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مجلس اإلدارة

اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ

ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎت

ابـتـكارا
أن نكـون البنك األكثر
ً

واألجـــدر بالثــقــة

مساعدة شركائنا ومجتمعنا في تحقيق
تطلعاتهم كوننا الشريك المالي األكثر

موثوقية واهتمام
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

م .عبدهللا محمد العيسى
يسر أعضــــاء مجلــــس اإلدارة ،أن يضــــعوا بـيـــن أيديكــــم التقريــــر

للقطـــاع المصرفـــي الســـعودي ،وواكـــب هـــذا التحســـن مســـار

الســـــنوي لعـــام 2018م والـــذي يبـــرز أداء بنـــك الريـــاض خـــال

التحـــول االقتصـــادي الـــذي تشـــهده المملكـــة بقيـــادة خـــادم

العــام 2018م ،والتــي أظهــرت النتائــج الماليــة إيجابيــة أعمالهــا

الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز ،وولــي عهــده

رغ ــم المتغي ــرات االقتصادي ــة عل ــى الصعي ــد المحل ــي والدول ــي،

األمي ــر محم ــد ب ــن س ــلمان  -حفظهم ــا هللا  ، -حي ــث مض ــى البن ــك

األم ــر ال ــذي عك ــس تمي ــز اس ــتراتيجية بن ــك الري ــاض وسياس ــاته

بخط ــوات ثابت ــة وراس ــخة فــي تحقي ــق خطط ــه م ــن أج ــل تنمي ــة

الفعالـــة فـــي تحقيـــق اســـتقرار أداءه والحفـــاظ علـــى مركـــزه

قدراتـــه ،والحفـــاظ علـــى قاعدتـــه الصلبـــة ،وتعزيـــز معاييـــره

المالــي وبن ــاء القيم ــة لمس ــاهميه وتعزي ــز مكانت ــه .واالس ــتمرار

وممارســـاته التـــي تحقـــق أرقـــى مســـتويات الخدمـــة المصرفيـــة.

فــي تحقي ــق عائ ــدات مجدي ــة ومتنامي ــة عل ــى الم ــدى الطوي ــل.

أمـــا علـــى صعيـــد األداء وبلغـــة األرقـــام ،التعبيـــر األصـــدق عـــن

إن الضغ ــوط التنافس ــية تمث ــل تحدي ــاً يومي ــاً لبن ــك الري ــاض ،وم ــع

األداء ،فقـــد عكســـت النتائـــج الماليـــة لعـــام 2018م نجاحـــات

ذل ــك ف ــإن كف ــاءة منس ــوبي ومنس ــوبات البن ــك وقدرته ــم عل ــى

البن ــك فــي مواصل ــة مس ــيرة اإلنج ــاز والنم ــو حي ــث تمكنن ــا م ــن

التكي ــف م ــع اتجاه ــات الس ــوق والعم ــل عل ــى اتخ ــاذ الق ــرارات
ّ

تحقيـــق نمـــو فـــي األربـــاح بنســـبة  %19.51بإجمالـــي بلـــغ 4.72

الصحيح ــة وتقدي ــم الخدم ــات والحل ــول المطلوب ــة للعم ــاء ،ه ــو

مليـــار ريـــال أرباحـــاً صافيـــة لعـــام 2018م  ،وذلـــك مـــن خـــال

مـــا منـــح البنـــك القـــدرة علـــى تطويـــر أنظمـــة العمـــل ،واغتنـــام

اإلدارة الفعال ــة لتنمي ــة الم ــوارد وترش ــيد النفق ــات ،كم ــا تمكنن ــا

الفـــرص الناشـــئة مـــن التحديـــات التـــي يواجههـــا ،ومواصلـــة

م ــن زي ــادة النم ــو فــي مختل ــف قطاع ــات العم ــل حي ــث ارتفع ــت

تحســـين سلســـلة خدماتـــه ومنتجاتـــه ،واالســـتثمار فـــي مجالـــي

محفظ ــة الق ــروض بنس ــبة  %8.8بإجمالــي بل ــغ  151,025ملي ــون

االبتـــكار واالســـتدامة ،لخدمـــة عمالئـــه بشـــكل أفضـــل مـــن أي

ري ــال ،وزادت ودائ ــع العم ــاء بنس ــبة  %10لتص ــل إلــى 169,822

وقـــت مضـــى ،وتعزيـــزاً لنمـــوه المســـتقبلي.

مليـــون ريـــال ،ونتـــج عـــن هـــذا النمـــو أيضـــاً ارتفاعـــاً فـــي صافـــي

فقـــد اســـتمر التحســـن منـــذ افتتـــاح البنـــك وفقـــاً للسياســـات
النقديـــة واإلشـــرافية التـــي تتبناهـــا مؤسســـة النقـــد العربـــي
الســـعودي والتـــي تســـاهم فـــي تحقيـــق االســـتقرار والنمـــاء
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دخـــل العمـــوالت بنســـبة  %12.7بإجمالـــي بلـــغ  6,686مليـــون
ريـــال ،باإلضافـــة إلـــى زيـــادة دخـــل العمليـــات بنســـبة %10.4
بإجمالـــي  8,967مليـــون ريـــال.

النتائج المالية لعام 2018
نمو في األرباح بنسبة

%19.51
بإجمالي بلغ

4.72

مليار ريال

أرباحــا صافية لعام 2018
ً

ارتفعت محفظة القروض بنسبة

وزادت ودائع العمالء بنسبة

بإجمالي بلغ

لتصل إلى

%10

%8.8

169,822

151,025

مليون ريال

مليون ريال

ارتفاع صافي دخل العموالت بنسبة

زيادة دخل العمليات بنسبة

بإجمالي بلغ

%10.4
بإجمالي بلغ

مليون ريال

مليون ريال

%12.7

6,686

8,967

وتأكيـــداً الضطالعـــه بمســـؤوليته االجتماعيـــة ،واصـــل بنـــك

إن التنفيـــذ الفعـــال و المتقـــن الســـتراتيجية البنـــك الموحـــدة

الريـــاض خـــال العـــام 2018م المشـــاركات الفاعلـــة فـــي رعايـــة

يرج ــع إل ــى األداء المت ــوازن و التراب ــط و التواص ــل اإليجاب ــي بي ــن

ودعـــم ومســـاندة وتمويـــل المبـــادرات الوطنيـــة واإلنســـانية

فريـــق العمـــل ســـواء فـــي مركـــزه الرئيســـي بـــاإلدارة العامـــة أو

والثقافي ــة والمهني ــة واالقتصادي ــة والعلمي ــة ،كم ــا كان ش ــريكاً

باقــي فروع ــه المنتش ــرة فــي جمي ــع المناط ــق ،مم ــا أدى بش ــكل

ممي ــزاً فــي العدي ــد م ــن الفعالي ــات واألنش ــطة ،لع ــل م ــن أبرزه ــا؛

رئيس ــي إلــى تعزي ــز الحوكم ــة و تقدي ــم خدم ــة ذات ج ــودة عالي ــة

دعـــم مركـــز أبحـــاث التوحـــد التابـــع لمستشـــفى الملـــك فيصـــل

باإلضاف ــة إلــى الق ــدرة عل ــى التعام ــل م ــع التحديث ــات والتقلب ــات

التخصصـــي ومركـــز األبحـــاث لخدمـــة أطفـــال التوحـــد ،وإطـــاق

و المتطلبـــات الرقابيـــة المســـتقبلية و المتوقعـــة ،و مـــن أجـــل

اســـم بنـــك الريـــاض علـــى هـــذا المركـــز ،ودعـــم مبـــادرة إقامـــة

ذل ــك فق ــد ح ــرص البن ــك عل ــى توحي ــد رؤيت ــه و رس ــالته و قيم ــه

مرك ــز التمي ــز للتوح ــد ال ــذي ت ــم العم ــل علي ــه فــي جه ــد مش ــترك

ليصبـــح تحـــت هويـــة واحـــدة تعزيـــزا الســـتراتيجيته وترســـيخاً

م ــع وزارة العم ــل والتنمي ــة االجتماعي ــة .فق ــد ت ــم تكلي ــف ش ــركة

لعالمتـــه التجاريـــة.

« »Account Abilityوهـــي واحـــدة مـــن الشـــركات االستشـــارية
المهمـــة والمتخصصـــة فـــي وضـــع اســـتراتيجية فعالـــه وعاملـــة
للمســـؤولية االجتماعيـــة فـــي بنـــك الريـــاض.

وســيواصل بنــك الريــاض بــــإذن هللا جهــوده الراميــة إلــــى تعزيــــز
موقعــ ــه الريــ ــادي فــ ــي القطــ ــاع المصرفــي مـ ــن خ ــال تقديـ ــم
أفضـــل المنتجـــات والخدمـــات التي تناســـب كافـــة شرائح العمالء

ونحـــن فـــي مطلـــع عـــام 2019م نفتخــــر أننــــا اليــــوم أحــــد أكبــــر

كمـــا سيستمر فـــي جهـــوده لتطويـــر وتحديـــث أنظمته مـــن أجـــل

البنــوك علــى مســتوى المملكــة ونملــك أكبـــر عــدد مــن الفـــروع

تحقيـ ــق الريـ ــادة فـ ــي الخدمـ ــات الرقمي ــة سـ ــعياً لتقدي ــم أفضــ ــل

فـــي جميـــع أنحــاء المملكــة ،كمــــا أن لديــــنا قاعــــدة كبيــــرة مــــن

الخدمــــات لجميــــع عمالئــه.

العمـــاء داخـــل المملكـــة وخارجهــــا.

م .عبدهللا محمد العيسى

رئيس مجلس اإلدارة
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أعضاء مجلس اإلدارة

م .عبدهللا محمد العيسى

أ .جمال عبدالكريم الرماح

أ .ابراهيم حسن شربتلي

أ .طالل ابراهيم القضيبي

أ .عبدالرحمن أمين جاوه

أ .محمد طالل النحاس

أ .محمد عبدالعزيز العفالق

أ .محمد عمير العتيبي

م .معتز قصي العزاوي

أ .نادر ابراهيم الوهيبي

اللجنة التنفيذية

لجنة المراجعة

لجنة الترشيحات والمكافآت

عبدالرحمن أمين جاوه (رئيساً )

جمال عبدالكريم الرماح (رئيساً )

معتز قصي العزاوي (رئيساً )

طالل ابراهيم القضيبي

محمد عمير العتيبي

طالل ابراهيم القضيبي

محمد عبدالعزيز العفالق

عبد الرؤوف سليمان باناجة (عضو خارجي)

نادر ابراهيم الوهيبي

معتز قصي العزاوي

عبد العزيز عبدهللا الدعيلج (عضو خارجي)

محمد نزال الخالدي (عضو خارجي)

نادر ابراهيم الوهيبي

عبدهللا عبداللطيف السيف (عضو خارجي)

تيم ميلر (عضو خارجي)

مجموعة التخطيط االستراتيجي

لجنة المخاطر

عبدهللا محمد العيسى (رئيساً )

محمد عبدالعزيز العفالق (رئيساً )

ابراهيم حسن شربتلي

محمد عمير العتيبي

طالل ابراهيم القضيبي

جمال عبدالكريم الرماح

عبدالرحمن أمين جاوه
محمد طالل النحاس
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مجلس اإلدارة
م .عبدهللا محمد العيسى

أ .ابراهيم حسن شربتلي

• رئيس مجلس اإلدارة

• عضو مجلس اإلدارة

• رئيس مجموعة التخطيط اإلستراتيجي

• عضو مجموعة التخطيط اإلستراتيجي

عضـــو مجلـــس إدارة بنـــك الريـــاض منـــذ عـــام 2007م ويتولـــى

عضـــو مجلـــس إدارة بنـــك الريـــاض منـــذ عـــام 2016م ،حاصـــل

حالي ــاُ رئاس ــة مجل ــس إدارة البن ــك من ــذ ع ــام 2016م ،حاص ــل عل ــى

عل ــى درج ــة البكالوري ــوس م ــن كلي ــة التج ــارة وإدارة األعم ــال –

درجتــي البكالوري ــوس فــي الهندس ــة الصناعي ــة والماجس ــتير فــي

برســـتول – بريطانيـــا ،ولديـــه خبـــرة واســـعة فـــي مجـــال التجـــارة

إدارة المش ــروعات الهندس ــية م ــن جامع ــة س ــوثيرن ميثوديس ــت

واالســـتثمار والتطويـــر العقـــاري.

بالواليـــات المتحـــدة االمريكيـــة ،ولديـــه خبـــرة واســـعة فـــي
مجـــاالت اإلدارة واالســـتثمار وأنشـــطة البنـــوك.

يشـــغل حاليـــاً منصـــب رئيـــس مجلـــس المديريـــن لشـــركة
المجموعـــة األولـــى الدوليـــة لألعمـــال التجاريـــة ،ونائـــب رئيـــس

يش ــغل حالي ــاً منص ــب رئي ــس مجل ــس إدارة ش ــركة دور للضياف ــة،

مجلـــس المديريـــن لمجموعـــة النهلـــة والشـــركة الســـعودية

نائ ــب رئي ــس مجل ــس إدارة ش ــركة اتح ــاد االتص ــاالت (موبايل ــي)،

العربيـــة للتســـويق والتوكيـــات المحـــدودة (ســـاماكو) ،كمـــا

وعضـــو مجلـــس إدارة فـــي عديـــد مـــن الشـــركات منهـــا الشـــركة

يش ــغل ع ــدة مناص ــب تنفيذي ــة وعضوي ــة مجال ــس إدارات عدي ــد

الســـعودية للصناعـــات االساســـية (ســـابك) وشـــركة التعديـــن

مـــن الشـــركات

العربي ــة الس ــعودية (مع ــادن) ،الرئي ــس التنفي ــذي لش ــركة أصيل ــة
لالســـتثمار والمديـــر العـــام لمكتـــب عبـــدهللا محمـــد العيســـى
(مهندســـون استشـــاريون)

أ .جمال عبدالكريم الرماح
• نائب رئيس مجلس اإلدارة

• رئيس لجنة المراجعة

• عضو لجنة إدارة المخاطر

عض ــو مجل ــس إدارة بن ــك الري ــاض من ــذ ع ــام 2016م .حاص ــل عل ــى

الداخلي ــة والخارجي ــة للش ــركة والش ــركات التابع ــة له ــا والمش ــاريع

درج ــة البكالوري ــوس فــي اإلدارة واالقتص ــاد ،كم ــا أنج ــز برنام ــج

المش ــتركة فــي المملك ــة وخارجه ــا .كم ــا ش ــغل مناص ــب قيادي ــة

التنفيذيي ــن بجامع ــة هارف ــارد والعدي ــد م ــن ال ــدورات والبرام ــج

رئيســـية فـــي إدارة األعمـــال اللوجســـتية والماليـــة منهـــا المدقـــق

المالي ــة واإلداري ــة فــي داخ ــل وخ ــارج المملك ــة ،كم ــا أن ــه عض ــو

العــام إلدارة التدقيــق الداخلــي و المراقــب العــام بالوكالــة لمراقبــة

فــي جمعي ــة المهنيي ــن الماليي ــن .ولق ــد ش ــغل منص ــب األمي ــن

الحس ــابات والمدي ــر الع ــام لتموي ــل وتطوي ــر المش ــاريع المش ــتركة

الس ــابق لخزين ــة أكب ــر ش ــركة بت ــرول فــي العال ــم ش ــركة الزي ــت

فــي المملك ــة وخارجه ــا .وتح ــت قيادت ــه ت ــم تموي ــل أكث ــر م ــن 25

العربي ــة الس ــعودية (ارامك ــو) وتقاع ــد م ــن الش ــركة بع ــد خب ــرة

مليــار دوالر وإصــدار صكــوك بقيمــة  3مليــار دوالر لتلــك المشــاريع.

امت ــدت أكث ــر م ــن  34عام ــاً .

كمــا شــغل رئاســة مجلــس إدارة شــركة أرامكــو الســعودية للتأميــن

كمــا كان مســؤوال عــن إدارة المخاطــر الماليــة المختلفة فــي أرامكو

(ســتيلر) وعضويــة مجالــس إدارة العديــد مــن الشــركات المملوكــة

الســـعودية والحـــد مـــن أثارهـــا علـــى الشـــركة ،وإدارة واســـتثمار

لش ــركة أرامك ــو الس ــعودية والش ــركات المش ــتركة التابع ــة له ــا،

أم ــوال الش ــركة والمعاش ــات باإلضاف ــة ال ــى ع ــدد م ــن الش ــركات

داخ ــل المملك ــة وخارجه ــا باإلضاف ــة لمش ــاركته بعضوي ــة العدي ــد

التابعـــة ،وإدارة برامـــج التأميـــن للشـــركة ،وإدارة برامـــج التمويـــل

م ــن اللج ــان االستش ــارية والتنفيذي ــة.
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مجلس اإلدارة (تتمة)
أ .طالل ابراهيم القضيبي
• عضو مجلس اإلدارة

• عضو مجموعة التخطيط اإلستراتيجي
• عضو اللجنة التنفيذية

• عضو لجنة الترشيحات والمكافآت
عض ــو مجل ــس إدارة بن ــك الري ــاض من ــذ ع ــام 2016م ،حاص ــل عل ــى
درجـــة البكالوريـــوس فـــي إدارة األعمـــال مـــن جامعـــة بورتالنـــد

أ .محمد طالل النحاس
• عضو مجلس اإلدارة

• عضو مجموعة التخطيط اإلستراتيجي

ممثـــا
عضـــو مجلـــس إدارة بنـــك الريـــاض منـــذ عـــام 2016م،
ً

للمؤسســـة العامـــة للتقاعـــد ،حاصـــل علـــى درجـــة البكالوريـــوس

فـــي المحاســـبة مـــن جامعـــة الملـــك ســـعود وبرنامـــج اإلدارة
التنفيذيــة مــن جامعــة ميتشــغان بالواليــات المتحــدة األمريكيــة،
ولديـــه خبـــرة طويلـــة تناهـــز  32عامـــاً فـــي المجـــال المصرفـــي

الحكومي ــة ودرج ــة الماجس ــتير فــي االقتص ــاد م ــن جامع ــة جن ــوب

وتطويـــر األعمـــال.

تناهـــز  30عامـــاً فـــي مجـــال االســـتثمار والبنـــوك والمصرفيـــة

يش ــغل حالي ــاً منص ــب محاف ــظ المؤسس ــة العام ــة للتقاع ــد ،كم ــا

كاليفورني ــا بالوالي ــات المتح ــدة االمريكي ــة .لدي ــه خب ــرة طويل ــة
الدولي ــة حي ــث ش ــغل منص ــب الرئي ــس التنفي ــذي لبن ــك الري ــاض
من ــذ ع ــام 2002م إلــى 2016م ،كم ــا ش ــغل ع ــدة مناص ــب منه ــا
رئي ــس وعض ــو مجل ــس المديري ــن فــي الري ــاض المالي ــة ،وعضوي ــة
بع ــض م ــن مجال ــس إدارات المؤسس ــات المالي ــة الخارجي ــة

يشـــغل منصـــب رئيـــس مجلـــس إدارة اســـما كابتـــال (ASMA
 ،)Capitalشـــركة االســـتثمارات الرائـــدة ،شـــركة رزا والشـــركة
التعاونيـــة لالســـتثمار العقـــاري ،كمـــا يشـــغل عضويـــة مجالـــس
إدارات عديــد مــن الشــركات منهــا شــركة أعمــال الميــاه والطاقــة
الدوليـــة (أكـــوا بـــاور) ،شـــركة االتصـــاالت الســـعودية (،)STC
الشـــركة الســـعودية للصناعـــات األساســـية (ســـابك) ،المركـــز
الوطن ــي للتخصي ــص والمؤسس ــة العام ــة للتأمين ــات االجتماعي ــة

أ .عبدالرحمن أمين جاوه
• عضو مجلس اإلدارة

• رئيس اللجنة التنفيذية

• عضو مجموعة التخطيط اإلستراتيجي
عضــو مجلــس إدارة بنــك الريــاض منــذ عــام 2016م ،ممثــا لصنــدوق
االس ــتثمارات العام ــة .حاص ــل عل ــى درج ــة البكالوري ــوس فــي إدارة
األعم ــال الدولي ــة م ــن جامع ــة اوهاي ــو وبرنام ــج االدارة المتقدم ــة
فـــي إدارة األعمـــال مـــن هارفـــرد بالواليـــات المتحـــدة االمريكيـــة،
ولدي ــه خب ــرة واس ــعة فــي مج ــال أعم ــال البن ــوك واالس ــتثمار.
يش ــغل حالي ــاً منص ــب رئي ــس مجل ــس إدارة الش ــركة الس ــعودية
للعـــدد واألدوات (ســـاكو).

أ .محمد عبدالعزيز العفالق
• عضو مجلس اإلدارة

• رئيس لجنة إدارة المخاطر
• عضو اللجنة التنفيذي

عض ــو مجل ــس إدارة بن ــك الري ــاض من ــذ ع ــام 2004م ،حاص ــل عل ــى
درجـــة البكالوريـــوس فـــي اإلدارة الصناعيـــة مـــن جامعـــة الملـــك
فه ــد للبت ــرول والمع ــادن ودرج ــة الماجس ــتير فــي إدارة األعم ــال
مــن جامعــة ســانت إدوارد أوســتن بالواليــات المتحــدة األمريكيــة،
ولدي ــه خب ــرة واس ــعة فــي مج ــاالت اإلدارة واالس ــتثمار.
يشــغل حاليــاً منصــب رئيــس اللجنــة التنفيذيــة لمجموعــة شــركات
الحس ــين والعفال ــق ،الرئي ــس التنفي ــذي لمجموع ــة م ــن الش ــركات
التابع ــة لش ــركة أه ــداف القابض ــة ،وعض ــو مجل ــس إدارة فــي عدي ــد
م ــن الش ــركات وع ــدد م ــن الجمعي ــات واللج ــان االجتماعي ــة
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أ .محمد عمير العتيبي

أ .نادر ابراهيم الوهيبي

• عضو مجلس اإلدارة

• عضو مجلس اإلدارة

• عضو لجنة إدارة المخاطر

• عضو اللجنة التنفيذية

ممثـــا
عضـــو مجلـــس إدارة بنـــك الريـــاض منـــذ عـــام 2016م
ً

ممثـــا
عضـــو مجلـــس إدارة بنـــك الريـــاض منـــذ عـــام 2011م
ً

فـــي إدارة االعمـــال مـــن جامعـــة وســـترن ميتشـــغان ،برنامـــج

البكالوريـــوس مـــع مرتبـــة الشـــرف فـــي التأميـــن مـــن جامعـــة

اإلدارة المتقدمـــة مـــن هارفـــرد ،برنامـــج اإلدارة التنفيذيـــة مـــن

أنديانـــا الحكوميـــة بالواليـــات المتحـــدة االمريكيـــة ودرجـــة

جامعـــة متشـــغان بالواليـــات المتحـــدة االمريكيـــة ،وبرنامـــج

الماجســـتير فـــي سياســـات الحمايـــة االجتماعيـــة مـــن جامعـــة

اإلدارة االس ــتراتيجية البنكي ــة م ــن إنترناش ــونال – إيرلن ــدا ،لدي ــه

ماس ــترخت – هولن ــدا ،ولدي ــه خب ــرة واس ــعة فــي مج ــال أعم ــال

خبـــرة طويلـــة تناهـــز  30عامـــاً فـــي قطاعـــي النقـــل والبنـــوك.

الشـــركات والتخطيـــط والتطويـــر.

يشــغل حاليــاً منصــب رئيــس مجلــس إدارة شــركة الغــاز والتصنيــع

يشـــغل حاليـــاً منصـــب مســـاعد المحافـــظ للشـــؤون التأمينيـــة

األهلي ــة ،وعض ــو مجل ــس إدارة فــي عدي ــد م ــن الش ــركات منه ــا

فـــي المؤسســـة العامـــة للتأمينـــات االجتماعيـــة ،كمـــا يشـــغل

شـــركة اليمامـــة للصناعـــات الحديديـــة والشـــركة الســـعودية

عضوي ــة مجال ــس إدارات عدي ــد م ــن الش ــركات منه ــا ش ــركة جري ــر

إلعـــادة التأميـــن التعاونـــي

للتســـويق والشـــركة الســـعودية للصناعـــات األساســـية (ســـابك)

• عضو لجنة المراجعة

لصن ــدوق االس ــتثمارات العام ــة ،حاص ــل عل ــى درج ــة الماجس ــتير

• عضو لجنة الترشيحات والمكافآت
للمؤسس ــة العام ــة للتأمين ــات االجتماعي ــة ،حاص ــل عل ــى درج ــة

م .معتز قصي العزاوي
• عضو مجلس اإلدارة

• رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت
• عضو اللجنة التنفيذية

عض ــو مجل ــس إدارة بن ــك الري ــاض من ــذ ع ــام 2016م ،حاص ــل عل ــى

يشـــغل حاليـــاً عضويـــة مجالـــس إدارات عديـــد مـــن الشـــركات

درجـــة البكالوريـــوس فـــي هندســـة الحاســـب اآللـــي مـــن جامعـــة

منهــا مجموعــة صافــوال ،شــركة اســمنت العربيــة ،شــركة هرفــي

المل ــك س ــعود ،ولدي ــه خب ــرة طويل ــة تناه ــز  22عام ــاً فــي مج ــال

للخدمـــات الغذائيـــة ،وشـــركة اتحـــاد االتصـــاالت (موبايلـــي).

األعم ــال والتج ــارة واالس ــتثمار فــي األس ــواق والمعام ــات المالي ــة.

بنك الرياض
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اإلدارة العليا
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عبدالمجيد عبدهللا المبارك

طارق عبدالرحمن السدحان

ثالب علي الشمراني

محمد عبدهللا اليحيى

محمد عبدالعزيز أبو النجا

رياض عتيبي الزهراني

نادر سامي الكريع

مازن محمد خليفه

خالد وليد الخضير

عبدالمجيد عبدهللا المبارك

طارق عبدالرحمن السدحان

ثالب علي الشمراني

الرئيس التنفيذي

المالية

المخاطر

محمد عبدهللا اليحيى

محمد عبدالعزيز أبو النجا

رياض عتيبي الزهراني

العمليات والتقنية والخدمات
المساندة

مصرفية الشركات

مصرفية األفراد

نادر سامي الكريع

مازن محمد خليفة

خالد وليد الخضير

الخزانة واالستثمار

رأس المال البشري

التواصل وإثراء تجربة العمالء
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التقرير السنوي لمجلس اإلدارة

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م
يســـر مجلـــس إدارة بنـــك الريـــاض أن يتقـــدم بتقريـــره الســـنوي

ويمـــارس البنـــك نشـــاطه مـــن خـــال اإلدارات التشـــغيلية

للس ــادة المس ــاهمين ع ــن أداء البن ــك وش ــركاته التابع ــة للع ــام
ً
المنتهـــي فـــي  31ديســـمبر 2018م ،متضمنـــا معلومـــات حـــول

الرئيســـية التاليـــة:

أنش ــطة البن ــك وأه ــم إنجازات ــه واس ــتراتيجياته ونتائج ــه المالي ــة
ومجل ــس اإلدارة ولجان ــه المختلف ــة ،ومعلوم ــات أخ ــرى مكمل ــة
ته ــدف إل ــى تلبي ــة احتياج ــات مس ــتخدم ه ــذا التقري ــر.

قطـــاع األفـــراد :يقـــدم الخدمـــات المصرفيـــة لألفـــراد عـــن طريـــق
شــبكة فروعــه المنتشــرة فــي المملكــة والمراكــز الخاصــة بالمصرفية
الماســية والذهبيــة والفضيــة .كمــا يخــدم القطــاع عمــاء المصرفيــة
الخاص ــة والش ــركات الصغي ــرة والمتوس ــطة الحج ــم.

أنشطة البنك الرئيسة

يقـــوم بنـــك الريـــاض بشـــكل رئيـــس بجميـــع األعمـــال المصرفيـــة

ســـواء لحســـابه أو لحســـاب الغيـــر فـــي المملكـــة
واالســـتثمارية
ً

قط ــاع خدم ــات االس ــتثمار والوس ــاطة :يق ــدم خدم ــات إدارة
االســـتثمار ،وأنشـــطة إدارة األصـــول المرتبطـــة بخدمـــات التعامـــل،

العربيــة الســعودية وخارجهــا ،حيــث يقــدم مجموعــة متكاملــة مــن

واإلدارة ،والترتي ــب ،وتقدي ــم المش ــورة ،وحف ــظ األوراق المالي ــة.

األنشــطة والمشــاريع التجاريــة والصناعيــة ،ومشــاريع البنيــة التحتية

قطـــاع الشـــركات :يقـــدم الخدمـــات المصرفيـــة للشـــركات

الخدم ــات المصرفي ــة للش ــركات واألف ــراد ،ويق ــوم بتموي ــل كاف ــة
فرعــا داخــل المملكــة،
مــن خــال شــبكة فروعــه البالــغ عددهــا ً 340

وفـــرع لنـــدن بالمملكـــة المتحـــدة ،ووكالـــة هيوســـتن بالواليـــات
المتحــدة األمريكيــة ،ومكتــب تمثيلــي فــي ســنغافورة .كمــا يقــوم
البنــك مــن خــال شــركة الريــاض الماليــة المملوكــة بالكامــل للبنــك

بتقدي ــم مجموع ــة متنوع ــة م ــن خدم ــات إدارة األص ــول والمصرفي ــة

االس ــتثمارية ،كم ــا يعم ــل عل ــى تلبي ــة احتياج ــات األف ــراد بتوفي ــر

خدمـــات الوســـاطة فـــي أســـواق المـــال ،باإلضافـــة إلـــى مجموعـــة
واس ــعة م ــن خدم ــات االس ــتثمار والصنادي ــق االس ــتثمارية.

ويتعامـــل بشـــكل أســـاس بالحســـابات الجاريـــة ،والودائـــع الخاصـــة
بالشـــركات ،وتقديـــم القـــروض والحســـابات الجاريـــة المدينـــة،

والتســـهيالت االئتمانيـــة األخـــرى ،والمنتجـــات المشـــتقة.
قطـــاع الخزانـــة واالســـتثمار :يقـــدم خدمـــات أســـواق المـــال،
وخدمـــات المتاجـــرة ،وخدمـــات الخزانـــة ،وكذلـــك إدارة المحافـــظ
االســـتثمارية للبنـــك.

بيان تأثير كل قطاع من قطاعات البنك في حجم األعمال ،وإسهامها في نتائج 2018م:
بآالف الرياالت السعودية

القطاع

صافي الربح

النسبة

قطاع األفراد

570,492

%12

قطـاع خدمات االستثمار والوساطة*

225,163

%5

قطاع الشركات

1,952,206

%41

قطـــــاع الخزانة واالستثمار

1,968,224

%42

اإلجمالـي**

4,716,085

100%

* يمثل شركة الرياض المالية.
** تأثير الشركات التابعة األخرى في نتائج البنك غير جوهرية.
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لعام 2018م
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االستراتيجية واألهداف

يواصـــل بنـــك الريـــاض تركيـــزه علـــى المســـاهمة فـــي دعـــم
االقتصـــاد الوطنـــي واالســـتمرار فـــي تعزيـــز دوره فـــي دعـــم
األعم ــال داخ ــل المملك ــة .إضاف ــة إلــى مس ــاهمة مكات ــب وف ــروع

وتسعى تلك المحاور إلى تحقيق األهداف التالية:
• أن يصبح بنك الرياض البنك الرقمي الرائد في المملكة.
• رفـــع إيـــرادات البنـــك ،مـــن خـــال رفـــع مبيعـــات قطاعـــات
الخدمـــات المصرفيـــة لألفـــراد والشـــركات.

البن ــك فــي كل م ــن لن ــدن وهيوس ــتن وس ــنغافورة فــي تطوي ــر

• تطوي ــر وتعزي ــز الخدم ــات المقدم ــة لعم ــاء المصرفي ــة الخاص ــة

األعمـــال التجاريـــة مـــع المملكـــة العربيـــة الســـعودية.

والمصرفيـــة الماســـية ،والقطـــاع الحكومـــي ،وقطـــاع المنشـــآت

وقـــد حافـــظ البنـــك فـــي عـــام 2018م علـــى ريادتـــه فـــي مجـــال
الخدمـــات المصرفيـــة للشـــركات ،وتميـــز بشـــكل خـــاص فـــي
منتجـــات تمويـــل التجـــارة ،وتشـــغيل شـــبكة فروعـــه لخدمـــة
عمالئ ــه فــي المملك ــة .وت ــم تكثي ــف الجه ــود لتطوي ــر المصرفي ــة
الرقميـــة عبـــر اســـتخدام تقنيـــات جديـــدة ومطـــورة ،وســـيواصل
البن ــك اس ــتثماره فــي ه ــذا المج ــال لمواكب ــة تطلع ــات عمالئ ــه.
وبالرغـــم مـــن التحديـــات الحاليـــة فـــي البيئـــة االقتصاديـــة
فرصـــا مـــن منظـــور
والتنافســـية إال أن البنـــك يـــرى أن هنـــاك
ً

رؤي ــة المملك ــة  2030وم ــا تحمل ــه م ــن خارط ــة طري ــق اقتصادي ــة
طموح ــة وذل ــك بالتركي ــز عل ــى القطاع ــات الت ــي أولته ــا الرؤي ــة
اهتمام ــاً خاص ــاً  ،كم ــا أن بن ــك الري ــاض يس ــتمد قوت ــه م ــن قاع ــدة

عمالئ ــه المخلصي ــن الذي ــن يثق ــون فــي البن ــك لتلبي ــة احتياجاته ــم
الماليـــة والمصرفيـــة.
كم ــا ش ــهد ع ــام 2018م انط ــاق اإلج ــراءات التنفيذي ــة لتفعي ــل

الصغي ــرة والمتوس ــطة.
• تطويـــر عمليـــات البيـــع الشـــامل بيـــن كافـــة قطاعـــات البنـــك
المختلفـــة.
• تطوي ــر مس ــتوى الخدم ــات المقدم ــة للعم ــاء ،والتركي ــز عل ــى
خدم ــة العم ــاء.
ويتطلـــع البنـــك مـــن خـــال اســـتراتيجية  2022إلـــى تعزيـــز
مكانتـــه فـــي صـــدارة القطـــاع المصرفـــي الســـعودي مـــن خـــال
زيـــادة حصتـــه الســـوقية ،ومضاعفـــة نســـب النمـــو فـــي األربـــاح
وااليـــرادات ،وتطويـــر وتحســـين خدماتـــه ومنتجاتـــه المصرفيـــة.
ـــو ِل الرقمـــي ،وأتمتـــة جميـــع
وســـيواصل البنـــك خططـــه َ
للت َح ُّ
معامالتـــه المصرفيـــة ،وتوســـيع انتشـــاره فـــي كافـــة مناطـــق
المملكـــة مـــن خـــال أجهـــزة الصـــراف اآللـــي والفـــروع الرقميـــة،
كمـــا سيســـعى إلـــى توســـيع قاعـــدة المســـتفيدين مـــن برامـــج
ومبـــادرات خدمـــة المجتمـــع ،وتعزيـــز شـــراكته مـــع المؤسســـات

اســـتراتيجية بنـــك الريـــاض  ،2022والتـــي تهـــدف ألن يكـــون

والجمعيـــات الخيريـــة واإلنســـانية.

اســـتراتيجية البنـــك علـــى أربعـــة محـــاور رئيســـية ،وهـــي:

أمـــا موظفـــو بنـــك الريـــاض فســـيكون لهـــم نصيـــب وافـــر مـــن

بنـــك الريـــاض الخيـــار األول للعمـــاء المســـتهدفين .وترتكـــز

االهتمـــام ،حيـــث يســـتمر البنـــك فـــي الســـعي نحـــو تطويـــر
 .1التركيـــز علـــى العمـــاء :م ــن خ ــال تقدي ــم منتج ــات لألف ــراد
والش ــركات بجمي ــع احتياجاته ــم ،حي ــث يعتب ــر رض ــا العم ــاء ،ه ــو

مقي ــاس النج ــاح المش ــترك الرئي ــس لجمي ــع إدارات البن ــك.

 .2االبتـــكار :بمـــا يلبـــي احتياجـــات العمـــاء ،وتقديـــم خدمـــات
مميـــزة لهـــم.

 .3رفع اإلنتاجية :بما يساهم في إثراء تجربة العميل.

 .4التركي ــز عل ــى بيئ ــة العم ــل :لضم ــان أفض ــل الممارس ــات الت ــي
تع ــود بالنف ــع عل ــى موظفــي البن ــك وعمالئ ــه.

مهاراته ــم ،وتعزي ــز قدراته ــم ،وتحس ــين بيئ ــة العم ــل ،فه ــم ث ــروة
البن ــك الحقيقي ــة التــي يوليه ــا ج ــل اهتمام ــه ،وق ــد انعك ــس ه ــذا
االهتمـــام علـــى زيـــادة اإلنتاجيـــة وتحقيـــق نتائـــج ماليـــة جيـــدة.
جدي ــر بالذك ــر أن فــي  24ديس ــمبر 2018م أعل ــن البن ــك ع ــن الب ــدء
فـــي مناقشـــات مبدئيـــة مـــع البنـــك األهلـــي التجـــاري لدراســـة
علم ــا أن الدخ ــول فــي ه ــذه المناقش ــات ال يعنــي
اندم ــاج البنكي ــنً .

بالضــرورة أن عمليــة االندمــاج ســوف تتــم بيــن الطرفيــن ،وفــي حــال
ت ــم االتف ــاق عل ــى االندم ــاج؛ فس ــيخضع ذل ــك لش ــروط وموافق ــات
الجهـــات الرقابيـــة المعنيـــة فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية
وموافق ــة الجمعي ــة العام ــة غي ــر العادي ــة ل ــكال البنكي ــن.
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الشركات التابعة
الشركة
التابعة

رأس المال
بالريال

إجمالي عدد نسبة
الملكية
األسهم*

النشاط الرئيسي الدولة محل الدولة محل
النشاط
التأسيس

شركة الرياض
المالية

200,000,000

20,000,000

100%

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

المملكة
العربية
السعودية

المملكة العربية
السعودية

شركة إثراء
الرياض العقارية

10,000,000

1,000,000

100%

مسك وإدارة
األصول المقدمة من
العمالء على سبيل
الضمانات ،وبيع
وشراء العقارات،
لألغراض التمويلية
التي أنشئت من
أجلها الشركة.

المملكة
العربية
السعودية

المملكة العربية
السعودية

شركة الرياض
لوكالة التأمين

500,000

50,000

100%

تعمل كوكيل بيع
منتجات التأمين،
المملوكة والمدارة
من قبل شركة تأمين
رئيسية أخرى.

المملكة
العربية
السعودية

المملكة العربية
السعودية

شركة كيرزون
ستريت بروبيرتيز
ليميتد

12,738

2,000

100%

شركة مؤسسة
لغرض خاص وذلك
المتالك العقارات.

جزيرة مان

المملكة
المتحدة

شركة الرياض
لألسواق المالية

187,500

50,000

100%

القيام بمعامالت
المشتقات المالية،
واتفاقيات إعادة
الشراء ،مع األطراف
الدولية نيابة عن بنك
الرياض.

جزر كايمان

المملكة العربية
السعودية

الم ْص ِد َرة ماعدا ما يخص شركة الرياض لألسواق المالية حيث تم إصدار سهم واحد ويحتفظ به البنك.
*يمثل إجمالي األسهم ُ
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وفيما يلي تفصيل الشركات التابعة:
 - 1شركة الرياض المالية :

الريـــاض الماليـــة هـــي شـــركة مســـاهمة مقفلـــة بـــرأس مـــال
مق ــداره  200ملي ــون ريـ ــال ،مملوك ــة بالكام ــل لبن ــك الري ــاض
ومرخص ــة م ــن هيئ ــة الس ــوق المالي ــة لتقدي ــم خدم ــات التعام ــل
بصفـــة أصيـــل ووكيـــل ،ومتعهـــد بالتغطيـــة ،والترتيـــب،
واإلدارة ،وتقديـــم المشـــورة ،والحفـــظ لـــأوراق الماليـــة،
ومقرهـــا الرئيـــس الريـــاض.
مــن أهــم أهدافهــا االبتــكار وتطويــر المنتجــات االســتثمارية التــي
تلبـــي احتياجـــات شـــرائح مختلفـــة مـــن عمالئهـــا المســـتثمرين.
ّ
وكان ــت أه ــم اإلنج ــازات فــي 2018م ،مايل ــي:
• تغطيـــة زيـــادة رأس مـــال الريـــاض ريـــت ليصـــل إلـــى
 1.6مليار ريال.
• ُص ِّن َ
ـــف صنـــدوق الريـــاض لألســـهم الســـعودية وصنـــدوق
الريـــاض لألســـهم القياديـــة كأفضـــل صندوقيـــن مـــن حيـــث
األداء خـــال النصـــف األول مـــن عـــام 2018م.
• تج ــاوز أداء المحاف ــظ االس ــتثمارية الخاص ــة متوس ــط األداء
للمحاف ــظ.
• إطالق الصندوق العقاري الدولي.
• إطالق منتج اإلقراض بالهامش.
• احتلـــت الريـــاض الماليـــة المركـــز الثالـــث مـــن حيـــث عـــدد
الصناديـــق العامـــة والخاصـــة حســـب تقاريـــر هيئـــة الســـوق
الماليـــة.
• حصلــت الشــركة علــى جائزتيــن مــن تومســون رويتــرز علــى
مســتوى الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا ،وهــي:
LIPPER FUND AWARD – GLOBAL ISLAMIC
RIYAD GLOBAL EQUITY FUND
)BEST FUND OVER 10 YEARS (EQUITY GLOBAL
– LIPPER FUND AWARD – MENA MARKETS
DOMESTIC FUNDS
RIYAD GLOBAL EQUITY FUND
)BEST FUND OVER 10 YEARS (EQUITY GLOBAL
كمـــا تتميـــز المصرفيـــة االســـتثمارية للشـــركات لـــدى

الريـــاض الماليـــة بالكفـــاءات المتمرســـة فـــي مجـــال تقديـــم
ّ
كافـــة
االستشـــارات الماليـــة المتخصصـــة التـــي تغطـــي
المصرفيـــة االســـتثمارية ،ومنهـــا إدارة طـــرح
نشـــاطات
ّ

الصكـــوك ،والســـندات ،وأســـهم الشـــركات ،باإلضافـــة إلـــى

وقـــد عملـــت إدارة الوســـاطة وخدمـــات التوزيـــع علـــى توفيـــر
األدوات الالزم ــة لتحلي ــل البيان ــات ،والت ــي تس ــاعد المس ــتثمرين
حالي ــا عل ــى تطوي ــر حل ــول
عل ــى اتخ ــاذ قراراته ــم .وتعم ــل اإلدارة
ً

تقنيـــة تســـمح باســـتقطاب عمـــاء جـــدد عـــن طريـــق المنصـــة
مباشـــرة ومـــن غيـــر الحاجـــة لزيـــارة فـــروع البنـــك
اإللكترونيـــة
ً
أو مراكـــز الشـــركة ممـــا سيســـاهم فـــي تقديـــم خدمـــة أفضـــل
للعمـــاء ،وفـــي الوقـــت ذاتـــه ُيحســـن الكفـــاءة التشـــغيلية.
فيم ــا يخ ــص خدم ــات الوس ــاطة الدولي ــة :اس ــتمر األداء المتمي ــز
لخدمــات تــداول األســهم الدوليــة وإضافــة العديــد مــن الخدمــات
مثــل البحــوث والتحليــات البيانيــة ،حيــث تضاعــف عــدد العمــاء
وتضاع ــف صافــي الرب ــح المحق ــق م ــن ه ــذه الخدم ــة.
وفـــي مجـــال خدمـــات الوســـاطة المحليـــة :اســـتقطب منتـــج
الت ــداول بالهام ــش الكثي ــر م ــن العم ــاء حي ــث أدى لزي ــادة ع ــدد
المس ــتثمرين المس ــتفيدين م ــن ه ــذا المنت ــج ،كم ــا اس ــتمر تعزي ــز
ـــو ُّر ِق األســـهم المحليـــة بالتعـــاون مـــع بنـــك الريـــاض،
منتـــج تَ َ

والـــذي ســـاهم بشـــكل ملحـــوظ فـــي تعزيـــز ربحيـــة خدمـــات
التـــداول المحليـــة.
كم ــا تق ــدم الش ــركة خدم ــات أمي ــن الحف ــظ المحلي ــة و الدولي ــة
لجميـــع األوراق الماليـــة.
وقـــد عملـــت إدارة الثـــروات خـــال العـــام علـــى اســـتمرار تعزيـــز
مفه ــوم الثقاف ــة االس ــتثمارية ل ــدى عمالئه ــا م ــن خ ــال خدم ــة
«االستشـــارات االســـتثمارية» ذات القيمـــة المضافـــة والتـــي
تقدمهـــا الشـــركة لكبـــار العمـــاء فـــي إطـــار مـــن الخصوصيـــة
واالحترافيـــة عبـــر ثالثـــة مراكـــز فـــي كل مـــن الريـــاض ،والخبـــر،
وج ــدة ،وذل ــك لمس ــاعدتهم عل ــى تحدي ــد خياراته ــم االس ــتثمارية
بدقـــة وعنايـــة ،ممـــا كان لـــه أثـــر ملمـــوس علـــى نمـــو نشـــاط
الشـــركة فـــي مجالـــي إدارة األصـــول وخدمـــات الوســـاطة.
وتقــدم الشــركة خدماتهــا عبــر  14مركـ ًـزا و  3مراكــز إلدارة الثــروات.
وعبــر قنــوات الهاتــف ،و«الريــاض الماليــة أون اليــن» ،وفــروع بنــك
والص َّرافــات اآلليــة لبنــك الريــاض أيضــاً .
الريــاض ،وتطبيــق الجــوال،
َّ

الخدمـــات االستشـــارية فـــي مجـــال االندمـــاج واالســـتحواذ،
الم َه ْي َكلَ ـــة.
وعمليـــات التمويـــل ُ
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 - 2شركة إثراء الرياض العقارية :

ملخص ألعمال مجموعات وقطاعات األعمال للبنك:

شـــركة ذات مســـؤولية محـــدودة ،مملوكـــة بالكامـــل لبنـــك

اس ــتكما ًال لمس ــيرته ودعم ــاً لجه ــوده فــي التركي ــز عل ــى تطوي ــر

رأس ماله ــا المدف ــوع  10ماليي ــن ريـ ــال س ــعودي ،موزع ــة عل ــى

2018م م ــن تحقي ــق ع ــدد م ــن اإلنج ــازات لأله ــداف الت ــي تبناه ــا

الري ــاض ومس ــجلة بالمملك ــة ،ومقره ــا الرئي ــس الري ــاض ،ويبل ــغ

عــدد مليــون ســهم ،بقيمــة اســمية للســهم  10ريـــاالت ســعودية.
وته ــدف الش ــركة إل ــى القي ــام بخدم ــات مس ــك وإدارة األصـ ــول

المفرغـــة للمالـــك وللغيـــر كضمانـــات ،وبيـــع وشـــراء العقـــارات،
ُ

لألغـــراض التمويليـــة التـــي تأسســـت مـــن أجلهـــا.

