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نطاق التقرير
يشــمل التقرير أنشــطة بنك الرياض، ما لم 
يذكــر خــاف ذلك. ويشــمل التقارير المالية 

لبنــك الرياض والشــركات التابعة له.

االستفسارات
لطرح أية استفســارات بخصوص 

التقريــر، يرجــى التواصل مع:
إدارة عاقات المســتثمرين

حي الشهداء
الدائري الشرقي

واحــة غرناطــة - مبنى أ 1
ص.ب. 22622
الرياض 11416

المملكــة العربية الســعودية.
investor.relations@riyadbank.com

االلتزام
ُأعــدت القوائــم المالية الموحــدة للمجموعة 

وفًقــا "للمعاييــر الدولية إلعــداد التقارير المالية 
"الُمعتمــدة فــي المملكة العربية الســعودية، 
والمعاييــر واإلصدارات األخــرى المعتمدة من 

الهيئة الســعودية للمحاســبين القانونيين، 
مــع مراعــاة االمتثال ألحــكام نظام مراقبة 

البنــوك وأحــكام نظام الشــركات في المملكة 
العربية الســعودية والنظام األساســي للبنك.

الفترة المشــمولة بالتقرير
يغطــي هــذا التقريــر الفتــرة الممتدة من 1 

يناير إلى 31 ديســمبر من عام 2022م، 
وفًقــا لــدورة إعداد التقارير المالية الســنوية 

الُمعتمــدة فــي بنك الريــاض ولمنهجية تصنيف 
المعلومــات المّتبعــة في التقارير الســابقة، 
كمــا ال توجــد تغييــرات جوهرية عن فترات 
إعــداد التقاريــر الســابقة من حيث النطاق 
والجوانب، بخاف ما تمت اإلشــارة إليه. 

وتجدر اإلشــارة إلى أن التقرير الســابق 
قد تناول االثني عشــر شــهرًا المنتهية 

في 31 ديســمبر 2021م. 

تــم إصــدار هــذا التقرير باللغتيــن العربية واإلنجليزية. 
وفــي حــال وجود أي تعارض بين النســختين 

العربيــة واإلنجليزيــة، فيؤخذ بالنســخة العربية.

التقرير الســنوي الرقمي
تتطابق النســخة الرقميــة التفاعلية 

 ،PDF لتقريرنا الســنوي مع إصدار
مــع بعــض الميزات اإلضافية التي 

تيســر عمليــة العثــور على المعلومات، 
وتســجيلها، واســتخراجها، ومشاركتها.

يســتعرض هذا التقرير أداء بنك الرياض وإنجازاته خالل عام 2022م، ويشــمل 
جميع قطاعات األعمال الرئيســة للبنك ووحدات األعمال المســاندة، مثل 

قطاعــات التقنيــة ورأس المــال البشــري والحوكمة. كما يســلط التقرير الضوء 
على التزام بنك الرياض باالســتدامة المؤسســية، وأبرز أنشــطته في هذا 

المجــال إلــى جانب إنجازاته البيئيــة واالجتماعية والحوكمة.

بنك الرياض
التقرير الســنوي 2022م
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لمحة موجزة

أداء قياسي

أبرز النتائج التشــغيليةأبــرز النتائج المالية

إجمالي األصول

٪10.4+
صافي الدخل

٪16.5+

360 مليار
ريال سعودي

7.0 مليار
ريال سعودي

دخل تشغيلي

13.6 مليار ريال سعودي
٪17.6+

صافي القروض

242 مليار ريال سعودي
٪11.5+

ربحية السهم

2.32 ريال سعودي
٪15.4+

ودائع 

240 مليار ريال سعودي
٪13.4+

فرعًا )مرخصًا(

338

نقطة بيع

189,270

موظف وموظفة

5,590+

جهــاز صراف آلي

2,250

نسبة التوطين

٪96
هيــكل الملكية

صندوق االســتثمارات العامة    ٪21.8 •
• 10.4٪   المؤسســة العامة 

للتأمينــات االجتماعية
مجموعــة النهلة    ٪8.7 •
أصيلة لاســتثمار    ٪8.0 •

مســتثمرون أجانب   ٪9.8 •
مساهمون آخرون   ٪41.3 •
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 ألكثــر مــن ســتة عقــود، عمل بنك الريــاض على تلبية 
 االحتياجــات المصرفيــة لعمائنــا ليصبح أحد المؤسســات 

الماليــة الرائــدة في المنطقة.
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 بنك الرياض هو أحد أكبر المؤسســات 
الماليــة العريقة فــي المملكة العربية 

الســعودية والشــرق األوسط، وقد بدأ 
نشــاطه في العام 1957م، برأس مال 
قدره 30 مليار ريال ســعودي. ويعود 

الفضــل فــي نجاحنــا وتطور أعمالنا عامًا 
بعــد عــام إلى المهنيــة العالية التي يتمتع 

بهــا موظفونــا الذين يتجاوز عددهم 
5,590 موظفــًا وموظفــة، نفخر بهم 

جميعــًا، وبكوادرنــا الوطنية التي تمثل 
96٪ مــن إجمالي القــوة العاملة بالبنك 

وهــي األعلى ضمن المؤسســات المالية 
في الســوق السعودي.

نبــذة عن بنك الرياض
نقــدم فــي بنــك الرياض مجموعــة متكاملة من 

الخدمــات والمنتجــات المصرفيــة التقليدية 
واإلســامية الرائــدة لتلبيــة االحتياجات المتنوعة 

والمتطــورة لعمائنا من األفراد والشــركات 
والمنشــآت الصغيرة والمتوســطة. ونفخر في 
بنــك الريــاض بدورنا الرائد فــي مختلف مجاالت 

التمويل واالســتثمار على مســتوى المملكة 
بمــا يدعــم تحقيــق رؤيــة المملكة 2030؛ حيث 
تميز البنك منذ تأسيســه بدوره الرئيســي في 

تنظيــم والمشــاركة فــي العديد من عمليات 
التمويــل المشــتركة لمختلــف القطاعات العاملة 

فــي صناعــة النفط والغــاز والبتروكيماويات 
وعــدٍد مــن أبرز مشــاريع البنيــة التحتية في 

المملكة العربية الســعودية. وتقوم شــركة 
"الريــاض الماليــة" التابعــة للبنك -إحدى كبرى 

المؤسســات الماليــة فــي المملكة العربية 
الســعودية- بــدور متميز فــي خدمات التعامل، 
واإلدارة، والترتيــب، وتقديم المشــورة وحفظ 

األوراق الماليــة، وقــد حصــدت العديد من جوائز 
التميــز فــي إدارة األصول، مما مّكن الشــركة 

مــن تحقيــق الريادة فــي القطاع المالي.

يقــدم بنــك الرياض لعمائــه منتجات وخدمات 
مصرفيــة وحلــواًل تمويليــة متميزة ومبتكرة؛ 

مــن خــال شــبكة فــروع تضم 338 فرعًا مرخصًا، 
ومــا يزيــد علــى 189,270 مــن أجهزة نقاط البيع، 

وأكثــر مــن 2,250 جهــاز صراف آلي في مواقع 
اســتراتيجية مختــارة بعناية فــي جميع مناطق 
المملكــة. ونواكــب في بنــك الرياض تطلعات 

عمائنــا بتقديــم خدمات رقميــة متقدمة )موقع 
إلكترونــي، وتطبيقــات األجهــزة الذكية لألفراد 

والشــركات( ونحــرص على تقديــم أحدث التقنيات 
ليتمكــن عماؤنــا مــن تنفيــذ عملياتهم المصرفية 

من أّي مكان بكل ســهولة ويســر وأمان.

كمــا يحــرص البنــك على تعزيز وجوده في 
األســواق الدوليــة وتلبيــة احتياجات عمائه 
حــول العالــم؛ من خال فرع لنــدن بالمملكة 

المتحــدة، ووكالة هيوســتن بالواليات 
المتحــدة، ومكتــب تمثيلي في ســنغافورة، 

باإلضافــة إلــى مكتــب تمثيلــي جديد في الصين 
ســيتم افتتاحه في المســتقبل القريب.

القطاعات التشــغيلية

 قطاع مصرفية 
األفراد

ويشــمل الودائع والقروض 
والمنتجات االســتثمارية 

لألفراد والشــركات المتوسطة 
والصغيــرة ومتناهية الصغر.

 قطاع مصرفية 
الشركات

يتعامل بشــكل أساسي 
بالحســابات الجارية والودائع 
الخاصة بالشــركات وتقديم 

القروض والحســابات الجارية 
المدينة والتســهيات 

االئتمانية األخرى.

 قطاع الخزانة 
واالستثمار

يقدم بصفة رئيســية خدمات 
أســواق المال وخدمات التداول 
والخزينــة ومنتجات المشــتقات 
الماليــة وكذلــك إدارة المحافظ 

االســتثمارية للمجموعة.

 قطاع خدمات 
االستثمار والوساطة

يشــمل خدمات إدارة االســتثمار 
وأنشــطة إدارة الموجودات 
المرتبطــة بخدمات التعامل 
واإلدارة والترتيــب وتقديم 

المشــورة وحفظ األوراق المالية.

سنة التأسيس

1957م
رأس المال

30 مليار ريال ســعودي

الجــدول التالــي يبّيــن إســهامات كل قطــاع مــن القطاعــات التشــغيلية في إجمالي صافــي دخل البنك لعام 2022م. 

القطاعات التشغيلية
صافي الدخل قبل الزكاة 

النسبة)ماليين الرياالت السعودية(

10.0٪785قطاع األفراد
49.1٪3,843قطاع الشركات

31.5٪2,465قطاع الخزانة واالســتثمار
9.4٪734قطاع خدمات االســتثمار والوســاطة*

100٪7,828اإلجمالي**

* يمثل شــركة الرياض المالية
** تأثيــر الشــركات التابعــة األخــرى في نتائــج البنك غير جوهرية

رؤيتنا

أن نكــون البنك األكثر 
ابتــكارًا واألجدر بالثقة.

رسالتنا

مســاعدة شركائنا 
ومجتمعنــا في تحقيق 

تطلعاتهــم؛ كوننا 
الشــريك المالي األكثر 

موثوقيــة واهتمامًا.

ِقَيمنا

نهتم  •
نتفوق  •

نعمل معًا  •

القوائم الماليةالجوانب البيئية واالجتماعية والحوكمةالمراجعة االستراتيجيةنـظــرة عــامــةبنك الرياض التقرير الســنوي 2022
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338
فرًعا مرخًصا في المملكة 

العربية السعودية

التوسع الجغرافي 

يتمتــع بنــك الرياض بمقومات 
مثاليــة تمكنــه من تلبية 

االحتياجــات المتنوعة لجميع 
عمالئــه بفضل انتشــاره الجغرافي 

الواســع من خالل أكثر من 338 
فرعــًا مرخصــًا وما يزيد على 2,250 

جهــاز صــراف آلي موزعة حول 
المملكة العربية الســعودية، 

باإلضافة إلى فروعنا المنتشــرة 
فــي مواقع اســتراتيجية بأمريكا 

وأوروبا وآســيا وقريًبا في الصين.

التوســع الجغرافي للبنك

فــرع المملكة المتحدة

لندن
جهــاز صراف آلي

2,250
مكتــب تمثيلي

سنغافورة
نقطة بيع

189,270

وكالــة الواليــات المتحدة األمريكية

هيوستن

قريًبــا في الصين

تـواجــدنــــا 

القوائم الماليةالجوانب البيئية واالجتماعية والحوكمةالمراجعة االستراتيجيةنـظــرة عــامــةبنك الرياض التقرير الســنوي 2022

9 8



مسيرتنا

1957
•

تأســس بنك الرياض 
 برأسمال أولي 
 بلــغ 50 مليون 
ريال سعودي

2014
•

 زيــادة رأس المال 
 إلــى 30 مليار 
ريال سعودي

1992
•

 زيــادة رأس المال 
 إلــى 2 مليار 
ريال سعودي

2019
•

 إطــاق مكتب جديد 
لتحقيــق رؤية 2030م

إطاق اســتراتيجية 
المســؤولية االجتماعية 

"ُبكرة"

2008
•

 زيــادة رأس المال 
 إلــى 15 مليار 
ريال سعودي

 إطاق شركة 
الرياض المالية

2021
•

شــراء برج مكتبي في مدينة 
الملــك عبداللــه المالية ليصبح 

مقًرا رئيســًا للبنك

إطــاق مرحلة جديدة من 
اســتراتيجيتنا للتحول 2025م 

لخلــق القيمــة من خال االبتكار، 
وتحقيــق الكفــاءة من خال 
الرقمنــة، وتمكيــن التنفيذ 
الفعــال من خال نموذج 

تشــغيلي متطور

 اندمــاج البنك الوطني 
مــع بنك الرياض

•

1960

 إطــاق برنامج التحول 
لعام 2022م

•

2018

 زيــادة رأس المال 
 إلــى 5 مليار 
ريال سعودي

•

2005

بنــك الريــاض ضمن قائمة 
فوربس األقوى 40 شــركة 

عربيــة في العالم

إطــاق المرحلــة الثانية من 
اســتراتيجية التحــول للفترة 

2021م – 2025م
•

2020

 أول بنــك ُيمنح رخصة 
لتقديــم خدمات التمويل 

 العقــاري والتمويل 
التأجيــري للمركبات

•

2013

رحلــة نمو متواصلة

تأســس بنــك الريــاض قبل 65 عامًا، ومنذ 
ذلــك الحيــن وهو يســير فــي رحلة من النمو 

واالبتــكار المســتمرين تملؤها إنجازات 
ونجاحــات ال حصــر لها، في ظل ســعيه 

لتحقيــق رؤيتــه وخلق قيمــة دائمة لعمالئه 
وموظفيــه والمجتمعــات التي يخدمها 

والمملكــة العربية الســعودية ككل.
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أبــرز إنجازات عام 2022م

يناير
•  ســجل بنك الرياض بالتعاون مع 

شــركة ريســتارت رقمًا قياسيًا في 
موســوعة غينيــس ألطول طريق مضاء 
بالطاقــة الشمســية فــي مدينة الرياض 
باســتخدام أكثر من 468 مصباح إنارة.

فبراير
•  أصدر بنك الرياض صكوك مســتدامة 

من الشــريحة األولى اإلضافية 
بقيمــة 750 مليــون دوالر أمريكي، 

ويعــد الفــارق االئتماني المحقق في 
الســعر األدنى على اإلطاق مقارنة 

بإصــدارات صكــوك الفئة األولى 
فــي البنــوك الخليجية األخرى.

مارس 
مت فعالية بنك الرياض الستعراض  •  ُنظِّ
حلول التكنولوجيا المالية على هامش 

أنشطة المؤتمر العالمي لريادة 
األعمال في الرياض، وضمت ثمانية 
من أبرز شركات التكنولوجيا المالية 

المحلية واإلقليمية التي قدمت 
حلولها أمام جمهور كبير من الشركات 

االستثمارية المنضوية تحت شبكتنا. 

أبريل
•  أطلــق بنك الريــاض وصندوق التنمية 

الثقافــي "برنامــج طريــق الثقافة" التمويلي 
الــذي يمنــح ضمانات لدعم ونمو 

المشــاريع الثقافية وجذب االســتثمارات 
المحليــة واألجنبيــة فــي 16 قطاعًا ثقافيًا. 

•  أدرجــت شــبكة "لينكدإن" بنك الرياض 
ضمــن قائمــة أفضل أماكن العمل 

فــي المملكــة لعام 2022م. 

مايو
•  وقع بنك الرياض ومؤسســة حديقة 
الملــك ســلمان مذكرة تفاهم لطرح 

مبــادرات وممكنــات لدعم تطوير األعمال. 

يونيو
•  دشــن بنك الرياض مركزين جديدين 

للمنشــآت الصغيرة والمتوســطة 
ضمن قطاع مصرفية الشــركات.

يوليو
•  كــرم وزير الموارد البشــرية والتنمية 

االجتماعيــة بنــك الريــاض تقديرًا لتعاونه 
المثمر مع مؤسســة "مســك" ضمن 
برنامــج" ديــوان االبتكار" والذي قدم 

البنــك بموجبه الدعم لمؤسســتين 
اجتماعيتيــن تعمــان على إنجاز 

مشــاريع بيئيــة واجتماعية مبتكرة.

أغسطس
•  طــرح بنــك الرياض حلول تحوط 

مبتكــرة لعمائــه تقدم للمرة األولى 
على الســلع االستهاكية. 

•  وقــع بنــك الرياض مذكرة تفاهم 
مــع جمعية آفــاق خضراء البيئية 

لزراعة 4،000،000 شــجرة 
على مدى 10 ســنوات. 

سبتمبر
•  أطلــق بنــك الريــاض هويته الجديدة والتي 
تجســد طموحاتنا وخططنا المســتقبلية. 

•  طــرح بنــك الريــاض صكوك رأس مال من 
الشــريحة األولــى بقيمــة 3.75 مليار ريال 
ســعودي بأدنى فارق ائتماني بالنســبة 
للصكــوك المقومة بالريال الســعودي. 

أكتوبر
•  أطلــق بنــك الرياض أول تقرير مســتقل 

لــه حــول الحوكمــة البيئية واالجتماعية 
والمؤسســية، في إطار حملة موســعة 

لتســليط الضــوء على إنجازاتنا في 
مجــال االســتدامة والتزاماتنا البيئية. 

•  فــاز بنــك الريــاض بجائزة "أفضل تقرير 
ســنوي مطبوع للعام 2021م"، وحل 
أيضــًا فــي المركــز الثاني لجائزة "أفضل 

تقرير ســنوي رقمي لعام 2021م" ضمن 
فئة الشــركات ذات رؤوس األموال 

الكبيرة في منطقة الشــرق األوســط 
خــال حفــل توزيع جوائــز جمعية عاقات 
المســتثمرين في الشــرق األوسط )ميرا(.

•  أتم بنك الرياض مشــروع "جيل" بإطاق 
مركــز االبتــكار الرقمي الجديد. 

نوفمبر 
•  منــح منتــدى الخدمات المصرفية 

المفتوحــة بنــك الريــاض "جائزة التميز في 
خدمات المنشــآت الصغيرة والمتوســطة" 

تقديــرًا لمســاهمتنا الفريــدة في مجال 
تقديــم حلول ماليــة مخصصة لدعم 

المنشــآت الصغيرة والمتوســطة.

•  رعى بنك الرياض مؤشــر مديري المشــتريات 
PMI، وهو أحد أكثر مؤشــرات األعمال 

أهميــة على مســتوى القطاع. ومن 
المرتقــب أن تســهم هــذه الخطوة في 

الترويــج للبنــك وأداءه المالــي المتميز من 
خال تقرير شــهري باســم "مؤشــر بنك 

 ."®PMI الرياض لمديري المشــتريات

ديسمبر
•  اعتمــد بنــك الرياض أحــدث التقنيات الكفيلة 
بتحســين الكفــاءة وتعزيــز اإلنتاجية، حيث بلغ 

إجمالــي العمليــات التــي يجري حاليًا إدارتها 
روبوتيــًا بشــكٍل كامــل 182 عملية، وهو ما 

ســاهم بقوة في نمو حجم إنتاجية التشــغيل 
الروبوتــي للعمليــات بنســبة 70٪ خال العام 

2022م لتصــل إلــى 3.4 مليــون معاملة.

اجتــاز بنــك الريــاض العام بأداٍء 
َقت  قياســي ونتائــج غيــر مســبوقة حلَّ

بمؤشــراتنا الرئيســية إلــى آفــاق جديدة 
مــن التميــز بفضــل التنفيــذ الفعال 

الســتراتيجيتنا، وحرصنــا الدائــم علــى 
إبــرام الشــراكات المثمــرة وتعزيز 

االبتــكار وخلــق قيمــة مســتدامة لصالح 
المســاهمين وأصحــاب المصلحــة. 

آفـــــاق جــديــــدة

 خدمات مصرفية 
رقمية فعالة

فبراير

 إصدار صكوك مســتدامة 
من الشــريحة األولى 

اإلضافيــة هي األولى من 
نوعها عالميًا 

يونيو

 مراكز جديدة 
للمنشــآت الصغيرة 

والمتوسطة 

نوفمبر

 رعاية مؤشر 
 مديري المشتريات 

 PMI
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 •  إبرام اتفاقية رئيســية مع شــركة 
)King eClient( لتعزيــز 

تجربة المســتخدم

•  تجديــد الصيانــة الفنية لمختبر 
تجربــة العميــل والتعاقد مع 

موارد تجربة المســتخدم

•  شــراء متطلبات البنك من 
الخدمات اللوجســتية من الشــركات 

الصغيرة والمتوســطة وتعزيز 
المشــتريات مــن المحتوى المحلي 

)49٪ من جميع طلبات شــراء 
الخدمــات اللوجســتية للبنك(

•  إصــدار دليل الموردين 
للمنتجــات المصرفية

•  اســتخدام "منصة جدير" 
للشــركات الصغيرة والمتوســطة 

)المشــاركة والتسجيل(

•  إصدار "الدليل اإلرشــادي للحث 
علــى المســاهمة في تنمية 

المحتوى المحلي" للشــركات 
الصغيرة والمتوســطة

•  تحســين تجربــة الموظفين من 
خال تســجيل وقياس رحلة 

"التوظيــف حتى التقاعد"

•  إطــاق البرنامــج التكريمي "كفو"
•  إطــاق برنامــج تعزيز رفاهية 

الموظفيــن، بمــا في ذلك 
الركائــز األربعة للرفاهية

•  تطويــر برنامــج حوافز األفراد
•  إطــاق برنامج تعزيز األداء

•  تقديم مجموعة واســعة من 
برامــج التعلم والتدريب

•  توفيــر خدمات آلية إلدارة 
رأس المال البشــري

•  إطــاق حملــة ترويجية لعرض 
جميــع منتجات وخدمات 

رأس المال البشــري

•  توفير أنشــطة اإلدارة 
المهنيــة لدعــم فئات مختلفة 

مــن الموظفين إليجاد 
مســار حياتهم المهنية

•  توفيــر خدمات "Careem" لحل 
مشــاكل أماكن وقوف الســيارات

•  االشــتراك في تطبيق "تهون" 
لمســاعدة الموظفين على 
إدارة التوتر ومشــاكل النوم

•  عقــد اجتماعات خارجية لألقســام، 
واللقاءات الربع ســنوية لنواب 

رئيــس مجلس اإلدارة

•  تنظيــم يــوم اللتقاط صور 
للموظفيــن لتحديث صورهم 

حســب العامــة التجارية الجديدة

•  تنفيــذ الحملة الترويجية ألســبوع 
تجربــة العمــاء متضمنة عقد 

اجتماعــًا عامــًا في المكاتب 
بالمنطقــة الوســطى والغربية 

والشــرقية لرفع مستوى 
الوعــي لــدى الموظفين حول 

أنشــطة تجربة العماء

•  تدشــين اســتبيان لقياس مدى 
رضــا الموظفيــن )eNPS( بالتعاون 

مع قســم رأس المال البشــري

عمالؤنا مجتمعناموظفونا مساهموناشركاؤنا

إشــراك أصحاب المصلحة

الشفــافيــــة والتعــاون

•  إجــراء العديــد من االختبارات 
للتحقــق من إمكانية اســتخدام 

منتجــات وخدمات متنوعة لتحســين 
إمكانية وســهولة استخدامها

•  إجــراء مقابــات مع أكثر من 60 
عميــًا لمعرفة توقعاتهم

•  تحســين تجربة العماء من 
خال اســتطاعات الرأي 
والمقابــات مع العماء

•  تحســين رحلــة العميل للقنوات 
الرقميــة وغير الرقمية

•  إطــاق برنامــج "بنك الرياض 
نكست" واســتكمال المراحل 
الثــاث األولــى من البرنامج 

)متضمنــة تحديــد أوجه الضعف 
الرئيســية، والمبادرات الموصى 
بهــا، وربطهــا بالمبادرات الحالية(

•  تنفيــذ حلــول "واثق" لتوفير 
معلومــات صــك الملكية للعماء 

بــداًل من إدخالها يدويًا

•  تكريــم بنــك الرياض من قبل 
وزارة الموارد البشــرية والتنمية 

االجتماعيــة علــى تعاونه مع 
مؤسســة مســك الخيرية نظير دعمه 

لمؤسســتين اجتماعيتيــن تعمان 
فــي مشــاريع بيئية واجتماعية

•  شــهادة موســوعة جينيس لألرقام 
القياســية إلنشــاء أطول خط إلنارة 
الشــوارع يعمل بالطاقة الشمســية

•  التعــاون مع بنك الطعام الســعودي 
خال شــهر رمضان لتوزيع 200,000 
وجبة في 5 مدن رئيســية باإلضافة 

إلــى وجبــات تفطير الصائم

•  حققــت منظومــة إعادة التدوير 
وفــورات إجماليــة أكثر من 98 
طن من الورق والباســتيك، 
باإلضافــة إلــى أكثر من 200 

خرطوشــة حبر من نوع إتش بي

•  الحــد مــن هدر الطعام وإدارة فائض 
الطعام خال موســم الحج والعمرة 

مــن خــال جمــع وفرز مليون وجبة 
مــن فائــض الطعام وإعدادها 
لألســر ذات الدخل المحدود 

لتوفيــر أكثــر من 700,000 وجبة 
بقيمة 8 مليون ريال ســعودي

•  توقيــع مذكــرة تفاهم مع جمعية 
آفــاق خضراء لزراعة 4,000,000 

شــجرة خال 10 سنوات

•  التحضيــر والترتيــب لعقد اجتماع 
الجمعيــة العامــة غير العادية يوم 

الثاثــاء الموافق 2022/04/12م 
وتوفيــر بعض الوســائل الحديثة 

لتســهيل عمل المســاهمين على 
 النحو التالي:

التصويــت االلكتروني  .1 
حضــور االجتمــاع عبر االتصال   .2

المرئي )من خال وســائل االتصال 
الحديثــة للمســاهمين الراغبين في 

 حضــور االجتماع افتراضيًا(
تذكير المســاهمين بحضور   .3

الجمعيــة والتصويت

•  التحضيــر والترتيــب الجتماع الجمعية 
العامــة العاديــة يوم األحد الموافق 

2020/10/23م، وتوفيــر بعض 
الوســائل الحديثة لتســهيل عمل 
 المســاهمين علــى النحو التالي:

التصويــت االلكتروني  .1 
حضــور االجتمــاع عبر االتصال   .2

المرئي )من خال وســائل االتصال 
الحديثــة للمســاهمين الراغبين في 

 حضــور االجتماع افتراضيًا(
تذكير المســاهمين بحضور   .3

الجمعيــة والتصويت

•  توزيــع األرباح على المســاهمين عن 
النصــف األول مــن عام 2022م

القوائم الماليةالجوانب البيئية واالجتماعية والحوكمةالمراجعة االستراتيجيةنـظــرة عــامــةبنك الرياض التقرير الســنوي 2022
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مزايا االستثمار

أبرز مبررات االســتثمار في البنك

12345
نتائــج جيــدة ونمو متواصل 
يواكب مســتهدفات رؤية 

المملكة 2030م

ريــادة مصرفية فــي المملكة العربية 
الســعودية وحضور دولي بارز

بنــك الريــاض هــو ثالــث أكبــر البنوك في المملكة العربية الســعودية 
من حيث إجمالي الموجودات وأول شــركة مصرفية مســاهمة يتم 

تأسيســها فــي المملكــة ويتميــز بحضور محلي واســع وعامة تجارية 
قوية، ومســيرة ممتدة ألكثر من ســتة عقود. يمتلك البنك شــبكة 

تضــم 338 فرعــًا مرخصــًا فــي المملكة العربية الســعودية، إضافًة 
إلــى فــرع فــي لنــدن بالمملكة المتحدة ووكالة هيوســتن بالواليات 

المتحــدة ومكتــب تمثيلــي في ســنغافورة، وقريبًا فــي الصين. يتمتع 
بنــك الريــاض بعاقــات قويــة وممتازة مع الجهــات الحكومية والخاصة 
ويقــدم لعمائــه مجموعــة واســعة ومتكاملة مــن الخدمات المصرفية.

أهم اإلنجازات:

•  الفــوز بجوائز الســندات والقروض والصكوك 
بالشــرق األوســط لصفقات المؤسســات المالية، 

المقدمة من جي اف ســي ميديا قروب
ثامــن أكثــر العامــات العربية قيمة في 2023م  •

أفضل بنك للمنشــآت الصغيرة والمتوســطة في الشــرق األوســط  •
إطاق اســتراتيجية المســؤولية االجتماعية "ُبكرة"  •

•  إطــاق المرحلــة الثانية من اســتراتيجية 
التحــول للفتــرة 2021 - 2025م

•  84٪ معــدل رضــا العماء علــى منتجات وخدمات 
بنك الرياض بحســب البنك المركزي الســعودي

•  بنــك الريــاض ضمــن قائمة فوربس ألقوى 
40 شــركة عربية في العالم

أســس بنــك الريــاض "مركز تطوير مبادرات 
وممكنــات األعمــال" في عام 2021م، والذي 

يعتبــر أول مركــز بالمملكــة يختص بتصميم 
وتطويــر مبادرات دعــم ممكنات األعمال 

للجهــات الحكومية والمؤسســات الخاصة 
التــي تتضافــر جهودهــا لتحقيق أهداف رؤية 
المملكــة 2030م. يتميــز نمــوذج أعمالنا في 
بنــك الريــاض بالتنــوع الــذي يوفر فرصًا كبيرًة 
للنمــو، ويلتــزم بتنفيــذ خططه الطموحة من 
خــال مواصلــة االســتثمار في تعزيز مجاالت 

التفــوق في قطاعات أعمالنا األساســية، 
وتبنــي أحــدث التقنيــات العالمية، وتوفير 

أفضــل الخيــارات والحلــول الرقمية لعمائنا.

 الركائز األساســية الستراتيجية 
بنــك الرياض 2025م:

األكثر ربحية  •
األكثر كفاءة  •

التمكيــن الرقمي  •
الخيار األفضل  •

تشــكل أرباحنــا وعائداتنا اإلجمالية 
المدعومــة بمركــز مالي قوي 

ومســتويات عالية من الســيولة 
وقاعدة ودائع مســتقرة، أساســًا قويًا 

لتلبيــة متطلبــات العماء وتقديم 
عائد مســتدام للمساهمين.

المعدالت األساسية:

•  الشــريحة األولى من حقوق 
المساهمين: ٪15.9

إجمالي نســبة كفاية رأس المال: ٪21.1  •
الرافعــة المالية: ٪12.8  •

نســبة تغطية الســيولة: ٪182  •
نســبة صافي التمويل المســتقر: ٪118  •

العائد على متوســط حقوق    • 
المســاهمين )قبل الزكاة(: ٪16.25  

العائد على متوســط الموجودات:  ٪2.28  •
•  العائــد على الموجودات 

المرجحــة المخاطر: ٪2.52

يمتلــك بنــك الريــاض إطار عمل قوي 
للحوكمــة وآليــات محكمة إلدارة 
المخاطــر مــن أجل ضمان مصالح 

المســاهمين وكافــة أصحاب العاقة. 
يمتلــك بنك الريــاض فريقًا قياديًا 

متمرســًا يضم كفاءات وخبرات 
محليــة ودوليــة ولديه تفويض واضح 

مــن مجلــس اإلدارة لتحقيق نتائج 
مســتدامة وفق آليات مســؤولة.

الرئيسية: المبادئ 

•  وضوح أدوار ومســؤوليات مجلس 
اإلدارة وفريــق اإلدارة

األهميــة المحوريــة لثقافة األداء  •
فريق إدارة متمرس وذو خبرة واســعة  •

يعــد بنــك الرياض ســباقًا في االلتزام 
بالجوانــب البيئيــة واالجتماعية والحوكمة 

حتــى قبل ظهــور االتجاهات العالمية 
الحاليــة بهذا الشــأن بوقٍت طويل. 
وقــد أطلق بنــك الرياض مجموعة 

مــن المبادرات في إطار اســتراتيجيته 
الشــاملة طويلة األجل للمســؤولية 
االجتماعيــة للشــركات والمعروفة 

باســم "ُبكرة"، والتي تتســق مع أفضل 
الممارســات ألهم األطر المحلية 

واإلقليميــة والعالميــة، بما في ذلك 
رؤيــة المملكة 2030م وأهداف 

األمــم المتحدة للتنمية المســتدامة.

أبــرز الدوافع وأهم اإلنجازات:

•  المصرفيــة الخضراء والمتجددة: 
مبــادرة تمويليــة من بنك الرياض 

بقيمة 7.4 مليار ريال ســعودي
•  حصــل البنــك علــى الفئة الذهبية من 

"شــهادة مواءمــة" كبيئة عمل داعمة 
ومســاندة لألشــخاص ذوي اإلعاقة

•  توافق تام بين اســتراتيجية 2025م 
وأهــداف رؤية المملكة 2030م

مركز مالي قوي ورســملة 
جيــدة وعوائد متميزة

 بنك مســؤول ومنظومة 
 تتمتــع بحوكمة قوية 

وفريــق قيادة متمرس

تشــكل الجوانب البيئية 
واالجتماعيــة والحوكمة 

األســاس الذي تقوم 
عليــه عمليات البنك
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بيانات المســاهمين

 أفضل الممارسات 
لعاقات المســتثمرين

صندوق االســتثمارات العامة   ٪21.8 •
المؤسســة العامــة للتأمينات االجتماعية   ٪10.4 •

شــركة النهلــة للتجارة والمقاوالت    ٪8.7 •
شــركة أصيلة لاســتثمار مســاهمة مقفلة    ٪8.0 •

مســتثمرون أجانب    ٪9.8 •
• 41.3٪   مساهمون آخرون

معلومات السهم

يناير 1993تاريخ اإلدراج:
تداول السعوديةالسوق المالية: 

1010الرمز:
SA0007879048الترقيم الدولي:

3,000,000,000عدد األســهم المصدرة: 
31.80 ريال سعوديســعر اإلغاق في 31 ديســمبر 2022م: 

95,400,000,000 القيمة الســوقية كما في 31 ديســمبر 2022م: 
ريال سعودي

49٪حــدود الملكية األجنبية: 
51٪األســهم المتاحة للتداول الحر:

حصة المســاهمين

التقويــم الخــاص بعالقات المســتثمرين لعام 2023-2022

المالية النتائج 
•  إعــان النتائــج المالية للســنة المالية 

2021م بتاريــخ 9 مــارس 2022م
•  إعــان النتائــج الماليــة للربع األول من 
عــام 2022م بتاريــخ 11 مايو 2022م

•  إعــان النتائــج الماليــة للربــع الثاني من عام 
2022م بتاريخ 17 أغســطس 2022م
•  إعــان النتائــج الماليــة للربع الثالث من 
عــام 2022م بتاريــخ 31 أكتوبر 2022م

الحمــالت الترويجيــة والمؤتمرات والندوات
•  حملــة ترويجيــة لمــدة 3 أيــام في دبي حول 
إصدار الصكوك خال شــهر فبراير 2022م
•  مؤتمر مورغان ســتانلي الثالث عشــر في 

المملكة العربية الســعودية ومؤتمر الشــرق 
األوســط الثاني بتاريخ 17 مايو 2022م
•  مؤتمر بنك إتش إي بي ســي/ الســوق 

الماليــة الســعودية في لندن خال 
الفتــرة بيــن 6-7 يونيو 2022م

•  يوم الشــركات لجولدمان ســاكس 
الســعودية بتاريخ 5 ســبتمبر 2022م

•  جولــة ترويجية لجولدمان ســاكس 
بــدون صفقات في لندن، 
بتاريخ 6 ســبتمبر 2022م

•  نــدوة جولدمــان ســاكس المالية في لندن 
خال الفترة من 7 إلى 8 ســبتمبر 2022م

•  مؤتمــر المجموعــة المالية هيرميس 
فــي دبــي خال الفترة من 19 

إلى 20 ســبتمبر 2022م
•  مؤتمــر "BofA" في الرياض 

بتاريــخ 1 نوفمبر 2022م

للمزيــد من المعلومات
يرجــى زيــارة صفحة عاقات
المســتثمرين الخاصــة بنا عن

.QR طريق مســح رمز

أمريكا الشــمالية
آسيا

أوروبا
أستراليا
أفريقيا

أمريــكا الجنوبية

 ••••••

٪5.03
٪2.82
٪1.74
٪0.19
٪0.02
٪0.01

المساهمين األجانب 
حسب الموقع الجغرافي
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كلمــة رئيس مجلس اإلدارة

فكانــت مخرجــات العــام المالي 2022م التي 
يســرني تقديمها أصالًة عن نفســي ونيابًة 

عــن أعضاء مجلــس اإلدارة ضمن التقرير 
الّســنوّي لبنك الّرياض لعام 2022، والذي 
يتضّمــن أداء البنك المالّي، واســتراتيجّياته 

بعــة، والنجاح الــذي حّققه، والطموحات  المتَّ
التي نســعى لتحقيقها في المســتقبل. 

نســتكمل بهــذا األداء ما قّدمناه في 
العــام الماضــي مــن صمود أمام التحديات 

االقتصاديــة العالميــة في ظــل موجة التضخم 
العالميــة التي تحّمــل القطاع المصرفي 

عــبء تفــادي تبعاتهــا؛ ففي وقت كان فيه 
د نهــج االقتصاديات العالمية؛  الحــذر والتردُّ

أبحــر االقتصاد الســعودي ومعه القطاع 
ًقا نتائج  المصرفــي عكــس التيار صعــوًدا، محقِّ

ــدت تفوق وحكمة  ماليــة وأرقــام نمو جسَّ
السياســة المالية والمصرفية الســعودية، 

وعكســت تناغًمــا ال مثيل لــه بين القطاعين 
العــام والخــاص فــكان كل منها رافعة لآلخر. 

لت المصارف الســعودية أرباًحا تفوق ما  ســجَّ
لته خــالل األعــوام الماضية، ليأتي بنك  ســجَّ

الريــاض كأحــد أعلى المصــارف تحقيًقا لألرباح، 
متفوًقــا علــى كافــة التوقعات ليكون عام 

2022م مــن أفضــل األعوام المالية، وذلك 
نتيجــة تحفيــز إنتاجيتنا وتطويــر قدراتنا لنحافظ 

علــى مكانتنــا الالئقة على مســار التميز، 
ومواصلــة العمل الجــاد واالبتكار لنحافظ 

على االســتدامة وتعزيــز ُقدراتنا؛ لتلبية 
متطلبات مســاهمينا وعمالئنــا وتطلعاتهم.

منجزاتنا

بكثيــر مــن االعتــزاز والفخر واالمتنان أعرض 
مــا حققــه بنك الرياض مــن منجزات تلّبي 
طموح المســاهمين، وتعزز مكاســبهم، 

وتظهــر جهد وإبــداع وابتكار وتفاني 
رأس مالنــا البشــري الثميــن، وتعكس ثقة 

عمالئنــا ووالئهــم الــذي نحرص على الحفاظ 
عليــه بَقدر ســعينا لتحقيق األرباح.

ــق بنك الرياض 7.0 مليار ريـــال  ــا؛ حقَّ ماليًّ
ســعودي أرباًحا صافية لفترة االثني عشــر شــهًرا 

المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2022م، بنمو في 
األربــاح بنحــو 16.5٪ عن نفــس الفترة من العام 
الســابق، والتي بلغت 6.0 مليار ريـــال ســعودي.

أرقــام جــاءت ضمن جهود أثمرت بتحســين تجربة 
العميــل؛ حيــث ارتفعت درجــة التقييم على 

مؤشــر نســبة رضا العميل بشــكل عام لتصل 
إلى )84٪( زيادًة بنســبة )12٪( عن العام 
الماضــي وفقًا للبنك المركزي الســعودي.

وفــي ســياٍق متصــل، تجري عملية تحول 
نوعــي داخليــة على مســتوى البنك تركز 

فــي األســاس على خلــق القيمة عبر حلول 
ومنتجــات مبتكرة تحّســن أوجه الكفاءة 

وتعــزز أتمتــة العمليات ورقمنتها. 

عــالوة علــى ذلك، فإننــا نعمل على تطوير 
ُأُطــر عمــل إدارة العالقــات وممثلي المبيعات 

لضمــان مزيــد من االنســجام والتوافق مع 
ديناميكيات الســوق مدعومين بمشــروع منصة 
 ."RM Workbench" إلدارة العالقــة المصرفيــة

اتخذنا في بنك الرياض أيًضا خطواٍت مهمة 
لتعزيز أهدافنا االستراتيجية من حيث تنمية

محفظة اإلقراض وتحسين مؤشرات
األداء المالية.

وضمن استراتيجيتنا لنصبح الخيار األول 
 CIPD للموظفين حصدنا العديد من الجوائز من

في مجاالت التدريب واإلرشاد واستراتيجية 
التعيينات والمساواة داخل بيئة العمل.

وألهميــة ما ُتشــّكله البيانات االقتصادية 
للقطــاع المصرفي وإســهامها في تقديم 

قيمــة مضافــة؛ حيث يعتمــد القطاع المالي 
بشــكل كامــل علــى البيانات، من ناحية إعداد 

الميزانيــات والقوائــم المالية والقرارات 
االســتراتيجية المعتمدة على البيانات بشــكل 

كامــل، قمنــا في بنــك الرياض وبالتعاون مع 
S&P Global بإطالق مؤشــر بنك الرياض 

لمديري المشــتريات “PMI” الذي ُيعّد 
مؤشــًرا لالتجاهــات االقتصادية في قطاعي 

الصناعــة والخدمــات، يلّخــص ما إذا كانت 
ظروف الســوق، كما يراها مديرو المشــتريات، 
تتوســع، أو تظــل كما هــي، أو تتقلص، ونهدف 

من خالل إطالق هذا المؤشــر إلى توفير 
معلومــات دقيقــة وفــي توقيت مبكر حول 

ظروف الســوق الحالية والمســتقبلية لصناع 
القرار في الشــركة والمحللين والمســتثمرين.

يعــد بنــك الرياض أحد أعلى 
المصــارف تحقيًقا لألرباح، 

متفوًقــا علــى كافة التوقعات 
ليكــون عام 2022م من 
أفضــل األعوام المالية.

مواصلــــة النجـــاح 

نســبة نمو األرباح

٪16.5

لــم يكــن النجــاح هــو التحــدي األكبــر فــي نظرنا، وإنما الحفــاظ عليه وتعظيمه، وهو تحــدٍّ يتطلب مقدمات 
وعوامــل لطالمــا تمّيــز بنــك الريــاض فــي توفيرها، والعمل عليها، واســتثمارها بديناميكيــة منظومته الفكرية 

والتنفيذيــة؛ عوامــل داخليــة تتعلــق بثقافــة اإلنجــاز، وخارجية مرتبطة ارتباًطا وثيًقا بمســار االقتصاد الســعودي 
الصاعــد فــوق كل التوقعات والتحديات.

بنك الرياض التقرير الســنوي 2022
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التحــول الرقمي واالبتكار

تعد التقنيات الرقمية الوســيلة األساســية 
لمزاولــة األعمــال فــي بنك الرياض، وتمثل 

ركيــزة مســتمرة تغطي جميع مجاالت 
وأقســام عمــل البنك. ومــن هذا المنطلق، 
عّززنــا مهاراتنــا فــي التحّول الرقمي من أجل 
زيــادة التركيــز على العمــالء وإثراء تجربتهم، 
وذلــك بتكثيف جهود االســتجابة للتحديات 

وتلبيــة تطلعاتهــم وتجاوز توقعاتهم. 

فــي عــام 2022م، واصلنا بخًطى ثابتة مســيرتنا 
نحــو التحــّول الرقمــّي، واتخذنا خطوات مهمة 

فــي رحلتنــا لالبتــكار الرقمي، وتضمن ذلك 
إطــالق نموذج الخدمــات المصرفية المفتوحة 

كخدمــة )BaaS(؛ بهــدف تعزيــز مكانتنا في 
ريــادة البنوك العاملــة في المملكة. 

وحرًصــا على تســريع وتيــرة تحقيق أهدافنا 
االســتراتيجية؛ نجحنــا في االرتقاء بأدائنا 

وترســيخ مكانتنــا ضمن أبــرز البنوك الداعمة 
للتقنيــات الماليــة فــي المنطقة. وقمنا بزيادة 

نطــاق تركيزنــا على تصميــم حزم المنتجات 
ا هذا  ــنَّ لشــركات التقنية المالية. كما دشَّ
ا فــي االبتكار الرقمي  العــام مركــًزا مختصًّ
)شــركة جيل االبتــكار الرقمية المحدودة( 

كشــركة مســتقلة تخدم وتدعم القطاع 
المالــي وفًقــا لرؤيــة المملكة 2030، مما يعزز 
جهودنــا الســتحداث منتجات وخدمات جديدة 

رائدة في الســوق، وتدعيم ريادة األعمال 
الداخليــة ومنظومــة التقنيــة المالية الكبرى.

وتقديــًرا وتتويًجــا لجهودنا المبذولة في 
هــذا اإلطار؛ حصدنــا العديد من الجوائز، 
مــن بينهــا: فوز بنك الريــاض بجائزة تمّيز 

االبتــكار والمصرفيــة الرقمية المقدمة من 
مجلــة يورومونــي، وأيًضــا حصلنا على جائزة 
التمّيز في ممارســة البيانات من مؤسســة 
إنفورماتيــكا خــالل حفــل توزيع جوائز ابتكار 

العمالء في الشــرق األوســط لعام 2022م. 

بنــك الريــاض ورؤية المملكة 2030

ومــن منطلق دورنا كداعم رئيســي في 
تحقيــق رؤية المملكة 2030؛ ســاَهم 

بنك الرياض، وبشــكل مباشــر، في تحويل 
العديــد مــن المبادرات والمشــاريع إلى واقع 

ننعــم بــه ومســتقبل نطمح إليه؛ وذلك 
مــن خالل إبــرام العديد من االتفاقيات 

والمشــاريع وتفعيــل العديد من المبادرات 
مــع الجهــات الحكومية ذات العالقة. 

وواصلنــا فــي بنك الرياض تعزيز مســاهماتنا 
المهمــة في تمويل المشــاريع الخضراء 

خــالل العــام، وعلى رأســها البرنامج الوطني 
للطاقــة المتجــددة بتمويــل قدره 7.4 مليار 

ريال ســعودي موزعة على 28 مشــروًعا 
للطاقــة الخضــراء والمتجددة تتجــاوز تكلفتها 

اإلجمالية 52 مليار ريال ســعودي. 

كما ســاهمنا في تســريع التحول نحو 
االقتصــاد األخضــر منخفض الكربون؛ من 

خالل إصدار البنك مؤخًرا ســندات اســتدامة 
بقيمــة 750 مليــون دوالر أمريكي كأداة 

اســتثمارية لتمويل مجموعة من المشــاريع 
الخضــراء ومشــاريع الطاقة المتجددة في 

قطاعــات الطاقــة والمياه، وغيرها. 

واســتكمااًل لمســاهمتنا الفاعلة في تحقيق 
مســتهدفات "رؤيــة المملكة 2030" الرامية 

للوصــول إلــى مجتمع غير نقــدي وتعزيز قطاعي 
األعمــال والســياحة؛ أطلقنــا، وكأول بنك في 

الســعودية، "بطاقة ديســكوفر" االئتمانية. 

شكر وعرفان 

ختاًمــا ال يفوتنــي أن أشــيد بالجهــود التي بذلها 
اإلخــوة الزمــالء أعضاء مجلــس اإلدارة المنتهية 
في 30 أكتوبر 2022م خالل الدورات الســابقة 
ًرا لهم حرصهم الشــديد  فــي خدمــة البنك، مقدِّ

وتفانيهــم فيمــا تحقــق من منجزات، وما 
قّدمــوه مــن دعم ال محدود لــإدارة التنفيذية، 

متمنًيــا لهــم المزيد مــن التوفيق والنجاح.

مــع التمنيــات لألعضــاء الجدد الذين تمَّ 
انتخابهــم كأعضــاء للــدورة الحالية بالتوفيق 

والســداد، ومواصلة العمــل على تحقيق 
مســتهدفات اســتراتيجية البنك الهادفة 

بــأن يكــون بنك الريــاض "البنك األكثر ابتكاًرا، 
واألجــدر بالثقــة"، والخيــار األفضل، وكلنا ثقة 
عات  أنهــم حريصــون على الُمضــي بتنفيذ تطلُّ

البنــك؛ لمــا يتمتعــون به من كفاءة وخبرة 
ستســاهم -بــإذن الله- فــي ترجمة طموحات 

هــذا الصــرح ورؤيته لتحقيــق أفضل النتائج 
وإنجــازات نوعيــة تعّزز من ســجل البنك وإثراء 

مســيرة أعمالــه، وتعزيز حضوره وريادته 
ضمــن القطاع المصرفي الســعودي.

وباســمكم جميًعــا أوّد أن أنتهــز هذه الفرصة 
ألتقــدم بخالص الشــكر والتقدير لمقام 

خادم الحرمين الشــريفين الملك ســلمان بن 
عبدالعزيــز –حفظــه الله-، وإلى صاحب الســمو 

الملكي األمير محمــــد بن ســلمان بن عبدالعزيز 
ولي العهــــــد رئيس مجلــــــس الوزراء -حفظه 

الله-. كما أخص بالشكـــر وزارة الماليـــة والبنك 
المركزي الســعودي وهيئة الســوق المالية 

ووزارة التجــارة؛ لمــا يلقــاه القطاع المصرفي 
مــن عــون ودعم يدفعنا للتقدم باســتمرار.

عبدالله محمد العيســى 
رئيــس مجلس اإلدارة

المنشــآت الصغيرة والمتوسطة 

تعتبر المنشــآت الصغيرة والمتوســطة أحد أهم 
روافــد االقتصاد الوطني وأحد مســتهدفات 

رؤيــة المملكة 2030، ويشــكل دعمها 
وتمكينهــا واحــًدا من أهــم قواعد العمل لدى 

بنك الرياض؛ حيث نعتبر وللســنة الخامســة على 
التوالــي الجهــة التمويليــة األعلى بين جهات 

التمويل للمنشــآت الصغيرة والمتوســطة 
ومتناهيــة الصغــر بحصة ســوقية تبلغ ٪22. 

وقمنا في بداية عام 2022م بتدشــين 
مركــز متخصــص في دعم المنشــآت الصغيرة 

والمتوســطة، ليســاهم بدوره في تقديم 
أفضــل الحلــول التمويلية واالستشــارية لتلك 

المنشــآت، وليكون بــدوره منبًعا للحصول 
علــى حصــة ســوقية أكبر، وقد نتج عن هذا 

الدعــم والحلول المقدمــة، حصولنا على 
جائــزة التمّيــز في دعم المنشــآت الصغيرة 

والمتوســطة مــن مجلة يوروموني، وأيًضا 
جائــزة الحلــول االبتكاريــة في دعم وتمكين 

المنشــآت الصغيرة والمتوســطة مقدمًة 
مــن مؤتمــر المصرفية المفتوحة. 

هويتنا ورؤية مســتقبلنا 

ل  نعيــش في بنــك الرياض رحلة تحوُّ
لنصبــح البنــك األجــدر بالثقة، والخيار األول 

للعمــالء والموظفيــن، واألكثر ابتكاًرا، 
لُنطلــق بذلك هويتنــا الجديدة "بنكي، 

ــد هذه الرحلة واقًعا  دائًمــا معــك"؛ ليجسِّ
ننعــم به، ومســتقباًل نطمح إليه. 

وتأتــي هويتنا الجديدة متماشــية مع 
رؤيــة المملكة 2030، واســتراتيجية 

بنــك الريــاض للتحــول 2025م التي تنبئ 
بمســتقبل مشــرق يمأُله االزدهار والتمّيز 

واإلبــداع والريــادة على كافة األصعدة. 

المســؤولية االجتماعية 

انصــبَّ تركيزنــا فــي عام 2022م على تعزيز 
حمايــة البيئة واالســتدامة وإدراجها كأولوية 

رئيســية فــي عملنا، مــن دون التأثير على 
نوعيــة أو حجــم التزاماتنا الســابقة، وما 

حققتــه مــن تأثير كبيــر على المجتمع. 
وشــملت مبادرات برنامجنــا البيئي التي 

ذناهــا خــالل عام 2022م: إصدار باكورة  نفَّ
تقاريــر بنــك الرياض حــول الحوكمة البيئية 

واالجتماعيــة والمؤسســية )ESG(، وتوقيعنا 
العديــد مــن االتفاقيات ومذكرات تفاهم 

مــع العديــد من الجمعيــات والبرامج والمراكز 
المختصــة؛ بهــدف تكثيــف جهودنا البيئية. 

وتهــدف رؤيتنــا إلى االســتمرار في العمل 
وفــق اســتراتيجية برنامج بنك الرياض 

للمســؤولية االجتماعيــة "بكره" بما 
يتماشــى مع مســتهدفات رؤية المملكة 
2030، وتماشــًيا مع مســاعينا بأن نكون 

ا في الممارســات المســتدامة  عضًوا قياديًّ
التــي من شــأنها إضفاء قيمــة للموظفين 

والعمــالء وأصحــاب العالقة والمجتمع 
بَأْســره في المملكة العربية الســعودية. 

 أول بنك في 
السعودية يطلق 

"بطاقة ديسكوفر"
االئتمانية

الجهــة التمويلية األعلى للمنشــآت 
الصغيرة والمتوســطة ومتناهية 

الصغر بحصة ســوقية تبلغ

٪22

الفــوز بالعديد مــن الجوائز منها:

جائــزة تمّيز االبتــكار والمصرفية الرقمية 
المقدمــة من مجلة يوروموني

جائــزة التمّيز في ممارســة البيانات من 
مؤسســة إنفورماتيكا
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شــعارنا لهذا العام

اجتــاز بنــك الريــاض عــام 2022م بأداٍء قياســي جاء ثمرًة للنمو المســتمر واالبتكار 
المتواصــل الذيــن يمثــالن حجــر الزاويــة فيما أحرزناه من تقدم اســتراتيجي كان كفياًل 

بتمهيــد الطريــق أمامنــا نحــو تطبيــق رؤيتنا للمســتقبل على أرض الواقع.

إننــا على الطريــق الصحيح لنصبح 
"أفضــل بنك فــي المملكة العربية 

الســعودية"، والخيار المفضل 
للعمالء والموظفين والمســاهمين 

داخــل المملكة وخارجها.

تقدم استراتيجي
واصلنــا خــال العام 2022م تنفيذ 

اســتراتيجيتنا المتمثلــة فــي تحقيق النمو 
وابتــكار القيمة لصالح المســاهمين 
وأصحــاب المصلحــة واألطراف ذات 

العاقــة علــى اختــاف فئاتهم، وجنينا 
ثمــار هــذا النهــج المدروس في صورة 

ربحيــة قويــة وإنتاجيــة عالية ورقمنة 
متميــزة. ونفخــر كذلــك بنجاحنا في 

توطيــد مكانتنــا الرائدة على مســتوى 
القطــاع المالي فــي المملكة من 

خــال تفانينــا فــي تلبية االحتياجات 
المتناميــة لعمائنــا وتعزيــز النمو لصالح 
مســاهمينا وغيرهم من األطراف ذات 

العاقــة، مسترشــدين في ذلك كله 
بمســتهدفات رؤيــة المملكة 2030.

ابتكار متواصل
ــا ألهميــة االبتكار في  إدراكًا ِمنَّ

الحفــاظ علــى موقعنــا المتقدم على 
رأس البنــوك والمصــارف العاملة في 

المملكــة، أولينــا أهميــة قصوى للجهود 
الراميــة لضمــان صدارتنــا على الصعيد 

الوطنــي في مجــاالت التطوير التقني 
والتركيــز علــى احتياجات العماء. 

وتحقيقــًا لهــذه الغاية، حفل العام 
بإنجــازات رقمية عديدة، وشــهد أيضًا 
تطويــر حلــول مبتكــرة ومتكاملة في 

جميــع قطاعــات عمــل البنك بما يضمن 
اســتمرارنا فــي النهوض بدورنا الريادي 

ضمــن منظومــة التكنولوجيــا المالية من 
خــال حلول ومنتجات رقمية ســباقة.

أداء استثنائي
واصلنــا خــال عــام 2022م في تنفيذ 
اســتراتيجيتنا وفــق رؤيٍة طموحة أدار 

دفتهــا فريق قيــادي متمرس وموظفين 
أكفــاء فــي كافة قطاعات وإدارات 

البنــك. وقــد تكللــت تلك الجهود بإيرادات 
قياســية وأرباح غير مســبوقة ونجاٍح 

منقطــع النظيــر في ترشــيد التكاليف 
وتحقيــق كفــاءة اإلنفــاق. كما تعزز هذا 

اإلنجــاز المالــي المتميز خال العام 
بمعــدالت نمــٍو واعدة في قطاعات 

عملنا األساســية، واســتثمارات مدروسة، 
وبنيــة تحتية رائدة على مســتوى 

القطــاع، وهوية تجارية جديدة دشــنت 
فصــًا آخر في مســيرتنا الطموحة.

 تقــــدم استــراتيــجي. 
 ابتكـــار متـــواصــل. 

أداء استثنـائي.
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كلمــة الرئيس التنفيذي
شــهد العام 2022م تســجيلنا لنجاحات غير 
مســبوقة ومنجزات ونتائج اســتثنائية على 

كافــة األصعــدة تضاهــي ما حققناه في 
األعــوام الماضيــة، وأتت هذه النجاحات 

كنتيجــة لمــا قمنا به من تخطيط مســبق 
ومــدروس تماشــت فيه رغباتنــا وطموحاتنا مع 

تطلعــات موظفينــا في تحقيق مســتهدفات 
اســتراتيجيتنا الحالمــة إلــى أن نصبح البنك 

المفضــل فــي المملكــة بحلول العام 2025م، 
التــي بدورهــا ترتكــز علــى أن نصبح الخيار األول 
للعمــالء والموظفيــن، واألكثر ربحية، واألكثر 
كفــاءة، واألعلــى فــي التمكين الرقمي، وكان 
لشــغفنا وصــدق عزيمتنــا الدور المحوري في 

مــا تــم تحقيقــه من نتائج اســتثنائية هذا العام.

األداء المالي

في عام 2022م كان االقتصاد الســعودي يغرد 
وحيــًدا وســط تأثر االقتصاديــات العالمية التي 
تــأن تحــت وطأة التضخــم والركود إثر تداعيات 
الحــرب الروســية فــي أوكرانيا؛ إذ حقق الناتج 

المحلــي اإلجمالــي الحقيقــي معدل نمو قدره 
8.7٪، ويعــود ذلــك إلى نمو األنشــطة النفطية 

بمعــدل 15.4٪، فيمــا حققت األنشــطة غير 
النفطيــة معــدل نمــو قدره 5.4٪، إضافة إلى 

نمــو أنشــطة الخدمــات الحكومية بمقدار ٪2.2.

أرقام اســتثنائية لم يســجلها االقتصاد الســعودي 
منــذ مــا يقــارب عقــد مــن الزمن، لم تأِت من فراغ 
أو بمحــض الصدفــة بــل نتاج رؤيــة حكيمة وثاقبة، 

وتناغــم بيــن القطاعيــن العام والخاص، ال ســيما 
القطــاع المصرفــي باعتبــاره أحد روافد االقتصاد 
ا منه. الســعودي، ويعتبر بنك الرياض جزًءا رئيســيًّ

ل بنك الرياض صافي أرباح  وفــي هــذا اإلطــار ســجَّ
هو األعلى على اإلطاق ب 7.0 مليار ريـــال 

ســعودي وبنمو 16.5٪ مقارنة بعام 2021م.

وألن الجوائــز، كمــا األرقــام، دالة على النجاح 
والتفــوق والتميــز، حصــد بنك الرياض في 
2022م علــى جوائــز CIPD في مجاالت 

المســاواة في بيئة العمل، وأفضل اســتراتيجية 
تدريب وتطوير رأس المال البشــري واســتراتيجية 

االســتقطاب. كما اســتحوذنا على العديد من 
الجوائــز فــي مجــال إثراء تجربــة العماء، وارتفعت 

نســب رضا العماء لتســجل أرقاًما اســتثنائية؛ 
حيث أشــارت النتائج إلى تحقيق نســبة ٪84 

بحســب تقرير البنك المركزي الســعودي.

بنك رقمي

لم نّدخر أي جهد لنكون في طليعة البنوك 
التي أتمتت ورقمنت كافة عملياتها المصرفية 

وتعاماتها المباشرة مع العماء وأصحاب 
المصلحة؛ حيث سخرنا قدراتنا على تفعيل التمكين 

الرقمي، وجعل االبتكار مفتاًحا لتميزنا الرقمي، 
وقد نتج عن ذلك تحويل كافة معاماتنا تقريًبا 

لتكون غير ورقية، وأطلقنا العديد من المنتجات 
المعتمدة بشكل كامل على الحلول االبتكارية، 
وجعلنا رحلة عمائنا رقمية بالكامل؛ وذلك في 

سياق خططنا لنكون بنًكا رقمًيا بالكامل.

كما أطلقنا نموذج الخدمات المصرفية المفتوحة 
والمصرفية كخدمة )BaaS(، بهدف تعزيز 

مكانتنا في ريادة البنوك العاملة في المملكة.

وحرًصا على تسريع وتيرة تحقيق أهدافنا 
االستراتيجية؛ نجحنا في االرتقاء بأدائنا وترسيخ 

مكانتنا ضمن أبرز البنوك الداعمة للتقنيات المالية 
في المنطقة، وقمنا بزيادة نطاق تركيزنا على 
تصميم حزم المنتجات لشركات التقنية المالية.

دعم االبتكار

أطلقنا في هذا العام النسخة التجريبية من مركز 
االبتكار الرقمي )جيل(، من أجل العمل على 

تطبيق المنتجات واالبتكار لتكامل المنظومة 
عبر أقسام البنك وإداراته، باإلضافة إلى التكامل 

مع قطاع التقنيات المالية. وسيغطي المركز 
ويدعم جميع مجاالت التحّول الرقمي واالبتكار، 

وسيتكون من: المختبر الرقمي، المصنع الرقمي، 
االستوديو الرقمي، ومركز للبحوث الرقمية.

وفي سياق متصل، أطلقنا في 2022م إطار 
حاضنة الشراكة االستراتيجية للتقنيات الناشئة 

في مجال التقنية المالية، وهو المشروع األول 
من نوعه في المنطقة، كما أنشأنا مشروع 
Venture Building، وهو مشروع تحويلي 

يستهدف استكشاف إمكانيات نماذج مالية 
وتقنية وتجارية جديدة في مجال التقنية المالية.

وأطلقنــا كذلــك الدفعتيــن الثانيــة والثالثة على 
مــدار ثمانيــة أســابيع من منصــة االبتكار المفتوح 
لبنــك الريــاض، والمعروفة باســم "وصل"، وهي 

عبــارة عــن منصــة تــم تصميمها خصيًصا لرواد 
األعمــال والمبتكريــن؛ لتزويدهــم ببيئة تجريبية 
إلنشــاء برامج وتطبيقات باالســتفادة من بيئة 

تحاكــي بيانــات وأدوات الربط المصرفية.

مصرفية األفراد

واصــل قطــاع مصرفية األفراد جهوده 
الحثيثــة للمســاهمة فــي تحقيق األهداف 
االســتراتيجية للبنــك وتحقيــق أفضل قيمة 

للبنك، وواصل مســيرة نموه على مســتوى 
الموجــودات والمطلوبات والربحية.

المصرفيــة الخاصــة والمصرفية المميزة: 
زادت قاعــدة عمــاء المصرفية الخاصة بنســبة 
13٪ فــي 2022 مقارنــة بعــام 2021، وارتفع 

إجمالــي الودائــع بنســبة 8٪ كمــا ارتفع إجمالي 
قيمــة العاقــة بنســبة 15٪، ويعود الفضل 

فــي نمــو المصرفيــة الخاصة بدرجة كبيرة 
إلــى تقديــم مجموعة منتجات اســتثمارية 

متنوعــة لعمائنــا، يقوم علــى خدمتها مديرو 
عاقــات علــى درجــة عالية من الكفاءة.

وفــي ظــل حرصنــا على تطوير كافة منســوبينا، 
ومديــري العاقــة منهــم على وجه الخصوص؛ 

قمنــا بإطــاق البرنامــج األول للمصرفية 
الخاصــة لمديري العاقات بالشــراكة مع 

"فيتــش ليرنينــج". ويهــدف البرنامج إلى 
تحســين المهارات الفنية والســلوكية لمديري 

العاقة، وفي ذات الســياق، ســجلت المصرفية 
المميــزة زيادة فــي قاعدة عمائها.

شــهد العام 2022 تسجيلنا 
لنجاحات غير مســبوقة 

ومنجزات ونتائج اســتثنائية 
علــى كافة األصعدة تضاهي 

مــا حققناه في األعوام 
الماضية.

عـــــام استثنـــائي 

معدل نمــو الناتج المحلي 
الحقيقي  اإلجمالي 

٪8.7
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أنجــز قطــاع الخزانة واالســتثمار كثيًرا من 
األشــواط المهمة، واســتوفى أبرز مؤشرات 
األداء الرئيســية في إطار مســاعيه لتحقيق 

أهــداف البنــك لعام 2025م، وتنفيذ 
اســتراتيجيته التــي تدعــو إلــى خلق قيمة عبر 

االبتــكار، وتوفيــر التمكيــن عبر نماذج تشــغيلية 
متطــورة، وتعزيــز الكفــاءة من خال الرقمنة.

 
حيث شــرعنا بنجاح في ترقية شــاملة لمنصة 
نظــام الخزانــة، وإدخال عدة تحســينات عليها 

من شــأنها رفع مســتوى كفاءة خدمات 
العمــاء، باإلضافــة إلــى تحقيق تكامل أكثر 
ساســة ورقابــة أكثر صرامــة على العمليات.

وشــكل اعتمادنــا المبكــر لاتصاالت الرقمية 
مــع عمائنــا من الشــركات ميــزة واضحة للبنك، 

ســمحت لنــا بزيــادة حجم معامات صرف 
العمات األجنبية، وتوســيع حصتنا الســوقية. 

كمــا انتهينــا بنجــاٍح مــن تنفيذ المرحلة األولى 
 ،)RBFX( مــن منصتنــا الرقميــة للصرف األجنبي

والتــي ُتمّكــن عماء مصرفية الشــركات من 
تغطيــة متطلباتهــم مــن العمات األجنبية 

بأســعار فورية وتنافســية للغاية. ونعمل 
حالًيــا على توســيع نطــاق المنصة وإتاحة 

خدماتهــا لقطاعاتنــا األخــرى، أبرمنا أيًضا عدًدا 
مــن االتفاقيــات المهمة والجديدة لتوســيع 

شــبكة عاقاتنــا مع البنــوك المحلية والدولية، 
وتعزيز مســتوى وصولنا إلى األســواق، وضمان 

حصولنــا علــى تســعير أفضــل للمنتجات، وكثير 
مــن تلــك االتفاقيــات وصلت في الوقت 
الراهــن إلــى مراحل متقدمــة من التنفيذ.

مصرفية الشركات

حافــظ قطــاع مصرفية الشــركات على أداء 
قوي خال العام 2022م، وســجل نتائج 

اســتثنائية ســاهمت في تعزيز فرص التعاون 
المشــترك بيــن قطاعــات بنك الرياض، وبناء 

القدرات الضرورية لتشــكيل مســتقبله، والتي 
يجّســدها شــعار "بنك واحد، فريق واحد".

وعــزز القطــاع في 2022م جهوده في 
تعزيــز محفظتــه بعــدد كبير من الصفقات 

التي ســاهمت بقوة في دعم جهود 
تنويــع االقتصــاد الوطنــي، وتوفير التمويل 

والتســهيات االئتمانيــة الازمة لدعم 
الخطط التوســعية للعديد من الشــركات 

الناشــئة والكبرى والمتعددة الجنســية.

 واســتمراًرا لدورنا المحوري في دعم "رؤية 
المملكــة 2030"، شــاركنا في مجموعة 

واســعة مــن المبــادرات التمويلية والتطويرية 
الموجهــة لخدمة عدد من المشــاريع 

الضخمــة فــي قطاعــات البنية التحتية، 
والتعليــم، والرعاية الصحية، والســياحة، 

والترفيــه، إلــى جانب دعم المنشــآت الصغيرة 
والمتوســطة وبرامج التخصيص.

كمــا كّثفنــا جهودنــا خــال العام 2022م لتقديم 
أقصــى قيمــة للعماء، مع التركيز بشــكل 
خاص على شــرائح الســوق المختلفة، كما 

اســتفاد القطــاع من تطبيــق تحليات البيانات 
والمعلومــات فــي وضع اســتراتيجيات وتطوير 
عروض تناســب مختلف قطاعات الســوق، من 

المنشــآت الصغيرة والمتوســطة وصواًل إلى 
الشــركات الكبــرى. وقــد أثمرت تلك الجهود 

عــن تطويــر كبيــر في آليات االســتهداف، وتوفير 
المــوارد، وتطويــر قنــوات الخدمة والمنتجات، 

وبنــاء القــدرات، وتوطيــد التحالفات البيعية.

الحوكمــة البيئية واالجتماعية 
للمؤسسات 

برّهنــا عــن التزامنا العميق باالســتدامة 
المؤسســية وبمســؤولية تجاه العوامل 

البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمــة؛ وهو التزام 
وصل أعلى مســتوياته في 2022م.

 وبينمــا ُيمّثــل هــذا االلتــزام أمًرا بالغ األهمية 
لمســتقبل البنك؛ فإنه ســيمكننا أيًضا من أداء 
دور فّعــال ومحــوري في المســاهمة بإحداث 
تغييــرات إيجابيــة ُتفضي إلى مســتقبل أفضل 

لمجتمعاتنــا ومســاهمينا والمجتمــع ككل.

وشــهد العــام 2022م إصــدار باكورة تقاريرنا حول 
الحوكمــة البيئيــة واالجتماعية والمؤسســية؛ 

وانطاًقــا من مبادرة الســعودية الخضراء؛ 
أطلقنــا مبــادرة زراعة 4 مايين شــجرة تمتد 

لـــ 10 ســنوات؛ أيًضــا قمنا بتطوير أول 
آلــة حاســبة عربية للبصمــة الكربونية في 

منطقة الشــرق األوســط وشمال إفريقيا.

هوية جديدة

أزحنــا الســتار فــي هذا العام عــن هويتنا الجديدة 
"بنكــي دائًمــا معك"، وأتــى إطاقنا لهويتنا 

لنؤكــد مــن خالهــا عراقتنا كجهــة مالية موثوقة 
طامحــة للمســتقبل واضعة نصــب أعينها الوصول 

إلى مســتهدفات التحول االســتراتيجي للبنك 
2025م، والتــي تتخطــى تطلعاتنــا الذاتية لما 

هو أبعد وأشــمل؛ حيث مســتهدفات رؤية 
المملكــة 2030، وتأتــي هذه الهوية لتجّســد 

مبادئنا الراســخة المبنية على أن اإلنســان هو 
جوهــر أولوياتنــا، وبــأن نكون األجــدر على تحقيق 

تطلعاتــه فــي تجربــة مالية مصرفية تزداد 
ثــراًء يوًمــا بعــد آخر، لنجعله دوًما الســّباق نحو 

األفضــل واألحــدث في عالــم الصناعة المصرفية.

وفــي هذا الســياق، تجــري عملية تحول نوعي 
داخلية على مســتوى القطاع ُترّكز في األســاس 

علــى خلــق القيمــة عبر حلــول ومنتجات مبتكرة 
ُتحّســن أوجــه الكفاءة، وتعــزز أتمتة العمليات 
ورقمنتهــا. كمــا نعكــف فــي البنك على رفع 

مســتويات رضا العماء وزيادة ســرعة تقديم 
الخدمــات باالســتفادة من التضافــر بين عمليات 

البنــك وتحســين مزيــج منتجاتنا. عاوة على 
ذلــك، فإننــا نعمــل علــى تطوير ُأطر عمل إدارة 

العاقــة وممثلــي المبيعــات لدينا؛ لضمان 
مزيــد من االنســجام والتوافق مــع ديناميكيات 
الســوق، مدعومين في ذلك بمشــروع منصة 

 ."RM Workbench" إلدارة العاقــة المصرفيــة

واتخذ القطاع أيًضا خطوات مهمة لتعزيز أهداف 
البنك االستراتيجية؛ من حيث تنمية محفظة 

اإلقراض، وتحسين مؤشرات األداء المالية.

كمــا واصلنــا تعزيــز مســاهماتنا المهمة في تمويل 
المشــاريع الخضراء خال 2022م، وعلى رأســها 

البرنامــج الوطنــي للطاقــة المتجددة، بتمويل 
قدره 7.4 مليار ريال ســعودي موزعة على 28 

مشــروًعا للطاقــة الخضــراء والمتجددة تتجاوز 
تكلفتهــا اإلجماليــة 52 مليار ريال ســعودي.
 أيًضــا واصلنــا رحلتنــا للتحــول نحو االقتصاد 

األخضــر منخفــض الكربــون من خال إصدارنا 
مؤخًرا ســندات اســتدامة بقيمة 750 

مليــون دوالر أمريكي كأداة اســتثمارية 
لتمويــل مجموعــة من المشــاريع الخضراء 

ومشــاريع الطاقة المتجددة في 
قطاعــات الطاقــة والمياه، وغيرها.

شكر وتقدير 

وفــي الختــام.. نتشــرف فــي بنك الرياض بأن نرفع 
أســمى آيات الشــكر والعرفان لمقام القيادة 

الرشــيدة متمثلة بخادم الحرمين الشــريفين 
وولــي عهــده األميــن -حفظهما الله ورعاهما-، 

كمــا أتقــدم بخالص شــكري وتقديري للبنك 
المركزي الســعودي وهيئة الســوق المالية 
وســعادة رئيس مجلس اإلدارة وألصحاب 
الســعادة أعضــاء المجلــس الموقرين على 

دعمهــم المتواصــل وتوجيهاتهم الســديدة، مع 
وافر الشــكر واالمتنان لمســاهمينا وعمائنا على 

ثقتهم، والشــكُر موصوٌل لكل أعضاء أســرة بنك 
الريــاض علــى تفانيهم ومســاهماتهم وأدائهم 
المتمّيــز خــال هذا العــام الحافل باإلنجازات.  

ونتطلــع جميًعــا إلــى عام آخــر يزخر بالنجاح 
واإلنجــازات لنتبــوأ -بعــون الله- الريادة، ونصبح 

البنــك المفضــل فــي المملكة بحلول عام 
2025م بتضافــر جهودنــا وتميــز خدماتنا والتزامنا. 

ق  والله الموفِّ

طارق عبد الرحمن الســدحان 
الرئيــس التنفيذي

المنشــآت الصغيرة والمتوسطة

يتســق اهتمامنا الكبير بقطاع المنشــآت 
الصغيــرة والمتوســطة مــع برنامج الدعم 

الحكومــي للقطــاع، فضًا عن تماشــيه 
مــع جهــود زيادة مســاهمة القطاع الخاص 

فــي الناتج المحلــي اإلجمالي الوطني.

ووفًقــا لبرنامــج كفالة؛ اســتحوذنا على 
22٪ من ســوق التســهيات االئتمانية 

للمنشــآت الصغيرة والمتوســطة في 
المملكــة، حتــى نهاية عام 2022م.

عنــا اتفاقية تعاون  باإلضافــة إلــى ذلك، وقَّ
مع "منشــآت" لدعم المنشــآت الصغيرة 

والمتوســطة من خال االســتفادة من مراكز 
المنشــآت الصغيرة والمتوســطة لبنك الرياض.

قطاع الخزانة واالســتثمار 

أدار قطاع الخزانة واالســتثمار الســيولة في 
البنــك بكفــاءة واقتــدار خال 2022م، ونجح 

فــي الحفــاظ علــى معدالت جيدة لرأس 
المــال والســيولة التــي تمتعت بوضع قوي 

ســاهم فــي دعــم نمــو البنك عبر إصدار ناجح 
لصكــوك مــن الفئــة األولى هذا العام.

وتمكــن القطــاع أيًضا مــن تخفيف المخاطر 
التــي تواجــه اســتثمارات البنك من خال 

التنفيذ الفّعال لسياســات التحوط، واســتباق 
زيادة أســعار الفائدة برفع مســتويات النقد، 
وهــي اســتراتيجية عملــت على حماية حصة 

كبيــرة مــن قيمــة محفظتنــا. كما أدى التخارج 
من عدٍد من االســتثمارات في توقيت 

مناســب إلى تحقيق مكاســب رأســمالية 
جيــدة، والحفــاظ على رأس المال.

إطــالق هويتنا الجديدة 

"بنكي دائًما معك"
عنــا اتفاقية تعاون مع  وقَّ
"منشــآت" لدعم المنشآت 

الصغيرة والمتوســطة

تمويل المشــاريع الخضراء

7.4 مليار ريال ســعودي
"بنك واحد، 
فريق واحد"
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نظرة عامة على األســواق االقتصادية
واصل القطاع المصرفي الســعودي مســاره اإليجابي 

 فــي عام 2022م، مدعومــًا بالنمو االقتصادي 
القوي الذي ســجلته المملكة والتقدم المتســارع 

نحــو تحقيــق أهداف رؤيــة المملكة 2030م رغم 
 الظــروف غيــر المواتية التي أثرت ســلبًا على 

األسواق العالمية.

نمو قوي لالقتصاد الســعودي

حافظ االقتصاد الســعودي على أداء قوي 
طــوال عــام 2022م ومــن المتوقع أن تتجاوز 

معــدالت النمــو خــال العام 8٪، مدعومًة 
باالنتعــاش الكبيــر الذي شــهدته القطاعات 

النفطية وغير النفطية على الســواء. وقد شــهد 
قطــاع النفــط توســعًا كبيرًا، حيث أدت زيادة 

إنتاج النفط وارتفاع أســعار الخام إلى تشــجيع 
نمــو القطــاع. وبالمثــل، نما القطــاع غير النفطي 
بشــكٍل ســريع بفضل االرتفاع المطرد لمعدالت 

االســتثمار واالســتهاك المحليين. ومع ذلك، 
فإن تأثير ارتفاع أســعار الســلع األساســية وزيادة 

معــدالت التضخــم في أوروبــا والواليات المتحدة 
خــال العام ســيؤثر علــى االقتصاد المحلي 
علــى المــدى المتوســط، في صورة ارتفاع 

لألســعار وخاصة أســعار السلع المستوردة. 

وفيما يتعلق بعام 2022م، فقد تم تعديل 
توقعاتنا لنسبة نمو الناتج المحلي اإلجمالي 
الحقيقي إلى 8.9٪ نتيجًة للتحسن المستمر 

في أوضاع أسواق النفط والنمو الجيد ألنشطة 
القطاع الخاص. وفي أعقاب هذه الموجة من 

النمو التي تعتبر األسرع على اإلطاق منذ عام 
2011م، فإننا نتوقع تباطؤ النمو االقتصادي 
العام المقبل وفق معطيات قوية تتمثل في 
انخفاض نسبي ألسعار النفط وتراجع معدالت 

نمو إنتاجه. وسيستقر نمو الناتج المحلي اإلجمالي 
في عام 2023م قريبًا من المتوسط اإلجمالي 

للعقد الماضي. وتشمل المخاطر المتوقعة 
استمرار رفع الفيدرالي األمريكي ألسعار الفائدة، 

وحدوث تباطؤ اقتصادي عالمي حاد، وأي تغيرات 
غير متوقعة تطرأ على حصص مجموعة أوبك 

وحلفاؤها من الدول المنتجة للنفط المعروفة ب 
"أوبك+". ولكن، تشير التوقعات أن الميزان المالي 

للمملكة سيحقق فائضًا هذا العام على المدى 
المتوسط ألول مرة منذ ما يقرب من عقد كامل، 
مما سيعزز بدوره المركز المالي للمملكة ويرسخ 

قدراتها في مواجهة الصدمات واألزمات العالمية. 

وتجــدر اإلشــارة إلــى أن المملكة حققت 
خــال عــام 2022م تقدمــًا كبيرًا على صعيد 

تحقيــق أهــداف رؤيــة المملكة 2030م. كما 
ســاهمت االســتراتيجية الوطنية لاستثمار 

وغيرهــا مــن البرامــج االقتصادية الوطنية 
الشــاملة بقوة في تعزيز مســاهمة القطاع 

الخــاص فــي االقتصــاد المحلي. ولعبت هذه 
البرامــج دورًا مهمــًا في تراجــع معدل البطالة 
بيــن المواطنيــن إلى أدنى مســتوى خال 10 

ســنوات، فضًا عن تســريع دمج المرأة في 
ســوق العمل. وعاوة على ذلك، تعكس 

ميزانيــة المملكــة لعــام 2023م التقدم المحرز 
علــى صعيــد تنفيذ المشــاريع الداعمة لنمو 

االقتصــاد الوطنــي وتنويع مصادره، وهو 
أحــد األهــداف المحورية لرؤية 2030م.

مرونة القطاع المصرفي الســعودي 

ترتكــز السياســة النقديــة فــي المملكة العربية 
الســعودية منــذ ثاثــة عقــود تقريبًا على مبدأ 

ربط ســعر صرف الريال الســعودي بالدوالر 
األمريكــي، األمــر الذي يوفر مصداقية للسياســة 
النقدية واســتقرارًا لألنشــطة التجارية وتدفقات 

الدخــل واألصــول الماليــة. ومع ذلك، فإن 
ربــط الريــال بالدوالر يعنــي محدودية الخيارات 

المتاحــة أمــام المملكــة فيما يتعلق بالسياســة 
النقديــة، فأســعار الفائــدة قصيرة األجل تتبع 

أســعار الفائدة األمريكية بشــكٍل وثيق. وقد قام 
االحتياطــي الفيدرالــي، الذي يتحكم في ســعر 

الفائــدة لودائــع الليلــة الواحدة في الواليات 
المتحــدة األمريكيــة، برفــع معدالت الفائدة 
ســبع مرات خال عام 2022م في محاولة 
لكبــح جمــاح التضخم وتبعــه البنك المركزي 

الســعودي وقام بتعديل أســعار الفائدة المحلية 
ســبع مرات أيضًا وهو ما اســتتبع زيادة كبيرة 

فــي ســعر الفائدة بيــن البنوك المحلية.

وحيــث أن البنــوك الســعودية تحتفظ بحصة 
كبيــرة مــن الودائــع الجارية، فإن هذه الزيادات 

في أســعار الفائدة بين البنوك أثرت بشــكل 
إيجابــي علــى األربــاح المصرفية. من ناحية 

أخرى، فإن زيادة أســعار الفائدة عادة ما تشــكل 
حاجــزًا أمــام بعــض فــرص االقتراض. غير أن هذا 

لــم يكــن هــو الحال في عام 2022م، حيث 
طغــى النمــو الكبير الذي شــهدته المملكة 
علــى أعــراض التدهور علــى المدى القصير.

توجد عاقة عكســية بين أســعار الفائدة 
والمعــروض النقــدي، ممــا يعني أن الزيادة 

في أســعار الفائدة تؤثر ســلبًا على المعروض 
النقــدي. ولكن زيــادة اإلنفاق الحكومي 

والنمــو المحلــي القــوي، نجحا في الحفاظ 
علــى المعروض النقدي عند مســتوياٍت 

جيدة. ورغم ذلك، شــهدت مكونات 
المعــروض النقــدي تغيــرات مهمة تمثلت 

فــي زيــادة الودائع ألجل والودائع االدخارية 
على حســاب الودائع تحت الطلب. 

تحديــات اقتصادية عالمية  

واجــه االقتصــاد العالمــي تحديــاٍت كثيرة خال العام 
2022م علــى خلفيــة تداعيات الصراع الجيوسياســي 

فــي أوروبــا، وأزمــة تكاليف المعيشــة الناجمة عن 
الضغــوط التضخميــة المســتمرة، وتباطؤ الطلب 

الصينــي. ومــن المقــرر أن تعجل اآلثار غير المباشــرة 
لهــذه الصدمــات بتباطؤ النشــاط االقتصادي العالمي، 

وهو ما ســيؤدي بدوره إلى تراجع مســتويات الثقة 
وزيــادة معــدالت التضخم وتشــديد األوضاع المالية. 
وقــد بــدأت البنــوك المركزية فــي جميع أنحاء العالم 

بالفعل في تبني سياســات نقدية متشــددة لمواجهة 
الضغــوط الناجمــة عن ارتفاع األســعار عالميًا. 

تعثــر النمــو االقتصــادي العالمــي بحلول الربع الثاني 
مــن عــام 2022م، وتشــير التوقعــات حاليًا إلى أن 

عــدة اقتصــادات حــول العالم بصــدد فترة ممتدة من 
تباطــؤ النمــو. حيــث مــن المرتقــب أن يتباطأ نمو الناتج 

المحلــي اإلجمالــي للواليــات المتحدة االمريكية بشــكل 
حاد إلى 1.0٪ في 2023م، في حين ســيصل إلى 

0.5٪ بمنطقــة اليــورو، فــي ظــل مخاطر من انخفاض 
اإلنتــاج فــي العديد مــن االقتصادات األوروبية خال 
أشــهر الشــتاء. وبالمثل، من المنتظر أن يتراجع النمو 

فــي الصيــن إلــى 3.2٪ هذا العام وســط التداعيات 
المســتمرة لقرارات اإلغاق وتعليق األنشــطة 

بســبب جائحــة كورونا وضعــف القطاع العقاري. 

تفاقمــت معــدالت التضخم علــى الصعيد العالمي 
خال عام 2022م الذي شــهد أيضًا تســارعًا حادًا 

فــي الضغوط الســعرية. وعانــت الواليات المتحدة 
وأوروبــا، علــى وجــه الخصوص، من معدالت 

تضخــم هــي األقســى منذ أربعة عقــود على خلفية 
اضطرابات سلســلة االمداد بســبب آثار الجائحة 

وأزمــة الطاقــة الناجمة عن الصراع الجيوسياســي 
فــي أوروبــا، فضــًا عن االرتفاع الحاد في أســعار 

الطاقــة، وخاصــة الغــاز الطبيعــي. وقد أجبر الخفض 
التدريجــي إلمــدادات الغاز الروســية إلى أوروبا هذا 

العــام االقتصــادات األوروبية على شــراء كميات أكبر 
من الغاز الطبيعي المســال من أســواق التســليم 

الفــوري، وهــو مــا نجم عنه ارتفاٌع في األســعار. 

دفعــت تلــك العوامــل باتجاه تشــديد األوضاع المالية، 
وتدخلــت البنــوك المركزية بقوة أكبر للســيطرة 

علــى جمــوح معــدالت التضخــم، مما أدى إلى تعزيز 
اإلجــراءات المتعلقــة بتحديد أســعار الفائــدة الحقيقية 

باالســتناد إلى آليات الســوق. وشــهدت أسواق 
األســهم فــي كثيــر مــن دول العالم تراجعًا حادًا خال 

العام، فيما ارتفعت عائدات الســندات االســمية، 
وارتفــع الــدوالر األمريكي بشــكل كبير أمام باقي 

العمــات، وتضاءلــت الرغبــة فــي المخاطرة. وقد ترتب 
على ذلك تدهور مؤشــرات العديد من األنشــطة 

االقتصاديــة وتراجــع حاد في ثقة المســتهلكين.

أســعار الفائدة الرســمية والتضخم

الناتــج المحلــي اإلجمالــي الحقيقي - النســبة المئوية للتغير الســنوي

تطورات ســوق العمل السعودي 

اإليــرادات والنفقات الحكومية 

المعروض النقدي وودائع البنوك - النســبة المئوية المرجحة للمســاهمة على أســاس ســنوي 
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نموذج أعمالنا

يســخر بنك الرياض قوته وقدراته 
الفريــدة لخلــق قيمة كبيرة 

ومســتدامة لجميع المساهمين، 
فــي ظل ســعيه نحو تحقيق رؤيته 

بــأن يصبــح الخيار األفضل بين 
البنــوك العاملــة في المملكة 

العربية السعودية.

مؤشــرات مالية قوية
موجــودات بقيمــة 360 مليار ريال ســعودي  •

قروض بقيمة 242 مليار ريال ســعودي  •
ودائع بقيمة 240 مليار ريال ســعودي  •

تصنيــف ائتماني قوي
BBB+ :فيتش  •

BBB+ :ســتاندرد أند بورز  •
A2 :موديز  •

التميز التشــغيلي
338 فرعــًا مرخصًا  •

2,250 جهــاز صراف آلي  •
189,270 نقطــة بيع  •

قوة رأس المال البشــري
5,590+ موظــف وموظفة  •

نســبة الســيدات من إجمالي موظفين البنك ٪28.5  •
نســبة التوطين ٪96  •

قوة االبتكار
•  إطــاق مركــز االبتكار الرقمي

إمكانــات قويــة في إدارة البيانات  •
إنشــاء نظام مصرفي مفتوح  •

شــركاء فــي تحقيــق رؤية المملكة 2030م
إطــاق مكتــب جديــد لتحقيق رؤية 2030م  •

•  تقديــم 75 مقترحــًا ومبــادرة تتعلــق بالرؤية منذ انطاق 
المكتــب. تــم توقيــع منهــا 30 اتفاقيــه وإطاق 19 برنامج

بنــك الريــاض هــو ثالــث أكبر البنوك فــي المملكة العربية 
الســعودية، ويتمتــع بحضــور عالمــي بارز يمّكنه من 

خدمــة عمائــه وخلــق قيمــة مضافة ألصحاب العاقة.

رؤيتنا
أن نكــون البنــك األكثر ابتــكارًا واألجدر بالثقة.

رسالتنا
مســاعدة شــركائنا ومجتمعنــا في تحقيــق تطلعاتهم 

كوننــا الشــريك المالي األكثــر موثوقية واهتمامًا.

