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يسر مجلس إدارة بنك الرياض تقديم تقريره السنوي للسادة المساهمين عن أداء
البنك وشركاته التابعة له للعام المالي المنتهي في  31ديسمبر 2020م ،متضمناً
معلومات حول أنشطة البنك وأهم إنجازاته واستراتيجياته ونتائجه المالية
ومجلس اإلدارة ولجانه المختلفة ،ومعلومات أخرى مكملة تهدف إلى تلبية
احتياجات قارئ هذا التقرير.
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أنشطة المجموعة الرئيسة
سواء لحسابه أو لحساب الغير في المملكة العربية
يقوم بنك الرياض بشكل رئيسي ،بجميع األعمال المصرفية واالستثمارية؛
ً
السعودية وخارجها ،حيث يقدم منظومة متكاملة من الخدمات المصرفية للشركات واألفراد ،ويقوم بتمويل كافة األنشطة
فرعا داخل المملكة ،وفرع
والمشاااريع التجارية والصااناعية ،ومشاااريع اللنية التحتية؛ من خةل راالكة فروعه اللال عدد ا ً 341
لندن بالمملكة المتحدة ،ووكالة يوسااتن بالواليات المتحدة األمريكية ،ومكتب تمثيلي في ساانغافورةك كما يقوم اللنك من
خةل راااااااركة ال رياض المالية المملوكة بالكامل لللنك ،بتقديم مجموعة متنوعة من خدمات إدارة األصاااااااول والمصااااااارفية
االسااااااتثمارية ،كما يعمل على تللية احتياجات األفراد؛ بتوفير خدمات الوساااااااأة في أسااااااوا المال ،باإلضااااااافة إلى مجموعة
واسعة من خدمات اإلستثماروالصناديق االستثماريةك
ويمارس اللنك نشاأه من خةل القطاعات التشغيلية الرئيسة التالية:
قطاع األفراد :يقدم الخدمات المصارفية لففراد ،عن أريق رالكة فروعه المنتشارة في المملكة ،ومراكز المصارفية الخاصاة
والمصرفية الماسيةك
قطاع الشرررركات :يقدم الخدمات المصااارفية للشاااركات ،ويقدم بشاااكل رئيساااي جميع التساااهيةت االئتمانية وخدمات إدارة
النقد ،والودائع الخاصة بالشركات ،والحسابات المدينة ،والتسهيةت االئتمانية األخرىك
قطاع الخزينة واالسررررررتثمار :يقدم خدمات أساااااااوا

المال ،وخدمات المتاجرة ،وخدمات الخزينة ،وكذلك إدارة المحافظ

االستثمارية للمجموعةك
قطاع خدمات اإلسرررتثماروالوسررراطة :يقدم خدمات إدارة االسااااتثمار ،وأنشااااطة إدارة األصااااول المرتلطة بخدمات التعامل،
واإلدارة ،والترتيب ،وتقديم المشورة ،وحفظ األورا

الماليةك

بيان تأثير كل قطاع من قطاعات البنك في حجم األعمال ،وإسهامها في نتائج 2020م15 :

صافي الدخل قلل الزكاة
بآالف الرياالت السعودية

القطاع

النسلة

قطاع األفراد

1,281,160

%23

قطاع الشركات

1,427,958

%26

قطااااااع الخزينة واالستثمار

2,230,986

%41

543,893

%10

5,483,997

%100

*قطااع خدمات اإلستثماروالوساأة
**اإلجمالاي
* يمثل رركة الرياض الماليةك
** تأثير الشركات التابعة األخرى في نتائج اللنك غير جو ريةك
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االستراتيجية واألهداف
التحول الخمسية  2022-2018برؤية أن نكون البنك األكثر ابتكاراً واألجدر بالثقة عن أريق
في عام  ،2018أألقنا استراتيجية
ّ
مساعدة شركائنا ومجتمعنا في تحقيق تطلعاتهم كوننا الشريك المالي األكثر موثوقية واهتماماً ك ولتحقيق ذلك ،أعدنا
وعرفنا ا بأننا نهتم ونتفوق ونعمل معاً ك وبذلك أصلحنا نركز على
رسم قيمنا لنخلق الليئة المناسلة لتحقيق ذه الرؤية ّ
ا تمامات واحتياجات عمةئنا ونعمل على تلليتها ،وضاعفنا ا تماماتنا بتطوير زمةئنا لخدمة عمةئناك وألجل أن نتفو  ،كان
رعارنا أن نأخذ على عاتقنا التحديات وأن نتحمل المسؤولية ونعمل بحماس و مة عالية ومصداقية ورفافية ووضوحك وتقوم
ذه االستراتيجية على أربع ركائز أساسية و ي:


تنمية مبيعات قطاع مصرفية األفراد.



تنمية مبيعات قطاع مصرفية الشركات.



االبتكار.



ثقافة األداء.

وخةل السنوات الثةث الماضية ،حقق بنك الرياض تقدما كليراً في سعيه لتحقيق أ دافه االستراتيجية وترسيخ مكانته في
القطاع المصرفي السعودي وزيادة حصته السوقية ورفع قيمته كأحد أقوى العةمات التجارية في المملكة وتطوير اللنية
التحتية التقنية والقدرات الرقميةك كما تقدم اللنك في مؤرر بيئة العمل ( )Organization Health Indexليصلح ضمن
المؤسسات المصنفة في الربع األعلى في ذا التقييم خةل فترة وجيزةك وبناء على ذلك ،فقد نمت قاعدة عمةء اللنك
وتجاوز معدل النمو السنوي اإلجمالي لفرباح والودائع والقروض للنك الرياض جميع اللنوك المماثلة بفار كلير للفترة -2017
2019ك
وإدراك ًا من بنك الرياض للتحديات الكليرة غير المسلوقة والتي أرأت على الليئة االقتصادية واألعمال في ظل جائحة كوفيد-
 19وما تسللت فيه من تغيرات مؤثرة في سةسل اإلمداد وانخفاض حاد في الطلب العالمي والمحلي للمنتجات والخدمات،
و لوط أسعار النفط إضافة إلى استمرار انخفاض أسعار الفائدة ورفع ضريلة القيمة المضافة محلياً  ،فقد قرر اللنك أنه من
وبناء على ذلك ،أألق بنك الرياض المرحلة الثانية
المةئم مراجعة الخطة االستراتيجية في ظل التغير الكلير بسلب الجائحةك
ً
من استراتيجيته للتحول والتي تتجسد في خطة جديدة للفترة الممتدة ما بين  2025-2021آخذاً في االعتلار سيناريو ات
عديدة تستشرف األثر الملارر من انتشار كوفيد 19-واآلثار االقتصادية المتوقعة للرامج التحفيز الحكومية لةستجابة لهذه
األزمة فيما يتمارى مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030ك
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وحددت االستراتيجية الجديدة والتي تتمحور حول تلبية احتياجات العمالء عدداً من المستهدفات التي يتوجب تحقيقها
وتتضمن هذه المستهدفات أن نصبح:
لكي يصبح بنك الرياض أفضل بنك في المملكة بحلول عام ،2025
ّ



األكثر ربحية
األعلى نمواً في العائد على حقو



المسا مين مقارنة باللنوك المماثلةك

األكثر كفاءة
ً
مقارنة باللنوك المماثلةك
األقل تكلفة على الدخل



الخيار األفضل
تحقيق أعلى من  %60في مؤرر توصية العمةءك
الوصول بمؤرر بيئة العمل ( )Organization Health Indexإلى أعلى مستوى لنصلح ضمن العشرة منظمات
األعلى عالمياك



األعلى في تمكين العمالء رقمياً
تحقيق أعلى من  %60من العمةء النشطين رقمياً ك

كما تشتمل االستراتيجية الجديدة على ثالثة ركائز رئيسية:


خلق القيمة من خالل االبتكار – الريادة والتفرد عن أريق استحداث أسوا

جديدة باستخدام التقنية وتضمين

التحليةت المتقدمة في أعمال اللنك


تحقيق الكفاءة من خالل الرقمنة – رفع درجة الفاعلية واالستغةل األمثل للموارد ورلكة الفروع وتحقيق أفضل
قيمة للمصروفات من خةل عمليات رقمنة متكاملةك



تمكين التنفيذ الفعال من خالل نموذج تشغيل الجيل القادم  -تحويل اللنية التحتية التقنية األساسية ونموذج
التشغيلك
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ملخص ألعمال مجموعات وقطاعات األعمال في البنك
ااااتكماال لمسااااايرته ودعماً لجهوده في التركيز على تطوير الخدمات والمنتجات المصااااارفية الرئيساااااة ،تمكن اللنك في عام
اسا
ً
2020م من تحقيق اإلنجازات لف داف المرساااومة ،وذلك من خةل االساااتمرار في اساااتحداث منتجات وخدمات متميزة تللي
إحتياجات عمةء اللنك وتعزز من دوره الريادي في العديد من األنشاااااااطة المصااااااارفيةك وقد تنوعت إنجازات اللنك في مختلف
قطاعاته وأنشطته ،لتشمل ما يلي:

الخدمات المصرفية لألفراد
إ ستمر قطاع مصرفية األفراد في تقديم مجموعة من الخدمات والمنتجات الجديدة والمتنوعة والتي تللي احتياجات العمةء
وتطلعاتهم للحصول على خدمات مصرفية متميزةك
فيما يخص التمويل الشااااخصااااي ،فقد أألق اللنك منتج تور

الساااالع وذلك من خةل عقد اتفاقيات تعاون مع مجموعة من

تجار التجزئه ومزودي الخدمات ُيمكّ ن برنامج دفعات عمةء اللنك من التقدم لطلب تمويل اساااااااتهةكي مقابل اإلنتفاع من
خدمة او ساالعة والذي يقوم اللنك على ضااوئها من إبرام اتفاقية خصاام متفق عليه بين بنك الرياض مع مزود الخدمة او تاجر
السااالع ،إضاااافة إلى إأة خدمة تمويلك الشاااخصاااي من مكانك الشاااخصاااي والتي تتيح للعمةء فرصاااة الحصاااول على تمويل
جديد أو إعادة تمويل من خةل القنوات اإللكترونية (الرياض أون الين) دون الحاجة إلى زيارة الفرع ،وذلك من خةل االستفادة
من خدمة الربط الملارر مع منصة "نافذ" التابعة لوزارة العدل.
وفيما يخص التمويل العقاري ،فقد خطا اللنك خطوات واسعة إلنجاز مجموعة من الملادرات والخدمات التمويلية والتي كان
لها األثر الداعم في تذليل العقلات وتنويع الخدمات التمويلية العقارية التي يمكن تقديمها لشااااااارائح جديدة من العمةء،
إضافة إلى التوسع جغرافيا للمناأق التي يشملها التمويل ،ومن أ م تلك المنجزات ما يلي:


خدمة القساااط المرن :خدمة تتيح إساااتحقا

أقسااااط راااهرية مرنة (القساااط المرن) تتناساااب مع مساااتوى دخل

العمةء الراغلين في الحصاااااول على تمويةت عقارية لمدة أويلة تشااااامل مرحلة ما بعد التقاعد وحتى عمر 77
سنةك



تقليص مدة تنفيذ أللات التمويل العقاري الى عشرة أيامك
إنجاز توقيع اتفاقية تعاون بين اللنك و "الصاااااااندو

العقاري" لتقديم خدمات التقييم العقاري والزيارات الفنية

لللناء الذاتي ،وتعد ذه الخدمة إحدى ثمار الشراكة المميزة مع الجهات المالية من بنوك ومؤسسات تمويلية
تحت مظلة برنامج "اإلساااااااكان" ،وامتداداً للعديد من الشاااااااراكات التي عقد ا الصاااااااندو

العقاري مع الجهات

التمويليةك إضااااافة إلى أن ذه االتفاقية تُ ضاااايف حلقة جديدة إلى الشااااراكة اللنّ اءة القائمة بين القطاعين العام
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والخاص ،و ي تمثل سااااعي بنك الرياض لتسااااخير كافة االمكانيات في سااااليل تقديم أفضاااال الخدمات والحلول
التمويلية ذات قيمة مضااااااافة تتناسااااااب مع إحتياجات المواأنين ،وتمكينهم من المسااااااكن المةئم بكل يساااااار
وسهولة ضمن خطط سداد مرنة ،وذلك بالتعاون مع صندو


التنمية العقاري ووزارة اإلسكانك

توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين اللنك ومدينة الملك علد الله االقتصاديةك وتهدف ذه االتفاقية إلى تقديم
حلول تمويلية من اللنك للعمةء الراغلين باالساااااااتفادة من الفرص اإلساااااااتثمارية والساااااااكنية في مختلف أحياء
وفقا لشاااروط ومعايير التمويل المعتمدة لدى اللنك .وساااوف تساااا م ذه الشاااراكة في
ً
المدينة االقتصاااادية
تطوير السو العقاري عن أريق توفير الحلول التمويلية لمختلف ررائح المجتمع الراغلين في التملك في بيئة
نوعية ،وكذلك تقديم تسااااهيةت عقارية لكافة القطاعات المعتمدة لدى اللنك التي ترغب في اإلسااااتفادة من
العروض السكنية بالمدينة االقتصاديةك

وفيما يخص اللطاقات اإلتمانية ،أألق اللنك العديد من الملادرات والمنتجات التي اساااااااتهدفت تحساااااااين تجربة العميل
باإلضافة لزيادة المليعات والحصة السوقية لللنك ،ومن أ مها:
1ك إأة بطاقة اإلسترجاع النقدي :و ي بطاقة إئتمانية للمشتريات اليومية وتستهدف رريحة العائلة في المجتمع
بقيمة استرداد نقدي تصل إلى  %10من إجمالي المشترياتك
2ك إأة بطاقة وورلد إليت الحصاااارية :حيث تسااااتهدف فئة المصاااارفية الخاصااااة بمزايا فريدة ،وتعد من أكثر اللطاقات
المطروحة في السو تنافسية في استهداف ذه الفئةك
3ك إأة بطاقة الساايدات :و ي بطاقة تسااتهدف فئة الساايدات بتصااميم مميزات خاصااة السااتهداف ذه الشااريحة
الجديدة مع برنامج استرداد نقدي لمشتريات األزياءك
أما فيما يخص أجهزة الصاااارف اآللي ،فقد بل إجمااالي عدد أجهاازة اللنك  2،486جهااازاً منتشراً في كافة أنحاااء المملكااة ،ماان
بينها  13جهازاً للعماةت األجانليةك وتتيااح أجهزة الصرف اآللي لعمةء بنك الرياض وعمةء اللناوك األخرى من حاملي بطاقات
مادى ،إنجاز معاامةتهم المصارفية على مادار  24سااعاة من عدة مواقاع مختلفةك كماا يحارص اللنك على التواجد في العديد
من الفعااليات واألنشطاة من خةل توفير أجهازة الصرف اآللي لتللية احتيااجات عمةئه ومتطللاتهمك
واستكماال لجهود تطوير الخدمات المقدمة للعمةء وتسهيل وصولهم لها علر القنوات اللديلة ،فقد بدأ اللنك مشروع التوسع
في تقديم الخدمات علر أجهزة الخدمة الذاتية في  80فرعاً باإلضافة إلى  20فرعاً قائمين في الوقت الحالي ليصل عدد أجهزة
الخدمة الذاتية إلى  100جهازاً مع نهاية ذا العامك وسيتم تشغيل ذه األجهزة بشكل تدريجي خةل الربع األول لعام 2021م
حيث تتيح ذه األجهزة عدة خدمات من بينها ألاعة بطاقة الصرف اآللي وألاعة كشف الحسابك
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وأثلت مركز اتصاالت العمةء خةل عام  2020وخاصة خةل فترة حظر التجول للتقليل من تفشي الجائحة قدرته اإلستيعابية
العالية والتي كان لها أثر كلير في خدمة العمةء وتجاوز توقعاتهم من خةل اإلستمرار بنفس الدرجة العالية من األداء
واإلحترافية خةل تلك الفترةك وواصل المركز أيضاً تحقيق إنجازات في مجال قنوات التواصل االجتماعي والتي زادت بحجمها
وتنوعها عن األوقات العادية بنسلة  % 40وعمل على إدارتها بكل كفاءة وإحترافية وفق مستويات الخدمة المتوقعة من
العمةءك
من ناحية أخرى ،أألق اللنك جهاز إدارة عةقات العمةء المتنقل ( ،)Mobile CRMوالذي يتيح لموظف الفرع التنقل بجهاز
لوحي ( ) Tabletلتقديم بعض الخدمات للعمةء المتواجدين في أماكن االنتظار ،وكذلك إستخدام

ذه التقنية ألعمال

التسويق الخارجيك
المصرفية الخاصة
نتيجة للسعي الدؤوب في تقديم باقة من الخدمات المميزة والمنتجات الحصرية واالستثنائية ،حافظت المصرفية الخاصة
على مكانتها كإحدى المجاالت الرئيسة التي ترتكز عليها مصرفية األفراد ،حيث كثفت جهود ا في عام 2020م على إأة
الهوية الجديدة للمصرفية الخاصة وما يترتب عليها من تطوير وابتكار للخدمات والمنتجات لتواكب تطلعات رريحة كلار العمةء
باللنكك
والفعال من قلل مدراء العةقات المعنين بهذه الشريحة ،تمكنت المصرفية الخاصة من بناء وتنمية
وبفضل التواصل الدائم
ً
قاعدة عمةئها والحفاظ على العةقات المتميزة معهم علر توفير أفضل الحلول المصرفية واالستثمارية لتللية كافة
احتياجاتهمك
وتوجت المصرفية الخاصة جهود ا بالحصول على جائزة "أفضل مصرفية خاصة" بالشر

األوسط للعام 2020م ،من قلل

مؤسسة ( )EMEA Finaceالعالمية الشهيرةك
المصرفية المميزة (الماسية والذهبية)
تواصل المصرفية المميزة تحقيق المزيد من النجاحات ،وتحديداً منذ بدء العمل بلرامج المصرفية الماسية والمصرفية الذ لية،
حيث حققت المصرفية المميزة نسب نمو قوية في منتجاتها وقاعدة العمةء مقارنة بنفس الفترة من العام السابقك
وصل عدد مراكز المصرفية الماسية بنهاية عام  2020إلى  33مركزاً مزوداً بأرقى الخدمات المصرفية والمزايا الحصرية ،وزاد
عدد مديري العةقة لضمان تقديم أعلى مستويات الخدمة لعمةء اللرنامج ليصل إلى  200مدير عةقة بنسلة تغطية عالية
في جميع مدن ومناأق المملكة ،مع االستمرار في تطوير الخدمات اإللكترونيةك
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أما المصرفية الذ لية فتشهد أيضاً توسعاً متزايداً في عدد مكاتب وصاالت الخدمة المخصصة لها وتجاوزت بنهاية العام  180مكتلاً خاصاً
لخدمة ذه الشريحةك

المصرفية الرقمية لمصرفية األفراد
واصااااالت المصااااارفية الرقمية في عام  2020م تنفيذ اساااااتراتيجيتها الطموحة لتحقيق رؤية اللنك في أن يكون األكثر ابتكاراً واألجدر بالثقة
وأن يكون اللنك الرائد في اال بتكار في المجال الرقمي والشااااريك الموثو

لرواد األعمال والملتكرين في المجال الرقمي والتقنية المالية،

ومن أ م اإلنجازات ما يلي:


اتاحة خدمة التمويل  /إعادة التمويل الشاااااااخصاااااااي من خةل قناة الرياض أون الين ،بحيث يتم إيداع ملل التمويل في حسااااااااب
العميل في وقت قياسااااااي وبدون الحاجة إلى زيارة الفرع ،وتتم عملية توثيق التمويل وتوقيع العميل بشااااااكل الكتروني ،وذلك
من خةل االستفادة من الربط مع "منصة نافذ " التابعة لوزارة العدل إلنشاء وحفظ وإدارة سندات التنفيذ إلكترونياً ك



إأة الرياض موبايل في حلته الجديدة والتي تتضمن تحسينات على كفاءة وسرعة األداء وتدرين المزيد من الخدمات المميزةك
وتللية إلحتياجات العمةء ،عمل اللنك على تحسين تجربة المستخدم وتسهيلها مما أدى إلى وصول نسلة تقييم التطليق من
6ك 4من أصل  5درجات لرضى العمةءك



كفاءة في األداء وأسرع مما كان عليه في األنظمة السابقة وبحلة
ً
أألق اللنك نظاماً جديداً لتشغيل أجهزة الصراف اآللي أفضل
جديدة تم تطوير ا لتحسين تجربة العميل بتصميم عصري وسهل اإلستخدامك



أألق اللنك منصة الستلدال نقاط برنامج حصاد للمكافآت على الرياض أون الين والرياض موبايل (حصاد مول الرقمي) ،وتطوير
تجربة العمةء من إستخدام الصراف اآللي للحصول على القسائم إلى تجربة رقمية متكاملة بحيث يستطيع عمةء بنك الرياض
إستلدال نقاأهم بقسائم رقمية لدى العديد من التجار محلياً وعالمياً والحصول على القسيمة بشكل ملارر من خةل رسالة
نصية ورسالة بريد إلكتروني ،مع إمكانية إضافة القسيمة الرقمية إلى محفظة أبلك كما أتاح اللتك بطاقة رقمية للرنامج الوالء
حصاد بشكل حصري بحيث تُ مكن العمةء من إستلدال النقاط وإستخدامها في عدد من المتاجرك
تركيزً ا وحرصاً منا على أهمية انضمام جيل الغد للبنك منذ الصغر وكسب والئهم في مرحلة مبكرة من حياتهم ليكون
بنك الرياض هو الشريك المالي األول لهم خالل كافة مراحل حياتهم ،أطلق البنك البرامج التالية:



برنامج توكن لفأفال واليافعين من بنك الرياض والذي يقدم تجربة مصرفية تتناسب مع مراحلهم العمرية مع تقديم
جانب تعليمي مصرفي تحت ارراف أولياء أمور م ،ويشمل الخدمات التالية:



بطاقة مسلقة الدفعك



سوار توكنك



تطليق توكن



برنامج ادخاري بالتعاون مع بنك التنمية االجتماعيك
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برنامج تثقيفي مرئي لتعزيز ثقافة األأفال واليافعين بالمعرفة المالية متاح على التطليق والموقع اإللكتروني للنك
الرياضك



في إأار استراتيجيته للتحول الرقمي ،أألق بنك الرياض خدمة المساعد الرقمي للرد على استفسارات العمةء حول الخدمات
والمنتجات المقدمة ومواقع الفروع وأجهزة الصرف اآللي من خةل تطليق  WhatsAppوعلى الرقم .920002470وتتضمن ذه
الخدمة اإلجابة على استفسارات العمةء بشكل تلقائي وعلى مدار الساعة باستخدام تقنية الذكاء االصطناعي ،حيث يتم اإلجابة على
اإلستفسارات المتعلقة بالمنتجات والخدمات المقدمة ،كالحسابات ،بطاقات اإلئتمان و مدى ،التمويل ،االستثمار ،القنوات الرقمية
و رسوم الحواالت و المنتجات (كشف الحساب ،ريك ،خطاب اثلات مديونية) ،باإلضافة إلى تحديد مواقع الفروع وأجهزة الصرف
االلي .وتأتي ذه الخدمة ضمن جهود بنك الرياض لتوسيع منظومة قنواته التفاعلية باستخدام وسائل وأر

متطورة في مجال

التقنية المصرفية ،والتحوالت الناتجة عن الذكاء االصطناعي.


