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فكرة التقرير
ياأت ��ي اإ�س ��دار هذا التقرير بالتزامن مع مبايعة خادم احلرمني ال�سريف ��ني امللك �سلمان بن عبدالعزيز
مل ��ك ًا للمملك ��ة العربية ال�سعودية و�ساحب ال�سمو امللكي الأمر مقرن بن عبدالعزيز ولي ًا للعهد و�ساحب
ال�سمو امللكي الأمر حممد بن نايف بن عبدالعزيزولي ًا لويل العهد.

البنك السعودي لإلستثمار
تاأ�س�س البنك 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 .بداأ البنك عملياته يف مار�س 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 الإجتماعية
• املوؤ�س�سة العامة للتقاعد
• �سركة �سعودي اأوجيه املحدودة
• البنك الأهلي التجاري
• م�ساهمني �سعوديني اآخرون

%021.50
%017.30
%08.50
%07.30
%35.40
%90.00

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

%07.50
%2.50
%10.00

ي�ع�م��ل ال �ب �ن��ك ال �� �س �ع��ودي ل�لإ��س�ت�ث�م��ار م��ن خ ��لل م��راك ��زه الإق �ل �ي �م �ي��ة ال �ث��لث وم ��ن خ ��لل �سبكة ال� �ف ��روع امل �م �ت��دة ع �ل��ى ن �ط��اق اململكة
العربية ال�سعودية  ،و ي �ق��دم البنك ت�سكيلة وا ��س�ع��ة م��ن املنتجات وا خل��د م��ات البنكية التقليدية و ا مل�ت��وا ف�ق��ة م��ع ال�سريعة ا لإ�سلمية
ل �لأف��راد وامل���س��اري��ع املتو�سطة وال���س�غ��رة  ،وال���س��رك��ات وامل�وؤ��س���س��ات احل�ك��وم�ي��ة .وت�سمل اخل��دم��ات وامل�ن�ت�ج��ات امل��ال�ي��ة امل�ق��دم��ة مايلي:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

•
•
•
•
•
•
•
•
•

خدمات اخلزينة
اإدارة الأموال
خطابات ال�سمان
القرو�س الق�سرة واملتو�سطة الأجل
اخلدمات البنكية الإلكرتونية
العملت الأجنبية
ودائع اإئتمانية
خدمات اأ�سواق املال
خدمات بيع و�سراء الأ�سهم املحلية والدولية

ويقدم البنك ال�سعودي للإ�ستثمار من خلل �سركته التابعة واململوكة له بالكامل خدمات الو�ساطة يف كل من الأ�سواق ال�سعودية والعاملية بالإ�سافة
اإىل جمموعة وا�سعة من منتجات اإدارة الأ�سول .وبالإ�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 الإئتمانية.
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خادم احلرمني ال�سريفني

الملك سلمان بن عبدالعزيز

�ساحب ال�سمو امللكي

األمير مقرن بن عبدالعزيز

ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء

�ساحب ال�سمو امللكي

األمير محمد بن نايف

ويل ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية
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مواقعنا

الفرع الرئي�سي والإدارة العامة
�س.ب  3533الريا�س  11481اململكة العربية ال�سعودية
هاتف 0114778433 :فاك�س0114776781:
اخلزينة
هاتف0114792851/0114761580 :
فاك�س0114761976 :
املنطقة الو�سطى
فرع ال�سليمانية
هاتف0114608989 :
فرع التخ�س�سي
هاتف0112817122 :
فرع ال�سويدي
هاتف0112676016 :
فرع امللز
هاتف0114771860 :
فرع ال�سفا
هاتف0112984500 :
فرع الروابي
هاتف0114921685 :
فرع البديعة
هاتف0114182652 :
فرع الرو�سة
هاتف0112084670 :
فرع النزهة
هاتف0114532345 :
فرع الريان
هاتف0112087580 :
فرع غرناطة
هاتف0112494511 :
فرع الغدير
هاتف0112759172 :
فرع حي امللك فهد
هاتف0112291602 :
فرع طريق خري�ص
هاتف0112390077 :
فرع الن�سيم
هاتف0112359888 :
فرع الرحمانية
هاتف0114833048 :
فرع الوادي
هاتف0112742020 :
فرع اخلرج
هاتف0115444033 :

فاك�س0114605997 :
فاك�س0112817131 :
فاك�س0114250849:
فاك�س0112917657:
فاك�س0112983254:
فاك�س0112080978:
فاك�س0114181539:
فاك�س0112084636:
فاك�س0114541708:
فاك�س0114932504:
فاك�س0112494630:
فاك�س0112753628:
فاك�س0112291572:
فاك�س0112308740:
فاك�س0112359703:
فاك�س0114834678:
فاك�س0112107242:
فاك�س0115444865:

فرع العقيق
هاتف 0114895708 :فاك�س0114895716:
منطقة الق�سيم
فرع بريدة
هاتف 0163271777 :فاك�س0163698752:
فرع عنيزة
هاتف 0163635757 :فاك�س0163624747:
فرع حائل
هاتف 0165383200 :فاك�س0165332186:
-------------------------------------------------------

املنطقة الغربية
الإدارة الإقليمية 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
الإدارة الإقليمية 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:
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مجلس اإلدارة

رئي�س �سركة اأرامكو ال�سعودية وكبر
الداريني التنفيذيني (�سابق ًا)� .سغل
رئي�س جمل� ��س الإدارة وع�سو جمل�س
اإدارة للعدي ��د من ال�س ��ركات التابعة
ل�سرك ��ة اأرامك ��و ال�سعودي ��ة .حا�سل
على درج ��ة البكالوريو� ��س يف العلوم
ال�سيا�سي ��ة م ��ن اجلامع ��ة الأمريكية
يف بروت

األستاذ عبداهلل بن صالح بن جمعة
عضو مجلس اإلدارة

مدي ��ر ع ��ام الإ�ستثمار امل ��ايل للموؤ�س�س ��ة العامة
للتقاع ��د .ت ��درج يف العدي ��د م ��ن املنا�س ��ب يف
موؤ�س�س ��ة النق ��د العرب ��ي ال�سع ��ودي قب ��ل تقل ��ده
من�سب ��ه احلايل يف �سه ��ر يولي ��و 2006م .ي�سغل
ع�سوي ��ة جمل�س الإدارة يف العديد من ال�سركات.
حا�سل على درجة البكالوريو�س يف القت�ساد من
جامعة نورث اإي�س ��رتن ،بو�سطن ،ما�سات�سو�سي�س
بالوليات املتحدة الأمريكية
الع�س ��و املنتدب ملجموعة �سافول .رئي�س تنفيذي
للعديد م ��ن ال�س ��ركات الرئي�سية مث ��ل جمموعة
�ساف ��ول ،مدين ��ة اإعم ��ار القت�سادي ��ة .حا�س ��ل
على درج ��ة البكالوريو�س يف الهند�سة امليكانيكية
م ��ن جامعة امللك فهد للب ��رتول واملعادن ،ودرجة
املاج�ست ��ر م ��ن جامع ��ة كاليفورني ��ا بركل ��ي،
ودرجة الدكت ��وراه من جامعة وا�سنطن يف �سياتل
بالوليات املتحدة الأمريكية

األستاذ عبدالعزيز الخميس
عضو مجلس اإلدارة

د .عبدالرؤوف مناع
عضو مجلس اإلدارة

األستاذ عبدالرحمن محمد الرواف
عضو مجلس اإلدارة

د .عبدالعزيز بن عبداهلل النويصر

عضو مجلس اإلدارة

د .فؤاد بن سعود الصالح

عضو مجلس اإلدارة

تدرج يف عدة منا�سب حكومية حتى تقاعد برتبه
عقي ��د يف وزراه الدف ��اع ،حالي ًا �سري ��ك وموؤ�س�س
لعديد من ال�سركات العامة يف جمال الإن�ساءات،
حا�س ��ل عل ��ى درج ��ة البكالوريو� ��س يف الهند�سة
امليكانيكي ��ة م ��ن كلي ��ة �سان ��ت مارت ��ن ودرج ��ة
املاج�ست ��ر والدكتوراه يف الهند�سة الإن�سائية من
جامعة وا�سنطن يف الوليات املتحدة الأمريكية.

عضو مجلس اإلدارة

النائ ��ب الأعل ��ى لرئي�س اأرامك ��و لل�س� �وؤون املالية
(�سابق ًا).
ع�س ��و �سابق يف عدة جلان تنفيذي ��ة يف ال�سركة.
حا�سل عل ��ى ماج�ستر اإدارة الأعمال من جامعة
دنفر وبكالوريو�س حما�سبة م ��ن جامعة تك�سا�س
يف اأرلنغتون.
األستاذ محمد بن عبداهلل العلي

ع�سو جمل�س الإدارة للعديد من ال�سركات العامة
والهيئ ��ات احلكومي ��ة ،عمل اأ�ست ��اذ ًا م�ساعد ًا يف
الفيزي ��اء يف جامع ��ة املل ��ك �سع ��ود ،حا�سل على
درجة البكالوروي�س يف الريا�سيات والفيزياء من
جامعة كاليفورنيا ودرج ��ة املاج�ستر والدكتوراه
يف الفيزياء من جامع ��ة ديوك بالوليات املتحدة
الأمريكية.

عضو مجلس اإلدارة

الرئي� ��س التنفي ��ذي وع�س ��و جمل� ��س اإدارة بن ��ك
اجلزي ��رة �سابق� � ًا .يتمت ��ع بخ ��ربة بنكي ��ة كبرة
و�سامل ��ه وي�سغل حاليا ع�سو جمل�س اإدارة العديد
من ال�سركات .حا�س ��ل على بكالوريو�س يف اإدارة
الأعمال من جامعة اأوريج ��ون بالوليات املتحدة
الأمريكية.
األستاذ مشاري المشاري

مدير ع ��ام اإدارة املحافظ ال�ستثمارية باملوؤ�س�سة
العامة للتاأمينات الجتماعية� .سغل ع�سو جمل�س
اإدارة العديد من البنوك وال�سركات .حا�سل على
درجة البكالوريو�س يف اإدارة الأعمال من جامعة
اأركن�سا� ��س ودرجة املاج�ست ��ر يف الإدارة العامة
م ��ن جامعة جنوب كاليفورني ��ا بالوليات املتحدة
الأمريكية.

األستاذ صالح العلي العذل

ت ��درج يف العدي ��د م ��ن املنا�س ��ب التنفيذي ��ة
ب�سن ��دوق التمنية ال�سع ��ودي اإىل اأن مت تعيينة يف
من�سب م�ساعد املدي ��ر العام ،وهو ع�سو جمل�س
اإدارة العدي ��د من ال�س ��ركات ،حا�سل على درجة
اللي�سان� ��س يف الفل�سف ��ة والجتم ��اع م ��ن جامعة
دم�س ��ق ،ودبل ��وم عل ��ي يف الإدارة م ��ن جامع ��ة
هارتفورد بالوليات املتحدة الأمريكية.

عضو مجلس اإلدارة
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ي�سرين اأن اأرفق لكم التقرير ال�سنوي عن الأداء املميز
للبنك ال�سعودي لل�ستثمار يف عام 2014م كما هو وا�سح
من النتائج املالية القوية خلل العام املن�سرم.
على ال�سعيد العاملي ،كان العام املا�سي حافل بال�سطرابات
ال�سيا�سية حيث ا�ستمرت حالة عدم الإ�ستقرار يف الأ�سواق
املالية طوال العام والذي �سهد اأي�سا انخفا�سا كبرا يف
اأ�سعار النفط للمرة الأوىل خلل عقد من الزمن .و�سط هذه
العوامل ،متكن البنك ال�سعودي لل�ستثمار من حتقيق �سايف
دخل يبلغ  1.436مليون ريال بن�سبة زيادة قدرها .%11.6
حيث بلغ العائد على حقوق امل�ساهمني  %13.0وبلغ اجمايل
الأ�سول  93.6مليار يف نهاية ال�سنة .كما ا�ستمر البنك
بالرتكيز على الإدارة الفعالة لراأ�س املال واملحافظة على
ن�سب قوية لكفاية راأ�س املال حيث بلغت ن�سبة راأ�س املال
الأ�سا�سي وامل�ساند  %17.08كما يف  31دي�سمرب 2014م.
وا�ست�سراف ًا من جمل�س الدارة مل�سار البنك للأعوام
اخلم�سة القادمة (2015م2019-م) فقد اعتمد البنك
خطة ا�سرتاتيجية تركز على حتديد الأهداف لتحقيق
النمو .خلل فرتة تنفيذ اخلطة� ،ستلتزم ادارات الأعمال
والأق�سام امل�ساندة بالبنك بتقدمي مبادرات حمددة ترتكز

عنا�سرها الرئي�سية على تعميق العلقات مع العملء
احلاليني واجلدد ودخول قطاعات جديدة يف ال�سوق .يف
نف�س الوقت �سيتم الرتكيز على املبادرات امل�سرتكة بني
اق�سام البنك وعر�س خدمات البنك الخرى لزيادة ح�ستنا
من القرو�س ،والودائع حتت الطلب ،واإلإيرادات الناجتة من
الر�سوم والأتعاب.
ونحن على ثقة من اأن اخلطة ال�سرتاتيجية للأعوام 2015م
– 2019م �سوف ت�سهم يف حتقيق اأهدافنا لزيادة العائد
للم�ساهمني ،وتعزيز ح�ستنا ال�سوقية ،وتعزيز املركز املايل،
وحت�سني نتائج العمليات ،وزيادة الكفاءة.
�سيظل البنك ملتزما با�ستقطاب املوظفني ال�سعوديني من
ذوي الكفاءات العالية مع تطوير كفااءتهم والحتفاظ
بهم .ويتجلى ذلك يف افتتاح «اأكادميية البنك ال�سعودي
لل�ستثمار» .ون�سبة ال�سعودة التي بلغت  %81والذي ي�سكل
العن�سر الن�سائي منها  .%15.6كما ي�سرين اأن اأبلغكم
باأن البنك قد ح�سل على جائزة «اأف�سل بيئة للعمل» واأنه
الوحيد يف اململكة العربية ال�سعودية الذي حظي بهذا
العرتاف يف عام 2014م .كما ح�سل البنك على جائزة
امللك خالد «للتناف�سية امل�سوؤولة» يف عام 2014م حيث