قيمنا
نهتم  •

نتفوق  •
نعمل معًا  •

قطاعاتنا
الخدمــات المصرفية لألفراد  •

مصرفية الشــركات  •
الخزانة واالســتثمار  •

الرياض المالية  •

مساهمينا
2.32 ربحية الســهم  •

9.8٪ نســبة المســتثمرين األجانب المؤهلين  •

عمالئنا
2.3 مليــون عميل  •

82٪ مــن عمائنا مســجلين رقميًا  •

موظفونا
•  تحقيــق 76 نقطــة علــى مؤشــر بيئة العمل 

)OHI( مع نســبة مشــاركة ٪97
•  ُتمثــل المــرأة 39٪ مــن القوى العاملة 

المســتقطبة خال العام 2022م

عالمتنــا التجارية*
6.6+ مليــار ريــال ســعودي قيمــة العامة التجارية  •

•  84٪ معــدل رضــا العمــاء علــى منتجــات وخدمات بنك الرياض
AA تصنيــف العامــة التجارية  •

مجتمعاتنا
•  تســتهدف اســتراتيجيتنا للمســؤولية االجتماعية 

"ُبكــرة" 14 هدفــًا مــن أهداف األمم المتحــدة للتنمية 
المســتدامة الـ 17، وهي تمثل تجســيدًا اللتزامنا 
الراســخ بالجوانــب البيئيــة واالجتماعية والحوكمة

•  شــهادة مواءمــة: مازال البنــك محافظا على 
الفئــة الذهبيــة من "شــهادة مواءمــة" كبيئة عمل 

داعمة ومســاندة لألشــخاص ذوي اإلعاقة

* برانــد فاينانس

 خـلـــــق قـيــمــــــــة 
مستـــدامــــة

شركاؤناآليــات خلق القيمةجوانــب تميزنــا ومكامن قوتنا

360 مليار ريال سعودي
موجودات

ثالث أكبر
البنــوك في المملكة العربية الســعودية 

 14 أهــداف األمم المتحدة 
للتنمية المســتدامة

أهــداف برنامج "ُبكرة"

قطاعاتنا

 الخدمات 
 المصرفية 

لألفراد

 الخزانة 
واالستثمار

 مصرفية 
الشركات

 الرياض 
المالية
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االســتراتيجية ومؤشــرات األداء الرئيسية

في ظل التطورات المســتمرة 
التــي يشــهدها القطاع المصرفي 

الســعودي والعالمي على حد 
ســواء، برهن بنك الرياض على 

امتالكه مرونة اســتراتيجية 
واســتجابة سريعة تواكب 

المتغيــرات. حيث شــكلت االبتكارات 
التقنية المســتمرة والتنافســية 

المحتدمــة عامــاًل محفزًا أدى إلى 
مضاعفــة العمــل والجهد لتحقيق 

تحول اســتراتيجي شــامل للبنك، 
خاصــًة في ظــل التأثير لتداعيات 

جائحــة كورونــا على موظفينا 
وعملياتنــا وعمالئنا.

واســتكمًال لنجاح استراتيجية 
البنــك فــي إحداث تحول نوعي 

علــى مســتوى عمليات البنك 
وأنشــطته األساسية، وفي 

ســياق التزامنا الراســخ بدعم رؤية 
المملكة 2030م واالسترشــاد 
بهــا في صياغــة توجهاتنا، حّدثنا 

اســتراتيجيتنا للفتــرة من 2021م 
إلــى 2025م. وتتمحور هذه 

االســتراتيجية حــول تلبية احتياجات 
العمــالء والوصــول إلى تحقيق 
طموحنــا بــأن يصبح بنك الرياض 

الخيــار األفضــل في المملكة.

دوافعنا االســتراتيجية  

ســتعمل اســتراتيجيتنا على تســريع نمو البنك وتحفيز االبتكار، وتعظيم 
القيمــة التــي نحققهــا فــي القطاعات القائمة والمســتحدثة على الســواء؛ 

مــن خــال منتجــات وخدمــات مبتكــرة، إلى جانب المضــي ُقدمًا في جهودنا 
المســتمرة لتحســين تجربة عمائنا واالرتقاء بمســتوى خدماتنا.

 تسـريـــــــع النـمـــــــو 
واالبتـكــــــار

 •  نســتهدف بأن نكون البنك
 األكثــر ربحيــة في المملكة
مقارنــة بالبنوك المماثلة.

 •  نســتهدف بأن نكون البنك 
األكثــر كفاءة وفاعلية 
فــي المملكة مقارنة 

بالبنــوك المماثلة.

•  نســتهدف بأن نكون 
البنــك األكثر تطورًا 

وابتــكارًا واألعلى على 
صعيــد التمكين الرقمي 

في المملكة.

 •  نســتهدف بأن نكون أفضل
 بنــك في المملكة بالنســبة

للعمــاء، وأفضل بيئة 
 عمل

بالنســبة للموظفين.

األكثر
ربحية

األكثر
كفاءة

األفضل في 
االبتكار والتمكين 

الرقمي للعمالء

الخيار
األفضل

الركائز االســتراتيجية

 حــددت اســتراتيجيتنا الجديــدة عــددًا مــن المســتهدفات التــي يتوجب تحقيقها لكــي يصبح بنك الرياض 
أفضــل بنــك فــي المملكــة بحلــول عــام 2025 م. وذلك من خال أربعة محاور أساســية:

 •  نســب ربحية وعوائد
مختلفة

•  نســب كفاءة تشغيلية 
وإنتاجيــة مختلفة

•  مؤشــرات رضا العماء •  نســب رقمية مختلفة
والموظفيــن وبيئة العمل. 

•  العائــد على حقوق 
المساهمين: 

14.5٪)المرتبة 
الثالثــة في المملكة 
العربية الســعودية( 

•  العائــد على الموجودات: 
2.05٪ )المرتبة 

الثانيــة في المملكة 
العربية الســعودية(

•  توفيــر في التكاليف 
تقريبــًا بقيمــة 190 مليون 

ريال ســعودي في عام 
2022م؛ مــن خال 

مبــادرات توفير التكاليف.

•  معــدل التكلفة إلى 
الدخل ٪32.4.

 •  أكثــر مــن 72٪ من العماء
المصرفييــن الجدد 

تم اســتقطابهم عبر 
القنــوات الرقمية.

 •  أكثــر من 82٪ من 
عمائنا ســجلوا في 

الخدمــات الرقمية.

.OHI 76 مؤشــر بيئة العمل  •

•  فــوز قطاع رأس المال 
البشــري بثاث جوائز 

 ،CIPD مقدمــة من
وهــي: أفضل مبادرة في 
برامج التوجيه واإلرشــاد، 

المركــز الثاني لجائزة 
اســتراتيجية التوظيف 

وإدارة المواهــب، المركز 
الثانــي لجائــزة مبادرة التنوع 

والشــمول األكثر تأثيرًا.

•  84٪ وفق مؤشــر رضا 
العمــاء الصــادر عن البنك 

المركزي السعودي.
الركيزة

ستراتيجية
اال

ف
ص

الو
معايير 
 

س النجاح
قيا

ت عام 2022م
إنجــازا

 تسريع 
النمو واالبتكار

تحقيــق الكفــاءة من خالل الرقمنة

رفع درجة الفاعلية واالســتغال 
األمثل للموارد وشــبكة الفروع 

وتحقيــق أفضــل قيمة للمصروفات 
مــن خال عمليــات رقمنة متكاملة.

خلــق القيمــة من خالل االبتكار

 فتــح أســواق جديدة مــن خال المنظومات 
الرقمية، واآلليات التنافســية، 
ودمــج التحليات المتقدمة 

فــي األعمال االعتيادية.

تمكيــن التنفيــذ الفعال من 
خالل نموذج تشــغيل متطور

تطويــر البنيــة التحتية التقنية 
األساســية ونموذج التشغيل.
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حقق بنك الرياض 7,019مليون ريـال أرباحًا صافية لفترة االثني عشر شهرًا المنتهية في 31 ديسمبر 2022 م، بارتفاع ٪16.5 
عن نفس الفترة من العام السابق، والتي بلغت 6,025 مليون ريـال. وفي ظل المتغيرات والتحديات االقتصادية الراهنة 

استمر بنك الرياض في التركيز على األنشطة المصرفية الرئيسة والمحافظة على مركزه المالي؛ حيث سجل صافي القروض 
لف ارتفاعًا بلغت نسبته 11.5٪؛ حيث بلغت 242,365 مليون ريـال مقابل 217,290 مليون ريـال للعام السابق، وبلغت  والسُّ

ودائع العمالء 240,007 مليون ريـال مقابل 211,678 مليون ريـال للعام السابق؛ وذلك بارتفاع قدره 13.4٪، فيما بلغت 
الموجودات 359,653مليون ريـال مقابل 325,736 مليون ريـال للعام السابق وذلك بارتفاع قدره ٪10.4.

وبلغ إجمالي دخل العمليات 13,599 مليون ريـــال خال االثني عشــر شــهرًا المنتهية في 31 ديســمبر 2022م، 
مقابــل 11,568 مليــون ريـــال للفتــرة المماثلــة مــن العام الســابق بارتفاع قدره ٪17.6. 

وممــا يعكــس متانــة أصــول بنــك الريــاض، وتنــّوع منتجاتــه التمويليــة واالســتثمارية؛ اســتطاع بنك الرياض تحقيق ارتفاع فــي صافي دخل العموالت 
الخاصة التي بلغت 10,052 مليون ريـــال خال االثني عشــر شــهرًا المنتهية في 31 ديســمبر 2022م مقابل 8,293 مليون ريـــال عن الفترة المماثلة 

من العام الســابق وذلك بارتفاع قدره 21.2٪، كما بلغت ربحية الســهم خال نفس الفترة  2.32ريـــال مقابل 2.01 ريال للعام الســابق.. 

ويعــود ارتفــاع صافــي أربــاح بنــك الريــاض لاثنــي عشــر شــهرًا المنتهية في 31 ديســمبر 2022م، إلى ارتفاع إجمالــي دخل العمليات 
بنســبة 17.6٪، وارتفــاع صافــي دخــل العمــوالت الخاصــة بنســبه 21.2٪ عــن الفترة المماثلة من العام الســابق.

ملخــص لنتائــج بنــك الرياض المالية خالل الســنوات الخمس الماضية  

أ( فيمــا يلــي تحليــل ألهــم بنود قائمة المركــز المالي الموحدة: *

2018م2019م2020م2021م2022مالبيان )مليون ريـال(

الموجودات

نقديــة وأرصدة لدى البنوك والمؤسســات 
الماليــة األخرى والبنك المركزي الســعودي

53,98043,23255,57933,92427,352

242,365217,290191,347173,982151,025القروض والســلف، صافي

52,19658,63756,45053,36147,993االستثمارات، صافي

3,7743,0202,7522,4351,927ممتلــكات ومعــدات وعقارات أخرى

7,3383,5563,9612,0861,603موجودات أخرى

359,652325,736310,088265,789229,900إجمالي الموجودات

المطلوبات

38,76043,13441,78913,1248,581أرصــدة لدى البنوك

240,007211,678203,039194,518169,822ودائـــع العمــاء

24,71223,62420,90517,57514,723مطلوبات أخرى

56,17347,30044,35540,57136,774إجمالــي حقوق الملكية

* أعيــد تصنيــف بعــض أرقــام المقارنــة كي تتماشــى مع تصنيفــات الفترة الحالية.

ب( فيمــا يلــي تحليــل ألهم بنــود قائمة الدخل الموحدة:*

2018م2019م2020م2021م2022مالبيان )مليون ريـال(

إجمالــي دخــل العمليــات وصافي حصة بنك 
13,51911,53511,22410,8709,018الرياض في أرباح الشــركات الزميلة

5,6904,8175,7404,6384,302إجمالــي مصاريف العمليات

7,0196,0254,7155,6023,092صافــي الدخــل بعد الزكاة 

2.322.011.571.871.03ربح السهم )ريـــال سعودي( 

* أعيــد تصنيــف بعــض أرقــام المقارنــة كي تتماشــى مع تصنيفــات الفترة الحالية.
** تتضمــن أثــر تســوية المطالبــات الزكوية للفترات المالية الســابقة.

النتائــج المالية

مركـزنــــا المــــالي

الفروق الجوهرية في النتائج التشــغيلية عن نتائج الســنة الســابقة )مليون ريال( 

نسبة التغير٪التغيرات2021م2022 مالبيان

16.5٪7,0196,025994صافــي الدخــل بعد الزكاة

17.6٪13,59911,5682,031إجمالــي دخل العمليات

21.2٪10,0528,2931,759صافــي دخــل العموالت الخاصة

15.4٪2.322.010.31ربحية السهم

10.4٪359,653325,73633,917إجمالي الموجودات

-11.0٪)6,441(52,19658,637صافي االستثمارات

11.5٪242,365217,29025,075صافي القروض والســلف

13.4٪240,007211,67828,329ودائع العماء

* أعيــد تصنيــف بعــض أرقــام المقارنــة كي تتماشــى مع تصنيفــات الفترة الحالية.
** تتضمــن أثــر تســوية المطالبــات الزكوية للفترات المالية الســابقة.
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التحليــل الجغرافــي إلجمالــي إيرادات بنك الرياض والشــركات التابعة
بلــغ إجمالــي اإليــرادات للفتــرة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2021م من عمليــات داخل المملكة 

11,575مليون ريـــال، ومن خارج المملكة مبلغ 2,024 مليون ريـــال.

التحليــل الجغرافــي إلجمالــي إيــرادات بنــك الريــاض وشــركاته التابعة من داخل المملكة )مليون ريـــال(:

داخل المملكة العربية السعودية

المنطقة الشرقيةالمنطقة الوسطى*المنطقة الغربيةالسنة
إجمالي اإليرادات من داخل 

المملكة

20222,4426,8582,27511,575م

*  يتضمــن المبلــغ المحــدد للمنطقــة الوســطى إيــرادات اســتثمارات مركزيــة تخــص قطــاع االســتثمار والخزانــة بلغــت 3,655 مليــون ريـــال، وليســت مرتبطــة بقطــاع جغرافــي محــدد داخــل المملكــة، كمــا يتضمــن إيــرادات ذات صلة 
بمناطــق أخــرى ال يمكــن فصلها.

التحليــل الجغرافــي إلجمالــي إيــرادات بنــك الريــاض وشــركاته التابعة من خارج المملكة )مليون ريـــال(:

خارج المملكة

 إجمالي اإليرادات 
من خارج المملكة  السنة

دول مجلس التعاون 
ومنطقة الشرق 

أوروبااألوسط
أمريكا الشمالية 

مناطق أخرىجنوب شرق آسياوالالتينية

20221,007372472231502,024م

توزيعات األرباح

يلتــزم بنــك الريــاض باألنظمــة الســارية ذات العاقــة، ويتبــع السياســات التالية عند توزيع األرباح على المســاهمين:

ُيقتطــع مــا نســبته 25٪ مــن األربــاح الصافيــة لتكوين االحتياطــي النظامي. ويجوز وقف  أ( 
االقتطــاع متــى مــا بلــغ مجموع االحتياطــي مقدار رأس المال المدفوع.

بنــاًء علــى توصيــات مجلــس اإلدارة وإقــرار الجمعيــة العامــة، تــوزع األربــاح المقررة على المســاهمين من األرباح الصافية؛ كّل حســب عدد أســهمه. ب( 

وقــد أوصــى مجلــس اإلدارة بــأن تكــون توزيعات األرباح كما يلي:

)ألف ريال(

4,855,111األربــاح المبقــاة من عام 2021م

7,019,322صافــي الربــح بعــد الزكاة لعام 2022م

11,874,433المجمـــــوع

يتم تخصيصها وتوزيعها كالتالي:

895,500- اســتبعاد أدوات حقــوق الملكيــة المدرجــة بالقيمــة العادلــة من خال الدخل الشــامل اآلخر

)1,500,000(- األربــاح النقديــة الموزعــة علــى المســاهمين عــن النصف األول لعام 2022م

)1,950,000(- األربــاح النقديــة المقتــرح توزيعهــا علــى المســاهمين عــن النصف الثاني لعام 2020م

)64,673(- تكاليــف إصــدار صكوك الشــريحة األولى

)1,754,830(- المحــول إلــى االحتياطي النظامي

7,500,430األربــاح المبقاة لعام 2022م

وكان بنــك الريــاض قــد قــام بتوزيــع األربــاح علــى المســاهمين بتاريــخ 2022.08.11م عــن النصف األول بواقع 50 هللة للســهم الواحد. 
أمــا الجــزء المتبقــي مــن األربــاح المقتــرح توزيعهــا علــى المســاهمين عــن النصف الثاني من عام 2022م بواقــــع 65 هللة للســهم الواحد، 

فسيتـــم توزيعــه فــي حــال إقــراره مــن الجمعيــة العامــة، ليبلــغ بذلــك إجمالي التوزيعات عن كامل العــام 2022م مبلغ 3,450 مليون 
ريـــال، بواقع 1.15ريال ســعودي للســهم الواحد وبما يعادل 11.5٪ من القيمة االســمية للســهم، وذلك بعد خصم الزكاة.

التصنيــف االئتماني للبنك 

وكالة التصنيف طويل األجل قصير األجلالنظرة المستقبلية

إيجابيةBBB+F2فيتش

إيجابيةBBB+A-2ســتاندرد أند بورز

مستقرAP-1-2موديز

التمويل وســندات الدين المصدرة  

أغلــق البنــك بنجــاح أول إصــدار صكــوك اســتدامة ثانويــة مــن الفئــة األولــى بقيمــة 750 مليــون دوالر في فبراير 2022م، مما يجعلها أول صكوك اســتدامة 
مــن نفــس الفئــة علــى مســتوى العالــم. ويعــد معــدل الربــح البالــغ 4٪ ســنويًا أدنــى فارق ائتماني حققــه بنك خليجي على اإلطــاق للصكوك اإلضافية من 

 الفئــة األولــى. وقــد تجــاوزت طلبــات االكتتــاب حجــم المعــروض بمقــدار 4.3 مــرة، مما يؤكــد الثقة التي يوليها المســتثمرون للتوجه االســتراتيجي للبنك 
ومجلــس اإلدارة وفريق اإلدارة.

عــاوة علــى ذلــك؛ أصــدر البنــك صكــوكًا مــن الفئــة األولى بقيمة 3.75 مليار ريال ســعودي بعائد يبلغ ٪5.25، 
وهــو كذلــك أدنــى فــارق ائتمانــي يحققــه بنك محلي بالنســبة لصكوك الفئة األولى.

كمــا يؤكــد بنك الرياض ما يلي:

ال توجــد أدوات َدْيــن مصــدرة ِمن ِقَبل الشــركات التابعة.• 
توجــد قــروض ألجــل علــى الشــركات التابعــة مــع بنــك محلــي بمبلغ 259 مليون ريال ســعودي، كما في 31 ديســمبر 2022م. • 
لــم يصــدر أو يمنــح البنــك أي أدوات َدْيــن قابلــة للتحويــل، أو أي أوراق ماليــة تعاقديــة أو مذكــرات حقــوق اكتتــاب أو حقوق مشــابهة خال 2022م.• 
لــم يصــدر أو يمنــح البنــك أي حقــوق تحويــل أو اكتتــاب بموجــب أدوات َدْيــن قابلة للتحويل، أو أوراق • 

ماليــة تعاقديــة، أو مذكــرات حــق اكتتــاب، أو أي حقوق مشــابهة خال 2022م. 
لم يقم البنك أو أي من شــركاته التابعة بأي اســترداد أو شــراء أو إلغاء ألي أدوات َدْين قابلة لاســترداد.• 

اإلفصــاح عــن أســهم الخزينــة المحتفــظ بها ِمن ِقَبل بنك الرياض وتفاصيل اســتخداماتها

ال يحتفــظ بنــك الرياض بأي أســهم خزينة.

معايير المحاســبة المتبعة

يقــوم بنــك الريــاض بإعــداد قوائمــه الماليــة ويتــم مراجعتهــا مــن قبل مراجعي حســابات بنك الرياض طبقــًا للمعايير الدوليــة للتقرير المالي 
وتفســيراتها الصــادرة عــن مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة والمعتمــدة فــي المملكة العربية الســعودية والمعايير واإلصدارات األخرى 
المعتمــدة مــن الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن، وتماشــيًا مــع نظــام مراقبــة البنوك وأحكام نظام الشــركات بالمملكة والنظام 
األساســي للبنــك. وال توجــد هنالــك أي اختافــات جوهريــة عــن معاييــر المحاســبة الصادرة عن الهيئة الســعودية للمحاســبين القانونيين. 
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المدفوعــات النظامية  

ال توجــد علــى بنــك الريــاض مدفوعــات نظاميــة نهائيــة مســتحقة الســداد عــن عام 2022م عدا مــا هو وارد بالبيان أدناه:

بيان

ألف ريـال

المستحقالمسدد

 809,115الــزكاة الشــرعية – الهيئــة العامــة للــزكاة والضريبــة والجمارك )مــا يخص العام المالي 2022(*

-58,556ضرائــب تحملهــا بنــك الريــاض نيابــة عــن بعض الجهات غير المقيمة )حســب شــروط التعاقد(

-22,654ضرائــب مســتحقة علــى فــروع بنــك الريــاض الخارجية لصالح الجهات الرســمية خارج المملكة

-112,713المؤسســة العامــة للتأمينات االجتماعية

-2,511تكاليف تأشــيرات وجوازات

-9,031أي مدفوعــات نظاميــة أخرى**

* ســيتم ســداد الزكاة الشــرعية عن عام 2022م بحد أقصى 30 أبريل 2023م.
** رســوم حكومية.

بنــك الريــاض ملتــزم باالتفاقيــة التــي أبرمــت مــع هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمارك في 20 ديســمبر 2018م على تســوية المطالبات الزكوية 
للســنوات المالية الســابقة، وحتى نهاية الســنة المالية 2017م مقابل دفع مبلغ قدره 2,969,722,864 ريال. وقد تم ســداد دفعة مقدمة 

من هذه التســوية خال 2018م، مع االلتزام بســداد الباقي على خمســة أقســاط متســاوية خال خمس ســنوات تبدأ في 1 ديســمبر 2019 
وتنتهي في 1 ديســمبر 2023م. تم ســداد القســط األول، الثاني، الثالث والرابع في 2019م, 2020م و2021م و2022م على التوالي.

المخالفــات والجزاءات النظامية

يطبــق بنــك الريــاض خــال ممارســة أعمالــه اليوميــة جميــع األنظمة المصرفيــة واللوائح والقواعد التنظيميــة الصادرة عن الجهات 
اإلشــرافية، ويحــرص بنــك الريــاض علــى الحــد مــن حدوث أي مخالفــات والقيام باإلجراءات التصحيحيــة الازمة حال حدوثها.

قــرارات البنك المركزي الســعودي الجزائية:

موضوع المخالفة

السنة المالية 2021مالسنة المالية 2022م

عدد القرارات الجزائية

إجمالي مبلغ 
الغرامات المالية 
عدد القرارات الجزائيةبالريال السعودي

إجمالي مبلغ 
الغرامات المالية 
بالريال السعودي

3116,348,060196,704,320مخالفــة تعليمــات البنك المركزي اإلشــرافية

مخالفــة تعليمــات البنــك المركزي الخاصــة ببذل العناية 
2400,00062,126,000الواجبــة فــي مكافحة غســل األموال وتمويل اإلرهاب

34,124,04084,209,250مخالفــة تعليمــات البنــك المركزي الخاصــة بحماية العماء

0000مخالفــة تعليمــات البنــك المركــزي الخاصة ببــذل العناية الواجبة

مخالفــة تعليمــات البنــك المركزي الخاصة بمســتوى أداء 
6115,0005407,367أجهــزة الصــرف اآللي وأجهزة نقاط البيع وســداد

المخالفــات والجــزاءات النظاميــة المفروضــة مــن الجهــات اإلشــرافية أو التنظيميــة أو القضائية األخرى في عام 2022:

عدد الغراماتتصنيف المخالفةالجهة
إجمالي مبلغ الغرامات 

المالية بالريال السعودي

أمانــات وجهــات حكومية أخرى 
رســوم غرامات لوح ورخص مواقع 

1534,900أجهــزة صــرف آلي، وغرامات أخرى

المعامــالت مــع األطراف ذات العالقة

يوضــح البيــان التالــي األرصــدة الناتجــة عــن معامــات األطــراف ذات العاقــة كما في 31 ديســمبر 2021م، والتي تمت خال دورة 
أعمــال بنــك الريــاض العاديــة، وفقــًا لتعريــف األطــراف ذات العاقــة في المادة األولى من الئحة حوكمة الشــركات:

البيان

بآالف الريـاالت

اإلجمالي

7,125,700قروض وسلف

28,810,141ودائع العماء

)2,805(المشــتقات )بالقيمــة العادلة(

10,412,915التعهــدات وااللتزامــات المحتملــة )غيــر قابلة للنقض( 

312,259دخــل عموالت خاصة 

751,188مصاريــف عموالت خاصة 

429,764دخــل األتعــاب والعموالت، صافي 

355,007مصاريــف تشــغيلية متنوعة
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تتضمــن المعامــات مــع األطــراف ذات العاقــة مجموعــة مــن األعمــال والعقود التي تتم لحســاب بنك الرياض والتي 
يمتلك فيها الســادة أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة مباشــرة أو غير مباشــرة فيها وهي على الشــكل التالي:

نهاية العقدالمالكاسم الطرف ذو العالقةطبيعة العقد
قيمة العقد 

السنوية 

إيجار مقر فرع شــارع الســتين 286 
للمعــارض رقــم )1، 2، 3، 5( - الريــاض.

عضو مجلس اإلدارة األســتاذ/ هاني 
عبداللــه الجهنــي يعمل في شــركة حصانة 

االســتثمارية، وهي الذراع االســتثماري 
للمؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعية.

المؤسســة العامة 
للتأمينــات االجتماعية

2026/08/08600,000م

إيجــار مبنــى اإلدارة العامة 
.A1 ) واحــة غرناطة(

عضو مجلس اإلدارة األســتاذ/ هاني 
عبداللــه الجهنــي يعمل في شــركة حصانة 

االســتثمارية، وهي الذراع االســتثماري 
للمؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعية.

المؤسســة العامة 
للتأمينــات االجتماعية

2024/08/1431,068,444م

إيجــار عــدد 20 موقفــًا بغرناطة بزنس لمديري 
العاقــة في قطاع مصرفية الشــركات

عضو مجلس اإلدارة األســتاذ/ هاني 
عبداللــه الجهنــي يعمل في شــركة حصانة 

االســتثمارية، وهي الذراع االســتثماري 
للمؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعية.

المؤسســة العامة 
للتأمينــات االجتماعية

2022/08/14م 
تحت التجديد

199,226

إيجار فرع المربع 218 شــارع 
الملــك عبدالعزيز بالرياض

عضو مجلس اإلدارة األســتاذ/ هاني 
عبداللــه الجهنــي يعمل في شــركة حصانة 

االســتثمارية، وهي الذراع االســتثماري 
للمؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعية.

المؤسســة العامة 
للتأمينــات االجتماعية 

2023/07/20400,000م 

 Connectivity Services عقــد تقديم
لمبنــى اإلدارة العامة-غرناطة

األســتاذ / معتز بن قصي الغزاوي 
عضو بمجلس إدارة الشــركة

شــركة اتحاد اتصاالت 
- موبايلي

2024/02/17447,888م

)SIM( األســتاذ / معتز بن قصي الغزاوي عقد توفير 300 شــريحة اتصال ســريعة
عضو بمجلس إدارة الشــركة

شــركة اتحاد اتصاالت 
- موبايلي

2023/03/31489,600م

 SAMA Joint Network )SJN(
Connectivity Renewal + Upgrade

األســتاذ / معتز بن قصي الغزاوي 
عضو بمجلس إدارة الشــركة

شــركة اتحاد اتصاالت 
- موبايلي

2024/07/2497,200م

إيجــار موقــع صراف آلي فندق 
الماريوت –الرياض

رئيــس مجلــس اإلدارة المهندس/ عبدالله 
محمد العيســى رئيس مجلس إدارة الشــركة

2025/11/2230,000مشــركة دور للضيافة

إيجــار موقــع صراف آلي بفندق أم 
القــرى مــكارم - مكة المكرمة

األســتاذ محمد ابراهيم العيســى 
والــد رئيــس مجلس إدارة البنك 

المهنــدس/ عبدالله محمد العيســى

شــركة محمد إبراهيم 
العيسى وأوالده

2021/02/2018,000م

اإلفصــاح عــن بيانات المنشــآت الصغيرة والمتوســطة ومتناهية الصغر

1- اإلفصــاح النوعي:
التعريــف المعتمــد للمنشــآت الصغيرة والمتوســطة ومتناهية الصغر:

تــم تصنيــف المنشــآت متناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة وفقًا لتعريفات البنك المركزي الســعودي.

المبــادرات التــي اتخذهــا بنــك الريــاض لدعــم هــذه المنشــآت إضافــة إلــى عدد الموظفين ومبــادرات التدريب وورش العمل المقدمــة للعماء والموظفين 
لعام 2022م:

الصغيرة والمتوسطة * متناهية الصغر2022م

مصرفية الشــركاتمصرفية األفرادالقطــاع الذي تتبعه

الشــركات الصغيرة شبكة الفروعاإلدارة التــي تتبعها
والمتوسطة

28187عــدد الموظفيــن الذين يخدمون الشــريحة

20157عدد الموظفين الذين تم منحهم دورات تدريبية

58280عــدد أيــام التدريب المقدمــة للموظفين

23,6043959عــدد العمــاء الذين تــم منحهم دورات تدريبية

13,1922047عــدد ورش العمــل التــي تــم تقديمها للعماء

23061عــدد أيام التدريــب المقدمة للعماء

جميــع فــروع بنك الرياض في عــدد المراكــز أو الفــروع التــي تقدم الشــريحة فيهــا خدماتها للعماء
جميــع مناطــق المملكة تخدم 

شــريحة متناهية الصغر.

مراكز المنشــآت الصغيرة 
والمتوسطة

29

* بحســب التصنيف الجديد تم دمج شــريحة الشــركات الصغيرة والمتوســطة معًا لتصبح شــريحة واحدة.

الجوائــز التــي حصــل عليهــا البنــك فــي قطاع المنشــآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوســطة خالل العام 2022م:
جائــزة "التميــز فــي خدمــات المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة" من منتدى الخدمــات المصرفية المفتحة. • 
جائــزة "أفضــل بنــك لألعمــال المصرفيــة للمنشــآت الصغيرة والمتوســطة فــي المملكة العربية الســعودية" من يوروموني.• 
أعلــن "برنامــج ضمــان التمويــل للمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة )كفالــة(" حصول بنك الريــاض على المرتبة األولى • 

من حيث قيمة التمويل والكفاالت وعدد المنشــآت المســتفيدة" للســنة السادســة على التوالي.

المبــادرات التــي اتخذهــا بنك الرياض لدعم هذه المنشــآت:
طــرح وتطوير المنتجات:  .1

إطــاق تجريبــي لمنصــة تمويــل رقميــة خاصــة بتمويــل المنشــآت الصغيــرة ومتناهية الصغر، إضافة إلى فتح الحســابات • 
الجاريــة وتقديــم الحلــول المصرفيــة المتعلقــة بــإدارة النقــد )نقاط البيــع، منتج الرواتب( وغيرها.

التكامــل اإللكترونــي مــع "بوابــة التمويــل" فــي خطوة ستســاهم في زيادة الدعــم المقدم لعماء • 
المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة وتنويــع فرص التمويــل المتاحة لهم.

تمــت الموافقــة علــى سياســة بطاقــات االئتمــان لــرواد األعمــال من قبل لجنــة إدارة مخاطر مصرفية األفراد.• 
تم التنســيق مع بنك المنشــآت الصغيرة والمتوســطة وتمال بخصوص إنهاء اإلجراءات المتعلقة بـــمعايير • 

قبــول المخاطــر ومعاييــر قبــول األعمــال لمنتجاتهــم الخاصة بمنشــآت متناهية الصغر.
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البرامج واالتفاقيات:  .2

وّقــع البنــك اتفاقيــة تعــاون مــع "منشــآت" لتطوير األعمال في قطاع المنشــآت الصغيرة والمتوســطة. • 
وّقــع البنــك اتفاقيــة تعــاون مع "منشــآت" لتوعية المنشــآت الصغيرة ولمتوســطة بأفضل الممارســات الماليــة والتمويلية. • 
توقيع اتفاقية تعاون وشــراكة اســتراتيجية إلطاق التمويل المشــترك مع بنك المنشــآت • 

الصغيــرة والمتوســطة لتقديــم منتجــات وحلول تمويلية بميزات تنافســية.

افتتــاح المراكز الجديدة:  .3

تدشــين مركــز بنــك الريــاض للمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة فــي مدينة الرياض بحضور ورعايــة معالي وزير التجارة • 
رئيــس مجلــس إدارة الهيئــة العامــة للمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة الدكتور ماجد بــن عبدالله القصبي.

تدشــين مركز بنك الرياض للمنشــآت الصغيرة والمتوســطة في مدينة جدة.• 

الرعايات والمشــاركة في المعارض:  .4

الراعــي الرســمي للمؤتمــر العالمــي لريادة األعمال 2022.• 
المشــاركة مــع البرنامــج الوطنــي لتنميــة تقنيــة المعلومــات LEAP22 الــذي يعــد أضخم حــدث تقني دولي على اإلطاق تســتضيفه المملكة.• 
الراعــي الرئيســي لحاضنــة ريــادة األعمال التابعة لغرفة الشــرقية.• 
الراعي الرئيســي لملتقى المنشــآت الصغيرة والمتوســطة الخاص بغرفة الشــرقية.• 
الراعــي الرئيســي لمركــز ريــادة األعمــال التابــع لغرفــة الرياض، وللجنة ريادة األعمــال التابعة لغرفة الرياض.• 
الراعــي الرســمي منتــدى ومعــرض التجــارة اإللكترونية "ايشــوب" بمدينة حفر الباطن.• 
 •"Mapping Riyadh's Tech Sector" الراعي الرئيســي لدراســة
يحتضــن مركــز المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة الرئيســي لبنــك الريــاض فــي مدينــة الرياض مركز ريادة األعمــال التابع لغرفة الرياض.• 
شــارك البنك في العديد من الجلســات التوعوية مع شــركاء البنك من الغرف التجارية.• 
شــارك البنــك فــي العديــد مــن اللقــاءات التوعوية في اليوم العالمي للمنشــآت الصغيرة • 

والمتوســطة بالتعــاون مــع منشــآت في مختلف المناطــق حول المملكة.
شــارك البنك في العديد من الجلســات التوعوية مع مجموعة من الشــركاء لاحتفال باليوم • 

العالمــي للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة التــي تنظمه األمم المتحدة.

2- اإلفصــاح الكمي:

2022م

بآالف الرياالت السعودية

اإلجماليالمتوسطةالصغيرةمتناهية الصغر

3,992,91910,055,97920,782,82534,831,723القــروض للمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة – بنــود داخل الميزانية

القروض للمنشــآت الصغيرة والمتوســطة – بنود 
1,087,9453,470,1368,887,80313,445,884خــارج الميزانية )القيمة االســمية(

القروض داخل الميزانية للمنشــآت الصغيرة والمتوســطة 
27.41٪16.35٪7.91٪3.14٪كنســبة مــن إجمالي القــروض داخل الميزانية

القروض خارج الميزانية للمنشــآت الصغيرة والمتوســطة 
21.58٪14.27٪5.57٪1.75٪كنســبة مــن إجمالي القــروض خارج الميزانية

5,33315,98815,31036,631عــدد القروض )داخــل وخارج الميزانية(

3,6274,5771,7359,939عــدد عمــاء القروض )داخــل وخارج الميزانية(

9548,5553,68913,198عــدد القــروض المضمونــة مــن برنامج "كفالة" )داخــل وخارج الميزانية(

308,9633,992,8923,841,6928,143,547إجمالــي القــروض المضمونــة من برنامج "كفالــة" )داخل وخارج الميزانية(

2021م

بآالف الرياالت السعودية

اإلجماليالمتوسطةالصغيرةمتناهية الصغر

2,523,0418,372,98718,532,06429,428,092القــروض للمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة – بنــود داخل الميزانية

القروض للمنشــآت الصغيرة والمتوســطة – بنود 
1,426,7092,873,8148,357,84912,658,372خــارج الميزانية )القيمة االســمية(

القروض داخل الميزانية للمنشــآت الصغيرة والمتوســطة 
25.33٪15.95٪7.21٪2.17٪كنســبة مــن إجمالي القــروض داخل الميزانية

القروض خارج الميزانية للمنشــآت الصغيرة والمتوســطة 
23.23٪15.34٪5.27٪2.62٪كنســبة مــن إجمالي القــروض خارج الميزانية

3,28112,80513,86929,955عــدد القروض )داخــل وخارج الميزانية(

2,1163,4141,4206,950عــدد عمــاء القروض )داخــل وخارج الميزانية(

8196,9413,42011,180عــدد القــروض المضمونــة مــن برنامج "كفالة" )داخــل وخارج الميزانية(

207,4602,800,8474,040,8897,049,196إجمالــي القــروض المضمونــة من برنامج "كفالــة" )داخل وخارج الميزانية(
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لمحــة عــن مصرفية األفراد 2022

صافي الدخل

785 مليار ريال سعودي
واصــل قطاع مصرفية األفراد 

جهــوده نحو تنفيذ اســتراتيجيته 
خــالل عــام 2022م، ُمحرزًا تقدمًا 

يتوافــق مع أهدافه االســتراتيجية 
وتحقيــق أفضــل قيمة للبنك.

إجمالي الودائع

٪ 8
ارتفعــت درجة التقييم على مؤشــر 

)NPS( نســبة توصية العميل

٪26
ســجلت درجــة تقييم أجهزة الصراف 
اآللي نســبة أكثر من العام الســابق

٪14

 مســاهمة القطاع في إجمالي 
الدخل التشــغيلي

٪29.4

ارتفــع إجمالــي قيمة العالقة 

٪15

زادت قاعــدة عمــاء المصرفية الخاصة

٪13
كمــا واصــل قطــاع مصرفية األفراد جهوده 
نحــو تنفيــذ اســتراتيجيته خال عام 2022م، 

ُمحــرزًا تقدمــًا يتوافق مع أهدافه االســتراتيجية 
وتحقيــق أفضــل قيمة للبنك، وواصل مســيرة 

نمــوه علــى مســتوى الموجودات والمطلوبات، 
في حين ســجلت ودائع العماء نموًا بنســبة 

13.4٪ مقارنــة بعــام 2021م. وال يــزال التمويل 
العقــاري هو المنتج األساســي للقطاع 
مســجًا نموًا بنســبة 21٪ لهذا العام. 

شــّكل القطاع نســبة 29.4٪ من إجمالي 
الدخل التشــغيلي للبنك، وقفزت مســاهمته 

فــي صافــي القــروض اإلجمالية إلى ٪37 
مقارنة بنســبة 36٪ في عام 2021م.

أثمــرت جهــود تحســين تجربــة العميل عن نتائج 
ملحوظــة هــذا العــام؛ حيث ارتفعت درجة 
التقييم على مؤشــر نســبة توصية العميل 

)NPS( بشــكل عام. تحســنت درجة تقييم الفروع 
بنســبة 26٪ مقارنة بعام 2021م، وســجلت 

درجــة تقييــم أجهزة الصراف اآللي نســبة ٪14 
أكثــر مــن العام الســابق. كمــا ارتفعت نتائج 

تقييمــات كل مــن موبايــل الرياض وأون الين 
الريــاض بنســبة 2٪,ارتفعت درجــة تقييم مركز 

االتصال بنســبة 23٪ مقارنة بعام 2021م.

أطلــق بنــك الرياض هــذا العام هوية جديدة 
لفروعــه لتعزيــز حضوره وتحســين صورته 
في أذهان العماء. وقد تم التدشــين 

الفعلــي للهويــة الجديــدة في فروع مختارة 
اتســمت بأســلوب مبدع في التصميم، 

بمــا فــي ذلك شــعار بنك الرياض الجديد 
الــذي ينبــض بالحيوية والحداثة واللمســة 
العصريــة. وتــم االنتهــاء بالفعل من وضع 

الخطــط المتعلقــة بمواصلــة أعمال التجديد 
فــي الفــروع األخرى خال عام 2023م.

لقــد كان عــام 2022م عامًا حافاًل 
حقــق البنــك كثيرًا من اإلنجازات، 

وركــز جهوده نحــو مواصلة النمو، 
وقد تجســد هذا النجاح في توجه 

القطــاع نحو تعزيز مســتويات 
الرقمنة لمنتجاته وتوســيع 

نطــاق اســتخدام قنواته الرقمية. 
وشــكل االبتكار ركيزة أساســية 

لجميع المبادرات االســتراتيجية 
لدعــم القطاع فــي تحقيق ميزة 
تنافســية، وتحقيــق أفضل قيمة 
ممكنــة للعميــل، ومواصلة نمو 

أنشطة القطاع.

إنجــازات وجوائز مرموقة

أســهمت إنجــازات مصرفيــة األفراد في حصد 
البنــك لعــدد مــن الجوائز خال عام 2022م. 

فقــد حصــد البنــك جائزة "أفضــل جهة تمويلية 
تطــورًا" وجائــزة "أفضل عرض تســويقي" من 

برنامــج ســكني. واختيــر البنك مــن قبل منظمة 
برايفت بانكر إنترناشــيونال كأفضل اســتراتيجية 

نمــو اســتثنائية للمصرفيــة الخاصة، باإلضافة 
إلــى المركــز الثاني كأفضــل برنامج لتدريب 

وتطويــر مديــري عاقــة المصرفية الخاصة. 
كمــا حصــل علــى جائزتي أفضــل مصرفية خاصة 

فــي المملكــة لعــام 2022م المقدمة من 
قبــل ارابيــان بزنــس و بــي دبليو ام ذا بانكر.

المصرفيــة الخاصــة والمصرفية المميزة

تديــر المصرفيــة الخاصة ثاثــة مراكز مخصصة 
لخدمــة كبــار العماء فــي الرياض وجدة والخبر. 

وقــد زادت قاعــدة عمــاء المصرفية الخاصة 
بنســبة 13٪ فــي عــام 2022م، مقارنة بالعام 
الســابق. وارتفع إجمالي الودائع بنســبة ٪8. 

كمــا ارتفــع إجمالــي قيمة العاقة بنســبة ٪15. 
ويعــود الفضــل في نمــو المصرفية الخاصة 
بدرجــة كبيــرة إلى تقديــم مجموعة منتجات 

اســتثمارية متنوعــة لعمائنــا، يقــوم على خدمتها 
مديــرو عاقــات على درجــة عالية من الكفاءة.

المراجعة التشــغيلية

تعــزيـــــز أداء األعمـــــــال

مصرفية األفراد

 االنتشار الرقمي 

440
نقطة أساس

بنك الرياض التقرير الســنوي 2022

49 48

القوائم الماليةالجوانب البيئية واالجتماعية والحوكمةالمراجعة االستراتيجيةنـظــرة عــامــة



تــم إطــاق الهوية الجديــدة للمصرفية الخاصة 
فــي عــام 2021م؛ حيــث تم تدشــينها في مركز 

المصرفيــة الخاصــة فــي الرياض، وخال عام 
2023م ســيتم اســتكمال أعمال التجديد في 

مركــزي جــدة والخبر. كمــا أطلق بنك الرياض 
برنامجــه األول للمصرفيــة الخاصــة لمديري 
العاقــات بالشــراكة مــع "فيتش ليرنينج". 

ويهــدف البرنامج إلى تحســين المهارات 
الفنيــة والســلوكية لمديري العاقة.

ويواصــل القطــاع نموه في شــريحة المصرفية 
المميــزة مــن خــال تخصيص 32 مركزًا 

للخدمــات المصرفيــة الماســية؛ و167، مركزًا 
للخدمــات المصرفيــة الذهبيــة؛ لجذب كبار 

العمــاء وودائعهــم. وقد زادت قاعدة 
عمــاء المصرفيــة المميزة بنســبة 2٪ في 

عــام 2022م مقارنــة بعام 2021م. 

تســريع التحول الرقمي

تواكبــت عمليــة التحــول الرقمي مع تجربة 
العمــاء خــال عام 2022م، حيث واصلت 

مصرفيــة األفــراد جهودها في االبتكار لتوســيع 
قاعــدة عمائهــا وتلبيــة متطلباتهم. ارتفع 

االنتشــار الرقمي بمقدار 440 نقطة أســاس في 
عــام 2022م مقارنــة بعــام 2021م. وزاد عدد 

الحســابات الجارية الجديدة التي تم اســتقطابها 
مــن خــال القنوات الرقمية بنســبة ٪15.

نجحــت مصرفيــة األفراد في اســتقطاب العماء 
مــن خــال مجموعة مــن المنتجات والخدمات 

الرقميــة الجديــدة خــال عام 2022م، منها 
اإلطــاق التجريبــي لتطبيــق "بوكي"، وهو أحد 

الحلــول المصرفيــة؛ حيــث يعمــل كمحفظة رقمية 
للعمــاء المهتميــن بالتكنولوجيــا. وأطلقنا 

بشــكل تجريبــي أيضًا أعمــال التأمين المصرفي، 
والتــي ســُتقّدم حلواًل متنوعــة للتخطيط المالي 

ومنتجــات تأمينيــة متنوعــة تغطي مجاالت 
الســفر والســيارات وتغطية الحوادث الشــخصية 

والمنتجــات التــي تلبــي احتياجات األعمال.

قــام القطــاع خــال هذا العــام بتجربة حل رقمي 
لألفــراد الراغبيــن بتملك المســاكن يتضمن إضافة 

العمــاء رقميــًا لتســهيل عملية الحصول على 
منتجــات التمويــل العقــاري. والبنك بصدد إطاق 
المرحلــة األولــى مــن تطبيق "إدارة"، وهو تطبيق 

جوال مســتقل إلدارة العقارات، كجزء من 
المنظومــة الرقميــة المتطــورة للتمويل العقاري.

أضفنــا كذلــك خيارات جديــدة إلى منصة "توكن"، 
التــي ُتعــد أول تطبيــق جوال مصرفي مســتقل 

لألطفــال فــي المملكــة. تضمنت التحديثات 
وضع مســتهدفات للمســتخدمين األطفال 

وقــدرة األمهــات على تســجيل أطفالهم. عاوة 
علــى ذلــك، وقّعنا مذكرة تفاهم مع شــركة 

تطوير التعليم القابضة لتســجيل المؤسســات 
التعليميــة الســتخدام منصة "توكن". 

كمــا قمنــا بتطوير الحلــول الرقمية لعماء 
المنشــآت متناهيــة الصغر والصغيرة 

والمتوســطة مع التركيز بشــكل أساســي 
على اســتقطاب رواد األعمال وتوفير أدوات 

إدارة أعمــال شــاملة، كما تــم إتاحة عملية 
فتح الحســاب رقميًا للشــركات الصغيرة 

فــي الربــع الرابع من عام 2022م. 

يوجــد كذلــك المزيد مــن التطورات الرقمية 
قيــد التنفيــذ، منهــا عملية بيع بطاقات 

االئتمــان، فضــًا عن الحلــول الرقمية للتمويل 
العقاري وتمويل الســيارات وخدمات 

ما بعد البيع. كما تم تدشــين إشــعارات 
الرســائل التســويقية لمصرفية األفراد.

عمليــة التحــول الرقمــي داخل الفروع ما 
تــزال مســتمرة بتركيــب 100 جهاز للخدمة 
الذاتيــة للعمــاء لطباعة بطاقات الســحب 
والبطاقــات االئتمانية، وطلب كشــوفات 

الحســابات، وتحديــث المعلومــات. ونجحنا خال 
هــذا العــام في تحويــل رحلة عماء القروض 

الشــخصية داخــل الفــرع لتصبح غير ورقية. 

إضافــة إلــى ذلك، قمنــا بتطبيق المصادقة 
الرقميــة مــن خال بصمــات األصابع لتنفيذ 

العديــد مــن المعامات المتعلقــة بالمنتجات 
والخدمــات داخــل الفــرع. كما تم تقديم 

جهــاز إدارة عاقــات العمــاء إلجراء بعض 
العمليــات من خــال جهاز متنقل.

المواءمــة مع رؤية 2030 

تهــدف اســتراتيجية مصرفيــة األفراد إلى دعم 
نمــو المملكــة تماشــيًا مــع رؤية المملكة 2030. 

وتتزامــن جهودنــا لتقديم حلول رقمية شــاملة 
للشــركات الناشــئة والشــركات الجديدة مع 
التوجه بزيادة مســاهمة المنشــآت متناهية 

الصغــر والصغيرة والمتوســطة والقطاع 
الخــاص في الناتــج المحلي اإلجمالي. 

نحــن ملتزمــون تحــت مظلــة هذه الرؤية برفع 
نســبة ادخار األســر وتعزيز الثقافة المالية. 
فنحــن نعمــل على تقديــم منتجات وخطط 

ادخاريــة جديــدة متوافقة مع أحكام الشــريعة 
اإلســامية إلضافتها إلى خدمات "ادخار" 

و"وازن" الحاليــة. إضافــة إلى ذلك، سيســهل 
برنامــج التأميــن المصرفــي توفير مدخرات طويلة 

األجــل للعمــاء بما يتماشــى مع رؤية 2030. 

تشــارك مصرفية األفراد في أولوية رؤية 
2030 برفع نســبة ملكية المســاكن بين 
المواطنين الســعوديين في إطار ســعينا 

لتنويــع خطــوط منتجاتنا االســتهاكية. وقمنا 
بتوســيع نطاق خيارات التمويل لدينا لتشــمل 
البنــاء الذاتــي، وشــراء المديونية، والبيع على 

الخارطــة، ومنتــج أرض وقــرض وإعادة التمويل 
لمنتــج التمويــل العقاري. كما ســتدعم حلول 
التمويــل العقــاري الرقميــة الجديدة وتطبيق 

الجوال المســتقل "إدارة" إلدارة العقارات 
طمــوح ملكيــة المســاكن في المملكة. 

وتحقيقــًا لنفــس الغايــة؛ وّقْعنا هذا العام 
اتفاقيــات شــراكة عقارية مــع كبار المطورين، 

الرؤية المســتقبلية لعام 2023م

مــن المتوقــع أن يشــهد قطاع مصرفية 
األفراد تنافســية شــديدة خال العام القادم، 

ال ســيما علــى صعيــد حلــول الرقمنة، خاصة 
فــي ظــل وجود العديد من المنافســين الجدد 

وشــركات التقنيــة الماليــة، إال أننا نعتزم 
البقاء في صدارة الســوق من خال تحســين 
الكفــاءات وتســريع االبتــكار، إلى جانب عدد 

مــن المبادرات االســتراتيجية الجارية. 

ســنعمل – خال عام 2023م – على تســريع 
تدشــين الهويــة الجديدة للفروع، وكذلك 
توســيع نطاق شــبكة فروعنا وتحســينها. 

ســنحدد المســاحات المناسبة لتوســيع شبكتنا 
وســننقل الفروع ذات األداء المنخفض، وســيتم 

تعديــل بنيــة بعــض الفروع. ســنعمل أيضًا على 
تحســين كفــاءة الفــروع من خال دمج نظام 

وظائــف الصرافيــن وموظفي خدمة العماء 
وتوحيــد دور المصرفــي الشــامل الذي يتعامل 
مــع العمــاء. عاوة على ذلك، ســنعمل على 

تفعيــل الخدمــات المصرفيــة عن طريق الوكاء 
البنكييــن مع شــركائنا االســتراتيجيين المختارين.

ســنواصل المضــي قدمــًا في زيادة الرقمنة 
داخــل الفــروع من خــال نقل المزيد من 

العمــاء إلــى القنوات اآلليــة وأتمتة العمليات 
الرئيســية؛ لمواصلــة الحلــول الرقمية المبتكرة. 

وجــاٍر العمــل علــى وضع خطــة لتنفيذ نظام 
جديــد لانتظــار يتوافق مــع الهوية الجديدة 

للفــروع. كمــا نواصل جهودنــا لتقديم خدمات 
غيــر ورقية وتوســيع نطاق المصادقة 

الرقميــة لزيــادة تمكيــن مبيعاتنا وخدماتنا.

ســيكون عام 2023م حافًا بالتطورات 
التــي سيشــهدها قطــاع مصرفية األفراد؛ إذ 

ســنواصل تقديــم المبيعــات الرقمية للبطاقات 
وتعزيــز الخدمــات الرقمية للقروض الشــخصية. 
بالنســبة للمنشــآت متناهية الصغر والصغيرة 

والمتوســطة، ســنركز على استقطاب رّواد 
األعمال، وتوفير أدوات شــاملة إلدارة األعمال. 

كمــا ســنطلق حلواًل رقميــة متكاملة لعماء 
المصرفيــة المميــزة تدمــج الخدمات المصرفية 

للعائلــة مــع تخطيط الثروات واالســتثمارات، 
وغيرهــا مــن المنتجات التي تناســب احتياجاتهم. 

وفيمــا يتعلــق بالتمويــل العقاري؛ نهدف إلى 
تعزيــز المنظومــة الرقميــة للتمويــل العقاري من 

خال عقد مزيد من الشــراكات التي ســتحقق 
قيمــة لعمائنــا. ونســتهدف أيضًا تطوير 

تمويــل الســيارات مــن خال إعداد نظام رقمي 
شــامل لشــراء الســيارات من خال الشركاء.

سيشــهد عام 2023م إعادة تنســيق كبيرة 
لقنواتنــا الرقميــة، وتحديــدًا موبايل الرياض؛ 
حيــث ســتتم ترقية المنصــة إلضافة تقنيات 

متطورة ومرنة للغاية من شــأنها تحســين الوقت 
المســتغرق فــي إطــاق المنتجات والخدمات.

وجــاٍر التخطيط لزيادة االســتفادة من 
تطبيــق "بوكــي"؛ مــن خال إضافة مزيد 

مــن الخدمات والميــزات وعروض المنتجات 
المخصصــة إلــى المحفظة الرقمية. 

وســنعمل كذلك على تحســين برنامج "نقاط 
حصــاد" لمواصلة تحســين والء العماء.
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 المعامــالت المالية تمت 
من خــالل القنوات الرقمية

٪80
إجمالــي الدخل التشــغيلي للقطاع

3.84 مليار ريال سعودي
واصــل القطــاع خــال 2022م جهوده لتعزيز 

محفظتــه بعــدد كبير مــن الصفقات التي 
ســاهمت بقــوة في دعم جهــود تنويع االقتصاد 

الوطنــي، وتوفير التمويل والتســهيات 
االئتمانيــة الازمــة لدعم الخطط التوســعية 

للعديد من الشــركات الناشــئة والكبرى 
والمتعددة الجنســية. واســتمرارًا لدوره المحوري 

في دعم "رؤية المملكة 2030"؛ شــارك 
البنــك فــي مجموعة واســعة من المبادرات 

التمويليــة والتطويريــة الموجهة لخدمة 
عــدد مــن المشــاريع الضخمة في قطاعات 
البنيــة التحتيــة، والتعليــم، والرعاية الصحية، 

والســياحة، والترفيه، إلى جانب دعم المنشــآت 
الصغيــرة والمتوســطة وبرامج التخصيص. 

فنــا جهودنــا خــال العام 2022م لتقديم  كمــا كثَّ
أقصــى قيمــة للعماء، مع التركيز بشــكل 

خــاص على شــرائح العمــاء المختلفة، كما 
اســتفاد القطــاع من تطبيــق تحليات البيانات 
والمعلومــات فــي وضع اســتراتيجيات وتطوير 

عروٍض تناســب مختلف قطاعات الشــركات؛ بدًءا 
من المنشــآت الصغيرة والمتوســطة، وصواًل 

إلــى الشــركات الكبرى. وقــد أثمرت تلك الجهود 
عــن تطويــر كبيــر في آليات االســتهداف، وتوفير 

المــوارد، وتطويــر قنــوات الخدمة والمنتجات، 
وبنــاء القــدرات، وتوطيــد التحالفات البيعية.

اســتراتيجية التحول 2025

يســهم قطاع مصرفية الشــركات بشــكٍل فعال 
فــي تنفيــذ اســتراتيجية التحول 2025م؛ والتي 

تســتهدف النهــوض بالبنــك ليتبوأ مكانته 
المســتحقة في صدارة المؤسســات المصرفية 

فــي المملكــة؛ مــن خال مبــادراٍت مبتكرة تدعم 
هــذا الطمــوح، وفــق أهداف وغايات واضحة.

حافظ قطاع مصرفية الشــركات 
علــى أداء قــوي خالل العام 2022م، 

وســجل نتائج اســتثنائية ساهمت 
فــي تعزيز فرص التعاون المشــترك 

بيــن قطاعــات بنك الرياض، وبناء 
القدرات الضرورية لتشــكيل 

مســتقبله، والتي تجّســدها إحدى 
قيمنــا "نعمــل معًا". كما قمنا 

بتســريع جهودنــا في مجال التحول 
واالبتكار؛ مســتهدفين تحقيق 

قيمــة مســتدامة لعمالئنا واالرتقاء 
بعملياتنــا، واضعيــن ُنصب أعيننا 

توفيــر تجربة عمالء اســتثنائية عبر 
مختلــف خدماتنا وقنواتنا.

وفــي ســياٍق متصل، تجــري عملية تحول 
نوعــي داخليــة على مســتوى القطاع تركز 
فــي األســاس على خلــق القيمة عبر حلول 

ومنتجــات مبتكــرة تحّســن أوجه الكفاءة وتعزز 
أتمتــة العمليــات ورقمنتهــا. كما نعكف في 

البنــك علــى رفع مســتويات رضا العماء 
وزيادة ســرعة تقديم الخدمات باالســتفادة 

مــن التضافــر بين عمليات البنك وتحســين 
مزيــج منتجاتنــا. عــاوة على ذلــك، فإننا نعمل 
علــى تطويــر ُأُطر عمــل إدارة العاقة وممثلي 
المبيعــات بالبنــك؛ لضمان مزيد من االنســجام 
والتوافــق مــع ديناميكيات الســوق مدعومين 

بمشــروع منصــة إلدارة العاقة المصرفية. 

جديــر بالذكــر أن القطــاع اتخذ أيضًا خطواٍت 
مهمــة لتعزيــز أهداف البنك االســتراتيجية؛ 

مــن حيــث تنمية محفظة اإلقراض، 
وتحســين مؤشــرات األداء المالية. 

يمثل اســتثمارنا في رأس المال البشــري أحد 
الركائز األساســية الســتراتيجية التحول بالبنك، 

ونعمــل علــى تعزيز ســجلنا الحافل علميًا 
وعمليــًا فــي هذا الصدد؛ من خال أنشــطة 
التدريــب الدوريــة. كما نفذنــا خطة متكاملة 

لتطويــر المواهــب واالحتفاظ بالكوادر خال 
العام 2022م، شــملت تقييمًا شــامًا للقدرات 

الحاليــة والمتوقعــة لــدى جميع موظفينا 
بشــكل فردي، واسترشــدنا بنتائجها في 

تقديــم مجموعة مدروســة ومخصصة من 
فــرص التطويــر تكفل جاهزيــة قطاع مصرفية 

الشــركات لتحقيق أهدافه على مدار الســنوات 
المقبلــة. وقــد بدأت جهودنــا لتعزيز التواصل 
والتنســيق بيــن مختلف فــرق قطاع مصرفية 
جت برفع  الشــركات ُتؤتــي ثمارهــا بالفعل وُتوِّ

مســتوى رضا العمــاء واالرتقاء بتجاربهم. 

عام حافل ونتائج غير مســبوقة

احتفــظ قطــاع مصرفية الشــركات بثقله النوعي 
في 2022م، وواصل مســاهمته في االرتقاء 

بــأداء بنــك الرياض وتعزيز صدارته كأســرع 
البنــوك نمــوًا بالمملكة؛ حيث اســتأثر القطاع 

بنحــو 49٪ مــن إجمالي دخــل البنك، مقابل 
37٪ فــي 2021م، و 41٪ مــن إجمالــي دخل 

العمليــات مقارنــة بـــ 37٪ في 2021م. 

وارتفــع صافــي دخل القطاع من 2.47 
مليار ريال ســعودي في عام 2021م إلى 

3.84مليار ريال ســعودي في عام 2022م، 
مســجًا نموًا ناهز 56٪، ويعزى ذلك في 

المقــام األول إلــى انخفاض المخصصات 
وارتفــاع صافــي دخل األتعاب والعموالت.

وبلــغ إجمالــي دخــل العمليات 5.64 مليار ريال 
ســعودي في عام 2022، بزيادة قدرها ٪31 

مقارنــة بعــام 2021م. وارتفــع صافي الدخل 
الســنوي للعمــوالت الخاصــة إلى 4.14 مليار 

ريــال ســعودي، فيمــا حققت األتعاب واإليرادات 
األخرى نموًا بنســبة 20٪ لتصل إلى 1.48 

مليــار ريال ســعودي. وتراجــع إجمالي مصاريف 
العمليــات إلــى 1.79 مليار ريال ســعودي لعام 

2022م، بانخفــاض قــدره 3.0٪ مقارنة بـ 
1.84 مليار ريال ســعودي للعام 2021م. 

كمــا انخفضــت المخصصــات لقطاع مصرفية 
الشــركات بنســبة 21٪ مقارنة بعام 2021م 

إلى 728 مليون ريال ســعودي، بينما 
ارتفعــت موجــودات القطاع بنســبة 11٪ في 

2022م إلى 16.2 مليار ريال ســعودي. 

مصرفية الشــركات

أول بنك
 وطنــي يعلن قبول 
 بطاقات "ديسكفر" 

االئتمانيــة في المملكة

الحصة السوقية من سوق التسهيالت 
االئتمانية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

٪22

لمحة عن مصرفية الشــركات 2022

بنك الرياض التقرير الســنوي 2022

53 52

القوائم الماليةالجوانب البيئية واالجتماعية والحوكمةالمراجعة االستراتيجيةنـظــرة عــامــة



تمويل االســتثمارات الخضراء

واصــل القطــاع تعزيز مســاهماته المهمة في 
تمويــل المشــاريع الخضــراء خال العام، وعلى 

رأســها البرنامــج الوطنــي للطاقة المتجددة، 
وهــو مبادرة اســتراتيجية متعددة األوجه 

للطاقــة المتجــددة تســتهدف تحقيق التوازن 
ضمــن مزيــج الطاقة الوطنــي وتقليل االنبعاثات 

الكربونيــة. وتحديــدًا، ســاهم البنك بتمويل 
قدره 7.4 مليار ريال ســعودي موزعة على 28 

مشــروعًا للطاقــة الخضــراء والمتجددة تتجاوز 
تكلفتهــا اإلجماليــة 52 مليار ريال ســعودي. 

كما ســاهم قطاع مصرفية الشــركات في 
تســريع التحــول نحو االقتصــاد األخضر منخفض 
الكربــون مــن خال إصدار البنك مؤخرًا ســندات 

اســتدامة بقيمــة 750 مليــون دوالر أمريكي 
كأداة اســتثمارية لتمويــل مجموعــة من 

المشــاريع الخضراء ومشــاريع الطاقة المتجددة 
فــي قطاعــات الطاقــة والمياه وغيرها. وفي 

ســياٍق متصــل، يبذل البنــك جهودًا حثيثة 
لتشــجيع الشــركات والمنشآت الصغيرة 

والمتوســطة على تبني ممارســات فعالة 
في المســؤولية االجتماعية عبر المشــاركة 

في المشــاريع ذات المردود االجتماعي.

مواكبــة "رؤية المملكة 2030"

يضطلــع قطــاع مصرفية الشــركات بدوٍر محوري 
ضمــن اســتراتيجية البنــك لتحقيق تطلعات 

"رؤيــة المملكة 2030". ويشــمل دعمنا 
ألهــداف المملكــة العمــل على تعزيز تطور 

القطــاع الخاص، وبناء الشــراكات االقتصادية، 
والمســاهمة في تمويل مشــاريع البنية التحتية. 

وخــال عــام 2022م، أطلقنــا برنامج "طريق 
الثقافــة" بالشــراكة مــع صندوق التنمية 

الثقافي لتمويل المشــاريع في ســتة عشــر 
قطاعــًا ثقافيــًا متنوعــًا، ويهدف لتحفيز 

المســتثمرين المحلييــن واألجانب بالدخول 
والتوســع في قطــاع الثقافة الواعد.

كما تم إبرام شــراكتين رســميتين مع صندوق 
التنميــة الصناعيــة الســعودي إلطاق برنامج 
دعــم رأس المــال العامــل وبرنامج الضمانات. 
لدعــم الشــركات العاملة فــي مجال التصنيع 

والتعديــن والطاقــة والخدمات الصناعية 
والخدمات اللوجســتية والخدمات المســاندة.

وّقعنــا أيضــًا ثاث اتفاقيات رســمية أخرى مع 
عــدة جهــات حكوميــة في إطار دعمنا ألهداف 

رؤيــة المملكــة 2030، شــملت هيئة المدن 
والمناطــق االقتصاديــة الخاصة، وحديقة 

الملــك ســلمان، والمركز الوطنــي للتخصيص.

يشــارك قطاع مصرفية الشــركات بشــكل 
كبيــر فــي اســتراتيجية التخصيــص الحكومية، 
ويتعــاون بشــكٍل وثيــق مــع المركز الوطني 

للتخصيــص للمســاهمة فــي تطوير المشــروعات 
والمنشــآت الوطنيــة. كمــا أننــا ندعم بقوة 

مشــاركة المســتثمرين األجانــب الراغبين 
فــي إثــراء االقتصاد الوطنــي بخبراتهم 

وتقنياتهــم. ويســتثمر البنــك فــي قطاع 
المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة من خال 
برامــج الدعــم الحكومــي للقطــاع، فضًا عن 

جهــوده فــي زيادة مســاهمة القطاع الخاص 
فــي الناتــج المحلــي اإلجمالي الوطني.

ســاهمنا أيضًا في صفقات تمويل مشــترك 
لكثيــر مــن المبادرات والمشــاريع الكبرى 

ضمــن "رؤيــة المملكــة 2030"، من أبرزها 
مشــروعات نيــوم، والبحر األحمر، والقدية، 

وأماال، وكلها مشــاريع مهمة ســتعزز األنشــطة 
االقتصاديــة وتخلــق فــرص عمل في جميع 

أنحــاء المملكــة. كمــا شــاركنا في تمويل عدد 
من المشــاريع واالســتثمارات الجديدة في 

قطاعــي الســياحة والترفيــه، والتي أطلقتها 
المملكــة بغرض دعم النشــاط االقتصادي 

وزيــادة اإلنفــاق المحلي وتطوير ســوق العمل.

دعم المنشــآت الصغيرة والمتوســطة

يتســق اهتمام البنك الكبير بقطاع المنشــآت 
الصغيــرة والمتوســطة مــع برنامج الدعم 

الحكومــي للقطــاع، فضًا عن تماشــيه 
مــع جهــود زيادة مســاهمة القطاع الخاص 

فــي الناتج المحلــي اإلجمالي الوطني. 

ووفقًا للبنك المركزي الســعودي، اســتحوذ 
بنك الرياض على 22٪ من ســوق التســهيات 

االئتمانية للمنشــآت الصغيرة والمتوســطة في 
المملكــة، حتــى الربــع الثالث من عام 2022م. 

ونتوقع أن تســتمر حصتنا الســوقية في النمو، 
فــي ظــل نجاحنــا فــي تأمين وإبرام أكثر من 

1,000 عمليــة تمويــل لعمــاء جدد ضمن قطاع 
المنشــآت الصغيرة والمتوســطة هذا العام. 

فــي العــام 2022م تفاعلنا مع المنشــآت 
الصغيــرة والمتوســطة بعــدٍد من المبادرات؛ 

حيــث كان بنــك الريــاض الراعــي الرئيس للمؤتمر 
العالمــي لريــادة األعمال 2022. كما شــاركنا 

مــع البرنامــج الوطنــي لتنميــة تقنية المعلومات 
فــي مؤتمــر LEAP22 الذي ُيعد أضخم 

حــدث تقنــي دولي على اإلطاق تســتضيفه 
المملكــة، هــذا وقــد قامــت برعاية حفل افتتاح 

حاضنــة غرفة الشــرقية لريادة األعمال.

باإلضافــة إلــى ذلك، وّقــع البنك اتفاقية 
تعاون مع "منشــآت" لدعم المنشــآت الصغيرة 

والمتوســطة من خال االســتفادة من 
مراكز المنشــآت الصغيرة والمتوســطة لبنك 
الرياض. كما شــارك البنك في أربع جلســات 
توعيــة مــع مجموعة من الشــركاء لاحتفال 

باليــوم العالمي للمؤسســات الصغيرة 
والمتوســطة الــذي تنّظمــه األمم المتحدة.

توســيع نطاق الحلول الرقمية

حقــق الحضــور الرقمــي المتنامي للبنك 
مكاســب قوية هذا العام، واســتأثرت قنواتنا 
الرقميــة بنحــو 80٪ مــن إجمالي المعامات 

الماليــة التــي نّفذهــا عماؤنا، واعتمدنا 
علــى مجموعــة مــن التقنيات الجديدة في 
مجــال تمويــل التجــارة وخدمات العمليات 

الشــاملة، مثــل حلــول أتمتة العمليات 
 Robotic Process باســتخدام الروبوتات
Automation((، والتي أدت إلى تحســين 

مجمــل الكفــاءة التشــغيلية وأتاحت تقديم 
الخدمات بشــكل أســرع لعمائنا من الشــركات. 

الخضراء  المصرفية 
والمتجددة

عدد المشــاريع التــي تم تمويلها 
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وفــي إطــار جهود التمكين الرقمي المســتمر، 
تــم أيضــًا توحيــد عمليات اإلقراض عن طريق 
دمــج العديــد من تطبيقــات الواجهة الخلفية 

ضمــن منصــة واحدة للســماح لفريق العمليات 
بــأداء المهــام على نحــٍو أكثر كفاءة. كما 
أدى إطــاق نظــام المنتجات المصرفية 

كخدمــة )BaaS( إلــى رفع حصتنا الســوقية 
بفضــل تقديــم خدماتنــا رقميًا واالعتماد 

علــى آليــة فعالة لتســوية العمليات. 

أصبــح البنــك عضوًا عامًا في شــركة مركز 
مقاصــة األوراق الماليــة -مقاصة- )إحدى 

شــركات "مجموعــة تداول"(، ممــا يمكن البنك 
مــن تقديــم خدمــات مقاصة األوراق المالية 

لشــركات التداول في ســوق األســهم السعودية 
وشــهد عام 2022م مبادرات متعددة لارتقاء 

بتجربــة العمــاء الرقميــة. وقام البنك أيضًا 
بتحديــث نظــام تمويل التجــارة الحالي لتقليل 

الوقــت الــازم لمعالجة المعامات ورفع 
مســتويات رضــا العمــاء. حيث يوفر النظام 

حاليــًا ميــزات متقدمة، ويتيــح أتمتة العمليات 
المتعلقــة باالعتمــادات المســتندية وخطابات 

الضمــان والصــادرات وعمليات التحصيل. 

كمــا كثــف البنك جهــوده الرقمية لدعم 
مســتهدفات المملكة في مجال تيســير وتوحيد 

الخدمــات المالية وخدمات األعمال، وشــمل 
ذلــك تكامــل عملياتنــا مــع منصتي "وثاق" و 

"اعتمــاد" إلصــدار خطابــات الضمان، إلى جانب 
التكامــل مــع "بوابة التمويــل" التابعة للهيئة 
العامة للمؤسســات الصغيرة والمتوســطة 

)منشــآت( في خطوٍة ســاهمت في زيادة الدعم 
المقدم لعماء المنشــآت الصغيرة والمتوســطة 

وتنويــع فرص التمويــل المتاحة لهم. 

كمــا كان بنــك الريــاض أول بنــك وطني يعلن 
قبــول بطاقــات "ديســكفر" االئتمانية في 

المملكة، وذلك اســتكمااًل لمســاهمتنا الفاعلة 
فــي تحقيــق مســتهدفات "رؤية المملكة 
2030" الراميــة للوصــول إلــى مجتمع غير 

نقــدي وتعزيز قطاعي األعمال والســياحة.
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أداء اســتثنائي وجوائز مرموقة

ســاهم قطاع مصرفية الشــركات في 
البنــك بالحصــول علــى العديد من الجوائز 

خال عام 2022م شــملت ما يلي:
•  جائــزة "أفضل بنــك لتمويل التجارة 

فــي المملكة العربية الســعودية 
خــال العقــد الماضي" من القمة 

الســعودية لتمويل التجارة.
•  جائــزة "التميز في خدمات المنشــآت 
الصغيــرة والمتوســطة" من منتدى 

الخدمــات المصرفيــة المفتوحة.
•  جائــزة "أفضــل بنــك للحلول الرقمية في 

المملكــة العربية الســعودية"، وجائزة 
"أفضــل بنــك لألعمال المصرفية للشــركات 

الصغيــرة والمتوســطة في المملكة 
العربيــة الســعودية" من يوروموني.

•  أعلــن "برنامــج ضمان التمويل للمنشــآت 
الصغيــرة والمتوســطة )كفالة(" أن بنك 

الريــاض هــو "البنك األفضــل من حيث قيمة 
الضمانات وعدد المنشــآت المســتفيدة" 

للســنة الخامســة على التوالي. 
•  أعلنت "منشــآت" أن بنك الرياض هو 
أحــد أكبــر خمســة بنوك تقدم قروضًا 
للمنشــآت الصغيرة والمتوســطة من 

خــال "بوابــة التمويــل" التابعة لها، ووقع 
االختيــار على البنك كشــريك لبوابة 
التمويل خال شــهر يناير 2022م. 

رؤية مســتقبلية لعام 2023م

يستمر البنك في مواصلة مسيرة النمو 
خال عام 2023م؛ من خال االستمرار في 
تطوير بنيته التحتية المؤسسية والتشغيلية 

وضمان مواكبتها لتطورات السوق، إلى جانب 
العمل على المواءمة بين أنظمة وأعمال 
قطاع مصرفية الشركات داخليًا وخارجيًا. 

ويعتزم البنك االستمرار في تعزيز وتوسيع 
قاعدة العماء، وتوطيد شراكته مع الجهات 

الحكومية، والمشاركة في المبادرات التي يتم 
طرحها تحت مظلة "رؤية المملكة 2030".

يركز قطاع مصرفية الشركات على تنمية 
محفظته وتعظيم االستفادة من موارده 

المالية. وتتضمن استراتيجيتنا تطوير منتجات 
إدارة النقد وتمويل التجارة من خال إطاق 
حلول مصرفية جديدة للشركات، مثل منصة 

تمويل ساسل اإلمداد. كما ينوي االستفادة 
من فرص البيع الشامل عبر مختلف قطاعات 
البنك لتزويد العماء بخدمة متميزة وعروض 

منتجات مدروسة وموجهة بعناية. 

وعلــى صعيــد التوقعــات، نعتقــد أن الطلب على 
التمويل ســيواصل نموه بســبب مبادرات التنويع 

والتخصيــص ضمــن "رؤية المملكة 2030"، 
باإلضافــة إلــى احتياجــات النمو وإعادة تمويل 
قطــاع الشــركات فــي المملكة، بما في ذلك 
الشــركات والمنشــآت الصغيرة والمتوسطة. 

باإلضافــة إلــى ذلك، تمثــل جهود مكافحة 
التغيــر المناخــي فرصــة هائلــة للبنك لتوفير 

التمويل الازم لمســاعدة عمائه من الشــركات 
علــى تبنــي حلول االســتدامة والتحول إلى 

مســتقبٍل بــا انبعاثــات كربونية. وينوي بنك 
الرياض أن يصبح شــريكًا مهمًا في ســياق 

االهتمــام المتزايــد من جانب الجهــات التنظيمية 
والرقابيــة فــي المملكة وحــول العالم بالمخاطر 

المناخية على األســواق المالية واســتقرارها.

 Outstanding Contribution
to SMEs Award

 Euromoney Awards
for Excellence 2022

Best CX LeadershipBest VoC Transformation Intelligent Automation
Leader of the BFSI

 Intellegent Automation
Operational Excellence

 Best AI and Data Science
Excellence Awards

 Best CX and Operational
Excellence in BFSI
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أدار قطاع الخزانة واالســتثمار الســيولة في 
البنــك بكفــاءة واقتــدار خال العام، ونجح 

فــي الحفــاظ علــى معدالت جيدة لرأس المال 
والســيولة التي تمتعت بوضع قوي ســاهم 

فــي دعــم نمــو البنك عبــر إصدار ناجح لصكوك 
إضافيــة مــن الفئــة األولى هذا العام.

وتمكــن القطــاع أيضًا مــن تخفيف المخاطر 
التــي تواجــه اســتثمارات البنك من خال 

التنفيذ الفعال لسياســات التحوط، واســتباق 
زيادة أســعار الفائدة برفع مســتويات النقد، 
وهــي اســتراتيجية عملــت على حماية حصة 

كبيــرة مــن قيمــة محفظتنــا. كما أدى التخارج 
من عدٍد من االســتثمارات في توقيت 

مناســب إلى تحقيق مكاســب رأســمالية 
جيــدة والحفــاظ على رأس المال.

يتولــى قطاع الخزانة واالســتثمار 
مســؤولية إدارة السيولة 

واالســتثمارات المملوكــة للبنك، 
إلــى جانــب تقديم مجموعة واســعة 

مــن المنتجــات وحلول التحوط 
لعمالئنــا من الشــركات واألفراد، 
ويســاهم بنحــو 22٪ من إجمالي 

دخــل عمليات البنك.

شــهد عــام 2022م أيضًا باكــورة ثمار تنفيذ 
المرحلة الثانية من اســتراتيجيتنا الخمســية 

للمبيعــات، والتــي ُتوجت بنجاحاٍت ملموســة 
علــى مــدار الـ12 شــهرًا المنصرمة. وكانت 

الســرعة والمرونــة التي ميــزت جهود تنقيح 
اســتراتيجياتنا االســتثمارية واإلدارة الفعالة 
للســيولة لدينا قد دعمت بشــكٍل كبير نمو 

اإليــرادات على مســتوى كافــة قطاعات البنك 
رغــم تقلبــات أســعار الفائدة خال العام.

قمنــا أيضــًا بوضع اللمســات النهائية على 
مشــروع التحول الشــامل من معدالت 

الفائــدة بيــن البنوك لضمان انتقال ســلس 
إلــى المعــدالت المرجعيــة الجديدة وامتثال 

البنــك للوائــح الدولية ذات الصلة.

صفقات غير مســبوقة

انتهينــا مــن طرح إصدار صكوك االســتدامة 
اإلضافيــة مــن الفئــة األولى بنجــاح كبير بقيمة 

750 مليــون دوالر أمريكــي، لتكــون بذلك 
األولــى مــن نوعها فــي العالم. ويعد الفارق 

االئتمانــي المحقــق في الســعر هو األدنى 
علــى اإلطــاق مقارنة بإصدارات صكوك 

الفئــة األولــى في البنــوك الخليجية األخرى. 

عــاوة علــى ذلــك، أصدرنا صكوكًا من 
الفئــة األولــى بقيمــة 3.75 مليار ريال 

ســعودي بعائد يبلغ 5.25٪، وهو كذلك 
أدنــى فــارق ائتمانــي يحققه بنك محلي 

بالنســبة لصكــوك الفئة األولى.

ابتكار القيمة

ســاهم قطاع الخزانة واالســتثمار بقيمة 
2.94 مليار ريال ســعودي من إجمالي دخل 
عمليــات البنــك، فيمــا ارتفعت حصة القطاع 

مــن دخــل العمــوالت للبنــك إلى  862 ريال 
ســعودي مقارنًة بـ 606 مليون ريال ســعودي 

فــي عــام 2021م بزيادة قدرها ٪42.3.

كمــا زادت عائداتنــا مــن معامات صرف 
العمــات األجنبيــة إلــى 665 مليون ريال 

ســعودي، بنمٍو قدره 68.7٪ مقارنًة بـ 394 
مليون ريال ســعودي في عام 2021م. 

وفي حين أثر رفع مســتويات النقد تحســبًا 
لزيــادة أســعار الفائدة علــى الدخل لهذا العام، 

فقــد ســاعد هذا القرار فــي حماية قيمة 
األصول االســتثمارية للبنك على مســتوى 

أوســع. وقد أدرنــا الميزانية العمومية 
بطريقــة فعالــة علــى مدار العــام، كما حافظنا 

علــى تنويــع قاعدتنــا التمويلية وضمان بقاء 
جميع نســب الســيولة ضمن النطاق المائم 

حســب سياســات البنك الحفيصة المتبعة.

دعم رؤية الســعودية 2030قطاع الخزانة واالســتثمار

ســاهم قطاع الخزانة واالســتثمار بقوة في 
تمويــل العديــد من المشــاريع الداعمة لرؤية 

الســعودية 2030، وانخرط القطاع بشــكٍل 
فعــال في األســواق األوليــة والثانوية للصكوك 

والســندات الحكوميــة المقّومة بالريال 
الســعودي والــدوالر األمريكي لدعم "المركز 

يــن" واالقتصاد الوطني  الوطنــي إلدارة الدَّ
بشــكٍل عام. كما شــاركنا في إصدار ســندات 
لصالح الشــركة الســعودية إلعادة التمويل 
العقاري، والتي تدعم ســوق اإلســكان في 

المملكــة. وســاهمنا كذلــك في توفير أدوات 
ط للقــروض المرتبطة بمشــروعات الطاقة  تحــوُّ

المنضويــة تحــت مظلة رؤية الســعودية 2030. 

تضــم قائمــة أبــرز إنجازاتنا هذا العام أيضًا 
إصدار ســندات اســتدامة بقيمة 750 مليون 

دوالر أمريكــي، فــي إطــار جهودنا لمواكبة 
مســتهدفات مبادرة الســعودية الخضراء ورؤية 

2030 فــي الوصــول إلى الحيــاد المناخي الكامل 
بحلــول العــام 2060م. ويشــمل إطار التمويل 

المســتدام الذي أصدره البنك مجموعة واســعة 
ومتنوعة من األنشــطة المســتدامة ليصبح بنك 

الريــاض رائــدًا إقليميًا في الممارســات البيئية 
واالجتماعيــة وحوكمــة الشــركات في المملكة 

العربية الســعودية بما يتماشــى مع رؤية 
الســعودية 2030 وبرنامج التمويل المســتدام 
فــي بنــك الرياض، وعلــى وجه الخصوص مبادرة 

بنــك الريــاض للمســؤولية االجتماعية )بكرة(. 

واســتراتيجيًا، كان هذا اإلصدار من ســندات 
االســتدامة بمثابة تحول رئيســي نحو صيغة 
جديــدة مــن صيغ التمويل المســتدام، فضًا 

عــن كونــه فرصة لتنويــع الحضور الجغرافي 
للبنــك وتعزيــز رصيــده االئتماني في الخارج.

تطويــر األنظمة والعمليات

أنجــز قطــاع الخزانة واالســتثمار كثيرًا من 
األشــواط المهمة، واســتوفى أبرز مؤشرات 
األداء الرئيســية في إطار مســاعيه لتحقيق 

أهــداف البنــك لعام 2025م، وتنفيذ 
اســتراتيجيته التــي تدعــو إلــى خلق قيمة عبر 

االبتــكار، وتوفيــر التمكيــن عبر نماذج تشــغيلية 
متطــورة، وتعزيــز الكفــاءة من خال الرقمنة. 

حيث شــرعنا بنجاح في ترقية شــاملة لمنصة 
نظــام الخزانــة، وإدخال تحســينات عدة عليها 

من شــأنها رفع مســتوى كفاءة خدمات 
العمــاء، باإلضافــة إلــى تحقيق تكامل أكثر 

ساســة ورقابة أكثر صرامــة للعمليات. 

وشــكل اعتمادنــا المبكــر لاتصاالت الرقمية 
مــع عمائنــا من الشــركات ميزة واضحة 

للبنــك، ســمحت لنــا بزيادة حجم معامات 
صــرف العمــات األجنبية وتوســيع حصتنا 

الســوقية. كمــا انتهينــا بنجاح من تنفيذ 
المرحلــة األولــى من منصتنــا الرقمية للصرف 

األجنبــي )RBFX(، والتــي تمكن عماء 
مصرفيــة الشــركات من تغطيــة متطلباتهم من 

العمات األجنبية بأســعار فورية وتنافســية 
للغايــة. ونعمــل حاليًا على توســيع نطاق 

المنصــة وإتاحــة خدماتهــا لقطاعاتنا األخرى.

عالقــات وطيدة ومتنامية

عمل قطاع الخزانة واالســتثمار بشــكل 
وثيــق مع شــركائنا العالمييــن لتزويد عمائنا 

بحزمــة مــن الحلــول المالية األكثر ابتكارًا، 
والمصممــة خصيصــًا لتلبيــة احتياجاتهم في 

ظل التقلبات الحادة التي يشــهدها الســوق، 
واالرتفاع المطرد ألســعار الفائدة. وشــمل 

ذلــك بعــض حلول التحــوط التي ُتقّدم للمرة 
األولى على الســلع االســتهاكية، جنبًا 

إلى جنب مع توســيع عروض تأجير الســلع 
لتشــمل المزيد من األصول األساســية.

أبرمنــا أيضــًا عددًا مــن االتفاقيات المهمة 
والجديدة لتوســيع شــبكة عاقاتنا مع 

البنــوك المحليــة والدولية، وتعزيز مســتوى 
وصولنا إلى األســواق، وضمان حصولنا 

علــى تســعير أفضــل للمنتجات، وكثير من 
تلــك االتفاقيــات قــد وصلت في الوقت 
الراهــن إلــى مراحل متقدمــة من التنفيذ.

حــرص القطــاع أيضًا على توســيع حضوره 
الجغرافــي وتغطيــة احتياجات التحوط 

لعمــاء البنــك فــي الخارج في إطار تعاون 
مثمــر مــع فــرع بنك الرياض في لندن.

توقعــات إيجابية لعام 2023م

رغــم مــا حفــل به عام 2022م من تحديات 
علــى خلفيــة الضغــوط التضخمية العالمية 

ورفع أســعار الفائدة والضبابية الجيوسياســية، 
فإننا نتوقع أن يشــهد عام 2023م عودة 

االســتقرار إلى األســواق. حيث يخطط القطاع 
لضم اســتثمارات جديدة بشــكل تدريجي 

ومــدروس يضمــن تعزيز عوائــد محفظتنا وإدارة 
المخاطــر المرتبطــة بهــا بكفاءة وفاعلية. 

ونعتــزم أيضــًا مواصلة تنفيــذ المرحلة الثالثة 
من اســتراتيجيتنا الخمســية للمبيعات، والتي 

تركز بشــكل أساســي على مصرفية األفراد 
والخدمــات، وهــو مــا يعني زيادة دخلنا من 

األتعــاب بحلــول عام 2025م. وســنعمل على 
توســيع قاعدة عمائنا باســتقطاب عماء جدد 

مــن خــال خدمات صــرف العمات األجنبية 
وحلــول التحــوط والخدمات المبتكرة.

كمــا يجــري العمــل على مشــروع لتوحيد نظام 
الخزانــة بغــرض رفع كفــاءة عملياته وتطوير 
اإلجــراءات والضوابــط الرقابية ذات الصلة، 

فضــًا عــن توفير إمكانات محســنة للتعامل 
مــع مختلــف المنتجــات التي نوفرها. 

إنجازات وجوائز 
مرموقة

جائزة السندات 
والقروض والصكوك 
في الشــرق األوسط 
لصفقات المنشــآت 

الماليــة، من قبل 
مجموعة جي اف ســي 

لإعالم.

جائزة فريق الســنة 
للخزينة والموارد 

الماليــة في قطاع 
البنوك لســنة 2021 

و 2022 مــن قبل 
مجموعة جي اف ســي 

لإعالم. 

جائزة صفقة الســنة 
لرأس المــال التنظيمي 
لســنة 2022، المقدمة 

من شــركة التمويل 
اإلسالمي اإلخبارية.
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شــركة إثراء الرياض العقارية

إثراء الرياض العقارية هي شــركة ذات 
مســؤولية محــدودة، تعــود ملكيتها بالكامل 

لبنــك الريــاض، بــرأس مال مدفوع قدره 
10,000,000 ريال ســعودي مؤلف من 

1,000,000 ســهم بقيمة اســمية تبلغ 10 
رياالت ســعودية للســهم الواحد. الشركة 

مســجلة في المملكة العربية الســعودية، 
وتقــدم مــن مقرها فــي مدينة الرياض خدمات 

حفــظ وإدارة األصــول المفرغة للمالك 
وللغيــر كالضمانــات وبيع وشــراء العقارات.

الشــركات التابعة

الشركة التابعة 
رأس المال

)ريال سعودي(
إجمالي عدد

األسهم
نسبة 

النشاط الرئيسالملكية

القيــام بأنشــطة التــداول بصفة أصيــل ووكيل، والتعهد 100٪500,000,00050,000,000شــركة الرياض المالية
بالتغطيــة، وإنشــاء الصناديــق والمحافظ االســتثمارية وإدارتها، 

باإلضافــة إلــى ترتيب وتقديم االستشــارات، وخدمات 
الحفــظ لــألوراق الماليــة، وإدارة المحافظ والتداول.

حفــظ وإدارة األصــول المقدمــة مــن العماء على ســبيل الضمانات، وبيع 100٪10,000,0001,000,000شــركة إثراء الرياض العقارية
وشــراء العقارات لألغراض التمويلية التي أنشــئت من أجلها الشــركة.

العمــل كوكيــل بيــع منتجــات التأمين المملوكة 100٪500,00050,000شــركة الرياض لوكالة التأمين
والمدارة ِمن ِقَبل شــركة تأمين رئيســية أخرى.

شــركة كيرزون ستريت 
بروبيرتيــز ليميتد

ُأسســت الشــركة لغرض امتاك العقارات.9,350,7602,000٪100 

القيــام بمعامــات المشــتقات الماليــة واتفاقيات إعادة 100٪187,50050,000شــركة الرياض لألســواق المالية
الشــراء، مــع األطــراف الدوليــة نيابة عن بنك الرياض.

شــركة إسناد الرياض 
للموارد البشــرية

تقديم خدمات الموارد البشــرية التشــغيلية حصرًا 500,000500,000٪100
لبنــك الرياض والشــركات التابعة له.

شــركة الرياض لوكالة التأمين

شــركة الرياض لوكالة التأمين هي شــركة ذات 
مســؤولية محــدودة، مملوكــة بالكامل لبنك 

الريــاض، ويبلــغ رأس مالها 500,000 ريال 
ســعودي مدفوعة بالكامل. وتعمل الشــركة 

علــى تســويق وبيع منتجــات التأمين التي 
تقدمهــا الشــركة العالميــة للتأميــن التعاوني إلى 

بنــك الريــاض وعمائه من األفراد والشــركات.

شــركة إســناد الرياض للموارد البشرية

شــركة إســناد الرياض للموارد البشــرية هي 
شــركة ذات مســؤولية محدودة تأسســت عام 

2020م، وهــي مملوكــة بالكامــل لبنك الرياض، 
ويبلغ رأس مالها 500,000 ريال ســعودي 
مدفوعــة بالكامــل، وهــي مؤلفة من 500 
ألف ســهم بقيمة اســمية 1 ريال ســعودي 

للســهم الواحد. وتهدف الشــركة المســجلة 
فــي المملكــة ومقرهــا الرياض، إلى تقديم 

خدمات الموارد البشــرية التشــغيلية حصرًا لبنك 
الريــاض والشــركات التابعــة له بغرض خفض 

التكاليــف وتقليــل المخاطــر على بنك الرياض.