تقديم وتنفيذ أللات بطاقات (مدى) من خةل خدمات الرياض أون الينك



تقديم وتنفيذ اللطاقات االئتمانية (مسلقة الدفع واللطاقة الرقمية) من خةل الرياض موبايلك



تحويل بعض الخدمات المقدمة من الهاتف المصرفي إلى القنوات اإللكترونية االخرى سواء الرد اآللي أو الرياض أونةين ،ومنها
متابعة الحواالت المالية ورفع المطاللات المالية ،باإلضافة لمجموعة من الخدمات التي يجري العمل عليها خةل الفترة القادمة،
والتي ستسهم في تحسين تجربة العميل ورفع مستوى جودة الخدمةك

التحول الرقمي
إن االساااااااتراتيجية الرقمية للنك الرياض تعتمد على تلني التقنيات الحديثة وحلول األعمال الملتكرةك لكنها ،في ذات الوقت ،تتخطى ذلك
الى تسخير قوة االبتكار لخلق تجربة عمةء مميزة وقيمة مضافة لكافة أصحاب العةقةك ويتيح لنا ذلك أن نسهم بشكل فاعل في تحسين
القيمة واالقتصاد الكلي والرقمي وأن نسا م في تحقيق الملادرات االستراتيجية الرئيسة بما يتمارى مع رؤية المملكة 2030ك
منذ انطة

اسااتراتيجية التحول لللنك ،والتي وضااعها اللنك بعناية لمواءمة أ دافه مع رؤية المملكة  2030وخارأة الطريق االقتصاااديةك

واعتمدنا  -االبتكار  -كأحد الركائز األربعة الساااااتراتيجية الرقمنة وأسااااااس لتوساااااع اللنك ،حيث تهدف ذه الركيزة إلى تطوير وأتمتة جميع
المعامةت وتوسيع نطا

الخدمات المالية لللنك على الصعيدين الرقمي والماديك ومنذ عام  ،2018حققت االستراتيجية نجاحاً ملحوظاً ،

ااااااة عن العديد من التجارب الناجحة على صاااااااعيد االبتكار والتطوير
حيث أحرز اللنك تقدماً كليراً في اللنية التحتية التقنية والرقمية ،فضا ً
والرقمنة.
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تسريع التحول الرقمي
نظراً لتفشاااااااي جائحة كوفيد 19-في العالم خةل عام  ،2020واجه اللنك تحديات في تنفيذ خطط أعماله في قطاعي التقنية الرقمية
وتقنية األعمالك كما أعاد اللنك أولويات التنفيذ خةل العام لتمكين إساااااااتمرارية الخدمة من خةل تمكين العمل عن بعدك وعلى الرغم من
ذلك ،واصااااالنا العمل في رحلة التحول الرقميك ورااااامل ذلك تعديل وتطوير العديد من األنظمة والخدمات لتتناساااااب مع تغيرات ساااااو
األعمال لدعم رؤية اللنك واساااااااتراتيجيته مثل تنفيذ بنية تحتية جديدة لتقنية المعلومات وبدء مهمة االساااااااتفادة من الليانات الضاااااااخمة
والتحليةت المتقدمة ورقمنة رحلة العمةء ومتابعة التعاون مع الشركات النارئة الرقمية ورواد األعمال.
رقمنة رحلة العميل
كانت رقمنة رحلة العميل جزءاً أساسياً من ملادرات عام  2020حيث أصلح تطوير القنوات الرقمية وإضافة المزيد من الخدمات الم صرفية
إلى المنصاااااااة الرقمية لللنك أمراً حيوياً لتمكين العمةء من إجراء معامةتهم على الرغم من التلاعد اإلجتماعيك وكان تأثير الجائحة محفزاً
فعلياك أورت الخدمات المصااااااارفية لففراد تصااااااااميم رحةت العمةء الرقمية من اللداية إلى النهاية لفتح
لتساااااااريع عملية الرقمنة الجارية
ً
الحسابات وأللات التمويل لتللية أللات العمةء بما يرتقي لتطلعاتهم ويسهم في تخفيف أثر تحديات الجائحة.
ولتحسين الخدمات المقدمة للعمةء ،عمل اللنك على تحديث العديد من األنظمة واإلجراءات الم صرفية الرقمية األخرى ،مثل نظام فتح
حسابات الشركات وإجراءات فتح الحسابات الفردية واالستعةم عن التحويةت وتمكين إعادة انشاء كلمة المرور ونظام مراقلة المحفظة
اإللكترونية.
أداء القنوات الرقمية
أعاد اللنك أيضاااااً تصااااميم القنوات الرقمية وتنظيمها لمواكلة وتيرة النمو السااااريع للخدمات المصاااارفية الرقمية مع مراعاة تجربة العمةء
بأكملهاك و ُأضااااااايفت العديد من الخدمات الرئيسااااااااة وجرى تحديثها على القنوات الرقمية ،بما في ذلك ألب الحصاااااااول على المنتجات
والخدمات المصااااارفية المختلفة (فتح حسااااااب وتطليقات التمويل المختلفة وبطاقات االئتمان وخدمات إدارة اللطاقات وإصااااادار وإعادة
إصااادار بطاقات الدفع وراااحنها وتفريغها وأللات إيقاف بطاقات االئتمان وتساااليم كشاااوف الحساااابات وما إلى ذلك)ك إضااااف ًة إلى ذلك،
أسند اللنك خدمات دعم وصيانة أجهزة المستخدم إلى رركة متخصصة في ذا المجال ،ونُ ّفذت اتفاقية مستوى الخدمة ) (SLAإلدارة
ذه الخدمة للحصول على أفضل النتائج.
إضا ً
ااااافة إلى ذلك ،تم التواصااااال مع بيوت خلرة عالمية لتقييم قناة الموبايل الخاصاااااة باللنك كأحد ا م القنوات الرقمية في مقابل اللنوك
الرقمية الدولية الحديثة والمتطورة  ،وغير ما من اللنوك التقليدية التي تحولت إلى بنوك رقميةك إساااااااتخدمنا منهجيات متطورة ومثلتة
والعينات السطحية والمسحات والنقرات والشارات وما إلى ذلك مما له أثر
مثل ي "درجة االحتكاك" التي تحلل الوقت وعدد الحقول
ّ
كلير على تجربة المستخدم.
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المصرفية اإلسالمية
يقدم بنك الرياض مجموعة واساااااااعة من المنتجات والحلول المصااااااارفية المتوافقة مع أحكام الشاااااااريعة اإلساااااااةميةك ففي العام الذي
نستعرضه في ذا التقرير ،واصل اللنك توسيع مجموعة منتجاته اإلسةمية ،والتي تشمل الخدمات والحلول التمويلية واالستثمارية التي
تخدم جميع عمةء اللنك ورركة الرياض الماليةك
خةل العامُ ،عقدت سالعة اجتماعات بين إدارة المصارفية اإلساةمية واللجنة الشارعية ،وتم خةلها الموافقة على  18منتج وحلول تمويلك
وقد رااااااامل قطاع الخدمات المصااااااارفية لففراد تأجير السااااااايارات والحساااااااابات الجارية وبطاقات االئتمانك كما اعتمدت إدارة المصااااااارفية
اإلسةمية الحلول االستثمارية التي أورتها الرياض المالية من خةل موافقة اللجنة الشرعية على إصدار الصكوكك حيث نجحت في إصدار
موافقات لعدد من صاااكوك اإلساااتثمارالمتوافقة مع الشاااريعة اإلساااةمية ،كما حصااالت إدارة المصااارفية اإلساااةمية على موافقة اللجنة
الشااارعية على تأسااايس صاااندو

الرياض العالمي للتمويل و الموافقة على راااروط وأحكام الصاااندو ك ووافقت اللجنة الشااارعية أيضااااً على

عدد من الحلول المصاارفية اإلسااةمية التي تقدمها الخزينة من خةل اعتماد منتج اتفاقية إعادة الشااراء (الريلو) اإلسااةمي ومنتج حساااب
حلوال ررعية لشراء سلائك الذ ب وإدخار ا وإصدار رهادات ادخار للذ ب.
العائد اإلسةميك كما اعتمدت المصرفية اإلسةمية
ً
جهود مواجهة جائحة كوفيد :19-
تمشااياً مع االحترازات واالجراءات المتعلقة بالتلاعد االجتماعي ،كانت األولوية الرئيس اة لفريق تقنية األعمال ي تسااهيل عمل الموظفين
عن ُبعد من خةل دعم وتحديث أنظمة األمن والحماية وتمكين العمل عن ُبعد بالنسااالة لمركز االتصااااالت وخدمة العمةء وتمكين خدمة
االتصاااالت والمؤتمرات اإلفتراضااية وتمكين أكثر من  4000موظف للعمل عن بعد في جميع المناأقك وجرى تنفيذ خطة العمل عن ُبعد
بنجاح كجزء من عملية إدارة األزمات في اللنك للتغلب على تحديات جائحة كوفيد.19-
أدت حزمة ملادرات اللنك المركزي السااااعودي لمواجهة جائحة كوفيد 19-إلى تسااااهيل عملية التلاعد االجتماعي من خةل تخفيف القيود
فإن الساااااماح للعمةء بتساااااجيل تواقيعهم وموافقاتهم الرقمية على
المفروضاااااة على بعض المتطللات التنظيميةك باإلضاااااافة إلى ذلكَّ ،
المنتجات سااااعد اللنك بتقديم الخدمات بشاااكل أفضااال مما سا ّااهل بدوره اإللتزام بتعليمات الجهات المعنية فيما يتعلق بالمحافظة على
التلاعد االجتماعي واالستفادة من خدمات الفروع عن أريق القنوات الرقمية.
ألق اللنك ملادرتين امتين للغاية؛ األولى تتعلق بتطليق الحوسلة السحابية الداخلية والخارجية (السحابة الخاصة والعامة) لتسريع
وقد ّ
عمليات تطوير األنظمة ودعم منهجية العمل عن ُبعدك ورااااكّ لت ذه الملادرة خطوة نحو تحسااااين الكفاءة التشااااغيلية وخفض التكاليفك
اااتقلة العديد من الفرص لتحسااااين اقتصاااااديات الوحدة وحجم الشاااالكة
وسااااوف يتيح تزايد خدمات الحوساااالة السااااحابية في المملكة مسا
ً
واالتصال – والشراكات مع مجتمع التكنولوجيا المالية "فينتك".
أما الملادرة الثانية فهي الليانات والتعلم اآللي اللذين أصاااالحا محط تركيز كلير لللنك بهدف الحصااااول على رؤى وتحليةت في مجال زيادة
الدخل والقيمة المعرضااااااااة للمخاأر ،ضااااااامن غير ا من المجاالتك ف خةل الجائحة ،تمكّ ن فريق ذكاء األعمال من تقديم تحليل لقاعدة
المعرضااة للمخاأر وتحديد متطللات الساايولة
المنشااآت الصااغيرة والمتوسااطة الحجم بأكملها في غضااون بضااعة أيام لتحديد القطاعات
ّ
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وتوفير أساااس لللنك لمساااعدة عمةئنا على االنتقال إلى منصااة رقميةك لقد دخلنا في رااراكة مع جهات فاعلة رئيسااية في مجال التجارة
اإللكترونية والتقنية المالية لوضاااااااع حل يمكّ ننا من مسااااااااعدة عمةئنا على اللدء في تحقيق إيرادات متكررة ،ويجري حالياً التساااااااويق لهذا
النموذج بفاعلية في الساااو ك وفو

ذلك ،بدأ تركيب أجهزة مساااتودع الليانات الضاااخمة كمرحلة أولى من مشاااروع سااايكتمل إنجازه خةل

عام 2021ك

التطورات الجديدة
كجزء من ذا التركيز الشااااااااامل على الرقمنة كقناة لخلق قيمة وتجربة عمةء مميزة ،أعاد اللنك يكلة المجموعة الرقمية للتركيز على
المحرك األساااااااسااااااي في الملادرات مثل الخدمات المصاااااارفية المفتوحة والخدمة السااااااحابية
االبتكار والليانات والذكاء ،والتي سااااااتكون
ّ
والمصارفية -كخدمة النساخ االحتياأي ()Backup as a Serviceك كما نهدف إلى تطوير منصاة إدارة موحدة للقنوات الرقميةك وقد جرى
تحديث آلية متابعة اإلدارة لتتمكّ ن اإلدارات العليا لللنك من متابعة ساااير العمليات المصااارفية ومؤرااارات األداء عموما عن كثب وبشاااكل
ملاررك
رهد ذا العام العديد من مشاريع نظم المعلومات األخرى ،من أ مها:


إجراء العديد من التغييرات في اتجاه أتمتة العمليات اليدوية مما أدى إلى زيادة الكفاءة وتقليل األخطاء وإضاااااااافة القيمة إلى
خدمة العمةء.



إتمام المرحلتين األولى والثانية من نظام رأس المال اللشااااري المتنقل ) (My-HCوالذي يسااااا م في تحسااااين بيئة العمل ورفع
ً
إضافة إلى ذلك ،تم تحديث نظام الرواتب في نظام رأس المال اللشري.
مؤرر بيئة العمل (Organization Health Index).



إتمام مشاااااااروع معالجة بطاقات االئتمان  ،مما يساااااااا م في سااااااارعة توفير خدمات بطاقات الدفع اإللكتروني وتقليل تكاليف
التشغيل.

كما أنجز اللنك مشااروع تطوير الخدمات في نظام خدمة العمةء وذلك اسااتعداداً السااتخدامها من خةل األجهزة اللوحية المحمولة بغية
تسهيل الوصول إلى العمةء وتحسين الخدمات المقدمة لهمك كما ُأجريت العديد من التحديثات المهمة ألنظمة فرع لندن.
وساااااااع اللنك قنواته التفاعلية
وفي إأار ساااااااعيه لتحقيق الرقمنة ،يساااااااتفيد اللنك من أحدث التقنيات مثل الذكاء االصاااااااطناعيك وقد ّ
مثاال على ذلكك
عد النظام التفاعلي الذكي الذي تم تطويره للرد على استفسارات العمةء
باستخدام التقنيات الملتكرة والمتقدمةك و ُي ّ
ً
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مصرفية الشركات
تطورات العام
ان تقديم أعلى مساااااااتوى من الخدمات لعمةئنا من الشاااااااركات دفاً رئيساااااااياً خةل العام  ،2020ومن خةل الجمع بين األتمتة وتطوير
مثاال يحتذى به للتميز في الخدمة ومن خةل الشاااااااراكة الداخلية مع
مهارات الموظفين ،تمكّ ن اللنك من أن يجعل قسااااااام خدمة العمةء
ً
قساام العمليات المصاارفية ا لدولية ،عززنا مهارات فريق إدارة العةقات والساايما فيما يتعلق بعةقات العمةء واالئتمانك وقد قام قساام
العمليات المصرفية الدولية أيضاً بتسهيل الدعم الرقمي الكامل لجميع العمةء من الشركاتك
المقدمة للشركات بشكل كلير في الركائز االستراتيجية لللنك
تسا م الخدمات المصرفية
ّ
تعزيز قاعدة العمالء
استهدفت إستراتيجيتنا في المقام األول إكتساب عمةء المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم والقطاعات الحكوميةك كما بدأ اللنك في
تصاانيف حسااابات العمةء لتمكين الليع الشااامل للعمةء من الشااركات ،و ي خطوة ساايقوم اللنك بتعميمها على األقسااام األخرىك ومن
خةل إجراء المناقشات بين الفريق ،تُ حدد احتياجات العمةء ويجري تطوير المنتجات والخدمات وفقاً لذلكك
وقد عمل اللنك على تشاااااااكيل وحدة إدارة الحساااااااابات لتللية احتياجات العمةء من الشاااااااركات غير المقترضاااااااينك وتم تعيين مدير عةقات
متخصااص وذو خلرة لكل عميل ،حيث يمكن لهذا المدير أن يوجه العميل الى أفضاال فرصااة مصاارفية مناسااله لهك ويتم توجيه العمةء حول
سيقدم اللنك مجموعة من المنتجات غير اإلقراضية للعمةء والتي يمكن تجميعها
كيفية تحديد الخيارات التي ستمنحهم أفضل النتائجك و
ّ
معاً لتناسب احتياجاتهمك و في ذه العملية ،سيحدد أيضاً المقترضين المحتملين ومساعدتهم في عملية االقتراضك
وتتمثل التوجهات االستراتيجية الرئيسة لل شرائح غير المقترضة في تحديد فرص اإلقراض والليع الشامل للمنتجات وزيادة انتشار المنتجات
للعمةء الحاليين وزيادة الودائع وتعزيز العةقة مع العمةء وتحديد المقترضين المحتملين في المستقللك
في عام  ،2020حققنا زيادة قوية في عمةء وحدة إدارة الحسابات غير المقترضين وعززنا عةقاتنا مع العمةء الحاليين غير المقترضين من
الشركاتك
الرقمنة
ال تقتصاار عملية الرقمنة الخاصااة باللنك على التكنولوجيا وحد ا ،بل أنها تنطوي على تحول رااامل للعمليات وبيئة العمل وإعادة تصااميم
مسارات العمل واإلجراءات الروتينية والعمليات األخرىك بل تشتمل على مراجعة أدوار الموظفين ومسؤولياتهم ورفع مستوى مهاراتهم
للتعامل مع األنظمة الجديدةك باإلضافة إلى ضرورة عمل تغييرات في اللنية التحتية والتطليقاتك
يسااااتفيد اللنك من خةل الذكاء االصااااطناعي والتعلم اآللي لتوقع االتجا ات بصااااورة اسااااتلاقيةك ُوضااااعت النماذج التنلؤية التي تسااااتخدم
تحليل الليانات لتوقع أحداث مثل تعثر العمةء وتناقص العمةء ورراء المنتجات وتحسين القنوات الرقميةك
كما تم تلسااااايط الخدمات الحالية من خةل تنفيذ منهجيات معالجة الروبوتات لنقل نموذج التشاااااغيل القديم إلى مساااااتوى جديدك ويجري
حالياً تطوير نموذج عمل جديد من رأنه أن يتيح ألصحاب المصلحة الخارجيين إمكانية الحصول على بعض خدمات اللنكك
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الشراكة مع المشاريع الحكومية
لدى بنك الرياض تاريخ حافل في تمويل المشاااااريع الحكومية والتي تابعها خةل العام الذي نسااااتعرضااااه في ذا التقريرك وبالتالي ،يسااااهم
اللنك أيضاً في تحقيق أ داف رؤية  ،2030كما تجري مناقشة العديد من المشاريع المحتملة األخرىك
التنمية السياحي ة لتوفير التمويل لتطوير السياحة في المملكةك



توقيع اتفاقيات تعاون مع صندو



المشاااركة في تمويل مشااروع رااركة جزال (مشااروع الجليل  3أ المسااتقل لتحلية المياه الخاص بالشااركة السااعودية لشااراكات المياه
( )SWPCلصالح مجموعة من الجهات الراعيةك



المشاركة في التمويل المشترك بقيمة  9مليار ريال لشركة الكهرباء السعوديةك



المشاركة في إعادة التمويل المشترك بقيمة 6ك 8مليار ريال لشركة معادن وعد الشمال للفوسفاتك



المشاركة في التمويل المشترك بقيمة 5ك 1مليار ريال للشركة المتقدمة لللتروكيماوياتك



المشاركة في التمويل المشترك بقيمة  3مليار ريال للشركة السعودية لللوليمراتك



تمويل مرابحة بقيمة  700مليون ريال مع الشركة العالمية لللوليمراتك

مكتب تحقيق رؤية 2030
توالات اإلنجاازات خةل عاام 2020م رغم جاائحاة كوروناا والعمال مع الجهاات الحكومياة لمواكلاة رؤياة  ،2030وذلاك بتقاديم العادياد من
الملادرات والمشااااركة في تصاااميم برامج الدعم الخاصاااة بالقطاع الخاص لتقليل آثار الجائحة ،كما تم التعاون مع الجهات الحكومية لقياس
مدى التأثير على القطاعات ومتطللات الدعم الممكنةك
تم تقديم أكثر من  31مبادرة مع  19جهة اما حكومية أو خاصة
#

اسم الجهة

#

اسم الجهة

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

وزارة المالية
صندو التنمية السياحي
وزارة الثقافة
الهيئة العامة للترفيه
وزارة الرياضة
وزارة اإلسكان صندو التنمية العقاري
الشركة السعودية إلعادة التمويل العقاري
وزارة العدل
الهيئة العامة لفوقاف
وزارة الشؤون الللدية والقروية

11
12
13
14
15
16
17
18
19

وزارة الموارد اللشرية والتنمية اإلجتماعية
بنك التصدير واالستيراد السعودي
بنك التنمية اإلجتماعية
برنامج ريادة الشركات الوأنية
الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناأق التقنية (مدن)
المركز الوأني للتنمية الصناعية
الهيئة الملكية للجليل وينلع
رركة الجليل وينلع لخدمات المدن الصناعية
مدينة الملك سلمان للطاقة (سلارك)
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وتم توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات التعاون التالية:
#

اسم الجهة

1

وزارة المالية

2

وزارة المالية

اسم الملادرة
دعم

حزم التمويل المشترك للمشاريع ضمن ملادرة صندو
المشاريع
دعم المشاريع النوعية :أرض فرصة  ،قرض ضمن ملادرة صندو
دعم المشاريع

3

صندو

التنمية السياحي

التسهيةت المضمونة

4

صندو

التنمية السياحي

تمويل المشاريع

5

الهيئة العامة للترفيه

6

الشركة السعودية إلعادة التمويل العقاري

ملادرات دعم تطوير ممكنات األعمال
في قطاع الترفيه
رراكات برامج التمويل العقاري

التعامل مع الجائحة
راااكلت جائحة كوفيد 19-تحدياً كليراً للخدمات المصااارفية المقدمة للشاااركات ،وفي ظل الجائحة ،أصااالحت الصاااحة والساااةمة على رأس
األولوياتك فكان لزاماً علينا الحفاظ على صاااحة وساااةمة موظفي اللنكك وقد نجح تنفيذ برنامج "العمل عن بعد" خةل المرحلة األولى من
انتشاااااار الجائحة وكذلك مرحلة العودة إلى ممارساااااات العمل العاديةك وتم تنفيذ ممارساااااات العمل العادية باساااااتثناء حاالت قليلة للغاية
ألسلاب أليةك وتمكّ ن اللنك من الحفاظ على رفع معنويات الموظفين وإنتاجيتهمك
كما حافظ مديرو العةقات لدينا على اتصاااااااال دائم بالعمةء وراااااااجعو م على إأةع اللنك بأي مشااااااااكل عمل ناجمة عن الجائحةك وكان
اللنك على استعداد دائم للذل قصارى جهده لتقديم أي مساعدة ممكنة ،حيث تم إأة

الخدمات المصرفية المقدمة للشركات العديد

من برامج اإلقراض الجديدة تمارااايا مع ملادرات القطاع المالي لمسااااعدة القطاع الخاص على تجاوز األزمةك كما قام اللنك بمنح العمةء
الذين تم تغطيتهم من خةل برنامج المنشاااااااآت الصاااااااغيرة والمتوساااااااطة والمتنا ية الصاااااااغر برنامج تأجيل الدفعات وإعفاء من رساااااااوم
التسهيةت لكامل مدة اللرنامجك

الفروع الخارجية ومكاتب التمثيل
يحرص اللنك من خةل فروعه الخارجية في لندن ،و يوساااااتن ،والمكتب التمثيلي في سااااانغافورة ،على توفير الحلول المصااااارفية لعمةئه،
وتللية احتياجاتهم في مناأق تواجد اك
وتقدم ذه الفروع اسااتشاااراتها؛ للمسااا مة في خلق فرص اسااتثمارية وأعمال تجارية داخل المملكة ،وما لذلك من دور إيجابي في تعزيز
التجارة في المملكة والنهوض بها ،كما تقوم برعاية مصالح عمةء اللنك االستثمارية في الخارجك
ااايصااااا لدعم االسااااتثمارات
ويوفر فرع لندن لعمةئه في المملكة العربية السااااعودية ،ولفروعهم الخارجية ،خدمات مصاااارفية ُصااااممت خصا ً
األوروبية ،في مجال الصااااااناعة والقط اعات االسااااااتثمارية الخاصااااااةك وينفرد بنك الرياض بتقديم خدماته المصاااااارفية على مسااااااتوى اللنوك
السعودية في األمريكيتين من خةل وكالة يوستنك
أما المكتب التمثيلي في سنغافورة ،فإنه يتولى مساعدة العمةء على استغةل الفرص االستثمارية في قارة آسيا ،وتطوير العةقات مع
اللنوك المراسلة والشركات اآلسيوية ،التي تمارس أنشطة تجارية في المملكة العربية السعوديةك
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قطاع الخزينة واالستثمار
كان عام 2020م عاماً غير مسلو

بالفعلك فقد كان علينا التعامل مع جائحة كوفيد 19-وما نتج عنه من إغة

وقد تسلب ذلك أيضاً في ح دوث اضطراب رديد في األسوا

كامل وقيود على السفرك

وضغوط على السيولة والتوسع في انتشار عمليات االئتمانك كما وصلت

خفف برنامج دعم وتمويل القطاع الخاص الذي وضعه
أسعار الفائدة إلى أدنى مستوى لها في التاريخ وانخفضت أسعار النفطك ومع ذلكّ ،
حد كلير ،وا لذي مكّ ن القطاع المالي من دعم نمو القطاع الخاص وخاصة قطاع المنشآت الصغيرة
اللنك المركزي السعودي الصعوبات إلى ٍ
والمتوسطة والمتنا ية الصغرك و من ضمن ذه الملادرات لدعم القطاع المصرفي فقد حصل بنك الرياض على ودائع بدون فوائد بلغت
نحو  26مليار ريال سعودي في إأار ذا اللرنامج.
أداء قطاع الخزينة واالستثمار:
أداء جيداً للغاية في عام 2020ك وقد نمت أرباح القطاع في كل من إيرادات العموالت وإيرادات االستثمارك
قدم قطاع الخزينة واإلستثمار ً
سجلت إيرادات العموالت بمساعدة المشتقات المالية أفضل أداء على اإلأة ك كما تمكن اللنك من تحقيق مكاسب كليرة في
حيث ّ
وسجلت إيرادات اإلستثمار نمواً كليراً نتيجة بعض التعديةت التي
العموالت والحصة السوقية من معامةت صرف العمةت األجنليةك
ّ
أجريت على المحفظة االستثمارية قلل ظهور الجائحةك
ُ
كما استفاد القطاع من انخفاض تكلفة التمويل في الوقت الذي أدى فيه دعم اللنك المركزي السعودي إلى استقرار التكلفة خةل العامك
ً
إضافة إلى ذلك ،وضع اللنك منهجية قوية لتسعير عمليات تحويل األموال ،و و ما يمكّ نه من تحديد الربحية على مستوى وحدة األعمال
والمنتج.
مواجهة التأثيرات المعاكسة:
بالطلع كان التحدي الكلير خةل العام و جائحة كوفيد 19-واآلثار المترتلة عليهاك فقد تسللت الجائحة في اضطراب األسوا

والضغط

على السيولة والتوسع في عمليات االئتمان.
سجلت أسعار الفائدة مستويات منخفضة تاريخيةك ومع ذلك ،استطاع قطاع الخزينة واإلستثمار الحفاظ على وضع السيولة واالستفادة
كما ّ
من بعض التغيرات في األسوا ك كما تمكّ ن قطاع الخزينة من زيادة حصته السوقية من خةل اعتماد حلول ملتكرة حققت عائدات مرتفعةك
ومنح التلني الملكّ ر للوسائل الرقمية للتواصل مع العمةء ميزة وأفضلية لللنكك وقام بالتنسيق مع الشركاء على مستوى العالم من أجل
تطوير الحلول التي ستفيد عمةئنا.
وقد استطاع قطاع الخزينة واإلستثمار من خةل استراتيجيته االستثمارية االستفادة من الضغوط السوقية الناجمة عن الجائحة واستثمر
في أصول قيمة بنيت على أساسات ائتمانية راسخةك وقد استفاد اللنك من االستراتيجية االستثمارية ذا العام ،وسيواصل االستفادة
منها في السنوات القادمةك
التطورات والمبادرات:
حد ما إلى الدعم الذي
على الرغم من األزمة التي تسللت بها الجائحة ،تمكّ ن اللنك من الحفاظ على معدالت سيولة قوية ،ويرجع ذلك إلى ٍ
تلقاه من اللنك المركزي السعودي الذي ضخ  50مليار ريال سعودي للنظام المصرفي في منتصف عام  2020لدعم السيولةك وقد تم
تخفيف الضغط على سيولة الدوالر األمريكي من خةل اصدار صكوك دولية من المستوى الثاني بالدوالر األمريكي بقيمة 5ك 1مليار دوالر
أمريكي في إأار برنامد إصدار الصكوك )(EMTN programmeك
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وأدت الشكوك االقتصادية الناجمة عن الجائحة إلى اتساع وامش السنداتك و و ما أعطى فرصة لقطاع الخزينة واإلستثمار أن يستثمر
ستمدة
الم
ّ
في أصول عالية الجودة بعوائد جذابة للغاية  -وبالتالي استخةص الفرصة من الوضع الصعبك وسنواصل االستفادة من المزايا ُ
من ذلك حتى العام المقللك

تقنية األعمال
رااهد عام 2020م تحدياً كليراً في تنفيذ خطط أعمال قطاع تقنية المعلومات في ظل اجتياح جائحة كورونا العالمك وأعاد اللنك خةل ذا
العام ترتيب أولويات التنفيذ لتصااااالح األولوية القصاااااوى لتمكين األعمال عن بعد لموظفي بنك الرياض ومراكز االتصاااااال وخدمة العمةء،
وكذلك تطوير القنوات اإللكترونية وإضاااااااافة المزيد من الخدمات اللنكية الكترونيا وتيساااااااير ا للعمةءك كما تمت جدولة ومعالجة قروض
العمةء حساااب التعليمات والملادرات الصاااادرة من اللنك المركزي الساااعودي للتخفيف من اضااارار الجائحة ،والتي تطللت مجهودات جلارة
لةساتجابة للتعليم ات بشاكل فوري وفعالك كذلك ،تم التعجيل بخطط تنفيذ الحوسالة الساحابية والتي تدعم التحول الساريع لقطاع تقنية
المعلومات من جهة ،وتسهم في خفض تكلفة التشغيل من جهة أخرىك
لقد ساااااااا م قطاع تقنية االعمال بفعالية في تحقيق انجازات كثيرة على صاااااااعيد دعم القطاعات األخرى تقنياً وعمل على تغيير وتطوير
العديد من األنظمة والخدمات لتتناسااب مع متغيرات سااو

األعمال بما يدعم رؤية اللنك واسااتراتيجيته نحو الصاادارةك ورااهد ذا العام

التوسااااع في أتمتة المزيد من العمليات في جميع القطاعات باسااااتخدام التقنيات الحديثة وذلك بإضااااافة أكثر من  20روبوت قامت بإنجاز
أكثر من  300ألف معاملةك كما بدأ تنفيذ أنظمة الذكاء الصناعي إلثراء خدمة العميل كنظامي الدردرة اآللية ( )Chatbotواكمال مشروع
الدفع الملاراااااار ) (Instant Payment Systemمع رااااااركة المدفوعات السااااااعودية وبنوك مختارة ،واكتمل المشااااااروع التجريلي للعملة
الرقمية (عابر) بمشااااااااركة بنوك مختارة من المملكة العربية الساااااااعودية واالمارات العربية المتحدة من خةل اللنك المركزي الساااااااعودي
واللنك المركزي االماراتيك وإساااااهاماً من القطاع في تحساااااين بيئة العمل ورفع مؤرااااار بيئة العمل ( ،)Organization Health Indexتم
االنتهاء من المرحلة األولى والثانية من نظام موبايل رأس المال اللشاااااااري () My-HCك كما بدأ تنفيذ منصااااااااة اإلدارة الموحدة للقنوات
اإللكترونية بهدف اثراء تجربة العميل وتوحيد تجربة الخدمات اللنكية علر القنوات المختلفة ،باإلضاااااافة إلى تحديث ،وتطوير وتحساااااين اداء
مجموعة من األنظمة واإلجراءات اللنكية اإللكترونية وإجراءات العمل في إدارة تقنية نظم المعلوماتك
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حوكمة تقنية األعمال وأمن المعلومات
الفعال والمؤثر لتقنية المعلومات لتمكين اللنك من تحقيق أ دافه عن
يرتكز مفهوم حوكمة تقنية المعلومات على ضااااامان االساااااتخدام
ّ
أريق تحقيق اإل نسجام بين إستراتيجية تكنولوجيا المعلومات وإستراتيجية األعمالك ويسا م مفهوم حوكمة تقنية األعمال في الحد من
المخاأر التقنية ويعزز المرونة التقنية إل ستمرارية أعمال اللنك بكفاءه وتفادي اإلنقطاعات ،وفي الوقت نفسه التقليل من إحتمال وقوع
حدث يوقف النشاط.
ومن أ م إسهامات إدارة حوكمة تقنية األعمال في عام : 2020


التنفيذ الناجح لخطة العمل عن بعد كجزء من عملية إدارة األزمات باللنك لمواجهة جائحة كوفيد 19-ك



تم تصميم دورة تعليمية إلزامية الستمرارية األعمال وإضافتها في بوابة أكاديمية بنك الرياض للمعرفة.



