  1.2مليون
ريال �سعودي ر�سوم بلديات خالل العام املنتهي يف  31دي�سمرب 2013م.
العقوبات والجزاءات النظامية
قام البنك بدفع غرامات قدرها  1.5مليون ريال �سعودي للجهات الرقابية التالية خالل عام 2013م:
0.2
1.3

م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي
بلديات
السعودة والتدريب
ا�ستمر البنك خالل عام  2013يف دعم برامج ال�سعودة حيث حافظ البنك على ن�سبة �سعودة قدرها  %79كما يف  31دي�سمرب 2013م
ليعك�س �إلتزام البنك بال�سعودة .وبالإ�ضافة لذلك زاد البنك عدد الن�ساء العامالت لت�صل �إىل ما ن�سبته  %14من �إجمايل املوظفني.
بلغ عدد الدورات التدريبية التي التحق بها موظفو البنك خالل العام املنتهي يف  31دي�سمرب 2013م  574دورة خمتلفة �شارك فيها
�أكرث من  988موظفا �سعودي ًا (مبعدل  9.85يوم ًا تدريبي ًا لكل موظف �سعودي خالل عام 2013م).
كما �أقام البنك دورات تدريبية جلميع املوظفني عن طريق التعليم الإلكرتوين ،و�أخرى يف جمايل مكافحة غ�سل الأموال والإلتزام.
�إجمايل  1.072من موظفي البنك اي مان�سبته  %88امتوا هذا التدريب.
يوا�صل البنك ال�سعودي لال�ستثمار �إثراء فل�سفته املبنية على قيم عن طريق دجمها يف كيفية اختيار ،وتقييم ،والإعرتاف ،وتدريب
موظفيه من خالل بيئة تعليمية �شاملة طويلة الأجل .مع و�ضع هذا الهدف يف االعتبار ،فقد �صمم ونفذ البنك عدد من الربامج التي
ت�ستهدف ال�شباب ال�سعوديني ،ويف الوقت نف�سه ،حتديد و مراجعة االحتياجات التدريبية جلميع املوظفني .وعالوة على ذلك ،قام
البنك ب�إن�شاء بوابة التعلم الإلكرتوين واملكتبة الإلكرتونية التي هي يف متناول جميع املوظفني.
ولزيادة دعم هذه اال�سرتاتيجية ،مت يف عام 2013م �إطالق برنامج توظيف ال�شباب يف البنك ،ل�ضمان تدريب حديثي التخرج
وت�أهيلهم للإلتحاق بالقطاع امل�صريف.
ويوا�صل البنك �أي�ض ًا يف تقدمي كل من برنامج اخلريجني وبرنامج امل�سار ال�سريع (�أو ما ي�سمى بـ «فرته») لل�سعوديني .ويهدف
برنامج اخلريجني والذي ميتد ملدة �إثني ع�شر �شهر ًا �إىل �إ�ستقطاب والإبقاء على �أف�ضل املر�شحني املتقدمني مع ا�ستهداف وجود
خلفية �أكادميية قوية ودرجة جامعية عالية  .ومت ت�صميم برنامج فرتة �أو برنامج امل�سار ال�سريع لتمكني املوظفني ال�سعوديني امل�ؤهلني
لتطوير مواهبهم البنكية وم�ساعدتهم يف دخول فريق الإدارة العليا للبنك يف امل�ستقبل.

يقدم البنك ملوظفيه امل�ؤهلني (املوظفني) برنامج حتفيزي حم�سوب على �أ�سا�س الأ�سهم (الربنامج) وامل�سمى «برنامج منحة الأ�سهم
للموظفني» .مبوجب هذا الربنامج يقوم البنك مبنح املوظفني �أ�سهم يتم �إكت�سابها خالل �أربعة �سنوات .تقا�س تكلفة الربنامج على
�أ�سا�س قيمة الأ�سهم يف تاريخ ال�شراء ،والتي يبد أ� الإعرتاف بها خالل الفرتة التي ين�ص خاللها الوفاء ب�شرط اخلدمة ب�إ�ستخدام
طريقه ت�سعري منا�سبه ،والتي تنتهي بتاريخ اال�ستحقاق .ت�سجل خيارات �أ�سهم املوظفني من قبل البنك بالتكلفة ،وتظهر كبند
خم�صوم من حقوق امللكية بعد تعديل م�صاريف املعامالت ،وتوزيعات الأرباح ،و�أرباح �أو خ�سائر بيع الأ�سهم .قام البنك خالل
2013م مبنح � 927.326سمه ًا بقيمة �إجمالية قدرها  13.4مليون ريال �سعودي وبلغ ر�صيد الربنامج  29.4مليون ريال �سعودي كما
يف  31دي�سمرب 2013م .يحتوي الإي�ضاح رقم  36من القوائم املالية املوحدة على معلومات �إ�ضافية حول الربنامج.
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مزايا الموظفين
ت�ستحق املزايا واجبة ال�سداد للموظفني �إما عند انتهاء خدماتهم �أو خالل مدة عملهم وفق ًا للخطوط العري�ضة املن�صو�ص عليها
يف نظام العمل والعمال ال�سعودي ووفق ًا ل�سيا�سات البنك .وقد بلغت قيمة املخ�ص�صات التي مت جتنيبها خالل ال�سنة املنتهية يف 31
دي�سمرب  2013م فيما يخ�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني  37.7مليون ريال �سعودي ويبلغ ر�صيد مكاف�أة نهاية اخلدمه ما يقارب
 106.3مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2013م.
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تقرير مجلس اإلدارة
التغير في ملكية أسهم البنك (لرئيس وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين)
يتكون جمل�س �إدارة البنك من �أ�شخا�ص طبيعيني ممثلني باملجل�س ب�صفتهم ال�شخ�صية .وفيما يلي بيان ب�إجمايل ما ميتلكه رئي�س
و�أع�ضاء جمل�س الإدارة وكبار املدراء التنفيذيني و�أزواجهم و�أوالدهم الق�صرمن �أ�سهم �أو �أدوات دين:
أعضاء مجلس اإلدارة:
ت�سل�سل
1
2
3
4
5
6
7
8

نهاية العام
بداية العام
�صايف
ا�سم من تعود له امل�صلحة عدد الأ�سهم �أدوات الدين عدد الأ�سهم �أدوات الدين التغيري
3,666
عبداهلل �صالح بن جمعه
1,222
عبدالرحمن حممد الرواف
201,000
د .عبدالر�ؤوف حممد مناع
�صالح علي العذل
2,444
م�شاري ابراهيم امل�شاري
د .ف�ؤاد �سعود ال�صالح
عبدالعزيز عبدالرحمن اخلمي�س 1,222
د .عبدالعزيز عبداهلل النوي�صر -

-

3,666
1,222
1,000
166,707
2,444
159,998
1,222
1,000

-

ن�سبة
التغيري
%

0
0
()99.50( )200,000
100 166,707
0
100 159,998
0
100 1,000

المدراء التنفيذيين:
ت�سل�سل

نهاية العام
بداية العام
ن�سبة
�صايف
ا�سم من تعود له امل�صلحة عدد الأ�سهم �أدوات الدين عدد الأ�سهم �أدوات الدين التغيري التغيري %
7.11 83,790
 1م�ساعد بن حممد املنيفي
- 1,262,520
- 1,178,730
19.85 30,844
- 186,236
- 155,392
 2رمزي عبداهلل الن�صار
63.93 19,500
50,000
30,500
 3ديفيد جون�سون

المدفوعات النظامية
حت�سم الزكاة امل�ستحقة على امل�ساهمني ال�سعوديني من ح�صتهم من الأرباح املوزعة� .أما �ضريبة الدخل امل�ستحقة وغري املدفوعة من
قبل امل�ساهمني غري ال�سعوديني على ح�صتهم من الأرباح فيتم ح�سمها من الأرباح املوزعة.
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وقد دفع البنك ما قيمته 18مليون ريال �سعودي للزكاة ل�صالح حملة الأ�سهم ال�سعوديني .كما بلغت �ضريبة الدخل امل�ستحقة واملدفوعة
من قبل امل�ساهمني غري ال�سعوديني 16.3مليون ريال �سعودي .وقد قام البنك �أي�ضا بدفع ماقيمته  5.7مليون ريال �سعودي ك�ضرائب
�إ�ستقطاع من املدفوعات لغري املقيمني خالل العام املنتهي يف  31دي�سمرب 2013م.
قام البنك ب�إ�ستالم تقديرات �إ�ضافية للزكاة و �ضريبة الدخل وال�ضرائب امل�ستقطعة ب�إجمايل مبلغ يقارب  16.7مليون ريال �سعودي
يخ�ص �إقرارات الزكاة ،و�ضريبة الدخل للبنك و�ضرائب م�ستقطعة عن الأعوام من � 2003إىل  .2008قام البنك بتقدمي �إ�ستئناف
عن هذة التقديرات.
�إ�ستلم البنك تقديرات زكاة مببلغ �إ�ضايف قدره  185مليون ريال �سعودي وذلك عن الإقرار الزكوي لعامي  2010و .2011هذه
التقديرات الإ�ضافية كانت ب�سبب قيام البنك بخ�صم �إ�ستثمارات حمددة طويلة الأجل من الوعاء الزكوي ،والذي مل ت�سمح به
م�صلحة الزكاة و �ضريبة الدخل .وقد قام البنك ب�إ�ستئناف هذه التقديرات لدى م�صلحة الزكاة و �ضريبة الدخل بعد الت�شاور مع
م�ست�شاري الزكاة املُعينني ،ومل ي�صل البنك �أي رد بهذا اخل�صو�ص .ال ميكن يف الوقت احلايل البت ب�شكل �أكيد ب�ش�أن �أي تقدير
معقول حول القيمة النهائية للزكاة املفرو�ضة.