شــركة الرياض المالية

عززت شــركة الرياض المالية تركيزها 
االســتراتيجي خالل عام 2022، وَخطت خطوات 

واســعة نحو تحقيق رؤيتها في أن تصبح 
الشــريك األكثر ابتكارًا وموثوقية في تقديم 

الحلول والمنتجات االســتثمارية. وحققت 
الشــركة نتائج اســتثنائية من خالل جهودها 

الدؤوبــة وعملهــا الجاد في إطار ركائزها 
االســتراتيجية األربعة المتمثلة في الثقة 

واالبتــكار والكفــاءة والعمل معًا، ُمتخطيًة 
التقلبــات المتزايــدة وأوجه عدم اليقين 

التي اكتنفت األســواق المالية العالمية.

حققــت شــركة الريــاض المالية نجاحات غير 
مســبوقة خال العام عبر أدائها دورًا رئيســيًا في 
سلســلة مــن االكتتابات األوليــة العامة، باعتبارها 

الشــريك المفضل للمؤسســات الطموحة التي 
تســعى إلى دخول األســواق المالية. وواصلت 

الشــركة بذلك ســجل إنجازاتها الحافل بإدارة 
أنشــطة الطــرح واإلدراج لاكتتابات األولية 

العامــة لمجموعــة متنوعة من الشــركات، 
من بينها: شــركة ِعلم، والشــركة الســعودية 
لتمويل المســاكن، وشــركة مرافق الكهرباء 

والميــاه بالجبيــل وينبع "مرافق"، وشــركة 
مجموعــة كابــات الرياض، إضافًة إلى أنشــطة 

عمليــات طــرح األســهم األخرى، مثل العمل 
كمتعهد تغطية مشــارك لشــركة "بترو رابغ". 

وأســهم األداء القوي الذي حققته شــركة 
الريــاض الماليــة فــي تصنيفهــا ضمن أفضل 3 

مؤسســات في الســوق المالية؛ من حيث عدد 
عمليــات االكتتــاب العام األولــي في المملكة، 

وُصنفــت فــي المرتبــة الثالثــة من قبل مجلة 
فوربس الشــرق األوســط في قائمتها ألكبر 

30 شــركة إلدارة األصول في الشــرق األوســط 
2022. عــاوة علــى ذلــك، تصدر "صندوق الرياض 

للفــرص" قائمــة أفضل الصناديق االســتثمارية 
لألســهم المحليــة أداًء والتــي تتجاوز قيمة 

أصولها المدارة 100 مليون ريال ســعودي.

كما أطلقت الشركة مجموعة من الصناديق 
البارزة خال العام، شملت "صندوق الرياض 

للتمويل 2"، وهو صندوق بقيمة 450 مليون 
ريال سعودي وهو أول صندوق للتمويل المباشر 

في السوق؛ و"صندوق الرياض للدخل الثابت 
1"، وهو أول صندوق عالمي للدخل الثابت تابع 

للرياض المالية؛ و"صندوق الرياض لفرص رأس 
المال الجريء 1"، وهو أول صندوق عالمي 

لرأس المال الجريء تطرحه الرياض المالية 
بالشراكة مع شركة "مارش كابيتال"، إضافة 
إلى ذلك أطلقت الرياض المالية صندوقين 
عقاريين بقيمة 6.2 مليار ريال سعودي في 

إطار شراكة مع شركة "المراكز العربية" لغرض 
تطوير مركزي جوهرة الرياض وجوهرة جدة. 

وكان مــن أبــرز اإلنجازات األخــرى التي حققتها 
شــركة الرياض المالية في عام 2022 إصدار 

صكــوك إضافيــة الفئــة األولى بقيمة 3.75 
مليــار ريــال ســعودي لبنك الرياض، وبدء 

نشــاط تخــارج صنــدوق الرياض "تقنية" من 
شــركة الريــاض المالية عبــر البيع الجزئي 
لشــركة فودكــس بعائــد بلغ 3.5 ضعف 

على إجمالي االســتثمارات، وإدراج شــركة 
شــور العالمية للتقنية في ســوق "نمو".

وتتطلــع الشــركة إلــى تعزيز نموهــا وتنويع حلولها 
وتحقيــق مزيــد مــن التقدم فــي العام المقبل. 

شــركة كيرزون ســتريت بروبيرتيز ليميتد

كيــرزون ســتريت بروبيرتيــز ليميتد هي 
شــركة مملوكــة بالكامــل لبنك الرياض تم 
تأسيســها فــي جزيــرة مان لغرض امتاك 

العقــارات فــي المملكة المتحدة.

شــركة الرياض لألسواق المالية

شــركة الرياض لألســواق المالية هي 
شــركة مرخصــة في جــزر كايمان، وتختص 

بتنفيــذ معامات المشــتقات المالية 
واتفاقيات إعادة الشــراء مع األطراف 

الدوليــة نيابــة عن بنك الرياض.

 الجوائز والشــهادات التكريمية 
في عام 2022

صنــدوق الريــاض للدخل المتوازن 
- جوائــز صنــدوق ريفينيتف لير

 تصنيــف يوروموني لرواد 
الســوق - يوروموني

الصنــدوق األكثر ابتكارًا 
في قطاعات االســتثمارات 

العقاريــة - صندوق الرياض ريت 
- المملكة العربية الســعودية - 

جلوبــال بيزنس أوتلوك

أفضــل الصناديــق أداًء - أرقام

جائــزة أفضــل أمين حفظ - تداول
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فــي عــام 2022م، واصلنــا بخطى ثابتة مســيرتنا 
فــي المصرفيــة الرقميــة، واتخذنا خطوات 

مهمــة فــي رحلتنا لابتــكار الرقمي، وتضمن 
ذلــك إطاق نمــوذج الخدمات المصرفية 

المفتوحــة والمصرفيــة كخدمــة )BaaS(، بهدف 
تعزيــز مكانتنــا فــي ريــادة البنوك العاملة في 
المملكــة. وإضافــة إلى ذلك، ســيعمل مركز 

االبتــكار الرقمــي الجديــد )جيل( على تعزيز 
جهودنــا الســتحداث منتجات وخدمات جديدة 

رائدة في الســوق، وتدعيم ريادة األعمال 
الداخليــة ومنظومــة التقنية المالية األشــمل. 

وحرصــًا على تســريع وتيــرة تحقيق أهدافنا 
االســتراتيجية، نجحنــا فــي االرتقاء بأدائنا 

وترســيخ مكانتنــا ضمن أبــرز البنوك الداعمة 
للتقنيــات الماليــة فــي المنطقــة. وقمنا بزيادة 

نطــاق تركيزنــا على تصميــم حزم المنتجات 
لشــركات التقنيــة الماليــة، فضًا عن تمويل 

الشــركات الناشــئة وتقديم الدعم الازم لها. 
وتســاهم أعمالنــا فــي هــذا القطاع في تهيئة 
البيئــة الخصبــة المواتية للشــركاء المهتمين، 
بالتعــاون مــع بنــك الرياض وتبادل الخدمات 
معه، أو البحث عن اســتثمارات اســتراتيجية.

تعــد التقنيــات الرقميــة الوســيلة األساســية لمزاولــة األعمــال فــي بنك الرياض، وتمثل ركيزة مســتمرة تغطي جميع 
مجــاالت وأقســام عمــل البنــك. ومــن هــذا المنطلــق، عّززنــا فهمنــا للتحّول الرقمي من أجل زيادة التركيــز على العمالء وإثراء 

تجربتهــم، وذلــك بتكثيــف جهــود االســتجابة للتحديــات التــي يواجهونها وتلبية تطلعاتهــم وتجاوز توقعاتهم.

نمــوذج المصرفية المفتوحة 
والمصرفية كخدمة

وفــي هــذا العــام، نهض فريق ابتــكار المنتجات 
الرقميــة فــي بنــك الرياض بدور ريادي في توســيع 

نطــاق نمــوذج المصرفيــة المفتوحة والمصرفية 
كخدمة في المنطقة. ونرســي األســاس لثقافة 

تســتحدث عروًضــا قّيمــة جديدة قائمة على 
نمــوذج المصرفيــة كخدمة الذي يســتخدم 

 )APIs( واجهــات برمجــة التطبيقــات المفتوحة
التــي ُتمّكــن المطورين المســتقلين من ابتكار 

تطبيقــات وخدمــات في جميع أقســام البنك، 
ما يســاعد البنك على اســتحداث عروض جديدة 
واســتخراج القيمــة من األصــول الحالية، وإضافة 
المزيد من أوجه التعاون مع الشــركاء. وتماشــيًا 

مــع هــذا التوجه، ندّشــن وحدة متخصصة 
لهيكلــة أصولنــا المصرفيــة الرقميــة ضمن قائمة 

الخدمــات، مــن أجل وضع نموذج تشــغيلي 
لجميــع ممارســات الخدمــات الرقمية وواجهات 

برمجــة التطبيقــات الماليــة وغير المالية.

ونعمــل علــى تطوير نموذج شــراكة تدعم عرض 
القيمــة التجاريــة للمنتجــات الرقمية والمصرفية 

المفتوحــة كخدمــة تنافســية وقيمة مضافة 
للعماء والشــركاء المحتملين، ما يســاعد 

البنك على توســيع نطاق مشــاركته في جميع 
القطاعــات ومــع المشــاريع الضخمة في رؤية 

المملكــة 2030م. كمــا أّن إنشــاء البنيــة التحتية 
الازمــة لنمــوذج المصرفيــة كخدمة لقيادة 

المنظومــة المتكاملــة نحــو المزيد من التقدم 
يبــرز القيمــة المهمــة التي نقّدمها في الســوق.

مركــز االبتكار الرقمي

وفــي هــذا العــام أيضًا، أكملنــا وأطلقنا مركز 
االبتــكار الرقمــي )جيل( في نســخته األولى، 

مــن أجــل العمل علــى تطبيق المنتجات 
واالبتــكار لتكامــل المنظومة عبر أقســام البنك 

وإداراتــه، باإلضافــة إلــى التكامل مع قطاع 
التقنيــات الماليــة. ويغطــي المركز ويدعم 
جميــع مجاالت التحــّول الرقمي واالبتكار، 

ويتكــون مــن: المختبر الرقمــي، المصنع الرقمي، 
االســتوديو الرقمــي ومركــز للبحوث الرقمية.

طور المركز إطارًا للتجربة الســريعة وتوســيع 
نطــاق المنتجــات والخدمــات الرقمية المبتكرة، 
مــن أجــل خدمــة البنك وأطرافه ذات العاقة. 

ويمكننــا المختبــر الرقمــي من تســريع عملية 
تطويــر النمــاذج األوليــة للمنتجات واألعمال 

الجديــدة وإطاقهــا ثم توســيع نطاقها. ويقود 
المصنــع الرقمــي الفرق الرقميــة الداخلية نحو 
تنفيــذ المنتجــات. ويدعــم المركز، ككيان، طرح 

الحلــول الجديــدة ونمــاذج العمل، واحتضان طرق 
جديــدة للعمل وترســيخ النضــج الرقمي للبنك. 

وإضافــًة إلى ذلك، ســوف يعــزز المركز التكامل 
واالندماج مع الشــركاء الرئيســيين في المجال 

الرقمــي. وعلى وجه التحديد، ســيطلق 
المركــز آفاقــًا جديدة للمنصــات الرقمية، مثل 

المصرفيــة المفتوحــة والمصرفية كخدمة، 
لدمــج البنــك مع المنظومــة المتكاملة. 

عــاوة علــى ذلك، سيســاعد مركز االبتكار 
الرقمي في توجيه االســتثمارات ودعم الشــركاء 

والشــركات الناشــئة في مجال التقنية المالية، 
داخــل المملكــة وخارجهــا، وذلك بهدف جذب 
الشــركات الناشــئة الواعدة واالرتقاء بها من 
خال آليات االحتضان والتســريع والشــراكة. 

وبصفــة عامــة، ســيعمل المركز على تطوير 
القــدرات المحليــة في ريــادة األعمال الرقمية، 

وزيــادة اعتماد التقنيات الناشــئة ودعم 
اســتخدام التقنيات في المشــاريع الواعدة.

دعــم وتطوير شــركات التقنيات المالية

وضعنا، في بنك الرياض، اســتراتيجية شــاملة 
ومنســقة لتقديــم الخدمــات المصرفية إلى 

شــركات التقنيــات الماليــة وخدمة المنظومة 
المتكاملــة مــن زوايــا متعددة، ويتضمن ذلك 
تصميــم حلــول جاهزة على أســاس احتياجات 

عمــاء التقنيــات الماليــة ُتمّكنهــم من تحقيق 
الدخــل وتقديــم قيمة مضافة، وكذلك 

االســتثمار في مشــاريع البنك الخاصة إلنشــاء 
خدمــات ومنتجــات رقميــة جديدة. وإضافة إلى 
ذلك، نقدم دعمًا واســع النطاق إلى الشــركات 

الناشــئة من أجل تطوير وتوســيع نطاق 
الحلــول التــي يمكن أن تؤدي إلى الشــراكات 
وزيــادة اإليــرادات للبنــك، وفي نفس الوقت 

تعزيــز االبتــكار في جميــع أرجاء المنطقة.

وفــي عــام 2022م، أطلقنا إطار حاضنة الشــراكة 
االســتراتيجية للتقنيات الناشــئة في مجال 
التقنيــة الماليــة، وهــو األول من نوعه في 

المنطقــة، وهــو عبــارة عــن إطار من ثاث مراحل، 
يتضمــن تصميــم حــزم التقنية الماليــة المختلفة 

وتطويرهــا وبيعهــا، بهــدف منح مزودي خدمات 
التقنيــة الماليــة الناشــئين الوصول الكامل إلى 
الحــزم القابلــة للتخصيص التي تشــمل خدمات 

مثــل المحافــظ الرقميــة والتحويات والحواالت 
المالية والبطاقات والحســابات واألســواق. 

وفــي هــذا العــام أيضًا أطلقنــا الدفعتين الثانية 
والثالثــة من المســتفيدين مــن منصة االبتكار 

المفتــوح لبنــك الرياض، والمعروفة باســم "وصل" 
وهــي عبــارة عــن منصة تــم تصميمها خصيصًا 

لــرواد األعمــال والمبتكريــن لتزويدهم ببيئة 
تجريبية إلنشــاء برامج وتطبيقات باالســتفادة 

مــن بيئــة تحاكــي بيانــات وأدوات الربط المصرفية، 
ولمســاعدتهم علــى تطوير نمــاذج عمل مبتكرة 

واختبارهــا علــى الفور وبــدون عناء، مع توفير 
مســتوى عاٍل من األمان والدعم الفني. 

وتــؤدي مبــادرة "وصل" إلــى إيجاد قيمة جديدة 
للبنك. وتشــمل النتائج الناشــئة إطاق عدد 

مــن المنتجــات الرقميــة، وتطوير واجهات برمجة 
التطبيقــات وفــق األولويــات التي تتمركز حول 
العميل والســوق، وزيادة عدد المســتخدمين 

داخــل منصاتنا وتوقيع شــراكات جديدة. 

كمــا دعــم البنك المبتكريــن المحليين من 
خــال تنظيــم فعالية يوم عروض االســتثمار 

بالشــراكة مــع المؤتمــر العالمي لريادة األعمال 
2022م فــي الريــاض. وخــال هذه الفعالية، 
أتحنا الفرصة لثماني شــركات ناشــئة محلية 

وإقليميــة كبــرى من شــركات التقنية المالية 
الســتعراض مشــاريعهم على مرأى جمهور 

كبير من ممولي المشــاريع من شــبكتنا. 

 التســريع بتحقيق 
أهدافنا االســتراتيجية

المصرفيــة الرقمية واالبتكار
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تعزيز الشراكاتالشــراكة مع شــركات التقنية المالية

وعــزز البنــك خال العام 2022م نطاق مشــاركته 
فــي المنظومــة المتكاملــة للتقنية المالية 

مــن خــال توقيع عدد من الشــراكات المثمرة. 
وقمنا بإنشــاء أول شــراكة مصرفية مفتوحة 

لنا؛ إحدى الشــركات الناشــئة التي تخرجت من 
برنامج وصل، وهي شــركة تقنية مالية ناشــئة 

تقــدم منتجــات مالية مبتكــرة في المملكة. 
وكذلــك، تشــاركنا مع أفضــل المعنيين في 
مجــال المصرفيــة المفتوحــة من أجل تهيئة 

بيئــة عمــل مصرفية مفتوحة ُتمّكن الشــركات 
من اختبار أفكارهم ومشــاريعهم باســتخدام 
بيانــات وهميــة تكرر بيئــة مصرفية مفتوحة. 

نواصــل العمــل على إبــرام اتفاقيات تجارية 
جديــدة مــع أفضل شــركات التقنية المالية 

مــن أجــل اســتحداث منتجات وخدمات جديدة 
باســتخدام نمــوذج المصرفية كخدمة. 

رقمنــة عمليات البنك

وداخليــًا، ال يــزال التحــّول الرقمي يمثل 
أولويــة فــي جميع أقســام البنك. وتتضمن 
اســتراتيجيتنا الرقميــة إدارة وتقديــم جميع 

البيانــات ومتطلبــات إعــداد التقارير عبر 
المؤسســة. وتتضمــن مراجعة ودعم وإعادة 
تنظيــم وإدارة المشــاريع الرقميــة التي تعمل 

عبــر األقســام المختلفــة. وإضافة إلى ذلك، 
فإنهــا تتطلــب مواءمــًة اســتراتيجيًة بين تقنية 

األعمــال ووحدات األعمــال ومجموعة متنوعة 
مــن أصحــاب المصلحــة داخل البنك وخارجه.

وفــي هــذا العام، نجحنا في اســتكمال 
وإطــاق منصــة متخصصة فــي علوم البيانات 

من أجل مســاعدة بنك الرياض على تســريع 
الــذكاء االصطناعــي والتعلــم اآللي بطريقة 

أكثــر اتســاقًا. كما تــم أيضًا تنفيذ حاالت 
اســتخدام البيانــات الضخمــة، ألهميتها في 

دعــم جميــع أنشــطة البيانات في البنك، 
وتشــمل اســتكمال حاالت اســتخدام البيانات 
الضخمــة "تنفيــذ" وإدارة التمويل الشــخصي، 

التــي تدعم خطــوط األعمال المصرفية 
لألفــراد والخدمــات المصرفية للشــركات في 
تقديــم الخدمــات المالية إلــى عمائها، فضًا 

عــن تعزيــز المعرفة المالية في الســوق. 

كما شــهد هذا العام إطاق اإلصدار 
الجديــد مــن برنامــج ُملهم، وهو برنامج 
ابتــكار داخلــي يدعــم الموظفين لتبادل 

األفــكار التــي ســُتحدث فرقًا للبنك. وُدعي 
المشــاركون لحــل ثاثــة تحديات مختلفة، 

والتــي أوجــدت عددًا من الحلــول المحتملة 
التــي هــي قيد الدراســة حاليًا في البنك. 

 قيــادة رقمية فائزة بالعديد 
من الجوائز

إنَّ إنجازاتنا وجهودنا الرقمية خال العام 2022م 
منحتنا العديد من الشهادات والجوائز خال عدة 
فعاليات في جميع أرجاء المنطقة؛ إذ ُتّوج البنك 
بجائزة أفضل بنك للحلول الرقمية في المملكة 

العربية السعودية، وكذلك جائزة أفضل بنك 
لألعمال المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة 

عن فئة الحلول الرقمية في المملكة العربية 
السعودية، والمقدمتين من مجلة "يوروموني". 
وفي قمة الشرق األوسط للذكاء االصطناعي 

والتحليات المصرفية، نال البنك جائزة أفضل 
قائد في علوم البيانات وذكاء األعمال. 

كمــا حصلنــا علــى جائزة التميز فــي علم البيانات 
واألتمتــة، وجائــزة التميز فــي عمليات األتمتة، 

وجائــزة أفضــل قائد فــي مجال األتمتة على 
مســتوى القطــاع المالــي وقطاع التأمين 

والمقدمــة مــن CX Live وذلك خال 
فعاليــات معــرض األتمتة الذكي في الشــرق 
األوســط 2022م. وأخيرًا، حصلنا على جائزة 

التميز في ممارســة البيانات من مؤسســة 
انفورماتيــكا خــال حفــل توزيع جوائز ابتكار 

العماء في الشــرق األوســط لعام 2022م. 

التحّول لمواكبة المســتقبل 
والبقــاء في الصدارة

في عام 2023م، ســتركز اســتراتيجيتنا الرقمية 
على زيادة القيمة والربحية وإنشــاء شــركة 

)Venture Builder( من أجل تصميم مشــاريع 
التقنيــة المالية المســتقلة والمشــاريع التقنية 

وإطاقها كشــركات ناشــئة ومتخصصة 
وإدارتها بشــكل متكامل مع اســتراتيجية 

البنــك. وإضافــة إلى ذلك، ســتركز المصرفية 
الرقمية على اســتحداث مســارات جديدة 
للنمــو وتوســع القيمــة للبنك وفتح آفاق 
أعمال جديدة من خال االســتفادة من 

مركــز االبتــكار الرقمــي التابع لبنك الرياض.

أخيرًا، ســنواصل تحديث نموذجنا التشــغيلي 
الرقمي وتطويره باســتمرار، بما يشــمل 

اســتقطاب أفضــل المواهــب وتلبية احتياجات 
الســوق المتغيرة واالســتفادة من قدرات 

البنــك علــى كافــة األصعدة من أجل 
المحافظــة علــى صدارتنــا الريادية للقطاع.

شــركات التمويل االســتثماري المشاركة
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وخــال هــذا العام، قام بنك الرياض بتوســيع 
نطــاق التركيــز على العمــاء وتطويره لتوفير 

وتعزيــز رحــات العماء بشــكل كامل، على 
مســتوى جميع األقســام، فقد واصلنا بقوة 

تنفيــذ اســتراتيجيتنا للتحــول الرقمي، حيث 
تمكنــا مــن تلبية الطلــب على المحتوى 

فــي الوقــت الفعلي وبتســهيل العمليات 
والخدمــات. كمــا قمنا أيضــًا بتطوير العامة 

التجاريــة للبنــك بحيــث تعكس قناعتنا الراســخة 
بوضــع العمــاء فــي صميــم كل ما نقوم به.

تجاوز التوقعات

كان العــام 2022م حافــًا باإلنجــازات المميزة 
علــى صعيــد تجربــة العميل في كل إدارات 

البنــك. فقــد تجاوزنا المعدالت المســتهدفة 
لمؤشــر نســبة توصية العميل )NPS(، حيث حقق 

قطــاع مصرفيــة األفراد ارتفاعًا بنســبة 18٪، 
بينمــا حقــق قطاع مصرفية الشــركات ارتفاعًا 

بنســبة 19٪ مقارنــًة بنتائــج العام الماضي.

باإلضافة إلى مؤشــر نســبة توصية العميل؛ 
تضمنت مؤشــرات األداء الرئيســية نقاط 

جهــد العميــل )CES(، ووقــت تنفيذ الخدمة، 
ومعدل الخطأ، ومعدل المشــاركة، 

ومعدالت االســتحواذ على عماء جدد 
واالحتفــاظ بالعماء الحاليين.

توجــت جهــود البنــك في مجــال تجربة العميل 
بالحصــول علــى العديــد مــن الجوائز في مؤتمر 

 Customer( تجربة العماء - الشــرق األوســط
 ،)Experience Live Show Middle East

والتــي تضمنــت جائــزة التميز التشــغيلي في تجربة 
العميــل علــى مســتوى القطاع المالي وقطاع 

التأميــن، وجائــزة أفضــل تحول لبرنامج صوت 
العميــل، وجائــزة الريادة فــي تجربة العميل.

المبادرات االســتراتيجية

خــال العــام 2022م، قام بنك الرياض 
بتنفيــذ مجموعــة واســعة من المبادرات 

االســتراتيجية لرفع مســتوى تجربة العميل في 
جميــع األقســام. حيث قمنــا بتصميم وإعادة 
تصميــم أكثــر مــن 60 إجراًء خاّصــًا بالموظفين 
والمنتجــات والخدمــات التــي يقدمها البنك، 

وتســهيل رحلة العميل بشــكل كامل، باإلضافة 
إلى خدمات الدعم والمســاندة. وكان من 
اإلنجــازات المهمــة: تنفيــذ قوائم المراجعة 

الخاصــة بالمتطلبــات مــن العماء لجميع 
منتجــات التمويل العقاري والشــخصي.

كذلــك، شــارك البنك فــي تنفيذ حلول "واثق"، 
وهــي خدمــة إلكترونية تم تطويرها بالشــراكة 
مــع الحكومــة لتوفير معلومات ســند ملكية 

العميــل، بمــا يوفر الوقت المســتغرق في 
اإلدخــال اليــدوي ِمن ِقَبــل موظفي البنك. 

باإلضافة إلى ذلك، شــارك البنك في إطاق 
نمــوذج جديــد لتحليل أكثر الشــكاوى المتكررة.

ومــن أبــرز األحداث أيضًا: مشــاركة البنك في 
اليــوم العالمــي لتجربــة العميل؛ حيث قام 

فريــق تجربــة العميــل في بنــك الرياض بتنظيم 
أســبوع من األنشــطة التوعوية كجزء من حملة 

ترويجيــة فــي ثاث مناطق رئيســة لعرض قدرات 
وإنجــازات إدارة تجربــة العمــاء في بنك الرياض. 

بــدأ بمؤتمــر داخلــي لاحتفــال بقصص نجاح تجربة 
العمــاء واإلنجــازات في هــذا المجال المهم. 

لقــد كانــت أيضــًا فرصة لزيــادة الوعي بين جميع 
موظفينــا حــول الثقافــة التــي تركز على العماء، 
وأهميــة تجربــة العماء لنجاح البنك المســتدام.

الموظفين توعية 

علــى الصعيــد الداخلــي؛ نجــح البنك في رفع 
مســتوى الوعي على مســتوى مختلف أقســامه 

وإداراتــه لترســيخ مفهومه القائــم على التركيز 
العمــاء باعتبارهــم جوهــر كل ما يقوم به. 

وشــمل ذلــك أهميــة تجربــة العميل في تحقيق 
أهــداف البنــك لعــام 2025م المتمثلة في 

تعزيــز القيمــة من خــال االبتكار، وتحقيق 
الكفــاءة مــن خال الرقمنــة، والتمكين عبر 
تطبيــق الجيــل الجديــد من نموذج األعمال.

كمــا قــام البنــك أيضًا بمواءمــة تجربة الموظف 
مــع تجربــة العميــل، انطاقًا من إدراكه 

االســتراتيجي بأن رضا الموظف هو الســبيل 
لتحقيــق رضــا العميــل. وتضمنت المبادرات 

إطاق االســتبيان الخاص بمؤشــر نسبة 
توصيــة الموظفيــن، وإطــاق أكثر من 30 

إجــراًء جديدًا لتحســين تجربة الموظف.

رقمنــة رحلة العميل

إن عماءنــا هــم الدافــع األكبر لحملة 
التحــول الرقمــي لدينــا؛ حيث يرغبون في 

الوصــول إلــى المعلومات ذات الصلة 
فــي الوقــت الفعلي وعلى قنوات 

التواصــل التــي يرغبــون بها، وبالتالي فإن 
رحلتهــم هــي التي تحدد اســتراتيجيتنا.

يســتخدم البنك وســائل رقمية لجمع وتحليل 
البيانــات الخاصــة بتجربــة العميل؛ حيث نقوم 

بإرســال االســتبيانات بعد المعامات عبر 
الرســائل النصية القصيرة، كما نســتمع إلى 

منصــات التواصــل االجتماعي والمدونات 
ونحللهــا لفهــم احتياجات العماء وســلوكياتهم، 
ثــم نقــوم بترجمــة هــذه البيانات إلى خطط عمل، 

ونقــوم برقمنــة رحــات المنتجات والخدمات 
بشــكل كامــل من خــال تطبيقات الهواتف 
الذكيــة والخدمــات المصرفيــة عبر اإلنترنت.

وقــد حققنــا هــذا العام عددًا كبيرًا من اإلنجازات 
في المجال الرقمي لتحســين تجربة العميل. 
وشــمل ذلك إجراء 50 جلســة اختبار ســهولة 

االســتخدام مع عماء البنك. كما قمنا بتصميم 
نمــاذج جديــدة لموقعنا اإللكتروني. كما قمنا 
بتصميم أكثر من 600 شاشــة جديدة ألجهزة 

الصراف اآللي، وتحســين نموذج إشــعارات البريد 
اإللكتروني الخاص بنا لجعله أكثر اســتجابة، 

وكذلك إنشــاء وتنفيذ التصميم الخاص باالحتفال 
باليــوم الوطنــي علــى جميع قنواتنا الرقمية. 

 +600
 شاشة جهاز 

صــراف آلي جديدة

+60
 عمليــة جديدة خاصة 

بالمنتجــات والخدمات

50
 جلســة اختبار سهولة 

االستخدام الرقمي

تجربة العميل

يمثــل التــزام بنــك الريــاض بالتحســين المســتمر والنمو كمؤسســة تضع العمالء علــى رأس اهتماماتها دافعًا 
لطموحنــا ألن نصبــح البنــك األفضــل فــي المملكــة. وخالل العام 2022م، اســتمر التركيــز على إثراء تجربة 

العمــالء مــن خــالل االبتــكار واالســتثمار فيهــا باعتبــار ذلك عاماًل رئيســيًا من عوامل النجاح فــي تحقيق جميع 
الركائز األربع األساســية الســتراتيجيتنا.
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عالمــة تجارية تعكس الثقة

فــي بنــك الرياض، قمنــا ببناء عاقات جديدة 
وطويلــة األمــد مع عمائنا أساســها الثقة 

والــوالء وقدرتنــا على االبتــكار وتجاوز توقعاتهم. 
وخــال هــذا العــام، قمنا بإعــادة تصميم العامة 
التجاريــة بالكامــل لتعكــس هذه العاقات بدقة.

فقــد أطلــق البنــك هوية جديدة تجّســد رؤيته 
فــي أن يكــون "البنــك األكثر ابتكارًا وجدارة 
بالثقــة"، والتي تتماشــى مــع رؤية المملكة 

2030، باإلضافــة إلى اســتراتيجية البنك 
لعام 2025م - استشــرافًا لمســتقبل واعد 
عنوانــه اإلبــداع والريادة والتميز واالزدهار.

وتؤكــد المكونــات الفنيــة واإلبداعية لهذه 
الهويــة التزامنــا بقيمنــا العريقة بأن يكون 
اإلنســان هــو جوهــر أولوياتنا، وأبقت على 
العناصر الرئيســية في الشــعار الذي يذكر 

بعراقــة البنــك كعامــة مصرفية ومالية 
ســعودية رائدة، ويكتمل الشــعار بألوان 
ومنحنيــات حديثــة - معّبــرة عن التفاؤل 

والبســاطة واالهتمام والشراكة.

محــاور التركيــز خالل العام 2023م

ســيكون العــام المقبل عامــًا حافًا بالعمل 
بالنســبة للبنك؛ حيث ســيتم خاله إطاق 

خطط شــاملة واســتكمال المشــاريع الرئيسية 
لتحســين تجربة عمائنا وتعزيز رحاتهم. وبشــكل 

عــام، يعمــل البنــك على ترســيخ ثقافة "القيام 
بالعمــل الصحيــح بالشــكل الصحيح ومن المرة 

األولــى" على مســتوى البنــك، بما يقلل من 
معــدل الخطــأ في طلبــات المنتجات والخدمات، 

وبالتالــي تقليــل زيارات العماء الشــخصية 
للفــروع. ومــن أمثلة ذلــك: تعزيز رحات العماء 

والتاجــر فــي المطالبات والطلبــات المتعلقة 
بالبطاقــات المصرفيــة، والحــد من تفاوت 

مســتوى الخدمــة فــي منتجات التمويل.

األهم من ذلك، ســنقوم بتنفيذ نظام أساســي 
جديــد متقــدم إلدارة تجربــة العميل ســيمكننا من 

إجــراء اســتبيانات فــي الوقت الفعلي، وإعداد 
واجهات مخصصة ومباشــرة، وإنشــاء تحليات 

نصيــة آليــة، واســتخدام قنوات متعددة مثل 
اإلشــعارات الفورية إلرســال االستبيانات.

كذلك ســيقوم البنك باالشــتراك في منصة 
قيــاس تجربــة العماء، والتي ســيتم من 

خالهــا قيــاس أداء البنك في مدى ســهولة 
رحات العماء مقابل المنافســين. وستشــمل 

المجــاالت التــي تمــت مقارنتها: األداء المصرفي 
العــام وأداء القنــوات المصرفيــة وأداء المنتجات 
وإجــراءات رحلــة العميل. وســتحدد المنصة أيضًا 
"أهــم مراحــل التجربة"، التي تشــكل االنطباعات 

الرئيســية عنــد العماء عــن البنك ومنتجاته.

كمــا أن الخطــط جاريــة لتعزيــز تجربة العماء من 
خــال تحســين نظــام االنتظار في الفروع. كما 
نعمــل أيضــًا علــى تطويــر برنامج "حصاد بلس" 
الــذي ســيحل محل برنامــج المكافآت الحالي 
"حصــاد"، بمــا يوفر لعمائنــا إمكانية الوصول 

إلــى تجــارب حصرية تتماشــى مــع أنماط حياتهم 
المختلفــة. باإلضافــة إلى ذلك، سنســاهم في 

إنشــاء منصة ســوق بنك الرياض، والتي ســتوفر 
متجــرًا واحــدًا يتيــح من خالــه البنك لعمائه 

وغيــر عمائــه إمكانية شــراء احتياجاتهم اليومية 
والمنتجــات التــي تناســب نمط حياتهم.

وأخيــرًا، فإننــا نتطلــع إلى المشــاركة في برنامج 
االبتــكار الداخلــي "ملهم"، الــذي قمنا بإطاقه 

لتمكيــن الموظفيــن من تقديــم أفكار مبتكرة 
تســهم فــي تحقيــق النمــو والتطور لبنك الرياض.
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نهجنــا لتبني تحول مســتدام

نلتــزم فــي بنك الرياض بنواح االســتدامة 
والمســؤولية المؤسســية تمام االلتزام، وُيترجم 

التزامنا ذلك بما نشــارك به من إســهاماٍت 
طويلة المدى نســعى بها لتحقيق مســتقبٍل 

أفضــل وتحقيــق الرفاه والخيــر للمجتمعات 
التــي نعمــل بها وللمجتمع بأســره.

وخال العام 2022م وضعنا اســتراتيجيًة شــاملًة 
للجوانــب البيئيــة واالجتماعية والحوكمة. 

وتتواءم هذه االســتراتيجية واســتراتيجية أعمال 
البنك لعام 2025م كما ترشــدنا في ســعينا 
نحــو تحقيــق رؤيــة المملكة 2030 وأهداف 

التنميــة المســتدامة لألمــم المتحدة. وغايتنا 
التي نســعى إليها هي مواصلة اســتراتيجية 

"بكــره" التــي تبنيناهــا حتى نصبــح نموذًجا ُيحتذى 
بــه فــي إبراز أهمية اإلجراءات المســتدامة 

ودورهــا فــي خلق قيمٍة إضافيــة للموظفين 
والعمال والمجتمع الســعودي بأســره.
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كمــا نــدرك تمــام اإلدراك أن بنك الرياض يســهم 
بقــوٍة فــي تطوير وازدهــار المملكة العربية 

الســعودية، كونه أحد أهم المؤسســات المالية 
بهــذا البلــد. ولقــد وضعنا نصــب أعيننا أهداًفا 

طموحــًة نصبــو إليها، مسترشــدين بقيمنا 
وثقافتنا المؤسســية القوية واســتراتيجية 

الشــركة المتأصلــة. وتتيــح لنــا القيم التي نؤمن 
بهــا إدراج حاجــات أصحاب المصلحــة المعنيين 

وأولوياتهــم ضمــن ممارســاتنا اليومية. وهكذا 
نتعهــد بتحمــل تبعــات أعمالنــا كما نتعهد 

بالعمــل بعــزٍم ومصداقيٍة وشــفافيٍة ووضوح.

ركزنــا خــال العــام 2022م على إدراج حماية 
البيئة واالســتدامة كأولويٍة رئيســية دون 

المســاس بنوعية وحجم التزاماتنا الســابقة 
أو االنتقــاص منهــا. وتحقيًقــا لتلك الغاية، 

حشــدنا جهود كل األعضاء واإلدارات داخل 
البنك للمســاهمة في برامج المســؤولية 

االجتماعيــة ومبادراتهــا ودعمهــا. ولكم كانت 
إســهاماتهم بالغة األهمية إذ ســاعدتنا على 

الحفــاظ علــى مــا حققناه من نجاحاٍت ســابقة مع 
فتــح آفــاق جديدة. ومــن بين المبادرات التي 

تبناهــا البنــك مبادراٌت اعتنــت بالتبرع للجهات 
الخيريــة وتوفير ســال الغــذاء للمحتاجين 

فــي شــهر رمضــان الفضيل ومبادرات التبرع 
بالــدم والمشــاركات في فعاليات األحداث 

الهامــة خــال العــام. كما وضعنــا نصب أعيننا 
دعم األشــخاص ذوي اإلعاقة وركزنا على 

تمكيــن عــدة مبادراٍت تعليميــة ووفرنا التمويل 
والدعم للمنشــآت الصغيرة والمتوســطة.

األمور الجوهرية 

لمــا كان البنــك أحــد أكبر مزودي الخدمات 
الماليــة فــي المملكــة، فمــن الطبيعي أن يكون 
لــه دوٌر حيــوي فــي مســيرة التنمية االقتصادية 

فــي البــاد عبر المســاهمة في خلق الثروات 
االقتصاديــة وحمياتهــا وتطويرهــا من خال 

مــا يبرمــه من شــراكاٍت لتحقيق ذلك.

التحــول الرقمــي وموارد التقنية   أ. 
التركيــز علــى العماء والتميز التشــغيلي ب. 

األداء المالي  ج. 
خصوصيــة وأمن البيانات  د. 
تطويــر ورفاه الموظفين  هـــ. 

دعم المنشــآت الصغيرة والمتوســطة  و. 
مخاطــر الحوكمــة وقواعد األخــاق المهنية وااللتزام   ز. 

 ح.  سلســلة مشــتريات وتوريد تستوفي 
معاييــر المســؤولية االجتماعية

تحقيق االســتدامة في االســتثمارات والتمويل  ط. 
التوطين  ي. 

التأثيــر المباشــر على البيئة  ك. 
توفيــر خدمــات مالية شــاملة فــي متناول الجميع  ل. 

دعم المجتمع واالســتثمارات  م. 

 االســتراتيجية وإطــار عمــل الحوكمة البيئية 
واالجتماعية والمؤسســية

جوهريــة لبنك الرياض

صلحة
ب الم

صحا
جوهريــة أل

وثمــة عوامــل عدة تؤثــر على قدرتنا على 
خلــق القيمــة التي ننشــدها، ومــن بينها بيئة 

التشــغيل والمشــهد العام للمخاطر والحاجات 
واألولويــات المشــروعة ألصحاب المصلحة 

المعنييــن وأهدافنا االســتراتيجية. ولقد 
وضعنــا تعريًفــا لمــا نعــده " األمور الجوهرية 
" - تلــك الملفــات الحيويــة التي تؤثر بشــدٍة 

علــى قــدرة البنــك علــى تحقيق القيمة أو 
المحافظــة عليهــا أو التــي تتســبب في تناقصها 

علــى المــدى القصير والمتوســط والبعيد.

بكرة: الجمع بين المســؤولية 
االجتماعية واالستدامة

تهــدف اســتراتيجية "بكــرة" والتي أطلقت 
عــام 2019م إلــى تنفيــذ مبادراٍت متميزة 

تلبــي متطلبــات المســؤولية االجتماعية بما 
يتماشــى مع اســتراتيجية البنك وعملياته ورؤية 

المملكــة 2030 وأهــداف األمم المتحدة 
للتنميــة المســتدامة. وبالتعــاون مع أصحاب 

المصلحــة المعنييــن والشــركاء، وضع البنك هذه 
االســتراتيجية، مما ســاعد البنك في تحديد 

حاجــات وأولويــات أصحاب المصلحــة المعنيين 
ومــن ثــم وضع خارطة طريــٍق فعالٍة ومائمة. 

وفضــًا عــن مواءمة هذه االســتراتيجية وأهداف 
التنميــة المســتدامة ورؤيــة المملكة 2030، 

فهــي تتواءم كذلك وأفضل الممارســات 
واألطــر والمعاييــر، بمــا في ذلــك مبادئ الميثاق 

العالمــي لألمــم المتحــدة واتفاقية األمم 
المتحدة لحقوق األشــخاص ذوي اإلعاقة.

حوكمة االستدامة

يتبنــى بنــك الرياض أعلــى معايير الحوكمة 
الفاعلــة كما يطبق مبادئ وممارســاٍت 

قويٍة وراســخة تعنى بحوكمة االســتدامة. 
وبفضل مبادئ حوكمة االســتدامة الراســخة 

وممارســتها، يتمكــن البنــك من تحديد 
طموحات االســتدامة التي ينشــدها بدقة 

وإرســاء الهيــاكل التنظيمية واإلجراءات 
التــي تؤثــر بالــغ التأثير علــى أصحاب المصلحة 

المعنييــن وتحقــق ما ننشــد من نجاحات.

لمحة عامة عن اســتراتيجية "بكرة" لالســتدامة

الرؤية

ا في الممارســات المســتدامة التي   أن يكــون بنــك الريــاض عضًوا قياديًّ
مــن شــأنها إضفــاء قيمــٍة للموظفين والعمــاء وأصحاب المصلحة 

المعنييــن والمجتمــع بأســره فــي المملكة العربية الســعودية

الرسالة

 تقديم ممارســات المســؤولية االجتماعية ذات القيم والمزايا 
بما يتماشــى مع اســتراتيجية وأنشــطة بنك الرياض وأهداف األمم 

المتحــدة للتنميــة المســتدامة ورؤيــة المملكة 2030

األهداف

•   مواءمة ممارســاتنا مع التوجيه بشــأن المســؤولية االجتماعية )ISO 26000( ومبادئ 
)AA1000(، ومبــادرة التقاريــر العالميــة )GRI( والميثــاق العالمــي لألمم المتحدة.

•   أن نكون بارزين على الصعيدين الوطني والعالمي في نهجنا المهني والتعاوني لحماية البيئة 
واإلسهام في تعليم ودعم موظفي البنك والمجتمعات التي نعمل بها والمجتمع ككل

ا، وإعــداد التقارير وتطوير األفكار  ــا وخارجيًّ •   قيــاس أثــر برامجنــا داخليَّ
وإعــداد اإلحصائيــات لمشــاركتها مع أصحاب المصلحــة المعنيين

•   أن يكــون لنــا دوٌر فــي تطويــر وتقديــم برامج تخــدم مجتمع المملكة 
مــن خــال إشــراك الموظفين فــي المبادرات ذات الصلة

•   أن تكون برامجنا متنوعة وشــاملة وشــفافة ومســؤولة في كافة المشــاريع والممارســات

لجنة المســؤولية االجتماعية

عيــن البنــك لجنة مخصصة للمســؤولية 
االجتماعيــة. أمــا الــدور الــذي تتقلده هذه اللجنة 

فهو اإلشــراف على األنظمة والسياســات 
والعمليــات لتحقيق أهداف االســتدامة 

للبنك ومراقبة مخاطر االســتدامة. ويترأســها 
رئيــس مجلــس اإلدارة، كمــا تضم من بين 

أعضائهــا الرئيــس التنفيــذي والرئيس األول 
إلثــراء تجربــة العمــاء وأعضاء من قطاعات 
العمليــات بالبنــك وفريق إدارة المســؤولية 
االجتماعيــة فــي قطاع إثــراء تجربة العماء.

إطــار عمل تقييــم المخاطر البيئية 
واالجتماعيــة ومخاطر الحوكمة

لقــد وضعنــا آلياٍت قويــة ضماًنا لمراعاة 
المخاطــر البيئيــة واالجتماعيــة في كل قرارات 
االســتثمار. كمــا يــدرك مجلس إدارة البنك أن 

اســتراتيجيات األعمــال المرنــة تتطلب وضع 
نهٍج إلدارة المخاطر المؤسســية يشــمل أهم 

مخاطــر االســتدامة التــي تواجه البنك مثل 
المخاطــر البيئيــة واالجتماعيــة وتلك الخاصة 

بالمــوارد البشــرية ومخاطر الحوكمة.

وللمزيد عن اســتراتيجية وإطار عمل االســتدامة الذي 
نتبنــاه وجوانــب الحوكمــة، يرجى النقــر هنا لاطاع على 
تقريــر الجوانــب البيئيــة واالجتماعية والحوكمة 2022م.

بنك الرياض التقرير الســنوي 2022
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رؤيــة المملكة 2030

رؤيــة 2030 هــي خارطة طريــٍق تنموية تهدف 
إلى دفع نواح االســتدامة الســعودية مســتقبًا. 

وتســتند الرؤية إلى ثاثة محاور رئيســية 
وانطاًقــا مــن هــذه المحاور الثاثة فهي 

تهــدف إلى تحقيق األهداف االســتراتيجية 
التاليــة: تعزيــز فعاليــة الحكومة وتمكين 

المســؤولية االجتماعيــة وتنمية االقتصاد 
وتنويعــه فضــًا عــن زيادة فرص العمل.

مبــادرات رؤية المملكة 2030محــاور رؤية المملكة 2030

خــال عــام 2022م طبــق بنك الرياض عدة 
مبــادراٍت تهــدف جميعها لإلســهام في تحقيق 
رؤيــة المملكــة 2030. وتمكــن البنك عبر هذه 

المبــادرات مــن اإلســهام في 12 برنامًجا من 
برامــج تحقيــق الرؤيــة، والتي تدعم 96 هدفا 
مــن األهــداف االســتراتيجية لرؤية المملكة، 

كونهــا تطبــق 75 مبــادرًة بما يمثل ٪53 
من األهداف االســتراتيجية لرؤية 2030.

التوافــق مــع أهداف االســتدامة الوطنية والعالمية

يلتــزم بنــك الريــاض التزاًمــا تاًمــا بنجــاح رؤيــة المملكة 2030. ويتماشــى ذلــك مع ما نتقلده من مســؤولياٍت تجاه المملكة 
ورغبتنــا فــي تحفيــز االقتصــاد الوطنــي وتنويــع إيراداته من أجل نمٍو أفضل في المســتقبل.

أهــداف األمم المتحدة 
للتنمية المســتدامة

إن إطــار االســتدامة الذي نتبعــه وتطلعاتنا 
وطموحاتنــا بعيــدة األمــد هي من يدير دفة 

التزامنــا المتنامــي بتحقيــق أهداف األمم 
المتحــدة للتنميــة المســتدامة. وهو ما يتفق 

بــدوره والتزامنــا بالميثــاق العالمي لألمم 
المتحــدة ومبادئــه العشــرة. ومن بين كل 
أهــداف التنمية المســتدامة، حازت هذه 
األهداف األربعة عشــر على أولويتنا إذ 

نعتقــد بقدرتنــا علــى التأثير فيهــا بالغ التأثير.

مجتمٌع 
نابض

اقتصاٌد
مزدهر

أمـــٌة
طموحة

مبــادرات التنمية الثقافية• 
برنامــج طريق الثقافة• 

22 مؤشــر أداء رئيســي

تطويــر أدوات التنفيــذ لبرنامج • 
تطويــر الصناعة الوطنية 

 والخدمات اللوجســتية 
)5 مبــادرات(، "نمــول لتصنع"

"نســتثمر لتصنع"• 

33 مؤشــر أداء رئيســي

تطويــر مبادرات ذات • 
ممكنات مالية وتنافســية

25 مؤشــر أداء رئيســي

برنامج ٪100• 
برنامج ٪90• 
برنامج "الشــراكة السياحية• 
 تمويل مشــروع ضمان • 

التسهيات

25 مؤشــر أداء رئيســي

الدعم المالي• 
مبــادرة لصالح برنامج • 

ريادة الشــركات الوطنية

10 مؤشــرات أداء رئيسية 

تســهم المبادرات بـ 

96
مؤشــًرا من مؤشرات 
األداء الرئيســية لرؤية 

المملكة 2030

مبادرات مسار • 
لممكنــات األعمال

33 مؤشــر أداء رئيســي

تطوير مشروعات • 
وفرص التخصيص

14 مؤشــر أداء رئيســي

مبادرات المســتقبل • 
للحاضــر )10 مبادرات(

25 مؤشــر أداء رئيسي

مبــادرات الدعم لتطوير • 
ممكنات األعمال

25 مؤشــر أداء رئيســي

مبــادرة الدعم المالي • 
لمطوري العقارات

11 مؤشــر أداء رئيســي

مبــادرات رؤيــة المملكــة 2030 يلتــزم بنــك الرياض التزاًما تاًمــا بنجاح األجندة الوطنية

28 ســبتمبر 2022م21 إبريل 2022م

13 يونيو 2021م 14 مارس 2021م

15 يونيو 2021م 3 نوفمبــر 2021م

42
كيان

75
مبادرة

30
اتفاقيــة تم إبرامها

19
برنامــج تم إطالقه

18 مايو 2022م6 نوفمبــر 2022م29 إبريل 2021م18 نوفمبــر 2021م

وللمزيــد عــن التزامنا بأهداف االســتدامة الوطنية 
والعالميــة، يرجــى النقــر هنــا لاطاع على تقرير 

الجوانــب البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمة 2022م.
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تمويل واســتثمار مستدام

للبنــوك دوٌر حيــوٌي فــي تعزيــز اقتصــاد البلــدان التــي تخدمهــا، وال يقتصــر األمر على عمالء البنــوك ممن لهٌم دوٌر فاعل في 
االقتصــاد - بــل تتيــح البنــوك تســهيالٍت للقروض واالســتثمارات والمعامالت وجلب الودائع.

دمــج المعاييــر البيئيــة واالجتماعيــة ومعايير الحوكمة في األنشــطة المالية

االقتصاد

باتــت المســائل البيئيــة واالجتماعيــة والمســائل المتعلقة بالحوكمة 
ضــرورًة اســتراتيجية لــكل المنظمــات. ومع إدراج االعتبارات 
البيئيــة واالجتماعيــة واعتبــارات الحوكمة في اســتراتيجيتنا، 

يمكننــا تكويــن تصــوٍر شــامٍل لملــف المخاطر ومن ثــم تقليل حجم 
التأثيــرات الســلبية علــى األفــراد وعلى الكوكب بأســره، فيما نضمن 

إضافــة قيمــٍة مســتدامٍة لكل أصحاب المصلحــة المعنيين.

المجتمع

مهمة بنك الرياض هي "مســاعدة عمائه والمؤسســات 
والمجتمــع بأســره علــى تحقيــق طموحاتهم كونه الشــريك الموثوق 

الــذي يقــدم حلــواًل ماليــة تلبي توقعاتهــم". وخيُر مثال على 
ســعي البنــك نحــو تحقيــق هذه المهمة هــي مبادرات التمويل 
المختلفــة والتي تشــمل مشــاريع الطاقــة الخضراء والمتجددة 
فضًا عن دعم المنشــآت الصغيرة والمتوســطة. ونفتخر بأن 
البنــك يقــدم 21 ٪مــن القــروض التي تمنحهــا البنوك التجارية 
للمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة بالمملكــة، لذا وضع البنك 
تنميــة محفظتــه وتنويعهــا علــى رأس أولوياتــه حتى يترك أثًرا 
إيجابًيــا علــى المجتمــع ويشــارك في تعزيز اســتدامة المملكة.

صكوك مستدامة

فــي عــام 2021م، بــدأ بنــك الرياض العمل على 
إصدار الدفعة األولى من صكوك االســتدامة، 

وفــي فبرايــر 2022م، أطلــق بنك الرياض الدفعة 
األولى من صكوك االســتدامة الشــريحة األولى 

)AT1( المقومــة بالــدوالر األمريكي بقيمة 
إجماليــة بلغــت 750 مليــون دوالر أمريكي، 

لتكــون بذلــك أول صكوك مســتدامة من فئة 
)AT1( علــى مســتوى العالــم. ويبلغ معدل 
األرباح 4 ٪ ســنوًيا بما يســاوي أدنى فارق 

ائتمانــي تحققــه هذه الصكوك على مســتوى 
البنــوك التــي تزاول نشــاطها في دول مجلس 
التعــاون الخليجــي. وبلغ معــدل التغطية في 

دفتــر طلبــات االكتتــاب 4.3 ضعًفــا، وهو ما يؤكد 
ثقة المســتثمرين في التوجه االســتراتيجي 
الــذي يتبعــه البنــك ومجلس اإلدارة وفريق 

اإلدارة التنفيذيــة. ومــن أجــل هيكلة هذه 
 ،AT1 المعاملــة كصكــوك مســتدامة من الفئة
أطلــق البنــك أول إطــار له للتمويل المســتدام 

يتفــق والمبــادئ االجتماعيــة والبيئية ومبادئ 
الحوكمــة التــي دعا لها االتحاد الدولي ألســواق 

رأس المــال. ويغطــي إطــار العمل مجموعًة 
متنوعًة من األنشــطة المســتدامة المؤهلة 

ترتبــط بطمــوح بنــك الرياض في أن يتقلد 
الريــادة اإلقليميــة في مجــال الجوانب البيئية 

واالجتماعيــة والحوكمــة، كونــه يتطلع إلى إدارة 
دفــة التنميــة البيئيــة واالجتماعيــة في المملكة 

بمــا يتفــق ورؤيــة المملكة 2030 وبرنامج 
التمويــل المســتدام الرائد الــذي يتبناه البنك: 

اســتراتيجية بكــرة. وفضــًا عــن ذلك، يتوافق إطار 
العمــل مــع أفضل الممارســات العالمية، وقد 

خضــع لتدقيــٍق مــن جهٍة خارجية وهي ســتاندرد 
آنــد بــورز للتصنيــف العالمي والتي أكدت 

توافــق هــذا اإلطار مع جميــع مبادئ التمويل 

المســتدام. ومنحت وكالة ســتاندرد آند بورز 
بنك الرياض تصنيفا "قويا" عن قســم اســتخدام 
العائــدات، مشــيرة باإليجــاب إلى ارتباط كل فئٍة 

بأجندة االســتدامة األوســع نطاًقا للبنك.

مصرفيــة خضراء متجددة

انطاًقــا مــن اســتراتيجية البنك لعام 2025م 
التــي تســتهدف أن يحتــل بنــك الرياض المركز 
األول فــي صــدارة البنــوك بالمملكة ووفاًء 

بمســؤوليتنا تجاه البيئة، نســق البنك إطاق 
مبــادرات المصرفيــة الخضــراء والمتجددة بالتزامن 

مــع إطاق المبادرة الخضراء الســعودية.

البيئة

يعمــل بنــك الريــاض على عدة مشــاريع بيئيــة واجتماعية، ومنها 
المشــتل األخضر الذي نعمل على تأسيســه ويتوقع أن يصل 

إنتاجه إلى 400,000 شــجرة ســنوًيا خال الســنوات العشــر 
القادمــة، كخطــوة نحــو تحقيق الغاية المســتهدفة من المشــروع 

وهي 4 مليون شــجرة. وتتماشــى هذه المبادرة مع طموحات 
الحكومــة لزراعــة 10 مليــار شــجرة في جميــع أنحاء المملكة 

بحلــول عــام 2030م. فضــًا عن ذلك، يوفر المشــتل العديد 
مــن فــرص العمــل إذ مــن المقــرر أن يتحول إلــى مركٍز تعليمي.

 المعرفة

ركزنــا خــال العــام 2021م ضمــن اهتماماتنا الرئيســية على دمج 
المعاييــر البيئيــة واالجتماعيــة ومعاييــر الحوكمة فــي منتجاتنا 

التمويليــة. وتحقيًقــا لهــذه الغايــة، أضفنا هــذه المعايير إلى نظام 
التســهيات االئتمانية )ALGO(. وهو ما ســاعدنا على ربط كل 

تمويــٍل بالفئــة التــي تتصــل به مــن بين المعاييــر البيئية واالجتماعية 
ومعاييــر الحوكمــة، وبذلــك يســتطيع البنك تحديــد تصنيٍف دقيق 

لكافــة التســهيات االئتمانيــة المناســبة لــكل عميل من عمائه.
 

توفير التمويل المســتدام

ســاهم بنك الرياض في المبادرة 
الخضــراء الســعودية والطاقة المتجددة 

حيــث أطلــق 9 برامــج ضمن برنامج 
المصرفيــة الخضراء والمتجددة 

تماشــيا مع رؤية المملكة 2030. 

مبــاٍن ذكيــة صديقة للبيئة  1
   مشــاريع لإلسكان والمكاتب 

ومشاريع تجارية

سالســل التوريد صديقة البيئة  2
توريدات المشروعات   

االستثمارات الدولية صديقة البيئة  3
مشــروعات عابرة للحدود  

4  المنشــآت الصغيرة والمتوسطة 
صديقة  البيئة

المشــروعات الصغيرة والمتوســطة  

الصناعــات صديقة البيئة  5
المصانــع المحلية  

الطاقة الخضراء  6
مبيعــات الطاقة الشمســية والمتجددة  

األراضــي صديقة البيئة  7
مشــروعات المسطحات الخضراء  

8  النقــل صديق البيئة
مشروعات النقل  

التكنولوجيــا الماليــة صديقة البيئة  9
   الحلــول الرقمية وتمويل 

الشــركات الناشئة
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كوادرنا البشــرية أهم أولوياتناتمويل وتمكين المنشــآت الصغيرة والمتوســطة

المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة ورواد األعمــال مــن أهــم محاور االبتكار والنمو االقتصادي. والمنشــآت الصغيرة 
والمتوســطة مــن أهــم مصــادر الوظائــف فــي المملكــة، بــل وفــي كل دول العالم. رغم ذلك، غالبــا ما تواجه صعوباٍت في 

الحصــول علــى التمويــل كمــا أن المنتجــات أو الخدمــات المتاحة قد ال تالئــم حاجاتهم الخاصة.

ولقــد عكــف بنــك الرياض ألعواٍم عدة على 
تطوير المنشــآت الصغيرة والمتوســطة 

بغيــة دعــم الصناعــات المحلية وتعزيز تنوع 
االقتصــاد الوطنــي. هذا ويســتفيد البنك من 

دعــم المنشــآت متناهيــة الصغر والصغيرة 
والمتوســطة إذ يرتبــط هــذا الدعم برؤية 

الحكومــة التــي تهــدف إلــى توفير فرص العمل 
ورؤيتنــا الخاصــة كذلــك. وانطاًقا من ذلك، 
حددنا مســتهدفاٍت داخلية لعدد المنشــآت 

الصغيــرة والمتوســطة المقــرر دعمها. وهكذا 
بدأنــا نراعــي متطلبات المنشــآت الصغيرة 

والمتوســطة أثنــاء تصميــم منتجاتنا فضًا عن 
مراعــاة اآلراء والتعقيبــات حتــى نتمكن من 

تحســين منتجاتنــا وخدماتنــا بما يلبــي احتياجاتهم.

وخــال عام 2022م، واصــل البنك تقديم 
حلول تمويلية ميســرة لهذه المنشــآت بغية 

تمكينهــا مــن مواصلة أنشــطتها واإلبقاء 
علــى موظفيهــا، رغم مــا نجم من اضطراباٍت 

خلفتهــا جائحــة كوفيــد–19. كما عزز البنك 
نقــاط البيــع لتجــار التجزئــة وأعاد النظر في 

إجــراءات هيكلــة إصدار االئتمان. وارتقى 
بمســتوى خدماته خال هذا العام ويشــهد 

علــى ذلــك زيادة صافــي نقاط التوصية.

خــال العــام 2022م حافــظ بنك الرياض على 
مركــزه علــى رأس قائمــة الجهات الداعمة 

للمنشــآت الصغيرة والمتوســطة بالتعاون مع 
برنامــج كفالــة للعام الســادس على التوالي. 
ورغــم عــدم صدور تقريــٍر لكفالة يغطي كل 

مراحــل عــام 2022م حتــى اآلن، كانت حصتنا 
حتــى الربــع الرابع من المنشــآت الصغيرة 

والمتوســطة التــي يدعمهــا البرنامج 40٪، وهو 
إنجــاٌز كبيــر حــاز تقدير وزارتــي التجارة والمالية. 

ومــن هنــا نفخــر بكوننا أفضل مموٍل للمنشــآت 
الصغيــرة والمتوســطة في المملكة.

وانطاًقــا مــن تطلــع البنــك الي تقديم دعمه 
للمنشــآت لصغيرة والمتوســطة فيما يتجاوز 
جوانــب التمويــل، تعاون البنك مع مؤسســة 

التمويــل الدوليــة لتوفيــر "مجموعة أدوات 
المنشــآت الصغيرة والمتوســطة" لعمائه من 

المنشــآت الصغيرة والمتوســطة - وهي منصٌة 
تضــم دليًا شــامًا يوفــر النماذج والبرمجيات 

ومصــادر البحــث والمعلومات، فضًا عن 
أنشــطة التقييم الذاتي ومجموعة من األســئلة 

المثريــة، بهــدف صقل المهارات اإلدارية 
والتســويقية والمالية لماك تلك المنشــآت 

وإداراتهــا ضماًنــا الســتمرارية أعمالها التجارية. 
كمــا أطلــق البنك دورة اعتماد المشــتريات 
لتأهيــل المنشــآت الصغيــرة للعمل مع كبار 

المؤسســات. هــذا ووفــر البنك دوراٍت تدريبيٍة 
للمنشــآت الصغيرة والمتوســطة التابعة له 

ودعمهــا لتمكينهــا مــن وضــع خطة عمل ناجحة.

مبادرات 2022م لدعم المنشــآت 
الصغيرة والمتوســطة

رغم كون المنشــآت الصغيرة والمتوســطة 
مــن أهــم ركائــز قــوة االقتصاد، إال أن تداعيات 

جائحــة كورونــا قــد أثرت تأثيًرا جســيًما على كثيٍر 
منهــا. ولمــا كان الدعم المالي واالستشــاري 

هــو الســبيل للبقــاء، حــرص بنك الرياض على 
توفيــر خيــارات تمويلية واستشــارية عملية 
مناســبة للنهوض بأعمال تلك المنشــآت.

وقد دعم قطاع مصرفية الشــركات 
بالبنــك برنامــج تمويل نمــو التقنية مبادرًة 

منه لتمويل الشــركات الناشــئة والمنشــآت 
الصغيــرة والمتوســطة العاملــة في المجال 

التقنــي. كمــا وقع بنــك الرياض اتفاقية 
تعــاون مع صنــدوق التنمية الثقافي 

لتأســيس برامــج لتمكيــن األعمال في مختلف 
القطاعــات، بمــا في ذلك كبار المؤسســات 

والمنشــآت الصغيرة والمتوســطة.

ومــع تضافــر جهود البنــك لتحقيق هدفين 
مــن أهــم أهدافه االســتراتيجية خال العام 

2022م، نجــح فــي توســيع عملياته الموجهة 
لألعمــال الصغيــرة عبــر إضافة 30 مركًزا 

مخصًصا للمنشــآت الصغيرة والمتوســطة في 
ربــوع المملكــة. تأتــي هــذه الجهود جنًبا إلى 

جنــب مــع تطويــر منصٍة رقميٍة شــاملٍة لرقمنة 
عمليــات إقراض هذه المنشــآت بالكامل.

عــزز بنــك الرياض قــدرات وإمكانيات موظفيه 
لارتقــاء بمســتوى الخدمات المقدمة 

للمنشــآت الصغيرة والمتوســطة عبر:
زيــادة عــدد الموظفيــن المخصصين لخدمة • 

المنشــآت الصغيرة والمتوســطة
زيــادة عــدد المراكز المخصصة للمنشــآت • 

الصغيــرة والمتوســطة فــي ربوع المملكة
زيــادة أيــام التدريب المقدمة • 

للموظفيــن المختصيــن بخدمة 
المنشــآت الصغيرة والمتوســطة

االســتثمار في تدريب عماء المنشــآت • 
الصغيرة والمتوســطة لتحســين 

قدراتهــم فــي مجال العمل
إقامة ورش عمل لعماء المنشــآت • 

الصغيرة والمتوســطة

ونجحنــا فــي تنفيذ مبادرات تنمية مســتدامة 
لتطويــر قــدرات كل موظفينــا البالغ عددهم 

أكثــر مــن 5,593 موظــف يعملون بدوام كامل 
داخــل البنــك. وكوادرنا البشــرية هم النواة 

الرئيســة لبنــك الريــاض، ورحلتهــم المهنية معنا 
هــي حجر األســاس لعملياتنــا ولقدرتنا على 

خلق القيمة التي ننشــد. نســعى جاهدين ألن 
نحافــظ علــى نهجنــا لبذل ما في وســعنا لنكون 

الصــورة التــي نريــد كأفضل صاحب عمل وأن 
نحقــق هدفنــا بــأن نكون الخيــار المفضل للعمل 

بحلــول عــام 2025م، ويــدرك موظفونا تمام 
اإلدراك مدى تقديرنا إلســهاماتهم وخال 

العــام 2022م ترجمنــا ذلــك بما أطلقناه 
مــن مبادرات اســتقطاب المواهب واختيار 

الكــوادر المؤهلة وصقــل مهاراتها واإلبقاء 
عليهــا. كمــا طرحنا برنامًجا شــامًا للمكافآت 

يتيــح لنــا تقديم أجوٍر ومزايا تنافســية.

وفيمــا اســتمرت تداعيات جائحــة كورونا وتأثيرها 
علــى شــتى نواحــي الحياة طوال العام، بذل 
بنــك الريــاض أقصى ما في وســعه لحماية 

موظفيــه. ومــن هذا المنطلــق، خصصنا مواقع 
لتلقــي اللقاحــات داخل مقــرات البنك وطبقنا 

إجــراءات صارمــة لتمهيد عــودة الموظفين إلى 
العمــل مــع تنفيــذ حزمــة كاملة من تدابير األمن 
والســامة فــي كل أماكــن العمــل التابعة للبنك 
بمــا يتوافــق مــع اللوائــح التنظيمية ذات الصلة.

فيمــا بعــد الجائحــة، وضــع بنك الرياض نصب 
عينيه المشــاركة االســتباقية لموظفيه 

وتحســين رفاهيتهــم. فقــد تبنى العديد من 
المبــادرات مثل مبــادرة "الحمات التوعوية 

للموظفيــن 2022م"، حيــث زار فريــق الموارد 
البشــرية كل مواقــع وفــروع البنك في ربوع 
المملكــة إلجــراء جلســاٍت توعوية تركز على 

األفــراد، بغيــة تعزيــز روح االنتماء للبنك لدى 
موظفينا. وجاء اســتبيان مؤشــر بيئة العمل 

الــذي أجرينــاه كخاتمٍة إلجراءات وجهود إشــراك 
الموظفيــن، والــذي أظهر حفاظنــا على مكانتنا 

فــي الربــع األعلى وفــق المعايير الدولية.

التوظيف

بــات بنــك الرياض رائًدا في ابتــكار المنتجات 
والخدمــات والعمليــات، ومــن هنا برزت الحاجة 

إلــى توظيــف المزيــد من أصحاب المواهب 
والتأكــد من امتاكنــا المهارات والمعارف 
والخبــرات الازمــة لتقدم البنك وازدهاره. 
وتحقيقــا لتلــك الغاية، أطلــق البنك برنامج 

"فرســان الرياض" خال العام 2020م، 
وهــو برنامــج ُصمم الســتقطاب الخريجين 

الســعوديين الجدد من ذوي الكفاءات 
العاليــة لمنحهــم فرصــة االنضمام للبنك 

وتولــي المناصب القيادية مســتقبًا.

وقــد اعتمــدت عمليــة التوظيف واالنتقاء على 
منهجيــاٍت مبتكــرة، بمــا في ذلــك حلول التقييم 

الرقمــي، مــن أجل ضمان انضمام المرشــحين 
األكثــر موهبــة دون غيرهــم إلى هذا البرنامج. 

ومع تطور برنامج "فرســان الرياض"، يشــغل 
اولئــك المعينيــن اآلن مناصــب وأدوار مختلفة 

فــي قطاعاٍت عــدة كاألعمال المصرفية 
والتقنيــة وإدارة خدمــات تكنولوجيــا المعلومات 

واألمن الســيبراني وحوكمــة تكنولوجيا 
المعلومــات والمجاالت التقنية الناشــئة.

كمــا يدعــم بنــك الرياض صنــدوق تنمية الموارد 
البشــرية بهــدف تعزيــز التدريب المهني 

للشــباب الســعودي عبر برنامج "تمهير" الذي 
يســتهدف الخريجين الســعوديين. ولقد تمكنا 
هــذا العــام مــن تدريــب 107 متدرًبا عبر برنامج 

تمهيــر و94 متدرًبــا ضمــن برنامج التدريب 
التعاونــي. ومنذ مشــاركتنا فــي البرنامج، تمكنا 

مــن تعييــن 33 متدرًبــا في وظائف دائمة.

كمــا ركــز البنــك كذلك علــى مواهبه الداخلية 
وذلــك عبــر برنامج "مســيرتي" )برنامج التنقل 

الداخلــي( لمــلء الشــواغر المتاحة. وقد وفرنا 
حتى اآلن 187 مرشــًحا لهذه الشــواغر.

 كوادرنــا البشــرية هــم المحفــز والباعــث لخلق قيمة مســتدامة، ومن هنــا لطالما كان تطوير 
وتنميــة موظفينــا أهم محاور اســتراتيجيتنا.

كوادرنا باألرقام

Authority2022م2021م

5,3385,593إجمالــي القــوى العاملــة )باســتثناء المتدربين والطاب(

5,3385,593الموظفــون بدوام كامل 

202233موظفــو اإلدارة العليا 

1,4691,660موظفو اإلدارة الوســطى 

3,6673,700الموظفــون غيــر اإلداريين )فريق العمل(

2525عدد الجنسيات

1,4591,591الموظفات  

361440الموظفات في اإلدارة الوســطى 

1821الموظفــات فــي اإلدارة العليا

5,0735,354الموظفون الســعوديون

للمزيــد عــن تمويل وتمكين المنشــآت الصغيرة 
والمتوســطة، يرجــى النقــر هنــا لاطاع على تقرير 
الجوانــب البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمة 2022م.

بنك الرياض التقرير الســنوي 2022
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االحتفاظ بالمواهب

يؤمــن بنــك الرياض بنهــج تخصيص أنظمة 
أجور شــاملة لموظفيه، والتي تشــمل 

المكافــآت والمزايــا وتقديــر الموظفين وتطوير 
مهاراتهــم وتقديــم الرعاية الازمة لهم.

وقد شــاركنا عام 2022م في اســتطاعات 
رأي أجريــت حــول الرواتب التــي يحصل عليها 

موظفــو هــذا القطاع، وتبعه مراجعًة ســنوية 
لألجــور مــن أجل قياس أجــور الموظفين مقارنة 

بما يحصل عليه نظراؤهم في الســوق وحســب 
أفضــل الممارســات ذات الصلــة. ونتيجًة لذلك، 

وتماشــًيا مع خطة تحســين المكافآت اإلجمالية 
التــي ينتهجهــا البنــك، تمكنا من ســد الفجوة 

فــي الرواتــب خال العاميــن الماضيين وهكذا 
تبوأنــا مكانــًة جيــدًة مقارنــًة بأقراننا في القطاع.

إن نظــام البنــك القائــم على تقييم مســتويات 
األداء يربط المكافآت مباشــرًة بإســهامات 

الموظفيــن علــى ثاث مســتويات: أداء البنك، 
واألداء الوظيفي / أداء األقســام، وأداء 

الموظفيــن. كمــا طــرح البنك خال عام 2022م 
برامــج مكافــآت نقديــة وغير نقدية من أجل 

تحفيــز موظفيــه وتشــجيعهم على تقديم أداء 
متميــز وتحقيــق أعلى مســتويات اإلنتاجية.

وتحقيًقــا ألعلــى المســتويات في اإلبقاء على 
الموظفين، ســنواصل تتبع اســتراتيجية المكافآت 

اإلجماليــة التــي نتبناهــا ومراقبة ســيرها ومن ثم 
إجــراء التغييــرات الازمــة متى اقتضت الضرورة.

يعقــد البنــك دورات تدريبيــة داخليــة في مقر 
أكاديميــة بنــك الريــاض باإلضافة إلــى توفير منصة 

تعليميــة افتراضيــة للتعلــم عــن بعد. في عام 
2022م، قدمــت أكاديميــة بنــك الرياض دورات 

تدريبيــة حضوريــة بعــدد 14,531 يوًما وعدد 
48,619 يوم تدريبي. واشــتملت هذه الدورات 
علــى تدريــب عبــر اإلنترنت تم تنظيمه بالشــراكة 

مــع معاهــد تدريــب محلية ودولية رائدة، 
باإلضافــة إلــى عقــد مؤتمرات ودورات مقدمة 

من خارج المملكة من مؤسســات استشــارية 
وتدريبيــة عربيــة وأجنبيــة ذائعــة الصيت.  يفخر 

بنك الرياض بشــكل خاص بتدشــين برنامج قادة 
المســتقبل، والذي نديره بالشــراكة مع اثنين 
مــن الهيئــات التعليميــة الرائــدة في العالم - 

وهمــا كليــة روس لألعمال بجامعة ميشــيغان 
وكليــة آي إي إس إي )IESE( لألعمــال.

وباإلضافــة إلــى المناهج الدراســية الحيوية، 
ُتــدرس أكاديميــة بنك الريــاض اللغة اإلنجليزية 

للموظفيــن لتمكينهــم مــن التواصل مع 
العمــاء واســتيعاب آخــر التطورات العالمية 
فــي القطــاع المصرفــي. ويعمل البنك أيًضا 
علــى تطويــر المؤهــات المهنية لموظفيه 

بهــدف رفع مســتوى خبراتهــم المهنية والفنية 
بشــكل عام على مســتوى البنك من ناحية 

العلــوم المصرفيــة والنظريــة والتطبيقية.

وســتواصل أكاديميــة بنك الرياض خال 
الســنوات القادمــة تعليــم وتأهيل أكثر 

مــن 6,000 مــن الموظفين الطموحين 
مــن مختلــف أقســام وفروع البنك في 

مختلــف المناطــق بالتعــاون مع مدربين 
رائديــن وحائزيــن على اعتمادات دولية.

الصحــة المؤسســية ورفاه الموظفين

انطاًقــا مــن التزامنــا بتوفير بيئــة عمل مثالية 
تدعــم موظفينــا، جعلنــا بيئــة العمل في طليعة 

أولوياتنــا، منــذ أول يــوٍم للموظف وآلخر يوم.

وقــد بــات جلًيــا أن بيئــة العمل تؤثر تأثيًرا مباشــًرا 
على األداء المالي ألي مؤسســة وعلى 
معــدل إنتاجيتهــا. فكلما تزايدت مشــاركة 

الموظفيــن وكلمــا تزايــد رضاهم عن وظائفهم 
وبيئــة العمــل، تزايــد تركيزهم على المهام 

المنوطة بهم وتنامى شــعورهم بالمســؤولية. 
وللســبب ذاته، أجرينا، خال العام 2022م، 
اســتبياًنا لمؤشــر بيئة العمل ببنك الرياض، 

بمــا أتــاح لنــا اإلنصات إلــى موظفينا وتفهم 
احتياجاتهــم ورغباتهــم علــى نحٍو أفضل.

شــارك في هذا االســتبيان أكثر من 5,000 
موظــف، ونتــج عنــه أكثــر من 7,000 رأي وتعليق 

مــن الموظفيــن. كمــا خرج االســتبيان بقدر كبيٍر 
مــن البيانــات واألفــكار التــي لم ندخر جهًدا في 

دراســتها من أجل تحســين بيئة العمل عبر 
تنفيــذ مجموعــٍة من المشــروعات والمبادرات.

ومــازال التــزام بنك الريــاض تجاه موظفيه وما 
يتبناه من مبادرات يســهم إســهاًما كبيًرا في 
تحســين الثقافة المؤسســية بالبنك وتحســين 

جوانــب حيــاة موظفيــه ورفاهيتهم، ومن ذلك:
 أصبحــت القيــادة العليا أقــرب للموظفين • 

وأكثــر تقبــًا لإلنصات آلرائهــم ومقترحاتهم.
 تزايــدت الرغبــة في التغيير • 

واســتيعاب تغيــرات بيئة العمل.
تحســنت نسبة مشــاركة الموظفين • 

وتفاعلهــم، إذ صــرح أكثــر من 74٪ منهم 
أنهــم لــن يغــادروا البنــك إن أتيح لهم الخيار.

إننــا علــى قناعة بــأن صقل مهارات ومعارف 
الموظفين من شــأنه أن يضيف مســتويات 

معــززة مــن القيمة ومزايا تنافســية للقطاعات 
التــي يعملــون بهــا. وباعتبارها أكاديمية رائدة 

فــي القطاع المصرفي الســعودي، فإن 
أكاديميــة بنــك الريــاض توفر فرصة فريدة إلعداد 

جيــل المســتقبل من الــرواد المصرفيين.

إدارة المســار الوظيفي وتخطيط 
الوظيفي التعاقب 

يضمــن البنــك تطبيق أفضل الممارســات العالمية 
وااللتــزام بالمتطلبــات التنظيميــة المحلية للحد 
مــن مخاطــر فقدان الموظفين الرئيســيين. في 

كل عــام نقــوم بتحديــد الموظفيــن ذوي الكفاءة 
وتقييمهــم وتطويرهــم بهدف ترقيتهم لشــغل 

مناصــب فــي اإلدارة التنفيذيــة أو مناصب 
قيادية أو مناصب رئيســية أخرى، بما يتماشــى 

مع اســتدامة أعمالنا واألولويات االســتراتيجية 
لعــام 2025م. يتــم اطــاع الموظفين على 

مســاراتهم المهنيــة المحتملــة، مع حصولهم 
علــى دعــم من مستشــارين مهنيين ومحترفين.

تبنت إدارة رأس المال البشــري سياســة 
تحديــث وتطوير األطــر التنظيمية 

التــي تنظــم عمل المســارات الوظيفية 
والتعاقــب الوظيفــي في بنك الرياض. 

التعلم والتطوير

افتتحنــا أكاديميــة بنك الرياض رســمًيا في 
عــام 2021م بهــدف تمكين المواهب الشــابة 

والواعــدة مــن خال إدخال أحدث التطورات 
فــي قطــاع الخدمــات المصرفية والمالية 
لتعزيــز قدراتنــا وأدائنــا. وتعتبر األكاديمية 
وجهــة تعليميــة معاصــرة ورائدة ومعهد 

ذائــع الصيــت في مجال الدراســات المالية 
والمصرفيــة فــي الريــاض، مما يؤكد دورها 

كمركــز تدريــب دولي فــي القطاع المالي.

وتتمحــور فلســفة ومنهجية أكاديمية 
بنــك الريــاض كما يلي:

توفيــر موظفيــن مؤهلين مســتعدين لتحقيق • 
أقصــى اســتفادة مــن التطورات في القطاع 

المصرفــي، مــع منــح بنك الرياض ميزة 
علــى منافســيه مــن خال تقديم تدريب 
ذو جــودة. حيــث ننظــر إلى التدريب على 

أنــه اســتثمار وليــس تكلفة على البنك.
تزويــد الموظفيــن بالمهارات والمعرفة • 

والســلوكيات الازمة لتحســين األداء 
والتقدم على مســتوى البنك.

تطويــر مهــارات الموظفين بطريقة تســاهم • 
فــي تقليــل إجراءات العمــل مما ينعكس 
على تقليل تكاليف التشــغيل وتحســين 

اإلنتاجيــة ورفع الكفاءة التشــغيلية.
المســاهمة في بناء جيل المســتقبل • 

مــن القيادات إلدارة البنك.

وتــم االنتهــاء من المراجعــة الدقيقة للمهارات 
الســلوكية والفنيــة واإلنتاجية والوظيفية 

علــى جميــع المســتويات التنظيمية بالبنك. 
وتهــدف المراجعــة إلــى توفير نموذج أعمال 

متكامــل يأخــذ فــي االعتبــار الحد من المخاطر 
وتطويــر الممارســات المعتمدة الحالية. 

وخــال عــام 2022م، تــم تنفيذ عدًدا من 
المبــادرات، كان أبرزهــا الشــراكة مع قطاعات 

األعمال لتدشــين برنامج تحســين المهارات 
علــى مســتوى البنــك. وقد تم وضع هذا 

البرنامــج مــن خــال تضافر الجهود بين إدارة 
المســار الوظيفــي وتخطيــط التعاقب الوظيفي 

وجميع إدارات وأقســام بنك الرياض. وفي 
تطــور ذي صلــة، يلتــزم بنك الرياض باالســتثمار 

فــي موظفيــه لضمــان توفير قوى عاملة 
قوية وواســعة المعرفة ومرنة تتماشــى مع 

هدفــه المتمثــل فــي أن يصبــح البنك المفضل 
للموظفيــن والعمــاء في المملكة. 

ويجــرى البنــك مراجعات وتقييمات 
األداء الســنوية لجميــع موظفيه.

البرامج التحفيزية للموظفين خالل عام 2022م

االدخار االستثماري )ألف ريال(البيان

اإلجماليحصة البنكحصة الموظف

53,80019,63373,433الرصيــد كمــا في بداية العام

19,1986,04025,238المضــاف خال عام 2022م

)15,161()3,476()11,685(المســحوب خال عام 2022م

61,31322,19783,510الرصيــد كمــا في نهاية العام

بنك الرياض التقرير الســنوي 2022
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التنوع والشمولية

تشــتمل سياســاتنا الخاصة بالموظفين على 
الســلوكيات التــي نتوقعهــا من مديرينا 

وموظفينــا لتوفيــر بيئــة عمل يمكــن للجميع فيها 
أن يــؤدوا مهامهــم بكامــل طاقاتهم. ونضمن 
في البنك أن سياســات وممارســات التوظيف 
ال تنطــوي علــى أي نــوع مــن التمييز أو التحيز 
بصورة الشــعورية. ويتم تطبيق السياســات 

لتلبيــة احتياجــات الموظفيــن من ذوي اإلعاقة 
والحمايــة مــن التحــرش في مكان العمل. 

إننــا نــدرك أن التنــوع والشــمولية أكثر أهمية 
مــن أي وقــت مضــى من أجــل تمكين رؤيتنا 

االســتراتيجية. لذلــك، نظــل ملتزميــن بتعزيز مكان 
عمل يتســم بالشــمولية والتحول لخدمة قاعدة 

عمائنــا المتنوعــة. وكجــزء من هذه الجهود 
المبذولــة، أجــرى فريق رأس المال البشــري 

بالتعــاون مــع منظمــة "أفضل أماكن العمل" 
اســتبياًنا لقياس مســتوى رضا الموظفات.  
وأســفرت الدراســة عن حصول بنك الرياض 

علــى جائــزة "أفضل بيئــة عمل للمرأة في 
المملكــة العربيــة الســعودية لعام 2021م".

يوفــر بنــك الريــاض بيئــة عمل قائمة على 
تكافــؤ الفــرص. حيــث نلتــزم بالمعايير العملية 

واالعتبــارات المعنويــة الازمــة لخلق بيئة 
عمل مائمة لألشــخاص ذوي اإلعاقة. 

ويتــم تطبيــق هذا طــوال كامل فترة خدمة 
الموظــف بالبنــك بدًءا مــن عملية التوظيف 

وحتــى التطويــر والدعم والترقية.

إعادة التدوير

تتمحــور مبــادرات البيئة الداخليــة التي يضعها 
البنــك حول مشــروع إعــادة التدوير متعدد 

العناصــر. وأطلــق المقر الرئيســي للبنك برنامج 
إعــادة التدويــر فــي عام 2019م. وتطبيًقا 

لمبــادرات "الحفــاظ علــى البيئــة" و "كن موظًفا 
مســؤواًل"، وزع البنك على جميع األقســام 

صندوقيــن إلعــادة التدويــر، واحٌد منهما لألوراق 
واآلخــر للمخلفــات الباســتيكية. كما تم أيضا 

توزيــع صناديــق إلعــادة التدوير في بعض الفروع. 
وعلى إثر ذلك، ُترســل إدارة البنك رســائل 

دوريــة إلــى جميع الموظفين تشــجعهم على 
المشــاركة وأخذ العهد على أنفســهم بااللتزام 

بإعــادة التدويــر. كمــا نشــر البنك الوعي عن فكرة 
"منظومــة إعــادة التدوير" في المقر الرئيســي 

والمكاتــب اإلقليميــة و10 فروع للبنك.

وخــال عــام 2022م، واصلنــا المضي قدما 
فــي برنامــج إعادة التدويــر الذي وضعه البنك. 

شــملت النفايــات المختلطــة القابلة إلعادة 
التدويــر المــواد التــي ُتصنف ضمــن الفئات التالية:

ورق مختلــط ويشــمل األوراق المكتبية • 
والمجــات والصحف والمغلفات 

والكتــب الورقيــة واألكواب الورقية 
والمســتندات الســرية وغير السرية.

المــواد الباســتيكية مثل األكواب • 
الباســتيكية والزجاجات الباســتيكية. 

ومنذ اإلطاق الرســمي لبرنامج إعادة 
التدويــر، قمنــا بزيادة عمليــات جمع النفايات 

زيــادة ســنوية مطــردة، مما جعل البنك 
أقــرب إلــى هدفنــا المتمثل في عدم وجود 

نفايــات مكتبيــة فــي مكب النفايات.

وخــال عــام 2022م، بلــغ إجمالي نفايات 
مبنــى الريــاض غرناطــة وقلــب الرياض التي ُأعيد 
تدويرهــا 98,000 كجــم من نفايات الباســتيك 

والــورق. وهــذا ُيعــادل 98 طًنا. وقمنا أيضا 
بالتعــاون مــع مؤسســة ارتقاء إلعادة تدوير 
مكونــات أجهــزة الحاســب اآللي والتي بلغ 

إجمــاال عــدد 1,727 مكوًنــا خال العام، بزيادة 
أكثــر مــن 300٪ مقارنة بعام 2021م.

الموظفــون مــن ذوي اإلعاقــة 

يهدف البنك إلى أن يكون مؤسســة شــاملة 
ويركــز علــى احتياجات األشــخاص ذوي اإلعاقة. 
وإننــا ملتزمــون برفع مســتوى الوعي الداخلي، 
وتحســين إمكانيــة الوصول إلــى مكاتبنا، وتعزيز 
قدرات لغة اإلشــارة وتحويل الكام إلى نص.

خــال عــام 2022م، قمنــا بتوظيف 40 موظًفا 
مــن ذوي اإلعاقــة وتوفيــر إمكانية الوصول إلى 
التقنيــة مــن خــال تثبيت خاصيــة كتابة الحديث 

 WebEx المباشــرة فــي تطبيق االجتماعات
لمســاعدة موظفينــا ممــن يعانون من الصم 
أو ضعــف الســمع. قمنــا أيًضــا بتثبيت برنامج 

تحويــل النــص إلى صــوت لتمكين موظفينا 
مــن ذوي اإلعاقــات البصريــة من الوصول 

إلــى البيانــات المكتوبــة وتزويد الموظفين 
بأجهــزة لوحيــة تحتوي علــى تطبيق كتابة 

الحديث المباشــرة لتســهيل عملية التواصل. 

ولخلــق ثقافــة وبيئة عمل شــاملة، ينظم 
البنــك ورش عمــل لتثقيــف موظفيه حول 

أفضل الممارســات لتحقيق الشــمولية. حيث 
ُيلــزم بنــك الرياض جميــع موظفيه بأخذ دورة 
آداب التعامل مع األشــخاص ذوي اإلعاقة. 

وتشــرح الــدورة كيفيــة التعامل والتفاعل 
مع األشــخاص ذوي اإلعاقات الجســدية 
والســمعية والبصريــة وتعرض معلومات 

هامــة حــول مختلــف أنواع اإلعاقات باإلضافة 
إلــى إمكانيــة الوصول وتوفير وســائل الراحة 

المعقولة لألشــخاص ذوي اإلعاقة. وقد 
اجتــاز عــدد 5050 موظًفــا من موظفي بنك 

الريــاض هــذه الدورة خال عام 2022م.

الكهرباء

فــي إطــار التزامانا بالعمــل على تقليل 
تأثيراتنــا البيئيــة، وفرنا 8.8٪ من 

تكلفــة الكهربــاء في مكاتبنا الرئيســية 
ومســتودعاتنا في عام 2022م.

مبــادرة توفير الكهرباء

تــم تركيــب مؤقــت ذكي في فرع القدس 
لتقليــل اســتهاك الكهربــاء من خال التحكم 

فــي جــدول تشــغيل وحــدات التكييف بناًء على 
ســاعات العمــل بالفــرع.  ويعمل هذا المؤقت 

بكامــل طاقتــه منذ مارس 2019م وأســهم في 
التقليــل مــن اســتخدام الطاقة بمقدار 515.517 

كيلــوواط خال الســنوات األربع الماضية.

تســجيل رقم قياسي في 
موســوعة غينيس للشــوراع التي 

تعمل بالطاقة الشمســية

بالتعاون مع شــركة إعادة تشــغيل 
المحــدودة )ريســتارت(، نجحنا في الحصول 

على شــهادة موســوعة غينيس لألرقام 
القياســية في مجال إنشــاء أطول خط من 

إنارة الشــوارع التي تعمل بالطاقة الشمســية 
والمكونــة مــن 48 مصباًحــا في الرياض. 

ويبلــغ إجمالــي طول خط إنارة الشــوارع التي 
تعمــل بالطاقة الشمســية 9.735 متًرا.

المياه

فــي عــام 2021م، أطلــق البنك مبادرته 
الخاصــة بيــوم المياه العالمي. وقد اســتمرت 
هــذه المبــاردة فــي عام 2022م بهدف رفع 

الوعــي بأهميــة توفيــر المياه. وإضافة إلى 
ذلــك، وضعنــا ملصقات علــى مرايا المراحيض 

فــي مكتبنــا الرئيســي الكائــن في واحة غرناطة 
وفــي المكتــب الرئيســي بالرياض لتذكير 
الموظفيــن بالحــد من اســتهاك المياه.