إداريا يشااامل جميع األقساااام المهمة في اللنك راااملت سااايناريو ات اساااترداد التشاااغيل لفقساااام من
اختلارا
األنتهاء من 70
ً
ً
موقع العمل اللديل من أجل ضااااااامان اساااااااتمرارية العمل لكافة األقساااااااام في حالة حدوث أي انقطاع يتعلق بأي من المواقع
الرئيسة لللنك.



تم تصميم وتنفيذ أكثر من  40أأار تقني ما بين سياسات ومعايير إلدارة عمليات تقنية األعمال والتحكم فيها.



التنفيذ الناجح لمشااروع أداة تصاااميم اللنية المؤسااسااية ) (Alfabetوالذي ساايقوم بالربط بين اسااتراتيجية اللنك وبين متطللات
التطوير لللنية التقنية لللنك لموائمة التوسع واالنتشار المطلوب .



االنتهاء من ترق ية وتنفيذ أداة اللنية المؤساااااااسااااااا ي ة التي تدعم ساااااااير العمل والتكامل بين نظامي قاعدة بيانات إدارة التهيئة
) (Configuration management databaseونظام )(Plainview



تنفيذ مجموعة من األنشاااااااطة التي تقوم بإدارة أصاااااااول تقنية المعلومات علر اللنك لغرض رفع الكفاءة التشاااااااغيلية مع خفض
المخاأر التقنية والتحكم في تكاليف التشغيل لفنظمة ومكوناتها.



االنتهاء بنجاح من جميع المتطللات الةزمة لترقية راااااهادة الجودة في أساااااتمرارية األعمال ) (ISO 22301والتي حصااااال عليها
اللنك مؤخرا وذلك من إصدار  2012إلى أحدث أصدار  2019وذلك لضمان أفضل الممارسات العالمية وتأكيد استمرارية األعمال
في اللنك في كافة الظروف وبالتالي المسا مة في رفع مستوى ثقة العمةء بعمليات اللنك.

إدارة اإللتزام
تعد أنظمة اإللتزام أمراً أساااسااياً لضاامان التزام اللنك بجميع األنظمة والقواعد واللوائح والتشااريعات المعمول بها في المملكة ،والحفاظ
على درجة عالية من المهنيةك وتشااااااامل القواعد واللوائح التي ينلغي على اللنك اإللتزام بها وغير ا من األنظمة كالمعايير المحاسااااااالية
واإلجراءات والضوابط الداخلية واألنظمة الدولية وأفضل الممارسات والقيم واألخةقيات.
وفي ذا الصدد ،تضطلع إدارة اإللتزام بدور إررافي وإستشاري على حد سواءك حيث توفر اإلدارة التوجيه والمشورة بشأن جميع القوانين
واللوائح والمعايير التي ينلغي التقيد بها ونشر المعلومات الضروريةك وتراقب اإلدارة أيضا األعمال التي تهدف إلى ضمان اإللتزام.
وتلعااب إدارة اإللتزام دوراً حيويااً في تحقيق رؤياة الل ناك ومهمتااه وأ ادافاه وقيمااه من خةل الحفاااظ على أعلى معااايير الجودة وتطليق
أفضااال الممارسااااتك كما تقدم خدمات اساااتشاااارية لكافة الوظائف المصااارفية وتعزز الوعي عن أريق نشااار المعلومات المتعلقة بمساااائل
االمتثالك وإلى جانب الرقابة اإلرااااارافية التي تمارساااااها اإلدارة ،فإنها تعمل على مكافحة الجرائم المالية على النحو المنصاااااوص عليه في
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اللوائح الصادرة عن اللنك المركزي السعودي (ساما) ووفقا للتوصيات التي أصدرتها مجموعة العمل المالي ) (FATFوتقوم إدارة االلتزام
سنوياً بوضع وتنفيذ خطة للرصد والمتابعة ثم تطوير ا من خةل عملية تحديد المخاأر وتقييمهاك
لقد تم دمج قيم "نحن نهتم  -نلتزم" في روح قيم اللنك التي تعزز لدينا ثقافة اإللتزامك وانطةقاً من ذه الثقافة ،واصااااااال اللنك حمةت
توعية حول مواضااااااايع مختلفة تتعلق باإللتزام وملادئ السااااااالوك وأخةقيات العمل ومكافحة الجرائم الماليةك ويتم نشااااااار الحمةت بين
الموظفين من خةل عدة أر

توعويةك وتشمل تلك الطر

ما يلي:



جلسة تعريفية بعنوان "مرحلا بكم في بنك الرياض" و ي إلزامية لجميع الموظفين الجدد.



برنامج توعية معلوماتي سنوي على اإلنترنت يتلعه اختلار إلزامي لجميع الموظفين.



زيارات إلى الفروع إلجراء جلسات توعية وأسئلة وأجوبة.



رسائل توعية باللريد اإللكتروني.

وباإلضافة إلى ذلك ،تتوفر قنوات اتصال للموظفين لممارسة واجلاتهم ومسؤولياتهم فيما يخص اإللتزامك ويمكن للموظفين اإلبةغ عن
حاالت االحتيال أو غسل األموال ،أو أي قضايا أخرى تتعلق بسياسة اإلبةغ عن المخالفاتك كما قدمت إدارة اإللتزام برنامجاً توعوياً لفروع
اللنك في جميع مناأق المملكة يتناول قضايا مختلفة تتعلق باإللتزام ومكافحة الجرائم المالية.
وتهتم إدارة اإللتزام بالحرص الشاااااااديد على إساااااااتيفاء اللنك للمتطللات التنظيمية المعمول بها والمساااااااتقللية ،مثل اللوائح والتعميمات
الصاااااادرة عن اللنك المركزي الساااااعودي والهيئات التشاااااريعية األخرىك وتحرص على إبقاء جميع األأراف المعنية على إأةع بالمتطللات
الجديدة ،مثل التعليمات الصادرة بشأن ملادئ اإللتزام تجاه اللنوك التجارية العاملة في المملكة ودليل مكافحة الفساد واإلحتيال المالي
في اللنوك العاملة في المملكة ،ودليل مكافحة غسل األموال وتمويل اإلر ابك
وفي ذا الصاااادد تقوم إدارة اإللتزام بتحليل ودراسااااة متطللات أي لوائح وتحديثها ،باإلضااااافة إلى مراقلة آثار ذه التحديثات على اللنك،
وتقييم أي مخاأر قد تنشأ عن تنفيذ اك وباإلضافة إلى ذلك ،يواصل اللنك سعيه إلى اإللتزام بتوصيات مجموعة العمل المالي (،)FATF
وأنظمة وتعليمات مجلس األمن ،وقوائم مكتب مراقلة األصول األجنلية والقوائم ذات الصلة لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلر ابك
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المسؤولية المجتمعية
خةل عام  ، 2020أألق اللنك مجموعة من الملادرات في إأار اساااااتراتيجيته الشااااااملة وأويلة األجل للمساااااؤولية االجتماعية للشاااااركات
والمعروفة باساااام ُ"بكرة"ك وكان إأة

اسااااتراتيجية " ُبكرة" خةل عام  ،2019وقد ُوضااااعت بعد تحليل مكثّ ف ومشاااااورات مع العديد من

وفعالةك وتتوافق اسااتراتيجية ُ"بكرة" مع أفضاال الممارسااات أل م األأر
أصااحاب المصاالحة لتحديد العناصاار الهامة لخارأة أريق مناساالة
ّ
المحلية واإلقليمية والعالمية ،بما في ذلك رؤية  2030وأ داف األمم المتحدة للتنمية المساااتدامة والملادئ العشااارة لإتفا
لفمم المتحدة وإتفاقية األمم المتحدة لحقو

العالمي

األرخاص ذوي اإلحتياجات الخاصةك

تقوم اساااااااتراتيجية ُ"بكرة" على أربع ركائز أسااااااااساااااااية :الليئة والمجتمع واالقتصااااااااد والمعرفةك وتهدف إلى إأة

ملادرات وبرامج لتللية

متطللات التنمية المسااااتدامة بمعنا ا الشااااامل متعدد الجوانبك وتعمل لجنة المسااااؤولية االجتماعية ،التي يرأسااااها رئيس مجلس اإلدارة
وتضم الرئيس التنفيذي وممثلين عن أقسام اللنك وفريق إدارة المسؤولية االجتماعية للشركات في قطاع التواصل واثراء تجربة العميل
 ،على توجيه االستراتيجية وتنفيذ ا ووضع المعايير واأل داف وتحديد الملادرات الجديدة ومراجعة اللرامج والمشاريع الجارية وتقييمهاك

المستدامة التي وضعتها األمم المتحدة وهي:
"بكرة" ،يسعى البنك إلى تحقيق أهداف التنمية ُ
من خالل استراتيجية ُ

مبادرات كوفيد19-
نفذ ا اللنك خةل عام  2020و تخفيف أثر جائحة كوفيد( 19-مع اسااااتمرار اتّ لاع الركائز األربع
كان الهدف من العديد من المشاااااريع التي ّ
لةسااااتراتيجية على نطا

واسااااع)ك ومنذ تسااااجيل أول حالة إصااااابة بفيروس كوفيد 19-في المملكة العربية السااااعودية ،سااااعى اللنك إلى

ضااامان صاااحة موظفيه والحد من ّ
تفشاااي الفيروس داخل اللنكك في اللداية ،تمت مشااااركة رساااائل التوعية علر اللريد اإللكتروني والرساااائل
النصااية؛ تة ذلك توزيع  7000صااندو

من صااناديق معدات السااةمة التي تحتوي على أقنعة وقفازات ومعقمات لجميع موظفي اللنكك

أما خارجياً  ،فقد رارك اللنك في حملة "كلنا مسؤول وأنا األول " التي سعت لتشجيع المجتمع على تحمل المسؤولية أثناء الحجر الصحي
لفيروس كورونا وذلك من خةل التلرع بملل  17مليون ريال للصااندو

الصااحي الذي أألقته وزارة الصااحة لشااراء المعدات والمواد الطلية

(بما في ذلك  250جهاز تنفس صناعي)ك
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وجه اللنك تركيزه نحو جهود مساااااااااعدة المتضاااااااررين من الجائحة في جميع أنحاء المملكةك وقدم اللنك دعماً لملادرة
مع مرور العامّ ،
الصااااندو

المجتمعي التي أألقتها وزارة الموارد اللشاااارية والتنمية االجتماعية والهيئة العامة لفوقاف بقيمة 73ك 10مليون ريال ،والتي

تمثلت في 17ألف وجلة وستة آالف سلة غذائيةك و خةل رهر رمضان ،دخل اللنك في رراكة مع بنك الطعام السعودي وعدة جمعيات
خيرية لتوزيع عشرة آالف صندو

أعام لفسر المحتاجةك

في المجال التعليمي ،تعاون اللنك مع وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات لتوزيع  677جهازاً لوحياً على الطةب في جميع أنحاء المملكة
لدعم جهود م في الدراسة من المنزلك

الجهود المبذولة لتحقيق صحة ورفاهية وشمولية المجتمع
نفذ اللنك أيضاً مجموعة من المشاريع التي تتمارى مع الركائز األربع إل ستراتيجية
باإلضافة إلى ذه األنشطة المتعلقة باااااااااكوفيدّ ،19-
"بكرة"ك واتسااع نطا

مسااا مات اللنك ليشاامل رااراكته مع مركز التميز للتوحدك وكان اللنك قد وقع إتفاقية عام  2018مع وزارة الموارد

اللشااارية والتنمية االجتماعية لتمويل المركز لمدة خمس سااانواتك ويدعم ذا التمويل عمليات المركز وأبحاثه وتطويرهك وفي عام ،2020
كان المركز قادراً على تنفيذ برنامج قوي وفعال ،بما في ذلك بعض الملادرات التي جاءت في أوانها تماماً مثل المشااااااااركة في مشاااااااروع
بحث دولي يدرس تأثيرات كوفيد 19-على األرخاص ذوي اإلحتياجات الخاصة وعائةتهمك
باإلضا ً
وقع بنك الرياض اتفاقية مع مسااااتشاااافى الملك فيصاااال التخصااااصااااي عام  2018لتمويل مركز أبحاث التوحد لمدة 3
اااافة إلى ذلكّ ،
سااااااانواتك حياث يادعم اذا التمويال عملياات المركز وأبحااثاه وتطويرهك كماا دعم اللناك العادياد من حمةت التلرع باالادم التي جمعات ماا
مجموعه  168,970مل من  382متلرعك
نفذ اللنك العديد من اللرامج التوعوية التثقيفية من خةل الرسااااائل الموجهة علر اللريد اإللكتروني ووسااااائل التواصاااال اإلجتماعي بما في
ّ
روج أيضااً
ذلك برامج اليوم العالمي للسارأان وراهر التوعية بمرض الز ايمر وراهر التوعية بسارأان الثدي واليوم العالمي للساكريك كما ّ
يحفز الموظفين على ممارسة الرياضة في المنزل أثناء الجائحةك
للرنامج عن اللياقة اللدنية والذي ّ
خةل عام  ،2020ركّ ز اللنك بشااااكل خاص على موضااااوع األرااااخاص ذوي اإلحتياجات الخاصااااة ،والتزم بلناء الوعي الداخلي واإلسااااتثمار في
التدريب وجعل إمكانية الوصااااول أولوية واإلسااااتفادة من التقنيات المساااااعدة (مثل تحويل النص إلى كةم) وتعزيز التعريف بلغة اإلرااااارة
عين اللنك ذا العام موظفين مؤ لين من ذوي اإلحتياجات الخاصااااااااة في كل من المقر الرئيساااااااي وملنى العليا
وال تدريب عليهاك كما ّ
بالرياضك كما قام اللنك بالتعديةت المطلوبة على المقر الرئيساااااااي وملنى العليا لتكون أكثر توافقا مع احتياجات األراااااااخاص من ذوي
اإلحتياجات الخاصاااةك ولخلق ثقافة مراعية لهذه الفئات ،أجرى اللنك ورش عمل لتثقيف موظفيه حول كيفية التعامل مع ذوي اإلحتياجات
الخاصاااااااة ( ُعقدت ثماني ورش عمل وجرى تدريب  200موظفا)ك وقد نُ شااااااار مقطع فيديو حول تجارب موظفي اللنك من ذوي اإلحتياجات
الخاصااةك كما رااارك حوالي  50موظفاً في نشاااط يهدف إلى تعزيز التفهم حيث قاموا بمحاكاة حياة رااخص من ذوي اإلحتياجات الخاصااة
ليوم واحدك
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الجهود البيئية
موظفا
ً
يتمثل محور ملادرات الليئة الداخلية لللنك في مشروع إعادة التدوير متعدد الجوانبك وفي إأار ملادرتي "الحفاظ على الليئة" و "كن
مسؤوال" ،بادر اللنك بوضع سلّ تين إلعادة التدوير في كل قطاع (واحدة للور
ً

واألخرى لللةستيك)ك وتلقى جميع الموظفين رسائل بريد

رو ج اللنك لفكرة "نظام إعادة التدوير الليئي" إلى ملنى اإلدارة العامة
إلكتروني لتشجيعهم على المشاركة
والتعهد بإعادة التدويرك كما ّ
ّ
والمكاتب اإلقليمية و 12فرع لللنك في جميع أنحاء الرياضك وقد كان للرنامج إعادة التدوير بصورة عامة ،النتائج التالية:


من خةل إعادة تدوير  3,480كجم من النفايات ،منع اللنك  80متر مكعب عن مكلات النفايات ،وحوالي  14أن من ثاني أكسيد
الكربون (بيانات وكالة حماية الليئة) ،وسا م في حماية  59رجرةك



إضافة إلى ملادرة إعادة التدوير ،بذل اللنك جهداً لتقليل حجم المواد المطلوعة وتوفير  7,520كجم من الور

مقارنة بالعام

السابق وتقليل تكاليف الحلر بنسلة ( ٪73من 1,392,997.00ريال في عام  2019إلى  371,669.00ريال في عام )2020ك
وخةل عام  ،2020عمل قسم المشتريات في بنك الرياض على أساليب وأنظمة مستدامة سمحت لللنك باإلختيار والشراء من الم ّوردين
بما يتمارى مع أر

أكثر مسؤولية ومةئمة للليئةك وأجرى اللنك دورات تدريلية ودورات تمنح رهادات لموردي المنشآت الصغيرة

والمتوسطة لترسيخ أفضل ممارسات اإلستدامةك وفي عام  ،2020أررك اللنك  262مورد ،و و ما يمثل زيادة بنسلة أكثر من  %70مقارنة
بعام 2019ك

رأس المال البشري
إن تنمية رأس المال اللشري ي إحدى ركائز استراتيجية التحول لللنكك وقد تم تنفيذ ذلك في عام  2020تحت عنوان بناء ثقافة قائمة
على األداء وتحفيز الموظفين لتحقيق أ داف اللنكك و على الرغم من التحديات التي واجهنا ا خةل العام ،تمكنا من إتمام تنفيذ استراتيجية
قطاع رأس المال اللشريك وتمثلت مهمة تحول بيئة العمل في تطوير ثةث ركائز؛ زيادة تحمل المسؤولية وتحسين التواصل والتركيز بشكل
أكلر على النتائجك
الصورة العامة باألرقام
تحليل القوى العاملة (موظفي بنك الرياض فقط)
2020

2019

2018

2017

2016

إجمالي عدد الموظفين

5,214

5,146

5,335

5,567

5,722

نسلة السيدات %

%25.5

%25.0

%25.9

%25.8

%25.6

نسلة السعودة %

%94.2

%93.7

%93.7

%94.1

%93.6
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تحليل عمليات التدريب والتطوير
من الضرورة تزويد الموظفين بالمهارات الةزمة لمواكلة التغييرات في الليئة المصرفية ،والتي تتغير بشكل متسارعك وتأتي الرقمنة على
رأس ذه المهارات التي تستدعي مواصلة التدريب لتحسين الخدمات والمنتجات المقدمة للعمةءك

2020

2019

2018

جلسات تدريلية

400

380

826

الدورات

146

184

227

العروض غير االلكترونية

12,338

4,741

8,360

تسجيل الحضور االلكتروني

27,886

30,332

8,094

أيام التدريب غير االلكترونية

19,361

9,754

14,350

أيام التدريب االلكترونية

47,247

40,086

22,444

ساعات التدريب ( 6ساعات في اليوم)

283,482

240,516

134,664

9,410

4,330

8,087

الحضور
إجمالي األيام

إجمالي الساعات

إجمالي الموظفين

الرجال

السيدات

دورات إلزامية

24,811

148,866

5,590

%73

%27

دورات غير إلزامية

19,361

116,166

4,634

%73

%27

التعلّ م اإللكتروني

2,823

16,938

2,667

%80

%20

إجازة األبوة واألمومة
يمنح بنك الرياض الموظفين والموظفات إجازة أبوة وأمومة سخيةك و و ما يمكّ ن الموظفين والموظفات على وجه الخصوص من مواصلة
حياتهن المهنية على الرغم من الوالدةك الجدول التالي يلين عدد الموظفين والموظفات الذين استحقوا ذه اإلجازة واستخدمو ا:
إجازة األمومة لعام 2020

إجازة األبوة لعام 2020

64موظف

57موظف
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التعامل مع الجائحة
في العام الذي نستعرض فيه ذا التقرير ،واجهنا تحدياً غير متوقع وغير مسلو – و و التعامل مع جائحة كوفيد19-ك لذلك ،وضع اللنك
برنامجاً من ثةث مراحل للتصدي لجائحة كوروناك في المرحلة األولى من اإلستجابة للجائحة ،تم تشكيل بعض لجان الحوكمة لوضع وتنفيذ
تدابير احترازيةك في

نفذ اللنك تدابيره إلستمرارية األعمال واختلر خططه
ذه المرحلة اتخذ اللنك احتياأات إدارية وتشغيليةك كما ّ

وزود جميع الموظفين الذين يؤدون وظائف مهمة بجميع األدوات واللرامج للعمل عن بعدك كما أألق اللنك برامج التوعية
الستعادتهاك ّ
زود الموظفين والعمةء بمستلزمات الحماية الشخصيةك
حول فيروس كورونا المستجد و ّ
في المرحلة التالية ،وضع اللنك منصات وإجراءات عمل جديدة لتنفيذ العمليات اليومية دون انقطاع مع اإللتزام بإررادات السةمةك إقتصر
العمل في ملاني اللنك الرئيسة في اللداية على  92موظفاً يشغلون وظائف حساسةك أصدر قطاع رأس المال اللشري تصاريح للموظفين
للتنقل من وإلى أماكن العملك وزادت التصاريح التي بل عدد ا  150في اللداية تدريجياً لتصل إلى  4,297تصريحك زاد الحصول على ترخيص
فاعلية وأألق اللنك ملادرات للحفاظ
األدوات واللرامج ليشمل جميع الموظفين في غضون اسابيعك أصلحت إجراءات العمل الجديدة أكثر
ّ
على إنتماء الموظفين وتعزيز روحهم المعنويةك
في المرحلة الثالثة ،عاد العمل الطليعي تدريجياً في إأار خطة سةمة مكان العملك ونُ فذت عودة العمل الطليعي على مراحل من خةل
برنامج توعوي  ،تم تثقيف الموظفين فيما يتعلق بتخفيف المخاأر وممارسات العمل اآلمنة في ظل الجائحةك في كل مرحلة ،كان حضور
الموظفين يخضع لمراقلة القطاع وممثلي قطاع الرأس مال اللشريك نُ فذت ملادرات المرونة في أوقات العمل لتنظيم دخول وخروج
الموظفين من اللنك وتعزيز التزامهم بلروتوكول التلاعد اإلجتماعيك كما ُوضعت خطة أوارئ للتعامل مع الموجه الثانية من الجائحة ال
قدر اللهك
تعزيز معنويات الموظفين
نلين فيما يلي
خلقت الجائحة حالة غير مسلوقة حيث كان البد من تنفيذ جميع األعمال تقريلاً عن ُبعدك وقد ركل ذلك تحدياً كليراً لللنكّ ،
للتكيف مع بيئة العمل الجديدة:
بعض التدابير الملتكرة التي اتُ خذت
ّ
دعوة "خلونا نجتمع ونسمع أخباركم" بين
ذه
الموظفين ورئيس القطاع كانت
االستراحات علارة عن اجتماعات تُ عقد كقيمة
ُمقدمة للموظفين لتلادل األخلار مع أعضاء
الفريق وتلادل القصص المتعلقة بالتعامل مع
اإلغة والعمل عن بعدك

مسابقات افتراضية
و ي علارة عن ملادرة للترفيه عن
الموظفين أثناء الحجر الصحي من خةل
مسابقات بسيطة يتم إجراؤ ا عن بعدك
فيما يلي أنواع المسابقات:
 كن أنت الشيف
 يوم في حياتنا
 احسب خطواتك اليومية
 إنشاء أفضل مكتب منزلي
 دوري الفيفا
منزلك هو صالتك الرياضية

 بدأت سلسلة من برامج صحة الموظفين
والتي تتضمن نصيحة يومية
ُ ر ّجع قادة الفر على مواصلة التواصل
تضمن ذلك
الشفاف مع أعضاء الفريقك و ّ
اإلبةغ عن التغييرات وغير ا من أخلار اللنكك

تم تحفيز الموظفين على التدريب اللدني
مرتين أسلوعياً في المنزل بتوجيه من
مدرب رياضي عن بعد

عدد الجلسات 73:

صحة الموظفين واالتصال القيادي
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ليالي العود والجيتار
و ي علارة عن حدث ترفيهي
موسيقي أسلوعي لتخفيف
الموظفين
عن
الملل
وعائةتهم أثناء الحجر الصحيك

فوازير رمضان

ُأألقت فوازير رمضان خةل
رهر رمضان و ُق ّدمت دايا
قيمة أسلوعياً
ّ
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ترتيبات العمل لمالئمة "الوضع الطبيعي الجديد"
وضع اللنك خطة مرنة لمكان العمل حتى يتم تنفيذ ا خةل فترة ما بعد كوفيد 19-أألق عليها "الوضع الطليعي الجديد"ك وجرت دراسة
الوظائف المختلفة بعناية لتحديد الوظائف التي يمكن تحويلها إلى العمل عن ُبعد بدوام كامل والموظفين الذين يمكنهم العمل عن ُبعد
في بعض األيامك كما سيتيح الوضع الجديد لجميع الموظفين الحصول على ستة أيام عمل عن ُبعد في السنة ما لم تستثني أليعة
وظائفهم العمل عن ُبعدك كما تجري ترتيلات عمل خاصة للسيدات بعد الوالدة ملاررة لتسهيل عودتهن إلى العملك حيث ُيسمح لهن
للعمل عن بعد لمدة أسلوع بعد إجازة األمومة ،تليها ثةثة أيام من العمل عن ُبعد لمدة أسلوعين ،ثم يومين للعمل عن ُبعد لمدة أسلوع
واحدك
مبادرات رأس المال البشري
حملة قطاع رأس المال البشري
في عام  ،2020أجرى فريق رأس المال اللشري حملة لموظفي اللنك عن أريق استخدام وسائل التقنية الحديثة وذلك لسلب جائحة
كوفيد ،19-تم خةلها عرض االستراتيجيات والخطط والخدمات الجديدة التي أألقها قطاع رأس المال اللشريك