 - 3شركة الرياض لوكالة التأمين :

ش ــركة الري ــاض لوكال ــة التأمي ــن ،هــي ش ــركة ذات مس ــؤولية
محـــدودة ،مملوكـــة بالكامـــل لبنـــك الريـــاض ويبلـــغ رأس
مســـجلة
مالهـــا  500ألـــف ريــــال ،مدفوعـــة بالكامـــل ،وهـــي
ّ
فــي المملك ــة ،ومقره ــا الرئي ــس الري ــاض ،وته ــدف الش ــركة
إلــى تس ــويق وبي ــع منتج ــات التأمي ــن الت ــي توفره ــا الش ــركة
العالميـــة للتأميـــن التعاونـــي إلـــى بنـــك الريـــاض ولعمالئـــه
مـــن األفـــراد والشـــركات ،مـــع إمكانيـــة توســـيع أنشـــطتها
لتشـــمل عمـــاء ســـوق التأميـــن الســـعودي .قامـــت شـــركة
الريـــاض لوكالـــة التأميـــن بتوقيـــع اتفاقيـــة تأميـــن مصرفـــي
مـــع الشـــركة العالميـــة للتأميـــن التعاونـــي ،واتفاقيـــة توزيـــع
منتج ــات التأمي ــن م ــع بن ــك الري ــاض ،وق ــد حصل ــت عل ــى كاف ــة
الموافق ــات الالزم ــة م ــن مؤسس ــة النق ــد العربــي الس ــعودي
لمزاولـــة نشـــاطها.
فـــي عـــام 2018م تمكنـــت شـــركة الريـــاض لوكالـــة التأميـــن
م ــن تفعي ــل دوره ــا بش ــكل ممي ــز ،حي ــث عمل ــت عل ــى تجدي ــد
المظـــات التأمينيـــة لتغطيـــة منتجـــات التمويـــل العقـــاري،
ومنتجـــات مركـــز تمويـــل التجـــارة ،وأعمـــال الـــدرع االئتمانـــي
لبطاقـــات االئتمـــان الخاصـــة بالبنـــك.

 -4شركة كيرزون بروبيرتيز ستريت ليميتد:

ش ــركة كي ــرزون بروبيرتي ــز س ــتريت ليميت ــد مملوك ــة بالكام ــل
لبن ــك الري ــاض ومؤسس ــة فــي جزي ــرة م ــان لغ ــرض خ ــاص وذل ــك
المت ــاك العق ــارات فــي المملك ــة المتح ــدة.

 -5شركة الرياض لألسواق المالية:
شـــركة الريـــاض لألســـواق الماليـــة مرخصـــة فـــي جـــزر كايمـــان
– دول ــة تحظ ــى بصالحي ــة المقاص ــة وإع ــان اإلف ــاس ،تخت ــص
الش ــركة بتنفي ــذ معام ــات المش ــتقات المالي ــة م ــع األط ــراف
الدوليـــة نيابـــة عـــن بنـــك الريـــاض.

تقرير مجلس اإلدارة
لعام 2018م

الخدمــات والمنتجــات المصرفيــة الرئيســة ،تمكــن البنــك فــي عــام
وذل ــك م ــن خ ــال االس ــتمرار فــي اس ــتحداث منتج ــات وخدم ــات
متمي ــزة تلبــي احتياج ــات عم ــاء البن ــك وتع ــزز م ــن دوره الري ــادي
فـــي العديـــد مـــن األنشـــطة المصرفيـــة .وقـــد تنوعـــت إنجـــازات

البن ــك فــي مختل ــف قطاعات ــه وأنش ــطته ،لتش ــمل م ــا يل ــي:

الخدمات المصرفية لألفراد

اســـتمر قطـــاع مصرفيـــة األفـــراد فـــي تقديـــم مجموعـــة مـــن
الخدمـــات و المنتجـــات الجديـــدة والمتنوعـــة والتـــي تلبـــي

احتياجـــات العمـــاء ،فقـــد أطلـــق البنـــك خـــال عـــام 2018م
ثالثـــة عشـــر مبـــادرة للدعـــم الســـكني بالتعـــاون مـــع وزارة
اإلســـكان وصنـــدوق التنميـــة العقاريـــة تهـــدف إلـــى تســـهيل

منـــح تمويـــل عقـــاري للمواطنيـــن المدرجيـــن ضمـــن قوائـــم
الـــوزارة أو الصنـــدوق.

و فـــي مجـــال القـــروض الشـــخصية ،طـــور البنـــك اإلجـــراءات
الخاص ــة بمن ــح منت ــج التموي ــل الش ــخصي ،حي ــث أصب ــح بمق ــدور
العميـــل طلـــب تمويـــل شـــخصي مـــن خـــال موقـــع البنـــك

اإللكترونـــي ،و أخـــذ الموافقـــة الفوريـــة علـــى منـــح القـــرض

إنجـــازا فـــي ســـبيل تحســـين
خـــال فتـــرة وجيـــزة ،ممـــا يعـــد
ً

تجربـــة العميـــل.

وفيمـــا يخـــص منتـــج تمويـــل الســـيارات ،أطلـــق البنـــك حملـــة
هامـــة تزامنـــت مـــع األوامـــر الملكيـــة بالســـماح بالقيـــادة
للمـــرأة الســـعودية ممـــا خلـــق مجـــا ًال لخدمـــة هـــذه الشـــريحة

ببرامـــج مخصصـــة لهـــا ،باإلضافـــة إلـــى تدشـــين منتـــج جديـــد

خـــاص بالســـيارات المســـتعملة ،و طـــرح العديـــد مـــن العـــروض
الخاصـــة و الحصريـــة مـــع وكالء ســـيارات عالميـــة.

أيضـــا منتـــج حســـاب االدخـــار
كمـــا أطلـــق البنـــك خـــال العـــام ً

المتوافـــق مـــع أحـــكام الشـــريعة اإلســـامية ،والـــذي يشـــجع
العمـــاء علـــى االدخـــار بشـــكل منظـــم وبصيغـــة تناســـب

مســـتقبال منتـــج
احتياجـــات العميـــل و تطلعاتـــه ،وســـيلحقه
ً
االدخـــار االســـتثماري والـــذي ســـيتم إطالقـــه بالتعـــاون مـــع
ش ــركة الري ــاض المالي ــة ،وال ــذي يش ــجع العم ــاء عل ــى االدخ ــار
واالســـتثمار علـــى المـــدى البعيـــد.

بنك الرياض
التقرير السنوي 2018م
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وعل ــى صعي ــد المدفوع ــات اإللكتروني ــة وتوج ــه البن ــك للتح ــول

ً
ـتكمال لتطوي ــر الخدم ــات فــي نظ ــام الف ــروع ،وبع ــد نج ــاح
واس ـ

شـــاملة ،فقـــد تـــم تفعيـــل خدمـــات «إيـــزي ترانســـفير»

الفـــرع والـــذي تـــم تنفيـــذه فـــي العـــام الســـابق ،أطلـــق البنـــك

الرقمـــي لتبســـيط تجربـــة العميـــل وتوفيـــر قنـــوات إلكترونيـــة
للحـــواالت الســـريعة مـــن خـــال أجهـــزة الصـــراف اآللـــي و«أون

الي ــن الري ــاض» ،كم ــا وت ــم تدش ــين تطبي ــق «إي ــزي ترانس ــفير»

للجـــوال بســـت لغـــات مختلفـــة لتخـــدم جميـــع الشـــرائح
المســـتهدفة مـــن هـــذا النشـــاط  ،ممـــا جعـــل عمليـــة تحويـــل

دوليــا تتــم فــي أي وقــت ومــن أي مــكان دون الحاجــة
األمــوال
ً

إلـــى زيـــارة الفـــرع.

عملي ــة تحس ــين تجرب ــة العمي ــل فــي فت ــح الحس ــاب ع ــن طري ــق
تحديثـــاً لنظـــام الفـــروع مـــن أجـــل تحديـــث بيانـــات العمـــاء،

وس ــوف يس ــاهم فــي تحس ــين تجرب ــة العمي ــل ورف ــع مس ــتوى
ج ــودة الخدم ــة.

أم ــا فيم ــا يخ ــص أجه ــزة الصــ ــرف اآلل ــي ،فقــ ــد بل ــغ إجمـ ــالي

منتشـــرا فـــي كافـــة أنحــــاء
جهــــازا
أجهــــزة البنـــك 2588
ً
ً
المملكــــة ،مــــن بينهـــا  14صـــــرافاً للعمــــات األجــــنبية .حيـــث

وبالنســـبة لمجـــال المدفوعـــات الرقميـــة وخيـــارات الدفـــع،

تتيـــــح أجهـــزة الصـــرف اآللـــي لعمـــاء بنـــك الريـــاض وعمـــاء

إلكترونيـــا باســـتخدام
بإطـــاق خدمـــة « »Riyad Payللدفـــع
ً

المصـــرفية علــى مـــدار  24سـاعـــة ،ومــن عــدة مواقـــع مختلفــة.

ً
ـتكمال لخي ــارات الدف ــع الرقم ــي الت ــي ب ــدأت ع ــام 2017م
واس ـ

بطاقـــة االئتمـــان ،أتـــاح البنـــك خاصيـــة المدفوعـــات الرقميـــة
وذلـــك باســـتخدام بطاقـــة الصـــراف اآللـــي (مـــدى) .وذلـــك

تماشـــيا مـــع مبـــادرة مؤسســـة النقـــد العربـــي الســـعودي
ً
ً
واســـتكمال للتحـــول
بإطـــاق محفظـــة مـــدى«. »MADA Pay

ابتـــكارا ،ســـوف
الرقمـــي ورؤيـــة البنـــك بـــأن يكـــون األكثـــر
ً
يعمـــل البنـــك علـــى توفيـــر منتـــج محفظـــة «،»Apple Pay
وتماش ــياً م ــع توج ــه وزارة العم ــل أطل ــق البن ــك منت ــج بطاق ــة
الرواتـــب للعمالـــة المنزليـــة والتـــي توفـــر طريقـــة تحويـــل

روات ــب آمن ــة ومتط ــورة .كم ــا أظه ــر البن ــك اهتمام ــه بأصح ــاب
األعمـــال التجاريـــة المتوســـطة والصغيـــرة مـــن خـــال توفيـــر

بطاق ــة الحس ــاب الج ــاري للش ــركات والت ــي تحت ــوي عل ــى ع ــدة

مزايـــا ،منهـــا تخفيضـــات لـــدى عـــدد مـــن شـــركات الشـــحن
وتذاكـــر الســـفر.

البنـــوك األخــرى مــن حاملــي بطاقــات مـــدى إنجـــاز معـــامالتهم

كمـ ــا يحـ ــرص البن ــك عل ــى التواج ــد فــي العدي ــد م ــن الفعـ ــاليات
واألنشطـ ــة م ــن خ ــال توفي ــر أجهـ ــزة الص ــراف المتنقل ــة لتلبي ــة
احتيــــاجات عمالئـــه ومتطلباتهـــم.

كذلـــك قـــام البنـــك بتركيـــب  62جهـــاز إيـــداع للعمــــات

المعدنيـــة موزعـــــة علـــى الفــــروع بمختلـــف مناطــــق المملكـــة

تماشـــيا مـــع
بحيـــث يقبـــل كـافــــة الفئـــات المعدنيـــة ،وذلـــك
ً
مبـــادرة مؤسســـة النقـــد العربـــي الســـعودي.

المصرفية الماسية والذهبية

تتويجـــاً للنجاحـــات التـــي حققهـــا إطـــاق برنامـــج المصرفيـــة

الماســـية فـــي العـــام الســـابق ،فقـــد وصـــل عـــدد المراكـــز
المخصصـــة لهـــذه الشـــريحة مـــع نهايـــة عـــام 2018م ،إلـــى 22

مجهـــزا بأهـــم الخدمـــات و المزايـــا المصرفيـــة الراقيـــة،
مركـــزا
ً
ً

أمـــا فيمـــا يتعلـــق بتحســـين تجربـــة العمـــاء وزيـــادة والئهـــم،

كمـــا تـــم اســـتقطاب عـــدداً مـــن مـــدراء العالقـــة ذوي الخبـــرة

باســتخدامها فــي عمليــة الدفــع ،وكذلــك إمكانيــة تحويلهــا إلــى

المطلـــوب لتلبيـــة احتياجاتهـــم.

فقـــد تـــم تحســـين آليـــة اســـتبدال نقـــاط برنامـــج الوالء(حصـــاد)
برامـــج والء أخـــرى.

وعلـــى صعيـــد شـــبكة الفـــروع ،بلـــغ العـــدد اإلجمالـــي لفـــروع

البنـــك علـــى مســـتوى المملكـــة  340فرعـــاً  ،وافتتـــح البنـــك
فرعيـــن مســـتقلين إضافييـــن كمراكـــز للحـــواالت الســـريعة
«إيـــزي ترانســـفير» فـــي مواقـــع اســـتراتيجية بمدينـــة الريـــاض

بهـــدف توفيـــر المزيـــد مـــن المرونـــة والراحـــة للعمـــاء فـــي
تنفي ــذ عملياته ــم المالي ــة و لس ــهولة الوص ــول إلــى الخدم ــات
التـــي يقدمهـــا البنـــك.

بالتعامـــل مـــع عمـــاء هـــذه الشـــريحة ،وتقديـــم المســـتوى

وشـــهدت بدايـــات العـــام 2018م إطـــاق حملـــة تســـويقية

للكشـــف عـــن هويـــة المصرفيـــة الماســـية ومزاياهـــا ،ومـــن
خـــال هـــذه الحملـــة وجـــه البنـــك الدعـــوة إلـــى أكبـــر تجمـــع

لعم ــاء البن ــك م ــن الش ــريحة الماس ــية فــي مناط ــق المملك ــة
الرئيســـية للتعريـــف بالهويـــة الجديـــدة و الخدمـــات المقدمـــة

لهـــذه الشـــريحة.

وفيمـــا يخـــص المصرفيـــة الذهبيـــة ،فقـــد عمـــل البنـــك علـــى
زي ــادة ع ــدد مس ــؤوليها ،وافتت ــاح مكات ــب الخدم ــة فــي الف ــروع
لمنـــح العمـــاء أولويـــة وخصوصيـــة فـــي الخدمـــة.
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المصرفية الرقمية

• وفيم ــا يخ ــص برنام ــج المبيع ــات ،والس ــعي لرف ــع العائ ــدات

واصلـــت المصرفيـــة الرقميـــة فـــي عـــام 2018م تحقيـــق النتائـــج

طـــورت المصرفيـــة
بشـــكل خـــاص،
مـــن القنـــوات الرقميـــة
ٍ
َّ
ـددا م ــن الخدم ــات ،أهمه ــا :إمكاني ــة التقدي ــم عل ــى
الرقمي ــة ع ـ ً

واالبت ــكار .وم ــن أب ــرز اإلنج ــازات م ــا يل ــي:

ـا عــن إتاحــة
بشـ ٍ
ـكل فــوري مــن خــال «أون اليــن الريــاض» ،فضـ ً

اإليجابيـــة والمؤثـــرة خـــال رحلـــة البنـــك للتحـــول الرقمـــي فـــي
ظ ــل اس ــتراتيجيته الطموح ــة ليصب ــح الرائ ــد فــي المج ــال الرقمــي

• زي ــادة المبيع ــات م ــن خ ــال القن ــوات الرقمي ــة بنس ــبة ،%105

حيـــث ارتفـــع عـــدد الحســـابات اإلضافيـــة التـــي تـــم فتحهـــا مـــن
خـــال «أون اليـــن الريـــاض» أو موبايـــل الريـــاض بنســـبة %79
للحســـابات الجاريـــة ،وبنســـبة  %267لحســـابات االدخـــار .كمـــا

س ــجلت بطاق ــات االئتم ــان المباع ــة م ــن خ ــال القن ــوات الرقمي ــة
نمـــوا بمعـــدل .%65
ً

• تقديـــم خدمـــة «تمويلـــك الشـــخصي فـــي ثوانـــي» علـــى «أون
ـــد األولـــى مـــن نوعهـــا فـــي
اليـــن الريـــاض» ،وهـــي خدمـــة تُ َع ُ

ـــن العمـــاء مـــن تقديـــم طلـــب جديـــد
المملكـــة حيـــث تُ َم ِّك ُ
للتموي ــل الش ــخصي «أون الي ــن» ،ومعرف ــة كاف ــة تفاصيل ــه ،وم ــن
ثـــم الحصـــول علـــى موافقـــة التمويـــل الشـــخصي وذلـــك خـــال
ثـــوان معـــدودة.
ٍ

• إطـــاق خدمـــة (صوتـــك يكفـــي) ،وهـــي خدمـــة نوعيـــة فريـــدة

علـــى هاتـــف الريـــاض .حيـــث أصبـــح بإمـــكان العمـــاء تســـجيل

ـان
دخوله ــم ،والقي ــام بعملياته ــم المصرفي ــة بمرون ـ ٍـة تام ــة وأم ـ ٍ
مطل ــق عب ــر الجي ــل الجدي ــد م ــن هات ــف الري ــاض بصوته ــم فق ــط
ع ــن طري ــق بصم ــة الص ــوت واألوام ــر الصوتي ــة .حي ــث ُي ْع َت َب ـ ُـر بن ــك
الريـــاض البنـــك األول فـــي الشـــرق األوســـط الـــذي يقـــدم بصمـــة
معــا كأحــد أهــم مزايــا الجيــل الجديــد.
الصــوت واألوامــر الصوتيــة ً

• إطـــاق مبـــادرة خاصـــة للتعـــاون والعمـــل مـــع رواد األعمـــال

والشـــركات المتوســـطة والصغيـــرة المتخصصـــة فـــي مجـــال
التقنيـــة الماليـــة “ ، ”FinTechوذلـــك بهـــدف تحفيـــز االبتـــكار،
وتطويـــر الحلـــول ،والخدمـــات ،والمنتجـــات فـــي مجـــال التقنيـــة
ً
بشـــكل خـــاص علـــى
فضـــا عـــن حـــرص بنـــك الريـــاض
الماليـــة،
ٍ
الفعالــة فــي المســؤولية االجتماعيــة والمســاعدة فــي
المشــاركة
َ

تطوي ــر ودع ــم ُر َّواد األعم ــال فــي المملك ــة .وم ــن ناحي ــة أخ ــرى،

حالي ــا م ــع ع ـ ِ
ـدد م ــن رواد األعم ــال المحليي ــن
يعم ــل بن ــك الري ــاض
ً

والدوليي ــن باإلضاف ــة لكون ــه الش ــريك االس ــتراتيجي م ــع منصتي ــن

عالميتي ــن لالبت ــكار والتش ــغيل »Plug-and-Play« ،و «FinTech
 ،»Hiveوالتــي تســاعد علــى تحقيــق أهــداف االبتــكار علــى نطــاق

عالمـــي ،وتمكيـــن المؤسســـات الماليـــة مـــن االســـتفادة مـــن
التطـــور الرقمـــي المســـتمر ومواكبتـــه علـــى النطـــاق الدولـــي.
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بطاق ــة العمال ــة المنزلي ــة ،أو طل ــب إع ــادة التموي ــل الش ــخصي
خدمـــة طلـــب التمويـــل التأجيـــري للســـيارات عـــن طريـــق «أون

أيض ــا تطوي ــر خدم ــة (حس ــابك الثانــي
الي ــن الري ــاض» .كم ــا ت ــم ً

فــي ثوانــي) ،وخدم ــة ص ــراف العم ــات األجنبي ــة.

• ولتكثيـــف التعامـــات علـــى القنـــوات الرقميـــة ولتخفيـــف

الع ــبء عل ــى مس ــئولي الخدم ــة فــي الف ــروع ومراك ــز االتص ــال،

أتـــاح البنـــك الحصـــول علـــى عـــدد مـــن الخدمـــات التـــي يكثـــر

الطلـــب عليهـــا فـــي الفـــروع أو مراكـــز االتصـــال ،مـــن خـــال
القنـــوات الرقميـــة وذلـــك بالتعـــاون مـــع مصرفيـــة األفـــراد

مثـــل ،تحديـــث بيانـــات العمـــاء بضغطـــة زر ومـــن غيـــر الحاجـــة
لزي ــارة الف ــرع ،ورف ــع طلب ــات االعت ــراض عل ــى عملي ــات البطاق ــة

بشـــكل ذا تـــي مـــن خـــال
االئتمانيـــة أو بطاقـــة الصـــراف
ٍ
«أون الين الرياض».

مصرفية الشركات

تماش ـ ًـيا م ــع رؤي ــة المملك ــة  ،2030أب ــرم البن ــك ع ــدة ش ــراكات

اس ــتراتيجية م ــع مش ــاريع الدول ــة الضخم ــة والمرتبط ــة مباش ــرة

بالرؤيـــة ،حيـــث إن هـــذه الشـــراكات االســـتراتيجية ستســـاعد

الب َّنـــاء
علـــى نجـــاح هـــذه المشـــاريع ،كمـــا تعكـــس التعـــاون َ
بيـــن القطاعـــات الحكوميـــة والخاصـــة مـــع القطـــاع المصرفـــي،
وتســـاهم فـــي زيـــادة نســـبة الناتـــج المحلـــي.

ومـــن منطلـــق إثـــراء تجربـــة العميـــل ،يعتبـــر بنـــك الريـــاض مـــن
البن ــوك الرائ ــدة فــي تحفي ــز مب ــادرة «مجتم ــع ب ــا نق ــد» ،حي ــث
َف َّع َ
ـــل البنـــك دور مصرفيـــة العمليـــات الشـــاملة لتقديـــم حلـــول

وخدمــات إلكترونيــة مبتكــرة ومتنوعــة مــن إيــرادات ومدفوعــات،

إضاف ــة إلــى الخدم ــات المصرفي ــة التقليدي ــة واإلس ــامية ،والت ــي
تُ َي ِّســـر جميـــع التعامـــات المصرفيـــة للشـــركات والجهـــات
جـــزءا
الحكوميـــة ،كمـــا شـــارك البنـــك وبـــادر فـــي أن يكـــون
ً
وفع ـ ً
ـال فــي المنص ــات الحكومي ــة الخدمي ــة المختلف ــة،
أساس ـ ًـيا
َّ

والتـــي تعمـــل علـــى أتمتـــة كافـــة التعامـــات الحكوميـــة.

كم ــا أطل ــق البن ــك ع ــدة مش ــاريع لتطوي ــر أنظم ــة البن ــك التقني ــة
لتقدي ــم خدم ــات متمي ــزة للعم ــاء تلي ــق وتتماش ــى م ــع تط ــورات

الدول ــة المتس ــارعة.
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وخ ــال الع ــام 2018م ،تص ــدر بن ــك الري ــاض البن ــوك الس ــعودية

وتماشـــيا مـــع اســـتراتيجية البنـــك ومـــن أجـــل مواكبـــة
ً
التحـــول التقنـــي ،أطلـــق قطـــاع الخزانـــة واالســـتثمار خدمـــة

تخ ــدم مب ــادرات الدول ــة المتنوع ــة ،منه ــا عل ــى س ــبيل المث ــال

للش ــركات مم ــا ي ــؤدي ألتمت ــة دورة العم ــل وزي ــادة الكف ــاءة

كأحـــد روافـــد الدعـــم لعجلـــة التنميـــة االقتصاديـــة ،حيـــث

َر َّك ـ َـزت مصرفي ــة الش ــركات عل ــى تقدي ــم حزم ــة حل ــول مبتك ــرة
ال الحصـــر التركيـــز بفعاليـــة علـــى مبـــادرات قطاعـــات الحـــج،

والعمـــرة ،واإلســـكان ،والترفيـــه ،والتعليـــم ،والمواصـــات،
إضافـــة إلـــى تمويـــل المشـــاريع ،ودعـــم أعمـــال التصديـــر

والصناعـــة التـــي تســـاهم فـــي زيـــادة اإليـــرادات غيـــر النفطيـــة

للمملك ــة ،كذل ــك دع ــم البن ــك اس ــتراتيجية المملك ــة المتعلق ــة
باإلســـكان مـــن خـــال تمويـــل العديـــد مـــن مشـــاريع اإلســـكان

للمقاوليـــن والمطوريـــن العقارييـــن ،وتقديـــم كافـــة الحلـــول

التمويلي ــة له ــا .وق ــد ح ــاز بن ــك الري ــاض عل ــى أكب ــر ع ــدد م ــن
المقترضيـــن فـــي برنامـــج كفالـــة بتمويـــل  %35مـــن المنشـــآت
الصغيـــرة والمتوســـطة خـــال عـــام 2018م.

قطاع الخزانة واالستثمار

قــام قطــاع الخزانــة واالســتثمار بــإدارة احتياجــات الســيولة للبنــك

بكفـــاءة عاليـــة مـــن خـــال اســـتقطاب ودائـــع العمـــاء بتكلفـــة

إلكترونيـــة جديـــدة لتنفيـــذ بيـــع وشـــراء العمـــات األجنبيـــة
والقـــدرة التنافســـية.

وبالرغـــم مـــن التحديـــات االقتصاديـــة فـــي عـــام 2018م ،تمكـــن
قط ــاع الخزان ــة واالس ــتثمار م ــن تحقي ــق أداء متمي ــز للع ــام الثانــي

علـــى التوالـــي ســـاعده فـــي ذلـــك مبادراتـــه االســـتراتيجية ،فقـــد

نجــح فــي تحويــل جــزء كبيــر مــن اســتثماراته الخارجيــة التــي كانــت

داخلي ــا م ــن
تُ ـ َـد ُار م ــن قب ــل م ــدراء محاف ــظ دوليي ــن ،ليت ــم إدارته ــا
ً

خ ــال قط ــاع الخزان ــة واالس ــتثمار ،وق ــد نت ــج ع ــن ذل ــك تحس ــين

عوائـــد االســـتثمار و زيـــادة فعاليـــة إدارة الســـيولة مـــن خـــال
اســـتخدام اتفاقيـــة إعـــادة الشـــراء ،وتعزيـــز التحكـــم و المراقبـــة
و باإلضافـــة للتوفيـــر فـــي الرســـوم المخصصـــة إلدارة المحافـــظ.

كم ــا ق ــام قط ــاع الخزان ــة واالس ــتثمار بتنوي ــع االس ــتثمارات فــي
األس ــواق الرئيس ــية وفئ ــات األص ــول والقطاع ــات مم ــا أدى إلــى

زي ــادة الف ــرص وانخف ــاض المخاط ــر اإلجمالي ــة للمحاف ــظ.

تنافســية ،والوصــول بهــا عنــد مســتويات جيــدة .كمــا قــام القطــاع

هـــذا باإلضافـــة لـــدور قطـــاع الخزانـــة واالســـتثمار المســـتمر

للصكـــوك المتوافقـــة مـــع أحـــكام الشـــريعة اإلســـامية ،والـــذي

المصرفيـــة بكفـــاءة عاليـــة وبتكلفـــة تنافســـية.

األجنبي ــة بتواري ــخ اس ــتحقاق مختلف ــة ،فض ـ ًـا ع ــن تنوي ــع مص ــادر

المصرفية اإلسالمية:

بتحس ــين قائم ــة المرك ــز المالــي للبن ــك ،وتأس ــيس برنام ــج إص ــدار

يســـمح للبنـــك بتوفيـــر الســـيولة بالريـــال الســـعودي والعمـــات
التموي ــل وتحس ــين نس ــبة م ــاءة رأس الم ــال.

نج ــح قط ــاع الخزان ــة واالس ــتثمار فــي تنوي ــع الخدم ــات المقدم ــة

للعمــاء لتغطــي مجموعــة واســعة مــن قطاعات الســوق ،ممــا أدى
إلــى تقلي ــل مخاط ــر حص ــر التركي ــز عل ــى فئ ــة معين ــة م ــن العم ــاء.
كمــا أطلقــت مبيعــات الخزانــة مجموعــة عــروض لمنتجــات حديثــة،
ال ــذي أدى إلــى ج ــذب المزي ــد م ــن الف ــرص وبالتالــي تحس ــين تجرب ــة
العمــاء وتلبيــة كافــة احتياجاتهــم الماليــة.

وكذل ــك ق ــام قط ــاع الخزان ــة واالس ــتثمار بتقدي ــم منتج ــات تَ َح ـ ُّـوط

مبتكــرة مــن شــأنها توفيــر حلــول ماليــة مناســبة للشــركات وكبــار

العم ــاء به ــدف الحماي ــة م ــن تقلب ــات أس ــعار الفوائ ــد والعم ــات
األجنبي ــة ،مم ــا س ــاعد فــي تحس ــين تجرب ــة العمي ــل ،والوص ــول به ــا
لمس ــتويات رائ ــدة.

فـــي إدارة متطلبـــات الســـيولة والتمويـــل لمختلـــف األنشـــطة

واص ــل البن ــك خ ــال ع ــام 2018م مس ــيرته فــي ابت ــكار وتصمي ــم

حزمـــة مـــن المنتجـــات والحلـــول المصرفيـــة المتوافقـــة مـــع

أحـــكام الشـــريعة والمعتمـــدة مـــن قبـــل الهيئـــة الشـــرعية
للمصرفيـــة اإلســـامية فـــي البنـــك ،والتـــي تتســـع مظلتهـــا

لتشـــمل المعامـــات المصرفيـــة اليوميـــة ،والحلـــول التمويليـــة
واالســـتثمارية الموجهـــة لكافـــة فئـــات وشـــرائح العمـــاء مـــن

قطاعـــي األفـــراد والشـــركات.

ورافـــق أداء البنـــك فـــي هـــذا المجـــال ،االســـتمرار بتطويـــر

الكفـــاءات البشـــرية المعنيـــة بتقديـــم خدمـــات ومنتجـــات
المصرفيـــة اإلســـامية ،ورفـــع كفـــاءة أدائهـــم عبـــر تبنـــي

إدارة المصرفيـــة اإلســـامية إعـــداد حقيبـــة تدريبيـــة متخصصـــة
بالمصرفيـــة اإلســـامية اســـتهدفت تعريـــف موظفـــي البنـــك
بخدمـــات ومنتجـــات المصرفيـــة اإلســـامية ،إلـــى جانـــب مـــا

حرصـــت عليـــه اإلدارة مـــن إجـــراء تقييـــم دوري ألداء فـــروع
المصرفيـــة اإلســـامية التابعـــة للبنـــك.
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تقرير مجلس اإلدارة
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اجتماع ــا م ــع الهيئ ــة
كم ــا عق ــدت إدارة المصرفي ــة اإلس ــامية 12
ً

لدع ــم االس ــتثمارات األوروبي ــة فــي مج ــال الصناع ــة والقطاع ــات

العدي ــد م ــن المنتج ــات والحل ــول التمويلي ــة المقدم ــة م ــن قب ــل

المصرفي ــة عل ــى مس ــتوى البن ــوك الس ــعودية فــي األمريكيتي ــن

الشـــرعية للمصرفيـــة اإلســـامية بالبنـــك ،تـــم مـــن خاللهـــا إنجـــاز

البنـــك خـــال العـــام ،كاعتمـــاد برنامـــج دعـــم الدفعـــة المقدمـــة
م ــن صن ــدوق التنمي ــة العقاري ــة ،وكاف ــة االتفاقي ــات الخاص ــة ب ــه،
وكذلـــك اعتمـــاد عقـــود التمويـــل العقـــاري المبنيـــة علـــى صيـــغ

المرابحـــة واإلجـــارة وفـــق متطلبـــات مؤسســـة النقـــد العربـــي

الســعودي ،واعتمــاد اإلجــراءات الشــرعية لعمليــات منــح العمــاء
تســـهيالت متوافقـــة مـــع أحـــكام الشـــريعة بغـــرض مضاعفـــة
االكتتـــاب فـــي أســـهم الشـــركات المطروحـــة لالكتتـــاب العـــام،
باإلضاف ــة إلــى اعتم ــاد إج ــراءات واتفاقي ــة االس ــتثمار بالمرابح ــة
فــي الس ــلع لعم ــاء مصرفي ــة الش ــركات الراغبي ــن فــي اس ــتثمار

أرص ــدة حس ــاباتهم الجاري ــة ل ــدى البن ــك بم ــا ينس ــجم ومتطلب ــات
واحتياجـــات قطاعـــي مصرفيـــة األفـــراد والشـــركات ،وفـــي ذات

الســـياق نجحـــت المصرفيـــة اإلســـامية فـــي اعتمـــاد الحلـــول
ـل ش ــركة الري ــاض المالي ــة ،كق ــرار
االس ــتثمارية المقدم ــة م ــن ِق َب ـ ِ

الهيئ ــة الش ــرعية بش ــأن برنام ــج بن ــك الري ــاض إلص ــدار الصك ــوك،
وق ــرار الهيئ ــة الش ــرعية بش ــأن هي ــكل برنام ــج صك ــوك صن ــدوق
الريــاض ريــت المبنيــة علــى المضاربــة والمرابحــة ،وكذلــك اعتمــاد

اتفاقي ــة ومس ــتندات تموي ــل ت ــداول األوراق المالي ــة بالهام ــش
المتواف ــق م ــع أح ــكام الش ــريعة ،باإلضاف ــة إلــى اعتم ــاد ش ــروط

وأحـــكام ومذكـــرة المعلومـــات لـــكل مـــن صنـــدوق الريـــاض
للدخ ــل ،وصن ــدوق الري ــاض للدخ ــل المت ــوازن ،وصن ــدوق الري ــاض
لألســـهم الخليجيـــة ،وصنـــدوق الريـــاض لألســـهم العالميـــة،

وصن ــدوق الري ــاض للمتاج ــرة المتن ــوع بالري ــال ،وصن ــدوق الري ــاض

للمتاجـــرة المتنـــوع بالـــدوالر ،وصنـــدوق الريـــاض للمتاجـــرة
بالــدوالر ،وصنــدوق الريــاض الجــريء ،وصنــدوق الريــاض الشــجاع،
وصنـــدوق الريـــاض المتحفـــظ ،وصنـــدوق الريـــاض المتـــوازن.

الفروع الخارجية:

يحــرص البنــك مــن خــال فروعــه الخارجيــة فــي لنــدن ،وهيوســتن،

والمكتـــب التمثيلـــي فـــي ســـنغافورة ،علـــى توفيـــر الحلـــول

المصرفي ــة لعمالئ ــه وتلبي ــة احتياجاته ــم فــي مناط ــق تواجده ــا.

االســـتثمارية الخاصـــة .وينفـــرد بنـــك الريـــاض بتقديـــم خدماتـــه
م ــن خ ــال وكال ــة هيوس ــتن.

أم ــا المكت ــب التمثيل ــي فــي س ــنغافورة ،فإن ــه يتولــى مس ــاعدة

العمـــاء علـــى اســـتغالل الفـــرص االســـتثمارية فـــي قـــارة آســـيا،
وتطوي ــر العالق ــات م ــع المراس ــلين والش ــركات اآلس ــيوية الت ــي
تمـــارس أنشـــطة تجاريـــة فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية.

تقنية األعمال:

شـــهد عـــام 2018م انطـــاق رحلـــة التحـــول لقطـــاع تقنيـــة

المعلومــات ،والتــي شــملت تغييــر وتطويــر العديــد مــن األنظمــة
والخدمـــات لتتناســـب مـــع متطلبـــات ســـوق األعمـــال ،ولدعـــم

رؤي ــة البن ــك واس ــتراتيجيته نح ــو الص ــدارة بحل ــول ع ــام 2022م.
وم ــن أه ــم منج ــزات القط ــاع خ ــال ه ــذا الع ــام ،أن ــه أت ــم بنج ــاح
ث ــاث اختب ــارات إلج ــراءات التعافــي م ــن الك ــوارث الت ــي تغط ــي

الخدمــات المصرفيــة األساســية والتطبيقــات الموجهــة للعمــاء.

وق ــد ت ــم إج ــراء تل ــك االختب ــارات به ــدف زي ــادة مرون ــة تطبيق ــات
األعمـــال ،والتـــي تســـاعد علـــى التعافـــي الســـريع مـــن أي فشـــل

غي ــر مخط ــط ل ــه لواح ــد أو أكث ــر م ــن تل ــك التطبيق ــات ،باإلضاف ــة

إلــى التعافــي م ــن الك ــوارث الحقيقي ــة ،الت ــي ُيرجــى أن ال تصي ــب
مرك ــز المعلوم ــات الرئيس ــي فــي الري ــاض.

وفــي مج ــال تطوي ــر وتحس ــين البني ــة التحتي ــة للتقني ــة ،ت ــم ترقي ــة
مرك ــز المعلوم ــات االحتياطــي فــي الدم ــام إلــى مرك ــز معلوم ــات
“ ،”TIER 3والحصـــول علـــى الشـــهادة الذهبيـــة مـــن معهـــد

«أب تايـــم» األمريكـــي ،واألولـــى علـــى مســـتوى الشـــرق األوســـط
وأفريقيـــا .وتصـــدر الشـــهادة مـــن معهـــد «أب تايـــم» األمريكـــي،

المتخصـــص فـــي دراســـة وتقييـــم مراكـــز البيانـــات العالميـــة،
ً
اعتراف ــا
ش ــهادات المس ــتوى المعروف ــة باس ــم ش ــهادات «،»Tier
بتمي ــز المؤسس ــات المختلف ــة فــي مج ــال نق ــل
م ــن المعه ــد العالم ــي
ُّ

البيان ــات وحفظه ــا ،ومراع ــاة أح ــدث الوس ــائل التكنولوجي ــة فــي ذل ــك.

ويعتم ــد المعه ــد فــي إص ــداره للش ــهادة عل ــى تلبي ــة المنش ــأة قي ــد

وتق ــدم ه ــذه الف ــروع استش ــاراتها للمس ــاهمة فــي خل ــق ف ــرص

التقييـــم لعـــدة معاييـــر ،تشـــمل االســـتدامة التشـــغيلية لمالكـــي

إيجابــي فــي تعزي ــز التج ــارة فــي المملك ــة والنه ــوض به ــا ،كم ــا

األولويــة فــي عمليــات مراكــز البيانــات .ويســاعد االلتــزام بالســلوكيات

اس ــتثمارية وأعم ــال تجاري ــة داخ ــل المملك ــة ،وم ــا لذل ــك م ــن دور

ومدي ــري ومش ــغلي مراك ــز البيان ــات والس ــلوكيات والمخاط ــر ذات

تق ــوم برعاي ــة مصال ــح عم ــاء البن ــك االس ــتثمارية فــي الخ ــارج.

الموصـــى بهـــا فـــي تحقيـــق إمكانيـــة الوصـــول إلـــى األداء الكامـــل

ويوفـــر فـــرع لنـــدن لعمالئـــه فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية

األخط ــاء المكلف ــة ،وكش ــف ف ــرص زي ــادة كف ــاءة االس ــتخدام.

خصيصـــا
ولفروعهـــم الخارجيـــة ،خدمـــات مصرفيـــة ُص ِّم َمـــت
ً
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تقنية األعمال (تتمة):

كم ــا اس ــتطاع الفري ــق خ ــال ع ــام 2018م أن يحق ــق تغيي ــرات

حوكمة تقنية األعمال وأمن المعلومات:

يســـاهم مفهـــوم حوكمـــة تقنيـــة األعمـــال فـــي الحـــد مـــن

قياســـية فـــي تجربـــة العميـــل ،وباألخـــص فـــي التجربـــة

المخاط ــر الواقع ــة عل ــى أم ــن المعلوم ــات ،وق ــد أعط ــى البن ــك

الشـــركات بنســـخته الجديـــدة والمطـــورة التـــي تتيـــح معظـــم

صع ــب االخت ــراق .وق ــد ش ــهد ع ــام 2018م تط ــوراً كبي ــراً تحق ــق

اإللكترونيـــة حيـــث تـــم إطـــاق تطبيقيـــن أساســـيين :موبايـــل
إلكترونيــا .كمــا تــم طــرح تطبيــق الحــواالت الســريعة
الخدمــات
ً
بخدمتـــه الجديـــدة كليـــاً ممـــا ســـاهم فـــي حـــث العمـــاء علـــى

التوجـــه للقنـــوات اإللكترونيـــة وتخفيـــف التكاليـــف.

كم ــا ق ــام فري ــق تقني ــة األعم ــال بدع ــم المنتج ــات الجدي ــدة

الع َّمـــال ،وإتاحـــة طلبهـــا واالســـتفادة مـــن
مثـــل بطاقـــة ُ
خدماتهـــا فـــي مختلـــف القنـــوات و فـــي زمـــن قياســـي،
حيـــث كان البنـــك رائـــداً فـــي هـــذا المجـــال .كمـــا يعتبـــر

بن ــك الري ــاض أول م ــن أت ــاح االقت ــراض اإللكترو نــي فــي 30
ثاني ــة ،مم ــا َم َّي ــز منتج ــات البن ــك ع ــن غي ــره .كذل ــك انته ــى

البنـــك مـــن إعـــادة تصميـــم وإضافـــة مميـــزات علـــى بعـــض
المنتجـــات األساســـية لألفـــراد مثـــل التمويـــل العقـــاري،
حيـــث أتـــاح إعـــادة التمويـــل لعمـــاء منتـــج البنـــاء الذا تـــي،

ممـــا ســـاعد مصرفيـــة األفـــراد علـــى الحصـــول علـــى مكانـــة

تنافســـية فـــي خدمـــة العمـــاء .كمـــا دعـــم قطـــاع تقنيـــة
األعمـــال منتجـــاً آخـــر وهـــو تمويـــل الســـيارات المســـتعملة؛

وأتاحـــه كجـــزء مـــن سياســـة البنـــك االئتمانيـــة.

أهميـــة قصـــوى لتوفيـــر بيئـــة عمـــل تقنيـــة آمنـــة ببنـــاء محكـــم
مـــن خاللـــه العديـــد مـــن اإلنجـــازات فـــي هـــذا المجـــال.

وك َّر َســـت إدارة حوكمـــة تقنيـــة األعمـــال جهودهـــا لبلـــوغ
َ
اس ــتراتيجية البن ــك للتح ــول الرقمــي بإع ــادة تهيئ ــة التطبيق ــات،
والمنصـــات ،والبوابـــات اإللكترونيـــة ،وتطويـــر مؤشـــرات قيـــاس

األداء لتتناســـب مـــع محـــاور التحـــول االســـتراتيجية لتقنيـــة
األعم ــال ،ودع ــم تح ــول نم ــوذج الحوكم ــة الرقم ــي فــي البن ــك.

وم ــن أه ــم إس ــهامات إدارة حوكم ــة تقني ــة األعم ــال فــي مج ــال
إع ــادة هيكل ــة تقني ــات البن ــك ،التخطي ــط االس ــتراتيجي لمش ــروع

“ ،”IBM Cloud Privateعـــن طريـــق تنفيـــذ هيكلـــة جديـــدة
وتطويـــر البنيـــة التقنيـــة التحتيـــة للمشـــروع ،وتحديـــث معاييـــر
المنصـــات والتطبيقـــات التقنيـــة لمســـاندة مختلـــف المبـــادرات
االســـتراتيجية للتحـــول الرقمـــي للبنـــك.

وتماش ـ ًـيا م ــع سياس ــات البن ــك الت ــي تس ــتهدف توفي ــر حوكم ــة

لـــكل مـــن بنـــك الريـــاض
متطـــورة لســـير عمـــل إدارة التحـــول
ِ

والريـــاض الماليـــة ،شـــاركت إدارة التحـــول جنبـــاً إلـــى جنـــب مـــع

اإلدارات األخـــرى فـــي توفيـــر بيئـــة اختبـــارات حديثـــة ،وتعزيـــز

أيض ــا ،ت ــم إط ــاق الخدم ــة المبتك ــرة والجدي ــدة
خ ــال ه ــذا الع ــام ً

قدراتهـــا ،ورفـــع كفـــاءة االختبـــارات لتحقيـــق بيئـــة عمـــل تـــكاد

عـــن كبـــار المصدريـــن مـــن عمـــاء مصرفيـــة الشـــركات مثـــل

اإلدارة ،ومش ــاركة اإلدارات المعني ــة فــي اختب ــارات الج ــودة قب ــل

ووثائـــق التأميـــن ،والمســـتندات األخـــرى المطلوبـــة والالزمـــة

وتطـــور أســـاليب واختبـــارات الجـــودة.