حمايــة البيئة لألجيال 
الحالية والمســتقبلية

قمنــا بوضــع خطــة عمل بيئية مدتها أربع ســنوات 
نهــدف مــن خالهــا إلى تقليــل اآلثار البيئية 

لجميــع مرافــق بنك الريــاض وتقليل البصمة 
الكربونيــة لهــم. حيــث نركــز جهودنا على زيادة 

كيفية اســتغال المســاحات بالبنك لتقليل اآلثار 
البيئيــة الناتجــة عن اســتهاك الطاقة والمياه 

والحــد مــن النفايــات مــن خال البحث عن طرق 
لخفــض االنبعاثات وتحســين مواردنا. وقد 

تــم وضــع خطــة التكَيف بدعم مــن خبراء البيئة 
العالمييــن وتمتــد الخطــة حتى عام 2027م.

بنــك أكثــر اســتدامة من أجل عالم أفضل

نقــوم بتنفيــذ مبادرات مســتمرة لتقليل 
اســتهاك الطاقــة مــع زيادة كفاءة الطاقة 
فــي نفــس الوقت مــن خال إعادة تصميم 

العمليــات، وتحويــل معداتنا وتحديثها، 
وإجــراء تغييــرات على العمليات والتشــغيل، 

ورفع مســتوى وعي الموظفين.  

مــع التعافــي التدريجي مــن تبعات الجائحة 
ومــا ســببته مــن تأثيــر على األعمال، عمدنا 
إلــى مضاعفــة جهودنــا لنتمكن من تحقيق 
أهدافنــا. وقــد كان لمشــاريع إعادة التدوير 

وتوفيــر الطاقــة التــي نفذناها أهمية في 
توعيــة المجتمــع حول إدارة النفايات وتشــجيعه 

علــى التحلــي بالمســؤولية تجاه الحفاظ على 
البيئــة. وحظيــت جهودنــا بالتكريم من خال 
حصــول بنــك الرياض على جائزة االســتدامة 

الخليجيــة عــن فئــة التوعية والتعليم.

وباإلضافــة إلــى ذلــك، نجحنا في رفع الوعي 
بشــأن توفير المياه من خال عقد مســابقة 

تطلــب من الموظفين مشــاركة أفضل 
ممارســاتهم اليوميــة لتوفير المياه.

زراعة األشجار

وقــع البنــك مذكرة تفاهــم مع جمعية آفاق 
خضراء بهدف زراعة 4,000,000 شــجرة 

خال 10 ســنوات. ويهدف المشــروع إلى:

اســتخدام الطاقة لتقليل اســتهاك الكهرباء • 
بمقدار 650 جيجاوات في الســاعة.

تطويــر الغطــاء النباتي ألكثر • 
مــن 3 ماييــن متر مربع.

تقليــل انبعاثــات الكربون بمقدار • 
10 أطنان ســنوًيا.

وبالتعــاون مــع جمعية آفاق خضراء، شــارك 
بنــك الريــاض في فعالية زراعة األشــجار حيث 

شــارك فيهــا موظفيــن متطوعين من بنك 
الريــاض وموظفــي برنامــج جودة الحياة وطاب 

جامعــة األميــرة نورة وطــاب جامعة المعرفة 
وطاب مدرســة الغد. وقد شــارك في الفعالية 

200 متطوع وتمت زراعة 5000 شــجرة.

التوطين

5,354
إجمالــي عدد الموظفين 

السعوديين

1,591
عدد الموظفات 

السعوديات

3,763
عدد الموظفين 

السعوديين الذكور

للمزيــد عــن إعطاء األولويــة لموظفينا، يرجى 
النقــر هنــا لاطــاع على تقريــر الجوانب البيئية 

واالجتماعيــة والحوكمــة لعام 2022م. 

للمزيــد عــن مســاهمتنا في حمايــة البيئة، يرجى 
النقــر هنــا لاطــاع على تقريــر الجوانب البيئية 

واالجتماعيــة والحوكمــة لعام 2022م. 
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دعــم المجتمع واالســتثمارات المجتمعية

يتميــز بنــك الريــاض بتحملــه المســؤولية وبالتزامــه تجــاه المســاهمة فــي تحقيق الرفاه للمجتمع الســعودي. وإننا نعتقد أن 
قدرتنــا علــى خلــق قيمــة مســتدامة مرتبطــة بازدهــار المجتمعات التي نعمل فيها وازدهــار المجتمع ككل.

لقد قمنا بوضع اســتراتيجية شــاملة للمســؤولية 
االجتماعيــة التي انطلقت تحت اســم 

"بكرة"، وحددنا أولوياتنا الرئيســية لاســتثمار 
االجتماعــي. وتتوافق هذه االســتراتيجية 
مــع رؤيــة المملكة 2030 وأهداف األمم 
المتحدة للتنمية المســتدامة وتسترشــد 
بأفضــل الممارســات المحلية والعالمية.

وفــي هــذا التقرير تم تســليط الضوء على 
مســاهماتنا المتزايــدة تجــاه العديد من أهداف 
األمــم المتحــدة للتنمية المســتدامة من خال 

أنشــطتنا األساســية وجهودنا المتضافرة.   

خــال عــام 2022م، اســتمر البنك في القيام 
بــدور فًعــال في المجتمعــات التي نخدمها. 
وبلــغ عــدد المعامات في حســابات جمع 

التبرعــات الخاصــة بنا، والتــي تمكن الجمعيات 
والمؤسســات الخيريــة من توفير المواد 

األساســية للمحتاجيــن، 432,902 عملية، 
بإجمالــي تبرعــات بلغــت قيمتها 13,904,6133 

ريــال ســعودي. وقد عاد هــذا المبلغ بالنفع 
علــى جميــع أفــراد مجتمعنــا - من الصغار 

والكبــار وكل مــن يحتاجــون إلى دعم. 

وخال شــهر رمضان المبارك، عقدنا شــراكة 
مع مؤسســة غير ربحية بشــأن مبادرتنا 

لتوزيــع المــواد الغذائية. حيــث قمنا بتوزيع 
عدد 20,000 ســلة غذائية وعدد 200,000 
وجبــة فــي 5 مــدن على 162 مؤسســة خيرية 
فــي جميــع ربــوع المملكة. عاوة على ذلك، 

قمنــا بتنفيــذ برنامــج تطوع شــامل للموظفين 
والــذي هــدف إلى تمكيــن موظفينا من 
دعــم العديــد من المبــادرات المجتمعية.

وتعاقدنــا أيًضــا مــع مزود خدمة خارجي إلجراء 
مراجعــة بخصــوص العائد على االســتثمار 

االجتماعــي. وقــد أدى ذلك إلــى تمكيننا من 
الحصــول علــى معلومــات دقيقة حول تأثير 

مبــادرات المســؤولية االجتماعيــة بالبنك. وتمت 
مشــاركة معلومات حول مبادرات المســؤولية 

االجتماعيــة المختلفــة الخاصــة بنا مع لجنة 
المســؤولية االجتماعية، والتي يرأســها رئيس 
مجلــس إدارة البنــك وتضــم العديد من أعضاء 

اإلدارة التنفيذيــة واإلدارة العليــا بالبنك.

ومــن أبــرز النقاط الرئيســية األخرى لهذه 
الفتــرة التنفيــذ الناجــح لمبادراتنا االجتماعية 
المختلفــة، والتــي شــملت حملتنا الرمضانية، 
وحمــات التبرع بالــدم، وتطوع الموظفين، 

والمبــادرات البيئيــة، ودعم المنشــآت الصغيرة 
باإلضافة إلى دعم األشــخاص ذوي اإلعاقة.

االســتثمارات المجتمعية لبنك الرياض تشــمل 
الدعــم المالــي وغيــر المالي، بما في ذلك 

التبرعــات الخيريــة المباشــرة، والرعاية القائمة 
على المســؤولية االجتماعية، واألنشــطة 

والمبــادرات المجتمعيــة، وتطوع الموظفين. 
تتيــح لنــا منهجيتنــا متعدد الجوانب لاســتثمارات 
االجتماعيــة تقديــم مســاعدات منظمة لتحقيق 

تأثيــر طويــل األجل، مــع الحفاظ على المرونة 
واالســتجابة الحتياجــات مجتمعاتنــا حال حدوثها.

ســفراء برنامج بكرة

موظفونــا جــزء ال يتجــزأ من مبادرات المســؤولية 
االجتماعيــة الخاصــة بنا حيث يســاهمون في 

اســتثماراتنا االجتماعيــة مــن خال التطوع 
بوقتهم. خال عام 2022م، شــارك 542 موظًفا 
فــي عــدد 1907 نشــاًطا تطوعًيا معنًيــا بالمجتمع 

والبيئيــة. ويعــد هــذا زيــادة ملحوظة من حيث 
عدد الموظفين وســاعات التطوع المســجلة 

في عام 2021م، وشــهادة على التزامنا 
المســتمر وســجيتنا ككيان وطني مســؤول.

االســتثمار المجتمعي والتطوع

2022م2021م2020م2022م2021م2020م2022م2021م2020م2022م2021م2020م

108,321

237,253

920,044

103

811

1,907

32

395
452

16

30

39

عدد المســتفيدين من 
األنشــطة المجتمعية

2022م2021م2020م

32

395

452

عــدد المتطوعين

الخيرية التبرعات 

قامــت العديد من المؤسســات الخيرية 
بفتــح حســابات التبرعــات مع بنك الرياض.

2022م2021م2020م

319,347

410,954432,902

العمليات

2022م2021م2020م

6,131,952.29

15,646,855.29
13,904,6133

المبلغ )بالريال الســعودي(

2022م2021م2020م

103

811

1,907

عدد الساعات

 إجمالي عدد ســاعات 
تطــوع الموظفين

 فصــول محــو األمية المالية عــدد المتطوعين
بالتعــاون مــع المركز الوطني 

للمســؤولية االجتماعية

للمزيــد عــن مســاهمتنا في دعم المجتمع واســتثماراتنا 
المجتمعيــة، يرجــى النقــر هنــا لاطاع على تقرير 

الجوانــب البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمة لعام 2022م. 
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الحوكمة

أعضــاء مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقة عنه 

مجلــس إدارة البنك 
يتولــى إدارة البنــك مجلــس إدارة مؤلــف مــن عشــرة أعضــاء، تنتخبهــم الجمعيــة العامــة كل ثــاث ســنوات. ويضم مجلس اإلدارة في دورته الحالية خمســة 
أعضــاء مســتقلين وخمســة أعضــاء غيــر تنفيذييــن وفقــًا للتعريفــات الــواردة بالمــادة األولــى من الئحة حوكمة الشــركات الصادرة عن هيئة الســوق المالية. 
وبلغ عدد جلســات مجلس اإلدارة خال عام 2022م ســت جلســات، وبلغت نســبة حضور الجلســات 100٪، أخذًا في االعتبار من حضر وكالًة عن غيره، 

وبلغت نســبة الحضور أصالًة ٪100. 

تكويــن مجلــس اإلدارة وتصنيف أعضائه

الفترة من 2019.10.31م إلى 2022.10.30م

التمثيلتصنيف العضويةالمنصباسم العضو

-غير تنفيذيرئيــس مجلس اإلدارةعبـــــدالله محمــــد العيســـى

-مستقلنائــب رئيس مجلس اإلدارةمعتز قصـــــــي العــــــزاوي

-مستقلعضــو مجلس اإلدارةإبراهيم حســــن شربتلــــــي

-مستقلعضــو مجلس اإلدارةجمال عبدالكريـــم الرمـــــاح

-مستقلعضــو مجلس اإلدارةطال إبراهيــــــم القضيبــــي *

صندوق االســتثمارات العامةغير تنفيذيعضــو مجلس اإلدارةعبدالرحــــــمن أمين جــــاوه*

غير تنفيذيعضــو مجلس اإلدارةمحمـــــــد طــــــال النحــاس *
المؤسســة العامــة للتأمينات 

االجتماعية

-غير تنفيذيعضــو مجلس اإلدارةمحمـــد عبد العزيز العفالـــق* 

صندوق االســتثمارات العامةغير تنفيذيعضــو مجلس اإلدارةمحمــــد عميــــر العتيبــــــــي *

شركة حصانة االستثماريةغير تنفيذيعضــو مجلس اإلدارةنادر إبراهيـــــم الوهيبــــــي

الفترة من 2022.10.31م إلى 2025.10.30م

التمثيلتصنيف العضويةالمنصباسم العضو

-غير تنفيذيرئيــس مجلس اإلدارةعبـــــدالله محمــــد العيســـى

-مستقلنائــب رئيس مجلس اإلدارةمعتز قصـــــــي العــــــزاوي

-مستقلعضــو مجلس اإلدارةإبراهيم حســــن شربتلــــــي

-مستقلعضــو مجلس اإلدارةجمال عبدالكريـــم الرمـــــاح

-مستقلعضــو مجلس اإلدارةعبدالرحمــن إســماعيل طرابزوني **

-مستقلعضــو مجلس اإلدارةعبدالرحمــن محمد الذهيبان***

صندوق االســتثمارات العامةغير تنفيذيعضــو مجلس اإلدارةعمــر حمد الماضي

-مستقلعضــو مجلس اإلدارةمنــى محمد الطويل

-غير تنفيذيعضــو مجلس اإلدارةنادر إبراهيـــــم الوهيبــــــي

غير تنفيذيعضــو مجلس اإلدارةهانــي عبدالله الجهني
المؤسسة العامة للتأمينات 

االجتماعية

صندوق االســتثمارات العامةغير تنفيذيعضــو مجلس اإلدارةياســر عبدالله السلمان

* انتهــت عضويتهــم بتاريخ 2022.10.30م.
** ابتــدأت عضويتــه بتاريــخ 2022.12.19م خلفــًا للعضو المســتقيل.

*** انتهــت عضويتــه بتاريــخ 2022.11.27م نظرًا الســتقالته.

اجتماعــات مجلــس اإلدارة في عام 2022م

سجل حضور السادة أعضاء مجلس اإلدارة أصالة ووكالة الجتماعات المجلس لعام 2022م 

الفترة من 2022.01.01م إلى 2022.10.30م

2022.03.062022.04.122022.06.282022.09.08اسم العضو

عبـــــدالله محمــــد العيســـى

معتز قصـــــــي العــــــزاوي

إبراهيم حســــن شربتلــــــي

جمال عبدالكريـــم الرمـــــاح

طال إبراهيــــــم القضيبــــي *

عبدالرحــــــمن أمين جــــاوه *

محمـــــــد طــــــال النحــاس *

محمـــد عبد العزيز العفالـــق* 

محمــــد عميــــر العتيبــــــــي *

نادر إبراهيـــــم الوهيبــــــي

الفترة من 2022.10.31م إلى 2022.12.31م

2022.10.312022.12.15اسم العضو

عبـــــدالله محمــــد العيســـى

معتز قصـــــــي العــــــزاوي

إبراهيم حســــن شربتلــــــي

جمال عبدالكريـــم الرمـــــاح

عبدالرحمن إســماعيل طرابزوني** 

عبدالرحمــن محمد الذهيبان***

عمــر حمد الماضي

منــى محمد الطويل

نادر إبراهيـــــم الوهيبــــــي

هانــي عبدالله الجهني

ياســر عبدالله السلمان

* انتهــت عضويتهــم بتاريخ 2022.10.30م.
** ابتــدأت عضويتــه بتاريخ 2022.12.19م.
*** انتهــت عضويتــه بتاريخ 2022.11.27م.
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اللجــان المنبثقــة عن مجلس اإلدارة 

يقــوم مجلــس إدارة بنــك الريــاض بإنشــاء وتكويــن لجــان متخصصــة تنبثــق عنــه وفقــًا لمــا نصت عليه األنظمــة الصادرة من قبل الجهات المختصة؛ لمســاعدته 
فــي القيــام بمهامــه ومســؤولياته متــى مــا دعــت الحاجــة لذلــك، وفيما يلي توضيح للمهام الرئيســة للجــان مجلس إدارة البنك.

1 - اللجنــة التنفيذية
المهام والمســؤوليات الرئيسة

تقوم اللجنة التنفيذية بممارسة الصاحيات االئتمانية والمصرفية والمالية واإلدارية في البنك، والتي يتم منحها من قبل مجلس اإلدارة. وتتكون اللجنة 
التنفيذية في البنك من خمسة أعضاء، وبلغ عدد جلسات اللجنة التنفيذية خال عام 2022م ثاث عشرة جلسة، وبلغت نسبة حضور الجلسات ٪95.

اجتماعــات اللجنــة التنفيذيــة في عام 2022م

سجل حضور السادة أعضاء اللجنة التنفيذية الجتماعات اللجنة لعام 2022م 

طبيعة العضوية اسم العضو

الفترة من 2022.01.01م إلى 2022.10.30م

الفترة من 
2022.10.31م 

إلى 
2022.12.31م

/03
/01
2022

/16
/01
2022

/24
/02
2022

/21
/03
2022

/14
/04
2022

/19
/05
2022

/16
/06
2022

/30
/06
2022

/07
/08
2022

/12
/09
2022

/16
/01
2022

/24
/11
2022

/01
/12
2022

رئيس**طــال إبراهيم القضيبي** 

عضوعبدالرحمــن أمين جاوه* 

عضومعتــز قصي العزاوي

عضومحمــد عبدالعزيز العفالق*

عضو/رئيس***نــادر إبراهيم الوهيبي

عبدالرحمــن محمد 
الذهيبان****

عضو

عضومنــى محمد الطويل 

عضوياســر عبدالله السلمان 

* انتهــت عضويتهــم بتاريخ 2022.10.30م.
** انتهــت رئاســته للجنــة التنفيذيــة بتاريخ 2022.10.30م.

*** ابتــدأت رئاســته للجنــة التنفيذيــة من تاريخ 2022.10.31م.
**** انتهــت عضويتــه بتاريخ 2022.11.27م.

2 - لجنــة المراجعة
المهام والمســؤوليات الرئيسة

تقــوم لجنــة المراجعــة باإلشــراف الرقابــي علــى العمليــات الخاصــة بالتقاريــر الماليــة، والعمليات الخاصــة بااللتزام واالمتثال للقوانيــن واألنظمة ذات الصلة، 
ومراقبــة مــدى فاعليــة وكفــاءة نظــام الرقابــة الداخليــة والتوصيــة باختيار مراجعي الحســابات، ودراســة ومراجعة القوائم المالية المرحلية والســنوية 

والتوصيــة بشــأنها لدى مجلس اإلدارة. 

وتتكــون لجنــة المراجعــة فــي البنــك مــن خمســة أعضــاء، وقــد تــم تشــكيل لجنة المراجعــة بقرار من الجمعية العامــة للدورة الجديدة في 2022.10.23م، 
وبلغ عدد جلســات لجنة المراجعة خال عام 2022م عشــر جلســات، وبلغت نســبة الحضور ٪98.

اجتماعــات لجنــة المراجعــة في عام 2022م

سجل حضور السادة أعضاء لجنة المراجعة الجتماعات اللجنة لعام 2022م 

طبيعة العضوية اسم العضو

الفترة من 2022.01.01م إلى 2022.10.30م
الفترة من 

2022.10.31م إلى 
2022.12.31م

/01
/02
2022

/02
/03
2022

/29
/03
2022

/25
/04
2022

/25
/05
2022

/03
/08
2022

/14
/09
2022

/20
/10
2022

/15
/11
2022

/27
/12
2022

رئيسجمال عبدالكريم الرمـــاح

عضومحمد عميــــر العتيبـــــي *

عضو خارجيطــارق عبدالله القرعاوي

عبد الرؤوف ســليمان 
باناجة *

عضو خارجي 

عضو خارجي عبدالعزيــز خالــد الفالح *

عضومنــى محمد الطويل

عضو خارجي عيد فالح الشــامري

وضاح إبراهيم آل الشــيخ 
مبارك

عضو خارجي 

* انتهــت عضويتهــم بتاريخ 2022.10.30م.

3 - لجنــة إدارة المخاطــر
المهام والمســؤوليات الرئيسة

تقــوم لجنــة إدارة المخاطــر بمســاعدة مجلــس اإلدارة علــى القيــام بمســؤولياته مــن خال اإلشــراف الكامل على اســتراتيجية المخاطــر بالبنك ومراجعة 
مســتويات المخاطــر المقبولــة، ووضــع التوصيــات لمجلــس اإلدارة، ومراقبــة التــزام اإلدارة التنفيذيــة بحــدود المخاطــر المعتمدة من مجلس اإلدارة ومدى 

اتســاقها مــع المســتويات التــي اعتمدهــا المجلــس. ولهــا فــي ذلــك االطــاع على كافــة جوانب المخاطر التي يتعــرض لها البنك بأنواعهــا المختلفة ومراجعة 
مــدى التــزام اإلدارة التنفيذيــة بالضوابــط الرقابيــة الخاصــة بــإدارة هــذه المخاطــر ومــدى كفاية اإلجــراءات المتخذة للتحوط لها. وتتكــون لجنة إدارة المخاطر 

في البنك من ثاثة أعضاء، وبلغ عدد جلســات لجنة إدارة المخاطر خال عام 2022م ســت جلســات، وبلغت نســبة حضور الجلســات ٪100.
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اجتماعــات لجنــة إدارة المخاطــر في عام 2022م

سجل حضور السادة أعضاء لجنة إدارة المخاطر الجتماعات اللجنة لعام 2022م 

طبيعة العضوية اسم العضو

الفترة من 2022.01.01م إلى 2022.10.30م

الفترة من 
2022.10.31م 

إلى 
2022.12.31م

2022/02/272022/04/052022/06/152022/07/262022/10/062022/12/21

رئيس**محمــد عبدالعزيــز العفالق *

عضوجمال عبدالكريم الرمـــــاح

عضومحمد عميـــر العتيبــــي *

رئيس***هانــي عبدالله الجهني 

عضو خارجي عبداللطيف علي الرشــيد 

* انتهــت عضويتهــم بتاريخ 2022.10.30م.
** انتهــت رئاســته للجنــة إدارة المخاطــر بتاريخ 2022.10.30م.

*** ابتــدأت رئاســته للجنــة إدارة المخاطــر من تاريخ 2022.10.31م.

4 - لجنة الترشــيحات والمكافآت
المهام والمســؤوليات الرئيسة

تقــوم لجنــة الترشــيحات والمكافــآت بمســاندة مجلــس اإلدارة فيمــا يخــص حوكمــة المجلس، واقتراح سياســة لمكافآت أعضــاء مجلس اإلدارة واللجان 
المنبثقــة عنــه ومســؤولي اإلدارة العليــا، ومراجعــة وتقييــم مــدى كفايــة وفاعليــة سياســة المكافــآت والتعويضــات والحوافز بصفة دوريــة للتأكد من تحقيق 

األهــداف الموضوعــة، وتقييــم طــرق وأســاليب دفــع المكافــآت، ومراجعة التزام سياســة المكافآت بقواعد البنك المركزي الســعودي. 

كمــا تقــوم لجنــة الترشــيحات والمكافــآت بوضــع سياســة الترشــح واالختيــار لعضويــة مجلس اإلدارة، والتأكد من اســتيفاء جميع األعضــاء للمتطلبات 
النظاميــة لعضويــة المجلــس طبقــًا لألنظمــة ذات العاقــة. وتتكــون لجنــة الترشــيحات والمكافــآت فــي البنك من خمســة أعضاء، بلغ عدد جلســات لجنة 

الترشــيحات والمكافآت خال عام 2022م ســت جلســات، وبلغت نســبة حضور الجلســات ٪100. 

اجتماعــات لجنــة الترشــيحات والمكافآت في عام 2022م

سجل حضور السادة أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت الجتماعات اللجنة لعام 2022م

طبيعة العضوية اسم العضو

الفترة من 2022.01.01م إلى 2022.10.30م

الفترة من 
2022.10.31م 

إلى 
2022.12.31

2022/02/272022/04/052022/06/152022/07/262022/10/062022/12/21

رئيسمعتــــــــز قصي العــــزاوي

عضوطــــال إبراهيم القضيبــــي *

عضونـــادر إبراهيــم الوهيبـي

عضوعمــر حمد الماضي

عضو خارجي أحمــد محمد الفالح

عضو خارجي خالــد صالح الطريري*

عضو خارجي علــي احمد الغامدي

* انتهــت عضويتهــم بتاريخ 2022.10.30م.

5 - مجموعــة التخطيط االســتراتيجي
المهام والمســؤوليات الرئيسة

خذْت إلنجاز أهدافها.  تقــوم مجموعــة التخطيــط االســتراتيجي باإلشــراف علــى إعــداد التوجهــات االســتراتيجية للبنــك ومتابعة وتقييم الخطوات التــي اتُّ
حيــث تقــدم الدعــم الــازم لمجلــس اإلدارة بشــأن عمليــات التخطيــط االســتراتيجي واألمــور ذات األهمية االســتراتيجية بما في ذلــك تنمية األعمال 

والتوســع بهــا، وتعتبــر المجموعــة أيضــًا مســؤولة عــن مراقبــة تقــدم البنــك فــي تحقيق أهدافه المالية واالســتراتيجية طويلة األجل. وتتكــون المجموعة من 
خمســة أعضاء، وبلغ عدد جلســات مجموعة التخطيط االســتراتيجي خال عام 2220م جلســتان، وبلغت نســبة حضور الجلســات ٪90.

اجتماعــات مجموعــة التخطيــط االســتراتيجي في عام 2022م

سجل حضور السادة أعضاء مجموعة التخطيط االستراتيجي الجتماعات المجموعة عام 2022م 

طبيعة العضوية اسم العضو

الفترة من 
2022.01.01م إلى 

2022.10.30م

الفترة من 
2022.10.31م إلى 

2022.12.31

2022/07/032022/11/28

رئيسعبـــــدالله محمـــد العيســى

عضوإبراهيــــم حسن شربتــــلي

عضوطــــال إبراهيم القضيبـــي *

عضوعبـــــــدالرحمن أمين جــــاوه *

عضومحمد طــــال النحـــاس *

عضوعبدالرحمــن محمــد الذهيبان **

عضوعمــر حمد الماضي 

عضوهانــي عبدالله الجهني 

* انتهــت عضويتهــم بتاريخ 2022.10.30م. 
** انتهــت عضويتــه بتاريخ 2022.11.27م.
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أعضــاء مجلس اإلدارة

العضويات في الشــركات المســاهمة المدرجة
)داخل المملكة(

•  بنــك الريــاض - رئيس مجلس اإلدارة

الوظائف الحالية
•  رئيس مجلس اإلدارة - شــركة أصيلة لاســتثمار

•  رئيــس مجلــس المديريــن - مكتــب عبد الله محمد 
العيســى لاستشــارات الهندسية

•  رئيــس مجلــس المديريــن - شــركة أمياس القابضة
•  رئيــس مجلــس المديريــن - شــركة أمياس العقارية

•  رئيس مجلس المديرين - شــركة الخدمات للشــحن والســفر المحدودة

الوظائف السابقة
•  نائب رئيس مجلس اإلدارة - شــركة كارينت سويســرا

•  عضو مجلس اإلدارة - الشــركة الســعودية للصناعات األساســية )ســابك(
•  رئيــس مجلــس اإلدارة - شــركة دور للضيافة

•  نائــب رئيــس مجلس اإلدارة - شــركة اتحــاد االتصاالت )موبايلي(
•  عضو مجلس اإلدارة - شــركة التعدين العربية الســعودية )معادن(

•  رئيس مجلس اإلدارة - شــركة إســمنت العربية
•  رئيــس مجلــس اإلدارة - الشــركة الوطنيــة للرعاية الطبية

•  رئيس مجلس اإلدارة - شــركة منتجات صناعات اإلســمنت
•  الرئيس التنفيذي - شــركة أصيلة لاســتثمار

•  رئيس مجلس اإلدارة - الشــركة الســعودية للمقاوالت االنشــائية
•  عضو مجلس اإلدارة - شــركة جدوى لاســتثمار

•  عضو مجلس اإلدارة - الشــركة الســعودية للفنادق والمناطق الســياحية
•  عضو مجلس اإلدارة - شــركة الخليج للمناطق الســياحية

•  عضــو مجلــس اإلدارة - مــدارس الملك فيصل
•  عضــو مجلــس اإلدارة - الشــركة الوطنيــة لنقل الكيماويات

•  عضــو مجلــس اإلدارة - شــركة تبوك للفنادق
•  عضــو مجلــس اإلدارة - شــركة الريــاض للفنــادق والترفيه المحدودة
•  عضــو مجلــس اإلدارة - الشــركة الوطنيــة الســعودية للنقل البحري

المؤهالت
•  ماجســتير إدارة المشــروعات الهندســية - جامعة ســوثيرن 

ميثوديســت - الواليــات المتحــدة األمريكية
•  بكالوريوس الهندســة الصناعية - جامعة ســوثيرن 

ميثوديســت - الواليــات المتحــدة األمريكية

عبدالله محمد العيســى

العضويات في الشــركات المســاهمة المدرجة
)داخل المملكة(

•  بنــك الريــاض – نائــب رئيس مجلس اإلدارة
•  شــركة هرفــي للخدمــات الغذائيــة - رئيس مجلس اإلدارة

•  مجموعــة صافــوال - عضــو مجلس اإلدارة
•  شــركة إســمنت العربية - عضو مجلس اإلدارة

•  شــركة اتحــاد االتصــاالت )موبايلــي( - عضو مجلس اإلدارة

الوظائف الحالية
•  عضــو مجلــس اإلدارة - شــركة صافوال لألغذية
•  عضــو مجلــس اإلدارة - شــركة عافيه العالمية

•  عضو مجلس اإلدارة - الشــركة المتحدة للســكر
•  رئيس مجلس اإلدارة - شــركة إســمنت القطرانة - األردن

•  عضــو مجلــس اإلدارة - شــركة الباطون الجاهز 
والخدمات اإلنشــائية - األردن

•  عضو مجلس اإلدارة - الشــركة المتحدة للســكر - مصر
•  عضــو مجلــس اإلدارة - شــركة عافيــه العالمية - مصر

•  عضو مجلس اإلدارة - شــركة اإلســكندرية للســكر - مصر
•  عضــو مجلــس اإلدارة - شــركة الملكــة للصناعــات الغذائية - مصر

•  عضــو مجلــس المديريــن والمدير التنفيذي - الشــركة 
الســعودية لإلنشــاءات الصناعية والمشــاريع الهندسية

•  عضــو مجلــس المديريــن والمدير التنفيذي - الشــركة 
الســعودية للتقنيــة والتجارة المحدودة

•  عضــو مجلــس المديريــن والمدير التنفيذي - شــركة الوســطاء للتنمية

الوظائف السابقة
•  عضــو مجلــس اإلدارة - ميــرل لينــش - المملكة العربية الســعودية

•  عضو مجلس اإلدارة - شــركة قصي العزاوي وأوالده

المؤهالت
•  بكالوريوس هندســة الحاســب اآللي - جامعة الملك ســعود

معتــز قصي العزاوي

العضويات في الشــركات المســاهمة المدرجة
)داخل المملكة(

•  بنــك الريــاض - عضو مجلس اإلدارة

الوظائف الحالية
•  رئيــس مجلــس المديرين – شــركة المجموعة 

األولــى الدوليــة لألعمال التجارية
•  نائــب رئيــس مجلــس المديريــن - مجموعــة النهلة والشــركات التابعة لها

•  نائب رئيس مجلس المديرين - الشــركة الســعودية العربية 
للتســويق والتوكيات المحدودة )ســاماكو(
•  نائــب رئيــس مجلــس المديرين - شــركة تقنية 

الســيارات الســريعة المحدودة )فاست(
•  رئيــس مجلــس اإلدارة - ســمايل لاتصــاالت – إفريقيا

•  عضو مجلس اإلدارة - جولدن كوســت – مصر

الوظائف السابقة
•  عضــو مجلــس اإلدارة - االتحــاد التجــاري للتأمين التعاوني

المؤهالت
•  بكالوريــوس إدارة األعمــال - كليــة التجارة 

وإدارة األعمال - برســتول - بريطانيا

إبراهيم حســن شربتلي

العضويات في الشــركات المســاهمة المدرجة
)داخل المملكة(

•  بنــك الريــاض - عضو مجلس اإلدارة

الوظائف الحالية
-

الوظائف السابقة
•  رئيس مجلس اإلدارة - شــركة أرامكو الســعودية للتأمين "ســتيلر"

•  عضو مجلس اإلدارة - شــركة أرامكو الســعودية 
إلدارة االســتثمارات )سيامكو(

•  عضــو مجلــس اإلدارة - شــركة فوجيان ريفايننق 
آنــد بتروكيمــكل كومبانيــي، وإس – أويل

•  عضو مجلس اإلدارة - شــركة قارد
•  عضو مجلس اإلدارة - شــركة باندلوود كوربوريشــن أن.في

•  عضــو مجلــس اإلدارة - شــركة موتــور أويل هياس
•  عضــو مجلــس اإلدارة - شــركة جــدة لتكرير الزيت

•  أمين الخزينة - شــركة الزيت العربية الســعودية "أرامكو"
•  رئاســة لجان التعويض والتدقيق لعدد من الشــركات التابعة 

والمشــتركة لشــركة الزيت العربية الســعودية "أرامكو"
•  عضو ورئيس لجان في شــركة أرامكو وفي عدة شــركات تابعة لشــركة 

أرامكو الســعودية والشــركات المشــتركة داخل وخارج المملكة
•  مدير عام التمويل - شــركة الزيت العربية الســعودية "أرامكو"
•  مدير عام التوثيق - شــركة الزيت العربية الســعودية "أرامكو"

المؤهالت
•  برنامــج التنفيذييــن اإلدارييــن - جامعة هارفارد 

- الواليــات المتحــدة األمريكية
•  بكالوريــوس اإلدارة واالقتصاد

•  عــدد مــن برامــج اإلدارة والماليــة في العديد من 
الجامعــات والمؤسســات الدولية والداخلية

جمــال عبدالكريم الرماح
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العضويات في الشــركات المســاهمة المدرجة
)داخل المملكة(

•  بنــك الريــاض - عضو مجلس اإلدارة
•  الشــركة الســعودية للصناعات األساســية )سابك( - عضو مجلس اإلدارة

الوظائف الحالية
•  الرئيــس التنفيــذي – شــركة الخليج للتموين

•  عضو مجلس اإلدارة - شــركة ُمدد األعمال

الوظائف السابقة
•  عضو مجلس اإلدارة - شــركة كارينت سويســرا
•  عضو مجلس اإلدارة - شــركة عمل المســتقبل

•  مســاعد المحافظ للشــؤون التأمينية - المؤسســة 
العامــة للتأمينــات االجتماعية

•  عضو مجلس اإلدارة - شــركة جرير للتســويق
•  عضــو مجلــس اإلدارة - الشــركة الوطنيــة للرعاية الطبية

•  مديــر عــام التخطيط والتطوير - المؤسســة 
العامــة للتأمينــات االجتماعية

•  األميــن العــام – مجلــس إدارة المؤسســة العامــة للتأمينات االجتماعية
•  مستشــار - إدارة المعاشــات - المؤسســة العامة للتأمينات االجتماعية

المؤهالت
•  ماجســتير أنظمــة الحمايــة االجتماعيــة - جامعة ماســترخت - هولندا

•  بكالوريــوس التأميــن وإدارة المخاطــر - جامعــة أنديانا 
الحكوميــة - الواليــات المتحــدة األمريكية

نــادر إبراهيم الوهيبي

العضويات في الشــركات المســاهمة المدرجة
)داخل المملكة(

•  شــركة جرير للتســويق )مكتبة جرير( – عضو مجلس اإلدارة

الوظائف الحالية
•  الرئيــس التنفيــذي والمؤســس لـــ STV )منصة اســتثمارية للتقنية(

•  رئيــس مجلــس اإلدارة والمؤســس لجمعية رأس 
المــال الجــريء والملكية الخاصة الســعودية

•  عضــو مجلــس األمنــاء - مكتبة الملــك فهد الوطنية
•  مستشــار - الهيئة العامة للمنشــآت الصغيرة والمتوســطة )منشــآت(

الوظائف السابقة
•  عضو مجلس اإلدارة - الشــركة الســعودية 

)stc pay( للمدفوعــات الرقميــة
•  عضو مجلس اإلدارة - الشــركة الســعودية 

)Taqnia( للتنميــة واالســتثمار التقني
•  عضــو مجلــس اإلدارة – كريم

•  عضو مجلس اإلدارة - IKEA الســعودية
Intigral – عضــو مجلــس اإلدارة  •

)stc عضــو مجلــس اإلدارة - جــّوي )من  •
Google -رئيــس تطويــر األعمــال عالميًا – أندرويد  •

المؤهالت
•  درجة الماجســتير في الهندســة الكهربائية وعلوم الحاســب - معهد 

ماساتشوســتس للتكنولوجيــا - الواليــات المتحــدة األمريكية
•  درجة البكالوريوس في علوم وهندســة الحاســب - معهد 

ماساتشوســتس للتكنولوجيــا - الواليــات المتحــدة األمريكية

عبدالرحمن إســماعيل طرابزوني

العضويات في الشــركات المســاهمة المدرجة
)داخل المملكة(

•  بنــك الريــاض - عضو مجلس اإلدارة
•  شــركة اكواباور - عضو مجلس اإلدارة

الوظائف الحالية
•  رئيس قســم االســتثمارات المباشــرة في الشــرق األوسط 

وشــمال إفريقيا - صندوق االســتثمارات العامة
•  عضــو مجلــس اإلدارة – الشــركة العربية 

الســعودية لاســتثمار الصناعي )دسر(
•  عضو مجلس اإلدارة – شــركة صندوق الصناديق الســعودية )جدا(

الوظائف السابقة
•  عضــو مجلــس اإلدارة - الشــركة الوطنيــة للتنمية الزراعية

•  عضو مجلس اإلدارة - الشــركة الســعودية لألســماك
•  كبيــر المديريــن التنفيذييــن وعضو مجلس اإلدارة 

- عبداللطيــف جميل لاســتثمار
•  كبيــر المديريــن التنفيذييــن - مجموعــة فولكس واجن الســعودية

•  وكيل مســاعد - الهيئة العامة لاســتثمار
•  مستشــار - ماكنــزي اند كومباني

•  مهندس بحوث - أرامكو الســعودية

المؤهالت
•  ماجســتير إدارة أعمال – معهد ماساتشوســتس 

- الواليــات المتحــدة األمريكية
•  بكالوريــوس هندســة كيميائيــة – جامعة بنســلفانيا 

- الواليــات المتحــدة األمريكية

عمــر حمد الماضي

العضويات في الشــركات المســاهمة المدرجة
)داخل المملكة(

•  بنــك الريــاض - عضو مجلس اإلدارة

الوظائف الحالية
-

الوظائف السابقة
•  مستشــار – فريق مستشــارين وزير المالية – وزارة المالية

•  الرئيــس التنفيــذي – شــركة فاب المالية
•  الرئيــس التنفيــذي – شــركة اإلمــارات دبي الوطني كابيتال الســعودية

•  مديــر القــروض المجمعة – HSBC الســعودية
•  الغرفــة التجاريــة بالريــاض – عضــو لجنة االســتثمار واألوراق المالية

المؤهالت
•  ماجســتير إدارة أعمال – جامعة جورج واشــنطن

•  بكالوريوس محاســبة - جامعة الملك ســعود

منــى محمد الطويل
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العضويات في الشــركات المســاهمة المدرجة
)داخل المملكة(

•  بنــك الريــاض - عضو مجلس اإلدارة

الوظائف الحالية
•  رئيس االســتثمارات الدولية - شــركة حصانة االســتثمارية

•  عضــو مجلــس المديريــن - جيمــس إيدوكيشــن كي إس أي القابضة
•  عضــو مجلــس المديريــن - معــارف للتعليم والتدريب

•  عضــو لجنــة المراجعــة - جــودة المتكاملة العقارية
•  عضــو لجنــة المراجعــة - أم القــرى للتنمية واإلعمار
•  عضــو لجنــة المراجعــة - أصــول المتكاملة العقارية

•  عضو لجنة المراجعة - شــركة رزا

الوظائف السابقة
•  عضــو مجلــس إدارة وعضــو لجنة المراجعة 

ولجنــة المخاطر شــركة دار التمليك
•  مدير إدارة االســتثمارات البديلة - شــركة حصانة االســتثمارية

•  محلل اســتثمارات في إدارة البحوث االســتثمارية 
- المؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعية

المؤهالت
•  بكالوريــوس تجــارة )تخصــص اقتصاد وتخصص 

تمويل( – جامعة ســانت ماري – كندا

هانــي عبدالله الجهني

العضويات في الشــركات المســاهمة المدرجة
)داخل المملكة(

•  بنــك الريــاض - عضو مجلس اإلدارة
•  الشــركة الوطنيــة العامــة للنقــل البحــري )بحــري( - عضو مجلس اإلدارة

الوظائف الحالية
•  رئيــس اإلدارة العامــة للماليــة - صندوق االســتثمارات العامة

•  عضو مجلس اإلدارة – الشــركة الســعودية 
للصناعات العســكرية )سامي(

•  عضــو مجلــس اإلدارة – الشــركة الوطنيــة للنقــل البحري )بحري(
•  عضــو مجلــس اإلدارة - شــركة تطويــر مركز الملــك عبدالله المالي

)NWC ( عضــو مجلــس اإلدارة - شــركة الميــاه الوطنية  •
•  عضو مجلس اإلدارة - الشــركة الســعودية لاســتثمار 

الزراعي واإلنتاج الحيواني )ســالك(

الوظائف السابقة
•  عضو مجلس اإلدارة – الشــركة الســعودية للخطوط الحديدية )ســار(

•  المدير التنفيذي لإلدارة للمالية - الشــركة الســعودية 
لاســتثمار الزراعي واإلنتاج الحيواني )ســالك(

•  مدير عام االســتثمارات - شــركة اتحاد اتصاالت )موبايلي(
•  المديــر التنفيــذي للشــؤون الماليــة - شــركة المملكة القابضة

•  مديــر التنفيــذي لــإلدارة الماليــة - شــركة المملكة القابضة

المؤهالت
•  ماجســتير محاســبة ونظم معلومات – جامعة والية 

وســط تنيســي - الواليات المتحدة األمريكية
•  بكالوريوس محاســبة – جامعة الملك ســعود

ياســر عبدالله السلمان 

العضويات في الشــركات المســاهمة المدرجة
)داخل المملكة(

-

الوظائف الحالية
•  عضو مجلس الشورى

الوظائف السابقة
•  الرئيس التنفيذي - بنك الرياض، وقبل ذلك تقلد عدة مناصب 

وظيفية في البنك منذ انضمامه إليه عام 1983م
•  رئيس مجلس اإلدارة - رويال آند صن آالينس 

للتأمين )الشرق األوسط( - البحرين
•  عضو مجلس المديرين - شركة الرياض المالية
•  عضو مجلس اإلدارة - شركة التصنيع الوطنية

•  عضو مجلس اإلدارة - البنك السعودي اإلسباني
•  عضو مجلس اإلدارة - بنك الخليج - الرياض
•  عضو مجلس اإلدارة - يوباف - هونج كونج

•  عضو مجلس اإلدارة - بنك الرياض أوروبا

المؤهالت
•  ماجستير اقتصاد - جامعة جنوب كاليفورنيا 

- الواليات المتحدة األمريكية
•  بكالوريوس إدارة األعمال - جامعة بورتاند 

الحكومية - الواليات المتحدة األمريكية

* انتهت عضويته بتاريخ 2022.10.30م 

طــالل إبراهيم القضيبي*

العضويات في الشــركات المســاهمة المدرجة
)داخل المملكة(

•  الشــركة الســعودية إلعادة التأمين التعاوني - عضو مجلس اإلدارة
•  شــركة عبدالله ســعد محمد أبو معطي 
للمكتبــات – نائــب رئيــس مجلس اإلدارة

•  الشــركة الكيميائيــة الســعودية القابضــة -عضو مجلس اإلدارة

الوظائف الحالية
•  الرئيس التنفيذي - شــركة زمين للتســويق اإللكتروني

•  عضــو لجنــة المراجعــة - شــركة المعجــل للتجارة والمقاوالت
•  عضــو مجلــس إدارة - شــركة عمــران نجد للصناعة

الوظائف السابقة
•  عضــو مجلــس اإلدارة – شــركة اليمامــة للصناعات الحديدية

•  شــركة الغــاز والتصنيــع األهليــة - رئيس مجلس اإلدارة
•  عضو مجلس اإلدارة - شــركة الشــرق األوســط إلدارة الســفن - دبي

•  عضــو مجلــس اإلدارة - NSCSA - بالتيمــور 
- الواليــات المتحــدة األمريكية

•  عضو مجلس اإلدارة - شــركة البحري لنقل البضائع الســائبة
•  عضــو مجلــس اإلدارة - الشــركة العربيــة المتحدة للزجاج المســطح

•  عضــو مجلــس اإلدارة - الشــركة الوطنيــة لنقل الكيماويات
•  عضــو مجلــس اإلدارة - شــركة عبــد الله ســعد أبو معطــي للمكتبات

•  عضــو مجلــس اإلدارة - شــركة بتــردك لتجارة ونقل الغاز
•  عضو مجلس اإلدارة - شــركة ISRE للتأمين - لوكســمبورج

•  عضــو مجلــس اإلدارة - West of England للتأميــن - لوكســمبورج
•  نائــب الرئيــس التنفيذي للمالية - الشــركة 

الوطنيــة الســعودية للنقل البحري

المؤهالت
•  ماجســتير في إدارة األعمال - جامعة ويســترن 

ميتشــغان -الواليــات المتحدة األمريكية
•  برنامــج اإلدارة المتقدمــة - جامعــة هارفرد 

- الواليــات المتحــدة األمريكية
•  برنامــج اإلدارة التنفيذيــة - جامعة ميتشــغان 

الواليــات المتحدة األمريكية
•  برنامــج اإلدارة االســتراتيجية البنكيــة - إيرلندا

•  بكالوريــوس لغــة إنجليزيــة - جامعــة اإلمام محمد بن ســعود اإلســامية

* انتهــت عضويتــه بتاريخ 2022.10.30م 

محمــد عمير العتيبي*
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العضويات في الشــركات المســاهمة المدرجة
)داخل المملكة(

•  الشــركة الســعودية للعدد واألدوات )ســاكو( - رئيس مجلس اإلدارة

الوظائف الحالية
-

الوظائف السابقة
•  مستشــار لتطويــر األعمــال - بنك الرياض

•  رئيس مجلس اإلدارة - شــركة الشــيكات الســياحية الســعودية
•  رئيس مجلس اإلدارة - بنك بيمو الســعودي الفرنســي

•  نائب رئيس مجلس اإلدارة – شــركة الســعودي الفرنســي كابيتال
•  عضو مجلس اإلدارة - شــركة اليانز الســعودي 

الفرنســي للتأميــن التعاوني
•  عضو مجلس اإلدارة - شــركة كام الســعودي الفرنســي

•  عضو مجلس اإلدارة - شــركة الفرنســي تداول
•  عضو مجلس اإلدارة - شــركة ســوفينكو

)INSAUDI( عضو مجلس اإلدارة - شــركة الســعودي للتأمين  •
•  عضــو مجلس اإلدارة - شــركة األمثــل للتمليك

•  عضو مجلس اإلدارة - البنك الســعودي الفرنســي
•  نائب العضو المنتدب - البنك الســعودي الفرنســي

•  المدير اإلقليمي للمنطقة الوســطى - البنك الســعودي الفرنســي
•  مدير الفرع الرئيســي بالرياض - البنك الســعودي الفرنســي

•  مدير عام - مؤسســة هشــام التجارية
•  مســاعد مدير - البنك الســعودي لاســتثمار

•  مســاعد مدير - فيرســت ناشــيونال ســيتي بنك - الرياض

المؤهالت
•  برنامــج اإلدارة المتقدمــة إدارة أعمــال - جامعــة هارفرد 

- الواليــات المتحــدة األمريكيــة )برنامج تدريبي(
•  بكالوريــوس إدارة أعمــال دوليــة - جامعة 

أوهايــو - الواليــات المتحدة األمريكية

* انتهــت عضويتــه بتاريخ 2022.10.30م 

عبــد الرحمن أمين جاوه*

العضويات في الشــركات المســاهمة المدرجة
)داخل المملكة(

•  الشــركة الســعودية للصناعات الدوائية والمســتلزمات 
الطبيــة - رئيــس مجلــس اإلدارة وعضو اللجنــة التنفيذية

•  الشــركة الســعودية للصناعات األساســية )ســابك( - عضو 
مجلــس اإلدارة وعضــو لجنة الترشــيحات والمكافآت

•  شــركة االتصاالت الســعودية STC - عضو 
مجلــس اإلدارة وعضــو اللجنــة التنفيذية

الوظائف الحالية
•  محافــظ وعضــو مجلــس إدارة المؤسســة العامــة للتأمينات االجتماعية

•  رئيس مجلس اإلدارة - الشــركة التعاونية لاســتثمار العقاري
•  رئيس مجلس اإلدارة - أســما كابيتال
•  رئيــس مجلــس اإلدارة - الدمام فارما

الوظائف السابقة
•  عضــو مجلــس اإلدارة وعضــو لجنــة االمتثال والمخاطر - 

شــركة أعمــال الميــاه والطاقة الدولية )أكواباور(
•  محافــظ وعضــو مجلــس إدارة المؤسســة العامة للتقاعد

•  رئيــس اللجنــة التنفيذيــة – المؤسســة العامة للتقاعد
•  عضــو لجنــة الترشــيحات والمكافــآت – المؤسســة العامة للتقاعد

•  عضــو لجنــة المراجعــة - المؤسســة العامة للتقاعد
•  رئيس مجلس إدارة شــركة رزا

•  رئيــس مجلــس اإلدارة ورئيس لجنة الترشــيحات 
والمكافآت - شــركة االســتثمارات الرائدة

•  عضــو مجلــس اإلدارة - المركــز الوطنــي للتخصيص
•  عضــو مجلــس اإلدارة - شــركة طيبة القابضة

•  عضــو مجلــس اإلدارة وعضــو للجنــة التنفيذية - 
شــركة الشيكات الســياحية السعودية

•  مديــر عــام مصرفيــة الفروع -مصرف اإلنماء
•  المديــر اإلقليمــي لفــروع المنطقة الوســطى - مجموعة ســامبا المالية

•  رئيــس المعامــات المصرفيــة وفروع التحويات 
الســريعة - مجموعة ســامبا المالية

•  نائب مدير عام الموارد البشــرية - مجموعة ســامبا المالية
•  مديــر أول للمنتجــات - مجموعــة ســامبا المالية
•  مســؤول منتج/مدير - مجموعة ســامبا المالية

المؤهالت
•  برنامــج اإلدارة التنفيذيــة - جامعة متشــجن 

- الواليــات المتحــدة األمريكية
•  بكالوريوس في المحاســبة – جامعة الملك ســعود

* انتهــت عضويتــه بتاريخ 2022.10.30م 

محمــد طالل النحاس*

العضويات في الشــركات المســاهمة المدرجة
)داخل المملكة(

-

الوظائف الحالية
•  رئيــس اللجنــة التنفيذيــة – شــركة مجموعة الحســين والعفالق

•  مدير - شــركة أهداف القابضة
•  الرئيس التنفيذي - شــركة األحســاء للتبريد - 

شــركة تابعة لشــركة أهداف القابضة
•  الرئيــس التنفيــذي - شــركة مجمعــات التموين - 

شــركة تابعة لشــركة أهداف القابضة
•  الرئيس التنفيذي - لي لي ســويت للوحدات الســكنية المفروشــة فرع 

شــركة مجمعات التموين - شــركة تابعة لشــركة أهداف القابضة
•  رئيــس مجلــس المديريــن - شــركة النجاح التجارية

•  رئيس للمجلس االستشــاري لتجمع األحســاء الصحي

الوظائف السابقة
•  رئيــس مجلــس المديريــن – شــركة مجموعة الحســين والعفالق

•  عضو مجلس اإلدارة - شــركة األحســاء للصناعات الغذائية
•  مدير عام المشــاريع الصناعية – شــركة مجموعة الحســين والعفالق

•  مدير إداري - شــركة مخابز األحســاء األتوماتيكية

المؤهالت
•  ماجســتير إدارة اعمال - جامعة ســانت إدوارد - 

أوســتن الواليــات المتحدة األمريكية
•  بكالوريــوس اإلدارة الصناعيــة - جامعــة الملــك فهــد للبترول والمعادن

* انتهــت عضويتــه بتاريخ 2022.10.30م 

محمــد عبــد العزيز العفالق*

العضويات في الشــركات المســاهمة المدرجة
)داخل المملكة(

-

الوظائف الحالية
•  مدير إقليمي - شــركة جوجل كاود للشــرق األوســط وتركيا وإفريقيا

الوظائف السابقة
•  مدير إقليمي - شــركة أوراكل للشــرق األوســط، 

إفريقيا، وســط وشرق أوروبا
•  مؤسســة ســعد للحاســب اآللي – مؤسسة خاصة

•  عضو مجلس إدارة - الشــركة الســعودية للصادرات الصناعية
•  عضــو مجلــس إدارة - شــركة تصنيــع مــواد التعبئــة والتغليف )فيبكو(

المؤهالت
•  ماجســتير تجــارة دوليــة – جامعة ادنبرة

•  دبلــوم تقنــي عالــي دراســات كمبيوتر – كلية نوتنجهامشــاير

** اســتقال من منصبه بتاريخ 2022.11.27م

عبدالرحمــن محمد الذهيبان**
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اإلدارة التنفيذية

الوظائف السابقة
•   نائــب الرئيــس التنفيذي األول – 
المديــر المالــي في بنك الرياض.

•  الرئيس التنفيذي/الشــريك اإلداري 
ورئيس اللجنة االستشــارية في 

شــركة كي بي إم جي الســعودية.
•  مستشــار رئيس مجلس اإلدارة في 

الصندوق الســعودي للتنمية.
•  المديــر العــام المكلف بالهيئة 

العامــة للزكاة والدخل.
•  وكيــل المحافــظ للرقابة في 

البنك المركزي الســعودي.

المؤهالت
•  شــهادة الماجســتير في إدارة 

األعمــال مــن جامعة إيكول دي 
بونت بزنس ســكول، في فرنســا. 

•  شــهادة البكالوريوس في علوم اإلدارة من 
جامعة الملك ســعود، تخصص المحاســبة.

طارق عبدالرحمن الســدحان

الرئيــس التنفيذي

الوظائف السابقة
•  نائــب الرئيــس التنفيــذي لخدمة مصرفية 

الشــركات، ونائب رئيس أول للشــركات 
متعــددة الجنســيات في بنك الرياض.

•  مدير أول لمصرفية الشــركات واالســتثمار 
فــي مجموعة ســامبا المالية.

•  عمــل أيًضــا في وزارة الخارجية 
والشــركة السعودية لاتصاالت.

المؤهالت
•  شــهادة البكالوريوس في القانون 

من جامعة الملك ســعود.

محمــد عبدالعزيــز أبو النجا

الرئيس األول لمصرفية الشــركات

الوظائف السابقة
•  رئيس شــبكة الفروع والبيع 

فــي بنك الرياض.
•  رئيس شــبكة الفروع والبيع في 

البنك الســعودي الفرنسي.
•  رئيــس المصرفية الخاصة 

فــي بنك الراجحي.

المؤهالت
•  شــهادة البكالوريــوس الماليــة من جامعة 

الملــك فهــد للبترول والمعادن.

وليــد خالد الضبيب

الرئيــس األول لمصرفية األفراد

الوظائف السابقة
•  نائــب الرئيــس التنفيذي للخزينة 

واالســتثمار في بنك الرياض.
•  رئيــس قســم الخزينــة في بنك الرياض.

•  أميــن الخزانــة في بنك الرياض.
•  مســاعد المديــر العام لمجموعة 

الخزينة في بنك ســامبا.

المؤهالت
•  شــهادة ماجســتير في إدارة 

األعمــال من جامعــة كاليفورنيا، 
الواليــات المتحدة األمريكية.

•  بكالوريــوس في الهندســة المدنية 
مــن جامعة واليــة كاليفورنيا.

نادر ســامي سليم الكريع

الرئيــس األول للخزينة واالســتثمار

الوظائف السابقة
•  المســؤول المالي األول للبنك 
األول )المعروف ســابًقا باســم 

البنك الســعودي الهولندي(.
•   مدير إدارة المحاســبة وإدارة الخصوم 

واألصول وعاقات المســتثمرين 
فــي البنك الســعودي البريطاني.

•   مدير إدارة رأس المال والســيولة 
فــي البنــك األهلي التجاري.
•  محلــل مالــي أول في البنك 

األهلي التجاري.

المؤهالت
•  شــهادة الماجســتير في العلوم 

اإلداريــة مــن جامعة واترلوو بكندا.
•  شــهادة البكالوريوس في العلوم 

فــي الهندســة الكهربائيــة من جامعة 
الملــك فهــد للبترول والمعادن.

عبداللــه علي العريني

الرئيــس األول للمالية

الوظائف السابقة
•  رئيــس االئتمــان للمجموعة في 
بنك  ABC"المؤسســة العربية 

المصرفيــة ش.م.ب." فــي البحرين.
•  الرئيــس األول لمخاطــر المجموعة 

فــي بنــك قطر الوطني.
•  الرئيــس األول للمخاطــر للخدمــات المالية 
الدوليــة في بنك الكومنولث األســترالي.

•  مراجــع المجموعــة في بنك 
الكومنولث األســترالي. 

•  مراجــع المجموعــة والمديــر العام للمخاطر 
التشــغيلية في بنك ســانت جورج.

المؤهالت
•  شــهادة البكالوريوس في المحاســبة، 

من كلية كرســت تشــيرش التقنية.

قرانــت اريك لوين

الرئيــس األول للمخاطر
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الوظائف السابقة
•  مدير عام إدارة الموارد البشــرية 
في البنك المركزي الســعودي.

•  شــغل مناصب قيادية في الموارد 
البشــرية فــي العديد مــن البنوك، بما في 

ذلــك رئيــس إدارة التعليم والمواهب 
فــي البنك الســعودي البريطاني.
•  رئيس قســم توظيف المواهب 
وتنميــة األفــراد في بنك الباد.

•  رئيــس إدارة عاقات التدريب 
ومدير مشــاريع الســعودة في 

البنــك األهلي التجاري.

المؤهالت 
•  شــهادة البكالوريوس في الهندســة 

الصناعيــة مــن جامعــة الملك عبد العزيز.

مــازن محمد أحمد خليفة

الرئيس األول لرأس المال البشــري

الوظائف السابقة
•  مديــر إدارة رواد خدمــة العماء 

فــي بنك الرياض 
•  تدرجــت فــي العمــل في فروع البنك من 

خدمــة عمــاء إلى مديرة فــرع حتى انتقلت 
إلــى إدارة العنايــة بالعمــاء كمدير إدارة ثم 
رئيــس مكلــف لقطاع إثــراء تجربة الموظف

المؤهالت
•  بكالوريــوس علــوم إدارية من 

جامعة الملك ســعود.

هيفــاء عثمان بن أحمد

الرئيــس األول إلثــراء تجربة العمالء

الوظائف السابقة
•  شــريك في شــركة ديلويت 

الشرق األوسط.
رئــس مركــز ديلويت الرقمي.  •

•  رئيــس قطــاع تقنية المعلومات 
فــي مجموعة ســامبا المالية.

•  أحد أوائل أعضاء فريق تأســيس وإطاق 
مصرف اإلنماء، ورئيس فريق تأســيس 

وإطاق التقنية لشــركة اإلنماء لاســتثمار.
•  مدير مشــاريع شــبكات نظم 

المدفوعــات ونقــاط البيع في 
البنك المركزي الســعودي.

المؤهالت
•  شــهادة بكالوريوس في هندســة 

الحاســب من جامعة الملك ســعود.

مازن غســان فرعون

الرئيــس األول للمصرفيــة الرقمية

الوظائف السابقة
•  نائــب الرئيس التنفيذي 

للعمليــات  فــي بنك الرياض.
•  معيــدة في جامعة الملك ســعود.

المؤهالت
•  بكالوريــوس آداب فــي الترجمة 

من جامعة الملك ســعود.

إنجــي أحمد الغزاوي

الرئيــس األول للعمليات
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مؤهــالت وخبرات أعضــاء اللجان الخارجيين

المؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةاسم العضو

لجنة المراجعة

عضو لجنة المراجعة - بنك الرياض• طارق عبدالله القرعاوي
عضو لجنة المراجعة - مجموعة • 

صافوال
عضو لجنة المراجعة - شركة • 

صافوال لألغذية
عضو مجلس إدارة صناديق • 

االستثمار المالية - شركة أصول 
وبخيت االستثمارية

عضو مجلس المديرين - شركة • 
أكواب مسائية لتقديم المشروبات

عضو مجلس إدارة – شركة أمانة • 
للتأمين التعاوني

نائب رئيس - االلتزام وضمان الجودة شركة تطوير المباني• 
عضو مجلس المديرين - شركة ابتكارات الرقمية• 
عضو لجنة المراجعة - شركة أسماك تبوك• 
عضو مجلس اإلدارة ورئيس اللجنة التنفيذية وعضو لجنة • 

الترشيحات والمكافآت - شركة سامة للتأمين
المؤسس والرئيس التنفيذي - مكتب إضفاء لاستشارات • 

اإلدارية
المدير اإلقليمي - مجموعة مصرفية الشركات - بنك الباد• 
مدير االستراتيجية والتخطيط - بنك الباد• 
مدير عاقة أول - مصرفية الشركات - بنك ساب• 
مدير - المصرفية اإلسامية - مصرفية الشركات بنك ساب• 
مسؤول عاقة - مصرفية الشركات - البنك السعودي • 

لاستثمار

ماجستير محاسبة - جامعة • 
جورج واشنطن - الواليات 

المتحدة األمريكية
بكالوريوس محاسبة - جامعة • 

الملك سعود
 • )CMA( محاسب إداري معتمد

- معهد المحاسبين اإلداريين 
IMA األمريكي

 • - )CFM( مدير مالي معتمد
معهد المحاسبين اإلداريين 

IMA األمريكي

عبد الرؤوف سليمان 
باناجة

عضو لجنة المراجعة - شركة هرفي • 
للخدمات الغذائية

عضو لجنة المراجعة - شركة كنان • 
الدولية للتطوير العقاري

عضو لجنة المراجعة - هيئة المدن • 
والمناطق االقتصادية الخاصة

عضو لجنة المراجعة – مكتب • 
مشاريع جدة

عضو لجنة المراجعة - مجموعة صافوال• 
عضو لجنة المراجعة – شركة بنده للتجزئة• 
عضو مجلس إدارة صناديق – األهلي كابيتال• 
عضو مجلس إدارة صناديق – سدكو كابيتال• 
رئيس مجلس اإلدارة - شركة صندوق البناء المائم للعقارات• 
رئيس مجلس اإلدارة - صندوق سدكو كابيتال المرن لألسهم • 

السعودية
رئيس مجلس اإلدارة - صندوق سدكو كابيتال ريت• 
رئيس مجلس اإلدارة - صندوق سدكو كابيتال للدخل العقاري 1• 
رئيس مجلس اإلدارة - صندوق سدكو كابيتال للدخل العقاري 2• 
عضو مجلس اإلدارة - مجموعة متبولي المتحدة• 
عضو لجنة المراجعة - شركة صافوال لألغذية• 
عضوية مجلس إدارة صناديق األسهم - البنك األهلي التجاري• 
مستشار مستقل• 
مدير إدارة تمويل الشركات - األول للخدمات المالية• 
نائب رئيس األول وعضو اللجنة التنفيذية - الشركة السعودية • 

لاقتصاد والتنمية القابضة )سدكو(
المدير اإلقليمي - الشركة السعودية لاقتصاد والتنمية سدكو • 

- مصر
مساعد مدير عام - مدير المصرفية الدولية البنك األهلي • 

التجاري
مدير إقليمي - بنك الخليج الدولي - الشرق األوسط - البحرين• 
مستشار نائب المحافظ - البنك المركزي السعودي• 
مساعد المدير العام - مصرفية الشركات - بنك ساب• 
مدير قطاع االئتمان - بنك ساب• 
مستشار اقتصادي - وزارة المالية• 
أستاذ مساعد - رئيس قسم التحليل الكمي - جامعة الملك • 

سعود

دكتوراه اقتصاد - جامعة • 
كاليفورنيا - الواليات المتحدة 

األمريكية
ماجستير اقتصاد - جامعة • 

كاليفورنيا - الواليات المتحدة 
األمريكية

بكالوريوس رياضيات وفيزياء - • 
جامعة الرياض

المؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةاسم العضو

لجنة المراجعة

شريك وعضو مجلس إدارة - بدوة كابيتال • عبدالعزيز خالد الفالح
)Badwa Capital( - دبي - اإلمارات العربية 

المتحدة

 •)McKinsey & Company( مدير- ماكنزي آند كومباني
شريك استثمار - تي پي جي كابيتال )TPG Capital( - سان • 

فرانسيسكو - الواليات المتحدة األمريكية
شريك استثمار - أرامكو السعودية• 

ماجستير إدارة أعمال • 
- جامعة ستانفورد 

 Stanford(
 - )University

الواليات المتحدة 
األمريكية

بكالوريوس هندسة • 
كيميائية - جامعة 

ماساتشوستس 
 )MIT( للتكنولوجيا

- الواليات المتحدة 
األمريكية

عضو لجنة مراجعة – بنك الرياض• عيد فالح الشامري
عضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة المراجعة • 

- شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر
عضو مجلس اإلدارة وعضو لجنة المراجعة • 

وعضو لجنة الحوكمة وعضو لجنة 
الترشيحات والمكافآت - شركة الدريس 

للخدمات البترولية والنقليات
عضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة المراجعة • 

- شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه
عضو مجلس اإلدارة وعضو لجنة المراجعة • 

وعضو لجنة المسؤولية االجتماعية - شركة 
طيبة لاستثمار

عضو مجلس المديرين - شركة مقاوالت • 
الخليج للشحن والتفريغ المحدودة

عضو لجنة المراجعة - شركة المراعي• 
عضو لجنة مراجعة - مؤسسة حديقة الملك • 

سلمان
عضو لجنة المراجعة - مؤسسة المسار • 

الرياض

عضو مجلس إدارة، ورئيس لجنة المراجعة - شركة أليتكو• 
عضو مجلس إدارة، ورئيس لجنة االستثمار - شركة أمانة • 

للتأمين التعاوني
عضو مجلس إدارة - شركة السيف أر دي بي للبريكسات• 
عضو مجلس إدارة - شركة إنمائية لاستثمارات والتطوير • 

العقاري
عضو لجنة مراجعة - البنك السعودي الفرنسي• 

بكالوريوس • 
العلوم في اإلدارة 
الصناعية – جامعة 

الملك فهد للبترول 
والمعادن

زمالة البورد • 
األمريكي 

للمحاسبين 
القانونيين

عضو هيئة • 
المحاسبين 
القانونيين 

 AICPA األمريكية
منذ 1995

وضاح إبراهيم آل 
الشيخ مبارك

عضو لجنة مراجعة – بنك الرياض• 
رئيس لجنة المخاطر والمراجعة - مجد • 

لاستثمار
وكيل كلية الدراسات التطبيقية - جامعة • 

الملك فيصل
رئيس قسم المالية - جامعة الملك فيصل• 
أستاذ مساعد - جامعة الملك فيصل• 
عضو اللجنة التنفيذية لصندوق االستثمار - • 

جامعة الملك فيصل

محاضر - جامعة الملك فيصل• 
معيد - جامعة الملك فيصل• 
مندوب ساسل االمداد التنفيذي - شركة سابك• 

دكتوراه مالية – • 
جامعة مدلسيكس 
– المملكة المتحدة

ماجستير مالية – • 
جامعة بورتسموث 
– المملكة المتحدة

بكالوريوس تسويق • 
– جامعة الملك 

فيصل
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المؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةاسم العضو

لجنة الترشيحات والمكافآت

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت – بنك • أحمد محمد الفالح
الرياض

العضو المنتدب للمقاوالت والتشغيل • 
والصيانة ورئيس اللجنة التنفيذية - مجموعة 

بن الدن العالمية السعودية
عضو مجلس اإلدارة - مجموعة بن الدن • 

العالمية القابضة
عضو مجلس اإلدارة - شركة هرفي للخدمات • 

الغذائية
عضو مجلس اإلدارة – شركة إسمنت الجوف• 
عضو مجلس المديرين - الشركة المتحدة • 

لألعمال التقنية
عضو مجلس المديرين والمدير التنفيذي - • 

شركة التمثيل الرائدة التجارية
عضو مجلس المديرين - شركة محمد صالح • 

السلطان لاستشارات المهنية
استشارات فنية، تعاقدية، تحكيم• 

عضو مجلس اإلدارة – شركة موسى عبد العزيز الموسى • 
وأوالده

عضو مجلس المديرين - شركة سيل المتقدمة• 
عضو مجلس اإلدارة - شركة منتجات األلمنيوم – البكو• 
عضو مجلس المديرين - شركة التسهيات القابضة• 
عضو مجلس المديرين - شركة سهل للنقل• 
مستشار - شركة التسهيات للتسويق• 
مدير عام - شركة التسهيات للتسويق• 
الرئيس - مجموعة شركات المشرق• 
مدير عام - شركة المشرق للمقاوالت• 
مدير عام - شركة العليان للخدمات الغذائية• 
الرئيس - شركة تينيه الدولية• 
نائب الرئيس - شركة الرياض العالمية ماكدونالدز• 
نائب الرئيس للشؤون المالية واإلدارية - الشركة السعودية • 

للتشغيل والصيانة
مهندس مشاريع - وزارة الصحة• 
مهندس مشروع - شركة ابن البيطار )سابك(• 

بكالوريوس هندسة • 
مدنية - جامعة 

الملك فهد للبترول 
والمعادن

مدير عام المشاريع الخاصة - الموارد البشرية • خالد صالح الطريري
- الشركة السعودية للصناعات األساسية 

)سابك(

عضو مجلس اإلدارة - شركة حديد )تابعة للشركة السعودية • 
للصناعات األساسية سابك(

عضو مجلس اإلدارة - معهد ريادة األعمال الوطني• 
مدير عام التعلم والتطوير - الموارد البشرية - الشركة • 

السعودية للصناعات األساسية )سابك(
مدير عام المزايا والتعويضات - الموارد البشرية - الشركة • 

السعودية للصناعات األساسية )سابك(
مدير عام الشرق األوسط - الموارد البشرية - الشركة • 

السعودية للصناعات األساسية )سابك(
مدير عام خدمات الموظفين - الموارد البشرية - الشركة • 

السعودية للصناعات األساسية )سابك(
مدير عام تقنية المعلومات - الشركة السعودية للصناعات • 

األساسية )سابك(

بكالوريوس علوم • 
وهندسة الحاسب 

اآللي - جامعة 
الملك فهد للبترول 

والمعادن

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت – بنك • علي أحمد الغامدي
الرياض

مدير عام مزايا وتعويضات التنفيذيين وشريك • 
أعمال الموارد البشرية - الشركة السعودية 

للصناعات األساسية )سابك(
عضو مجلس اإلدارة - شركة حديد )تابعة • 

للشركة السعودية للصناعات األساسية سابك(
عضو مجلس اإلدارة - شركة الخليج لصناعة • 

البتروكيماويات

مدير تنفيذي شركة التنقات العالمية - الشركة السعودية • 
للصناعات األساسية )سابك(

مدير تنفيذي مزايا وتعويضات التنفيذيين - الشركة السعودية • 
للصناعات األساسية )سابك(

مدير إدارة التوظيف – الشركة السعودية للصناعات األساسية • 
)سابك(

أخصائي موارد بشرية - الشركة السعودية للصناعات • 
األساسية )سابك(

بكالوريوس إدارة • 
أعمال )نظم إدارية( 

– الجامعة العربية 
المفتوحة

تقييــم أداء مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقة عنه
يقوم مجلس اإلدارة باالســتعانة بجهة خارجية لتقييم أداء المجلس واللجان المنبثقة عنه؛ وذلك من خال مشــاركة األعضاء في اســتبيانات مكثفة 

وشــاملة مبنيــة علــى أفضــل الممارســات الدوليــة والمعتمــدة فــي الحوكمــة مــن أجل تحديد نقاط القوة والضعــف لتعزيز فعالية أداء مجلس اإلدارة ولجانه. 

اإلجــراءات التــي اتخذهــا مجلــس اإلدارة إلحاطــة أعضائــه - وبخاصــة غيــر التنفيذييــن - علمًا بمقترحات المســاهمين وملحوظاتهم حيال الشــركة وأدائها
يتــم ذلــك مــن خــال إثبــات مــا ورد مــن مقترحــات مــن المســاهمين خــال اجتماعــات الجمعيــة العامة، وكذلك في حال ورود أي مقترحات أخــرى للبنك يتم 

إحاطــة رئيــس مجلــس اإلدارة بهــا لعرضهــا علــى أقــرب اجتمــاع لهم وإثباتها فــي محضر المجلس، إن ُوجدت.

توصيــات لجنــة المراجعــة التــي يوجــد تعــارض بينهــا وبيــن قــرارات مجلــس اإلدارة، أو التي رفض المجلس األخذ بها بشــأن تعيين مراجع حســابات بنك 
الريــاض أو عزلــه أو تحديــد أتعابــه أو تقييــم أدائــه، ومســوغات تلك التوصيات، وأســباب عدم األخذ بها

ال توجــد توصيــات للجنــة المراجعــة تتعــارض مــع قــرارات مجلــس اإلدارة، ولــم يرفــض مجلــس اإلدارة أي توصيات بشــأن تعيين مراجع حســابات بنك الرياض أو 
عزلــه أو تحديــد أتعابــه أو تقييم أدائه.

مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة عنــه ومســؤولي اإلدارة العليا خالل العام 2022م
تتحــدد المكافــآت المدفوعــة ألعضــاء مجلــس إدارة بنــك الريــاض واللجــان المنبثقــة عنــه وفــق األطــر التي حددتهــا التعليمات الصــادرة عن الجهات 

اإلشــرافية، ويحكمهــا بشــكل عــام المبــادئ الرئيســة للحوكمــة للبنــوك العاملــة فــي المملكــة العربية الســعودية وقواعد ممارســات التعويضــات الصادرتين 
عــن البنــك المركــزي الســعودي، والئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن هيئــة الســوق المالية، ونظام الشــركات الصادر عــن وزارة التجارة، والنظام 

األســاس للبنك.

كمــا يحــدد مجلــس اإلدارة -بنــاء علــى توصيــة لجنــة الترشــيحات والمكافــآت- مكافــآت مســؤولي اإلدارة العليا، بحيث تنســجم المكافآت مع األهداف 
االســتراتيجية للبنــك، وأن تكــون فاعلــة فــي تحفيــز مســؤولي اإلدارة العليا علــى تحقيق تلك األهداف.

المؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةاسم العضو

لجنة إدارة المخاطر

عبداللطيف علي 
الرشيد

عضو لجنة إدارة المخاطر – بنك الرياض• 
مدير عام األمن السيبراني – خدمات • 

الماحة الجوية السعودية

رئيس األمن السيبراني – شركة أنجي• 
رئيس مشروع األمن السيبراني – شركة الزيت العربية • 

السعودية )أرامكو(

ماجستير أمن • 
المعلومات – 
معهد جورجيا 

التقني بالواليات 
المتحدة األمريكية

بكالوريوس هندسة • 
الكمبيوتر – جامعة 

نيوهيفن
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مكافــآت أعضاء مجلس اإلدارة

المكافآت الثابتة

اسم العضو 
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األعضاء 
المستقلين

-500--500---3753095معتــز قصي العزاوي

44034.88--440---4003010إبراهيم حســن شربتلي

52070.62--520---4003090جمــال عبدالكريم الرماح

-433--433---3332080طــال إبراهيم القضيبي

عبدالرحمن إســماعيل 
-14--14-----14.4طرابزوني

-41--41---3155عبدالرحمــن محمد الذهيبان

-101.6--101.6---66.61025منــى محمد الطويل

2,049.6105.5--2,049.6---1,619.6125305األعضاء المســتقلين

األعضاء الغير 
التنفيذين

-1,500--1,0001,500--4603010عبدالله محمد العيســى

-403--403---3332050عبدالرحمــن أمين جاوه

43819.13--438---3332085محمــد عبدالعزيز العفالق

-423--423---3332070محمــد عمير العتيبي

-353--353----33320محمــد طال النحاس

-500--500---37030100نــادر إبراهيم الوهيبي 

-96.6--96.6-66.61020عمــر حمد الماضي

-81.6--81.6-66.6105ياســر عبدالله السلمان

-86.6--86.6-66.61010هانــي عبدالله الجهني

3,881.819.13--1,0003,881.8--2,361.8170350األعضــاء الغير التنفيذين

5,931.4124.63--1,0005,931.4--3,981.4295655المجموع

*   مكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة تبلــغ 400 ألــف ريــال لــكل عضــو، بينمــا تبلــغ مكافــأة رئيــس مجلــس اإلدارة 500 ألــف ريــال، باإلضافــة إلــى مكافــأة خاصة تبلغ 1,000,000 ريــال، علمًا بأن الحد األعلى إلجمالــي المكافآت لكل عضو 
بمــا فيهــم رئيــس مجلــس اإلدارة ال يتجــاوز مبلــغ 500 ألــف ريــال شــامًا بــدالت حضــور اجتماعــات مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة عنــه كمــا هــو محدد في نظام الشــركات، مــا عدا مكافآت أعضاء لجنــة المراجعة ال تدخل ضمن 

نطــاق الحــد األعلــى المنصــوص عليــه فــي نظــام الشــركات وفقــًا للضوابــط واإلجــراءات التنظيميــة الصادرة تنفيذًا لنظام الشــركات الخاصة بالشــركات المســاهمة والصادرة من قبل هيئة الســوق المالية.
**  بــدل حضــور جلســات اللجــان المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة تشــمل بــدل حضــور أعضــاء مجلــس اإلدارة لجلســات اللجــان للمدعويــن لهــا وليــس أعضــاء فيها، ولكن تمت دعوتهــم للحضور من قبل اللجنــة، وبالتالي فإن إجمالي ما 

اســتحقه كل عضــو نظيــر حضــور جلســات اللجــان قــد ال يتســاوى مــع البيان اآلخر الخاص ببــدل حضور أعضاء اللجان.
***  المكافــآت المتغيــرة تشــمل )نســبة مــن األربــاح، مكافــآت دوريــة، خطــط تحفيزية قصيرة األجــل، خطط تحفيزية طويلة األجل، األســهم الممنوحة(.

بــدل المصروفــات يشــمل مصاريــف النقــل واإلقامــة ألعضاء مجلس اإلدارة اللجــان المنبثقة عنه.  ****

مكافــآت أعضــاء اللجــان المنبثقة عن مجلس اإلدارة

اسم العضو
 المكافآت الثابتة 

بدل مصروفات*المجموعبدل حضور جلسات)عدا بدل حضور الجلسات(

أعضاء اللجنة التنفيذية

-5555-طــال إبراهيــم القضيبي **

-4545-عبدالرحمــن أميــن جاوه **

-6565-معتــز قصي العزاوي

-5555-محمــد عبدالعزيــز العفالق **

-6565-نــادر إبراهيم الوهيبي

-55-عبدالرحمــن محمــد الذهيبان ***

-1010-منــى محمد الطويل 

-55-ياســر عبدالله السلمان 

-305305-المجموع

أعضاء لجنة المراجعة 

-5050-جمــال عبدالكريم الرماح

-4040-محمــد عميــر العتيبي **

-12050170طــارق عبداللــه القرعاوي )خارجي(

-10035135عبــد الــرؤوف ســليمان باناجة )خارجي( **

-10040140عبدالعزيــز خالــد الفالح )خارجي( **

-1010-منــى محمد الطويل

-201030عيد فالح الشــامري

2010308.1وضاح إبراهيم آل الشــيخ مبارك )خارجي(

3602456058.1المجموع

أعضاء لجنة إدارة المخاطر 

-2525-محمــد عبدالعزيــز العفالق **

-3030-جمــال عبدالكريم الرماح

-2525-محمــد عميــر العتيبي **

55-هانــي عبدالله الجهني 

2052512عبداللطيــف علي الرشــيد )خارجي(

209011012المجموع
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بيانــات رواتــب وتعويضــات ســتة مــن كبــار التنفيذيين )مــن ضمنهم الرئيس التنفيــذي والرئيس األول للمالية(:

المبلغ بآالف الرياالتالبيان

المكافــآت الثابتة

12,801رواتب

3,636بدالت

904مزايا عينية

17,341المجموع

المكافــآت المتغيرة

20,405مكافآت دورية

-أرباح

-خطــط تحفيزيــة قصيرة األجل

6,930خطــط تحفيزيــة طويلة األجل

-األســهم الممنوحة

27,335المجموع

1,243مكافــأة نهاية الخدمة

-مجمــوع مكافــأة التنفيذييــن عن المجلس إن وجدت

45,919المجموع الكلي

اسم العضو
 المكافآت الثابتة 

بدل مصروفات*المجموعبدل حضور جلسات)عدا بدل حضور الجلسات(

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت 

-3030-معتــز قصي العزاوي

-1515-طــال إبراهيــم القضيبي **

-3030-نــادر إبراهيم الوهيبي

1515-عمــر حمد الماضي

-12030150أحمــد محمــد الفالح )خارجي(

100151154.5خالــد صالــح الطريري )خارجي( **

201535علــي احمــد الغامدي )خارجي(

2401503904.5المجموع

أعضاء مجموعة التخطيط االستراتيجي

-1010-عبدالله محمد العيســى 

-1010-ابراهيم حســن شربتلي

-55-طــال إبراهيــم القضيبي **

-55-عبدالرحمــن أميــن جاوه **

----محمــد طال النحاس **

----عبدالرحمــن محمــد الذهيبان ***

-55-عمــر حمد الماضي 

-55-هانــي عبدالله الجهني 

-4040-المجموع

6208301,45024.6أعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة

بــدل المصروفــات يشــمل مصاريــف النقــل واإلقامــة ألعضاء مجلس اإلدارة واللجــان المنبثقة عنه.   *
انتهــت عضويتهــم بتاريخ 2022.10.30م.  **

انتهــت عضويتــه بتاريخ 2022.11.27م.  ***

بنك الرياض التقرير الســنوي 2022

111 110

القوائم الماليةالجوانب البيئية واالجتماعية والحوكمةالمراجعة االستراتيجيةنـظــرة عــامــة



التنــازل عــن المصالــح مــن قبل المســاهمين أو أعضاء مجلس اإلدارة أو كبــار التنفيذيين
ال يوجــد أي ترتيبــات أو اتفاقيــات بشــأن تنــازل أي مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة أو أي مــن كبــار التنفيذييــن عــن أي رواتــب أو مكافآت أو تعويضات.   •

ال يوجــد أي ترتيبــات أو اتفاقــات بشــأن تنــازل أي مــن مســاهمي بنــك الريــاض عــن أي حقوق لهم في األرباح.  •

وقــد تــم صــرف األربــاح النقديــة التــي تــم توزيعهــا عــن النصف األول على جميع المســاهمين بتاريخ 11 أغســطس 2022م، كما ســيتم توزيع 
األربــاح النقديــة عــن النصــف الثانــي مــن عــام 2022م علــى مســاهمي بنك الريــاض المالكين لألســهم بنهاية يوم انعقاد الجمعيــة العامة للبنك 

والمقيديــن بســجات بنــك الريــاض لــدى شــركة مركــز إيــداع األوراق الماليــة بنهايــة ثاني يوم تــداول يلي تاريخ انعقاد الجمعيــة المزمع عقدها 
خــال الربــع الثانــي مــن عــام 2023م، والــذي ســيتم اإلعــان عنــه الحقًا بعد الحصــول على الموافقات الازمة مــن الجهات المختصة.

التغييــرات في حصص الملكية الرئيســية

يوضــح الجــدول التالــي المــاك الرئيســيين للبنــك الذيــن يمتلك كل منهم 5٪ فأكثر من األســهم 
والتغييــرات فــي نســب ملكيتهــم كمــا هو بنهاية تداول )2022/12/31م(:

اسم المساهم
 عدد األسهم

بداية العام
 عدد األسهم 

نسبة الملكية ٪نسبة التغيير ٪صافي التغييرنهاية العام

21.75٪0.00٪-652,608,000652,608,000صندوق االســتثمارات العامة

10.39٪49.25٪632,905,352311,714,495321,190,857المؤسســة العامــة للتأمينات االجتماعية

8.73٪0.00٪-262,149,903262,149,903شــركة النهلــة للتجارة والمقاوالت

8.00٪0.00٪-240,000,000240,000,000شــركة أصيلة لاستثمار

اعتمــد بنــك الريــاض فــي رصــد البيانــات أعــاه علــى ســجات بنك الرياض لدى الســوق المالية الســعودية تداول )بنهاية تداول 31 /2022/12م.

ملكيــة أعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار التنفيذييــن وزوجاتهــم وأبنائهــم القصر من أســهم بنك الريــاض وتغييراتها خالل العام 2022م:
يوضــح الجــدوالن التاليــان وصفــًا أليــة مصلحــة تعــود ألعضــاء مجلــس اإلدارة أو لكبــار التنفيذييــن وزوجاتهم وأوالدهم القصر في أســهم أو أدوات دين 

البنــك أو أيــة شــركة مــن شــركاته التابعــة وأي تغيير حــدث عليها خال العام:

أعضــاء مجلــس اإلدارة وزوجاتهــم وأبناؤهم القصر أ. 

اسم من تعود له المصلحة
 عدد األسهم

بداية العام
 عدد األسهم 

أدوات الديننسبة التغيير ٪صافي التغييرنهاية العام

-0.00٪-1,262,0001,262,000عبدالله محمد العيســى

-0.00٪-1,1421,142جمــال عبدالكريم الرماح

-0.00٪-694,508694,508ابراهيم حســن شربتلي

-0.00٪---هانــي عبدالله الجهني 

-0.00٪---ياســر عبدالله السلمان 

- N/N32,000 -٪0.00منــى محمد الطويل 

-0.00٪---عمــر حمد الماضي

-N/N10-٪0.00عبدالرحمن إســماعيل طرابزوني

-0.00٪-1,347,0001,347,000معتــز قصي العزاوي

-0.00٪---نــادر إبراهيم الوهيبي

كبــار التنفيذييــن وأزواجهم وزوجاتهــم وأبناؤهم القصر  ب. 

اسم من تعود له المصلحة
 عدد األسهم

بداية العام
 عدد األسهم 

أدوات الديننسبة التغيير ٪صافي التغييرنهاية العام

------

الجمعيــات العامــة المنعقــدة خالل العام 2022م

عقــد بنــك الريــاض جمعيتيــن لمســاهميه خــال العــام المالــي 2022م، وهي الجمعية العامة غيــر العادية المنعقدة بتاريخ 1443/09/11ه الموافق 
12/04/2022م، والجمعيــة العامــة العاديــة المنعقــدة بتاريــخ1444/03/27 ه الموافــق 23/10/2022م، وفيمــا يلي ســجل حضور أعضاء مجلس اإلدارة 

لهذه االجتماعات:

الحضورالحضور

االسم
 الجمعية العامة غير العادية 

المنعقدة بتاريخ 2022/04/12م
 الجمعية العامة العادية المنعقدة 

بتاريخ 2022/10/23م

عبدالله محمد العيســى 

جمــال عبدالكريم الرماح

إبراهيم حســن شربتلي

طــال إبراهيم القضيبي

عبدالرحمــن أمين جاوه 

محمــد طال النحاس

محمــد عبدالعزيز العفالق

محمــد عمير العتيبي

معتــز قصي العزاوي

نــادر إبراهيم الوهيبي

بيان بعدد طلبات بنك الرياض الخاصة بســجالت المســاهمين وتواريخها وأســبابها خالل2022م:

السببتاريخ الطلب

إجراءات الشركات2022/01/20م

الجمعيــة العامة2022/04/05م

إجراءات الشركات2022/04/06م

ملف أرباح2022/04/12م

الجمعيــة العامة2022/04/14م

إجراءات الشركات2022/07/06م

ملف أرباح2022/08/01م

إجراءات الشركات2022/10/09م

الجمعيــة العامة2022/10/19م
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تأكيــدات مجلس اإلدارة

ت بالشــكل الصحيح؛•  إن ســجات الحســابات قد ُأِعدَّ
ذ بفاعلية؛•  إن نظــام الرقابــة الداخليــة ُأِعــدَّ على أســس ســليمة وُنفِّ
إنه ال يوجد أي شــك ُيذكر في قدرة بنك الرياض على مواصلة نشــاطه؛• 
إنــه ال يوجــد أي عقــد كان بنــك الريــاض طرفــًا فيــه وتوجــد أو كانــت توجــد فيــه مصلحــة جوهريــة ألي مــن رئيس وأعضاء مجلس إدارة بنــك الرياض أو للرئيس • 

التنفيــذي أو الرئيــس األول للماليــة، أو ألي شــخص ذي عاقــة مباشــرة بــأي منهــم، عــدا مــا جــرى ذكــره في بيــان المعامات مع األطراف ذات العاقة;. 34 
إنــه ال توجــد أعمــال منافســة للشــركة أو ألي مــن فــروع النشــاط الــذي تزاولــه والتــي يزاولهــا أو كان يزاولها أي عضــو من أعضاء مجلس اإلدارة.• 

المصالــح فــي فئة األســهم ذات األحقية في التصويت

لــم يتــم ألي ذي مصلحــة فــي فئــة األســهم ذات األحقيــة فــي التصويــت تعــود ألشــخاص )عدا أعضاء مجلــس إدارة بنك الرياض وكبــار التنفيذيين وأقربائهم( 
أن أبلغــوا بنــك الريــاض بتلــك الحقــوق بموجــب المــادة 68 مــن قواعــد طــرح األوراق الماليــة وااللتزامات المســتمرة، وأي تغيير فــي تلك الحقوق خال 

الســنة المالية 2022م.

مراجعو الحسابات

أقــرت الجمعيــة العامــة العاديــة لمســاهمي بنــك الريــاض فــي اجتماعهــا الــذي انعقــد في 12 ابريل2022م تعيين "إرنســت ويونغ" و"برايس وتر هاوس 
كوبــرز" مراجعــي حســابات بنــك الريــاض للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2022م. وســوف تنظــر الجمعية العامة فــي اجتماعها القادم في إعادة 
تعييــن مراجعــي الحســابات الحالييــن أو اســتبدالهم وتحديــد أتعابهــم لقــاء مراجعــة حســابات بنــك الريــاض للعام المالي المنتهي في 31 ديســمبر 2023م، 

وذلــك بعــد أن يتــم االطــاع علــى توصيــة مجلــس اإلدارة فــي هــذا الشــأن والمبنية على توصيــة لجنة المرجعــة المنبثقة عن مجلس اإلدارة.