تجاوزت نسلة المشاركة %83



إجمالي التسجيل – 3,586



مجموع المشاركين – 2,979



ُأألقت العديد من ملادرات ومشاريع قطاع رأس المال اللشري الجديدة خةل العام والتي استفادت من التكنولوجيا لتسهيل
االتصال والعمل عن ُبعدك

تطبيق MY HC
شغل ذا التطليق على الهاتف
سهل ذا التطليق ،الذي أألقه اللنك في  11يونيو  ،2020انتماء الموظفين وأنشطة أخرى في اللنكك ُي ّ
ّ
ويتضمن تغطية كاملة لجميع خدمات رأس المال اللشري باإلضافة إلى خدمات األداء
ويسهل االتصاالت والتفاعةت الثنائيةك
المحمول
ّ
ّ
والموا ب بإجمالي  2,900مستخدم
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برنامج فرسان الرياض
يعتلر برنامج فرسان الرياض احدى الملادرات الرئيسة لتعزيز الصورة الذ نية الوضع التنافسي للنك الرياض والذي كان في صدارة األخلار التي
تم تداولها على مواقع التواصل االجتماعي وتحديدا منصة تويترك يهدف اللرنامج التدريلي بالدرجة االولى إلى إيجاد فرص وظيفية للخريجين
الجدد ،حيث نجح في استقطاب ما يزيد عن  12,000ألب لةنضمام لللرنامجك تم وبعناية مطلقة ومن خةل مراكز االختلارات المتخصصة
مررحا للمشاركة في اللرنامج الذي يمتد على مدار سنة كاملة تم التركيز خةلها
وعمليات االختيار والتعيين لدى اللنك تم اختيار  20عشرون
ً
على تطوير قدرات المشاركين باللرنامج وإثراء معارفهم في الجوانب السلوكية والمهارات الوظيفية المتخصصة وادارة المشاريع وغير ا
من المسارات التدريلية المتخصصة بهدف خلق جيل جديد من الرياديين في بنك الرياضك

إدارة المواهب
عمد قطاع رأس المال اللشري في بنك الرياض من خةل الشراكة مع المؤسسات التعليمية الرائدة في دراسات األعمال والشركات
االستشارية المتخصصة في الشر

األوسط وأوروبا والواليات المتحدة األمريكية ،إلى تقديم سلسلة من اللرامج التطويرية الموجهة

للقيادات في اللنك ،كما استهد فت ورش العمل واللرامج التطويرية المررحين لشغل المناصب القيادية واإلداريةك وتجدر اإلرارة إلى أن
الهدف الرئيسي من تلك اللرامج و ضمان استمرارية أعمال اللنك ،وإدارة المخاأر المحتملة لفقدان الكفاءات المؤ لة في اللنك لصالح
فرص في السو المنافس ،حيث تعمل إدارة الموا ب على تحفيز الموظفين من خةل بناء وتحديد مسارات وظيفية محددة بالتعاون مع
المستشارين لدى إدارة الموا بك كما يم كن للموظفين االستفادة من فرص التطوير والتدريب المتاحة من خةل أكاديمية بنك الرياضك
أكاديمية بنك الرياض
تولي أكاديمية بنك الرياض عناية خاصة ل تدريب وتطوير موظفي اللنك بهدف توفير كوادر بشرية مؤ لة ومدربة على كل ما و جديد على
الساحة المصرفية ،ولديها من المهارات ما يمكنها من تقديم الخدمات بجودة عالية بشكل يسا م في مواجهة المنافسة في الليئة
المصرفية المحلية والدوليةك
تتمثل فلسفة أكاديمية بنك الرياض لدى اللنك بما يلي- :
 توفير الكوادر اللشرية المؤ لة لمواجهة المستجدات في الصناعة المصرفية وتحقيق التميز على المنافسين من خةل تقديااام
تدريااااب نوعي متمياااز باعتلاااار أن التدريب استثمااار وليس إنفا ك


تزويد الموظفين بالمهارات والمعارف واالتجا ات الةزمة لتغطية الفجوات في األداء من خةل مقارنة مستويات األداء المرجوة
بالمستويات الحالية لفداءك



تطوير مهارات الموظفين بما يسا م في تقليل إجراءات العمل وبالتالي تخفيض تكاليف التشغيل وتحسين اإلنتاجية ورفع
الكفاءة التشغيليةك



المسا مة في بناء قيادات مستقللية إلدارة اللنكك

ويعمل اللنك على تللية االحتياجات التدريلية لموظفيه من خةل عقد دورات تدريلية داخلية في مقرات أكاديمية بنك الرياض التابعة لللنك
إضافة إلى عقد ا خةل العام 2020م من خةل تقنية التدريب االفتراضي عن بعد وذلك انسجاما مع األوضاع االستثنائية والتي رافقت
جائحة كورونا ،إضافة إلى ترريح عدد من الموظفين للمشاركة في الدورات التي تنظمها معا د التدريب المحلية والدولية والمشاركة
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بالمؤتمرات والدورات التي تنظم خارج المملكة من قلل يئات وجهات استشارية وتدريلية عربية وأجنلية معروفة والتي تم عقد ا لهذا
العام بشكل افتراضيك
كما انتهج اللنك سياسة تعليم اللغة اإلنجليزية لموظفيه بهدف تطوير قدراتهم اللغوية بشكل يمكنهم من تسيير عملية االتصال مع
العمةء الخارجيين وإ أةعهم على آخر المستجدات في الصناعة المصرفية وبالتالي المسا مة في تحسين مستوياتهم اللغوية في مجال
اللغة االنجليزية لفعمالك
إضافة إلى ما تقدم ،فقد انتهج اللنك سياسة تطوير المؤ ةت المهنية لموظفيه بهدف رفع المستوى المهني والفني ونشر العلوم
المصرفية والنظرية والتطليقية بين الموظفين إضافة إلى توفير كوادر مصرفية من مختلف التخصصات العلمية والمهنية التي تللي
احتياجات ا لعمل في القطاعات المختلفة والمسا مة في تطوير أساليب وإجراءات العمل لدى اللنكك

إدارة المسار الوظيفي وبرامج التعاقب الوظيفي
قام قطاع رأس المال اللشري بتلني سياسة تحديث وتطوير األأر التنظيمية التي تحكم عمل المسارات الوظيفية والتعاقب الوظيفي في
بنك الرياضك حيث تم االنتهاء من مراجعة دقيقة للكفاءات السلوكية الموجهة لكافة المستويات التنظيمية في اللنك في خطوة تهدف
إلى تقديم نموذج عمل مت كامل يراعي تقليل المخاأر وتطوير الممارسات الحالية المتلعةك تم خةل ذا العام العمل على سلسلة من
الملادرات كان أبرز ا توسيع دور المدير الملارر ليشمل التوجيه والتطوير للموظفين والتي تم تصميمها وتنفيذ ا بالتعاون ما بين كافة
قطاعات اللنك وإدارة الموا بك على صعيد متصل تم إأة اإلأار التنظيمي لخطط التطوير الشخصية للموظفين في خطوة تهدف إلى
تقييم الفجوات ووضع خطط التطوير الشخصية لكل موظف على مستوى اللنك وبشكل يضمن التكامل ما بين إدارة الموا ب وإدارة
األداء والتي تعتلر من المحاور الرئيسة لقطاع رأس المال اللشريك

البرامج التحفيزية للموظفين والحركة التي حصلت على كل منها خالل عام 2020م
البيان
الرصيد كما في بداية العام

االدخار االستثماري (ألف ريرال)
حصة الموظف

حصة البنك

اإلجمالي

42,291

15,365

57,656

المضاف خةل عام 2020م

15,002

5,087

20,089

المستلعد خةل عام 2020م

))7,064

))2,121

))9,185

الرصيد نهاية العام

50,229

18,331

68,560
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فاعلية إجراءات الرقابة الداخلية
وضع بنك الرياض إأار عمل متكامل للرقابة الداخلية لضمان بيئة فعالة للرقابة الداخلية بما يتمارى مع الملادئ التوجيهية للضوابط
الداخلية الصادرة عن اللنك المركزي السعودي ك يتضمن ذا اإلأار السياسات واإلجراءات التي يضعها مجلس اإلدارة والتي أصدرتها اإلدارة
التنفيذية لضمان تحقيق األ داف االستراتيجية من خةل حماية أصول اللنك وضمان تنفيذ جميع العمليات وفقاً للتوجيهات المعمول بهاك
وتشمل ذه الضوابط أيضا وضع أأر للحوكمة تحدد أدوار ومسؤوليات أعضاء مجلس اإلدارة ولجانه المنلثقة.
من خةل ذه السياسات ،تضمن اإلدارة التنفيذية ولجانها أن المخاأر المتعلقة بالمتطللات التنظيمية واالستراتيجية واألداء المالي وتقنية
المعلومات وإدارة األصول والخصومات والسيولة واالئتمان والعمليات والشؤون القانون ية وأمن المعلومات ،يتم إداراتها بطريقة مناسلة.
ويتحمل جميع أصحاب المصلحة في بنك الرياض مسؤولية كفاءة وفعالية بيئة الرقابة الداخلية من خةل عمليات التقييم الذاتي الدورية
للعمليات وضوابط تحديد أوجه القصور بشكل استلاقي وضمان المعالجة في الوقت المناسبك وتجري أيضا مراجعات مستقلة من قلل
إدارات مراقلة مختلفة ومراجعي الحسابات الداخليين والخارجيين لضمان فاعلية بيئة الرقابة الداخلية.
وتتولى إدارة اإللتزام مسؤولية ضمان االمتثال للمتطللات التنظيمية من خةل مراجعتها وتحديد أوجه القصور في تنفيذ الملادئ التوجيهية
التنظيميةك
ويشمل نطا عمل إدارة المراجعة الداخلية للحسابات إجراء تقييم مستقل لمدى كفاية وكفاءة بيئة الرقابة الداخلية من خةل ضمان تنفيذ
كافة السياسات واإلجراءات المعمول بها وممارستها على النحو المناسب.
ويجري بانتظام موافاة اإلدارة التنفيذية العليا ولجنة المراجعة التابعة للمجلس بالمستجدات بشأن حالة بيئة الرقابة الداخلية واإلجراءات
التصحيحية المحددة لتحسين كفايتها وفعاليتهاك و ي تكفل تنفيذ ذه التدابير واتخاذ ا في الوقت المناسب للتخفيف من حدة المخاأر
المحددة.

إدارة المخاطر
جميع األنشطة التجارية تحمل درجة من المخاأر ،ولكن القطاع المصرفي يتعرض لمجموعة من المخاأر بعضها أكثر أ مية من القطاعات
األخرىك ناك أيضاً مفاضلة متأصلة بين المخاأر واألداءك لذلك ،يحتاج بنك الرياض إلى موازنة معادلة مخاأر األداء مع التأكد من تخفيف
مخاأره والتحكم فيهاك ولتحقيق ذلك ،يحتاج اللنك إلى يكل حوكمة قوي يضمن إدارة فعالة للمخاأر بحيث يتوقع تلك المخاأر ويتخذ
التدابير االستلاقية الةزمة للحد منها.
وكما أنه ال يمكن القضاااء على المخاأر بشااكل كامل ،فإنه ال بد من وضااع حدود للدرجة المقلولة منها ،مما يعني ضاارورة تحديد المخاأر
بشاااااااكل كميك وتمارس لجنة إدار ة المخاأر التابعة لمجلس اإلدارة الرقابة الشااااااااملة على عملية إدارة المخاأر في اللنكك وتحدد اللجنة
حدوداً للمخاأر وإجراءات رقابة فعالة لكل نوع منهاك وفي ذا اإلأار ،يتعين التحكم في المخاأر بصاااااااورة اساااااااتلاقية باساااااااتخدام أدوات
رامة إلدارة المخاأر.
ً
منظورا
ووسائل متطورةك وال بد من تحديد أدوار ومسؤوليات جميع أصحاب المصلحة ،مما يعطي
ً
وتقتضاااي المتطللات التنظيمية وأفضااال الممارساااات العالمية أن تكفل المصاااارف االساااتقةلية التامة بين مساااؤوليات العناصااار الرئيساااة
لعملية إدارة المخاأر والجوانب الرقابية للمخاأر وأن يتم إبةغ اللجان اإلررافية بمستويات المخاأرة التي يتعرض لها اللنك بشكل دوري
وبشكل مستقلك
يتعرض اللنك ألنواع مختلفة من المخاأر ،بما في ذلك على سااليل المثال ال الحصاار ،مخاأر االئتمان ومخاأر األسااوا ومخاأر الساايولة
والمخاأر التشغيلية ومخاأر األمن السيلراني والمعلوماتك قام اللنك بتطوير إأار عمل إدارة المخاأر المؤسساتية ( Enterprise Risk
 ) Management Frameworkلتحديد أ داف إدارة المخاأر عالية المساااااااتوى ،وحوكمة المخاأر ،واساااااااتراتيجية إدارة المخاأر في بنك
الرياض بما في ذلك الشاااااااركات التابعة المملوكة بالكامل والوكاالت الخارجية والفروع والمكاتب التمثيليةك ويتم دعم ) (ERMFمن خةل
أأر محددة إلدارة المخاأر ورأس المال والساياساات والعمليات التي تعتلر ضارورية لإدارة الحصايفة للمخاأر على مساتوى اللنك وجميع
رركاته التابعة وفروعه ومكاتله التمثيليةك ويشير مصطلح «إدارة المخاأر المؤسساتية» الى األساليب والعمليات التي تستخدم إلدارة
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المخاأر واغت نام الفرص المتعلقة بتحقيق األ داف االساااااااتراتيجية للل نك ضااااااامن التوظيف األمثل للموارد الم تاحةك ويقوم م لدأ إدارة
المخاأر المؤساااااساااااات ية عل تطور القدرة على المةحظة المسااااالقة لفحداث المساااااتقللية المحتملة التي قد تؤثر على مركز اللنك المالي
وسمعته المؤسساتية من خةل اعتماد مجلس إدارة اللنك بيان قابلية المخاأر الذي يحدد على نطا واسع المستوى اإلجمالي وأنواع
المخاأر التي يرغب اللنك في تحملها من أجل تحقيق أ دافه االسااتراتيجية ،ومن ثم المتابعة الدورية لةلتزام بهذه المخاأر وعند اللزومك
وباإلضاااافة لما ذكر ،تقوم اداره المخاأر المؤساااسااااتية بالرفع بشاااكل دوري الى مجلس اإلدارة ولجنة المخاأر المنلثقة عنه بتقارير كفاية
راس مال اللنك ( ،)ICAAPوالقدرة على اختلارات التحمل ( ) Stress Testingوالتقارير المناسااالة لتزويد إدارة اللنك بنظرة رااااملة للمخاأر
على مستوى المؤسسةك

مخاطر االئتمان:
تعرف مخاأر االئتمان بأنها خطر الخسارة المالية الناجمة عن الطرف اآلخر في معاملة ائتمانية ال يفي فيها بالتزاماته المالية (أو ال يفي
بالكامل بتلك اإللتزامات)ك وبناء على ذلك ،وضع اللنك سياسات مختلفة إلدارة المخاأر االئتمانية بحيث تشمل جميع برامج التمويل ،وذلك
لضمان أن يقلل اللنك من المخاأر اإلجمالية في محفظته االئتمانية ويقلل من الخسائر التي تتكلد ا أنشطة التمويل.
ويعمل بنك الرياض وفق إأار صارم من السياسات واإلجراءات االئتمانية ،والتي يتم مراجعتها بانتظام ،مع مراعاة آخر التحديثات واللوائح
الصادرة عن اللنك المركزي السعودي (ساما)ك كما يتم وضع حدود ائتمانية تتناسب مع مستوى المخاأرةك ويتجنب اللنك التركيز المفرط
في اإلقراض في مناأق جغرافية أو أنشطة تجارية أو قطاعات اقتصادية بعينها ،سواء عند إقراض اإلفراد أو الشركاتك كما يتم أيضا تقييم
اإللتزامات القائمة وذلك لحساب المخاأر المحتملة لعدم الدفع ،وقد وضع اللنك أدوات خاصة لهذا الغرض.
ويتوافق نظام التصنيف االئتماني للنك الرياض مع المعايير الدوليةك ومع أن المصرف لديه نظامه الخاص بتقدير الجدارة االئتمانية ،إال أنه
يأخذ باالعتلار أيضا تصنيفات الوكاالت الخارجيةك ويتم تنفيذ ذا العملية من خةل أدوات قياس محددةك وتوفر ذه الطريقة صورة راملة
لجودة أصول اللنك وتوزيعها على جدول التصنيف الداخليك و ذا بدوره يتيح معرفة الحساب الدقيق لنسلة كفاية رأس المال باستخدام
تقنيات متطورةك وباإلضافة إلى ذلك ،يقيس ذا النظام بوادر التعثر ،و و ررط مسلق لحساب خسائر االئتمان وفقاً للمعيار الدولي للتقرير
المالي (IFRS 9).
وتتطور عمليات اللنك باستمرار بما يتمارى مع متطللات الجهات التنظيمية المحلية والدولية على حد سواءك لذا ،فإنها عملية تحسين
مستمرك في اللداية امتثل اللنك لجميع متطللات بازل في قياس نسلة كفاية رأس المال المطلوبة لتغطية مخاأر االئتمان وفقا للطريقة
الموحدة (النهج الموحد) ،و ي إحدى متطللات اللنك المركزي السعوديك ثم انتقل إلى المعيار الداخلي لتقييم مخاأر االئتمان القائمة
على التصنيف الداخلي ( (IRBبعد أن نجحت في تحسين نماذج التصنيف االئتماني لتكون متفقة مع متطللات بازلك و ذه النماذج لم يتم
اعتماد ا واستخدامها إال بعد إجراء عمليات تحقق من خةل نظام خاص للتأكد من صحتها واكتمالهاك وفي وقت الحق ،أجريت عدة اختلارات
دورية مستقلة لضمان موثوقية نتائج نماذج التصنيف االئتماني وجوانلها الكمية والنوعية.
وحتى تكون نتائج نسلة كفاية رأس المال دقيقة ،تحتاج نتائج األصول المرجحة بأوزان مخاأر إلى أن تكون دقيقة كذلكك وفي عملية موازية،
وضع اللنك اللنية التحتية الةزمة لتطوير واستخدام نماذج التخاذ القرارات االئتمانية باالعتماد على قياس دقيق للمخاأر وأثر ا المحتملك
وفي الوقت نفسه ،أجرى اللنك مراجعة لسياسات المخاأر المعتمدة إلثلات امتثالها ل نظم تقدير الجدارة االئتمانية ،مع تطليق المعيار
الداخلي لتقييم مخاأر االئتمان.
وتستند عملية تقييم المخاأر االئتمانية أيضا إلى معايير المحاسلة ،و و مجال آخر يحتاج فيه اللنك إلى مواصلة تحديث المعلومات الخاصة
بهك واعتلاراً من بداية عام  ،2018استخدم بنك الرياض للمعيار الدولي للتقرير المالي ) (IFRS 9كلديل المعيار الدولي ) (IAS 39ويشمل
حساب إمكانيات التعثر األخذ بكل من المنظورين الطويل والقصير األجل ،كما تم تحسين نظام التصنيف االئتماني لمراعاة ذلكك لقد خلقت
جائحة  COVID-19مع تأثير ا على سيناريو االقتصاد الكلي ،ا لمحلي والعالمي على حد سواء ،وضعا غير مسلو في تقييم مخاأر االئتمانك
من جانله ،أور اللنك نموذجا إحصائيا للمساعدة في حساب المكون التجاري االستشرافيك وقد استخدم النموذج افتراضات وسيناريو ات
متنوعة لظروف االقتصاد الكلي المتوقعة (محلياً ودولياً ) ثم تم تعديل الخسائر المتوقعة لةئتمان وفقاً لذلك.
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عمل اللنك على تحديث عملية حساب معدالت مخاأر االئتمان المتعثر فيما يتعلق بقواعد العمل وضوابطهك كما استعرض اللنك أساسيات
تقييم األصول وتدفقات النشاط و يكل الحوكمة المناسب ،مع وجود اآلليات المناسلة من النواحي المالية والتقنية لحساب وإقرار الخسائر
االئتمانية المتوقعة وفقاً للمعيار الدولي ) (IFRS 9وتوجيهات اللنك المركزي السعوديك وقد خضعت تلك اآلليات لعدة اختلارات كمية
ونوعية سابقة والحقة للتحقق من المعيار الجديد لضمان موثوقية ودقة العوامل المستخدمة في حساب مخاأر التعثر والخسائر
االئتمانية.
إن النظم والعمليات المشار إليها أعةه ليست ذات صلة بقطاع الشركات فحسب ،بل ي أيضا ذات صلة بتمويل األفراد ،بما في ذلك
تمويل الر ن العقاريك كما وضع اللنك معايير التقييم االئتماني الداخلي وفقاً لفأر التي أقر ا مجلس اإلدارة وتمارياً مع متطللات اللنك
المركزي السعودي ،مما يتيح تنفيذ ملادرات وزارة اإلسكان وصندو التنمية العقاريةك وباإلضافة إلى ذلك ،استخدمت نماذج كمية لقياس
معدالت التعثر والتحصيل لحساب خسائر االئتمان المتوقعة وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي ()IFRS 9ك

مخاطر السوق والسيولة:
تشمل مخاأر السو خطر الخسائر الناجمة عن تقللات أسعار السو واألدوات ذات الصلة مثل أسعار العمولة الخاصة وأسعار األسهم
وأسعار الصرف األجنلي وأي تغييرات في القيمة العادلة لفدوات المالية واألورا المالية التي يحتفظ بها اللنك.
ويقوم بنك الرياض باستمرار بقياس ومراقلة المخاأر المتعلقة باألصول واإللتزامات الناتجة عن تقللات القيم العادلة أو التدفقات النقدية
المستقللية لف دوات المالية بسلب التغيرات في أسعار السو ك ويتحقق ذلك باستخدام يكل المخاأر والحدود والمقاييس المعتمدة
من قلل مجلس اإلدارة ومراقلتها من قلل وحدة إدارة مخاأر السو والسيولة.
يسعى اللنك لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في إدارة السيولة ،حيث ينلغي تحقيق توازن مناسب في جميع العمليات يؤدي لزيادة األرباح
نسلياً مع المخاأر المحتملة ،مع الحفاظ على وضع سيولة قوي لتعزيز ثقة العمةء وتحسين تكلفة التمويلك وباإلضافة إلى ذلك ،يتم
تقديم تقارير دورية عن مخاأر السو والسيولة إلى لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات ولجنة االستثمارك وتقدم ذه التقارير بعد ذلك
إلى لجنة إدارة المخاأر التابعة لمجلس اإلدارة في اللنك.
ويطلق اللنك معيار القيمة المعرضة للخطر ) ، (Value at Riskو و أداة لقياس وتقدير مستوى المخاأر المالية في أي رركة أو محفظةك
وبالتالي يمكن لللنك رصد التغيرات والتقللات في أسعار السو والعةقة بين ذه التغيرات فيما بينها كمعيار أساسي لقياس مخاأر
السو ك وعةوة على ذلك ،تستخدم عدة معايير متقدمة أخرى لتحسين القدرات التحليلية في إدارة مخاأر السو  ،بما في ذلك اختلارات
اإلجهاد وتحليل حساسية مخاأر السو .
ويواصل اللنك تعزيز عملياته وأنظمته إلدارة مخاأر السو
المركزي السعوديك

والسيولة بفعالية وتطليق أحدث المعايير التنظيمية وفق متطللات اللنك

مخاطر الجرائم المالية:
برزت الجرائم المالية في اآلونة األخيرة باعتلار ا تهديداً خطيراً وتحدياً للمؤسسات المالية وموظفيهاك ويدرك بنك الرياض خطورة مثل ذه
الجرائم وعواقلهاك ولذلك ،بذل اللنك جهوداً كليرة التخاذ تدابير وقائية ذات أابع استراتيجي لمكافحة الجرائم المالية ومنعها ،مما يساعد
على القضاء على ذه الجرائم إلى حد كلير.
واستناداً إلى ذه الملادئ ،حرص اللنك خةل عام 2020م على اتلاع أفضل الممارسات الدولية لتنفيذ استراتيجيته لمكافحة ومراقلة
المعامةت المشلو ة ،بما في ذلك الضوابط الرامية إلى مكافحة االختةس واالحتيال المالي ومراقلة الحسابات المصرفية.
وتخضع أليعة المخاأر بشكل ديناميكي للتغيرات في الليئة المالية وأنواع الجرائم وتقنية الصناعة المصرفيةك لذلك ،تخضع استراتيجيتنا
لمراجعات دورية وتحديثات سريعةك باإلضافة إلى ذلك ،تتم مراجعة عملية تقييم المخاأر بشكل دوري بحيث تشمل المهام واإلدارات
والسياسات واإلجراءات المتعلقة بالتصدي لمخاأر االحتيال الداخلي والخارجي ،وتحديد مستوى تلك المخاأر وأليعتهاك وألنها قد تشكل
مخاأر خاصة من نوعها ،فإن جميع المنتجات والخدمات المالية الجديدة تخضع لعملية تقييم للمخاأر قلل إأةقها.
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لقد سعى بنك الرياض إلى توعية الموظفين من خةل إأة برنامج توعية على مدار العام لتعزيز اإللتزام بمكافحة الجرائم الماليةك ويلعب
وبناء على ذلك ،يتم إأة حمةت توعوية وإعةنية لتعريف
العميل والجهات المعنية دوراً مهماً في مساعدة اللنك على كشف االحتيالك
ً
العمةء بأركال االحتيال التي قد تواجه اللنك أو عمةئه وكيفية الكشف عنها.
ويتطلب الحفاظ على ضوابط المخاأر من ذا النوع يقظة دائمةك ويواصل اللنك تنشيط دوره اإلررافي من خةل تلقي جميع التقارير
الواردة من الموظفين أو العمةء وإجراء التحليل والفحص وا لتقييم العاجل وتحديد جميع المخالفات وتحديد أسلاب الحوادث واألعطال
وتقديم الخطط المناسلة لضمان عدم تكرار ا في المستقللك

المخاطر التشغيلية:
المخاأر التشغيلية ي خسائر ناجمة عن أخطاء أو قصور في تنفيذ العمليات الداخلية ،أو االتزام بتطليق السياسات واإلجراءات ،أو أعطال
النظام أو الخساااائر التي يتكلد ا اللنك بسااالب األحداث الخارجية االساااتثنائيةك وتنشاااأ ذه المخاأر في جميع األنشاااطة التي تضاااطلع بها
مختلف قطاعات األعمال ووظائف الدعمك وقد تنشااااااأ أيضااااااا بساااااالب المخاأر من مقدمي الخدمات من الطرف الثالثك ويساااااااعد تحديد
وتحل يل العوامل الهامة لهذه المخاأر على رصاااااااد ا ومعالجتها بنجاحك باإلضاااااااافة إلى ذلك ،تتغير ذه المخاأر عندما تتغير أنظمة اللنك
وسياساته وإجراءاته.
فعالة ،باإلضافة إلى منهجية تحليلية لرصد ذه المخاأر وتعزيز القدرات على تحليلها وتقديم
قام بنك الرياض بتطوير سياسات وإجراءات ّ
التوصيات الةزمة لتفاديها او تقليل أثر ا على عمليات اللنكك ,يلعب العنصر اللشري دوراً رئيسياً نا ،فتدريب موظفي اللنك على وسائل
أمر حيوي في مكافحة المخاأر التشاغيليةك و ناك أيضاا نهج متكامل قائم على
الكشاف عن المخاأر ووضاع برامج مناسالة لمنع حدوثها ي
المخاأر يتوافق مع أنشطة اللنك ويشمل ما يلي:
1ك

تحديد المخاأر التشغيلية ،بما في ذلك المخاأر النارئة ،عن أريق تحسين األدوات المختلفة إلدارة المخاأر التشغيلية.