•

الت�صنيف ق�صري الأجل للم�صدر (�أقل من � 12شهرا):
املقرت�ض احلا�صل على “ “A-2ميتلك مقدرة مقبولة على الوفاء بالتزاماته املالية �إال �أنه �أكرث عر�ضة ،نوع ًا ما ،للت�أثريات
ال�سلبية الناجتة عن التغريات يف الظروف والأحوال الإقت�صادية من املقرت�ضني احلا�صلني على ت�صنيفات �أعلى .

وقد منحت وكالة فيت�ش البنك ت�صنيف “ ”F2“ / “A-للأجلني الطويل والق�صري .وتعرف وكالة فيت�ش هذين الت�صنيفني كالتايل:
•

الت�صنيف طويل الأجل للم�صدر:
ي�شري الت�صنيف “� ”A-إىل وجود توقعات متدنية ملخاطر االئتمان .ولدى امل�صدر قدرة قوية على الوفاء بااللتزامات املالية� ،إال
�أن هذه القدرة �أكرث عر�ضة للتغريات يف الظروف والأحوال االقت�صادية من احلا�صلني على ت�صنيفات �أعلى .

• الت�صنيف ق�صري الأجل للم�صدر (�أقل من � 12شهرا):
ّ
ي�شري ت�صنيف“� “F2إىل جودة االئتمان مع مقدرة مقبولة على الوفاء بااللتزامات املالية� ،إال �أن هام�ش الأمان لي�س بحجم
هام�ش الأمان للحا�صلني على ت�صنيفات �أعلى.
جاءت هذه الت�صنيفات نتيجة لقوة الأداء املايل للبنك ،وجلودة �أ�صوله املالية ،وم�ستوى الر�سملة مدعومني ب�سيا�سة حمافظة،
ودرجة �سيولة كافية .وت�أخذ هذه الت�صنيفات باالعتبار �أن البنك يعمل يف �أحد �أقوى القطاعات امل�صرفية و�أف�ضلها تنظيم ًا يف ال�شرق
الأو�سط وجميع الأ�سواق النا�شئة .وتعك�س هذه الت�صنيفات املمنوحة من قبل وكالتي �ستاندرد اند بورز وفيت�ش قوة التقييم االئتماين
لال�سا�سيات االقت�صادية املتينة للمملكة.
هذه الت�صنيفات من قبل وكالتي �ستاندرد اند بورز و فيت�ش تعترب « معايري ت�صنيف ا�ستثمارية « يف الأ�سواق العاملية.
توزيع االرباح
يوزع الربح ال�سنوي ال�صايف للبنك بناء ًا على تو�صيات جمل�س االدارة ووفق ما تن�ص عليه لوائح الإ�شراف البنكي كما يلي:

يف عام � ،2012أقرتح جمل�س الإدارة توزيعات �أرباح نقدية لل�سنة بقيمة  385مليون ريال �سعودي ،تعادل توزيعات الأرباح هذه ما
مقداره  0.70ريال �سعودي لل�سهم ،و ذلك بعد الزكاة التي �سيتم ا�ستقطاعها من امل�ساهمني ال�سعوديني والبالغة  31.6مليون ريال
�سعودي .هذا وقد �أقرت اجلمعية العمومية العادية املنعقدة يف  29ربيع ثاين ( 1434املوافق  11مار�س  )2013ذلك االقرتاح ب�ش�أن
توزيعات الأرباح .هذا وقد مت دفع �صايف توزيعات الأرباح بعد �أنعقاد اجلمعية.
يف عام � ،2011أقرتح جمل�س الإدارة �إجمايل توزيعات �أرباح نقدية لل�سنة بقيمة  324.5مليون ريال �سعودي .تعادل توزيعات الأرباح
ما مقداره  0.50ريال �سعودي لل�سهم ( 275مليون ريال �سعودي) بالإ�ضافة �إىل الزكاة التي �سيتم ا�ستقطاعها من امل�ساهمني
ال�سعوديني والبالغة  0.10ريال �سعودي على ال�سهم ( 49.50مليون ريال �سعودي) .وقد �أقرت اجلمعية العامة العادية للم�ساهمني
هذا الإقرتاح يف �إجتماعها املنعقد يف  25ربيع الثاين ( 1433املوافق  18مار�س  .)2012وتبع ًا لذلك مت دفع �صايف توزيعات الأرباح
مل�ساهمي البنك.
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�أ) احتجاز املبالغ ال�ضرورية لدفع الزكاة عن ح�صة ال�شركاء ال�سعوديني و�ضريبة الدخل عن ح�صة ال�شركاء الأجانب ح�سب
النظام املطبق يف اململكة .يقوم البنك بدفع املبالغ اىل م�صلحة الزكاة والدخل ومن ثم يقوم بخ�صم الزكاة امل�ستحقة على
ال�شركاء ال�سعوديني وال�ضريبة امل�ستحقة على ال�شركاء الأجانب من �صايف الأرباح.
ب) تخ�صي�ص ما ال يقل عن  %25من االرباح املتبقية من ال�صايف وذلك بعد خ�صم الزكاة وال�ضريبة امل�ستحقتني ح�سبما ورد يف
النقطة «�أ» �أعاله اىل االحتياطي النظامي حتى يعادل هذا االحتياطي على االقل ر�أ�س املال املدفوع.
ج) ي�ستخدم املتبقي بعد خ�صم ماورد �أعاله يف النقطتني «�أ» و «ب» وفق ما يراه جمل�س االدارة ومبوافقة اجلمعية العمومية.
يف عام � ،2013إقرتح جمل�س الإدارة توزيعات �أرباح نقدية بقيمة  440مليون ريال �سعودي ،مبا مقدارة  0.80ريال �سعودي لل�سهم،
وذلك بعد الزكاة التي �سيتم �إ�ستقطاعها من امل�ساهمني ال�سعوديني والبالغة  37.5مليون ريال �سعودي .هذا وقد اقرتح جمل�س
االدارة �أي�ض ًا �إ�صدار �أ�سهم جمانية مقدارها � 50.000.000سهم بقيمة �أ�سمية  10ريال �سعودي لكل �سهم ،مبا يعني منح �سهم
جماين واحد لكل �11سهم قائم .هذا و�سيتم طرح �أقرتاح توزيعات الأرباح و �إ�صدار الأ�سهم املجانية خالل �إجتماع اجلمعية العمومية
الغري العادية التي من املتوقع انعقادها خالل .2014
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الشراكات االستراتيجية
ميتلك البنك ثالثة �شركات تابعة يف اململكة العربية ال�سعودية:
• �شركة اال�ستثمار للأوراق املالية والو�ساطة ،والتي تقدم خدمات الو�ساطة وخدمات الرتتيب واحلفظ يف الأوراق املالية ،ويبلغ
ر�أ�سمالها  250مليون ريال �سعودي وميتلك البنك فيها ن�سبة  ،%100جميع اال�سهم ال�صادرة تعترب عادية وال يوجد اية ادوات
دين على ال�شركة.
ّ
• �شركة ال�سعودي لال�سثمار العقارية ،يبلغ ر�أ�سمالها  500الف ريال �سعودي وميتلك البنك فيها ن�سبة  ،%100جميع الأ�سهم
ال�صادرة تعترب عادية وال يوجد اية ادوات دين على ال�شركة.
• �شركة �صائب بي �إن بي باريبا لإدارة الأ�صول وهي مملوكة بن�سبة  %55من قبل البنك ،بينما ميتلك ح�صة  %45املتبقية �شركاء
�سعوديني وغري �سعوديني (حتت الت�صفية – �أنظر الفقرة �أدناه التالية لتفا�صيل �إ�ضافية) ،يبلغ ر�أ�س مالها  50مليون ريال
�سعودي جميع اال�سهم ال�صادرة تعترب عادية وال يوجد �أية �أدوات دين على ال�شركة.
قامت هيئة ال�سوق املالية ال�سعودية («الهيئة») ،بتاريخ � 25سبتمرب 2011م ب�إعتماد الطلب املقدم من �شركة الإ�ستثمار للأوراق
املالية والو�ساطة (�شركة الإ�ستثمار) للإ�ستحواذ على �صايف موجودات �شركة �صائب بي �إن بي باريبا لإدارة الأ�صول (�شركة �إدارة
الأ�صول) .كما قامت الهيئة ب�إعتماد طلب �شركة الإ�ستثمار لتعديل �إطار الأعمال لي�شمل كافة الأن�شطة املرخ�صة (تعامل� ،إدارة،
ترتيب ،تقدمي امل�شورة واحلفظ للأوراق املالية) .علم ًا ب�أن �إمتام �إتفاقية حتويل الأعمال بني �شركة الإ�ستثمار و �شركة �إدارة الأ�صول
اكتملت بتاريخ  31دي�سمرب 2011م .ويف الوقت احلايل تعترب �شركة �إدارة الأ�صول حتت الت�صفية القانونية.
بالإ�ضافة �إىل ما �سبق ،ي�ساهم البنك ال�سعودي لال�ستثمار يف �أربعة �شركات �شقيقة يف اململكة العربية ال�سعودية على النحو التايل :
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• �شركة �أمريكان �إك�سرب�س (ال�سعودية) املحدودة ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة م�سجله يف اململكة العربية ال�سعودية
بامل�شاركة مع �شركة �أمريكان �إك�سرب�س (ال�شرق الأو�سط) البحرين،يبلغ ر�أ�س مالها  10مليون ريال �سعودي وميتلك البنك
 %50من ر�أ�س مالها ،ون�شاطها الرئي�س هو �إ�صدار البطاقات الإئتمانية وتقدمي منتجات �أمريكان �إك�سرب�س الأخرى يف اململكة.
• �شركة �أوريك�س ال�سعودية للت�أجري التمويلي ،وهي �شركة م�ساهمة �سعودية مقفلة يبلغ ر�أ�س مالها  340مليون ريال �سعودي .عدد
الأ�سهم امل�صدرة فيها  34مليون �سهم وميتلك البنك  12.92مليون �سهم متثل  %38من الأ�سهم امل�صدرة .ون�شاطها الرئي�س
هو تقدمي خدمات الت�أجري التمويلي يف اململكة.
• �شركة �أمالك العاملية للتمويل و التطوير العقاري م�شارك ًة مع عدة �شركات حملية و خليجية وهي �شركة م�ساهمة مغلقة تعمل
ال�شركة يف اململكة العربية ال�سعودية يبلغ ر�أ�س مالها  900مليون ريال �سعودي .عدد الأ�سهم امل�صدرة فيها  90مليون �سهم
وميتلك البنك  29مليون �سهم متثل  %32من الأ�سهم امل�صدرة .و ن�شاطها الرئي�س هو تقدمي منتجات و خدمات التمويل
العقاري.
• �شركة املتو�سط واخلليج للت�أمني واعادة الت�أمني التعاوين (ميدغلف) ،وهي �شركة ت�أمني �سعودية م�ساهمة يبلغ ر�أ�س مالها مليار
ريال �سعودي .عدد الأ�سهم امل�صدرة فيها  100مليون �سهم وميتلك البنك 19مليون �سهم متثل  %19من الأ�سهم امل�صدرة.
ون�شاطها الرئي�س هو تقدمي منتجات وخدمات ت�أمني متكاملة يف اململكة.
جميع ال�شركات �أعاله م�سجلة وتعمل يف اململكة العربية ال�سعودية.
التصنيف االئتماني
ً
ً
يعترب الت�صنيف الإئتماين عن�صرا مهما للم�شاركة يف الأ�سواق املالية العاملية ،ومبا �أن الإقت�صاد العاملي يتجه نحو التكامل ف�إنه مل
تعد عملية الت�صنيف الإئتماين �ضرورية ملجرد �ضمان التمويل والدخول اىل �أ�سواق ر�أ�س املال فح�سب ،بل ولإظهار االلتزام باتباع
�أعلى املعايري يف �إدارة املخاطر املعرتف بها دولي ًا .وخالل العام قام البنك مبراجعة �شاملة لت�صنيفه االئتماين من خالل وكالتي
�ستاندرد اند بورز و فيت�ش للتقييم االئتماين .فقد قامت وكالة �ستاندارد اند بورز مبنح البنك “ ”A-2“ / “A-للأجلني الطويل و
الق�صري بدون تقلبات ت�ستحق الذكر ،وتعرف وكالة �ستاندرد اند بورز هذين الت�صنيفني كالتايل:
•