متنح هذه اجلائزة �سنوي ًا لل�سركات التي اظهرت التنمية
التناف�سية امل�سوؤولة و�ساهمت يف جهود امل�سوؤولية الجتماعية
يف جمتمعاتهم.
نتيجة للأداء القوى للبنك يف عام 2014م ،اأو�سى جمل�س
الإدارة اإىل اجلمعية العامة غر العادية توزيع �سهم جماين
لكل اثني ع�سر �سهما قائما الأمر الذي �سيزيد راأ�سمال
البنك اىل  6.5مليار ريال مما �سي�ساعد يف دعم النمو
امل�ستقبلي لأن�سطة البنك .بالإ�سافة اإىل ذلك ،اأو�سى
املجل�س بتوزيع ربح نقدي قدره  0.80ريال عن كل �سهم.
ويف اخلتام ،ا�سكر اع�ساء جمل�س الإدارة وجميع موظفي
البنك على التزامهم وتفانيهم لتحقيق هذه النتائج اجليدة.
كما اتقدم باإ�سمي ونيابة عن زملئي اأع�ساء جمل�س الإدارة
بال�سكر ملقام وزارة املالية وموؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي
وهيئة �سوق راأ�س املال على دعمهم املتوا�سل والذي يعترب
اأحد ركائز جناحنا.
عبداهلل بن صالح بن جمعة
رئيس مجلس اإلدارة
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ي�سر جمل�س اإدارة البنك ال�سعودي لل�ستثمار(البنك) اأن يقدم تقريره ال�سنوي عن ن�ساطات البنك للعام املنتهي يف  31دي�سمرب
2014م.
نظرة عامة
تاأ�س�س البنك ك�سركة م�ساهمة �سعودية مبوجب املر�سوم امللكي رقم م 31/ال�سادر يف عام 1976م .ويعمل من خلل  48فرعاً
حتتوي على  12ق�سم ن�سائي موزعة يف اأنحاء اململكة العربية ال�سعودية .وموقع البنك على �سبكة النرتنت هو .www.saib.com.sa
ملك البنك الرئي�سيني هم:
• املوؤ�س�سة العامة للتاأمينات الإجتماعية %21.51
%17.32
• املوؤ�س�سة العامة للتقاعد
%8.59
• �سركة �سعودي اأوجيه املحدودة
• �سركة جي بي مورغان الدولية للتمويل %7.49
%7.33
• البنك الأهلي التجاري
يقدم البنك جمموعة وا�سعة من املنتجات واخلدمات املتوافقة مع ال�سوابط ال�سرعية وامل�سرفية التقليدية للأفراد وال�سركات
واملوؤ�س�سات املتو�سطة وال�سغرة من خلل الفرع الرئي�سي و�سبكة الفروع املمتدة على نطاق اململكة ،ويقدم البنك خدمات ومنتجات
م�سممة خ�سي�سا لل�سركات واملوؤ�س�سات احلكومية و�سبه احلكومية من خلل مراكزه الإقليمية الثلث يف كل من الريا�س وجده
واخلرب .ويقدم البنك خدمات الو�ساطة يف كل من الأ�سواق ال�سعودية والعاملية بالإ�سافة اإىل خدمات اإدارة الأ�سول من خلل
�سركته التابعة واململوكة له بالكامل والتي تعترب رائدة يف هذا املجال.
تتوزع اأن�سطة البنك على ثلثة قطاعات اأعمال رئي�سة هي :اخلدمات امل�سرفية للأفراد ،اخلدمات امل�سرفية لل�سركات ،واخلزينة،
وميتلك البنك ال�سعودي لل�ستثمار بالكامل ثلثة �سركات تابعة يف اململكة العربية ال�سعودية هم ال�ستثمار للأوراق املالية والو�ساطة
و�سركة ال�سعودي لل�ستثمار العقارية و �سركة ال�سعودي الوىل لل�ستثمار املحدودة .وبال�سافة لذلك ي�ستثمر البنك يف ثلثة
�سركات �سعودية �سقيقة وهي امريكان اك�سرب�س (ال�سعوديه) ،اوريك�س ال�سعودية للتاأجرالتمويلي ،اأملك العاملية للتمويل والتطوير
العقاري.
ولي�س للبنك اأي �سركات تابعة اأخرى اأو اأن�سطة جتارية خارج اململكة العربية ال�سعودية.
يخ�سع البنك للأنظمة املعمول بها يف اململكة العربية ال�سعودية ولإ�سراف موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي والأنظمة التي ت�سدرها
وزارة التجارة وهيئة ال�سوق املالية.
وقد ا�ستملت اأهم اإجنازات البنك خلل هذا العام على تعزيز البنك اأعماله الأ�سا�سية واملوؤ�سرات املالية ،بالإ�سافة اإىل حت�سني
نوعية اخلدمات وتو�سعة برامج التمويل ال�سخ�سي و�سبكة ال�سرف الآيل وحتقيق املزيد من امليكنة يف اخلدمات امل�سرفية للأفراد.
وكجزء من خطة البنك الهادفة اإىل التو�سع يف تقدمي اخلدمات امل�سرفية للأفراد ،وا�سل البنك التو�سع يف برنامج (الأ�سالة)
للم�سرفية الإ�سلمية والتي ت�سمل خدمات التمويل وال�ستثمار املتوافقة مع ال�سوابط ال�سرعية .ومن خلل هذا الربنامج يقوم
البنك بت�سغيل اأربعة واأربعني فرع ًا يف خمتلف مناطق اململكة ،تعمل بالكامل وفق اأحك�ام ال�سوابط ال�سرعية .وفيما يخ�س
الت�سنيف الإئتماين فقد اإ�ستمر البنك يف عملية مراجعة الت�سنيف الإئتماين مع كل من وكالتي �س��تاندرد اند بورز وفيت�س اللتان
اأكدتا ت�سنيف الب��نك على الدرجات  ’A-’ / ’A-2و ‘ ’A-’ / ’F2على التوايل مع نظرة م�ستقبلية م�ستقره .كما ح�سل البنك خلل
عام 2014م على عدة جوائز عاملية مثل جائزة اف�سل بيئة عمل ،وجائزة التميز من مايكرو�سوفت ،وجائزة حوكمة ال�سركات،
وجائزة الجناز ل�سحاب العمل  ،وجائزة امللك خالد للتناف�سية امل�سوؤولة .وحقق البنك اجنازات عاملية وحملية وح�سل على اعلى
التقييمات ،فوفقا ملجلة انترنا�سونال فاينان�س العاملية يعترب برنامج ا�سيل اف�سل برنامج ولء باململكة .كما اعلنت فورب�س ال�سرق
كرم البنك �سمن اف�سل البنوك ال�سعودية امل�ساركة يف برنامج كفالة.
الو�سط ان البنك من اف�سل �سركات الوطن العربي .كما َ
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نتائج العمليات
ً
حقق البنك دخ ًل �سافيا بلغ  1.436مليون ريال �سعودي خلل العام 2014م بارتفاع قدره  149مليون ريال �سعودي اأو ما ن�سبته %12
مقارنة بالعام 2013م والذي بلغ  1.287مليون ريال �سعودي ،ويرجع هذا الرتفاع بالدرجة الأوىل اإىل اإرتفاع الأرباح الت�سغيلية.
وارتفع �سايف دخل العمولت اخلا�سة ،والتي ت�سمل دخل العمولت اخلا�سة من اإيداعات اأ�سواق املال و املحفظة ال�ستثمارية
والقرو�س خم�سوم ًا منها م�ساريف العمولت اخلا�سة من الودائع والقرو�س الأخرى ،اإىل  1.540مليون ريال �سعودي يف 2014م
مقارنة ب�مبلغ  1.365مليون ريال �سعودي يف 2013م بارتفاع قدره  175مليون ريال �سعودي و بن�سبة  %13وتعزى هذه الزيادة ب�سكل
اأ�سا�سي اإىل الزيادة يف كل من حجم القرو�س وال�سلف ،الإ�ستثمارات ،واإيداعات اأ�سواق املال بالإ�سافة اإىل الإنخفا�س يف تكلفة
التمويل.
وبلغ جمموع الأتعاب من اخلدمات البنكية  487مليون ريال �سعودي يف العام 2014م ،مقارنة ب�  394مليون ريال �سعودي يف العام
2013م اأي بارتفاع قدره  93مليون ريال �سعودي وبن�سبة  %24ويعود �سبب الزيادة اىل تركيز البنك على تطوير قطاعات الأعمال
اجلديدة.
بلغ دخل العمليات يف عام 2014م  2.531مليون ريال �سعودي ،مقارنة ب�  2.017مليون ريال �سعودي يف عام 2013م ،بارتفاع
قدره  514مليون ريال �سعودي اأو  .%25خلل عام 2014م قام البنك بتحويل اإ�ستثماره يف �سركة املتو�سط واخلليج للتاأمني واإعادة
التاأمني – ال�سعودية “ميد غلف” من ا�ستثمار يف �سركة زميلة اإىل اإ�ستثمار متاح للبيع .مت ت�سجيل هذا ال�ستثمار بالقيمة العادلة له
وقت التحويل بربح ي�ساوي الفرق بيت تلك القيمة العادلة وقيمته الدفرتية ،حمققا ربح قدره  224مليون ريال �سعودي قيد يف اأرباح
ال�ستثمارات املقتناه لغر اأغرا�س املتاجرة.
وبلغت امل�سروفات الت�سغيلية قبل خ�سم خم�س�س اإنخفا�س قيمة ال�ستثمارات املقتناة لغر اأغرا�س املتاجرة وخم�س�س خ�سائر
الئتمان  943مليون ريال �سعودي يف عام 2014م مقارنة ب�  762مليون ريال �سعودي يف عام 2013م .وقد اأدى حجم امل�سروفات
الت�سغيلية يف عام 2014م اإىل �سايف ن�سبة كفاءة بلغت  %37.69ل�سنة 2014م  ،مقارنة ب�  %36.36ل�سنة 2013م ،ويح�سب معدل
الكفاءة بق�سمة م�ساريف الت�سغيل قبل خ�سم املخ�س�سات على اإجمايل دخل الت�سغيل خم�سوم ًا منها املكا�سب الغر مكرره ،ومتثل
هذه الن�سبة موؤ�سر ًا مهم ًا واأ�سا�سي ًا ملدى كفاءة مراقبة واإدارة املوارد.
بلغ خم�س�س النخفا�س يف ال�ستثمارات املقتناة لغر اأغرا�س املتاجرة  10مليون ريال �سعودي يف عام 2014م مقارنة ب�  24مليون
ريال �سعودي يف عام 2013م بينما بلغ خم�س�س خ�سائر الئتمان  221مليون ريال �سعودي يف عام 2014م مقارنة ب�مبلغ  105مليون
ريال يف عام 2013م .وت�سكل خم�س�سات عام 2014م ا�ستمرار ًا لل�سيا�سة املتحفظة التي يعتمدها البنك باإبقاء احتياطيات خ�سائر
القرو�س عند م�ستويات تتوافق مع حجم حمفظة القرو�س وال�ستثمارات وتكون قادرة على ا�ستيعاب اأية خ�سارة حمتملة بالإ�سافة
اإىل التح�سن يف جودة الأ�سول.
بلغ العائد على متو�سط املوجودات  %1.65يف عام 2014م مقارنة ب�  %1.84يف عام 2013م وبلغ اأي�سا العائد على متو�سط حقوق
امل�ساهمني  %13.00يف عام 2014م مقارنة ب�  %13.11يف عام 2013م .
يتلخ�س �سايف دخل البنك املوحد من قطاعات الأعمال الرئي�سية كما يف  31دي�سمرب لعامي 2014م و2013م كما يلي:
2013
2014
(بالف الريالت) (بالف الريالت)
اخلدمات امل�سرفية للأفراد
اخلدمات امل�سرفية لل�سركات
اخلزينة وال�ستثمار
ادارة الأ�سول والو�ساطة
�سايف الدخل

268.537
317.538
349.990
439.804
635.149
625.870
33.158
53.267
1.286.834 1.436.479
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قائمة المركز المالي الموحدة
بلغ اإجمايل املوجودات كما يف  31دي�سمرب 2014م ما جمموعه  93.6مليار ريال �سعودي مقارنة ب�  80.5مليار ريال �سعودي كما
يف 31دي�سمرب 2013م وبزيادة قدرها  13.1مليار ريال �سعودي وبن�سبة .%16
وارتفع �سايف ال�ستثمارات مببلغ  4.7مليار ريال �سعودي اأو  %27لي�سل اإىل  22.4مليار ريال �سعودي يف  31دي�سمرب 2014م.
كما بلغت ال�ستثمارات امل�سنفة كاإ�ستثمارات من الدرجة الأوىل  %82من اإجمايل املحفظة ال�ستثمارية للبنك كما يف  31دي�سمرب
2014م.
وارتفع �سايف القرو�س وال�سلف مببلغ  9.9مليار ريال �سعودي اأو  %21لي�سل اإىل  57.5مليار ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب
2014م .و بلغت القرو�س وال�سلف غر العاملة  436مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2014م مقارنة ب�  395مليون كما يف 31
دي�سمرب 2013م .وانخف�ست ن�سبة القرو�س وال�سلف غر العاملة مقارنة باجمايل القرو�س وال�سلف اإىل  %0.75كما يف  31دي�سمرب
2014م مقارنة ب�  %0.82يف 2013م .وبلغ خم�س�س خ�سائر الئتمان  823مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2014م بن�سبة
تغطية قدرها  %189تقريبا من القرو�س وال�سلف غر العاملة مقارنة ب�  %178يف عام 2013م.
ارتفعت ودائع العملء مبقدار 13.7مليار ريال �سعودي اأو  %22لت�سل اإىل  70.7مليار ريال �سعودي يف نهاية عام 2014م ،منها
الودائع حتت الطلب والتي ارتفعت بقيمة  6.6مليار ريال �سعودي اأو  ،%47بينما ارتفعت الودائع ذات العمولة مبقدار  7.4مليار
ريال �سعودي اأو .%17
قام البنك بتاريخ  30مايو 2011م باإبرام اإتفاقية قر�س متو�سط الأجل مببلغ مليار ريال �سعودي مع بنك حملي ،لأغرا�س الت�سغيل
العام ملدة خم�س �سنوات .هذا وقد ا�ستخدم القر�س بالكامل ،وي�ستحق �سداده يف مايو 2016م .كما قام البنك بتاريخ  24يونيو
2012م باإبرام اإتفاقية قر�س متو�سط الأجل مدته خم�س �سنوات مببلغ مليار ريال �سعودي مع بنك حملي اأي�س ًا لأغرا�س الت�سغيل
العام .مت اإ�ستخدام القر�س بالكامل وي�ستحق �سداده يف �سبتمرب 2017م .تخ�سع هذه القرو�س لعمولة مبعدلت متغرة .ويحق
للبنك �سداد كل قر�س مبكر ًا عن موعده وذلك وفق ًا ل�سروط واأحكام اإتفاقية كل قر�س .ت�سمل الإتفاقيات اأعله على �سروط تتطلب
املحافظه على ن�سب مالية معينة بالإ�سافه اإىل �سروط اأخرى والتي التزم بها البنك بالكامل كما يف  31دي�سمرب 2014م.
قام البنك بتاريخ  5يونيو  2014باإ�ستكمال عملية اإ�سدار �سندات دين ثانوية بقيمة  2مليار ريال �سعودي من خلل اإ�سدار خا�س
مل�ستثمرين حمليني يف اململكة العربية ال�سعودية ل�سكوك متوافقة مع ال�سوابط ال�سرعية ومتطلبات راأ�س املال امل�ساند .يبلغ اأجل
هذه ال�سكوك � 10سنوات بحيث يحتفظ البنك باحلق يف ال�ستدعاء املبكر لهذه ال�سكوك يف نهاية اخلم�س �سنوات الأوىل من مدة
الأجل ،وذلك بعد احل�سول على املوافقات النظامية ذات ال�سلة .حتمل هذه ال�سكوك ربح ن�سف �سنوي مبقدار �سعر الإقرا�س
بني البنوك ال�سعودية (�سايبور) ل�ستة اأ�سهر بال�سافة اإىل .%1.45
إجمالي حقوق الملكية وكفاية رأس المال
ارتفعت حقوق امللكية اىل  11.9مليار ريال �سعودي كما يف نهاية عام 2014م  ،مقارنة ب� 10.3مليار ريال �سعودي يف نهاية العام
2013م .يبلغ جمموع الأ�سهم القائمه للبنك  600مليون �سهم .وبلغت ن�سبة اإجمايل حقوق امللكية اإىل اإجمايل املوجودات % 12.66
كما يف  31دي�سمرب 2014م مقارنة ب�  %12.74كما يف  31دي�سمرب 2013م .وقد حت�سنت رافعة البنك املالية لت�سل اإىل  7.90كما
يف  31دي�سمرب 2014م مقارنة ب�  7.85يف  31دي�سمرب 2013م.
قام البنك خلل عام 2014م بتوزيع اأرباح قدرها  0.80ريال �سعودي لكل �سهم بقيمة اإجمالية قدرها  440مليون ريال �سعودي
وذلك بال�سايف بعد خ�سم الزكاة التي مت اإ�ستقطاعها من امل�ساهمني ال�سعوديني والبالغة  37.5مليون ريال �سعودي .وبال�سافة
لذلك اأقرتح جمل�س الإدارة توزيعات اأرباح لعام 2014م بقيمة  480مليون ريال �سعودي ،تعادل توزيعات الأرباح 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  42مليون
ريال �سعودي .كما اقرتح جمل�س الإدارة يف عام 2014م رفع راأ�س مال البنك من  6.000مليون ريال �سعودي اىل  6.500مليون
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ريال �سعودي وذلك بزيادة عدد الأ�سهم من  600مليون �سهم اىل  650مليون �سهم عن طريق ر�سملة  500مليون ريال من بند
الرباح املبقاة .و�ستعر�س هذه القرتاحات على اجلمعية العامة الغر عادية املتوقع انعقادها خلل عام 2015م.
تقوم اإدارة البنك مبراقبة كفاية راأ�س املال واإ�ستخدام راأ�س املال النظامي .حيث تفر�س موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي الإحتفاظ
بحد اأدنى من راأ�س املال النظامي مبعدل ليقل عن  %8مقابل املوجودات املرجحة املخاطر.
يقوم البنك مبراقبة مدى كفاية راأ�سماله وذلك باإ�ستخدام املعدلت 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
والإلتزامات املحتملة واملبالغ الإ�سمية للم�ستقات باإ�ستخدام املبالغ املرجحة لإظهار املخاطر املتعلقة بها.
كما يف  31دي�سمرب 2014م بلغت ن�سبة معدل كفاية راأ�س مال الركيزة ال�سا�سية وامل�ساندة لت�سل اإىل  %17.08مقارنة ب� %15.12
كما يف  31دي�سمرب 2013م.
اأ�سواء على الو�سع املايل للخم�س �سنوات املا�سية
(مباليني الرياالت)
ملخ�ص قائمة الدخل
اإجماىل الدخل ()1
اإجماىل امل�ساريف ()2
ارباح العمليات
املخ�س�سات
�سايف الدخل
ملخ�ص امليزانية العمومية
قرو�س و�سلف� ،سايف
ا�ستثمارات� ،سايف
اإ�ستثمارات يف �سركات زميلة
اجمايل املوجودات
ودائع العملء
اجمايل حقوق امللكية
الن�سب املئوية
العائد على متو�سط حقوق امللكية %
العائد على متو�سط املوجودات %
ملءة راأ�س املال %
حقوق امللكية اإىل اإجمايل املوجودات %

2014

2013

2012

2011

2010

2.610
943
1.667
231
1.436

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

57.473
22.397
846
93.626
70.733
11.852

47.567
17.696
1.071
80.495
57.044
10.253

34.051
10.912
966
59.067
40.414
9.379

27.114
8.893
895
51.946
36.770
8.557

31.002
8.060
865
51.491
37.215
8.141

13.00
1.65
17.08
12.66

13.11
1.84
15.12
12.74

10.17
1.64
17.62
15.88

8.48
1.37
19.12
16.48

5.51
0.84
17.29
15.81

( )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 غر
امل�سيطرة يف  2011و .2010
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التحليل الجغرافي لإليرادات
حتققت معظم اإيرادات البنك ب�سكل اأ�سا�سي من اأن�سطته يف اململكة العربية ال�سعودية كماهو مو�سح بامللخ�س ادناه( :بالف
الريالت ال�سعودية)
االإجمايل
املنطقة ال�سرقية
املنطقة الغربية
املنطقة الو�سطى
ال�سنة
2014