آليــا وبالنيابــة
كليــا فــي «نظــام الخدمــات التجاريــة» والتــي تقــوم ً
ً

أرامكـــو ،ســـابك ،وغيرهمـــا ،بإعـــداد وتجهيـــز فواتيـــر الشـــحن،
ســـعيا مـــن
لتصديـــر البضائـــع داخـــل أو خـــارج المملكـــة ،وذلـــك
ً

البن ــك فــي االس ــتمرار بتحس ــين تجرب ــة العمي ــل ،وتطوي ــر خدم ــة
أيض ــا
العم ــاء لمصرفي ــة الش ــركات .كم ــا ته ــدف ه ــذه الخدم ــة ً

إلــى اس ــتقطاب عم ــاء ومصدري ــن كب ــار ج ــدد للبن ــك ،لم ــا تق ــوم
بـــه هـــذه الخدمـــة المبتكـــرة اآلليـــة مـــن التســـهيل علـــى كبـــار

الشـــركات والمصدريـــن فـــي تجهيـــز مثـــل هـــذه المســـتندات

المطلوب ــة للتصدي ــر الداخل ــي والخارجــي ،والت ــي تتطل ــب منه ــم
يدويـــا .أمـــا فـــي
الوقـــت والجهـــد فـــي إعدادهـــا وتحضيرهـــا
ً

مصرفيـــة الخزانـــة ،فقـــد تـــم إدخـــال التحســـينات الالزمـــة علـــى
ـــن مســـؤولي مبيعـــات أســـواق
«أنظمـــة الخزانـــة» والتـــي تُ َم ِّك ُ

الم ــال م ــن التعام ــل المباش ــر وبي ــع أذون ــات الخزان ــة اإلس ــامية،
وبالتالـــي تحفيـــز وزيـــادة المبيعـــات واألربـــاح.
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تخل ــو م ــن األخط ــاء ،م ــن خ ــال توفي ــر تدري ــب مس ــتمر لموظفــي
التطبي ــق الفعل ــي للمنتج ــات التقني ــة المعني ــة بالبيئ ــة التحتي ــة،

وتقــوم اإلدارة بالمراجعــة والتقييــم المســتمر لخدمــة اســتمرارية
األعمـــال فـــي بنـــك الريـــاض والريـــاض الماليـــة علـــى جميـــع

األصعـــدة وتنفيـــذ خطـــط دوريـــة الختبـــار قـــدرة إدارات البنـــك
والري ــاض المالي ــة عل ــى اس ــتمرارية أعماله ــا فــي ح ــال ح ــدوث أي

ط ــارئ .و ق ــد نج ــح القس ــم فــي تلبي ــة متطلب ــات مؤسس ــة النق ــد
بشـــكل ملحـــوظ عـــن طريـــق تنظيـــم اختبـــارات فقـــدان التقنيـــة

لألنظمـــة المهمـــة فـــي البنـــك باإلضافـــة الـــى اختبـــارات إدارة
الك ــوارث ،مم ــا يس ــاعد البن ــك عل ــى تعزي ــز الخدم ــات وتطويره ــا
باإلضاف ــة إلــى التماش ــي م ــع المعايي ــر العالمي ــة المطبق ــة ل ــدى
كافـــة المؤسســـات الماليـــة والمصرفيـــة ومتطلبـــات مؤسســـة

النقـــد العربـــي الســـعودي فـــي هـــذا المجـــال.
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االلتزام:

يســـعى بنـــك الريـــاض بصفـــة مســـتمرة إلـــى تعزيـــز بنـــاء ثقافـــة

س ــليمة لاللت ــزام بحي ــث يحاف ــظ عل ــى قيم ــه ومعايي ــره المهني ــة

علـــى مختلـــف األصعـــدة واألنشـــطة ،وتشـــمل هـــذه المعاييـــر

المتطلبــات النظاميــة المحليــة والدوليــة ولوائــح العمــل المثلــى
والقواع ــد والممارس ــات األخالقي ــة الت ــي يعم ــل به ــا البن ــك.

وانطالقـــاً مـــن ســـعي البنـــك نحـــو تعزيـــز ثقافـــة االلتـــزام فقـــد
أطلـــق حملـــة «أنـــا أيضـــا مســـؤول االلتـــزام» والتـــي قـــدم مـــن

خاللهـــا شـــخصية االلتـــزام (ممتثـــل) والـــذي يعكـــس ســـمات
االلتـــزام و الســـلوك المهنـــي لمنســـوبي بنـــك الريـــاض «أنـــا
الدق ــة – أن ــا رم ــز األخ ــاق – أن ــا صاح ــب مب ــدأ – أن ــا مس ــؤول – أن ــا
دبلوماس ــي للغاي ــة – مهمت ــي الحماي ــة – أن ــا التف ــوق» ويراف ــق

(ممتثـــل) رحلـــة البنـــك نحـــو تحقيـــق رؤيتـــه وأهدافـــه وقيمـــه
التـــي تشـــمل قيـــم االلتـــزام «نحـــن نهتـــم نحـــن نلتـــزم».

تهتـــم إدارة االلتـــزام بســـامة بيئـــة ضوابـــط االلتـــزام ،وتطبيـــق

برنامـــج التـــزام فاعـــل يشـــمل أعمـــال المراقبـــة ،وتقديـــم النصـــح

والمشـــورة ،وإدارة الشـــؤون التنظيميـــة والتوعويـــة بمفاهيـــم
ـا ع ــن مراقب ــة االلت ــزام ومراقب ــة العملي ــات البنكي ــة
االلت ــزام فض ـ ً

لمكافحـــة غســـل األمـــوال وتمويـــل اإلرهـــاب.

وتســـعى إدارة االلتـــزام دومـــاً إلـــى التأكـــد مـــن أن البنـــك يقـــوم
بالوفــاء بالمتطلبــات النظاميــة الحاليــة والمســتقبلية المحتملــة،

كاألنظمــة والتعاميــم الصــادرة مــن قبــل مؤسســة النقــد وغيرهــا
مـــن الجهـــات التشـــريعية ومـــا يســـتجد مـــن متطلبـــات ،مثـــل

التعليم ــات الص ــادرة بش ــأن مب ــادئ التموي ــل المس ــئول لألف ــراد
والت ــي ته ــدف إلــى تش ــجيع تلبي ــة االحتياج ــات الفعلي ــة للعم ــاء

خصوص ــاً تل ــك المتعلق ــة بالحص ــول عل ــى مس ــاكن وأص ــول ب ــد ًال
مـــن األغـــراض االســـتهالكية ،وضوابـــط وإجـــراءات التحصيـــل
للعمـــاء األفـــراد والتـــي تهـــدف إلـــى تنظيـــم آليـــة التحصيـــل

والتواصـــل مـــع العمـــاء األفـــراد بمـــا يحمـــي حقـــوق أطـــراف

العالق ــة ،والالئح ــة العام ــة لحماي ــة بيان ــات العم ــاء والتــي تح ــث
عل ــى توحي ــد قواني ــن خصوصي ــة البيان ــات عب ــر االتح ــاد األوروبــي،

و كذلـــك نظـــام اإلفـــاس والـــذي يركـــز علـــى عـــدة مواضيـــع
رئيســـية ،مثـــل إجـــراءات التســـوية الوقائيـــة ،وإجـــراءات إعـــادة

الهيكلـــة الماليـــة ،وإجـــراءات التصفيـــة ،كمـــا يشـــمل النظـــام
الجديـــد تشـــكيل «لجنـــة اإلفـــاس» المتخصصـــة التـــي تشـــرف
عل ــى جمي ــع مس ــائل اإلف ــاس ،ونلت ــزم بب ــذل الجه ــود لالمتث ــال

بأيـــة لوائـــح وأنظمـــة صـــادرة عـــن أي جهـــات إشـــرافية أخـــرى.

تقرير مجلس اإلدارة
لعام 2018م

وفــي ه ــذا الص ــدد ،تق ــوم إدارة االلت ــزام بتحلي ــل ودراس ــة متطلب ــات
اللوائـــح واألنظمـــة المحدثـــة والمســـتحدثة باإلضافـــة إلـــى تقييـــم

المخاط ــر لرص ــد آث ــار ه ــذه التحديث ــات عل ــى البن ــك وضوابط ــه.

واســـتمر البنـــك بالســـعي لاللتـــزام بتوصيـــات اللجنـــة الماليـــة
الدوليـــة لمكافحـــة غســـل األمـــوال وتمويـــل اإلرهـــاب وقواعـــد

مكتـــب مراقبـــة األصـــول األجنبيـــة مـــن أجـــل مكافحـــة غســـل

األمـــوال وتمويـــل اإلرهـــاب ومكافحـــة تمويـــل انتشـــار أســـلحة
الدمـــار الشـــامل.

وتق ــوم إدارة االلت ــزام بتحقي ــق أعل ــى معايي ــر الج ــودة وتطبي ــق

أفضـــل الممارســـات فـــي كل مـــا يخـــص تحديـــد مخاطـــر عـــدم

االلتـــزام فـــي البنـــك وتقديـــم الخدمـــات االستشـــارية لقطاعـــات
األعمـــال بالبنـــك وممارســـات التوعيـــة والتثقيـــف بمـــا يخـــص
مواضي ــع االلت ــزام ومكافح ــة غس ــل االم ــوال وتموي ــل اإلره ــاب.

وقامـــت إدارة االلتـــزام فـــي عـــام 2018م بوضـــع وتنفيـــذ خطـــة
مراقب ــة ومتابع ــة مبني ــة عل ــى تحدي ــد وتقيي ــم المخاط ــر والت ــي
تم ــت الموافق ــة عليه ــا م ــن قب ــل لجن ــة المراجع ــة المنبثق ــة ع ــن
مجلـــس اإلدارة.

المسؤولية المجتمعية:

ـا باألنشــطة والمبــادرات والفعاليــات التــي
كان عــام 2018م حافـ ً
ش ــارك البن ــك فــي رعايته ــا ودعمه ــا وتمويله ــا لتعزي ــز حض ــوره
الفاعـــل فـــي المؤتمـــرات والمنتديـــات والفعاليـــات الوطنيـــة
واإلنســـانية والثقافيـــة والمهنيـــة واالقتصاديـــة والعلميـــة.
وكان البن ــك ش ــريكاً ممي ــزاً للمؤسس ــات والجمعي ــات والهيئ ــات
اإلنســـانية ،مســـتفيداّ مـــن خبراتـــه الواســـعة فـــي مجـــال خدمـــة
المجتم ــع الت ــي اكتس ــبها عل ــى م ــدار عق ــود م ــن الزم ــن ومنحت ــه
س ــمعة مرموق ــة فــي ه ــذا المج ــال .وم ــن أب ــرز مب ــادرات البن ــك
لعـــام 2018م ،فـــي مجـــال المســـؤولية المجتمعيـــة:
• دعـــم بنـــك الريـــاض لمركـــز التوحـــد بمستشـــفى الملـــك
فيصـــل التخصصـــي ومركـــز األبحـــاث.
• دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة (مبادرات بيبان).
• رعاية منتدى مكة االقتصادي .
• دعـــم برنامـــج المؤسســـة العامـــة للتدريـــب التقنـــي
والمهن ــي ال ــذي يه ــدف إلــى صيان ــة بي ــوت األس ــر المحتاج ــة
لتحس ــين س ــكنهم وتعمي ــق ثقاف ــة العم ــل التطوع ــي ل ــدى
الشـــباب الســـعودي.
• برنامج التاجر الصغير في نسخته السنوية الرابعة.
• رعاي ــة مرك ــز ن ــادي الش ــباب الصيف ــي الثانــي عش ــر ل ــذوي
االحتياجـــات الخاصـــة.
• دعـــم برنامـــج رســـومات وإبداعـــات األطفـــال (بطاقـــات
التهانـــي) لجمعيـــة االطفـــال المعوقيـــن.

بنك الرياض
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• برنامـــج األجهـــزة الطبيـــة بالتعـــاون مـــع لجـــان أصدقـــاء
المرضــى حيــث التــزم البنــك بتوفيــر أجهــزة طبيــة للجمعيــات
للعناي ــة بالفئ ــات المس ــتهدفة .وبل ــغ ع ــدد المس ــتفيدين م ــن
المعـــدات الطبيـــة  544مســـتفيد إضافـــة إلجـــراء عـــدد 200
عملي ــة جراحي ــة.
• دعـــم مشـــاريع األســـر المنتجـــة الـــذي يســـتهدف توســـيع
مشـــاركة المـــرأة وذوي االحتياجـــات الخاصـــة والعاطليـــن
ع ــن العم ــل.

• مبــادرة القافلــة الرمضانيــة التــي يقدمهــا بنــك الريــاض منــذ

عـــام 2008م ،وهـــي مـــن أكثـــر البرامـــج الســـنوية التطوعيـــة
الت ــي الق ــت ص ــدى كبي ــراً فــي مج ــال المش ــاركة بالمس ــؤولية

االجتماعي ــة .وفــي ع ــام 2018م تمك ــن البن ــك م ــن خ ــال فري ــق

الموظفيــن المتطوعيــن ومشــاركة  118فــرع مــن تنفيــذ حملــة

«مش ــروع القافل ــة الرمضاني ــة» الس ــنوية ،وتوزي ــع ع ــدد 5500

ســـلة رمضانيـــة علـــى األســـر المحتاجـــة فـــي عـــدد واســـع مـــن
الق ــرى والهج ــر والمناط ــق النائي ــة.

• دعـــم برنامـــج التدريـــب الزراعـــي لـــذوى اإلعاقـــة العقليـــة

وامتـــدت مشـــاركات البنـــك لتشـــمل رعايـــة ودعـــم جملـــة مـــن

م ــن البرنام ــج  110ش ــاب ،ت ــم توظي ــف ع ــدد  88منه ــم.

والتراثيـــة والســـياحية والتنمويـــة والتعليميـــة والتوعويـــة

البســيطة فــي منطقــة االحســاء ،حيــث بلــغ عــدد المســتفيدين

الفعاليـــات والمهرجانـــات والمعـــارض والملتقيـــات الثقافيـــة

• دعــم جمعيــة شــمعة أمــل بنجــران (جمعيــة األميــر مشــعل بــن

واالقتصادي ــة والرياضي ــة ،وم ــن بينه ــا :المهرج ــان الوطنــي للت ــراث

عبــدهللا) ،حيــث تقوم الجمعية بعمــل دورات لــذوى االحتياجات
الخاص ــة وته ــدف ال ــدورة إلــى تطوي ــر ق ــدرات ذوي االحتياج ــات
وإيج ــاد وظيف ــة له ــم بش ــهادة تدري ــب الحاس ــب اآللــي ،ويق ــدر

عــدد المســتفيدين منهــا بنحــو  70متدربــاً ومتدربــة.

• دعـــم ورعايـــة المعـــرض الدائـــم لتســـويق منتجـــات األســـر
المنتج ــة بالتع ــاون م ــع لجن ــة التنمي ــة االجتماعي ــة بالقص ــب
وبلديـــة القصـــب والـــذي يهـــدف إلـــى توفيـــر منفـــذ دائـــم
لعـــرض وتســـويق منتجـــات األســـر المنتجـــة وذلـــك بعـــد
قي ــام اللجن ــة بعق ــد العدي ــد م ــن ال ــدورات التدريبي ــة الحرفي ــة
والمهنيــة لتطويــر االنتــاج لألســر ومنافســة الســوق المحلــى
حيـــث بلـــغ عـــدد المســـتفيدين  300مســـتفيد.
• دعـــم أكاديميـــة نفيســـة شـــمس للفنـــون والحـــرف فـــي
جـــدة ،حيـــث بلـــغ عـــدد المســـتفيدات مـــن البرنامـــج  57ســـيدة.
• المشـــاركة فـــي أيـــام المهـــن والتوظيـــف ،حيـــث يبـــرز دور
البن ــك الفاع ــل فــي توطي ــن الوظائ ــف واس ــتقطاب الك ــوادر
الوطنيـــة الشـــابة عبـــر إتاحـــة الفـــرص الوظيفيـــة الواعـــدة
أمامه ــم فــي مختل ــف قطاع ــات األعم ــال لدي ــه .كم ــا واص ــل
البنــك المشــاركة الفاعلــة فــي أيــام المهــن والتوظيــف التــي
تنظمهـــا الجامعـــات الســـعودية.
• دعــم برنامــج النقــل الخيــري والــذي يعنــى بمســاعدة األفــراد
ذو اإلعاق ــة بالنق ــل إلــى مراك ــز الع ــاج والتأهي ــل وإلــى أماك ــن
عمله ــم .حي ــث ت ــم دع ــم جمعي ــة عني ــزة للخدم ــات اإلنس ــانية
بســيارة إســعاف لخدمــة ذوى اإلعاقــة ،وحافلتــي نقــل لجمعيــة
س ــواعد ل ــذوي اإلعاق ــة الحركي ــة بالش ــرقية.

والثقافـــة بالجنادريـــة  32ومهرجـــان ســـباق الهجـــن بالطائـــف.

رأس المال البشري

انطالق ــاً م ــن اس ــتراتيجية البن ــك  ،2022فق ــد انتهــى قط ــاع رأس

الم ــال البش ــري م ــن تصمي ــم اس ــتراتيجيته الخاص ــة لتنس ــجم م ــع
التوجه ــات المس ــتقبلية للبن ــك والعم ــل عل ــى تطوي ــر سياس ــات
وإجـــراءات وأنظمـــة قطـــاع رأس المـــال البشـــري لتســـاهم فـــي
تعزي ــز األداء بش ــكل ممي ــز ومس ــتمر وبن ــاء ق ــدرات الموظفي ــن،
وتحقيــق النتائــج المنشــودة مــن اســتراتيجية  .2022كمــا عكــف
قط ــاع رأس الم ــال البش ــري عل ــى مراجع ــة وتعدي ــل التعويض ــات
الش ــاملة للموظفي ــن وإع ــادة تصمي ــم الهي ــكل التنظيمــي للبن ــك
وبرامـــج القيادييـــن بمـــا يتماشـــى مـــع رؤيـــة  .2022باإلضافـــة
إل ــى ذل ــك ،فق ــد تع ــاون قط ــاع رأس الم ــال البش ــري م ــع كاف ــة
قطاعـــات البنـــك مـــن أجـــل تحســـين بيئـــة العمـــل وبنـــاء ثقافـــة
تنظيميـــة تعتمـــد علـــى إدارة األداء والعمـــل الجماعـــي نحـــو
ه ــدف واض ــح ومش ــترك.
واس ــتمر القط ــاع فــي تكري ــس جه ــوده لتعزي ــز الت ــزام منس ــوبيه
نحـــو البنـــك وعمالئـــه مـــن خـــال تطويـــر قدراتهـــم ،حيـــث تـــم
االســـتفادة مـــن  8,587فرصـــة تدريبيـــة مـــن البرامـــج الداخليـــة
والخارجي ــة المتخصص ــة .واس ــتمر العم ــل عل ــى اس ــتقطاب أفض ــل
المواهـــب والحفـــاظ عليهـــم ،وتصميـــم برامـــج خاصـــة لحديثـــي
التخــرج بالتعــاون مــع صنــدوق التنميــة الصناعــي .وحافــظ البنــك
علـــى تصـــدر أعلـــى مؤشـــرات توطيـــن الوظائـــف فـــي القطـــاع
المصرفــي فــي المملكــة ،حيــث بلغــت نســبة التوطيــن االجماليــة
 ،%94ونســـبة الموظفـــات  %26مـــن مجمـــوع منســـوبي البنـــك،
جميعهـــن ســـعوديات.
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البرامج التحفيزية للموظفين والحركة التي حصلت على كل منها خالل عام 2018م:
البيان

االدخار االستثماري (ألف ريـال)
حصة الموظف

حصة البنك

اإلجمالي

الرصيد كما في بداية العام

37,525

13,565

51,090

المضاف خالل عام 2018م

10,101

3,542

13,643

المستبعد خالل عام 2018م

()6,378

()2,817

()9,195

الرصيد نهاية العام

41,248

14,290

55,538

فاعلية إجراءات الرقابة الداخلية :

ـا للرقابـــة الداخليـــة للتأكــد مــن وجــود
وضع البنك إطـــاراً متكامــ ً
نظــ ــام فعــ ــال يغط ــي الضواب ــط واالرش ــادات الرقابي ــة الص ــادرة
م ــن الجه ــات الرقابي ــة ويتضمــ ــن السياس ــات واإلج ــراءات التــ ــي
وضعتهــــا اإلدارة التنفيذيــــة  -تحــــت إشــــراف مجلــــس اإلدارة -
إلنجــاز أهدافــه االســتراتيجية وحمايـــة موجوداتــه وضمـــان تنفيـــذ
جميـــع العمليات وفقـــاً للسياســـات واإلجراءات واجبـــة التطبيـــق.
وتشــمل هـــذه الضوابـــط حوكمـــة الشـــركات التـــي تحـــدد األدوار
والمسـؤوليات المنوطـة بأعضـاء مجلـس اإلدارة ولجانـه الفرعيـة.
وتقـــوم اإلدارة التنفيذيـــة واللجـــان المنبثقـــة عنهـــا بممارســـة
مهامهـــا فـــي ظـــل هـــذه الضوابـــط والتـــي تشـــمل علـــى ســـبيل
المثــال األمــور الرقابيــة ومعالجـــة المخاطـــر الرئيســـية المتعلقـــة
باالســـتراتيجية واألداء المالــــي وتقنيــــة المعلومـــات وإدارة
الموجــــودات والمطلوبــــات والســـيولة واالئتمـــان والعمليــــات
والجوانـب القانونيـة والمتطلبـات التنظيميـة وأمـن المعلومـات.
كمـ ــا تبـ ــذل جميـ ــع الجهـ ــات المعنيـ ــة بالبنـ ــك كافـ ــة الجهـ ــود
الحثيثـ ــة والمتكاملـ ــة م ــن أج ــل زيـ ــادة كفـ ــاءة وفعاليـ ــة البيئـ ــة
الرقابيــــة مـــن خــــال المراجعــــات المســــتمرة وضمــــان تناســــق
وتكامـــل اإلجــراءات مـــن أجـــل معالجـــة نقـــاط القصــور التـــي قـــد
تحـــدث فـــي البيئـــة الرقابيـــة ،والتي يتـم الكشـــف عنهـا مـن خالل
التقييـ ــم الذاتـ ــي للمخاطـ ــر والضوابـ ــط الرقابيـ ــة التـ ــي تطبقهـ ــا
الجهـ ــات المعني ــة داخليـ ــاً  ،أو مـ ــن خـ ــال المراجعيـ ــن الداخلييـ ــن
والخارجييـــن .كما يتضمـــن نطـــاق عمـــل إدارة المراجعـــة الداخليـة
تقييــــم مـــدى كفايــــة نظــــام الرقابــــة الداخليــــة وكفاءتــــه ،مــــع
ضمـــان تطبيـــق جميـــع السياســـات واإلجــراءات واجبـــة التطبيـــق
وضمـــان االلتــزام بهـــا .وتتولـــى إدارة االلتــزام مهمـــة التأكـــد مـــن
االلتزام بالمتطلبـــات التنظيميـــة .وتتــم المراجعــــة بصفــة دوريــة
منتظمــــة مــــن أجــــل التقييــــم المســـتمر لفعاليـــة نظـــام الرقابـــة
الداخليـ ــة واكتش ــاف مـ ــا
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قـــد يعتريــه مـــن قصـــور فـــي التطبيـــق العملـــي ،ولمعالجـــة أوجـــه
القصـــور التـــي قـــد تنشـــأ نتيجـــة لتغيـــر الظـــروف .ويتـــم رفـــع كافـة
النتائ ــج واإلج ــراءات التصحيحيـ ــة الجوهريـ ــة التـ ــي يت ــم كش ــفها
م ــن قب ــل اإلدارات المختص ــة إلــى اإلدارة التنفيذيـ ــة العليـ ــا ولجنـ ــة
المراجعـ ــة المنبثق ــة ع ــن مجل ــس اإلدارة ،والت ــي تراق ــب بدورهـ ــا
كفايـة وفعاليـة نظـام الرقابـة الداخليـة بصـورة مستمرة للتأكـد مـن
اتخـــاذ كافـــة اإلجراءات الالزمة للحـــد مـن المخاطـر التـي تـم رصدها.

إدارة المخاطر :

يتعـــرض البنـــك فـــي أعمالـــه االعتياديـــة إلـــى أنـــواع متعـــددة
مـــن المخاطـــر المالزمـــة ألنشـــطته المصرفيـــة .ولذلـــك ،يعمـــل
البنـــك علـــى التأكـــد مـــن أن المخاطـــر الت ــي يتعـــرض لهـــا يتـــم
التحكـــم بهـــا والحـــد منهـــا بمـــا يـــوازن معادلـــة األداء مـــع
المخاطـــر ،وذلـــك مـــن خـــال وجـــود هيـــكل واضـــح للحوكمـــة
يضمـــن مراقبـــة اإلدارة الفعالـــة للمخاطـــر والمســـاءلة عليهـــا.
وتعتمـــد لجنـــة إدارة المخاطـــر المنبثقـــة عـــن مجلـــس اإلدارة
إطـــار عمـــل المخاطـــر بالبنـــك وخططـــه وأهدافـــه ،والتـــي
تتضم ــن وض ــع ح ــدود لتقب ــل المخاط ــر ووض ــع إج ــراءات مراقب ــة
فعالـــة .حيـــث يتـــم التأكـــد مـــن أن جميـــع المخاطـــر المرتبطـــة
باألعمـــال تقـــع ضمـــن نطـــاق الحـــدود المقبولـــة لتحمـــل
المخاطـــر بالبنـــك والموافـــق عليهـــا ،ويتـــم تعريـــف المخاطـــر
وتحديـــد مســـتويات قبولهـــا باإلضافـــة إلـــى وســـائل قياســـها
وإدارته ــا ووض ــع الضواب ــط الالزم ــة ألن ــواع المخاط ــر المح ــددة
والمســتهدفة ،والتأكــد مــن إدارتهــا بشــكل اســتباقي ووقائــي
باســـتخدام مجموعـــة مـــن األدوات والوســـائل والكفـــاءات
المهني ــة المناس ــبة الت ــي تعم ــل عل ــى وض ــع سياس ــات ش ــاملة
تحـــدد أدوار ومســـؤوليات كافـــة الجهـــات المعنيـــة ،مـــع نشـــر
ثقافـــة مواجهـــة وإدارة المخاطـــر علـــى كافـــة مســـتويات
إدارات البنـــك.
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إدارة المخاطر (تتمة):

وتطبيق ــاً لتوجيه ــات مؤسس ــة النق ــد العربــي الس ــعودي ولجن ــة
بــازل ،فــإن إطــار حوكمــة قطــاع إدارة المخاطــر فــي البنــك يضمــن
اســتقاللية مهامــه لضمــان الشــفافية المســتمرة ،حيــث تــم وضــع
ثـــاث خطـــوط رئيســـية للدفـــاع علـــى مســـتوى إدارات البنـــك،
بحي ــث تش ــترك وح ــدات األعم ــال م ــع إدارة المخاط ــر والمراجع ــة
الفعالــة لرصــد وتحديــد مســتويات المخاطــر
الداخليــة فــي اإلدارة
َّ
المقبول ــة وأس ــاليب الح ــد منه ــا.
ويغطـــي البنـــك أنـــواع المخاطـــر المختلفـــة منهـــا علـــى ســـبيل
المثـــال وليـــس الحصـــر مخاطـــر االئتمـــان ومخاطـــر الســـوق
ومخاطـــر الســـيولة والمخاطـــر التشـــغيلية وأمـــن المعلومـــات.
وقـــد تـــم وضـــع سياســـات خاصـــة لـــكل أنـــواع المخاطـــر المشـــار
إليهـــا فـــي إطـــار شـــمولي علـــى مســـتوى البنـــك.

مخاطر االئتمان:

تُ ع ــرف مخاط ــر االئتم ــان بأنه ــا مخاط ــر الخس ــائر المالي ــة الناتج ــة
عـــن تعثـــر المقتـــرض فـــي الوفـــاء بالتزاماتـــه الماليـــة المتعاقـــد
عليهـــا .لهـــذا وضـــع البنـــك سياســـات مختلفـــة إلدارة مخاطـــر
االئتمــان لتغطيــة كافــة برامجــه التمويليــة بمــا يضمــن ُمحافظــة
البنـــك علـــى جـــودة المحفظـــة االئتمانيـــة وتقليـــص الخســـائر
الناجمـــة عـــن أنشـــطة التمويـــل.
يعم ــل البن ــك وفق ــاً إلط ــار محك ــم م ــن السياس ــات واإلج ــراءات
االئتمانيـــة ،التـــي تخضـــع لمتابعـــة دوريـــة مســـتمرة تأخـــذ فـــي
االعتبـــار اإلجـــراءات وآخـــر التحديثـــات والقواعـــد المنظمـــة مـــن
مؤسســـة النقـــد العربـــي الســـعودي ،لوضـــع حـــدود ائتمانيـــة
مالئمـــة لمســـتوى المخاطـــر وضمـــان تنويـــع أنشـــطة التمويـــل
لتالفـــي أي تركيـــز للمخاطـــر مـــع أفـــراد أو شـــركات فـــي مواقـــع
جغرافيـــة أو نوعيـــة محـــددة مـــن األنشـــطة حيـــث ُصممـــت
أدوات مختلف ــة لقي ــاس وإدارة مخاط ــر االئتم ــان ،وذل ــك لقي ــاس
المخاط ــر التــي ق ــد تنش ــأ نتيج ــة ع ــدم س ــداد االلتزام ــات القائم ــة.
ويطبـــق البنـــك نظامـــاً متقدمـــاً للتصنيـــف االئتمانـــي وفقـــاً
للمعاييـــر الدوليـــة ،مـــع تطويـــر أدوات قيـــاس موحـــدة تمكـــن
البنـــك مـــن الموائمـــة مـــع التصنيفـــات التـــي تصدرهـــا هيئـــات
التصنيـــف الخارجيـــة مـــع التصنيـــف الداخلـــي للبنـــك وهـــو مـــا
يعطـــي صـــورة شـــاملة لجـــودة أصـــول البنـــك وتوزيعهـــا علـــى
ج ــدول التصنيف ــات الداخل ــي ،وبالتالــي احتس ــاب مع ــدالت كفاي ــة
رأس المـــال الخاصـــة بهـــا وفقـــاً للطـــرق المتقدمـــة ،وكذلـــك
قي ــاس احتم ــاالت التعث ــر الت ــي تع ــد أح ــد المتطلب ــات األساس ــية
الحتســـاب خســـائر االئتمـــان وفقـــاً للمعاييـــر المحاســـبية.
والتــزم البنــك بــكل متطلبــات «بــازل» لقيــاس معــدل كفايــة رأس
المــال الــازم لتغطيــة مخاطــر االئتمــان وفــق الطريقــة المعياريــة
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“ ”Standardized Approachكأح ــد متطلب ــات مؤسس ــة النق ــد
العربـــي الســـعودي ،ثـــم انتقـــل إلـــى معيـــار التقييـــم الداخلـــي
لمخاط ــر االئتم ــان “ ”Internal Rating Based/IRBبع ــد نجاح ــه
فــي تطوي ــر ق ــدرات نم ــاذج التصني ــف االئتمانــي بم ــا ينس ــجم م ــع
متطلبــات «بــازل» ،واســتطاع البنــك تطويــر نظــام خــاص للتحقــق
مــن صحــة واكتمــال تلــك النمــاذج وتدقيقهــا حيــث أجــرى الحقــاً
العدي ــد م ــن االختب ــارات الدوري ــة المس ــتقلة ،للتأك ــد م ــن صح ــة
نتائ ــج نم ــاذج التصني ــف االئتمانــي وجوانبه ــا الكمي ــة والنوعي ــة.
تزامـــن ذلـــك مـــع قيـــام البنـــك بإنشـــاء البنيـــة التحتيـــة
األساس ــية الالزم ــة لعم ــل واس ــتخدام النم ــاذج فــي صن ــع الق ــرار
االئتمانـــي ،وذلـــك مـــن خـــال االعتمـــاد علـــى قيـــاس دقيـــق
للمخاط ــر والعائ ــد المرج ــح له ــا ،م ــع إج ــراء مراجع ــة متزامن ــة
لسياس ــات المخاط ــر المعتم ــدة بالبن ــك لبي ــان م ــدى توافقه ــا
وأنظم ــة التصني ــف االئتمانــي فــي ظ ــل تطبي ــق معي ــار التقيي ــم
الداخلـــي لمخاطـــر االئتمـــان.
وســـعياً منـــه لمواكبـــة التطـــورات الماليـــة ،قـــام البنـــك بإحـــال
المعيـــار الدولـــي إلعـــداد التقاريـــر الماليـــة  9كبديـــل عـــن معيـــار
المحاســـبة الدولـــي  39اعتبـــاراً مـــن بدايـــة عـــام 2018م حيـــث
أج ــرى البن ــك مزي ــد م ــن التحدي ــث والتطوي ــر ألنظم ــة التصني ــف
االئتمانــي لتعظي ــم االس ــتفادة منه ــا ألغ ــراض احتس ــاب مع ــدالت
ّ
التعث ــر لآلج ــال قصي ــرة وطويل ــة األم ــد ،باعتباره ــا أح ــد
احتمالي ــة
المكونـــات الرئيســـة الحتســـاب خســـائر االئتمـــان المتوقعـــة.
كمـــا عمـــل البنـــك علـــى تحديـــد وتطويـــر ومواءمـــة قواعـــد
وضواب ــط األعم ــال المتعلق ــة باحتس ــاب مع ــدالت احتمالي ــة التعث ــر
االئتمانـــي وتعديـــل أســـس تقييـــم األصـــول وتدفقـــات األنشـــطة
وهيـــكل الحوكمـــة المالئـــم لذلـــك ،حيـــث تبنـــى البنـــك البرامـــج
اآللي ــة والحل ــول التكنولوجي ــة الالزم ــة الحتس ــاب خس ــائر االئتم ــان
المتوقع ــة واإلق ــرار عنه ــا وفق ــاً للمعي ــار الدولــي إلع ــداد التقاري ــر
المالي ــة  9وطبق ــاً لتوجيه ــات مؤسس ــة النق ــد العربــي الس ــعودي.
أمـــا علـــى صعيـــد األفـــراد ،فقـــد حققـــت إدارة المخاطـــر مرحلـــة
متقدم ــة فــي اعتم ــاد المراح ــل النهائي ــة لتطبي ــق معي ــار التقيي ــم
الداخلـــي المتقـــدم الموافـــق لمعاييـــر «بـــازل» بمـــا يتوافـــق
مـــع متطلبـــات مؤسســـة النقـــد العربـــي الســـعودي ،وتوظيـــف
النمـــاذج الكميـــة الخاصـــة بقيـــاس معـــدالت التعثـــر والتحصيـــل
الحتســـاب خســـائر االئتمـــان المتوقعـــة واإلقـــرار عنهـــا وفـــق
المعيـــار الدولـــي إلعـــداد التقاريـــر الماليـــة .9
وأول ــت إدارة المخاط ــر أهمي ــة خاص ــة لمصرفي ــة األف ــراد لقي ــاس
مخاطـــر االئتمـــان ضمـــن األطـــر المعتمـــدة لـــدى البنـــك ،وإثـــراء
تجرب ــة العم ــاء بم ــا يكف ــل تطبي ــق االس ــتراتيجية الرقمي ــة الت ــي
وتســـرع وصـــول العمـــاء لقنـــوات االتصـــال الخاصـــة
تســـهل
ّ
ّ
بالخدمـــات التـــي يقدمهـــا البنـــك.

تقرير مجلس اإلدارة
لعام 2018م

مخاطر السوق والسيولة:

مخاطـــر الســـوق هـــي مخاطـــر الخســـائر الناتجـــة عـــن التغيـــرات
والتقلبـــات فـــي أســـعار الســـوق ،مثـــل أســـعار العمـــوالت الخاصـــة
وأس ــعار األس ــهم وأس ــعار ص ــرف العم ــات األجنبي ــة وأي ــة تغيي ــرات

فــي القيم ــة العادل ــة ل ــأدوات واألوراق المالي ــة الت ــي يحتف ــظ به ــا

البنـــك .ويعمـــل البنـــك علـــى قيـــاس ومراقبـــة مخاطـــر الســـوق
ومخاطـــر األصـــول والخصـــوم الناجمـــة عـــن التذبـــذب فـــي القيـــم

العادلـــة أو التدفقـــات النقديـــة المســـتقبلية لـــأدوات الماليـــة

نتيجــة التغيــر فــي أســعار الســوق ،باســتخدام هيــكل وحــدود تقبــل
المخاط ــر ومقايي ــس معتم ــدة م ــن لجن ــة إدارة المخاط ــر المنبثق ــة

عـــن مجلـــس اإلدارة وتراقبهـــا إدارة مخاطـــر الســـوق والســـيولة،
والتــي تقــوم بالعمــل علــى تحقيــق التــوازن بيــن الســيولة والربحيــة

لجميـــع العمليـــات ،مـــع الحفـــاظ علـــى موقـــف قـــوي للســـيولة

لزيــادة ثقــة المتعامليــن وتحســين تكلفــة التمويــل ،وإعــداد تقاريــر
دوري ــة ح ــول مخاط ــر الس ــيولة وتقديمه ــا إلــى لجن ــة إدارة األص ــول

والمطلوبـــات ولجنـــة إدارة المخاطـــر ،ويتـــم رفـــع تقاريـــر بهـــا إلـــى
لجنـــة إدارة المخاطـــر المنبثقـــة عـــن مجلـــس اإلدارة.

ويطب ــق البن ــك معي ــار القيم ــة المعرض ــة للمخاط ــر ال ــذي يرص ــد

تغيـــر وتذبـــذب أســـعار الســـوق وعالقـــة التغيـــرات ببعضهـــا
البع ــض كمعي ــار أساس ــي لقي ــاس مخاط ــر الس ــوق ،باإلضاف ــة إلــى

العديـــد مـــن المعاييـــر المتقدمـــة لتحســـين القـــدرات التحليليـــة
فــي إدارة مخاط ــر الس ــوق بم ــا فيه ــا اختب ــارات الجه ــد (التحم ــل)
وتحلي ــل الحساس ــية .ويواص ــل البن ــك بش ــكل دائ ــم العم ــل عل ــى
تطويـــر عملياتـــه وأنظمتـــه إلدارة مخاطـــر الســـوق والســـيولة،

وذلــك لتطبيــق أحــدث المتطلبــات التنظيميــة بحســب متطلبــات
مؤسســـة النقـــد العربـــي الســـعودي.

مخاطر الجرائم المالية :

تشـــكل الجرائـــم الماليـــة خطـــراً وتحديـــاً كبيـــراً علـــى المؤسســـات

الماليـــة وموظفيهـــا ،وقـــد أدرك البنـــك خطـــورة تلـــك الجرائـــم

واآلث ــار الناجم ــة عنه ــا ،له ــذا اتجه ــت الجه ــود إلــى اتخ ــاذ إج ــراءات
وقائيــة ذات طابــع اســتراتيجي لمكافحــة الجرائــم الماليــة والوقايــة
منه ــا مم ــا س ــاهم إلــى درج ــة كبي ــرة م ــن الح ــد م ــن تل ــك الجرائ ــم.
وانطالق ــاً م ــن ذل ــك ،ح ــرص البن ــك خ ــال ع ــام 2018م عل ــى تضمي ــن
أفضـــل الممارســـات الدوليـــة فـــي تطبيـــق اســـتراتيجية مكافحـــة
ومراقبـــة العمليـــات المشـــتبه بهـــا .وتخضـــع تلـــك االســـتراتيجية

لمراجعـــة دوريـــة وتحديـــث ســـريع اســـتجابة للمخاطـــر الجديـــدة
وتقنيـــات الصناعـــة المصرفيـــة .كمـــا يتـــم عمـــل مراجعـــة لتقييـــم
المخاط ــر بصف ــة دوري ــة بحي ــث تش ــمل جمي ــع الوظائ ــف واإلدارات

فـــي البنـــك والسياســـات واإلجـــراءات لمعالجـــة مخاطـــر االحتيـــال

تقرير مجلس اإلدارة
لعام 2018م

الداخلـــي والخارجـــي وتحديـــد مســـتوى وطبيعـــة هـــذه المخاطـــر،

كمــا تخضــع جميــع المنتجــات والخدمــات الماليــة الجديــدة لعمليــة
تقيي ــم مخاط ــر قب ــل طرحه ــا للعم ــاء.

وحـــرص البنـــك علـــى رفـــع مســـتوى وعـــي موظفـــي البنـــك مـــن
خـــال إطـــاق برنامـــج توعـــوي ســـنوي لزيـــادة الوعـــي وتعزيـــز
التـــزام البنـــك بمكافحـــة الفســـاد والرشـــاوي .ويلعـــب العميـــل
واألطـــراف ذات العالقـــة دوراً هامـــاً فـــي مســـاعدة البنـــك علـــى
وبنـــاء عليـــه يتـــم نشـــر الوعـــي
الكشـــف عـــن عمليـــات االحتيـــال
ً
والحمـــات االعالنيـــة الطـــاع العمـــاء علـــى أشـــكال االحتيـــال
التـــي قـــد تواجـــه البنـــك وعمالئـــه وأســـاليب اكتشـــافها.
ويس ــتمر البن ــك فــي تفعي ــل دوره الرقابــي م ــن خ ــال اس ــتقبال
كاف ــة البالغ ــات ال ــواردة س ــواء م ــن موظف ــي البن ــك أو العم ــاء
وإجـــراء عمليـــة التحليـــل والفحـــص والتقييـــم العاجـــل ورصـــد
كاف ــة المخالف ــات وتحدي ــد أس ــباب الح ــوادث ومواط ــن الخل ــل.

المخاطر التشغيلية:

المخاطــر التشــغيلية هــي مخاطــر كامنــة لكافــة العمليــات بالبنــك،
وهــي مالزمــة لجميــع أنشــطة المؤسســات المصرفيــة ،خاصــة بعــد
التطـــور والنمـــو الســـريع للخدمـــات المصرفيـــة واعتمادهـــا علـــى
تقنيــة المعلومــات المتطــورة .وتٌ عــرف المخاطــر التشــغيلية بأنهــا
المخاط ــر الناتج ــة ع ــن ع ــدم كفاي ــة أو قص ــور اإلج ــراءات المتعلق ــة
باألف ــراد أو األنظم ــة الداخلي ــة أو األح ــداث الخارجي ــة.
يطبـــق البنـــك إطـــار عمـــل شـــامل ومتكامـــل يتضمـــن اتبـــاع
إج ــراءات اس ــتباقية للح ــد م ــن المخاط ــر التش ــغيلية م ــن خ ــال:
• عملي ــات التقيي ــم الذاتــي للمخاط ــر وضوابطه ــا ،لتحدي ــد
وتقيي ــم مص ــادر ع ــدم اليقي ــن وطبيعته ــا.
• تحدي ــد م ــدى اس ــتعداد البن ــك لتحم ــل خس ــائر المخاط ــر
التش ــغيلية ووض ــع إج ــراءات اس ــتجابة مناس ــبة وتحديثه ــا،
بمـــا فـــي ذلـــك الضوابـــط ،وذلـــك لإلبقـــاء علـــى المخاطـــر
التشـــغيلية عنـــد مســـتوى مقبـــول.
• تجمي ــع وتحلي ــل أح ــداث المخاط ــر التش ــغيلية والخس ــائر
الناتجـــة عنهـــا ومعالجتهـــا بشـــكل ســـريع لتقليـــص هـــذه
المخاط ــر والخس ــائر الناتج ــة عنه ــا.
• تفعيــل برامــج لرفــع مســتوى الوعــي بالمخاطر التشــغيلية
ونشــر ثقافــة الحــد منهــا.
• إعــداد تقاريــر دوريــة شــاملة لمراقبــة المخاطــر التشــغيلية
وفاعليــة ضوابطهــا.
ولقـــد حـــرص البنـــك علـــى تطويـــر أنظمـــة المخاطـــر التشـــغيلية
وتحديـــث السياســـات لرفـــع كفـــاءة وممارســـات إدارة المخاطـــر
التشـــغيلية لتعزيـــز أنظمـــة الرقابـــة فـــي البنـــك والمحافظـــة
فع ــال فــي تحقي ــق
عل ــى بيئ ــة عم ــل مس ــتقرة تس ــاهم بش ــكل َّ
األهـــداف االســـتراتيجية للبنـــك.

بنك الرياض
التقرير السنوي 2018م
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مخاطر أمن المعلومات:

يش ــير ُمصطل ــح مخاط ــر أم ــن المعلوم ــات إلــى المخاط ــر الناجم ــة

عـــن احتماليـــة اختـــراق التدابيـــر التنظيميـــة والفنيـــة واإلجرائيـــة

الالزمـــة لحمايـــة المعلومـــات التابعـــة للبنـــك مـــن الدخـــول غيـــر
المرخـــص
صـــرح بـــه ،أو إفشـــاء المعلومـــات أو َّ
النســـخ غيـــر ُ
ُ
الم َّ
أو المنـــع مـــن االســـتخدام أو التعديـــل والتحويـــل أو الفقـــدان أو
ـواء كان ذل ــك بص ــورة متعم ــدة
الس ــرقة أو إس ــاءة االس ــتخدام ،س ـ ٌ
تخريبي ــة أم عرضي ــة غي ــر مقص ــودة.

ويتـــم إعـــداد اختبـــارات الجهـــد باســـتخدام عـــدد كبيـــر مـــن

االفتراضـــات والســـيناريوهات التـــي تســـاعد البنـــك علـــى إجـــراء

التقييـــم والوصـــول إلـــى فهـــم متعمـــق للمخاطـــر المحتملـــة
الت ــي تواجهه ــا أص ــول البن ــك ومحافظ ــه المختلف ــة ،م ــا يمكن ــه

مـــن التحـــوط لهـــا مـــن خـــال تجنيـــب مســـتويات مناســـبة مـــن

رأس الم ــال تتع ــدى مع ــدالت الكفاي ــة المطلوب ــة م ــن الجه ــات
اإلشـــرافية والرقابيـــة.