تحفظات مراجعي الحســابات على القوائم المالية الســنوية

يظهــر تقريــر مراجعــي الحســابات أن القوائــم الماليــة خاليــة مــن أي أخطاء جوهرية، وليســت هناك أيــة تحفظات تجاهها.

توصيات مجلس اإلدارة باســتبدال مراجعي الحســابات وأســبابها

لــم يــوِص مجلــس اإلدارة باســتبدال مراجعــي الحســابات قبــل انتهاء الفتــرة المعينين من أجلها.

الئحة حوكمة الشــركات

يلتــزم بنــك الريــاض –بصفــة عامــة- بتطبيــق األحــكام الــواردة فــي الئحــة حوكمة الشــركات الصادرة عن هيئة الســوق المالية، والمبادئ الرئيســية للحوكمة 
فــي البنــوك العاملــة بالمملكــة العربيــة الســعودية الصــادرة عــن مؤسســة النقــد العربي الســعودي والتعليمات التي تصدرها المؤسســة. ويحرص بنك 

الريــاض علــى االلتــزام بجميــع لوائــح الحوكمــة ومواكبــة مــا يســتجد حولها، ويواصل تحديث السياســات واإلجراءات ذات العاقة حال صدور مســتجدات 
نظاميــة تتطلب ذلك.
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بيــان االلتــزام في بنك الرياض

بنك الرياض شــركة مســاهمة سعودية 
مســّجلة في المملكة العربية الســعودية، 

تأسســت طبقًا ألحكام نظام الشــركات 
ولوائحــه ونظــام مراقبة البنوك ونظام الســوق 

الماليــة بموجــب المرســوم الملكي رقم (
م/ 91( الصــادر بتاريــخ 23 نوفمبــر 1957م، 

ومرخــص من البنك المركزي الســعودي 
)ســاما(. ويلتزم بنك الرياض بحماية ممارســاته 

المهنيــة، وعمائــه، وكياناته، من خال 
االلتــزام باألنظمة واللوائــح والتعليمات 

الســارية، وااللتــزام بالمعايــر الدولية في جميع 
األنشــطة والمهام واألعمال التي يمارســها.

ويتمثــل الهدف األساســي لقطاع االلتزام 
فــي تفعيــل سياســة وثقافة االلتزام في 

جميــع أنشــطة ومهام وأعمــال البنك، وحماية 
مصالحــه، وبــذل الجهــود للحــد من مخاطر عدم 

االلتــزام بالمتطلبات واألنظمــة والتعليمات 
بالتعامــل معهــا بفاعلية بالمشــورة والنصح 

والمراقبــة والرصــد، باإلضافة إلــى تعزيز وحماية 
الثقــة بنزاهــة وســمعة البنك والمحافظة 

عليهــا وتوفيــر أفضــل درجات األمن والحماية 
للعمــاء والمســاهمين، وكذلك منع أي 
مخالفــة لألنظمــة واللوائــح. وتتم عملية 

تحديــد المخاطــر بصورة دورية ومســتمرة للحد 
من عدم االلتزام من خال إصدار سياســات 

وإجــراءات عمــل داخلية يتبعهــا جميع موظفي 
البنــك، وأصحــاب المصلحــة فيــه. وال يقبل بنك 

الريــاض إطاقــًا أي نــوع مــن المخالفات أو عدم 
االلتــزام بالسياســات. ويطبق بنك الرياض 

مبــادئ الســلوك وأخاقيــات العمل الملزمة 
لجميــع موظفيــه وأصحــاب المصلحة فيه.

سياســة قبول أو تقديم الهدايا 
والمزايا وحظر الرشــوة

قــد يكــون تبــادل الهدايــا والمزايا بين البنك 
وأصحــاب المصلحــة ممارس بشــكل اعتيادي 

فــي مجــرى األعمــال، ولكــن قد يبدو غير الئق، 
حتــى لــو لــم يكن هناك نيــة غير أخاقية. نحن 
ملتزمــون فــي بنك الرياض بممارســة أعمالنا 
بنــاًء علــى معاييرنا األخاقيــة والِقَيمية التي 

نقّدمهــا لعمائنــا وأصحــاب المصلحة، وليس 
علــى مســتوى الهدايــا أو العــروض التي نقدمها 
أو نســتلمها، وبالتالي توفر سياســتنا إرشــادات 

واضحــة حــول ما يســمح بــه البنك لموظفيه 
بقبــول أو إعطــاء مــن الهدايــا والمزايا والترفيه. 

وفــق إجراءات عمــل معدة ومعتمدة. 

نحــن نقــدر ســمعتنا ونعتبرهــا جزءًا ال يتجزأ من 
أعمالنا وال نســاوم على ســمعتنا من خال 

االنخراط المباشــر أو غير المباشــر بأي شــكل 
من أشــكال أعمال الرشــوة أو الفســاد.

سياســة التعامل الشــخصي والرقابة 
علــى تداول المطلعيــن على المعلومات

باعتبارنــا موظفيــن فــي بنك الرياض، فقد 
نتمكــن مــن الوصول إلــى المعلومات المادية 

وغيــر العامــة أو المعلومــات الداخلية عن 
بنكنــا وعمائنــا، وأي من الشــركات األخرى 

التابعة. ونحظر بشــدة إســاءة استخدام 
أي مــن المعلومــات الماديــة الداخلية في 

اســتخدامها ألي مكســب شــخصي للموظفين.

ميثاق الســلوك المهني 
والقيم األخالقية

إن التزامنــا بالعمــل علــى أســاس قيمنا األخاقية 
هــو مصــدر فخــر لنا وعامل أساســي في الحفاظ 

على نزاهتنا وســمعتنا الحســنة. ُوضع ميثاق 
الســلوك المهنــي والقيــم األخاقية في بنك 

الريــاض لتوجيــه الموظفيــن واإلدارة العليا 
بشــأن الســلوك المقبول، وتم إعداد هذا 

الميثــاق علــى أســاس أن جميع الموظفين 
مســؤولون عن إدارة األعمال بطريقة 

أخاقية، ومن غير المســموح ألي شــخص أن 
يتنــازل عــن مبــدأ النزاهــة أو أن يبدو كذلك. 

 بيان مكافحة غســل األموال 
وتمويل اإلرهاب

يلتــزم بنــك الريــاض التزامًا تامــًا بتطبيق أعلى 
المعاييــر المحليــة والدولية فــي مجال مكافحة 
غســل األمــوال وتمويــل اإلرهاب. ويلتزم كذلك 
بتحقيق أعلى مســتوى من الشــفافية وااللتزام 

باألنظمــة والقواعد والمبــادئ التوجيهية 
المطبقة في الكشــف عن عمليات غســل 

األمــوال وتمويل اإلرهاب وفقــًا للتعليمات 
الصــادرة من البنك المركزي الســعودي 

)ســاما( والتعليمــات الدولية ذات العاقة.

كمــا اعتمــد البنــك برنامجــًا متكامًا لمكافحة 
غســل األموال وتمويل اإلرهاب؛ بهدف 

الحــد من اســتغال الفروع المصرفية 
لألفــراد، والشــركات، ومراكز خدمات تمويل 

التجــارة، ومنتجــات البنك المختلفة بشــكل 
عــام أو المؤسســات التابعــة له كقنوات 
لتمرير العمليات غير المشــروعة الناشــئة 

عن أنشــطة غســل األموال وتمويل 
اإلرهــاب وأي جرائــم مالية أخرى.

سياســة تعارض المصالح

يلتــزم بنــك الريــاض التزامــًا مهنيًا تجاه عمائه 
ومســاهميه للعمــل لمصلحتهــم. وهذا يعني 

أننــا نتجنــب ونتصــدى من خال الضوابط أو 
اإلفصاحــات أو الخطوات المناســبة األخرى 

لتضــارب المصالــح الفعلــي أو المحتمل.

أمن المعلومات

يلتــزم بنــك الريــاض التزامًا تامًا بتطبيق سياســات 
أمنيــة صارمــة لضمان المحافظة على ســرية 

جميــع بيانــات العماء وضمــان أمنها، ونعتمد 
إجــراءات عمــل ومعايير صارمــة لموظفينا؛ 

للحفــاظ علــى خصوصية بيانــات عمائنا وأمنها.

برنامــج "اعرف عميلك"

يطّبــق البنــك وينّفــذ إجراءات برنامج "اعرف 
عميلــك" الــذي ُوِضع لضمــان تحديد وتوفير 

جميــع معلومــات العماء ذات العاقة 
بوضــوح ويطالب البنــك عماءه بتقديم 

وثائــق حديثــة وســارية لتحديد هوية العماء 
بشــكل عــام وفق المتطلبــات والتعليمات 
ويطبــق بنــك الرياض تدابيــر العناية الواجبة 

المناســبة لتحديــث معلومــات العماء والتحقق 
منهــا وفقــًا لتقديــر حجــم المخاطر، أو في 

حالــة وجــود ما يســتوجب القيام بذلك.

كمــا يمنــع بنك الرياض فتح حســاب ألفراد 
أو كيانــات مجهولــة الهويــة أو مرمــزة أو غير 

موجــودة داخــل المملكة وفــق التعليمات 
غة، إضافة إلى عدم إنشــاء أي  المبلَّ

عاقــات مــع بنــوك وهمية أو صورية.

كمــا يتضمــن البرنامج االلتــزام بالمتطلبات 
العالميــة بمــا يشــمل توصيات مجموعة 

العمــل المالــي واألنظمــة المحلية، وتعليمات 
البنك المركزي الســعودي )ســاما(، وغير 

ذلــك مــن المتطلبــات التنظيمية لمنع 
المعامات أو األنشــطة غير المشــروعة.

كمــا يطبــق البنك سياســات وإجراءات لمكافحة 
غســل األموال وتمويل اإلرهاب معتمدة 

ومطبقــة وفقــًا للتوجيهــات المحلية والعالمية 
لمكافحة أي أنشــطة إجرامية ومنعها. وتشــمل 

السياســات والضوابــط لعدد من البرامج 
علــى ســبيل المثــال ال الحصر: برنامج "اعرف 

عميلــك"، و"برنامــج مراقبــة معامات العماء"، 
و"برنامــج العقوبــات"، و"التوعية والتدريب"، 

و"مراقبة األنشــطة المشــبوهة وإجراءات 
اإلبــاغ"، وبرنامــج اختبار الفاعلية المســتقل. 

وتتــم مراجعــة برامج االلتزام بمكافحة غســل 
األمــوال وتمويــل اإلرهاب في البنــك وتقييمها 

بواســطة المراجعيــن الداخليين والخارجيين، 
إلــى جانــب الزيــارات الدورية التي تتم من 
قبل البنك المركزي الســعودي )ســاما(.

برنامــج مراقبــة معامالت العمالء

تعمل مراقبة ومتابعة أنشــطة حســابات العماء 
علــى تحديــد المعامات المشــبوهة التي 

ُيحددهــا نظــام المراقبــة اإللكتروني الُمطبق 
فــي البنــك والمبني على ســناريوهات وأنماط 
غســل األمــوال الُمحدثة واإلجراءات الداخلية. 

ويتيــح ذلــك لمســؤولي وموظفي مكافحة 
غســل األمــوال وتمويل اإلرهــاب المخولين باتخاذ 

اإلجــراءات الازمــة والمطلوبــة لضمان التحقق 
من معامات العماء؛ وذلك من خال دراســة 

وفحص وتحليل حاالت االشــتباه بعمليات غســل 
األموال واكتشــافها، واتخاذ اإلجراءات المناســبة 

بشــأنها، وإبــاغ الجهــات المختصة بها )داخل 
وخــارج البنــك( ومتابعتها، وتصحيح الحســابات 

المخالفــة لألنظمــة والتعليمــات ووضع الخطط 
التصويبيــة لمعالجتهــا، وتوفيــر وتطوير البرامج 

واألنظمــة ذات الكفــاءة العاليــة لمراقبتها.

اختبــار الفاعلية المســتقل والخاص 
بمكافحة غســل األموال

ينّفــذ بنــك الرياض إجــراءات تقييم المخاطر 
لألعمــال البنكيــة والمنتجــات والخدمات من 

أجــل تحديــد المخاطر المتعلقة بغســل األموال 
وتمويــل اإلرهــاب التي قــد تواجه البنك والحد 

من آثارها. وإنشــاء ســجل مخاطر شــامل لمخاطر 
غســل األمــوال وتمويــل اإلرهاب التي يتعرض 
لهــا البنــك، وباإلضافــة إلى ذلــك، يعمل البنك 

علــى تحديــد الثغــرات أو مواطن الضعف 
الداخليــة، والحــد من آثارها بشــكل دوري.

االلتزام
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برنامــج مراقبة العقوبات

يطبــق بنــك الرياض نظامًا مناســبًا لفحص 
المعامــات والعمــاء مقابــل قوائم العقوبات 

المحليــة والدوليــة وفق أفضل الممارســات 
المحليــة والعالميــة، على ســبيل المثال قوائم 
مجلــس األمــن التابع لألمــم المتحدة، ومكتب 

مراقبــة األصــول األجنبية، واالتحاد األوروبي 
واألســماء الــواردة من قبــل البنك المركزي 

الســعودي )ســاما(. ويتمثل الغرض من تنفيذ 
هــذا النظــام فــي مســاعدة البنك في الحد من 

مخاطــر عــدم االلتزام في تطبيــق التعليمات 
ذات العاقــة بقوائــم العقوبــات، وكذلك عدم 

قبــول وتنفيــذ أي معامات أو أنشــطة غير 
قانونيــة أو ُمخالفــة، وااللتــزام بالمتطلبات 

المحليــة والدولية ذات الصلة باألســماء 
المدرجــة فــي قوائم العقوبات ســواء كانت 

أفــرادًا، أو كيانــات، أو جهــات ذات صلة.

التدريب والتوعية

التدريــب والتوعيــة إحدى أهم األدوات 
األساســية لنشــر ثقافة االلتزام، وهي إحدى 

المســؤوليات األساســية المناطة بقطاع 
االلتــزام. حيــث يوفر البنك بشــكل دوري التدريب 

والتوعيــة الازمــة فيمــا يتعلق بمجال االلتزام 
باألنظمــة والتعليمات وبمكافحة غســل 

األمــوال وتمويل اإلرهــاب لجميع موظفيه 
ومســؤولية مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقة 

منــه، واإلدارة العليــا والموظفيــن الجدد بهدف 
رفــع مســتوى التوعية وتزويدهم بأحدث 

التعليمــات واألنظمــة والتطــورات الخاصة بمجال 
مكافحة غســل األموال وتمويل اإلرهاب. 

باإلضافــة إلــى توفير التدريــب المتقدم والخاص 
لعــدد مــن قطاعــات األعمال ذات المخاطر 

المرتفعــة ولــإلدارات ذات الحساســية العالية.

ويســتخدم البنــك العديد من القنوات 
والتــي مــن خالهــا يتــم تقديم برامج التدريب 

والتوعيــة مثــل منصــة التعليم اإللكتروني، 
والفصول الدراســية، وخدمة الرســائل 

القصيــرة، وشــبكة التواصل الداخلي في 
البنــك ووســائل التواصل االجتماعي.

البيــان المتعلــق بقانون االمتثال 
الضريبي للحســابات األجنبية، 

والمعاييــر الموحــدة لإلبالغ الضريبي

يلتــزم بنــك الرياض بتطبيق السياســات ذات 
العاقــة بقانــون االمتثال الضريبي للحســابات 

األجنبيــة والمعاييــر الموحــدة لإلباغ عن جميع 
عمــاء البنــك وأعماله وموظفيه ومســؤوليه، 

وذلــك فــي تقديم ُملخص لالتزامات التشــريعية 
والتنظيميــة التــي يجــب على البنك االلتزام 

بهــا مــن أجــل حماية ُســمعته ووضعه المالي 
وأصحــاب المصلحــة فيــه؛ وذلــك وفقًا لما نصت 

عليــه التعليمــات المبلغــة والمذكورة في قانون 
االمتثــال الضريبــي للحســابات األجنبية، والمعايير 

الموحــدة لإلبــاغ إلــى أقصى حد ممكن.

تــم تطبيــق القانــون فــي 1 يوليو 2014، وقد 
التــزم بنــك الريــاض بالعمل به منذ صدوره 

مــن قبــل الجهــات المختصة، كما يقوم 
البنــك باإلبــاغ عن المعلومــات التي تتعلق 

بالحســابات األمريكية بشــكل دوري.

يرجــى االطــاع على الرقم المعرف 
الخــاص ب )FATCA( لبنــك الرياض 

.)UG0F5P.00000.LE.682(

بيان مكافحة الرشــوة والفساد 
واالحتيال المالي

يلتــزم بنــك الرياض بتطبيق سياســات معدة 
ومعتمــدة في مجال مكافحة الرشــوة 

والفســاد واالحتيــال المالــي، والتي تهدف إلى 
ضمــان تطبيــق البنك إلجراءات عمل شــاملة 

د أدوار  لمكافحتهــا، عــاوة علــى ذلك، حدَّ
مختلــف أصحاب المصلحة ومســؤولياتهم 

فيما يتعلق بمكافحة الرشــوة والفســاد 
واالحتيــال المالــي؛ لضمان مراقبتها بشــكل 

مناســب، كمــا يجري إبــاغ أصحاب المصلحة 
فــي البنــك باألدوار والمســؤوليات المرتبطة. 

ويتولى مجلس اإلدارة اإلشــراف العام 
على آليات واســتراتيجيات مكافحة الرشــوة 

والفســاد واالحتيــال المالي التــي ينّفذها البنك، 
وكذلك السياســات األخرى ذات الصلة.

أســس البنك بيئة رقابية مناســبة وقنوات 
لإلبــاغ عــن أي أنشــطة محتملة تتعلق 

بالرشــوة والفســاد واالحتيال المالي 
عبر برنامج صافرة اإلنذار، والوســائل 

الداخليــة والخارجية المســتخدمة، باإلضافة 
إلــى االختبارات الدوريــة للفاعلية.

بيــان صافرة االنذار وأدواتها 
)اإلبــالغ عن المخالفات(

يلتــزم بنــك الريــاض التزامًا كامــًا بتطبيق أعلى 
المعاييــر المهنيــة والممارســات الرائدة في 
جميــع أعمالــه. ولتحقيــق ذلك، فإن البنك 

يجتهــد فــي توفيــر البيئة المهنيــة وخلق الثقافة 
ــن العامليــن فيه وكذلك أصحاب  التــي ُتمكِّ

المصلحة من اإلباغ عن أّي ممارســات 
قــد تنطــوي تحــت مفهوم عدم االلتزام.

إن البنــك يتبنــى سياســة متكاملــة تعنى باإلباغ 
عــن المخالفــات الداخلية أو أي ممارســات غير 

مهنيــة أو غيــر أخاقيــة من خال تطبيق سياســة 
)"صافــرة اإلنــذار"( التــي تحــث العاملين في البنك 

بكافــة مســتوياتهم اإلدارية وكذلك أصحاب 
المصالــح لإلبــاغ عــن أّي مخالفــات غير مهنية 
أو غيــر أخاقيــة أو حتــى االشــتباه، وذلك من 

خــال قنــوات إباغ واتصال آمنــة ُتمّكن المبلغ 
مــن تقديــم الباغ. كما أن السياســة تمنح 

المبلــغ حــق عــدم الكشــف عن هويته. وإن اختار 
المبلغ الكشــف عن هويته فإن سياســة البنك 
مبنيــة علــى أســاس توفير الحمايــة للُمبّلغ من 

أي تصرفــات انتقاميــة أو تخويــف أو تهديــد جراء 
باغــه، وتضمــن السياســة الوقوف على الباغ 

ــا كانت طبيعتــه، بمهنية تامة.  ومعالجتــه، أيًّ

تتوفر اســتمارة اإلباغ عن 
المخالفــات مــن خال النقر هنا:

https://www.riyadbank.com/
ar/about-us/compliance-

statement/whistleblowing

للحصــول علــى مزيد مــن المعلومات عن 
بنــك الريــاض، يرجى زيارة موقعنا الرســمي 

علــى شــبكة اإلنترنــت من خال الرابط 
www.riyadbank.com.sa :اآلتي

وللمزيــد مــن المعلومــات المتعلقة بالبنك 
المركزي الســعودي )ســاما(، يرجى زيارة 
موقعــه علــى شــبكة اإلنترنت من خال 

www.sama.gov.sa :الرابــط اآلتي
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يتبنــى بنك الرياض ثقافة رشــيدة 
للتعامــل مع المخاطــر، وقابلية مواتية 

لتحمــل المخاطــر، وإطار عمل إلدارة 
المخاطــر المؤسســاتية لضمان توفير 

بيئــة داخلية راســخة لمراقبة وإدارة 
المخاطــر بكفــاءة عالية في البنك.

ثقافــة إدارة المخاطر

ُتعــد ثقافــة إدارة المخاطــر أحد المبادئ 
األساســية إلدارة المخاطر المؤسســاتية في 

البنــك لوضع معايير الســلوك واإلجراءات 
المتعلقــة بــإدارة المخاطــر. وهي تعمل 
علــى تشــكيل قــدرة البنك على تحديد 

وفهــم وتقييــم وتخفيــف المخاطر الحالية 
والمســتقبلية. ويحرص البنك على ترســيخ 

ثقافــة إدارة المخاطر المناســبة لديه.

حوكمــة إدارة المخاطر

يتحمــل مجلــس اإلدارة المســؤولية النهائية 
عــن اســتراتيجية البنك والحوكمة وإدارة 

المخاطــر وااللتزام والســامة المالية. وقد 
قــام مجلــس اإلدارة بتعييــن لجنــة إدارة المخاطر 
لإلشــراف المســتمر على إدارة المخاطر لضمان 

الحوكمــة الفعالــة للمخاطــر. ووجه كلٌّ من 
البنك المركزي الســعودي )ســاما( ولجنة 

بــازل بضــرورة أن تكــون وظيفة إدارة المخاطر 
مســتقلة عــن الوظائــف المصرفية األخرى. 

اختبارات التحمل

يطبــق البنــك اختبــارات التحمل على جميع 
أنــواع المخاطــر، بما في ذلك جميع األنشــطة 

المصرفيــة للبنــك ومدى تأثرهــا بالمتغيرات 
الماليــة واالقتصاديــة. واختبارات التحمل 

هــي محــاكاة لتحديــد مدى القدرة على 
التحمــل. وتقيــس اختبــارات التحمل التي 

يجريهــا البنــك مــدى كفاية رأس مال البنك 
لتحمــل الســيناريوهات المختلفة. وتقوم 

إدارة المخاطــر برصــد منهجيــات القدرة على 
التحمــل إلى جانب االفتراضات األساســية 

للحفــاظ علــى فعاليــة نماذج التحمل.

مخاطر االئتمان

ُتعــرف مخاطــر االئتمان بأنها مخاطر الخســائر 
الماليــة الناتجــة عــن تعثــر الطرف اآلخر في 
الوفــاء بالتزاماتــه الماليــة المتعاقد عليها 

)أو عــدم الوفــاء بتلــك االلتزامات بالكامل(. 
وبنــاًء علــى ذلــك، وضــع بنك الرياض إطار عمل 

وسياســات مختلفــة إلدارة مخاطر االئتمان 
لتغطيــة كافــة برامجــه التمويليــة، بما يضمن 
المحافظــة علــى جــودة المحفظة االئتمانية 

وتقليص الخســائر الناجمة من أنشــطة التمويل. 

ويعمــل البنــك وفقــًا إلطار ُمحكم من إطار 
العمل والسياســات واألدلة واإلجراءات 

االئتمانيــة، التــي تتــم مراجعتها بانتظام، مع 
مراعــاة آخــر التحديثــات والقواعد الُمنظمة 

الصــادرة عن البنك المركزي الســعودي 
وبنــك التســويات الدولية )BIS( والمناخ 
العــام المؤثــر فــي المخاطر، وذلك لوضع 

حــدود ائتمانيــة مائمة لمســتوى المخاطر. 
ويتجنــب البنــك التركيــز الُمفرط لمخاطر 
االئتمــان مــن كافة الجوانب، ســواء عند 

التعامل مع األفراد أو الشــركات.

ولوضع هيكل تشــغيلي مناســب للنظر في 
المخاطــر والمراقبــة؛ قــام البنك بوضع ثاثة 

خطــوط رئيســة للدفاع، تازمها إجراءات 
مراقبة على مســتوى وحدات وإدارات 
العمــل المختلفــة فــي البنك؛ أال وهي 

الوحــدات التشــغيلية، ووظائف المراقبة 
األخــرى، وإدارة المراجعــة الداخلية. 

يتــم تعزيــز الحوكمة الســليمة وإدارة المخاطر 
فــي البنــك من خــال نهج خطوط الدفاع 
الثاثــة، والتــي تعــد أيضــًا جزءًا ال يتجزأ من 

إطــار عمل إدارة المخاطر المؤسســاتية.

إطــار عمل إدارة المخاطر المؤسســاتية

تتيــح إدارة المخاطــر المؤسســاتية للبنك تحديد 
وقيــاس وإدارة ومراقبــة المخاطر المازمة 
ألنشــطته، باإلضافــة إلى ربطهــا بمتطلبات 

رأس المــال، بمــا يضمن اســتدامة كفاية رأس 
المــال لديــه. ويغطي إطــار عمل إدارة المخاطر 

المؤسســاتية، المدمجــة تمامــًا في صميم 
عمــل أنظمــة البنك، مختلف أنواع وأشــكال 

المخاطــر التــي قــد يواجههــا البنك. ومن الجدير 
بالذكــر أن البنــك يتناول تطوير االســتراتيجية 

وإدارة المخاطــر والميزانيــة العموميــة وقابلية 
المخاطــر بطريقــة متكاملــة. وتم تصميم 
إطــار عمــل إدارة رأس المــال للبنك لتلبية 

توقعــات أصحــاب المصلحة الرئيســيين مع 
التركيــز المناســب علــى كفايــة رأس مال البنك 

ضمن ســياق يتناســب مع طبيعة ومســتوى 
المخاطــر المرتبطــة بأعمال البنك وأنشــطته.

ويتوافــق نظــام التصنيــف االئتماني لبنك 
الريــاض مــع المعاييــر الدولية. ومع أن البنك 

لديــه نظامــه الخاص بتقديــر الجدارة االئتمانية، 
إال أنــه يدمــج في نظامــه أيضًا تصنيفات 

الــوكاالت الخارجيــة ضمن إجراءات العناية 
الواجبــة. ويتــم تقييــم مخاطر االئتمان من 

خــال أدوات قيــاس موحــدة مما يوفر صورة 
شــاملة لجــودة أصــول البنك. وإضافة إلى 
ذلــك، يقيــس هذا النظــام احتمالية التعثر، 

وهو شــرط مســبق لحســاب خسائر االئتمان 
المتوقعة وفق المعايير المحاســبية الســائدة.

وتتطور عمليات البنك باســتمرار بما يتماشــى 
مــع متطلبــات الجهــات التنظيمية المحلية 

والدوليــة. ويمتثــل البنك لجميــع متطلبات بازل 
فــي قيــاس نســبة كفايــة رأس المال المطلوبة 

لتغطيــة مخاطــر االئتمــان وفقًا للطريقة 
الموحــدة )النهــج الموحد(. ويســتخدم البنك 

نمــاذج داخليــة لمخاطر االئتمــان لتقييم االئتمان. 
وهــذه النمــاذج يتم التحقــق منها ومراجعتها 

ســنويًا من قبل جهة مســتقلة. وتتضمن عمليات 
التحقــق اختبــارات لضمــان موثوقية نتائج نماذج 
التصنيــف االئتمانــي وجوانبهــا الكمية والنوعية.

 اإلفصاحــات بموجــب الركيزة الثالثة 
مــن توصيــات لجنة بازل 3

تتطلــب الركيــزة الثالثة مــن توصيات لجنة 
بــازل )3( المعدلــة، نشــر عدد من اإلفصاحات 

الكمية والنوعية وســيتم نشــر هذه اإلفصاحات 
www. علــى موقــع بنــك الرياض اإللكتروني

riyadbank.com تنفيــذًا لتعليمات 
البنــك المركــزي الســعودي، علمًا بأن هذه 

اإلفصاحــات ال تخضــع للفحــص أو المراجعة 
مــن قبــل مراجعي بنــك الرياض الخارجيين.

إطار عمــل قابلية المخاطر

يعــد إطــار عمــل قابليــة المخاطر جزءًا ال يتجزأ 
مــن إطــار عمل إدارة المخاطر المؤسســاتية 
للبنــك وهــو يتكامل تمامًا مع اســتراتيجية 

البنك وخطته التشــغيلية الســنوية. يحدد إطار 
عمــل قابليــة المخاطــر النهــج العام الذي يضمن 

البنــك مــن خالــه تحمل المخاطر واإلقدام 
عليها بحكمة. وتم إنشــاؤه على أســاس أفضل 

الممارســات ويحــدد عمليــة تطوير بيانات 
قابليــة المخاطــر والحوكمــة والرصد واإلباغ. 
ويتــم دمــج بيان قابليــة المخاطر مع إجراءات 

التخطيــط االســتراتيجي للبنــك، ويتم اعتماده 
ِمن ِقَبل مجلس اإلدارة على أســاس ســنوي.

يتعــرض البنــك –في إطار مســاعيه لتحقيق 
اســتراتيجيته– إلــى أنــواع متعددة من المخاطر 

المازمــة ألنشــطته المصرفيــة، بما في ذلك 
-علــى ســبيل المثــال ال الحصــر-: مخاطر االئتمان، 
ومخاطر الســوق، ومخاطر الســيولة، والمخاطر 

التشــغيلية، ومخاطر األمن الســيبراني وأمن 
المعلومــات. ويتــم تحديــد أهداف المخاطر 

االســتراتيجية، التــي تتضمــن مجموعة كاملة من 
مقاييــس قابليــة المخاطــر والبيانات النوعية، 

ضمــن إطــار عمــل قابليــة المخاطر. كما يعبر 
البنــك عــن قابليــة المخاطــر نوعيًا من حيث 

السياســات واألدلة واإلجراءات والضوابط التي 
تهــدف علــى النحــو الواجب إلى إدارة المخاطر 

التــي قــد تكــون أو ال تكــون قابلة للقياس.

ســيواصل البنك االســتثمار في تطوير 
منظومــة إدارة المخاطــر لديــه للتعامل مع 
جميع المخاطر الرئيســية القائمة والناشــئة.

مخاطر الســوق والسيولة

تشــمل مخاطر الســوق مخاطر الخســائر 
الناتجــة عــن التغيرات والتقلبات في أســعار 

الســوق واألدوات ذات الصلة؛ مثل: أســعار 
العموالت الخاصة، وأســعار األســهم، 

وأســعار صرف العمات األجنبية، وأي 
تغييــرات فــي القيمة العادلة لألدوات 

واألوراق الماليــة التــي يحتفــظ بها البنك.

ويقــوم البنك باســتمرار بقيــاس ومراقبة المخاطر 
المتعلقــة باألصــول وااللتزامــات الناتجة عن 

التذبــذب فــي القيــم العادلة أو التدفقات 
النقدية المســتقبلية لألدوات المالية بســبب 
التغيرات في أســعار الســوق. ويتحقق ذلك 

باســتخدام هيــكل المخاطــر والحدود والمقاييس 
المعتمــدة ِمــن ِقَبــل مجلس اإلدارة ومراقبتها 

ِمن ِقَبل وحدة إدارة مخاطر الســوق والســيولة.

وهنــاك أيضــًا مفاضلة بين الســيولة والربحية، 
وينبغــي تحقيــق توازن مناســب في جميع 

العمليــات، مــع الحفــاظ على وضع ســيولة قوي 
لزيــادة ثقــة العماء وتحســين تكلفة التمويل. 

وإضافــة إلــى ذلك، يتــم تقديم تقارير دورية 
عن مخاطر الســوق والســيولة إلى لجنة إدارة 
الموجــودات والمطلوبات ولجنة االســتثمار. 

وُتقــّدم هــذه التقاريــر بعــد ذلك إلى لجنة إدارة 
المخاطــر التابعــة لمجلــس اإلدارة في البنك.

إدارة المخاطر

بنك الرياض التقرير الســنوي 2022

121 120

القوائم الماليةالجوانب البيئية واالجتماعية والحوكمةالمراجعة االستراتيجيةنـظــرة عــامــة



وُيطبــق البنــك معيــار القيمــة المعرضة للمخاطر 
)VaR(، الــذي يقيــس وُيقدر مســتوى المخاطر 

الماليــة علــى مســتوى البنك أو المحفظة؛ 
وبالتالــي، يمكــن للبنــك رصد التغيرات 

والتقلبات في أســعار الســوق والعاقة التي 
تربــط هــذه التغيرات ببعضهــا البعض كمعيار 

أساســي لقياس مخاطر الســوق. وعاوة على 
ذلــك، ُتســتخدم عــدة معايير متقدمة أخرى 

لتحســين القــدرات التحليليــة في إدارة مخاطر 
الســوق، بما في ذلك الســيولة واختبارات 
التحمل وتحليل حساســية مخاطر الســوق.

 ويواصــل البنــك تعزيــز عملياتــه وأنظمته إلدارة 
مخاطر الســوق والســيولة بفعالية وتنفيذ 

أحــدث المعاييــر التنظيميــة وفــق متطلبات البنك 
المركزي الســعودي وبنك التســويات الدولية.

مخاطــر الجرائم المالية

بــرزت الجرائــم المالية في الســنوات األخيرة 
باعتبارهــا تهديــدًا خطيرًا وتحديًا للمؤسســات 

الماليــة وموظفيهــا. ويدرك بنك الرياض 
خطــورة مثــل هذه الجرائــم وعواقبها. ولذلك، 

بــذل البنــك جهــودًا كبيرة التخاذ تدابير 
وقائيــة ذات طابــع اســتراتيجي لمكافحة 

الجرائــم الماليــة ومنعها، مما يســاعد في 
القضــاء علــى هــذه الجرائم إلى حٍد كبير.

حــرص البنــك من خال اتخــاذ خطوات حثيثة 
لدمــج أفضــل الممارســات الدولية لتنفيذ 

اســتراتيجيته لمكافحــة ومراقبــة المعامات 
المشــبوهة المتعلقة بمكافحة غســل األموال 

وتمويــل اإلرهــاب، بما في ذلــك الضوابط الرامية 
إلــى مكافحة االختــاس واالحتيال المالي 

ومراقبة الحســابات المصرفية. وســيواصل البنك 
تعزيــز تلــك الضوابط لمنــع الجرائم المالية.

التقنية مخاطر 

تعــد مخاطــر التقنية أحد المخاطر الناشــئة 
بيــن المخاطــر التشــغيلية العامة، وهي ترتبط 

بتبنــي واعتمــاد تقنيــة األعمال في البنك. 
وتعتبــر تقنيــة األعمــال أحد العناصر التشــغيلية 

الرئيســية التي تدعم رؤية ورســالة البنك، 
ولذلــك يولــي البنك اهتمامــًا بالغًا لتلك 

المخاطــر المازمــة لتقنيــة األعمال، ويعمل 
علــى حصرهــا لمعرفــة تأثيرها على أعماله، 

ووضــع التدابيــر والضوابــط ذات الصلة التخاذ 
القــرارات المناســبة للحــد من تأثيرها حال 

حدوثهــا؛ وذلــك مــن خال تطوير سياســة للعمل 
علــى ضمــان إدارة ومعالجــة مخاطر التقنية 

بشــكل مناســب. وينتهج البنك عدة ممارســات 
لتحليــل المخاطــر ورصدهــا بفعالية من خال 

مجموعــة متنوعــة مــن األســاليب منها ما يلي:

•  تحديــد ومراقبــة مقاييــس مخاطر التقنية 
وفــق إطــار القدرة علــى تحمل المخاطر.

•  تطويــر ســجل مخاطــر التقنية على 
مســتوى البنك ليتوافق مع ســجل 
مخاطــر البنك، وذلك بالتنســيق مع 
القطاعــات/ اإلدارات ذات العاقة.

•  مراجعــة النقــاط ذات مخاطر التقنية 
العاليــة مــع توثيــق الضوابط وآليات العمل 

وتحديــد الثغــرات المحتملة والتوصية 
بمقترحــات للتحســين والتطوير.

•  تقديــم خطــة ســنوية لتقييم المخاطر 
واختبــار الرقابــة وخطة التحقق الســنوية.

وتتســم طبيعــة المخاطــر بالديناميكية وتخضع 
للتغيــرات فــي البيئــة المالية وأنواع الجرائم 
وتقنيــة الصناعــة المصرفيــة. لذلك، تخضع 

اســتراتيجية البنــك في هــذا المجال لمراجعات 
دوريــة وتحديثــات ســريعة. وإضافة إلى ذلك، 

تتــم مراجعــة عملية تقييم المخاطر بشــكل 
دوري؛ بحيث تشــمل المهام واإلدارات 

والسياســات واإلجــراءات المتعلقة بالتصدي 
لمخاطــر االحتيــال الداخلــي والخارجي، وتحديد 
مســتوى تلــك المخاطــر وطبيعتها. وألنها قد 

تشــكل مخاطــر خاصــة مــن نوعها، فإن جميع 
المنتجــات والخدمــات الماليــة الجديدة تخضع 

لعمليــة تقييــم للمخاطــر قبل إطاقها.

 لقــد ســعى بنــك الرياض إلــى توعية الموظفين 
مــن خــال إطاق برنامــج توعية على مدار 

العــام لتعزيــز االلتــزام بمكافحة الجرائم 
الماليــة. ويلعــب العميــل واألطراف المعنية 
دورًا مهمًا في مســاعدة البنك على كشــف 

االحتيــال. وبنــاًء علــى ذلك، يتم إطاق 
حمــات توعويــة وإعانيــة لتثقيف العماء 

وتعريفهم بأشــكال وأســاليب االحتيال التي 
قــد يواجهونهــا وكيفية اإلباغ عنها.

المخاطر التشــغيلية

المخاطــر التشــغيلية هــي مخاطر الخســائر الناتجة 
عــن أخطــاء أو أوجــه قصور فــي تنفيذ العمليات 

واإلجــراءات الداخليــة، أو نتيجــة أخطاء األفراد 
وتعطل النظام أو الخســائر بســبب أحداث خارجية 

اســتثنائية. وتنشــأ هذه المخاطر في جميع 
األنشــطة التــي تضطلع بهــا مختلف قطاعات 

األعمال ووظائف الدعم. وقد تنشــأ أيضًا بســبب 
المخاطــر مــن مقدمــي الخدمات الخارجيين. 

وتكمــن المخاطــر التشــغيلية فــي جميع منتجات 
البنــك وأنشــطته وعملياتــه وأنظمته، مما 

يجعــل مــن اإلدارة الفّعالــة لها عنصرًا أساســيًا 
فــي اســتراتيجية إدارة المخاطــر في البنك.

•  إجــراء تقييــم على النظــم والتطبيقات عالية 
المخاطــر بالتنســيق مــع اإلدارات المعنية.

•  تقديــم تقاريــر دورية عن أداء أنشــطة مخاطر 
تقنيــة األعمــال في إطــار القدرة على تحمل 

المخاطــر إلــى اللجان ذات العاقة.

•  اإلشــراف على مراجعة جميع سياســات 
التقنيــة ذات العاقــة لضمــان تطبيق 

أفضل الممارســات وااللتــزام بمتطلبات 
البنك المركزي الســعودي.

المخاطر الســيبرانية ومخاطر 
أمن المعلومات

يشــير مصطلح "المخاطر الســيبرانية ومخاطر 
أمــن المعلومــات" إلى المخاطر الناشــئة عن 
إمكانيــة اختــراق التدابيــر التنظيمية والفنية 

واإلجرائيــة الازمــة لحمايــة معلومات البنك 
مــن الدخــول واالطــاع غير المصرح به 

ومن الكشــف عنها ونســخها، وكذلك من 
االســتخدام والتعديل والتحويل والخســارة 

أو الســرقة أو إســاءة االستخدام سواًء 
بطريقــة متعمــدة وتخريبيــة أو عرضية.

يديــر البنــك المخاطر الســيبرانية ومخاطر أمن 
المعلومــات مــن خــال إطار عمــل متكامل يتم 

مــن خالــه تطبيــق الحوكمة على مســتوى نظم 
أمــن المعلومــات بالكامــل، وتنظيم اإلجراءات 
العملية، وتيســير وتســهيل تنفيــذ المتطلبات 

التنظيميــة والقواعــد الازمة بمــا يضمن حماية 
األصــول المعلوماتيــة للبنــك؛ من أجل تقليل 

المخاطــر الســيبرانية ومخاطــر أمن المعلومات 
بأنواعهــا المختلفــة. وعــاوة على ذلك، يتم 

العمل بتشــريعات األمن الســيبراني وأمن 
المعلومــات الصــادرة عــن الجهات ذات العاقة. 

قــام البنــك بوضع السياســات والمعايير 
والتوجيهــات الازمــة إلدارة المخاطر التشــغيلية 

وقياســها. ويتضمن ذلك إجراء عرض مســتقل 
للمخاطــر التــي ترصدها وحدات األعمال، 
وتصميــم اختبــار فعال للضوابط الرئيســية 
وتحمــل المخاطــر. باإلضافــة إلى متابعة 

المخاطــر التشــغيلية واإلبــاغ عنها والتدريب 
علــى التعامــل معها وزيــادة الوعي حيالها. 

وهنــاك أيضــًا نهــج متكامل على أســاس المخاطر 
يتوافق مع أنشــطة البنك ويشــمل ما يلي:

•  تحديــد المخاطر التشــغيلية، بما 
في ذلك المخاطر الناشــئة، عن 

طريــق تحســين األدوات المختلفة 
إلدارة المخاطر التشــغيلية.

•  قياس المخاطر التشــغيلية باســتخدام 
منهجيــة موحــدة لتقييم المخاطر 

بالتعــاون مــع إدارات خــط الدفاع الثاني.

•  تقييــم المخاطر التشــغيلية 
وتأثيرهــا على األهداف التشــغيلية 

االســتراتيجية والتنفيذيــة للبنك.

•  الرصــد المســتمر ألثر المخاطر 
التشــغيلية لضمــان تحديد األولويات 

عنــد اتخاذ اإلجــراءات التصحيحية 
الازمــة للتصدي للمخاطر.

•  تقديــم تقاريــر دورية إلــى اإلدارة التنفيذية 
وإدارة المخاطــر التشــغيلية وإدارة االلتزام 

عــن حــاالت المخاطر التشــغيلية المهمة 
للحصول على إرشــادات بشــأن اإلجراءات 

التصحيحيــة والتوصيات حســب الحاجة.

•  التعرف على الممارســات الرائدة 
ومشــاركتها مع اإلدارة والموظفين 

المختصيــن فــي إدارة المخاطر. 

•  تعزيــز الوعــي والمعرفة عن 
المخاطــر داخل البنك.

كما يتم تنفيذ اإلشــراف المباشــر والكامل 
علــى جميــع األنشــطة من وجهة نظر األمن 

الســيبراني وأمــن المعلومــات، وإعداد عمليات 
االختبــار والتقييمــات األمنية، والتقييم 

والرصــد المســتمرين للنظــم فيما يتعلق 
بالمعلومــات عــن التهديدات اإللكترونية، 

بغــرض تحديــد المخاطر األمنيــة واتخاذ التدابير 
الازمــة لتخفيــف هــذه المخاطر على الفور. 

ويلتــزم بنــك الرياض التزامًا فعــااًل بالتوجيهات 
التنظيميــة المعمــول بها والمعايير 

الدوليــة وأفضل الممارســات إلى جانب 
التعزيــز المســتمر للبرامــج التوعوية لرفع 

مســتوى الوعــي بيــن جميع الموظفين 
والمتعاقديــن والُموّردين والعماء.
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وضــع بنك الرياض سياســة متكاملة 
للحوكمة واإلبالغ بشــأن الرقابة 

الداخليــة لضمان بيئــة فعالة للرقابة 
الداخليــة بما يتماشــى مع "المبادئ 

التوجيهيــة للرقابــة الداخلية" الصادرة 
عن البنك المركزي الســعودي. وهذه 
السياســة معتمــدة من مجلس اإلدارة 

وأصدرتهــا اإلدارة التنفيذيــة لضمان 
تحقيــق األهداف االســتراتيجية عبر 
حمايــة أصول البنــك، وضمان تنفيذ 
جميــع العمليات وفقــًا للتوجيهات 

المعمــول بها. وتشــمل هذه الضوابط 
أيضــًا حوكمة الشــركات التي تحدد 
أدوار ومســؤوليات أعضاء مجلس 

اإلدارة واللجــان المنبثقة.

تضمــن اإلدارة التنفيذيــة ولجانهــا أن المخاطر 
المتعلقــة بالمتطلبــات التنظيمية واالســتراتيجية 

واألداء المالــي وتقنيــة المعلومات وإدارة 
الموجــودات والمطلوبات والســيولة واالئتمان 

والعمليــات والشــؤون القانونية وأمن 
المعلومــات يتــم إدارتها بطريقة مناســبة. 

ويتحمــل جميــع أصحــاب المصلحة في بنك 
الريــاض مســؤولية كفــاءة وفعالية بيئات 

الرقابــة الداخليــة الخاصة بــكل منهم. ويتم 
تقديــم هــذا التأكيــد من خال عمليات 

التقييــم الذاتــي الدوريــة للعمليات والضوابط 
لتحديــد المجــاالت التي يمكن تحســينها 

بشــكل اســتباقي وضمان معالجة أي قصور 
في الوقت المناســب. وإضافة إلى ذلك، 

تجــري إدارات المراقبــة المســتقلة ومراجعو 
الحســابات الداخليــون والخارجيون مراجعات 

لضمــان كفايــة بيئــة المراقبة الداخلية. 

تضمــن إدارة االلتــزام االمتثــال للمتطلبات 
التنظيميــة والمبــادئ التوجيهية، وتقوم 

إدارة المراجعــة الداخليــة بتقييــم مدى كفاية 
وكفــاءة بيئــة الرقابــة الداخليــة؛ من خال ضمان 
تنفيــذ جميــع السياســات واإلجراءات المعمول 

بها وممارســتها على النحو المناســب. 

ويتــم بانتظــام موافــاة اإلدارة التنفيذية العليا 
ولجنــة المراجعــة التابعــة لمجلس اإلدارة 

بالتحديثــات الخاصة بشــأن حالــة بيئة الرقابة 
الداخليــة واإلجــراءات التصحيحية المحددة 

لتحســين كفايتهــا وفعاليتهــا. وهــي تكفل تنفيذ 
هــذه التدابيــر واتخاذها في الوقت المناســب 

للتخفيــف مــن حــدة المخاطر المحددة. 

فاعليــة إجــراءات الرقابة الداخلية
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كيف تناولت مراجعتنا أمر المراجعة الرئيسيأمر المراجعة الرئيسي

لقد اعتبرنا هذا كأمر مراجعة رئيسي، نظرًا ألن تحديد خسائر االئتمان 
المتوقعة يتطلب من اإلدارة إجراء تقديرات وأحكام هامة، وما له من أثر 

جوهري على القوائم المالية الموحدة للمجموعة. تشمل النواحي الرئيسة 
لألحكام ما يلي:

تصنيف القروض والسلف ضمن المراحل 1 و2 و3 استناًدا إلى   .1
تحديد: 

التعرضات التي تشتمل على زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان  )أ ( 
منذ نشأتها، و

التعرضات المنخفضة بشكل فردي/ المتعثرة. )ب ( 

قامت المجموعة بتطبيق أحكام إضافية لتحديد وتقدير احتمالية 
الجهات المقترضة التي قد تكون مرت بزيادة جوهرية في مخاطر 

االئتمان، نظرًا للظروف االقتصادية.

االفتراضات المستخدمة في نماذج خسائر االئتمان المتوقعة   .2
لتحديد احتمال التعثر عن السداد، والخسارة عند التعثر عن السداد، 

والتعرض عند التعثر عن السداد، بما في ذلك على سبيل المثال 
ال الحصر، تقويم الوضع المالي لألطراف المقابلة، والتدفقات 

النقدية المستقبلية المتوقعة، ومدى تطور االفتراضات المستقبلية 
وإدراجها وعوامل االقتصاد الكلي والسيناريوهات المرتبطة بها 

وأوزان االحتماالت المتوقعة.

الحاجة إلى تطبيق نموذج مخصصات إضافية الحقة باستخدام   .3
األحكام االئتمانية الصادرة عن الخبراء لتعكس كافة عوامل المخاطر 
التي قد ال يتم تسجيلها بواسطة نموذج خسائر االئتمان المتوقعة.

أدى تطبيق هذه األحكام والتقديرات إلى زيادة عدم التأكد من التقديرات 
ومخاطر المراجعة المصاحبة لها والمتعلقة بعمليات احتساب خسائر 

االئتمان المتوقعة كما في 31 ديسمبر 2022.

انظر ملخص السياسات المحاسبية الهامة إيضاح 3 )هـ( بشأن االنخفاض 
في قيمة الموجودات المالية؛ وإيضاح 2 )د( )1( الذي يتضمن اإلفصاح 

عن األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة المتعلقة بخسائر 
انخفاض قيمة الموجودات المالية ومنهجية تقويم االنخفاض في القيمة 

المستخدمة من قبل المجموعة؛ وإيضاح 8 الذي يتضمن اإلفصاح عن 
االنخفاض في قيمة القروض والسلف؛ وإيضاح 31-3 )ب( لاطاع على 

تفاصيل تحليل جودة االئتمان واالفتراضات الرئيسية والعوامل التي تم 
أخذها في االعتبار عند تحديد خسائر االئتمان المتوقعة.

قمنا بتقويم تصميم وتطبيق واختبار الفعالية التشغيلية للضوابط الرئيسية • 
)بما في ذلك الضوابط العامة لتقنية المعلومات وضوابط تطبيقاتها( فيما 

 يتعلق بـ:

نماذج خسائر االئتمان المتوقعة، بما فيها الحوكمة المتعلقة بالنماذج • 
والتحقق منها خال السنة، وأية تحديثات تم إجراؤها على النموذج 

خال السنة، بما في ذلك اعتماد لجنة إدارة مخاطر االئتمان للمدخات 
الرئيسية واالفتراضات والمخصصات اإلضافية الاحقة من قبل اإلدارة، 

إن وجدت.
تصنيف القروض والسلف إلى المراحل 1 و2 و3 وتحديد الزيادة • 

الجوهرية في مخاطر االئتمان في الوقت المناسب ، وتحديد التعثر/ 
التعرضات المنخفضة بشكل فردي،

أنظمة وتطبيقات تقنية المعلومات التي تدعم نماذج خسائر االئتمان • 
المتوقعة، و

 تكامل إدخال البيانات في نماذج خسائر االئتمان المتوقعة.• 

فيما يتعلق بعينة من العماء، قمنا بتقويم:• 
درجات التصنيف الداخلي المحددة من قبل اإلدارة، بناًء على نموذج • 

التصنيف الداخلي للمجموعة، وأخذنا درجات التصنيف المحددة 
في االعتبار في ضوء ظروف السوق الخارجية ومعلومات الصناعة 

المتوفرة. كما قمنا بتقييم ما إذا كانت درجات التصنيف الداخلي 
متوافقة مع درجات التصنيف المستخدمة كمدخات في نماذج 

خسائر االئتمان المتوقعة.
عمليات احتساب اإلدارة لخسائر االئتمان المتوقعة؛ و• 
بالنسبة للقروض المختارة، قمنا بتقييم تقدير اإلدارة للتدفقات النقدية • 

القابلة لاسترداد، بما في ذلك تأثير الضمانات ومصادر السداد األخرى، 
 إن وجدت.

قمنا بتقويم مدى ماءمة معايير المجموعة بشأن تحديد الزيادة الجوهرية • 
في مخاطر االئتمان وتحديد التعرضات "المتعثرة" أو "المنخفضة بشكل 

فردي"، وتصنيفها إلى مراحل. عاوة على ذلك، بالنسبة لعينة من 
التعرضات، قمنا بتقييم مدى ماءمة تصنيف المراحل لمحفظة القروض 

الخاصة بالمجموعة. 
قمنا بتقويم إجراءات الحوكمة المطبقة والعوامل النوعية التي أخذتها • 

المجموعة بعين االعتبار عند تطبيق المخصصات اإلضافية أو إجراء أي 
تعديات على مخرجات نماذج خسائر االئتمان المتوقعة نظرًا للقيود على 

البيانات أو النموذج أو أي شيء آخر.  
قمنا بتقويم مدى معقولية االفتراضات األساسية المستخدمة من قبل • 

المجموعة في نماذج خسائر االئتمان المتوقعة بما في ذلك االفتراضات 
المستقبلية، مع مراعاة حالة عدم التأكد والتقلبات التي تشهدها 

السيناريوهات االقتصادية. 
قمنا باختبار مدى اكتمال ودقة البيانات التي تدعم عمليات احتساب خسائر • 

االئتمان المتوقعة كما في 31 ديسمبر 2022.

تقرير حول مراجعة القوائم المالية الموحدة

الرأي
لقد قمنا بمراجعة القوائم المالية الموحدة لبنك الرياض )شركة مساهمة سعودية( )"البنك"( والشركات التابعة له )يشار إليهم مجتمعين بـ "المجموعة"(، 

والتي تشتمل على قائمة المركز المالي الموحدة كما في 31 ديسمبر 2022 وقائمة الدخل الموحدة وقائمة الدخل الشامل الموحدة وقائمة التغيرات 
في حقوق الملكية الموحدة وقائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، واإليضاحات حول القوائم المالية الموحدة، والتي 

تشمل السياسات المحاسبية الهامة والمعلومات التفسيرية األخرى.

 في رأينا، إن القوائم المالية الموحدة المرفقة تظهر بعدل، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي الموحد للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2022، 
وأدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقًا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية 
السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين )ويشار إليها مجتمعة بـ "المعايير الدولية للتقرير المالي 

المعتمدة في المملكة العربية السعودية"(.

أساس الرأي
تمت مراجعتنا وفقًا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. إن مسؤوليتنا بموجب تلك المعايير تم توضيحها بالتفصيل في 

قسم "مسؤوليات مراجعي الحسابات حول مراجعة القوائم المالية الموحدة" في تقريرنا. إننا مستقلون عن المجموعة وفقًا للميثاق الدولي لسلوك 
وآداب المهنة للمحاسبين المهنيين )بما في ذلك معايير االستقال الدولية( المعتمدة في المملكة العربية السعودية )"الميثاق"( ذي الصلة بمراجعتنا 

للقوائم المالية الموحدة. كما أننا التزمنا بمسؤولياتنا األخاقية األخرى وفقًا لذلك الميثاق. باعتقادنا أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومائمة 
ألن تكون أساسا إلبداء رأينا.

أمور المراجعة الرئيسية
إن أمور المراجعة الرئيسية هي تلك األمور التي كانت، بحسب حكمنا المهني، لها أهمية بالغة أثناء مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة للفترة الحالية. 

لقد تم تناول هذه األمور في سياق مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة ككل، وعند تكوين رأينا حولها، وال نقدم رأيًا منفصا حول تلك األمور. وفيما يلي 
وصٌف لكل أمر من أمور المراجعة الرئيسية وكيفية معالجته:

كيف تناولت مراجعتنا أمر المراجعة الرئيسيأمر المراجعة الرئيسي

مخصص خسائر االئتمان المتوقعة مقابل القروض والسلف  

كما في 31 ديسمبر 2022، بلغ إجمالي القروض والسلف الخاصة 
بالمجموعة 247.1 مليار ريال سعودي، جنب مقابلها مخصص خسائر 

ائتمان متوقعة قدره 4.8 مليار ريال سعودي.

قمنا بالحصول على فهم آلخر المستجدات بشأن تقويم اإلدارة لمخصص • 
خسائر االئتمان المتوقعة مقابل القروض والسلف، بما في ذلك نموذج 

التصنيف الداخلي والسياسة المحاسبية ومنهجية النموذج الخاصة 
بالمجموعة، فضًا عن أي تغييرات رئيسية تم إجراؤها خال السنة.

قمنا بمقارنة السياسة المحاسبية الخاصة بالمجموعة بشأن مخصص • 
خسائر االئتمان المتوقعة ومنهجية مخصص خسائر االئتمان المتوقعة مع 

المتطلبات الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي 9.

تقرير مراجعي الحسابات المستقلين 
إلى السادة مساهمي بنك الرياض الموقرين 

)شركة مساهمة سعودية( 
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كيف تناولت مراجعتنا أمر المراجعة الرئيسيأمر المراجعة الرئيسي

 تقييم األدوات المالية المشتقة

قامت المجموعة بإبرام معامات مشتقات مختلفة، بما في ذلك مقايضات 
أسعار العموالت الخاصة ومقايضات السلع )"المقايضات"(؛ وعقود الصرف 

األجنبي اآلجلة )"العقود اآلجلة"(؛ وخيارات العمات )"الخيارات"( وعقود 
المشتقات األخرى. تشتمل المقايضات والعقود اآلجلة وعقود الخيارات 
والعقود المشتقة األخرى على مشتقات السوق الموازية، ويعتبر تقييم 
هذه العقود غير موضوعي ألنه يأخذ بعين االعتبار عدًدا من االفتراضات 

وعمليات معايرة النماذج.

إن غالبية هذه المشتقات مقتناة ألغراض المتاجرة. تستخدم المجموعة 
بعض المشتقات ألغراض محاسبة التحوط في القوائم المالية الموحدة 
للتحوط من مخاطر التدفقات النقدية أو مخاطر القيمة العادلة. إن إجراء 
تقييم غير مائم للمشتقات يمكن أن يكون له أثر جوهري على القوائم 

المالية الموحدة، وفي حالة عدم فعالية التحوط، يمكن أن يكون له أثر على 
محاسبة التحوط أيًضا.

لقد اعتبرنا هذا من أمور المراجعة الرئيسية، نظًرا لوجود صعوبات وعدم 
موضوعية عند تقييم المشتقات بشكل عام، وفي بعض الحاالت، بسبب 

استخدام أساليب تقييم معقدة.

كما في 31 ديسمبر 2022، بلغت القيمة العادلة الموجبة والسالبة 
للمشتقات المقتناة من قبل المجموعة 3.79 مليار ريال سعودي و 2.85 

مليار ريال سعودي، على التوالي.

يرجى الرجوع إلى أسس اإلعداد في اإليضاح 2د )2( حول القوائم المالية 
الموحدة والذي يوضح التقديرات واألحكام واالفتراضات المحاسبية الهامة 

المتعلقة بقياس القيمة العادلة، وملخص السياسات المحاسبية الهامة في 
اإليضاح 31 بشأن السياسة المحاسبية المتعلقة باألدوات المالية المشتقة 

ومحاسبة تغطية المخاطر، واإليضاح )6( الذي يتضمن اإلفصاح عن مراكز 
المشتقات في تاريخ التقرير.

قمنا، إذا لزم األمر، باالستعانة بالمتخصصين لدينا، لمساعدتنا في فحص • 
نموذج عمليات احتساب خسائر االئتمان المتوقعة، وتقييم المدخات 
المترابطة وتقييم مدى معقولية االفتراضات المستخدمة في نماذج 

خسائر االئتمان المتوقعة، وخاصة تلك المتعلقة بمتغيرات االقتصاد الكلي 
وسيناريوهات االقتصاد الكلي المتوقعة واألوزان المرجحة باالحتماالت 

واالفتراضات المستخدمة في نموذج المخصصات اإلضافية الاحقة. 
قمنا بتقويم مدى كفاية االفصاحات المدرجة في القوائم المالية الموحدة.• 
قمنا بتقويم تصميم وتطبيق واختبار الفعالية التشغيلية للضوابط الرئيسية • 

على إجراءات اإلدارة لتقييم المشتقات ومحاسبة التحوط، بما في ذلك 
اختبار الضوابط اآللية ذات الصلة التي تغطي عملية التقييم العادل 

للمشتقات.

قمنا باختيار عينة من المشتقات، و:• 
اختبرنا دقة تفاصيل المشتقات وذلك بمقارنة الشروط واألحكام مع • 

االتفاقيات ذات الصلة ومصادقات العمليات؛
قّيمنا مدى مائمة المدخات الرئيسية الخاصة بنماذج تقييم • 

المشتقات؛
قّيمنا باالستعانة بالمتخصصين لدينا لمساعدتنا في إجراء تقييمات • 

 مستقلة للمشتقات ومقارنة النتائج مع تقييم اإلدارة؛ و
قّيمنا بتقويم فعالية التحوط الذي أجرته المجموعة وتعزيز محاسبة 

التحوط ذات الصلة؛

قّيمنا مدى كفاية اإلفصاحات المتعلقة بأساس التقييم والمدخات • 
المستخدمة في قياس القيمة العادلة كما هو مبين بالتفصيل في القوائم 

المالية الموحدة.

المعلومات األخرى المدرجة في تقرير البنك السنوي لعام 2022
إن أعضاء مجلس اإلدارة )"المديرون"( مسؤولون عن المعلومات األخرى في التقرير السنوي للمجموعة. تتكون المعلومات األخرى من المعلومات 

المدرجة في تقرير المجموعة السنوي لعام 2022 )"التقرير السنوي"(، بخاف القوائم المالية الموحدة وتقرير مراجعي الحسابات حولها. من المتوقع أن 
يكون التقرير السنوي متاحًا لنا بعد تاريخ تقرير مراجعي الحسابات هذا.

إن رأينا حول القوائم المالية الموحدة ال يغطي المعلومات األخرى، كما أننا لن نبدي أي شكل من أشكال التأكيدات حولها.

وفيما يتعلق بمراجعتنا للقوائم المالية الموحدة، فإن مسؤوليتنا هي قراءة المعلومات األخرى الموضحة أعاه، عندما تكون متاحة، وعند القيام 
بذلك، نأخذ بعين االعتبار ما إذا كانت المعلومات األخرى غير متسقة بشكل جوهري مع القوائم المالية الموحدة أو المعلومات التي حصلنا عليها خال 

المراجعة، أو يظهر أنها محرفة بشكل جوهري.
 

مسؤوليات المكلفين بالحوكمة حول القوائم المالية الموحدة
إن المديرين مسؤولون عن إعداد القوائم المالية الموحدة وعرضها بشكل عادل وفًقا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية 

السعودية، ومتطلبات نظام الشركات المعمول بها ونظام مراقبة البنوك في المملكة العربيـة السعودية والنظام األساسي للبنك، كما أن المديرين 
مسؤولون عن أنظمة الرقابة الداخلية التي يرونها ضرورية لتمكينهم من إعداد قوائم مالية موحدة خالية من تحريٍف جوهري، ناتج عن غش أو خطأ.

عند إعداد القوائم المالية الموحدة، فإن المديرين مسؤولون عن تقويم مقدرة المجموعة على االستمرار في العمل وفقا لمبدأ االستمرارية واإلفصاح، 
حسبما هو مائم، عن األمور ذات العاقة بمبدأ االستمرارية واستخدام مبدأ االستمرارية المحاسبي ما لم يعتزم المديرون تصفية المجموعة أو إيقاف 

عملياتها، أو عدم وجود بديل واقعي بخاف ذلك.

إن المكلفين بالحوكمة مسؤولون عن اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية في المجموعة.

مسؤوليات مراجعي الحسابات حول مراجعة القوائم المالية الموحدة
تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت القوائم المالية الموحدة ككل خالية من تحريٍف جوهري، ناتج عن الغش أو الخطأ، وإصدار 

تقرير مراجعي الحسابات الذي يتضمن رأينا. إن التأكيد المعقول هو مستوى عاٍل من التأكيد، لكنه ال يضمن بأن المراجعة التي تم القيام بها وفقا للمعايير 
الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، ستكشف دائمًا عن تحريف جوهري عند وجوده. تنشأ التحريفات عن الغش أو الخطأ وُتَعد 

جوهرية، بمفردها أو في مجموعها، إذا كان يتوقع بشكل معقول بأنها ستؤثر على القرارات االقتصادية التي يتخذها المستخدمون بناًء على هذه 
القوائم المالية الموحدة.

وكجزء من المراجعة وفقا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، فإننا نمارس الحكم المهني ونحافظ على نزعة الشك 
المهني خال المراجعة. كما قمنا بـ:

تحديد وتقويم مخاطر وجود التحريفات الجوهرية في القوائم المالية الموحدة، سواء كانت ناتجه عن الغش أو الخطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات • 
المراجعة لمواجهة تلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية ومائمة ألن تكون أساًسا إلبداء رأينا. يعد خطر عدم اكتشاف أي تحريف 

جوهري ناتج عن الغش أعلى من الخطر الناتج عن الخطأ، ألن الغش قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز 
إلجراءات الرقابة الداخلية.

الحصول على فهم ألنظمة الرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة، من أجل تصميم إجراءات مراجعة مائمة وفقا للظروف، وليس بغرض إبداء رأي • 
حول فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية بالمجموعة.

تقويم مدى مائمة السياسات المحاسبية المستخدمة، ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذات العاقة التي قام بها المديرون.• 
استنتاج مدى مائمة استخدام المديرون لمبدأ االستمرارية، واستنادًا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها، فيما إذا كان هناك عدم تأكد • 

جوهري يتعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكًا كبيرًا حول مقدرة المجموعة على االستمرار في العمل وفقا لمبدأ االستمرارية. وإذا ما استنتجنا 
وجود عدم تأكد جوهري، يتعين علينا لفت االنتباه في تقرير مراجعي الحسابات الخاص بنا إلى اإلفصاحات ذات العاقة الواردة في القوائم المالية 
الموحدة، وإذا كانت تلك اإلفصاحات غير كافية، نقوم بتعديل رأينا. تستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ مراجعي 

الحسابات. ومع ذلك، فإن األحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى توقف المجموعة عن االستمرار في العمل وفقًا لمبدأ االستمرارية.
تقويم العرض العام وهيكل ومحتوى القوائم المالية الموحدة، بما في ذلك اإلفصاحات، وفيما إذا كانت القوائم المالية الموحدة تظهر المعامات • 

واألحداث ذات العاقة بطريقة تحقق عرضًا عاداًل.
الحصول على أدلة مراجعة كافية ومائمة فيما يتعلق بالمعلومات المالية للمنشآت أو األنشطة التجارية ضمن المجموعة، إلبداء رأي حول القوائم • 

المالية الموحدة. ونحن مسؤولون عن التوجيه واإلشراف وأداء عملية المراجعة للمجموعة. ونظل المسؤولون الوحيدين عن رأينا في المراجعة.

تقرير مراجعي الحسابات المستقلين 
إلى السادة مساهمي بنك الرياض الموقرين 

)شركة مساهمة سعودية( )تتمة(
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نقوم بإباغ المكلفين بالحوكمة – من بين أمور أخرى – بشأن النطاق والتوقيت المخطط للمراجعة والنتائج الهامة للمراجعة، بما في ذلك أي أوجه 
قصور هامة في أنظمة الرقابة الداخلية تم اكتشافها خال مراجعتنا.

كما أننا نقوم بتزويد المكلفين بالحوكمة ببيان يفيد بأننا التزمنا بالمتطلبات األخاقية ذات الصلة المتعلقة باالستقالية، ونبلغهم بجميع العاقات 
واألمور األخرى، التي قد يعتقد تأثيرها بشكل معقول على استقالنا، وعند االقتضاء، نبلغهم بالتصرفات المتخذة للقضاء على التهديدات أو التدابير 

الوقائية المطبقة.

ومن األمور التي يتم إباغها للمكلفين بالحوكمة، فإننا نحدد تلك األمور التي كانت لها أهمية بالغة أثناء مراجعة القوائم المالية الموحدة للفترة الحالية، 
واعتبارها أمور مراجعة رئيسية. سنقوم بتبيان هذه األمور في تقريرنا ما لم تحظر األنظمة والقوانين اإلفصاح العلني عن هذا األمر، أو عندما، في ظروف 

نادرة للغاية، نرى أن األمر ال ينبغي اإلباغ عنه في تقريرنا بسبب التبعات السلبية لإلباغ والتي تفوق - بشكل معقول - المصلحة العامة من ذلك 
اإلباغ.

التقرير حول المتطلبات النظامية والتنظيمية األخرى
بناًء على المعلومات التي حصلنا عليها، لم يلفت انتباهنا ما يدعونا إلى االعتقاد بأن البنك لم يلتزم، من جميع النواحي الجوهرية، بمتطلبات نظام 
الشركات المعمول بها ونظام مراقبة البنوك في المملكة العربية السعودية والنظام األساسي للبنك فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم المالية 

الموحدة.

عن إرنست ويونغ للخدمات المهنية برايس وتر هاوس كوبرز          
  
  
  
  

هشام عبدالله العتيقي  مفضل عباس علي           
محاسب قانوني محاسب قانوني           
ترخيص رقم 523 ترخيص رقم 447           

  
29 رجب 1444هـ
)20 فبراير 2023(

تعتبر اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 41 جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة. 

2021م2022مإيضاحبآالف الرياالت السعودية

الموجودات

433,366,65225,587,478نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي السعودي، صافي

520,613,23217,644,832أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى، صافي

63,790,8411,414,515القيمة العادلة الموجبة للمشتقات  

752,196,12058,637,186استثمارات، صافي

8242,364,947217,290,235قروض وسلف، صافي

113,175,9461,492,186موجودات أخرى

9371,215649,720استثمارات في شركات زميلة

465,249313,564عقارات أخرى

103,308,6552,706,102ممتلكات ومعدات وحق استخدام الموجودات، صافي

359,652,857325,735,818إجمالي الموجودات

المطلوبات وحقوق الملكية

المطلوبات

1238,760,06843,134,140أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

62,854,2851,460,144القيمة العادلة السالبة للمشتقات 

13240,007,085211,678,297ودائع العماء

148,758,4198,716,577سندات دين مصدره

1513,099,65113,446,889مطلوبات أخرى

303,479,508278,436,047إجمالي المطلوبات

حقوق المساهمين

1630,000,00030,000,000رأس المال

1710,942,0549,187,224احتياطي نظامي

1,637,436)790,260(18احتياطيات أخرى

7,500,4304,855,111أرباح مبقاه

261,950,0001,620,000 أرباح مقترح توزيعها

49,602,22447,299,771إجمالي حقوق الملكية الخاصة بمساهمي البنك

-146,571,125صكوك الشريحة األولى

56,173,34947,299,771اجمالي حقوق الملكية

359,652,857325,735,818اجمالي المطلوبات وحقوق الملكية 

قائمة المركز المالي الموحدة
كما في 31 ديسمبر 2022م و2021م

تقرير مراجعي الحسابات المستقلين 
إلى السادة مساهمي بنك الرياض الموقرين 

)شركة مساهمة سعودية( )تتمة(
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2021م2022مإيضاحبآالف الرياالت السعودية

2012,907,5619,108,106دخل العموالت الخاصة
202,855,116814,933مصاريف العموالت الخاصة

10,052,4458,293,173صافي دخل العموالت الخاصة 
213,559,0713,154,791دخل األتعاب والعموالت

211,130,4041,037,144مصاريف األتعاب والعموالت
2,428,6672,117,647دخل األتعاب والعموالت، صافي
633,379380,691دخل تحويل عمات أجنبية، صافي 

219,029196,683دخل متاجرة، صافي
79,861126,969توزيعات أرباح

22121,775407,521مكاسب بيع استثمارات مقتناه لغير أغراض المتاجرة، صافي  
2364,21045,157دخل العمليات األخرى 

13,599,36611,567,841إجمالي دخل العمليات، صافي 
242,257,5052,092,284رواتب الموظفين وما في حكمها

195,409194,072إيجارات ومصاريف مباني
10540,532493,193استهاك ممتلكات ومعدات وحق استخدام الموجودات

1,336,3081,132,413مصاريف عمومية وإدارية أخرى
80,42352,637مصاريف العمليات األخرى

4,410,1773,964,599إجمالي مصاريف العمليات قبل مخصص االنخفاض في القيمة
81,027,400850,757 هـ(مخصص االنخفاض في خسائر االئتمان والموجودات المالية األخرى، صافي 

253,1151,927مخصص االنخفاض في قيمة االستثمارات، صافي 
5,690,6924,817,283إجمالي مصاريف العمليات، صافي 

7,908,6746,750,558صافي دخل العمليات
)32,498()80,238(الحصة في خسائر شركات زميلة، صافي

7,828,4366,718,060الدخل قبل الزكاة
27809,114692,681الزكاة 

7,019,3226,025,379صافي الدخل 
252.322.01ربح السهم األساسي والمخفض )بالريال السعودي(

تعتبر اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 41 جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة. 

تعتبر اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 41 جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة. 

2021م2022مبآالف الرياالت السعودية

7,019,3226,025,379صافي الدخل 

الدخل الشامل اآلخر:

أ( بنود سيتم إعادة تصنيفها إلى قائمة الدخل الموحدة في الفترات الالحقة

 أدوات الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خال الدخل الشامل االخر

)386,843()1,988,932( صافي التغير في القيمة العادلة 

)311,311()86,145( صافي المبالغ المحولة إلى قائمة الدخل الموحدة 

261,43012,389 صافي التغيرات في مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة ألدوات الدين 

)25,036(149,612الجزء الفعال من صافي التغير في القيمة العادلة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية

ب( بنود لن يتم إعادة تصنيفها إلى قائمة الدخل الموحدة في الفترات الالحقة

201,10373,715مكاسب اكتوارية عن خطط المنافع المحددة )إيضاح 28 د(

556,380)69,264(صافي التغير في القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من خال الدخل الشامل اآلخر 

)80,706()1,532,196(الخسارة الشاملة اآلخرى

5,487,1265,944,673إجمالي الدخل الشامل 

قائمة الدخل الشامل الموحدة
للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2022م و2021م

قائمة الدخل الموحدة
للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2022م و2021م
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رأس المـالبآالف الرياالت السعوديــة
اإلحتياطي 

النظامي
اإلحتياطات 

األخرى
األرباح 
المبقاة

األرباح 
المقترح 
توزيعها

حقوق الملكية 
العائدة الى 

المساهمين 
في البنك

صكوك 
الشريحة 

األولى

إجمالي 
حقوق 

الملكية

31 ديسمبر 2022م
47,299,771-30,000,0009,187,2241,637,4364,855,1111,620,00047,299,771الرصيد في بداية السنة
إجمالي الدخل الشامل 

صافي التغير في القيمة العادلة لـ:
أدوات حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من 

)69,264(-)69,264(--)69,264(--خالل الدخل الشامل اآلخر 

أدوات الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
)1,988,932(-)1,988,932(--)1,988,932(--الشامل اآلخر

صافي المبلغ المعاد تصنيفه إلى قائمة الدخل الموحدة 
ألدوات الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

الشامل اآلخر
--)86,145(--)86,145(-)86,145(

صافي التغيرات في مخصص الخسائر االئتمانية 
المتوقعة ألدوات الدين المدرجة بالقيمة العادلة من 

خالل الدخل الشامل اآلخر
--261,430--261,430-261,430

201,103-201,103--201,103--المكاسب االكتوارية )إيضاح 28 )د((
صافي التغير في القيمة العادلة لتغطية مخاطر 

149,612-149,612--149,612--التدفقات النقدية

7,019,322-7,019,322-7,019,322---صافي الدخل السنة
5,487,126-5,487,126-7,019,322)1,532,196(--إجمالي الدخل الشامل اآلخر )الخسارة(

استبعاد أدوات حقوق الملكية المدرجة بالقيمة 
----895,500)895,500(--العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

)1,620,000(-)1,620,000()1,620,000(----توزيعات أرباح نهائية مدفوعة لعام 2021م )إيضاح 26(
6,571,1256,571,125------إصدار صكوك الشريحة األولى

)64,673(-)64,673(-)64,673(---تكاليف صكوك الشريحة األولى
)1,500,000(-)1,500,000(-)1,500,000(---توزيعات أرباح مرحلية 2022م )إيضاح 26(

----)1,754,830(-1,754,830-تحويل الى احتياطي النظامي )إضاح 17(
---1,950,000)1,950,000(---توزيعات أرباح نهائية مقترحة لعام 2022م )إيضاح 26(

7,500,4301,950,00049,602,2246,571,12556,173,349)790,260(30,000,00010,942,054الرصيد في نهاية السنة 
31 ديسمبر 2021م

44,355,098-44,355,098-30,000,0007,680,8791,745,6494,928,570الرصيد في بداية السنة
إجمالي الدخل الشامل 

صافي التغير في القيمة العادلة لـ:
أدوات حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من خال 

556,380-556,380--556,380--الدخل الشامل اآلخر 

أدوات الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خال الدخل 
)386,843(-)386,843(--)386,843(--الشامل اآلخر

صافي المبلغ المعاد تصنيفه إلى قائمة الدخل الموحدة 
ألدوات الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خال الدخل 

الشامل اآلخر
--)311,311(--)311,311(-)311,311(

صافي التغيرات في مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة 
ألدوات الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خال الدخل 

الشامل اآلخر
--12,389--12,389-12,389

73,715-73,715--73,715--المكاسب االكتوارية )إيضاح 28 د(

صافي التغير في القيمة العادلة لتغطية مخاطر التدفقات 
)25,036(-)25,036(--)25,036(--النقدية

6,025,379-6,025,379-6,025,379---صافي الدخل السنة

5,944,673-5,944,673-6,025,379)80,706(--إجمالي الدخل الشامل اآلخر

استبعاد أدوات حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة 
----27,507)27,507(--من خال الدخل الشامل اآلخر 

---1,500,000)1,500,000(---توزيعات أرباح نهائية مقترحة لعام 2020م

)1,500,000(-)1,500,000()1,500,000(----توزيعات أرباح نهائية معلنة لعام 2020م

)1,500,000(-)1,500,000(-)1,500,000(---توزيعات مرحلية لعام 2021م )إيضاح 26(

----)1,506,345(-1,506,345-تحويل الى احتياطي النظامي )إيضاح 17(

---1,620,000)1,620,000(---توزيعات األرباح النهائية المقترحة - 2021 )إيضاح 26(

47,299,771-30,000,0009,187,2241,637,4364,855,1111,620,00047,299,771الرصيد في نهاية السنة 

تعتبر اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 41 جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة. تعتبر اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 41 جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة. 

2021م2022مإيضاحبآالف الرياالت السعودية

األنشطة التشغيلية

7,828,4366,718,060الدخل قبل الزكاة

تعديالت لتسوية صافي دخل الفترة إلى صافي النقدية من األنشطة التشغيلية

)23,575()89,042(إطفاء العاوة والخصم على صافي األدوات غير المدرجة بالقيمة العادلة من خال قائمة الدخل، صافي

)407,521()121,775(مكاسب استبعاد استثمارات لغير أغراض المتاجرة، صافي   

)8,378()37,288(مكاسب استثمارات ألغراض المتاجرة، صافي   

)359()20,833(خسائر بيع الممتلكات والمعدات، صافي

)126,969()79,861(توزيعات أرباح

540,532493,193استهاك ممتلكات ومعدات وحق استخدام الموجودات

80,23832,498الحصة في خسائر شركات زميلة، صافي

81,027,400850,757 هـ(مخصص انخفاض خسائر االئتمان والموجودات المالية األخرى، صافي

1,927 253,115مخصص االنخفاض في قيمة االستثمارات، صافي

9,380,9227,529,633

صافي )الزيادة( النقص في الموجودات التشغيلية:

81,619)2,165,728(وديعة نظامية لدى البنك المركزي السعودي

)291,000(500,000أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى تستحق بعد ثاثة أشهر من تاريخ االقتناء 

144,442)2,376,326(القيمة العادلة الموجبة للمشتقات

90,085)149,518(استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خال قائمة الدخل

)26,804,454()26,105,305(قروض وسلف، صافي

10,490)151,685(عقارات أخرى

210,707)1,405,255(موجودات أخرى

 صافي الزيادة )النقص( في المطلوبات التشغيلية:

1,345,237)4,374,072(أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

)180,790(1,394,141القيمة العادلة السالبة للمشتقات

28,328,7888,638,961ودائع العماء

)212,618()223,723(األصل والفوائد على التزامات عقود إيجار

 571,965 514,094مطلوبات أخرى

3,166,333)8,865,723(

 )1,160,444()1,168,028( الزكاة المدفوعة

 )10,026,167(1,998,305صافي النقدية المستخدمة في األنشطة التشغيلية 

األنشطة االستثمارية 

137,722,31097,500,947متحصات من بيع واستحقاق استثمارات غير مدرجة بالقيمة العادلة من خال قائمة الدخل

)99,351,383()132,916,940(شراء استثمارات غير مدرجة بالقيمة العادلة من خال قائمة الدخل

)607,495()1,297,439(شراء ممتلكات ومعدات، صافي

175,1876,965متحصات من بيع ممتلكات ومعدات

)125,000(- مقدم مقابل شراء ممتلكات ومعدات

 )2,575,966(3,683,118صافي النقدية الناتج من/ )المستخدمة في( األنشطة االستثمارية 

األنشطة التمويلية 

3,032,569-متحصات من اصدار أدوات دين مصدرة، صافي

-146,571,125متحصات من إصدار صكوك الشريحة األولى

)2,988,871()3,108,480(توزيعات أرباح مدفوعة

-)64,673(تكاليف متعلقة بصكوك الشريحة األولى

3,397,97243,698صافي النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية 

)12,558,435(9,079,395الزيادة )النقص( في النقدية وشبه النقدية

32,406,68644,965,121النقدية وشبه النقدية في بداية السنة

2941,486,08132,406,686النقدية وشبه النقدية في نهاية السنة 

12,269,2038,915,549عموالت خاصة مستلمة خال السنة

2,200,844928,543عموالت خاصة مدفوعة خال السنة

معلومات إضافية غير نقدية 

)166,810()1,994,729(صافي التغيرات في القيمة العادلة والمبالغ المحولة إلى قائمة الدخل الموحدة 

)110,328()30,124(موجودات حق االستخدام

)5,517(11,164التزامات عقود إيجار 

قائمة التدفقات النقدية الموحدة
للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2022م و2021م

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين الموحدة
للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2022م و2021م
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عام  .1
تأسس بنك الرياض )البنك(، شركة مساهمة سعودية مسجلة بالمملكة العربية السعودية، بموجب األمر الملكي السامي وقرار مجلس الوزراء رقم 91 

بتاريخ 1 جمادى األول 1377هـ )الموافق 23 نوفمبر 1957م(. يعمل البنك بموجب السجل التجاري رقم 1010001054 الصادر بتاريخ 25 ربيع األخر 
1377هـ )الموافق 18 نوفمـبر 1957م( من خال شـبكة فروعه البالغ عددها 338 )2021م: 340( فرعًا مرخصًا في المملكة العربية السعودية وفرعًا 

واحدًا في مدينة لندن في المملكة المتحدة، ووكالة في مدينة هيوستن في الواليات المتحدة األمريكية، ومكتبًا تمثيليًا في سنغافورة. وقد بلغ عدد 
موظفي المجموعة في 31 ديسمبر 2022م 6,794 )2021: 6,620( موظفًا. يقع المركز الرئيسي للبنك في العنوان التالي:

A1 واحة غرناطة - برج 
 الرياض – حي الشهداء 

 ص ب 22622 
 الرياض 11416 

المملكة العربية السعودية

تتمثل أهداف المجموعة في تقديم كافة أنواع الخدمات المصرفية واالستثمارية. كما يقدم البنك لعمائه منتجات مصرفية غير تقليدية يتم اعتمادها 
واإلشراف عليها من قبل هيئة شرعية مستقلة تم تأسيسها من قبل البنك.

إن القوائم المالية الموحدة تشمل القوائم المالية لبنك الرياض وشركاته التابعة المملوكة بالكامل )يشار إلى هذه الشركات التابعة مع البنك مجتمعة بـ 
"المجموعة"(: 

شركة الرياض المالية )تتولى القيام بخدمات االستثمار وأنشطة إدارة الموجودات المتمثلة في التعامل، واإلدارة، والترتيب، وتقديم المشورة،  أ( 
وحفظ األوراق المالية والتي تنظمها هيئة السوق المالية( وهي مسجلة في المملكة العربية السعودية.

شركة إثراء الرياض العقارية )والغرض منها االحتفاظ وادارة وبيع وشراء األصول العقارية للماك أو للغير وذلك لغرض التمويل( وهي مسجلة في  ب( 
المملكة العربية السعودية.

شركة الرياض لوكالة التأمين )تعمل كوكيل لبيع منتجات التأمين المملوكة والمدارة من قبل شركة تأمين رئيسية أخرى( وهي مسجلة في المملكة  ج( 
العربية السعودية.

شركة إسناد الرياض وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في المملكة العربية السعودية لتقديم خدمات الموارد البشرية إلى المجموعة.  د( 
شركة كيرزون ستريت بروبيرتيز ليميتد والمؤسسة في جزيرة مان. هـ( 

شركة الرياض لألسواق المالية والمسجلة في جزر كايمان – دولة تحظى بصاحية المقاصة وإعان إفاس وهي تختص بتنفيذ معامات المشتقات  و( 
المالية مع األطراف الدولية نيابة عن بنك الرياض.

أسس اإلعداد  .2

أ(  بيان االلتزام
تم إعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة كما في وللسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2022م و 31 ديسمبر 2021م ، على التوالي، وفقًا 

لـ:"المعايير الدولية للتقرير المالي )IFRS(" والمعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية 
للمراجعيين والمحاسبين القانونيين )SOCPA(، وأحكام نظام مراقبة البنوك وأحكام نظام الشركات في المملكة العربية السعودية والنظام األساسي 

للبنك.  

أسس القياس والعرض ب( 
يتم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة على أساس االستمرارية وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء قياس القيمة العادلة للمشتقات، واالستثمارات 

المدرجة بالقيمة العادلة من خال قائمة الدخل، واالستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خال الدخل الشامل اآلخر وإلتزامات المزايا المحددة. 
باإلضافة لذلك، فإن الموجودات أو المطلوبات المالية التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة ولكن مغطاة المخاطر بالقيمة العادلة يتم قياسها بالقيمة 

العادلة بقدر المخاطر التي تم تغطيتها. عند إجراء تقييم االستمرارية، أخذ البنك في االعتبار مجموعة واسعة من المعلومات المتعلقة بالتوقعات الحالية 
والمستقبلية للربحية والتدفقات النقدية والموارد الرأسمالية األخرى وما إلى ذلك.

تم عرض قائمة المركز المالي الموحدة من حيث ترتيب السيولة.

العملة الوظيفية وعملة العرض ج( 
تعرض هذه القوائم المالية الموحدة بالريال السعودي والذي يعتبر العملة الوظيفية للبنك. تم عرض المعلومات المالية وتم تقريبها ألقرب ألف ريال 

سعودي، مالم يرد خاف ذلك.

األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الجوهرية د( 
إن إعداد القوائم المالية الموحدة وفقًا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة 
عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين ، يتطلب من اإلدارة استخدام بعض التقديرات واألحكام واالفتراضات المحاسبية الجوهرية التي تؤثر على 

مبالغ الموجودات والمطلوبات المصرح عنها. مثل هذه األحكام والتقديرات واالفتراضات يتم تقييمها باستمرار وذلك على أساس الخبرات السابقة 
وعلى عوامل أخرى تتضمن الحصول على استشارات مهنية وتوقعات لألحداث المستقبلية التي يعتقد أنها معقولة وفقًا للظروف.

أحكام خاصة بحقوق الملكية مقابل إلتزام صكوك الشريحة األولى
يتطلب تحديد تصنيف حقوق الملكية للصكوك من المستوى األول أحكاًما هامة حيث تتطلب بعض بنود نشرة اإلصدار تفسيًرا. تصنف المجموعة كجزء 

من حقوق الملكية صكوك الشريحة 1 الصادرة بدون تواريخ استرداد / استحقاق محددة )صكوك دائمة( وال تلزم المجموعة بدفع األرباح عند حدوث 
حدث عدم السداد أو اختيار عدم السداد من قبل البنك الخاضع لاختيار. لشروط وأحكام معينة وتعني بشكل أساسي أن سبل االنتصاف المتاحة لحملة 

الصكوك محدودة من حيث العدد والنطاق ومن الصعب للغاية ممارستها. يتم االعتراف بالتكاليف والتوزيعات المبدئية المتعلقة بها مباشرة في قائمة 
التغيرات في حقوق الملكية الموحدة ضمن األرباح المبقاة.

إن التقديرات المحاسبية الهامة التي تتأثر بهذه التوقعات والشكوك المرتبطة بها تتعلق بشكل رئيسي بخسائر االئتمان المتوقعة، وقياس القيمة 
العادلة، وتقييم القيمة القابلة لاسترداد الموجودات الغيرالمالية. يتم إثبات التعديات على التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم فيها تعديل 

التقديرات، إذا كان التعديل يؤثر على تلك الفترة فقط، أو في فترة التعديل والفترات المستقبلية إذا كان التعديل يؤثر على كل من الفترة الحالية 
والفترات المستقبلية.

تتضمن البنود الهامة التي تستخدم فيها اإلدارة التقديرات واالفتراضات أو تلك التي تمارس فيها األحكام االفتراضية ما يلي:

الخسائر االئتمانية المتوقعة للموجودات المالية  ) 1
إن قياس خسائر االنخفاض في القيمة بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي 9، لفئات الموجودات المالية المائمة يتطلب الحكم، على وجه الخصوص، 

عند تقدير مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية وقيم الضمانات عند تحديد خسائر االنخفاض في القيمة وعند تقييم الزيادة الجوهرية في مخاطر 
االئتمان. تستند هذه التقديرات على عدد من العوامل وإن التغييرات التي تطرأ عليها قد تؤدي إلى مستويات مختلفة من المخصصات. 