1.940.419

390.774

199.983

2.531.176

2013

1.650.349

260.352

105.963

2.061.665

إدارة المخاطر
اإن التغرات امل�ستمرة يف قطاع اخلدمات املالية ،ومن �سمنها تنوع العمليات التجارية واملواقع اجلغرافية ،تتطلب حتديد وقيا�س
وجتميع للمخاطر اإ�ساف ًة اإىل اإدارة فعالة للمخاطر مبا فيها التخ�سي�س الفعال لراأ�س املال للو�سول اىل ن�سبة مثلى للعائد مقابل
املخاطر.
وبا إل�سافة اإىل ذلك ،يتوقع اأ�سحاب امل�سلحة والأطراف ذات العلقة يف البنك ،مبا يف ذلك اجلهات الرقابية ووكالت الت�سنيف،
اأن يكون للبنك اإطارا وا�سح ًا وموثق ًا توثيق ًا جيد ًا يت�سمن عدة اأبعاد من اأعمال البنك.
يدير البنك خماطرة بطريقة منظمة ومنهجيه و�سفافة من خلل اإطار قابلية البنك للتعر�س للمخاطر ،املوافق عليه من قبل
جمل�س الدارة الذي ي�ستمل على اإدارة املخاطر ال�ساملة يف الهيكل التنظيمي وقيا�س ور�سد املخاطر .اإن اإطار قابلية البنك للتعر�س
للمخاطر يتما�سى مع ا�سرتاتيجية البنك وتخطيط الأعمال وتخطيط راأ�س املال وال�سيا�سات التي اعتمدت من جمل�س اإدارة البنك،
كما اأن اإطار قابلية البنك للتعر�س للمخاطر متماثل مع املبادئ املتعلقة باطار حتمل املخاطر الفعال ال�سادر من جلنة ال�ستقرار
املايل والتي اعتمدتها موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي بتاريخ  18نوفمرب .2013
يت�سمن اإطار قابلية البنك للتعر�س للمخاطر امللمح الرئي�سية التالية:
• طبيعة املخاطر املفرت�سه كنتيجة ل�سرتاجتية البنك.
• احلدود الق�سوى التي ميكن للبنك اأن يعمل من خللها (القدرة على ا�ستيعاب املخاطرة) واحلدود الق�سوى ملا يجب على
البنك حتملة (قابلية حتمل املخاطر).
• احلدود الق�سوى للمخاطر الأخرى القابلة للقيا�س التي ينبغي اأخذها (حدود املخاطر الأخرى).
• احلدود املراد الو�سول اإليها من املخاطر مقابل عائدات وحدات الأعمال (قيا�س حتمل املحاطر لن�ساط وحدة الأعمال)
• ثقافة املخاطر املطلوبة ،برامج التعوي�سات ،خماطر تكنولوجيا املعلومات وبيئة الإلتزام يف البنك ب�سكل عام.
بالإ�سافة اإىل ما �سبق ،تقوم اإدارة املراجعة الداخلية للبنك برفع تقاريرها اإىل جلنة املراجعة التابعة ملجل�س الإدارة والتي توفر
تاأكيدات م�ستقلة عن مدى التزام اإدارات البنك ب�سيا�سات واإجراءات املخاطر ومدى كفاية وفعالية اإدارة املخاطر يف البنك.
وفيما يلي و�سف للمخاطر الهامة التي يتعر�س لها البنك وكيفية ادارتها.
مخاطر االئتمان
يقوم البنك باإدارة خماطر الإئتمان التي يتعر�س لها و تتمثل خماطر الإئتمان يف عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته ب�ساأن
اأداة مالية حمددة ،مما يوؤدي اإىل تكبد الطرف الآخر خل�سارة مالية .ين�ساأ التعر�س ملخاطر الإئتمان اأ�سا�سا عن املخاطر املتعلقة
بالإئتمان املوجود يف حمفظة القرو�س وال�سلف والإ�ستثمارات .توجد اأي�س ًا خماطر اإئتمان يف الأدوات املالية خارج املركز املايل
مثل الإلتزامات ملنح الإئتمان.
يحدد البنك اإحتمالت التعرث للعملء باإ�ستخدام نظام داخلي لت�سنيف املخاطر ،كما ي�ستخدم البنك اأي�س ًا نظام خارجي لت�سنيف
املخاطر معد من قبل وكالت ت�سنيف معتمدة عاملي ًا ما اأمكن ذلك.
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مخاطر السوق
خماطر ال�سوق هي املخاطر املتعلقة بالتذبذب يف القيمة العادلة اأو التدفقات النقدية امل�ستقبلية للأدوات املالية نتيجة التقلب يف
متغرات ال�سوق كاأ�سعار العمولت و اأ�سعار �سرف العملت الأجنبية و اأ�سعار الأ�سهم.
اأ) خماطر اأ�سعار العموالت
تن�ساأ خماطر اأ�سعار العمولت من احتمالية تقلبات اأ�سعار العمولت والتي بدورها قد توؤثر على التدفقات النقدية امل�ستقبلية
اأو القيم العادلة للأدوات املالية .وقد و�سع جمل�س اإدارة البنك حدودا متعلقة بالفجوة اخلا�سة مبخاطر اأ�سعار العمولت
للفرتات املحددة و يراقب البنك مراكزه على اأ�سا�س يومي ويقوم باإ�ستخدام ا�سرتاتيجيات التحوط من املخاطر للتاأكد من
بقاء املراكز �سمن احلدود املقررة.
ب) خماطر اأ�سعار �سرف العمالت
تن�ساأ خماطر ا�سعار ال�سرف من التقلبات يف اأ�سعار ال�سرف ال�سائدة بال�سوق وتوؤثر على املركز املايل للبنك وتدفقاته
النقدية .ويقوم جمل�س الإدارة بو�سع حدود مل�ستوى املخاطر املقبولة لكل عملة وب�سكل اإجمايل ملراكز العملت ،ويتم مراقبتها
يومي ًا.
ج) خماطر اأ�سعار االأ�سهم
تتمثل خماطر اأ�سعار الأ�سهم يف خماطر اإنخفا�س القيم العادلة للأ�سهم نتيجة تغرات حمتملة يف م�ستويات موؤ�سرات
الأ�سهم وقيمة كل �سهم على حدة .ويقوم جمل�س الإدارة بو�سع حدود مل�ستوى املخاطر املقبولة لكل قطاع ويتم مراقبتها يومي ًا.
مخاطر السيولة
تتمثل خماطر ال�سيولة يف عدم مقدرة البنك على تلبية �سايف متطلبات التمويل اخلا�سة به .وحتدث خماطر ال�سيولة عند وجود
اإ�سطراب يف ال�سوق اأو اإنخفا�س م�ستوى الإئتمان مما يوؤدي اإىل �سح مفاجئ يف بع�س م�سادر التمويل.
يقوم البنك مبراقبة م�ستوى ال�سيولة اليومية للموجودات واملطلوبات ويتم عمل اختبارات التاأكد ب�سفة م�ستمرة حتت اإحتماليات
خمتلفة والتي تغطي كل من احلالت الطبيعية واحلادة لأحوال ال�سوق .جميع �سيا�سات واإجراءات ال�سيولة يتم مراجعتها و املوافقة
عليها من قبل جلنة اإدارة املوجودات و املطلوبات بالبنك .يتم عمل تقارير يومية تو�سح م�ستويات ال�سيولة يف البنك ويكون ذلك
متوافقا مع تعليمات موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.
مخاطر العمليات
تعرف خماطر العمليات على اأنها خماطر اخل�سارة الناجتة عن عدم كفاية اأو اإخفاق الإجراءات الداخلية اأو الأفراد اأو الأنظمة
اأو عن اأحداث خارجية.
يوفر نظام اإدارة 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 خلل التقييم امل�ستمر ملخاطر العمليات و�سبطها
يف كافة اأق�سام العمل وذلك من خلل اإجراءات التقييم الذاتي للمخاطر واملراقبة عن كثب خلطط العمل املتفق عليها كنتيجة
لإجراءات التقييم الذاتي للمخاطر .وو�سع جدول ملخاطر العمليات للبنك ككل من اأجل مراقبة خ�سائر خماطر العمليات التي يتم
تكبدها على اأ�سا�س متوا�سل واتخاذ الإجراءات الت�سحيحية ل�ستبعاد او تقليل تلك اخل�سائر م�ستقبل.
وتت�سمن املكونات الرئي�سية لهذا الإطار من �سيا�سات واإجراءات و�سوابط موثقة و�ساملة.
خطة إستمرارية العمل
اإدراكا من البنك ملدى اأهمية التخطيط ل�ستمرارية الأعمال فقد وا�سل البنك �سعيه الدوؤوب حمرزا تقدما ملحوظا يف هذا املجال
خلل عام  .2014ول �سك اأن وجود خطة فعالة ل�ستمرارية الأعمال من �ساأنه ت�سهيل ت�سدي البنك بطريقة فورية مدرو�سة ومن�سقة
يف حال اأزمات النقطاع اأو التوقف اخلطر لعمليات البنك .كما ت�ساعد خطة ا�ستمرارية الأعمال البنك على الت�سدي بفعالية اأي�سا
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لأي خلل اأو انقطاع يف عملياته واإرجاع العمليات اإىل و�سعها الطبيعي باأ�سرع وقت ممكن بكفاءة بعد اأي كارثة اأو حادث طارئ غر
متوقع قد يعطل �سر العمليات ب�سكل كلي اأو جزئي.
وقد قام البنك خلل عام  2014بتعزيز م�ستوى اختبارات خطته ل�ستمرارية الأعمال والإجراءات املتعلقة بها .حيث اأجرى البنك
اختبارات مف�سلة على حالتني منف�سلتني من حالت انقطاع العمل وغرها من الختبارات العديدة يف هذا الإطار خلل ال�سنة.
وقد كانت تلك الختبارات ناجحة ومن �ساأنها تعزيز الثقة باأن البنك قادر على التعامل مع اأي حالة طارئة قد تقع يف اأي وقت.
و�سيوا�سل البنك اإجراء الختبارات لعملياته من حيث ا�ستمرارية الأعمال حيث يجري اختبارات ل تقل عن مرتني يف ال�سنة.
كما عزز البنك عملية التدريب على خطة ا�ستمرارية الأعمال ،حيث مت يف عام  2014طرح وحدة تعلم اإلكرتوين خا�سة بخطة
ا�ستمرارية الأعمال التي الزم فيها كافة املوظفني ب�سرورة الإطلع على الدورة التدريبية اللكرتونية وا�ستيعاب م�سمونها.
واإقرارا بجهود البنك يف جمال خطة ا�ستمرارية العمال ،فقد ح�سل البنك يف عام  2012على �سهادة الآيزو  22301 ISOعلى
ما حققته عملية ا�ستمرارية الأعمال وعمليات م�سرفية الأفراد وال�سركات واخلزينة من م�ستوى رفيع ،حيث اأكمل البنك عملية
احل�سول على ال�سهادة .ومن اجلدير بالذكر اأن البنك كان من اأوائل املوؤ�س�سات يف العامل التي حت�سل على هذه ال�سهادة ،حيث
يعترب ح�سول البنك عليها اإقرارا بحقيقة ما يتمتع به البنك من جاهزية يف حال وقوع حالت طارئة حيث ميتلك البنك خطة
وعملية من�سقة للت�سدي لأي حالة طارئة بطريقة فعالة وفورية.
إستراتيجية تكنولوجيا المعلومات
قام البنك ال�سعودي للإ�ستثمار بتطوير خطة طموحة للتحول الإ�سرتاتيجي يف جمال تقنية املعلومات يتم تطبيقها على مدى خم�س
�سنوات .و تهدف تلك اخلطة لتلبية متطلبات النمو والتو�سع يف يف اأعمال البنك .تركز خطة التحول الإ�سرتاتيجي و التي مت عر�سها
و املوافقة عليها من قبل جمل�س اإدارة البنك على دعم تو�سع الأعمال امل�سرفية للبنك يف قطاعي الأفراد و ال�سركات ،بالإ�سافة اإىل
بناء بيئة عمل مرتابطة بني اإدارات البنك املختلفة.
و يتم دعم تطبيق تلك الإ�سرتاتيجية من خلل عملية توثيق كاملة للم�ساريع ،و اعتماد معاير حمددة لإدارة و تطبيق امل�ساريع يف
ظل نظام احلوكمة املعتمد .ذلك بالإ�سافة اإىل متابعة حالة امل�ساريع و الرقابة عليها من خلل وحدة مركزية لإدارة امل�ساريع .و
يتم التاأكد من تطبيق نظام حوكمة امل�ساريع من خلل جلنة الإ�سراف و التوجيه ذات هيكلية وا�سحة و التي يتكون اأع�ساوؤها من
الإدارة العليا بالبنك.
خلل عام  ،2014مت اإطلق العديد من امل�ساريع لدعم منو البنك وتعزيز خدمات العملء .و �سمل ذلك اإطلق نظام ال�سراف
اجلديد يف فروع البنك و الذي مت ربطه باأنظمة اإدارة علقات العملء و الذي يوفر القدرة ملوظفي الفروع على تقدمي م�ستويات
اأعلى من اخلدمة للعملء .كما مت اإطلق خدمة النقد يف حالت الطوارئ ،و التي متكن العملء من تنفيذ عمليات �سحب النقد
على مدار ال�ساعة عن طريق اأجهزة ال�سراف الآيل دون احلاجة ل�ستخدام البطاقة .كما اأطلق البنك خدمات الرواتب الإلكرتونية
وخدمات التجارة الإلكرتونية ،والتي متكن ال�سركات من دفع رواتب من�سوبيها و اطلق اي�س َا خدمة اإ�سدار خطابات الإعتماد و
خطابات ال�سمان اإلكرتونيا.
كذلك اأطلق البنك بطاقة ال�سفر اجلديدة ،والتي تتيح للعملء حتميل اربع عملت خمتلفة خمتارة الكرتوني َا ،لتمكينهم من الدفع
با�ستخدام العملت املحلية خلل تواجدهم خارج اململكة .و كان البنك ال�سعودي للإ�ستثمار اأول بنك على م�ستوى اململكة يف اإطلق
برنامج ولء متكامل للعملء يتميز ب�سهولة ا�ستخدامه والإ�ستفادة منه .بالإ�سافة اإىل كوننا من اأوائل البنوك التي طبقت نظام
اأجهزة ال�سراف الآيل التفاعلية على م�ستوى اململكة.
نتائج قطاعات األعمال
تتم اإدارة البنك على اأ�سا�س قطاعات الأعمال .ويجري تنفيذ العمليات بني قطاعات الأعمال بناء على ال�سروط والأحكام التجارية
من خلل ا�ستخدام اأ�سعار التحويل ومنهجيات التخ�سي�س .يحتوي الإي�ساح رقم  28من القوائم املالية املوحدة على ملخ�س
لنتائج قطاعات الأعمال لعامي 2014م و2013م.
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تنق�سم اأعمال البنك الرئي�سية على القطاعات التالية:
اخلدمات امل�سرفية لالأفراد
يقدم البنك ال�سعودي لل�ستثمار ت�سكيلة وا�سعة من اخلدمات املتوافقة مع ال�سوابط ال�سرعية وامل�سرفية التقليدية للأفراد
وقطاع الأعمال من املوؤ�س�سات ال�سغرة واملتو�سطة من مركزه الرئي�س وعرب �سبكة من الفروع موزعة على مناطق اململكة
العربية ال�سعودية .وت�سمل اخلدمات احل�سابات اجلارية ،وح�سابات التوفر وح�سابات الودائع لأجل ،واملرابحة الإ�سلمية،
كما يقدم البنك جمموعة من املنتجات امل�سرفية املتوافقة مع ال�سوابط ال�سرعية من خلل فروعه .وميتلك البنك �سبكة
وا�سعة من اأجهزة ال�سرف الآيل لتغطية مناطق اململكة العربية ال�سعودية.
اخلدمات امل�سرفية لل�سركات
تركز اخلدمات امل�سرفية لل�سركات على تقدمي منتجات وخدمات مالية ذات جودة نوعية عالية لل�سركات واملوؤ�س�سات
والهيئات احلكومية وموؤ�س�سات القطاع العام .ويتم تقدمي هذه اخلدمات من املراكز الإقليمية الثلث للبنك يف الريا�س
وجدة واخلرب لتوفر حلول مالية مبتكرة .وت�سمل اخلدمات واملنتجات املالية املقدمة متويل امل�ساريع ،ومتويل راأ�س املال
العامل ،ومتويل التجارة واخلدمات ،والعتمادات امل�ستندية للواردات وال�سادرات ،وخطابات العتماد للدفع عند
القت�ساء،خطابات ال�سمان ،خ�سم الكمبيالت ،التح�سيلت باأنواعها ومنتجات اأخرى متعلقة بالتجارة العامة واملتوافقة
مع ال�سريعة ال�سلمية.
اخلزينة
تتوىل هذه الوحدة م�سوؤولية اإدارة املتاجرة بالعملت الأجنبية ،واإدارة التمويل وال�سيولة ،وحمافظ ا�ستثمارات البنك
واملنتجات املالية .كما تقوم اإدارة اخلزينة اأي�س ًا باإدارة هيكل املوجودات واملطلوبات اخلا�س بالبنك ،وخماطر اأ�سعار
الفائدة ،وتقدم التوجيه ملعطيات حجم امليزانية العمومية والأ�سعار.
شبكة الفروع
بلغ عدد فروع البنك نهاية عام 2014م ثمانية واأربعون فرع ًا حتتوي على اثني ع�سر ق�سم ًا ن�سائي ًا .كما اأ�ساف البنك  38جهاز
لل�سرف الآيل خلل العام 2014م ويقوم حالي ًا بت�سغيل �سبكة ت�سم ما جمموعه  429جهاز �سرف اآيل موزعة يف اأنحاء اململكة
العربية ال�سعودية .كما اأ�ساف البنك  1.799جهاز نقاط البيع لي�سل جمموع الأجهزة اإىل  3،790جهاز.
برنامج (األصالة) للمصرفية االسالمية
يقدم البنك حتت برنامج (الأ�سالة) عدة منتجات متوافقة مع ال�سوابط ال�سرعية .وقد اأعطيت هذه املنتجات الهتمام اخلا�س
ل�سمان توافقها مع اأحكام ال�سريعة ال�سلمية وملءمتها لل�سوق املحلي ادراك ًا لتزايد الطلب على املنتجات واخلدمات ال�سلمية
واأهمية امل�سرفية ال�سلمية ،باعتبارها توجه ًا ا�سرتاتيجي ًا للبنوك العاملة يف اململكة واملنطقة .ويقوم البنك من خلل هذا
الربنامج بت�سغيل اأربعة واأربعون فرع ًا تعمل وفق اأحكام ال�سريعة الإ�سلمية ،وقد متكن البنك من رفع حجم التمويل والودائع
املتوافقة مع ال�سوابط ال�سرعية ،حيث بلغت القرو�س املتوافقة مع ال�سوابط ال�سرعية  30.6مليار ريال �سعودي خلل العام 2014م
بارتفاع قدره  7.3مليار ريال �سعودي وبن�سبة زيادة قدرها  %32مقارنة بالعام 2013م والذي بلغ  23.3مليار ريال �سعودي .كما
بلغت الودائع املتوافقة مع ال�سوابط ال�سرعية  49.1مليار ريال �سعودي خلل العام 2014م بارتفاع قدره  10.6مليار ريال �سعودي
وبن�سبة زيادة قدرها  %28مقارنة بالعام 2013م والذي بلغ  38.5مليار ريال �سعودي.
الشراكات االستراتيجية
ميتلك البنك ثلثة �سركات تابعة يف اململكة العربية ال�سعودية:
•

�سركة ال�ستثمار للأوراق املالية والو�ساطة ،والتي تقدم خدمات الو�ساطة وخدمات الرتتيب واحلفظ يف الأوراق املالية ،ويبلغ
راأ�س مالها  250مليون ريال �سعودي وميتلك البنك فيها ن�سبة  ،%100جميع ال�سهم ال�سادرة تعترب عادية ول يوجد اية ادوات
دين على ال�سركة.
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• �سركة ال�سعودي لل�سثمار العقارية ،يبلغ راأ�س مالها ّ 500الف ريال �سعودي وميتلك البنك فيها ن�سبة  ،%100جميع ال�سهم
ال�سادرة تعترب عادية ول يوجد اية ادوات دين على ال�سركة.
ّ
• �سركة ال�سعودي الوىل لل�ستثمار املحدودة ، ،يبلغ راأ�س مالها  25الف ريال �سعودي وميتلك البنك فيها ن�سبة  ،%100جميع
ال�سهم ال�سادرة تعترب عادية ول يوجد اية ادوات دين على ال�سركة.
بالإ�سافة اإىل ما �سبق ،ي�ساهم البنك ال�سعودي لل�ستثمار يف ثلثة �سركات �سقيقة يف اململكة العربية ال�سعودية على النحو التايل :
• �سركة اأمركان اإك�سرب�س (ال�سعودية) املحدودة ،وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة م�سجله يف اململكة العربية ال�سعودية
بامل�ساركة مع �سركة اأمركان اإك�سرب�س (ال�سرق الأو�سط) البحرين،يبلغ راأ�س مالها  100مليون ريال �سعودي وميتلك البنك
 %50من راأ�س مالها ،ون�ساطها الرئي�س هو اإ�سدار البطاقات الإئتمانية وتقدمي منتجات اأمركان اإك�سرب�س الأخرى يف
اململكة.
• �سركة اأوريك�س ال�سعودية للتاأجر التمويلي ،وهي �سركة م�ساهمة �سعودية مقفلة يبلغ راأ�س مالها  550مليون ريال �سعودي.
عدد الأ�سهم امل�سدرة فيها  55مليون �سهم وميتلك البنك  20.90مليون �سهم متثل  %38من الأ�سهم امل�سدرة .ون�ساطها
الرئي�س هو تقدمي خدمات التاأجر التمويلي يف اململكة.
• �سركة اأملك العاملية للتمويل و التطوير العقاري م�سارك ًة مع عدة �سركات حملية و خليجية وهي �سركة م�ساهمة مغلقة تعمل
ال�سركة يف اململكة العربية ال�سعودية يبلغ راأ�س مالها  900مليون ريال �سعودي .عدد الأ�سهم امل�سدرة فيها  90مليون �سهم
وميتلك البنك  29مليون �سهم متثل  %32من الأ�سهم امل�سدرة .و ن�ساطها الرئي�س هو تقدمي منتجات و خدمات التمويل
العقاري.
جميع ال�سركات اأعله م�سجلة وتعمل يف اململكة العربية ال�سعودية.
خلل عام  ،2014قام البنك بتحويل اإ�ستثماره يف �سركة املتو�سط واخلليج للتاأمني واإعادة التاأمني – ال�سعودية «ميد غلف» من
ا�ستثمار يف �سركة زميلة اإىل اإ�ستثمار متاح للبيع حيث مل يعد هذا الإ�ستثمار موؤه ًل للمحا�سبة عنه كا�ستثمار يف �سركة زميلة.
التصنيف االئتماني
ً
ً
يعترب الت�سنيف الإئتماين عن�سرا مهما للم�ساركة يف الأ�سواق املالية العاملية ،ومبا اأن الإقت�ساد العاملي يتجه نحو التكامل فاإنه مل
تعد عملية الت�سنيف الإئتماين �سرورية ملجرد �سمان التمويل والدخول اىل اأ�سواق راأ�س املال فح�سب ،بل ولإظهار اللتزام باتباع
اأعلى املعاير يف اإدارة املخاطر املعرتف بها دولي ًا .وخلل العام قام البنك مبراجعة �ساملة لت�سنيفه الئتماين من خلل وكالتي
�ستاندرد اند بورز و فيت�س للتقييم الئتماين .فقد قامت وكالة �ستاندارد اند بورز مبنح البنك “ ”A-2” / ”A-للجلني الطويل و
الق�سر بدون تقلبات ت�ستحق الذكر ،وتعرف وكالة �ستاندرد اند بورز هذين الت�سنيفني كالتايل:
• الت�سنيف طويل االأجل للم�سدر:
ً
املقرت�س احلا�سل على ت�سنيف “ ”A-ميتلك مقدرة قوية على الوفاء بالتزاماته املالية ،لكنه اأكرث عر�سة ،نوعا ما ،للتاأثرات
ال�سلبية الناجتة عن التغرات يف الظروف والأحوال الإقت�سادية من املقرت�سني احلا�سلني على ت�سنيفات اأعلى.
• الت�سنيف ق�سري االأجل للم�سدر (اأقل من � 12سهرا):
ً
املقرت�س احلا�سل على “ “A-2ميتلك مقدرة مقبولة على الوفاء بالتزاماته املالية اإل اأنه اأكرث عر�سة ،نوعا ما ،للتاأثرات
ال�سلبية الناجتة عن التغرات يف الظروف والأحوال الإقت�سادية من املقرت�سني احلا�سلني على ت�سنيفات اأعلى .
وقد منحت وكالة فيت�س البنك ت�سنيف “ ”F2” / ”A-للأجلني الطويل والق�سر .وتعرف وكالة فيت�س هذين الت�سنيفني كالتايل:
•