ويق ــوم البن ــك ب ــإدارة مخاط ــر أم ــن المعلوم ــات م ــن خ ــال إط ــار

النتائج المالية :

المعلومـــات وتنظيـــم اإلجـــراءات العمليـــة وتســـهيل تنفيـــذ

شـــهرا المنتهيـــة فـــي  31ديســـمبر 2018م ،بارتفـــاع
عشـــر
ً
 %19.51ع ــن نف ــس الفت ــرة م ــن الع ــام الس ــابق والت ــي بلغ ــت

ألمــن المعلومــات .كمــا يتــم تطبيــق التشــريعات المتعلقــة بأمــن

االقتصادي ــة الراهن ــة اس ــتمر البن ــك فــي التركي ــز عل ــى األنش ــطة

المراقبــة المباشــرة والكاملــة علــى جميــع األنشــطة مــن الجانــب

بلغـــت االســـتثمارات 47,993مليـــون ريــــال مقارنـــة بمبلـــغ

لألنظمـــة بهـــدف تحديـــد المخاطـــر األمنيـــة واتخـــاذ اإلجـــراءات

الجانـــب اآلخـــر ســـجل صافـــي القـــروض والســـلف ارتفاعـــاً

بصـــورة مســـتمرة علـــى تصميـــم وتنفيـــذ برامـــج توعويـــة لرفـــع

مقاب ــل  138,838ملي ــون ريـ ــال للع ــام الس ــابق ،وبلغ ــت ودائ ــع

ســـواء كان مـــن الموظفيـــن أو
مـــع أصـــول البنـــك المعلوماتيـــة
ٌ

للعـــام الســـابق وذلـــك بارتفـــاع قـــدره  ،%10.01فيمـــا بلغـــت

عملـــي شـــامل يتـــم مـــن خاللـــه تطبيـــق حوكمـــة أنظمـــة أمـــن

المتطلبـــات التنظيميـــة والقواعـــد الالزمـــة بمـــا يضمـــن حمايـــة

حق ــق البن ــك  4,716ملي ــون ريـ ــال كأرب ــاح صافي ــة لفت ــرة االثنــي

أص ــول البن ــك المعلوماتي ــة م ــن أج ــل تقلي ــل المخاط ــر المختلف ــة

 3,946مليـــون ريــــال .وفـــي ظـــل المتغيـــرات والتحديـــات

المعلومـــات الصـــادرة مـــن الجهـــات ذات العالقـــة ،إضافـــة إلـــى

المصرفيـــة الرئيســـة والمحافظـــة علـــى مركـــزه المالـــي ،حيـــث

المتعلـــق بأمـــن المعلومـــات ،والتقييـــم المســـتمر والمتابعـــة

46,370مليـــون ريــــال ،وذلـــك بارتفـــاع قـــدره  .%3.5وعلـــى

الالزم ــة للح ــد م ــن تل ــك المخاط ــر بش ــكل ف ــوري .ويعم ــل البن ــك

بلغـــت نســـبته  %8.78حيـــث بلغـــت  151,025مليـــون ريــــال

مس ــتوى الوع ــي به ــذا الن ــوع م ــن المخاط ــر ل ــكل م ــن يتعام ــل

العمــاء  169,822مليــون ريـــال مقابــل  154,366مليــون ريـــال

الشـــركات المتعاقـــدة أو العمـــاء.

الموج ــودات  229,900ملي ــون ريـ ــال مقاب ــل 216,282ملي ــون

اإلفصاحات بموجب الركيزة الثالثة من توصيات
لجنة بازل :3

وبلــغ إجمالــي دخــل العمليــات  8,967مليــون ريـــال خــال االثني عشــر

تتطل ــب الركي ــزة الثالث ــة م ــن توصي ــات لجن ــة ب ــازل ( )3المعدل ــة،

ريــــال للعـــام الســـابق وذلـــك بارتفـــاع قـــدره.%6.30

شـــهراً المنتهيـــة فـــي  31ديســـمبر 2018م ،مقابـــل  8,125مليـــون

نش ــر ع ــدد م ــن اإلفصاح ــات الكمي ــة والنوعي ــة وس ــيتم نش ــر ه ــذه

ريـــال للفتــرة المماثلــة مــن العــام الســابق بارتفــاع قــدره .%10.36

تنفيـــذاً لتعليمـــات مؤسســـة النقـــد العربـــي الســـعودي ،علمـــاً

ومم ــا يعك ــس متان ــة أص ــول البن ــك وتن ــوع منتجات ــه التمويلي ــة

اإلفصاحــات علــى موقــع البنــك االلكترونــي www.riyadbank.com

ب ــأن ه ــذه اإلفصاح ــات ال تخض ــع للفح ــص أو المراجع ــة م ــن قب ــل

مراجعـــي البنـــك الخارجييـــن .

اختبارات الجهد (التحمل):

يطبــق البنــك اختبــارات الجهــد (التحمــل) “ ”Stress Testingلكافــة

واالس ــتثمارية اس ــتطاع البن ــك تحقي ــق ارتف ــاع فــي صافــي دخ ــل

العمـــوالت الخاصـــة التـــي بلغـــت  6,686مليـــون ريــــال خـــال
ـهرا المنتهي ــة فــي  31ديس ــمبر 2018م مقاب ــل
االثن ــي عش ــر ش ـ ً

 5,935مليـــون ريــــال عـــن الفتـــرة المماثلـــة مـــن العـــام الســـابق

وذل ــك بارتف ــاع ق ــدره  ،%12.65كم ــا بلغ ــت ربحي ــة الس ــهم خ ــال

أنـــواع المخاطـــر والتـــي تشـــمل جميـــع األنشـــطة المصرفيـــة التـــي

نف ــس الفت ــرة  1.57ريـ ــال مقاب ــل  1.32ري ــال للع ــام الس ــابق.

تح ــت إش ــراف مجل ــس اإلدارة ،وذل ــك بع ــد تطوي ــر سياس ــات وأط ــر

ويعــزى ارتفــاع صافــي أربــاح البنــك لالثنــي عشــر شــهراً المنتهيــة

المعنيـــون بقطـــاع إدارة المخاطـــر مناهـــج الجهـــد ومـــا يتبعهـــا،

بنســـبة  ،%10.36الـــذي قابلـــه جزئيـــاً ارتفـــاع إجمالـــي مصاريـــف

يزاوله ــا البن ــك وم ــدى تأثره ــا بالمتغي ــرات المالي ــة واالقتصادي ــة

وقواعــد الحوكمــة الخاصــة بهــذا االختبــار .وفــي هــذا اإلطــار ،يراقــب

فــي  31ديس ــمبر 2018م ،إل ــى ارتف ــاع إجمال ــي دخ ــل العملي ــات

للحف ــاظ عل ــى كف ــاءة النم ــاذج الموضوع ــة له ــذا الغ ــرض.

العملي ــات بنس ــبة .% 2.37
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ويعـــود ارتفـــاع إجمالـــي دخـــل العمليـــات بشـــكل رئيـــس إلـــى
ارتف ــاع صافــي الدخ ــل م ــن العم ــوالت الخاص ــة ،ودخ ــل األتع ــاب
والعمـــوالت ،والدخـــل مـــن تحويـــل العمـــات ،قابلـــه جزئيـــاً

إلـــى ارتفـــاع رواتـــب الموظفيـــن ومـــا فـــي حكمهـــا والمصاريـــف
العموميـــة واإلداريـــة األخـــرى ،قابلـــه جزئيـــاً االنخفـــاض فـــي

مخصصـــات خســـائر االئتمـــان والمخصصـــات األخـــرى.

االنخفـــاض فـــي مكاســـب االســـتثمارات المقتنـــاة لغيـــر أغـــراض
المتاجـــرة .أمـــا ارتفـــاع إجمالـــي مصاريـــف العمليـــات فيرجـــع

الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة:
مليون ريال

البيان

2018م

2017م

التغيرات

نسبة التغير%

صافي الربح

4,716

3,946

770

%19.51

إجمالي دخل العمليات

8,967

8,125

842

%10.36

صافي دخل العموالت الخاصة

6,686

5,935

751

%12.65

ربحية السهم

1.57

1.32

0.25

%18.94

إجمالي الموجودات

229,900

216,282

13,618

%6.30

صافي االستثمارات

47,993

46,370

1,623

%3.50

صافي القروض والسلف

151,025

138,838

12,187

%8.78

ودائع العمالء

169,822

154,366

15,456

%10.01

تقرير مجلس اإلدارة
لعام 2018م

بنك الرياض
التقرير السنوي 2018م

35

ملخص لنتائج البنك المالية خالل السنوات الخمس الماضية:
أ) فيما يلي تحليل ألهم بنود قائمة المركز المالي الموحدة:

مليون ريال

2018م

البيان

2017م

2016م

2015م

2014م

الموجودات
نقدية وأرصدة لدى البنوك
ومؤسسة النقد

27,352

27,876

25,829

29,839

29,231

القروض والسلف ،صافي

151,025

138,838

142,909

145,066

133,820

االستثمارات ،صافي

47,993

46,370

45,157

44,765

47,148

ممتلكات ومعدات وعقارات
أخرى

1,927

1,987

2,107

2,153

2,098

موجودات أخرى

1,603

1,211

1,617

1,493

2,292

إجمالي الموجودات

229,900

216,282

217,619

223,316

214,589

المطلوبات
أرصدة لدى البنوك

8,581

7,056

8,837

4,500

3,791

ودائـع العمــالء

169,822

154,366

156,684

167,853

164,806

مطلوبات أخرى

14,723

16,237

15,126

14,668

10,655

حقوق المساهمين

36,774

38,623

36,973

36,295

35,337
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إجمالي الموجودات والقروض والسلف ،صافي
229,900

216,282

217,619

214,589

223,316

230,000
200,000
170,000

151,025

138,838

142,909

145,066

133,820

140,000
110,000
80,000
50,000

2018م

2017م

2016م

القروض والسلف ،صافي

2014م

2015م
إجمالي الموجودات

ودائـع العمــالء
170,000

169,822

154,366

156,684

167,853

164,806

160,000
150,000
140,000
130,000

2018م

2017م

2016م

2015م

2014م

حقوق المساهمين
40,000
39,000
38,000
37,000
36,000
35,000
34,000
33,000
32,000
31,000
30,000

36,774

38,623

36,973

2018م

2017م

2016م

36,295

2015م

35,337

2014م

*أعيد تصنيف بعض أرقام المقارنة كي تتماشى مع تصنيفات الفترة الحالية.
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ب) فيما يلي تحليل ألهم بنود قائمة الدخل الموحدة:
مليون ريال

البيان

2018م

2017م

2016م

2015م

2014م

إجمالي دخل العمليات وصافي حصة
البنك في أرباح الشركات الزميلة

9,018

8,148

7,737

8,005

8,032

إجمالي مصاريف العمليات

4,302

4,202

4,395

3,956

3,680

صافي الربح

4,716

3,946

3,342

4,049

4,352

ربح السهم (ريـال سعودي)

1.57

1.32

1.11

1.35

1.45

* أعيد تصنيف بعض أرقام المقارنة كي تتماشى مع تصنيفات الفترة الحالية.

صافي الربح
5,000

4,716

3,946

3,342

4,049

4,352

4,500
4,000
3,500
3,000

2018م
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التحليل الجغرافي إلجمالي إيرادات البنك والشركات التابعة من داخل الممكلة:

بل ــغ إجمالــي اإلي ــرادات للفت ــرة المنتهي ــة فــي  31ديس ــمبر 2018م م ــن عملي ــات داخ ــل المملك ــة مبل ــغ 11,180ملي ــون ريـ ــال ،وم ــن
خ ــارج المملك ــة مبل ــغ  1,175ملي ــون ريـ ــال.

مليون ريال

داخل المملكة العربية السعودية
السنة

المنطقة
الغربية

المنطقة
الوسطى*

المنطقة
الشرقية

إجمالي اإليرادات من داخل
المملكة

2018م

2,015

7,607

1,558

11,180

* يتضم ــن المبل ــغ المح ــدد للمنطق ــة الوس ــطى إي ــرادات اس ــتثمارات مركزي ــة تخ ــص قط ــاع االس ــتثمار والخزان ــة بلغ ــت  3,972ملي ــون
ريـ ــال وليس ــت مرتبط ــة بقط ــاع جغرافــي مح ــدد داخ ــل المملك ــة ،كم ــا يتضم ــن إي ــرادات ذات صل ــة بمناط ــق أخ ــرى ال يمك ــن فصله ــا.

التحليل الجغرافي إلجمالي إيرادات البنك وشركاته التابعة من خارج المملكة:

مليون ريال

السعودية
العربية
المملكة
داخل المملكةخارج
السنة

دول مجلس
التعاون
ومنطقة
الشرق
األوسط

أوروبا

أمريكا
الشمالية
والالتينية

جنوب شرق
آسيا

مناطق
أخرى

إجمالي
اإليرادات من
خارج المملكة

2018م

344

240

498

19

74

1,175

توزيعات األرباح

يلت ــزم البن ــك باألنظم ــة الس ــارية ذات العالق ــة ،ويتب ــع السياس ــات
التالي ــة عن ــد توزي ــع األرب ــاح عل ــى المس ــاهمين:
أ) ُيقتطـــع مـــا نســـبته  %25مـــن األربـــاح الصافيـــة لتكويـــن

االحتياطـــي النظامـــي .ويجـــوز وقـــف االقتطـــاع متـــى مـــا بلـــغ
مجمـــوع االحتياطـــي مقـــدار رأس المـــال المدفـــوع.

ـاء علــى توصيــات مجلــس اإلدارة وإقــرار الجمعيــة العامــة،
ب) بنـ ً

تـــوزع األربـــاح المقـــررة علـــى المســـاهمين مـــن األربـــاح الصافيـــة
كل حس ــب ع ــدد أس ــهمه.
ج) تحـــدد توجهـــات البنـــك االســـتراتيجية توزيعـــات األربـــاح
المرحلي ــة والس ــنوية وتظه ــر األرب ــاح المقترح ــة للنص ــف الثانــي
ضمـــن حقـــوق المســـاهمين ،إلـــى أن تقـــر الجمعيـــة العامـــة
توصيـــات مجلـــس اإلدارة.

تقرير مجلس اإلدارة
لعام 2018م
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توزيعات األرباح (تتمة)

وقد أوصى مجلس اإلدارة بأن تكون توزيعات األرباح كما يلي:
(ألف ريال)
األرباح المبقاة من عام 2017م

2,873,536

أثر تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  9كما في  1يناير 2018م

()2,008,490

الرصيد المعدل كما في بداية السنة

865,046

إجمالي الدخل الشامل عام 2018م

4,716,085

المجموع

5,581,131

يتم تخصيصها وتوزيعها كالتالي:
الزكاة للسنوات السابقة

)(1,193,559

الزكاة للسنة الحالية

()430,249

األرباح النقدية الموزعة على المساهمين عن النصف األول لعام 2018م

)(1,110,000

األرباح النقدية المقترح توزيعها على المساهمين عن النصف الثاني لعام
2018م

)(1,200,000

خسائر بيع أدوات حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر ،صافي

)(53,746

المحول إلى االحتياطي النظامي

)(1,179,021

األرباح المبقاة لعام 2018م

414,556

وق ــد ق ــام البن ــك بتوزي ــع األرب ــاح عل ــى المس ــاهمين بتاري ــخ 2018/07/08م ع ــن النص ــف األول بواق ــع  37هلل ــة للس ــهم الواح ــد .أم ــا
الج ــزء المتبق ــي م ــن األرب ــاح المقت ــرح توزيعه ــا عل ــى المس ــاهمين ع ــن النص ــف الثانــي م ــن ع ــام 2018م بواقــ ــع  40هلل ــة للس ــهم
الواح ــد ،فسيتـ ــم توزيع ــه فــي ح ــال إق ــراره م ــن الجمعي ــة العام ــة ،ليبل ــغ بذل ــك إجمالــي التوزيع ــات ع ــن كام ــل الع ــام 2018م مبل ــغ
 2,310ملي ــون ريـ ــال ،بواق ــع  77هلل ــة للس ــهم الواح ــد وبم ــا يع ــادل  %7.7م ــن القيم ــة اإلس ــمية للس ــهم ،وذل ــك بع ــد خص ــم ال ــزكاة.
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التصنيف االئتماني للبنك

وكالة التصنيف

قصير األجل
طويل األجل
داخل المملكة العربية السعودية

النظرة المستقبلية

فيتش

A-

F2

مستقرة

كابيتال انتليجنس

A+

A1

مستقرة

ستاندرد أند بورز

BBB+

A-2

مستقرة

التمويل وسندات الدين المصدرة

يقـــوم البنـــك مـــن خـــال تعامالتـــه العاديـــة بتبـــادل تمويـــل

المصرفيـــة ،حيـــث ســـيتم تأســـيس البرنامـــج والبـــدء باإلصـــدار

واقتـــراض األمـــوال مـــع البنـــوك ومؤسســـة النقـــد العربـــي

بعـــد اســـتكمال كافـــة اإلجـــراءات النظاميـــة ،وذلـــك حســـب

الســـعودي ،وذلـــك حســـب معـــدل العمولـــة المتعـــارف عليهـــا

حاجـــة البنـــك وظـــروف الســـوق فـــي حينـــه.

فــي الســوق ويتــم إثباتهــا علــى نحــو مالئــم فــي القوائــم الماليــة
الموحـــدة للبنـــك.
تـــم إكمـــال عمليـــة طـــرح خـــاص لصكـــوك ثانويـــة بتاريـــخ 24
يونيـــو 2015م بقيمـــة  4مليـــار ريــــال ســـعودي ،ولفتـــرة
اســـتحقاق (عشـــر ســـنوات) قابلـــة لالســـترداد بعـــد مضـــي
خم ــس س ــنوات وتبل ــغ التكلف ــة عل ــى الصك ــوك س ــايبور س ــتة
أشـــهر  115 +نقطـــة .ويهـــدف البنـــك مـــن هـــذه اإلصـــدارات
إلـــى تنويـــع مصـــادر التمويـــل ومـــدد اســـتحقاقاتها ودعـــم
مصـــادر التمويـــل.
هـــذا وقـــد أعلـــن البنـــك فـــي  22ينايـــر 2018م عـــن عزمـــه
تأســـيس برنامـــج إلصـــدار ســـندات وصكـــوك أوليـــة وثانويـــة
فــي ج ــزء واح ــد أو ع ــدة أج ــزاء وعل ــى ع ــدة مراح ــل م ــن خ ــال
سلســـلة مـــن اإلصـــدارات ،وطرحهـــا داخـــل المملكـــة العربيـــة
الس ــعودية أو خارجه ــا بالري ــال الس ــعودي وال ــدوالر األمريك ــي
أو بـــأي عملـــة أخـــرى.
ويهـــدف هـــذا البرنامـــج إلـــى تنويـــع مصـــادر التمويـــل ومـــدد
اســـتحقاقها وتعزيـــز القاعـــدة الرأســـمالية للبنـــك ،ممـــا يدعـــم
التوســـع فـــي أعمالـــه االئتمانيـــة ودعـــم قيامـــه بأنشـــطته

تقرير مجلس اإلدارة
لعام 2018م

أدوات الدين المستردة خالل 2018م:

فـــي عـــام 2018م ،قـــام البنـــك باســـترداد الصكـــوك الخاصـــة بـــه
الت ــي أصدره ــا بحج ــم  4ملي ــار ري ــال س ــعودي بتاري ــخ  11نوفمب ــر
2013م والمســـتحقة فـــي 2020م بالكامـــل بقيمتهـــا األســـمية
( %100م ــن س ــعر اإلص ــدار) وذل ــك بنهاي ــة الس ــنة الخامس ــة م ــن
إصداره ــا بتاري ــخ  11نوفمب ــر 2018م.

كما يؤكد البنك مايلي:

• ال يوجد أدوات دين مصدرة من قبل الشركات التابعة.
• ال يوجد قروض آلجل مستحقة على الشركات التابعة.

• ل ــم يص ــدر أو يمن ــح البن ــك أي أدوات دي ــن قابل ــة للتحوي ــل
أو أي أوراق ماليــة تعاقديــة أو مذكــرات حقــوق اكتتــاب أو
حق ــوق مش ــابهة خ ــال 2018م.
• ل ــم يص ــدر أو يمن ــح البن ــك أي حق ــوق تحوي ــل أو اكتت ــاب
بموجـــب أدوات ديـــن قابلـــة للتحويـــل ،أو أوراق ماليـــة
تعاقديــة ،أو مذكــرات حــق اكتتــاب ،أو أي حقــوق مشــابهة
خـــال 2018م.
• ل ــم تق ــم الش ــركات التابع ــة للبن ــك ب ــأي اس ــترداد أو ش ــراء
أو إلغ ــاء ألي أدوات دي ــن قابل ــة لالس ــترداد.
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اإلفصاح عن أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل البنك وتفاصيل استخداماتها
ال يحتفظ البنك بأي أسهم خزينة.

معايير المحاسبة المتبعة
يق ــوم البن ــك بإع ــداد قوائم ــه المالي ــة ويت ــم مراجعته ــا م ــن قب ــل مراجع ــي حس ــابات البن ــك طبق ــاً للمعايي ــر الدولي ــة للتقاري ــر المالي ــة
الص ــادرة ع ــن المجل ــس الدولــي للمعايي ــر المحاس ــبية ،والمعدل ــة م ــن قب ــل مؤسس ــة النق ــد العربــي الس ــعودي للمحاس ــبة ع ــن ال ــزكاة
وضريبــة الدخــل ،وتماشــياً مــع نظــام مراقبــة البنــوك ونظــام الشــركات بالمملكــة .وال توجــد هنالــك أي اختالفــات جوهريــة عــن معاييــر
المحاس ــبة الص ــادرة ع ــن الهيئ ــة الس ــعودية للمحاس ــبين القانونيي ــن.

المدفوعات النظامية
ال توجد على البنك مدفوعات نظامية نهائية مستحقة السداد عن عام 2018م عدا ما هو وارد بالبيان أدناه:
(ألف ريال)

موضوع المخالفة

2018م
المسدد

الزكاة الشرعية – الهيئة العامة للزكاة والدخل (ما يخص العام -

المالي 2018م)*

المستحق
( 430,249تقديري)

ضرائب تحملها البنك نيابة عن بعض الجهات غير المقيمة

11,419

-

ضرائب مستحقة على فروع البنك الخارجية لصالح الجهات

17,934

-

المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

94,870

-

تكاليف تأشيرات وجوازات

666

-

أي مدفوعات نظامية أخرى**

14,483

-

(حسب شروط التعاقد)

الرسمية خارج المملكة

* سيتم سداد الزكاة الشرعية عن عام 2018م بحد أقصى  30أبريل 2019م.
** رسوم حكومية .
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كم ــا أعل ــن البن ــك فــي  20ديس ــمبر 2018م ع ــن أن ــه ق ــد ت ــم االتف ــاق م ــع الهيئ ــة العام ــة لل ــزكاة والدخ ــل عل ــى تس ــوية المطالب ــات
الزكوي ــة للس ــنوات المالي ــة الس ــابقة وحت ــى نهاي ــة الس ــنة المالي ــة 2017م مقاب ــل دف ــع مبل ــغ ق ــدره  2,969,722,864ري ــال ،وق ــد ت ــم
ســداد دفعــة مقدمــة مــن هــذه التســوية خــال العــام الحالــي بواقــع  %20والباقــي ســيتم ســداده علــى عــدد خمــس أقســاط متســاوية
خ ــال خم ــس س ــنوات تب ــدأ فــي  1ديس ــمبر 2019م وتنتهــي فــي  1ديس ــمبر 2023م.

العقوبات والجزاءات النظامية
يطبـــق البنـــك خـــال ممارســـة أعمالـــه اليوميـــة جميـــع األنظمـــة المصرفيـــة واللوائـــح والقواعـــد التنظيميـــة الصـــادرة عـــن الجهـــات
اإلشـــرافية ،ويحـــرص البنـــك علـــى الحـــد مـــن حـــدوث أي مخالفـــات والقيـــام باإلجـــراءات التصحيحيـــة الالزمـــة حـــال حدوثهـــا.

قرارات مؤسسة النقد العربي السعودي الجزائية:

السنة المالية الحالية 2018م*

موضوع المخالفة

عدد القرارات الجزائية

إجمالي مبلغ الغرامات
المالية بالريال السعودي

مخالفة تعليمات المؤسسة الخاصة بحماية العمالء

5

2,776,000

مخالفة تعليمات المؤسسة اإلشرافية

15

1,469,500

*وتبلغ الغرامات التي تخص عام 2017م والمدفوعة في 2018م مبلغ  1,170,000ريال سعودي لم يشملها الجدول أعاله.

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

الجهة

تصنيف المخالفة

عدد الغرامات

إجمالي مبلغ الغرامات
المالية بالريال
السعودي

أمانات وجهات حكومية أخرى

رسوم غرامات لوح ورخص

80

2,170,877

مواقع أجهزة صرف الي،
وغرامات أخرى

تقرير مجلس اإلدارة
لعام 2018م

بنك الرياض
التقرير السنوي 2018م

43

المعامالت مع األطراف ذات العالقة
يوض ــح البي ــان التالــي األرص ــدة الناتج ــة ع ــن معام ــات األط ــراف ذات العالق ــة كم ــا فــي  31ديس ــمبر 2018م والت ــي تم ــت خ ــال دورة
أعم ــال البن ــك العادي ــة ،وفق ــاً لتعري ــف األط ــراف ذات العالق ــة فــي الم ــادة األولــى م ــن الئح ــة حوكم ــة الش ــركات:
بآالف الريـاالت

البيان

اإلجمالي

قروض وسلف

7,189,562

ودائع العمالء

30,142,848

المشتقات (بالقيمة العادلة)

6,378

التعهدات وااللتزامات المحتملة (غير قابلة للنقض)

7,148,992

دخل عموالت خاصة

347,085

مصاريف عموالت خاصة

406,339

دخل األتعاب والعموالت ،صافي

174,939

مصاريف تشغيلية متنوعة

137,672

تتضم ــن المعام ــات م ــع األط ــراف ذات العالق ــة مجموع ــة م ــن األعم ــال والعق ــود الت ــي تت ــم لحس ــاب البن ــك والت ــي يمتل ــك فيه ــا
الس ــادة أعض ــاء مجل ــس اإلدارة مصلح ــة مباش ــرة أو غي ــر مباش ــرة فيه ــا وه ــي عل ــى الش ــكل التال ــي:

طبيعة العقد

اسم الطرف ذي
العالقة

المالك

تاريخ انتهاء
العقد

قيمة العقد
السنوية
(ريال سعودي)

إيجار ألربع مواقع صراف آلي في

عضو مجلس اإلدارة

المؤسسة

2018/12/24

284,000

ابراج العليا – الرياض.

األستاذ نادر إبراهيم

الوهيبي يعمل لدى

المؤسسة العامة

للتأمينات االجتماعية

العامة

للتأمينات

االجتماعية

وممثل المؤسسة لدى
مجلس اإلدارة
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طبيعة العقد

إيجار مقر فرع شارع الستين 286

للمعارض رقم ( - )1,2,3,5الرياض.

اسم الطرف ذي
العالقة

المالك

تاريخ انتهاء
العقد

قيمة العقد
السنوية
(ريال سعودي)

عضو مجلس اإلدارة
األستاذ نادر إبراهيم
الوهيبي يعمل لدى
المؤسسة العامة
للتأمينات االجتماعية
وممثل المؤسسة لدى
مجلس اإلدارة

المؤسسة

2021/09/10

700,000

إيجار مركز المصرفية الخاصة 255

عضو مجلس اإلدارة
األستاذ نادر إبراهيم
الوهيبي يعمل لدى
المؤسسة العامة
للتأمينات االجتماعية
وممثل المؤسسة لدى
مجلس اإلدارة

إيجار مقر مبنى اإلدارة العامة -

عضو مجلس اإلدارة
األستاذ نادر إبراهيم
الوهيبي يعمل لدى
المؤسسة العامة
للتأمينات االجتماعية
وممثل المؤسسة لدى
مجلس اإلدارة

للمكتبين ( )2,3بالدور االرضي في

أبراج العليا  -الرياض.

الرياض.

إيجار مكاتب بالدور األرضي

والميزانين إلدارة الثروات وفريق
األبحاث التابعة لشركة الرياض

المالية في أبراج العليا  -الرياض .

إيجار عدد خمس أدوار في ابراج

العليا (قطاع تقنية المعلومات) -
الرياض

تقرير مجلس اإلدارة
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عضو مجلس اإلدارة
األستاذ نادر إبراهيم
الوهيبي يعمل لدى
المؤسسة العامة
للتأمينات االجتماعية
وممثل المؤسسة لدى
مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة
األستاذ نادر إبراهيم
الوهيبي يعمل لدى
المؤسسة العامة
للتأمينات االجتماعية
وممثل المؤسسة لدى
مجلس اإلدارة

العامة

للتأمينات

االجتماعية

المؤسسة
العامة

2018/10/15

877,800

للتأمينات

االجتماعية

المؤسسة
العامة

2022/11/24

3,750,000

للتأمينات

االجتماعية

المؤسسة
العامة

2019/03/10

1,079,210

للتأمينات

االجتماعية

المؤسسة
العامة

2019/09/10

6,742,601

للتأمينات

االجتماعية
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طبيعة العقد

اسم الطرف ذي
العالقة

المالك

تاريخ انتهاء
العقد

قيمة العقد
السنوية
(ريال سعودي)

إيجار عدد سبعة أدوار بأبراج العليا

عضو مجلس اإلدارة

المؤسسة

2021/01/07

8,631,359

(قطاع العمليات)  -الرياض.

األستاذ نادر إبراهيم

الوهيبي يعمل لدى

المؤسسة العامة

للتأمينات االجتماعية

العامة

للتأمينات

االجتماعية

وممثل المؤسسة لدى
مجلس اإلدارة
تقديم رسائل المجموعات الذهبية

عضو مجلس اإلدارة

(.)SMSC

النحاس عضو بمجلس

السعودية

تقديم خدمات وحلول االتصاالت

عضو مجلس اإلدارة

شركة

والمتكاملة.

النحاس عضو بمجلس

السعودية

اتفاقية تقديم خدمات الشبكة

عضو مجلس اإلدارة

شركة

االنترنت .

النحاس عضو بمجلس

السعودية

عضو مجلس اإلدارة

شركة

عن طريق مركز ارسال الرسائل

وتقنية المعلومات الذكية

االفتراضية الخاصة ببروتوكول

ايجار لثالث مواقع صراف آلي

بمبنى شركة االتصاالت السعودية

– الرياض.

إيجار موقع صراف آلي بفندق أم

القرى مكارم  -مكة المكرمة .

األستاذ محمد طالل
إدارة الشركة

األستاذ محمد طالل
إدارة الشركة

األستاذ محمد طالل
إدارة الشركة

األستاذ محمد طالل

االتصاالت

االتصاالت

النحاس عضو بمجلس

األستاذ محمد ابراهيم

شركة محمد

مجلس ادارة البنك

العيسى

إدارة الشركة

العيسى والد رئيس

العيسى
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االتصاالت

السعودية

المهندس عبدهللا محمد
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شركة

االتصاالت

إبراهيم

2018/12/31

2018/12/31

2019/12/17

2019/05/31

2021/02/20

1,800,000

1,772,600

9,434,800

100,000

18,000

وأوالده
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طبيعة العقد

اسم الطرف ذي
العالقة

المالك

تاريخ انتهاء
العقد

قيمة العقد
السنوية
(ريال سعودي)

تقديم برامج حماية لتوفير تقنية

رئيس مجلس اإلدارة

شركة اتحاد

2019/05/31

1,464,000

(.)DWDM

المهندس عبدهللا محمد
العيسى نائب رئيس

اتصاالت -
موبايلي

مجلس إدارة الشركة
وعضو مجلس اإلدارة
المهندس معتز قصي
العزاوي عضو بمجلس
إدارة الشركة
تقديم خدمة اتصال مزود الخدمة
الثاني لشبكة . SJN

رئيس مجلس اإلدارة
المهندس /عبدهللا محمد
العيسى نائب رئيس

شركة اتحاد
اتصاالت -

2019/05/13

29,176

موبايلي

مجلس إدارة الشركة
وعضو مجلس اإلدارة
المهندس /معتز قصي
العزاوي عضو بمجلس
إدارة الشركة
ايجار موقع صراف آلي فندق
الماريوت –الرياض .

رئيس مجلس اإلدارة
المهندس /عبدهللا محمد

شركة دور
للضيافة

2020/11/22

30,000

العيسى رئيس مجلس
إدارة الشركة
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اإلفصاح عن بيانات المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
 -1اإلفصاح النوعي:

التعريف المعتمد للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر:

تم تصنيف المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وفقاً لتعريفات مؤسسة النقد العربي السعودي.

المب ــادرات الت ــي اتخذه ــا البن ــك لدع ــم ه ــذه المنش ــآت إضاف ــة إل ــى ع ــدد الموظفي ــن ومب ــادرات التدري ــب وورش العم ــل المقدم ــة
للعم ــاء والموظفي ــن لع ــام 2018م:

2018م

متناهية الصغر

الصغيرة

المتوسطة

القطاع الذي تتبعه

مصرفية األفراد

مصرفية الشركات

مصرفية الشركات

اإلدارة التي تتبعها

عالقات العمالء

األعمال الناشئة

المصرفية التجارية

عدد الموظفين الذين يخدمون الشريحة

10

84

67

عدد الموظفين الذين تم منحهم دورات

21

53

60

عدد أيام التدريب المقدمة للموظفين

37

130

179

عدد العمالء الذين تم منحهم دورات

5,042

283

99

عدد ورش العمل التي تم تقديمها

3,197

127

60

عدد أيام التدريب المقدمة للعمالء

392

22

13

عدد المراكز أو الفروع التي تقدم

جميع فروع بنك الرياض
في جميع مناطق
المملكة تخدم شريحة
رواد األعمال.

 5 -1مراكز ،في كل من:
تم افتتاح عدد من مراكز
الرياض  ،مكة  ،الشرقية،
خدمة عمالء المنشآت
الصغيرة في كل من :تبوك القصيم ،المدينة.
 21 -2فرع شركات في عدد
والقصيم وحائل وخميس
من مناطق المملكة و3
مشيط ومكة المكرمة
مراكز خدمات عمالء.
والجبيل.
كما تم تعزيز تواجد مديري  -3القنوات االلكترونية.
 -4جميع فروع بنك الرياض
العالقة في كل من:
المدينة المنورة واألحساء .تخدم شريحة المنشآت
إضافة إلى المراكز القائمة المتوسطة التي تشمل
 336فرع في جميع مناطق
سابقاً :
المملكة.
 .1ثالث مراكز في مدينة
جدة.
 .2ثالثة مراكز في مدينة
الرياض.
 .3أربعة مراكز في
المنطقة الشرقية.

تدريبية

تدريبية

للعمالء

الشريحة فيها خدماتها للعمالء
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المبادرات التي اتخذها البنك لدعم هذه المنشآت

للمنشآت الصغيرة:

• معـــرض االمتيـــاز التجـــاري ،بالتعـــاون مـــع هيئـــة المنشـــآت

االئتماني ــة للعم ــاء م ــن متوس ــط  32ي ــوم خ ــال الع ــام الماض ــي

المؤتمرات التي تمت رعايتها:

الصغيـــرة والمتوســـطة.

• مبادرة «أطلق مشروعك» بالتعاون مع بادر.

• تـــم تخفيـــض عـــدد أيـــام دورة العمـــل لتقديـــم الموافقـــات
2017م حتـــى  14يـــوم خـــال 2018م.

• ملتقـــى بيبـــان مكـــة ،وذلـــك بالتعـــاون مـــع هيئـــة المنشـــآت

مميزات الخدمات المقدمة:

• ملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة بغرفة الشرقية.

• اتفاقيـــة رواد األعمـــال توفـــر المرونـــة فـــي اختيـــار أي مـــن

الصغيـــرة والمتوســـطة – المنطقـــة الغربيـــة.

االتفاقيات مع جهات خارجية:

• ج ــاري مناقش ــة مجموع ــة م ــن االتفاقي ــات ،م ــع كل م ــن :هيئ ــة
المنش ــآت الصغي ــرة والمتوس ــطة.

• مبادرة «نساند» التابعة لشركة سابك.

• اتفاقية مع برنامج كفالة لتشمل المنشآت المتوسطة.

طرح وتطوير المنتجات:
للمنشآت متناهية الصغر:

• ت ــم تحدي ــث بع ــض المنتج ــات لتتواف ــق م ــع احتياج ــات الس ــوق

ورؤيـــة المملكـــة  .2030كمـــا أجريـــت دراســـة للســـوق وتحديـــد
المنتجـــات المطلوبـــة لعمـــاء هـــذه الشـــريحة والعمـــل علـــى
تطويـــر هـــذه المنتجـــات.
للمنشآت الصغيرة:

• أعيــد مراجعــة كافــة المنتجــات وتقديمهــا بطريقــة مســتحدثة

تتماشــى مــع متطلبــات الشــريحة والمعاييــر االئتمانيــة المقبولــة
لــدى البنــك والتغييــرات المســتحدثة مــن قبــل برنامــج كفالــة.

• ت ــم ط ــرح منت ــج جدي ــد يتمث ــل فــي تموي ــل رواد األعم ــال لتمل ــك
المبانــي التجاري ــة التــي يمارس ــون أنش ــطتهم عبره ــا.

• ت ــم أخ ــذ الموافق ــات الالزم ــة وج ــاري ط ــرح منتجي ــن جديدي ــن:
التمويـــل قصيـــر األجـــل مقابـــل اإليـــرادات المحصلـــة عبـــر نقـــاط

البيـــع ،ومنتـــج التســـهيالت االئتمانيـــة االســـامية مقابـــل الحـــد
األدنــى م ــن المعايي ــر االئتماني ــة وال ــذي س ــيمكن بن ــك الري ــاض

مــن تقديــم التســهيالت االئتمانيــة بشــكل أســرع وكذلــك بحجــم

للمنشآت متناهية الصغر:

المنتجـــات المقدمـــة مـــع ســـرعة التنفيـــذ وشـــروط ســـهلة
وميســـرة.
• ســـرعة إصـــدار الضمانـــات وفتـــح االعتمـــادات للشـــركات
ا لصغيـــر ة .
• مرونة في سداد األقساط التمويلية.
• متوافقة مع مبدأ تجنب الفوائد.
• سرعة الموافقة وإجراءات التمويل.
للمنشآت الصغيرة:

• مرونـــة التســـهيالت المقدمـــة مـــن حيـــث الحلـــول التمويليـــة
المقدم ــة للعم ــاء إم ــا ع ــن طري ــق تموي ــل رأس الم ــال العام ــل
م ــن بضائ ــع أو م ــواد أولي ــة أو مصاري ــف تش ــغيلية ،أو ع ــن طري ــق
تمويـــل التوســـعات الرأســـمالية كالفـــروع والمعـــدات واآلالت.
• سرعة التجاوب مع طلبات العمالء الجدد.
• طريق ــة الس ــداد الت ــي تتناس ــب م ــع طبيع ــة التموي ــل الممن ــوح
وكذل ــك النش ــاط المم ــول.
• عدم اشتراط تقديم العمالء لبيانات مالية مدققة.
• عـــدم اشـــتراط تقديـــم العمـــاء لضمانـــات مقابـــل التســـهيالت
االئتمانيـــة.

• الوصـــول للعمـــاء عبـــر  18مركـــزاً موزعـــة حـــول المملكـــة،
إضافـــة إلـــى التواصـــل عبـــر القنـــوات االلكترونيـــة.

• قدرة العميل على التواصل مع البنك على كافة المستويات.
• فــي ح ــال تعث ــر العم ــاء ،فإن ــه يت ــم إع ــادة النظ ــر فــي هيكل ــة
التســـهيالت وجدولـــة ســـدادها وبحـــث فـــرص الســـداد المتاحـــة

تس ــهيالت أعل ــى وفق ــاً لمعايي ــر ائتماني ــة مح ــددة مس ــبقاً .

قبل اتخاذ أي إجراءات قانونية.

المبادرات التي نُ فذت من حيث جودة الخدمة:

للمنشآت المتوسطة:

للمنشآت متناهية الصغر:

• إط ــاق اتفاقي ــة رواد األعم ــال والت ــي توف ــر للش ــركات خم ــس
منتج ــات رئيس ــية بأس ــعار منخفض ــة ومنافس ــة للس ــوق.

س ــرعة إص ــدار الضمان ــات وفت ــح االعتم ــادات م ــن خ ــال  3مراك ــز

خدم ــات عم ــاء متخصص ــة بالش ــركات بخ ــاف ف ــروع الش ــركات.

• إط ــاق برنام ــج كفال ــة وال ــذي يه ــدف إلــى تس ــهيل إج ــراءات

الش ــركات فــي التعام ــات التجاري ــة والتراخي ــص الالزم ــة.

• التمويل التأجيري للسيارات.

تقرير مجلس اإلدارة
لعام 2018م

بنك الرياض
التقرير السنوي 2018م
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اإلفصاح عن بيانات المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر (تتمة)
 -2اإلفصاح الكمي:
بآالف الرياالت السعودية

2018م

متناهية الصغر

الصغيرة

المتوسطة

اإلجمالي

القروض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة – بنود

787,196

1,595,815

6,290,672

8,673,683

القروض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة – بنود

625,636

1,749,923

6,236,971

8,612,530

%0.51

%1.04

%4.10

%5.65

داخل الميزانية

خارج الميزانية (القيمة اإلسمية)

القروض داخل الميزانية للمنشآت الصغيرة

والمتوسطة كنسبة من إجمالي القروض داخل

الميزانية

القروض خارج الميزانية للمنشآت الصغيرة

والمتوسطة كنسبة من إجمالي القروض خارج

%0.73

%2.04

%7.25

%10.02

الميزانية

عدد القروض (داخل وخارج الميزانية)

3,895

9,575

12,241

25,711

عدد عمالء القروض (داخل وخارج الميزانية)

2,328

2,143

995

5,466

عدد القروض المضمونة من برنامج "كفالة"

14

4,474

151

4,639

إجمالي القروض المضمونة من برنامج "كفالة"

2,003

1,067,816

136,233

1,206,052

(داخل وخارج الميزانية)

(داخل وخارج الميزانية)
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بآالف الرياالت السعودية

2017م

متناهية الصغر

الصغيرة

المتوسطة

اإلجمالي

القروض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة – بنود

13,855

639,184

6,723,978

7,377,017

القروض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة – بنود

402,566

1,322,507

7,709,397

9,434,470

%0.01

%0.45

%4.77

%5.23

داخل الميزانية

خارج الميزانية (القيمة اإلسمية)

القروض داخل الميزانية للمنشآت الصغيرة

والمتوسطة كنسبة من إجمالي القروض داخل
الميزانية

القروض خارج الميزانية للمنشآت الصغيرة

والمتوسطة كنسبة من إجمالي القروض خارج

%0.5

%1.6

%9.1

%11.1

الميزانية

عدد القروض (داخل وخارج الميزانية)

2,756

7,069

13,842

23,667

عدد عمالء القروض (داخل وخارج الميزانية)

1,528

1,721

1,167

4,416

عدد القروض المضمونة من برنامج "كفالة"

-

3,226

-

3,226

إجمالي القروض المضمونة من برنامج "كفالة"

-

814,351

-

814,351

(داخل وخارج الميزانية)

(داخل وخارج الميزانية)

أعضاء مجلس اإلدارة واللجان التابعة له
مجلس إدارة البنك:

يتولــى إدارة البنــك مجلــس إدارة مؤلــف مــن عشــرة أعضــاء ،تنتخبهــم الجمعيــة العامــة كل ثــاث ســنوات .ويضــم مجلــس اإلدارة فــي
وفق ــا للتعريف ــات ال ــواردة بالم ــادة األولــى م ــن الئح ــة حوكم ــة
دورت ــه الحالي ــة أربع ــة أعض ــاء مس ــتقلين وس ــتة أعض ــاء غي ــر تنفيذيي ــن
ً
الشــركات الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة .وبلــغ عــدد جلســات المجلــس خــال عــام 2018م ســبع جلســات ،وبلغــت نســبة حضــور
جلســات المجلــس  ،%100أخــذً ا فــي االعتبــار مــن حضــر وكالـ ًـة عــن غيــره ،وبلغــت نســبة الحضــور أصالـ ًـة .%98.57

تقرير مجلس اإلدارة
لعام 2018م

بنك الرياض
التقرير السنوي 2018م
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اجتماعات مجلس اإلدارة في عام 2018م:

سجل حضور السادة أعضاء مجلس اإلدارة أصالة ووكالة الجتماعات المجلس عام 2018م**

األعضــاء

2018.02.12

2018.03.26

2018.05.14

2018.09.27

2018.10.29

2018.12.10

2018.12.24

عبـــدهللا محمــد العيســـى
جمال عبدالكريـم الرمـــاح
ابراهيم حســن شربتلــــي *
طالل إبراهيــــم القضيبــي
عبدالرحــــمن أمين جــاوه*

وكالة

محمـــــد طــــالل النحــاس *
محمـد عبد العزيز العفالـق
محمــد عميــر العتيبــــــي *
معتز قصـــــي العــــزاوي
نادر إبراهيـــم الوهيبــــي *
* أعضــاء يمثلــون هيئــات اعتباريــة (شــركة النهلــة للتجــارة والمقــاوالت وصنــدوق االســتثمارات العامــة والمؤسســة العامــة للتقاعــد
وصن ــدوق االس ــتثمارات العام ــة والمؤسس ــة العام ــة للتأمين ــات االجتماعي ــة) عل ــى التوالــي.
** جميع أعضاء مجلس اإلدارة منتخبون بمن فيهم ممثلي الهيئات االعتبارية.