الت�صنيف طويل الأجل للم�صدر:
ً
املقرت�ض احلا�صل على ت�صنيف “ ”A-ميتلك مقدرة قوية على الوفاء بالتزاماته املالية ،لكنه �أكرث عر�ضة ،نوعا ما ،للت�أثريات
ال�سلبية الناجتة عن التغريات يف الظروف والأحوال الإقت�صادية من املقرت�ضني احلا�صلني على ت�صنيفات �أعلى.

مت �إطالق عدة م�شاريع خالل عام 2013م لدعم منو �أعمال البنك وتعزيز خدمات العمالء مثل قارئ الهوية الوطنية والذي يتيح
للبنك التعرف على العمالء من خالل الهوية مما ي�ساعد على تقليل �أخطاء الإدخال اليدوي وتقليل عمليات االحتيال ،وقد �أطلق
�أي�ضا خدمة �إيداع النقد الفوري عن طريق ال�صراف الآيل على مدار الـ � 24ساعه .ومت �أي�ضا �إطالق خدمة الرواتب الإكرتونية وهذه
اخلدمة ت�ساعد ال�شركات على دفع مرتبات موظفيها �إلكرتوني ًا ،والتي مت ربطها مع نظام حماية الأجور (ال�صادر من وزارة العمل)
مما يتيح للعمالء �إ�صدار �شهادة بدفع رواتب موظفيهم .ومت �إطالق خدمة بطاقات  Easy Payوالتي تتيح للعمالء �أ�صحاب الأعمال
حتويل الرواتب الي ًا مما ميكن العمالة من �إ�ستالم وحتويل رواتبهم من خالل البطاقة ودون احلاجة لإن�شاء ح�ساب مع البنك .وقد
كان البنك �أول بنك ي�صدر هذه البطاقات املتوافقة مع تعليمات م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.
نتائج قطاعات األعمال
تتم �إدارة البنك على �أ�سا�س قطاعات الأعمال .ويجري تنفيذ العمليات بني قطاعات الأعمال بناء على ال�شروط والأحكام التجارية
من خالل ا�ستخدام �أ�سعار التحويل ومنهجيات التخ�صي�ص .يحتوي الإي�ضاح رقم  27من القوائم املالية املوحدة على ملخ�ص لنتائج
قطاعات الأعمال لعامي 2013م و2012م.
تنق�سم �أعمال البنك الرئي�سية على القطاعات التالية:
اخلدمات امل�صرفية للأفراد
يقدم البنك ال�سعودي لال�ستثمار ت�شكيلة وا�سعة من اخلدمات امل�صرفية التقليدية والإ�سالمية للأفراد وقطاع الأعمال من
امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة من مركزه الرئي�س وعرب �شبكة من الفروع موزعة على مناطق اململكة العربية ال�سعودية.
وت�شمل اخلدمات احل�سابات اجلارية ،وح�سابات التوفري وح�سابات الودائع لأجل ،واملرابحة الإ�سالمية ،و�أن�شطة الو�ساطة
للأ�سهم املحلية والدولية كما يقدم البنك جمموعة من املنتجات امل�صرفية املتوافقة مع ال�شريعة الإ�سالمية من خالل فروعه.
وميتلك البنك �شبكة وا�سعة من �أجهزة ال�صرف الآيل لتغطية مناطق اململكة العربية ال�سعودية.
اخلدمات امل�صرفية لل�شركات
تركز اخلدمات امل�صرفية لل�شركات على تقدمي منتجات وخدمات مالية ذات جودة نوعية عالية لل�شركات وامل�ؤ�س�سات
والهيئات احلكومية وم�ؤ�س�سات القطاع العام .ويتم تقدمي هذه اخلدمات من املراكز الإقليمية الثالث للبنك يف الريا�ض وجدة
واخلرب لتوفري حلول مالية مبتكرة .وت�شمل اخلدمات واملنتجات املالية املقدمة متويل امل�شاريع ،ومتويل ر�أ�س املال العامل،
ومتويل التجارة واخلدمات ،واالعتمادات امل�ستندية للواردات وال�صادرات ،وخطابات االعتماد للدفع عند االقت�ضاء،خطابات
ال�ضمان ،خ�صم الكمبياالت ،التح�صيالت ب�أنواعها ومنتجات �أخرى متعلقة بالتجارة العامة واملتوافقة مع ال�شريعة اال�سالمية.
اخلزينة
تتوىل هذه الوحدة م�س�ؤولية �إدارة املتاجرة بالعمالت الأجنبية ،و�إدارة التمويل وال�سيولة ،وحمافظ ا�ستثمارات البنك
واملنتجات املالية .كما تقوم �إدارة اخلزينة �أي�ض ًا ب�إدارة هيكل املوجودات واملطلوبات اخلا�ص بالبنك ،وخماطر �أ�سعار الفائدة،
وتقدم التوجيه ملعطيات حجم امليزانية العمومية والأ�سعار.