16

الت�سنيف طويل االأجل للم�سدر:
ي�سر الت�سنيف “ ”A-اإىل وجود توقعات متدنية ملخاطر الئتمان .ولدى امل�سدر قدرة قوية على الوفاء باللتزامات املالية ،اإل
اأن هذه القدرة اأكرث عر�سة للتغرات يف الظروف والحوال القت�سادية من احلا�سلني على ت�سنيفات اأعلى .
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• الت�سنيف ق�سري االأجل للم�سدر (اأقل من � 12سهرا):
ي�سر ت�سنيف“ “F2اإىل جودة الئتمان مع مقدرة مقبولة على الوفاء باللتزامات املالية ،اإ ّل اأن هام�س الأمان لي�س بحجم
هام�س الأمان للحا�سلني على ت�سنيفات اأعلى.
جاءت هذه الت�سنيفات نتيجة لقوة الأداء املايل للبنك ،وجلودة اأ�سوله املالية ،وم�ستوى الر�سملة مدعومني ب�سيا�سة حمافظة،
ودرجة �سيولة كافية .وتاأخذ هذه الت�سنيفات بالعتبار اأن البنك يعمل يف اأحد اأقوى القطاعات امل�سرفية واأف�سلها تنظيم ًا يف
ال�سرق الو�سط وجميع الأ�سواق النا�سئة .وتعك�س هذه الت�سنيفات املمنوحة من قبل وكالتي �ستاندرد اند بورز وفيت�س قوة التقييم
الئتماين لل�سا�سيات القت�سادية املتينة للمملكة.
هذه الت�سنيفات من قبل وكالتي �ستاندرد اند بورز و فيت�س تعترب “ معاير ت�سنيف ا�ستثمارية “ يف ال�سواق العاملية.
توزيع االرباح
يوزع الربح ال�سنوي ال�سايف للبنك بناء ًا على تو�سيات جمل�س الدارة ووفق ما تن�س عليه لوائح ال�سراف البنكي كما يلي:
اأ) احتجاز املبالغ ال�سرورية لدفع الزكاة عن ح�سة ال�سركاء ال�سعوديني و�سريبة الدخل عن ح�سة ال�سركاء الجانب ح�سب
النظام املطبق يف اململكة .يقوم البنك بدفع املبالغ اىل م�سلحة الزكاة والدخل ومن ثم يقوم بخ�سم الزكاة امل�ستحقة على
ال�سركاء ال�سعوديني وال�سريبة امل�ستحقة على ال�سركاء الجانب من �سايف الرباح.
ب) تخ�سي�س ما ل يقل عن  %25من الرباح املتبقية من ال�سايف وذلك بعد خ�سم الزكاة وال�سريبة امل�ستحقتني ح�سبما ورد يف
النقطة «اأ» اأعله اىل الحتياطي النظامي حتى يعادل هذا الحتياطي على القل راأ�س املال املدفوع.
ه) ي�ستخدم املتبقي بعد خ�سم ماورد اأعله يف النقطتني “اأ” و “ب” وفق ما يراه جمل�س الدارة ومبوافقة اجلمعية العمومية.
يف عام  ،2014اإقرتح جمل�س الإدارة توزيعات اأرباح نقدية بقيمة  480مليون ريال �سعودي ،مبا مقدارة  0.80ريال �سعودي لل�سهم،
وذلك بعد الزكاة التي �سيتم اإ�ستقطاعها من امل�ساهمني ال�سعوديني والبالغة  42مليون ريال �سعودي .هذا وقد اقرتح جمل�س الدارة
اأي�س ًا اإ�سدار اأ�سهم جمانية مقدارها  50مليون �سهم بقيمة اأ�سمية  10ريال �سعودي لكل �سهم ،مبا يعني منح �سهم جماين واحد لكل
�12سهم قائم .هذا و�سيتم عر�س اأقرتاحي توزيعات الأرباح و ا�سدار الأ�سهم املجانية على اإجتماع اجلمعية العامة الغر العادية
التي من املتوقع انعقادها خلل .2015
يف عام  ،2013اأقرتح جمل�س الإدارة توزيعات اأرباح نقدية لل�سنة بقيمة  440مليون ريال �سعودي ،تعادل توزيعات الأرباح هذه ما
مقداره  0.80ريال �سعودي لل�سهم ،و ذلك بعد الزكاة التي �سيتم ا�ستقطاعها من امل�ساهمني ال�سعوديني والبالغة  37.5مليون ريال
�سعودي .هذا وقد اأقرت اجلمعية العامة العادية املنعقدة يف  01جمادة الأخرة ( 1435املوافق  01ابريل  )2014ذلك القرتاح ب�ساأن
توزيعات الأرباح .هذا وقد مت دفع �سايف توزيعات الأرباح بعد اأنعقاد اجلمعية.
التغير في ملكية أسهم البنك (لرئيس وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين)
يتكون جمل�س اإدارة البنك من اأ�سخا�س طبيعيني ممثلني باملجل�س ب�سفتهم ال�سخ�سية .وفيما يلي بيان باإجمايل ما ميتلكه رئي�س
واأع�ساء جمل�س الإدارة وكبار املدراء التنفيذيني واأزواجهم واأولدهم الق�سرمن اأ�سهم اأو اأدوات دين:
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اأع�ساء جمل�س الإدارة:
ت�سل�سل

ا�سم من تعود له امل�سلحة

بداية العام

نهاية العام

عدد االأ�سهم اأدوات الدين عدد االأ�سهم اأدوات الدين
- 88.913
3.666
 1عبداهلل بن �سالح بن جمعة
1.333
1.222
 2عبدالرحمن حممد الرواف
1.090
1.000
 3د .عبدالروؤوف حممد مناع
- 200.866
- 166.707
� 4سالح علي العذل
2.666
2.444
 5م�ساري ابراهيم امل�ساري
- 200.000
- 159.998
 6د .فوؤاد �سعود ال�سالح
1.333
 7عبدالعزيز عبدالرحمن اخلمي�س 1.222
1.090
د .عبدالعزيز عبداهلل النوي�سر 1.000
2.000
0
حممد عبداهلل العلي *

ت�سل�سل

* ان�سم ال�ستاذ حممدعبداهلل العلي اىل جمل�س الدارة يف تاريخ  1يوليو .2014
املدراء التنفيذيني:
نهاية العام
بداية العام
ا�سم من تعود له امل�سلحة
عدد االأ�سهم اأدوات الدين عدد االأ�سهم اأدوات الدين
- 1.474.467
- 1.262.520
 1م�ساعد بن حممد املنيفي
- 120.000
- 186.236
 2رمزي عبداهلل الن�سار
- 104.116
50.000
 3ديفيد جون�سون

�سايف
التغيري

ن�سبة
التغيري
%

85.247
111
90
34.159
222
40.002
111
90
2.000

%2325
%9
%9
%20.49
%9
%25
%9
%9
%100

�سايف
ن�سبة
التغيري التغيري %
%16.79 211.947
(% )35.56( )66.236
%108.23 54.116

المدفوعات النظامية
حت�سم الزكاة امل�ستحقة على امل�ساهمني ال�سعوديني من ح�ستهم من الأرباح املوزعة .اأما �سريبة الدخل امل�ستحقة وغر املدفوعة
من قبل امل�ساهمني غر ال�سعوديني على ح�ستهم من الأرباح فيتم ح�سمها من الأرباح املوزعة.
وقد دفع البنك ما قيمته  23.0مليون ريال �سعودي للزكاة ل�سالح حملة الأ�سهم ال�سعوديني .كما بلغت �سريبة الدخل امل�ستحقة
واملدفوعة من قبل امل�ساهمني غر ال�سعوديني  26.8مليون ريال �سعودي .وقد قام البنك اأي�سا بدفع ماقيمته  6.9مليون ريال
�سعودي ك�سرائب اإ�ستقطاع من املدفوعات لغر املقيمني خلل العام املنتهي يف  31دي�سمرب 2014م.
قام البنك باإ�ستلم تقديرات اإ�سافية للزكاة و �سريبة الدخل وال�سرائب امل�ستقطعة باإجمايل مبلغ يقارب  16.7مليون ريال
�سعودي يخ�س اإقرارات الزكاة ،و�سريبة الدخل للبنك و�سرائب م�ستقطعة عن الأعوام من  2003اإىل  .2008قام البنك بتقدمي
اإ�ستئناف عن هذة التقديرات.
اإ�ستلم البنك تقديرات زكاة مببلغ اإ�سايف قدره  383مليون ريال �سعودي وذلك عن الإقرار الزكوي لعامي  2010و 2011و 2013م.
هذه التقديرات الإ�سافية كانت ب�سبب قيام البنك بخ�سم اإ�ستثمارات حمددة طويلة الأجل من الوعاء الزكوي ،والذي مل ت�سمح
به م�سلحة الزكاة و �سريبة الدخل .وقد قام البنك باإ�ستئناف هذه التقديرات لدى م�سلحة الزكاة و �سريبة الدخل بعد الت�ساور
مع م�ست�ساري الزكاة املُعينني ،ومل ي�سل البنك اأي رد بهذا اخل�سو�س .ل ميكن يف الوقت احلايل البت ب�سكل اأكيد ب�ساأن اأي تقدير
معقول حول القيمة النهائية للزكاة املفرو�سة.
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كما قام البنك بدفع ما قيمته  33.5مليون ريال �سعودي كتاأمينات اإجتماعية للموظفني والتي تت�سمن مبلغ 16.7مليون ريال �سعودي
متثل احل�س�س املدفوعة من قبل املوظفني خلل العام املنتهي يف  31دي�سمرب 2014م للموؤ�س�سة العامة للتاأمينات الإجتماعية .كما
قام البنك اأي�سا بدفع ما قيمته  0.50مليون ريال �سعودي مقابل ر�سوم تاأ�سرات ور�سوم حكومية اأخرى مرتبطة ،ومبلغ  3.4مليون
ريال �سعودي ر�سوم بلديات خلل العام املنتهي يف  31دي�سمرب 2014م.
العقوبات والجزاءات النظامية
قام البنك بدفع غرامات قدرها  9.09مليون ريال �سعودي للجهات الرقابية التالية خلل عام 2014م:
موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي
هيئة �سوق املال

 9.03مليون ريال �سعودي
 0.06مليون ريال �سعودي

السعودة والتدريب
نتيجة للتزام البنك يف ا�ستمرار زيادة ن�سبة ال�سعودة حيث بلغت ن�سبة املوظفني ال�سعوديني اإىل  %81كما يف  31دي�سمرب .2014
وبا إل�سافة اإىل ذلك ،رفع البنك ن�سبة التوظيف الن�سائي لت�سل اإىل %15من جمموع القوى العاملة.
خلل ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  ،2014قدم البنك ما جمموعه  728دورة تدريبية منف�سلة موزعه على  14،162يوم تدريب
ملوظفي البنك .مبعدل متو�سط 9.47 ،يوم تدريبي للموظف الواحد خلل عام .2014
ويوا�سل البنك اإجراء دورات تدريبية عن طريق مزيج من اأ�ساليب التدريب املتنوعة :وجها لوجه يف قاعات التدريب وعن طريق
التعليم الإلكرتوين .كما تقدم هذه الربامج يف جمالت خمتلفة مثل مكافحة “غ�سل الأموال” ،والمتثال ،والحتيال ،اأخلقيات
العمل ،وتخطيط ا�ستمرارية الأعمال ومبادئ حماية امل�ستهلك،وقد اأجتاز هذه الربامج ما يزيد على  %95من موظفي البنك.
كما اأطلقت اإدارة التطوير والتعليم يف عام  ،2014بوابة م�ستقله للتعليم الإلكرتوين متاحة  7/24حتت م�سمى”اأكادميية البنك
ال�سعودي لل�ستثمار للتعليم اللكرتوين”جميع الربامج يف هذه البوابة متاحة بالغتني العربية و الجنليزية مع اإمكانية الو�سول
لها من داخل اأو من خارج البنك با�ستخدام اأي جهاز .حتى الآن هناك  1362موظف من اإجمايل عدد املوظفني قد قاموا بتن�سيط
ح�ساباتهم وبداأو بال�ستفادة منها ،وجميع الربامج مت ت�سميميها لتتنا�سب مع جمموع الكفاءات املطلوبة ملوظفي البنك
كما اأن اأحد اأهم اأهداف البنك ال�سعودي للإ�ستثمار ،خلق بيئة عمل حمفزة لدعم مفهموم “ التعليم امل�ستمر” ،وذلك من خلل
تقدمي جمموعة من الربامج التدريبية تتنا�سب مع الأجيال اجلديدة من حديثي التخرج .مت ت�سميم هذه الربامج لتتوافق مع
متطلبات العمل واملهام املطلوبة منهم يف م�ستقبلهم املهني .ويف نف�س الوقت ا�ستمر البنك يف تقدمي الربامج التدريبية للموظفني
احلاليني والتي تعترب ا�ستمرار ًا خلطط التطوير املو�سوعة لكل موظف.
وا�ستمر دعم هذه ال�سرتاتيجية خلل عام  ،2014بالإ�سافة اإىل تو�سيع نطاق التدريب لتقدمي عدة برامج اأ�ستمرار ًا ل� “برنامج
اجليل اجلديد” للبنك الذي ي�سم املعينني حديثا واملتخرجني من الكليات واجلامعات ال�سعودية وحملة الدرا�سات العليا وذلك
لتدريبهم ب�سكل �سحيح ملواكبة املتغرات امل�ستقبلية .كذلك ملواجهة حتديات القطاع امل�سريف ب�سكل خا�س ،اأطلق البنك “برناجما
تدريبيا مل�سرفية ال�سركات” ح�سريا للخريجني “ ال�سعوديني” .الربنامج ميتد اإىل �ستة اأ�سهر وقدم عن طريق اأ�سهر ال�سركات
العاملية املتخ�س�سة .
ويوا�سل البنك اأي�سا دعم “اخلريجني ال�سعوديني” وذلك بربنامج “ اخلريجني اجلدد “ ومدته � 12سهر يهدف اإىل اجتذاب
وا�ستقطاب اأف�سل املتقدمني من خريجي اجلامعات العاملية واملحلية ،ممن لديهم خلفية اأكادميية قوية ،ودرجة علمية عالية.
كذلك مت ا�ستمرار برنامج “امل�سار ال�سريع لل�سعوديني “ لتمكني املوظفني مميزي الأداء يف البنك ،ب�سقل مواهبهم ب�سكل مكثف
ولذلك ل�سمان تاأهيلهم ب�سكل جيد مما يتيح لهم تويل منا�سب عليا �سمن فريق اإدارة البنك يف امل�ستقبل القريب.
مزايا الموظفين
ً
ت�ستحق املزايا واجبة ال�سداد للموظفني اإما عند انتهاء خدماتهم اأو خلل مدة عملهم وفقا للخطوط العري�سة املن�سو�س عليها
يف نظام العمل والعمال ال�سعودي ووفق ًا ل�سيا�سات البنك .وقد بلغت قيمة املخ�س�سات التي مت جتنيبها خلل ال�سنة املنتهية يف
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 31دي�سمرب  2014م فيما يخ�س مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني  3.9مليون ريال �سعودي ويبلغ ر�سيد مكافاأة نهاية اخلدمه ما
يقارب  95.4مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2014م.
يقدم البنك ملوظفيه املوؤهلني (املوظفني) برنامج حتفيزي حم�سوب على اأ�سا�س الأ�سهم (الربنامج) وامل�سمى «برنامج منحة
الأ�سهم للموظفني» .مبوجب هذا الربنامج يقوم البنك مبنح املوظفني اأ�سهم يتم اإكت�سابها خلل اأربعة �سنوات .تقا�س تكلفة
الربنامج على اأ�سا�س قيمة الأ�سهم يف تاريخ ال�سراء ،والتي يبداأ الإعرتاف بها خلل الفرتة التي ين�س خللها الوفاء ب�سرط
اخلدمة باإ�ستخدام طريقه ت�سعر منا�سبه ،والتي تنتهي بتاريخ ال�ستحقاق .ت�سجل خيارات اأ�سهم املوظفني من قبل البنك بالتكلفة،
وتظهر كبند خم�سوم من حقوق امللكية بعد تعديل م�ساريف املعاملت ،وتوزيعات الأرباح ،واأرباح اأو خ�سائر بيع الأ�سهم .قام
البنك خلل 2014م مبنح �1.047.695سمه ًا بقيمة اإجمالية قدرها  22.3مليون ريال �سعودي وبلغ ر�سيد الربنامج  31.6مليون
ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2014م .يحتوي الإي�ساح رقم  37من القوائم املالية املوحدة على معلومات اإ�سافية حول الربنامج.
كما يقوم البنك بتقدمي برامج اأخرى للإدخار والأمان الوظيفي ملوظفيه املوؤهلني مبنية على م�ساهمة م�سرتكة بني املوظف والبنك.
تدفع هذه امل�ساهمات للموظفني يف تاريخ ا�ستحقاق كل برنامج .وقد بلغت قيمة املخ�س�سات التي مت جتنيبها خلل ال�سنة املنتهية
يف  31دي�سمرب2014م فيما يخ�س برنامج الأمان الوظيفي  4.2مليون ريال �سعودي ويبلغ ر�سيد الربنامج ما يقارب 62.8مليون
ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2014م .وقد بلغت قيمة املخ�س�سات التي مت جتنيبها خلل ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب2014م
فيما يخ�س برنامج الإدخار  51.6مليون ريال �سعودي.
عقود األطراف ذوي العالقة
بخلف املعلومات الواردة يف الي�ساح رقم ( )34يف القوائم املالية املوحدة فاإنه مل تكن هناك اأي عقود مع اأطراف ذوي علقة
باأع�ساء جمل�س الإدارة اأو الرئي�س التنفيذي اأو املدير املايل اأو اأي من اأقاربهم.
تكوين مجلس اإلدارة
يتكون جمل�س الإداره من ال�سادة التالية اأ�سمائهم:
املن�سب