2ك

قياس المخاأر التشغيلية باستخدام منهجية موحدة لتقييم المخاأر بالتعاون مع الخط الثاني من إدارات الدفاع.

3ك

تقييم المخاأر التشغيلية وتأثير ا على األ داف التشغيلية االستراتيجية والتنفيذية لللنك.

4ك

الرصد المستمر ألثر المخاأر التشغيلية لضمان تحديد األولويات عند اتخاذ اإلجراءات التصحيحية الةزمة للتصدي للمخاأر.

5ك

تقديم تقارير دورية إلى اإلدارة التنفيذية وإدارة المخاأر التشغيلية وإدارة اإللتزام عن حاالت المخاأر التشغيلية الهامة للحصول
على إررادات بشأن اإلجراءات التصحيحية والتوصيات حسب الحاجة.

6ك

صياغة وتنفيذ خطة سنوية متكاملة إلدارة المخاأر التشغيلية تأخذ في االعتلار سياسة حوكمة الرقابة الداخلية والخطط السنوية
للجهات اإلررافية في اللنك.

7ك

التعرف على الممارسات الرائدة ومشاركتها مع اإلدارة والموظفين المختصين في إدارة المخاأر.

8ك

تعزيز الوعي والمعرفة بالمخاأر في اللنك.

ويسااااعى بنك الرياض باسااااتمرار إلى التعرف على المخاأر التشااااغيلية من خةل تقييم العمليات والممارسااااات الجارية ،وضاااامان تنفيذ ذه
المهمة بشااكل أكثر فعالية من خةل اتخاذ اإلجراءات الوقائية والمناساالة إلدارة تلك المخاأر والساايطرة عليها وفقاً ألفضاال الممارسااات
الدولية من أجل تقليل الخسائر المحتملة وتجنلها والتحوط منهاك

المخاطر التقنية
مخاأر التقنية ي أحد مكونات المخاأر الكلية التي ترتلط بتلني واعتماد تقنية األعمال في اللنك ومستخدميها وملكيتها وتشغيلها
ومشاركتها وأ ميتها على أنشطة وأداء اللنكك وتعتلر تقنية األعمال أحد العناصر التشغيلية الرئيسية التي تدعم رؤية ورسالة اللنك ،ولذلك
يولي ال لنك ا تماماً بالغاً لتلك المخاأر ،ويعمل على حصر ا لمعرفة تأثير ا على أعماله ،ووضع التدابير والضوابط ذات الصلة التخاذ
القرارات المناسلة للحد من تأثير ا حال حدوثها وذلك من خةل تطوير سياسة للعمل على ضمان إدارة ومعالجة مخاأر التقنية بشكل
مناسبك وينتهج اللنك عدة ممارسات لتحليل المخاأر ورصد ا بفعالية من خةل مجموعة متنوعة من األساليب ومنها ما يلي:
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تحديد ومراقلة مقاييس مخاأر التقنية وفق إأار القدرة على تحمل المخاأر.



تطوير سجل مخاأر التقنية على مستوى اللنك ليتوافق مع سجل مخاأر اللنك وذلك بالتنسيق مع القطاعات/اإلدارات ذات
العةقة.



مراجعة النقاط ذات مخاأر التقنية العالية مع توثيق الضوابط وآليات العمل وتحديد الثغرات المحتملة والتوصية بمقترحات
للتحسين والتطوير.



تقديم خطة سنوية لتقييم المخاأر واختلار الرقابة وخطة التحقق السنوية.



إجراء تقييم على النظم والتطليقات عالية المخاأر بالتنسيق مع اإلدارات المعنية.



تقديم تقارير دورية عن أداء أنشطة مخاأر تقنيه االعمال في إأار القدرة على تحمل المخاأر إلى اللجان ذات العةقة
اإلرراف على مراجعة جميع سياسات التقنية ذات العةقة لضمان تطليق أفضل الممارسات واإللتزام بمتطللات اللنك
المركزي السعوديك

مخاطر األمن السيبراني وأمن المعلومات
يشير مصطلح «المخاأر السيلرانية وأمن المعلومات» إلى المخاأر النارئة عن إمكانية اخترا التدابير التنظيمية والفنية واإلجرائية الةزمة
لحماية معلومات اللنك من الدخول واالأةع غير المصرح بهما  ،وبالتالي من إمكانية إساءة االستخدام أو التعديل أو التحويل أو السرقة
سواء بطريقة متعمدة أو تخريلية أو عرضية.
ً
يدير بنك الرياض المخاأر السيلرانية وأمن المعلومات من خةل إأار عمل متكامل يتم من خةله تطليق الحوكمة األمنية ،وتنظيم اإلجراءات
العملية ،وتيسير وتسهيل تنفيذ المتطللات التنظيمية والقواعد الةزمة بما يضمن حماية أصول المعلومات ويقلل من المخاأر السيلرانية
وأمن المعلومات بأنواعها المختلفةك و ذه اإلجراءات تشمل تنفيذ ضوابط األمن السيلراني بما في ذلك على سليل المثال ال لحصر التقييم
والرصد المستمران لنظم المعلومات بغرض تحديد المخاأر األمنية واتخاذ التدابير واإلجراءات الةزمة للتقليل الفوري والسريع من أثر تلك
المخاأر ،واإللتزام بتنف يذ التشريعات المتعلقة باألمن السيلراني وأمن المعلومات الصادرة عن الجهات المختصةك
كما يسعى بنك الرياض باستمرار إلى تصميم وتطوير برامج توعوية فعالة لزيادة الوعي بهذا النوع من المخاأر بين جميع األرخاص الذين
يتعاملون بطريقة ملاررة أو غير ملاررة مع أصول اللنك المعلوماتية أو موظفيه أو المقاولين أو العمةء داخل المملكة وخارجهاك

اإلفصاحات بموجب الركيزة الثالثة من توصيات لجنة بازل 3
تتطلب الركيزة الثالثة من توصاايات لجنة بازل ( )3المعدلة ،نشاار عدد من اإلفصاااحات الكمية والنوعية وساايتم نشاار ذه اإلفصاااحات على
موقع بنك الرياض االلكتروني  www.riyadbank.comتنفيذاً لتعليمات اللنك المركزي السااعودي ،علماً بأن ذه اإلفصاااحات ال تخضااع
للفحص أو المراجعة من قلل مراجعي بنك الرياض الخارجيين.

اختبارات التحمل:
يطلق بنك الرياض اختلارات التحمل ” “Stress Testingلكافة أنواع المخاأر والتي تشااااامل جميع األنشاااااطة المصااااارفية التي يزاولها بنك
الرياض ومدى تأثر ا بالمتغيرات المالية واالقتصاااااادية وتطليق ساااااياساااااات وأأر وقواعد الحوكمة الخاصاااااة بهذا االختلار وكل ذلك تحت
إراااااااراف مجلس اإلدارةك وفي ذا اإلأار ،يراقب المعنيون بقطاع إدارة المخاأر منا ج التحمل للحفاظ على كفاءة النماذج الموضاااااااوعة
لهذا الغرضك
ويتم إعداد اختلارات التحمل باستخدام عدد كلير من االفتراضات والسيناريو ات التي تساعد بنك الرياض على إجراء التقييم والوصول إلى
فهم متعمق للمخاأر المحتملة التي تواجهها أصول بنك الرياض ومحافظه المختلفة ،مما يمكنه من التحوط لها من خةل تخصيص وتحديد
مستويات مناسلة من رأس ا لمال تتعدى معدالت الكفاية المطلوبة من الجهات اإلررافية والرقابيةك
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الشركات التابعة
الشركة التابعة

رأس المال
بالريال

إجمالي عدد
األسهم

نسبة
الملكية

النشاط الرئيسي

الدولة
محل
التأسيس

الدولة
محل
النشاط

رركة الرياض المالية

500,000,000

50,000,000

%100

القيام بأنشطة التداول بصفة
أصيل ووكيل ،والتعهد بالتغطية،
وإنشاء الصناديق والمحافظ
االستثمارية وإدارتها ،باإلضافة إلى
ترتيب وتقديم االستشارات،
وخدمات الحفظ لفورا المالية،
وإدارة المحافظ والتداول.

المملكة
العربية
السعودية

المملكة
العربية
السعودية

رركة إثراء الرياض العقارية

10,000,000

1,000,000

%100

مسك وإدارة األصول المقدمة
من العمةء على سليل الضمانات،
وبيع ورراء العقارات ،لفغراض
التمويلية التي أنشئت من أجلها
الشركة.

المملكة
العربية
السعودية

المملكة
العربية
السعودية

رركة الرياض لوكالة التأمين

500,000

50,000

%100

تعمل كوكيل بيع منتجات التأمين،
المملوكة والمدارة من قلل رركة
تأمين رئيسية أخرى.

المملكة
العربية
السعودية

المملكة
العربية
السعودية

رركة كيرزون ستريت
بروبيرتيز ليميتد

10,248

2,000

%100

رركة مؤسسة لغرض خاص وذلك
المتةك العقارات.

جزيرة مان

المملكة
المتحدة

رركة الرياض لفسوا
المالية

187,500

50,000

%100

القيام بمعامةت المشتقات
المالية ،واتفاقيات إعادة الشراء،
مع األأراف الدولية نيابة عن بنك
الرياض.

جزر كايمان

المملكة
العربية
السعودية

500,000

حصة نقدية
واحدة

%100

تقديم خدمات الموارد اللشرية
التشغيلية حصراً للنك الرياض
والشركات التابعة له.

المملكة
العربية
السعودية

المملكة
العربية
السعودية

رركة اسناد الرياض للموارد
اللشرية
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وفيما يلي تفصيل بالشركات التابعةللبنك:
 - 1شركة الرياض المالية:
الرياض المالية ي رركة مسا مة مقفلة برأس مال مقداره  500م ليون رياااااااال ،مملوكة بالكامل للنك الرياض ومرخصة من يئة السو
المالية لتقديم خدمات التعامل بصاااافة أصاااايل ووكيل ،ومتعهد بالتغطية ،والترتيب ،واإلدارة ،وتقديم المشااااورة ،والحفظ لفورا المالية،
ومقر ا الرئيس الرياضك
تللي احتياجات راااااارائح مختلفة من عمةئهاك وكانت أ م اإلنجازات في عام
من أ م أ دافها االبتكار وتطوير المنتجات االسااااااتثمارية التي ّ
2020م ،ما يلي:


إرتفاع حجم األصول المدارة لتصل إلى  67مليار ريال سعودي بزيادة تقارب  %34عما كانت عليه في 2019مك



إرتفاع حجم األصاااااااول تحت الحفظ لتصااااااال إلى ما يقرب من  42مليار ريال ساااااااعودي بزيادة تقارب  %292عما كانت عليه في
2019مك



إرتفاع حجم تداوالت األسهم المحلية بزيادة تقارب  %138عما كانت عليه في 2019م.



إرتفاع حجم تداوالت األسهم الدولية بزيادة تقارب  %305عما كانت عليه في 2019مك



إستمرار أرح منتجات استثمارية عقارية عالمية في مواقع مميزة تللي إحتياجات عمةء الشركة.



حصول صندو الرياض لفسهم العالمية مؤخراً على جائزة "ليلر" كأفضل صناديق األسهم العالمية في أسوا
أداء خةل  10سنواتك
ورمال أفريقيا ً



العمل كمستشار مالي مشارك ومدير اكتتاب ومتعهد التغطية المشارك ومدير سجل اكتتاب المؤسسات المشارك في أرح
أسهم رركة مجموعة الدكتور سليمان الحليب للخدمات الطليةك

الشر

األوسط

وتعد الرياض المالية منصااااااة اسااااااتثمارية متكاملة توفر حلول ومنتجات اسااااااتثمارية متعددة من خةل إدارتها وأنشااااااطتها المختلفة والتي
تتضمن المصرفية االستثمارية للشركات التي تتميز باحتوائها على الكفاءات المتمرسة في مجال تقديم االستشارات المالية المتخصصة
اارفية االساااتثمارية ،ومنها إدارة أرح الصاااكوك ،والساااندات ،وأساااهم الشاااركات ،باإلضاااافة إلى الخدمات
التي تغطي ّ
كافة األنشاااطة المصا ّ
االستشارية في مجال االندماج واالستحواذ ،وعمليات التمويل المهيكلةك
وقد عملت إدارة الوسااااأة وخدمات التوزيع على توفير األدوات الةزمة لتحليل الليانات ،والتي تسااااعد المساااتثمرين على اتخاذ قراراتهمك
اارة دون الحاجة لزيارة فروع اللنك أو مراكز الشاااركة ،مما
كما أتاحت اإلدارة مؤخراً اساااتقطاب عمةء جدد من أريق المنصاااة الرقمية ملارا ً
سا م في تقديم خدمة أفضل للعمةء ،وفي الوقت ذاته زيادة الكفاءة التشغيليةك
على صاااعيد خدمات الوسااااأة الدولية ،اساااتمر األداء المتميز لخدمات تداول األساااهم الدولية ،فالرياض المالية ي أول راااركة وسااااأة
مرخصة في المملكة توفر خدمة التعامل في عقود العمةت (الفوركس) من خةل قنوات األون الين أو تطليق الرياض فوركسك وأضافت
الرياض المالية العديد من الخدمات ك اللحوث والتحليةت الليانية ،حيث تضاااااااعف عدد العمةء وتضاااااااعف صااااااافي الربح المحقق من ذه
الخدمة ،إلى جانب االبتكار في المنتجات االستثمارية لتللية حاجات العمةءك
أما خدمات الوساأة المحلية ،فقد استقطلت الرياض المالية منتج التداول بالهامش الكثير من العمةء مما أدى لزيادة عدد المستثمرين
المساااتفيدين من ذا المنتجك كما اساااتمر تعزيز منتج تور أل األساااهم المحلية بالتعاون مع بنك الرياض ،والذي ساااا م بشاااكل ملحوظ في
تعزيز ربحية خدمات التداول المحليةك وتقدم الرياض المالية أيضاً خدمات أمين الحفظ المحلية والدولية لكافة األورا الماليةك
وقد عملت إدارة الثروات خةل العام على اساااااااتمرار تعزيز مفهوم الثقافة االساااااااتثمارية لدى عمةئها من خةل خدمة "االساااااااتشاااااااارات
االسااتثمارية" والتي تقدمها الشااركة لكلار العمةء في إأار من الخصااوصااية واالحترافية علر ثةثة مراكز في كل من الرياض ،والخلر ،وجدة،
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وذلك لمسااااااعدتهم على تحديد خياراتهم االساااااتثمارية بدقة وع ناية ،مما كان له أثر ملموس على نمو نشااااااط الشاااااركة في مجالي إدارة
األصول وخدمات الوساأةك
وتقدم راااااااركة الرياض المالية خدماتها علر ( )6مراكز اساااااااتثمارية باإلضاااااااافة إلى خدمات الهاتف المجاني وكذلك علر القنوات اإللكترونية
والتي تشمل "الرياض المالية أون الين" وتطليقات الجوال لخدمات التداول المحلي والدولي والفوركس ،و اتف الرياض المالية التفاعليك
كما يتم خدمة عمةء الرياض المالية من خةل فروع بنك الرياضك

 - 2شركة إثراء الرياض العقارية:
راااركة ذات مساااؤولية محدودة ،مملوكة بالكامل للنك الرياض ،ومساااجلة بالمملكة ،ومقر ا الرئيساااي الرياض ،ويلل رأس مالها المدفوع
 10مةيين رياااال سعودي ،موزعة على عدد مليون سهم ،بقيمة اسمية  10ريااااالت سعودية للسهمك وتهدف الشركة إلى القيام بخدمات
المفرغة للمالك وللغير ،كضمانات ،وبيع ورراء العقارات لفغراض التمويلية التي تأسست من أجلهاك
مسك وإدارة األصاول ُ

 - 3شركة الرياض لوكالة التأمين:
رااااااركة الرياض لوكالة التأمين ،ي رااااااركة ذات مسااااااؤولية محدودة ،مملوكة بالكامل للنك الرياض ،ويلل رأس مالها  500ألف ريااااااااااااااال،
اااجلة في المملكة ،ومقر ا الرئيس الرياض ،وتهدف الشااااركة إلى تسااااويق وبيع منتجات التأمين ،التي توفر ا
مدفوعة بالكامل ،و ي مسا ّ
الشااركة العالمية للتأمين التعاوني إلى بنك الرياض ،ولعمةئه من األفراد والشااركات ،مع إمكانية توساايع أنشااطتها لتشاامل عمةء سااو
التأمين الساااعوديك قامت راااركة الرياض لوكالة التأمين ،بتوقيع اتفاقية تأمين مصااارفي مع الشاااركة العالمية للتأمين التعاوني ،واتفاقية
توزيع منتجات التأمين مع بنك الرياض ،وقد حصلت على كافة الموافقات الةزمة من اللنك المركزي السعودي لمزاولة نشاأهاك

 -4شركة كيرزون ستريت بروبيرتيز ليميتد:
رركة كيرزون بروبيرتيز ستريت ليميتد مملوكة بالكامل للنك الرياض ومؤسسة في جزيرة مان لغرض خاص وذلك المتةك العقارات في
المملكة المتحدةك

 -5شركة الرياض لألسواق المالية:
رركة الرياض لفسوا المالية مرخصة في جزر كايمان وتختص الشركة بالقيام بمعامةت المشتقات المالية ،واتفاقيات إعادة الشراء ،مع
األأراف الدولية نيابة عن بنك الرياضك

 - 6شركة إسناد الرياض للموارد البشرية:
رركة إ سناد الرياض للموارد اللشرية ،ي رركة ذات مسؤولية محدودة تأسست عام 2020م ،و ي مملوكة بالكامل للنك الرياض ويلل
مسجلة في المملكة العربية السعودية ومقر ا الرئيس الرياضك وتهدف الشركة إلى
رأس مالها  500ألف ريااااااااال ،مدفوعة بالكامل ،و ي
ّ
تقديم خدمات الموارد اللشاااارية (المكتلية  -التشااااغيلية) حصاااارياً للنك الرياض والشااااركات التابعة له بغرض تقنين التكاليف وتقليل المخاأر
على اللنك والتي تنتج عن االعتماد على رركات تشغيلية خارجيةك
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النتائج المالية
رهرا المنتهية في  31ديسملر 2020م ،بانخفاض قدره 8ك %15عن
حقق بنك الرياض  4,715مليون رياال كأرباح صافية لفترة االثني عشر
ً
العام السابق والتي بلغت  5,602مليون رياالك وفي ظل المتغيرات والتحديات االقتصادية الرا نة استمر بنك الرياض في التركيز على
األنشطة المصرفية الرئيسة والمحافظة على مركزه المالي ،حيث بلغت االستثمارات  56,450مليون رياال مقارنة بملل  53,361مليون
رياال ،وذلك بارتفاع قدره 8ك% 5ك وعلى الجانب اآلخر سجل صافي القروض والسلف ارتفاعاً بلغت نسلته 0ك %10حيث بلغت 191,347
مليون رياال مقابل  173,982مليون رياال للعام السابق ،وبلغت ودائع العمةء  203,039مليون رياال مقابل 194,518مليون رياال للعام
السابق وذلك بارتفاع قدره 4ك ،%4فيما بلغت الموجودات  310,088مليون رياال مقابل  265,789مليون رياال للعام السابق وذلك بارتفاع
قدره . %16.7
هرا المنتهية في  31ديسملر 2020م مقابل  10,717مليون رياال
وبل إجمالي دخل العمليات 11,205مليون رياال خةل االثني عشر ر ً
للفترة المماثلة من العام السابق بارتفاع قدره %4.6ك
ومما يعكس متانة أصول بنك الرياض وتنوع منتجاته التمويلية واالستثمارية استطاع بنك الرياض تحقيق ارتفاع في صافي دخل العموالت
رهرا المنتهية في  31ديسملر 2020م مقابل  7,837مليون رياال عن العام السابق
الخاصة التي بلغت  8,214مليون رياال خةل االثني عشر
ً
وذلك بارتفاع قدره 8ك ،%4كما بلغت ربحية السهم خةل نفس الفترة 57ك 1رياال مقابل 87ك 1ريال للعام السابقك
رهرا المنتهية في  31ديسملر  2020م ،إلى ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات بنسلة
ويعزى انخفاض صافي أرباح بنك الرياض لةثني عشر
ً
8ك ،% 23الذي قابله جزئياً ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسلة 6ك%4ك
ويعود ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات إلى ارتفاع صافي مخصص االنخفاض لخسائر االئتمان وا لموجودات المالية األخرى ومخصص
االنخفاض في قيمة االستثماراتك كما يعود ارتفاع إجمالي دخل العمليات بشكل رئيس إلى ارتفاع صافي دخل العموالت الخاصة وصافي
دخل المتاجرة وصافي دخل تحويل عمةت أجنلية وصافي دخل العمليات األخرى وصافي مكاسب االستثمارات المقتناه لغير أغراض
المتاجرة ،قابله جزئياً انخفاض صافي األتعاب والعموالتك

الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة 20

الليان

2020م

2019م

التغيرات

نسلة التغير%

صافي الدخل بعد الزكاة

4,715

5,602

)(887

%15.8-

إجمالي دخل العمليات

11,205

10,717

488

%4.6

صافي دخل العموالت الخاصة

8,214

7,837

377

%4.8

ربحية السهم

1.57

1.87

)(0.30

%16.0-

إجمالي الموجودات

310,088

265,789

44,299

%16.7

صافي االستثمارات

56,450

53,361

3,089

%5.8

صافي القروض والسلف

191,347

173,982

17,365

%10.0

ودائع العمالء

203,039

194,518

8,521

%4.4

)مليون ريال(
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ملخص لنتائج بنك الرياض المالية خالل السنوات الخمس الماضية 18
أ) فيما يلي تحليل ألهم بنود قائمة المركز المالي الموحدة*:
الليان

2020م

)مليون ريال(

2018م

2019م

2017م

2016م

الموجودات
نقدية وأرصدة لدى البنوك
والبنك المركزي السعودي

55,579

33,924

27,352

27,876

25,829

القروض والسلف ،صافي

191,347

173,982

151,025

138,838

142,909

االستثمارات ،صافي

56,450

53,361

47,993

46,370

45,157

ممتلكات ومعدات
وموجودات حق استخدام
وعقارات أخرى

2,752

2,435

1,927

1,987

2,107

موجودات أخرى

3,961

2,086

1,603

1,211

1,617

إجمالي الموجودات

310,088

265,789

229,900

216,282

217,619

المطلوبات
أرصدة لدى البنوك
والمؤسسات المالية األخرى

41,789

13,124

8,581

7,056

8,837

ودائرع العمررالء

203,039

194,518

169,822

154,366

156,684

مطلوبات أخرى

20,905

17,575

14,723

16,237

15,126

حقوق المساهمين

44,355

40,571

36,774

38,623

36,973

*أعيد تصنيف بعض أرقام المقارنة كي تتمارى مع تصنيفات الفترة الحاليةك

ب) فيما يلي تحليل ألهم بنود قائمة الدخل الموحدة* :
الليان
)مليون ريال(

2020م

2019م

2018م**

2017م

2016م

إجمالي دخل العمليات
وصافي حصة بنك
الرياض في أرباح
الشركات الزميلة

11,224

10,870

9,018

8,148

7,738

إجمالي مصاريف
العمليات

5,740

4,638

4,302

4,202

4,395

صافي الدخل بعد الزكاة

4,715

5,602

3,092

3,446

2,542

ربح السهم (ريرال
سعودي)

1.57

1.87

1.03

1.15

0.85

* أعيد تصنيف بعض أرقام المقارنة كي تتمارى مع تصنيفات الفترة الحاليةك
**تتضمن أثر تسوية المطاللات الزكوية للفترات المالية السابقةك
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التحليل الجغرافي إلجمالي إيرادات بنك الرياض والشركات التابعة
بل إجمالي اإليرادات للفترة المنتهية في  31ديسملر 2020م من عمليات داخل المملكة ملل 15,041مليون ريااااااااال ،ومن خارج المملكة
ملل  2,072مليون رياالك
التحليل الجغرافي إلجمالي إيرادات بنك الرياض وشركاته التابعة من داخل المملكة:

السنة

2020م

المنطقة الغربية

المنطقة الوسطى*

المنطقة الشرقية

إجمالي اإليرادات من داخل
المملكة
)مليون ريال(

داخل المملكة العربية السعودية

2,034

11,072

1,935

15,041

* يتضمن الملل المحدد للمنطقة الوسطى إيرادات استثمارات مركزية تخص قطاع اإلستثماروالخزانة بلغت 6,396مليون رياال وليست مرتلطة بقطاع جغرافي محدد داخل
المملكة ،كما يتضمن إيرادات ذات صلة بمناأق أخرى ال يمكن فصلهاك

التحليل الجغرافي إلجمالي إيرادات بنك الرياض وشركاته التابعة من خارج المملكة:

خارج المملكة

السنة

2020م

إجمالي اإليرادات
من خارج المملكة

دول مجلس
التعاون
ومنطقة
الشرق
األوسط

أوروبا

أمريكا
الشمالية
والالتينية

جنوب شرق
آسيا

مناطق أخرى

954

249

642

94

131

)مليون ريال(

2,072

توزيعات األرباح
يلتزم بنك الرياض باألنظمة السارية ذات العةقة ،ويتلع السياسات التالية عند توزيع األرباح على المسا مين:
أ)

ُيقتطع ما نسااالته  % 25من األرباح الصاااافية لتكوين االحتياأي النظاميك ويجوز وقف االقتطاع متى ما بل مجموع االحتياأي
مقدار رأس المال المدفوعك

بناء على توصااايات مجلس اإلدارة وإقرار الجمعية العامة ،توزع األرباح المقررة على المساااا مين من األرباح الصاااافية كل حساااب
ب)
ً
عدد أسهمهك
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التصنيف االئتماني للبنك
وكالة التصنيف