برنامج (األصالة) للمصرفية االسالمية
يقدم البنك حتت برنامج (الأ�صالة) عدة منتجات متوافقة مع ال�شريعة اال�سالمية .وقد �أعطيت هذه املنتجات االهتمام اخلا�ص
ل�ضمان توافقها مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية ومالءمتها لل�سوق املحلي ادراك ًا لتزايد الطلب على املنتجات واخلدمات الإ�سالمية
و�أهمية امل�صرفية الإ�سالمية ،باعتبارها توجه ًا ا�سرتاتيجي ًا للبنوك العاملة يف اململكة واملنطقة .ويقوم البنك من خالل هذا
الربنامج بت�شغيل �أربعة و�أربعون فرع ًا تعمل وفق �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية.
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شبكة الفروع
بلغ عدد فروع البنك نهاية عام 2013م ثمانية و�أربعون فرع ًا حتتوي على �أحد ع�شر ق�سم ًا لل�سيدات .كما �أ�ضاف البنك  35جهاز
لل�صرف الآيل خالل العام 2013م ويقوم حالي ًا بت�شغيل �شبكة ت�ضم ما جمموعه  391جهاز �صرف �آيل موزعة يف �أنحاء اململكة
العربية ال�سعودية .كما �أ�ضاف البنك  1.438جهاز نقاط البيع لي�صل جمموع الأجهزة �إىل  1.991جهاز.
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ج) خماطر �أ�سعار الأ�سهم
تتمثل خماطر �أ�سعار الأ�سهم يف خماطر �إنخفا�ض القيم العادلة للأ�سهم نتيجة تغريات حمتملة يف م�ستويات م�ؤ�شرات الأ�سهم
وقيمة كل �سهم على حدة .ويقوم جمل�س الإدارة بو�ضع حدود مل�ستوى املخاطر املقبولة لكل قطاع ويتم مراقبتها يومي ًا.
مخاطر السيولة
تتمثل خماطر ال�سيولة يف عدم مقدرة البنك على تلبية �صايف متطلبات التمويل اخلا�صة به .وحتدث خماطر ال�سيولة عند وجود
�إ�ضطراب يف ال�سوق �أو �إنخفا�ض م�ستوى الإئتمان مما ي�ؤدي �إىل �شح مفاجئ يف بع�ض م�صادر التمويل.
يقوم البنك مبراقبة م�ستوى ال�سيولة اليومية للموجودات واملطلوبات ويتم عمل اختبارات الت�أكد ب�صفة م�ستمرة حتت �إحتماليات
خمتلفة والتي تغطي كل من احلاالت الطبيعية واحلادة لأحوال ال�سوق .جميع �سيا�سات و�إجراءات ال�سيولة يتم مراجعتها و املوافقة
عليها من قبل جلنة �إدارة املوجودات و املطلوبات بالبنك .يتم عمل تقارير يومية تو�ضح م�ستويات ال�سيولة يف البنك ويكون ذلك
متوافقا مع تعليمات م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.
مخاطر العمليات
تعرف خماطر العمليات على �أنها خماطر اخل�سارة الناجتة عن عدم كفاية �أو �إخفاق الإجراءات الداخلية �أو الأفراد �أو الأنظمة �أو
عن �أحداث خارجية.
يوفر نظام �إدارة خماطر العمليات املعتمد من قبل جمل�س الإدارة تعريف ًا على م�ستوى البنك ملخاطر العمليات ويحدد املبادئ التي
يتعني فيها حتديد خماطر العمليات وتقييمها ومراقبتها وال�سيطرة عليها من خالل التقييم امل�ستمر ملخاطر العمليات و�ضبطها
يف كافة �أق�سام العمل وذلك من خالل �إجراءات التقييم الذاتي للمخاطر واملراقبة عن كثب خلطط العمل املتفق عليها كنتيجة
لإجراءات التقييم الذاتي للمخاطر .وو�ضع جدول ملخاطر العمليات للبنك ككل من �أجل مراقبة خ�سائر خماطر العمليات التي يتم
تكبدها على �أ�سا�س متوا�صل واتخاذ الإجراءات الت�صحيحية ال�ستبعاد او تقليل تلك اخل�سائر م�ستقبال.
وتت�ضمن املكونات الرئي�سية لهذا الإطار من �سيا�سات و�إجراءات و�ضوابط موثقة و�شاملة.
خطة إستمرارية العمل
يدرك البنك �أهمية التخطيط ال�ستمرارية الأعمال و قد �إ�ستمر يف �إحراز تقدم ًا ملحوظ ًا يف هذا املجال يف عام 2013م� .إن �إن�شاء
خطة عمل م�ستمرة فعالة من �ش�أنها �أن تي�سر على البنك �إدارة و تنظيم ت�أثري الأزمات املخلة بالعمليات اليومية بطريقة منظمة
ومن�سقة .و تلك اخلطة �ست�ساعد البنك على الإدارة الفعالة جتاه �أي خلل يف عملياتها مما يتيح للبنك ا�ستعادة مكانته االقت�صادية
ب�أ�سرع وقت و�أكرث فعالية ممكنة لأي حادثة طارئة �أو غري متوقعة قد تعطل العمليات التجارية اليومية ب�شكل كلي �أو جزئي.
خالل عام 2013م قام البنك برفع م�ستوى االختبار لإجراءات ا�ستمرارية الأعمال .فقد قام البنك بعمل اختبارين مع �أخذ �أعلى
التفا�صيل خالل فرتتني منف�صلتني ،و عدة اختبارات �أخرى خالل ال�سنة .وكانت التجارب ناجحة مما يعطينا الثقة ب�أن البنك قادر
على التعامل مع �أي حالة طارئة قد حتدث .و�سيوا�صل البنك عملية �إختباره ال�ستمرارية الأعمال على الأقل مرتني يف ال�سنة.
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و�إعرتاف ًا بجهود البنك يف هذا املجال ح�صل البنك يف عام 2013م على �شهادة  22301 ISOللعام الثاين على التوايل ،لإدارة
عملية ا�ستمرارية الأعمال يف كل من قطاعات م�صرفية الأفراد وال�شركات واخلزينة .ومن اجلدير بالذكر �أن البنك كان من �أوائل
املنظمات يف العامل يف احل�صول على هذه ال�شهادة .حيث �أن ح�صول البنك على هذه ال�شهادة يعني الإعرتاف بحقيقة �أنه عند
حدوث حاالت طارئة يوجد لدى البنك هيكلة عملياتية فعالة للتعامل معها.
إستراتيجية تكنولوجيا المعلومات
من �أجل تلبية املطالب القوية يف منو الأعمال ،و�ضع البنك �إ�سرتاتيجية طموحة لإدارة تكنولوجيا املعلومات للخم�س �سنوات القادمة.
هذه اال�سرتاتيجية املعتمدة من جمل�س االدارة تركز على دعم النمو يف م�صرفية كل من الأفراد وال�شركات ،بالإ�ضافة �إىل بناء
روابط قوية بني جميع وحدات الأعمال يف البنك.
هذه اال�سرتاتيجية مدعومة مبيثاق وطريقة تنفيذ �شاملة للم�شاريع ،بالإ�ضافة �إىل نظام تتبع حالة امل�شاريع والذي مت �إن�شا�ؤه
وال�سيطرة عليه من قبل �إدارة م�شاريع مركزية .وبالإ�ضافة �إىل ذلك مت و�ضع هيكل جديد للحوكمة لإدارة تكنولوجيا املعلومات
والذي يدار من قبل جلنة تت�ضمن كبار التنفيذيني يف البنك.

التحليل الجغرافي لإليرادات
حتققت معظم �إيرادات البنك ب�شكل �أ�سا�سي من ن�شاطاته يف اململكة العربية ال�سعودية كماهو مو�ضح بامللخ�ص ادناه:
(ب�آالف الرياالت ال�سعودية)
2013
2012

املنطقة الو�سطى
1,650,349
1,415,480

املنطقة الغربية
260,352
224,589

املنطقة ال�شرقية
105,963
81,533

الإجمايل
2,016,665
1,721,602

إدارة المخاطر
�أدى تطور القطاع املايل والعمليات التجارية وتنوع املواقع اجلغرافية �إىل احلاجة �إىل حتديد وقيا�س وجتميع ف ًّعال للمخاطروذلك
ال�ستخال�ص التوزيع الأمثل لر�أ�س املال لتحقيق الن�سبة الأمثل للعوائد مقابل املخاطر .ويدير البنك خماطره بطريقة منظمة
ومنتظمة و�شفافة من خالل �سيا�سة واعية للخطر وبنف�س الوقت وا�سعة بحيث ت�شمل جميع �إدارات البنك يف الهيكل التنظيمي،
وتقوم هذه االدارة بقيا�س املخاطروعمليات الر�صد.
املالمح الرئي�سية ل�سيا�سة البنك يف �إدارة املخاطر ت�شمل ما يلي:
• يقدم جمل�س الإدارة التوجيه العام لإدارة املخاطر والرقابة الداخلية.
• تعترب �إدارة املخاطر جزء ًا ال يتجز�أ من عمليات البنك وتعترب من الركائز اجلوهرية يف الكفاءات الأ�سا�سية جلميع موظفيها.
• يديرالبنك كل من املخاطر الإئتمانية وال�سوق وال�سيولة والعمليات بطريقة من�سقة داخل البنك،
• وظيفة �إدارة املخاطر يف البنك م�ستقلة عن وحدات الأعمال يف البنك.
بالإ�ضافة �إىل ما �سبق ،تقوم �إدارة املراجعة الداخلية للبنك برفع تقاريرها �إىل جلنة املراجعة التابعة ملجل�س الإدارة والتي توفر
ت�أكيدات م�ستقلة عن مدى التزام �إدارات البنك ب�سيا�سات و�إجراءات املخاطر ومدى كفاية وفعالية �إدارة املخاطر يف البنك.
وفيما يلي و�صف للمخاطر الهامة التي يتعر�ض لها البنك وكيفية �إدارتها.
مخاطر االئتمان
يقوم البنك ب�إدارة خماطر الإئتمان التي يتعر�ض لها و تتمثل خماطر الإئتمان يف عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته ب�ش�أن
�أداة مالية حمددة ،مما ي�ؤدي �إىل تكبد الطرف الآخر خل�سارة مالية .ين� أش� التعر�ض ملخاطر الإئتمان �أ�سا�س ًا عن املخاطر املتعلقة
بالإئتمان املوجود يف حمفظة القرو�ض وال�سلف والإ�ستثمارات .توجد �أي�ض ًا خماطر �إئتمان يف الأدوات املالية خارج املركز املايل مثل
الإلتزامات ملنح الإئتمان.