اللجان التابعة لمجلس اإلدارة

يفـــوض مجلـــس إدارة بنـــك الريـــاض بعـــض مهامـــه مـــن خـــال اللجـــان الرئيســـة المشـــكلة مـــن أعضـــاء مجلـــس إدارة البنـــك ،فيمـــا
ع ــدا لجن ــة المراجع ــة الت ــي تض ــم فــي تكوينه ــا باإلضاف ــة إلــى عضوي ــن م ــن مجل ــس اإلدارة ،ثالث ــة أعض ــاء م ــن خ ــارج المجل ــس ولجن ــة
الترش ــيحات والمكاف ــآت والت ــي تض ــم فــي تكوينه ــا باإلضاف ــة إلــى ثالث ــة أعض ــاء م ــن مجل ــس اإلدارة ،عضوي ــن م ــن خ ــارج المجل ــس.
وفيما يلي توضيح للمهام الرئيسة للجان مجلس إدارة البنك:

 -1اللجنة التنفيذية :
المهام والمسؤوليات الرئيسية:

تق ــوم اللجن ــة التنفيذي ــة بممارس ــة الصالحي ــات االئتماني ــة والمصرفي ــة والمالي ــة واإلداري ــة فــي البن ــك والت ــي يت ــم منحه ــا م ــن قب ــل
مجل ــس اإلدارة .وتتك ــون اللجن ــة التنفيذي ــة فــي البن ــك م ــن خمس ــة أعض ــاء ،وق ــد بل ــغ ع ــدد جلس ــات اللجن ــة خ ــال ع ــام 2018م ثم ــان
جلس ــات ،كم ــا بلغ ــت نس ــبة الحض ــور .%95
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بنك الرياض
التقرير السنوي 2018م

تقرير مجلس اإلدارة
لعام 2018م

اجتماعات اللجنة التنفيذية في عام 2018م

سجل حضور السادة أعضاء اللجنة التنفيذية أصالة ووكالة الجتماعات اللجنة عام 2018م

األعضــاء

2018.01.22

عبدالرحمن

أمين جاوه

2018.03.01

2018.04.16

2018.06.04

2018.07.22

وكالة

2018.09.04

2018.10.28

2018.12.09

وكالة

طالل إبراهيم

القضيبي
محمد

عبدالعزيز
العفالق

معتز قصي
العزاوي

نادر إبراهيم

الوهيبي

 - 2لجنة المراجعة :

المهام والمسؤوليات الرئيسية:

تقــوم لجنــة المراجعــة باإلشــراف الرقابــي علــى العمليــات الخاصــة بالتقاريــر الماليــة ،والعمليــات الخاصــة بااللتــزام واالمتثــال للقوانيــن
واألنظمـــة ذات الصلـــة ،ومراقبـــة مـــدى فاعليـــة وكفـــاءة نظـــام الرقابـــة الداخليـــة والتوصيـــة باختيـــار مراجعـــي الحســـابات ،ودراســـة
ومراجع ــة القوائ ــم المالي ــة المرحلي ــة والس ــنوية والتوصي ــة بش ــأنها ل ــدى مجل ــس اإلدارة .وق ــد بل ــغ ع ــدد جلس ــات اللجن ــة خ ــال ع ــام
2018م خم ــس جلس ــات ،وبلغ ــت نس ــبة الحض ــور  .%84وتتك ــون لجن ــة المراجع ــة فــي البن ــك م ــن خمس ــة أعض ــاء ،منه ــم ثالث ــة أعض ــاء
مــن خــارج مجلــس اإلدارة وهــم ،األســتاذ عبــد هللا عبــد اللطيــف الســيف واألســتاذ عبــد الــرؤوف ســليمان باناجــة ،واألســتاذ عبــد العزيــز
عب ــد هللا الدعيل ــج .وق ــد ت ــم تش ــكيل لجن ــة المراجع ــة بق ــرار م ــن الجمعي ــة العام ــة بتاري ــخ  26ديس ــمبر  2016م.

اجتماعات لجنة المراجعة في عام 2018م:

سجل حضور السادة أعضاء لجنة المراجعة الجتماعات اللجنة عام 2018م

األعضــاء

2018.02.11

2018.03.19

2018.05.03

2018.06.27

2018.09.19

جمال عبدالكريم الرمـاح
محمد عميــر العتيبـــي
عبد العزيز عبدهللا الدعيلج
عبدهللا عبداللطيف السيف
عبد الرؤوف سليمان باناجة

تقرير مجلس اإلدارة
لعام 2018م

بنك الرياض
التقرير السنوي 2018م
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 - 3لجنة إدارة المخاطر:

المهام والمسؤوليات الرئيسية:

تق ــوم لجن ــة إدارة المخاط ــر بمس ــاعدة مجل ــس اإلدارة عل ــى القي ــام بمس ــؤولياته م ــن خ ــال اإلش ــراف الكام ــل عل ــى اس ــتراتيجية
المخاط ــر بالبن ــك ومراجع ــة مس ــتويات المخاط ــر المقبول ــة ،ووض ــع التوصي ــات لمجل ــس اإلدارة ،ومراقب ــة الت ــزام اإلدارة التنفيذي ــة
بحـــدود المخاطـــر المعتمـــدة مـــن مجلـــس اإلدارة ومـــدى اتســـاقها مـــع المســـتويات التـــي اعتمدهـــا المجلـــس .وتتكـــون لجنـــة
إدارة المخاط ــر فــي البن ــك م ــن ثالث ــة أعض ــاء ،وق ــد وص ــل ع ــدد جلس ــات اللجن ــة خ ــال ع ــام 2018م خم ــس جلس ــات ،وبلغ ــت نس ــبة
الحض ــور .%100
وكان ــت لجن ــة إدارة المخاط ــر ق ــد تش ــكلت بن ــاء عل ــى ق ــرار ص ــادر م ــن مجل ــس إدارة البن ــك لتنفي ــذ المه ــام المناط ــة به ــا .ويت ــم
تزوي ــد اللجن ــة بتقاري ــر دوري ــة متنوع ــة تغط ــي كاف ــة جوان ــب المخاط ــر الت ــي يتع ــرض له ــا البن ــك بأنواعه ــا المختلف ــة وم ــدى
الت ــزام اإلدارة التنفيذي ــة بالضواب ــط الرقابي ــة الخاص ــة ب ــإدارة ه ــذه المخاط ــر وم ــدى كفاي ــة اإلج ــراءات المتخ ــذة للتح ــوط له ــا .

اجتماعات لجنة إدارة المخاطر في عام 2018م
سجل حضور السادة أعضاء لجنة إدارة المخاطر أصالة ووكالة الجتماعات اللجنة عام 2018م

األعضــاء

2018.02.12

2018.03.01

2018.05.03

2018.09.03

2018.12.09

محمد عبدالعزيز العفالق
جمال عبدالكريم الرمـــاح
محمد عميـر العتيبــي

 - 4لجنة الترشيحات والمكافآت :
المهام والمسؤوليات الرئيسية:

تق ــوم لجن ــة الترش ــيحات والمكاف ــآت بمس ــاندة مجل ــس اإلدارة فيم ــا يخ ــص حوكم ــة المجل ــس ،واقت ــراح سياس ــة لمكاف ــآت أعض ــاء
مجلـــس اإلدارة واللجـــان المنبثقـــة عنـــه ومســـؤولي اإلدارة العليـــا ،ومراجعـــة وتقييـــم مـــدى كفايـــة وفاعليـــة سياســـة المكافـــآت
والتعويضــات والحوافــز بصفــة دوريــة للتأكــد مــن تحقيــق األهــداف الموضوعــة ،وعــرض توصياتهــا علــى مجلــس اإلدارة .كمــا تقــوم
اللجنـــة بتقييـــم طـــرق وأســـاليب دفـــع المكافـــآت وعـــرض التوصيـــات علـــى مجلـــس اإلدارة عـــن أي ترقيـــة أو زيـــادة فـــي الراتـــب أو
مكاف ــأة أو أي تعدي ــل فــي مزاي ــا مس ــؤولي اإلدارة العلي ــا وفق ــاً لنظ ــام الصالحي ــات المعتم ــد فــي البن ــك ،ومراجع ــة الت ــزام سياس ــة
المكاف ــآت بقواع ــد مؤسس ــة النق ــد العربــي الس ــعودي.
كم ــا تق ــوم لجن ــة الترش ــيحات والمكاف ــآت بوض ــع سياس ــة الترش ــح واالختي ــار لعضوي ــة مجل ــس اإلدارة ،والتأك ــد م ــن اس ــتيفاء جمي ــع
طبق ــا لألنظم ــة ذات العالق ــة .وتتك ــون اللجن ــة فــي البن ــك م ــن خمس ــة أعض ــاء،
األعض ــاء للمتطلب ــات النظامي ــة لعضوي ــة المجل ــس
ً
منهـــم عضويـــن مـــن خـــارج مجلـــس اإلدارة وهمـــا :الدكتـــور تيموثـــي جـــون ميلـــر واألســـتاذ محمـــد نـــزال الخالـــدي .وقـــد بلـــغ عـــدد
جلس ــات اللجن ــة خ ــال ع ــام 2018م س ــبع جلس ــات ،بينم ــا كان ــت نس ــبة الحض ــور .%100
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بنك الرياض
التقرير السنوي 2018م

تقرير مجلس اإلدارة
لعام 2018م

اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت في عام 2018م

سجل حضور السادة أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت أصالة ووكالة الجتماعات اللجنة عام 2018م

األعضــاء

2018.03.14

2018.05.13

2018.08.13

2018.09.11

2018.10.21

2018.10.28

2018.12.17

معتــــــز قصي العــزاوي
طــالل إبراهيم القضيبــي

نـادر إبراهيــم الوهيبـي
محمد نزال الخالدي
تيموثي جون ميلر

 -5مجموعة التخطيط االستراتيجي :
المهام والمسؤوليات الرئيسية:

ـذت إلنج ــاز
تق ــوم ه ــذه المجموع ــة باإلش ــراف عل ــى إع ــداد التوجه ــات االس ــتراتيجية للبن ــك ومتابع ــة وتقيي ــم الخط ــوات الت ــي اتُ خ ـ ْ
أهدافهـــا .كمـــا تقـــوم المجموعـــة بمراجعـــة المشـــروعات الرئيســـية التـــي شـــرع البنـــك فـــي تنفيذهـــا ،ومراجعـــة األداء المالـــي
والتش ــغيلي للبن ــك مقارن ــة باأله ــداف االس ــتراتيجية الموضوع ــة .وتتك ــون المجموع ــة م ــن خمس ــة أعض ــاء وق ــد بل ــغ ع ــدد جلس ــات
المجموعـــة خـــال عـــام 2018م جلســـة واحـــدة ،وكانـــت نســـبة الحضـــور أصالـــة ووكالـــة .%100

اجتماعات مجموعة التخطيط االستراتيجي في عام 2018م:

سجل حضور السادة أعضاء مجموعة التخطيط االستراتيجي أصالة ووكالة الجتماعات اللجنة عام 2018م

األعضــاء

2018.05.14

عبـــدهللا محمـد العيســى
ابراهيــم حسن شربتــلي
طــالل إبراهيم القضيبـي
عبـــــدالرحمن أمين جــاوه
محمد طــالل النحـاس

تقرير مجلس اإلدارة
لعام 2018م

بنك الرياض
التقرير السنوي 2018م
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تصنيـــف العضويـــة ألعضـــاء مجلـــس اإلدارة والعضويـــات فـــي البنـــك والشـــركات المســـاهمة المدرجـــة (داخـــل
المملكـــة) ،ومؤهالتهـــم وخبراتهـــم

اسم العضو

تصنيف
العضوية

العضويات
في البنك

العضويات
في الشركات
المساهمة
المدرجة
(داخل
المملكة)

الوظائف
الحالية

الوظائف
السابقة

المؤهالت

عبدهللا محمد

مستقل

رئيس مجلس

شركة دور

المدير العام -

رئيس مجلس

ماجستير إدارة

اإلدارة

للضيافة  -رئيس

مكتب عبدهللا

االدارة  -شركة

المشروعات

مجلس اإلدارة

محمد العيسى

اسمنت العربية

الهندسية -

العيسى

(مهندسون

جامعة سوثيرن

استشاريون)

ميثوديست
 الوالياتالمتحدة
األمريكية

رئيس مجموعة

شركة اتحاد

رئيس مجلس

رئيس مجلس

التخطيط

االتصاالت

المديرين -

االدارة  -الشركة الهندسة

االستراتيجي

(موبايلي) -

شركة أمياس

الوطنية للرعاية

الصناعية –

نائب رئيس

العقارية

الطبية

جامعة سوثيرن

مجلس اإلدارة

بكالوريوس

ميثوديست
 الوالياتالمتحدة
األمريكية

الشركة

الرئيس

رئيس مجلس

السعودية

التنفيذي -

االدارة  -شركة

للصناعات

شركة أصيلة

صناعات منتجات

األساسية

لالستثمار

االسمنت

(سابك)  -عضو
مجلس اإلدارة
شركة التعدين

رئيس مجلس

عضو مجلس

العربية

المديرين -

اإلدارة  -شركة

السعودية

شركة الخدمات

جدوى لالستثمار

(معادن) -عضو

للشحن والسفر

مجلس اإلدارة

المحدودة
عضو مجلس
االدارة  -مدارس
الملك فيصل
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بنك الرياض
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لعام 2018م

اسم العضو

تصنيف
العضوية

العضويات
في البنك

العضويات
في الشركات
المساهمة
المدرجة
(داخل
المملكة)

جمال

مستقل

نائب رئيس

ال يوجد

عبدالكريم

الرماح

مجلس اإلدارة

الوظائف
الحالية

الوظائف
السابقة

المؤهالت

رئيس مجلس

برنامج

اإلدارة -

التنفيذيين

شركة أرامكو

اإلداريين -

السعودية

جامعة هارفارد

للتأمين "ستيلر"

 الوالياتالمتحدة
األمريكية

رئيس لجنة

األمين السابق

بكالوريوس

المراجعة

لخزينة شركة

في اإلدارة

الزيت العربية

واالقتصاد

السعودية
"ارامكو"
عضو لجنة إدارة

عضو ورئيس

عدد من برامج

المخاطر

لجان في شركة

االدارة والمالية

أرامكو وفي عدة في العديد
شركات تابعة

من الجامعات

لشركة أرامكو

والمؤسسات

السعودية

الدولية

والشركات

والداخلية

المشتركة داخل
وخارج المملكة
وترك العضوية
بعد التقاعد

تقرير مجلس اإلدارة
لعام 2018م
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اسم العضو

تصنيف
العضوية

العضويات
في البنك

العضويات
في الشركات
المساهمة
المدرجة
(داخل
المملكة)

الوظائف
الحالية

إبراهيم حسن

غير تنفيذي

عضو مجموعة
التخطيط
االستراتيجي

ال يوجد

نائب رئيس
عضو مجلس
مجلس المديرين اإلدارة  -االتحاد
 مجموعةالتجاري للتامين
النهلة
التعاوني

شربتلي

الوظائف
السابقة

المؤهالت

بكالوريوس في
إدارة األعمال
 كلية التجارةوإدارة األعمال
– برستول -
بريطانيا

نائب رئيس
مجلس المديرين
 شركةالنهلة للتجارة
والمقاوالت
نائب رئيس
مجلس المديرين
 الشركةالسعودية
العربية
للتسويق
والتوكيالت
المحدودة
(ساماكو)
نائب رئيس
مجلس المديرين
 شركة النهلةللتطوير
العمراني
نائب رئيس
مجلس المديرين
 شركة األمينالمميزة للتطوير
العمراني
نائب رئيس
مجلس المديرين
 شركة األمينالمميزة
لالستثمار
العقاري
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اسم العضو

إبراهيم حسن
شربتلي
)تتمة(

تصنيف
العضوية

العضويات
في البنك

العضويات
في الشركات
المساهمة
المدرجة
(داخل
المملكة)

الوظائف
الحالية

الوظائف
السابقة

المؤهالت

نائب رئيس
مجلس المديرين
 شركة تقنيةالسيارات
السريعة
المحدودة
)فاست(
نائب رئيس
مجلس المديرين
 الشركةالسعودية
العربية
للتسويق و
التوكيالت
والمقاوالت
نائب رئيس
مجلس المديرين
 شركة جدهالقابضة للتطوير
رئيس مجلس
المديرين
 شركةالمجموعة
األولى الدولية
لألعمال التجارية
عضو مجلس
اإلدارة -سمايل
لالتصاالت -
افريقيا
عضو مجلس
اإلدارة  -جولدن
كوست  -مصر

تقرير مجلس اإلدارة
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اسم العضو

تصنيف
العضوية

العضويات
في البنك

العضويات
في الشركات
المساهمة
المدرجة
(داخل
المملكة)

طالل ابراهيم

غير تنفيذي

عضو اللجنة
التنفيذية

ال يوجد

عبدالرحمن

غير تنفيذي

القضيبي

أمين جاوه

الوظائف
السابقة

المؤهالت

الرئيس
التنفيذي  -بنك
الرياض

ماجستير اقتصاد
 جامعة جنوبكاليفورنيا
 الوالياتالمتحدة
األمريكية

عضو لجنة
الترشيحات
والمكافآت

رئيس مجلس
اإلدارة  -رويال
آند صن آالينس
للتأمين (الشرق
االوسط) -
البحرين

بكالوريوس
إدارة األعمال -
جامعة بورتالند
الحكومية
 الوالياتالمتحدة
األمريكية

عضو مجموعة
التخطيط
االستراتيجي

عضو مجلس
المديرين –
شركة الرياض
المالية

رئيس اللجنة
التنفيذية

عضو مجموعة
التخطيط
االستراتيجي

الشركة
السعودية
للعدد واألدوات
(ساكو)  -رئيس
مجلس اإلدارة

الوظائف
الحالية

رئيس مجلس
اإلدارة  -شركة
الشيكات
السياحية
السعودية

برنامج االدارة
المتقدمة
إدارة اعمال -
جامعة هارفرد
 الوالياتالمتحدة
األمريكية
)برنامج تدريبي(

نائب رئيس
مجلس اإلدارة
 السعوديالفرنسي
كابيتال

بكالوريوس
إدارة أعمال
دولية  -جامعة
اوهايو -
الواليات
المتحدة
األمريكية

عضو مجلس
اإلدارة  -البنك
السعودي
الفرنسي
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اسم العضو

عبدالرحمن
أمين جاوه
)تتمة(

تصنيف
العضوية

العضويات
في البنك

العضويات
في الشركات
المساهمة
المدرجة
(داخل
المملكة)

الوظائف
الحالية

الوظائف
السابقة

المؤهالت

عضو مجلس
االدارة -
سوفيتكو

عضو مجلس
اإلدارة  -اليانز
السعودي
الفرنسي
للتأمين
التعاوني
عضو مجلس
اإلدارة  -شركة
االمثل للتمليك
عضو مجلس
االدارة  -شركة
كام السعودي
الفرنسي
عضو مجلس
اإلدارة  -شركة
الفرنسي تداول
عضو مجلس
اإلدارة  -الشركة
السعودية
الفرنسية
للتأمين
التعاوني اليانز

تقرير مجلس اإلدارة
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اسم العضو

تصنيف
العضوية

العضويات
في البنك

محمد طالل

غير تنفيذي

عضو مجموعة الشركة السعودية محافظ
المؤسسة
للصناعات
التخطيط
األساسية (سابك) العامة للتقاعد
االستراتيجي
– عضو مجلس
اإلدارة

عضو مجلس
اإلدارة  -شركة
طيبة القابضة

رئيس اللجنة
التنفيذية -
المؤسسة
العامة للتقاعد

عضو مجلس
اإلدارة  -شركة
الشيكات
السعودية

عضو لجنة
الترشيحات
والمكافآت
 المؤسسةالعامة للتقاعد

عضو لجنة
المراجعة
والمخاطر
 المؤسسةالعامة للتقاعد

عضو مجلس
اإلدارة -
المؤسسة
العامة للتأمينات
االجتماعية

مدير عام
مصرفية الفروع
-مصرف االنماء

رئيس مجلس
اإلدارة -شركة
االستثمارات
الرائدة

المدير االقليمي
لفروع المنطقة
الوسطى -
مجموعة سامبا
المالية

رئيس لجنة
الترشيحات
والمكافآت
 شركةاالستثمارات
الرائدة

رئيس
المعامالت
المصرفية
وفروع
التحويالت
السريعة -
مجموعة سامبا
المالية

عضو مجلس
اإلدارة  -المركز
الوطني
للتخصيص

نائب مدير عام
الموارد البشرية
 مجموعةسامبا المالية

النحاس

العضويات
في الشركات
المساهمة
المدرجة (داخل
المملكة)

شركة االتصاالت
السعودية – عضو
مجلس اإلدارة

الوظائف
الحالية

الوظائف
السابقة

المؤهالت

برنامج اإلدارة
التنفيذية -
جامعة متشجن -
الواليات المتحدة
األمريكية
بكالوريوس
في المحاسبة
 جامعة الملكسعود

مدير أول
للمنتجات -
مجموعة سامبا
المالية
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اسم العضو

محمد طالل
النحاس
)تتمة(

تصنيف
العضوية

العضويات
في البنك

العضويات
في الشركات
المساهمة
المدرجة
(داخل
المملكة)

الوظائف
الحالية

الوظائف
السابقة

رئيس مجلس
اإلدارة  -أسما
كابيتال

مسؤول منتج/
مدير  -مجموعة
سامبا المالية

المؤهالت

عضو لجنة
االستثمار -
شركة االتصاالت
السعودية

عضو لجنة
الترشيحات
والمكافآت
 الشركةالسعودية
للصناعات
األساسية
)سابك(
عضو لجنة
المخاطر
واالستدامة
 الشركةالسعودية
للصناعات
األساسية
)سابك(
عضو مجلس
اإلدارة  -شركة
أعمال المياه
والطاقة الدولية
)أكواباور(
عضو لجنة
االمتثال
والمخاطر -
شركة أعمال
المياه والطاقة
الدولية
)أكواباور(

تقرير مجلس اإلدارة
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اسم العضو

تصنيف
العضوية

العضويات
في البنك

العضويات
في الشركات
المساهمة
المدرجة
(داخل
المملكة)

محمد طالل
النحاس

الوظائف
الحالية

الوظائف
السابقة

المؤهالت

رئيس مجلس
اإلدارة  -شركة
رزا

)تتمة(

رئيس مجلس
اإلدارة  -الشركة
التعاونية
لالستثمار
العقاري

محمد
عبدالعزيز
العفالق

مستقل

رئيس لجنة إدارة ال يوجد
المخاطر

عضو اللجنة
التنفيذية

رئيس اللجنة
مدير عام
ماجستير ادارة
التنفيذية
اعمال جامعة
المشاريع
 مجموعةسانت إدوارد -
الصناعية
أوستن الواليات
شركات الحسين  -مجموعة
والعفالق
شركات الحسين المتحدة
والعفالق
االمريكية
مسؤول اإلدارة
العليا  -شركة
أهداف القابضة

بكالوريوس في
اإلدارة الصناعية
 جامعة الملكفهد للبترول
والمعادن

الرئيس
التنفيذي -
شركة األحساء
للتبريد  -شركة
تابعة لشركة
أهداف القابضة
الرئيس
التنفيذي -
شركة مجمعات
التموين  -شركة
تابعة لشركة
أهداف القابضة
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اسم العضو

تصنيف
العضوية

العضويات
في البنك

العضويات
في الشركات
المساهمة
المدرجة
(داخل
المملكة)

محمد
عبدالعزيز
العفالق

الرئيس
التنفيذي
 لي لي سويتللوحدات
السكنية
المفروشة فرع
شركة مجمعات
التموين  -شركة
تابعة لشركة
أهداف القابضة

)تتمة(

محمد عمير
العتيبي

الوظائف
الحالية

الوظائف
السابقة

المؤهالت

غير تنفيذي

رئيس مجلس
المديرين
 شركة زمينللتسويق
اإللكتروني

عضو مجلس
اإلدارة  -شركة
الشرق االوسط
إلدارة السفن -
دبي

ماجستير في
إدارة االعمال -
جامعة وسترن
ميتشغان
الوالياتالمتحدة
االمريكية

عضو لجنة
المراجعة

شركة الغاز
والتصنيع
األهلية – رئيس
مجلس اإلدارة

عضو لجنة إدارة
المخاطر

شركة اليمامة
للصناعات
الحديدية – عضو
مجلس اإلدارة

برنامج اإلدارة
عضو مجلس
 - NSCSAاإلدارة المتقدمة -
جامعة هارفرد
بالتيمور –
 الواليات الوالياتالمتحدة
المتحدة
االمريكية
األمريكية

الشركة
السعودية
إلعادة التأمين
التعاوني – عضو
مجلس اإلدارة

عضو مجلس
اإلدارة  -شركة
البحري لنقل
البضائع السائبة

برنامج اإلدارة
التنفيذية
 جامعةميتشغان
الواليات
المتحدة
األمريكية

برنامج اإلدارة
عضو مجلس
اإلدارة  -الشركة االستراتيجية
العربية المتحدة البنكية  -إيرلندا
للزجاج المسطح

عضو مجلس
بكالوريوس
اإلدارة  -الشركة لغة إنجليزية -
الوطنية لنقل
جامعة اإلمام
محمد بن سعود
الكيماويات

تقرير مجلس اإلدارة
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اسم العضو

تصنيف
العضوية

العضويات
في البنك

العضويات
في الشركات
المساهمة
المدرجة
(داخل
المملكة)

الوظائف
الحالية

محمد عمير
العتيبي

الوظائف
السابقة

المؤهالت

عضو مجلس
 Westاإلدارة
of England
Luxembourg-

)تتمة(

عضو مجلس
اإلدارة
International
Shipowners
– Reinsurance
Luxembourg
نائب الرئيس
التنفيذي
للمالية -
الشركة الوطنية
السعودية للنقل
البحري
عضو مجلس
اإلدارة  -شركة
عبدهللا سعد
أبومعطي
للمكتبات

معتز قصي
العزاوي
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رئيس لجنة
الترشيحات
والمكافآت

مجموعة صافوال عضو مجلس
اإلدارة – شركة
– عضو مجلس
صافوال لألغذية
اإلدارة

عضو اللجنة
التنفيذية

شركة اإلسمنت
العربية – عضو
مجلس اإلدارة

عضو مجلس
اإلدارة -
المتحدة للسكر

شركة هرفي
للخدمات
الغذائية – عضو
مجلس اإلدارة

عضو مجلس
المديرين والمدير
التنفيذي
 الشركةالسعودية
لإلنشاءات
الصناعية
والمشاريع
الهندسية
سايسب

بكالوريوس
عضو مجلس
هندسة الحاسب
اإلدارة  -ميرل
لينش  -المملكة اآللي  -جامعة
العربية السعودية الملك سعود

تقرير مجلس اإلدارة
لعام 2018م

اسم العضو

معتز قصي
العزاوي
(تتمة)

تصنيف
العضوية

العضويات
في البنك

العضويات
في الشركات
المساهمة
المدرجة
(داخل
المملكة)

الوظائف
الحالية

شركة اتحاد
االتصاالت
(موبايلي) -
عضو مجلس
اإلدارة

عضو مجلس
المديرين والمدير
التنفيذي
 الشركةالسعودية
للتقنية والتجارة
المحدودة

الوظائف
السابقة

المؤهالت

عضو مجلس
المديرين
والمدير
التنفيذي -
شركة الوسطاء
للتنمية
رئيس مجلس
اإلدارة  -اسمنت
القطرانة –
األردن
عضو مجلس
اإلدارة  -شركة
الباطون الجاهز
والخدمات
اإلنشائية  -األردن
عضو مجلس
اإلدارة  -الشركة
المتحدة للسكر
 مصرعضو مجلس
اإلدارة  -شركة
عافيه العالمية
 مصرعضو مجلس
اإلدارة  -شركة
االسكندرية
للسكر  -مصر
عضو مجلس
اإلدارة  -شركة
الملكة
للصناعات
الغذائية  -مصر
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اسم العضو

العضويات
في البنك

تصنيف
العضوية

العضويات
في الشركات
المساهمة
المدرجة
(داخل
المملكة)

معتز قصي
العزاوي
(تتمة)

الوظائف
الحالية

الوظائف
السابقة

المؤهالت

عضو مجلس
اإلدارة  -شركة
الفراشة
للصناعات
الغذائية – مصر
عضو مجلس
اإلدارة  -شركة
عافية العالمية

نادر ابراهيم
الوهيبي

غير تنفيذي

عضو اللجنة
التنفيذية

الشركة
السعودية
للصناعات
األساسية
(سابك)  -عضو
مجلس اإلدارة

عضو لجنة
الترشيحات
والمكافآت

شركة جرير
للتسويق  -عضو
مجلس اإلدارة

ماجستير
عضو مجلس
مساعد
اإلدارة  -الشركة سياسات
المحافظ
للشؤون
الوطنية للرعاية الحماية
االجتماعية
الطبية
التأمينية
 المؤسسة جامعةالعامة للتأمينات
ماسترخت -
هولندا
االجتماعية
بكالوريوس
مدير عام
تأمين  -جامعة
التخطيط
أنديانا الحكومية
والتطوير
 الواليات المؤسسةالعامة للتأمينات المتحدة
األمريكية
االجتماعية

مؤهالت وخبرات أعضاء اللجان الخارجيين

أسماء أعضاء اللجان

الوظائف الحالية

الوظائف السابقة

المؤهالت

عبدالرؤوف سليمان باناجة

• عضو لجنة المراجعة
الخارجي  -بنك الرياض

• عضو مجلس اإلدارة -
مجموعة متبولي المتحدة

• الدكتوراة في االقتصاد -
جامعة كاليفورنيا

• رئيس مجلس اإلدارة -
شركة صندوق البناء المالئم
للعقارات

• عضو لجنة المراجعة -
شركة صافوال لألغذية

• الماجستير في االقتصاد -
جامعة كاليفورنيا  -الواليات
المتحدة األمريكية

• رئيس مجلس اإلدارة -
صندوق سدكو كابيتال المرن
لألسهم السعودية
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• البكالوريوس في الرياضيات
والفيزياء  -جامعة الرياض
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أسماء أعضاء اللجان

عبدالرؤوف سليمان باناجة
(تتمة)

الوظائف الحالية

المؤهالت

الوظائف السابقة

• رئيس مجلس اإلدارة -
صندوق سدكو كابيتال ريت
• رئيس مجلس اإلدارة -
صندوق سدكو كابيتال للدخل
العقاري 1
• رئيس مجلس اإلدارة -
صندوق سدكو كابيتال للدخل
العقاري 2
• عضوية مجلس إدارة
صناديق االسهم  -البنك
االهلي
• عضو لجنة المراجعة -
مجموعة صافوال
• عضو لجنة المراجعة -
شركة بنده للتجزئة
• عضو لجنة المراجعة -
شركة هرفي للخدمات
الغذائية

عبدالعزيز عبدهللا الدعيلج

• عضو لجنة المراجعة
الخارجي  -بنك الرياض

• عضو مجلس اإلدارة -
الشركة السعودية لألبحاث
والنشر

• رئيس مجلس اإلدارة -
الشركة السعودية للصناعات
المتطورة

• عضو مجلس اإلدارة -
الشركة السعودية لألنابيب

• بكالوريوس في اإلدارة
الصناعية جامعة البترول
والمعادن

• عضو مجلس اإلدارة  -شركة • عضو مجلس اإلدارة -
الشركة االولى لتطوير
طيبة القابضة
العقارات
• عضو مجلس اإلدارة  -شركة • عضو مجلس اإلدارة -
الشركة السعودية لألسماك
رافال للتطوير العقاري

تقرير مجلس اإلدارة
لعام 2018م

• الرئيس التنفيذي  -شركة
االلكترونيات المتقدمة

• نائب رئيس مجلس االدارة -
شركة السالم لصناعة الطيران

• عضو مجلس اإلدارة -
الشركة السعودية للطباعة
والتغليف

• عضو مجلس اإلدارة  -شركة
دويتشه الخليج للتمويل
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أسماء أعضاء اللجان

الوظائف الحالية

عبدالعزيز عبدهللا الدعيلج

الوظائف السابقة

المؤهالت

• عضو مجلس اإلدارة  -شركة
ثبات للتطوير العقاري

(تتمة)

• عضو مجلس اإلدارة -
شركة أعيان كابيتال
• عضو مجلس اإلدارة  -شركة
األولى لإلنشاءات
• الرئيس التنفيذي  -شركة
الشرق االوسط للكابالت
المتخصصة
• الرئيس التنفيذي  -شركة
عدوان للصناعات الكيماوية
• رئيس مجلس اإلدارة  -شركة
األولى الشرق األوسط  -دبي
• رئيس مجلس المديرين -
شركة األولى الصناعية  -مصر
• عضو مجلس اإلدارة  -شركة
األولى العالمية  -الكويت
• عضو مجلس اإلدارة  -شركة
خدمات النفط المحدودة -
البحرين

عبدهللا عبداللطيف السيف

• عضو لجنة المراجعة
الخارجي  -بنك الرياض

• عضو مجلس اإلدارة -
السعودية للطباعة

• الماجستير في الهندسة
الصناعية  -جامعة والية
أريزونا

• رئيس مجلس االدارة -
اسمنت القصيم

• الرئيس التنفيذي -
المختبرات الخاصة

• البكالوريوس في الهندسة
الصناعية وهندسة التعدين
 جامعة واشنطن  -الوالياتالمتحدة االمريكية

• عضو مجلس اإلدارة  -شركة • عضو مجلس اإلدارة  -شركة
حصانة االستثمارية
هرفي للخدمات الغذائية

• عضو مجلس اإلدارة -
المختبرات الخاصة
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أسماء أعضاء اللجان

الوظائف الحالية

المؤهالت

الوظائف السابقة

محمد نزال الخالدي

• عضو لجنة الترشيحات و
المكافآت الخارجي  -بنك
الرياض

• الماجستير في إدارة األعمال
التنفيذية – جامعة اليمامة

محمد نزال الخالدي

• مستشار موارد بشرية -
المؤسسة العامة للتقاعد

• البكالوريوس في إدارة
األعمال تخصص إدارة وتنظيم
الموارد البشرية  -جامعة
الملك عبدالعزيز

• عضو لجنة الترشيحات
والمكافآت  -شركة
االستثمارات الرائدة

تيموثي جون ميلر

• عضو لجنة الترشيحات
والمكافآت الخارجي  -بنك
الرياض

• عضو مجلس اإلدارة -
Standard Chartered Bank

• يشغل حالياً عضوية غير
تنفيذية في مجالس إدارة
العديد من الشركات منها
عضو في مجلس إكوينيتي
للخدمات المالية المحدودة
وبورصة تورونتو لألوراق المالية
وأكاديمية سانت مارتن

• الدكتوراة في إدارة األعمال
 جامعة نوتنغهام• الماجستير في إدارة األعمال
– جامعة ستيرلنغ

• الماجستير في اآلداب -
جامعة ستيرلنغ
• البكالوريوس في التاريخ
واالقتصاد  -جامعة ستيرلنغ -
المملكة المتحدة

اإلج ــراءات التــي اتخذه ــا مجل ــس اإلدارة إلحاط ــة أعضائ ــه  -وبخاص ــة غي ــر التنفيذيي ــن  -علم ـ ًـا بمقترح ــات المس ــاهمين
وملحوظاته ــم حي ــال الش ــركة وأدائه ــا

يتــم ذلــك مــن خــال إثبــات مــا ورد مــن مقترحــات مــن المســاهمين خــال اجتماعــات الجمعيــة العامــة ،وكذلــك فــي حــال ورود أي مقترحــات

أخــرى للبنــك يتــم إحاطــة رئيــس مجلــس اإلدارة بهــا لعرضهــا علــى أقــرب اجتمــاع لهــم وإثباتهــا فــي محضــر المجلــس ،إن وجــدت.

توصي ــات لجن ــة المراجع ــة الت ــي يوج ــد تع ــارض بينه ــا وبي ــن ق ــرارات مجل ــس اإلدارة ،أو الت ــي رف ــض المجل ــس األخ ــذ

به ــا بش ــأن تعيي ــن مراج ــع حس ــابات البن ــك أو عزل ــه أو تحدي ــد أتعاب ــه أو تقيي ــم أدائ ــه ،ومس ــوغات تل ــك التوصي ــات،
وأس ــباب ع ــدم األخ ــذ به ــا

ال توجـــد توصيـــات للجنـــة المراجعـــة تتعـــارض مـــع قـــرارات مجلـــس اإلدارة ،ولـــم يرفـــض مجلـــس اإلدارة أي توصيـــات بشـــأن تعييـــن
مراج ــع حس ــابات البن ــك أو عزل ــه أو تحدي ــد أتعاب ــه أو تقيي ــم أدائ ــه.
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مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه ومسؤولي اإلدارة العليا خالل العام 2018م

تتح ــدد المكاف ــآت المدفوع ــة ألعض ــاء مجل ــس إدارة بن ــك الري ــاض واللج ــان المنبثق ــة عن ــه وف ــق األط ــر الت ــي حددته ــا التعليم ــات
الص ــادرة ع ــن الجه ــات اإلش ــرافية ،ويحكمه ــا بش ــكل ع ــام المب ــادئ الرئيس ــية للحوكم ــة للبن ــوك العامل ــة فــي المملك ــة العربي ــة

الســعودية وضوابــط التعويضــات الصادرتيــن عــن مؤسســة النقــد العربــي الســعودي ،والئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن هيئــة
الس ــوق المالي ــة ،ونظ ــام الش ــركات الص ــادر ع ــن وزارة التج ــارة واالس ــتثمار ،والنظ ــام األس ــاس للبن ــك.

كم ــا يح ــدد مجل ــس اإلدارة  -بن ــاء عل ــى توصي ــة لجن ــة الترش ــيحات والمكاف ــآت  -مكاف ــآت مس ــؤولي اإلدارة العلي ــا ،بحي ــث تنس ــجم
المكاف ــآت م ــع األه ــداف االس ــتراتيجية للبن ــك ،وأن تك ــون فاعل ــة فــي تحفي ــز مس ــؤولي اإلدارة العلي ــا عل ــى تحقي ــق تل ــك األه ــداف.

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة:

ألف ريال

المكافآت الثابتة

مبلغ معين *

بدل حضور جلسات المجلس

معتز العزاوي

385

35

80

-

-

-

500

-

-

500

-

األعضاء
المستقلين

1,640

140

210

-

-

-

1,990

-

-

1,990

87

نادر الوهيبي

385

35

80

-

-

-

500

-

-

500

-

ابراهيم شربتلي

400

35

5

-

-

-

440

-

-

440

35

طالل القضيبي

385

35

80

-

-

-

500

-

-

500

-

عبدالرحمن جاوه

400

30

35

-

-

-

465

-

-

465

-

محمد النحاس

400

35

5

-

-

-

440

-

-

440

-

محمد العتيبي

400

35

55

-

-

-

490

-

-

490

4

األعضاء الغير
التنفيذين

2,370

205

260

-

-

-

2,835

-

-

2,835

39

المجموع

4,010

345

470

-

-

-

4,825

-

-

4,825

126

اللجان***

األعضاء المستقلين
األعضاء الغير التنفيذين
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مجموع بدل حضور جلسات

مزايا عينية

واالدارية واالستشارية

محمد العفالق

395

35

70

-

-

-

500

-

-

500

34

مكافاة االعمال الفنية

مكافأة رئيس المجلس أو
العضو المنتدب أو أمين السر
إن كان من األعضاء

المجموع

المكافآت المتغيرة

مكافآت نهاية الخدمة

المجموع الكلي

جمال الرماح

400

35

55

-

-

-

490

-

-

490

53

بدل المصروفات

عبدهللا العيسى

460

35

5

-

-

-

500

-

-

500

-

االسم

تقرير مجلس اإلدارة
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* مكاف ــأة أعض ــاء مجل ــس اإلدارة تبل ــغ  400أل ــف ري ــال ل ــكل عض ــو ،بينم ــا تبل ــغ مكاف ــأة رئي ــس المجل ــس  500أل ــف ري ــال ،علم ــاً ب ــأن
ـامال بــدالت حضــور
الحــد األعلــى إلجمالــي المكافــآت لــكل عضــو بمــا فيهــم رئيــس مجلــس اإلدارة ال يتجــاوز مبلــغ  500ألــف ريــال شـ ً

اجتماع ــات المجل ــس واللج ــان المنبثق ــة عن ــه كم ــا ه ــو مح ــدد فــي نظ ــام الش ــركات ،ماع ــدا مكاف ــآت أعض ــاء لجن ــة المراجع ــة ال تدخ ــل
ضم ــن نط ــاق الح ــد األعل ــى المنص ــوص علي ــه فــي نظ ــام الش ــركات وفق ــاً للضواب ــط واإلج ــراءات التنظيمي ــة الص ــادرة تنفي ــذاً لنظ ــام
الش ــركات الخاص ــة بالش ــركات المس ــاهمة والص ــادرة م ــن قب ــل هيئ ــة الس ــوق المالي ــة.
** بدل المصروفات يشمل مصاريف النقل واإلقامة ألعضاء المجلس وأعضاء اللجان.
*** ب ــدل حض ــور جلس ــات اللج ــان تش ــمل ب ــدل حض ــور أعض ــاء المجل ــس لجلس ــات لج ــان ليس ــوا أعض ــاء فيه ــا ولك ــن تم ــت دعوته ــم
للحض ــور م ــن قب ــل اللجن ــة ،وبالتالــي ف ــإن إجمالــي م ــا اس ــتحقه كل عض ــو نظي ــر حض ــور جلس ــات اللج ــان ق ــد ال يتس ــاوى م ــع البي ــان
اآلخ ــر الخ ــاص بب ــدل حض ــور أعض ــاء اللج ــان.
****المكافـــآت المتغيـــرة تشـــمل (نســـبة مـــن األربـــاح ،مكافـــآت دوريـــة ،خطـــط تحفيزيـــة قصيـــرة األجـــل ،خطـــط تحفيزيـــة طويلـــة
األجـــل ،األســـهم الممنوحـــة).

مكافآت أعضاء اللجان:

االسم

ألف ريال

المكافآت الثابتة
(عدا بدل حضور
الجلسات)

بدل حضور
جلسات

المجموع

بدل
مصروفات*

أعضاء اللجنة التنفيذية
عبدالرحمن أمين جاوه

-

30

30

-

طالل إبراهيم القضيبي

-

40

40

-

محمد العفالق

-

40

40

-

معتز قصي العزاوي

-

40

40

-

نادر إبراهيم الوهيبي

-

40

40

-

المجموع

-

190

190

-
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االسم

المكافآت الثابتة
(عدا بدل حضور
الجلسات)

بدل حضور
جلسات

المجموع

بدل
مصروفات*

أعضاء لجنة المراجعة
جمال عبدالكريم الرماح

-

25

25

-

محمد عمير العتيبي

-

25

25

-

عبد العزيز عبد هللا الدعيلج (خارجي)

120

15

135

1

عبد هللا عبد اللطيف السيف (خارجي)

120

15

135

-

عبد الرؤوف سليمان باناجة (خارجي)

120

25

145

20

المجموع

360

105

465

21

أعضاء لجنة إدارة المخاطر
جمال عبدالكريم الرماح

-

25

25

-

محمد العفالق

-

25

25

-

محمد عمير العتيبي

-

25

25

-

المجموع

-

75

75

-

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت
معتز قصي العزاوي

-

35

35

-

طالل إبراهيم القضيبي

-

35

35

-

نادر إبراهيم الوهيبي

-

35

35

-

محمد نزال الخالدي (خارجي)

120

35

155

-

)تيموثي جون ميلر (خارجي

120

**40

160

69

المجموع

240

180

420

69
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االسم

المكافآت الثابتة
(عدا بدل حضور
الجلسات)

بدل حضور
جلسات

المجموع

بدل
مصروفات*

مجموعة التخطيط االستراتيجي
عبدهللا محمد العيسى

-

5

5

-

ابراهيم حسن شربتلي

-

5

5

-

طالل إبراهيم القضيبي

-

5

5

-

عبدالرحمن أمين جاوه

-

5

5

-

محمد طالل النحاس

-

5

5

-

المجموع

-

25

25

-

600

575

1,175
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*بدل المصروفات يشمل مصاريف النقل واإلقامة ألعضاء المجلس وأعضاء اللجان
**تشمل مبلغ  5,000بدل حضور جلسة لمجموعة التخطيط االستراتيجي.
بيانـــات رواتـــب وتعويضـــات ســـتة مـــن كبـــار التنفيذييـــن (مـــن ضمنهـــم الرئيـــس التنفيـــذي ونائـــب الرئيـــس التنفيـــذي األول –
المديـــر المالـــي):

البيان

المبلغ بأالف الرياالت

المكافآت الثابتة
رواتب

11,049

بدالت

1,152

مزايا عينية
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المجموع

12,304
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المبلغ بأالف الرياالت

البيان
المكافآت المتغيرة
مكافآت دورية

4,152

أرباح

-

خطط تحفيزية قصيرة األجل

-

خطط تحفيزية طويلة األجل

249

األسهم الممنوحة

-

المجموع

4,401

مكافأة نهاية الخدمة

1,034

مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس إن وجدت

-

المجموع الكلي

17,739

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

• ال يوجـــد أي ترتيبـــات أو اتفاقيـــات بشـــأن تنـــازل أي مـــن أعضـــاء مجلـــس اإلدارة أو أي مـــن كبـــار التنفيذييـــن عـــن أي رواتـــب أو
مكافـــآت أو تعويضـــات.

• ال يوجد أي ترتيبات أو اتفاقات بشأن تنازل أي من مساهمي البنك عن أي حقوق لهم في األرباح.