تمثل عمليات احتساب المجموعة للخسائر االئتمانية المتوقعة مخرجات لنماذج معقدة مع عدد من االفتراضات األساسية المتعلقة باختيار المدخات 
المتغيرة واعتمادها على بعضها البعض. تشمل عناصر نماذج الخسائر االئتمانية المتوقعة التي تأخذ باالعتبار األحكام والتقديرات المحاسبية، ما يلي:

نموذج التصنيف االئتماني الداخلي للمجموعة، والذي يحدد احتمال التعثر لكل درجة تصنيف منفردة.• 
معيار المجموعة لتقييم ما إذا كانت هناك زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان حيث يجب قياس المخصصات للموجودات المالية على أساس الخسائر • 

االئتمانية المتوقعة على مدى عمر األصل وعلى أساس التقييم النوعي.
تجزئة الموجودات المالية عند تقييم الخسائر االئتمانية المتوقعة لهذه الموجودات على أساس جماعي.• 
تطوير نماذج الخسائر االئتمانية المتوقعة، بما في ذلك المعادالت المختلفة واختيار المدخات.• 
تحديد الروابط بين سيناريوهات االقتصاد الكلي والمدخات االقتصادية، مثل مستويات البطالة وقيم الضمانات، والتأثير على احتمال التعثر • 

والتعرض عند التعثر والخسارة عند التعثر.
اختيار سيناريوهات االقتصاد الكلي التطُلعية واألوزان المرجحة باالحتماالت لها، الشتقاق المدخات االقتصادية في نماذج الخسائر االئتمانية • 

المتوقعة )إيضاح 31.3 )ب()5((. 

قياس القيمة العادلة  ) 2
القيمة العادلة هي السعر الذي يمكن استامه من بيع أصل أو المبلغ المدفوع لتحويل التزام ما بموجب معاملة عادية نظامية بين متعاملين بالسوق 

في تاريخ القياس. ويستند قياس القيمة العادلة إلى افتراض أن الصفقة لبيع األصل أو تحويل االلتزام تحدث إما في: 

السوق الرئيسية للموجودات أو المطلوبات، أو• 
في حالة عدم وجود السوق الرئيسة، يتم في السوق األكثر نفعًا للموجودات أو المطلوبات.• 

ويجب أن تكون المجموعة قادرة على الوصول إلى السوق الرئيسة أو السوق األكثر نفعًا. يتم قياس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات 
باستخدام االفتراضات التي سيستخدمها المتعاملون في السوق عند تسعير الموجودات أو المطلوبات، على افتراض تصرف المتعاملين في السوق 

لمنفعتهم االقتصادية. إن قياس القيمة العادلة للموجودات غير المالية يأخذ بعين االعتبار قدرة المتعاملين في السوق لتوليد منافع اقتصادية 
باستخدام الموجودات االستخدام األفضل لها أو عن طريق بيعها إلى متعامل آخر في السوق يستخدم هذه الموجودات باالستخدام األفضل لها.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2022م و2021م
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2022م و2021م

تستخدم المجموعة أساليب التقييم المناسبة حسب الظروف والتي تتوفر لها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة، وذلك باستخدام المدخات ذات 
الصلة التي يمكن ماحظتها إلى أقصى حد ممكن والتقليل من استخدام المدخات التي ال يمكن ماحظتها. 

يتم تصنيف الموجودات والمطلوبات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة أو اإلفصاح عن قيمتها العادلة في القوائم المالية الموحدة طبقًا للتسلسل 
الهرمي للقيمة العادلة، الموضح أدناه، وذلك اعتمادًا على الحد األدنى من المدخات ذات األثر الجوهري على قياس القيمة العادلة:

المستوى األول: األسعار المتداولة )غير المعدلة( في أسواق نشطة للموجودات أو للمطلوبات المشابهة.• 
المستوى الثاني: طرق التقييم التي تستند إلى مدخات هامة ترتكز على بيانات السوق التي يمكن ماحظتها بشكل مباشر أو غير مباشر.• 
المستوى الثالث: طرق التقييم التي تستند إلى مدخات هامة وترتكز على بيانات السوق التي ال يمكن ماحظتها.• 

أما بالنسبة للموجودات والمطلوبات التي يعترف بها بالقيمة العادلة في القوائم المالية الموحدة بشكل متكرر، تحدد المجموعة ما إذا كان هناك 
تحويات قد تمت بين المستويات في التسلسل الهرمي وذلك عن طريق إعادة تقييم التصنيف )اعتمادًا على الحد األدنى من المدخات ذات األثر األكبر 

على قياس القيمة العادلة ككل( في نهاية كل فترة مالية.

تحديد السيطرة على الشركات المستثمر بها  ) 3

صناديق االستثمار
تعمل المجموعة مديرًا لعدد من صناديق االستثمار. ولتحديد ما إذا كانت المجموعة تسيطر على صندوق استثمار، يتم التركيز عادة على تقويم المنافع 

االقتصادية اإلجمالية للمجموعة في الصندوق )تتضمن أي عموالت مسجلة أو أتعاب إدارة متوقعة(، وعلى حقوق المستثمرين في إقالة مدير 
الصندوق. وبناًء على ذلك، تبين للمجموعة أنها تعمل كوكيل للمستثمرين في جميع الحاالت، وبالتالي لم يتم توحيد هذه الصناديق. 

الشركات ذات األغراض الخاصة 
المجموعة هي طرف في بعض الشركات ذات األغراض الخاصة، لتسهيل تمويل ترتيبات متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسامية. يتم تضمين مخاطر 

التعرض لهذه الشركات في محفظة القروض والسلف الخاصة بالمجموعة.

خطط المنافع المحددة  ) 4
تقوم المجموعة بتشغيل خطة مكافأة نهاية الخدمة للموظفين وفقًا لنظام العمل السعودي، ويستحق االلتزام على أساس طريقة وحدة االئتمان 

المتوقعة وفق التقييم اإلكتواري الدوري. بالنسبة لتفاصيل االفتراضات والتقديرات، يرجى الرجوع إلى اإليضاح رقم 28.

دخل األتعاب  ) 5
تقوم المجموعة باحتساب أتعاب إدارية مقدمًا على تمويل  القروض للمقترضين، ونظرًا لضخامة حجم المعامات والتي تتكون في الغالب من أتعاب غير 

هامة بشكل فردي، تقوم اإلدارة بإجراء بعض االفتراضات واألحكام بشأن إثبات األتعاب المدرجة ضمن "دخل األتعاب والعموالت، صافي".

المنح الحكومية  ) 6
تقوم اإلدارة باستخدام أحكام محددة عند االعتراف بدخل المنح الحكومية وقياسها.

ملخص السياسات المحاسبية الهامة  .3
فيما يلي بيانًا بالسياسات المحاسبية الهامة، للمصرفية التقليدية وغير التقليدية، المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية الموحدة:

3.1  التغيرات في السياسات المحاسبية 
إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية الموحدة تتماشى مع تلك المستخدمة في إعداد القوائم المالية السنوية الموحدة 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م. بناًء على تطبيق معيار جديد ومع مراعاة: البيئة االقتصادية الحالية، السياسات المحاسبية التالية قابلة للتطبيق 
اعتبارًا من 1 يناير 2022م لتحل محل أو تعدل أو تضاف إلى السياسات المحاسبية المقابلة المحددة في القوائم المالية السنوية الموحدة لعام 2021م.

معايير محاسبية صادرة وليست سارية المفعول بعد

المعايير الجديدة والتغيرات والتعديالت التي طبقتها المجموعة
يعتبر اتباع المعايير أو التفسيرات أو التعديالت سارية المفعول اعتبا را من السنة الحالية ويتم تطبيقها من قبل المجموعة، ومع ذلك، ليس لها أي تأثير 

جوهري على القوائم المالية الموحدة  للسنة، ما لم ينص على خاف ذلك أدناه:

المعيار ، التغيرات ، 
تاريخ السريانالوصفالتقديرات 

التعديات على المعيار 
الدولي للتقرير المالي 16 

امتيازات اإلبجار المتعلقة بـ 
كوفيد- 19 في تمديد الوسيلة 

العملية 

نتيجة لجائحة فيروس كورونا )كوفيد- 19(، تم منح امتيازات إيجار للمستأجرين. في مايو 2020م، نشر 
مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديا على المعيار الدولي للتقرير المالي 16 والذي يقدم وسيلة 

عملية اختيارية للمستأجرين من تقييم ما إذا كان امتياز اإليجار المتعلق بكوفيد19- يعد تعديا لعقد 
اإليجار. في 31 مارس 2021م، نشر المجلس تعديا إضافًيا لتمديد تاريخ الوسيلة العملية من 30 يونيو 

2021م إلى 30 يونيو 2022م. يمكن للمستأجرين اختيار المحاسبة عن امتيازات اإليجار هذه بنفس 
الطريقة التي كانوا سيفعلون بها اذا لم تكن تعديات على عقد اإليجار. وفي حاالت عديدة، يؤدي ذلك 

إلى المحاسبة عن امتيازات اإليجار كدفعات إيجار متغيرة في الفترة )الفترات( التي يقع فيها الحدث او 
الشرط الذي يؤدي إلى الدفع.

الفترات السنوية التي 
تبدأ في أو بعد 1 ابريل 

2021 م

عدد من التعديات محدودة 
النطاق على المعيار الدولي 
للتقرير المالي رقم 3 ومعيار 

المحاسبة الدولي رقم 16 
ومعيار المحاسبة الدولي رقم 

 37، وبعض التحسينات
السنوية على المعيار الدولي 

للتقرير المالي 1 والمعيار 
الدولي للتقرير المالي 9 ومعيار 
المحاسبة الدولي 41 والمعيار 

الدولي للتقرير المالي 16

ُتحدث التعديات على المعيار الدولي للتقرير المالي 3، "عمليات تجميع األعمال" اإلشارة الواردة في 
المعيار الدولي للتقرير المالي 3 إلى اإلطار المفاهيمي للتقرير المالي دون تغيير المتطلبات المحاسبية 

لعمليات تجميع األعمال.

تحظر التعديات على معيار المحاسبة الدولي رقم 16، "الممتلكات واالالت والمعدات" على المنشأة 
الخصم - من تكلفة بند الممتلكات واالالت والمعدات - المبالغ المستلمة من بيع البنود المنتجة أثناء 

قيام الشركة بتجهيز األصل لاستخدام المقصود. وبداًل من ذلك، تقوم المنشأة بإثبات متحصات 
المبيعات هذه والتكلفة ذات الصلة في قائمة الدخل في تحدد التعديات على معيار المحاسبة الدولي 

رقم 37، "المخصصات والمطلوبات المحتملة والموجودات المحتملة" التكاليف التي تقوم الشركة 
بإدراجها عند تقييم ما إذا كان العقد سيكون خاسرا.

ُتدخل التحسينات السنوية تعديات طفيفة على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 1: "تطبيق المعايير 
الدولية للتقرير المالي ألول مرة"، والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 "األدوات المالية"، ومعيار 

المحاسبة الدولي رقم 41 : "الزراعة"، واألمثلة التوضيحية المصاحبة للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
16، "عقود اإليجار".

الفترات السنوية التي 
تبدأ في أو بعد 1 يناير 

2022م

المعيار ، التغيرات ، 
تاريخ السريانالوصفالتقديرات 

تعدیات ضیقة النطاق على، 
معیار المحاسبة الدولي رقم 1

بیان التطبيق 2 ومعیار. 
المحاسبة الدولي رقم 8

تهدف التعديات إلى تحسين عمليات اإلفصاح عن السياسة المحاسبية ومساعدة مستخدمي القوائم 
المالية على التمييز بين التغيرات في التقديرات المحاسبية والتغيرات في السياسات المحاسبية. 

الفترات السنوية تبدأ في 
او بعد 1 يناير 2023م.

المعيار الدولي للتقرير المالي 
رقم "17" عقود التأمين"، بصيغته 

المعدله في ديسمبر 2021م

يحل هذا المعيار محل المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 4، والذي يسمح حاليا
بمجموعة واسعة من الممارسات في المحاسبة عن عقود التأمين. سيغير المعيار الدولي

للتقرير المالي رقم 17 بشكل جذري المحاسبة من قبل جميع المنشآت التي تصدر
عقود التأمين وعقود األستثمار مع ميزات تشاركية تقديرية.

الفترات السنوية التي 
تبدأ في أو بعد 1 يناير 

2023م.

التعديات على معيار المحاسبة 
الدولي 12، الضريبة المؤجلة

المتعلقة بالموجودات 
وااللتزامات الناشئة عن معاملة 

واحدة

سيساعد هذا التعديل على تجنب حاالت عدم التطابق المحاسبي هذه، وبالتالي ستزيد استفادة 
المستثمرين من بيانات المقارنة. يكون ذلك من خال شركات التأمين . خيار لعرض معلومات المقارنة 

حول الموجودات المالية.  تتطلب هذه التعديات من الشركات إثبات الضرائب المؤجلة التي، عند 
اإلثبات األولي لها ، ينشأ عنها مبالغ متساوية للفروقات المؤقتة القابلة لإلستقطاع والخاضعة 

للضريبة. 

الفترات السنوية التي 
تبدأ في أو بعد 1 يناير 

2023م.

تعديات على معيار المحاسبة
الدولي رقم 1 – عرض القوائم

المالية بشأن تصنيف 
المطلوبات.

توضح هذه التعديات ضيقة النطاق على معيار المحاسبة الدولي رقم 1 "عرض القوائم المالية" أنه 
يتم تصنيف المطلوبات على أنها متداولة أو غير متداولة، اعتمادا على الحقوق الموجودة في نهاية 

فترة التقرير. ال يتأثر التصنيف بتوقعات المنشأة أو األحداث الاحقة لتاريخ التقرير. يوضح التعديل أيضا 
ما يعنيه معيار المحاسبة الدولي رقم 1 عندما يشير إلى "تسوية" التزام ما.

مؤجل حتى الفترات
المحاسبية التي ال تبدأ 

قبل 1 يناير 2024م.

تعديات على المعيار الدولي 
للتقرير المالي 10 ومعيار 

المحاسبة الدولي 28
بيع أو المساهمة في الموجودات بين المستثمر وشركتة الزميلة أو المشاريع المشتركة

متاح للتطبيق االختياري 
/ تاريخ سريان مؤجل إلى 

أجل غير محدد
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2022م و2021م

السياسات المحاسبية  3.2

تصنيف الموجودات المالية أ( 
عند االثبات األولي، تقوم المجموعة بتصنيف موجوداتها المالية وفقًا لنموذج أعمال إدارة هذه الموجودات وشروطها التعاقدية، وتقاس على النحو 

التالي:

1. الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة
يقاس األصل المالي بالتكلفة المطفأة إذا ما استوفى كًا من الشرطين التاليين مع عدم تخصيصه بالقيمة العادلة من خال قائمة الدخل:

ُيحتفظ باألصل المالي ضمن نموذج أعمال هدفه هو االحتفاظ بالموجودات المالية لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية، و• 
ينشأ عن الشروط التعاقدية لألصل المالي، في تواريخ محددة، تدفقات نقدية ُتعد -فقط -دفعات من المبلغ األصلي والفائدة على المبلغ األصلي • 

القائم )اختبار "التدفقات النقدية التي ُتعد -فقط -دفعات من المبلغ األصلي والفائدة على المبلغ األصلي القائم"(.

2. الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
أدوات الدين: يتم قياس أداة الدين بالقيمة العادلة من خال الدخل الشامل اآلخر فقط إذا استوفت كًا من الشرطين التاليين مع عدم تخصيصها 

بالقيمة العادلة من خال قائمة الدخل:

يحتفظ باألصل ضمن نموذج أعمال يتم تحقيق هدفه من خال تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع الموجودات المالية، و• 
ينشأ عن الشروط التعاقدية لألصل المالي، في تواريخ محددة، تدفقات نقدية ُتعد -فقط -دفعات من المبلغ األصلي والفائدة على المبلغ األصلي • 

القائم.

يتم قياس أدوات الدين بالقيمة العادلة من خال الدخل الشامل االخر الحقًا بالقيمة العادلة، وتدرج المكاسب والخسائر الناتجة عن التغيرات في القيمة 
العادلة في الدخل الشامل اآلخر.  بينما يتم اثبات دخل العمولة ومكاسب وخسائر تحويل العمات األجنبية في الربح أو الخسارة.

أدوات حقوق الملكية: بالنسبة ألدوات حقوق الملكية المقتناه لغير أغراض المتاجرة وعند االثبات األولي لها، يجوز للمجموعة أن تختار بشكل ال رجعة 
فيه عرض التغيرات الاحقة في القيمة العادلة ضمن الدخل الشامل اآلخر. يتم هذا االختيار على أساس كل استثمار على حده. أدوات حقوق الملكية 

المدرجة بالقيمة العادلة من خال الدخل الشامل اآلخر ال تخضع لتقييم االنخفاض في القيمة.

3. الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
تشمل الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خال قائمة الدخل، األدوات المشتقة، وأدوات حقوق الملكية المتداولة المقتناه ألغراض المتاجرة، 

وأدوات دين غير مصنفة بـ "التكلفة المطفأة" أو "بالقيمة العادلة من خال الدخل الشامل اآلخر". إضافة إلى ذلك، يجوز للمجموعة عند االثبات األولي 
أن تخصص – بشكل غير قابل للنقض – أي أصل إذا كان يفي بمتطلبات القياس بالتكلفة المطفأة، أو بالقيمة العادلة من خال الدخل الشامل اآلخر – 

بالقيمة العادلة من خال قائمة الدخل إذا كان القيام بذلك يزيل أو يقلص – بشكل جوهري – عدم التطابق المحاسبي والذي ينشأ خاف ذلك.

ال يعاد تصنيف الموجودات المالية بعد االثبات األولي لها، باستثناء قيام المجموعة بتغيير نموذج أعمالها إلدارة الموجودات المالية.

يتم أدناه شرح تفاصيل تقويم نموذج األعمال واختبار "التدفقات النقدية التي هي -فقط - دفعات من المبلغ األصلي والفائدة على المبلغ األصلي 
القائم.

تقويم نموذج األعمال
تقوم المجموعة بتقويم الهدف من نموذج األعمال الذي يتم فيه االحتفاظ باألصل على مستوى المحفظة ألن هذا يعكس بشكل أفضل طريقة إدارة 

األعمال ويتم تقديم هذه المعلومات إلى اإلدارة. تشمل المعلومات التي يتم أخذها بعين االعتبار على:

السياسات واألهداف الموضوعة للمحفظة وتطبيق تلك السياسات عمليًا. وبشكل خاص، ما إذا كانت استراتيجية اإلدارة تركز على تحقيق دخل • 
العمولة المتعاقد عليها، أو الحفاظ على معدل فائدة محدد، أو مطابقة مدة هذه الموجودات المالية مع مدة المطلوبات المالية التي تمولها تلك 

الموجودات أو تحقق التدفقات النقدية من خال بيع الموجودات.
كيفية تقويم أداء المحفظة ورفع تقرير بذلك إلى إدارة المجموعة.• 
المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال )والموجودات المالية المحتفظ بها ضمن نموذج األعمال(، وكيفية إدارة تلك المخاطر.• 
كيفية تعويض مدراء األعمال، على سبيل المثال فيما إذا تم التعويض على أساس القيمة العادلة للموجودات المدارة أو التدفقات النقدية • 

التعاقدية التي يتم تحصيلها. 
تكرار وحجم وتوقيت المبيعات في الفترات السابقة وأسباب تلك المبيعات والتوقعات بشأن نشاط المبيعات المستقبلية. • 
وبالرغم من ذلك، ال يتم النظر في المعلومات المتعلقة بنشاط المبيعات بشكل مستقل، ولكن كجزء من التقويم الشامل لكيفية تحقيق هدف • 

المجموعة المعلن إلدارة الموجودات المالية وكيفية تحقق التدفقات  النقدية.

يتم القيام بتقويم نموذج األعمال وفق تصورات متوقعة يمكن أن تحدث بصورة معقولة دون األخذ باالعتبار ما يسمى تصورات "أسوأ حالة" أو "حالة 
ضغط". وفي حالة تحقق التدفقات النقدية، بعد االثبات األولي، بشكل مختلف عن توقعات المجموعة األصلية، فإن المجموعة ال تقوم بتغيير تصنيف 

باقي الموجودات المالية المحتفظ بها ضمن نموذج األعمال، ولكن تقوم بإدراج هذه المعلومات عند تقويم الموجودات المالية المستحدثة أو المشتراة 
حديثًا في المستقبل. 

يتم قياس الموجودات المالية المقتناه ألغراض المتاجرة والتي يتم قياس أداؤها على أساس القيمة العادلة – بالقيمة العادلة من خال قائمة الدخل 
وذلك لعدم االحتفاظ بهذه الموجودات المالية لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية، أو لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع الموجودات المالية 

معًا.

تقويم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية التي هي – فقط – دفعات من المبلغ األصلي والفائدة على المبلغ األصلي 
القائم

كخطوة ثانية في عملية التصنيف الخاصة بها، تقوم المجموعة بتقويم الشروط التعاقدية لألصل المالي لتحديد ما إذا كانت تتوافق مع اختبار 
"التدفقات النقدية التي هي -فقط - دفعات من المبلغ األصلي والفائدة على المبلغ األصلي القائم".

ألغراض هذا التقويم، يمثل "المبلغ األصلي" القيمة العادلة لألصل المالي بتاريخ االثبات األولي. أما "الفائدة" فتمثل العوض مقابل القيمة الزمنية 
للنقود ومقابل مخاطر االئتمان ومخاطر االقراض األساسية األخرى المتعلقة بالمبلغ األصلي القائم خال فترة ما، وتكاليف اإلقراض األساسية األخرى 

مثل )مخاطر السيولة والتكاليف اإلدارية(، باإلضافة إلى هامش الربح.

وعند تقويم فيما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تمثل فقط دفعات من المبلغ األصلي والفائدة، تأخذ المجموعة بالحسبان الشروط التعاقدية 
لألداة، ويشمل ذلك فيما إذا كان األصل المالي يشتمل على شرط تعاقدي يمكن أن يغير توقيت أو مبلغ التدفقات النقدية التعاقدية التي ال تستوفى 

هذا الشرط. وإلجراء هذا التقويم، تأخذ المجموعة بعين االعتبار:

األحداث المحتملة التي قد تؤدي لتغير مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية.• 
ميزات الرفع المالي.• 
الدفع مقدمًا وشروط التمديد.• 
الشروط التي تحد من مطالبة المجموعة بالتدفقات النقدية من أصول معينة )على سبيل المثال ترتيبات أصل دون حق الرجوع( و .• 
الميزات التي تعدل العوض مقابل القيمة الزمنية للنقود )على سبيل المثال التعديل الدوري لمعدالت العمولة(.• 

ب(  تصنيف المطلوبات المالية
يتم في األصل اثبات كافة ودائع أسواق المال، وودائع العماء وأدوات الدين المصدرة، بالقيمة العادلة ناقًصا تكاليف المعامات. يتم في األصل اثبات 
المطلوبات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خال قائمة الدخل بالقيمة العادلة ويتم تحويل تكاليف المعامات مباشرة إلى قائمة الدخل. الحقًا، يتم 

قياس جميع المطلوبات المالیة المرتبطة بعمولة بالتکلفة المطفأة، بخاف المطلوبات المدرجة بالقیمة العادلة من خال قائمة الدخل أو في الحاالت 
التي تكون القيم العادلة مغطاة المخاطر يتم قياسها بالتكلفة المطفأة. يتم احتساب التكلفة المطفأة بعد األخذ بعين االعتبار أي خصم أو عاوة. يتم 

إطفاء الخصم أو العاوة على أساس العائد الفعلي حتى تاريخ االستحقاق وتعتبر مصاريف عموالت خاصة.

إلغاء االثبات ج( 

1.  الموجودات المالية 
تقوم المجموعة بإلغاء إثبات الموجودات المالية عند انتهاء الحقوق التعاقدية المتعلقة للتدفقات النقدية من هذه الموجودات، أو عند تحويل حقوق 

استام التدفقات النقدية التعاقدية بموجب معاملة ما يتم بموجبها تحويل ما يقارب جميع المخاطر والمنافع المصاحبة لملكية األصل المالي أو إذا لم 
تقم المجموعة بتحويل وال بإبقاء جميع المخاطر والمنافع المصاحبة لملكية األصل المالي ولم تقم باالحتفاظ بالسيطرة على األصل المالي.

وعند إلغاء اثبات أصل مالي، فإن الفرق بين القيمة الدفترية لألصل )أو القيمة الدفترية الخاصة بالجزء الذي تم إلغاء إثباته(، و )1( بين العوض المستلم 
)بما في ذلك أي أصل جديد تم الحصول عليه مطروحًا منه أي التزام جديد تم تحمله( و )2( أية مكاسب أو خسائر تراكمية تم اثباتها سابقًا ضمن الدخل 

الشامل اآلخر، يجب اثباتها ضمن الربح أو الخسارة في قائمة الدخل.

وعند بيع موجودات إلى طرف ثالث مع مقايضة إجمالي معدل العائد على الموجودات المحولة، يتم المحاسبة عن المعاملة كمعاملة تمويل مضمونة 
مشابهة لمعامات البيع وإعادة الشراء نظرًا إلبقاء المجموعة على كافة أو ما يقارب جميع المخاطر والمنافع المصاحبة لملكية هذه الموجودات.

في العمليات التي لم تقم المجموعة بتحويل، أوعدم اإلبقاء على  جميع المخاطر والمنافع المصاحبة لألصل المالي بشكل جوهري، مع إبقاء المجموعة 
على السيطرة على األصل الُمحول، فإن المجموعة تستمر في إثبات األصل الُمحول بقدر ارتباطها المستمر به، والذي يتم تحديده بقدر تعرضها للتغيرات 

في قيمة األصل المحول.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2022م و2021م

وفي بعض العمليات تبقى المجموعة على التزام خدمة األصل المالي المحول مقابل أتعاب. يتم إلغاء اثبات األصل المحول إذا كانت تنطبق عليه شروط 
إلغاء االثبات. يتم إثبات إما أصل خدمة أو التزام خدمة مقابل عقد الخدمة ذلك، إذا كان من المتوقع لألتعاب التي سيتم استامها أن تكون أكثر من 

التعويض الكافي مقابل الخدمة )أصل( أو إذا كان من المتوقع لألتعاب التي سيتم استامها أن تكون اقل من التعويض الكافي مقابل الخدمة )التزام(.

2.  المطلوبات المالية 
تقوم المجموعة بإلغاء إثبات التزام مالي عند سداد التزاماتها التعاقدية أو الغاؤها أو انتهاء مدتها.

د(  تعديالت على الموجودات المالية والمطلوبات المالية

1. الموجودات المالية
في حالة تعديل شروط أصل مالي ما، تقوم المجموعة بتقويم فيما إذا كانت التدفقات النقدية لألصل المعدل مختلفة جوهريًا. وإذا كانت التدفقات 
النقدية مختلفة جوهريًا ، يتم اعتبار الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من األصل المالي األصلي منتهية. وفي هذه الحالة، يتم إلغاء اثبات األصل 

المالي األصلي مع االعتراف بالفرق المثبت ضمن مكاسب أو خسائر إلغاء االثبات ويتم إثبات أصل مالي جديد بالقيمة العادلة.

وإذا لم تختلف التدفقات النقدية من األصل المالي المعدل المدرج بالتكلفة المطفأة ، فإن التعديل ال يؤدي إلى إلغاء إثبات األصل المالي. وفي هذه 
الحالة، تقوم المجموعة بإعادة احتساب إجمالي القيمة الدفترية لألصل المالي وإثبات المبلغ الناتج عن تعديل إجمالي القيمة الدفترية كمكاسب أو 

خسائر تعديل، وتحمل في الربح أو الخسارة في قائمة الدخل. وفي حالة إجراء هذا التعديل بسبب صعوبات مالية يواجهها المقترض، يتم عرض المكاسب 
أو الخسائر سويًا مع خسائر االنخفاض في القيمة. وفي حاالت أخرى، يتم عرضها كدخل عمولة.

2. المطلوبات المالية 
تقوم المجموعة بإلغاء إثبات التزام  مالي ما وذلك عندما يتم تعديل شروطه وعندما تختلف التدفقات النقدية لالتزام المعدل بشكل جوهري. وفي 

مثل هذه الحالة، يتم اثبات التزام مالي جديد بناًء على الشروط المعدلة بالقيمة العادلة، ويتم اثبات الفرق بين القيمة الدفترية لالتزام المالي  الذي تم 
استنفاذه وااللتزام المالي الجديد مع الشروط المعدلة في الربح أو الخسارة في قائمة الدخل.

إذا لم ينتج عن التعديل تدفقات نقدية مختلفة اختاًفا جوهرًيا، فإن التعديل ال يؤدي إلى إلغاء االثبات. استناًدا إلى التغيير في التدفقات النقدية 
المخصومة بسعر الفائدة الفعلي األصلي، تسجل المجموعة مكاسب أو خسارة تعديل. تعتبر المجموعة التعديل الجوهري استناًدا إلى عوامل نوعية ينتج 

عنها فرق بين القيمة الحالية المخصومة المعدلة والقيمة الدفترية األصلية للمطلوبات المالية التي تبلغ أو تزيد عن عشرة بالمائة.

االنخفاض في القيمة هـ( 
تقوم المجموعة بإثبات مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة على األدوات المالية التالية التي ال يتم قياسها بالقيمة العادلة من خال قائمة الدخل:

سندات استثمار الديون• 
مستحق من أرصدة البنوك• 
عقود الضمانات المالية الصادرة• 
قروض وسلف، و• 
التزامات القروض.• 

تقوم المجموعة بقياس مخصصات الخسائر بمبلغ يساوي خسارة االئتمان المتوقعة على أساس العمر الزمني، بإستثناء األدوات المالية التالية والتي يتم 
قياس بخسارة ائتمان متوقعة على مدى 12 شهرًا:

سندات الدين االستثمارية التي تبين بأن لها مخاطر ائتمان منخفضة بتاريخ التقرير المالي، و• 
األدوات المالية األخرى التي لم تزداد مخاطر االئتمان الخاصة بها بشكل جوهري منذ االثبات األولي لها.• 

تعتبر المجموعة بأن أداة الدين لها مخاطر ائتمانية منخفضة عندما تعادل درجة تصنيف مخاطر االئتمان لها درجة تصنيف اإلستثمار المتعارف عليها 
عالميًا بـ " الدرجة األولى " أي تصنيف ائتماني BBB أو أعلى(

تمثل الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى 12 شهرًا جزء من الخسائر االئتمانية المتوقعة الناتجة عن أحداث تعثر تتعلق باألداة المالية والتي يمكن أن 
تحدث خال 12 شهر بعد تاريخ التقرير  المالي.

قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة
تمثل الخسائر االئتمانية المتوقعة تقدير اإلحتمالية المرجح للخسائر االئتمانية، ويتم قياسها على النحو التالي:

بالنسبة للموجودات المالية ذات مستوى ائتماني غير منخفض بتاريخ إعداد التقرير المالي: بالقيمة الحالية لكل العجز النقدي )أي الفرق بين • 
التدفقات النقدية التعاقدية التي تكون واجبة السداد للمنشأة بموجب العقد؛ وبين التدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة الحصول عليها( .

بالنسبة للموجودات المالية ذات مستوى ائتماني منخفض بتاريخ إعدادالتقرير المالي: بالفرق بين إجمالي القيمة الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات • 
النقدية المستقبلية المقدرة.

بالنسبة اللتزامات القروض غير المسحوبة: بالقيمة الحالية للفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية واجبة السداد للمجموعة في حالة سحب االلتزام • 
والتدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة استامها.

عقود الضمانات المالية: المدفوعات المتوقعة لتعويض حاملها مطروحًا منه أي مبالغ تتوقع المجموعة استردادها.• 

إعادة هيكلة الموجودات المالية
في حالة التفاوض على شروط األصل المالي أو تعديلها، أو استبدال أحد الموجودات المالية الحالية بأصل جديد نتيجة صعوبات مالية يواجهها المقترض، 

يتم إجراء تقويم للتأكد فيما إذا كان يجب إلغاء اثبات األصل المالي وقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة على النحو التالي:

إذا لم يؤدي التعديل المتوقع إلى إلغاء إثبات األصل الحالي، فإن التدفقات النقدية المتوقعة الناتجة عن األصل المالي المعدل يتم إدراجها عند • 
احتساب العجز النقدي الناتج عن األصل الحالي.

إذا أدى التعديل المتوقع إلى إلغاء اثبات األصل الحالي، فإن القيمة العادلة المتوقعة لألصل الجديد يتم معاملتها كتدفقات نقدية نهائية من • 
األصل المالي الحالي بتاريخ إلغاء اثباته. يدرج هذا المبلغ عند حساب العجز النقدي لألصل المالي الحالي الذي تم خصمه اعتبارًا من التاريخ المتوقع 

إللغاء االثبات حتى تاريخ التقرير المالي باستخدام معدل العمولة الفعلي األصلي على األصل المالي الحالي.

الموجودات المالية ذات مستوى ائتماني منخفض
بتاريخ التقرير المالي، تقوم المجموعة بإجراء تقويم للتأكد فيما إذا كانت الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة وأدوات الدين المدرجة بالقيمة 

العادلة من خال الدخل الشامل اآلخر، ذات مستوى ائتماني منخفض. يعتبر األصل المالي بأنه ذو مستوى ائتماني منخفض عند وقوع حدث أو أكثر 
الذي يكون له تأثير هام على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة من ذلك األصل المالي.

ومن األدلة على أن األصل المالي ذو مستوى ائتماني منخفض، فيما يلي البيانات التي يمكن ماحضتها:

صعوبة مالية جوهرية يواجهها المقترض أو المصدر.• 
خرق العقد مثل التعثر في السداد أو تجاوز موعد االستحقاق، أو• 
إعادة هيكلة القرض أوالسلفة من قبل المجموعة وفق شروط معينة.• 
احتمال دخول المقترض في االفاس أو إعادة هيكلة مالية اخرى.• 
إختفاء سوق نشطة لتلك األداة المالية بسبب صعوبات مالية.• 

إن القرض الذي يعاد التفاوض بشأنه بسبب تدهور حالة المقترض يعتبر عادة ذا مستوى ائتماني منخفض ما لم يكن هناك دليًا على أن مخاطر عدم 
استام التدفقات النقدية التعاقدية قد انخفضت بشكل جوهري وأنه ال توجد مؤشرات أخرى على االنخفاض في القيمة. 

عند إجراء تقويم لتحديد فيما إذا كان االستثمار في الديون السيادية ذا مستوى ائتماني منخفض، فإن المجموعة تنظر في العوامل التالية:

تقويم السوق للجدارة االئتمانية بناء على عوائد السندات.• 
تقييمات وكاالت التصنيف للجدارة االئتمانية.• 
قدرة البلد على الوصول إلى أسواق المال بخصوص إصدار سندات جديدة.• 
احتمال إعادة هيكلة القرض مما يؤدي إلى تكبد حامل ارتباط القرض لخسائر من خال االعفاء اإللزامي أو غير اإللزامي من السداد.• 
آليات الدعم الدولية الموضوعة لتأمين الدعم الازم كمقرض أخير لذلك البلد، والنية  التي تعكسها البيانات العامة من الحكومات والوكاالت • 

الستخدام هذه اآلليات. ويشمل ذلك تقييما لعمق تلك اآلليات )وبغض النظر عن النية السياسية( وعما إذا كانت هناك القدرة على الوفاء بالشروط 
المطلوبة.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2022م و2021م

عرض مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة في قائمة المركز المالي
يتم عرض مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة في قائمة المركز المالي على النحو التالي:

الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة : تظهر كخصم من إجمالي القيمة الدفترية للموجودات.• 
التزامات القروض وعقود الضمانات المالية: تظهر بشكل عام، كمخصص.• 
عندما تشتمل األداة المالية على مكون ارتباط تم سحبه ومكون لم يتم سحبه، وال تستطيع المجموعة تحديد الخسائر االئتمانية المتوقعة لمكون • 

االرتباط للقرض بشكل مستقل عن مكون االرتباط الذي تم سحبه؛ تقوم المجموعة بعرض مخصص خسائر مجمع لكا المكونين. يتم عرض المبلغ 
المجمع كخصم من إجمالي القيمة  الدفترية لمكون االرتباط الذي تم سحبه. يتم إظهار أي فائض من مخصص الخسائر عن إجمالي القيمة الدفترية 

لمكون االرتباط الذي تم سحبه كمخصص
أدوات الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خال الدخل الشامل اآلخر: تقوم المجموعة بإثبات مخصص خسائر للموجودات المالية المقاسة بالقيمة • 

العادلة من خال الدخل الشامل اآلخر في قائمة الدخل الشامل اآلخر، والتي لن تخفض القيمة الدفترية للموجودات المالية في قائمة المركز 
المالي.

الشطب
يتم شطب القروض وأدوات الدين )إما جزئيًا أو كليًا( عند عدم وجود توقعات معقولة الستردادها. ال تزال تخضع الموجودات المالية المشطوبة ألنشطة 

التعزيز امتثااًل إلجراءات المجموعة بشأن استرداد المبالغ المستحقة. وفي حالة زيادة المبلغ المراد شطبه عن مخصص الخسارة المتراكم، يعامل الفرق 
أواًل كإضافة إلى المخصصات التي يتم تطبيقها بعد ذلك مقابل إجمالي القيمة الدفترية. يتم قيد أية مبالغ مستردة الحقة إلى مخصص انخفاض قيمة 

خسائر االئتمان.

بطاقات االئتمان والتسهيالت األخرى
يتضمن عرض منتجات البنك مجموعة متنوعة من تسهيات السحب على المكشوف للشركات، األفراد وبطاقات االئتمان بشكل أساسي على أساس 

غير ملزم، حيث يحق للبنك إلغاء أو تقليل التسهيات مع إشعار يوم واحد. واستناًدا إلى الطبيعة غير الملتزمة لهذه المخاطر والخبرة السابقة وتوقعات 
البنك، فإن الفترة التي يحسب فيها البنك الخسائر االئتمانية المتوقعة لهذه المنتجات هي أقل من عام واحد بالنسبة للسحب على المكشوف للشركات 

وما يصل إلى عامين لبطاقات االئتمان واألفراد. إن التقييم المستمر على ما إذا كانت هنالك زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان قد حدثت لمثل هذه 
التعرضات لمنتج يشبه منتجات اإلقراض األخرى التي تستند إلى التحوالت في الدرجة االئتمانية الداخلية للعميل، وحيثما ينطبق ذلك على أساس قواعد 

أيام تجاوز االستحقاق )DPD(. يعتمد معدل الفائدة المستخدم لخصم الخسائر االئتمانية المتوقعة لبطاقات االئتمان على متوسط معدل الفائدة 
الفعلي المتوقع االعتراف به على مدى الفترة المتوقعة للتعرض للتسهيات. يتم احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة، بما في ذلك تقدير الفترة 

المتوقعة للتعرض ومعدل الخصم، على أساس فردي للشركات وعلى أساس جماعي لألفراد. يتم إجراء التقييمات الجماعية بشكل منفصل لمحافظ 
التسهيات ذات خصائص مخاطر االئتمان المماثلة.

الضمانات المالية والتزامات القروض و( 
إن الضمانات المالية هي عقود تتطلب من المجموعة القيام بدفع مبالغ محددة لتعويض حامل العقد عن الخسارة التي يتكبدها بسبب فشل مدين 

محدد في القيام بالسداد في الموعد المحدد وفق شروط أداة الدين. أما التزامات القروض فهي تعهدات مؤكدة لمنح االئتمان وفق شروط وأحكام 
محددة سلفًا.

يتم، في األصل، قياس الضمانات المالية الصادرة أو االلتزامات لمنح القروض بأسعار تقل عن معدالت العمولة السائدة في السوق مبدئيًا بالقيمة 
العادلة وتطفأ القيمة العادلة األولية على مدى فترة الضمان أو االلتزام، وبعد ذلك، يتم قياسها بالمبلغ غير المطفأ أو مبلغ مخصص الخسارة، أيهما 

أعلى.

لم تقم المجموعة بإصدار التزامات قروض يتم قياسها بالقيمة العادلة من خال قائمة الدخل. بالنسبة اللتزامات القروض األخرى تقوم المجموعة بأثبات 
مخصص خسارة على أساس المتطلبات المتعلقة بالخسائر االئتمانية المتوقعة.

المنحة الحكومية ز( 
يقوم البنك بإثبات المنحة الحكومية المتعلقة بالدخل عند وجود تأكيدات معقولة بأنه سيتم استام المنحة وأن البنك سيلتزم بالشروط المتعلقة بها. 

تعامل المنفعة من الوديعة الحكومية بمعدل ربح يقل عن المعدالت السائدة في السوق كمنحة حكومية تتعلق بالدخل. يتم اثبات وقياس معدل الربح 
على الوديعة بأقل من المعدالت السائدة في السوق وفقًا للمعيار الدولي للتقرير المالي 9 – األدوات المالية. ان المنفعة من الوديعة بمعدل ربح 

يقل عن المعدالت السائدة في السوق يتم قياسها كفرق بين القيمة العادلة األولية للوديعة والتي يتم تحديدها وفقًا للمعيار الدولي للتقرير المالي 
9، والمتحصات المستلمة. يتم المحاسبة عن المنفعة وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي 20. يتم اثبات المنحة الحكومية في قائمة الدخل الموحدة وفق 

أسس منتظمة على مدى الفترات التي يقوم فيها البنك بإثبات التكاليف ذات العاقة التي سيتم التعويض عنها. يتم إثبات دخل المنحة فقط عندما 
يكون المستفيد النهائي هو البنك. 

إثبات اإليرادات / المصاريف  ح( 

دخل ومصاريف العموالت الخاصة
يتم اثبات دخل ومصاريف العموالت الخاصة في الربح أو الخسارة باستخدام طريقة العمولة الفعلي. يمثل معدل العمولة الفعلي السعر الذي يخصم 

بالضبط الدفعات أو المقبوضات النقدية المستقبلية المتوقعة على مدى العمر المتوقع لألداة المالية إلى التكلفة المطفأة لألداة المالية.

وعند احتساب معدل العمولة الفعلي لألدوات المالية، بخاف الموجودات ذات المستوى االئتماني المنخفض، تقوم المجموعة بتقدير التدفقات 
النقدية المستقبلية بعد األخذ بعين االعتبار كافة الشروط التعاقدية لألداة المالية وليس الخسائر االئتمانية المتوقعة.

بالنسبة للموجودات المالية ذات المستوى االئتماني المنخفض، يتم استخدام معدل العمولة الفعلي المعدل بمخاطر االئتمان باستخدام التدفقات 
النقدية المستقبلية المقدرة شامًا الخسائر االئتمانية المتوقعة.

يشتمل احتساب معدل العمولة الفعلي على تكاليف المعامات واألتعاب والنقاط المدفوعة أو المستلمة التي تعتبر جزءًا مكمًا من معدل العمولة 
الفعلي. تشتمل تكاليف المعامات على تكاليف عرضية تتعلق مباشرة باقتناء أو إصدار أصل مالي أو إلتزام مالي.

قياس التكلفة المطفأة ودخل العموالت الخاصة
تمثل التكلفة المطفأة ألصل مالي ما أو التزام مالي ما المبلغ الذي يتم به قياس األصل المالي أو االلتزام المالي عند االثبات األولي مطروحًا منه 

المبلغ األصلي المدفوع، وزائدًا أو ناقصًا اإلطفاء المتراكم باستخدام طريقة معدل العمولة الفعلي ألي فرق بين المبلغ األولي والمبلغ بتاريخ 
االستحقاق، بعد تعديله، بالنسبة للموجودات المالية بمخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة. يمثل إجمالي القيمة الدفترية ألصل مالي ما التكلفة 

المطفأة ألي أصل مالي قبل تعديلها بمخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة. عند احتساب دخل أو مصروف العمولة، يطبق معدل العمولة الفعلي على 
إجمالي القيمة الدفترية لألصل )عندما يكون األصل ليس ذا مستوى ائتماني منخفض( أو على التكلفة المطفأة لالتزام.

بالنسبة للموجودات المالية التي يصبح مستواها االئتماني منخفض بعد االثبات األولي، ويتم احتساب دخل العمولة باستخدام معدل العمولة الفعلي 
على التكلفة المطفأة لألصل المالي. وفي الحاالت التي لم يعد فيها األصل ذي مستوى ائتماني منخفض، فإنه يتم احتساب دخل العمولة على أساس 

اإلجمالي.

بالنسبة للموجودات المالية التي كانت ذات مستوى ائتماني منخفض عند االثبات األولي لها، يتم احتساب دخل العمولة وذلك بتطبيق معدل العمولة 
الفعلي المعدل بمخاطر االئتمان على التكلفة المطفأة لألصل. ال يتم احتساب دخل العمولة على أساس اإلجمالي حتى لو تحسنت مخاطر االئتمان على 

األصل.

دخل األتعاب والعموالت
يتم إثبات دخل األتعاب والعموالت عند تقديم الخدمة. أما أتعاب االرتباطات لمنح القروض والتي غالبا ما يتم استخدامها، فيتم تأجيلها مع التكلفة 

المباشرة المتعلقة بها ويتم إثباتها كتعديل للعائد الفعلي عن تلك القروض. وفي الحاالت التي اليتوقع فيها بأن تؤدي االرتباطات المتعلقة بالقروض 
إلى استخدام القرض، يتم اثبات اتعاب االرتباطات لمنح القروض بطريقة القسط الثابت على مدى فترة االرتباط. أما أتعاب المحافظ المدارة والخدمات 

االستشارية اإلدارية يتم إثباتها على أساس نسبي - زمني طبقًا لعقود الخدمات. األتعاب المستلمة عن إدارة األصول وإدارة الثروات وخدمات التخطيط 
المالي وخدمات الحفظ والخدمات المماثلة األخرى التي يتم تقديمها يتم إثباتها على مدى الفترة التي يتم خالها تقديم هذه الخدمات.

أخرى
يتم اثبات توزيعات األرباح عند اإلقرار بأحقية المجموعة الستامها. تشمل نتائج أنشطة المتاجرة جميع المكاسب والخسائر الناتجة عن التغيرات في 

القيمة العادلة ودخل ومصاريف العموالت الخاصة للموجودات والمطلوبات المالية المقتناة ألغراض المتاجرة.

تقديم الخدمات
تقدم المجموعة خدمات متنوعة لعمائها. ويتم تقديم هذه الخدمات إما بشكل منفصل أو كحزمة مع خدمات أخرى. تبين للمجموعة بأن اإليرادات 

الناتجة عن تقديم الخدمات المختلفة المتعلقة بتداول األسهم، وإدارة الصناديق، وتمويل التجارة، وتمويل الشركات، والخدمات االستشارية، والخدمات 
المصرفية األخرى، يجب أن يتم االعتراف بها عند تقديم الخدمات، أي عند الوفاء بالتزام األداء. بينما بالنسبة للرسوم المتعلقة باألداء الذي يتم الوفاء به 

بمرور الوقت، يقوم البنك بإثبات اإليرادات خال الفترة الزمنية.

دخل الوساطة
يتم إثبات دخل الوساطة عندما يتم تنفيذ المعامات ذات العاقة نيابة عن العماء بالسعر المتفق عليه في العقد مع العماء، ناقصا الخصومات 

وخصومات الكمية. يتم الوفاء بالتزام أداء المجموعة عندما تقوم المجموعة بتنفيذ المعاملة بالنيابة عن العماء، مما يؤدي إلى اإلثبات الفوري 
اإليرادات، حيث لن يكون للمجموعة أي تعهدات أخرى.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2022م و2021م

رسوم إدارة األصول
يتم االعتراف برسوم إدارة الموجودات على أساس نسبة مئوية ثابتة من صافي األصول الخاضعة لإلدارة )"المستندة إلى الموجودات"( ، أو نسبة 

من العائدات من صافي الموجودات )"على أساس العوائد"( ، أو النسبة المئوية لرأس المال المنشور / المتزايد وفًقا للشروط واألحكام المعمول بها  
وعقود الخدمة مع العماء واألموال. تنسب المجموعة اإليرادات من رسوم اإلدارة إلى الخدمات المقدمة خال الفترة ، ألن الرسوم تتعلق على وجه 

التحديد بجهود المجموعة لتحويل الخدمات لتلك الفترة. نظًرا ألن رسوم إدارة األصول ال تخضع السترداد الحقوق ، ال تتوقع اإلدارة أي عكس كبير 
لإليرادات المعترف بها سابًقا.

تعوض هذه الرسوم وتساهم في التزام األداء الفردي ، وسيتم الوفاء بالتزام المجموعة بشكل عام عند توفير هيكل وصاية قانوني غير مقيد ، وبالتالي 
يتم االعتراف به بمرور الوقت عند تنفيذ الخدمات اإلجمالية.

ايرادات الخدمات  االستشارية واالستثمارية المصرفية
يتم االعتراف بإيرادات الخدمات االستشارية واالستثمارية المصرفية عندما يتم تحديد الخدمات على أنها مكتملة وفًقا لاتفاقية األساسية بناًء على 

التزامات األداء التي يتم الوفاء بها ، واالتفاق عليها مع العميل والفواتير ، على النحو المنصوص عليه بشكل عام بموجب شروط المهمة.

يتم االعتراف بإيرادات رسوم اإلبعاد على مدى فترة زمنية ويرتبط بشكل عام بتوقيت التزام األداء )أي شهرًيا ، ربع سنوًيا ، إلخ(.

يتم االعتراف برسوم النجاح عند الوفاء بالتزامات األداء. على سبيل المثال ، إما عند أداء خدمات االستشارات المالية أو إتمام اتفاقية االكتتاب.

رسوم االكتتاب
يتم االعتراف برسوم االكتتاب عندما تقدم المجموعة جميع الخدمات للُمصدر ويحق لها تحصيل الرسوم من الُمصدر دون أي التزامات مالية مرتبطة 

بالرسوم. يتم عرض إيرادات االكتتاب بالصافي بعد المصروفات المتعلقة بالمعامات.

رسوم الحفظ
يتم استام رسوم الحفظ مقدًما ويتم إطفاءها على مدار فترة الخدمة )الدخل المؤجل(.

برنامج والء للعمالء ط( 
تقدم المجموعة برنامج والء للعماء )نقاط المكافآت المشار إليها هنا باسم "نقاط حصاد"( والتي تسمح لألعضاء من حملة البطاقات استرداد النقاط 
التي يمكن استبدالها بمنافذ معينة للشركاء. تقوم المجموعة بتخصيص جزء من سعر المعاملة )رسم تبادل( لنقاط حصاد الممنوحة للعماء من حملة 
البطاقات، على أساس سعر البيع المستقل النسبي. يتم تأجيل مبلغ اإليرادات المخصصة لنقاط حصاد واإلفصاح عنها في قائمة الدخل الموحدة عند 

استرداد نقاط المكافأة. يتم تعديل المبلغ التراكمي لالتزامات التعاقدية المتعلقة بنقاط حصاد غير المستردة بمرور الوقت بناًء على الخبرة الفعلية 
واالتجاهات الحالية فيما يتعلق بعملية االسترداد.

أسس توحيد القوائم المالية ي( 
تشمل هذه القوائم المالية الموحدة السنوية، القوائم المالية لبنك الرياض وشركاته التابعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر من كل سنة. ويتم 

إعداد القوائم المالية للشركات التابعة لنفس السنة المالية للبنك باستخدام سياسات محاسبية مماثلة.

الشركات التابعة هي المنشآت المستثمر فيها التي تسيطر عليها المجموعة. وتسيطر المجموعة على المنشأة المستثمر فيها عند تعرضها لمخاطر 
أو يكون لديه حقوق في العوائد المتغيرة من خال مشاركتها في المنشأة المستثمر فيها، ويكون لديها القدرة في التأثير على تلك العوائد من خال 

سيطرتها على المنشأة المستثمر فيها. يتم توحيد القوائم المالية للشركات التابعة مع القوائم المالية الموحدة للمجموعة بتاريخ انتقال السيطرة عليها، 
ويتوقف توحيد هذه القوائم المالية بتاريخ توقف المجموعة عن هذه السيطرة.

يتم استبعاد األرصدة بين المجموعة وشركاتها التابعة، وأي دخل أو مصروف قد ينشأ من المعامات المتداخلة بين شركات المجموعة عند إعداد 
القوائم المالية الموحدة.

وبشكل عام، هناك افتراض بأن تملك أغلبية حقوق التصويت ينتج عنه سيطرة. على أية حال، وتحت ظروف خاصة قد تمارس المجموعة السيطرة 
بملكية حصص أقل من 50٪، وفي أحيان أخرى قد ال تستطيع ممارسة السيطرة حتى مع تملك حصص أكثر من 50٪ من أسهم المنشأة. وعند تقويم 
ما إذا كان لدى المجموعة السلطة على المنشأة المستثمر فيها وبالتالي السلطة على عوائدها المتغيرة، تنظر المجموعة إلى الحقائق والظروف ذات 

الصلة، والتي تشمل: 

تصميم المنشأة المستثمر فيها والغرض منها. • 
األنشطة ذات الصلة وكيفية اتخاذ القرارات بخصوص هذه األنشطة وهل المجموعة تستطيع أن توجه هذه األنشطة. • 
الترتيبات التعاقدية مثل حقوق الشراء وحقوق البيع وحقوق التصفية. • 
ما إذا كانت المجموعة معرضه لمخاطر أو لديها حقوق في العوائد المتغيرة من ارتباطها بالمنشأة المستثمر فيها، وقدرتها على التأثير في تذبذب • 

هذه العوائد. 

تتم المحاسبة عن التغير في حصص الملكية في منشأة تابعة )مع عدم فقدان السيطرة( كمعاملة حقوق الملكية. فإذا فقدت المجموعة السيطرة 
على الشركة التابعة، يتم التوقف عن اثبات الموجودات ذات العاقة )بما في ذلك الشهرة( والمطلوبات وحقوق الملكية غير المسيطرة وعناصر حقوق 

الملكية االخرى، ويتم اثبات المكاسب والخسائر الناتجة عن ذلك في الربح او الخسارة، ويتم اثبات أي استثمار متبقي بالقيمة العادلة بتاريخ فقدان 
السيطرة.

صناديق االستثمار 
تعمل المجموعة مديرا لعدد من صناديق االستثمار. ولتحديد ما إذا كانت المجموعة تسيطر على صندوق استثمار، يتم التركيز على تقويم المنافع 

االقتصادية اإلجمالية للمجموعة في الصندوق )تتضمن أي عموالت مسجلة أو اتعاب اإلدارة المتوقعة(، وعلى حقوق المستثمرين في اقالة مدير 
الصندوق. وبناًء على ذلك، تبين للمجموعة أنها تعمل كوكيل للمستثمرين في جميع الحاالت، وبالتالي لم يتم توحيد هذه الصناديق. 

تعتبر المجموعة طرفًا في بعض المنشآت ذات األغراض الخاصة ، وذلك بشكل أساسي لغرض تسهيل بعض ترتيبات التمويل المتوافقة مع الشريعة 
اإلسامية. خلصت المجموعة إلى أنه ال يمكن توحيد هذه الكيانات في بياناتها المالية حيث ال يمكنها السيطرة على هذه الشركات ذات األغراض 

الخاصة.

االستثمار في الشركات الزميلة ك( 
تقيد االستثمارات في الشركات الزميلة في قائمة المركز المالي الموحدة بالتكلفة زائدا التغيرات التي تطرأ على حصة المجموعة لما بعد الشراء في 
صافي موجودات الشركة الزميلة ناقصا االنخفاض في قيمة االستثمارات الفردية. ويتم في االصل اثبات االستثمارات في الشركات الزميلة بالتكلفة 

وتتم المحاسبة عنها الحقًا وفقًا لطريقة حقوق الملكية. الشركة الزميلة هي منشأة تمارس المجموعة تأثيرا هاما )وليس سيطرة( على سياساتها المالية 
والتشغيلية، وال تعتبر سيطرة وال مشروعًا مشتركًا. يمثل التأثير الهام المقدرة على المساهمة في اتخاذ القرارات والسياسات المالية والتشغيلية 

للشركة المستثمر فيها، وليس السيطرة أو السيطرة المشتركة على تلك السياسات. يتم اثبات حصة المجموعة في أرباح أو خسائر الشركة الزميلة لما 
بعد الشراء في قائمة الدخل الموحدة. ويتم اثبات حصتها في التغيرات لما بعد الشراء في الدخل الشامل االخر في االحتياطيات. تخفض توزيعات االرباح 

المستلمة من الشركات المستثمر فيها من القيمة الدفترية لاستثمار وبموجب طريقة حقوق الملكية، يقيد االستثمار في الشركة الزميلة في قائمة 
المركز المالي بالتكلفة زائدا التغيرات التي تطرأ على حصة المجموعة في صافي موجودات الشركة الزميلة لما بعد الشراء. يتم اظهار حصة المجموعة 

في ارباح الشركة الزميلة في قائمة الدخل الموحدة.

األدوات المالية المشتقة ومحاسبة تغطية المخاطر ل( 
كما يسمح به المعيار الدولي للتقرير المالي 9، اختارت المجموعة االستمرار في المحاسبة عن تغطية المخاطر طبقًا للمتطلبات المنصوص عليها في 

معيار المحاسبة الدولي 39.

األدوات المالية المشتقة والتي تتضمن عقود الصرف األجنبي ومقايضات أسعار العموالت الخاصة وخيارات العمات )المكتتبة والمشتراة(، يتم في 
االصل اثباتها بالقيمة العادلة بتاريخ ابرام عقد المشتقات، ويتم إثبات تكلفة العملية في قائمة الدخل الموحدة، ويتم إعادة قياسها الحقًا بالقيمة 

العادلة. وتدرج كافة المشتقات بقيمتها العادلة ضمن الموجودات وذلك عندما تكون القيمة العادلة لها إيجابية، وضمن المطلوبات عندما تكون القيمة 
العادلة لها سلبية. وتحدد القيمة العادلة بالرجوع إلى األسعار المتداولة بالسوق ونماذج خصم التدفقات النقدية ونماذج التسعير، حسب ما هو مائم. 

وتعتمد معالجة التغييرات في القيمة العادلة للمشتقات على تصنيفها في أي من الفئات التالية:  

المشتقات المقتناة ألغراض المتاجرة   )1
تدرج أي تغيرات في القيمة العادلة للمشتقات المقتناة ألغراض المتاجرة مباشرة في قائمة الدخل الموحدة ويفصح عنها ضمن دخل/خسائر المتاجرة. 

وتتضمن المشتقات المقتناة ألغراض المتاجرة أيضًا على تلك المشتقات التي ال تخضع لمحاسبة تغطية المخاطر المبينة أدناه.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2022م و2021م

محاسبة تغطية المخاطر  )2
تدرج المجموعة بعض المشتقات كأدوات تغطية المخاطر في عاقات تحوط مؤهلة. 

وألغراض محاسبة تغطية المخاطر، فإن تغطية المخاطر تصنف إلى فئتين هما )أ( تغطية مخاطر القيمة العادلة والتي تغطي التعرض لمخاطر التغيرات 
في القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات أو االلتزامات المؤكدة غير المغطاة أو جزء محدد من الموجودات أو المطلوبات أو إلتزامات مؤكدة 

مرتبطة بمخاطر محددة قد تؤثر على صافي الربح أو الخسارة المعلنة. )ب( تغطية مخاطر التدفقات النقدية والتي تغطي التعرض لمخاطر التغيرات في 
التدفقات النقدية سواء كانت متعلقة بمخاطر محددة مرتبطة بالموجودات أو المطلوبات المسجلة أو العمليات المتوقع حدوثها بنسبة عالية والتي 

تؤثر على صافي الربح أو الخسارة المعلنة. 

ولكي تكون المشتقات مؤهلة لمحاسبة تغطية المخاطر، فإنه يتوقع بأن تكون تغطية المخاطر ذات فاعلية عالية، أي أن التغيرات في القيمة العادلة 
أو التدفقات النقدية الخاصة بأداة تغطية المخاطر يجب أن تغطى بشكل فعال التغيرات التي طرأت على البند الذي تمت تغطية مخاطره، ويجب أن 
تكون هذه التغيرات قابلة للقياس بشكل موثوق به. وعند بداية تغطية المخاطر، يجب توثيق استراتيجية وأهداف إدارة المخاطر بما في ذلك تحديد 

أداة تغطية المخاطر والبند المراد تغطيته وطبيعة المخاطر المغطاة وطريقة تقييم المجموعة مدى فاعلية تغطية المخاطر، وتبعا لذلك يجب تقويم 
وتحديد مدى فعالية تغطية المخاطر بصورة مستمرة.

)أ(  تغطية مخاطر القيمة العادلة 
قد يكون لتخصيص المشتقات كأداة لتغطية مخاطر التغير في القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات المسجلة أو لالتزامات المؤكدة تأثير على 

قائمة الدخل الموحدة، وتدرج أية مكاسب أو خسائر ناشئة عن إعادة قياس أدوات تغطية المخاطر بقيمتها العادلة مباشرة في قائمة الدخل الموحدة. 
ويتم تسوية الجزء المتعلق بالبند الذي تمت تغطية مخاطره مقابل القيمة الدفترية لذلك البند ويدرج في قائمة الدخل الموحدة. أما البنود المغطاة 

والتي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة، ففي الحاالت التي تتوقف فيها تغطية مخاطر القيمة العادلة لألدوات المالية المرتبطة بعموالت خاصة عن 
الوفاء بشرط محاسبة تغطية المخاطر، أو عند بيعها، أو ممارستها، أو إنهاؤها، يتم إطفاء الفرق بين القيمة الدفترية للبنود المغطاة والقيمة اإلسمية 

على مدى العمر المتبقي لألداة المالية على أساس العائد الفعلي. وإذا تم إلغاء اثبات البند الذي تمت تغطية مخاطره، يتم إثبات تسوية القيمة العادلة 
غير المطفأة على الفور في قائمة الدخل الموحدة.

)ب(   تغطية مخاطر التدفقات النقدية
عندما يتم تخصيص أحد المشتقات على أنها أداة لتغطية تقلبات التدفقات النقدية المتعلقة بمخاطر مرتبطة بأصل أو إلتزام مسجل أو مرتبط بعملية 

مالية متوقع احتمال حدوثها بنسبة عالية والتي قد يكون لها تأثير على قائمة الدخل الموحدة، فيتم إثبات الجزء الخاص بالربح والخسارة الناجمة عن أداة 
تغطية المخاطر – التي تم تحديدها على أنها تغطية فعالة - مباشرة في الدخل الشامل االخر، والجزء غير الفعال، إن وجد يتم إثباته في قائمة الدخل 
الموحدة. بالنسبة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية التي لها تأثير على المعامات المستقبلية، يتم تحويل الربح أو الخسارة المدرجة في االحتياطيات 

األخرى إلى قائمة الدخل الموحدة خال نفس الفترة التي أثرت فيها معاملة التغطية على قائمة الدخل الموحدة. وعندما ينتج من المعامات المغطاة 
المتوقعة إثبات أصل غير مالي أو التزام غير مالي، يجب ادراج االرباح والخسائر المتعلقة بها المثبتة سابقا في الدخل الشامل االخر مباشرة في القياس 

االولي لتكلفة الشراء او القيمة الدفترية للموجودات او المطلوبات.

ويتم التوقف عن اتباع محاسبة تغطية المخاطر عند انتهاء سريان أداة التغطية أو بيعها أو ممارستها أو إنهاؤها أو عندما ال تصبح تلك األداة مؤهلة 
لمحاسبة تغطية المخاطر، أو عند التأكد بأن العملية المتوقع حصولها مسبقًا لن يتم حصولها، أو عند الغاء تصنيفها من قبل المجموعة على هذا النحو. 

في ذلك الوقت، يتم االحتفاظ باألرباح أو الخسائر المتراكمة الناتجة عن أداة تغطية مخاطر التدفقات النقدية التي تم إثباتها في قائمة الدخل الشامل 
حتى تحدث العملية المتوقع حدوثها، وفي حال التوقع بعدم حدوثها، يتم تحويل صافي الربح أو الخسارة المتراكمة المثبت ضمن قائمة الدخل الشامل 

االخر إلى قائمة الدخل الموحدة للفترة.

العمالت األجنبية م( 
تعرض القوائم المالية الموحدة للمجموعة بالريال السعودي والذي يعتبر العملة الوظيفية للمجموعة. تحول المعامات التي تتم بالعمات األجنبية 
للريال السعودي بأسعار الصرف الفورية السائدة بتاريخ إجراء تلك المعامات. كما تحول أرصدة الموجودات والمطلوبات النقدية المسجلة بالعمات 

األجنبية في نهاية السنة للريال السعودي بأسعار الصرف السائدة بتاريخ التقرير المالي. يتم إثبات المكاسب أو الخسائر الناتجة من تحويل الموجودات 
والمطلوبات النقدية المسجلة بالعمات األجنبية في قائمة الدخل الموحدة. ويتم تحويل البنود غير النقدية المقاسة بالقيمة العادلة بعملة أجنبية 

باستخدام أسعار الصرف الفوري المعمول بها في التاريخ الذي تم تحديد القيمة العادلة لها. ويتم إدراج مكاسب أو خسائر تحويل أسعار الصرف الخاصة 
بالبنود غير النقدية المسجلة بالقيمة العادلة كجزء من تسوية القيمة العادلة إما في قائمة الدخل الموحدة أو في حقوق الملكية طبقًا لطبيعة 

الموجودات المالية المتعلقة.

أما بالنسبة للموجودات والمطلوبات غير النقدية التي يتم قياسها بالتكلفة التاريخية بالعمات االجنبية يتم تحويلها إلى الريال السعودي، باستخدام سعر 
الصرف الفوري المعمول به في تاريخ المعامات األولية.

تحول أرصدة الموجودات والمطلوبات للفروع الخارجية المسجلة بالعمات األجنبية للريال السعودي بأسعار الصرف الفوري في تاريخ التقرير المالي. كما 
تحول دخل ومصاريف الفروع الخارجية للريال السعودي على اساس متوسط اسعار الصرف السائدة خال السنة. يتم إدراج فروقات التحويل إذا كانت 

جوهرية في الدخل الشامل اآلخر ويتم تحويل هذه الفروقات إلى قائمة الدخل الموحدة عند استبعاد العمليات األجنبية. 

س(  مقاصة األدوات المالية
تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية وتدرج في قائمة المركز المالي الموحدة بالصافي في حالة وجود حق قانوني حالي ملزم بذلك أو في 

الحاالت التي تعتزم المجموعة فيها تسديد المطلوبات على أساس الصافي أو بيع الموجودات وتسديد المطلوبات في آٍن واحد. 

ال يتم مقاصة الدخل والمصاريف في قائمة الدخل الموحدة إال إذا كان ذلك مطلوبًا أو مسموحًا به بناء على معيار أو تفسير محاسبي وكما تم اإلفصاح 
عنه في السياسات المحاسبية للمجموعة.

ع(  اتفاقيات البيع والشراء
يتم االستمرار في إثبات الموجودات المباعة مع االلتزام بإعادة شرائها في تاريخ مستقبلي محدد )اتفاقية إعادة الشراء( في قائمة المركز المالـي 

الموحدة، حيث أن المجموعة تحتفظ بجميع المخاطر والمنافع المصاحبة للملكية.  ويتم قياس هذه الموجودات وفقًا للسياسات المحاسبية المتبعة 
بشأن االستثمارات المدرجة بقيمتها العادلة في قائمة الدخل، وبالقيمة العادلة من خال الدخل الشامل اآلخر، وبالتكلفة المطفأة. ويتم إظهار االلتزام 

نظير المبالغ المستلمة من الطرف اآلخر بموجب هذه االتفاقيات في األرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى أو ودائع العماء، حسبما هو مائم. 

ويتم اعتبار الفرق بين سعر البيع وسعر إعادة الشراء كمصاريف عموالت خاصة تستحق على مدى فترة اتفاقية إعادة الشراء على أساس سعر العمولة 
الخاصة الفعلي. ال يتم إثبات الموجودات المشتراة مع وجود التزام إلعادة بيعها في تاريخ مستقبلي محدد )اتفاقية إعادة بيع( في قائمة المركز المالي 

الموحدة لعدم انتقال السيطرة على تلك الموجودات إلى المجموعة.

تدرج المبالغ المدفوعة بموجب هذه االتفاقيات ضمن النقدية واألرصدة لدى البنك المركزي السعودي أو األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية 
األخرى حسبما هو مائم. ويتم اعتبار الفرق بين سعر الشراء وسعر إعادة البيع كدخل عموالت خاصة تستحق على مدى فترة اتفاقية إعادة البيع على 

أساس العائد الفعلي.

ف(  العقارات األخرى
تؤول للمجموعة، خال دورة أعمالها العادية، بعض العقارات سدادًا لقروض وسلف مستحقة، وتعتبر هذه العقارات كموجودات متاحة للبيع، وتظهر عند 
اإلثبات األولي بصافي القيمة الممكن تحقيقها للقروض والسلف المستحقة أو القيمة العادلة الحالية للممتلكات المعنية أيهما أقل، ناقصًا أية تكاليف 

للبيع )إذا كانت ذات قيمة جوهرية(، ويتم إثبات إيرادات اإليجار المتحققة من العقارات األخرى في قائمة الدخل الموحدة، وال يتم احتساب استهاك 
لهذه العقارات. 

وإلحاقًا لإلثبات األولي، يحمل أي تخفيض الحق إلى القيمة العادلة ناقصًا تكاليف البيع على قائمة الدخل الموحدة، كما يتم تسجيل المكاسب الاحقة 
في القيمة العادلة ناقصًا تكاليف بيع هذه الموجودات، شريطة أال تتجاوز االنخفاض المتراكم كإيرادات مع مكاسب/ خسائر االستبعاد. 
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2022م و2021م

الممتلكات والمعدات ض( 
تظهر الممتلكات والمعدات بالتكلفة بعد خصم االستهاك المتراكم، وال يتم استهاك األراضي المملوكة. تتبع طريقة القسط الثابت في حساب 

استهاك تكلفة الممتلكات والمعدات األخرى وذلك على أساس األعمار اإلنتاجية المتوقعة للموجودات وكما يلي:-

33 سنة المباني
فترة اإليجار أو 5 سنوات، أيهما أقلتحسينات وديكورات المباني

5 - 20 سنةاألثاث والتركيبات والمعدات 
5 سنواتالحاسب األلي

3 - 5 سنواتبرامج الكمبيوتر ومشاريع األتمتة
4 سنواتالسيارات

تتم رسملة النفقات الاحقة عندما يكون من الممكن أن تتدفق منافع اقتصادية مستقبلية إلى المجموعة. وتدرج االصاحات والصيانة الجارية 
كمصاريف  عند تكبدها. كما يتم مراجعة األعمار اإلنتاجية والقيمة المتبقية للموجودات وتعديلها إذا لزم األمر بتاريخ إعداد القوائم المالية. يتم مراجعة 
كافة الموجودات للتأكد من وجود انخفاض في قيمتها وذلك عندما تشير األحداث أو التغيرات في الظروف إلى عدم إمكانية تحصيل قيمتها الدفترية، 

وعليه يتم فورًا تخفيض قيمتها إلى القيمة التقديرية القابلة لاسترداد في حال زيادة القيمة الدفترية عن قيمته التقديرية القابلة لاسترداد. تحدد 
مكاسب وخسائر االستبعاد وذلك بمقارنة المتحصات مع القيمة الدفترية، وتدرج في قائمة الدخل الموحدة. 

عقود الضمانات ق( 
تقوم المجموعة خال دورة أعمالها العادية، بإصدار ضمانات مالية، تتكون من اعتمادات مستنديه وضمانات وقبوالت. ويتم تسجيل الضمانات المالية 

عند اإلثبات األولي في القوائم المالية الموحدة بالقيمة العادلة تحت بند "مطلوبات أخرى"، ويمثل ذلك قيمة العاوة المستلمة. وبعد اإلثبات األولي، 
يتم قياس التزام المجموعة تجاه أي ضمان إما بقيمة العاوة المطفأة أو بأفضل تقدير للنفقات المطلوبة أيهما أعلى، لتسوية أي التزامات مالية ناتجة 

عن الضمانات. ويتم إثبات أي زيادة في االلتزامات المرتبطة بالضمانات المالية في قائمة الدخل الموحدة في مخصص االنخفاض لخسائر االئتمان. 
كما يتم إثبات العاوات المستلمة في قائمة الدخل الموحدة ضمن "دخل أتعاب وعموالت، صافي" على أساس طريقة القسط الثابت على مدى عمر 

الضمان.

المخصصات ر( 
يتم إثبات المخصصات عندما يمكن إجراء تقدير موثوق به من قبل المجموعة لمقابلة دعاوى أو التزامات قضائية مقامة ضدها ناتجة عن أحداث سابقة، 

ومن المحتمل أن يتطلب األمر استخدام الموارد لسداد االلتزام. 

المحاسبة عن عقود اإليجار - موجودات حق االستخدام / التزامات اإليجار ش( 
عند اإلثبات األولي، تقوم المجموعة عند نشأة العقد بتحديد ما إذا كان العقد يعتبر إيجار أو ينطوي على عقد إيجار. يعتبر العقد عقد إيجار، أو ينطوي 

على إيجار، إذا ما تم بموجب العقد نقل الحق في السيطرة على استخدام أصل محدد لفترة محددة نظير مقابل لذلك. يتم تحديد السيطرة في حال 
تدفق معظم المنافع إلى المجموعة وأنه يمكن للمجموعة توجيه استخدام تلك الموجودات.

 موجودات حق االستخدام
تقيس المجموعة موجودات حق االستخدام بالتكلفة:

1 -    ناقًصا االستهاك المتراكم وأي خسائر متراكمة لانخفاض في القيمة؛ و
2 -    معدلة بأي إعادة قياس اللتزامات عقود االيجار لتعديات االيجار.

التزامات اإليجار
يتم قياس التزامات اإليجار عند االثبات األولي بالقيمة الحالية لكافة الدفعات المبقية للمؤجر، ويتم خصمها باستخدام معدل العمولة الضمني في 

اإليجار أو معدل االقتراض اإلضافي للمجموعة إذا كان من غير الممكن تحديد هذا المعدل بسهولة. بشكل عام، تستخدم المجموعة معدل االقتراض 
اإلضافي كمعدل خصم. بعد تاريخ بدء اإليجار، يقوم البنك بقياس التزامات االيجار عن طريق:

1 -    زيادة القيمة الدفترية إلظهار العمولة على التزامات االيجار،
2 -    خفض القيمة الدفترية لتعكس دفعات االيجار المسددة، و

3 -    إعادة قياس القيمة الدفترية لتعكس أي إعادة تقييم أو تعديل على عقد اإليجار.

 تقاس التزامات اإليجار بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل العمولة الفعلي، ويعاد قياسها عند وجود تغير في دفعات اإليجار المستقبلية التي 
تنشأ عن تغير في المؤشر أو معدل العمولة، إذا كان هناك تغير في تقدير المجموعة للمبلغ المتوقع دفعه بموجب ضمان القيمة المتبقية، أو إذا قامت 
المجموعة بتغيير تقديرها بشأن ما إذا كانت ستمارس خيار الشراء أو التمديد أو اإلنهاء. عند قياس التزامات اإليجار على هذا النحو، يتم إجراء تعديل مقابل 

على القيمة الدفترية ألصل حق االستخدام، أو تسجيله في الربح أو الخسارة إذا تم تخفيض القيمة الدفترية ألصل حق االستخدام إلى صفر.

عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار الموجودات منخفضة القيمة:
لم تقم المجموعة بإثبات موجودات حق االستخدام والتزامات اإليجار لعقود اإليجار قصيرة األجل التي مدتها 12 شهًرا أو أقل أو عقود إيجار الموجودات 

منخفضة القيمة، تقوم المجموعة بإثبات دفعات اإليجار المرتبطة بعقود اإليجار هذه كمصروفات على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.

النقدية وشبه النقدية ت( 
ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية الموحدة، تعرف النقدية وشبه النقدية بأنها تلك المبالغ المدرجة في النقدية واألرصدة لدى البنك المركزي 

السعودي باستثناء الودائع النظامية، كما تشمل األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى والتي تستحق خال ثاثة أشهر من تاريخ االقتناء.

مخصص مكافأة نهاية الخدمة ث( 
يتم تكوين مخصص لمكافأة نهاية الخدمة المستحقة لموظفي المجموعة عند انتهاء عملهم وفق التقييم االكتواري بموجب نظام العمل بالمملكة 

العربية السعودية والمتطلبات التنظيمية المحلية. 

الزكاة خ( 
تخضع المجموعة للزكاة وفقًا للوائح هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. ويتم تحميل مصروف الزكاة على قائمة الدخل. ال يتم اعتبار الزكاة كضريبة دخل، 

وبناء على ذلك ال يتم حساب أي ضرائب مؤجلة متعلقة بالزكاة. تم تغيير أسس اإلعداد نتيجة التعليمات التي صدرت مؤخرًا من قبل البنك المركزي 
السعودي بتاريخ 17 يوليو 2019م. وفي السابق، كان يتم إثبات الزكاة وضريبة الدخل في قائمة التغيرات في حقوق الملكية طبقًا لتعميم البنك 

المركزي السعودي رقم 381000074519 بتاريخ 11 إبريل 2017م. وبموجب التعليمات األخيرة الصادرة بتاريخ 17 يوليو 2019م من قبل البنك المركزي 
السعودي، يجب إثبات الزكاة في قائمة الدخل.

ضريبة القيمة المضافة
تخضع المجموعة أيًضا لضريبة القيمة المضافة وفًقا ألنظمة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وتقوم بتحصيل ضريبة القيمة المضافة من عمائها مقابل 

الخدمات المؤهلة المقدمة وتسديد مدفوعات ضريبة القيمة المضافة لبائعيها للمدفوعات المؤهلة. على أساس شهري، يتم تحويل صافي تحويات 
ضريبة القيمة المضافة إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك التي تمثل ضريبة القيمة المضافة المحصلة من عمائها، بعد خصم أي ضريبة قيمة مضافة 
قابلة لاسترداد على المدفوعات. تتحمل المجموعة ضريبة القيمة المضافة غير القابلة لاسترداد ويتم دفعها إما كمصروفات أو في حالة الممتلكات 

والمعدات والمدفوعات غير الملموسة، يتم رسملتها وإما استهاكها أو إطفائها كجزء من التكلفة الرأسمالية.

خدمات إدارة االستثمار ذ( 
تقدم المجموعة خدمات استثمار لعمائها والتي تتضمن إدارة بعض صناديق االستثمار. ويتم اإلفصاح عن األتعاب المكتسبة ضمن المعامات مع 

األطراف ذات العاقة. وال تعتبر الموجودات المحتفظ بها بصفة األمانة أو بصفة الوكالة موجودات خاصة بالمجموعة وبالتالي ال يتم إدراجها في 
القوائم المالية الموحدة.

المنتجات المصرفية غير تقليدية ض( 
تقدم المجموعة لعمائها باإلضافة إلى الخدمات المصرفية التقليدية بعض المنتجات المصرفية غير تقليدية، ويتم اعتمادها بواسطة الهيئة الشرعية. 

وتتضمن هذه المنتجات المرابحة والتورق واإلجارة. 

المرابحة هي اتفاقية تقوم بموجبها المجموعة ببيع سلعة او اصل للعميل، والتي قامت المجموعة بشرائها وتملكها بناء على وعد من العميل   )1
بالشراء من المجموعة. سعر البيع يشمل التكلفة باإلضافة الى هامش ربح متفق عليه.

اإلجارة هي اتفاقية تقوم المجموعة )المؤجر( بموجبها بشراء أو إنشاء أصل لتأجيره، بناًء على طلب العميل )المستأجر(، وبناًء على وعد من العميل   )2
باستئجار االصل لمدة محددة متفق عليها والتي قد تنتهي بنقل ملكية االصل المؤجر للمستأجر.

التورق هو شكل من أشكال معامات المرابحة تقوم المجموعة بموجبها بشراء سلعة وبيعها للعميل. يقوم العميل ببيع السلعة فورا ويستخدم   )3
متحصات البيع في الوفاء بمتطلبات التمويل الخاص به.  
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2022م و2021م

منافع الموظفين قصيرة األجل ظ( 
يتم قياس منافع الموظفين قصيرة األجل على أساس غير مخصوم وتقيد كمصروف عند تقديم الخدمة ذات العاقة. ويتم االعتراف بااللتزام بالقيمة 
المتوقع دفعها بموجب برامج مكافآت قصيرة األجل وذلك عند وجود التزام قانوني أو متوقع لدى المجموعة لسداد المبلغ مقابل الخدمة المقدمة 

من قبل الموظفين و إن االلتزام يمكن قياسه بشكل موثوق به.

محاسبة تاريخ السداد غ( 
يتم إثبات وإلغاء إثبات كافة العمليات االعتيادية المتعلقة بشراء وبيع الموجودات المالية بتاريخ السداد )أي التاريخ الذي يتم فيه تسليم األصل للطرف 
اآلخر(. تقوم المجموعة باحتساب أي تغير في القيمة العادلة خال الفترة بين تاريخ التداول وتاريخ السداد بنفس طريقة احتساب الموجودات المشتراة. 

العمليات االعتيادية المتعلقة بشراء أو بيع األدوات المالية هي العمليات التي تتطلب أن يتم تسليم تلك الموجودات خال فترة زمنية تنص عليها 
األنظمة أو تلك المتعارف عليها في السوق.

الشريحة األولى صكوك  ف( 
تقوم المجموعة بتصنيف الصكوك المصدرة بدون تواريخ استرداد / استحقاق ثابتة )صكوك دائمة( وعدم إلزام المجموعة بدفع أرباح كجزء من حقوق 

الملكية. يتم اإلعتراف بالتكاليف  والتوزيعات المتعلقة بها مباشرة في قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة ضمن األرباح  المبقاة.

النقدية واألرصدة لدى البنك المركزي السعودي، صافي  .4

بلغ مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة للبنود أعاه 0.6 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2022م )31 ديسمبر 2021م: 2.4 مليون ريال 
سعودي(. ويتعلق مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة بتعرضات المرحلة األولى.

فيما يلي تحليًا بالتغيرات في مخصص الخسائر: 

طبقًا لنظام مراقبة البنوك والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي السعودي، يتعين على البنك االحتفاظ بوديعة نظامية لدى البنك المركزي السعودي 
بنسب محددة من التزامات الودائع المحتسبة على المعدالت الشهرية في نهاية فترة التقرير. الوديعة النظامية لدى البنك المركزي السعودي غير 

متاحة لتمويل العمليات اليومية للبنك ، وبالتالي فهي ليست جزًءا من النقد والنقد المعادل )إيضاح 29(.

كان مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة للبنود أعاه غير جوهري كما في 31 ديسمبر 2022م و2021. ويتعلق مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة 
بتعرضات المرحلة األولى.

األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى، صافي  .5

المشتقات  .6
تقوم المجموعة، خال دورة أعمالها العادية، باستخدام األدوات المالية المشتقة التالية ألغراض المتاجرة ولتغطية المخاطر:

المقايضات أ( 
هي التزامات لتبادل مجموعة من التدفقات النقدية بأخرى. بالنسبة لمقايضات أسعار العموالت الخاصة، عادة ما تقوم األطراف المتعاقدة   
بتبادل دفع العموالت الخاصة بسعر ثابت وعائم بعملة واحدة، دون تبادل أصل المبلغ. أما مقايضات العمات، فيتم بموجبها تبادل دفع العموالت 

الخاصة بسعر ثابت مع أصل المبلغ وذلك بعمات مختلفة.

ب(  العقود اآلجلة والمستقبلية
هي عبارة عن اتفاقيات تعاقدية لشراء أو بيع عملة أو سلعة أو أداة مالية معينة بسعر وتاريخ محددين في المستقبل. العقود اآلجلة هي   

عقود يتم تصميمها خصيصا لتلبية احتياجات محددة والتعامل بها خارج األسواق المالية النظامية. أما عقود الصرف األجنبي المستقبلية وعقود أسعار 
العموالت الخاصة المستقبلية، فيتم التعامل بها وفق أسعار محددة في األسواق المالية النظامية ويتم تسديد التغيرات في قيمة العقود المستقبلية 

يوميًا.

الخيارات ج( 
وهي عبارة عن اتفاقيات تعاقدية، يمنح بموجبها البائع )مصدر الخيار( الحق، وليس االلتزام، للمشتري )المكتتب بالخيار( لبيع أو شراء عملة أو   

سلعة أو أداة مالية بسعر محدد سلفًا وفي تاريخ مستقبلي محدد و في أي وقت خال فترة زمنية معينة.

المشتقات المقتناة ألغراض المتاجرة
تتعلق معظم المشتقات المقتناة ألغراض المتاجرة للمجموعة بالمبيعات وتحديد المراكز وموازنة أسعار الصرف. تتعلق المبيعات بطرح المنتجات 

للعماء والبنوك لتمكينهم من تحويل أو تعديل أو تخفيض المخاطر الحالية والمستقبلية. يتعلق تحديد المراكز بإدارة مخاطر مراكز السوق مع توقع 
الحصول على أرباح من التغيرات اإليجابية في األسعار، المعدالت أو المؤشرات. تتعلق موازنة أسعار الصرف بتحديد االستفادة من الفروقات في أسعار 

الصرف بين األسواق أو المنتجات المختلفة بغرض الحصول على أرباح من ذلك.
ايداعات راس المال تشمل ودائع هامشية قدرها 1,109 مليون ريال سعودي )2021: 1,575 مليون ريال سعودي(. 

2021م2022مبآالف الرياالت السعودية

4,197,4994,240,485نقدية في الصندوق 
12,493,80310,328,075وديعة نظامية

16,166,00110,973,847إداعات مع البنك المركزي السعودي
509,34945,071أرصدة أخرى

33,366,65225,587,478اإلجمالي

المرحلة 
اإلجماليالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةاألولى

2,441--2,441الرصيد كما في 1 يناير 2022م

----محول من المرحلة الثانيه والمرحلة الثالثة إلى المرحلة األولى

----محول من المرحلة األولى والمرحلة الثالثة إلى المرحلة الثانية

----محول من المرحلة األولى والمرحلة الثانية إلى المرحلة الثالثة

(1,859)--(1,859)صافي حركات أخرى

582--582الرصيد كما في 31 ديسمبر 2022م

5,214--5,214الرصيد كما في 1 يناير 2021م

----محول من المرحلة الثانيه والمرحلة الثالثة إلى المرحلة األولى

----محول من المرحلة األولى والمرحلة الثالثة إلى المرحلة الثانية

----محول من المرحلة األولى والمرحلة الثانية إلى المرحلة الثالثة

(2,773)--(2,773)صافي حركات أخرى

2,441  --2,441  الرصيد كما في 31 ديسمبر 2021م

2021م2022مبآالف الرياالت السعودية  

6,541,2935,149,260حسابات جارية

14,072,52112,498,013إيداعات أسواق المال

(2,441)(582)ناقصًا: مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

17,644,832   20,613,232  اإلجمالي
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2022م و2021م

المشتقات المقتناة ألغراض تغطية المخاطر
إتبعت المجموعة نظامًا شامًا لقياس وإدارة المخاطر، والذي يتعلق جزء منها بإدارة المخاطر التي تتعرض لها المجموعة نتيجة التقلبات في أسعار 
الصرف األجنبي وأسعار العموالت الخاصة، وذلك لتقليل مخاطر أسعار العمات والعموالت الخاصة لتكون ضمن المستويات المقبولة التي يقررها 

مجلس اإلدارة بناًء على التوجيهات الصادرة من البنك المركزي السعودي. ولقد وضع مجلس اإلدارة مستويات معينة لمخاطر العمات وذلك بوضع 
حدود للتعامل مع األطراف النظيرة والتعرض لمخاطر مراكز العمات. وتراقب مراكز العمات يوميًا وتستخدم استراتيجيات تغطية المخاطر لضمان بقاء 
قيمة مراكز العمات ضمن الحدود المقررة. كما وضع مجلس اإلدارة مستوى معينًا لمخاطر أسعار العموالت الخاصة وذلك بوضع حدود للفجوات في 

أسعار العموالت الخاصة للفترات المقررة. ويتم دوريًا مراجعة الفجوات بين أسعار العموالت الخاصة المتعلقة بالموجودات والمطلوبات بصفة دورية 
وتستخدم استراتيجيات تغطية المخاطر في تقليل الفجوة بين أسعار العموالت الخاصة ضمن الحدود المقررة. 

وكجزء من إدارة موجوداتها ومطلوباتها، تستخدم المجموعة المشتقات ألغراض تغطية المخاطر وذلك لتقليل تعرضها لمخاطر أسعار العمات 
والعموالت الخاصة. ويتم ذلك عادة من خال تغطية مخاطر معامات محددة وكذلك باستخدام استراتيجية تغطية المخاطر المتعلقة بقائمة المركز 

المالي الموحدة ككل. 

يمكن أن ينشأ عدم فعالية التحوط من االختافات في توقيت التدفقات النقدية للبنود المغطاة وأدوات التحوط، ومنحنيات أسعار الفائدة المختلفة 
المطبقة لخصم البنود المتحوط عنها وأدوات التحوط، والمشتقات المستخدمة كأدوات تحوط ذات قيمة عادلة غير معدومة في وقت التخصيص، إلخ.

تغطية مخاطر القيمة العادلة
تقوم المجموعة باستخدام مقايضات أسعار العموالت الخاصة لتغطية مخاطر أسعار العموالت الخاصة الناشئة، على وجه الخصوص، من التعرضات 

الناتجة عن مخاطر العموالت الخاصة بسعر ثابت.

تغطية مخاطر التدفقات النقدية 
تتعرض المجموعة لمخاطر التغيرات في التدفقات النقدية المستقبلية المتعلقة بالعموالت الخاصة للموجودات والمطلوبات المقتناة لغير أغراض 

المتاجرة والتي تحمل عمولة خاصة بسعر متغير. تستخدم المجموعة مقايضات أسعار العموالت الخاصة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية مقابل أسعار 
العموالت الخاصة هذه. 

يبين الجدول أدناه القيمة العادلة الموجبة والسالبة لألدوات المالية المشتقة مع تحليل بالمبالغ االسمية للفترة المتبقية حتى تاريخ االستحقاق، 
والمعدل الشهري. إن المبالغ االسمية، التي تعتبر مؤشرًا على حجم المعامات القائمة في نهاية السنة، ال تعكس بالضرورة مبالغ التدفقات النقدية 

المستقبلية المتعلقة بها وبالتالي، فإن هذه المبالغ االسمية ال تعبر عن مخاطر االئتمان التي تتعرض لها المجموعة والتي تقتصر عادة على القيمة 
العادلة الموجبة للمشتقات، كما أنها ال تعكس مخاطر السوق.