مخاطر السوق
خماطر ال�سوق هي املخاطر املتعلقة بالتذبذب يف القيمة العادلة �أو التدفقات النقدية امل�ستقبلية للأدوات املالية نتيجة التقلب يف
متغريات ال�سوق ك�أ�سعار العموالت و �أ�سعار �صرف العمالت الأجنبية و �أ�سعار الأ�سهم.
	�أ) خماطر �أ�سعار العموالت
تن�ش�أ خماطر �أ�سعار العموالت من احتمالية تقلبات �أ�سعار العموالت والتي بدورها قد ت�ؤثر على التدفقات النقدية امل�ستقبلية
�أو القيم العادلة للأدوات املالية .وقد و�ضع جمل�س �إدارة البنك حدودا متعلقة بالفجوة اخلا�صة مبخاطر �أ�سعار العموالت
للفرتات املحددة و يراقب البنك مراكزه على �أ�سا�س يومي ويقوم ب�إ�ستخدام ا�سرتاتيجيات التحوط من املخاطر للت�أكد من
بقاء املراكز �ضمن احلدود املقررة.
ب) خماطر �أ�سعار �صرف العمالت
تن�ش�أ خماطر �أ�سعار ال�صرف من التقلبات يف �أ�سعار ال�صرف ال�سائدة بال�سوق وت�ؤثر على املركز املايل للبنك وتدفقاته
النقدية .ويقوم جمل�س الإدارة بو�ضع حدود مل�ستوى املخاطر املقبولة لكل عملة وب�شكل �إجمايل ملراكز العمالت ،ويتم مراقبتها
يومي ًا.
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تقرير مجلس اإلدارة
إجمالي حقوق الملكية وكفاية رأس المال
ارتفعت حقوق امللكية اىل 10.3مليار ريال �سعودي كما يف نهاية عام 2013م  ،مقارنة ب�  9.4مليار ريال �سعودي يف نهاية العام
2012م .يبلغ جمموع االأ�سهم القائمه للبنك  550مليون �سهم .وبلغت ن�سبة اإجمايل حقوق امللكية اإىل اإجمايل املوجودات % 12.7
كما يف  31دي�سمرب 2013م مقارنة ب�  %15.9كما يف  31دي�سمرب 2012م .وقد حت�سنت رافعة البنك املالية لت�سل اإىل  7.85كما يف
 31دي�سمرب 2013م مقارنة ب�  6.30يف  31دي�سمرب 2012م.
قام البنك خلل عام 2013م بتوزيع اأرباح قدرها  0.70ريال �سعودي لكل �سهم بقيمة اإجمالية قدرها  385مليون ريال �سعودي،
باالإ�سافة اإىل خ�سم الزكاة على ح�سة ال�سعوديني وقدرها  0.06ريال �سعودي لكل �سهم وبقيمة اإجمالية قدرها  31.6مليون ريال
�سعودي .وباال�سافة لذلك اأقرتح جمل�س االإدارة توزيعات اأرباح لعام 2013م بقيمة  440مليون ريال �سعودي ،تعادل توزيعات االأرباح
هذه ما مقداره  0.80ريال �سعودي لل�سهم ،و ذلك بال�سايف بعد خ�سم الزكاة التي �سيتم اإ�ستقطاعها من امل�ساهمني ال�سعوديني
والبالغة  37.5مليون ريال �سعودي .اقرتح جمل�س االإدارة يف عام 2013م رفع راأ�س مال البنك من  5.500مليون ريال �سعودي اىل
 6.000مليون ريال �سعودي وذلك بزيادة عدد االأ�سهم من  550مليون �سهم اىل  600مليون �سهم عن طريق ر�سملة  500مليون ريال
من بند االأرباح املبقاة .و�ستعر�س هذه االقرتاحات خلل اجلمعية العامة الغر عادية املتوقع انعقادها خلل عام 2014م.
تقوم اإدارة البنك مبراقبة كفاية راأ�س املال واإ�ستخدام راأ�س املال النظامي .حيث تفر�س موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي االإحتفاظ
بحد اأدنى من راأ�س املال النظامي مبعدل اليقل عن  %8مقابل املوجودات املرجحة املخاطر.
يقوم البنك مبراقبة مدى كفاية راأ�سماله وذلك باإ�ستخدام املعدالت املحددة من قبل موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ،ومبوجبها يتم
قيا�س مدى كفاية راأ�س املال وذلك مبقارنة بنود راأ�س املال املوؤهل مع املوجودات املدرجة يف قائمة املركز املايل املوحدة والتعهدات
واالإلتزامات املحتملة واملبالغ االإ�سمية للم�ستقات باإ�ستخدام املبالغ املرجحة الإظهار املخاطر املتعلقة بها.
كما يف  31دي�سمرب 2013م بلغت ن�سبة معدل كفاية راأ�س مال الركيزة اال�سا�سية وامل�ساندة لت�سل اإىل  %15.12مقارنة ب� %17.62
كما يف  31دي�سمرب 2012م.
اأ�سواء على الو�سع املايل للخم�س �سنوات املا�سية
2013
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2012

(مبليني الرياالت ال�سعودية)
2009
2010
2011

ملخ�س قائمة الدخل:
اإجماىل الدخل ()1
اإجماىل امل�ساريف ()2
ارباح العمليات
املخ�س�سات
�سايف الدخل
ملخ�س امليزانية العمومية:
قرو�س و�سلف� ،سايف
29،785
31،002
27،114
34،051
47،567
ا�ستثمارات� ،سايف
10،737
8،060
8،893
10،912
17،696
اإ�ستثمارات يف �سركات زميلة
817
865
895
966
1،071
اجمايل املوجودات
50،148
51،491
51،946
59،067
80،495
ودائع العملء
38،247
37،215
36،770
40،414
57،044
اجمايل حقوق امللكية
7،428
8،141
8،557
9،379
10،253
الن�سب املئوية:
العائد على متو�سط حقوق امللكية %
7.43
5.51
8.48
10.17
13.11
العائد على متو�سط املوجودات %
1.01
0.84
1.37
1.64
1.84
ملءة راأ�س املال %
14.48
17.29
19.12
17.62
15.12
حقوق امللكية اإىل اإجمايل املوجودات %
14.81
15.81
16.48
15.88
12.74
( )1يت�سمن اإجمايل الدخل ك ًل من دخل العمليات و احل�سة يف دخل ال�سركات الزميلة.
( )2اإجمايل امل�ساريف ت�سمل اجمايل امل�ساريف الت�سغيلية م�ستبعد منها كل من املخ�س�سات وح�س�س حقوق امللكية الغر
امل�سيطرة.
2،178
762
1،416
129
1،287

1،868
632
1،236
324
912

1،709
628
1،081
373
708

1،844
570
1،274
845
429

1،633
556
1،077
555
522

ل�سنة 2013م  ،مقارنة بـ  %35.68ل�سنة 2012م ،ويح�سب معدل الكفاءة بق�سمة م�صاريف الت�شغيل قبل خ�صم املخ�ص�صات على
�إجمايل دخل الت�شغيل خم�صوم ًا منها املكا�سب الغري مكرره ،ومتثل هذه الن�سبة م�ؤ�شر ًا مهم ًا و�أ�سا�سي ًا ملدى كفاءة مراقبة و�إدارة
املوارد.
بلغ دخل العمليات يف عام 2013م  1.416مليون ريال �سعودي ،مقارنة بـ  1.236مليون ريال �سعودي يف عام 2012م ،بارتفاع قدره
 180مليون ريال �سعودي �أو .%15
بلغ خم�ص�ص االنخفا�ض يف اال�ستثمارات املقتناة لغري �أغرا�ض املتاجرة  24مليون ريال �سعودي يف عام 2013م مقارنة بـ  69مليون
ريال �سعودي يف 2012م بينما بلغ خم�ص�ص خ�سائر االئتمان  105مليون ريال �سعودي يف عام 2013م مقارنة بـمبلغ  255مليون ريال
يف 2012م .وت�شكل خم�ص�صات عام 2013م ا�ستمرار ًا لل�سيا�سة املتحفظة التي يعتمدها البنك ب�إبقاء احتياطيات خ�سائر القرو�ض
عند م�ستويات تتوافق مع حجم حمفظة القرو�ض وتكون قادرة على ا�ستيعاب �أية خ�سارة حمتملة بالإ�ضافة �إىل التح�سن يف جودة
الأ�صول.
�إرتفع العائد على متو�سط املوجودات اىل  %1.84يف عام 2013م مقارنة بـ  %1.64يف عام 2012م وارتفع �أي�ضا العائد على متو�سط
حقوق امل�ساهمني اىل %13.11يف عام 2013م مقارنة بـ  %10.17يف عام 2012م .
يتلخ�ص �صايف دخل البنك من قطاعات الأعمال الرئي�سية كما يف  31دي�سمرب 2013م و2012م كما يلي:

اخلدمات امل�صرفية للأفراد
اخلدمات امل�صرفية لل�شركات
اخلزينة واال�ستثمار
�إدارة الأ�صول والو�ساطة
�صايف الدخل

2013
268,537
349,990
635,149
33,158
1,286,834

(ب�آالف الرياالت)
2012
252,470
310,324
338,708
10,535
912,037

قائمة المركز المالي الموحدة
بلغ �إجمايل املوجودات كما يف  31دي�سمرب 2013م ما جمموعه  80.5مليار ريال �سعودي مقارنة بـ  59.1مليار ريال �سعودي كما
يف 31دي�سمرب 2012م وبزيادة قدرها  21.4مليار ريال �سعودي �أو .%36
وارتفع �صايف اال�ستثمارات مببلغ  6.8مليار ريال �سعودي �أو  %62لي�صل �إىل  17.7مليار ريال �سعودي يف  31دي�سمرب 2013م .بلغت
اال�ستثمارات امل�صنفة ك�إ�ستثمارات من الدرجة الأوىل  % 82من �إجمايل املحفظة اال�ستثمارية للبنك كما يف  31دي�سمرب 2013م.