طويل األجل

قصير األجل

النظرة المستقبلية

فيتش

BBB+

F2

سللية

كابيتال انتليجنس

A+

A1

سللية

ستاندرد أند بورز

BBB+

A-2

مستقرة

التمويل وسندات الدين المصدرة 27
يقوم بنك الرياض من خةل تعامةته العادية بتلادل تمويل واقتراض األموال مع اللنوك واللنك المركزي الساااعودي ،وذلك حساااب معدل
العمولة المتعارف عليها في السو ويتم إثلاتها على نحو مةئم في القوائم المالية الموحدة لللنكك
خةل راااهر فلراير 2020م ،أساااس اللنك برنامج إلصااادار ساااندات وصاااكوك أولية وثانوية في جزء واحد أو عدة أجزاء وعلى عدة مراحل من
خةل سلسلة من اإلصدارات ،وأرحها داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها بالريال السعودي والدوالر األمريكي أو بأي عملة أخرىك
ويهدف ذا اللرنامج إلى تنويع مصاااااااادر التمويل ومدد اساااااااتحقاقها وتعزيز القاعدة الرأسااااااامالية لللنك ،مما يدعم التوساااااااع في أعماله
االئتمانية ودعم قيامه بأنشااااطته المصاااارفية ،حيث تم تأساااايس اللرنامج واللدء باإلصاااادار بعد اسااااتكمال كافة اإلجراءات النظامية ،وذلك
حسب حاجة بنك الرياض وظروف السو في حينهك
وفي  25فلراير 2020م ،أصاادر اللنك صااكوك من الشااريحة الثانية بسااعر ثابت بالدوالر األمريكي بقيمة 5ك 1مليار دوالر أمريكي (63ك 5مليار
ريال سعودي) ،بموجب برنامج إل صدار سندات وصكوك بقيمة  3مليار دوالر أمريكي وتستحق في 2030مك ان ذه الصكوك مدرجة في
سنوياك
سو لندن لفورا المالية وتحمل عمولة خاصة بنسلة 174ك٪3
ً
أدوات الدين المستردة خالل 2020م:
في عام 2020م ،قام اللنك باسااترداد الصااكوك الخاصااة به التي أصاادر ا بحجم  4مليار ريال سااعودي بتاريخ  24يونيو 2015م والمسااتحقة
في 2025م بالكامل بقيمتها األسمية ( % 100من سعر اإلصدار) وذلك بنهاية السنة الخامسة من إصدار ا بتاريخ  24يونيو 2020مك
كما يؤكد بنك الرياض مايلي:


ال يوجد أدوات دين مصدرة من قلل الشركات التابعةك 23



ال يوجد قروض آلجل مستحقة على الشركات التابعةك27



لم يصاااادر أو يمنح اللنك أي أدوات دين قابلة للتحويل أو أي أورا

مالية تعاقدية أو مذكرات حقو

اكتتاب أو حقو

مشااااابهة

خةل 2020مك 28


لم يصاااادر أو يمنح اللنك أي حقو
اكتتاب ،أو أي حقو



تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل ،أو أورا

مالية تعاقدية ،أو مذكرات حق

مشابهة خةل 2020مك 29

لم تقم أي من رركات اللنك التابعة بأي استرداد أو رراء أو إلغاء ألي أدوات دين قابلة لإستردادك

اإلفصاح عن أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل بنك الرياض وتفاصيل استخداماتها
ال يحتفظ بنك الرياض بأي أسهم خزينةك
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معايير المحاسبة المتبعة
يقوم بنك الرياض بإعداد قوائمه المالية ويتم مراجعتها من قلل مراجعي حسااااااااابات بنك الرياض ألقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي
وتفسااااايراتها الصاااااادرة عن مجلس معايير المحاسااااالة الدولية والمعتمدة في المملكة العربية الساااااعودية والمعايير واإلصااااادارات األخرى
المعتمدة من الهيئة السااااااعودية للمحاساااااالين القانونيين ،وتمارااااااياً مع نظام مراقلة اللنوك وأحكام نظام الشااااااركات بالمملكة والنظام
األساسي لللنكك وال توجد نالك أي اختةفات جو رية عن معايير المحاسلة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسلين القانونيينك

المدفوعات النظامية 37
ال توجد على بنك الرياض مدفوعات نظامية نهائية مستحقة السداد عن عام 2020م عدا ما و وارد بالليان أدناه:
2020م
بيان
المسدد

المستحق
الف ريال سعودي

-

769,000

ضرائب تحملها بنك الرياض نيابة عن بعض الجهات غير المقيمة (حسب رروط التعاقد)

19,701

( 1,166تقديري(

ضرائب مستحقة على فروع بنك الرياض الخارجية لصالح الجهات الرسمية خارج المملكة

21,692

-

المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

95,151

تكاليف تأريرات وجوازات

3,430

أي مدفوعات نظامية أخرى**

9,642

الزكاة الشرعية – الهيئة العامة للزكاة والدخل (ما يخص العام المالي 2020م) *

* سيتم سداد الزكاة الشرعية عن عام 2020م بحد أقصى  30أبريل 2021مك
** رسوم حكوميةك

بنك الرياض ملتزم في االتفاقية التي أبرمت مع الهيئة العامة للزكاة والدخل في  20ديساااااااملر 2018م على تساااااااوية المطاللات الزكوية
للساانوات المالية السااابقة وحتى نهاية الساانة المالية 2017م مقابل دفع ملل قدره  2,969,722,864ريال ،وقد تم سااداد دفعة مقدمة
من ذه التساااوية خةل 2018م مع اإللتزام بساااداد اللاقي على عدد خمس أقسااااط متسااااوية خةل خمس سااانوات تلدأ في  1ديساااملر
2019م وتنتهي في  1ديسملر 2023مك وتم سداد القسط األول في 2019م والثاني في 2020مك

العقوبات والجزاءات النظامية 9
يطلق بنك الرياض خةل ممارسااة أعماله اليومية جميع األنظمة المصاارفية واللوائح والقواعد التنظيمية الصااادرة عن الجهات اإلراارافية،
ويحرص بنك الرياض على الحد من حدوث أي مخالفات والقيام باإلجراءات التصحيحية الةزمة حال حدوثهاك
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قرارات البنك المركزي السعودي الجزائية:
السنة المالية
2019م

السنة المالية 2020م
موضوع المخالفة

عدد القرارات
الجزائية

إجمالي ملل
الغرامات المالية
بالريال السعودي

عدد القرارات
الجزائية

22

4,604,000

15

3,496,000

مخالفة تعليمات المؤسسة الخاصة بلذل العناية الواجلة
في مكافحة غسل االموال وتمويل اإلر اب

2

300,000

1

200,000

مخالفة تعليمات المؤسسة الخاصة بحماية العمةء

6

1,732,500

4

25,000

مخالفة تعليمات المؤسسة الخاصة بلذل العناية الواجلة

-

-

1

5,000

مخالفة تعليمات المؤسسة اإلررافية

إجمالي ملل
الغرامات المالية
بالريال السعودي

العقوبات والجزاءات النظامية المفروضة من الجهات اإلشرافية أو التنظيمية أو القضائية األخرى:

الجهة

تصنيف المخالفة

عدد
الغرامات

إجمالي ملل
الغرامات المالية
بالريال السعودي

أمانات وجهات حكومية أخرى

رسوم غرامات لوح ورخص مواقع أجهزة صرف آلي ،وغرامات أخرى

146

2,514,000

المعامالت مع األطراف ذات العالقة
يوضاااااح الليان التالي األرصااااادة الناتجة عن معامةت األأراف ذات العةقة بتاريخ  31ديساااااملر 2020م والتي تمت خةل دورة أعمال بنك
الرياض العادية ،وفقاً لتعريف األأراف ذات العةقة للمادة األولى من الئحة حوكمة الشركات:
اإلجمالي
(الف ريال سعودي )

البيان
قروض وسلف

4,070,780

ودائع العمةء

33,595,695
172,374

المشتقات (بالقيمة العادلة)

6,735,342

التعهدات واإللتزامات المحتملة (غير قابلة للنقض)
دخل عموالت خاصة

131,412

مصاريف عموالت خاصة

362,682

دخل األتعاب والعموالت ،صافي

348,925

مصاريف تشغيلية متنوعة

164,203

تتضمن المعامالت مع األطراف ذات العالقة مجموعة من األعمال والعقود التي تتم لحساب بنك الرياض والتي يمتلك فيها
السادة أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة وهي على الشكل التالي:
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طبيعة العقد

المالك

اسم الطرف ذي العالقة

تاريخ انتهاء
العقد

قيمة العقد
السنوية
(ريال سعودي)

إيجار مقر فرع رارع الستين 286
للمعارض رقم (  - )1,2,3,5الرياضك

 عضو مجلس اإلدارة األستاذ نادر إبرا يم الو يلي
يعمل لدى المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعيةك
 عضو مجلس اإلدارة األستاذ محمد أةل النحاس
عضو بمجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات
االجتماعيةك

المؤسسة العامة للتأمينات
االجتماعية

اتفاقية تزويد بيانات بين المؤسسة
العامة للتأمينات االجتماعية وبنك
الرياض لخدمة مفيد لةستعةم عن
عدد الموظفين للمنشأت

 عضو مجلس اإلدارة األستاذ نادر إبرا يم الو يلي
يعمل لدى المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعيةك
 عضو مجلس اإلدارة األستاذ محمد أةل النحاس
عضو بمجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات
االجتماعيةك

المؤسسة العامة للتأمينات
االجتماعية

2021/02/12

إيجار ملنى اإلدارة العامة (واحة
غرناأة) A1ك

 عضو مجلس اإلدارة األستاذ نادر إبرا يم الو يلي
يعمل لدى المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعيةك
 عضو مجلس اإلدارة األستاذ محمد أةل النحاس
عضو بمجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات
االجتماعيةك

مركز غرناأة االستثماري
(المملوكة للمؤسسة العامة
للتأمينات االجتماعية)

2022/08/14

إيجار عدد  20موقف بغرناأة بزنس
لمدراء العةقة في قطاع مصرفية
الشركات

 عضو مجلس اإلدارة األستاذ نادر إبرا يم الو يلي
يعمل لدى المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعيةك
 عضو مجلس اإلدارة األستاذ محمد أةل النحاس
عضو بمجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات
االجتماعيةك

مركز غرناأة االستثماري
(المملوكة للمؤسسة العامة
للتأمينات االجتماعية)

2020/12/31

إيجار موقعين صراف آلي في ابراج
العليا – الرياضك

 عضو مجلس اإلدارة األستاذ نادر إبرا يم الو يلي
يعمل لدى المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعيةك
 عضو مجلس اإلدارة األستاذ محمد أةل النحاس
عضو بمجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات
االجتماعيةك

مركز غرناأة االستثماري
(المملوكة للمؤسسة العامة
للتأمينات االجتماعية)

2020/12/24

50,000

ايجار موقعين صراف آلي بملنى
رركة االتصاالت السعودية –
الرياضك

 عضو مجلس اإلدارة األستاذ محمد أةل النحاس
عضو بمجلس إدارة الشركة

رركة االتصاالت السعودية

2022/05/31

80,000

عقد إدارة خدمة منصة )(SMS

 عضو مجلس اإلدارة االستاذ محمد أةل النحاس
عضو بمجلس إدارة الشركة

رركة االتصاالت السعودية

2022/08/31

42,000,000

عضو مجلس اإلدارة االستاذ محمد أةل النحاس
عضو بمجلس إدارة الشركة
االستاذ محمد ابرا يم العيسى والد رئيس مجلس
ادارة اللنك المهندس علد الله محمد العيسى
رئيس مجلس اإلدارة المهندس علد الله محمد
العيسى
نائب رئيس مجلس اإلدارة المهندس معتز قصي
العزاوي أعضاء بمجلس إدارة الشركة
رئيس مجلس اإلدارة المهندس علد الله محمد
العيسى
نائب رئيس مجلس اإلدارة المهندس معتز قصي
العزاوي أعضاء بمجلس إدارة الشركة
رئيس مجلس اإلدارة المهندس علد الله محمد
العيسى ونائب رئيس مجلس اإلدارة المهندس معتز
قصي العزاوي أعضاء بمجلس إدارة الشركة

رركة االتصاالت السعودية

2022/12/31

23,710,892

رركة محمد إبرا يم
العيسى وأوالده

2021/02/20

18,000

رركة اتحاد اتصاالت -
موبايلي

2021/05/31

خدمات ربط رلكة الفروع والملاني
لخدمات الليانات(IPVPN( -
إيجار موقع صراف آلي بفند أم
القرى مكارم  -مكة المكرمةك
برامج حماية لتوفير تقنية ()DWDMك






عقد تقديم خدمة اتصال مزود
الخدمة الثاني لشلكةSJN.




عقد توفير  300رريحة اتصال
سريعة )(SIM



(Connectivity
تقديم
عقد
)Servicesلملنى اإلدارة العامة-
غرناأةك
ايجار موقع صراف آلي فند
الماريوت –الرياضك

 رئيس مجلس اإلدارة المهندس علد الله محمد
العيسى و نائب رئيس مجلس اإلدارة المهندس معتز
قصي العزاوي أعضاء بمجلس إدارة الشركة
 رئيس مجلس اإلدارة المهندس علد الله محمد
العيسى رئيس مجلس ادارة الشركة
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2021/09/10

700,000

250,000

28,244,040

112,000

1,098,000

رركة اتحاد اتصاالت -
موبايلي

2022/07/24

26,676

رركة اتحاد اتصاالت -
موبايلي

2021/03/31

489,600

رركة اتحاد اتصاالت -
موبايلي

2022/02/17

480,000

رركة دور للضيافة

2025/11/22

30,000
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اإلفصاح عن بيانات المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
 -1اإلفصاح النوعي:
التعريف المعتمد للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر:
تم تصنيف المنشآت متنا ية الصغر والصغيرة والمتوسطة وفقاً لتعريفات اللنك المركزي السعوديك

المبادرات التي اتخذها بنك الرياض لدعم هذه المنشرررآت إضرررافة إلى عدد الموظفين ومبادرات التدريب وورش العمل
المقدمة للعمالء والموظفين لعام 2020م:

2020م

متناهية الصغر

الصغيرة

المتوسطة

القطاع الذي تتبعه

مصرفية األفراد

مصرفية الشركات

مصرفية الشركات

اإلدارة التي تتبعها

رلكة الفروع

األعمال النارئة

المصرفية التجارية

عدد الموظفين الذين يخدمون
الشريحة

19

97

69

عدد الموظفين الذين تم منحهم
دورات تدريبية

19

97

69

عدد أيام التدريب المقدمة
للموظفين

50

620

481

عدد العمالء الذين تم منحهم
دورات تدريبية

11,372

1,050

188

عدد ورش العمل التي تم تقديمها
للعمالء

10,152

670

148

عدد أيام التدريب المقدمة للعمالء

1,615

392

116
-

عدد المراكز أو الفروع التي تقدم
الشريحة فيها خدماتها للعمالء

جميع فروع بنك الرياض في
جميع مناأق المملكة تخدم
رريحة متنا ية الصغرك

 25مركز مخصص لخدمة المنشآت الصغيرة حول المملكة
إضافة إلى جميع فروع بنك الرياض والقنوات اإللكترونيةك

-

-

 5مراكز ،في كل من :الرياض،
مكة ،الشرقية ،القصيم،
المدينةك
 21فرع رركات في عدد من
مناأق المملكة و 3مراكز
خدمات عمةءك
القنوات االلكترونيةك
جميع فروع بنك الرياض تخدم
رريحة المنشآت المتوسطةك

الجوائز التي حصل عليها البنك في قطاع المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة خالل العام 2020م:


جائزة أفضل بنك في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الشر

األوسط – )(Euromoneyك



جائزة أفضل بنك في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الشر

األوسط – )(Asiamoneyك



جائزة أفضل بنك في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية– )(Asiamoneyك



الداعم األول للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خةل بوابة التمويل من منشآتك



األول في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة لثةث سنوات متتالية مع برنامج كفالةك
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المبادرات التي اتخذها بنك الرياض لدعم هذه المنشآت

طرح وتطوير المنتجات:


إأة

برامج تمويل الرواتب للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بملل يصل لنحو  10مليون ريالك



إأة

منتج اللطاقات االئتمانية الخاص بتمويل المصاااريف النثرية للمنشااآت الصااغيرة والمتوسااطة بحد ائتماني يصاال إلى 250

ألف ريالك


الملادرة في تأجيل الدفعات على المنشااآت الصااغيرة والمتوسااطة غير المشاامولة في ملادرة اللنك المركزي السااعودي (برنامج
تأجيل الدفعات)ك



االساتمرار في تقديم كافة الخدمات والمنتجات التمويلية علر المراكز المخصاصاة لخدمة قطاع المنشاآت الصاغيرة والمتوساطة
دون انقطاع مع التقيد بكافة المعايير الصحية وإلغاء ررط الزيارة الميدانية للنشاط خةل فترة الجائحة مع االكتفاء بزيارة مرئيةك



الملادرة في تنفيذ ملادرة اللنك المركزي السعودي بكافة برامجها الداعمة للقطاع والخاصة بتخفيف األثر المالي واالقتصادي
السللي على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطةك




إأة ملادرة برنامج التمويل المضااامون للمتضاااررين من جائحة كورونا من اللنك المركزي الساااعودي بالتعاون مع برنامج كفالة
للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتنا ية الصغر بنسلة تغطية %95ك
أرح منتج التمويل مقابل متحصةت نقاط الليع للمنشآت متنا ية الصغرك

 .2البرامج واالتفاقيات:
المنشآت متناهية الصغر:


اتفاقية مع رااركة قيود للمحاساالة لتزويد عمةء المنش اآ ت المتنا ية الصااغر والصااغيرة والمتوسااطة بلرنامج محاساالي لتسااهيل
العمليات المحاسلية لعمةء بنك الرياض مع خصم حصري  %50على جميع اللاقات الشهرية والسنويةك

المنشآت الصغيرة والمتوسطة:



اتفاقية إأة  5برامج تمويلية مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطةك
اتفاقية التوعية التمويلية مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطةك

 .3المشاركة في الندوات والمؤتمرات:
المنشآت الصغيرة:


 5ندوات توعوية بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والغرف التجاريةك

المنشآت المتوسطة:


ندوة توعوية بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطةك



عقد اجتماعات مع العمةء لتوعيتهم حول كيفية تخفيف آثار جائحة كورونا على األعمالك



عقد ورش عمل مع العمةء للتعرف على المشاكل التي واجهتهم خةل جائحة كوروناك



عقد حلقات تثقيفية مع العمةء لشرح ملادرة اللنك المركزي السعودي لتخفيف آثار جائحة كورونا على المنشآتك
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 -2اإلفصاح الكمي:
2020م
بآالف الرياالت

الصغيرة

المتوسطة

اإلجمالي

متنا ية
الصغر
1,633,439

6,509,912

17,443,342

25,586,693

912,900

3,355,352

8,480,346

12,748,597

%0.8

%3.3

%8.9

%13.1

%1.1

%3.9

%9.8

%14.7

عدد القروض (داخل وخارج الميزانية)

4,109

13,518

15,390

33,017

عدد عمةء القروض (داخل وخارج الميزانية)

2,884

3,082

1,151

7,117

151

6,895

3,151

10,197

33,806

2,418,472

3,412,385

5,864,663

متنا ية الصغر

الصغيرة

المتوسطة

اإلجمالي

القروض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة – بنود داخل الميزانية

640,422

1,947,213

9,122,526

11,710,161

القروض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة – بنود خارج الميزانية (القيمة

741,316

1,795,588

6,754,409

9,291,313

القروض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة – بنود داخل الميزانية
القروض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة – بنود خارج الميزانية (القيمة
اإلسمية)
القروض داخل الميزانية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة كنسلة من إجمالي
القروض داخل الميزانية
القروض خارج الميزانية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة كنسلة من إجمالي
القروض خارج الميزانية

عدد القروض المضمونة من برنامج "كفالة" (داخل وخارج الميزانية)
إجمالي القروض المضمونة من برنامج "كفالة" (داخل وخارج الميزانية)

2019م
بآالف الرياالت

اإلسمية)
القروض داخل الميزانية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة كنسلة من إجمالي

%0.36

%1.10

%5.16

%6.62

القروض داخل الميزانية
القروض خارج الميزانية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة كنسلة من إجمالي

%0.87

%2.10

%7.90

%10.87

القروض خارج الميزانية
عدد القروض (داخل وخارج الميزانية)

4,059

11,001

13,093

28,153

عدد عمةء القروض (داخل وخارج الميزانية)

2,663

2,439

1,065

6,167

21

4,993

1,079

6,093

1,809

1,373,124

783,128

2,158,061

عدد القروض المضمونة من برنامج "كفالة" (داخل وخارج الميزانية)
إجمالي القروض المضمونة من برنامج "كفالة" (داخل وخارج الميزانية)
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الحوكمة
أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه
مجلس إدارة البنك 3 & 4
يتولى إدارة اللنك مجلس إدارة مؤلف من عشااااارة أعضااااااء ،تنتخلهم الجمعية العامة كل ثةث سااااانواتك ويضااااام مجلس اإلدارة في دورته
وفقا للتعريفات الواردة بالمادة األولى من الئحة حوكمة الشركات الصادرة
ً
الحالية خمسة أعضاء مستقلين وخمسة أعضاء غير تنفيذيين
أخذا
عن يئة السااو الماليةك وبل عدد جلسااات مجلس اإلدارة خةل عام 2020م ساالع جلسااات ،وبلغت نساالة حضااور الجلسااات ً ،%100
ً
ً
أصالة 57ك%98ك
وكالة عن غيره ،وبلغت نسلة الحضور
في االعتلار من حضر

تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضاءه

اسم العضو

المنصب

تصنيف العضوية

التمثيل

1

علااادالله محمااد العيساااى

رئيس مجلس اإلدارة

غير تنفيذي

-

2

معتز قصاااااي العاااازاوي

نائب رئيس مجلس اإلدارة

مستقل

-

3

إبرا يم حساان رربتلااااي

عضو مجلس اإلدارة

مستقل

-

4

جمال علدالكريام الرمااااح

عضو مجلس اإلدارة

مستقل

-

5

أةل إبرا ياااام القضيلااي

عضو مجلس اإلدارة

مستقل

-

6

علدالرحاااامن أمين جاااوه

عضو مجلس اإلدارة

غير تنفيذي

صندو االستثمارات
العامة

7

محماااااد أااااةل النحاااس

عضو مجلس اإلدارة

مستقل

المؤسسة العامة
للتقاعد

8

محماد علد العزيز العفالاق

عضو مجلس اإلدارة

غير تنفيذي

-

9

محمااد عمياار العتيلااااااي

عضو مجلس اإلدارة

غير تنفيذي

صندو االستثمارات
العامة

10

نادر إبرا يااام الو يلااااي

عضو مجلس اإلدارة

غير تنفيذي

رركة حصانة
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اجتماعات مجلس اإلدارة في عام 2020م
سجل حضور السادة أعضاء مجلس اإلدارة أصالة ووكالة الجتماعات المجلس عام 2020م
اسم العضو

2020.01.22

2020.03.25

2020.04.22

2020.06.17

2020.09.08

2020.11.01

2020.12.06

1

علااادالله محمااد العيساااى

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

2

معتز قصاااااي العاااازاوي

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

3

إبرا يم حساان رربتلااااي

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

4

جمال علدالكريام الرمااااح

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

5

أةل إبرا ياااام القضيلااي

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

6

علدالرحاااامن أمين جاااوه

✓

✓

✓

✓

وكالة

✓

✓

7

محماااااد أااااةل النحاااس

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

8

محماد علد العزيز العفالاق

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

9

محمااد عمياار العتيلااااااي

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

10

نادر إبرا يااام الو يلااااي

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة
يفوض مجلس إدارة بنك الرياض بعض مهامه من خةل اللجان الرئيسة المشكلة من أعضاء مجلس إدارة اللنك ،فيما عدا لجنة المراجعة
التي تضم في تكوينها باإلضافة إلى عضوين من مجلس اإلدارة ،ثةثة أعضاء من خارج المجلس ولجنة الترريحات والمكافآت والتي تضم
في تكوينها باإلضافة إلى ثةثة أعضاء من مجلس اإلدارة ،عضوين من خارج المجلسك

وفيما يلي توضيح للمهام الرئيسة للجان مجلس إدارة البنك
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 -1اللجنة التنفيذية
المهام والمسؤوليات الرئيسة
تقوم اللجنة التنفيذية بممارسة الصةحيات االئتمانية والمصرفية والمالية واإلدارية في اللنك والتي يتم منحها من قلل مجلس اإلدارةك
وتتكون اللجنة التنفيذية في اللنك من خمسة أعضاء ،وبل عدد جلسات اللجنة التنفيذية خةل عام 2020م اثنى عشر جلسة ،وبلغت نسلة
ً
ً
صالة %98.33ك
وكالة عن غيره ،وبلغت نسلة الحضور أ
أخذا في االعتلار من حضر
حضور الجلسات ً ،%100

اجتماعات اللجنة التنفيذية في عام 2020م
سجل حضور السادة أعضاء اللجنة التنفيذية أصالة ووكالة الجتماعات اللجنة عام 2020م
اسم العضو

طبيعة العضوية

2020.01.21

2020.02.26

2020.04.01

2020.04.26

2020.06.10

2020.07.22

2020.07.27

2020.09.02

2020.10.14

1

أةل إبرا يم القضيلي

رئيس

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

2

علدالرحمن أمين جاوه

عضو

✓

✓

✓

✓

✓

✓

وكالة

✓

✓

3

معتز قصي العزاوي

عضو

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

4

محمد علدالعزيز العفالق

عضو

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

5

نادر إبرا يم الو يلي

عضو

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

سجل حضور السادة أعضاء اللجنة التنفيذية أصالة ووكالة الجتماعات اللجنة عام 2020م
طبيعة العضوية

2020.11.11

2020.11.23

2020.12.16

اسم العضو

1

أةل إبرا يم القضيلي

رئيس

✓

✓

✓

2

علدالرحمن أمين جاوه

عضو

✓

✓

✓

3

معتز قصي العزاوي

عضو

✓

✓

✓

4

محمد علدالعزيز العفالق

عضو

✓

✓

✓

5

نادر إبرا يم الو يلي

عضو

✓

✓

✓
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 - 2لجنة المراجعة
المهام والمسؤوليات الرئيسة
تقوم لجنة المراجعة باإلرراف الرقابي على العمليات الخاصة بالتقارير المالية ،والعمليات الخاصة باإللتزام واالمتثال للقوانين واألنظمة
ذات الصلة ،ومراقلة مدى فاعلية وكفاءة نظام الرقابة الداخلية والتوصية باختيار مراجعي الحسابات ،ودراسة ومراجعة القوائم المالية
المرحلية والسنوية والتوصية بشأنها لدى مجلس اإلدارةك
وتتكون لجنة المراجعة في اللنك من خمسة أعضاء ،منهم ثةثة أعضاء من خارج مجلس اإلدارة و م األستاذ أار علد الله القرعاوي،
والدكتور علد الرؤوف سليمان باناجة ،واألستاذ علد العزيز علد الله الدعيلجك وقد تم تشكيل لجنة المراجعة بقرار من الجمعية العامة في
30ك09ك 2019مك وبل عدد جلسات لجنة المراجعة خةل عام 2020م تسع جلسات ،وبلغت نسلة الحضور 87ك%97ك

اجتماعات لجنة المراجعة في عام 2020م
سجل حضور السادة أعضاء لجنة المراجعة الجتماعات اللجنة عام 2020م
طبيعة
العضوية