2022
باالف الرياالت السعودية

القيمة 
العادلة 
الموجبة

القيمة 
العادلة 
السالبة

المبالغ االسمية للفترة المتبقية حتى تاريخ االستحقاق

المعدل 
الشهري

إجمالي المبالغ 
خالل 3 أشهراالسمية

 12-3
شهر

 5-1
سنوات

اكثر من 
5 سنوات

المقتناة ألغراض المتاجرة:

92,709,38812,015,19627,345,63044,578,7008,769,86274,107,729)2,638,063(2,796,918مقايضات أسعار العموالت الخاصة

33,550,649-45,903,51630,295,94314,506,6841,100,889)68,193(165,318عقود صرف اجنبي أجلة

112,428--157,01995,50361,516)2,105(229خيارات العملة

1,210,279--1,210,279855,163355,116)17,281(18,323مقايضات السلع

المقتناة لتغطية مخاطر القيمة العادلة:

5,813,868379,7751,160,4223,100,0201,173,6515,813,868-564,842مقايضات أسعار العموالت الخاصة

المقتناة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية:

5,258,049218,807668,5782,981,6011,389,0635,258,050)128,643(245,211مقايضات أسعار العموالت الخاصة

-151,052,11943,860,38744,097,94651,761,21011,332,576)2,854,285(3,790,841اإلجمالي

2021
باالف الرياالت السعودية

القيمة 
العادلة 
الموجبة

القيمة 
العادلة 
السالبة

المبالغ االسمية للفترة المتبقية حتى تاريخ االستحقاق

المعدل 
الشهري

إجمالي المبالغ 
خالل 3 أشهراالسمية

 12-3
شهر

 5-1
سنوات

اكثر من 
5 سنوات

المقتناة ألغراض المتاجرة:

60,865,9836,607,82315,133,24627,280,75411,844,16046,946,957)1,176,314(1,291,830مقايضات أسعار العموالت الخاصة

23,987,117-24,057,31818,962,2923,729,7351,365,291)92,017(96,035عقود صرف اجنبي أجلة

40,405---113,149113,149)191(191خيارات العملة

5,283,720296,8551,019,6452,792,7321,174,4885,283,720)169,987(26,459المقتناة لتغطية مخاطر القيمة العادلة:

مقايضات أسعار العموالت الخاصة

1,375,000-1,375,00072,857222,6191,079,524)21,635(-المقتناة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية:

مقايضات أسعار العموالت الخاصة

-91,695,17026,052,97620,105,24532,518,30113,018,648)1,460,144(1,414,515اإلجمالي

تشمل المشتقات منتجات مصرفية غير تقليدية بقيمة  10.16 مليار ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2022 )31 ديسمبر 2021:  7.66 مليار ريال 
سعودي(.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2022م و2021م

تغطية مخاطر التدفقات النقدية
تتعرض المجموعة للتغيرات في التدفقات النقدية المستقبلية للعموالت على الموجودات والمطلوبات غير التجارية والتي تحمل عمولة بسعر متغير. 
تستخدم المجموعة مقايضات أسعار العموالت كتغطية مخاطر التدفقات النقدية لمخاطر أسعار العموالت. أيًضا، نتيجة اللتزامات مؤكدة بالعمات 
األجنبية ، مثل ديونه المصدرة بالعملة األجنبية ، تتعرض المجموعة لمخاطر أسعار الصرف والعموالت التي يتم التحوط لها من خال مقايضات أسعار 

العموالت. فيما يلي الجدول الذي يوضح كما في 31 ديسمبر 2022م و 2021م، الفترات التي يتوقع فيها حدوث التدفقات النقدية المتحوط لها ومتى 
من المتوقع أن تؤثر على قائمة الدخل الموحدة:

قام البنك، في إطار أنشطة إدارة المشتقات الخاصة به، بإبرام اتفاقية رئيسية وفًقا لتوجيهات الرابطة الدولية للمقايضات والمشتقات. بموجب هذه 
االتفاقية، يتم توحيد الشروط واألحكام الخاصة بمنتجات المشتقات التي تم شراؤها أو بيعها من قبل المجموعة. كجزء من االتفاقية الرئيسية، تم أيًضا 

التوقيع على ملحق دعم االئتمان مع األطراف المالية المقابلة. يسمح ملحق دعم االئتمان للمجموعة بالحصول على أسعار معدلة عن طريق تبادل 
القيم السوقية نقًدا كضمان سواء لصالح البنك أو الطرف المقابل المالي.

بالنسبة لمقايضات أسعار العموالت المبرمة مع األطراف المقابلة األوروبية، يلتزم كل من البنك والطرف المقابل األوروبي بائحة تنظيم البنية التحتية 
للسوق األوروبية. الئحة تنظيم البنية التحتية للسوق األوروبية عبارة عن مجموعة من التشريعات األوروبية للمقاصة والتنظيم المركزي للمشتقات خارج 
األسواق النظامية. تتضمن الائحة متطلبات اإلفصاح عن عقود المشتقات وتطبيق معايير إدارة المخاطر، وتنص على قواعد مشتركة لألطراف المقابلة 
المركزية ومستودعات التجارة. وعليه، يتم تداول جميع عقود المشتقات الموحدة خارج األسواق النظامية في البورصات ويتم مقاصتها من خال الطرف 

المقابل المركزي وفًقا لترتيبات المقاصة وتبادل النقد وذلك لتقليل مخاطر االئتمان والسيولة للطرف المقابل.

2022
بآالف الرياالت السعودية

إلى سنة 
واحدة

سنة - 
3 سنوات

 5-3
سنوات

أكثر من 
5 سنوات 

177,293354,585318,835139,979تدفقات نقدية داخلة )موجودات(
177,293354,585318,835139,979اإلجمالي

يعكس الجدول أدناه ملخصا بالبنود المغطاة مخاطرها وطبيعة مخاطرها وأداة تغطية المخاطر وقيمتها العادلة كما في 31 ديسمبر 2022م و2021م.  

2021
بآالف الرياالت السعودية

إلى سنة 
واحدة

سنة - 
3 سنوات

 5-3
سنوات

أكثر من 
5 سنوات 

-12,69425,38721,003تدفقات نقدية داخلة )موجودات(
-12,69425,38721,003اإلجمالي

2022
بآالف الرياالت السعودية

القيمة 
العادلة

القيمة عند 
بدء تغطية 

أداة تغطية المخاطرالمخاطرالمخاطر

القيمة 
العادلة 
الموجبة

القيمة 
العادلة 
السالبة

وصف البنود المغطاة
استثمارات بأسعار عموالت 

 القيمة 4,473,1055,006,101ثابتة 
-532,996مقايضات أسعار العموالت الخاصةالعادلة 

 القيمة 775,921807,766قروض بأسعار عموالت ثابتة
-31,846مقايضات أسعار العموالت الخاصةالعادلة 

التدفقات 4,128,2613,883,050مطلوبات بعمولة عائمة
-245,211مقايضات أسعار العموالت الخاصةالنقدية 

التدفقات 1,246,3571,375,000أوراق مالية بعمولة عائمة
)128,643(-مقايضات أسعار العموالت الخاصةالنقدية 

2021
بآالف الرياالت السعودية

القيمة 
العادلة

القيمة عند 
بدء تغطية 

أداة تغطية المخاطرالمخاطرالمخاطر

القيمة 
العادلة 
الموجبة

القيمة 
العادلة 
السالبة

وصف البنود المغطاة

القيمة 5,201,0655,092,681استثمارات بأسعار عموالت ثابتة 
(134,844)26,459مقايضات أسعار العموالت الخاصةالعادلة 

التدفقات 834,877799,734قروض بأسعار عموالت ثابتة
(35,143)-مقايضات أسعار العموالت الخاصةالنقدية 

التدفقات 1,375,0001,375,000أوراق مالية بعمولة عائمة
(21,635)-مقايضات أسعار العموالت الخاصةالنقدية 

االستثمارات، صافي  .7

أ(  تصنف االستثمارات حسب نوع األداة المالية كما يلي: 
 

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل   )1

بآالف الرياالت السعودية 

اإلجماليدوليةمحلية

2021م2022م2021م2022م2021م2022م

1,363,4191,176,774--1,363,4191,176,774الصناديق االستثمارية

1,363,4191,176,774--1,363,4191,176,774اإلجمالي

استثمارات بالتكلفة المطفأة، صافي   )2

بآالف الرياالت السعودية 

اإلجماليدوليةمحلية

2021م2022م2021م2022م2021م2022م

30,172,61528,866,331467,889699,25830,640,50429,565,589أوراق مالية بعمولة ثابتة

2,726,4556,354,823--2,726,4556,354,823أوراق مالية بعمولة عائمة

32,899,07035,221,154467,889699,25833,366,95935,920,412اإلجمالي

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر   )3

بآالف الرياالت السعودية 

اإلجماليدوليةمحلية

2021م2022م2021م2022م2021م2022م

16,047,99217,466,35516,047,99217,466,355--أوراق مالية بعمولة ثابتة

505,7583,316,559911,992757,0861,417,7504,073,645أسهم  )إيضاح -7ج(

505,7583,316,55916,959,98418,223,44117,465,74221,540,000اإلجمالي

34,768,24739,714,48717,427,87318,922,69952,196,12058,637,186االستثمارات، صافي

تشتمل االستثمارات أعاه على صكوك تبلغ 25.81 مليار ريال سعودي )2021م: 18.16 مليار ريال سعودي(.

تشمل االستثمارات الدولية أعاه محافظ استثمارية مداره من قبل مدراء خارجيين، تبلغ 1.9 مليار ريال سعودي )2021م: 2.0 مليار ريال سعودي(. 
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2022م و2021م

تحليل التغيرات في مخصص خسائر االئتمان المتوقعة  ب( 

أدوات الدين المدرجة بالتكلفة المغطاة

بآالف الرياالت السعودية
المرحلة 

األولى
المرحلة 

الثانية
المرحلة 

اإلجماليالثالثة

5,617-2,1683,449الرصيد كما في 1 يناير 2022م

--)2,701(2,701محول من المرحلة الثانية و المرحلة الثالثة إلى المرحلة األولى

--365)365(محول من المرحلة األولى و المرحلة الثالثة إلى المرحلة الثانية 

----محول من المرحلة األولى و المرحلة الثانية إلى المرحلة الثالثة

)188(-294)482(صافي الحركات األخرى*

5,429-1,407 4,022 الرصيد كما في 31 ديسمبر 2022م

16,073--16,073الرصيد كما في 1 يناير 2021م

----محول من المرحلة الثانية و المرحلة الثالثة إلى المرحلة األولى

--1,312)1,312(محول من المرحلة األولى و المرحلة الثالثة إلى المرحلة الثانية 

----محول من المرحلة األولى و المرحلة الثانية إلى المرحلة الثالثة

)10,456(-2,137)12,593(صافي الحركات األخرى*

5,617-2,1683,449 الرصيد كما في 31 ديسمبر 2021م

أدوات الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر   

بآالف الرياالت السعودية
المرحلة 

األولى
المرحلة 

الثانية
المرحلة 

اإلجماليالثالثة

38,09835,70238,937112,737الرصيد كما في 1 يناير 2022م

-(14,571)(3,669)18,240محول من المرحلة الثانية و المرحلة الثالثة إلى المرحلة األولى

-(5,414)11,342(5,928)محول من المرحلة األولى و المرحلة الثالثة إلى المرحلة الثانية 

-16,310(12,959)(3,351)محول من المرحلة األولى و المرحلة الثانية إلى المرحلة الثالثة

15,111274,778261,430(28,459)صافي الحركات األخرى*

45,527310,040374,167 18,600الرصيد كما في 31 ديسمبر 2022م

52,55424,34623,448100,348الرصيد كما في 1 يناير 2021م

-(6,842)(5,338)12,180محول من المرحلة الثانية و المرحلة الثالثة إلى المرحلة األولى

--10,771(10,771)محول من المرحلة األولى و المرحلة الثالثة إلى المرحلة الثانية 

-682(631)(51)محول من المرحلة األولى و المرحلة الثانية إلى المرحلة الثالثة

6,55421,64912,389(15,814)صافي الحركات األخرى*

35,70238,937112,737 38,098الرصيد كما في 31 ديسمبر 2021م

* يشمل إعادة القياس.

سندات أسهم مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر ج( 
قامت المجموعة بتخصيص بعض االستثمارات المبينة في الجدول التالي كسندات أسهم  مدرجة بالقيمة العادلة من خال الدخل الشامل اآلخر. 

وتم هذا التخصيص بالقيمة العادلة من خال الدخل الشامل اآلخر ألنه من المتوقع أن يتم االحتفاظ بهذه االستثمارات على المدى الطويل ألغراض 
استراتيجية.

بآالف الرياالت السعودية

القيمة العادلة 
كما في 31 

ديسمبر 
2022م

القيمة العادلة 
كما في 31 

ديسمبر 
2021م

توزيعات أرباح 
مثبتة خالل 

2022م

توزيعات أرباح 
مثبتة خالل 

2021م

84,4782,931,81865,599120,011تداول السعودية ) تداول( أسهم مدرجة

--421,280384,741أسهم سعودية أخرى

911,992757,08654358أسهم أجنبية

4,073,64566,142120,069     1,417,750     اإلجمالي

خال عام 2022م، قامت المجموعة ببيع أسهم في تداول السعودية )مدرجة في تداول(، وبقيمة عادلة قدرها 2,918.4 مليون ريال سعودي )2021م: 
239.2مليون ريال سعودي(، وتم تحويل مكاسب قدرها 1,012.3 مليون ريال سعودي )2021م: مكاسب قدرها 14.9 مليون ريال سعودي( إلى 

األرباح المبقاة. تم إجراء عمليات البيع المذكورة أعاه كجزء من خطة التعديل للمحفظة . بلغت الخسائر األخرى في األسهم ماقيمتة  117 مليون ريال 
سعودي )2021م:  مكسب بقيمة 13مليون ريال سعودي(.

فيما يلي تحليل لمكونات االستثمار: د( 

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل  )1

بآالف الرياالت السعودية

2021م2022م

اإلجماليغير متداولةمتداولةاإلجماليغير متداولةمتداولة

1,176,774-1,363,4191,176,774-1,363,419الصناديق االسثمارية

1,176,774-1,363,4191,176,774-1,363,419اإلجمالي

استثمارات بالتكلفة المطفأة، صافي  )2

بآالف الرياالت السعودية

2021م2022م

اإلجماليغير متداولة*متداولةاإلجماليغير متداولة*متداولة

16,234,14914,406,35530,640,50411,180,72618,384,86329,565,589أدوات مالية بعمولة ثابتة

1,382,6531,343,8022,726,455842,4155,512,4086,354,823أدوات مالية بعمولة عائمة

17,616,80215,750,15733,366,95912,023,14123,897,27135,920,412اإلجمالي

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  )3

بآالف الرياالت السعودية

2021م2022م

اإلجماليغير متداولة*متداولةاإلجماليغير متداولة*متداولة

17,466,355-16,047,99217,466,355-16,047,992أدوات مالية بعمولة ثابتة

863,174554,5761,417,7503,536,111537,5344,073,645أسهم

16,911,166554,57617,465,74221,002,466537,53421,540,000اإلجمالي

35,891,38716,304,73352,196,12034,202,38124,434,80558,637,186االستثمارات، صافي

* تشتمل السندات غير المتداولة، على فواتير وسندات خزينة حكومية سعودية قدرها 13.6 مليار ريال سعودي )2021م: 22.8 مليار ريال سعودي(.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2022م و2021م

تحليل االستثمارات حسب األطراف األخرى: هـ( 

2021م2022مبآالف الرياالت السعودية  

32,616,00134,249,966حكومية وشبه حكومية
15,553,70915,121,503شركات 

4,026,4109,265,717بنوك ومؤسسات مالية أخرى
52,196,12058,637,186اإلجمالي

تتضمن االستثمارات مبالغ قدرها  9,025 مليون ريال سعودي )2021م: 9,307 مليون ريال سعودي( مرهونة بموجب اتفاقيات إعادة شراء مع البنوك 
)إيضاح 19 )د((. وقد بلغت القيمة السوقية لهذه االستثمارات 6,900 مليون ريال سعودي )2021م: 9,715 مليون ريال سعودي(.

القروض والسلف، صافي  .8

وتشمل ما يلي: أ( 

2022م  
جاري مدينبآالف الرياالت السعودية

بطاقات 
ائتمان

قروض 
شخصية*

قروض 
اإلجماليأخرىتجارية

4,192,4381,133,41784,958,190151,766,818824,920242,875,783القروض والسلف العاملة 

238,23746,2591,264,3702,690,6184,4784,243,962القروض والسلف غير العاملة

4,430,6751,179,67686,222,560154,457,436829,398247,119,745إجمالي القروض والسلف

مخصص االنخفاض في القيمة/ الخسائر 
)4,754,798()2,683()3,526,098()986,072()60,018()179,927(االئتمانية المتوقعة

4,250,7481,119,65885,236,488150,931,338826,715242,364,947اإلجمالي

2021م  
جاري مدينبآالف الرياالت السعودية

بطاقات 
ائتمان

قروض 
شخصية*

قروض 
اإلجماليأخرىتجارية

5,277,415823,62675,604,907135,611,522831,957218,149,427القروض والسلف العاملة 

344,29329,989872,4932,407,1751,0153,654,965القروض والسلف غير العاملة

5,621,708853,61576,477,400138,018,697832,972221,804,392إجمالي القروض والسلف

مخصص االنخفاض في القيمة/ الخسائر 
)4,514,157()1,154()3,460,949()825,289()25,479()201,286(االئتمانية المتوقعة

5,420,422828,13675,652,111134,557,748831,818217,290,235اإلجمالي

تتضمـن القروض والسلف، صافي منتجات مصرفية غير تقليدية قدرها 168.9 مليار ريال سعودي )2021م:146.0  مليار ريال سعودي(. وكما في 
ديسمبر 2022م، تتكون إجمالي محفظة المنتجات الغير تقليدية بشكل رئيسي من التورق 122.0 مليار ريال سعودي )2021م: 102.7 مليار ريال 

سعودي(، واإلجارة 20.6 مليار ريال سعودي )2021م: 21.7 مليار ريال سعودي(، والمرابحة 27.2 مليار ريال سعودي )2021م: 23.4 مليار ريال 
سعودي(. وبلغ مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة للمحفظة 3.3 مليار ريال سعودي )2021م: 3.2 مليار ريال سعودي(. خال 2022م، بلغ دخل 

العموالت الخاصة للمحفظة 7.6 مليار ريال سعودي )2021م: 5.9 مليار ريال سعودي(.

* تشمل قروض الرهن العقارية الشخصية.

تحليل التغيرات في مخصص الخسائر إلجمالي القروض والسلف: ب( 

خسائر االئتمان المتوقعة بشأن إجمالي القروض والسلف 
)بآالف الرياالت السعودية(

المرحلة 
األولى

المرحلة 
الثانية

المرحلة 
اإلجماليالثالثة

628,9441,472,0722,413,1414,514,157الرصيد كما في 1 يناير 2022م

-)51,809()52,543(104,352محول من المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة إلى المرحلة األولى

-)58,581(69,782)11,201(محول من المرحلة األولى والمرحلة الثالثة إلى المرحلة الثانية 

-44,990)37,289()7,701(محول من المرحلة األولى والمرحلة الثانية إلى المرحلة الثالثة 

97,515328,550240,641)185,424(صافي إعادة قياس مخصص الخسارة**

528,9701,549,5372,676,2914,754,798 الرصيد كما في 31 ديسمبر 2022م

1,026,381945,4522,562,1804,534,013الرصيد كما في 1 يناير 2021م

-)126,137()35,360(161,497محول من المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة إلى المرحلة األولى

-)35,206(41,526)6,320(محول من المرحلة األولى والمرحلة الثالثة إلى المرحلة الثانية 

-18,696)16,154()2,542(محول من المرحلة األولى والمرحلة الثانية إلى المرحلة الثالثة 

)19,856()6,392(536,608)550,072(صافي إعادة قياس مخصص الخسارة**

628,9441,472,0722,413,1414,514,157 الرصيد كما في 31 ديسمبر 2021م

** تشمل مبالغ مشطوبة محملة مباشرة )القروض الشخصية وبطاقات االئتمان( والمبالغ المشطوبة )القروض التجارية وحسابات جاري مدين وحسابات 
أخرى(.

خسائر االئتمان بشأن بطاقات ائتمان  
)بآالف الرياالت السعودية(

المرحلة 
األولى

المرحلة 
الثانية

المرحلة 
اإلجماليالثالثة

7,2534,64713,57925,479الرصيد في 1 يناير 2022م

-)1,645()1,202(2,847محول من المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة إلى المرحلة األولى

-)45(110)65(محول من المرحلة األولى والمرحلة الثالثة إلى المرحلة الثانية 

-103)49()54(محول من المرحلة األولى والمرحلة الثانية إلى المرحلة الثالثة 

11,9576,25616,32634,539صافي إعادة قياس مخصص الخسارة 

9,76228,31860,018 21,938 الرصيد كما في 31 ديسمبر 2022م

5,7582,59521,47729,830الرصيد كما في 1 يناير 2021م

-)7,190()1,012(8,202محول من المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة إلى المرحلة األولى

-)1,500(1,653)153(محول من المرحلة األولى والمرحلة الثالثة إلى المرحلة الثانية 

-280)184()96(محول من المرحلة األولى والمرحلة الثانية إلى المرحلة الثالثة 

)4,351(1,595512)6,458(صافي إعادة قياس مخصص الخسارة 

7,2534,64713,57925,479 الرصيد كما في 31 ديسمبر 2021م
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2022م و2021م

خسائر االئتمان المتوقعة بشأن قروض شخصية*   
)بآالف الرياالت السعودية(

المرحلة 
األولى

المرحلة 
الثانية

المرحلة 
اإلجماليالثالثة

250,762107,073467,454825,289الرصيد في 1 يناير 2022م

-)50,164()45,477(95,641محول من المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة إلى المرحلة األولى

-)14,488(17,019)2,531(محول من المرحلة األولى والمرحلة الثالثة إلى المرحلة الثانية 

-21,060)19,808()1,252(محول من المرحلة األولى والمرحلة الثانية إلى المرحلة الثالثة 

28,391230,402160,783)98,010(صافي إعادة قياس مخصص الخسارة 

244,61087,198654,264986,072 الرصيد كما في 31 ديسمبر 2022م

313,83472,984611,750998,568الرصيد في 1 يناير 2021م

-)118,946()26,831(145,777محول من المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة إلى المرحلة األولى

-)33,706(35,968)2,262(محول من المرحلة األولى والمرحلة الثالثة إلى المرحلة الثانية 

-10,691)9,541()1,150(محول من المرحلة األولى والمرحلة الثانية إلى المرحلة الثالثة 

)173,279()2,335(34,493)205,437(صافي إعادة قياس مخصص الخسارة 

250,762107,073467,454825,289 الرصيد كما في 31 ديسمبر 2021م

** تشمل قروض الرهن العقارية الشخصية.

خسائر االئتمان بشأن قروض تجارية**    
)بآالف الرياالت السعودية(

المرحلة 
األولى

المرحلة 
الثانية

المرحلة 
اإلجماليالثالثة

370,9291,360,3521,932,1083,663,389الرصيد في 1 يناير 2022م

--)5,864(5,864محول من المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة إلى المرحلة األولى

-)44,048(52,653)8,605(محول من المرحلة األولى والمرحلة الثالثة إلى المرحلة الثانية 

-23,827)17,432()6,395(محول من المرحلة األولى والمرحلة الثانية إلى المرحلة الثالثة 

)918,935()918,935(--مبالغ مشطوبة

62,8681,000,757964,254)99,371(صافي إعادة قياس مخصص الخسارة

1,452,5771,993,7093,708,708 262,422 الرصيد كما في 31 ديسمبر 2022م

706,789869,8731,928,9533,505,615الرصيد في 1 يناير 2021م

-)1()7,517(7,518محول من المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة إلى المرحلة األولى

--3,905)3,905(محول من المرحلة األولى والمرحلة الثالثة إلى المرحلة الثانية 

-7,725)6,429()1,296(محول من المرحلة األولى والمرحلة الثانية إلى المرحلة الثالثة 

500,520678,604840,947)338,177(صافي إعادة قياس مخصص الخسارة 

)683,173()683,173(--مبالغ مشطوبة

370,9291,360,3521,932,1083,663,389 الرصيد كما في 31 ديسمبر 2021م

** تشمل حسابات جاري مدين و أخرى.

تحليل التغيرات في إجمالي القيمة الدفترية للقروض والسلف  ج( 

إجمالي القروض والسلف     
)بآالف الرياالت السعودية(

المرحلة 
األولى

المرحلة 
الثانية

المرحلة 
اإلجماليالثالثة

204,058,83313,441,4444,304,115221,804,392الرصيد في 1 يناير 2022م

-)140,376()1,394,820(1,535,196محول من المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة إلى المرحلة األولى

-)128,581(2,282,456)2,153,875(محول من المرحلة األولى والمرحلة الثالثة إلى المرحلة الثانية 

-1,651,513)549,912()1,101,601(محول من المرحلة األولى والمرحلة الثانية إلى المرحلة الثالثة 

25,940,198135,809158,28126,234,288صافي التغيرات األخرى*

)918,935()918,935(--مبالغ مشطوبة

13,914,9774,926,017247,119,745 228,278,751الرصيد كما في 31 ديسمبر 2022م

176,593,04514,916,1554,371,448195,880,648الرصيد في 1 يناير 2021م

-)310,985()2,083,500(2,394,485محول من المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة إلى المرحلة األولى

-)89,303(2,431,610)2,342,307(محول من المرحلة األولى والمرحلة الثالثة إلى المرحلة الثانية 

-758,545)274,044()484,501(محول من المرحلة األولى والمرحلة الثانية إلى المرحلة الثالثة 

257,58326,606,917)1,548,777(27,898,111صافي التغيرات األخرى*

)683,173()683,173(--مبالغ مشطوبة

13,441,4444,304,115221,804,392 204,058,833الرصيد كما في 31 ديسمبر 2021م

بطاقات ائتمان      
)بآالف الرياالت السعودية(

المرحلة 
األولى

المرحلة 
الثانية

المرحلة 
اإلجماليالثالثة

777,17646,45029,989853,615الرصيد في 1 يناير 2022م

-)7,630()20,196(27,826محول من المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة إلى المرحلة األولى

-)213(7,310)7,097(محول من المرحلة األولى والمرحلة الثالثة إلى المرحلة الثانية 

-5,641)947()4,694(محول من المرحلة األولى والمرحلة الثانية إلى المرحلة الثالثة 

258,61848,97118,472326,061صافي التغيرات األخرى*

81,58846,2591,179,676 1,051,829 الرصيد كما في 31 ديسمبر 2022م

626,11553,51930,482710,116الرصيد في 1 يناير 2021م

-)762()2,824(3,586محول من المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة إلى المرحلة األولى

-)229(2,679)2,450(محول من المرحلة األولى والمرحلة الثالثة إلى المرحلة الثانية 

-1,211)173()1,038(محول من المرحلة األولى والمرحلة الثانية إلى المرحلة الثالثة 

143,499)713()6,751(150,963صافي التغيرات األخرى*

777,17646,45029,989853,615 الرصيد كما في 31 ديسمبر 2021م

* تشمل القروض الجديدة والقروض المسددة والمبالغ المشطوبة وإعادة القياس.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2022م و2021م

قروض شخصية*      
)بآالف الرياالت السعودية(

المرحلة 
األولى

المرحلة 
الثانية

المرحلة 
اإلجماليالثالثة

74,447,9921,156,915872,49376,477,400الرصيد في 1 يناير 2022م

-)132,746()570,161(702,907محول من المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة إلى المرحلة األولى

-)40,352(949,491)909,139(محول من المرحلة األولى والمرحلة الثالثة إلى المرحلة الثانية 

-559,019)165,517()393,502(محول من المرحلة األولى والمرحلة الثانية إلى المرحلة الثالثة 

9,402,265336,9395,9569,745,160صافي التغيرات األخرى***

1,707,6671,264,37086,222,560 83,250,523 الرصيد كما في 31 ديسمبر 2022م

61,917,8401,509,0071,105,74964,532,596الرصيد في 1 يناير 2021م

-)310,220()850,570(1,160,790محول من المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة إلى المرحلة األولى

-)89,074(660,038)570,964(محول من المرحلة األولى والمرحلة الثالثة إلى المرحلة الثانية 

-386,087)114,350()271,737(محول من المرحلة األولى والمرحلة الثانية إلى المرحلة الثالثة 

11,944,804)220,049()47,210(12,212,063صافي التغيرات األخرى***

74,447,9921,156,915872,49376,477,400 الرصيد كما في 31 ديسمبر 2021م

قروض تجارية **      
)بآالف الرياالت السعودية(

المرحلة 
األولى

المرحلة 
الثانية

المرحلة 
اإلجماليالثالثة

128,833,66512,238,0793,401,633144,473,377الرصيد في 1 يناير 2022م

--)804,463(804,463محول من المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة إلى المرحلة األولى

-)88,016(1,325,655)1,237,639(محول من المرحلة األولى والمرحلة الثالثة إلى المرحلة الثانية 

-1,086,853)383,448()703,405(محول من المرحلة األولى والمرحلة الثانية إلى المرحلة الثالثة 

133,85316,163,067)250,101(16,279,315صافي التغيرات األخرى***

)918,935()918,935(--المبالغ المشطوبة

143,976,39912,125,7223,615,388159,717,509الرصيد كما في 31 ديسمبر 2022م

114,049,09013,353,6293,235,217130,637,936الرصيد في 1 يناير 2021م

-)3()1,230,106(1,230,109محول من المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة إلى المرحلة األولى

--1,768,893)1,768,893(محول من المرحلة األولى والمرحلة الثالثة إلى المرحلة الثانية 

-371,247)159,521()211,726(محول من المرحلة األولى والمرحلة الثانية إلى المرحلة الثالثة 

478,34514,518,614)1,494,816(15,535,085صافي التغيرات األخرى***

)683,173()683,173(--المبالع المشطوبة

128,833,66512,238,0793,401,633144,473,377 الرصيد كما في 31 ديسمبر 2021م

* تشمل القروض العقارية    
** تشمل حسابات جاري مدين وأخرى  

*** تشمل القروض الجديدة والمسددة والمبالغ المشطوبة وأي إعادة قياس أخرى. 

يمثل مخصص االنخفاض لخسائر التمويل في قائمة الدخل الموحدة التالي: د( 

2021م2022مبآالف الرياالت السعودية  

1,599,6511,217,921المحمل خال السنة، صافي*

)357,067()569,058(مبالغ مستردة لقروض وسلف مشطوبة، صافي

1,030,593860,854مخصص االنخفاض، صافي )إيضاح 8 - ه(

*تشمل صافي المبالغ المشطوبة المحملة مباشرة.

فيما يلي تفصيل مخصص االنخفاض لخسائر االئتمان والمخصصات األخرى، صافي كما هو مبين في قائمة الدخل  هـ( 
الموحدة:

2021م2022مبآالف الرياالت السعودية  

1,030,593860,854مخصص االنخفاض لخسائر االئتمان، صافي )إيضاح 8 - د(

)10,097()3,193(مخصص االنخفاض في قيمة الموجودات المالية األخرى، صافي

1,027,400850,757 اإلجمالي

االستثمارات في شركات زميلة   .9
تتمثل االستثمارات في الشركات الزميلة في حصة المجموعة من االستثمارات في منشآت تمارس المجموعة عليها تأثيرًا جوهريًا. تتم المحاسبة عن 

هذه االستثمارات، باستخدام طريقة حقوق الملكية. وتمثل االستثمارات في الشركات الزميلة:

نسبة 48.46٪ )2021م: 48.46٪( من حصة حقوق الملكية في شركة "آجل للخدمات التمويلية" المسجلة في المملكة العربية السعودية. وتعمل  أ( 
الشركة في أنشطة التمويل بما في ذلك التأجير )وغيره من المنتجات ذات الصلة( للمشاريع في القطاعات الصناعية والنقل والزراعية والتجارية 

وغيرها، إلى جانب االيجار التمويلي الموجودات الثابتة والمنقولة.

بناًء على القوائم المالية المراجعة لشركة آجل للخدمات المالية كما في 30 سبتمبر 2022، بلغ إجمالي الموجودات والمطلوبات وحقوق   
المساهمين 1,548 مليون ريال سعودي )30 سبتمبر 2022: 1,767 مليون ريال سعودي(، 882 مليون ريال سعودي )30 سبتمبر 2021: 967 

مليون ريال سعودي( و 666.8 مليون ريال سعودي )30 سبتمبر 2021: 800 مليون ريال سعودي( على التوالي.

نسبة 30.6٪ )2021م: 30.6٪( من حصة حقوق الملكية )بما في ذلك المملوكة بشكل غير مباشر( وتمثيل في مجلس االدارة في الشركة  ب( 
العالمية للتأمين التعاوني والمسجلة في المملكة العربية السعودية. تقوم الشركة بعمليات التأمين التعاوني وإعادة التأمين وجميع األنشطة ذات 

الصلة وفقًا لألنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

خال العام ، تم اإلستحواذ على شركة رويال وصن أالينس للتأمين )الشرق األوسط( المحدودة، التي تأسست في البحرين ، وتعمل في أعمال  ج( 
التأمين وإعادة التأمين من قبل الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والتأمين العام ش.م.ع.ع. وتم لذالك تخصيص 14.35٪ من أسهم البنك في 

الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والتأمين العام بقيمة عادلة تبلغ 194.3 مليون ريال سعودي مقابل ملكيته في شركة رويال وصن أالينس 
للتأمين. كان للبنك حصة 21.4٪ في ملكية شركة رويال وصن أالينس للتأمين قبل مقايضة األسهم المذكورة أعاه من قبل الشركة الوطنية 

للتأمين على الحياة والتأمين العام. قام البنك بتصنيف أسهم  الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والتأمين العام على أنها مدرجة بالقيمة العادلة 
من خال الدخل الشامل اآلخر.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2022م و2021م

10. ممتلكات ومعدات وحق إستخدام الموجودات ، صافي

بآالف الرياالت السعودية
األراضي 
والمباني

موجودات 
حق 

االستخدام

تحسينات 
وديكورات 

المباني

األثاث 
والتركيبات 
والمعدات

أجهزة وبرامج 
الحاسب 

اآللي 
ومشاريع 

األتمتة 
اإلجماليوالسيارات

التكلفة

1,435,204842,9401,069,433566,5933,294,7337,208,903الرصيد كما في1 يناير 2021م

48,258227,49563,38156,210439,646834,990اإلضافات

)140,308()250()1,110()12,832()117,167()8,949(االستبعادات

1,474,513953,2681,119,982621,6933,734,1297,903,585الرصيد كما في 31 ديسمبر2021م

194,301290,09889,20095,545628,2951,297,439اإلضافات

)410,525()120,686()18,206()10,900()259,973()760(االستبعادات

1,668,054983,3931,198,282699,0324,241,7388,790,499الرصيد كما في 31 ديسمبر2022م

االستهالك واإلطفاء المتراكمان 

592,077263,418915,623473,5182,536,4564,781,092الرصيد كما في 1 يناير 2021م

21,019186,26045,07733,071207,766493,193المحمل خال السنة

)76,802()235()1,036()12,828()60,267()2,436(االستبعادات

610,660389,411947,872505,5532,743,9875,197,483الرصيد كما في 31 ديسمبر2021م

19,802192,68747,99126,793253,259540,532المحمل خالل السنة

)256,171()94,855()8,629()10,865()141,820()2(االستبعادات

630,460440,278984,998523,7172,902,3915,481,844الرصيد في 31 ديسمبر2022م

صافي القيمة الدفترية

843,127579,522153,81093,075758,2772,427,811الرصيد كما في 1 يناير 2021م

863,853563,857172,110116,140990,1422,706,102الرصيد كما في 31 ديسمبر2021م

1,037,594543,115213,284175,3151,339,3473,308,655الرصيد كما في 31 ديسمبر2022م

تشمل األراضي والمباني والتحسينات وديكورات المباني أعمال قيد التنفيذ بمبلغ 28.9 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2022 )2021: ال 
يوجد( و30.5 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2022م )2021م: 13.5 مليون ريال سعودي( على التوالي. وتشمل االستبعادات عقود اإليجار 

الملغاة والمنتهية.

11.  الموجودات األخرى

2021م2022مبآالف الرياالت السعودية  

818,338476,827ذمم مدينة
2,357,6081,015,359أخرى*

3,175,9461,492,186 اإلجمالي

* تشتمل بشكل رئيسي، على مصاريف مدفوعة مقدمًا ومدينين متنوعين وحسابات تحت التسوية وبنود قيد اإلجراء قدرها 2,267 مليون ريال سعودي )2021م: 788 
مليون ريال سعودي( يتم تسويتها في السياق العادي لألعمال.

12.  األرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى 

2021م2022مبآالف الرياالت السعودية  

1,260,5681,062,616حسابات جارية 
37,499,50042,071,524ودائع أسواق المال 

38,760,06843,134,140اإلجمالي

تتضمن ودائع أسواق المال على ودائع مقابل بيع سندات بمعدل ثابت قدرها 8,518 مليون ريال سعودي )2021م: 9,407 مليون ريال سعودي( مع 
اتفاقية إلعادة شرائها في تواريخ مستقبلية محددة )إيضاح 19 د(. استلم البنك ودائع بدون عمولة من البنك المركزي السعودي ضمن برامج الدعم 

المختلفة المتعلقة بفيروس كورونا بمبلغ 19.9 مليار ريال سعودي )2021: 19.9 مليار ريال سعودي(، وتم إدراجها في ودائع أسواق المال.

ودائع أسواق المال تشمل ودائع هامشية قدرها 348 مليون ريال سعودي )2021: 854 مليون ريال سعودي(.

13.  ودائع العمالء 

2021م2022مبآالف الرياالت السعودية  

123,376,425116,255,002تحت الطلب
1,269,9281,348,523ادخار
96,102,14475,032,396ألجل
19,258,58819,042,376أخرى

240,007,085211,678,297 اإلجمالي

تتضمن الودائع ألجل ودائع بنكية غير تقليدية قدرها 32,559 مليون ريال سعودي )2021م: 31,252 مليون ريال سعودي(. كما تتضمن الودائع تحت 
الطلب ودائع بنكية غير تقليدية قدرها 2,103 مليون ريال سعودي )2021: 1,294 مليون ريال سعودي(. وتبلغ مصاريف العموالت الخاصة لهذه الودائع 
الغير التقليدية لعام 2022م مبلغ 628 مليون ريال سعودي )2021م: 152 مليون ريال سعودي(. كما تتضمن ودائع العماء األخرى مبالغ قدرها 3,780 

مليون ريال سعودي )2021م: 3,522 مليون ريال سعودي( كضمانات محتجزة لقاء االلتزامات غير القابلة للنقض. 

تتضمن الودائع أعاه ودائع بعمات أجنبية كاآلتي:

2021م2022مبآالف الرياالت السعودية  

3,113,2193,854,630تحت الطلب
5,35339,047ادخار
9,472,59724,111,758ألجل
500,8431,917,490أخرى

29,922,925 13,092,012اإلجمالي

14.  سندات الدين المصدرة وصكوك الشريحة 1
 

أ(  سندات الدين المصدرة
خال شهر فبراير 2021م، نجح البنك في إصدار صكوك مؤهلة كرأس مال مقومة بالريال السعودي من الشريحة الثانية  بقيمة 3 مليار ريال سعودي، 

وبعمولة خاصة سايبور - 6 أشهر زائد هامش ربح بواقع 150 نقطة أساس ومدتها 10 سنوات قابلة لاسترداد في السنة الخامسة وفَقا لشروط وأحكام 
الصكوك.

وخال شهر فبراير 2020م، أصدر البنك الشريحة الثانية من الصكوك بسعر ثابت بالدوالر األمريكي بقيمة 1.5 مليار دوالر أمريكي )5.63 مليار ريال 
سعودي(، بموجب برنامج إلصدار سندات وصكوك بقيمة 3 مليار دوالر أمريكي وتستحق في 2030م. إن هذه الصكوك مدرجة في سوق لندن لألوراق 

المالية وتحمل عمولة خاصة بنسبة 3.174٪ سنوًيا، وقابله لاسترداد بعد 5 سنوات بموجب شروط االتفاقية.
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وخال شهر يونيو 2020م، قام البنك بسداد سندات الدين الثانوية )صكوك( بقيمة 4 مليار ريال سعودي والصادرة في شهر يونيو 2015م )المستحقة 
في 2025م(. وقد تم ذلك بالتوافق مع خيار السداد المبكر لسداد الصكوك بعد خمس سنوات من تاريخ اإلصدار وبعد استيفاء الموافقات المسبقة 

من البنك المركزي السعودي وفًقا لشروط وأحكام االتفاقية.

ب(  صكوك الشريحة األولى
خال شهر أكتوبر 2022 ، نجح البنك ، عن طريق طرح خاص في المملكة العربية السعودية ، من خال اتفاقية متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسامية ، 
في إصدار صكوك إضافية من الشريحة األولى بالريال السعودي بقيمة 3.75 مليار ريال سعودي. هذه الصكوك هي أوراق مالية دائمة ال يوجد تواريخ 

استرداد محددة. ومع ذلك ، يكون للبنك الحق الحصري في استرداد الصكوك أو طلبها في فترة زمنية محددة ، وفًقا للشروط واألحكام المنصوص 
عليها في اتفاقية الصكوك. ُيدفع معدل الربح المطبق على الصكوك في كل تاريخ توزيع دوري ، باستثناء حدوث حدث عدم دفع أو اختيار عدم السداد 

من قبل البنك ، حيث يجوز للبنك وفًقا لتقديره الخاص )وفًقا لشروط وأحكام معينة( أن يختار عدم إجراء أي توزيعات. ال يعتبر حدث عدم الدفع هذا أو 
اختيار عدم الدفع تأخرا في السداد ولن تكون المبالغ التي لم يتم سدادها تراكمية أو مركبة مع أي توزيعات مستقبلية. بدأ طرح الصكوك في 8 سبتمبر 

2022م واكتمل في 5 أكتوبر 2022م.

خال فبراير 2022 ، أصدر البنك بنجاح صكوك خضراء من خال ترتيبات متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسامية ، بالدوالر األمريكي من الشريحة 1 
اإلضافية ، "صكوك خضراء" بقيمة 750 مليون دوالر أمريكي )2.8 مليار ريال سعودي(. هذه الصكوك هي أوراق مالية دائمة ال يوجد بشأنها تواريخ 

استرداد محددة وتمثل حصة ملكية غير مقسمة لحاملي الصكوك في موجودات الصكوك ، حيث يشكل كل صك التزاًما غير مضمون ومشروط وثانوي 
للبنك مصنف ضمن حقوق الملكية.

يوضح الجدول التالي الحركة في سندات الدين المصدرة و صكوك الشريحة األولى:

بأالف الرياالت السعودية

صكوك الشريحة األولىسندات الدين المصدرة

2021م2022م2021م2022م

--8,716,5775,684,008الرصيد االفتتاحي

بنود التدفقات النقدية

-3,000,0006,571,125-إصدار الصكوك

--41,84232,569حركات آخرى

- 6,571,125 8,758,4198,716,577 الرصيد الختامي

15. المطلوبات األخرى

2021م2022مبآالف الرياالت السعودية  

507,864828,737ذمم دائنة

12,591,78712,618,152أخرى*

13,099,65113,446,889 اإلجمالي

* تشمل بشكل رئيسي مايلي:

2021م2022مبآالف الرياالت السعودية  

1,355,2181,714,132مخصص الزكاة

827,231998,396مكافآت نهاية الخدمة

527,174538,338مطلوبات عقود إيجار

146,090263,207مكاسب القيمة العادلة المؤجلة على المنحة الحكومية

206,944256,138مخصص الخسائر للتعهدات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان

586,319557,619احتياطيات المبالغ المشطوبة

يتم تسوية التأمين المستحق المتعلق بالمنتجات األخرى، والمصروفات المستحقة، واإليرادات المقبوضة مقدًما، والبنود قيد اإلجراء خال دورة 
األعمال العادية. 

16.  رأس المال
يتكون رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل للبنك من 3,000 مليون سهم، بقيمة قدرها 10 ريال سعودي لكل سهم )2021م: 3,000 

مليون سهم، بقيمة قدرها 10 ريال سعودي لكل سهم(.

17.  االحتياطي النظامي
يقتضي نظام مراقبة البنوك في المملكة العربية السعودية والنظام األساسي للبنك تحويل ما ال يقل عن 25 ٪ من صافي دخل السنة إلى االحتياطي 

النظامي إلى أن يساوي هذا االحتياطي رأس المال المدفوع للبنك. 

وعليه تم تحويل مبلغ قدره 1,755 مليون ريال سعودي من صافي الدخل لعام 2022م )2021م: 1,506 مليون ريال سعودي(. إن هذا االحتياطي 
النظامي غير قابل للتوزيع حاليًا.

18.  االحتياطيات األخرى

2022م
بأالف الرياالت السعودية

تغطية 
المخاطر  

للتدفقات 
النقدية

إعادة قياس 
خطة التأجيل 

أدوات دين 
مدرجة بالقيمة 

العادلة من 
خالل الدخل 

الشامل اآلخر

أدوات حقوق 
ملكية مدرجة 

بالقيمة العادلة 
من خالل الدخل 

اإلجماليالشامل اآلخر

301,1231,492,3011,637,436)134,353()21,635(الرصيد في بداية السنة

)1,908,584()69,264()1,988,932(-149,612صافي التغير في القيمة العادلة 

صافي المبالغ المتعلقة باستثمارت الدين المدرجة بالقيمة 
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر والمحولة إلى قائمة 

الدخل الموحدة
--)86,145(-)86,145(

261,430-261,430--صافي الحركة في الخسائر االئتمانية المتوقعة خالل السنة 

201,103--201,103-مكاسب اكتواريه 

)895,500()895,500(---صافي االستبعادات خالل السنة

)790,260(527,537)1,512,524(66,750 127,977 الرصيد في نهاية السنة

2021م
بأالف الرياالت السعودية

تغطية 
المخاطر  

للتدفقات 
النقدية

إعادة قياس 
خطة التأجيل 

أدوات دين 
مدرجة بالقيمة 

العادلة من 
خالل الدخل 

الشامل اآلخر

أدوات حقوق 
ملكية مدرجة 

بالقيمة العادلة 
من خالل الدخل 

اإلجماليالشامل اآلخر

986,888963,4281,745,649)208,068(3,401الرصيد في بداية السنة

556,380144,501)386,843(-)25,036(صافي التغير في القيمة العادلة 

صافي المبالغ المتعلقة باستثمارت الدين المدرجة بالقيمة العادلة 
)311,311(-)311,311(--من خال الدخل الشامل اآلخر والمحولة إلى قائمة الدخل الموحدة

12,389-12,389--صافي الحركة في الخسائر االئتمانية المتوقعة خال السنة 

73,715--73,715-مكاسب اكتواريه 

)27,507()27,507(---صافي االستبعادات خال السنة

301,1231,492,3011,637,436)134,353()21,635(الرصيد في نهاية السنة
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19. التعهدات وااللتزامات المحتملة

الدعاوى القضائية أ( 
كما في 31 ديسمبر 2022م، كانت هناك دعاوى قضائية روتينية مقامة ضد المجموعة. ولم ُيجنب أي مخصص مقابل هذه الدعاوى العتقاد اإلدارة 

والمستشار القانوني للبنك بأنه من غير المتوقع تكبد أي خسائر جوهرية.

اإلرتباطات الرأسمالية ب( 
كما في 31 ديسمبر 2022م، بلغت التعهدات الرأسمالية للبنك 3,180.7 مليون ريال سعودي )2021م:  1,587.9 مليون ريال سعودي( تشمل مباني 

اإلدارة، وأجهزة وبرامج الحاسب اآللي ومشاريع األتمتة، وأعمال بناء وشراء معدات.

ج(  التعهدات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان
إن الغرض الرئيسي من وراء هذه األدوات هو ضمان توفير األموال للعماء عند طلبها. إن خطابات الضمان وخطابات االعتماد االحتياطية - والتي تعتبر 

ضمانات غير قابلة للنقض من قبل المجموعة بالسداد في حال عدم تمكن العميل من الوفاء بالتزاماته تجـاه الطرف الثالث - تحمل نفس مخاطر االئتمان 
التي تحملها القروض والسلف. إن المتطلبات النقدية الخاصة بخطابات الضمان واالعتمادات المستندية تقل كثيرا عن المبلغ الملتزم به ألن المجموعة 
عادة ال تتوقع أن يقوم الطرف الثالث بسحب المبالغ وفقًا لاتفاقية. إن االعتمادات المستندية التي تعتبر بمثابة تعهدات خطية من المجموعة، نيابة 

عن العميل، تسمح للطرف الثالث بسحب كمبياالت وفق شروط وأحكام محددة، مضمونة عادة بالبضائع التي تخصها، وبالتالي فإنها غالبًا ما تحمل 
مخاطر أقل.

القبوالت تمثل تعهدات المجموعة لسداد الكمبياالت المسحوبة من قبل العماء. تتوقع المجموعة تقديم معظم القبوالت قبل سدادها من قبل 
العماء.

تمثل االلتزامات لمنح االئتمان الجزء غير المستخدم من االئتمان الممنوح بشكل أساسي على شكل قروض وسلف وضمانات واعتمادات مستندية. 
وفيما يتعلق بمخاطر االئتمان المتعلقة بااللتزامات لمنح االئتمان، فمن المحتمل أن تتعرض المجموعة لخسارة بمبلغ يعادل إجمالي االلتزامات غير 

المستخدمة، إال أن مبلغ الخسارة المحتملة الذي ال يمكن تحديده فورًا، يتوقع بأن يقل كثيرًا عن إجمالي االلتزامات غير المستخدمة ألن معظم 
االلتزامات لمنح االئتمان تتطلب من العماء الحفاظ على معايير ائتمان محددة. إن إجمالي االلتزامات القائمة لمنح االئتمان ال تمثل بالضرورة 

المتطلبات النقدية المستقبلية ألن العديد من هذه االلتزامات يتم إنهاؤها أو انتهاؤها بدون تقديم التمويل المطلوب.

فيما يلي تحليٌل لالستحقاقات التعاقدية للمجموعة لقاء التعهدات وااللتزامات المحتملة الخاصة بالمجموعة:  )1

2022م
1–5 سنـوات3-12 شهـرخالل 3 أشهربأالف الرياالت السعودية

أكثـر مـن 
اإلجمالي5 سنوات

8,679,430-5,764,5352,791,221123,674اعتمادات مستندية  

17,159,32931,382,90027,295,3431,322,30477,159,876خطابات ضمان*

3,644,844--2,795,382849,462قبوالت

9,052,8181,137,5855,197,4698,976,37724,364,249التزامات لمنح االئتمان غير قابلة للنقض

34,772,06436,161,16832,616,48610,298,681113,848,399    اإلجمالي

2021م
1–5 سنـوات3-12 شهـرخالل 3 أشهربأالف الرياالت السعودية

أكثـر مـن 
اإلجمالي5 سنوات

9,067,781-6,255,5412,700,604111,636اعتمادات مستندية  

18,703,36431,248,35619,654,0041,664,35271,270,076خطابات ضمان*

3,226,822-2,470,786751,8094,227قبوالت

5,541,7822,871,6404,486,6968,607,71121,507,829التزامات لمنح االئتمان غير قابلة للنقض

32,971,47337,572,40924,256,56310,272,063105,072,508    اإلجمالي

*وهذا حسب المدة التعاقدية للضمان وفي حالة التعثر في السداد قد يكون مستحق الدفع عند الطلب وبالتالي يكون متداواًل بطبيعته.

بلغ الجزء غير المستخدم من االلتزامات غير المؤكدة، والتي يمكن نقضها في أي وقت من قبل المجموعة والقائمة كما في 31 ديسمبر2022م 
119,241 مليون ريال سعودي )2021م: 94,860 مليون ريال سعودي(. 

فيما يلي تحليٌل بالتغيرات في مخصص الخسائر للتعهدات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان:  )2

بآالف الرياالت السعودية
المرحلة 

األولى
المرحلة 

الثانية
المرحلة 

اإلجماليالثالثة

38,77919,975197,384256,138الرصيد كما في 1 يناير 2022م

--)4,668(4,668محول من المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة إلى المرحلة األولى

--571)571(محول من المرحلة األولى والمرحلة الثالثة إلى المرحلة الثانية 

-479)477()2(محول من المرحلة األولى والمرحلة الثانية إلى المرحلة الثالثة

1,96317,327879)18,411(صافي إعادة قياس مخصص الخسارة

)50,073()50,073(--تحويل إلى إحتياطات المبالغ المشطوبة

24,46317,364165,117206,944 الرصيد كما في 31 ديسمبر 2022م

بآالف الرياالت السعودية
المرحلة 

األولى
المرحلة 

الثانية
المرحلة 

اإلجماليالثالثة

47,34639,174198,864285,384الرصيد كما في 1 يناير 2021م

--)7,323(7,323محول من المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة إلى المرحلة األولى

--745)745(محول من المرحلة األولى والمرحلة الثالثة إلى المرحلة الثانية 

-918)900()18(محول من المرحلة األولى والمرحلة الثانية إلى المرحلة الثالثة

)5,801(21,047)11,721()15,127(صافي إعادة قياس مخصص الخسارة

)23,445()23,445(--تحويل إلى إحتياطات المبالغ المشطوبة

38,77919,975197,384256,138 الرصيد كما في 31 ديسمبر 2021م

كما في 31 ديسمبر 2022م، بلغ رصيد احتياطيات المبالغ المشطوبة بمبلغ 586 مليون ريال سعودي )31 ديسمبر 2021م: 558  مليون ريال سعودي(. 

فيما يلي تحليٌل لالستحقاقات التعاقدية لقاء التعهدات وااللتزامات المحتملة حسب األطراف األخرى:  )3

2021م2022مبآالف الرياالت السعودية  

94,473,68285,268,208شركات

19,374,71719,804,300بنوك ومؤسسات مالية أخرى

113,848,399105,072,508 اإلجمالي

د(  الموجودات المرهونة
فيما يلي تحليل للموجودات المرهونة كضمانات لدى بنوك أخرى:

بآالف الرياالت السعودية

2021م2022م

الموجودات
المطلوبات 

الموجوداتذات العالقة
المطلوبات 

ذات العالقة

استثمارات مقتناه بالتكلفة المطفأة واستثمارات مدرجة بالقيمة 
9,0258,5189,3079,407العادلة من خال الدخل الشامل اآلخر )اإليضاح 7 هـ( و12 

يتم إجراء هذه المعامات وفًقا للشروط الطبيعية والعادية لإلقراض واألدوات المالية وأنشطة اإلقتراض.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2022م و2021م

20. دخل ومصاريف العموالت الخاصة

2021م2022مبآالف الرياالت السعودية  

دخل العموالت الخاصة على:
756,814751,776استثمارات   - مدرجة بالقيمة العادلة من خال الدخل الشامل اآلخر

956,711672,527                   - بالتكلفة المطفأة
1,713,5251,424,303

634,37692,777أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى
10,559,6607,591,026قروض وسلف 

9,108,106 12,907,561اإلجمالي

2021م2022مبآالف الرياالت السعودية  

مصاريف العموالت الخاصة على:
395,35695,817أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

2,173,745476,614ودائع العماء
286,015242,502سندات دين مصدرة 

2,855,116814,933اإلجمالي

21. دخل األتعاب والعموالت، صافي:

2021م2022مبآالف الرياالت السعودية  

دخل األتعاب والعموالت على:
749,949862,622- وساطة األسهم وإدارة الصناديق

707,531612,195- تمويل المتاجرة 
870,166620,534- التسهيات االئتمانية واالستشارات

927,243809,797- منتجات البطاقات المصرفية
304,182249,643- الخدمات البنكية األخرى

3,559,0713,154,791إجمالي دخل األتعاب والعموالت
مصاريف األتعاب والعموالت على:

754,143636,103- منتجات البطاقات المصرفية
97,528141,558- وساطة األسهم

278,733259,483- الخدمات البنكية األخرى
1,130,4041,037,144إجمالي مصاريف األتعاب والعموالت 

2,428,6672,117,647دخل األتعاب والعموالت، صافي  

22. مكاسب بيع االستثمارات لغير أغراض المتاجرة، صافي

2021م2022مبآالف الرياالت السعودية

86,145311,311مدرجة بالقيمة العادلة من خال الدخل الشامل اآلخر 
35,63096,210بالتكلفة المطفأة 

121,775407,521 اإلجمالي

23.  دخل العمليات األخرى
يشمل دخل العمليات األخرى مكاسب بيع ممتلكات ومعدات بمبلغ وقدره 21.3 مليون ريال سعودي )2021م: 0.44 مليون ريال سعودي( ومكاسب 

بيع عقارات أخرى تم االستحواذ عليها عند تسوية القروض والسلف المستحقة، قدرها 18.6مليون ريال سعودي )2021م: 25.86 مليون ريال سعودي(. 
9.2 مليون ريال سعودي تمثل صافي أرباح بيع محفظة وحصة في شركة زميلة.

24.  الرواتب والمصاريف المتعلقة بالموظفين
يلخص الجدول التالي فئات موظفي المجموعة المحددة وفقا لقواعد البنك المركزي السعودي المتعلقة بتعويضات الموظفين ويشمل مجموع مبالغ 

التعويضات الثابتة والمتغيرة التي دفعت للموظفين خال السنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2022م و2021م، وطرق السداد:

الفئات
بآالف الرياالت السعودية

إجمالي التعويضاتتعويضات متغيرةتعويضات ثابتةعدد الموظفين

2021م2022م2021م2022م2021م2022م2021م2022م

كبار المدراء التنفيذيين )الذين يتطلب تعيينهم 
121228,32229,03841,83629,51170,15858,549عدم ممانعة من البنك المركزي السعودي(  

362478151,204167,22369,20161,795220,405229,018موظفون يقومون بأنشطة مرتبطة بالمخاطر

26337595,687115,77525,74921,958121,436137,733موظفين يقومون بمهام رقابية

38,59449,603--1,20096038,59449,603موظفون بعقود خارجية

4,9574,7951,141,577993,567212,387169,6521,353,9641,163,219موظفون آخرون 

6,7946,6201,455,3841,355,206349,173282,9161,804,5571,638,122اإلجمالي

802,121737,078* التعويضات المستحقة المتغيرة خال العام، ومنافع الموظفين األخرى ذات الصلة

2,257,5052,092,284مجموع الرواتب والمصاريف المتعلقة بالموظفين طبقًا لقائمة الدخل الموحدة

* تشمل منافع الموظفين األخرى التأمين، والتقاعد، ومصاريف االنتقال، ومصاريف التوظيف، والتدريب والتطوير وغيرها.

تعتمد سياسة المجموعة فيما يتعلق بالتعويضات على المتطلبات الوظيفية، والممارسات في سوق العمل، وطبيعة ومستوى درجة المشاركة في 
اتخاذ قرارات تنم عن مخاطر. وتطبق هذه السياسة على الموظفين كافة بمن فيهم فريق اإلدارة التنفيذي، وتهدف إلى ربط أداء األفراد بإنجازات 
المجموعة وقوة مركزها المالي. وتشتمل هذه التعويضات على تعويضات ثابتة ومتغيرة. وترتبط مراجعة الرواتب، وحوافز األداء والحوافز األخرى 

باالعتماد على نتيجة تقييم وقياس األداء واألداء المالي للمجموعة ومدى تحقيق أهدافها االستراتيجية.

تقع على مجلس اإلدارة مسؤولية اعتماد ومتابعة سياسة التعويضات والحوافز بالمجموعة. وتم تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت وتتكون من 
خمسة أعضاء غير تنفيذيين ثاثة منهم من المجلس وعضوين خارجيين مستقلين. وتتولى اللجنة اإلشراف العام على تصميم نظام التعويضات وتطبيقه 
ومدى فاعليته نيابة عن مجلس اإلدارة، باإلضافة إلى إعداد سياسة التعويضات والحوافز ومراجعة وتقييم مدى كفاية وفاعلية سياسة التعويض بصفة 

دورية للتأكد من تحقيق األهداف الموضوعة من أجلها، والتأكيد على تطبيقها من خال إطار إدارة المخاطر للمجموعة. وتشمل التعويضات الثابتة، 
الرواتب واألجور والمزايا والبدالت االخرى، أما التعويضات المتغيرة فتشمل حوافز البيع، والمكافآت المتعلقة بالمنتجات والمكافآت و مدفوعات 

الحوافز المرتبطة بتقييم األداء. 

لقد اعتمدت المجموعة برامج التعويضات الثابتة والمتغيرة. وبالنسبة لكبار التنفيذين والموظفون الذين يقومون بأنشطة مرتبطة بالمخاطر، تستحق 
التعويضات المتغيرة خال مدة 3 سنوات ويتم ربطها مع مستوى المسئولية واألداء العام للمجموعة والموظف، وكذلك مدى المخاطر المتعلقة 

بالوظيفة والتقييم السنوي التي تجريه لجنة الترشيحات والمكافآت. تقوم المجموعة بشكل مستمر بمراجعة سياسات التعويضات ومقارنتها مع القطاع 
المصرفي وتقوم بالتعديات الازمة عند الحاجة.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2022م و2021م

د(  إعادة القياس المدرجة في الدخل الشامل اآلخر

2021م2022مبآالف الرياالت السعودية

)15,706()29,791(مكاسب التغير في االفتراضات المبنية على أساس الخبرة
)3,412(6,099خسائر )مكاسب( اكتوارية ناتجة عن التغير في االفتراضات السكانية 

)54,597()177,411(المكاسب الناتجة عن التغير في االفتراضات المالية
)201,103( )73,715(

تتمثل االفتراضات االكتوارية الرئيسية )الخطة المتعلقة بمنافع الموظفين( المستخدمة في التقييم كما في  هـ( 
31 ديسمبر 2022م و2021م، في اآلتي: 

2021م2022مبآالف الرياالت السعودية

2.7٪5.4٪معدل الخصم للسنة
4.0٪4.0٪المعدل المتوقع لزيادة الرواتب للسنة

6060سن التقاعد االعتيادي

تم تحديد االفتراضات المتعلقة بالوفيات المستقبلية على أساس المشورة االكتوارية وفقًا لإلحصائيات المنشورة والخبرات في المنطقة.

حساسية االفتراضات االكتوارية و( 
يوضح الجدول أدناه حساسية تقييم التزام المنافع المحددة كما في 31 ديسمبر 2022م و2021م لمعدل الخصم 5.4٪ )2021م: 2.7٪(، ومعدل زيادة 

الرواتب 4.0٪ )2021م: ٪4.0(.

التأثير على التزامات المنافع المحددة – الزيادة /)النقص(

التغير في 
االفتراض

الزيادة في 
االفتراض  

)بآالف الرياالت 
السعودية(

النقص في 
االفتراض

 )بآالف الرياالت 
السعودية(

2022م

30,591)25,780(0.50٪معدل الخصم

)26,261(0.5030,843٪المعدل المتوقع لزيادة الراتب

2021م
51,383)47,525(0.50٪معدل الخصم

)47,180(0.5050,473٪المعدل المتوقع لزيادة الراتب

تستند تحليات الحساسية المذكورة أعاه على تغيير افتراض واحد مع بقاء كافة االفتراضات األخرى ثابتة.

قد ال يمثل تحليل الحساسية المعروض أعاه التغيير الفعلي في التزام المنافع المحددة ألنه من غير المحتمل أن يحدث التغيير في االفتراضات بمعزل 
عن بعضها  ألن بعض االفتراضات مرتبطة ببعضها البعض. 

25.  ربح السهم
تم احتساب الربح األساسي والمخفض للسهم للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022م بقسمة صافي دخل السنة المنسوبه إلى حملة األسهم العادية 

للبنك )معدل لتكلفة صكوك الشريحة األولى( على عدد األسهم القائمة البالغ 3,000 مليون سهم.
تم احتساب ربح السهم األساسي والمخفض للسهم للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م بقسمة صافي دخل السنة على عدد األسهم القائمة 

البالغ 3,000 مليون سهم.

26.  توزيعات األرباح 
خال يوليو 2022م، أعلن البنك عن توزيعات أرباح مرحلية بمبلغ 1,500 مليون ریال سعودي 0.50 ریال سعودي للسهم )2021 م: 1,500 مليون ریال 

سعودي 0.50 ریال سعودي للسهم( .وكان تاريخ توزيع هذه األرباح هو 11 أغسطس 2022م. تم اقتراح توزيعات أرباح نهائية بمبلغ 1,950 مليون ریال 
سعودي 0.65 ریال سعودي للسهم )2021: 1,620 مليون ريال سعودي 0.54 ريال سعودي للسهم( تم اقتراحه لعام 2022م.

27.  الزكاة
خال 2018م، توصلت المجموعة إلى اتفاقية مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لتسوية المطالبات الزكوية للسنوات المالية السابقة وحتى نهاية 

السنة المالية 2017م، مقابل دفع مبلغ 2,970 مليون ريال سعودي. تتطلب اتفاقية التسوية من المجموعة سداد 20٪ من االلتزامات الزكوية المتفق 
عليها خال عام 2018م وسيتم سداد االلتزامات الزكوية المتبقية على مدى خمس سنوات. وعليه قامت المجموعة بتسجيل الزكاة للسنوات السابقة 

ولغاية نهاية السنة المالية 2017م من خال األرباح المبقاة بمبلغ قدره 753.6 مليون ريال سعودي، إضافة إلى مبلغ قدره 440 مليون ريال سعودي 
مستحق خال النصف األول من عام 2018م. ونتيجة التفاقية التسوية، وافقت المجموعة على سحب كافة االعتراضات السابقة المقدمة لدى الجهات 

المختصة بخصوص الزكاة. 

وعليه، قّدر البنك مخصًصا لالتزامات الزكوية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022م بمبلغ 809 مليون ريال سعودي )31 ديسمبر 2021م: 693 
مليون ريال سعودي(.

وبلغت الزكاة المدفوعة خال السنة المنتهية 31 ديسمبر 2022م مبلغ 1,168 مليون ريال سعودي )31 ديسمبر 2021: 1,160 مليون ريال سعودي(.

28.  خطة المنافع المحددة 

أ(  وصف عام 
تقوم المجموعة بمنح مكافأة نهاية الخدمة لموظفيها طبقًا لنظام العمل السعودي المعمول به. تقدر التزامات الخطة من قبل خبير اكتواري خارجي 

مؤهل وفقا لمعيار المحاسبة الدولي 19 - منافع الموظفين، وباستخدام )طريقة وحدة االئتمان المتوقع(.

ب(  فيما يلي الحركة في االلتزام خالل السنة بناًء على القيمة الحالية له:

2021م2022مبآالف الرياالت السعودية

998,3961,029,374التزامات المنافع المحددة في بداية السنة 
94,96295,723تكلفة الخدمة الحالية 

27,59222,958تكلفة العمولة
)75,944()92,616(منافع مدفوعة

)73,715()201,103(خسائر اكتوارية مثبتة في الدخل الشامل اآلخر
998,396 827,231التزامات منافع محددة في نهاية السنة

تم اإلفصاح عن التزام مكافأة نهاية الخدمة ضمن بند "مطلوبات أخرى" في قائمة المركز المالي الموحدة.

ج(  المحمل للسنة

2021م2022مبآالف الرياالت السعودية

94,96295,723تكلفة الخدمة الحالية 
27,59222,958تكلفة العمولة على التزامات المنافع المحددة 

122,554 118,681
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2022م و2021م

فيما يلي بيان بإجمالي موجودات ومطلوبات المجموعة كما في 31 ديسمبر، وإجمالي دخل ومصاريف العمليات  أ( 
الخاصة بها، وصافي دخلها للسنتين المنتهيتين في هذين التاريخيين حسب القطاعات التشغيلية:

2022م
بآالف الرياالت السعودية

قطاع مصرفية 
األفراد

قطـاع خدمات 
االستثمار 
والوساطة

قطاع مصرفية 
الشركات

قطـاع الخزينة 
اإلجمالـيواالستثمار

101,042,5094,510,664162,042,32092,057,364359,652,857إجمالي الموجودات

102,058,965771,268174,405,48526,243,790303,479,508إجمالي المطلوبات 

3,996,6261,020,9005,638,0512,943,78913,599,366إجمالي دخل العمليات، صافي شاماًل:

-104,891)256,994(220,977)68,874(- إيرادات )مصاريف( ما بين القطاعات 

3,824,546245,8824,147,5061,834,51110,052,445- صافي دخل العموالت الخاصة

207,884726,1621,478,02016,6012,428,667- دخل أتعاب وعموالت، صافي  

3,212,087287,3061,794,723396,5765,690,692إجمالي مصاريف العمليات، صافي شاماًل: 

396,01030,84887,66126,013540,532- استهالك ممتلكات ومعدات وحق إستخدام الموجودات 

- مخصص االنخفاض لخسائر االئتمان والموجودات المالية 
1,027,400)861(295,1645,380727,717األخرى، صافي

253,115253,115---- مخصص االنخفاض في قيمة االستثمارات، صافي

)80,238()80,238(---الحصة في خسائر الشركات الزميلة، صافي

784,539733,5943,843,3282,466,9757,828,436الدخل قبل الزكاة

2021م
بآالف الرياالت السعودية

قطاع مصرفية 
األفراد

قطـاع خدمات 
االستثمار 
والوساطة

قطاع مصرفية 
الشركات

قطـاع الخزينة 
اإلجمالـيواالستثمار

89,582,7443,077,143145,839,32687,236,605325,735,818إجمالي الموجودات

97,884,761950,050153,532,48526,068,751278,436,047إجمالي المطلوبات 

3,747,019972,8934,314,3952,533,53411,567,841إجمالي دخل العمليات، صافي شامًا:

-240,721)365,799(182,273)57,195(- إيرادات )مصاريف( ما بين القطاعات 

3,675,371194,7923,042,7051,380,3058,293,173- صافي دخل العموالت الخاصة

103,146759,8521,231,06123,5882,117,647- دخل أتعاب وعموالت، صافي  

2,538,951278,5401,842,867156,9254,817,283إجمالي مصاريف العمليات، صافي شامًا: 

378,54029,20474,13111,318493,193- استهاك ممتلكات ومعدات وحق إستخدام الموجودات

- مخصص االنخفاض لخسائر االئتمان والموجودات المالية 
850,757)2,763(919,281-)65,761(األخرى، صافي

1,9271,927---- مخصص االنخفاض في قيمة االستثمارات، صافي

)32,498()32,498(---الحصة في )خسائر(  الشركات الزميلة، صافي

1,208,068694,3532,471,5282,344,1116,718,060الدخل  قبل الزكاة

29.  النقدية وشبه النقدية
تتكون النقدية وشبه النقدية المدرجة في قائمة التدفقات النقدية الموحدة من اآلتي:

2021م2022مبآالف الرياالت السعودية

20,872,84915,259,413نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي السعودي فيما عدا الوديعة النظامية )إيضاح 4(

20,613,23217,147,273أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى تستحق خال ثاثة أشهر من تاريخ االقتناء 

41,486,08132,406,686اإلجمالي

30.  القطاعات التشغيلية
تقوم المجموعة بتحديد وعرض القطاعات التشغيلية استنادا إلى المعلومات التي تم تقديمها داخليًا إلى صانع القرار التشغيلي الرئيسي من أجل 

تخصيص الموارد للقطاعات وتقييم أدائها. تتم إدارة القطاعات التشغيلية بشكل منفصل على أساس أنظمة إعداد التقارير المالية الداخلية واإلدارية 
للمجموعة. تمارس المجموعة نشاطها بشكل رئيسي في المملكة العربية السعودية إضافة إلى فرع دولي واحد ومكتب تمثيلي ووكالة. ومع ذلك 
إن إجمالي الموجودات والمطلوبات والتعهدات ونتائج أعمال هذا الفرع الخارجي والمكتب التمثيلي والوكالة ال يعتبر جوهرًيا بالنسبة للقوائم المالية 

الموحدة للمجموعة، ونتيجة لذلك فإنه لم يتم اإلفصاح عنها بشكل مستقل. تقيد المعامات بين القطاعات التشغيلية للمجموعة وفقًا لنظام أسعار 
التحويل بالمجموعة.  هذا وال توجد إيرادات ومصاريف أخرى جوهرية بين القطاعات التشغيلية. 

فيما يلي بيان لقطاعات المجموعة التي يتم رفع التقارير بشأنها طبقًا للمعيار الدولي للتقرير المالي 8:

قطاع مصرفية األفراد:
ويشمل الودائع والقروض والمنتجات االستثمارية لألفراد والشركات الصغيرة إلى متوسطة  الحجم.

قطاع خدمات االستثمار والوساطة:
يشمل خدمات إدارة االستثمار وأنشطة إدارة الموجودات المرتبطة بخدمات التعامل واإلدارة والترتيب وتقديم المشورة وحفظ األوراق المالية.

قطاع مصرفية الشركات:
يتعامل بشكل أساسي بالحسابات الجارية والودائع الخاصة بالشركات وتقديم القروض والحسابات الجارية المدينة والتسهيات االئتمانية األخرى.

قطاع الخزينة واالستثمار:
يقدم بصفة رئيسية خدمات أسواق المال وخدمات التداول والخزينة ومنتجات المشتقات المالية وكذلك إدارة المحافظ االستثمارية بالمجموعة. 
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فيما يلي بيان بمخاطر االئتمان التي تتعترض لها المجموعة حسب القطاعات التشغيلية: ب( 

2022م
بآالف الرياالت السعودية

قطاع مصرفية 
األفراد

قطـاع خدمات 
االستثمار 
والوساطة

قطاع مصرفية 
الشركات

قطـاع الخزينة 
اإلجمالـيواالستثمار

98,244,9973,071,831161,195,83691,577,324354,089,988الموجودات المدرجة في قائمة المركز المالي الموحدة

67,701,341-67,701,341--التعهدات وااللتزامات المحتملة 

7,229,0627,229,062---المشتقات 

2021م
بآالف الرياالت السعودية

قطاع مصرفية 
األفراد

قطـاع خدمات 
االستثمار 
والوساطة

قطاع مصرفية 
الشركات

قطـاع الخزينة 
اإلجمالـيواالستثمار

87,164,3371,837,054145,337,30883,654,088317,992,787الموجودات المدرجة في قائمة المركز المالي الموحدة

64,888,615-64,888,615--التعهدات وااللتزامات المحتملة 

4,320,6064,320,606---المشتقات 

إن مخاطر االئتمان تتضمن القيمة الدفترية للموجودات المدرجة في قائمة المركز المالي الموحدة ماعدا االستثمارات في أدوات حقوق الملكية، 
واالستثمارات في الشركات الزميلة، والممتلكات والمعدات وموجودات حق االستخدام صافي، والعقارات األخرى. تم إدراج المعادل االئتماني لمخاطر 

التعهدات وااللتزامات المحتملة والمشتقات وفقا للطريقة المقرره بها من قبل البنك المركزي السعودي في مخاطر االئتمان.

31.  إدارة المخاطر المالية

31.1  مخاطر االئتمان
تنشأ مخاطر االئتمان بشكل أساسي عن أنشطة اإلقراض للمنتجات البنكية التقليدية والغير التقليدية التي تنتج عنها القروض والسلف، وعن األنشطة 
االستثمارية. كما تنشأ مخاطر االئتمان عن األدوات المالية خارج قائمة المركز المالي مثل التزامات القروض. تقوم المجموعة باستخدام أنظمة تصنيف 
ائتماني داخلي لتقويم الموقف االئتماني لألطراف األخرى وتخصيص التصنيفات االئتمانية وفقًا لذلك. كما تستخدم المجموعة أنظمة تصنيف مخاطر 

خارجية صادرة عن وكاالت تصنيف رئيسية، عند توفرها. وقد تنشأ خسائر االئتمان المحتملة لعدم وجود التحليل االئتماني المائم للماءة المالية 
للمقترضين وعدم قدرتهم على خدمة الدين، وعدم وجود المستندات المناسبة وخاف ذلك.

تسعى المجموعة للسيطرة على مخاطر االئتمان من خال وضع معايير قبول المخاطر االئتمانية مثل أدوات فحص المخاطر االئتمانية ووضع الهيكل 
االئتماني المناسب وإجراءات المراجعة االئتمانية ومراقبة التعرض االئتماني بعد الصرف ووضع حدود للمعامات مع األطراف األخرى المعنية، وتقييم 
ماءة هذه األطراف األخرى بصورة مستمرة. يتم تصميم سياسات إدارة المخاطر بحيث تمكن من تحديد المخاطر ومراقبة المخاطر وااللتزام بحدودها. 

كما تتم مراقبة التعرضات الفعلية التي يتم التعرض لها يوميًا، باإلضافة لمراقبة حدود االئتمان. تقوم المجموعة بإدارة مخاطر االئتمان المتعلقة 
بأنشطتها التجارية وذلك بإبرام اتفاقيات مقاصة رئيسة والدخول في ترتيبات ضمان مع األطراف األخرى في ظروف مائمة والحد من فترات التعرض 

للمخاطر. وقد تقوم المجموعة في بعض الحاالت بإقفال المعامات أو التنازل عنها لصالح أطراف أخرى لتقليل مخاطر االئتمان.

تمثل مخاطر االئتمان الخاصة بالمشتقات التكلفة المحتملة الستبدال عقود المشتقات إذا أخفقت األطراف األخرى في الوفاء بالتزاماتها. وللتحكم في 
مستوى المخاطر التي يمكن ان تتحملها المجموعة، تقوم المجموعة بتقويم األطراف األخرى باستخدام نفس األساليب التي تتبعها في تقييم أنشطة 

اإلقراض الخاصة بها.

يشير تركيز المخاطر إلى المخاطر الناشئة عن التوزيع غير المتكافئ ألطراف أخرى في االئتمان أو عاقة تجارية أخرى أو من التركيز في قطاعات أعمال أو 
مناطق جغرافية. وفقًا لذلك، تتركز المخاطر في المحفظة االئتمانية من خال عدم التوازن في توزيع التمويل على: )أ( االقتراض الفردي )التركز الفردي(، 

)ب( قطاع الصناعة/ القطاع االقتصادي )تركز القطاع( و )ج( المناطق الجغرافية )التركز اإلقليمي(. ويشير التركز في مخاطر االئتمان إلى الحساسية 
النسبية ألداء المجموعة تجاه التطورات التي قد تطرأ على أي من تصنيفات التركز.

وتسعى المجموعة إلدارة مخاطر االئتمان وذلك بتنويع أنشطة اإلقراض لتفادي التركز في المخاطر الخاصة بأفراد أو مجموعة مـن العماء في أماكن أو 
أنشطة معينة، كما تقوم المجموعة أيضًا بأخذ الضمانات، حسبما هو مائم، كما تسعى المجموعة للحصول على ضمانات إضافية من األطراف األخرى 

بمجرد ماحظة مؤشرات تدل على انخفاض في القروض والسلف الفردية ذات العاقة.

تراقب اإلدارة القيمة السوقية للضمانات بشكل مستمر وتطلب ضمانات إضافية طبقا لاتفاقيات المبرمة، كما تقوم بمراقبة القيمة السوقية 
للضمانات التي تم الحصول عليها أثناء مراجعتها لمدى كفاية مخصص خسائر االنخفاض في القيمة. تقوم المجموعة بانتظام بمراجعة سياسات وانظمة 

إدارة المخاطر لتعكس التغيرات في منتجات األسواق واتباع أفضل الممارسات المستجدة.

تم اإلفصاح عن الجودة االئتمانية للموجودات المالية للمجموعة واالعتمادات المستندية وخطابات الضمان والقبوالت في اإليضاح )31.3 )أ((. تمثل 
أدوات الدين المدرجة في المحفظة االستثمارية، غالبا، مخاطر ديون سيادية، ويتم تحليل االستثمارات حسب األطراف األخرى في اإليضاح  7)هـ(، 

ولمزيد من التفصيل حول مكونات القروض والسلف، يرجى الرجوع إلى اإليضاح )8(. كما تم اإلفصاح عن المعلومات المتعلقة بمخاطر االئتمان الخاصة 
بالمشتقات في اإليضاح )6(، بينما تم اإلفصاح عن المعلومات المتعلقة بالتعهدات وااللتزامات المحتملة في اإليضاح )19(. ان الحد االقصى لمخاطر 

االئتمان للمجموعة، والذي يمثل بشكل أفضل الحد األقصى لمخاطر االئتمان التي يتم التعرض لها في نهاية السنة المالية مع عدم األخذ باالعتبار أية 
ضمانات أو تعزيزات ائتمانية أخرى، ال يختلف جوهريًا عن مخاطر االئتمان حسب القطاعات التشغيلية في اإليضاح )30 )ب((. كما يتضمن اإليضاح )36( 

إفصاح عن الموجودات المرجحة المخاطر الخاصة بالمجموعة التي تم احتسابها وفقا ألطر عمل بازل 3.
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31.2  التركيز الجغرافي

أ(  فيما يلي التوزيع الجغرافي للفئات الرئيسية للموجودات والمطلوبات والتعهدات وااللتزامات المحتملة وحسابات 
مخاطر االئتمان:

2022م
بآالف الرياالت السعودية

المملكة 
العربية 

السعودية

دول مجلس 
التعاون الخليجي 
األخرى ومنطقة 

أوروباالشرق األوسط
أمريكا 

الشمالية
أمريكا 

الالتينية
جنوب شرق 

اإلجماليدول أخرىآسيا
الموجودات

33,366,652----7-33,366,645نقد وأرصدة لدى البنك المركزي السعودي
4,197,499----7-4,197,492نقدية بالصندوق

29,169,153------29,169,153أرصدة لدى البنك المركزي السعودي
1,193,893315,20820,613,232-10,514,247497,9942,358,7855,733,105أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى 

23,3036,5866,541,243-1,168,9117,1191015,335,223حسابات جارية
1,170,590308,62214,071,989-9,345,336490,8752,358,684397,882ودائع اسواق المال

3,790,841----791,82050,8722,948,149القيمة العادلة الموجبة للمشتقات 
34,768,2471,449,1643,338,6768,004,881961,615470,1483,203,38952,196,120استثمارات، صافي 

1,363,419------1,363,419مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
505,7581,344,3313,338,6767,641,825961,615470,1483,203,38917,465,742مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

33,366,959---363,056-32,899,070104,833مقتناة بالتكلفة المطفأة 
371,215------371,215استثمارات في شركات زميلة

235242,364,947--231,306,6595,546,4444,716,933794,676قروض وسلف، صافي 
4,250,748------4,250,748حساب جاري مدين

1,119,658------1,119,658بطاقات ائتمان
85,236,488------85,236,488قروض شخصية

235150,931,338--139,873,0505,546,4444,716,933794,676قروض تجارية
826,715------826,715أخرى

3,175,946------3,175,946موجودات أخرى
3,175,946------3,175,946مدينون وأخرى

314,294,7797,544,47413,362,55014,532,662961,6151,664,0413,518,832355,878,953اإلجمالي
المطلوبات

23,49587,52038,760,068-24,380,8378,301,0485,819,887147,281أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى 
23,49558,9331,260,568-108405,051707,48065,501حسابات جارية

28,58737,499,500--24,380,7297,895,9975,112,40781,780ودائع أسواق المال
2,2042,854,285--1,393,849133,5191,221,885102,828القيمة العادلة السالبة للمشتقات

240,007,085----706,068-239,301,017ودائع العمالء 
123,376,425----22,073-123,354,352تحت الطلب

1,269,928------1,269,928ادخار 
96,102,144----683,995-95,418,149ألجل
19,258,588------19,258,588أخرى

8,758,419------8,758,419سندات دين مصدرة
13,099,651-152-35,69818,167-13,045,634مطلوبات أخرى

13,099,651-152-35,69818,167-13,045,634دائنون وأخرى
23,64789,724303,479,508-286,879,7568,434,5677,783,538268,276اإلجمالي

5,694,1192,160,896113,848,399-85,062,2351,768,3349,254,2889,908,527التعهدات وااللتزامات المحتملة
14,3283,0798,679,430-15,8556,167-8,640,001اعتمادات مستندية

5,676,7062,153,72177,159,876-53,686,902659,5879,198,0355,784,925خطابات ضمان 
3,0854,0963,644,844-3,630,3613,8781,6401,784قبوالت

24,364,249---19,104,9711,104,86938,7584,115,651التزامات لمنح االئتمان غير قابلة للنقض
الحد األقصى لمخاطر االئتمان )مبينة بالمعادل االئتماني وفقا للطريقة المقررة بها من قبل البنك المركزي السعودي(

7,229,062----2,247,039210,1134,771,910المشتقات
6,421,758----2,222,039210,1133,989,606المقتناة ألغراض المتاجرة

436,579----436,579--مقتناه لتغطية مخاطر القيمة العادلة
370,725----345,725-25,000مقتناه لتغطية مخاطر التدفقات النقدية

3,556,1671,351,10267,701,341-50,392,615964,5055,774,8005,662,152التعهدات وااللتزامات المحتملة
6,1991,3323,755,646-6,8612,669-3,738,585اعتمادات مستندية

3,546,8831,345,67448,205,316-33,539,082412,1195,747,0583,614,500خطابات ضمان
3,0854,0963,644,844-3,630,3613,8781,6401,784قبوالت

12,095,535---9,484,587548,50819,2412,043,199التزامات لمنح االئتمان غير قابلة للنقض

2021م
بآالف الرياالت السعودية

المملكة 
العربية 

السعودية

دول مجلس 
التعاون الخليجي 
األخرى ومنطقة 

أوروباالشرق األوسط
أمريكا 

الشمالية
أمريكا 

الالتينية
جنوب شرق 

اإلجماليدول أخرىآسيا

الموجودات
25,587,478----10-25,587,468نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي السعودي

4,240,485----10-4,240,475نقدية بالصندوق
21,346,993------21,346,993أرصدة لدى البنك المركزي السعودي

3,028187,30517,644,832-10,841,747184,5421,403,2585,024,952أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى 
3,02887,3875,148,960-23,69488,250108,1684,838,433حسابات جارية

99,91812,495,872--10,818,05396,2921,295,090186,519ودائع اسواق المال
1,414,515---837,41927,872548,877347القيمة العادلة الموجبة للمشتقات 

39,714,488996,4543,828,4778,352,701554,7851,497,3103,692,97158,637,186استثمارات، صافي 
1,176,774------1,176,774مدرجة بالقيمة العادلة من خال قائمة الدخل

3,316,560828,1653,828,4778,352,701554,7851,497,3103,162,00221,540,000مدرجة بالقيمة العادلة من   خال الدخل الشامل اآلخر
530,96935,920,412----35,221,154168,289مقتناة بالتكلفة المطفأة 

649,720-----452,396197,324استثمارات في شركات زميلة
306217,290,235--209,642,2654,967,0382,031,111649,515قروض وسلف بالصافي 

5,420,422------5,420,422حساب جاري مدين
828,136------828,136بطاقات ائتمان
75,652,111------75,652,111قروض شخصية

306134,557,748--126,909,7784,967,0382,031,111649,515قروض تجارية
831,818------831,818أخرى

1,492,186------1,492,186موجودات أخرى
1,492,186------1,492,186 مدينون وأخرى

288,567,9696,373,2307,811,73314,027,515554,7851,500,3383,880,582322,716,152اإلجمالي
المطلوبات

10,848392,59243,134,140-25,585,53710,397,4286,524,577223,158أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى 
10,84865,3171,062,616-362,642612,17511,634-حسابات جارية

327,27542,071,524--25,585,53710,034,7865,912,402211,524ودائع أسواق المال
1,460,144---123,09911,0791,316,3689,598القيمة العادلة السالبة للمشتقات

211,678,297----1,677,104-210,001,193ودائع العماء 
116,255,002----14,232-116,240,770تحت الطلب

1,348,523------1,348,523ادخار 
75,032,396----1,662,872-73,369,524ألجل
19,042,376------19,042,376أخرى

8,716,577------8,716,577سندات دين مصدرة
13,446,889-79-48,26311,188-13,387,359مطلوبات أخرى

13,446,889-79-48,26311,188-13,387,359دائنون وأخرى
10,927392,592278,436,047-257,813,76510,408,5079,566,312243,944اإلجمالي

2,897,878151,479105,072,508-77,660,6471,562,11811,570,73411,229,652التعهدات وااللتزامات المحتملة
68,24634,3129,067,781-8,467,348222,242274,4331,200اعتمادات مستنديه

2,721,146100,27071,270,076-49,041,273734,81510,906,1017,766,471خطابات ضمان
106,97516,8973,226,822-2,982,74348,17268,2653,770قبوالت

21,507,829-1,511-17,169,283556,889321,9353,458,211التزامات لمنح ااالئتمان غير قابلة للنقض
الحد األقصى لمخاطر االئتمان )مبينة بالمعادل االئتماني وفقا للطريقة المقررة بها من قبل البنك المركزي السعودي(

4,320,606---1,383,019112,1662,790,20235,219المشتقات
3,960,395---1,383,019112,1662,447,99117,219المقتناة ألغراض المتاجرة

305,211----305,211--مقتناه لتغطية مخاطر القيمة العادلة
55,000---37,00018,000--مقتناه لتغطية مخاطر التدفقات النقدية

1,939,83998,00164,888,615-47,528,754903,5737,569,7546,848,694التعهدات وااللتزامات المحتملة
29,17414,6683,876,331-3,619,65595,005117,316513اعتمادات مستنديه

1,802,94866,43647,221,360-32,493,238486,8667,226,0475,145,825خطابات ضمان
106,97516,8973,226,822-2,982,74348,17268,2653,770قبوالت

10,564,102-742-8,433,118273,530158,1261,698,586التزامات لمنح االئتمان غير قابلة للنقض

183 182

القوائم الماليةالجوانب البيئية واالجتماعية والحوكمةالمراجعة االستراتيجيةنـظــرة عــامــةبنك الرياض التقرير الســنوي 2022م



إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2022م و2021م

فيما يلي التوزيع حسب التركز الجغرافي للقروض والسلف غير العاملة ومخصص خسائر االئتمان: ب( 

بآالف الرياالت السعودية

 مخصص خسائر االئتمان قروض وسلف غير عاملة، صافي

2021م2022م2021م2022م

المملكة العربية السعودية

)1,466,496()1,508,132(2,933,3332,752,483قروض تجارية*

)481,034()682,582(1,310,629902,482قروض شخصية**

دول مجلس التعاون الخليجي األخرى ومنطقة الشرق األوسط

----قروض تجارية*

)1,947,530()2,190,714(4,243,9623,654,965اإلجمالي

* تشمل حساب جاري مدين والقروض األخرى
** تشمل القروض العقارية الشخصية والبطاقات االئتمانية

31.3  تحليل جودة االئتمان

أ(  يوضح الجدول التالي المعلومات المتعلقة بجودة االئتمان للموجودات المالية كما في 31 ديسمبر 2022م و2021م. 
تمثل المبالغ الظاهرة في الجدول إجمالي القيم الدفترية للموجودات المالية، مالم يرد خالف ذلك بشكل محدد:

األرصدة لدى البنك المركزي السعودي والبنوك والمؤسسات المالية األخرى   )1

2022م
بآالف الرياالت السعودية

الخسائر 
االئتمانية 

المتوقعة على 
مدى 12 شهر

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة على مدى 

العمر والتي لم ينخفض 
مستوى االئتمان لها 

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة على مدى 
العمر وذات مستوى 

اإلجماليائتماني منخفض 

49,007,134--49,007,134الدرجة االستثمارية )التصنيف االئتماني BBB أو أعلى(

775,841--775,841الدرجة غير استثمارية

49,782,975--49,782,975القيمة الدفترية 

2021م
بآالف الرياالت السعودية

الخسائر 
االئتمانية 

المتوقعة على 
مدى 12 شهر

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة على مدى 

العمر والتي لم ينخفض 
مستوى االئتمان لها 

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة على مدى 
العمر وذات مستوى 

اإلجماليائتماني منخفض 

37,447,375--37,447,375الدرجة االستثمارية )التصنيف االئتماني BBB أو أعلى(

1,546,901--1,546,901الدرجة غير استثمارية

38,994,276--38,994,276القيمة الدفترية 

تستخدم المجموعة تصنيفاتها الداخلية لتصنيف جودة االئتمان لمحفظتها وتستخدم الفئات التالية:

مخاطر منخفضة – مقبولة: موجودات عاملة ذات جودة عالية/ جيدة.