ارتفعت ودائع العمالء مبقدار 16.6مليار ريال �سعودي �أو  %41لت�صل �إىل 57مليار ريال �سعودي يف نهاية عام 2013م ،وارتفعت
الودائع حتت الطلب بقيمة  3.8مليار ريال �سعودي �أو  ،%40بينما ارتفعت الودائع ذات العمولة مبقدار 12.8مليار ريال �سعودي �أو
.%41
قام البنك بتاريخ  30مايو 2011م ب�إبرام �إتفاقية قر�ض متو�سط الأجل مببلغ مليار ريال �سعودي لأغرا�ض الت�شغيل العام ملدة خم�س
�سنوات .هذا وقد ا�ستخدم القر�ض بالكامل ،وي�ستحق �سداده يف مايو 2016م .كما قام البنك بتاريخ  24يونيو 2012م ب�إبرام �إتفاقية
قر�ض متو�سط الأجل مدته خم�س �سنوات مببلغ مليار ريال �سعودي لأغرا�ض الت�شغيل العام .مت �إ�ستخدام القر�ض بالكامل وي�ستحق
�سداده يف �سبتمرب 2017م .تخ�ضع هذه القرو�ض لعمولة مبعدالت متغرية .ويحق للبنك �سداد كل قر�ض مبكر ًا عن موعده وذلك
وفق ًا ل�شروط و�أحكام �إتفاقية كل قر�ض .ت�شمل الإتفاقيات �أعاله على �شروط تتطلب املحافظة على ن�سب مالية معينة بالإ�ضافة �إىل
�شروط �أخرى والتي التزم بها البنك بالكامل كما يف  31دي�سمرب 2013م.
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وارتفع �صايف القرو�ض وال�سلف مببلغ  13.5مليار ريال �سعودي �أو  %40لي�صل �إىل  47.6مليار ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب
2013م .وانخف�ضت القرو�ض وال�سلف غري العاملة اىل  395مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2013م مقارنة بـ  450مليون
كما يف  31دي�سمرب 2012م .و�إنخف�ضت ن�سبة القرو�ض وال�سلف غري العاملة مقارنة باجمايل القرو�ض وال�سلف �إىل  %0.82كما يف
دي�سمرب 2013م مقارنة بـ  %1.29يف 2012م .وبلغ خم�ص�ص خ�سائر االئتمان  704مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2013م
بن�سبة تغطية قدرها  %178تقريبا من القرو�ض وال�سلف غري العاملة.

9

تقرير مجلس اإلدارة
ي�سر جمل�س �إدارة البنك ال�سعودي لال�ستثمار(البنك) �أن
يقدم تقريره ال�سنوي عن ن�شاطات البنك للعام املنتهي يف 31
دي�سمرب 2013م.
نظرة عامة
ت�أ�س�س البنك ك�شركة م�ساهمة �سعودية مبوجب املر�سوم
امللكي رقم م 31/ال�صادر يف عام 1976م .ويعمل من خالل
 48فرع ًا حتتوي على  11ق�سم ن�سائي موزعة يف �أنحاء اململكة
العربية ال�سعودية .وموقع البنك على �شبكة االنرتنت هو
.www.saib.com.sa
مالك البنك الرئي�سيني هم:
%21.5
• امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات الإجتماعية
%17.3
• امل�ؤ�س�سة العامة للتقاعد
%8.5
• �شركة �سعودي �أوجيه املحدودة
%7.5
• �شركة جي بي مورغان للتمويل
%7.3
• البنك الأهلي التجاري
يقدم البنك جمموعة وا�سعة من املنتجات واخلدمات
التقليدية واملتوافقة مع ال�شريعة الإ�سالمية للأفراد وال�شركات
وامل�ؤ�س�سات املتو�سطة وال�صغرية من خالل الفرع الرئي�سي
و�شبكة الفروع املمتدة على نطاق اململكة ،ويقدم البنك خدمات
ومنتجات م�صممة خ�صي�ص ًا لل�شركات وامل�ؤ�س�سات احلكومية
و�شبه احلكومية من خالل مراكزه الإقليمية الثالث يف كل من
الريا�ض وجده واخلرب .ويقدم البنك خدمات الو�ساطة يف كل
من الأ�سواق ال�سعودية والعاملية بالإ�ضافة �إىل خدمات �إدارة
الأ�صول من خالل �شركته التابعة واململوكة له بالكامل والتي
تعترب رائدة يف هذا املجال.

تقرير مجلس اإلدارة التقرير السنوي 2013
8

تتوزع �أن�شطة البنك على ثالثة قطاع �أعمال رئي�سة هي:
اخلدمات امل�صرفية للأفراد ،اخلدمات امل�صرفية لل�شركات،
واخلزينة ،وميتلك البنك ال�سعودي لال�ستثمار �شركتان تابعتان
يف اململكة العربية ال�سعودية هما اال�ستثمار للأوراق املالية
والو�ساطة و�شركة ال�سعودي لال�ستثمار العقارية والتي ميتلكهما
البنك بالكامل .وبالإ�ضافة لذلك ي�ستثمر البنك يف �أربعة
�شركات �سعودية �شقيقة وهي �أمريكان �إك�سرب�س (ال�سعودية)،
�أورك�س ال�سعودية للت�أجري التمويلي� ،أمالك العاملية للتمويل
والتطوير العقاري� ،شركة املتو�سط واخلليج للت�أمني و�إعادة
الت�أمني التعاوين ال�سعودية.
ولي�س للبنك �أي �شركات تابعة �أخرى �أو �أن�شطة جتارية خارج
اململكة العربية ال�سعودية.
يخ�ضع البنك للأنظمة املعمول بها يف اململكة العربية ال�سعودية
ولإ�شراف م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي والأنظمة التي
ت�صدرها وزارة التجارة وهيئة ال�سوق املالية.
وقد ا�شتملت �أهم �إجنازات البنك خالل هذا العام على
ا�ستمرار تعزيز البنك لأعماله الأ�سا�سية وامل�ؤ�شرات املالية،

بالإ�ضافة �إىل حت�سني نوعية اخلدمات وتو�سعة برامج التمويل
ال�شخ�صي و�شبكة ال�صرف الآيل وحتقيق املزيد من امليكنة يف
اخلدمات امل�صرفية للأفراد .وكجزء من خطة البنك الهادفة
�إىل التو�سع يف تقدمي اخلدمات امل�صرفية للأفراد ،وا�صل
البنك التو�سع يف برنامج (الأ�صالة) للم�صرفية الإ�سالمية
والتي ت�شمل خدمات التمويل واال�ستثمار املتوافقة مع ال�شريعة.
ومن خالل هذا الربنامج يقوم البنك بت�شغيل �أربعة و �أربعني
فرع ًا يف خمتلف مناطق اململكة ،تعمل بالكامل وفق �أحكـام
ال�شــريعة الإ�ســالمية .وفيما يخ�ص الت�صنيف الإئتماين فقد
�إ�ستمر البنك يف عملية مراجعة الت�صنيف الإئتماين مع كل من
وكالتي �ســتاندرد اند بورز وفيت�ش حيث �أكدتا ت�صنيف البــنك
على الدرجات  ’A-‘ / ‘A-2و ‘ ’A-‘ / ‘F2على التوايل .كما
ح�صل البنك خالل عام 2013م على عدة جوائز عاملية مثل
جائزة �إليت �أوورد من جي بي مورغان ،وجائزة اف�ضل بطاقة
�صراف �آّيل ،وجائزة �أف�ضل بنك حملي �إ�سالمي ،و جائزة �أف�ضل
بنك �إ�سالمي للم�صرفية املتميزة ،وجائزة التميز يف امل�سئولية
الإجتماعية للعام الثاين على التوايل ،وجائزة اف�ضل عالمة
جتارية ،و�أخري ًا جائزة �أف�ضل بنك جتاري يف اململكة العربية
ال�سعودية لعام 2013م .كما ح�صل البنك على �شهادة اجلودة
(�أيزو) يف كل من جودة اخلدمة وخطة �إ�ستمرارية العمل.
نتائج العمليات
حقق البنك دخ ًال �صافي ًا بلغ  1.287مليون ريال �سعودي خالل
العام 2013م بارتفاع قدره  375مليون ريال �سعودي �أو ما ن�سبته
 %41مقارنة بالعام 2012م والذي بلغ  912مليون ريال �سعودي،
ويرجع هذا االرتفاع بالدرجة الأوىل �إىل �إرتفاع الأرباح
الت�شغيلية وانخفا�ض امل�صاريف الت�شغيلية وارتفاع ح�صة البنك
من دخل ال�شركات الزميله.
وارتفع �صايف دخل العموالت اخلا�صة ،والتي ت�شمل دخل
العموالت اخلا�صة من �إيداعات �أ�سواق املال و املحفظة
اال�ستثمارية والقرو�ض خم�صوم ًا منها م�صاريف العموالت
اخلا�صة من الودائع والقرو�ض الأخرى� ،إىل  1.365مليون ريال
�سعودي يف 2013م مقارنة بـمبلغ  1.242مليون ريال �سعودي
يف 2012م بارتفاع قدره  123مليون ريال �سعودي و بن�سبة .%10
وبلغ جمموع الأتعاب من اخلدمات البنكية  394مليون ريال
�سعودي يف العام 2013م ،مقارنة بـ  315مليون ريال �سعودي يف
العام 2012م �أي بارتفاع قدره  79مليون ريال �سعودي وبن�سبة
 %25ويعود �سبب الزيادة اىل تركيز البنك على تطوير قطاعات
الأعمال اجلديدة.
وبلغت امل�صروفات الت�شغيلية قبل خ�صم خم�ص�ص �إنخفا�ض
قيمة اال�ستثمارات املقتناة لغري �أغرا�ض املتاجرة وخم�ص�ص
خ�سائر االئتمان  762مليون ريال �سعودي يف عام 2013م
مقارنة بـ  632مليون ريال �سعودي يف عام 2012م ب�سبب التو�سع
يف تكاليف م�صرفية الأفراد .وقد �أدى حجم امل�صروفات
الت�شغيلية يف عام 2013م �إىل �صايف ن�سبة كفاءة بلغت %36.36