االإ�سم

الت�سنيف

ع�سوية جمال�س االإدارة لل�سركات
امل�ساهمة العامة االأخرى
الزامل لل�ستثمار ال�سناعي
الوطنية للبرتوكيماويات
ال�سعودية العاملية للبرتوكيماويات
-

عبداهلل بن �سالح بن جمعة

رئي�س املجل�س

غر تنفيذي

عبدالعزيز عبدالرحمن اخلمي�س

نائب الرئي�س

غر تنفيذي

عبدالرحمن حممد الرواف

ع�سوجمل�س اإدارة

غر تنفيذي

د .عبدالروؤوف حممد مناع

ع�سوجمل�س اإدارة

غر تنفيذي

جمموعة �سافول – �سركة املراعي–
هريف للخدمات الغذائية– مدينة
املعرفة الإقت�سادية

م�ساري ابراهيم امل�ساري

ع�سوجمل�س اإدارة

غر تنفيذي

ال�سعودية لإعادة التاأمني

�سالح علي العذل

ع�سوجمل�س اإدارة

م�ستقل

�سركة الت�سالت ال�سعودية

د .فوؤاد �سعود ال�سالح

ع�سوجمل�س اإدارة

غر تنفيذي

بروجاك�س ال�سعودية

د .عبدالعزيز عبداهلل النوي�سر

ع�سوجمل�س اإدارة

م�ستقل

-

حممد عبداهلل العلي*

ع�سوجمل�س اإدارة

م�ستقل

-

–

* مت تعيني ال�ستاذ حممد عبداهلل العلي ع�سو َا يف جمل�س اإدارة البنك يف تاريخ  1يوليو 2014م و�سيعر�س هذا التعيني على
اجلمعية العامة املزمع عقدها خلل .2015
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ي�سم جمل�س الإدارة اللجان التالية:
• اللجنة التنفيذية ،وتتكون من خم�سة اأع�ساء ،وتقوم هذه اللجنة مبمار�سة ال�سلحيات الئتمانية وامل�سرفية واملالية يف
البنك.
• جلنة املراجعة ،وتتكون من خم�سة اأع�ساء اإثنان منهم من اأع�ساء جمل�س الإدارة وثلثة اأع�ساء من خارج املجل�س ،وتقوم
جلنة املراجعة بالإ�سراف على اأعمال الرقابة الداخلية وتقدم التو�سيات بخ�سو�س تعيني املراجعني اخلارجيني والأن�سطة
التابعة .وت�سرف هذه اللجنة اأي�س ًا على اأعمال جلنة الإلتزام.
• جلنة الرت�سيحات واملكافاآت ،وتتكون من اأربعة اأع�ساء ،وتقوم اللجنة مبهام التو�سية ملجل�س الإدارة بالتعيينات ملجل�س الإدارة
بناء ًا على ال�سيا�سات املعتمدة ،ومراجعة القدرات واملوؤهلت لع�سوية جمل�س الإدارة ب�سكل �سنوي ،ومراجعة تركيبة املجل�س
والتو�سية بعمل التغيرات اللزمة اإن دعت احلاجة .واللجنة م�سوؤولة اأي�سا عن تقدمي التو�سيات للمجل�س باملوافقة على
�سيا�سة التعوي�سات يف البنك وتعديلتها ،وغرها من الأن�سطة املت�سلة ب�سيا�سات واجراءات التعوي�سات.
• جلنة املخاطر ،وتتكون من خم�سة اأع�ساء ،وتقوم هذه اللجنة بال�سراف على اإدارة املخاطر يف البنك �سواء خماطر ال�سوق،
او الإئتمان او خماطر العمليات.
وفيما يلي قائمة باأع�ساء هذه اللجان:
اللجنة التنفيذية

جلنة املراجعة

عبدالعزيز عبدالرحمن
اخلمي�س (الرئي�س)

د .عبدالروؤوف حممد
مناع(الرئي�س)

جلنة الرت�سيحات
واملكافاآت
عبدالرحمن
الرواف(الرئي�س)

عبدالعزيز عبدالرحمن
اخلمي�س (الرئي�س)

عبدالرحمن حممد الرواف

حممد عبداهلل العلي

م�ساري ابراهيم امل�ساري

عبدالرحمن حممد الرواف

د .فوؤاد �سعود ال�سالح

د .فوؤاد �سعود ال�سالح

�سالح علي العذل

م�ساري ابراهيم امل�ساري

-

د .عبدالعزيز عبداهلل
النوي�سر

د .فوؤاد �سعود ال�سالح
م�ساري ابراهيم امل�ساري
د .عبدالعزيز عبداهلل
النوي�سر

�سالح اخلليفي
(ع�سو خارجي)
عبداهلل العنزي
(ع�سو خارجي)
مناحي املريخي
(ع�سو خارجي)

جلنة املخاطر*

* مت ت�سكيل اللجنة بتاريخ  1يونيو 2014م.
حضور أعضاء مجلس اإلدارة
مت عقد خم�سة اجتماعات ملجل�س الإدارة خلل العام 2014م كالتايل:
تاريخ االجتماع
2014/03/09م
2014/06/01م
2014/09/10م
2014/11/03م
2014/12/15م

اأ�سماء االع�ساء احل�سور
عبداهلل بن �سالح بن جمعه ،عبدالرحمن الرواف ،م�ساري امل�ساري ،عبدالعزيز اخلمي�س،
د .عبدالعزيز النوي�سر� ،سالح العذل  ،د .عبدالروؤوف مناع
عبداهلل بن �سالح بن جمعه ،عبدالرحمن الرواف ،م�ساري امل�ساري ،عبدالعزيز اخلمي�س ،د .فوؤاد
ال�سالح ،د .عبدالروؤوف مناع � ،سالح العذل ،د.عبدالعزيز النوي�سر
عبداهلل بن �سالح بن جمعه ،عبدالرحمن الرواف ،م�ساري امل�ساري ،عبدالعزيز اخلمي�س ،د .فوؤاد
ال�سالح ،د .عبدالروؤوف مناع � ،سالح العذل ،د .عبدالعزيز النوي�سر ،حممد العلي
عبداهلل بن �سالح بن جمعه ،عبدالرحمن الرواف ،م�ساري امل�ساري ،عبدالعزيز اخلمي�س ،د .فوؤاد
ال�سالح ،د .عبدالروؤوف مناع � ،سالح العذل ،د .عبدالعزيز النوي�سر ،حممد العلي
عبداهلل بن �سالح بن جمعه ،عبدالرحمن الرواف ،م�ساري امل�ساري ،عبدالعزيز اخلمي�س ،د .فوؤاد
ال�سالح ،د .عبدالروؤوف مناع � ،سالح العذل ،د .عبدالعزيز النوي�سر ،حممد العلي
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مت عقد اثنا ع�سر اإجتماع ًا للجنة التنفيذية خلل العام 2014م كالتايل:
تاريخ االجتماع
2014/01/26م
2014/02/24م
2014/03/17م
2014/04/20م
2014/05/18م
2014/06/01م
2014/07/06م
2014/09/09م
2014/09/21م
2014/10/30م
2014/11/26م
2014/12/25م

اأ�سماء االع�ساء احل�سور
عبدالعزيز اخلمي�س ،عبدالرحمن الرواف ،م�ساري امل�ساري ،د .فوؤاد ال�سالح
عبدالعزيز اخلمي�س ،عبدالرحمن الرواف ،د .عبدالعزيز النوي�سر ،د .فوؤاد ال�سالح
عبدالعزيز اخلمي�س ،عبدالرحمن الرواف ،م�ساري امل�ساري ،د .فوؤاد ال�سالح ،د .عبدالعزيز
النوي�سر
عبدالعزيز اخلمي�س ،عبدالرحمن الرواف ،م�ساري امل�ساري ،د .فوؤاد ال�سالح ،د .عبدالعزيز
النوي�سر
عبدالعزيز اخلمي�س ،عبدالرحمن الرواف ،م�ساري امل�ساري ،د .فوؤاد ال�سالح ،د .عبدالعزيز
النوي�سر
عبدالعزيز اخلمي�س ،عبدالرحمن الرواف ،م�ساري امل�ساري ،د .فوؤاد ال�سالح ،د .عبدالعزيز
النوي�سر
عبدالعزيز اخلمي�س ،عبدالرحمن الرواف ،م�ساري امل�ساري ،د .فوؤاد ال�سالح ،د .عبدالعزيز
النوي�سر
عبدالعزيز اخلمي�س ،عبدالرحمن الرواف ،م�ساري امل�ساري ،د .فوؤاد ال�سالح ،د .عبدالعزيز
النوي�سر
عبدالعزيز اخلمي�س ،عبدالرحمن الرواف ،م�ساري امل�ساري ،د .فوؤاد ال�سالح ،د .عبدالعزيز
النوي�سر
عبدالعزيز اخلمي�س ،عبدالرحمن الرواف ،م�ساري امل�ساري ،د .فوؤاد ال�سالح ،د .عبدالعزيز
النوي�سر
عبدالعزيز اخلمي�س ،عبدالرحمن الرواف ،م�ساري امل�ساري ،د .فوؤاد ال�سالح ،د .عبدالعزيز
النوي�سر
عبدالعزيز اخلمي�س ،عبدالرحمن الرواف ،م�ساري امل�ساري ،د .فوؤاد ال�سالح ،د .عبدالعزيز
النوي�سر

مت عقد اإجتماعني للجنة الرت�سيحات واملكافاأت خلل العام  2014م كالتايل:
تاريخ االجتماع
2014/01/15م
2014/11/26م

اأ�سماء االع�ساء احل�سور
عبدالرحمن الرواف ،م�ساري امل�ساري ،د .فوؤاد ال�سالح� ،سالح العذل
عبدالرحمن الرواف ،م�ساري امل�ساري ،د .فوؤاد ال�سالح� ،سالح العذل

مت عقد اربعة اجتماعات للجنة املراجعة خلل العام 2014م كالتايل:
تاريخ االجتماع
2014/03/06م
2014/06/01م
2014/09/09م
2014/12/14م

22

اأ�سماء االع�ساء احل�سور
د .عبدالروؤوف مناع� ،سالح اخلليفي ،عبداهلل العنزي ،مناحي املريخي� ،سالح العذل
د .عبدالروؤوف مناع� ،سالح اخلليفي ،عبداهلل العنزي ،مناحي املريخي� ،سالح العذل
د .عبدالروؤوف مناع� ،سالح اخلليفي ،عبداهلل العنزي ،مناحي املريخي� ،سالح العذل
د .عبدالروؤوف مناع� ،سالح اخلليفي ،عبداهلل العنزي ،مناحي املريخي ،حممد العلي
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مت عقد اجتماع واحد للجنة املخاطر خلل العام 2014م كالتايل:
تاريخ االجتماع
2014/11/26م

اأ�سماء االع�ساء احل�سور
عبدالعزيز اخلمي�س ،عبدالرحمن الرواف ،م�ساري امل�ساري ،د .فوؤاد ال�سالح ،د.عبدالعزيز
النوي�سر

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة والمدراء التنفيذيين (باالف الرياالت السعودية)
بلغت املكافاآت املدفوعة لأع�ساء جمل�س الإدارة واملدراء التفيذيني خلل العام املنتهي يف  31دي�سمرب 2014م كما يلي:
اأكرب �ستة مدراء تنفيذيني
والذين ا�ستلموا اأعلى املكافاآت مبا
فيهم الرئي�س التنفيذي واملدير
املايل

امل�ستقلون وغري
التنفيذيني من اأع�ساء
جمل�س االدارة

اأع�ساء جمل�س
االدارة التنفيذيني

مكاف� � �اآت

13.686

3.489

-

ب � � ��دلت

5.922

660

-

اأية مكافاآت اأخرى دفعت
�سهريا اأو �سنويا

12.236

-

-

إقرار مجلس اإلدارة
يقر جمل�س الإدارة وفقا لف�سل املعلومات املتاحة له من جميع النواحي اجلوهرية مبا يلي:
• اأن �سجلت احل�سابات اأُعدت بال�سكل ال�سحيح.
• اأن نظام الرقابة الداخلية اأعد على اأ�س�س �سليمة ونفذ بفعالية.
• اأنه ل يوجد اأي �سك يذكر يف قدرة البنك على موا�سلة ن�ساطه.
مراجعوا الحسابات
مت يف اجتماع اجلمعية العامة غر العادية املنعقدة يف  1ابريل 2014م تعيني ال�سادة  /براي�س ووترهاو�س كوبرز وال�سادة  /ديلويت
اند تو�س كمراجعني حل�سابات البنك لل�سنة املالية 2014م.
الئحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية
يقوم البنك باإتباع جميع قواعد حوكمة ال�سركات ال�سادرة من قبل موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي يف مار�س 2014م.
ويقوم البنك بتطبيق الأحكام الإر�سادية الواردة يف لئحة حوكمة ال�سركات يف اململكة العربية ال�سعودية ال�سادرة عن هيئة ال�سوق
املالية يف 1427/10/21ه� املوافق 2006/11/12م فيما عدا احلكم الوارد ادناة:
رقم املادة
متطلبات املادة
يجب على امل�ستثمرين من ال�سخا�س ذوي ال�سفة
العتبارية الذين يت�سرفون بالنيابة عن غرهم-
مثل �سناديق ال�ستثمار -الف�ساح عن �سيا�ساتهم يف
املادة ال�ساد�سة
الت�سويت وت�سويتهم الفعلي يف تقاريرهم ال�سنوية،
(د)
وكذلك الف�ساح عن كيفية التعامل مع اأي ت�سارب
جوهري للم�سالح قد يوؤثر على ممار�سة احلقوق
الأ�سا�سية اخلا�سة با�ستثماراتهم.

اأ�سباب عدم التطبيق
لميلك البنك �سلطة على هوؤلء امل�ساهمني ذوي
ال�سفة العتبارية للزامهم باف�ساح �سيا�ساتهم
الت�سويتية وال�ستثمارية .وبال�سافة اىل ان تلك
ال�سثمارات لمتثل اهمية ن�سبية يف جمموع ملكية
اأ�سهم البنك.
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المعايير المحاسبية
يتبع البنك املعاير املحا�سبية للموؤ�س�سات املالية ال�سادرة عن موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ،واملعاير الدولية اخلا�سة بالتقارير
املالية .ويقوم البنك باإعداد قوائمه املوحدة طبقا لنظام مراقبة البنوك ونظام ال�سركات ال�سعودي والنظام الأ�سا�سي للبنك.
المراجعة السنوية لفعالية الرقابة الداخلية
ي�سمل نظام الرقابة الداخلي للبنك على اإدارة املراجعة الداخلية واإدارة الإلتزام واإدارة املخاطر وتوؤثر هذه الإدارات على جميع
اجلوانب املتعلقة بال�سبط والرقابة الداخلية الفعالة التي يتبعها البنك .وذلك من خلل ما توفره من عوامل ت�ساعد على الو�سول
للأهداف املن�سودة للبنك مع عدم الإخلل مبو�سوعية وا�ستقللية تلك الإدارات .وتعمل هذه الإدارات وفق متطلبات و�سوابط
اإ�سرافية تقدم من خلل خطة عمل دورية �سنوية تعتمد من قبل اللجان املخت�سة وذلك حتت اإطار متطلبات الإلتزام ال�سادر من
قبل موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.
وتقوم اإدارة البنك بدعم هذه الإدارات الرقابية والتاأكد من �سلمة ونزاهة اإجراءاتها مع مراعاة الإلتزام بجميع الأنظمة الداخلية
واخلارجية وعدم ت�سارب تلك الأنظمة مع بع�سها البع�س.
وكنتيجة لهذه املنظومة الرقابية مل ي�سدر اأية ملحظات جوهرية من اأي من الإدارات الرقابية املذكورة �سلف ًا.
خدمة المجتمع واإلستدامة
مع ما ت�سهده اململكة العربية ال�سعودية من تطور ومنو متوا�سلني ،فاإن دورنا كموؤ�س�سة مالية كربى يف اململكة بالغ الأهمية؛ وحيث
اأن حاجات م�ساهمينا وعملئنا واملجتمعات التي نخدمها متغرة ،علينا اأن نتكيف مع هذا التغر ونوا�سل تطوير وحت�سني خدماتنا
ومنتجاتنا ل�سمان التنمية امل�ستدامة.
فال�ستدامة متكننا من النظر اإىل ما نحدثه من اآثار من عدة جوانب .وت�ستند اإدارة ال�ستدامة اإىل اإدارتنا القت�سادية والجتماعية
والبيئية ،حيث اأن تقرير الإ�ستدامة ال�سنوي للبنك ميثل اآدائنا والتزامنا جلميع اأ�سحاب امل�سالح.
اإطار ال�ستدامة اخلا�س بنا يقوم على خم�س ركائز ويوجه جميع العمليات على م�ستوى البنك .وهذه الركائز هي :التكليف والنمو
والرعاية واحلفظ والعون ،وقد حددنا املجالت التي حتتاج اإىل موا�سلة التح�سني والتطوير حتت مظلة هذه الركائز اخلم�سة.
كما حققنا خلل ال�سنوات القليلة املا�سية تقدم ًا كبر ًا كاأحد رواد القطاع املايل يف اململكة العربية ال�سعودية ،فنحن اليوم نوفر
اإمكانية اأف�سل للح�سول على التمويل وعدد ًا اأكرب من الفروع املخ�س�سة لذلك ،حيث ات�سعت قاعدة عملئنا اأكرث من اأي وقت
م�سى.
كما اأثبتنا قدرة متزايدة على امل�ساهمة يف بيئتينا الجتماعية والطبيعية ،اإذ نعترب اأن من م�سوؤوليتنا الجتماعية اأن نرثي جمتمعاتنا
املحلية ون�ساهم يف التطور امل�ستمر .اإننا نعترب من م�سوؤوليتنا امل�ساهمة يف املجتمعات املحلية ويف تقدم التنمية يف اململكة العربية
ال�سعودية من خلل دعم امل�ساريع الجتماعية يف جمال التوعية البيئية وتطوير الثقافة املالية.
اأما يف اجلانب البيئي ،فقد جنحنا يف خف�س تكاليف املاء والكهرباء لكل موظف دائم من موظفي البنك .كما ا�ستثمرنا يف اآليات
توفر الورق وعملنا على احلد من ا�ستهلكنا للوقود للم�ساعدة يف املحافظة على املوارد الطبيعية املحدودة.
ومن اأبرز مبادرات امل�سوؤولية الإجتماعية للبنك لعام  2014ما يلي:
م�سروع حمطات فليك�س بايك للدراجات الهوائية والذي مت تطبيقه يف كل من جدة ،الدمام والإح�ساء يف اإطار �سعي البنك املتوا�سل
خلدمة املجتمع و�سمن اإ�سرتاتيجيته الرائدة بامل�ساركة الفاعلة يف امل�سوؤولية الجتماعية ،قام البنك بتقدمي مفهوم م�ساركة
الدراجات الهوائية يف اململكة العربية ال�سعودية ،حيث ت�سمن م�سروع م�ساركة الدراجات توزيع العديد من الدراجات يف مدن
متعددة داخل اململكة العربية ال�سعودية حيث ي�سمح هذا امل�سروع باإ�ستئجار الدراجات وممار�سة ريا�سة ركوب الدرجات الهوائية
يف الأماكن املخ�س�سة لذلك مبوا�سفات عاملية وبدون مقابل كو�سيلة للتدريب اأو املوا�سلت.
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نظم البنك اإحتفالية اليوم العاملي لداء ال�سكري والتي �سملت املوظفني والعملء للعام الثاين على التوايل يف مقر الإدارة الرئي�سي،
وكان ذلك بالتزامن مع اليوم العاملي لل�سكري .كما ا�ستملت الحتفالية على �سل�سلة من الفعاليات ال�سحية والإجراءات الوقائية
لرفع م�ستوى وعي من�سوبيه حول هذا املر�س ون�سر اأهمية الفح�س الدوري للك�سف عن اأعرا�سه.
تزويد م�ست�سفى امللك في�سل التخ�س�سي للأبحاث بكرا�سي متحركة ،ودعم جامعة الأمر �سلطان باأكرث من  30منحة درا�سية،
بالإ�سافة اإىل رعاية اليوم العاملي للأيتام بالتعاون مع وزارة ال�سوؤون الجتماعية.
رعاية حملة اإطعام الرم�سانية اخلرية “احفظها واك�سب اأجرها”� .سارك البنك بالتعاون مع جمعية اإطعام حملة �سهر رم�سان
املبارك بعنوان «احفظها واك�سب اأجرها» ،حيث ت�ستهدف احلملة ربات البيوت من خلل توجيههن بعدم الإ�سراف وتقليل كمية
الطعام املعد يف ذلك ال�سهر.
رعاية اإحتفالت العيد يف كل من الريا�س ،الدمام ،جدة .حيث �سارك البنك ال�سعودي لل�ستثمار يف احتفالت عيد الفطر املبارك
وقدم دعم ًا مالي ًا بهذه املنا�سبة وذلك انطلق ًا من م�سوؤوليته الجتماعية ،وتعزيز ًا حل�سوره يف العديد من املنا�سبات الكبرة ،كما
�سارك البنك مع عدة جهات يف رعاية اأن�سطة العيد.
�سارك البنك ال�سعودي لل�ستثمار يف رعاية فعاليات اليوم العاملي للدفاع املدين حتت �سعار «نحو جمتمع اآمن» كجزء من فعالية
اليوم العاملي للدفاع املدين .كما وزع البنك على الأطفال امل�ساركني قبعات رجل الدفاع املدين ليعي�سوا دور رجل الإطفاء يف ذلك
اليوم.
رعاية اأن�سطة �سهر رم�سان جلمعية ال�سم ،حيث قام البنك بالعديد من املبادرات ،ولكن كانت الرعاية يف هذا ال�سهر خا�سىة من
نوعها وذلك تقدير ًا ملوهبة وا�سرار امل�ساركني يف امل�سابقات خمتلقة الذين حتدوا الإعاقة وحققوا اإجنازات مذهلة.
الخاتمة
ي�سر جمل�س الإدارة اأن يعرب مرة اأخرى عن امتنانه حلكومة خادم احلرمني ال�سريفني ،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�ساهمي البنك
على تعاونهم الدائم .كما يعرب املجل�س عن تقديره لثقة عملء البنك ال�سعودي لل�ستثمار وامل�ساهمني ،وجلهود م�سوؤويل وموظفي
البنك واإخل�سهم وولئهم.
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اأ�سواء على الو�سع المالي لع�سر �سنوات
2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