تحت المراقبة: موجودات أظهرت عامات أولية على وجود انخفاض في جودة االئتمان في الماضي القريب، ومن المحتمل أن تخضع لمستويات متزايدة 
في مخاطر االئتمان.

دون القياسية: موجودات تظهر بشكل رئيسي مستويات عالية في مخاطر االئتمان.

مشكوك فيها: موجودات متعثرة )منخفضة القيمة(، لكن التزال تظهر بعض التوقعات الستردادها بشكل جزئي في المستقبل.

خسارة: موجودات منخفضة جنب لها مخصص بالكامل وهناك توقعات منخفضة الستردادها. 

2(  إجمالي القروض والسلف المقتناه بالتكلفة المطفأة

2022م
بآالف الرياالت السعودية

الخسائر 
االئتمانية 

المتوقعة على 
مدى 12 شهر

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة على مدى 

العمر – ذات مستوى 
ائتماني غير منخفض

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة على مدى 
العمر وذات مستوى 

اإلجماليائتماني منخفض 

228,278,7517,386,360129,259235,794,370مخاطر منخفضة - مقبولة

6,528,617552,7967,081,413-تحت المراقبة

2,523,2452,523,245--دون القياسية

1,295,4381,295,438--مشكوك فيها

425,279425,279--خسارة

247,119,745 228,278,75113,914,9774,926,017 القيمة الدفترية 

2021م
بآالف الرياالت السعودية

الخسائر 
االئتمانية 

المتوقعة على 
مدى 12 شهر

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة على مدى 

العمر – ذات مستوى 
ائتماني غير منخفض

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة على مدى 
العمر وذات مستوى 

اإلجماليائتماني منخفض 

204,058,8336,109,50848,874210,217,215مخاطر منخفضة - مقبولة

7,331,936600,2767,932,212-تحت المراقبة

2,028,7682,028,768--دون القياسية

979,954979,954--مشكوك فيها

646,243646,243--خسارة

204,058,83313,441,4444,304,115221,804,392القيمة الدفترية 

2(   )أ(  بطاقات االئتمان، إجمالي

2022م
بآالف الرياالت السعودية

الخسائر 
االئتمانية 

المتوقعة على 
مدى 12 شهر

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة على مدى 

العمر – ذات مستوى 
ائتماني غير منخفض

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة على مدى 
العمر وذات مستوى 

اإلجماليائتماني منخفض 

1,081,369-1,051,82929,540مخاطر منخفضة - مقبولة

52,048-52,048تحت المراقبة

32,98232,982-دون القياسية

13,27713,277مشكوك فيها

--خسارة

1,051,82981,58846,2591,179,676القيمة الدفترية 

2021م
بآالف الرياالت السعودية

الخسائر 
االئتمانية 

المتوقعة على 
مدى 12 شهر

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة على مدى 

العمر – ذات مستوى 
ائتماني غير منخفض

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة على مدى 
العمر وذات مستوى 

اإلجماليائتماني منخفض 

795,972-777,17618,796مخاطر منخفضة - مقبولة

27,654-27,654-تحت المراقبة

25,01025,010--دون القياسية

4,9664,966--مشكوك فيها

1313--خسارة

777,17646,45029,989853,615القيمة الدفترية 
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2022م و2021م

2(   ) ب(  القروض الشخصية، إجمالي*

2022م
بآالف الرياالت السعودية

الخسائر 
االئتمانية 

المتوقعة على 
مدى 12 شهر

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة على مدى 

العمر – ذات مستوى 
ائتماني غير منخفض

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة على مدى 
العمر وذات مستوى 

اإلجماليائتماني منخفض 

83,969,214-83,250,523718,691مخاطر منخفضة - مقبولة
988,976-988,976-تحت المراقبة
682,300682,300--دون القياسية
433,813433,813--مشكوك فيها

148,257148,257--خسارة
1,264,37086,222,560 83,250,5231,707,667 القيمة الدفترية 

2021م
بآالف الرياالت السعودية

الخسائر 
االئتمانية 

المتوقعة على 
مدى 12 شهر

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة على مدى 

العمر – ذات مستوى 
ائتماني غير منخفض

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة على مدى 
العمر وذات مستوى 

اإلجماليائتماني منخفض 

74,794,537-74,447,992346,545مخاطر منخفضة - مقبولة
810,370-810,370-تحت المراقبة
436,695436,695--دون القياسية
243,806243,806--مشكوك فيها

191,992191,992--خسارة
76,477,400 74,447,9921,156,915872,493القيمة الدفترية 

2(   )ج(  القروض التجارية، إجمالي**

2022م
بآالف الرياالت السعودية

الخسائر 
االئتمانية 

المتوقعة على 
مدى 12 شهر

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة على مدى 

العمر – ذات مستوى 
ائتماني غير منخفض

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة على مدى 
العمر وذات مستوى 

اإلجماليائتماني منخفض 

143,976,3996,638,129129,259150,743,787مخاطر منخفضة - مقبولة
5,487,593552,7966,040,389-تحت المراقبة
1,807,9631,807,963--دون القياسية
848,348848,348--مشكوك فيها

277,022277,022--خسارة
3,615,388159,717,509 143,976,39912,125,722 القيمة الدفترية 

2021م
بآالف الرياالت السعودية

الخسائر 
االئتمانية 

المتوقعة على 
مدى 12 شهر

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة على مدى 

العمر – ذات مستوى 
ائتماني غير منخفض

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة على مدى 
العمر وذات مستوى 

اإلجماليائتماني منخفض 

128,833,6655,744,16748,874134,626,706مخاطر منخفضة - مقبولة
6,493,912600,2767,094,188-تحت المراقبة
1,567,0631,567,063--دون القياسية
731,182731,182--مشكوك فيها

454,238454,238--خسارة
3,401,633144,473,377 128,833,66512,238,079القيمة الدفترية

تشمل القروض العقارية الشخصية
تشمل حسابات جاري مدين وقروض أخرى 

3(   )أ(  االستثمارات )مدرجة بالتكلفة المطفأة – أدوات دين(

2022م
بآالف الرياالت السعودية

الخسائر 
االئتمانية 

المتوقعة على 
مدى 12 شهر

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة على مدى 

العمر – ذات مستوى 
ائتماني غير منخفض

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة على مدى 
العمر وذات مستوى 

اإلجماليائتماني منخفض 

31,125,136--31,125,136سندات التنمية الحكومية وصكوك أذونات خزينة

1,197,433--1,197,433الدرجة اإلستثمارية 

1,049,819-944,261105,558الدرجة غير اإلستثمارية 

33,372,388 -33,266,830105,558 القيمة الدفترية 

2021م
بآالف الرياالت السعودية

الخسائر 
االئتمانية 

المتوقعة على 
مدى 12 شهر

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة على مدى 

العمر – ذات مستوى 
ائتماني غير منخفض

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة على مدى 
العمر وذات مستوى 

اإلجماليائتماني منخفض 

 33,584,032--33,584,032سندات التنمية الحكومية وصكوك أذونات خزينة

1,925,619--1,925,619الدرجة اإلستثمارية 

416,378-234,835181,543الدرجة غير اإلستثمارية 

35,926,029-35,744,486181,543  القيمة الدفترية 

3(   )ب(  سندات استثمار الديون )مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر(

2022م
بآالف الرياالت السعودية

الخسائر 
االئتمانية 

المتوقعة على 
مدى 12 شهر

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة على مدى 

العمر – ذات مستوى 
ائتماني غير منخفض

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة على مدى 
العمر وذات مستوى 

اإلجماليائتماني منخفض 

----سندات التنمية الحكومية وصكوك أذونات خزينة

9,383,854--9,383,854الدرجة األستثمارية 

4,334,5351,640,626688,9776,664,138الدرجة غير اإلستثمارية 

13,718,3891,640,626688,97716,047,992 القيمة الدفترية 

2021م
بآالف الرياالت السعودية

الخسائر 
االئتمانية 

المتوقعة على 
مدى 12 شهر

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة على مدى 

العمر – ذات مستوى 
ائتماني غير منخفض

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة على مدى 
العمر وذات مستوى 

اإلجماليائتماني منخفض 

----سندات التنمية الحكومية وصكوك أذونات خزينة

10,753,963-10,094,232659,731الدرجة اإلستثمارية 

5,189,0761,436,79486,5226,712,392الدرجة غير األستثمارية 

15,283,3082,096,52586,52217,466,355 القيمة الدفترية 
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2022م و2021م

4(    يوضح الجدول التالي جودة االئتمان لالعتمادات المستندية وخطابات الضمان والقبوالت كما في 31 ديسمبر 2022م 
و2021م.

2022م
بآالف الرياالت السعودية

الخسائر 
االئتمانية 

المتوقعة على 
مدى 12 شهر

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة على مدى 

العمر – ذات مستوى 
ائتماني غير منخفض

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة على مدى 
العمر وذات مستوى 

اإلجماليائتماني منخفض 

84,296,1572,214,6638,13786,518,957مخاطر منخفضة - مقبولة

2,167,20431,4032,198,607تحت المراقبة

429,442429,442-دون القياسية

54,52954,529مشكوك فيها

282,615282,615خسارة

89,484,150 806,126 4,381,867 84,296,157 القيمة الدفترية 

2021م
بآالف الرياالت السعودية

الخسائر 
االئتمانية 

المتوقعة على 
مدى 12 شهر

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة على مدى 

العمر – ذات مستوى 
ائتماني غير منخفض

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة على مدى 
العمر وذات مستوى 

اإلجماليائتماني منخفض 

76,976,2242,086,47511979,062,818مخاطر منخفضة - مقبولة

3,812,21159,3603,871,571تحت المراقبة

311,787311,787-دون القياسية

50,83250,832مشكوك فيها

267,671267,671خسارة

83,564,679 76,976,2245,898,686689,769 القيمة الدفترية 

المبالغ الناتجة عن الخسائر االئتمانية المتوقعة – الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان ب( 
عند تحديد فيما إذا كانت مخاطر التعثر على أداة مالية ما قد ازدادت بشكل جوهري منذ االثبات األولي لها، فإن المجموعة تأخذ بعين االعتبار 

المعلومات المعقولة الداعمة التي تكون ذات صلة ومتاحة دون تكلفة أو جهد ال مبرر لهما. ويشتمل ذلك على معلومات كمية ونوعية وتحاليل تستند 
على الخبرة السابقة للمجموعة وتقويم االئتمان الذي يجريه الخبراء بما في ذلك المعلومات المستقبلية.

يهدف التقويم إلى تحديد فيما إذا وقعت زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان وذلك بمقارنة:

درجة مخاطر االئتمان في تاريخ التقرير مع درجة مخاطر االئتمان عند المنشأ  ألي انخفاض جوهري في التصنيف.• 
احتمال التعثر على مدى العمر في تاريخ التقرير مع احتمال التعثر على مدى العمر في تاري المنشأ ألي زيادة جوهرية في مخاطر التعثر عن السداد.• 

تقوم المجموعة بتصنيف قروضها ضمن المرحلة األولى والثانية والثالثة كما هو موضح أدناه:

المرحلة األولى: في حالة إثبات قروضها ألول مرة، تقوم المجموعة بإثبات مخصص على أساس خسائر االئتمان المتوقعة على مدى 12 شهر. كما 
تشتمل المرحلة األولى على التسهيات التي تظهر مخاطر االئتمان المتعلقة بها تحسنًا، وأن القرض قد أعيد تصنيفه من المرحلة الثانية أو الثالثة.

المرحلة الثانية: عنما يظهر القرض زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ استحداثه ولكن ليس ذي مستوى ائتماني منخفض، تقوم المجموعة بتسجيل 
مخصص لخسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر. كما تشتمل قروض المرحلة الثانية على تسهيات التي تظهر مخاطر االئتمان المتعلقة به تحسنًا، 

وأن القرض قد أعيد تصنيفه من المرحلة الثالثة.

المرحلة الثالثة: تعتبر القروض ذات مستوى ائتماني منخفض. تقوم المجموعة بتسجيل خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر. 

درجات تصنيف مخاطر االئتمان
تقوم المجموعة بتخصيص درجة ائتمان لكل تعرض استنادًا إلى مختلف البيانات المستخدمة في توقع مخاطر التعثر وتطبيق األحكام والتقديرات 
المتعلقة باالئتمان المبنية على الخبرة. تحدد درجات تصنيف مخاطر االئتمان باستخدام عوامل كمية ونوعية تدل على مخاطر التعثر. تتفاوت هذه 

العوامل بحسب طبيعة التعرضات ونوعية المقترض وأنشطة أعماله.

يتم تحديد درجات تصنيف مخاطر االئتمان، ويتم معايرتها بحيث تزداد مخاطر التعثر بشكل متزايد عند انخفاض مخاطر االئتمان، مثل عندما يكون الفرق 
في مخاطر التعثر بين درجات التصنيف 1 و 2 أقل من الفرق بين درجات تصنيف االئتمان 2 و 3.

تحدد درجة تصنيف مخاطر االئتمان لكل تعرض لشركة معينة عند اإلثبات األولي على أساس المعلومات المتوفرة عن الجهة المقترضة. تخضع 
التعرضات للمراقبة المستمرة. وقد ينتج عن ذلك نقل التعرض لدرجة مخاطر ائتمان مختلفة. تتطلب مراقبة التعرضات استخدام البيانات التالية.

1(   إنشاء هيكل أحكام الحتمال التعثر عن السداد
تعتبر درجات تصنيف مخاطر االئتمان المدخل الرئيسي لتحديد هيكل احكام الحتمال التعثر عن السداد للتعرضات. تقوم المجموعة بجمع معلومات 

األداء والتعثر المتعلقة بتعرضها لمخاطر االئتمان وتحليلها حسب المنتج والجهة المقترضة باإلضافة إلى تصنيف مخاطر االئتمان. يتم أيًضا استخدام 
المعلومات التي يتم الحصول عليها من الوكاالت المرجعية االئتمانية الخارجية بالنسبة لبعض المحافظ.

تستخدم المجموعة نماذج إحصائية في تحليل البيانات التي تم الحصول عليها واجراء تقديرات الحتمال التعثر المتبقي على مدى العمر للتعرضات 
والكيفية التي يتوقع أن تتغير بها نتيجة مرور الوقت.

يشتمل التحليل على تحديد ومعايره العاقة بين التغيرات في معدالت التعثر وعوامل االقتصاد الكلي وتحاليل عميقة ألثر بعض العوامل األخرى )مثل 
الخبرات السابقة فيما يتعلق بتأجيل السداد( المتعلقة بمخاطر التعثر. بالنسبة لمعظم التعرضات، تشتمل عوامل االقتصاد الكلي األساسية على معدل 

نمو الناتج المحلي اإلجمالي وأسعار النفط والتضخم والعرض النقدي. بالنسبة للتعرضات المتعلقة بصناعات محددة و / أو مناطق معنية، يمكن أن 
يشتمل التحليل على أسعار السلع المعنية أو / وأسعار العقارات.

وبناًء على توصية الخبير االقتصادي بالمجموعة، وبعد األخذ في الحسبان مجموعة متنوعة من المعلومات الخارجية الفعلية والمتوقعة، تقوم 
المجموعة بإعداد تصورها لـ "الحالة األساسية" لاتجاه المستقبلي للتغيرات االقتصادية المعنية ومجموعة من تصورات التوقعات المحتملة األخرى 

)انظر التفاصيل أدناه المتعلقة بإدراج المعلومات المستقبلية(. ثم تقوم المجموعة باستخدام هذه التوقعات لتعديل تقديراتها الخاصة الحتمال التعثر 
عن السداد.

كافة التعرضات التعرضات المتعلقة باألفرادالتعرضات المتعلقة بالشركات  

المعلومات التي يتم الحصول عليها خال المراجعة الدورية 
لملفات العماء – مثل القوائم المالية المدققة، وحسابات 
اإلدارة، والموازنات والتوقعات. ومن األمثلة على النواحي 

التي تتطلب تركيز معين: إجمالي هوامش الربح، معدالت الرفع 
المالي، تغطية خدمة الدين، االلتزام بالتعهدات، إدارة الجودة 

النوعية، والتغيرات في اإلدارة العليا.

المعلومات التي يتم الحصول عليها داخليًا 
وسلوك العميل – مثل استخدام تسهيات 

البطاقات االئتمانية.

سجل السداد – يشمل ذلك حاالت التأخر 
عن السداد ومجموعة من المتغيرات 

المتعلقة بمعدالت السداد.

بيانات من وكاالت االئتمان المرجعية، والمقاالت الصحفية 
والتغيرات في درجات التصنيف الخارجية.

سلوك السداد للعميل المبني على بيانات 
مجمعة داخليًا، مثل دورات التأخر عن السداد.

استخدام الحدود الممنوحة.

السندات المتداولة، وأسعار مقايضة التعثر في االئتمان للجهة 
المقترضة، عند توفرها.

أنواع وعدد المنتجات المحتفظ بها على 
مستوى العميل.

طلبات ومنح تأجيل السداد.

التغييرات الهامة الفعلية والمتوقعة في البيئة السياسية 
والتنظيمية والتكنولوجية للمقترض أو في أنشطته التجارية.

التغيرات الحالية والمتوقعة في األعمال 
التجارية والمالية واالقتصادية.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2022م و2021م

2(   تحديد فيما إذا ازدادت مخاطر االئتمان بشكل جوهري
تتفاوت ضوابط تحديد فيما إذا ازدادت مخاطر االئتمان بشكل جوهري بحسب المحفظة وتشمل تغيرات كمية في احتماالت التعثر ودرجات مخاطر 

االئتمان وعوامل نوعية، بما في ذلك الدعم بعد تجاوز تاريخ االستحقاق.

تعتبر مخاطر االئتمان المتعلقة بتعرضات معينة بأنها ازدادت بشكل جوهري منذ االثبات األولي لها إذا اذا كان تصنيف المخاطر الكمية للمجموعة 
ونماذج احتمال التعثر يشيران إلى قصور جوهري في مخاطر االئتمان.

باإلضافة إلى وباستخدام التقديرات التي أجراها الخبراء لديها، وبناًء على الخبرة السابقة، يمكن للمجموعة أن تقرر بأن مخاطر االئتمان قد ازدادت بشكل 
جوهري بناًء على مؤشرات نوعية معينة تدل على ذلك، وأنه لم يتم إظهار أثرها بالكامل في التحاليل الكمية بصورة منتظمة .

وفيما يتعلق بتجاوز تاريخ االستحقاق، ترى المجموعة كنوع من الدعم بأن الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان قد حدثت بعد تأخر السداد ثاثين يومًا 
من تاريخ االستحقاق. تحدد أيام التأخر عن السداد عن طريق القيام بعد أيام التأخر منذ التاريخ المستحق فيما يتعلق بعدم استام كامل الدفعة الزائدة 

عن حد األهمية النسبية. يحدد تاريخ االستحقاق دون األخذ بعين االعتبار أي فترة سماح متاحة للجهة المقترضة.

تقوم المجموعة بمراقبة فعالية الضوابط المستخدمة لتحديد الزيادات الجوهرية في مخاطر االئتمان عن طريق القيام بمراجعات دورية للتأكد من:

الضوابط قادرة على تحديد الزيادات الجوهرية في مخاطر االئتمان قبل التعرض للتعثر في السداد.• 
ال تتوافق المعايير مع نقطة زمنية معينة الذي يصبح فيه األصل متأخر السداد لمدة 30 يومًا، و• 
عدم وجود تقلبات غير مبررة في مخصص الخسائر من التحول بين احتمال التعثر عن السداد لمدة 12 شهرًا )المرحلة األولى( واحتمال التعثر عن • 

السداد على مدى العمر )المرحلة الثانية(.   

3(   الموجودات المالية المعدلة
يمكن تعديل الشروط التعاقدية لقرض ما ألسباب عدة، منها تغير الظروف في السوق والقدرة على االحتفاظ بالعميل وعوامل أخرى ال تتعلق بالتدهور 

االئتماني الحالي أو المحتمل للعميل أو خضوعه لظروف مالية صعبة. يجوز إلغاء إثبات القرض الحالي الذي تم تعديل شروطه ويتم االعتراف بالقرض 
الذي أعيد التفاوض عليه كقرض جديد بالقيمة العادلة وفقًا للسياسة المحاسبية. 

في حالة تعديل شروط أصل مالي ما ولم ينتج عن التعديل إلغاء اثبات األصل المالي، فإن تحديد فيما إذا كانت هناك زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان 
لألصل يتم بمقارنة: احتمال التعثر في السداد الواقعة في تاريخ اعداد القوائم المالية )باالستناد إلى الشروط التعاقدية المعدلة(؛ واحتمال التعثر في 

السداد الواقعة المتوقعة بناء على البيانات المتاحة عند اإلثبات األولي وباالستناد إلى الشروط التعاقدية األصلية.

تقوم المجموعة بإعادة التفاوض بشأن القروض الممنوحة للعماء الذين يواجهون صعوبات مالية )يشار إليها بـ "أنشطة اإلمهال في السداد"( لزيادة 
فرص التحصيل وتقليل مخاطر التعثر. وبموجب سياسة المجموعة لإلمهال من السداد، يمنح اإلمهال في سداد القروض على أساس انتقائي إذا كان 
المدين حالًيا في حالة تعثر في السداد أو إذا كان هناك احتمال كبير للتعثر عن السداد، مع وجود أدلة على قيام المدين ببذل كافة الجهود المعقولة 

للوفاء وفق الشروط التعاقدية األصلية وأنه يتوقع بأن يكون المدين قادر على الوفاء بالشروط المعدلة.

تشتمل الشروط المعدلة عادة على تمديد فترة االستحقاق، وتغيير العمولة البنكية، وتغيير توقيت دفعات العمولة، وتعديل شروط اتفاقية القرض. 
تخضع كل من القروض الممنوحة للشركات واألفراد لسياسة اإلعفاء في السداد. وتقوم لجنة المراجعة بالمجموعة بإجراء مراجعة دورية لتقارير عن 

أنشطة اإلعفاء في السداد.

بالنسبة للموجودات المالية المعدلة كجزء من سياسة اإلعفاء في السداد بالمجموعة، فإن تقدير احتمال التعثر عن السداد يعكس فيما إذا أدى التعديل 
إلى تحسين أو استعادة قدرة المجموعة على تحصيل العمولة وأصل القرض وخبرة المجموعة السابقة تجاه إجراءات اإلعفاء في السداد المماثلة. وكجزء 

من هذه العملية، تقوم المجموعة بتقويم أداء الوفاء للجهة المقترضة مقابل الشروط التعاقدية المعدلة وتنظر في المؤشرات السلوكية المختلفة.

وبشكل عام، يعتبر "اإلعفاء في السداد" مؤشرًا نوعيًا على وجود زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان، وأن توقع اإلعفاء في السداد قد يعتبر دليًا على 
أن التعرض منخفض القيمة /متعثر. يحتاج العميل إلى إظهار سلوك جيد متعلق بالسداد على مدى فترة من الوقت قبل أن يعد التعرض غير منخفض 
القيمة/ غير متعثر أو أن يعتبر احتمال التعثر قد انخفض وأن مخصص الخسائر يتم قياسه بمبلغ مساو لمبلغ خسائر االئتمان المتوقعة على مدى 12 

شهرًا.

4(   تعريف التعثر في السداد
تعتبر المجموعة بأن األصل المالي ُمتعثرًا في السداد، عندما:

من غير المحتمل أن تفي الجهة المقترضة بالتزاماتها االئتمانية إلى المجموعة بشكل كامل، دون قيام المجموعة بإجراءات معينة مثل تسييل • 
الضمانات )إن وجدت( ؛ أو

تجاوز الجهة المقترضة موعد االستحقاق لما يزيد عن 90 يومًا للوفاء بأي التزام جوهري ائتماني تجاه المجموعة. تعتبر السحوبات على المكشوف • 
بأنه تم تجاوز موعد استحقاقها عند خرق العميل ألي حد تم اشعاره به، أو تم اشعاره بحد يقل عن المبلغ القائم الحالي. 

وعند تقويم فيما إذا كانت الجهة المقترضة متعثرة في السداد، فإن المجموعة تنظر في المؤشرات التالية:

نوعية - مثل خرق االتفاقية.• 
كمية - مثل حالة التأخر عن السداد، وعدم الوفاء بالتزام آخر لنفس المصدر للمجموعة.• 
استناًدا إلى بيانات معدة داخليًا أويتم الحصول عليها من مصادر خارجية.• 

إن المدخات المستخدمة لتقييم ما إذا كان أحد األدوات المالية في حالة تعثر في السداد وأهميتها قد تتغير مع مرور الوقت لتعكس التغيرات في 
الظروف.

5(   إدراج المعلومات المستقبلية
تقوم المجموعة بإدراج المعلومات المستقبلية عند تقويم فيما إذا كانت مخاطر االئتمان ألية أداة قد ازدادت بشكل جوهري منذ االثبات األولي لها 

وعند قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة لها. تستخدم المجموعة نماذج مختلفة لاقتصاد الكلي للمساعدة في تقدير معدالت التعثر في السداد 
لقطاع الشركات واالستثمارات واألفراد للسنوات المستقبلية.

تم حساب تنبؤات عوامل اإلقتصاد الكلي عبر أربعة سيناريوهات غير أساسية، بما في ذلك سيناريوهات التحمل الثاثة المذكورة أدناه في الجدول. تم 
توفير التنبؤات الخاصة بالعوامل الوطنية من قبل البنك وبالنسبة للعوامل العالمية تم إنشاء التنبؤات داخليا. تمت صياغة هذه السيناريوهات من خال 

النظر في التوقعات االقتصادية األخيرة لصندوق النقد الدولي كخط أساس. وهناك أيًضا سيناريو متفائل وهو "تحسن معتدل" وهو عكس سيناريو 
)االنكماش المعتدل(. تم استخدام االحتمالية التالية لحدوث السيناريو للوصول إلى تقديرات الخسائر االئتمانية المتوقعة:

األساس - ٪40• 
معتدل حتى - ٪30• 
معتدل - ٪10• 
متوسط - ٪10• 
حاد - ٪10• 

لغرض إنشاء نماذج االقتصاد الكلي، تم تجميع عوامل / متغيرات االقتصاد الكلي من مصادر محلية و ومصادر خارجية أخرى ، مثا الهيئة العامة لإلحصاء 
في المملكة العربية السعودية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وغيرها . بدأت المجموعة من 50 متغيًرا اقتصادًيا كلًيا لغرض الحصول على بيانات 

وتم تقليصها إلى 11 عامًا لتغيير نماذج اإلقتصاد الكلي، وباستخدام أقوى التقنيات اإلحصائية مثل التراجع الخطي والتراجع متعدد العوامل، واختارت 
المجموعة أخيرا أفضل مجموعة مناسبة من المتغيرات المتعلقة بالمحافظ المعنية )التي سيتم تطبيق النموذج عليها(. ثبت إحصائًيا أن المتغيرات 

االقتصادية الكلية المختارة التالية تؤثر على معدل التخلف في السداد لمخاطر االئتمان للمجموعة ضمن المحافظ المختلفة:

معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي الوطني )٪(• 
التضخم )كنسبة من مؤشر أسعار المستهلك(• 
عرض النقود -م3 )مليون ريال سعودي(• 
اسعار النفط الخام )بالدوالر األمريكي(• 
القروض العقارية)مليون ريال سعودي(• 
معدل الناتج المحلي اإلجمالي العالمي )أسعار ثابتة(• 
اإلستثمار )٪من الناتج المحلي اإلجمالي الدولي(• 
 •
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استخدمت المجموعة توقعات خط األساس المتعلقة بمتغيرات االقتصاد الكلي، وألغراض المقارنة، تم أيًضا عرض توقعات الجهد الشديد أدناه:

سنوات التوقعات المستخدمة في نموذج خسائر 
االئتمان المتوقعة لعام 2022م )خط األساس(

سنوات التوقعات المستخدمة في نموذج خسائر 
االئتمان المتوقعة لعام 2022م )الجهد الشديد(

2025م2024م2023م2025م2024م2023م

المؤشرات االقتصادية
األسعار الثابتة لمعدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي 

0.01-8.964.671.837.122.83الوطني )٪(

5.8-7.05-25.641.242.4917.35األسعار الحالية لمعدل الناتج المحلي الوطني )٪(
2.82.12.14.53.83.8التضخم )كنسبة من مؤشر أسعار المستهلك(

2,495,8342,620,6262,751,6572,331,1372,455,9292,586,960عرض النقود - م 3 )مليون ريال سعودي(
100.894.689.482.876.671.4أسعار النفط الخام )بالدوالر األمريي للبرميل(

689,113819,277951,546594,687724,851857120.6القروض العقارية )مليون ريال سعودي(
3.22.73.21.81.21.8الناتج المحلي اإلجمالي العالمي )األسعار الثابتة(

27.327.627.726.927.227.4اإلستثمار )٪ من الناتج الملحي اإلجمالي العالمي(

حساسية مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة
بالنظر إلى عدم اليقين االقتصادي الحالي واالعتماد على عوامل االقتصاد الكلي المستخدمة في تحديد التعثر المتوقع للمقترضين، ينبغي اعتبار 

الخسائر االئتمانية المتوقعة أفضل تقدير ضمن نطاق تقديرات االقتصاد الكلي المحتملة.

ويستمر التأثير المحتمل للتباطؤ اإلقتصادي العالمي، والضغوط التضخمية ، والتقلبات في اسعاد الطاقة ، وبيئة اسعار الفائدة المرتفعة اضافة حالة من 
عدم التيقن في التقديرات فيما يتعلق بقياس مخصص المجموعة للخسائر االئتمانية المتوقعة. لذلك، من الضروري قياس حساسية تقديرات الخسائر 

االئتمانية المتوقعة فيما يتعلق بالحركة في عوامل االقتصاد الكلي.

أجرت المجموعة تحليًا لحساسية التغيرات في المتغيرات االقتصادية المستخدمة في نماذج احتمالية التعثر في نقطة من الزمن، وكذلك للتغيرات في 
السيناريوهات المرجحة المستخدمة في حساب المتوسط المرجح الحتماالت التعثر في نقطة من الزمن. تستخدم المجموعة نماذج اقتصادية مختلفة 

/ محافظ فرعية مختلفة لحاالت التعرض المتعلقة بقروض الشركات واألفراد واالستثمارات وبالتالي يعكس تحليل الحساسية التغيرات في قيمة متغير 
)متغيرات( معين من االقتصادي الكلي المستخدم )المستخدمة( في هذه النماذج وتأثير الخسائر االئتمانية المتوقعة على محفظة )محافظ( معنية. 

وبماحظة أن تعديل االقتصاد الكلي إلى نموذج احتمالية التعثر في السداد عن نقطة زمنية قد يتضمن أكثر من متغير اقتصادي مستقل واحد كمدخل 
نموذج، فقد أجري تحليل حساسية مستقل لتأثير الخسائر االئتمانية المتوقعة. أجري تحليل الحساسية مع األخذ في االعتبار األهمية النسبية لحاالت 

التعرض التي تمت تغطيتها ضمن نموذج اقتصاد كلي معين:

حساسية االفتراضات
)بآالف الرياالت السعودية(

 أثر الخسائر االئتمانية 
المتوقعة لعام 2022م 

عوامل االقتصاد الكلي
516,954٪ انكماش في معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي الوطني )مليون ريال سعودي(

1034,608٪ انكماش في معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي الوطني )مليون ريال سعودي(
59,051٪ زيادة في التضخم )الرقم القياسي ألسعار المستهلك(

1018,468٪ زيادة في التضخم )الرقم القياسي ألسعار المستهلك(
1013,017٪ انكماش في عرض النقود - م 3 )مليون ريال سعودي(
2026,150٪ انكماش في عرض النقود - م 3 )مليون ريال سعودي(

533,168٪ انخفاض في أسعار النفط )دوالر أمريكي لكل برميل(
1068,834٪ انخفاض في أسعار النفط )دوالر أمريكي لكل برميل(
52,307٪ انكماش في القروض العقارية )مليون ريال سعودي(

104,814٪ انكماش في القروض العقارية )مليون ريال سعودي(
5170٪ انخفاض في الناتج المحلي اإلجمالي العالمي )مليون ريال سعودي(

10347٪ انخفاض في الناتج المحلي اإلجمالي العالمي )مليون ريال سعودي(
5349٪ انخفاض في االستثمار )٪ من الناتج المحلي اإلجمالي العالمي(

10701٪ انخفاض في االستثمار )٪ من الناتج المحلي اإلجمالي العالمي(
السيناريوهات محتملة الحدوث

8,283سيناريو الحالة األساسية المتأثر بمقدار +/- 5٪ مع التغير المقابل في الهبوط المعتدل
7,671سيناريو الحالة األساسية المتأثر بمقدار +/- 5٪ مع التغير المقابل في الصعود المعتدل

6(   قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة 
تمثل المدخات األساسية لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة هيكل شروط العوامل التالية:

1(   احتمال التعثر في السداد.
2(   الخسارة عند التعثر في السداد.
3(   التعرض عند التعثر في السداد.

يتم استخراج هذه المعطيات عمومًا من نماذج إحصائية معدة داخليًا والبيانات التاريخية األخرى ويتم تعديلها لتعكس المعلومات المستقبلية كما هو 
مبين أعاه.

إن تقديرات احتماالت التعثر تعتبر تقديرات بتاريخ معين يتم احتسابها وفق نماذج تصنيف إحصائية ويتم تقويمها باستخدام أدوات تصنيف مصممة وفقًا 
لمختلف فئات األطراف األخرى والتعرضات. وتستند هذه النماذج اإلحصائية إلى بيانات مجمعة داخليًا وخارجيًا تشتمل على عوامل كمية ونوعية. وعند 

توفرها، يمكن أيضًا استخدام بيانات السوق الستنتاج احتمال التعثر للشركات الكبيرة. وفي حالة انتقال الطرف المقابل أو التعرضات بين فئات درجات 
التصنيف، فإن ذلك يمكن أن يؤدي إلى تغير في تقدير احتمال التعثر المعني. يتم تقدير احتماالت التعثر بعد األخذ بعين االعتبار تواريخ االستحقاق 

التعاقدية للتعرضات.

تمثل الخسارة عند التعثر عن السداد حجم الخسارة المحتملة في حالة وجود تعثر. تقوم المجموعة بتقدير مؤشرات الخسارة عند التعثر في السداد 
بناًء على تاريخ معدالت االسترداد للمطالبات من األطراف المتعثرة. تأخذ نماذج الخسارة عند التعثر بعين االعتبار الهيكل والضمان وأقدمية المطالبة، 

والصناعة التي يعمل بها الطرف اآلخر وتكاليف استرداد الضمان الذي يعتبر جزءًا ال يتجزأ من األصل المالي. تقوم تقديرات الخسارة عند التعثر بإعادة 
معاييره مختلف التصورات االقتصادية، ويتم احتسابها على أساس التدفقات النقدية المخصومة باستخدام معدل العمولة الفعلي كعامل خصم.

يمثل التعرض عند التعثر عن السداد التعرضات المتوقعة عند وقوع التعثر. تقوم المجموعة باستخراج "التعرض عند التعثر في السداد" من التعرضات 
الحالية إلى الطرف المقابل والتغيرات المحتملة في المبلغ الحالي المسموح به بموجب العقد بما في ذلك اإلطفاء. يمثل التعرض عند التعثر في 

السداد ألصل مالي اجمالي القيمة الدفترية له. بالنسبة اللتزامات القروض والضمانات المالية والبطاقات االئتمانية لألفراد، يشتمل "التعرض عند التعثر 
في السداد" على المبلغ المسحوب والمبالغ المستقبلية المحتملة التي يمكن سحبها بموجب العقد والتي يتم تقديرها وفق بيانات تاريخية وتوقعات 

مستقبلية. بالنسبة لبعض الموجودات المالية، يحدد التعرض عند التعثر في السداد عن طريق وضع نماذج لنتائج التعرض المحتملة في نقاط زمنية 
مختلفة باستخدام تصورات وتقنيات احصائية.

كما تم وصفه أعاه، وشريطة استخدام احتمال التعثر لمدة 12 شهر كحد أقصى للموجودات المالية التي لم تزداد مخاطر االئتمان بشأنها بشكل 
جوهري، تقيس المجموعة الخسائر االئتمانية المتوقعة بعد األخذ بالحسبان مخاطر التعثر على مدى الفترة التعاقدية التي يتعرض على مداها لمخاطر 

االئتمان، حتى لو كانت المجموعة تستخدم مدد أطول ألغراض إدارة المخاطر. تمتد أقصى فترة تعاقدية إلى التاريخ الذي يحق للمجموعة فيه طلب 
سداد دفعة مقدمًا أو إنهاء إلتزام القرض أو الضمان.

 وعند تقويم أي مؤشر على أساس جماعي، يتم تجميع األدوات المالية على أساس خصائص المخاطر المشتركة التي تشتمل على:

نوع األداة / المنتج• 
درجة تصنيف مخاطر االئتمان• 
نوع الضمانات• 
معدالت االسترداد والتحسن• 
تاريخ االثبات األولي• 
الفترة المتبقية حتى تاريخ االستحقاق• 
الموقع الجغرافي للجهة المقترضة• 
القطاعات االقتصادية• 

يخضع ملف مخاطر المجموعة وأعمالها لمراجعة منتظمة للتأكد بأن المخاطر التي تتعرض لها المجموعة تبقى متجانسة بشكل مائم. 

بالنسبة للمحافظ التي تتوفر للبنك بشأنها بيانات تاريخية محدودة، تستخدم بيانات مرجعية خارجية لدعم البيانات المتاحة داخليًا. 
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31.4   جودة االئتمان للقروض والسلف 

فيما يلي تحليل بمخاطر تركزات القروض والسلف ومخصص انخفاض خسائر االئتمان حسب القطاعات االقتصادية أ( 

بآالف الرياالت السعودية

2021م2022م

غير العاملةالعاملة

مخصص 
انخفاض خسائر 

االئتمان 

القروض 
والسلف، 

غير العاملةالعاملةصافي

مخصص 
انخفاض خسائر 

االئتمان 

القروض 
والسلف، 

صافي

----440,843)772(-441,615حكومية وشبه حكومية

9,308,012)28,396(12,085,9489,334,3002,108)15,177(-12,101,125بنوك ومؤسسات مالية أخرى

2,335,639)3,412(-2,821,1672,339,051)3,557(-2,824,724زراعه وصيد أسماك

25,999,494)903,221(25,522,74726,434,029468,686)828,558(26,063,183288,122تصنيع

9,583,226)11,153(7,672,5599,594,059320)4,348(7,676,613294مناجم وتعدين

8,133,724)18,691(13,009,8858,141,97510,440)18,221(13,011,07917,027كهرباء وماء وغاز وخدمات صحية

15,431,199)1,734,406(17,819,51415,994,2661,171,339)1,460,447(18,520,949759,012بناء وانشاءات

52,057,888)867,075(50,543,48851,900,7651,024,198)976,812(50,272,6341,247,666تجارة

5,808,205)9,539(6,174,3655,813,0734,671)7,572(6,177,5804,357نقل واتصاالت

11,900,951)87,238(16,208,21911,917,46870,721)392,306(15,983,998616,527خدمات

76,480,247)850,768(86,356,14676,428,533902,482)1,046,090(86,091,6071,310,629قروض شخصية وبطاقات ائتمان

251,650)258(-3,710,066251,908)938(3,710,676328أخرى

217,290,235)4,514,157(242,364,947218,149,4273,654,965)4,754,798(242,875,7834,243,962اإلجمالي

ب(   الضمانات
تقوم المجموعة، خال دورة أعمالها العادية ومن خال أنشطة اإلقراض، باالحتفاظ بضمانات كتأمين للحد من مخاطر االئتمان على القروض والسلف. 

تشتمل هذه الضمانات غالبا على ودائع ألجل، وتحت الطلب ونقدية أخرى، وضمانات مالية، وأسهم دولية ومحلية، وعقارات وموجودات ثابتة أخرى. 
ويتم االحتفاظ بهذه الضمانات بصفة أساسية مقابل القروض التجارية والشخصية ويتم إدارتها لمواجهة المخاطر ذات العاقة بصافي القيمة البيعية 

لها، وتراقب اإلدارة القيم السوقية للضمانات وتطلب ضمانات إضافية وفقا لاتفاقيات المبرمة عندما يكون ذلك ضروريًا. فيما يلي تحليٌل للقيمة 
العادلة للضمانات التي تحتفظ بها المجموعة مقابل القروض والسلف لكل فئة:

2021م2022مبآالف الرياالت السعودية

101,110,33989,785,862قروض جيدة

5,820,2592,480,368قروض متأخرة ولكن عاملة

2,738,5361,761,356قروض غير عاملة

109,669,13494,027,586اإلجمالي

32. مخاطر السوق
مخاطر السوق هي المخاطر المتعلقة بتقلبات القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألدوات المالية نتيجة للتغيرات التي تحدث في السوق 

مثل تغيرات أسعار العموالت الخاصة وأسعار تحويل العمات األجنبية وأسعار السلع واألسهم. تصنف المجموعة مخاطر السوق كمحفظة تجارية أو 
محفظة غير تجارية / مصرفية. تتم إدارة ومراقبة مخاطر السوق للمحفظة التجارية باستخدام طريقة القيمة المعرضة للمخاطر وتتم إدارة ومراقبة 

مخاطر السوق للمحفظة غير التجارية باستخدام مزيج من طريقة القيمة المعرضة للمخاطر واختبارات الجهد وتحليل الحساسية.

32.1  مخاطر السوق– المحفظة التجارية
وضعت المجموعة حدودًا )لكل من طريقة القيمة المعرضة للمخاطر ولمستويات المخاطر التي يتم التعرض لها( لمستويات المخاطر المقبولة إلدارة 
المحفظة التجارية. وإلدارة مخاطر السوق للمحفظة التجارية، تقوم المجموعة بتطبيق طريقة القيمة المعرضة للمخاطر لتقويم مراكز مخاطر السوق 

ولوضع تقديرات للخسائر االقتصادية المحتملة بناًء على مجموعة من االفتراضات والتغيرات في الظروف السائدة في السوق.

تعتبر طريقة القيمة المعرضة للمخاطر تقديرًا للتغير السلبي المحتمل في القيمة السوقية للمحفظة عند مستوى معين من الثقة وعلى مدى فترة 
زمنية محددة. تستخدم المجموعة طريقة "التغير – التغير المشترك" الحتساب القيمة المعرضة للمخاطر للمحفظة التجارية بناًء على البيانات التاريخية 

)لمدة سنة(. يتم تصميم نماذج طريقة القيمة المعرضة للمخاطر عادة لقياس مخاطر السوق في ظل ظروف السوق العادية وبالتالي هناك قصور 
في استخدام طريقة القيمة المعرضة للمخاطر ألنها مبنية على معدالت ارتباط تاريخية وعلى التغيرات في أسعار السوق وتفترض بأن تكون الحركات 

المستقبلية على شكل بيان إحصائي.

يقوم البنك باحتساب القيمة المعرضة للمخاطر وفقًا لآلتي:

1(   فترة احتفاظ لمدة 10 ايام عند مستوى ثقة 99٪ ألغراض احتساب رأس المال النظامي.
2(   فترة احتفاظ لمدة يوم واحد عند مستوى ثقة 99٪ ألغراض إعداد التقارير الداخلية واالفصاح.

إن طريقة القيمة المعرضة للمخاطر التي تتبعها المجموعة عبارة عن تقديرات موضوعة باستخدام مستوى ثقة 99٪ من الخسائر المحتملة التي ال 
يتوقع تجاوزها في حالة ثبات الظروف السائدة بالسوق لمدة يوم أو 10 أيام. إن استخدام نسبة 99٪ على مدى يوم واحد يوضح بأن الخسائر التي 

تجاوزت مبلغ القيمة المعرضة للمخاطر يجب أال تحدث – في المتوسط – أكثر من مرة كل مائة يوم.  

تمثل "القيمة المعرضة للمخاطر" مخاطر المحفظة عند انتهاء يوم عمل ما، وال تأخذ بعين االعتبار الخسائر التي تحدث خارج فترة الثقة المحددة، لكن 
النتائج التجارية الفعلية قد تختلف عن عمليات احتساب القيمة المعرضة للمخاطر خاصة وأن عمليات االحتساب هذه ال تعطي مؤشرًا ذا معنى عن 

األرباح والخسائر خال أوضاع السوق غير العادية.

وللتغلب على القصور أعاه المتعلق بطريقة القيمة المعرضة للمخاطر، تستخدم المجموعة أيضًا اختبارات الجهد لكل من مخاطر المحافظ غير التجارية 
والتجارية للوقوف على الظروف التي تحدث خارج فترات الثقة االعتيادية باستخدام ستة سيناريوهات الختبارات الجهد لكامل المجموعة، ويتم إصدار 

تقارير دورية منتظمة إلى لجنة الموجودات والمطلوبات بالمجموعة توضح الخسائر المحتمل حدوثها للنظر فيها.

فيما يلي البيانات المتعلقة بالقيمة المعرضة للمخاطر الخاصة بالمجموعة للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2022م و2021م باستخدام فترة احتفاظ 
ليوم واحد وعند مستوى ثقة 99٪. إن كافة المبالغ هي بمايين الرياالت السعودية: 

2022م

مخاطر أسعار 
الصرف 
األجنبي

مخاطر أسعار 
العموالت 

الخاصة
مخاطر أسعار 

المخاطر الكليةاألسهم

1.857.573.4111.32القيمة المعرضة للمخاطر كما في 31 ديسمبر 2022م

1.706.964.2811.56متوسط القيمة المعرضة للمخاطر لعام 2022م

2.7811.397.1519.06الحد األقصى للقيمة المعرضة للمخاطر لعام 2022م

0.823.372.546.06الحد األدنى للقيمة المعرضة للمخاطر لعام 2022م

2021م

مخاطر أسعار 
الصرف 
األجنبي

مخاطر أسعار 
العموالت 

الخاصة
مخاطر أسعار 

المخاطر الكليةاألسهم

0.982.294.197.46القيمة المعرضة للمخاطر كما في 31 ديسمبر 2021م

2.002.295.229.50متوسط القيمة المعرضة للمخاطر لعام 2021م

16.0810.517.6623.88الحد األقصى للقيمة المعرضة للمخاطر لعام 2021م

0.560.113.485.35الحد األدنى للقيمة المعرضة للمخاطر لعام 2021م
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32.2   مخاطر السوق – المحفظة غير التجارية أو المحفظة المصرفية:

1(   مخاطر أسعار العموالت الخاصة 
تنشأ مخاطر أسعار العموالت الخاصة نتيجة الحتمال تأثير التغيرات في اسعار العموالت الخاصة على القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية 

لألدوات المالية. وقد أقرت المجموعة حدودا " لصافي دخل العموالت الخاصة المعرض للمخاطر " و " القيمة السوقية المعرضة للمخاطر" والتي يتم 
مراقبتها بواسطة لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات بالمجموعة. ويوجد حدود للفجوات لتغطية مخاطر عمليات الصرف األجنبي اآلجلة وعمليات 

أسواق المال بالدوالر األمريكي والريال السعودي وعمات رئيسية أخرى. وتراقب المجموعة المراكز يوميّا وتستخدم استراتيجيات التغطية لضمان بقاء 
على هذه المراكز ضمن الحدود المقررة لهذه الفجوات.

ويوضح الجدول التالي أثر الحساسية تجاه التغيرات المحتملة والمعقولة في أسعار العموالت الخاصة، مع بقاء المتغيرات األخرى، على قائمة الدخل 
الموحدة أو حقوق الملكية.

تمثل الحساسية المتعلقة بالدخل أثر التغيرات المفترضة في أسعار العموالت الخاصة على صافي دخل العموالت الخاصة لمدة عام، على الموجودات 
والمطلوبات المالية المقتناة لغير اغراض المتاجرة كما في 31 ديسمبر 2022م و2021م شاما أثر التغطية المتعلقة بها.

تم احتساب الحساسية المتعلقة بحقوق الملكية وذلك بإعادة تقييم الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خال الدخل الشامل اآلخر بعموله 
ثابتة بما في ذلك أثر تغطية المخاطر المتعلقة بها كما في 31 ديسمبر 2022م و2021م والناتجة عن أثر التغييرات المفترضة في أسعار العموالت 

الخاصة. ويتم تحليل الحساسية المتعلقة بحقوق الملكية حسب تاريخ استحقاق الموجودات أو المقايضات. ويتم تحليل ومراقبة مخاطر المحافظ 
المصرفية حسب تركزات العمات ويتم اإلفصاح عن اآلثار المتعلقة بها بمايين الرياالت السعودية.

2022م
العملة

الزيادة في 
نقاط األساس

حساسية على 
صافي دخل 
العموالت 

الخاصة

حساسية حقوق الملكية

اإلجمالي
6 أشهـر أو 

أقل
سنة واحدة        

1 – 5 سنواتأو أقل
أكثر من 

5 سنوات

-----494.42+ 100ريال سعودي

)593.53()551.07()42.00()0.20()0.26()152.04(+ 100دوالر امريكي

)3.44(+ 100يورو

-----)5.61(+ 100جنيه إسترليني

------+ 100ين ياباني

------+ 100أخرى

العملة
النقص في 

نقاط األساس

حساسية على 
صافي دخل 
العموالت 

الخاصة

حساسية حقوق الملكية

اإلجمالي
6 أشهـر أو 

أقل
سنة واحدة        

1 – 5 سنواتأو أقل
أكثر من 

5 سنوات

-----)570.50(- 100ريال سعودي

206.950.260.2042.00551.07593.53- 100دوالر امريكي

-----2.08- 100يورو

-----2.70- 100جنيه إسترليني

------- 100ين ياباني

------- 100أخرى

2021م
العملة

الزيادة في 
نقاط األساس

حساسية على 
صافي دخل 
العموالت 

الخاصة

حساسية حقوق الملكية

اإلجمالي
6 أشهـر أو 

أقل
سنة واحدة        

1 – 5 سنواتأو أقل
أكثر من 

5 سنوات

-----603.70+ 100ريال سعودي

)643.48()547.15()89.00(0.45)7.78()178.08(+ 100دوالر امريكي

-----)12.73(+ 100يورو

-----)16.20(+ 100جنيه إسترليني

------+ 100ين ياباني

------+ 100أخرى

2021م
العملة

النقص في 
نقاط األساس

حساسية على 
صافي دخل 
العموالت 

الخاصة

حساسية حقوق الملكية

اإلجمالي
6 أشهـر أو 

أقل
سنة واحدة        

1 – 5 سنواتأو أقل
أكثر من 

5 سنوات

-----571.04- 100ريال سعودي

89.00547.15643.48)0.45(7.78)135.23(- 100دوالر امريكي

-----0.09- 100يورو

-----12.35- 100جنيه إسترليني

------- 100ين ياباني

------- 100أخرى

حساسية أسعار العموالت الخاصة المتعلقة بالموجودات والمطلوبات والبنود خارج قائمة المركز المالي
تدير المجموعة أثار التقلبات في أسعار العموالت الخاصة السائدة بالسوق على مركزها المالي وتدفقاتها النقدية، تتعرض المجموعة لمخاطر أسعار 

العموالت نتيجة لعدم التطابق أو لوجود فجوات بين قيم الموجودات والمطلوبات واألدوات خارج قائمة المركز المالي التي تستحق أو سيتم تجديد 
أسعارها في فترة محددة. وتقوم المجموعة بإدارة هذه المخاطر بمطابقة إعادة تسعير الموجودات والمطلوبات من خال استراتيجيات إدارة المخاطر.
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يلخص الجدول أدناه تعرض المجموعة لمخاطر أسعار العموالت الخاصة ويتضمن موجودات ومطلوبات وحقوق المساهمين بالمجموعة المسجلة 
بالقيمة الدفترية مصنفة حسب تاريخ تجديد األسعار أو تاريخ االستحقاق التعاقدي، أيهما يحدث أواًل.

2022م
1 - 5 سنوات3 - 12 شهرخالل 3 أشهر بآالف الرياالت السعودية

أكثر من 
5 سنوات

غير مرتبطة 
اإلجماليبعمولة خاصة

الموجودات 
17,200,65233,366,652---16,166,000 نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي السعودي 

4,197,4994,197,499----نقدية في الصندوق
13,003,15329,169,153---16,166,000أرصدة لدى البنك المركزي السعودي

1,583,84420,613,232---19,029,388أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى 
1,583,8446,541,243---4,957,399حسابات جارية

14,071,989----14,071,989ودائع اسواق المال
3,790,841-71,580104,042674,0012,941,218القيمة العادلة الموجبة للمشتقات

1,214,3144,183,0999,469,88734,547,6512,781,16952,196,120استثمارات، صافي
1,363,4191,363,419----مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

39,577229,7986,493,9699,284,6481,417,75017,465,742مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
33,366,959-1,174,7373,953,3012,975,91825,263,003مقتناة بالتكلفة المطفأة 

371,215371,215----استثمارات في شركات زميلة
242,364,947-93,615,57966,084,43437,016,35245,648,582قروض وسلف، صافي

4,250,748----4,250,748حساب جاري مدين
1,119,658----1,119,658بطاقات ائتمان
85,236,488-3,949,40010,976,70127,372,02242,938,365قروض شخصية

150,931,338-83,469,05855,107,7339,644,3302,710,217قروض تجارية
826,715----826,715أخرى

465,249465,249----عقارات أخرى
3,308,6553,308,655----ممتلكات ومعدات وحق إستخدام الموجودات, صافي 

2,358,0833,175,946---817,863موجودات أخرى
2,358,0833,175,946---817,863مدينون وأخرى

130,914,72470,371,57547,160,24083,137,45128,068,867359,652,857إجمالي الموجودات
المطلوبات وحقوق المساهمين 

9,453,58713,977,59213,434,373633,9481,260,56838,760,068أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى 
1,260,5681,260,568----حسابات جارية

37,499,500-9,453,58713,977,59213,434,373633,948ودائع اسواق المال
2,854,285-47,53161,267594,5062,150,981القيمة العادلة السالبة للمشتقات

80,412,37223,615,7614,287,5471,422,353130,269,052240,007,085ودائع العمالء
110,408,329123,376,425---12,968,096تحت الطلب

602,1351,269,928---667,793ادخار
96,102,144-66,776,48323,615,7614,287,5471,422,353ألجل
19,258,58819,258,588----أخرى

8,758,419-8,758,419---سندات دين مصدرة
13,099,65113,099,651----مطلوبات أخرى

13,099,65113,099,651----دائنون وأخرى
56,173,34956,173,349 - - --حقوق المساهمين وصكوك الشريحة األولى

89,913,49037,654,62018,316,42612,965,701200,802,620359,652,857اجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين
حساسية أسعار العموالت الخاصة – الفجوة للبنود 

-)172,733,753(41,001,23432,716,95528,843,81470,171,750داخل قائمة المركز المالي 

حساسية أسعار العموالت الخاصة – الفجوة للبنود 
-)4,995,259()2,546,289(5,957,1511,584,398خارج قائمة المركز المالي

إجمالي الفجوة الخاضعة لحساسية أسعار العموالت 
)172,733,753(46,958,38534,301,35326,297,52565,176,491الخاصة

الموقف التراكمي الخاضع لحساسية أسعار العموالت 
-46,958,38581,259,738107,557,263172,733,754 الخاصة 

2021م
1 - 5 سنوات3 - 12 شهرخالل 3 أشهر بآالف الرياالت السعودية

أكثر من 
5 سنوات

غير مرتبطة 
اإلجماليبعمولة خاصة

الموجودات 
14,613,64125,587,478---10,973,837 نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي السعودي 

4,240,4854,240,485----نقدية في الصندوق
10,373,15621,346,993---10,973,837أرصدة لدى البنك المركزي السعودي

2,300,24017,644,832--15,198,374146,218أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى 
2,300,2405,148,960---2,848,720حسابات جارية

12,495,872---12,349,654146,218ودائع اسواق المال
1,414,515-40,29938,152430,086905,978القيمة العادلة الموجبة للمشتقات

15,992,8671,455,6459,833,91026,104,3455,250,41958,637,186استثمارات، صافي
1,176,7741,176,774----مدرجة بالقيمة العادلة من خال قائمة الدخل

33,369288,4826,960,74510,183,7594,073,64521,540,000مدرجة بالقيمة العادلة من خال الدخل الشامل اآلخر
35,920,412-15,959,4981,167,1632,873,16515,920,586مقتناة بالتكلفة المطفأة 

649,720649,720---- استثمارات في شركات زميلة 
217,290,235-82,013,81766,001,88938,700,74730,573,782قروض وسلف، صافي

5,420,422----5,420,422حساب جاري مدين
828,136----828,136بطاقات ائتمان
75,652,111-4,171,69812,792,90528,702,34329,985,165قروض شخصية

134,557,748-70,761,74353,208,9849,998,404588,617قروض تجارية
831,818----831,818أخرى

313,564313,564----عقارات أخرى
2,706,1022,706,102----ممتلكات ومعدات وحق إستخدام الموجودات، صافي

1,015,3591,492,186---476,827موجودات أخرى
1,492,186 1,015,359 - -- 476,827مدينون وأخرى

325,735,818 26,849,045 57,584,105 48,964,743 124,696,02167,641,904إجمالي الموجودات
المطلوبات وحقوق المساهمين 

14,240,7157,441,08419,755,892633,8331,062,61643,134,140أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى 
1,062,6161,062,616----حسابات جارية

42,071,524-14,240,7157,441,08419,755,892633,833ودائع اسواق المال
1,460,144-82,08017,068470,323890,673القيمة العادلة السالبة للمشتقات

63,335,02314,564,9131,724,366730,553131,323,442211,678,297ودائع العماء
111,643,392116,255,002---4,611,610تحت الطلب

637,6741,348,523---710,849ادخار
75,032,396-58,012,56414,564,9131,724,366730,553ألجل
19,042,37619,042,376----أخرى

8,716,577-8,716,577---سندات دين مصدرة
13,446,88913,446,889----مطلوبات أخرى

13,446,88913,446,889----دائنون وأخرى
47,299,771 47,299,771 - - - -حقوق المساهمين

325,735,818 193,132,718 10,971,636 21,950,581 77,657,81822,023,065اجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين
حساسية أسعار العموالت الخاصة – الفجوة للبنود داخل 

-)166,283,673(47,038,20345,618,83927,014,16246,612,469قائمة المركز المالي 

حساسية أسعار العموالت الخاصة – الفجوة للبنود خارج 
-)2,287,819()1,275,409(3,525,65337,575قائمة المركز المالي

)166,283,673(50,563,85645,656,41425,738,75344,324,650إجمالي الفجوة الخاضعة لحساسية أسعار العموالت
الموقف التراكمي الخاضع لحساسية أسعار العموالت 

-50,563,85696,220,270121,959,023166,283,673الخاصة

199 198

القوائم الماليةالجوانب البيئية واالجتماعية والحوكمةالمراجعة االستراتيجيةنـظــرة عــامــةبنك الرياض التقرير الســنوي 2022م



إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2022م و2021م

3(   مخاطر العمالت
تمثل مخاطر العمات مخاطر التغير في قيمة األدوات المالية نتيجة التغيرات في أسعار الصرف األجنبي. وقد أقر مجلس اإلدارة حدودًا لمراكز العمات 

والتي يتم مراقبتها بشكل يومي، كما يتم استخدام استراتيجيات تغطية المخاطر لضمان بقاء المراكز ضمن الحدود المقررة.

 ويظهر الجدول أدناه العمات التي تتعرض لها المجموعة بشكل جوهري كما في 31 ديسمبر 2022م و2021م على الموجودات والمطلوبات النقدية 
المقتناة لغير أغراض المتاجرة، والتدفقات النقدية المتوقعة. ويحسب التحليل أثر التغيرات المحتملة والمعقولة في أسعار العمات مقابل الريال 

السعودي، مع بقاء باقي المتغيرات األخرى ثابتة على قائمة الدخل الموحدة، )بسبب القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات النقدية المقتناة لغير 
أغراض المتاجرة الخاضعة لحساسية العمات( وعلى حقوق المساهمين )نتيجة التغير في القيمة العادلة لمقايضات العمات وعقود الصرف األجنبي 

اآلجلة والمستخدمة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية(. ويظهر التأثير اإليجابي الزيادة المحتملة في قائمة الدخل الموحدة أو حقوق الملكية، بينما 
يظهر التأثير السلبي االنخفاض المحتمل في قائمة الدخل الموحدة أو قائمة حقوق الملكية الموحدة . 

التعرض لمخاطر العمالت
كما في 31 ديسمبر 2022م
بماليين الرياالت السعودية

التغير في سعر 
العملة ٪

األثر على صافي 
الدخل

± 2.148± 1دوالر أمريكي

± 0.097± 1يورو

± 0.257± 1جنية إسترليني

± 0± 1ين ياباني

± 0± 1 أخرى

التعرض لمخاطر العمالت
كما في 31 ديسمبر 2021م
بماليين الرياالت السعودية

التغير في سعر 
العملة ٪

األثر على صافي 
الدخل

± 7.1± 1دوالر أمريكي

± 0.0006± 1يورو

± 0.014± 1جنية إسترليني

± 0± 1ين ياباني

± 0± 1 أخرى

مخاطر العمالت األجنبية   )4
تدير المجموعة مخاطر آثار التقلبات في أسعار الصرف السائدة بالسوق على مركزها المالي وتدفقاتها النقدية. ويقوم مجلس اإلدارة بوضع حدود 

لمستوى المخاطر المقبولة لكل عملة وبشكل إجمالي لمراكز العمات لليله واحده وخال اليوم وحيث يتم مراقبتها يوميًا. ولدى المجموعة كما في 
نهاية السنة صافي المخاطر الجوهرية المسجلة بعمات أجنبية: 

بآالف الرياالت السعودية

2022م
طويلة االجل 

)قصيرة االجل( 

2021م
طويلة االجل 

)قصيرة االجل(

)762,308()718,731(دوالر أمريكي 

209232ين ياباني

1714يورو

83)86(جنية إسترليني 

11,90727,113أخرى

طويلة االجل يقصد به ان الموجودات بعملة اجنبية أكثر من المطلوبات لنفس العملة و)قصيرة االجل( يمثل العكس.

المحفظة المصرفية – مخاطر أسعار األسهم   )5
تشير مخاطر أسعار األسهم إلى انخفاض القيمة العادلة لألسهم في محفظة االستثمارات المقتناة لغير أغراض المتاجرة نتيجة للتغيرات المحتملة 

والمعقولة في مؤشرات األسهم وقيمة األسهم الفردية 

لم يكن لدى المجموعة أسهم مدرجة في تداول السعودية )تداول( في 31 ديسمبر 2022. التأثير على استثمارات األسهم المحلية للمجموعة المحتفظ 
بها بالقيمة العادلة من خال الدخل الشامل األخر بسبب التغير المحتمل في مؤشرات حقوق الملكية مع اإلحتفاظ بجميع المتغيرات األخرى ثابتة في 

2021 م كما يلي: 

مؤشرات السوق

31 ديسمبر2021م31 ديسمبر 2022م

التغير في قيمة 
المؤشر ٪

االثر )بماليين 
الرياالت 

السعودية(
التغير في قيمة 

المؤشر ٪

االثر )بماليين 
الرياالت 

السعودية(

127.85+ 5-+ 5تداول السعودية )تداول(

10 +-10 +255.71

5 --5 -)127.85(

10 --10 -)255.71(

33.  مخاطر السيولة
تمثل مخاطر السيولة عدم مقدرة المجموعة على تلبية صافي متطلبات التمويل الخاصة بها. ويمكن أن تحدث مخاطر السيولة عند وجود اضطراب في 

السوق أو انخفاض مستوى درجات التصنيف االئتماني مما يؤدي إلى شح مفاجئ في بعض مصادر التمويل. وللتقليل من هذه المخاطر، قام البنك 
بتنويع مصادر التمويل، وإدارة الموجودات بعد األخذ بعين االعتبار توفر السيولة، والحفاظ على رصيد كاٍف للنقدية وشبه النقدية واألوراق المالية 

القابلة للتداول

تقوم اإلدارة بمراقبة االستحقاقات للتأكد من كفاية السيولة الازمة لها. ويتم مراقبة موقف السيولة يوميا ويتم إجراء اختبارات جهد منتظمة بشأن 
السيولة باستخدام سيناريوهات متعددة تغطي الظروف االعتيادية وغير االعتيادية في السوق 

إن جميع السياسات واإلجراءات المرتبطة بكفاية السيولة يتم مراجعتها واعتمادها بواسطة لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات بالبنك. يتم تقديم تقارير 
تغطي موقف السيولة للمجموعة ويتم تزويد لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات دوريا بتقرير موجز يشتمل على االستثناءات واإلجراءات التصحيحية 

التي تمت. 

وطبقًا لنظام مراقبه البنوك وكذلك التعليمات الصادرة عن البنك المركزي السعودي، يحتفظ البنك لدى البنك المركزي السعودي بوديعة نظامية 
تعادل 7٪ )2021م: 7٪( من متوسط الودائع تحت الطلب، و4٪ )2021م: 4٪( من متوسط ودائع االدخار والودائع ألجل. كما يحتفظ البنك باإلضافة 

إلى الوديعة النظامية باحتياطي سيولة ال يقل عن 20٪ من التزامات ودائعه، ويتكون هذا االحتياطي من النقد أو الذهب أو سندات الحكومة السعودية 
أو سندات الخزينة أو الموجودات التي يمكن تحويلها إلى نقد خال فترة ال تزيد عن ثاثين يومًا. كما يمكن للبنك االحتفاظ بمبالغ إضافية من خال 

تسهيات اعادة الشراء لدى البنك المركزي السعودي من 85٪ الى 100٪ من القيمة االسمية للسندات المحتفظ بها لدى البنك. 
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2022م و2021م

أ(  يلخص الجدول أدناه على تواريخ استحقاقات المطلوبات المالية للمجموعة في 31 ديسمبر 2022م و2021م بناء 
على االلتزامات التعاقدية للسداد غير المخصومة. 

حيث ان العموالت الخاصة المدفوعة، مدرجة في الجدول حتى تاريخ االستحقاق التعاقدي، فإن المبالغ االجمالية ال تتطابق مع قائمة المركز المالي 
الموحدة. تم تحديد االستحقاقات التعاقدية للمطلوبات على أساس الفترة المتبقية بتاريخ إعداد القوائم المالية حتى تواريخ االستحقاقات التعاقدية، 
وال تأخذ بعين االعتبار تاريخ االستحقاق الفعلي المتوقع. ال تتوقع المجموعة أن يطالب العماء بالسداد في التاريخ المبكر المطلوب من المجموعة 
السداد فيه، كما أن الجدول ال يؤثر على التدفقات النقدية المتوقعة حسبما تظهره الوقائع التاريخية لاحتفاظ بالودائع من قبل المجموعة. والمبالغ 

الموضحة بالجدول ادناه تمثل تواريخ استحقاق المطلوبات المالية غير المخصومة.

2022م
1-5 سنوات3-12 شهرخالل 3 شهوربآالف الرياالت السعودية

أكثـر من 
اإلجمالي5 سنـوات

المطلوبات المالية

10,811,10814,046,57013,444,877634,60438,937,159أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

1,260,568---1,260,568   حسابات جارية

9,550,54014,046,57013,444,877634,60437,676,591   ودائع اسواق المال

208,040,18524,861,9975,542,9041,574,171240,019,257ودائع العمالء 

123,376,437---123,376,437تحت الطلب

1,269,933---1,269,933ادخار

66,784,78423,618,7674,288,1561,422,59296,114,299آلجل

16,609,0311,243,2301,254,748151,57919,258,588أخرى

80,529241,5871,288,4629,626,90211,237,480سندات دين مصدرة

)1,309,005(-51)995,162()313,894(أدوات مالية مشتقة 

218,617,92838,154,99220,276,29411,835,677288,884,891اجمالي المطلوبات المالية غير المخصومة

2021م
1-5 سنوات3-12 شهرخالل 3 شهوربآالف الرياالت السعودية

أكثـر من 
اإلجمالي5 سنـوات

المطلوبات المالية

15,320,4857,454,28119,768,378637,14643,180,290أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

1,062,616---1,062,616حسابات جارية

14,257,8697,454,28119,768,378637,14642,117,674ودائع اسواق المال

192,407,06015,916,8692,809,546894,321212,027,796ودائع العماء 

116,255,022---116,255,022تحت الطلب

1,348,528---1,348,528ادخار

58,106,05414,675,4651,834,247766,10475,381,870آلجل

16,697,4561,241,404975,299128,21719,042,376أخرى

146,393184,248982,6559,502,71210,816,008سندات دين مصدرة

44,89155,974161,05712,369274,291أدوات مالية مشتقة 

266,298,385 23,721,63611,046,548 23,611,372     207,918,829 اجمالي المطلوبات المالية غير المخصومة

ب(   يوضح الجدول أدناه تحلياًل للموجودات والمطلوبات حسب التواريخ التي يتوقع سدادها أو استردادها فيها.

2022م
1-5 سنوات3-12 شهرخالل 3 شهوربآالف الرياالت السعودية

أكثـر من 
5 سنـوات

بدون تاريخ 
استحقاق 

اإلجماليمحدد

الموجودات 
12,493,80333,366,652---20,872,849نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي السعودي 

4,197,499----4,197,499نقدية في الصندوق
12,493,80329,169,153---16,675,350أرصدة لدى البنك المركزي السعودي

20,613,232----20,613,232أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى
6,541,243----6,541,243حسابات جارية

14,071,989----14,071,989ودائع أسواق المال 
3,790,841-71,580104,042674,0012,941,218القيمة العادلة الموجبة للمشتقات

134,3203,016,47311,173,99035,090,1682,781,16952,196,120استثمارات، صافي
1,363,4191,363,419----مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 
39,577229,7986,493,9699,284,6481,417,75017,465,742اآلخر

33,366,959-94,7432,786,6754,680,02125,805,520مقتناة بالتكلفة المطفأة 
371,215371,215---- استثمارات في شركات زميلة 

242,364,947-39,959,27949,410,74574,714,22578,280,698قروض وسلف، صافي
4,250,748----4,250,748حساب جاري مدين

1,119,658----1,119,658بطاقات ائتمان
85,236,488-85,497451,85127,802,86556,896,275قروض شخصية

150,931,338-33,676,66148,958,89446,911,36021,384,423قروض تجارية
826,715----826,715أخرى

465,249465,249----عقارات أخرى
ممتلكات ومعدات وحق إستخدام الموجودات، 

3,308,6553,308,655----صافي

2,358,0833,175,946---817,863موجودات أخرى
2,358,0833,175,946---817,863مدينون وأخرى

82,469,12352,531,26086,562,216116,312,08421,778,174359,652,857إجمالي الموجودات
المطلوبات وحقوق المساهمين 

38,760,068-10,714,15513,977,59213,434,373633,948أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى 
1,260,568----1,260,568حسابات جارية

37,499,500-9,453,58713,977,59213,434,373633,948ودائع اسواق المال
2,854,285-47,53161,267594,5062,150,981القيمة العادلة السالبة للمشتقات

240,007,085-208,031,86724,858,9915,542,2951,573,932ودائع العمالء
123,376,425----123,376,425تحت الطلب

1,269,928----1,269,928ادخار
96,102,144-66,776,48323,615,7614,287,5471,422,353ألجل
19,258,588-16,609,0311,243,2301,254,748151,579أخرى

8,758,419-8,642,250--116,169سندات دين مصدرة
1,476,749592,756352,949453,48810,223,70913,099,651مطلوبات أخرى

1,476,749592,756352,949453,48810,223,70913,099,651دائنون وأخرى
56,173,34956,173,349----حقوق المساهمين  وصكوك الشريحة األولى

220,386,47139,490,60619,924,12313,454,59966,397,058359,652,857إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2022م و2021م

2021م
1-5 سنوات3-12 شهرخالل 3 شهوربآالف الرياالت السعودية

أكثـر من 
5 سنـوات

بدون تاريخ 
استحقاق 

اإلجماليمحدد

الموجودات 
10,328,07525,587,478---15,259,403نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي السعودي 

4,240,485----4,240,485نقدية في الصندوق

10,328,07521,346,993---11,018,918أرصدة لدى البنك المركزي السعودي

17,644,832---17,498,614146,218أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى

5,148,960----5,148,960حسابات جارية

12,495,872---12,349,654146,218ودائع أسواق المال 

1,414,515-40,29938,152430,086905,978القيمة العادلة الموجبة للمشتقات

11,491,423802,56014,508,92626,519,2995,314,97858,637,186استثمارات، صافي

1,176,7741,176,774----مدرجة بالقيمة العادلة من خال قائمة الدخل

مدرجة بالقيمة العادلة من خال الدخل الشامل 
33,369288,4826,960,74510,183,7594,073,64521,540,000اآلخر

11,458,054514,0787,548,18116,335,54064,55935,920,412مقتناة بالتكلفة المطفأة 

649,720649,720---- استثمارات في شركات زميلة 

217,290,235-43,254,41833,625,06869,029,82971,380,920قروض وسلف، صافي

5,420,422----5,420,422حساب جاري مدين

828,136----828,136بطاقات ائتمان

75,652,111-96,268465,56927,367,52947,722,745قروض شخصية

134,557,748-36,077,77433,159,49941,662,30023,658,175قروض تجارية

831,818----831,818أخرى

313,564313,564----عقارات أخرى

ممتلكات ومعدات وحق إستخدام الموجودات، 
2,706,1022,706,102----صافي

1,015,3591,492,186---476,827موجودات أخرى

1,015,3591,492,186---476,827مدينون وأخرى

88,020,98434,611,99883,968,84198,806,19720,327,798325,735,818إجمالي الموجودات

المطلوبات وحقوق المساهمين 
43,134,140-15,303,3317,441,08419,755,892633,833أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى 

1,062,616----1,062,616حسابات جارية
42,071,524-14,240,7157,441,08419,755,892633,833ودائع اسواق المال

1,460,144-82,08017,068470,323890,673القيمة العادلة السالبة للمشتقات
211,678,297-192,313,54515,806,3172,699,665858,770ودائع العماء

116,255,002----116,255,002تحت الطلب
1,348,523----1,348,523ادخار
75,032,396-58,012,56414,564,9131,724,366730,553ألجل
19,042,376-16,697,4561,241,404975,299128,217أخرى

8,716,577-8,631,600--84,977سندات دين مصدرة
43,8661,300,281925,192706,39710,471,15313,446,889مطلوبات أخرى

43,8661,300,281925,192706,39710,471,15313,446,889دائنون وأخرى
47,299,77147,299,771----حقوق المساهمين 

207,827,79924,564,75023,851,07211,721,27357,770,924325,735,818إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

تشتمل الموجودات المتوفرة للوفاء بكافة االلتزامات وتغطية التزامات القروض القائمة على النقدية، واألرصدة لدى البنك المركزي السعودي، والبنود 
تحت التحصيل، والقروض والسلف الممنوحة للبنوك، والقروض والسلف الممنوحة للعماء. وقد تم بيان تواريخ استحقاق التعهدات وااللتزامات 

المحتملة في اإليضاح رقم )19 -ج(.

34.   القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية
تستخدم المجموعة التسلسل الهرمي التالي لتحديد القيمة العادلة لألدوات المالية واإلفصاح عنها:

المستوى األول: األسعار المتداولة في السوق: أدوات مالية بأسعار متداولة غير معدلة ألدوات مطابقة في أسواق نشطة.  • 

المستوى الثاني: األسعار المتداولة في اسواق نشطة للموجودات والمطلوبات المشابهة أو طرق تقييم اخرى بحيث تستند جميع المدخات • 
الهامة على بيانات السوق التي يمكن ماحظتها. 

المستوى الثالث: طرق التقييم التي تستند على مدخات هامة ال ترتكز على بيانات السوق التي يمكن ماحظتها.• 

يبين الجدول التالي القيمة الدفترية والقيم العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية بمستوياتها في التسلسل الهرمي لألدوات المالية المقاسة 
بالقيمة العادلة:

  
القيمة العادلة ومستويات القيمة العادلة 

2022م
بآالف الرياالت السعودية 

المستوى 
األول

المستوى 
الثاني

المستوى 
اإلجماليالثالث

موجودات مالية تم قياسها بالقيمة العادلة

1,363,419--1,363,419استثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

1,363,419--1,363,419- صناديق إستثمارية

554,57617,465,742-16,911,166استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

16,047,992--16,047,992- سندات بعمولة ثابتة

554,5761,417,750-863,174- أسهم

3,790,841-3,790,841-القيمة العادلة الموجبة للمشتقات 

مطلوبات مالية تم قياسها بالقيمة العادلة

2,854,285-2,854,285-القيمة العادلة السالبة للمشتقات

2021م
بآالف الرياالت السعودية 

المستوى 
األول

المستوى 
الثاني

المستوى 
اإلجماليالثالث

موجودات مالية تم قياسها بالقيمة العادلة

1,176,774--1,176,774استثمارات بالقيمة العادلة من خال قائمة الدخل

1,176,774--1,176,774- صنايق إستثمارية

537,53421,540,000-21,002,466استثمارات بالقيمة العادلة من خال الدخل الشامل اآلخر

17,466,355--17,466,355 - سندات بعمولة ثابتة

537,5344,073,645-3,536,111 - أسهم

1,414,515-1,414,515-القيمة العادلة الموجبة للمشتقات 

مطلوبات مالية تم قياسها بالقيمة العادلة

1,460,144-1,460,144-القيمة العادلة السالبة للمشتقات

بلغت القيمة العادلة للقروض والسلف  240,552 مليون ريال سعودي )2021م: 222,745 مليون ريال سعودي(.

تستخدم اإلدارة طريقة التدفقات النقدية المخصومة باستخدام منحنى العائد الحالي معداًل بهامش مخاطر االئتمان للوصول إلى القيمة العادلة 
للقروض والسلف المصنفة ضمن المستوى الثالث من التسلسل الهرمي للقيمة العادلة. تم االفتراض أنه القيمة العادلة للنقدية واألرصدة لدى 

البنك المركزي السعودي واألرصدة لدى البنوك التي تقل فترة استحقاقها عن 90 يوما والذمم المدينة قصيرة االجل األخرى والموجودات األخرى 
والمطلوبات األخرى قيمه عادلة تقارب بشكل معقول قيمتها الدفترية نظرًا لقصر األجل لهذه الحسابات. تم احتساب القيمة العادلة لاستثمارات 

المقتناة بالتكلفة المطفأة، باستخدام طريقة التقييم الخاصة بقياس المستوى الثاني، والتي بلغت 30,742 مليون ريال سعودي )2021: 36,074 مليون 
ريال سعودي(.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2022م و2021م

إن القيمة العادلة لألرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى واألرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى وودائع العماء وسندات الدين 
المصدرة كما في 31 ديسمبر 2022م و 2021م  تقارب القيمة الدفترية لهذه األرصدة.

لم يكن هناك تحويات بين مستويات القيمة العادلة. 

بالرغم من اعتقاد المجموعة بأن تقديراتها للقيمة العادلة الستثماراتها المدرجة بالمستوي الثالث مائمة، إال أن استخدام طرق تقييم أو افتراضات 
مختلفة قد يؤدي الى قياسات مختلقة للقيمة العادلة. يتضمن المستوى الثالث استثمارات في أسهم محلية ودوليه غير متداولة. وتعتمد المجموعة 
في تقييمها على قيمة صافي الموجودات وطريقة السعر إلى القيمة الدفترية بناًء على أحدث القوائم المالية المدققة المتاحة لتحديد القيمة العادلة 

لتلك االستثمارات. ومن الطرق األخرى المستخدمة لتحديد قيمة هذه السندات استخدام نماذج التدفقات النقدية المخصومة على أساس توزيعات 
األرباح المتوقعة والتي ال يتوفر بشأنها معلومات. وبناء على ذلك، فإن التأثير المحتمل الستخدام أساليب تقييم معقولة بافتراضات بديلة ال يمكن 

تحديدها.

تسوية حركة المستوى الثالث:

2021م2022مبآالف الرياالت السعودية

537,534454,710الرصيد االفتتاحي 

إجمالي األرباح أو الخسائر

)34,998()8,907(- مدرجة في الدخل الشامل اآلخر

)1,028()18,801(حركات أخرى

44,750118,850مشتريات

554,576537,534الرصيد الختامي

القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استامه من بيع اصل او تحويل التزام من معاملة نظامية بين متعاملين بالسوق في تاريخ القياس، ويستند قياس 
القيمة العادلة بإفتراض ان بيع األصل أو تحويل االلتزام سيحدث في: 

السوق الرئيسة للموجودات والمطلوبات، أو  أ. 
في السوق االكثر منفعة لتلك الموجودات و المطلوبات في حالة غياب السوق الرئيسي.    ب. 

35.   المعامالت مع األطراف ذات العالقة
تتعامل المجموعة خال دورة أعمالها العادية مع أطراف ذات عاقة. تخضع المعامات مع األطراف ذات العاقة للحدود المنصوص عليها في نظام 

مراقبة البنوك والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي السعودي. األرصدة الناتجة عن هذه المعامات في 31 ديسمبر كاآلتي:

2021م2022مبآالف الرياالت السعودية

أ(  كبار المساهمين 

335,000105,550قروض وسلف 

21,560,18327,547,597ودائع العماء 

4,792)2,805(موجودات مشتقة )بالقيمة العادلة( 

915,000894,450التعهدات وااللتزامات المحتملة )غير قابلة للنقض(

أعضاء مجلس إدارة البنك وموظفي اإلدارة العليا  ب( 

18,8591,647,213قروض وسلف 

45,6852,745,044ودائع العماء 

2,1393,255,922التعهدات وااللتزامات المحتملة )غير قابلة للنقض(  

27,07028,649مكافأة نهاية الخدمة للمدراء التنفيذيين 

الشركات التابعة والزميلة  ج( 

61,667150,333قروض وسلف 

254,48629,031ودائع العماء 

-613,333التعهدات واإللتزامات المحتملة )غير قابلة للنقض( 

يقصد بموظفي اإلدارة العليا أولئك األشخاص - بما في ذلك أي مدير غير تنفيذي - الذين لديهم السلطة ويتحملون المسؤولية فيما يتعلق بالتخطيط 
والتوجيه والرقابة واالشراف على أنشطة المجموعة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

2021م2022مبآالف الرياالت السعودية

صناديق المجموعة االستثمارية:

590,000500,000ودائع عماء 

فيما يلي تحليل باإليرادات والمصاريف المتعلقة بالمعامات مع األطراف ذات العاقة والمدرجة في هذه القوائم المالية الموحدة:

2021م2022مبآالف الرياالت السعودية

17,16244,610دخل عموالت خاصة 

686,816108,162مصاريف عموالت خاصة 

405,746376,195أتعاب خدمات بنكية، صافي 

6,8436,795مكافآت ومصاريف أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة منه

123,719124,445رواتب ومكافآت المدراء التنفيذيين

3,6725,064مكافأة نهاية الخدمة للمدراء التنفيذيين

32,209167,552مصاريف أخرى
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2022م و2021م

36.   كفاية رأس المال
تتمثل أهداف المجموعة عند إدارة رأس المال في االلتزام بمتطلبات رأس المال الموضوعة من قبل البنك المركزي السعودي والحفاظ على مقدرة 

المجموعة على االستمرار في العمل وفًقا لمبدأ االستمرارية والحفاظ على وجود رأس مال قوي.  

تقوم المجموعة بمراقبة مدى كفاية رأس المال باستخدام المنهجيات والنسب المقررة من قبل لجنة بازل لإلشراف البنكي والتي تبناها البنك المركزي 
السعودي، بغية الحفاظ على قاعدة رأسمالية قوية لدعم تنمية أعمالها وتلبية متطلبات رأس المال النظامي كما هو محدد من البنك المركزي 

السعودي.

تقيس هذه النسب كفاية رأس المال من خال مقارنة رأس المال المؤهل للمجموعة مع قائمة مركزها المالي الموحدة الموجودات والتعهدات 
وااللتزامات المحتملة والمبلغ االسمي للمشتقات بمبلغ مرجح لتعكس مخاطر االئتمان النسبية ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلية.

يطلب البنك المركزي السعودي من البنك االحتفاظ بمستوى الحد األدنى من رأس المال النظامي واالحتفاظ بنسبة إجمالي رأس مال نظامي إلى 
الموجودات المرجحة المخاطر في مستوى عند أو أكثر من الحد األدنى المنصوص في بازل وهو 8٪.  يتم احتساب رأس المال النظامي لكل من مخاطر 

االئتمان، والسوق والعمليات والتي تمثل الحد األدنى المطلوب لكفاية رأس المال الركيزة األولى.

أصدر البنك المركزي السعودي إطار عمل وارشادات بشأن تنفيذ اإلصاحات المالية وفق معايير )بازل 3( والتي سرى مفعولها اعتبارًا من 1 يناير 2013م، 
وطبقا لذلك، فقد تم احتساب الموجودات المرجحة المخاطر وإجمالي رأس المال والنسب ذات الصلة على أساس موحد للمجموعة طبقًا إلطار عمل 

لجنة بازل )3(

يلخص الجدول التالي الركيزة األولى الموجودات المرجحة المخاطر، ورأس المال األساسي )الشريحة األولى(، ورأس المال المساند )الشريحة الثانية(، 
ومعدل كفاية رأس المال:

بآالف الرياالت السعودية

2021م2022م

النسبة ٪رأس المالالنسبة ٪رأس المال

المستوى الموحد األعلى

15.8٪18.147,306,359٪56,036,158رأس المال األساسي

-9,388,920-9,316,463رأس المال المساند

19.0٪21.156,695,279٪65,352,621إجمالي رأس المال النظامي )أساسي ومساند(

2021م2022مبآالف الرياالت السعودية

الموجودات المرجحة للمخاطر

283,847,741274,628,117الموجودات المرجحة لمخاطر االئتمان

21,401,47119,649,357الموجودات المرجحة للمخاطر التشغيلية

5,175,6504,197,387الموجودات المرجحة لمخاطر السوق

310,424,862298,474,861إجمالي الركيزة األولى للموجودات المرجحة المخاطر

37.   برنامج االدخار االستثماري للموظفين
تقوم المجموعة بتقديم برنامج االدخار االستثماري للموظفين. بموجب شروط هذا البرنامج، يمكن للموظف المشارك في هذا البرنامج دفع اإلشتراك 

الشهري عن طريق قيام المجموعة باستقطاع نسب محددة، بحد أقصى 15٪ من راتبه األساسي الشهري، وتقوم المجموعة بالمساهمة شهريًا بنسب 
مئوية محددة سلفًا حسب سنوات خدمة الموظف ) وقد تصل إلى 6٪ بحد أقصى( من الراتب األساسي بناء على فترة الخدمة المختلفة، ويتم استثمار 

تلك المبالغ المحصلة لصالح الموظف في صناديق المجموعة االستثمارية المتاحة حاليًا.

تحمل تكاليف هذا البرنامج على قائمة الدخل الموحدة على مدى فترة البرنامج.

38.   خدمات إدارة االستثمار
تقدم المجموعة خدمات استثمارية لعمائها والتي تشمل إدارة بعض الصناديق االستثمارية، ويبلغ إجمالي موجودات هذه الصناديق 82.1 مليار ريال 

سعودي )2021م: 91.2 مليار ريال سعودي(.

ويتضمن إجمالي الموجودات المدارة الخاصة بالبنك محافظ متوافقة مع الشريعة اإلسامية قدرها 24.2 مليار ريال سعودي )2021م: 57.4 مليار ريال 
سعودي(. 

39.  تحول معدل اإلقراض )إصالح معيار سعر الفائدة( 
تدير اإلدارة مشروًعا بشأن أنشطة االنتقال الشاملة للمجموعة وتواصل المشاركة مع مختلف أصحاب المصلحة لدعم االنتقال المنظم. يعد المشروع 

ذو أهمية من حيث الحجم والتعقيد ويؤثر على المنتجات واألنظمة والعمليات الداخلية. التزمت المجموعة بالموعد التنظيمي النهائي المحدد في 31 
ديسمبر 2022م لتحويل سعر ليبور ، وهي تقدم اآلن منتجات تستند إلى مؤشر معدل التمويل الليلي المضمون SOFR لليلة واحدة، و مؤشر معدل 

التمويل الليلي المضمون SOFR ألجل، و مؤشر معدل التمويل الليلي المضمون SOFR اإلسامي.

كما في 31 ديسمبر 2022م تعرض البنك لمخاطر ليبور بالدوالر األمريكي المستحقة بعد 30 يونيو 2023م بمبلغ 13.5 مليار ريال سعودي للقروض 
والسلف و 43.5 مليار ريال سعودي للمبالغ االسمية للمشتقات. 

40.  أرقام المقارنة 
أعيد تصنيف بعض أرقام المقارنة األخرى كي تتماشى مع عرض الحسابات للسنة الحالية.

41.  موافقة مجلس اإلدارة
اعتمدت هذه القوائم المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 21 رجب 1444هـ )الموافق 12 فبراير 2023م(. 
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