كلمة رئيس مجلس اإلدارة

ي�سعدين كرئي�س ملجل�س االإدارة يف عامي االأول اأن اأقدم نتائج البنك ال�سعودي للإ�ستثمار للعام .2013
لقد �سهد العام  2013حدث ًا هام ًا للبنك ال�سعودي للإ�ستثمار ،حيث اإرتفع �سايف الدخل بن�سبة  %41لي�سل اإىل  1،287مليون
ريال �سعودي ،كما ارتفع اإجمايل االأ�سول بن�سبة  %36لي�سل اإىل  80.5مليار ريال �سعودي .هذه االإجنازات تاأتي تتويج ًا للخطة
االإ�سرتاتيجية اخلم�سية احلالية التي مت اإطلقها يف عام 2009م.
عمل البنك خلل ال�سنوات اخلم�س املا�سية ب�سكل جاد لتطبيق اأف�سل معاير املهارات البنكية العملية وذلك يف جميع اأنحاء البنك.
كما قمنا يف نف�س الوقت بدرا�سة اأف�سل ال�سبل املمكنة لتوظيف مواردنا للو�سول اإىل فر�س النمو االأكرث ا�ستدامة وجاذبية مع الرتكيز
على روؤيتنا باأن ن�سبح ال�سريك املايل االأمثل للعملء.
لقد كان البنك ناجح ًا يف مواجهة كل التحديات ويف حتقيق االأهداف التي ت�سمنتها اخلطة االإ�سرتاتيجية االأخرة ،وذلك بف�سل
اجلهود التي يبذلها جميع املوظفني وفريق االإدارة .لقد اأحرز البنك قفزة هائلة اإىل االأمام خلل ال�سنوات االأربع املا�سية ،وعلى وجه
اخل�سو�س ،فقد جنحت االإدارة يف تطوير ثقافة تتبنى وتعزز امللكية والتعاون والرتكيز على العملء والتميز الت�سغيلي .حيث ظهرت
هذه النجاحات املحققة ب�سكل وا�سح من خلل اأداء البنك والذي تظهره التفا�سيل الواردة يف االأق�سام املالية من نتائج البنك.
اإن البنك يتطلع ويخطط ملراجعة وحتديث اأهداف اخلطة االإ�سرتاتيجية خلل العام 2014م .ونحن متفائلون اأن هذه املراجعة �سوف
ت�ساعد البنك من موا�سلة اتخاذ مزيد ًا من اخلطوات نحو االأمام لي�سبح من ال�سركات املالية الرائدة يف ال�سوق املايل ال�سعودي ،ويف
الوقت ذاته �سيوا�سل البنك دوره اأي�س ًا يف تعزيز املبادرات االإقت�سادية للحكومة ال�سعودية.
ومن ناحية اأخرى ،اليزال البنك ملتزم ًا ب�سكل كامل با�ستقطاب وتطوير املوظفني ال�سعوديني واحلفاظ عليهم ،مبن فيهم ال�سيدات،
باعتبارهم جميع ًا من اأ�سا�سيات القوى العاملة الفاعلة يف البنك.
ونتيج ًة الأداء البنك املميز يف عام 2013م ،اأو�سى جمل�س اإدارة البنك اإىل اجلمعية العمومية بتوزيع اأ�سهم منحة عبارة عن �سهم
جماين واحد لكل اأحد ع�سرة �سهم ًا قائم ًا .االأمر الذي �سيوؤدي اإىل زيادة راأ�س مال البنك اإىل  6مليار ريال �سعودي ،مما �سي�ساعد يف
دعم النمو امل�ستقبلي الأن�سطة البنك .وباالإ�سافة اإىل ذلك ،فقد اأو�سى جمل�س االإدارة اأي�س ًا اإىل اجلمعية العمومية بتوزيع اأرباح نقدية
�سافية قدرها  0.80ريال �سعودي لل�سهم الواحد.
اأود اأن اأغتنم هذه الفر�سة الأعرب عن اإمتناين لرئي�س جمل�س االإدارة ال�سابق الدكتور عبدالعزيز العوهلي ولزملئي اأع�ساء جمل�س
االإدارة .كما اأود اأي�س ًا بالنيابة عن جمل�س االإدارة باأكمله اأن اأعرب عن تقديرنا لوزارة املالية وملوؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ولهيئة
ال�سوق املالية ،حيث اأن دعمهم امل�ستمر قد وفر االأ�س�س لنجاح البنك.
عبداهلل بن صالح بن جمعة
رئيس مجلس اإلدارة
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رئي�س �سركة اأرامكو ال�سعودية وكبر االداريني التنفيذيني (�سابق ًا).
�سغل ع�سوية جمال�س اإدارات عدة من بينها ع�سويته يف �سركة
هاليبورتون االأمريكية .حا�سل على درجة البكالوريو�س يف العلوم
ال�سيا�سية من اجلامعة االأمريكية يف بروت.
األستاذ عبداهلل بن جمعة
رئيس مجلس اإلدارة

األستاذ عبدالعزيز الخميس

مدير عام االإ�ستثمار املايل للموؤ�س�سة العامة للتقاعد .تدرج يف العديد
من املنا�سب يف موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي قبل تقلده من�سبه
احلايل يف �سهر يوليو 2006م .ي�سغل ع�سوية جمل�س االإدارة يف
العديد من ال�سركات .حا�سل على درجة البكالوريو�س يف االقت�ساد
من جامعة نورث اإي�سرتن ،بو�سطن ،ما�سات�سو�سي�س بالواليات املتحدة
االأمريكية.

نائب رئيس مجلس اإلدارة

مدير عام اإدارة املحافظ اال�ستثمارية باملوؤ�س�سة العامة للتاأمينات
االجتماعية� .سغل ع�سو جمل�س اإدارة العديد من البنوك وال�سركات.
حا�سل على درجة البكالوريو�س يف اإدارة االأعمال من جامعة
اأركن�سا�س ودرجة املاج�ستر يف االإدارة العامة من جامعة جنوب
كاليفورنيا بالواليات املتحدة االأمريكية.
األستاذ عبدالرحمن محمد الرواف
عضو مجلس اإلدارة

ع�سو جمل�س االإدارة للعديد من ال�سركات العامة والهيئات احلكومية.
عمل ا�ستاذ ًا م�ساعد ًا يف الفيزياء يف جامعة امللك �سعود .حا�سل على
درجة البكالوريو�س يف الريا�سيات والفيزياء من جامعة كاليفورنيا
ودرجة املاج�ستر والدكتوراه يف الفيزياء من جامعة ديوك بالواليات
املتحدة االأمريكية.
الدكتور /عبدالعزيز بن عبداهلل النويصر
عضو مجلس اإلدارة

الدكتور /عبدالرؤوف بن محمد مناع

الع�سو املنتدب ملجموعة �سافوال .رئي�س تنفيذي للعديد من ال�سركات
الرئي�سية مثل جمموعة �سافوال ،مدينة اإعمار االقت�سادية .حا�سل
على درجة البكالوريو�س يف الهند�سة امليكانيكية من جامعة امللك فهد
للبرتول واملعادن ،ودرجة املاج�ستر من جامعة كاليفورنيا بركلي،
ودرجة الدكتوراه من جامعة وا�سنطن يف �سياتل بالواليات املتحدة
االأمريكية.

عضو مجلس اإلدارة

تدرج يف عدة منا�سب حكومية حتى تقاعد برتبة عقيد يف وزارة
الدفاع ،حالي ًا �سريك وموؤ�س�س لعدد من ال�سركات العاملة يف جمال
االن�ساءات .حا�سل على درجة البكالوريو�س يف الهند�سة امليكانيكية
من كلية �سانت مارتن ودرجة املاج�ستر والدكتوراه يف الهند�سة
االن�سائية من جامعة وا�سنطن يف الواليات املتحدة االأمريكية.
الدكتور /فؤاد بن سعود الصالح
عضو مجلس اإلدارة

األستاذ  /مشاري بن ابراهيم المشاري
عضو مجلس اإلدارة

تدرج يف العديد من املنا�سب التنفيذية ب�سندوق التنمية ال�سعودي
اإىل اأن مت تعيينه يف من�سب م�ساعد املدير العام .وهو ع�سو جمل�س
اإدارة للعديد من ال�سركات .حا�سل على درجة اللي�سان�س يف الفل�سفه
واالجتماع من جامعة دم�سق ،ودبلوم عايل يف االدارة من جامعة
هارتفورد بالواليات املتحدة االأمريكية.
األستاذ  /صالح العلي العذل
عضو مجلس اإلدارة
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الرئي�س التنفيذي وع�سو جمل�س اإدارة بنك اجلزيرة �سابق ًا .يتمتع
بخربة بنكية كبرة و�سامله وي�سغل حاليا ع�سو جمل�س اإدارة العديد
من ال�سركات .حا�سل على بكالوريو�س يف اإدارة االأعمال من جامعة
اأوريجون بالواليات املتحدة االأمريكية.
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مواقعنا
تبوك