ملخ�ص قائمة الدخل (بماليين الريالت ال�سعودية)

اإجمالي الدخل

2.610

2.178

1.868

1.709

1.844

1.633

1.938

1.635

2.556

1.516

اإجمالي الم�ساريف

943

762

632

628

570

556

428

484

454

352

ربح العمليات

1.667

1.416

1.236

1.081

1.274

1.077

1.510

1.151

2.103

1.164

مخ�س�سات

231

129

324

373

845

555

997

329

97

100

�سافي الدخل

1.436

1.287

912

708

429

522

513

822

2.006

1.064

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

57.473

47.567

34.051

27.114

31.002

29.785

29.556

23.129

20.691

19.794

22.397

17.696

10.912

8.893

8.060

10.737

12.731

15.811

11.777

11.276

846

1.071

966

895

865

817

719

562

-

-

93.626

80.495

59.067

51.946

51.491

50.148

53.596

46.542

40.845

39.581

70.733

57.044

40.414

36.770

37.215

38.247

40.702

32.768

27.931

27.858

11.852

10.253

9.379

8.557

8.141

7.428

6.609

6.770

6.001

5.307

المعدلت ()%

العائد على حقوق امللكية %
العائد على املوجودات %
كفاية راأ�ص املال %
حقوق امللكية لإجمايل املوجودات %
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13.00

13.11

10.17

8.48

5.51

7.43

7.67

12.88

35.48

24.14

1.65

1.84

1.64

1.37

0.84

1.01

1.03

1.88

4.99

3.12

17.08

15.12

17.62

19.12

17.29

14.48

13.71

21.91

24.71

22.56

12.66

12.74

15.88

16.47

15.81

14.81

12.33

14.55

14.69

13.14
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وائم المالية
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قائمة المركز المالي الموحدة

كما في  31ديسمبر  2014و 2013

28
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قائمة الدخل الموحدة

للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2014و 2013
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قائمة الدخل الشامل الموحدة

للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2014و 2013
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قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة
للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2014و 2013
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قائمة التدفقات النقدية الموحدة

للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2014و 2013
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قائمة التدفقات النقدية الموحدة (تتمة)

للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2014و 2013
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2014و 2013
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2014و 2013
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2014و 2013
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2014و 2013
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2014و 2013
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2014و 2013
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2014و 2013
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2014و 2013
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2014و 2013
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2014و 2013
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2014و 2013

44

التـقرير السنوي  2014م | القوائم المالية وتقرير مراجعي الحسابات

2/28/2015 2:37:12 PM

SIB Annual Report 2014 Arabic Layout.indd 44

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2014و 2013
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2014و 2013
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2014و 2013
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2014و 2013
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2014و 2013