وقــد تــم صــرف األربــاح النقديــة التــي تــم توزيعهــا عــن النصــف األول علــى جميــع المســاهمين بتاريــخ  23يوليــو 2018م ،كمــا ســيتم
توزيــع األربــاح النقديــة عــن النصــف الثانــي مــن عــام 2018م علــى مســاهمي البنــك المالكيــن لألســهم بنهايــة يــوم انعقــاد الجمعيــة

العام ــة للبن ــك والمقيدي ــن بس ــجالت البن ــك ل ــدى ش ــركة مرك ــز إي ــداع األوراق المالي ــة بنهاي ــة ثانــي ي ــوم ت ــداول يل ــي تاري ــخ انعق ــاد
الجمعي ــة المزم ــع عقده ــا خ ــال الرب ــع األول م ــن ع ــام 2019م وال ــذي س ــيتم اإلع ــان عن ــه الحق ــاً بع ــد الحص ــول عل ــى الموافق ــات
الالزم ــة م ــن الجه ــات المختص ــة.

مؤهالت وخبرات اإلدارة العليا

المؤهالت

الخبرات

أسماء اإلدارة العليا

الوظيفة الحالية

بكالوريوس علوم -
جامعة اركنساس

 27سنة

عبدالمجيد عبدهللا
المبارك

الرئيس التنفيذي – بنك الرئيس التنفيذي
المكلف  -بنك الرياض
الرياض

طارق عبدالرحمن
السدحان

نائب الرئيس التنفيذي
األول  -المدير المالي

مستشار رئيس مجلس
إدارة الصندوق
السعودي للتنمية

ماجستير إدارة األعمال
التنفيذية-جامعة إيكول
دي بونت بزنس سكول

 22سنة

ثالب علي الشمراني

نائب الرئيس التنفيذي
األول  -الرئيس األول
إلدارة المخاطر

نائب الرئيس التنفيذي
لقطاع المالية  -بنك
الرياض

بكالوريوس إدارة
األعمال  -جامعة الملك
عبدالعزيز

 42سنة
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أسماء اإلدارة العليا

الوظيفة الحالية

الوظائف السابقة

المؤهالت

الخبرات

محمد عبدهللا اليحيى

نائب الرئيس التنفيذي
األول  -الرئيس األول
للعمليات

عضو مجلس إدارة بنك
ساب

بكالوريوس علوم
الكمبيوتر-جامعة
ميشيغان الشرقية

 27سنة

رياض عتيبي الزهراني

نائب الرئيس التنفيذي
لمصرفية األفراد

نائب الرئيس التنفيذي
لمساندة االعمال  -بنك
الرياض

بكالوريوس محاسبة -
جامعة الملك سعود

 26سنة

محمد عبدالعزيز
ابوالنجا

نائب الرئيس التنفيذي
لمصرفية الشركات

نائب الرئيس التنفيذي
لخدمات مصرفية
الشركات – بنك الرياض

بكالوريوس أنظمة -
جامعة الملك سعود

 22سنة

مازن محمد خليفه

نائب الرئيس التنفيذي
لرأس المال البشري

مدير عام اإلدارة العامة
للموارد البشرية –
مؤسسة النقد العربي
السعودي

بكالوريوس الهندسة
الصناعية -جامعة الملك
عبدالعزيز

 15سنة

نادر سامي الكريع

نائب الرئيس التنفيذي
للخزانة واالستثمار

نائب الرئيس التنفيذي
للخزانة  -بنك الرياض

ماجستير إدارة اعمال-
جامعة والية كاليفورنيا

 25سنة

خالد وليد الخضير

نائب الرئيس التنفيذي
لالتصاالت وإثراء تجربة
العمالء

الرئيس التنفيذي
للعمليات – االسواق
شركة KPMG

بكالوريوس تجارة -
جامعة سانت ماري

 14سنة

التغييرات في حصص الملكية الرئيسية
يوضــح الجــدول التالــي المــاك الرئيســيين للبنــك الذيــن يمتلــك كل منهــم  %5فأكثــر مــن األســهم والتغييــرات فــي نســب ملكيتهــم
كمــا هــو بنهايــة تــداول (2018/12/31م):

اسم المساهم

عدد األسهم
بداية العام

عدد األسهم
نهاية العام

صافي التغيير

نسبة التغيير%

نسبة الملكية%

صندوق
االستثمارات العامة

652,608,000

652,608,000

-

0.00%

21.75%

المؤسسة
العامة للتأمينات
االجتماعية

501,757,200

501,757,200

-

0.00%

16.73%

المؤسسة العامة
للتقاعد

278,822,231

278,148,152

()674,079

-0.24%

9.27%

شركة النهلة
للتجارة والمقاوالت

250,778,637

261,998,976

11,220,339

4.47%

8.73%

شركة أصيلة
لالستثمار

240,000,000

240,000,000

-

0.00%

8.00%

اعتمد البنك في رصد البيانات أعاله على سجالت البنك لدى السوق المالية السعودية (تداول) بنهاية تداول 2018/12/31م.
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ملكي ــة أعض ــاء مجل ــس اإلدارة وكب ــار التنفيذيي ــن وزوجاته ــم وأبنائه ــم القص ــر م ــن أس ــهم البن ــك وتغييراته ــا خ ــال
الع ــام 2018م

وصف ــا ألي ــة مصلح ــة تع ــود ألعض ــاء مجل ــس اإلدارة أو لكب ــار التنفيذيي ــن وزوجاته ــم وأوالده ــم القص ــر فــي
يوض ــح الج ــدوالن التالي ــان
ً
أس ــهم أو أدوات دي ــن الش ــركة أو أي ــة ش ــركة م ــن ش ــركاتها التابع ــة وأي تغيي ــر ح ــدث عليه ــا خ ــال الع ــام:

أ /أعضاء مجلس اإلدارة وزوجاتهم وأبناؤهم القصر

اسم من تعود له
المصلحة

عدد األسهم
بداية العام

عدد األسهم
نهاية العام

صافي التغيير

نسبة التغيير%

أدوات الدين

عبدهللا محمد
العيسى

1,262,000

1,262,000

-

%0.00

-

جمال عبدالكريم
الرماح

1,142

1,142

-

%0.00

-

ابراهيم حسن
شربتلي

1,344,390

694,508

()649,882

()%48.34

-

طالل ابراهيم
القضيبي

66,864

66,864

-

%0.00

-

عبدالرحمن أمين
جاوه

13,440

1,928

()11,512

()%85.65

-

محمد طالل
النحاس

-

-

-

%0.00

-

محمد عبدالعزيز
العفالق

87,000

100,000

13,000

%14.94

-

محمد عمير
العتيبي

1,000

1,000

-

%0.00

-

معتز قصي
العزاوي

1,347,000

1,347,000

-

%0.00

-

نادر إبراهيم
الوهيبي

-

-

-

%0.00

-

ب /كبار التنفيذيين وأزواجهم وزوجاتهم وأبناؤهم القصر

اسم من تعود له
المصلحة

عدد األسهم
بداية العام

عدد األسهم
نهاية العام

صافي التغيير

نسبة التغيير%

أدوات الدين

نادر سامي الكريع

8,830

-

)(8,830

)(%100

-
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الجمعيات العامة المنعقدة خالل العام 2018م
عق ــد بن ــك الري ــاض جمعي ــة واح ــدة لمس ــاهميه خ ــال الع ــام المالــي 2018م ،وهــي الجمعي ــة العام ــة العادي ــة المنعق ــدة بتاري ــخ 26
رجــب 1439هـــ الموافــق  26مــارس 2018م ،وفيمــا يلــي ســجل حضــور أعضــاء مجلــس اإلدارة الجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة:

االسم

الحضور

عبدهللا محمد العيسى
جمال عبدالكريم الرماح
ابراهيم حسن شربتلي
طالل ابراهيم القضيبي
عبدالرحمن أمين جاوه
محمد طالل النحاس
محمد عبدالعزيز العفالق
محمد عمير العتيبي
معتز قصي العزاوي
نادر إبراهيم الوهيبي

بيان بعدد طلبات البنك الخاصة بسجالت المساهمين وتواريخها وأسبابها خالل 2018م

تاريخ الطلب

السبب

2018/01/02

بيانات المساهمين بنهاية عام 2017م

2018/03/28

ملف أرباح

2018/07/10

ملف أرباح

2018/09/26

تحديث بيانات المساهمين

2018/12/31

بيانات المساهمين بنهاية عام 2018م

تأكيدات مجلس اإلدارة

أعدت بالشكل الصحيح؛
• أن سجالت الحسابات قد َّ
أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية؛
• أن نظام الرقابة الداخلية َّ
• أنه ال يوجد أي شك ُيذكر في قدرة البنك على مواصلة نشاطه؛
• أنه ال يوجد أي عقد كان البنك طرفا فيه وتوجد أو كانت توجد فيه مصلحة جوهرية ألي من رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك
أو للرئيس التنفيذي أو نائب الرئيس التنفيذي للمالية أو ألي شخص ذي عالقة مباشرة بأي منهم ،عدا ما جرى ذكره في بيان
المعامالت مع األطراف ذات العالقة.
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المصالح في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت
ل ــم يت ــم ألي ذي مصلح ــة فــي فئ ــة األس ــهم ذات األحقي ــة فــي التصوي ــت تع ــود ألش ــخاص (ع ــدا أعض ــاء مجل ــس إدارة البن ــك وكب ــار
التنفيذيي ــن وأقربائ ــه) أن أبلغ ــوا البن ــك بتل ــك الحق ــوق بموج ــب الم ــادة  68م ــن قواع ــد ط ــرح األوراق المالي ــة وااللتزام ــات المس ــتمرة،
وأي تغيي ــر فــي تل ــك الحق ــوق خ ــال الس ــنة المالي ــة 2018م.

مراجعو الحسابات
أق ــرت الجمعي ــة العام ــة العادي ــة لمس ــاهمي البن ــك فــي اجتماعه ــا ال ــذي انعق ــد فــي  26م ــارس 2018م ،تعيي ــن «إرنس ــت ويون ــغ»
و»برايـــس وتـــر هـــاوس كوبـــرز» كمراجعـــي حســـابات البنـــك للســـنة الماليـــة المنتهيـــة فـــي  31ديســـمبر 2018م .وســـوف تنظـــر
الجمعيـــة العامـــة فـــي اجتماعهـــا القـــادم فـــي إعـــادة تعييـــن مراجعـــي الحســـابات الحالييـــن أو اســـتبدالهم وتحديـــد أتعابهـــم لقـــاء
مراجع ــة حس ــابات البن ــك للع ــام المالــي المنتهــي فــي  31ديس ــمبر 2019م ،وذل ــك بع ــد أن يت ــم االط ــاع عل ــى توصي ــة مجل ــس اإلدارة
فــي ه ــذا الش ــأن والمبني ــة عل ــى توصي ــة لجن ــة المرجع ــة المنبثق ــة ع ــن مجل ــس اإلدارة.

تحفظات مراجعي الحسابات على القوائم المالية السنوية
يظهر تقرير مراجعي الحسابات أن القوائم المالية خالية من أي أخطاء جوهرية ،وليست هناك أية تحفظات تجاهها.

توصيات مجلس اإلدارة باستبدال مراجعي الحسابات وأسبابها
لم يوص مجلس اإلدارة باستبدال مراجعي الحسابات قبل انتهاء الفترة المعينين من أجلها.

الئحة حوكمة الشركات
يلت ــزم البن ــك بتطبي ــق األح ــكام ال ــواردة فــي الئح ــة حوكم ــة الش ــركات الص ــادرة ع ــن هيئ ــة الس ــوق المالي ــة .ويح ــرص البن ــك عل ــى
االلت ــزام بجمي ــع لوائ ــح الحوكم ــة ومواكب ــة م ــا يس ــتجد حوله ــا ،ويواص ــل تحدي ــث السياس ــات واإلج ــراءات ذات العالق ــة ح ــال ص ــدور
مس ــتجدات نظامي ــة تتطل ــب ذل ــك.
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كلمة الختام
يــود مجلــس اإلدارة أن ينتهــز هــذه الفرصــة ليســجل شــكره وتقديــره العميقيــن لمقــام خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن
عبــد العزيــز– حفظــه هللا – ،وإلــى صاحــب الســمو الملكــي األميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز ولــي العهــد نائــب رئيــس مجلــس
ال ــوزراء وزي ــر الدف ــاع  -حفظ ــه هللا ، -وللحكوم ــة الرش ــيدة .كم ــا يخ ــص بالشكـ ــر وزارة الماليـ ــة ومؤسس ــة النق ــد العربــي الس ــعودي
وهيئ ــة الس ــوق المالي ــة ووزارة التج ــارة واالس ــتثمار ،لم ــا يلق ــاه قط ــاع البن ــوك والمؤسس ــات المالي ــة م ــن ع ــون ودع ــم وتش ــجيع.
كم ــا يس ــر مجل ــس اإلدارة أن يس ــجل ش ــكره وامتنان ــه العميقي ــن الــى مس ــاهمي البن ــك وعمالئ ــه ومراس ــليه كاف ـ ًـة عل ــى دعمه ــم
وثقته ــم الغالي ــة الت ــي تدفع ــه إلــى المزي ــد م ــن الب ــذل والعط ــاء .كذل ــك يتق ــدم المجل ــس بالش ــكر والعرف ــان والتقدي ــر لموظف ــي
البن ــك عل ــى جهوده ــم الدؤوب ــة والمخلص ــة م ــن أج ــل تطوي ــر وتحس ــين األداء وتحقي ــق أغ ــراض البن ــك وأهداف ــه.

وهللا من وراء القصد،،
مجلس اإلدارة

الرياض

الموافق

 14جمادي الثاني 1440هـ
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ملخص اإلنجازات لعام 2018م

اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ

ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎت

الخدمات المصرفية لألفراد

واص ــل قط ــاع مصرفي ــة األف ــراد فــي تقدي ــم خدم ــات ومنتج ــات

تمويليـــة جديـــدة ومتنوعـــة تلبـــي احتياجـــات العمـــاء ،فقـــد
تـــم خـــال عـــام 2018م إطـــاق ثالثـــة عشـــر مبـــادرة للدعـــم
الســـكني ،بالتعـــاون مـــع وزارة اإلســـكان وصنـــدوق التنميـــة
العقاريـــة ،والتـــي تهـــدف إلـــى تســـهيل منـــح تمويـــل عقـــاري
للمواطنيـــن المدرجيـــن ضمـــن قوائـــم الـــوزارة أو الصنـــدوق.
وفـــي مجـــال القـــروض الشـــخصية عمـــل البنـــك علـــى تطويـــر
االجـــراءات ،حيـــث أصبـــح بإمـــكان العميـــل طلـــب تمويـــل
شـــخصي مـــن خـــال موقـــع البنـــك وأخـــذ الموافقـــة الفوريـــة
علـــى منـــح القـــرض خـــال فتـــرة وجيـــزة والتـــي تعتبـــر خطـــوة
مهمـــة فـــي تحســـين تجربـــة العميـــل وزيـــادة رضاهـــم.
وفيم ــا يخ ــص منت ــج التموي ــل التأجي ــري للس ــيارات ت ــم إط ــاق
برام ــج مخصص ــة للم ــرأة تزامن ــت م ــع االوام ــر الملكي ــة بالس ــماح
للمـــرأة الســـعودية بالقيـــادة ،باإلضافـــة الـــى تدشـــين منتـــج
جديـــد خـــاص بالســـيارات المســـتعملة والعديـــد مـــن العـــروض
الخاصـــة والحصريـــة مـــع وكالء ســـيارات عالميـــة.
وتـــم خـــال العـــام أيضـــا إطـــاق منتـــج حســـاب االدخـــار
المتوافـــق مـــع أحـــكام الشـــريعة االســـامية والـــذي يشـــجع
العمـــاء علـــى االدخـــار بشـــكل منظـــم وبصيغـــة تناســـب
احتياجاتهـــم وتطلعاتهـــم ،ويجـــري العمـــل علـــى منتـــج
االدخـــار االســـتثماري والـــذي ســـيتم إطالقـــه بالتعـــاون مـــع
ش ــركة الري ــاض المالي ــة وال ــذي يش ــجع العم ــاء عل ــى االدخ ــار
واالســـتثمار علـــى المـــدى البعيـــد.
وعلـــى صعيـــد المدفوعـــات الرقميـــة وتوجـــه البنـــك للتحـــول
الرقمـــي لتبســـيط تجربـــة العميـــل وتوفيـــر قنـــوات رقميـــة
ش ــاملة ،فق ــد ت ــم تفعي ــل خدم ــات «إي ــزي ترانس ــفير» للح ــواالت
الســـريعة مـــن خـــال أجهـــزة الصـــراف اآللـــي وأون اليـــن
الريـــاض وتدشـــين تطبيـــق «إيـــزي ترانســـفير» للجـــوال بســـتة
لغ ــات مختلف ــة تخ ــدم جمي ــع الش ــرائح المس ــتهدفة م ــن ه ــذا
النشـــاط ،ممـــا جعـــل عمليـــة تحويـــل االمـــوال دوليـــاً لعمالئنـــا

تت ــم فــي أي وق ــت وأي م ــكان دون الحاج ــة إل ــى زي ــارة الف ــرع

وبالنســـبة لمجـــال المدفوعـــات الرقميـــة وخيـــارات الدفـــع و
اســـتكما ًال لخيـــارات الدفـــع الرقمـــي التـــي بـــدأت عـــام 2017

بإطـــاق خدمـــة « »Riyad Payللدفـــع الرقمـــي باســـتخدام

بطاقـــة االئتمـــان ،أتـــاح بنـــك الريـــاض خاصيـــة المدفوعـــات

الرقمي ــة باس ــتخدام بطاق ــة الص ــراف االلــي (م ــدى) تماش ــياً م ــع
مبـــادرة مؤسســـة النقـــد العربـــي الســـعوي بإطـــاق محفظـــة
م ــدى « ،»Mada Payباإلضاف ــة إلــى العم ــل عل ــى إط ــاق منت ــج
محفظـــة «.»Apple Pay
كمـــا أطلـــق البنـــك منتـــج بطاقـــة الرواتـــب للعمالـــة المنزليـــة
تماشـــياً مـــع توجـــه وزارة العمـــل والتنميـــة االجتماعيـــة والتـــي

توفـــر طريقـــة تحويـــل رواتـــب آمنـــة ومتطـــورة .ويظهـــر بنـــك
الريـــاض اهتمامـــه لمـــاك األعمـــال التجاريـــة المتوســـطة
والصغي ــرة بتوفي ــر بطاق ــة الحس ــاب الج ــاري للش ــركات والت ــي
تحتـــوي علـــى عـــدة مزايـــا منهـــا تخفيضـــات لـــدى عـــدد مـــن
شـــركات الشـــحن وتذاكـــر الســـفر.
أمـــا فيمـــا يتعلـــق بتحســـين تجربـــة العمـــاء وزيـــادة والئهـــم،
تـــم تحســـين آليـــة اســـتبدال نقـــاط برنامـــج الـــوالء (حصـــاد)
باســـتخدامها فـــي عمليـــة الدفـــع وإمكانيـــة تحويلهـــا إلـــى
برامـــج والء أخـــرى.
وعلـــى صعيـــد شـــبكة الفـــروع ،فقـــد بلـــغ العـــدد اإلجمالـــي

لفـــروع البنـــك علـــى مســـتوى المملكـــة  340فرعـــاً  ،وقـــد
تـــم افتتـــاح فرعيـــن مســـتقلين إضافييـــن كمراكـــز للحـــواالت
الســـريعة «إيـــزي ترانســـفير» فـــي مواقـــع اســـتراتيجية فـــي
مدينـــة الريـــاض بهـــدف توفيـــر المزيـــد مـــن المرونـــة والراحـــة
للعمـــاء فـــي تنفيـــذ عملياتهـــم الماليـــة وســـهولة الوصـــول
إلـــى الخدمـــات التـــي يقدمهـــا بنـــك الريـــاض .باإلضافـــة إلـــى
إطـــاق تحديـــث لنظـــام الفـــروع والتـــي ستســـاهم بتحســـين
تجربـــة العميـــل ورفـــع مســـتوى جـــودة الخدمـــة.

ومــن جـــانب أجهــزة الصــــرف اآللــي ،فقــــد بلــغ إجمـــالي أجهـــزة
بنـــك الريــاض  2588جهـــاز منتشـ ًـرا فــي كافــة أنحـــاء المملكـــة،

مــــن ضمنهـــا  14صـــــراف للعمــــات األجــــنبية ،باإلضافـــة إلـــى
توفيـــر أجهــــزة الصـــراف المتنقلـــة لتلبيـــة احتيــــاجات العمـــاء
ومتطلباتهـــم فـــي العديـــد مـــن الفعــــاليات واألنشطــــة .كمـــا
ت ــم تركي ــب  62جه ــاز إي ــداع للعمـ ــات المعدني ــة ت ــم توزيعه ــا

عل ــى الفـ ــروع بمختل ــف مناطـ ــق المملك ــة تماش ــياً م ــع مب ــادرة
مؤسســـة النقـــد العربـــي الســـعودي.
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المصرفية الماسية والذهبية

اســـتكماال للنجاحـــات التـــي حققهـــا إطـــاق برنامـــج المصرفيـــة
الماس ــية فــي الع ــام الس ــابق فق ــد بل ــغ ع ــدد المراك ــز المخصص ــة
لهــذه الشــريحة مــع نهايــة عــام  2018إلــى  22مركــز تــم تجهيــزه
بأه ــم الخدم ــات والمزاي ــا المصرفيــة الراقي ــة واس ــتقطاب العديــد
مـــن مـــدراء العالقـــة ذوي الخبـــرة للتعامـــل مـــع عمـــاء هـــذه
الشـــريحة وتقديـــم المســـتوى المطلـــوب لتلبيـــة احتياجاتهـــم.
حيـــث تـــم الكشـــف عـــن هويـــة المصرفيـــة الماســـية ومزاياهـــا
بداي ــات الع ــام  2018عب ــر حمل ــة دعائي ــة ت ــم م ــن خالله ــا دع ــوة
عمـــاء البنـــك مـــن الشـــريحة الماســـية فـــي مناطـــق المملكـــة
الرئيســـية للتعريـــف بالهويـــة الجديـــدة والخدمـــات المقدمـــة
لهـــذه الشـــريحة.
وفيم ــا يخ ــص المصرفي ــة الذهبي ــة فق ــد ت ــم زي ــادة ع ــدد مس ــؤولي
المصرفي ــة الذهبي ــة وافتت ــاح مكات ــب الخدم ــة فــي الف ــروع لمن ــح
العم ــاء أولوي ــة وخصوصي ــة فــي الخدم ــة.

المصرفية اإلسالمية

اس ــتمر بن ــك الري ــاض خ ــال الع ــام بمس ــيرته عب ــر ابت ــكار وتصمي ــم
حزمــة مــن المنتجــات والحلــول المصرفيــة المتوافقــة مــع أحــكام
الشـــريعة اإلســـامية والمعتمـــدة مـــن قبـــل الهيئـــة الشـــرعية
للمصرفيـــة اإلســـامية فـــي البنـــك ،والتـــي تتســـع مظلتهـــا
لتشـــمل المعامـــات المصرفيـــة اليوميـــة والحلـــول التمويليـــة
واالســـتثمارية الموجهـــة لكافـــة فئـــات وشـــرائح العمـــاء مـــن
قطاعـــي األفـــراد والشـــركات.
وراف ــق أداء البن ــك فــي ه ــذا المج ــال المض ــي بتطوي ــر الكف ــاءات
البشـــرية المعنيـــة بتقديـــم خدمـــات ومنتجـــات المصرفيـــة
اإلســـامية ،ورفـــع كفـــاءة أدائهـــم عبـــر تبنـــي إدارة المصرفيـــة
اإلســـامية إعـــداد حقيبـــة تدريبيـــة متخصصـــة بالمصرفيـــة
اإلســـامية ،اســـتهدفت تعريـــف موظفـــي البنـــك بخدمـــات
ومنتجـــات المصرفيـــة اإلســـامية ،إلـــى جانـــب مـــا حرصـــت عليـــه
اإلدارة م ــن إج ــراء تقيي ــم دوري ألداء ف ــروع المصرفي ــة اإلس ــامية
التابعـــة للبنـــك.
كم ــا عق ــدت إدارة المصرفي ــة اإلس ــامية  12اجتماع ــاً م ــع الهيئ ــة
الشـــرعية للمصرفيـــة اإلســـامية بالبنـــك ،تـــم مـــن خاللهـــا إنجـــاز
العديـــد مـــن المنتجـــات والحلـــول التمويليـــة المقدمـــة خـــال
الع ــام م ــن قب ــل البن ــك ،كاعتم ــاد برنام ــج دع ــم الدفع ــة المقدم ــة
م ــن صن ــدوق التنمي ــة العقاري ــة وكاف ــة االتفاقي ــات الخاص ــة ب ــه،
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واعتم ــاد عق ــود التموي ــل العق ــاري المبني ــة عل ــى صي ــغ المرابح ــة
واإلجـــارة وفـــق متطلبـــات مؤسســـة النقـــد العربـــي الســـعودي،
واعتم ــاد اإلج ــراءات الش ــرعية لعملي ــات من ــح العم ــاء تس ــهيالت
متوافقـــة مـــع أحـــكام الشـــريعة بغـــرض مضاعفـــة االكتتـــاب
فـــي أســـهم الشـــركات المطروحـــة لالكتتـــاب العـــام ،باإلضافـــة
إلـــى اعتمـــاد إجـــراءات واتفاقيـــة االســـتثمار بالمرابحـــة فـــي
الســـلع لعمـــاء مصرفيـــة الشـــركات الراغبيـــن فـــي اســـتثمار
أرص ــدة حس ــاباتهم الجاري ــة ل ــدى البن ــك وذل ــك بم ــا ينس ــجم م ــع
متطلبـــات واحتياجـــات قطاعـــي مصرفيـــة األفـــراد والشـــركات،
فضـــا عـــن إنجـــاز المصرفيـــة اإلســـامية فـــي اعتمـــاد الحلـــول
ً
االس ــتثمارية المقدم ــة م ــن قب ــل ش ــركة الري ــاض المالي ــة كق ــرار

الهيئ ــة الش ــرعية بش ــأن برنام ــج بن ــك الري ــاض إلص ــدار الصك ــوك
وق ــرار الهيئ ــة الش ــرعية بش ــأن هي ــكل برنام ــج صك ــوك صن ــدوق
الريـــاض ريـــت المبنيـــة علـــى المضاربـــة والمرابحـــة ،وكذلـــك
اعتمـــاد اتفاقيـــة ومســـتندات تمويـــل تـــداول األوراق الماليـــة
بالهامــش المتوافــق مــع أحــكام الشــريعة باإلضافــة إلــى اعتمــاد
شــروط وأحــكام ومذكــرة المعلومــات لــكل مــن صنــدوق الريــاض
للدخ ــل ،وصن ــدوق الري ــاض للدخ ــل المت ــوازن ،وصن ــدوق الري ــاض
لألســـهم الخليجيـــة ،وصنـــدوق الريـــاض لألســـهم العالميـــة،
وصن ــدوق الري ــاض للمتاج ــرة المتن ــوع بالري ــال ،وصن ــدوق الري ــاض
للمتاجـــرة المتنـــوع بالـــدوالر ،وصنـــدوق الريـــاض للمتاجـــرة
بالــدوالر ،وصنــدوق الريــاض الجــريء ،وصنــدوق الريــاض الشــجاع،
وصنـــدوق الريـــاض المتحفـــظ ،وصنـــدوق الريـــاض المتـــوازن.
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وو  ﺎ ام
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المصرفية الرقمية

واصلـــت المصرفيـــة الرقميـــة فـــي عـــام  2018تحقيقهـــا لنتائـــج
إيجابيـــة ومؤثـــرة خـــال رحلتهـــا للتحـــول الرقمـــي وفـــق
اســـتراتيجية البنـــك الرائـــدة فـــي المجـــال الرقمـــي واالبتـــكار
وتقديـــم الحلـــول التقنيـــة الماليـــة ،ومـــن أبـــرز هـــذه اإلنجـــازات:
زيـــادة المبيعـــات مـــن خـــال القنـــوات الرقميـــة بنســـبة ،%105
ارتفـــاع عـــدد الحســـابات اإلضافيـــة التـــي تـــم فتحهـــا مـــن خـــال
أون اليـــن الريـــاض أو موبايـــل الريـــاض بنســـبة  %79للحســـابات
الجاريــة وبنســبة  %267لحســابات االدخــار ،باإلضافــة إلــى تســجيل
البطاق ــات االئتماني ــة المباع ــة م ــن خ ــال القن ــوات الرقمي ــة نم ــواّ

بمعـــدل  ،%65وزيـــادة عـــدد المســـتخدمين النشـــطين بنســـبة
 %30ع ــن الع ــام الماض ــي ،كم ــا ت ــم إط ــاق العدي ــد م ــن الحم ــات
لتش ــجيع العم ــاء عل ــى التس ــجيل واس ــتخدام القن ــوات الرقمي ــة
بشـــكل أساســـي.
ٍ
وم ــن ضم ــن اإلنج ــازات ،تقدي ــم خدم ــة «تمويل ــك الش ــخصي فــي
ثوانــي» عل ــى أون الي ــن الري ــاض وهــي خدم ــة تع ــد األولــى م ــن
تمك ــن العم ــاء م ــن تقدي ــم طل ــب
نوعه ــا فــي المملك ــة حي ــث
ّ
جديـــد للتمويـــل الشـــخصي أو طلـــب إعـــادة التمويـــل ومعرفـــة
كافـــة التفاصيـــل عبـــر أون اليـــن الريـــاض ،ومـــن ثـــم الحصـــول
عل ــى الموافق ــة فــي ثوانــي مع ــدودة.
كم ــا ت ــم إط ــاق خدم ــة «صوت ــك يكف ــي» وه ــي خدم ــة نوعي ــة
فريـــدة علـــى هاتـــف الريـــاض .حيـــث أصبـــح بإمـــكان العمـــاء

ٍ
بمرونـــة
تســـجيل دخولهـــم والقيـــام بعملياتهـــم المصرفيـــة
وأمـــان مطلـــق عبـــر الجيـــل الجديـــد مـــن هاتـــف الريـــاض
تامـــة
ٍ

بصوتهـــم فقـــط وذلـــك عـــن طريـــق بصمـــة الصـــوت واألوامـــر
الصوتيـــة (علـــى غـــرار خدمـــة «ســـيري»).
حيـــث يعـــد بنـــك الريـــاض البنـــك األول فـــي الشـــرق األوســـط
الـــذي يقـــدم بصمـــة الصـــوت واألوامـــر الصوتيـــة معـــاً كأحـــد
أهـــم مزايـــا الجيـــل الجديـــد.
وتقديـــم النســـخة التجريبيـــة الجديـــدة مـــن «موبايـــل الريـــاض»
والتــي ته ــدف بش ــكل أساس ــي إلــى تحس ــين تجرب ــة المس ــتخدم
واالرتقـــاء بهـــا إلـــى أعلـــى المعاييـــر ،بتقديـــم العديـــد مـــن
الخدمـــات والمزايـــا الجديـــدة.
كمـــا تـــم إطـــاق مبـــادرة خاصـــة للتعـــاون والعمـــل مـــع رواد
األعمـــال والشـــركات المتوســـطة والصغيـــرة المتخصصـــة فـــي
مجـــال  ،FinTechبهـــدف تحفيـــز االبتـــكار وتطويـــر الحلـــول
والخدمـــات والمنتجـــات فـــي مجـــال التقنيـــة الماليـــة،
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ـكل خ ــاص عل ــى المش ــاركة
ـا ع ــن ح ــرص بن ــك الري ــاض بش ـ ٍ
فض ـ ً

الفعال ــة فــي المس ــؤولية االجتماعي ــة والمس ــاعدة فــي تطوي ــر
َ

ودع ــم رواد األعم ــال فــي الس ــعودية.

ِ
عـــدد
ومـــن جانـــب آخـــر ،يعمـــل بنـــك الريـــاض حاليـــاً مـــع
مـــن رواد األعمـــال المحلييـــن والدولييـــن ،كونـــه شـــريك
اســـتراتيجي مـــع منصتيـــن عالميتيـــن لالبتـــكار والتشـــغيل
« »Plug-and-Playو « »FinTech Hiveوهـــم مـــن مســـرعات
بـــدء التشـــغيل التـــي تهـــدف للمســـاعدة فـــي تحقيـــق أهـــداف
االبتـــكار علـــى نطـــاق عالمـــي وتمكيـــن المؤسســـات الماليـــة
مـــن االســـتفادة ومواكبـــة التطـــور الرقمـــي المســـتمر عبـــر
نطـــاق دولـــي.
وفيم ــا يخ ــص برنام ــج المبيع ــات والعم ــل عل ــى رف ــع العائ ــدات
بشـــكل خـــاص ،طـــورت المصرفيـــة
مـــن القنـــوات الرقميـــة
ٍ

الرقمي ــة ع ــدداً م ــن الخدم ــات أهمه ــا :إمكاني ــة التقدي ــم عل ــى
بطاقـــة العمالـــة المنزليـــة ،إتاحـــة خدمـــة الســـداد والتحويـــل
مـــن خـــال بطاقـــة االئتمـــان علـــى موبايـــل الريـــاض ،أون اليـــن
الريـــاض ،وإتاحـــة خدمـــة طلـــب التمويـــل التأجيـــري للســـيارات
عـــن طريـــق موقـــع الريـــاض .كمـــا تـــم أيضـــا تطويـــر خدمـــة
«حســـابك الثانـــي فـــي ثوانـــي» لتشـــمل هاتـــف الريـــاض،
وتطوي ــر خدم ــة «ص ــراف العم ــات األجنبي ــة» لتش ــمل حامل ــي
بطاقـــة االئتمـــان وبطاقـــات بنـــك الريـــاض ومـــدى.
وبالنســـبة لبرنامـــج تكثيـــف التعامـــات علـــى القنـــوات
الرقميـــة وتخفيـــف العـــبء علـــى مســـئولي الخدمـــة فـــي
الف ــروع ومرك ــز االتص ــال ت ــم إنج ــاز بع ــض الخدم ــات بالتع ــاون
مـــع مصرفيـــة األفـــراد ،كتمكيـــن العمـــاء مـــن إدارة خدمـــات
بطاق ــة م ــدى م ــن خ ــال القن ــوات الرقمي ــة ،كإيق ــاف وتنش ــيط
البطاق ــة ،وخاصي ــة الش ــراء اإللكترونــي ،وخدم ــة أثي ــر ،باإلضاف ــة
إلـــى خدمـــة عـــرض الرقـــم الســـري علـــى أون اليـــن الريـــاض،
وخدمـــة تصفيـــر المحـــاوالت الخاطئـــة للرقـــم الســـري علـــى
«أون اليــن الريــاض» و «هاتف الرياض».
وتم ــت إتاح ــة خدم ــات ذات اهتم ــام عال ــي م ــن قب ــل العم ــاء،
كتحديـــث بيانـــات العمـــاء بضغطـــة زر دون الحاجـــة لزيـــارة
الفـــرع ،رفـــع طلبـــات االعتـــراض لعمليـــات البطاقـــة االئتمانيـــة
ـكل ذاتــي ،تطوي ــر نظ ــام هات ــف الري ــاض،
أو بطاق ــة الص ــراف بش ـ ٍ
تطويـــر خدمـــة الدعـــم الفنـــي لتجـــار نقـــاط البيـــع وتمكينهـــم

بشـــكل ذاتـــي.
مـــن تقديـــم طلبـــات الخدمـــة والصيانـــة
ٍ

مصرفية الشركات

قطاع الخزانة واالستثمار

ســعياً لمواكبــة التوجهــات االقتصاديــة الوطنيــة انتهجــت مصرفيــة

قـــام قطـــاع الخزانـــة واالســـتثمار بتأســـيس برنامـــج إصـــدار

الشــركات خــال عــام  2018رؤيــة البنــك والتــي تهــدف إلــى االبتــكار

الصكـــوك المتوافقـــة مـــع أحـــكام الشـــريعة اإلســـامية والـــذي

واألجـــدر بالثقـــة مـــن خـــال تحقيـــق قيمنـــا األساســـية واالهتمـــام

يســـمح للبنـــك بتوفيـــر الريـــال الســـعودي والعمـــات األجنبيـــة

بجــودة الخدمــة المقدمــة لعمالئنــا ،والتفــوق فــي تحقيــق األهــداف

ـا ع ــن تنوي ــع مص ــادر التموي ــل
بتواري ــخ اس ــتحقاق مختلف ــة ،فض ـ ً

الموضوعـــة ،والعمـــل كفريـــق واحـــد لتحقيـــق تطلعـــات عمالءنـــا

وتحســـين نســـبة مالئـــة رأس المـــال.

وش ــركائنا ومس ــاهمي البن ــك ومجتمعن ــا بش ــكل ع ــام.
كونن ــا الش ــريك المالــي األكث ــر موثوقي ــة واهتم ــام ،وتماش ــياً م ــع
رؤيــة المملكــة  2030أبــرم البنــك عــدة شــراكات اســتراتيجية مــع
مش ــاريع الدول ــة الضخم ــة والمرتبط ــة مباش ــرة بالرؤي ــة ،حي ــث أن
هــذه الشــراكات االســتراتيجية ستســاعد علــى ضمــان نجــاح هــذه
المش ــاريع والتــي س ــوف تعك ــس التع ــاون البن ــاء بي ــن القطاع ــات
الحكوميـــة والخاصـــة مـــع القطـــاع المصرفـــي والمســـاهمة فـــي
زي ــادة نس ــبة النات ــج المحل ــي.
ومـــن منطلـــق اثـــراء تجربـــة العميـــل ،فـــإن بنـــك الريـــاض كان
ومـــازال مـــن البنـــوك الرائـــدة فـــي تحفيـــز مبـــادرة «مجتمـــع
فعـــل بنـــك الريـــاض دور
بـــا نقـــد» ولالســـتمرار فـــي ذلـــك فقـــد ّ

مصرفيـــة العمليـــات الشـــاملة لتقديـــم حلـــول وخدمـــات رقميـــة
مبتكـــرة ومتنوعـــة مـــن ايـــرادات ومدفوعـــات إضافـــة للخدمـــات
المصرفيــة التقليديــة واإلســامية والتــي تيســر جميــع التعامــات
المصرفي ــة للش ــركات والجه ــات الحكومي ــة ،كم ــا ش ــارك البن ــك
وبـــادر فـــي أن يكـــون جـــزء اساســـياً وفعـــا ًال فـــي المنصـــات

الحكومي ــة الخدمي ــة المختلف ــة والتــي تعم ــل عل ــى أتمت ــة جمي ــع
التعام ــات الحكومي ــة .كم ــا أطل ــق البن ــك ع ــدة مش ــاريع لتطوي ــر
أنظمـــة البنـــك التقنيـــة ولتقديـــم خدمـــات للعمـــاء متميـــزة
ومتجـــددة تليـــق وتتماشـــى مـــع تطـــورات الدولـــة المتســـارعة.

تحـــوط
كمـــا قـــام قطـــاع الخزانـــة واالســـتثمار بتقديـــم منتجـــات
ّ
مبتكـــرة ،والتـــي مـــن شـــأنها توفيـــر حلـــول ماليـــة مناســـبه
للش ــركات وكب ــار العم ــاء ته ــدف للحماي ــة م ــن تقلب ــات أس ــعار
الفوائـــد والعمـــات األجنبيـــة ،ممـــا ســـاعد فـــي تحســـين تجربـــة
العميـــل والوصـــول بهـــا لمســـتويات رائـــدة.
فــي عــام  2018وعلــى الرغــم مــن التحديــات االقتصاديــة الصعبــة،
اس ــتطاع قط ــاع االس ــتثمار تحقي ــق أداء متمي ــز لع ــام آخ ــر عل ــى
التوالـــي ســـاعدت عليـــه اســـتراتيجية تنويـــع االســـتثمارات فـــي
األســـواق الرئيســـية ،كمـــا تـــم البـــدء بتحويـــل االســـتثمارات
الخارجيـــة للبنـــك مـــن تحـــت إدارة الصناديـــق الدوليـــة ليتـــم
إدارتهـــا داخليـــاً عبـــر قطـــاع الخزانـــة واالســـتثمار.

وتماشـــياً مـــع اســـتراتيجية البنـــك لمواكبـــة التحـــول التقنـــي،
أطلقـــت الخزانـــة خدمـــة رقميـــة جديـــدة لتنفيـــذ بيـــع وشـــراء
العمـــات األجنبيـــة للشـــركات ،ممـــا يـــؤدي ألتمتـــة دورة
العمـــل وزيـــادة الكفـــاءة والقـــدرة التنافســـية ،هـــذا باإلضافـــة
ل ــدور قط ــاع الخزان ــة واالس ــتثمار المس ــتمر فــي إدارة متطلب ــات
الســـيولة والتمويـــل لمختلـــف األنشـــطة المصرفيـــة بكفـــاءة
وبتكلفـــة تنافســـية.