2020.01.22

2020.03.26

2020.04.21

2020.06.25

2020.07.21

2020.08.27

2020.09.28

2020.10.27

2020.12.28

1

جمال علدالكريم
الرمااح

رئيس

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

2

محمد عمياار
العتيلاااي

عضو

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

3

أار علدالله
القرعاوي

عضو

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

4

الرؤوف
علد
سليمان باناجة

عضو

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

5

علد العزيز علدالله
الدعيلج

عضو

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

×

اسم العضو

 - 3لجنة إدارة المخاطر
المهام والمسؤوليات الرئيسة
تقوم لجنة إدارة المخاأر بمساعدة مجلس اإلدارة على القيام بمسؤولياته من خةل اإلرراف الكامل على استراتيجية المخاأر باللنك
ومراجعة مستويات المخاأر المقلولة ،ووضع التوصيات لمجلس اإلدارة ،ومراقلة التزام اإلدارة التنفيذية بحدود المخاأر المعتمدة من
مجلس اإلدارة ومدى اتساقها مع المستويات التي اعتمد ا المجلسك ولها في ذلك االأةع على كافة جوانب المخاأر التي يتعرض لها
اللنك بأنواعها المختلفة ومراجعة مدى التزام اإلدارة التنفيذية بالضوابط الرقابية الخاصة بإدارة ذه المخاأر ومدى كفاية اإلجراءات
المتخذة للتحوط لهاك وتتكون لجنة إدارة المخاأر في اللنك من ثةثة أعضاء ،وبل عدد جلسات لجنة إدارة المخاأر خةل عام 2020م ست
ً
ً
أصالة %100ك
وكالة عن غيره ،وبلغت نسلة الحضور
أخذا في االعتلار من حضر
جلسات ،وبلغت نسلة حضور الجلسات ً ،%100
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اجتماعات لجنة إدارة المخاطر في عام 2020م
سجل حضور السادة أعضاء لجنة إدارة المخاطر أصالة ووكالة الجتماعات اللجنة عام 2020م
طبيعة
العضوية

2020.02.26

2020.04.23

2020.05.11

2020.08.26

2020.11.18

2020.12.23

1

محمد علدالعزيز العفالق

رئيس

✓

✓

✓

✓

✓

✓

2

جمال علدالكريم الرمااااح

عضو

✓

✓

✓

✓

✓

✓

3

محمد عميار العتيلااي

عضو

✓

✓

✓

✓

✓

✓

اسم العضو

 - 4لجنة الترشيحات والمكافآت
المهام والمسؤوليات الرئيسة
تقوم لجنة الترريحات والمكافآت بمساندة مجلس اإلدارة فيما يخص حوكمة المجلس ،واقتراح سياسة لمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
واللجان المنلثقة عنه ومسؤولي اإلدارة العليا ،ومراجعة وتقييم مدى كفاية وفاعلية سياسة المكافآت والتعويضات والحوافز بصفة دورية
للتأكد من تحقيق األ داف الموضوعة ،وتقييم أر وأ ساليب دفع المكافآت ،ومراجعة التزام سياسة المكافآت بقواعد اللنك المركزي
السعوديك
كما تقوم لجنة الترريحات والمكافآت بوضع سياسة التررح واالختيار لعضوية مجلس اإلدارة ،والتأكد من استيفاء جميع األعضاء
ألقا لفنظمة ذات العةقةك وتتكون لجنة الترريحات والمكافآت في اللنك من خمسة أعضاء،
ً
للمتطللات النظامية لعضوية المجلس
منهم عضوين من خارج مجلس اإلدارة و ما المهندس أحمد محمد الفالح والمهندس خالد صالح الطريري ،وبل عدد جلسات لجنة
ً
وكالة عن غيره،
أخذا في االعتلار من حضر
الترريحات والمكافآت خةل عام 2020م ست جلسات ،وبلغت نسلة حضور الجلسات ً ،%100
ً
أصالة %100ك
وبلغت نسلة الحضور

اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت في عام 2020م
سجل حضور السادة أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت أصالة ووكالة الجتماعات اللجنة عام 2020م
طبيعة
العضوية

2020.02.05

2020.04.16

2020.05.31

2020.07.09

2020.10.05

2020.10.22

معتااااااز قصي العاازاوي

رئيس

✓

✓

✓

✓

✓

✓

أااةل إبرا يم القضيلااي

عضو

✓

✓

✓

✓

✓

✓

ناادر إبرا ياام الو يلاي

عضو

✓

✓

✓

✓

✓

✓

أحمد محمد الفالح

عضو

✓

✓

✓

✓

✓

✓

خالد صالح الطريري

عضو

✓

✓

✓

✓

✓

✓

اسم العضو
1
2
3
4
5
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 -5مجموعة التخطيط االستراتيجي
المهام والمسؤوليات الرئيسة
خذت إلنجاز
تقوم مجموعة التخطيط االستراتيجي باإلرراف على إعداد التوجهات االستراتيجية لللنك ومتابعة وتقييم الخطوات التي اتُ
ْ
أ دافهاك حيث تقدم الدعم الةزم لمجلس اإلدارة بشأن عمليات التخطيط االستراتيجي واألمور ذات األ مية االستراتيجية بما في ذلك
أيضا مسؤولة عن مراقلة تقدم اللنك في تحقيق أ دافه المالية واالستراتيجية أويلة
تنمية األعمال والتوسع بها ،وتعتلر المجموعة ً
األجلك وتتكون المجموعة من خمسة أعضاء ،وبل عدد جلسات مجموعة التخطيط االستراتيجي خةل عام 2020م جلستان ،وبلغت نسلة
ً
ً
أصالة %100ك
وكالة عن غيره ،وبلغت نسلة الحضور
أخذا في االعتلار من حضر
حضور الجلسات ً ،%100

اجتماعات مجموعة التخطيط االستراتيجي في عام 2020م
سجل حضور السادة أعضاء مجموعة التخطيط االستراتيجي أصالة ووكالة الجتماعات المجموعة عام 2020م
طبيعة العضوية

2020.04.08

2020.11.02

اسم العضو
1

علااادالله محماد العيسااى

رئيس

✓

✓

2

إبرا ياام حسن رربتاالي

عضو

✓

✓

3

أااةل إبرا يم القضيلاي

عضو

✓

✓

4

علااااادالرحمن أمين جاااوه

عضو

✓

✓

5

محمد أااةل النحااس

عضو

✓

✓
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عضويات أعضاء مجلس اإلدارة في الشركات المساهمة المدرجة األخرى (داخل المملكة) ،ومؤهالتهم وخبراتهم
اسم العضو

العضويات في الشركات المسا مة
المدرجة
(داخل المملكة)

1

عبدالله محمد العيسى

 رركة دور للضيافة  -رئيس مجلس
اإلدارة
 رركة اتحاد االتصاالت (موبايلي) -
نائب رئيس مجلس اإلدارة
 الشركة السعودية للصناعات األساسية
(سابك)  -عضو مجلس اإلدارة

2

معتز قصي العزاوي

 مجموعة صافوال  -عضو مجلس اإلدارة
 رركة إسمنت العربية  -عضو مجلس
اإلدارة
 رركة رفي للخدمات الغذائية  -عضو
مجلس اإلدارة

الوظائف السابقة

الوظائف الحالية



رئيس مجلس اإلدارة  -رركة أصيلة لةستثمار
رئيس مجلس المديرين  -مكتب علد الله محمد العيسى
لةستشارات الهندسية
رئيس مجلس المديرين  -رركة أمياس القابضة
رئيس مجلس المديرين  -رركة أمياس العقارية
رئيس مجلس المديرين  -رركة الخدمات للشحن والسفر
المحدودة





عضو مجلس اإلدارة  -رركة صافوال لفغذية
عضو مجلس اإلدارة  -رركة عافيه العالمية
عضو مجلس اإلدارة  -الشركة المتحدة للسكر  -رركة تابعة
لمجموعة صافوال
رئيس مجلس اإلدارة  -رركة اسمنت القطرانة  -األردن
عضو مجلس اإلدارة  -رركة اللاأون الجا ز والخدمات
اإلنشائية  -االردن
عضو مجلس اإلدارة  -الشركة المتحدة للسكر  -مصر
عضو مجلس اإلدارة  -رركة عافيه العالمية  -مصر
عضو مجلس اإلدارة  -رركة االسكندرية للسكر  -مصر
عضو مجلس اإلدارة  -رركة الملكة للصناعات الغذائية  -مصر
عضو مجلس اإلدارة  -رركة الفرارة للصناعات الغذائية  -مصر
عضو مجلس المديرين والمدير التنفيذي  -الشركة السعودية
لإنشاءات الصناعية والمشاريع الهندسية
عضو مجلس المديرين والمدير التنفيذي  -الشركة السعودية
للتقنية والتجارة المحدودة
عضو مجلس المديرين والمدير التنفيذي  -رركة الوسطاء
للتنمية




















 رركة اتحاد االتصاالت (موبايلي) -
عضو مجلس اإلدارة
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عضو مجلس اإلدارة  -رركة التعدين العربية السعودية (معادن)
رئيس مجلس االدارة  -رركة اسمنت العربية
رئيس مجلس االدارة  -الشركة الوأنية للرعاية الطلية
رئيس مجلس االدارة  -رركة صناعات منتجات االسمنت
الرئيس التنفيذي  -رركة أصيلة لةستثمار
الرئيس  -الشركة السعودية للمقاوالت االنشائية
عضو مجلس اإلدارة  -رركة جدوى لةستثمار
عضو مجلس اإلدارة  -الشركة السعودية للفناد والمناأق
السياحية
عضو مجلس اإلدارة  -رركة الخليج للمناأق السياحية
عضو مجلس االدارة  -مدارس الملك فيصل
عضو مجلس اإلدارة  -الشركة الوأنية لنقل الكيماويات
عضو مجلس اإلدارة  -رركة تلوك للفناد
عضو مجلس اإلدارة  -رركة الرياض للفناد والترفيه
المحدودة
عضو مجلس اإلدارة  -الشركة الوأنية السعودية للنقل اللحري

 عضو مجلس اإلدارة  -ميرل لينش  -المملكة العربية السعودية
 عضو مجلس اإلدارة  -مجموعة العزاوي

المؤ ةت
المشروعات
إدارة
 ماجستير
الهندسية  -جامعة سوثيرن
ميثوديست  -الواليات المتحدة
االمريكية
 بكالوريوس الهندسة الصناعية -
جامعة سوثيرن ميثوديست -
الواليات المتحدة االمريكية

 بكالوريوس ندسة الحاسب اآللي
 -جامعة الملك سعود

تقرير مجلس اإلدارة
لعام 2020م

#

اسم العضو

العضويات في الشركات
المساهمة المدرجة
(داخل المملكة)

3

إبراهيم حسن شربتلي

-

4

جمال عبدالكريم الرماح

-

الوظائف الحالية













رئيس مجلس المديرين  -المجموعة األولى الدولية لفعمال
التجارية
نائب رئيس مجلس المديرين  -مجموعة النهلة
نائب رئيس مجلس المديرين  -رركة النهلة للتجارة والمقاوالت
نائب رئيس مجلس المديرين  -الشركة السعودية العربية
للتسويق والتوكيةت المحدودة (ساماكو(
نائب رئيس مجلس المديرين  -رركة النهلة للتطوير العمراني
نائب رئيس مجلس المديرين  -رركة األمين المميزة للتطوير
العمراني
نائب رئيس مجلس المديرين  -رركة األمين المميزة لةستثمار
العقاري
نائب رئيس مجلس المديرين  -رركة تقنية السيارات السريعة
المحدودة (فاست)
نائب رئيس مجلس المديرين  -الشركة السعودية العربية
للتسويق والتوكيةت والمقاوالت
نائب رئيس مجلس المديرين  -رركة جده القابضة للتطوير
عضو مجلس اإلدارة  -سمايل لةتصاالت  -افريقيا
عضو مجلس اإلدارة  -جولدن كوست  -مصر

-

الوظائف السابقة
 عضو مجلس اإلدارة  -االتحاد التجاري للتامين التعاوني
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رئيس مجلس اإلدارة  -رركة أرامكو السعودية للتأمين "ستيلر"
عضو مجلس اإلدارة  -رركة أرامكو السعودية إلدارة
االستثمارات (سيامكو)
عضو مجلس اإلدارة  -رركة فوجيان ريفايننق آند بتروكيمكل
كوملانيي ،وإس – أويل
عضو مجلس اإلدارة  -رركة قارد
عضو مجلس اإلدارة  -رركة باندلوود كوربوريشن أنكفي
عضو مجلس اإلدارة  -رركة موتور أويل يةس
عضو مجلس اإلدارة  -رركة جدة لتكرير الزيت
أمين الخزينة  -رركة الزيت العربية السعودية "ارامكو"
رئاسة لجان التعويض والتوثيق لعدد من الشركات التابعة
والمشتركة لشركة الزيت العربية السعودية "ارامكو"
عضو ورئيس لجان في رركة أرامكو وفي عدة رركات تابعة
لشركة أرامكو السعودية والشركات المشتركة داخل وخارج
المملكة

المؤهالت
 بكالوريوس إدارة األعمال  -كلية
التجارة وإدارة األعمال  -برستول -
بريطانيا

 برنامج التنفيذيين اإلداريين  -جامعة
ارفارد  -الواليات المتحدة
األمريكية
 بكالوريوس في اإلدارة واالقتصاد
 عدد من برامج االدارة والمالية في
العديد من الجامعات والمؤسسات
الدولية والداخلية

تقرير مجلس اإلدارة
لعام 2020م

#

اسم العضو

العضويات في الشركات
المساهمة المدرجة
(داخل المملكة)

5

طالل إبراهيم القضيبي

-

6

عبد الرحمن أمين جاوه

 الشركة السعودية للعدد واألدوات
(ساكو)  -رئيس مجلس اإلدارة

الوظائف الحالية
 عضو مجلس الشورى

الوظائف السابقة








الرئيس التنفيذي  -بنك الرياض وقلل ذلك تقلد عدة مناصب
وظيفية في اللنك منذ انضمامه إليه عام 1983م
رئيس مجلس اإلدارة  -رويال آند صن آالينس للتأمين (الشر
االوسط)  -اللحرين
عضو مجلس المديرين  -رركة الرياض المالية
عضو مجلس اإلدارة  -رركة التصنيع الوأنية
عضو مجلس اإلدارة  -اللنك السعودي االسلاني
عضو مجلس اإلدارة  -بنك الخليج  -الرياض
عضو مجلس اإلدارة  -يوباف  -ونج كونج

 عضو مجلس اإلدارة  -بنك الرياض أوربا

-
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مستشار لتطوير األعمال  -بنك الرياض
رئيس مجلس اإلدارة  -رركة الشيكات السياحية السعودية
رئيس مجلس اإلدارة  -بنك بيمو السعودي الفرنسي
نائب رئيس مجلس اإلدارة  -السعودي الفرنسي كابيتال
عضو مجلس اإلدارة  -رركة اليانز السعودي الفرنسي للتأمين
التعاوني
عضو مجلس االدارة  -رركة كام السعودي الفرنسي
عضو مجلس اإلدارة  -رركة الفرنسي تداول
عضو مجلس االدارة  -رركة سوفينكو
عضو مجلس اإلدارة  -رركة السعودي للتأمين
عضو مجلس اإلدارة  -رركة االمثل للتمليك
عضو مجلس اإلدارة  -اللنك السعودي الفرنسي
نائب العضو المنتدب  -اللنك السعودي الفرنسي
المدير اإلقليمي للمنطقة الوسطى  -اللنك السعودي
الفرنسي
نائب مدير الفرع الرئيسي بالرياض  -اللنك السعودي الفرنسي
مدير عام  -مؤسسة شام التجارية
مساعد مدير  -اللنك السعودي لةستثمار
مساعد مدير  -فيرست ناريونال سيتي بنك  -الرياض

المؤهالت
 ماجستير اقتصاد  -جامعة جنوب
كاليفورنيا  -الواليات المتحدة
األمريكية
 بكالوريوس إدارة األعمال  -جامعة
بورتةند الحكومية  -الواليات
المتحدة األمريكية

 برنامج االدارة المتقدمة إدارة اعمال
 جامعة ارفرد  -الواليات المتحدةاألمريكية (برنامج تدريلي)
 بكالوريوس إدارة أعمال دولية -
جامعة او ايو  -الواليات المتحدة
األمريكية

تقرير مجلس اإلدارة
لعام 2020م

#

اسم العضو

7

محمد طالل النحاس

8

محمد عبد العزيز العفالق

العضويات في الشركات
المساهمة المدرجة
(داخل المملكة)

الوظائف الحالية

 الشركة السعودية للصناعات الدوائية
والمستلزمات الطلية  -رئيس مجلس
اإلدارة
 الشركة السعودية للصناعات األساسية
(سابك)  -عضو مجلس اإلدارة
 رركة االتصاالت السعودية -عضو
مجلس اإلدارة










محافظ وعضو مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد
رئيس مجلس اإلدارة  -رركة االستثمارات الرائدة
عضو مجلس اإلدارة  -المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية
رئيس مجلس اإلدارة  -الشركة التعاونية لةستثمار العقاري
رئيس مجلس اإلدارة  -أسما كابيتال
رئيس مجلس اإلدارة  -رركة رزا
رئيس مجلس اإلدارة  -الدمام فارما
عضو مجلس اإلدارة  -رركة أعمال المياه والطاقة الدولية
(أكواباور)

-





رئيس اللجنة التنفيذية  -مجموعة الحسين والعفالق
مدير  -رركة أ داف القابضة
الرئيس التنفيذي  -رركة األحساء للتلريد  -رركة تابعة لشركة
أ داف القابضة
الرئيس التنفيذي  -رركة مجمعات التموين  -رركة تابعة
لشركة أ داف القابضة
الرئيس التنفيذي  -لي لي سويت للوحدات السكنية المفرورة
فرع رركة مجمعات التموين  -رركة تابعة لشركة أ داف
القابضة
رئيس مجلس المديرين  -رركة النجاح التجارية






 عضو مجلس اإلدارة  -رركة التجمع الصحي باألحساء
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الوظائف السابقة






عضو مجلس اإلدارة  -المركز الوأني للتخصيص
عضو مجلس اإلدارة  -رركة أيلة القابضة
عضو مجلس اإلدارة  -رركة الشيكات السياحية السعودية
مدير عام مصرفية الفروع -مصرف االنماء
المدير االقليمي لفروع المنطقة الوسطى  -مجموعة ساملا
المالية
رئيس المعامةت المصرفية وفروع التحويةت السريعة -
مجموعة ساملا المالية
نائب مدير عام الموارد اللشرية  -مجموعة ساملا المالية
مدير أول للمنتجات  -مجموعة ساملا المالية
مسؤول منتج/مدير  -مجموعة ساملا المالية





رئيس مجلس المديرين  -مجموعة الحسين والعفالق
عضو مجلس اإلدارة  -رركة االحساء للصناعات الغذائية
مدير عام المشاريع الصناعية  -مجموعة رركات الحسين
والعفالق
مدير إداري  -رركة مخابز االحساء األتوماتيكية








المؤهالت
 برنامج اإلدارة التنفيذية  -جامعة
متشجن  -الواليات المتحدة
االمريكية
 بكالوريوس في المحاسلة  -جامعة
الملك سعود

 ماجستير ادارة اعمال جامعة سانت
إدوارد  -أوستن الواليات المتحدة
االمريكية
 بكالوريوس في اإلدارة الصناعية -
جامعة الملك فهد لللترول
والمعادن

تقرير مجلس اإلدارة
لعام 2020م

#

اسم العضو

العضويات في الشركات
المساهمة المدرجة
(داخل المملكة)

الوظائف الحالية

9

محمد عمير العتيبي

 الشركة السعودية إلعادة التأمين
التعاوني  -عضو مجلس اإلدارة

 رئيس مجلس المديرين  -رركة زمين للتسويق اإللكتروني
 عضو لجنة المراجعة  -رركة المعجل للتجارة والمقاوالت

10

نادر إبراهيم الوهيبي

 الشركة السعودية للصناعات األساسية
(سابك)  -عضو مجلس اإلدارة

 مساعد المحافظ للشؤون التأمينية  -المؤسسة العامة
للتأمينات االجتماعية

الوظائف السابقة




عضو مجلس اإلدارة – رركة اليمامة للصناعات الحديدية
رركة الغاز والتصنيع األ لية  -رئيس مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة  -رركة الشر االوسط إلدارة السفن -
دبي
عضو مجلس اإلدارة  - NSCSA -بالتيمور  -الواليات المتحدة
األمريكية
عضو مجلس اإلدارة  -رركة اللحري لنقل اللضائع السائلة
عضو مجلس اإلدارة  -الشركة العربية المتحدة للزجاج المسطح
عضو مجلس اإلدارة  -الشركة الوأنية لنقل الكيماويات
عضو مجلس اإلدارة  -رركة علد الله سعد أبومعطي للمكتلات
عضو مجلس اإلدارة  -رركة بتردك لتجارة ونقل الغاز
عضو مجلس اإلدارة  -رركة  ISREللتأمين  -لوكسملورج
عضو مجلس اإلدارة  West of England -للتأمين -
لوكسملورج
نائب الرئيس التنفيذي للمالية  -الشركة الوأنية السعودية
للنقل اللحري





عضو مجلس اإلدارة  -رركة جرير للتسويق
عضو مجلس اإلدارة  -الشركة الوأنية للرعاية الطلية
مدير عام التخطيط والتطوير  -المؤسسة العامة للتأمينات
االجتماعية
األمين العام – مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات
االجتماعية











 عضو مجلس اإلدارة  -رركة ُمدد األعمال



 مستشار  -إدارة المعارات  -المؤسسة العامة للتأمينات
االجتماعية
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المؤهالت








ماجستير في إدارة االعمال  -جامعة
الوالياتميتشغان
وسترن
المتحدة االمريكية
برنامج اإلدارة المتقدمة  -جامعة
ارفرد  -الواليات المتحدة
االمريكية
برنامج اإلدارة التنفيذية  -جامعة
المتحدة
الواليات
ميتشغان
األمريكية
برنامج اإلدارة االستراتيجية اللنكية -
إيرلندا

 بكالوريوس لغة إنجليزية  -جامعة
اإلمام محمد بن سعود االسةمية

الحماية
سياسات
 ماجستير
االجتماعية  -جامعة ماسترخت -
ولندا
 بكالوريوس تأمين  -جامعة أنديانا
الحكومية  -الواليات المتحدة
األمريكية

تقرير مجلس اإلدارة
لعام 2020م

مؤهالت وخبرات أعضاء اللجان الخارجيين
#

أسماء أعضاء اللجان

الوظائف السابقة

الوظائف الحالية

المؤ ةت

لجنة المراجعة
1

طارق عبدالله القرعاوي

2

عبد الرؤوف سليمان باناجة





عضو لجنة المراجعة  -مجموعة صافوال
عضو لجنة المراجعة  -رركة صافوال لفغذية
عضو مجلس إدارة صناديق  -رركة أصول وبخيت
االستثمارية
عضو مجلس المديرين  -رركة ابتكارات الرقمية






عضو لجنة المراجعة  -مجموعة صافوال
عضو لجنة المراجعة  -رركة رفي للخدمات الغذائية
عضو لجنة المراجعة  -رركة كنان الدولية للتطوير العقاري
عضو لجنة المراجعة  -يئة المدن والمناأق االقتصادية
الخاصة







نائب رئيس  -اإللتزام وضمان الجودة رركة تطوير الملاني
عضو لجنة المراجعة  -رركة اسماك تلوك
عضو مجلس اإلدارة ورئيس اللجنة التنفيذية وعضو لجنة الترريحات والمكافآت  -رركة
سةمة للتأمين
المؤسس والرئيس التنفيذي  -مكتب إضفاء لةستشارات اإلدارية
المدير اإلقليمي  -مجموعة مصرفية الشركات  -بنك اللةد
مدير االستراتيجية والتخطيط  -بنك اللةد
استشارات خاصة
مدير عةقة أول  -مصرفية الشركات  -بنك ساب
مدير  -المصرفية االسةمية  -مصرفية الشركات بنك ساب
مسؤول عةقة  -مصرفية الشركات  -اللنك السعودي لةستثمار
مسؤول عةقة  -مصرفية الشركات  -اللنك السعودي لةستثمار













رئيس مجلس اإلدارة  -رركة صندو اللناء المةئم للعقارات
رئيس مجلس اإلدارة  -صندو سدكو كابيتال المرن لفسهم السعودية
رئيس مجلس اإلدارة  -صندو سدكو كابيتال ريت
رئيس مجلس اإلدارة  -صندو سدكو كابيتال للدخل العقاري 1
رئيس مجلس اإلدارة  -صندو سدكو كابيتال للدخل العقاري 2
عضو مجلس اإلدارة  -مجموعة متلولي المتحدة
عضو لجنة المراجعة  -رركة صافوال لفغذية
عضوية مجلس إدارة صناديق االسهم  -اللنك األ لي التجاري
مستشار مستقل
مدير إدارة تمويل الشركات  -األول للخدمات المالية
نائب رئيس األول وعضو اللجنة التنفيذية  -الشركة السعودية لةقتصاد والتنمية القابضة
)سدكو(
المدير اإلقليمي  -الشركة السعودية لةقتصاد والتنمية سدكو  -مصر
مساعد مدير عام  -مدير المصرفية الدولية اللنك األ لي التجاري
مدير إقليمي  -بنك الخليج الدولي  -الشر األوسط  -اللحرين
مستشار نائب المحافظ  -اللنك 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
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 الماجستير في المحاسلة  -جامعة جورج وارنطن
 الواليات المتحدة االمريكية اللكالوريوس في المحاسلة  -جامعة الملك سعود

 الدكتوراه في االقتصاد  -جامعة كاليفورنيا
 الماجستير في االقتصاد  -جامعة كاليفورنيا -
الواليات المتحدة األمريكية
 اللكالوريوس في الرياضيات والفيزياء  -جامعة
الرياض

تقرير مجلس اإلدارة
لعام 2020م

#
3

أسماء أعضاء اللجان
عبدالعزيز عبدالله الدعيلج

الوظائف الحالية






رئيس مجلس اإلدارة  -مجموعة بن الدن العالمية القابضة
عضو مجلس اإلدارة  -رركة أيلة القابضة
الرئيس التنفيذي  -رركة االلكترونيات المتقدمة
عضو مجلس إدارة  -مركز اإلسناد والتصفية "إنفاذ"
رئيس اللجنة الصناعية  -غرفة الرياض

الوظائف السابقة























رئيس مجلس اإلدارة  -رركة علر المستقلل لةستثمار الصناعي
رئيس مجلس اإلدارة  -رركة األولى الشر األوسط للتطوير العقاري  -دبي
رئيس مجلس اإلدارة  -الشركة السعودية للصناعات المتطورة
نائب رئيس مجلس االدارة  -رركة السةم للطائرات
عضو مجلس اإلدارة  -رركة رافال للتطوير العقاري
عضو مجلس اإلدارة  -رركة ثلات للتطوير العقاري
عضو مجلس اإلدارة  -رركة خدمات النفط المحدودة  -اللحرين
عضو مجلس اإلدارة  -رركة األولى لإنشاءات
عضو مجلس اإلدارة  -رركة األولى العالمية  -الكويت
عضو مجلس اإلدارة  -رركة أعيان كابيتال المالية
عضو مجلس اإلدارة  -الشركة االولى لتطوير العقارات
عضو مجلس اإلدارة  -الشركة السعودية لفسماك
عضو مجلس اإلدارة  -رركة دويتشه الخليج للتمويل
عضو مجلس اإلدارة  -رركة إعمار الشر األوسط
عضو مجلس اإلدارة  -الشركة السعودية للطلاعة والتغليف
عضو مجلس اإلدارة  -الشركة السعودية لفبحاث والنشر
عضو مجلس اإلدارة  -الشركة السعودية لفنابيب
رئيس مجلس المديرين  -رركة األولى الصناعية  -مصر
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي  -الشركة السعودية للطلاعة والتغليف
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي  -الشركة االولى لتطوير العقارات
الرئيس التنفيذي  -رركة الشر االوسط للكابةت المتخصصة
الرئيس التنفيذي  -رركة عدوان للصناعات الكيماوية