التـقرير السنوي  2014م | القوائم المالية وتقرير مراجعي الحسابات

2/28/2015 2:37:21 PM

49

SIB Annual Report 2014 Arabic Layout.indd 49

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2014و 2013
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2014و 2013
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2014و 2013
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2014و 2013
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2014و 2013
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2014و 2013
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2014و 2013
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2014و 2013
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2014و 2013
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2014و 2013
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2014و 2013
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2014و 2013
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2014و 2013
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2014و 2013
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2014و 2013
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2014و 2013
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2014و 2013
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2014و 2013
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2014و 2013
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2014و 2013
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2014و 2013
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2014و 2013
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المقدمة
اإن التغرات امل�ستمرة يف قطاع اخلدمات املالية ،ومن �سمنها تنوع العمليات التجارية واملواقع اجلغرافية ،تتطلب حتديد وقيا�س وجتميع
للمخاطر اإ�ساف ًة اإىل اإدارة فعالة للمخاطر مبا فيها التخ�سي�س الفعال لراأ�س املال للو�سول اىل ن�سبة مثلى للعائد مقابل املخاطر.
وبا إل�سافة اإىل ذلك ،يتوقع اأ�سحاب امل�سلحة والأطراف ذات العلقة يف البنك ،مبا يف ذلك اجلهات الرقابية ووكالت الت�سنيف ،اأن يكون
للبنك اإطارا وا�سح ًا وموثق ًا توثيق ًا جيد ًا يت�سمن عدة اأبعاد من اأعمال البنك.
اطار تحمل البنك للمخاطر
يدير البنك خماطرة بطريقة منظمة ومنهجيه و�سفافة من خلل اإطار قابلية البنك لتحمل املخاطر ،املوافق عليه من قبل جمل�س الدارة الذي
ي�ستمل على اإدارة املخاطر ال�ساملة يف الهيكل التنظيمي وقيا�س ور�سد املخاطر .اإن اإطار قابلية البنك لتحمل املخاطر يتما�سى مع ا�سرتاتيجية
البنك وتخطيط الأعمال وتخطيط راأ�س املال وال�سيا�سات التي اعتمدت من جمل�س اإدارة البنك ،كما اأن اإطار قابلية البنك لتحمل املخاطر
متماثل مع املبادئ املتعلقة باطار حتمل املخاطر الفعال ال�سادر من جلنة ال�ستقرار املايل والتي اعتمدتها موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي
بتاريخ  18نوفمرب .2013
يت�سمن اإطار قابلية البنك لتحمل املخاطر املالمح الرئي�سية التالية:
• طبيعة املخاطر املقبولة وفقا ل�سرتاجتية البنك.
• احلدود الق�سوى التي ميكن للبنك اأن يعمل من خللها (القدرة على ا�ستيعاب املخاطرة) واحلدود الق�سوى ملا يجب على البنك حتملة
(قابلية حتمل املخاطر).
• احلدود الق�سوى للمخاطر الأخرى القابلة للقيا�س التي ينبغي اأخذها (حدود املخاطر الأخرى).
• احلدود املراد الو�سول اإليها من املخاطر مقابل عائدات وحدات الأعمال (قيا�س حتمل املحاطر لن�ساط وحدة الأعمال) ثقافة املخاطر
املطلوبة ،برامج التعوي�سات ،خماطر تكنولوجيا املعلومات وبيئة الإلتزام يف البنك ب�سكل عام.
ان اطار قابلية البنك لتحمل املخاطر يتم اقراره يف بداية كل عام للموافقة عليه من جمل�س الإدارة .ويحدد يف هذا الطار مدى قدرة البنك على
ا�ستيعاب املخاطر  ،املخاطر املقبولة  ،احلد الأعلى املخاطر املقبولة  ،و امكانية حتمل املخاطر وحدود املخاطر الأخرى.
ويتم تقييم هذه املقايي�س اخلا�سة باملخاطر ومراقبتها من قبل جلنة الأ�سول واخل�سوم (  ) ALCOوجلنة تقييم املخاطر التابعة ملجل�س الإدارة
ب�سكل ربع �سنوي  .ورفعها ملجل�س الدارة ب�سكل �سنوي .
ترفع جلنة ادارة املخاطر اطار قابلية البنك للتعر�س للمخاطر وتقرير حتمل البنك للمخاطر للموافقة عليه من قبل جمل�س الداره  ،ا�سافة اىل
ذلك تقوم جلنة املخاطر مبجل�س الداره مبا يلي :
التاأكد من ان اطار حتمل البنك للمخاطر يتلئم مع ا�سرتاتيجية البنك الق�سرة والطويلة الأجل  ،وخطط ادارة العمال وراأ�س املال ،
بال�سافة اىل برامج التعوي�سات بالبنك وال�سيا�سات الخرىاملوافق عليها من قبل جمل�س الإدارة.
التاأكد من القيام باملراقبة الدورية واتخاذ الجراءات املنا�سبة من قبل الإدارة بخ�سو�س اي جتاوزات للحدود املقرره والتي تخ�س القدرة
ال�ستيعابية للمخاطر  ،وقابلية حتمل املخاطر ا�سافة اإىل احلدود الأخرى للمخاطر.
التاأكد من وجود ّاليات ت�سمن للدارة قدرة الت�سرف بالوقت املنا�سب حيال الت�سدي لي تعدي ملحوظ على ا�سقف املخاطر املحددة من قبل
جمل�س الإدارة اأو اأية خماطر اخرى.
اأخر ًا التاأكد من اأن اإدارة املخاطر يف البنك مدعمة بتقنية معلومات قادرة على القيا�س ،التعرف،و اإ�سدار تقارير عن املخاطر ب�سكل دقيق و
منظم و يف مدة زمنية معقولة ويف الوقت املنا�سب.
التعرض للمخاطر والتقييم
اإدارة املخاطر هي عملية جوهرية وجزءا ل يتجزاأ من جميع اأن�سطة البنك وتعترب الكفاءة الأ�سا�سية جلميع موظفني البنك.
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وفيما يلي اخل�سائ�س الرئي�سة ل�سيا�سة االإدارة ال�ساملة للمخاطر يف البنك:
• يقوم جمل�س الإدارة (املجل�س) مب�سئولية تقدمي التوجيه والإ�سراف العام على اإدارة املخاطر.
• ر�سخ البنك اإدارة املخاطر لديه كاإجراءات جوهرية واأ�سبحت واحدة من املوؤهلت الرئي�سية التي يتمتع بها موظفي البنك.
• يدير البنك خماطره الئتمانية وال�سوقية والت�سغيلية وخماطر ال�سيولة باإ�ستخدام منهجية منظمة متوافقة مع اإطار قابلية البنك لتحمل
املخاطر ،وال�سيا�سات املت�سلة الأخرى مثل �سيا�سة الئتمان و�سيا�سة اخلزينة وال�ستثمار.
• تزاول اإدارة املخاطر مهامها يف البنك على نحو م�ستقل عن اأق�سام العمل الأخرى.
• ترفع اإدارة املراجعة الداخلية و اإدارة اللتزام يف البنك تقاريرهما اإىل جلنة املراجعة التابعة للمجل�س والتي تقوم بالتحقق ب�سكل م�ستقل
من التزام وحدات العمل ب�سيا�سات واإجراءات املخاطر وكفاية وفعالية اإطار اإدارة املخاطر.
• تتوافق اإ�سرتاتيجية العمل للبنك مع �سيا�سات املخاطر املتبعة لديه واملعتمدة من قبل املجل�س.
• قيام البنك بو�سع وتنفيذ هياكل واأنظمة ملئمة لإدارة املخاطر.
• اإن حمفظة املخاطر وحدود ال�سلحيات بالإ�سافة اإىل تقبل املخاطر املعتمدة من جمل�س الإدارة تتم مراقبتهما عرب البنك وعلى م�ستويات
اإقليمية منا�سبة اأي�سا.
من خلل وظيفة البنك لإدارة املخاطر ال�ساملة  ،فاإن املعاملت والتعر�س للمخاطر القائمة يتم قيا�سها كمي ًا كما يتم مقارنتها باحلدود امل�سموح
بها ،بينما يتم مراقبة املخاطر الغر قابلة للقيا�س الكمي مقابل الإطار العام لل�سيا�سات وموؤ�سرات املخاطر وال�سيطرة الرئي�سية .حيث يتم رفع
اأي اختلفات اأو جتاوزات اأو انحرافات لتخاذ الإجراء املنا�سب.
وبالتايل فاإن مهام اإدارة املخاطر هي م�ساعدة جمل�س الدارة والإدارة العليا يف مراقبة واإدارة املخاطر ب�سكل عام.
ثقافة المخاطر
اإن ثقافة املخاطر يف البنك ت�سمل املعاير املقبولة ل�سلوك الأفراد واجلماعات داخل البنك والتي حتدد القدرة اجلماعية لتحديد وفهم ومناق�سة
وتطبيق املخاطر احلالية وامل�ستقبلية للبنك .كما اأن اإطار قابلية البنك لتحمل املخاطر ( )RAFيوؤكد اأهمية ثقافة املخاطر يف البنك ،والتي يجب
اأن ترتكز على القيم امل�سرتكة والتفاهم امل�سرتك ،والت�سالت الوا�سحة ،والتحكم يف كيفية م�ساهمة الأن�سطة التي يقوم بها كل موظف ملخاطر
البنك وحلدود املخاطر الأخرى مبا يتما�سى مع التنفيذ الناجح ل�سرتاتيجيات الأعمال واملخاطر .توؤثر ثقافة املخاطر يف البنك على �سلوك
املخاطرة ،وتعبرت عن�سر ًا هام ًا من اطار قابلبة البنك لتحمل املخاطر ()RAFوبيان قابلية البنك لتحمل املخاطر ( )RASمن خلل �سمان
ترجمة �سلوك املخاطرة يف البنك اإىل مقايي�س قابلة للقيا�س عن طريق (.)RAS
نطاق وطبيعة أدوات رفع تقارير المخاطر
يقوم البنك بالدارة ال�ساملةللمخاطر من خلل حتديد وتقييم وح�سر ومراقبة املخاطر با�ستخدام جمموعة وا�سعة من اأدوات القيا�س الكمية
والنوعية .وبع�س تلك الأدوات ينطبق ب�سكل عام على عدد من الفئات .بينما البع�س الآخر م�سمم لتغطية اخل�سائ�س اخلا�سة لبع�س فئات
املخاطر .كما متكن هذه الأدوات البنك من اإ�سدار املعلومات حول املوا�سيع التالية:
• املخاطر الئتمانية يف القرو�س التجارية وال�ستهلكية وخماطر الأ�سول الأخرى كن�سبة تغطية ال�سمانات الإ�سافية ،وا�ستخدام حدود
ال�سلحيات ،وخا�سية فوات مواعيد ال�ستحقاق ور�سائل التنبيه ،وو�سائل اأخرى عديدة.
• القيا�س الكمي حل�سا�سية القيمة ال�سوقية للمراكز اأو املحافظ الفردية للتغر يف املوؤ�سرات ال�سوقية (وي�سار له بتحليل احل�سا�سية).
• قيا�س كمية التعر�س للخ�سائراو ا�سعار العمولت نظرا ل�سدة التقلب يف اأ�سعار ال�سوق.
يقوم البنك وب�سكل م�ستمر بتقييم كفاية وفعالية اأدوات رفع التقارير لديه ومعاير القيا�س واملراقبة على �سوء بيئة املخاطر املتغرة.
اإن البنية التحتية لإدارة املخاطر يف البنك (مبا يف ذلك جتميع البيانات والإبلغ عن بيانات املخاط والنظم والعمليات ومهارات املوظفني)
ت�ستجيب وتدعم اأعمال البنك وا�سرتاتيجية املخاطر اإ�ساف ًة اإىل املخاطر احلالية وامل�ستقبلية .وبالتايل ،ميتلك البنك بنية حتتية قوية ومتطورة
للمخاطر الأمر الذي يعترب متطلب جوهري لفعالية قيا�س ومراقبة والإبلغ وال�سيطرة على القدرة الإ�ستيعابية للمخاطر ،قابلية البنك يف
املخاطرة ،وحدود املخاطر الأخرى .وقد مت ت�سميم التقارير بطريقة تدعم القيا�س املخ�س�س والر�سد والتحكم يف خماطر البنك املتطورة.
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نطاق التطبيق
اإن الكيان الرئي�سي يف املجموعة الذي ينطبق عليه هذا الإطار هو البنك ال�سعودي لل�ستثمار.
اإن نتائج اأعمال ال�سركات التابعة امل�ستحوذة اأو التي مت بيعها خلل ال�سنة م�سمولة بالكامل يف قائمة الدخل املوحدة اعتبارا من تاريخ ال�ستحواذ
اأو لغاية تاريخ البيع ،ح�سب ماهو ملئم .وميلك البنك يف الوقت احلا�سر ثلثة �سركات تابعة ،وهم:
• �سركة اال�ستثمار كابيتال ،وتقدم خدمات الو�ساطة وخدمات الرتتيب واحلفظ يف الأوراق املالية وهي �سركة ذات م�سوؤلية حمدودة
وميتلك البنك ن�سبة .%100
• �سركة ال�سعودي االوىل لال�ستثمار� ،سركة ذات م�سئولية وم�سجلة يف اململكة العربية ال�سعودية  ،يف  9نوفمرب  2014وميتلك البنك
فيها ن�سبة  %100ومل تبداأ ال�سركة يف اأي عمليات جوهرية.
• �سركة ال�سعودي لالأ�ستثمار العقاريه ،وهي �سركة ذات م�سوؤلية حمدودة وميتلك البنك ن�سبة  %100من راأ�س مالها  ،ال�سركة مل تبداأ
حتى الن باية عمليات جوهرية.
مت تقييد ال�ستثمارات يف ال�سركات التابعة يف الفرتة الأوىل ب�سعر التكلفة ثم حت�سب وفق ًا لطريقة امللكية .وميلك البنك حاليا ا�ستثمارات
اإ�سرتاتيجية هامة يف ال�سركات الزميلة الثلثة التالية:
• �سركة اأمريكان اك�سرب�س ال�سعودية املحدودة ،وهي �سركة م�سرتكة ذات م�سئولية حمدودة مع �سركة اأميك�س (لل�سرق الأو�سط) يف
البحرين (ن�سبة امللكية  )%50وتتمثل ان�سطتها ال�سا�سية اإ�سدار بطاقات الئتمان وتقدمي منتجات اأمريكان اإك�سربي�س اأخرى يف يف اململكة
العربية ال�سعودية.
• �سركة اأوريك�س ال�سعودية للتاأجري التمويلي ،وهي �سركة م�ساهمة مغلقة تاأ�س�ست مع �سركة اأوريك�س – اليابان (ن�سبة امللكية
 .)%38و ت�سمل ان�سطتها ال�سا�سية على خدمات التاأجر للتمويل يف اململكة العربية ال�سعودية.
• �سركة اأمالك العاملية للتمويل وتطوير العقارات ،وهي �سركة م�ساهمة �سعودية مغلقة (ن�سبة امللكية  .)%32وتخت�س مبنتجات
وخدمات التمويل العقاري.
خلل الربع الأول من عام  ،2014قام البنك بتحويل اإ�ستثماره يف �سركة املتو�سط واخلليج للتاأمني واإعادة التاأمني – ال�سعودية “ميد غلف” من
ا�ستثمار يف �سركة زميلة اإىل اإ�ستثمار متاح للبيع حيث مل يعد هذا الإ�ستثمار موؤه ًل للمحا�سبة عنه كا�ستثمار يف �سركة زميلة.
لدى البنك  %20من راأ�س مال �سركة نعيم للأ�ستثمار والتي لي�س لديها اأية عمليات قائمة.
ل ميلك البنك اأية �سركات تابعة اأو اأن�سطة جتارية خارج اململكة العربية ال�سعودية.
يطبق البنك كافة الأنظمة يف اململكة العربية ال�سعودية ويخ�سع لإ�سراف موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي (املوؤ�س�سة) .كما يتبع البنك القواعد
ال�سادرة عن وزارة التجارة وهيئة �سوق املال (الهيئة).
ل توجد اأية قيود اأو عوائق رئي�سية اأخرى على حتويل الأموال اأو راأ�س املال النظامي �سمن املجموعة.
هيكل رأس المال
راأ�س املال املدفوع ويتكون كما يف  31دي�سمرب 2014م من  600مليون �سهم عادي مدفوع بالكامل بقيمة اأ�سمية وقدرها  10ريال لل�سهم الواحد.
بلغ اإجمايل حقوق امللكية كما يف  31دي�سمرب 2014م  11،852مليون ريال �سعودي ( 10،253 :2013مليون ريال �سعودي).
بلغ راأ�س املال الأ�سا�سي كما يف  31دي�سمرب 2014م  11،834مليون ريال �سعودي ويعترب راأ�س املال الأ�سا�سي مقيا�سا اأ�سا�سيا للقوة املالية للبنك
وي�سمل راأ�س املال املدفوع ،والحتياطيات ،والأرباح املبقاة وحقوق الأقلية (ناق�سا اأ�سهم اخلزينة وال�سهرة).
بلغ راأ�س املال امل�ساند كما يف  31دي�سمرب 2014م 2.537 ،مليون ريال �سعودي ويتكون من الأجزاء امل�سموحة من احتياطيات اإعادة التقييم
واملخ�س�سات العامة
بلغ راأ�س املال الأ�سا�سي وامل�ساند كما يف  31دي�سمرب 2014م 14،371 ،مليون ريال �سعودي 10.695 :2013( .مليون ريال �سعودي).
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املخ�س�سات املوؤهلة والتي يتم تكوينها من التوزيعات املرتاكمة للأرباح ويتم الحتفاظ بها لأغرا�س النمو امل�ستقبلي وللوفاء باملتطلبات
النظامية .وتتكون الحتياطيات املوؤهلة ب�سكل رئي�سي من الحتياطي النظامي والأرباح املبقاة.
كفاية رأس المال
تتمثل اأهداف البنك املتعلقة باإدارة راأ�س املال يف اللتزام مبتطلبات راأ�س املال املحددة من قبل موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ،للحفاظ على
مبداأ الإ�ستمرارية يف الأعمال واحلفاظ على قاعدة راأ�سمالية قوية.
يراقب البنك على اأ�سا�س دوري م�ستوى الكفاية الراأ�سمالية وا�ستخدام راأ�س املال النظامي .وتتطلب موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي الحتفاظ
بحد اأدنى من راأ�س املال النظامي كما تتطلب املحافظة على تنا�سب بني راأ�س املال النظامي اإىل الأ�سول مرجحة املخاطر يف حدود اأو يزيد عن
احلد الأدنى البالغ .%8
يراقب البنك كفاية راأ�سماله م�ستخدما الن�سب املحددة من قبل موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي .وت�ستخدم هذه الن�سب لقيا�س الكفاية
الراأ�سمالية من خلل مقارنة راأ�س املال املدفوع للبنك مع موجودات قائمة املركز املايل واللتزامات واملبالغ ال�سمية للم�ستقات مببلغ موزون
لتعك�س خماطرها الن�سبية.
خطة تقييم الكفاية الرأسمالية الداخلي
يقوم البنك باإجراء حتليل �سامل من اأجل تقييم راأ�س املال والكفاية وذلك من خلل عملية «خطة تقييم الكفاية الراأ�سمالية الداخلي»
على اأ�سا�س �سنوي حيث يتم خلله تطبيق اأمناط قوية ومنهجيات مقبولة ب�سكل عام من اأجل تقدير احلد الأدنى لراأ�س املال املطلوب .وتعزز
هذه العملية با�ستخدام منهجية تخطيط راأ�س املال .يتم اإعتماد هذا التحليل مع نتائجه من قبل جمل�س الإدارة.
بناء على التحليل املف�سل ،تعترب قائمة املركز املايل للبنك قوية .ويتمتع البنك بكفاية راأ�سمالية عالية ملقابلة املخاطر احلالية واملتوقعة ،وهو
ما قد يظهر خلل ال�سنة املقبلة .وبالإ�سافة لذلك ،ميلك البنك قاعدة راأ�سمالية كافية لمت�سا�س الهزات غر املتوقعة لقائمة املركز املايل.
اإطار اإختبار اجلهد
ومن اأجل و�سع برنامج قوي قام البنك بو�سع اإطار لإختبار اجلهد ي�سمح بتبني ممار�سات ومنهجيات جتعل هذا الإختبار جزء فعال واأ�سا�سي
من منظومة اإدارة املخاطر بلإ�سافة اإىل ااإلتزام مبتطلبات املوؤ�س�سة.
كما وقام البنك باإن�ساء جلنة برئا�سة كبر مدراء املخاطر والتي و�سعت �سيا�سة اختبار اجلهد واأعتمدتها من قبل جمل�س الإدارة، .وتبعا لهذه
ال�سيا�سه عينت اللجنه فريق لعمل هذه اخلطه بالتف�سيل وتقدير النتائج للجنه ملراجعتها واإبداء الراأي.
يحدد اإطار �سيا�سة اختبار اجلهد اجلدول الزمني لعمل ورفع تقرير بالنتائج ح�سب متطلبات موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي .كما وت�سع
اخلطوط العري�سه للأدوار وامل�سئوليات لكل من جمل�س الإدارة ،جلنة اإدارة املوجودات واملطلوبات ،جلنة اختبار اجلهد ،وفريق العمل .كما
وتت�سمن اأي�س ًا م�سئوليات اإدارتي املراجعه الداخليه والإلتزام يف برنامج اختبار اجلهد.
اأظهرت نتائج اختبار اجلهد الن�سف �سنوية املعمولة يف 2014م والتي اعتمدت من قبل جمل�س الإدارة باأن البنك لديه ر�سمله كافيه ملواجهة
جهد ال�سيولة ،بن�سبة راأ�س املال ،علم ًا باأن كفاية راأ�س املال جتاوزت احلد الأدنى املطلوب ح�سب توجيهات بازل عند عمل اإختبار اجلهد حتت
�سيناريو جهد �سديد.
إدارة المخاطر
اإدارة املخاطر االئتمانية
يدير البنك التعر�س للمخاطر الئتمانية ،وهي املخاطر املرتتبة عن اإخلل اأحد طريف الأداة املالية يف الوفاء بالتزاماته مما يت�سبب يف تكبد
الطرف الآخر خ�سائر مالية .وتن�ساأ املخاطر الئتمانية ب�سكل رئي�سي من اأن�سطة الإقرا�س وال�ستثمار .كما اأن هناك خماطر ائتمانية �سمنية يف
البنود من خارج قائمة املركز املايل كالتزامات القرو�س على �سبيل املثال.
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اإ�سرتاتيجية اإدارة املخاطر االئتمانية
اإن طريقة اإدارة املخاطر مبنية على اأ�سا�س احلفاظ على ا�ستقللية ونزاهة تقييم املخاطر الئتمانية واإدارة واإجراءات رفع التقارير مقرونة
ب�سيا�سات وا�سحة وحدود �سلحيات وهياكل موافقة توجه الأن�سطة اليومية واإدارة تع ّر�س البنك للمخاطر الئتمانية .وت�سمل هذه الطريقة
حدود ال�سلحيات الئتمانية التي يتم و�سعها جلميع العملء بعد تقييم دقيق جلدارتهم الئتمانية ومقدرتهم على الدفع.
تتطلب ال�سيا�سات القائمة واملو�سحة يف دليل ال�سيا�سة الئتمانية (املوافق عليها من قبل جمل�س الدارة) للبنك اأن تتم مراجعة كافة العرو�س
الئتمانية واعتمادها اإما من قبل جلنة الئتمان اأو من قبل اللجنة التنفيذية املنبثقة من جمل�س الإدارة.
حيثما يلزم الأمر فاإن الت�سهيلت الئتمانية تكون م�سمونة باأ�سكال مقبولة من ال�سمانات الإ�سافية وذلك بهدف تخفيف املخاطر الئتمانية
ذات العلقة.
يتوىل جمل�س الإدارة م�سئولية و�سع وحتديد اإ�سرتاتيجية اإدارة املخاطر الئتمانية ويعتمد �سيا�سات خماطر ائتمانية هامة وذلك ل�سمان اأن
تتوافق خماطر البنك مع �سيا�سة املخاطر املعتمدة لديه.
ي�ستخدم البنك اأي�س ًا التقييمات اخلارجية من وكالت التقييم الرئي�سية عند توفرها.
ي�سعى البنك للتحكم باملخاطر الئتمانية من خلل مراقبة التعر�س الئتماين وتخفي�س املعاملت مع اأطراف اأخرى حمددة واأي�سا تقييم
القدرة الئتمانية للأطراف الأخرى ب�سكل م�ستمر.
اإن �سيا�سات اإدارة املخاطر الإئتمانيه بالبنك م�سممة لتحديد وو�سع حدود خماطر ملئمة وملراقبة املخاطر والتقيد بحدود ال�سلحيات
املو�سوعة .وتتم مراقبة املخاطر الفعلية مقابل احلدود املو�سوعة على اأ�سا�س روتيني.
اإ�سافة اإىل مراقبة احلدود الئتمانية فاإن البنك يدير املخاطر الئتمانية ذات العلقة باأن�سطة املتاجرة من خلل الدخول يف اتفاقيات ارتباط
رئي�سية وترتيبات �سمانات اإ�سافية مع الأطراف الأخرى يف ظروف ملئمة وحتديد فرتة املخاطر.
ويف بع�س احلالت ميكن اأن يقفل البنك عمليات اأو تخ�سي�سها لأطراف اأخرى من اأجل احلد من املخاطر الئتمانية.
متثل خماطر البنك الئتمانية للم�ستقات التكلفة املحتملة ل�ستبدال عقود امل�ستقات يف حالة اإخفاق الأطراف الأخرى يف الوفاء بالتزاماتها،
وملراقبة م�ستوى املخاطر الإئتمانية التي يتم تبنيها فاإن البنك يقيم الأطراف الأخرى با�ستخدام نف�س الأ�ساليب كما هو احلال بالن�سبة لأن�سطة
الإقرا�س.
تن�ساأ تركزات املخاطر الئتمانية عندما ميار�س عدد من الأطراف الأخرى اأن�سطة جتارية متماثلة اأو اأن�سطة يف نف�س املنطقة اجلغرافية اأو
عندما يكون لهم نف�س اخل�سائ�س القت�سادية والتي تت�سبب يف اأن تتاأثر مقدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية بالتغرات القت�سادية
وال�سيا�سة والتغيرات الأخرى .وتعترب تركزات خماطر املحافظ القرا�سية مدارة ب�سكل متميز �سمن �سيا�سة القابلية للتعر�س للمخاطر.
تدل تركز املخاطر الئتمانية على احل�سا�سية الن�سبية لإدارة البنك جتاه التطورات التي توؤثر على قطاع معني اأو منطقة جغرافية معينة.
ي�ستخدم البنك التقييم من قبل وكالت تقييم عاملية ،حيثما لزم الأمر.
ي�سعى البنك لإدارة خماطره الئتمانية من خلل تنويع اأن�سطة الإقرا�س مبا ي�سمن عدم وجود تركزات ائتمانية غر متوازنة لدى اأفراد اأو
جمموعات يف مواقع اأو اأن�سطة حمددة.
يح�سل البنك على ال�سمانات يف احلالت امللئمة .كما يطلب اأي�سا احل�سول على �سمانات اإ�سافية من الطراف الخرى حاملا تتم ملحظة
موؤ�سرات الإخلل بالن�سبة للقرو�س اأو ال�سلف الفردية ذات العلقة.
تراقب الإدارة القيمة ال�سوقية لل�سمانات الإ�سافية وتطلب �سمانات اإ�سافية طبقا للتفاقية ذات العلقة وتراقب القيمة ال�سوقية لل�سمانات
التي مت احل�سول عليها خلل مراجعة كفاية املخ�س�سات ملقابلة خ�سائر الإخلل.
يراجع البنك �سيا�سات واأنظمة اإدارة املخاطر الإئتمانية لديه لتعك�س التغرات يف املنتجات ال�سوقية واأف�سل املمار�سات املطبقة.
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هيكل إدارة المخاطر االئتمانية
تنفذ الإدارة العليا واللجان ذات العلقة اإ�سرتاتيجية املجل�س للمخاطر الئتمانية وت�سع ال�سيا�سات والإجراءات الكفيلة بتحديد وتقييم ومراقبة
وال�سيطرة على املخاطر الئتمانية.
جتتمع اللجنة التنفيذية بالبنك ب�سكل دوري ملراجعة نوعية حمفظة القرو�س وم�ستوياتها .وتراجع جلنة املراجعة املعينة من قبل جمل�س الدارة
ب�سكل دوري تقارير املراجع الداخلي للبنك.
الخصائص الرئيسية إلدارة المخاطر االئتمانية
يتم منح الت�سهيلت الئتمانية بناء على تقييمات املخاطر الئتمانية التف�سيلية والتي تاأخذ يف اعتبارها الغر�س من الت�سهيلت وم�سدر
ال�سداد ،والعوامل القت�سادية ال�سائدة والعامة ،واجتاهات القطاع ومركز العميل �سمن نف�س القطاع.
مت�سيا مع تعليمات موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي فاإن الإقرا�س لأع�ساء جمل�س الإدارة الأفراد والأطراف ذات العلقة يجب اأن تكون م�سمونة
بالكامل وتتم مراقبتها من قبل جلنة الئتمان .وتتم تلك املعاملت على نف�س الأ�س�س ،مبا يف ذلك اأ�سعار العمولة اخلا�سة وال�سمانات الإ�سافية،
ال�سائدة يف ذلك الوقت بالن�سبة للمعاملت املقارنة مع اأطراف غر ذات علقة.
تتم مراجعة كافة العرو�س اجلديدة والتغرات الهامة على الت�سهيلت الئتمانية احلالية وتعتمد من قبل جلنة الئتمان ،واللجنة التنفيذية يف
اإطار اأحكام ال�سيا�سة الإئتمانية واملوافق عليها من قبل املجل�س.
تعمل اإدارة الت�سهيلت الئتمانية ب�سكل حمايد وذلك ل�سمان التنفيذ امللئم لكافة املوافقات الئتمانية والحتفاظ بامل�ستندات واملراقبة
امل�ستمرة لل�ستحقاقات وانتهاء حدود الت�سهيلت وتقييم ال�سمانات الإ�سافية والعقود.
مراقبة المخاطر ونظام القياس ورفع التقارير
تتم مراقبة خماطر البنك با�ستمرار من خلل نظام اإ�سارات التحذير والتي تهدف لكت�ساف الأعرا�س املعاك�سة التي ميكن اأن توؤدي اإىل تدهور
نوعية املخاطر الئتمانية.وتلحق اإ�سارات التحذير اإجراءات ا�ستخدام مراقبة قيم ال�سمانات الإ�سافية مع اإجراء مراجعات للت�سهيلت التي
قرب اإنتهائها واأبحاث ومعلومات ال�سوق وذلك من اأجل التمكن من اتخاذ الإجراءات الت�سحيحية من قبل الإدارة قبل وقت مبكر.
تنعك�س نتيجة اإجراءات املراقبة على عمليات التقييم الداخلية.
تتم مراقبة املخاطر الئتمانية على اأ�سا�س متوا�سل مع رفع تقارير ر�سمية �سهرية وربع �سنوية اإىل جلنة الئتمان والإدارة العليا واملجل�س ل�سمان
اطلع الإدارة العليا على التغر يف النوعية الئتمانية واأداء املحفظة جنبا اإىل جنب مع العوامل اخلارجية املتغرة كالدورات القت�سادية ودورات
قطاع الأعمال.
ت�سمل تقارير املخاطر الئتمانية ال�ستهلكية لوحة قيا�س يوميه للقرو�س ال�ستهلكية وقرو�س املوؤ�س�سات ال�سغرة مع الت�سنيف ومراقبة
التعرث .ويقوم فريق متخ�س�س “وحدة الإئتمان اخلا�سة” مبعاجلة اإدارة وحت�سيل الت�سهيلت الئتمانية املتعرثة ويقوم باتخاذ اي اجراءات
قانونية حيثما لزم الأمر.
إستراتيجية الحد من المخاطر االئتمانية
يعترب تنويع املحافظ حجر الزاوية يف اإ�سرتاتيجية احلد من املخاطر الئتمانية يف البنك والتي يتم تنفيذها على نطاق العميل والقطاع وهياكل
احلدود اجلغرافية.
ل�سمان التنويع على م�ستوى املحافظ ت�سنف ال�سركات املرتبطة ببع�سها البع�س ذات الهيكل الإداري الواحد اأو هيكل امللكية الواحد وتعامل
على اأنها كيان واحد .وح�سب تعليمات موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ي�سع البنك �سقف لرتكزه الإئتماين جتاه كل كيان مبا ل يتجاوز  %25من
راأ�س مال البنك واحتياطاته.
اإن حمددات املخاطر الئتمانية كالتاأمينات الإ�سافية وال�سمانات تعترب عوامل م�ساندة فعالة �سمن حمفظة البنك  ،وتتم مراقبة نوعية
التاأمينات الإ�سافية وتقييمها با�ستمرار.
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المتأخرات والتسهيالت االئتمانية المتعثرة
تعطى الت�سهيلت الئتمانية ت�سنيف “متاأخرة ال�سداد “ عندما ل يتم ا�ستلم الدفعة امل�ستحقة يف تاريخ ا�ستحقاقها التعاقدي ،اأو اإذا كانت
الت�سهيلت تزيد عن احلدود املعتمدة م�سبقا.
تعترب الت�سهيلت الإئتمانية “ �سعيفة ال�سداد” يف حالة ا�ستحقاق مبلغ الفائدة اأو مبلغ الق�سط الرئي�سي وعدم �سداده لأكرث من  90يوما ويتم
يف هذه احلالة تخفي�س درجة الت�سهيلت اإىل فئة “غر عاملة”.
طرق معالجة المخصصات العامة والخاصة
تتم اإدارة ومراقبة القرو�س غر العاملة وت�سنف يف الفئات الأدنى و الفئات امل�سكوك يف حت�سيلها ،والتي ت�ستخدم عندئذ لتوجيه عملية جتنيب
املخ�س�سات العامة واخلا�سة اأي�سا.
ي�ستخدم نظام تقييم ائتماين كاأداة للم�ساعدة يف اإدارة نوعية املخاطر الئتمانية �سمن حمفظة الإقرا�س .ويحتفظ البنك بع�سرة درجات
للت�سنيف والتي تفرق بني املحافظ العاملة والتي تاأخر ا�ستحقاقها واملتعرثة ومن ثم يتم حتديد املخ�س�سات وفقا لهذه املعاير.
تقوم جلنة الإئتمان باإجراء عملية ت�سنيف نوعية على كافة املقرت�سني احلاليني طبقا للتعليمات املقدمة يف دليل ال�سيا�سة الئتمانية .ويقوم
ق�سم م�ستقل لإدارة املخاطر مبراجعة النتائج املرتتبة على تلك العملية كلما لزم الأمر.
يتم حتديد خم�س�سات خ�سائر القرو�س ال�ستهلكيه على اأ�سا�س جتنيب املخ�س�سات للمحفظة طبقا للمتطلبات النظامية ال�سادرة عن
موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.
تتم مراجعة كفاية املخ�س�سات على اأ�سا�س دوري منتظم وتعدل وفقا لتحليل خماطر املحفظة الذي يتم اإجرائه على اأ�سا�س ربع �سنوي �سهري .
ويعتمد البنك على التقييم الئتماين اخلارجي (عند توفره) من قبل وكالة فيت�س ووكالة �ستانداردز اأن بور ووكالة موديز من اأجل تعزيز
التقييمات الداخلية خلل عملية و�سع حدود ال�سلحيات الئتمانية .ويتم قيا�س خماطر اأدوات الإ�سدار العام غر املقيمة بن�سبة %100
لأغرا�س الكفاية الراأ�سمالية.
الطريقة الموحدة وأوزان المخاطر اإلشرافية
ي�ستخدم البنك حالي ًا الطريقة املوحدة حل�ساب تكلفة راأ�س املال لتغطية املخاطر الإئتمانية ح�سب ما تن�س عليه تعليمات موؤ�س�سة النقد العربي
ال�سعودي والتي تعدل من وقت لخر .ي�ستخدم البنك التقييمات ال�سادرة عن وكالة (�ستانداردز اأند بورز) ووكالة (موديز) ووكالة (فيت�س)
وهي وكالت التقييم املعتمدة من قبل موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي بالن�سبة للطريقة املوحدة .مل يح�سل اأي تغير يف وكالت التقييم
الئتماين اخلارجية التي يعتمد عليها البنك خلل عام 2014م  ،كما اأن البنك مل يطبق بعد طريقة التقييم الداخلي.
ان التقييمات ال�سادرة من اأي من ال�سركات الثلثة املذكورة ّانفا واخلا�سة باملقرت�س ت�سنف وفق ًا لعدة ت�سنيفات ت�سمل التقييمات ال�سيادية ،
وتقييمات كيانات القطاع العام  ،وبنوك التنمية متعددة الأطراف  ،والبنوك و�سركات الأوراق املالية وال�سركات  ،حيث ت�ستخدم هذه الت�سنيفات
لقيا�س م�ستوى املخاطر املتعر�س لها بالن�سبة للتعامل مع هذه اجلهات.
اإن تعر�س البنك املقرت�س يعك�س التقييم ال�سحيح من قبل وكالت التقييم الئتماين والتي تخ�س التقييم الئتماين طويل الأجل للم�سدر.
يتم التمييز بني املطالبات طويلة وق�سرة املدى فقط فيما يتعلق باملطالبات على البنوك .وعلى العموم فاإن التقييمات على املدى القريب يتم
اعتبارها على اأنها تقييم خا�س لل�سدار يتم ا�ستعماله فقط للت�سهيلت ق�سرة الأجل .وبذلك فاإن التقييمات على املدى القريب ل ت�ستخدم
لأية مطالبات ق�سرة الأجل .يف حالة وجود ثلثة تقديرات اأو اأكرث ذات اأوزان خماطر خمتلفة في�سار اإىل التقديرات املوافقة لأقل وزين خماطر
ويتم تطبيق الوزن الأعلى بينهما.
ب�سكل عام يتبع البنك التوجيهات ال�سادرة من موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي فيما يخ�س العتماد على وكالت التقييم الئتماين اخلارجية.
يتم تطبيق توافق التقييمات ال�سادرة عن وكالت التقييم الئتماين اخلارجية ح�سب اخلطط ال�سادرة عن موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.
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اإلفصاح العام للتعرض المتعلق بالمخاطر االئتمانية لألطراف األخرى
يدير البنك ويتحكم باملخاطر الئتمانية من خلل مراقبة التعر�س الئتماين  ،وتخفي�س املعاملت مع اأطراف حمددة واأي�سا تقييم اجلدارة
الئتمانية للأطراف الأخرى ب�سكل م�ستمر.
اإن �سيا�سات اإدارة املخاطر بالبنك م�سممة لتحديد وو�سع حدود خماطر ملئمة وملراقبة املخاطر والتقيد باحلدود املو�سوعة .وتتم مراقبة
التعر�سات الفعلية مقابل احلدود املو�سوعة ب�سكل دائم .
اإ�سافة اإىل مراقبة احلدود الئتمانية فاإن البنك يدير التعر�سات الئتمانية ذات العلقة باأن�سطة املتاجرة من خلل الدخول يف اتفاقيات
علقات رئي�سية وترتيبات �سمانات اإ�سافية مع الأطراف اخلرى يف ظروف ملئمة وحتديد فرتة املخاطر .ويف بع�س احلالت ميكن اأن يقفل
البنك معاملت اأو تخ�سي�سها لأطراف اأخرى من اأجل خف�س املخاطر الئتمانية.
متثل خماطر البنك الئتمانية للم�ستقات التكلفة املحتملة ل�ستبدال عقود امل�ستقات يف حالة اإخفاق الأطراف الأخرى يف الوفاء بالتزاماتها،
وملراقبة م�ستوى املخاطر الئتمانية التي يتم تبنيها فاإن البنك يقيم الأطراف الأخرى با�ستخدام نف�س الأ�ساليب كما هو احلال بالن�سبة لأن�سطة
الإقرا�س.
التسنيد
ل يوجد لدى البنك ال�سعودي لل�ستثمار اأي تعر�س /خماطر ت�سنيد.
إدارة مخاطر السوق
يعرف البنك خماطر ال�سوق باأنها املخاطر التي تن�ساأ ب�سبب اخل�سائر املحتملة يف بنود قائمة املركز والناجتة عن التحركات يف اأ�سعار ال�سوق
مثل �سعر الفائدة واأ�سعار �سرف العملت الأجنبية واأ�سعار الأ�سهم وال�سلع.
إطار إدارة مخاطر السوق
يوجد لدى البنك اطار لإدارة خماطر ال�سوق والذي يحكم اأن�سطة البنك التجارية والغر جتارية املتعلقة مبخاطر ال�سوق .ويف�سل البنك بني
خماطر ال�سوق املتعلقه بالن�سطة البنكية والأن�سطة التجارية .
روؤ�ساء الإدارات املتعلقه مبجموعة الإ�ستثمار واخلزينة م�سئولني عن ادارة خماطر ال�سوق النا�سئة من اأن�سطة املتاجرة وال�ستثمار واأن�سطة اإدارة
الأ�سول والإلتزامات بحدود �سلحياتهم ح�سب �سيا�سة خماطر البنك .
جلنة اإدارة الأ�سول والإلتزامات م�سئولة عن ر�سد ورقابة املخاطر املتاأ�سلة يف ان�سطة املتاجرة وغر املتاجرة يف البنك.
اإدارة خماطر ال�سوق هي امل�سئولة عن ر�سد واإبلغ اأي خماطر �سوق حمتملة يتعر�س لها البنك.
ولأغرا�س راأ�س املال النظامي  ،فان البنك يحت�سب خماطر راأ�س املال ال�سوقية املطلوبه بناء على منهجية موحده .
جميع الأن�سطة املتعلقه مبخاطر ال�سوق تكون �سمن هيكل الإئتمان واحلدود املعتمده.
مراقبة مخاطر السوق
يعترب الهدف الأ�سا�سي لإدارة خماطر ال�سوق هو اإدارة املخاطر الناجتة عن التغرات يف عوامل ال�سوق لتكون عند م�ستويات مقبولة ح�سب اإطار
�سيا�سة اإدارة املخاطر يف البنك .قام البنك بان�ساء �سيا�سة اإدارة خماطر ال�سوق وحتديد مقايي�س خماطر ال�سوق واحلدود املعمول بها وفقا
لطبيعة وتعقيدات عملياته املالية واملت�سمنه يف دليل �سيا�سة اخلزينة يف البنك واملعتمد من جمل�س الدارة .يقوم كل من جلنة اإدارة املوجودات
واملطلوبات واإدارة اخلزينة وال�ستثمار واإدارة خماطر ال�سوق مب�سئولية اإدارة ورقابة والتحكم يف هذه املخاطر ح�سب ال�سيا�سات املعتمده .
ادارة مخاطر السيولة
تتم مراقبة خماطر ال�سيولة يف دفاتر البنك من خلل حدود خماطر ال�سيولة بناء على ال�ستحقاقات ق�سرة وطويلة الأجل  ،ون�سبة القرو�س
اإىل الودائع  ،ون�سب ال�سيولة املتوافقة مع موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي مثل ن�سبة ال�سيولة اليومية ون�سبة تغطية ال�سيولة ون�سب املوارد املاليه
الثابته  .يقوم البنك باإدارة ال�سيولة لديه عن طريق ال�سوق املالية املحلية واأ�سواق املقاي�سات واأ�سواق اإعادة ال�سراء ،وعن طريق اأ�سواق املال
العاملية ك�سوق الدولر الأمريكي واأ�سواق دول جمل�س التعاون اخلليجي.
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يعترب تنويع املوارد املاليه عن�سرا هاما من اإ�سرتاتيجية اإدارة ال�سيولة يف البنك .ويعترب اأكرب عن�سرين لودائع العملء هما الودائع لأجل وودائع
املرابحات  .يقوم البنك بعمل اإختبارات خماطر جهد ال�سيولة والتي متزج بني عوامل خماطر ال�سيولة الداخلية واخلارجية  .وقد اأظهر اإختبار
جهد ل�سيولة يف  2014م اأن البنك ل زال يحتفظ مبقدار اإ�سايف من ال�سيولة ح�سب اإعتبارات متعددة.
مخاطر أسعار الفائدة في دفاتر البنك
اإن خماطر اأ�سعار الفائدة يف دفاتر البنك هي تعر�س الو�سع املايل للبنك للتقلبات املعاك�سة يف اأ�سعار الفائدة .وميكن للتقلبات يف اأ�سعار الفائدة
اأن توؤثر على الأرباح من خلل تغير �سايف دخل العولت اخلا�سة وتوؤثر اأي�سا على القيمة ذات العلقة لأ�سول البنك والتزاماته والأدوات املاليه
لقائمة املركز املايل .وتتمثل امل�سادر الرئي�سية ملخاطر اأ�سعار الفائدة يف خماطر اعادة ت�سعر اأ�سعار الفائدة  ،خماطر منحنى الإيرادات،
املخاطر الأ�سا�سية وخماطر اخليارات.
اجراءات عملية اإدارة خماطر اأ�سعار الفائدة لدى البنك تت�سمن تنفيذ اإ�سرتاتيجيات و�سيا�سات اأ�سعار الفائدة  ،وحتليل الفجوة الناجتة عن
ح�سا�سية تغير �سعر الأ�سول واللتزامات يف الأن�سطة امل�سرفية ،واأي�سا نظام الرقابة الداخلية .وبالتحديد ،فاإنها تعالج احلاجة للقيا�س الفعال
ملخاطر اأ�سعار الفائدة والرقابة على الوظائف من خلل اجراءات ادارة خماطر اأ�سعار الفائدة.
ويقدم البنك نظام ادارة خماطر ا�سعارالفائدة ليدير خماطره املتعلقة ب�سعر الفائدة واملت�سمنه جمموعة من ال�سرتاتيجيات وال�سيا�سات
واجراءات العمليات واملمار�سات الرقابية اللزمة .وتتم اإدارة خماطر اأ�سعار الفائدة يف دفاتر البنك من خلل هيكل «الفجوة» واملخاطر على
راأ�س املال با�ستخدام حتليل القيمة القت�سادية والتي تكملها بالتحليل الدوري بطرق خمتلفه وذلك لي�ساح التغر يف �سايف دخل العمولت
اخلا�سة لأ�سعار الفائدة.
يدير البنك ب�سكل فعال خماطر اأ�سعار الفائدة يف دفاتره بناء على حدود ا�ستحقاقات اأ�سعار الفائدة املعتمدة من قبل جلنة املوجودات
واملطلوبات .ويتم ف�سل كافة اأ�سعار الفائدة للأ�سول واملطلوبات احل�سا�سة طبقا لتواريخ ا�ستحقاق اإعادة الت�سعر امللئمة  ،العملة والفجوات
 ،وتتم اإدارتها ب�سكل فعال.
يراقب البنك التاأثرات املتوقعه طويلة الأجل على التغرات يف اأ�سعار الفائدة على القيمة احلالية لكافة التدفقات النقدية امل�ستقبلية وذلك
با�ستخدام حتليل القيمة القت�سادية لراأ�س املال لتحليل وقيا�س املخاطر على راأ�س املال.
من اأجل التحوط وتخفي�س خماطر اأ�سعار الفائدة امل�ستحقه نتيجة التقلبات يف اأ�سعار الفائدة ي�ستخدم البنك منتجات وا�سرتاتيجيات حتوط
معتمدة من اأجل اإعادة موازنة لأ�سول واملطلوبات على اأ�سا�س دوري وذلك لو�سع اأ�سعار الفائدة احل�سا�سة يف امل�ستويات التي ميكن قبولها.
مخاطر أسعار األسهم في دفاتر البنك
تداول جميع ال�سهم يف دفاتر البنك يف ال�سوق املالية ال�سعودية على اأ�سا�س يومي ،وتكون �سائلة .هناك جزء �سئيل من ا�سهم املحفظة ليتم
تداولها.
تعتربال�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
بانها املخاطر الناجمة عن حدوث خ�سارة لعدم كفاية او ف�سل الجراءات الداخلية اأو الناجتة عن اأ�سخا�س اأو النظمة  ،اأو من اأحداث
خارجية .وت�سمل املخاطر الت�سغيلية املخاطر القانونية ولكنه ي�ستثني املخاطر ال�سرتاتيجية وخماطرال�سمعة.
استراتيجيات واجراءات المخاطر التشغيلية
اطار اإدارة املخاطر الت�سغيلية يف البنك متت املوافقة عليه من جمل�س ادارة البنك والذي يوفر نهج منظم لتحديد وتقييم ور�سد ومراقبة
املخاطر الت�سغيلية من خلل :
•
•
•