ركـــزت مصرفيـــة الشـــركات علـــى تقديـــم حزمـــة حلـــول مبتكـــرة
تخـــدم مبـــادرات الدولـــة المتنوعـــة ،وعلـــى ســـبيل المثـــال ال
الحصـــر التركيـــز بفعاليـــة علـــى مبـــادرات قطاعـــات الحـــج،
العمـــرة ،اإلســـكان ،الترفيـــه ،التعليـــم والمواصـــات ،إضافـــة
إلـــى تمويـــل المشـــاريع ودعـــم أعمـــال التصديـــر والصناعـــة التـــي
تســـاهم فـــي زيـــادة اإليـــرادات الغيـــر نفطيـــة للمملكـــة ،كذلـــك
دعـــم اســـتراتيجية المملكـــة المتعلقـــة باإلســـكان مـــن خـــال
تموي ــل العدي ــد م ــن مش ــاريع اإلس ــكان للمقاولي ــن والمطوري ــن
العقارييـــن وتقديـــم كافـــة الحلـــول التمويليـــة لهـــم ،وقـــد حـــاز
بنــك الريــاض علــى أكبــر عــدد مــن المقترضيــن فــي برنامــج كفالــة
بتموي ــل  %35م ــن المنش ــآت الصغي ــرة والمتوس ــطة حتــى نهاي ــة
الرب ــع الثال ــث م ــن الع ــام ،إضاف ــة إلــى ازدي ــاد حج ــم التس ــهيالت
االئتمانيـــة ،والمســـاهمة بتوفيـــر جميـــع المـــوارد والمتطلبـــات
الالزمـــة لتقديـــم مختلـــف الخدمـــات الحديثـــة والمبتكـــرة
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شـــهد عـــام 2018م بدايـــة رحلـــة التحـــول لقطـــاع تقنيـــة
المعلوم ــات والتــي ش ــملت تغيي ــر وتطوي ــر العدي ــد م ــن األنظم ــة
والخدمـــات لتتناســـب مـــع متطلبـــات ســـوق االعمـــال وليدعـــم
رؤيـــة البنـــك واســـتراتيجيته نحـــو صـــدارة البنـــوك عـــام 2022م.
ومـــن أهـــم منجزاتـــه خـــال هـــذا العـــام إتمـــام ثالثـــة اختبـــارات
إلج ــراءات التعافــي م ــن الك ــوارث تغط ــي الخدم ــات المصرفي ــة
األساســـية والتطبيقـــات المواجهـــة للعمـــاء بنجـــاح .والـــذي
يهـــدف إلـــى زيـــادة مرونـــة تطبيقـــات األعمـــال األهـــم ،والتـــي
تســـاعد علـــى التعافـــي الســـريع مـــن أي فشـــل غيـــر مخطـــط لـــه
متعلـــق بواحـــد أو أكثـــر مـــن تلـــك التطبيقـــات ،باإلضافـــة إلـــى
التعافــي م ــن الك ــوارث الحقيقي ــة الت ــي يرج ــى أال تصي ــب مرك ــز
المعلومـــات الرئيســـي فـــي الريـــاض.
وفـــي مجـــال تطويـــر وتحســـين البنيـــة التحتيـــة للتقنيـــة تـــم
ترقيـــة مركـــز المعلومـــات االحتياطـــي فـــي الدمـــام  DDCإلـــى
مركـــز معلومـــات  TIER 3والحصـــول علـــى الشـــهادة الذهبيـــة
م ــن معه ــد «أب تاي ــم» األمريك ــي لبن ــك الري ــاض واألولــى عل ــى
مســـتوى الشـــرق االوســـط وافريقيـــا .وتصـــدر الشـــهادة مـــن
معه ــد «أب تاي ــم» األمريك ــي ،المتخص ــص فــي دراس ــة وتقيي ــم
مراكـــز البيانـــات العالميـــة ،شـــهادات المســـتوى المعروفـــة
باس ــم ش ــهادات « ،»Tierكش ــهادة م ــن المعه ــد العالمــي بتمي ــز
المؤسســـات المختلفـــة فـــي مجـــال نقـــل البيانـــات وحفظهـــا،
ومراعـــاة أحـــدث الوســـائل التكنولوجيـــة فـــي ذلـــك.
ويعتم ــد المعه ــد فــي إص ــداره للش ــهادة عل ــى تلبي ــة المنش ــأة
قيـــد التقييـــم لعـــدة معاييـــر ،تشـــمل االســـتدامة التشـــغيلية
لمالكـــي ومديـــري ومشـــغلي مراكـــز البيانـــات ،والســـلوكيات
والمخاط ــر ذات األولوي ــة فــي عملي ــات مراك ــز البيان ــات ،ويس ــاعد
االلتـــزام بالســـلوكيات الموصـــي بهـــا فـــي تحقيـــق إمكانيـــة
الوص ــول إلــى األداء الكام ــل للبني ــة التحتي ــة ،والح ــد م ــن مخاط ــر
التوقــف عــن العمــل ،وتجنــب األخطــاء المكلفــة ،وكشــف فــرص
زيـــادة كفـــاءة االســـتخدام.
كمـــا اســـتطاع الفريـــق خـــال عـــام 2018م أن يحقـــق تغييـــرات
قياســـية فـــي تجربـــة العميـــل وباألخـــص فـــي التجربـــة الرقميـــة،
حيـــث تـــم إطـــاق تطبيقيـــن أساســـيين :موبايـــل الشـــركات
بنســـخته الجديـــدة والمطـــورة التـــي تتيـــح معظـــم الخدمـــات
الكتروني ــا .كم ــا ت ــم ط ــرح تطبي ــق الح ــواالت الس ــريعة بخدمت ــه
ً
كلي ــا مم ــا س ــاهم فــي ح ــث العم ــاء للتوج ــه للقن ــوات
الجدي ــدة ً
الرقميـــة وتخفيـــف التكاليـــف.
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كم ــا ق ــام فري ــق تقني ــة االعم ــال بدع ــم المنتج ــات الجدي ــدة مث ــل
بطاق ــة العم ــال وإتاح ــة طلبه ــا واالس ــتفادة م ــن خدماته ــا م ــن
مختل ــف القن ــوات وفــي زم ــن قياس ــي ،حي ــث كان بن ــك الري ــاض
ه ــو االول فــي ه ــذا المج ــال.
كمـــا يعتبـــر بنـــك الريـــاض األول فـــي إتاحـــة االقتـــراض فـــي 30
ثانيـــة عبـــر األون اليـــن ممـــا يميـــز منتجـــات بنـــك الريـــاض عـــن
غي ــره .كم ــا تم ــت إع ــادة تصمي ــم وإضاف ــة ممي ــزات عل ــى بع ــض
المنتجـــات األساســـية لألفـــراد مثـــل التمويـــل العقـــاري بإتاحـــة
إعــادة التمويــل لعمــاء منتــج البنــاء الذاتــي ممــا ســاعد مصرفيــة
األفـــراد للحصـــول علـــى مكانـــة تنافســـية فـــي خدمـــة العمـــاء.
باإلضافـــة إلـــى دعـــم تمويـــل الســـيارات المســـتعملة إلتاحتـــه
كجـــزء مـــن سياســـة البنـــك االئتمانيـــة.
وكعـــادة بنـــك الريـــاض فـــي تجاوبـــه مـــع تطـــورات الســـوق
الســـعودي تـــم إطـــاق  mada payلتكـــون جميـــع بطاقـــات
بنـــك الريـــاض متاحـــة للدفـــع الرقمـــي علـــى أجهـــزة مـــدى،
وأيضـــا فـــي المجـــال الرقمـــي كان بنـــك الريـــاض رائـــداً فـــي

توفيـــر خدمـــات المحفظـــة الرقميـــة كمـــا تـــم التعـــاون مـــع
ش ــركة أب ــل إلتاح ــة الدف ــع الرقم ــي باس ــتخدام بطاق ــات بن ــك
الريـــاض عبـــر تطبيـــق أبـــل.
كليـــا فـــي
آليـــا والجديـــدة ً
كمـــا تـــم إطـــاق الخدمـــة المبتكـــرة ً

أليــا وبالنيابــة عــن كبــار
«نظــام الخدمــات التجاريــة» والتــي تقــوم ً

المصدريــن عمــاء مصرفيــة الشــركات مثــل أرامكــو ،ســابك ،الــخ.
بإع ــداد وتجهي ــز فواتي ــر الش ــحن ووثائ ــق التأمي ــن والمس ــتندات
األخـــرى المطلوبـــة والالزمـــة لتصديـــر البضائـــع داخـــل أو خـــارج
المملكـــة ،وذلـــك ســـعياً مـــن بنـــك الريـــاض فـــي االســـتمرار

بتحســـين تجربـــة العميـــل وتطويـــر خدمـــة العمـــاء لمصرفيـــة
الش ــركات فــي بن ــك الري ــاض وته ــدف ه ــذه الخدم ــة أيض ــا إلــى
اس ــتقطاب عم ــاء ومصدري ــن كب ــار ج ــدد لبن ــك الري ــاض لتميزه ــا
بالتس ــهيل عل ــى كب ــار الش ــركات والمصدري ــن فــي تجهي ــز مث ــل
هـــذه المســـتندات المطلوبـــة للتصديـــر الداخلـــي والخارجـــي
والت ــي تتطل ــب منه ــم وق ــت وجه ــد فــي إع ــداد وتحضي ــر ه ــذه
يدويـــا.
المســـتندات
ً
وفــي قط ــاع الخزان ــة واالس ــتثمار ت ــم تطوي ــر التحس ــينات الالزم ــة
تمكــن مســؤولي مبيعــات أســواق
فــي «أنظمــة الخزينــة» والتــي
ٌ
الم ــال م ــن التعام ــل المباش ــر وبي ــع أذون ــات الخزين ــة االس ــامية
وبالتالـــي تحفيـــز وزيـــادة مبيعـــات وأربـــاح هـــذه األذونـــات
االســـامية.

حوكمة تقنية األعمال

س ــاهم مفه ــوم حوكم ــة تقني ــة األعم ــال فــي الح ــد م ــن المخاط ــر
الواقعـــة علـــى أمـــن المعلومـــات ،وقـــد أعطـــى بنـــك الريـــاض
أهميـــة قصـــوى لتوفيـــر بيئـــة عمـــل تقنيـــة آمنـــة ببنـــاء محكـــم
صعـــب االختـــراق ،وبذلـــك شـــهد عـــام 2018م تطـــوراً كبيـــراً

وتحقيـــق العديـــد مـــن اإلنجـــازات فـــي هـــذا المجـــال.
وكرســـت إدارة حوكمـــة تقنيـــة األعمـــال جهودهـــا لتحقيـــق
اس ــتراتيجية البن ــك للتح ــول الرقمــي بإع ــادة تهيئ ــة التطبيق ــات
والمنص ــات والبواب ــات اإللكتروني ــة وتطوي ــر مؤش ــرات قي ــاس
األداء لتتناســـب مـــع محـــاور التحـــول االســـتراتيجية لتقنيـــة
األعمـــال ودعـــم تحـــول نمـــوذج الحوكمـــة الرقمـــي فـــي بنـــك
الريـــاض.
وم ــن أه ــم إس ــهامات إدارة حوكم ــة تقني ــة األعم ــال ،فــي مج ــال
إع ــادة هيكل ــة تقني ــات البن ــك ،التخطي ــط االس ــتراتيجي لمش ــروع
“ ”IBM Cloud privateعـــن طريـــق تنفيـــذ هيكلـــة جديـــدة
وتطويـــر البنيـــة التقنيـــة التحتيـــة للمشـــروع ،وتحديـــث معاييـــر
المنصـــات والتطبيقـــات التقنيـــة لمســـاندة مختلـــف المبـــادرات
االســـتراتيجية للتحـــول الرقمـــي للبنـــك.
وتماشـــياً مـــع سياســـات البنـــك لتوفيـــر حوكمـــة متطـــورة
لـــكل مـــن بنـــك الريـــاض والريـــاض
لســـير عمـــل إدارة التغييـــر
ِ
جنبـــا الـــى جنـــب مـــع االدارات
الماليـــة ،شـــاركت إدارة التغييـــر ً

األخـــرى فـــي توفيـــر بيئـــة اختبـــارات حديثـــة وتعزيـــز قدراتهـــا
ورف ــع كف ــاءة االختب ــارات لتحقي ــق بيئ ــة عم ــل ت ــكاد تخل ــو م ــن
األخطـــاء بتوفيـــر تدريـــب مســـتمر لموظفـــي اإلدارة ومشـــاركة
اإلدارات المعنيـــة فـــي اختبـــارات الجـــودة قبـــل التطبيـــق
الفعل ــي للمنتج ــات التقني ــة المعني ــة بالبيئ ــة التحتي ــة ،وتط ــور
أســـاليب واختبـــارات الجـــودة.
وم ــن ه ــذه الحيثي ــة ،تح ــرص إدارة حوكم ــة تقني ــة األعم ــال فــي
توفيـــر بيئـــة اختبـــارات حديثـــة لجميـــع انظمـــة البنـــك وتعزيـــز
قدراتهـــا ورفـــع كفـــاءة االختبـــارات لتحقيـــق بيئـــة عمـــل تـــكاد
تخلـــو مـــن األخطـــاء بتوفيـــر تدريـــب مســـتمر لموظفـــي اإلدارة
ومشـــاركة اإلدارات المعنيـــة فـــي اختبـــارات الجـــودة قبـــل
التطبي ــق الفعل ــي للمنتج ــات التقني ــة المعني ــة بالبيئ ــة التحتي ــة
والمنتج ــات االخ ــرى ،وتطوي ــر أس ــاليب االختب ــارات مم ــا يواك ــب
التحـــول الرقمـــي للبنـــك عـــن طريـــق أتمتـــة االختبـــارات لرفـــع
مســـتوى الجـــودة.

وتقــوم اإلدارة بالمراجعــة والتقييــم المســتمر لخدمــة اســتمرارية
األعمـــال فـــي بنـــك الريـــاض والريـــاض الماليـــة علـــى جميـــع
األصعـــدة وتنفيـــذ خطـــط دوريـــة الختبـــار قـــدرة إدارات البنـــك
والري ــاض المالي ــة عل ــى اس ــتمرارية أعماله ــا فــي ح ــال ح ــدوث أي
ط ــارئ و ق ــد نج ــح القس ــم بش ــكل ملح ــوظ فــي تلبي ــة متطلب ــات
مؤسســـة النقـــد عـــن طريـــق تنظيـــم اختبـــارات فقـــدان التقنيـــة
لألنظمـــة المهمـــة فـــي البنـــك باإلضافـــة الـــى اختبـــارات إدارة
الك ــوارث ،مم ــا يس ــاعد البن ــك فــي تعزي ــز الخدم ــات وتطويره ــا
باإلضاف ــة الــى التماش ــي م ــع المعايي ــر العالمي ــة المطبق ــة ل ــدى
كافـــة المؤسســـات الماليـــة والمصرفيـــة ومتطلبـــات مؤسســـة
النقـــد العربـــي الســـعودي فـــي هـــذا المجـــال.
وقامـــت اإلدارة كذلـــك بشـــكل منتظـــم ودوري فـــي تقديـــم
التوعيـــة الالزمـــة لجميـــع موظفـــي البنـــك والريـــاض الماليـــة
بأهميـــة قســـم اســـتمرارية األعمـــال.
فــي ظ ــل دع ــم أه ــداف البن ــك الش ــاملة بتحويل ــه إلــى بيئ ــة عم ــل
رقمـــي؛ نجـــح قســـم إدارة التغييـــر فـــي تنفيـــذ المرحلـــة األولـــى
مـــن عمليـــات التشـــغيل اآللـــي لطلبـــات التغييـــر لبعـــض أهـــم
تطبيقــات بنــك الريــاض مثــل ( )Siebel Tellerو ( .)CSRســيكون
لذلـــك تأثيـــر كبيـــر فـــي ضمـــان وقـــت أســـرع لتســـويق وقـــت
الط ــرح للمب ــادرات التجاري ــة والط ــرح الموث ــوق وبنف ــس الوق ــت
يق ــوم بتقلي ــل أخط ــاء النش ــر كم ــا يس ــببه النش ــر الي ــدوي وه ــذا
المشـــروع الزال فـــي طـــور التنفيـــذ والجهـــود مكثفـــة لالنتهـــاء
مـــن باقـــي تطبيقـــات البنـــك خـــال العـــام 2018م.

رأس المال البشــري

انطالقـــاً مـــن اســـتراتيجية البنـــك  ،2022قـــام قطـــاع رأس

المـــال البشـــري بتصميـــم اســـتراتيجيته الخاصـــة لتنســـجم
مـــع التوجهـــات المســـتقبلية للبنـــك ،والعمـــل علـــى تطويـــر
سياســـات وإجـــراءات وأنظمـــة قطـــاع رأس المـــال البشـــري
لتســـاهم فـــي تعزيـــز األداء بشـــكل مميـــز ومســـتمر ،وبنـــاء
قـــدرات الموظفيـــن ،وتحقيـــق النتائـــج المنشـــودة فـــي
اســـتراتيجية  .2022كمـــا قـــام قطـــاع رأس المـــال البشـــري
بمراجعـــة وتعديـــل التعويضـــات الشـــاملة للموظفيـــن،
وإعـــادة تصميـــم الهيـــكل التنظيمـــي للبنـــك ،وبرامـــج
القيادييـــن بمـــا يتمشـــى مـــع اســـتراتيجية  ،2022باإلضافـــة
إلـــى أن قطـــاع رأس المـــال البشـــري يقـــوم بالتعـــاون مـــع
كافـــة قطاعـــات البنـــك علـــى تحســـين بيئـــة العمـــل ،وبنـــاء
ثقاف ــة تنظيمي ــة تعتم ــد عل ــى إدارة األداء والعم ــل الجماع ــي
نحـــو هـــدف واضـــح ومشـــترك.

بنك الرياض
التقرير السنوي 2018م
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قطــاع التواصــل وإثراء تجربــة العمالء

ش ــهد الع ــام  2018إط ــاق العدي ــد م ــن الحم ــات واألنش ــطة
التســـويقية لمنتجـــات مصرفيـــة األفـــراد (التمويـــل العقـــاري،
التمويـــل

الشـــخصي،

التمويـــل

التأجيـــري

للســـيارات،

وبطاق ــات االئتم ــان) .وم ــن أب ــرز الحم ــات التس ــويقية الت ــي
حـــو ل راتبـــك لبنـــك الريـــاض
تـــم إطالقهـــا ،هـــي حملـــة «
ّ
لتك ــن أح ــد الفائزي ــن برات ــب إضا فــي لم ــدة  12ش ــهر « خ ــال

النصـــف الثا نـــي مـــن العـــام ،والتـــي اســـتهدفت عمـــاء جـــدد
مـــع إمكانيتهـــم مـــن توحيـــد التزاماتهـــم القائمـــة (تمويـــل
ش ــخصي ،عق ــاري ،بطاق ــات ائتماني ــة ،تموي ــل تأجي ــري) ل ــدى
البن ــوك األخ ــرى وش ــركات التموي ــل ودمجه ــا بقس ــط واح ــد
لـــدى بنـــك الريـــاض وبأســـعار منافســـة.
كمـــا تـــم تدشـــين حملـــة (ألنـــك تســـتاهل) والخاصـــة
بتحويـــل العمـــات بســـعر خـــاص أثنـــاء التحويـــل مـــن الريـــال
الســـعودي إلـــى (الدينـــار بحرينـــي ،الدرهـــم إمارا تـــي ،اليـــورو،
الـــدوالر ،الجنيـــه اإلســـترليني) والتـــي اســـتهدفت عمـــاء
برامـــج المصرفيـــة الخاصـــة والماســـية والذهبيـــة والفضيـــة،
كمـــا ُد ِّشـــن الكثيـــر مـــن الحمـــات التســـويقية التـــي
اســـتهدفت عمـــاء البنـــك الحالييـــن والجـــدد لجميـــع أنـــواع
المنتجـــات والخدمـــات كحملـــة (#ســـهلناها) والخاصـــة
بمنتـــج التمويـــل العقـــاري ،وحملـــة (تمويلـــك الشـــخصي
فـــي ثوا نـــي) ،وحملـــة (خذهـــا وبعديـــن نتحاســـب) والخاصـــة
بمنتـــج التمويـــل التأجيـــري للســـيارات ،وحملـــة (خـــذ تمويـــل
ش ــخصي ويف ــداك هام ــش الرب ــح) والخاص ــة بمنت ــج التموي ــل
الشـــخصي ،وذلـــك بهـــدف زيـــادة اإليـــرادات التـــي يحققهـــا
البن ــك م ــن قاع ــدة العم ــاء الحالي ــة .عب ــر اس ــتخدام تصامي ــم
ورس ــائل إعالني ــة ت ــم إعداده ــا بش ــكل احترا فــي ونش ــرها عب ــر
الوس ــائل اإلعالني ــة كمواق ــع التواص ــل االجتماع ــي والصح ــف
واللوحـــات الدعائيـــة علـــى الطـــرق الرئيســـية ذات كثافـــة
عاليـــة فـــي مختلـــف مناطـــق المملكـــة والرســـائل النصيـــة
والبريـــد االلكترو نـــي  ،ممـــا ســـاهم ذلـــك فـــي انتشـــارها
كونهـــا تعتمـــد علـــى الوســـائط المتعـــددة والتصاميـــم
االحترافي ــة ،وتعزي ــز العالم ــة التجاري ــة لبن ــك الري ــاض وخل ــق
انطباعـــات إيجابيـــة ،كمـــا ســـاعد ذلـــك فـــي تحســـين نتائـــج
الحمـــات بزيـــادة عـــدد المبيعـــات للمنتجـــات التســـويقية
مقارن ــة بالفت ــرات الس ــابقة ،يأ تــي ذل ــك للنج ــاح فــي الوص ــول
إلـــى الجمهـــور المســـتهدف وقيـــاس معـــدل تجاوبهـــم عبـــر
المـــزج بيـــن وســـائل اإلعـــام التقليديـــة والرقميـــة.
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بـــارز ا لقســـم العالمـــة التجاريـــة
عامـــا
ً
كمـــا يعـــد عـــام ً 2018

فـــي بنـــك الريـــاض ،حيـــث شـــهد إطـــاق بحـــوث مبنيـــة علـــى

مؤشـــرات علميـــة تهـــدف لمراقبـــة قـــوة العالمـــة التجاريـــة
لقي ــاس أداءه ــا ،وإعداده ــا وف ــق خط ــط اس ــتراتيجية التح ــول
الت ــي ترتك ــز عل ــى اإلب ــداع واالبت ــكار ،وحظي ــت ب ــردود فع ــل
إيجابيـــة مـــن الجمهـــور المســـتهدف .كمـــا حقـــق القســـم
مســـتويات عاليـــة مـــن أهدافـــه تتمثـــل فـــي نجـــاح مشـــاركته
مـــن خـــال رعايـــة البنـــك لفعاليـــات النســـخة الســـابعة
لملتقـــى «عـــرب نـــت» الريـــاض ،والـــذي شـــهد إطـــاق أول
روب ــوت مصر فــي ُأ طل ــق علي ــه hس ــم « ري ــاض «  ،وذل ــك عب ــر
جن ــاح مخص ــص ت ــم تصميم ــه بطريق ــة تعتم ــد عل ــى فك ــرة «ال
وجـــود للجاذبيـــة األرضيـــة فـــي العالـــم االفتراضـــي« ،بهـــدف
إثبـــات ســـعي بنـــك الريـــاض الســـتخدام االبتـــكارات الجديـــدة
فـــي مجـــال التقنيـــة المصرفيـــة والتحـــوالت الناتجـــة عـــن
الـــذكاء االصطناعـــي .باإلضافـــة إلـــى إعـــداد تصاميـــم خاصـــة
ألجنحـــة البنـــك أثنـــاء المشـــاركة فـــي المناســـبات والمعـــارض
والفعالي ــات الداخلي ــة والخارجي ــة بطريق ــة مختلف ــة ومبتك ــرة.

إدارة إثــراء تجربــة العمالء:

يتولـــى فريـــق عمـــل إدارة إثـــراء تجربـــة العمـــاء مســـؤولية

اســـتناد ا إلـــى
ضمـــان تصميـــم منتجـــات وخدمـــات العمـــاء
ً

دراســـة عميقـــة الحتياجـــات العميـــل ومتطلباتـــه؛ حيـــث

يتـــم تصميـــم منتجاتنـــا وخدماتنـــا بطـــرق مبتكـــرة لتلبيـــة
كافـــة احتياجـــات العمـــاء بعـــد تجربتهـــا مـــع العمـــاء قبـــل

إطالقهـــا .وقـــد تضمنـــت اإلنجـــازات الرئيســـية لألقســـام

التاليـــة فـــي عـــام  2018مـــا يلـــي:
 -1قســم بحوث تسويق العمالء:

• تحديـــث مؤشـــرات االداء المســـتخدمة لشـــبكة الفـــروع مـــن
خ ــال القي ــاس المس ــتمر والمنتظ ــم لمؤش ــرات تجرب ــة العم ــاء
(مؤش ــر رض ــاء العم ــاء ومؤش ــر توصي ــة العم ــاء) وذل ــك إلتاح ــة

الفرصـــة لموظفيـــن الفـــروع لالطـــاع علـــى هـــذه المؤشـــرات

والعم ــل اس ــتنادا ال ــى احتياج ــات وتوقع ــات العم ــاء.

• تطويـــر برنامـــج المتســـوق المجهـــول والـــذي يســـتخدم

لتحســـين مســـتوى الخدمـــات فـــي شـــبكة الفـــروع ويســـاعد
علـــى االكتشـــاف المبكـــر للجوانـــب التـــي ال تتناســـب مـــع
معاييـــر جـــودة تقديـــم الخدمـــة فـــي الفـــروع.

• تحديـــث وتحســـين إجـــراءات القـــروض الشـــخصية ،القـــروض
العقاري ــة والتموي ــل التأجي ــري ،والبطاق ــات االئتماني ــة لتقلي ــل
معـــدل األخطـــاء وزيـــادة ســـرعة إنجـــاز الخدمـــات بمـــا يتوافـــق
مـــع نتائـــج البحـــوث المتعلقـــة بالعمـــاء.
• تطوي ــر إج ــراءات العم ــل وتوثي ــق المس ــتندات وإنش ــاء مرك ــز
بيان ــات واح ــد لجمي ــع اإلج ــراءات.
 -3قســم االبتكار وتصميــم تجربة العميل:

• توصيـــف جميـــع تجـــارب العمـــاء الرئيســـية لتحديـــد نقـــاط
الضعـــف وفـــرص تحســـين الخدمـــة

• إعـــادة تصميـــم شـــاملة لجميـــع األنظمـــة والشاشـــات
المســـتخدمة مـــن موظفـــي خدمـــة العمـــاء لتطويـــر وتحســـين
وقـــت تنفيـــذ الخدمـــة.
• تنظيـــم البرامـــج التوعويـــة كجـــزء مـــن البرنامـــج التعريفـــي
لبن ــك الري ــاض للموظفي ــن الج ــدد لزي ــادة الوع ــي بتجرب ــة العمي ــل
والتركي ــز عل ــى اهمي ــة دوره ــا فــي نج ــاح اعم ــال البن ــك.

• تصمي ــم وتنفي ــذ بح ــوث مراقب ــة ق ــوة العالم ــة التجاري ــة لتعزي ــز

 -4قســم اختبار الخدمات:

• تنفيـــذ مجموعـــة واســـعة مـــن البحـــوث النوعيـــة والكميـــة،

األول مـــن نوعـــه فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية – العديـــد

اس ــتراتيجية عم ــل إدارة العالم ــة التجاري ــة فــي المس ــتقبل.

بم ــا فــي ذل ــك :مقارن ــة اس ــعار منتج ــات مصرفي ــة االف ــراد عل ــى

مس ــتوى المنافس ــين ،قي ــاس ومقارن ــة مؤش ــر توصي ــة العمي ــل

لبن ــك الري ــاض والبن ــوك المنافس ــة ،دراس ــة الرض ــاء الوظيف ــي
لموظفيـــن بنـــك الريـــاض ،تقييـــم جـــودة اجـــراءات التوظيـــف
م ــن وجه ــة نظ ــر المديري ــن والموظفي ــن الج ــدد.
 -2إدارة إجــراءات العمل:

• تنفيـــذ منظومـــة شـــامله لخطـــط ســـير عمـــل واإلجـــراءات
مـــن خـــال تخصيـــص ملكيـــة كل إجـــراء ودعـــم جميـــع مالكـــي

أجـــرى مركـــز األبحـــاث واالبتـــكار فـــي بنـــك الريـــاض  -وهـــو
مـــن البحـــوث النوعيـــة واســـعة النطـــاق مـــع عمـــاء واقعييـــن

بم ــا فــي ذل ــك:
• إج ــراء اختب ــارات س ــهولة االس ــتخدام للمس ــاعدة فــي اع ــادة
تصميـــم شاشـــات الصـــراف اآللـــي وتطبيـــق ريـــاض موبايـــل
لضمـــان ســـهولة اســـتخدامها مـــن قبـــل العمـــاء.
• تنفيــذ التحليــل التجريبــي لتطبيــق رياض أون الين.
• اجـــراء مجموعـــات النقـــاش المركـــزة لدعـــم اســـتراتيجية
العالمـــة التجاريـــة.

اإلجـــراءات لمراقبـــة مـــدى كفـــاءة اإلجـــراءات وتحســـينها.
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المسؤولية االجتماعية

فــي ع ــام  ،2018ش ــارك بن ــك الري ــاض فــي العدي ــد م ــن األنش ــطة
والمب ــادرات والفعالي ــات إضاف ـ ًـة إلــى دعمه ــا وتمويله ــا ،حي ــث
كان لـــه دور فعـــال فـــي العديـــد مـــن المؤتمـــرات والمنتديـــات
والفعاليـــات الوطنيـــة واإلنســـانية والثقافيـــة والمهنيـــة

واالقتصاديـــة والعلميـــة ،كمـــا أنـــه كان شـــريكاً مميـــزاً لبعـــض
المؤسســـات والجمعيـــات اإلنســـانية .الجديـــر بالذكـــر أن لـــدى
بن ــك الري ــاض تجرب ــة رائ ــدة وعريق ــة فــي مج ــال خدم ــة المجتم ــع
علـــى مـــدار العقـــود الســـابقة ،وتتضمـــن أبـــرز مبـــادرات بنـــك
الريـــاض فـــي هـــذا المجـــال لعـــام  2018مـــا يلـــي:

رعاية منتــدى مكة االقتصادي

ُعق ــد المنت ــدى تح ــت ش ــعار «م ــن الرؤي ــة إلــى االنج ــاز أس ــتثمر فــي
مك ــة» برعاي ــة صاح ــب الس ــمو الملك ــي األمي ــر خال ــد الفيص ــل ب ــن

عبدالعزيـــز آل ســـعود ،وبحضـــور األميـــر عبـــدهللا بـــن بنـــدر ووزراء
مـــن داخـــل المملكـــة ،و 60مشـــاركاً مـــن قـــادة االقتصـــاد وكبـــار
الشــخصيات المؤثــرة حــول العالــم ،باإلضافــة إلــى متحدثيــن وخبــراء
محلييــن ودولييــن  ،ويهــدف إلــى الخــروج بتوصيــات رفــع مســتوى
مش ــاركة القط ــاع الخ ــاص واس ــتقطاب المزي ــد م ــن االس ــتثمارات
األجنبيـــة المباشـــرة ،حيـــث تـــم اســـتقطاب خـــال الـــدورة االولـــى
للمنتـــدى نحـــو  7,500مـــن رواد األعمـــال والمهتميـــن ،لزيـــادة

دعـــم بنـــك الريـــاض لمركـــز التوحـــد بمستشـــفى الملـــك

مســـاهمة القطـــاع الخـــاص مـــن  %40إلـــى . %65

بهــدف إنشــــاء مركــز متميــز ألبحــــاث التوحــد يعمــل علــى ترجمــة

رعاية برنامج المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

فيصـــل التخصصـــي ومركـــز األبحـــاث

أح ــدث ط ــرق التش ــخيص والع ــاج باإلضاف ــة إلــى إج ــراء أبحــــ ــاث
متقدمــــة ،بغــرض الوصــول لفهــم أدق وأعمــق مســببات التوحــد
والكشـــف عـــن ســـبل التشـــخيص المبكـــر وذلـــك بالتعـــاون مـــع
مختلـــف المراكـــز المحليـــة واالقليميـــة والعالميـــة ،تأســـس
المرك ــز فــي ع ــام  2010بمنح ــة مقدم ــة م ــن الش ــركة الس ــعودية
للصناعـــات االساســـية «ســـابك بمـــا يقـــارب  42مليـــون ريـــال
لتنفي ــذ ه ــذا المرك ــز وتش ــغيله لم ــدة  7س ــنوات تقريب ــاً وال ــذي

أنتهـــى فـــي عـــام  ،2018حيـــث أعلـــن بنـــك الريـــاض عـــن دعـــم
المركـــز ليســـتمر وذلـــك مـــن خـــال حفـــل التدشـــين الـــذي أقيـــم
فـــي المركـــز بحضـــور معالـــي الدكتـــور أحمـــد بـــن عبدالكريـــم
الخليف ــي محاف ــظ مؤسس ــه النق ــد ومعالــي الدكت ــور ماج ــد ب ــن
إبراهي ــم الفي ــاض المش ــرف الع ــام التنفي ــذي للمؤسس ــة العام ــة
لمستشـــفى الملـــك فيصـــل التخصصـــي ومركـــز األبحـــاث ،حيـــث
ت ــم بع ــد ذل ــك تش ــخيص م ــا يق ــارب  559طف ــل وتقدي ــم خدم ــات
استشــارية لـــ  364أســره ،وانعقــاد  127ورشــه عمــل أســتفاد مــن

أطلق ــت المؤسس ــة العام ــة للتدري ــب المهن ــي والتقن ــي برنام ــج

يهـــدف إلـــى صيانـــة بيـــوت األســـر المعـــوزة لتحســـين ســـكنهم،
وتعميـــق ثقافـــه العمـــل التطوعـــي لـــدى الشـــباب الســـعودي،
حي ــث ت ــم تنفي ــذ المش ــروع عب ــر ف ــرق تطوعي ــة مكون ــه م ــن 85
متدرب ــاً تح ــت إش ــراف نخب ــة ممي ــزة م ــن المدربي ــن المتخصصي ــن

مـــن المؤسســـة العامـــة للتدريـــب المهنـــي والتقنـــي ،والتـــي
ش ــملت عل ــى ترمي ــم  125من ــز ًال فــي مختل ــف مناط ــق المملك ــة
(الري ــاض – القصي ــم – حائ ــل – تب ــوك -واإلحس ــاء) وعم ــل الصيان ــة
الالزمـــة ،كالكهربـــاء االنشـــائية ،التمديـــدات الصحيـــة ،النجـــارة
والتكييـــف.

رعاية برنامج التاجر الصغير في نسخته السنوية الرابعة

حيويـــا مـــن المســـؤولية االجتماعيـــة
جـــزءا
يعـــد البرنامـــج
ً
ً
لمس ــاهمته فــي ترس ــيخ وتعزي ــز مفاهي ــم وثقاف ــة الوع ــي المالــي
وتنمي ــة ح ــب العم ــل والوط ــن والمجتم ــع فــي أنف ــس األطف ــال،

خاللهــا  4,419أســره وأخصائــي  ،كمــا تــم ترجمــه  30دليــل لطــرق

طفـــا مـــن
حيـــث تـــم انضمـــام  1292طالـــب ،و 60يتيـــم ،و75
ً

والخ ــاص وإج ــراء  13دراس ــة وبح ــث علم ــي متق ــدم .

والحصــول علــى المهــارات المطلوبــة ،وتطبيــق مهــارات االدخــار

تعليــم مثبتــه وعلميــة وترجمــة قوائــم المعلميــن للتعليــم العــام

دعم المنشــآت الصغيرة والمتوســطة (بيبان مكة)

يعـــد الملتقـــى االول الـــذي يعنـــى بالمنشـــآت الصغيـــرة
والمتوس ــطة ويجم ــع كاف ــة المهتمي ــن بقط ــاع األعم ــال ،حي ــث
ُعق ــد تح ــت رعاي ــة صاح ــب الس ــمو الملك ــي األمي ــر خال ــد الفيص ــل
ب ــن عبدالعزي ــز آل س ــعود ،وت ــم النظ ــر إلــى ه ــذا الح ــدث باعتب ــاره
حيويـــا مـــن المســـؤولية االجتماعيـــة للشـــركات ،حيـــث تـــم
جـــزءا
ً
ً
تكريـــم البنـــك بحضـــور مـــا يقـــارب  8,000زائـــر.
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ذوي االحتياجـــات الخاصـــة لـــدورة مســـبقة للتعريـــف بالبرنامـــج
والتمكــن مــن كيفيــة التعامــل مــع
وتخطيــط المصــروف اليومــي
ّ
احتياج ــات الس ــوق والس ــلع والنق ــد وجن ــي اإلي ــرادات والتناف ــس
التجـــاري ،وذلـــك تحـــت شـــعار البرنامـــج « خطـــوة صغيـــرة إلـــى
نجـــاح كبيـــر ومســـتقبل آمـــن» .ويتميـــز البرنامـــج باالنتشـــار فـــي
ع ــدة مناط ــق (الري ــاض – الخب ــر -المدين ــة  -المجمع ــة ) ،ويعتب ــر
الوحي ــد المخت ــص بالوع ــي المالــي بجزئي ــة النظ ــري والتطبيقــي.

رعاي ــة مرك ــز ن ــادي الش ــباب الصيف ــي الثان ــي عش ــر ل ــذوي
االحتياجـــات الخاصـــة

هـــي مبـــادرة تحمـــل أســـم بنـــك الريـــاض وذلـــك بالشـــراكة مـــع
ن ــادي الش ــباب ،حي ــث يت ــم رعاي ــة مرك ــز ن ــادي الش ــباب الصيفــي
لـــذوي االحتياجـــات الخاصـــة منـــذ عـــام  2008والتـــي تهـــدف

المه ــارات المهني ــة فــي صن ــع الس ــجاد الي ــدوي ،والتــي تؤهله ــن
للدخ ــول فــي س ــوق العم ــل والتح ــول إلــى عناص ــر منتج ــة حي ــث
وص ــل ع ــدد المس ــتفيدين م ــن البرنام ــج إلــى  34فت ــاة.

برنامج التدريب الزراعي لذوي االعاقة العقلية البسيطة

إلـــى تعزيـــز المهـــارات الرياضيـــة لـــذوي االحتياجـــات الخاصـــة

هـــي مبـــادرة تحمـــل أســـم بنـــك الريـــاض ،حيـــث يرعـــى البنـــك

واكســابهم مهــارات إدراكيــة واجتماعيــة ودمجهــم مــع أقرانهــم

البرنامـــج منـــذ انطالقتـــه بالتعـــاون مـــع بعـــض الجهـــات

فـــي األنشـــطة المختلفـــة ،حيـــث تجـــاوز عـــدد المســـتفيدين مـــن

الحكوميـــة بالمنطقـــة ،بهـــدف إقامـــة البرنامـــج بشـــكل

البرنامـــج  900شـــخص مـــن ضمنهـــم أبنـــاء موظفـــي البنـــك.

س ــنوي ،حي ــث يبل ــغ ع ــدد ذوي اإلعاق ــة فــي منطق ــة االحس ــاء

برنامج رســومات وإبداعات األطفــال (بطاقات التهاني)

مهنـــي لهـــذه الفئـــة فـــي منطقـــة االحســـاء يتجـــدد دعـــم

 3,552معاقـــاً  ،ونظـــراً لعـــدم وجـــود برامـــج تدريـــب وتأهيـــل

يتج ــدد دع ــم بن ــك الري ــاض لبرام ــج جمعي ــة االطف ــال المعوقي ــن

البرنامـــج منـــذ عـــام  ،2011يتـــم اســـتثمار الطاقـــات الكامنـــة

للعـــام الخامـــس عشـــر علـــى التوالـــي ،والتـــي يترأســـها صاحـــب

لـــذوي اإلعاقـــة وتحويلهـــا إلـــى طاقـــات منتجـــة تســـاعدهم

الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلطان بـــن ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز،

فـــي حياتهـــم وتســـاهم فـــي توفيـــر فـــرص عمـــل فـــي تنســـيق

وتهـــدف إلـــى التعريـــف بحقـــوق األشـــخاص ذوي االعاقـــة فـــي

الحدائ ــق والمش ــاتل الزراعي ــة والزراع ــة العام ــة وتربي ــة النح ــل

جميــع المجــاالت التعليميــة والتأهيليــة ،والرياضيــة ،والترفيهيــة

وتعبئـــه التمـــور ،حيـــث بلـــغ عـــدد المســـتفيدين مـــن البرنامـــج

الماديـــة ،والدمـــج المجتمعـــي وتفعيـــل الـــدور التوعـــوي

 110شـــاب ،تـــم توظيـــف عـــدد  88منهـــم.

والثقافـــي لـــدى فئـــات المجتمـــع المختلفـــة .ومـــن المكاســـب
الت ــي يمك ــن جنيه ــا م ــن إدم ــاج المعاقي ــن فــي كل جان ــب م ــن
جوان ــب الحي ــاة األساس ــية واالجتماعي ــة واالقتصادي ــة والثقافي ــة

دعـــم جمعيـــة شـــمعة أمـــل بنجـــران (جمعيـــة األميـــر

مشـــعل بـــن عبـــدهللا)

التـــي تعـــود بالنفـــع عليهـــم وعلـــى مجتمعاتـــه ،وتعزيـــزاً للثقـــة

تســـتهدف الجمعيـــة ذوي االحتياجـــات الخاصـــة بالمنطقـــة

بأنفســـهم وقدراتهـــم وأســـرهم مـــن خـــال المشـــاركة.

بعمـــل دورات لتطويـــر ذوي االحتياجـــات الخاصـــة ممـــا يســـاهم

برنامــج األجهزة الطبية (لجنــة أصدقاء المرضى)

فــي إيج ــاد وظيف ــة له ــم بش ــهادة تدري ــب معتم ــدة فــي تخص ــص
الحاســـب اآللـــي لمـــدة  6أشـــهر ،واســـتفاد مـــن البرنامـــج 70

عـــزز البنـــك شـــراكته مـــع الجمعيـــات والجهـــات التـــي تعنـــى

متـــدرب ومتدربـــة ،حيـــث حصـــل المتـــدرب فـــي نهايـــة الـــدورة

بتقديـــم وتوفيـــر الرعايـــة والعنايـــة الصحيـــة لمختلـــف فئـــات

عل ــى ش ــهادة معتم ــدة م ــن المؤسس ــة العام ــة للتدري ــب التقنــي

المجتمـــع الســـعودي ،حيـــث أبـــرم أربـــع اتفاقيـــات فـــي هـــذا

والمهن ــي ،م ــع من ــح كل مت ــدرب جه ــاز كمبيوت ــر محم ــول فــي

الس ــياق ،م ــع لجن ــة أصدق ــاء المرض ــى بالري ــاض ،ولجن ــة أصدق ــاء

نهايـــة الـــدورة.

المرضـــى بأبهـــا ،ولجنـــة أصدقـــاء المرضـــى بالمدينـــة المنـــورة،
ولجنـــة أصدقـــاء المرضـــى بطريـــف ،وبموجـــب هـــذه االتفاقيـــات

برنامج التدري ــب الحرفي بالقصب

ألت ــزم البن ــك بتوفي ــر أجه ــزة طبي ــة للجمعي ــات ته ــدف للعناي ــة

وفيم ــا يتعل ــق ببرنام ــج التدري ــب الحرفــي بالقص ــم ،دع ــم ورع ــى

بالفئـــات المســـتهدفة ،حيـــث بلـــغ عـــدد المســـتفيدين مـــن

بن ــك الري ــاض المع ــرض الدائ ــم لتس ــويق منتج ــات األس ــر المنتج ــة

األجهـــزة الطبيـــة والعـــاج  544مســـتفيد إضافـــة إلجـــراء 200

بشـــكل حصـــري ،حيـــث تـــم افتتحـــه مـــن قبـــل لجنـــة التنميـــة

عمليـــه جراحيـــة.

االجتماعيـــة بالقصـــب بالتعـــاون مـــع بلديـــه القصـــب ،ويهـــدف

مشاريع دعم األســر المنتجة

البرنامــج إلــى توفيــر منفــذ دائــم لعــرض وتســويق منتجــات األســر
المنتجـــة بمقـــر الجمعيـــة بحديقـــة الملـــك عبـــدهللا بالقصـــب،

وتســـتهدف المشـــاريع إلـــى توســـيع مشـــاركة المـــرأة وذوي

بع ــد إقام ــة العدي ــد م ــن ال ــدورات التدريبي ــة الحرفي ــة والمهني ــة

االحتياج ــات الخاص ــة والعاطلي ــن ع ــن العم ــل ،حي ــث تبن ــى البن ــك

لتطوي ــر اإلنت ــاج لألس ــر والمنافس ــة فــي الس ــوق المحل ــى ،حي ــث

مش ــروع قطب ــه للس ــجاد الي ــدوي لجمعي ــة أم س ــنمان التعاوني ــة

بلـــغ عـــدد المســـتفيدين .300

بجب ــه حائ ــل ،لغ ــرض تمكي ــن فتي ــات المنطق ــة م ــن اكتس ــاب

بنك الرياض
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دعم أكاديمية نفيســة شــمس للفنون والحرف

تع ــد االكاديمي ــة إح ــدى برام ــج ب ــاب رزق جمي ــل ت ــم تأسيس ــها
عـــام  2006فـــي مدينـــة جـــدة ،كخطـــوه رياديـــة نحـــو االرتقـــاء
بالتدريــب واإلنتــاج الفنــي والحرفــي إلكســاب الفتيــات والســيدات
مســـتفيدات الضمـــان االجتماعـــي بمختلـــف مســـتوياتهن
التعليميـــة إلتقـــان مهنـــة أو حرفـــة كالخياطـــة ،والتجميـــل،
والحاس ــب اآللــي ،والتصوي ــر ،وتمكينه ــن م ــن الخ ــروج م ــن نف ــق
البطالـــة وتوظيـــف إمكانيـــات المـــرأة الســـعودية وقدراتهـــا
المتنوعــة لتعزيــز دورهــا فــي المجتمــع ،وإذكاء الطاقــة اإلنتاجيــة
للحرفيـــات الســـعوديات باحتضانهـــن فـــي برنامـــج العمـــل مـــن

مشــروع القافلة الرمضانية

اس ــتمرارا لمب ــادرة القافل ــة الرمضاني ــة التــي يقدمه ــا بن ــك الري ــاض

منـــذ عـــام  2008وهـــو أحـــد البرامـــج الســـنوية التطوعيـــة والتـــي

القــت صــدى كبيــر فــي مجــال المشــاركة بالمســؤولية االجتماعيــة
لمكانته ــا وأهميته ــا ولم ــا تتحل ــى ب ــه م ــن ه ــدف س ــامي وه ــو

مســاعدة األســر العفيفــة مــن خــال فريــق مــن موظفــي وموظفــات
بن ــك الري ــاض المتطوعي ــن وبمش ــاركه  118ف ــرع فــي تنفي ــذ حمل ــة

«مشـــروع القافلـــة الرمضانيـــة « الســـنوية وتوزيـــع  5500ســـلة
غذائيــة علــى األســر المحتاجــة فــي عــدد واســع مــن القــرى والهجــر

والمناط ــق النائي ــة وبمش ــاركة  20جمعي ــه خيري ــة.

المنـــزل ،وبلـــغ عـــدد المســـتفيدات مـــن البرنامـــج  57ســـيدة.

وامت ــدت مش ــاركات بن ــك الري ــاض لتش ــمل رعاي ــة ودع ــم جمل ــة

المشــاركة في أيــام المهن والتوظيف

والتراثيـــة والســـياحية والتنمويـــة والتعليميـــة والتوعويـــة

وفـــي ســـياق دور البنـــك الفاعـــل فـــي توطيـــن الوظائـــف

م ــن الفعالي ــات والمهرجان ــات والمع ــارض والملتقي ــات الثقافي ــة

واالقتصادي ــة والرياضي ــة ،والتــي م ــن بينه ــا :رعاي ــة برنام ــج التاج ــر

واســـتقطاب الكـــوادر الوطنيـــة الشـــابة عبـــر إتاحـــة الفـــرص

الصغيـــر فـــي نســـخته الســـنوية الرابعـــة

لديـــه ،واصـــل البنـــك المشـــاركة الفاعلـــة فـــي أيـــام المهـــن

المهرجـــان الوطنـــي للتـــراث والثقافـــة الثانـــي والثالثـــون

الوظيفيـــة الواعـــدة أمامهـــم فـــي مختلـــف قطاعـــات األعمـــال
والتوظيـــف التـــي تنظمهـــا الجامعـــات الســـعودية ،إضافـــة إلـــى
تعزيـــز العالقـــة المصرفيـــة مـــع العمـــاء.
حيـــث رعـــى البنـــك يـــوم المهنـــة فـــي جامعـــه الملـــك فهـــد
للبتــرول والمعــادن ،والحصــول علــى  647ســيره ذاتيــه ،باإلضافــة
إلـــى دعـــم برامـــج جامعـــة الملـــك فيصـــل باإلحســـاء تعزيـــزاً

للعالق ــة المصرفي ــة ،حي ــث ت ــم الحص ــول عل ــى  566س ــيره ذاتي ــه
خ ــال مش ــاركة البن ــك فــي ي ــوم المهن ــة .كم ــا ت ــم دع ــم برام ــج
جامع ــة األمي ــرة ن ــوره بن ــت عبدالرحم ــن وحفله ــا الس ــنوي الثانــي
لوكال ــة الدراس ــات العلي ــا والبح ــث العلمــي ،ودع ــم حف ــل جامع ــة
المجمع ــة بمناس ــبة م ــرور عش ــر س ــنوات عل ــى تأسيس ــها ،ورعاي ــة
حفـــل تخـــرج طالبـــات الجامعـــة العربيـــة المفتوحـــة بهـــدف
تكويـــن عالقـــة مصرفيـــه مـــع الجامعـــة.