المؤ ةت
 اللكالوريوس في اإلدارة الصناعية  -جامعة الملك
فهد لللترول والمعادن

لجنة الترشيحات والمكافئات
1

أحمد محمد الفالح








عضو مجلس اإلدارة  -رركة رفي للخدمات الغذائية
رئيس لجنة الترريحات والمكافآت  -رركة رفي للخدمات
الغذائية
عضو مجلس اإلدارة  -موسى علد العزيز الموسى وأوالده
عضو مجلس المديرين  -الشركة المتحدة لفعمال التقنية
عضو مجلس المديرين ومدير عام  -رركة التمثيل الرائدة
التجارية
عضو مجلس المديرين  -رركة محمد صالح السلطان
لةستشارات المهنية

 استشارات فنية ،تعاقدية ،تحكيم
















عضو مجلس المديرين  -رركة سيل المتقدمة
عضو مجلس اإلدارة  -رركة منتجات األلمنيوم – اللكو
عضو مجلس المديرين  -رركة التسهيةت القابضة
عضو مجلس المديرين  -رركة سهل للنقل
مستشار  -رركة التسهيةت للتسويق
مدير عام  -رركة التسهيةت للتسويق
الرئيس  -مجموعة رركات المشر
مدير عام  -رركة المشر للمقاوالت
مدير عام  -رركة العليان للخدمات الغذائية
الرئيس  -رركة تينيه الدولية
نائب الرئيس  -رركة الرياض العالمية ماكدونالدز
نائب الرئيس للشؤون المالية واإلدارية  -الشركة السعودية للتشغيل والصيانة
مهندس مشاريع  -وزارة الصحة
مهندس مشروع  -رركة ابن الليطار (سابك)

60
Internal

 اللكالوريوس في علوم و ندسة الحاسب اآللي -
جامعة الملك فهد لللترول والمعادن

تقرير مجلس اإلدارة
لعام 2020م
2

خالد صالح الطريري

 مدير عام المشاريع الخاصة  -الموارد اللشرية  -الشركة
السعودية للصناعات األساسية (سابك)









عضو مجلس اإلدارة  -رركة حديد (سابك)
عضو مجلس اإلدارة  -معهد ريادة األعمال الوأني
مدير عام التعلم والتطوير  -الموارد اللشرية  -الشركة السعودية للصناعات األساسية
(سابك)
مدير عام المزايا والتعويضات  -الموارد اللشرية  -الشركة السعودية للصناعات األساسية
(سابك)
مدير عام الشر األوسط  -الموارد اللشرية  -الشركة السعودية للصناعات األساسية
(سابك)
مدير عام خدمات الموظفين  -الموارد اللشرية  -الشركة السعودية للصناعات األساسية
(سابك)
مدير عام تقنية المعلومات  -الشركة السعودية للصناعات األساسية (سابك)
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 اللكالوريوس في علوم و ندسة الحاسب اآللي -
جامعة الملك فهد لللترول والمعادن


تقييم أداء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه
يقوم مجلس اإلدارة باالستعانة بجهة خارجية لتقييم أداء المجلس واللجان المنلثقة عنه وذلك من خةل مشاركة األعضاء في استليانات
مكثفة وراملة ملنيه على أفضل الممارسات الدولية والمعتمدة في الحوكمة من أجل تحديد نقاط القوة والضعف لتعزيز فعالية أداء
مجلس اإلدارة ولجانهك

اإلجراءات التي اتخذها مجلس اإلدارة إلحاطة أعضائه  -وبخاصة غير التنفيذيين  -علماً بمقترحات المساهمين
وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها
يتم ذلك من خةل إثلات ما ورد من مقترحات من المسا مين خةل اجتماعات الجمعية العامة ،وكذلك في حال ورود أي مقترحات أخرى
لللنك يتم إحاأة رئيس مجلس اإلدارة بها لعرضها على أقرب اجتماع لهم وإثلاتها في محضر المجلس ،إن وجدتك

توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس اإلدارة ،أو التي رفض المجلس األخذ بها بشأن
تعيين مراجع حسابات بنك الرياض أو عزله أو تحديد أتعابه أو تقييم أدائه ،ومسوغات تلك التوصيات ،وأسباب عدم
األخذ بها
ال توجد توصيات للجنة المراجعة تتعارض مع قرارات مجلس اإلدارة ،ولم يرفض مجلس اإلدارة أي توصيات بشأن تعيين مراجع حسابات بنك
الرياض أو عزله أو تحديد أتعابه أو تقييم أدائهك

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه ومسؤولي اإلدارة العليا خالل العام 2020م
تتحدد المكافآت المدفوعة ألعضاء مجلس إدارة بنك الرياض واللجان المنلثقة عنه وفق األأر التي حددتها التعليمات الصادرة عن الجهات
اإلررافية ،ويحكمها بشكل عام الملادئ الرئيسة للحوكمة لللنوك العاملة في المملكة العربية السعودية وضوابط التعويضات الصادرتين
عن اللنك المركزي السعودي ،والئحة حوكمة الشركات الصادرة عن يئة السو المالية ،ونظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة ،والنظام
األساس لللنكك
كما يحدد مجلس اإلدارة  -بناء على توصية لجنة الترريحات والمكافآت  -مكافآت مسؤولي اإلدارة العليا ،بحيث تنسجم المكافآت مع
األ داف االستراتيجية لللنك ،وأن تكون فاعلة في تحفيز مسؤولي اإلدارة العليا على تحقيق تلك األ دافك
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تقرير مجلس اإلدارة
لعام 2020م

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
المكافآت الثابتة

مبلغ معين *

اللجان**

مجموع بدل حضور جلسات

األعضاء المستقلين

الرماح
أةل إبرا يم

400

35

100

مزايا عينية

رربتلي
جمال علدالكريم

-

واالستشارية

إبرا يم حسن

-

األعضاء

بدل حضور جلسات المجلس

مكافاة االعمال الفنية واالدارية

مكافأة رئيس المجلس أو العضو

المنتدب أو أمين السر إن كان من

400

35

10

-

-

-

45

-

-

445

-

-

المجموع

المكافآت المتغيرة***

مكافأة نهاية الخدمة

المجموع الكلي

ألف ريال

معتز قصي العزاوي

355

35

110

-

-

-

145

-

-

500

-

135

-

-

535

بدل المصروفات****

اسم العضو

17

360

35

105

-

-

-

140

-

-

500

-

محمد أةل النحاس

400

35

10

-

-

-

45

-

-

445

-

األعضاء المستقلين

1,915

175

335

-

-

-

510

-

-

2,425

17

455

35

10

-

-

1,000

1,045

-

-

1,500

-

القضيلي

علدالله محمد
العيسى

األعضاء الغير التنفيذين

علدالرحمن أمين
جاوه
محمد علدالعزيز

395

30

75

-

-

-

105

-

-

-

500

365

35

100

-

-

-

135

-

-

500

1.6

محمد عمير العتيلي

400

35

85

-

-

-

120

-

-

520

-

نادر إبرا يم الو يلي

365

35

100

-

-

-

135

-

-

500

-

1,980

170

370

-

-

-

1,540

-

-

3,520

1.6

3,895

345

705

-

-

1,000

2,050

-

-

5,945

18.6

العفالق

األعضاء الغير
التنفيذين
المجموع

* مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة تلل  400ألف ريال لكل عضو ،بينما تلل مكافأة رئيس مجلس اإلدارة  500ألف ريال باإلضافة إلى مكافأة خاصة تلل  1,000,000ريال ،علم ًا بأن الحد األعلى إلجمالي المكافآت لكل عضو بما فيهم
رامة بدالت حضور اجتماعات مجلس اإلدارة واللجان المنلثقة عنه كما و محدد في نظام الشركات ،ماعدا مكافآت أعضاء لجنة المراجعة ال تدخل ضمن نطا الحد األعلى
رئيس مجلس اإلدارة ال يتجاوز ملل  500ألف ريال
ً
المنصوص عليه في نظام الشركات وفقاً للضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بالشركات المسا مة والصادرة من قلل يئة السو الماليةك
** بدل حضور جلسات اللجان المنلثقة عن مجلس االدارة تشمل بدل حضور أعضاء مجلس اإلدارة لجلسات اللجان للمدعوين لها وليس أعضاء فيها ول كن تمت دعوتهم للحضور من قلل اللجنة ،وبالتالي فإن إجمالي ما استحقه كل
عضو نظير حضور جلسات اللجان قد ال يتساوى مع الليان اآلخر الخاص بلدل حضور أعضاء اللجان
*** المكافآت المتغيرة تشمل (نسلة من األرباح ،مكافآت دورية ،خطط تحفيزية قصيرة األجل ،خطط تحفيزية أويلة األجل ،األسهم الممنوحة)ك
**** بدل المصروفات يشمل مصاريف النقل واإلقامة ألعضاء مجلس اإلدارة اللجان المنلثقة عنهك
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لعام 2020م

مكافآت أعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة
اسم العضو

المكافآت الثابتة (عدا
بدل حضور الجلسات)

بدل حضور جلسات

المجموع

بدل مصروفات*

أعضاء اللجنة التنفيذية
1

أةل إبرا يم القضيلي

-

60

60

-

2

علدالرحمن أمين جاوه

-

55

55

-

3

معتز قصي العزاوي

-

60

60

-

4

محمد علدالعزيز العفالق

-

60

60

-

5

نادر إبرا يم الو يلي

-

60

60

-

المجموع

-

295

295

-

أعضاء لجنة المراجعة
1

جمال علدالكريم الرماح

-

45

45

-

2

محمد عمير العتيلي

-

45

45

-

3

أار

120

45

165

-

4

علد الرؤوف سليمان باناجة (خارجي)

120

45

165

-

5

علدالله القرعاوي (خارجي)

علد العزيز علد الله الدعيلج (خارجي)

120

40

160

-

المجموع

360

220

580

-

1

محمد علدالعزيز العفالق

-

30

30

-

2

جمال علدالكريم الرماح

-

30

30

-

3

أعضاء لجنة إدارة المخاأر

محمد عمير العتيلي

-

30

30

-

المجموع

-

90

90

-

1

معتز قصي العزاوي

-

30

30

-

2

أةل إبرا يم القضيلي

-

30

30

-

3

نادر إبرا يم الو يلي

-

30

30

-

4

أحمد محمد الفالح (خارجي)

120

30

150

-

5

أعضاء لجنة الترريحات والمكافآت

خالد صالح الطريري (خارجي)

120

30

150

3

المجموع

240

150

390

3

-

10

10

-

10

10

-

10

10

-

10

3

أعضاء مجموعة التخطيط االستراتيجي
1

علدالله محمد العيسى

2

ابرا يم حسن رربتلي

-

3

أةل إبرا يم القضيلي

-

4

علدالرحمن أمين جاوه

-

10

5

محمد أةل النحاس
المجموع

-

10
50

10
50

805

1,405

أعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة

600

* بدل المصروفات يشمل مصاريف النقل واإلقامة ألعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنلثقة عنهك
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لعام 2020م

بيانات رواتب وتعويضات ستة من كبار التنفيذيين من ضمنهم الرئيس التنفيذي والمسؤول المالي األول:
المبلغ بأالف الرياالت

الليان
المكافآت الثابتة
رواتب

12,633

بدالت

1,677
199

مزايا عينية

14,509

المجموع
المكافآت المتغيرة

20,138

مكافآت دورية
أرباح

-

خطط تحفيزية قصيرة األجل

-

خطط تحفيزية أويلة األجل

750
-

األسهم الممنوحة
المجموع

20,888

مكافأة نهاية الخدمة

1,564
-

مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس إن وجدت

36,961

المجموع الكلي

التنازل عن المصالح من قبل المساهمين أو أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين


ال يوجد أي ترتيلات أو اتفاقيات بشاااأن تنازل أي من أعضااااء مجلس اإلدارة أو أي من كلار التنفيذيين عن أي رواتب أو مكافآت أو
تعويضاتك 35



ال يوجد أي ترتيلات أو اتفاقات بشأن تنازل أي من مسا مي بنك الرياض عن أي حقو
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لهم في األرباحك 36

تقرير مجلس اإلدارة
لعام 2020م

مؤهالت وخبرات اإلدارة العليا
االسم

المؤ ةت
المؤ ل

الجهة التعليمية

الخلرات
العام

بكالوريوس محاسلة

جامعة الملك سعود،
المملكة العربية
السعودية

ماجستير إدارة األعمال
التنفيذية

جامعة إيكول دي
بونت بزنس سكول،
فرنسا

2007م

بكالوريوس في الهندسة
الكهربائية

جامعة الملك فهد
لللترول والمعادن،
المملكة العربية
السعودية

2003م

ماجستير في العلوم
اإلدارية

جامعة واترلوو ،كندا

2007م

محمد علدالله
اليحيى

بكالوريوس علوم
الكمليوتر

جامعة ميشيغان
الشرقية ،الواليات
المتحدة األمريكية

1990م

محمد علدالعزيز
ابوالنجا

بكالوريوس أنظمة

جامعة الملك سعود،
المملكة العربية
السعودية

1994م

أار
علدالرحمن
السدحان

علد الله علي
العريني

1998م

المسمى الوظيفي

الجهة

الرئيس التنفيذي

بنك الرياض

نائب الرئيس التنفيذي األول – المدير المالي

بنك الرياض

من 2019م إلى اآلن
2018م2019-م

مستشار رئيس مجلس اإلدارة

الصندو
للتنمية

المدير العام المكلف

الهيئة العامة للزكاة
والدخل

2016م2017-م

وكيل المحافظ للرقابة

اللنك المركزي
السعودي

2015م2016-م

تقلد العديد من المناصب منها الرئيس التنفيذي
من عام 2010م

رركة كي بي إم جي
السعودية

1997م2015-م

بنك الرياض

من 2019م إلى اآلن

الرئيس األول للمالية

السعودي

العام

2017م2018-م

المسئول المالي األول

اللنك األول

2016م2019-م

مدير إدارة المحاسلة وإدارة الخصوم واألصول
وعةقات المستثمرين

اللنك السعودي
اللريطاني

2012م2016-م

مدير إدارة رأس المال والسيولة

اللنك األ لي التجاري

2007م2011-م

محلل مالي أول

اللنك األ لي التجاري

2003م2006-م

بنك الرياض

من 2018م إلى اآلن

الرئيس األول للعمليات

عضو مجلس اإلدارة
اللنك السعودي
اللريطاني

2017م2018-م

بنك الرياض

من 2018م إلى اآلن

نائب الرئيس التنفيذي لخدمات مصرفية الشركات

بنك الرياض

2014م2018-م

مدير إدارة مصرفية الشركات المتعددة الجنسيات

بنك الرياض

2013م2014-م

المدير اإلقليمي لمصرفية الشركات  -المنطقة
الوسطى

بنك الرياض

2010م2013-م

مدير أول – مصرفية الشركات

مجموعة ساملا
المالية

2004م2005-م

مدير عةقة أول

بنك الرياض

2004م1996-م

لديه خلره تمتد إلى أكثر من  16عاماً في أعمال
اللنوك والشركات ،اكتسلها من خةل عمله في
القطاع المصرفي لدى عدد من اللنوك المحلية
والشركات ،باإلضافة إلى عمله في اللنك
المركزي السعوديك
الرئيس األول لمصرفية الشركات
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تقرير مجلس اإلدارة
لعام 2020م
االسم

المؤ ةت
المؤ ل

الجهة التعليمية

الخلرات
العام

بكالوريوس محاسلة

جامعة الملك سعود،
المملكة العربية
السعودية

1992م

بكالوريوس ندسة مدنية

جامعة والية كاليفورنيا
 ،الواليات المتحدة
األمريكية

1987م

ماجستير-إدارة اعمال

جامعة والية كاليفورنيا
 ،الواليات المتحدة
األمريكية

1989م

مازن محمد
خليفه

بكالوريوس ندسة
صناعية

جامعة الملك علد
العزيز  ،المملكة
العربية السعودية

2004م

خالد وليد خالد
الخضير

بكالوريوس تجارة

جامعة سانت ماري ,
المملكة المتحدة

2007م

قرانت إيريك
لوين

بكالوريس محاسلة

رياض عتيلي
الز راني

نادر سامي
سليم الكريع

المسمى الوظيفي

الجهة

العام

الرئيس األول لمصرفية األفراد

بنك الرياض

من 2016م إلى اآلن

نائب الرئيس التنفيذي للعمليات وتقنية األعمال

بنك الرياض

2014م2016-م

نائب الرئيس التنفيذي للعمليات

بنك الرياض

2011م2014-م

مدير الخدمات المصرفية لففراد

بنك الرياض

2008م2010-م

مدير إدارة المصرفية اإللكترونية

بنك الرياض

2002م2008-م

الرئيس األول للخزينة واالستثمار

بنك الرياض

من 2019م إلى اآلن

رئيس قسم الخزينة

بنك الرياض

2014م2018-م

أمين الخزينة

بنك الرياض

2013م2014-م

مساعد المدير العام لمجموعة الخزينة
الرئيس األول لرأس المال اللشري

كلية كرايستشيرش
التقنية  -جمعية
المحاسلين النيوزيلندية

1984م

مازن غسان
فرعون

بكالوريوس ندسة
الحاسب

جامعة الملك سعود،
المملكة العربية
السعودية

بنك الرياض

من 2018م إلى اآلن

مدير عام الموارد اللشرية

اللنك المركزي
السعودي

مدير إدارة الموا ب والتعلم

اللنك السعودي
اللريطاني

2013م – 2016م

مدير أول استقطاب الموا ب

اللنك السعودي
اللريطاني

2011م 2013 -م

مدير إدارة استقطاب الموا ب والتطوير

بنك اللةد

الرئيس األول إلثراء تجربة العمةء

بنك الرياض

2016م2018-م

2010م – 2011م
من 2019م إلى اآلن

مكلف رئيس قطاع التسويق واالتصاالت

بنك الرياض

2018م2019-م

الرئيس األول للمخاأر

بنك الرياض

من  2020إلى اآلن

بنك الرياض

من 2020م إلى اآلن

الرئيس األول للمصرفية الرقمية

2002م

ساملا

2013م1993-م

رريك ومدير مركز ديلويت الرقمي للشر
األوسط
مدير مجموعة التقنية CTO
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رركة ديلويت

2018م2020-م

مدير مجموعة
CTOالتقنية

2015م2018-م

تقرير مجلس اإلدارة
لعام 2020م

التغييرات في حصص الملكية الرئيسة
يوضح الجدول التالي المةك الرئيسيين لللنك الذين يمتلك كل منهم  % 5فأكثر من األسهم والتغييرات في نسب ملكيتهم كما و بنهاية
تداول (2020/12/31م):
اسم المساهم

عدد األسهم بداية
العام

عدد األسهم نهاية
العام

صافي التغيير

نسبة
التغيير%

نسبة
الملكية%

االستثمارات العامة

652,608,000

652,608,000

0

%0.00

%21.75

المؤسسة العامة للتأمينات
االجتماعية

501,757,200

501,757,200

0

%0.00

%16.73

رركة النهلة للتجارة والمقاوالت

261,998,976

262,149,903

150,927

%0.06

%8.74

رركة أصيلة لةستثمار

240,000,000

240,000,000

0

%0.00

%8.00

صندو

اعتمد بنك الرياض في رصد الليانات أعةه على سجةت بنك الرياض لدى السو المالية السعودية )تداول( بنهاية تداول 2020/12/31مك

ملكية أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين وزوجاتهم وأبنائهم القصر من أسهم بنك الرياض وتغييراتها خالل العام
2020م 26
وصفا ألية مصلحة تعود ألعضاء مجلس اإلدارة أو لكلار التنفيذيين وزوجاتهم وأوالد م القصر في أسهم أو أدوات
ً
يوضح الجدوالن التاليان
دين اللنك أو أية رركة من رركاته التابعة وأي تغيير حدث عليها خةل العام:

أ /أعضاء مجلس اإلدارة وزوجاتهم وأبناؤهم القصر
اسم من تعود له
المصلحة

عدد األسهم بداية العام

عدد األسهم نهاية العام

صافي التغيير

نسلة التغيير%

أدوات الدين

علدالله محمد العيسى

1,262,000

1,262,000

-

%0.00

-

جمال علدالكريم الرماح

1,142

1,142

-

00ك%0

-

ابرا يم حسن رربتلي

694,508

694,508

-

00ك%0

-

أةل ابرا يم القضيلي

66,864

66,864

-

00ك%0

-

علدالرحمن أمين جاوه

1,928

1,928

-

00ك%0

-

محمد أةل النحاس

-

-

-

00ك%0

-

محمد علدالعزيز العفالق

100,000

100,000

-

00ك%0

-

محمد عمير العتيلي

1,000

1,000

-

00ك%0

-

معتز قصي العزاوي

1,347,000

1,347,000

-

00ك%0

-

نادر إبرا يم الو يلي

-

-

-

00ك%0

-
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ب /كبار التنفيذيين وأزواجهم وزوجاتهم وأبناؤهم القصر
اسم من تعود له
المصلحة

عدد األسهم بداية
العام

عدد األسهم نهاية
العام

صافي التغيير

نسلة التغيير%

أدوات
الدين

رياض عتيلي الز راني

-

66,868

66,868

%100

-

الجمعيات العامة المنعقدة خالل العام 2020م
عقد بنك الرياض جمعية لمسا ميه خةل العام المالي  2020م ،و ي الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ  1441/08/01ا الموافق
 2020/03/25م ،وفيما يلي سجل حضور أعضاء مجلس اإلدارة لهذه االجتماعات:

الحضور

االسم

الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2020/03/25م
1

علدالله محمد العيسى

2

جمال علدالكريم الرماح

3

ابرا يم حسن رربتلي

4

أةل ابرا يم القضيلي

5

علدالرحمن أمين جاوه

6

محمد أةل النحاس

✓

7

محمد علدالعزيز العفالق

8

محمد عمير العتيلي

✓

9

معتز قصي العزاوي

10

نادر إبرا يم الو يلي

✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓

بيان بعدد طلبات بنك الرياض الخاصة بسجالت المساهمين وتواريخها وأسبابها خالل 2020م
تاريخ الطلب

السبب

27/03/2020

ملف أرباح

30/09/2020

إجراءات الشركات

27/12/2020

بيانات المساهمين بنهاية عام 2020م
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أعدت بالشكل الصحيح؛
أن سجةت الحسابات قد َّ
أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية؛
أن نظام الرقابة الداخلية َّ
أنه ال يوجد أي رك ُيذكر في قدرة بنك الرياض على مواصلة نشاأه؛
أنه ال يوجد أي عقد كان بنك الرياض أرفا فيه وتوجد أو كانت توجد فيه مصلحة جو رية ألي من رئيس وأعضاء مجلس إدارة
بنك الرياض أو للرئيس التنفيذي أو المسئول المالي األول أو ألي رخص ذي عةقة ملاررة بأي منهم ،عدا ما جرى ذكره في
بيان المعامةت مع األأراف ذات العةقةك34 & 19 LR

المصالح في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت 25
لم يتم ألي ذي مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت تعود ألرخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة بنك الرياض وكلار التنفيذيين
وأقربائهم) أن أبلغوا بنك الرياض بتلك الحقو
تلك الحقو

بموجب المادة  68من قواعد أرح األورا

المالية واإللتزامات المستمرة ،وأي تغيير في

خةل السنة المالية 2020مك

مراجعو الحسابات 40 & 41
أقرت الجمعية العامة العادية لمسا مي بنك الرياض في اجتماعها الذي انعقد في  25مارس 2020م ،تعيين "إرنست ويون " و"برايس وتر
اوس كوبرز" كمراجعي حسابات بنك الرياض للسنة المالية المنتهية في  31ديسملر 2020مك وسوف تنظر الجمعية العامة في اجتماعها
القادم في إعادة تعيين مراجعي الحسابات الحاليين أو استلدالهم وتحديد أتعابهم لقاء مراجعة حسابات بنك الرياض للعام المالي المنتهي
في  31ديسملر  2021م ،وذلك بعد أن يتم االأةع على توصية مجلس اإلدارة في ذا الشأن والملنية على توصية لجنة المرجعة المنلثقة
عن مجلس اإلدارةك

تحفظات مراجعي الحسابات على القوائم المالية السنوية 40
يظهر تقرير مراجعي الحسابات أن القوائم المالية خالية من أي أخطاء جو رية ،وليست ناك أية تحفظات تجا هاك

توصيات مجلس اإلدارة باستبدال مراجعي الحسابات وأسبابها 41
لم يوص مجلس اإلدارة باستلدال مراجعي الحسابات قلل انتهاء الفترة المعينين من أجلهاك

الئحة حوكمة الشركات 1
يلتزم بنك الرياض –بصفة عامة -بتطليق األحكام الواردة في الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن يئة السو

المالية ،والملادئ الرئيسة

للحوكمة في اللنوك العاملة بالمملكة العربية السعودية الصادرة عن اللنك المركزي السعودي والتعليمات التي يصدر اك ويحرص بنك
الرياض على اإللتزام بجميع لوائح الحوكمة ومواكلة ما يستجد حولها ،ويواصل تحديث السياسات واإلجراءات ذات العةقة حال صدور
مستجدات نظامية تتطلب ذلكك
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كلمة الختام:
يود مجلس اإلدارة أن ينتهز ذه الفرصة ليسجل ركره وتقديره العميقين لمقام خادم الحرمين
الشريفين الملك سلمان بن علد العزيز– حفظه الله – ،وإلى صاحب السمو الملكي األمير محمد بن
سلمان بن علدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع  -حفظه الله ،-وللحكومة
الرريدةك كما يخص بالشكار وزارة المالياة واللنك المركزي السعودي و يئة السو المالية ووزارة
التجارة ،لما يلقاه قطاع اللنوك والمؤسسات المالية من عون ودعم وتشجيعك
كما يسر مجلس اإلدارة أن يسجل ركره وامتنانه العميقين لمسا مي بنك الرياض وعمةئه
ً
كافة على دعمهم وثقتهم الغالية التي تدفعه إلى المزيد من اللذل والعطاءك كذلك
ومراسليه
يتقدم المجلس بالشكر والعرفان والتقدير لموظفي بنك الرياض على جهود م الدؤوبة والمخلصة
من أجل تطوير وتحسين األداء وتحقيق أغراض بنك الرياض وأ دافهك

والله من وراء القصد،
مجلس اإلدارة

الرياض
الموافق

 04رجاااااااااااااااااااب  1442ا
 16فالاااااااااااااااااااااااااااااارايااار 2021م
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