106

اإجراء ور�س عمل للتقييم الذاتي للمخاطر والرقابه.
الرقابه على خطط العمل املتفق عليها التي ظهرت كنتيجة لور�س عمل التقييم الذاتي للمخاطر والرقابه.
املحافظة على قاعدة بيانات خ�سائر خماطرالت�سغيل للتحليل والرقابه
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• الرقابه على موؤ�سرات املخاطر الرئي�سية.
خلق الوعي حول اإدارة املخاطر الت�سغيلية بني موظفي البنك عن طريق التعليم اللكرتوين.
•
يتم ا�ستخدام م�سفوفة لتقييم املخاطر الت�سغيلية املقبولة للرقابه على املخاطر الت�سغيلية على اأ�سا�س م�ستمر.
يتم توثيق كامل العنا�سر الأ�سا�سية يف هذا الإطار من خلل ال�سيا�سات والإجراءات.
هيكل وتنظيم وظيفة إدارة المخاطر التشغيلية
تتحمل جلنة ادارة ال�سول واللتزامات امل�سوؤولية ال�ساملة يف الإ�سراف على تنفيذ اإطار املخاطر الت�سغيلية يف خمتلف اأق�سام البنك.
تعترب وظائف اإدارة خماطر الت�سغيل كجزء من جمموعة اإدارة املخاطر .وقد اعتمد البنك منهج منظم لإدارة املخاطر الت�سغيلية .وتخ�سع ادارة
املخاطر الت�سغيلية لعمليات مراجعة منظمة من قبل ادارة املراجعة الداخلية يف البنك.
نطاق وطبيعة وظيفة إدارة مخاطر التشغيل
تقوم اإدارة خماطر الت�سغيل بجمع البيانات املتعلقة باخل�سائر الت�سغيلية ب�سكل يومي وادخالها يف نظام اإدارة املخاطر الت�سغيلية وتغطي
الن�ساطات التالية:
• اإدخال نتائج حلقات عمل ادارة خماطر الت�سغيل واملتعلقة باملخاطر وتقييم املراقبة
• متابعة الجراءات املتخذه.
• املحافظة على قاعدة بيانات خ�سائر املخاطر الت�سغيلية .
• اإن�ساء تقارير مبوا�سفات خمتلفة للرقابة والتحكم.
ويتم تقييم اأي من املنتجات اجلديدة للبنك ملواجهة املخاطر الت�سغيلية املحتمله .وتخ�سع عقود التاأمني للبنك ملراجعة خماطرها الت�سغيلية على
ا�سا�س �سنوي .واأي�سا يتم مراجعة املخاطر الت�سغيلية للعقود الخرى القائمة بالبنك.
ي�ستخدم البنك حاليا طريقة املوؤ�سرالأ�سا�سي لتفاقية بازل الثالثه للو�سول اإىل خماطر راأ�س املال الت�سغيلي باأخذ  % 15من متو�سط اإجمايل
دخل البنك لخر ثلث �سنوات كما هو حمدد مبوجب املادة  650من اتفاقية بازل الثالثة واملت�سمنه يف توجيهات موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي
لبازل.
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