حائل
الجبيل
القطيف
الدمام

بريدة

الخبر

املنطقة الو�سطى
الفرع الرئي�سي والإدارة العامة
�س.ب  3533الريا�س  11481اململكة العربية ال�سعودية
هاتف 0114778433 :فاك�س0114776781:
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اخلزينة
هاتف0114792851/0114761580 :
فاك�س0114761976 :
فرع ال�سليمانية
هاتف 0114608989 :فاك�س0114605997 :
فرع التخ�س�سي
هاتف 0112817122 :فاك�س0112817131 :
فرع ال�سويدي
هاتف 0112676016 :فاك�س0114250849:
فرع امللز
هاتف 0114771860 :فاك�س0112917657:
فرع ال�سفا
هاتف 0112984500 :فاك�س0112983254:
فرع الروابي
هاتف 0114921685 :فاك�س0112080978:
فرع البديعة
هاتف 0114182652 :فاك�س0114181539:
فرع الرو�سة
هاتف 0112084670 :فاك�س0112084636:
فرع النزهة
هاتف 0114532345 :فاك�س0114541708:
فرع الريان
هاتف 0112087580 :فاك�س0114932504:
فرع غرناطة
هاتف 0112494511 :فاك�س0112494630:
فرع الغدير
هاتف 0112759172 :فاك�س0112753628:
فرع حي امللك فهد
هاتف 0112291602 :فاك�س0112291572:
فرع طريق خري�ص
هاتف 0112390077 :فاك�س0112308740:
فرع الن�سيم
هاتف 0112359888 :فاك�س0112359703:
فرع الرحمانية
هاتف 0114833048 :فاك�س0114834678:
فرع الوادي
هاتف 0112742020 :فاك�س0112107242:
فرع اخلرج
هاتف 0115444033 :فاك�س0115444865:
فرع العقيق
هاتف 0114895708 :فاك�س0114895716:
فرع بريدة
هاتف 0163271777 :فاك�س0163698752:
فرع عنيزة
هاتف 0163635757 :فاك�س0163624747:
فرع حائل
هاتف 0165383200 :فاك�س0165332186:

العنيزة

المدينة

األحساء
الرياض
الهفوف
الخرج

جدة
مكة
الطائف

خميس مشيط
نجران

أبها

جيزان

املنطقة الغربية
االإدارة االإقليمية للمنطقة الغربية وفرع جدة
�س.ب  5577جدة  21432اململكة العربية ال�سعودية
هاتف 0126531010 :فاك�س0126532333:
فرع اجلامعة  -جدة
هاتف 0126320536 :فاك�س0126326835:
فرع طريق امللك  -جدة
هاتف 0126078500 :فاك�س0126595944:
فرع �سارع الأمري ماجد  -جدة
هاتف 0126758666 :فاك�س0126749603:
فرع ال�سفا  -جدة
هاتف 0126284747 :فاك�س0126793824:
فرع البوادي  -جدة
هاتف 0122567441 :فاك�س0122567128:
فرع �سارع الأمري �سلطان  -جدة
هاتف 0122364455 :فاك�س0122364450:
فرع مكة
هاتف 0125447755 :فاك�س0125607315:
فرع العزيزية  -مكة
هاتف 0125594477 :فاك�س0125272213:
فرع الطائف
هاتف 0127429288 :فاك�س0127429566:
فرع املدينة املنورة  -املدينة املنورة
هاتف 0148485511 :فاك�س0148486548:
فرع خمي�ص م�سيط  -خمي�ص م�سيط
هاتف 0172377770 :فاك�س0172208514:
فرع اأبها  -اأبها
هاتف 0172255889 :فاك�س0172257300:
فرع جنران  -جنران
هاتف 0175291414 :فاك�س0175292514:
فرع جازان  -جازان
هاتف 0173235812 :فاك�س0173235823:
فرع تبوك  -تبوك
هاتف 014280055 :فاك�س0144222895:

املنطقة ال�سرقية
االإدارة االإقليمية للمنطقة ال�سرقية وفرع اخلرب
�س.ب  1581اخلرب  31952اململكة العربية ال�سعودية
هاتف 0138827999 :فاك�س0138822803:
فرع قرطبة  -اخلرب
هاتف 0138478800 :فاك�س0138592976:
فرع الدمام
هاتف 0138342020 :فاك�س0138349111:
فرع الريان  -الدمام
هاتف 0138423811 :فاك�س0138416021:
فرع اأحد  -الدمام
هاتف 0138183838 :فاك�س0138226972:
فرع القطيف
هاتف 0138638999 :فاك�س0138631276:
فرع اجلبيل
هاتف 0133469666 :فاك�س0133476374:
فرع الأح�ساء
هاتف 0135824999 :فاك�س0135826999:
فرع الهفوف
هاتف 0135893232 :فاك�س0135892975:
الأق�سام الن�سائية
الفرع الرئي�سي  -املعذر (لل�سيدات)
هاتف 0114778433 :فاك�س0118743071:
ق�سم امللز (لل�سيدات)
هاتف 0114784570:فاك�س0114763385:
ق�سم الرحمانية (لل�سيدات)
هاتف 0114833958 :فاك�س0114808766:
ق�سم الوادي (لل�سيدات)
هاتف 0112742020:فاك�س0112107063:
ق�سم عنيزة (لل�سيدات)
هاتف 0163617744:فاك�س0163655192:
ق�سم الطائف (لل�سيدات)
هاتف 0127429288 :فاك�س0127427587:
ق�سم ال�سفا  -جدة (لل�سيدات)
هاتف 0126284747 :فاك�س0122710046:
ق�سم العزيزية  -مكة (لل�سيدات)
هاتف 0125593863 :فاك�س0125594581:
ق�سم املدينة (لل�سيدات)
هاتف 0148487038:فاك�س0148487265:
ق�سم خمي�ص م�سيط (لل�سيدات)
هاتف 0172377770:فاك�س0172201681:
ق�سم قرطبة  -اخلرب (لل�سيدات)
هاتف 0138593515 :فاك�س0138591606:

الملك عبد اهلل بن عبد العزيز آل سعود
خادم الحرمين الشريفين

األمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود
ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع

فكرة التقرير
لقد حقق البنك ال�سع ��ودي للإ�ستثمار مراكز متقدمة
يف جم ��االت عديدة وت�سم ��ل تطبيق اأح ��دث التقنيات
واملنتج ��ات واخلدم ��ات ومعاي ��ر اجل ��ودة .اإن البنك
ال�سع ��ودي للإ�ستثمار م�ستم ��ر يف رحلته نحو امل�ستقبل
امل�سرق وقد حقق ما يتوقعه وينتظره منه عملئه.

التقرير السنوي

البنك السعودي لإلستثمار
تاأ�س� ��س البن ��ك ال�سعودي للإ�ستثمار (�سركة م�ساهمة �سعودية) مبوجب املر�سوم امللكي رقم م 31/ال�سادر يف
تاريخ 1976/06/23م ومقره الرئي�سي يف الريا�س .بد أا البنك عملياته يف اأبريل 1977م  ،وميتلك البنك حالي ًا
 48فرع ًا موزعة يف اأنحاء اململكة العربية ال�سعودية .وت�سمل قائمة ملك البنك مايلي:
املالك ال�سعوديني:
• املوؤ�س�سة العامة للتاأمينات االإجتماعية
• املوؤ�س�سة العامة للتقاعد
• �سركة �سعودي اأوجيه املحدودة
• البنك االأهلي التجاري
• م�ساهمني �سعوديني اآخرون

%21.50
%17.30
%8.50
%7.30
%35.40
%90.00

املالك الغري �سعوديني:
• جي بي مورغان الدولية للتمويل املحدودة
• بنك ميزوهو التجاري املحدود

%7.50
%2.50
%10.00

يعم ��ل البن ��ك ال�سع ��ودي للإ�ستثم ��ار م ��ن خ ��لل مراك ��زه االإقليمي ��ة الث ��لث وم ��ن خ ��لل �سبك ��ة الف ��روع املمت ��دة عل ��ى نط ��اق اململك ��ة
العربي ��ة ال�سعودي ��ة  ،ويق ��دم البن ��ك ت�سكيل ��ة وا�سع ��ة م ��ن املنتج ��ات واخلدم ��ات البنكي ��ة التقليدي ��ة و املتوافق ��ة م ��ع ال�سريع ��ة االإ�سلمي ��ة
للأف ��راد وامل�ساري ��ع املتو�سط ��ة وال�سغ ��رة  ،وال�س ��ركات واملوؤ�س�س ��ات احلكومي ��ة .وت�سم ��ل اخلدم ��ات واملنتج ��ات املالي ��ة املقدم ��ة مايل ��ي:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

احل�سابات اجلارية والودائع
احلواالت
االإعتمادات امل�ستندية
متويل ال�سادرات والواردات
اخلدمات البنكية ال�سخ�سية
اخلدمات االإ�ست�سارية
متويل امل�ساريع ال�سناعية والتجارية
القرو�س امل�سرتكة
التمويل اجل�سري
حلول التحوط من املخاطر
(عملت اأجنبية ،ال�سلع ،العموالت).

•
•
•
•
•
•
•
•
•

خدمات اخلزينة
اإدارة االأموال
خطابات ال�سمان
القرو�س الق�سرة واملتو�سطة االأجل
اخلدمات البنكية االإلكرتونية
العملت االأجنبية
ودائع اإئتمانية
خدمات اأ�سواق املال
خدمات بيع و�سراء االأ�سهم املحلية والدولية

ويقدم البنك ال�سعودي للإ�ستثمار من خلل �سركته التابعة واململوكة له بالكامل خدمات الو�ساطة يف كل من االأ�سواق ال�سعودية والعاملية باالإ�سافة
اإىل جمموعة وا�سعة من منتجات اإدارة االأ�سول .وباالإ�سافة لذلك ،يعترب البنك ال�سعودي للإ�ستثمار من خلل ال�سركات ال�سقيقة له يف اململكة
رائد ًا يف منتجات وخدمات التاأمني والتاأجر والتمويل العقاري والبطاقات االإئتمانية.
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