برنامــج النقل الخيري

والثالـــث والثالثـــون (الجنادريـــة)

يحاف ــظ بن ــك الري ــاض عل ــى تواج ــده كبن ــك وحي ــد يمتل ــك مق ــر

فــي ه ــذه التظاه ــرة الوطني ــة الثقافي ــة ،وك ــون ه ــذه التظاه ــرة
تلقــى إقب ــال ممي ــز م ــن كاف ــة ش ــرائح المجتم ــع حي ــث تج ــاوز زوار

المهرج ــان  13ملي ــون زائ ــر وزائ ــرة ،وبن ــاء عل ــى الص ــدى االعالمــي
الجيـــد الـــذي يجـــده المهرجـــان علـــى القنـــوات اإلعالميـــة
التقليدي ــة وقن ــوات التواص ــل االجتماع ــي إضاف ــة إلــى االهتم ــام

ـاء عل ــى
الرس ــمي والش ــعبي الكبي ــر ال ــذي تالقي ــه فعاليات ــه ،وبن ـ ً
النتائـــج الناجحـــة لمشـــاركة البنـــك فـــي النســـخة الســـابقة مـــن
المهرجـــان مـــن قبـــل مصرفيـــة االفـــراد فـــي تســـويق المنتجـــات
م ــن خ ــال الف ــرع الدائ ــم.

مهرجان ســباق الهجن بالطائف

لقــد كان هــذا الحــدث بنســخته االولــى يعــد أكبــر مهرجــان لرياضــة
الهجــن فــي العالــم ،حيــث أقيمــت تحــت رعايــة ولــي العهــد صاحــب

يعنـــى برنامـــج النقـــل بمســـاعدة األفـــراد ذوي اإلعاقـــة بالنقـــل

الســمو الملكــي األميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز ،وبحضــور

دعـــم جمعيـــه عنيـــزة للخدمـــات االنســـانية بســـيارة إســـعاف

الســـلك الدبلوماســـي ،وكبـــار موظفـــي الدولـــة ،ورجـــال األعمـــال،

االعاقـــة الحركيـــة بالشـــرقية.

الدوليـــة التـــي تعنـــى بهـــذه الرياضـــة ،نظرنـــاً إلـــى هـــذا الحـــدث

إل ــى مراك ــز الع ــاج والتأهي ــل وإل ــى أماك ــن عمله ــم ،حي ــث ت ــم

قــادة العالــم وأصحــاب الســمو الملكــي األمــراء والشــيوخ ،وأعضــاء

لخدمـــة ذوي اإلعاقـــة ،وحافلتـــي نقـــل لجمعيـــة ســـواعد لـــذوي

وممثلــي وســائل األعــام ،وعــدد مــن أعضــاء المنظمــات والهيئــات
حيويـــا مـــن المســـؤولية االجتماعيـــة للشـــركات
جـــزءا
باعتبـــاره
ً
ً

حي ــث فــي تأصي ــل ت ــراث الهج ــن وتعزي ــزه فــي الثقاف ــة الس ــعودية
والعربيــة واالســامية بمشــاركة اكثــر مــن  10آالف مطيــة وبلغــت
قيم ــه الجوائ ــز  45ملي ــون ري ــال .
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الشركات التابعة
الشركة
التابعة

رأس المال
بالريال

إجمالي عدد
األسهم*

نسبة
الملكية

النشاط الرئيسي

شركة الرياض
المالية

الدولة
محل
التأسيس

الدولة
محل
النشاط

200,000,000

20,000,000

%100

القيام بأنشطة التداول
بصفة أصيل ووكيل،
والتعهد بالتغطية،
وإنشاء الصناديق
والمحافظ االستثمارية
وإدارتها ،وترتيب
وتقديم االستشارات
وخدمات الحفظ
لألوراق المالية وإدارة
المحافظ والتداول

المملكة
العربية
السعودية

المملكة
العربية
السعودية

وفيمــا يلي تفاصيل الشــركات التابعة:

 - 1شــركة الرياض المالية:

الريــاض الماليــة هــي شــركة مســاهمة مقفلــة بــرأس مــال مقــداره

 200مليــون ريـــال ،مملوكــة بالكامــل لبنــك الريــاض ومرخصــة مــن
هيئـــة الســـوق الماليـــة لتقديـــم خدمـــات التعامـــل بصفـــة أصيـــل
ووكي ــل ومتعه ــد بالتغطي ــة والترتي ــب واإلدارة وتقدي ــم المش ــورة
والحف ــظ ل ــأوراق المالي ــة ،ومقره ــا الرئي ــس الري ــاض.

• إدارة األصول:

مــن أهــم أهدافهــا االبتــكار وتطويــر المنتجــات االســتثمارية التــي

تلبـــي احتياجـــات شـــرائح مختلفـــة مـــن عمالئهـــا المســـتثمرين،
ّ

ومــن أهــم اإلنجــازات فــي  2018تغطيــة زيــادة رأس مــال الريــاض
ريـــت ليصـــل إلـــى 1.6مليـــار ريـــال ،وتصنيـــف صنـــدوق الريـــاض
لألســـهم الســـعودية وصنـــدوق الريـــاض لألســـهم القياديـــة

أداء خـــال النصـــف األول مـــن عـــام ،2018
كأفضـــل صندوقيـــن ً
وتمي ــز أداء المحاف ــظ االس ــتثمارية الخاص ــة بتجاوزه ــا لمتوس ــط
أداء المحافـــظ.

• المصرفية االستثمارية للشركات:

تتميـــز بالكفـــاءات المتمرســـة فـــي مجـــال تقديـــم االستشـــارات
الماليـــة المتخصصـــة التـــي تغطـــي ّ
المصرفيـــة
كافـــة نشـــاطات
ّ

تس ــمح باس ــتقطاب عم ــاء ج ــدد ع ــن طري ــق المنص ــة اإللكتروني ــة

مباشــرة دون الحاجــة لزيــارة فــروع البنــك أو مراكــز الشــركة ممــا
يس ــاهم فــي تقدي ــم خدم ــة أفض ــل للعم ــاء وفــي الوق ــت ذات ــه

تقلي ــل المصاري ــف المرتبط ــة بالمراك ــز االس ــتثمارية.
• خدمات الوساطة الدولية:

اســتمر األداء القــوي لخدمــات تــداول األســهم الدوليــة وإضافــة العديــد

مــن الخدمــات مثــل البحــوث والتحليــات البيانيــة ،حيــث تضاعــف عــدد

العمــاء وتضاعــف صافــي الربــح المحقــق مــن هــذه الخدمــة.
خدمات الوساطة المحلية:

اســـتقطب منتـــج التـــداول بالهامـــش الكثيـــر مـــن العمـــاء

وســـرعان مـــا ازداد عـــدد المســـتثمرين المســـتفيدين ،ممـــا أدى
لزيـــادة األربـــاح لخدمـــة الوســـاطة المحليـــة .كمـــا تـــم االســـتمرار

بتعزيـــز منتـــج تـــورق األســـهم المحليـــة بالتعـــاون مـــع بنـــك
الريـــاض والـــذي ســـاهم وبشـــكل ملحـــوظ فـــي تعزيـــز األربـــاح
المتحصلـــة مـــن خدمـــات التـــداول المحليـــة.
• خدمات األوراق المالية

يتـــم تقديـــم خدمـــات أميـــن الحفـــظ المحليـــة والدوليـــة لجميـــع
األوراق الماليـــة.

االســـتثمارية ومنهـــا إدارة طـــرح الصكـــوك والســـندات وأســـهم

• إدارة الثروات

المهيكلـــة.
واالســـتحواذ ،عمليـــات التمويـــل ُ

خ ــال خدم ــة «االستش ــارات االس ــتثمارية» ذات القيم ــة المضاف ــة

الشـــركات ،الخدمـــات االستشـــارية فـــي مجـــال االندمـــاج

• إدارة الوساطة وخدمات التوزيع:

اســتراتيجيتها هــي الســهولة والفعاليــة فــي التــداول مــع توفيــر
األدوات الالزمــة لتحليــل البيانــات والتــي تســاعد المســتثمرين فــي

إتخ ــاذ قرارته ــم م ــن خ ــال قن ــوات متع ــددة وج ــودة اس ــتمرارية
عالي ــة ،وتعم ــل اإلدارة حالي ــاً عل ــى حل ــول تقني ــة
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رس ــالتها تعزي ــز مفه ــوم الثقاف ــة االس ــتثمارية ل ــدى عمالئه ــا م ــن
التــي تقدمهــا الشــركة لكبــار العمــاء فــي بيئــة تتميــز بالخصوصيــة

واالحترافيــة ،عبــر ثــاث مراكــز فــي كل مــن الريــاض ،الخبــر ،وجــده،
لمســـاعدة العمـــاء فـــي تحديـــد خياراتهـــم االســـتثمارية بدقـــة
وعناي ــة ،م ــن خ ــال منتج ــات وخدم ــات الري ــاض المالي ــة المطروح ــة

خــال العــام .حيــث كان لهــا أثــر ملمــوس علــى نمــو نشــاط الشــركة

فــي مجالــي إدارة األص ــول وخدم ــات الوس ــاطة.

الجوائــز التي حصلت عليها الشــركة:
الجوائز التي حصلت
عليها الشركة

جائزة تومبسون رويترز

على مستوى الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

LIPPER FUND AWARD – MENA MARKETS – DOMESTIC FUNDS
RIYAD GLOBAL EQUITY FUND

(BEST FUND OVER 10 YEARS) EQUITY GLOBA
LIPPER FUND AWARD –GLOBAL ISLAMIC
RIYAD GLOBAL EQUITY FUND

(BEST FUND OVER 10 YEARS) EQUITY GLOBAL

الجوائز والمسابقات التي تم
تقديمها لعمالء الشركة

مسابقة الرياض المالية للجامعات

كخطوة نحو دعم األجيال الشابة وإلثراء المعرفة والمهارات االستثمارية لديهم ،قدمت الرياض
المالية بالتعاون مع شركة تداول مسابقة الرياض المالية للجامعات والتي اتاحت لطالب

الجامعات فرصة التنافس االستثماري باستخدام برنامج التداول االفتراضي الذي يحاكي سوق
األسهم السعودي بجوائز وصلت إلى  10,000ريال سعودي.

ورش العمل التي تم عقدها
لعمالء الشركة

ندوة الرياض المالية  1في تاريخ  19سبتمبر 2018

حيث قام خبراء الشركة بتسليط الضوء على النظرة المستقبلية لسوق األسهم السعودي على

المدى القصير والمتوسط ،باإلضافة إلى عرض أبرز نقاط التحول الذي أدى إلى ارتفاع أداء صناديق
أسهم الرياض المالية ودخولها ضمن الفئة األعلى في تحقيق العوائد.

ورش العمل التي شاركت
بها الشركة

30th October 2018

!Investing in Saudi Arabia: How and why

Educational Breakfast Event - By FTSERUSSELL in London, UK

ترتيب الشركة في السوق

احتلت الرياض المالية المركز الثالث من حيث عدد الصناديق العامة و الخاصة.

االتفاقيات التي وقعتها الشركة

تعاون بين شركة الرياض المالية ومعهد خبراء المال بخصومات حصرية لعمالء الرياض المالية

مع جهات خارجية

تصل إلى  %60على الدورات التدريبية المعتمدة في مختلف التخصصات المالية.

عدد مراكز الشركة

 12+مركزين إلدارة الثروات

قنوات تقديم خدمات الشركة

الجوائز والمسابقات التي تم تقديمها لعمالء الشركة

بعض إنجازات 2018

• أول إطالق لصندوق الريت وزيادة حجم رأس ماله من  500مليون ريال سعودي الى 1.633
مليار ريال،

وعدد مشتركين يبلغ  18ألف

• زيادة رأس مال الرياض ريت

• إطالق الصندوق العقاري الدولي
• أداء صندوق رأس المال الجريء

• إطالق منتج االقتراض بالهامش
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اآلفاق االقتصادية والمالية
في عام 2018

اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ

ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎت

3

األفاق االقتصادية والمالية في عام 2018
االقتصاد العالمي

أصي ــب التوس ــع العالم ــي بالوه ــن وم ــن المق ــدر للنم ــو العالم ــي
أن يبلـــغ  % 3.7لعـــام  ،2018حســـب مـــا ورد فـــي تقريـــر آفـــاق
االقتصـــاد العالمـــي رغـــم تراجـــع األداء فـــي بعـــض االقتصـــادات،
وال س ــيما اقتص ــادات فــي أوروب ــا وآس ــيا .وم ــن المتوق ــع أن ينم ــو

االقتصــاد العالمــي بمعــدل  % 3.5فــي  2019و % 3.6فــي .2020
يواص ــل االقتص ــاد العالم ــي مس ــيرة التوس ــع ،ولك ــن النم ــو كان
مخيب ــاً لآلم ــال فــي بع ــض االقتص ــادات فــي الرب ــع الثال ــث م ــن

الع ــام ،فق ــد تأث ــر النش ــاط فــي االقتص ــادات الكب ــرى بع ــدد م ــن
العوامـــل المتفـــردة (المعاييـــر الجديـــدة النبعاثـــات الوقـــود

خ ــال العامي ــن  2019و ،2020وطبق ــاً لم ــا ُأعل ــن مس ــبقاً  ،ق ــام
البنــك المركــزي األوروبــي بإيقــاف مشــتريات األصــول الصافيــة
فــي ديس ــمبر ،غي ــر أن ــه أك ــد أيض ــاً أن السياس ــة النقدي ــة س ــتظل

تيس ــيريه إل ــى ح ــد كبي ــر ،دون رف ــع أس ــعار الفائ ــدة األساس ــية
حت ــى صي ــف  2019عل ــى األق ــل ،وم ــع االس ــتمرار لوق ــت طوي ــل
بعـــد الرفـــع األول ألســـعار الفائـــدة فـــي إعـــادة االســـتثمار
الكاملـــة للســـندات التـــي يحـــل أجـــل اســـتحقاقها .وســـاهمت
زي ــادة تجن ــب المخاط ــر ،م ــع تده ــور الم ــزاج الس ــائد تج ــاه آف ــاق
النمـــو والتحـــوالت فـــي التوقعـــات المتعلقـــة بالسياســـات،
فــي هب ــوط عائ ــدات الس ــندات الس ــيادية – وال س ــيما س ــندات

فـــي ألمانيـــا والكـــوارث الطبيعيـــة فـــي اليابـــان( لكـــن هـــذه

الخزانـــة األمريكيـــة ،والســـندات األلمانيـــة.

األســـواق الماليـــة ،وعـــدم اليقيـــن بشـــأن السياســـة التجاريـــة،

مـــن المتوقـــع أن يتباطـــأ النمـــو فـــي االقتصـــادات المتقدمـــة

التط ــورات ج ــاءت عل ــى خلفي ــة م ــن تراج ــع الم ــزاج الس ــائد فــي
والمخـــاوف المتعلقـــة بآفـــاق االقتصـــاد الصينـــي .وبينمـــا
يجـــدر الترحيـــب بمـــا ُأعلـــن فـــي األول مـــن ديســـمبر 2018
بش ــأن تعلي ــق زي ــادات الرس ــوم الجمركي ــة لم ــدة  90يوم ــا فــي
س ــياق الن ــزاع التج ــاري بي ــن الوالي ــات المتح ــدة والصي ــن ،ف ــإن
إمكانيـــة ظهـــور التوتـــرات مجـــدداً فـــي الربيـــع تلقـــي بظـــال
قاتمـــة علـــى آفـــاق االقتصـــاد العالمـــي.
وتشـــير البيانـــات عاليـــة التوتـــر إلـــى تراجـــع الزخـــم فـــي الربـــع
الرابـــع مـــن العـــام .ففـــي خـــارج الواليـــات المتحـــدة ،تباطـــأت

مـــن معـــدل تقديـــري قـــدره  % 2.3فـــي  2018إلـــى  % 2فـــي
 2019و % 1.7فـــي  .2020ويقـــل هـــذا المعـــدل المقـــدر
لعـــام  2018والمتوقـــع لعـــام  2019بمقـــدار  0.1نقطـــة
مئويـــة عمـــا ورد فـــي عـــدد أكتوبـــر  2018مـــن تقريـــر آفـــاق
االقتصـــاد العالمـــي ،وهـــو مـــا يرجـــع فـــي معظمـــه إلـــى
تخفيـــض التوقعـــات لمنطقـــة اليـــورو .فمـــن المنتظـــر أن
يســـجل النمـــو فـــي منطقـــة اليـــورو بعـــض التراجـــع مـــن 1.8
 %فـــي  2018إلـــى  % 1.6فـــي .2019

وتيـــرة اإلنتـــاج الصناعـــي ،وال ســـيما إنتـــاج الســـلع الرأســـمالية.
وتباطــأ نمــو التجــارة العالميــة إلــى أقــل بكثيــر مــن متوســطات
عـــام .2017

وهنــاك عــدم يقيــن كبيــر يحيــط بالتوقــع األساســي

البال ــغ  % 1.5تقريب ــاً للنم ــو ف ــي المملك ــة المتح ــدة

وضاقـــت األوضـــاع الماليـــة فـــي االقتصـــادات المتقدمـــة منـــذ

فـــي  .2020-2019ويرجـــع عـــدم تغييـــر التوقـــع

كان ــت مفرط ــة فــي بع ــض البل ــدان – م ــع تراج ــع درج ــة التف ــاؤل

تقري ــر آف ــاق االقتص ــاد العالم ــي إل ــى األث ــر الس ــلبي

وتوقعـــات تباطـــؤ النمـــو العالمـــي ،وأدت المخـــاوف المتعلقـــة

اليقيـــن بشـــأن نتيجـــة خـــروج المملكـــة المتحـــدة

التأثي ــر الس ــلبي عل ــى الم ــزاج الس ــائد فــي القط ــاع المالــي ق ــرب

التنشـــيط المالـــي المعلنـــة فـــي ميزانيـــة .2019

منهج ــاً أكث ــر ح ــذراً .

أتفـــاق مصاحـــب للخـــروج مـــن االتحـــاد األوروبـــي

الخريـــف ،فقـــد تـــم تخفيـــض تقييمـــات حقـــوق الملكيـــة – التـــي

الحالــي عم ــا كان علي ــه ف ــي ع ــدد أكتوب ــر 2018م ــن

بشــأن اإليــرادات المتوقعــة وســط التوتــرات التجاريــة المتصاعــدة

المقابـــل المترتـــب علـــى امتـــداد فتـــرة عـــدم

بإغ ــاق الحكوم ــة الفيدرالي ــة فــي الوالي ــات المتح ــدة إلــى زي ــادة
نهاي ــة الع ــام .كذل ــك يب ــدو أن البن ــوك المركزي ــة الكب ــرى تتبن ــى

فبينمـــا قـــام بنـــك االحتياطـــي الفيدرالـــي فـــي الواليـــات
المتحـــدة برفـــع النطـــاق المســـتهدف لســـعر الفائـــدة علـــى

مـــن االتحـــاد األوروبـــي واألثـــر اإليجابـــي لدفعـــة
ويفتـــرض هـــذا التوقـــع األساســـي التوصـــل إلـــى

فـــي عـــام  2019وانتقـــال المملكـــة المتحـــدة

بالتدريـــج إلـــى نظـــام جديـــد.

القـــروض الفيدراليـــة إلـــى  % 2.5 – 2.25فـــي ديســـمبر ،فقـــد
أشــار إلى الســير بوتيرة أكثر تدرجاً في رفع أســعار الفائدة
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وتظ ــل تنب ــؤات النم ــو للوالي ــات المتح ــدة دون تغيي ــر أيض ــا فم ــن

فـــا يـــزال الخطـــر يهـــدد التجـــارة واالســـتثمار والناتـــج علـــى

المتوقـــع أن ينخفـــض النمـــو إلـــى  % 2.5فـــي  2019ثـــم يتراجـــع

مســـتوى العالـــم مـــن إجـــراء عـــدم اليقيـــن بشـــأن السياســـات،

إلـــى  % 1.8فـــي  2020مـــع انتهـــاء دفعـــة التنشـــيط المالـــي

ف ــإن ارتف ــاع ع ــدم اليقي ــن بش ــأن السياس ــات التجاري ــة والمخ ــاوف

وارتفـــاع ســـعر الفائـــدة علـــى القـــروض الفدراليـــة مؤقتـــا بمـــا

المتعلقـــة بالتصعيـــد والقـــراءات االنتقاميـــة مـــن شـــأنهما

يتج ــاوز س ــعر الفائ ــدة المحاي ــد .وم ــع ذل ــك ف ــإن وتي ــرة التوس ــع

تخفي ــض اس ــتثمارات األعم ــال وإح ــداث اضطراب ــات فــي سالس ــل

المتوقعـــة تتجـــاوز معـــدل النمـــو الممكـــن المقـــدر لالقتصـــاد

العـــرض وإبطـــاء نمـــوا اإلنتاجيـــة ،ويـــؤدي ذلـــك إلـــى إضعـــاف

األمريك ــي فــي العامي ــن .وس ــيدعم نم ــو الطل ــب المحل ــي الق ــوي

آف ــاق الربحي ــة فــي قط ــاع الش ــركات ،مم ــا يمك ــن أن يؤث ــر عل ــى

تزايـــد الـــواردات ويســـاهم فـــي زيـــادة عجـــز الحســـاب الجـــاري

الم ــزاج الس ــائد فــي األس ــواق المالي ــة ويزي ــد م ــن ضع ــف النم ــو.

األمريك ــي .وم ــن المنتظ ــر أن ينم ــو اقتص ــاد الياب ــان بمع ــدل 1.1
 %فـــي  .2019ويرجـــع هـــذا التعديـــل فـــي األســـاس إلـــى الدعـــم
اإلضافـــي الـــذي قدمتـــه الماليـــة العامـــة لالقتصـــاد هـــذا العـــام،
بم ــا فــي ذل ــك إج ــراءات تخفي ــف آث ــار الزي ــادة المخطط ــة لس ــعر
ضريبـــة االســـتهالك فـــي أكتوبـــر  2019ومـــن المتوقـــع حـــدوث
بعـــض التراجـــع فـــي النمـــو إلـــى  % 0.5فـــي .2020
وبالنس ــبة للمجموع ــة الت ــي تض ــم اقتص ــادات األس ــواق الصاع ــدة
واالقتص ــادات النامي ــة ،م ــن المتوق ــع ح ــدوث انخف ــاض طفي ــف
فـــي النمـــو ليبلـــغ  % 4.5فـــي  .2019ســـيهبط النمـــو فـــي آســـيا
الصاعــدة والناميــة مــن  2018 % 6.5إلــى  % 6.3فــي  2019و6.4
 %فـــي  .2020وفـــي إفريقيـــا جنـــوب الصحـــراء مـــن المتوقـــع أن
يتحس ــن النم ــو م ــن  % 2.9فــي  2018إل ــى  % 3.5فــي .2019

المـــزاج الســـائد فـــي األســـواق الماليـــة :انخفضـــت أســـعار
األســـهم فـــي النصـــف الثانـــي مـــن عـــام  2018بمســـاهمة مـــن
فضـــا علـــى المخـــاوف المتعلقـــة بسياســـة
احتـــدام التوتـــرات
ً
الماليـــة العامـــة اإليطاليـــة والقلـــق إزاء األوضـــاع فـــي عـــدة
أســـواق صاعـــدة ،ثـــم القلـــق إزاء إغـــاق الحكومـــة الفيدراليـــة
األمريكيـــة بالقـــرب مـــن نهايـــة العـــام.
ويتأثـــر النشـــاط االقتصـــادي ،وتتفاقـــم ديناميكيـــة الديـــن.
وهنـــاك عوامـــل أخـــرى ذات خصوصيـــة أوروبيـــة يمكـــن أن
تتســـبب فـــي تجنـــب المخاطـــر علـــى نطـــاق أوســـع ،ومنهـــا
تزايـــد احتمـــاالت خـــروج بريطانيـــا مـــن االتحـــاد األوروبـــي
بص ــورة مربك ــة دون اتف ــاق ،م ــع م ــا يس ــببه ذل ــك م ــن تداعي ــات
ســـلبية عابـــرة للحـــدود وزيـــادة التشـــكك فـــي أوروبـــا الـــذي

التوتـــرات التجاريـــة :مـــن الخطـــوات الجديـــرة بالترحيـــب نحـــو

يؤث ــر عل ــى نتائ ــج انتخاب ــات البرلم ــان األوروبــي .وهن ــاك مص ــدر

ن ــزع فتي ــل التصعي ــد لالحت ــكاكات التجاري ــة الحالي ــة م ــا ت ــم فــي

ثـــان للخطـــر علـــى االســـتقرار المالـــي النظامـــي ،وهـــو تباطـــؤ

 30نوفمبـــر الماضـــي مـــن توقيـــع اتفاقيـــة التجـــارة الحـــرة بيـــن

االقتص ــاد الصين ــي بدرج ــة أعم ــق م ــن المتص ــور ،م ــع م ــا يس ــببه

الواليـــات المتحـــدة وكنـــدا والمكســـيك لتحـــل محـــل اتفاقيـــة

مـــن انعكاســـات ســـلبية علـــى الشـــركاء التجارييـــن وأســـعار

«نافتـــا» للتجـــارة الحـــرة ،مهلـــة التســـعين يومـــا التـــي أعلنتهـــا

الســـلع األوليـــة العالميـــة ،فقـــد تباطـــأ االقتصـــاد الصينـــي فـــي

الواليـــات المتحـــدة والصيـــن قبـــل زيـــادة الرســـوم الجمركيـــة.

 2018ألس ــباب أهمه ــا تش ــديد قواع ــد التنظي ــم المالــي لكب ــح
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جمـــاح نشـــاط صيرفـــة الظـــل واســـتثمار الحكومـــات المحليـــة
غيـــر المـــدرج فـــي الميزانيـــة ،ونتيجـــة ألتســـاع نطـــاق النـــزاع
التج ــاري م ــع الوالي ــات المتح ــدة ،مم ــا كث ــف التباط ــؤ بالق ــرب
م ــن نهاي ــة الع ــام ،وم ــن المتوق ــع ح ــدوث مزي ــد م ــن التباط ــؤ
فـــي عـــام .2019
وقـــد خضعـــت اقتصـــادات األســـواق الصاعـــدة واالقتصـــادات
الناميـــة لالختبـــار مـــن خـــال األوضـــاع الخارجيـــة الصعبـــة علـــى
م ــدار الش ــهور القليل ــة الماضي ــة فــي غم ــار التوت ــرات التجاري ــة،
وتصاعـــد أســـعار الفائـــدة األمريكيـــة ،وارتفـــاع ســـعر الـــدوالر
األمريكـــي ،وخـــروج التدفقـــات الرأســـمالية ،وتقلـــب أســـعار
النفـــط .وفـــي بعـــض االقتصـــادات ،ســـيتعين تعزيـــز أطـــر
الســـالمة االحترازيـــة الكليـــة لمعالجـــة ارتفـــاع أعبـــاء الديـــن
الخ ــاص وع ــدم التواف ــق بي ــن العم ــات وآج ــال االس ــتحقاق فــي
الميزانيـــات العموميـــة.
أسواق النفط

اتســـمت أســـعار النفـــط الخـــام بالتقلـــب منـــذ شـــهر أغســـطس،

انعكاســاً ألثــار العــرض ،بمــا فــي ذلــك السياســة ً األمريكيــة تجــاه

صــادرات النفــط اإليرانيــة ،ثــم المخــاوف التــي ظهــرت مؤخــراً مــن
تراجــع الطلــب العالمــي .ففــي مطلــع ينايــر الجــاري ،بلغــت أســعار
النفــط الخــام حوالــي  55دوالر للبرميــل وتوقعــت األســواق بقــاء
األس ــعار ح ــول ه ــذا المس ــتوى بوج ــه ع ــام عل ــى م ــدار األرب ــع إلــى
الخمـــس ســـنوات القادمـــة .وســـجلت أســـعار المعـــادن والســـلع
الزراعي ــة بع ــض االنخف ــاض من ــذ ش ــهر أغس ــطس ،وه ــو م ــا يرج ــع
فــي جان ــب من ــه إلــى انخف ــاض الطل ــب م ــن الصي ــن .وظ ــل تضخ ــم
أس ــعار المس ــتهلكين تح ــت الس ــيطرة بوج ــه ع ــام فــي الش ــهور
األخيــرة فــي االقتصــادات المتقدمــة ،لكنــه ســجل بعــض االرتفــاع
فــي الوالي ــات المتح ــدة ،حي ــث يظ ــل النم ــو أعل ــى م ــن المس ــتوى
االتجاهــي .وفــي اقتص ــادات األس ــواق الصاع ــدة ،ب ــدأت الضغ ــوط
التضخمي ــة تتراج ــع م ــع هب ــوط أس ــعار النف ــط .وبالنس ــبة لبع ــض
هـــذه البلـــدان ،تســـبب تمريـــر انخفـــاض أســـعار العمـــات إلـــى

مـــن المتوقـــع أن يبلـــغ متوســـط أســـعار النفـــط

أقـــل بقليـــل مـــن  60دوالرا للبرميـــل فـــي 2019
و )2020هبوط ــاً م ــن نح ــو  69دوالراً و 66دوالراً )
ومـــن المتوقـــع أن تنخفـــض أســـعار المعـــادن
بنســـبة  % 7.4علـــى أســـاس ســـنوي مقـــارن فـــي
عـــام  2019ودون تغيـــر فـــي عـــام  .2020وقـــد

تـــم تخفيـــض تنبـــؤات األســـعار بدرجـــة محـــدودة

لمعظـــم الســـلع الزراعيـــة الرئيســـية.

األس ــعار المحلي ــة فــي تحيي ــد أث ــر ه ــذا التراج ــع بص ــورة جزئي ــة.
ونظ ــراً للمخ ــاوف م ــن اآلث ــار التضخمي ــة لزي ــادات أس ــعار النف ــط
فــي وقــت ســابق ،وكذلــك ســد فجــوات الناتــج أو تمريــر انخفــاض
أس ــعار العم ــات فــي بع ــض الح ــاالت ،لج ــأت البن ــوك المركزي ــة
فــي كثي ــر م ــن اقتص ــادات األس ــواق الصاع ــدة (ش ــيلي إندونيس ــيا
والمكســـيك والفلبيـــن وروســـيا وجنـــوب إفريقيـــا وتايلنـــد) إلـــى

من ذلك ،احتفظ البنك المركزي في كل من الصين والهند
بأس ــعار الفائ ــدة األساس ــية دون تغيي ــر واتخ ــذ إج ــراءات لتيس ــير
أوضـــاع التمويـــل المحليـــة عـــن طريـــق تخفيـــض متطلبـــات
االحتياطـــي اإللزامـــي للبنـــوك وتوفيـــر الســـيولة للشـــركات
الماليـــة غيـــر المصرفيـــة ،علـــى الترتيـــب.

رف ــع أس ــعار الفائ ــدة األساس ــية من ــذ الخري ــف .وعل ــى العك ــس
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القطاع الحقيقي

حقيقيــــا بمعــــدل .% 4.87
الســلع والخدمــــات فقــد ســجلت نمـــ ًـوا
ً

وفقــاً ألحــدث البيانــــات الصــادرة عــن الهيئــــة العامــــة لإلحصــــاء

وق ــد س ــاهمت المدفوع ــات م ــن حســ ــاب المواطــ ــن ال ــذي ضمنت ــه

للش ــهور التس ــعة االولــى مــ ــن العــ ــام  2018فق ــد حق ــق الناتــ ــج

الحكومة للحــــد مــــن االثار الســلبية لإلجــراءات التصحيحية وإعــــادة

المحلـــــي اإلجمالـــي باألســـعار الثابتـــة نمـــواً بمعـــدل  1.74فـــي

العــاوة الســــنوية ،ومنــــح بــــدل غــــاء المعيشــــة للموظفيــن فــي

المائ ــة .وق ــد ج ــاء ه ــذا النم ــو محصل ــة لنم ــو النات ــج المحل ــي م ــن

اس ــتمرار نم ــو االس ــتهالك الخ ــاص.

القطاعــات غيــــر النفطــــية بمعــدل  % 2.03ونمــو الناتــج المحلــي
اإلجمالــي فــي القط ــاع النفطــي بمع ــدل  % 1.87خ ــال الش ــهور
التس ــعة األولــى م ــن الع ــام .2018

وتظهـــر المؤشـــرات الشـــهرية اســـتمرار تحســـن القطاعـــات
االقتصاديـــة خـــال الربـــع االخيـــر مـــن العـــام بمـــا يؤهـــل
االقتصـــاد لتحقيـــق معـــدالت نمـــو لكامـــل عـــام  2018تصـــل

لق ــد تحق ــق النم ــو فــي القطاع ــات غي ــر النفطي ــة خ ــال الش ــهور

إلـــى  %2.3بفعـــل اإلصالحـــات الهيكليـــــة وزيـــــادة اإلنفـــــاق

التســـعة األولـــى مـــن العـــام نتيجـــة لنمـــو القطـــاع الحكومـــي

الحكومـــــي بشـــــقيه التشـــــغيلي والرأســـــمالي وبمـــــا يدعـــــم

غي ــر النفط ــي بنس ــبة  2.97فــي المائ ــة ،فــي حي ــن تس ــارع النم ــو

اســـــتمرار تحســـــن نمـــــو الناتـــــج المحلـــــي غيـــــر النفطـــــي

فــي القط ــاع الخ ــاص غي ــر النفط ــي إلــى  1.64فــي المائ ــة .وق ــد

الحقيقــ ــي ،باإلضافــ ــة إلــ ــى نمــ ــو الناتــ ــج المحلــ ــي النفطــ ــي

أظهـــرت البيانـــــات المشـــار اليهـــا ،نمـــــو معظـــم القطاعـــات

نظـــــرا لزيـــــادة اإلنتـــــاج .وفيمـــا
الحقيقـــــي بمعـــــدالت أعلـــــى
ً

(باس ــتثناء تكري ــر النف ــط) نم ــواً بمع ــدل  4.6خ ــال األرب ــاع الثالث ــة

شــ ــهد نم ــواً ملحوظ ــاً تج ــاوز  % 13.7خ ــال الش ــهور التس ــعة

االقتصاديــة غيــــر النفطــــية ،حيث ســــجلت الصناعــــات التحويليــــة

يخـــص الناتـــج المحلـــي اإلجمالـــي باألســـعار الجاريـــة ،فقـــد

األولـــى مـــــن العـــــام .فيمـــا نمـــاء قطـــاع الصناعـــات التعدينيـــــة

األولــى م ــن ع ــام  .2018حي ــث نم ــت القطاع ــات غي ــر النفطي ــة

والتحجيـــر (باســـتثناء النفـــط والغـــاز) بمعـــدل  3.1بالمائـــة ،أمـــا

بنســـبة  ،% 6.3بفعـــل نمـــو االســـتهالك الحكومـــــي باألســـعار

خدمــات المــــال والتأميــــن والعقــــارات فقــد أحــرزت نمـــ ًـوا بمقــدار

الجاريـــة بنســـبة  % 15.5ونمـــو االســـتهالك االســـمي الخـــاص

 % 3.4خ ــال الفت ــرة المتاح ــة م ــن الع ــام  .2018وفــي المقابــ ــل
ســــجل قطــــاع التشــــييد والبنــــاء خــال الشــهور التســعة األولــى
مـــن العـــام تراجعـــاً بمعـــدل  3.08بالمائـــة .فيمـــا تتحســـن أداء

بمع ــدل  .% 5.2أم ــا القط ــاع النفطــ ــي فق ــد س ــجل نم ــواً بنح ــو
 % 34.4باألســـعار الجاريـــة وذلـــك بعـــد ارتفـــاع أســـعار النفـــط
فـــي األســـواق العالميـــــة.

قطـــاع النقـــل والتخزيـــن خـــال الربـــع الثالـــث مـــن العـــام لينمـــو
بمع ــدل  % 4.85خ ــال الرب ــع مم ــا انعك ــس عل ــى نم ــو القط ــاع
خـــال كامـــل فتـــرة الشـــهور التســـعة مـــن عـــام  2018ليرتفـــع
نمـــوه إلـــى  % 0.93بعـــد أن كان قـــد أنهـــى النصـــف األول مـــن
الع ــام عل ــى تراج ــع بنس ــبة  1بالمائ ــة .أم ــا قط ــاع تجــ ــارة الجملــ ــة
والتجزئـــــة والمطاعـــــم والفنـــــادق فقـــد أســـتمر تحســـن أداءه
بش ــكل ملف ــت خ ــال الرب ــع الثال ــث م ــن الع ــام حي ــث نم ــاء بنس ــبة
 % 0.95خـــال ذلـــك الربـــع ليقلـــص نســـبة االنكمـــاش خـــال
النصـــف األول إلـــى  % 0.01خـــال الشـــهور ال
تســـعة األولـــى مـــن العـــام .وفـــي المقابـــل فقـــد ســـجل قطـــــاع
النفــط الخــام والغــاز الطبيعــي نمــواً بمقــدار  %2.2نظـــ ًـرا لزيــــادة

إنتــ ــاج النفــ ــط خــ ــال الش ــهور الماضي ــة ،بينمــ ــا ســ ــجل قط ــاع
تراجعــ ــا بنس ــبة  % 1.68خ ــال ذات الفت ــرة.
التكريــ ــر
ً
وفيمـــا يتعلـــق بجانـــب اإلنفـــاق علـــى الناتـــج المحلـــي اإلجمالـــي،
لوح ــظ نم ــو االس ــتهالك الكلــ ــي وصــ ــادرات الســ ــلع والخدمــ ــات
خــال الشــهور التســعة األولــى مــــن عــام  .2018وذلــك إثــر تحقـيـــق
نمـــــوا باألســـعار الحقيقيـــة ناهـــز ،% 5.5
االســـتهالك الحكومـــــي
ً

فـــي حيـــن ازداد االســـتهالك الخـــــاص بنســـبة  % 2.02باألســـعار
الثابتــة ،خــال االربــاع الثالثــة األولــى مــن العــام .أمــا الصــادرات مــن
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وبنـــاء علـــى مـــا تقـــدم ،يتوقـــع أن يســـفر عـــام
ً
 2018عـــن نمـــو يتجـــاوز نســـبة  %14بفعـــل
ارتف ــاع أس ــعار النف ــط ف ــي ع ــام  2018مقارن ــة
بع ــام  2017وتوق ــع نم ــو النات ــج المحل ــي غي ــر
النفط ــي بنح ــو  % 5بأس ــعار المنتجي ــن الجاري ــة.

معدالت التضخم

بحســــب البيانــــات الفعليــــة للهيئــــة العامــــة لإلحصــــاء ،ســــجل

ع ــام  .2018ومم ــا يج ــدر ذك ــره أن معــ ــدالت التضخــ ــم تأثــ ــرت

مؤشـــــر الرقـــــم القياســـــي ألســـعار المســـتهلكين محتســـباً

بعــــدة عوامــــل فــي جانبــــي العــــرض والطلــــب فــــي االقتصــــاد

لس ــنة األس ــاس  2013نم ـ ًـوا ق ــدره  % 2.5حت ــى شــ ــهر نوفمب ــر

منــــذ بدايــــة العــــام .فقــد أثــرت سلســــة اإلصالحــات الماليــــة

مـــن عـــام  ،2018مقابـــل متوســـــط نمـــو ســـــلبي نســـــبته 0.7

االقتصاديـــــة وخصوصـــاً إجـــــراءات تصحيـــــح أســـــعار الطاقـــــة،

 %خ ــال الفت ــرة نفســ ــها م ــن الع ــام  .2017وكانــ ــت أقســ ــام

وفـــرض ضريبـــــة القيمـــــة المضافـــــة فـــي أســـعار التكلفـــة

التبــــغ والنقــــل والفنــــادق والمطاعــــم واألغذيــــة والمشــروبات

فيمــا أدت المبــــادرات التعويضيــــة ،وعــــودة بــــدالت موظفــــي

األكث ــر ارتفاع ــاً  .فق ــد ســ ــجل الرق ــم القياس ــي لمجموع ــة التبــ ــغ

القطــ ــاع العــ ــام ،وتطبيــ ــق حســ ــاب المواطــ ــن ،وصــ ــرف بــ ــدل

ارتفاعـــاً بنســـبة  % 28.4فـــي المتوســـط حتـــى شـــهر نوفمبـــر

غــــاء المعيشــــة فــي دعــم الطلــب الكلــي فــي االقتصــاد .ومــــن

مـــن العـــام .فـــي المقابـــل ســـــجل الرقـــم القياســـي لمجموعـــة

المتوقــ ــع أن يســ ــجل الرقــ ــم القياســ ــي ألســ ــعار المســ ــتهلك

انخفاضـــــا نســـبته  % 7.7وتراجـــع بنـــد
المالبـــــس واألحذيـــــة
ً

اإليجـــار بالمتوســـط بمعـــدل  % 2.9خـــال شـــهر نوفمبـــر مـــن

نمـــــواً قـــــدره  % 2.6خـــال عـــام  2018مقارنـــة بتراجـــع بلغـــت
نســـبته  % 0.9فـــي عـــام .2017

أمـــا بالنســـبة للرقـــم القياســـي ألســـعار العقـــارات ،فقـــد تراجـــع بنســـبة
 % 3.1خـــال الربـــع الثالـــث مـــن عـــام  2018مقارنـــة بنفـــس الفتـــرة مـــن
ع ــام  .2017حي ــث تراج ــع الرق ــم القياس ــي ألس ــعار العق ــارات الس ــكنية
بنس ــبة  % 3.7فيم ــا تراج ــع الرق ــم القياس ــي ألس ــعار العق ــارات التجاري ــة
بنســـبة .% 2.1

القطاع الخارجي

 26.6مليـــار ريـــال .وفـــي المقابـــل فقـــد انخفضـــت التحويـــات

تظه ــر آخ ــر البيانــ ــات الص ــادرة ع ــن مؤسســ ــة النقــ ــد العربــ ــي

الشــــخصية للخــــارج بنســــبة  % 4.5خــال الشــهور التســعة األولــى

الحســــاب الجــــاري خــال الشــهور التســعة األولــى عــــام ،2018

النصـــف الثانـــي مـــن العـــام فمـــن المتوقـــع أن يتجـــاوز فائـــض

الســـــعودي والخاصـــة بميـــــزان المدفوعـــــات إلـــــى تحســـــن
وذلــك بتحقيــق فائــض بلــغ  217.1مليــار ريــال بفعــل التحســــن
الـــذي شـــهده ميـــــزان الســـــلع والخدمـــــات وحســـاب الدخـــل

االولـــي ،وذلـــك إثـــر ارتفـــاع أســـعار النفـــط وزيـــادة الصـــادرات
منـــه وتحســـن أســـعار الفائـــدة وأســـواق المـــال العالميـــة.

وقـــد ســـجل ميـــزان الســـلع والخدمـــات فائضـــاً بمقـــدار 297.3
ملي ــار ري ــال فيم ــا س ــجل مي ــزان الدخ ــل االول ــي فائض ــاً بمق ــدار

األصــ ــول االحتياطيــ ــة بمؤسســ ــة النقــ ــد العربــ ــي الســ ــعودي

بنحـــو  30مليـــار ريـــال حتـــى شـــهر نوفمبـــر مـــن عـــام 2018

ويتوقـــع زيادتهـــا بمقـــدار أكبـــر بحلـــول نهايـــة العـــام.

مـــن العـــام لتبلـــغ  94.1مليـــار ريـــال .وبنـــاء علـــى التطـــورات فـــي

الحســاب الجــاري مســتوى  300مليــار ريــال خــال كامــل عــام .2018
وتشــــير البيانــــات المتاحة إلى ارتفاع االســــتثمار األجنبــــي المباشــر
الــ ــوارد للمملكــ ــة خ ــال النص ــف األول م ــن ع ــام  2018ليبل ــغ 6.6

ملي ــار ري ــال ،ويتوق ــع اس ــتمرار تدف ــق االس ــتثمار األجنب ــي المباش ــر

م ــن مص ــادره خ ــارج الح ــدود ليبل ــغ م ــع نهاي ــة ع ــام  2018إلــى 12
ملي ــار ري ــال ،حي ــث تش ــير البيان ــات إلــى تضاع ــف الرخ ــص الممنوح ــة
للمســتثمرين األجانــب لتتجــاوز  700رخصــه فــي عــام  2018مقابــل
أقــل مــن نصــف هــذا المقــدار فــي عــام  .2017وتأتــــي هــــذه الزيــادة

متزامنة مــــع الجهــــود الحكوميــــة لتعزيــز بيئــــة األعمــال وخطــط

التحــــول االقتصــادي .وعليــه فقــــد زاد حجــم
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القطاع النقدي

تشـــير آخـــر البيانـــات الصـــادرة عـــن مؤسســـة النقـــد العربـــي

المصارف  228.6مليــــار ريــــال بنهايــة الربــع الثالــث لعــام ،2018

الس ــعودي إلــى ارتف ــاع عــ ــرض النقــ ــد بمفهوم ــه الواس ــع (ن)3

بارتفـــاع نســـبته  % 7.3عـــن مســـتواها بنهايـــة الربـــع الثالـــث

بنســبة  %1.9علــى أســاس ســنوي خــال شــهر نوفمبــر مــــن عــــام

مـــن العـــام الســـابق .وقـــد جـــاء هـــذا االرتفـــاع مدعومـــاً ببرامـــج

 .2018وذلــك نتيجــة الرتفــاع النقــــد المتــــداول خــــارج المصــــارف

الدعــــم الحكومــــي لمســــاعدة المقترضيــــن لالســتفادة مــن برامج

بنســبة  ،% 6.0وارتفــاع بنــدي الودائــــع تحــــت الطلــــب والودائــــع

اإلســـــكان .وقـــد مثـــل اقتـــراض األفـــراد مـــن القـــروض العقاريـــة

األخــ ــرى شــ ــبه النقديــ ــة بمقــ ــدار  % 2.8و % 2.3عل ــى الترتي ــب،

مــن المصــارف نحــو  ،% 58فيمــا مثــل اقتــراض الشــركات النســبة

وذلك في مقابل انخفــــاض الودائــــع الزمنيــــة واالدخاريــــة بمعدل

المتبقي ــة م ــن ه ــذه الق ــروض العقاري ــة .أم ــا القــ ــروض العقاريــ ــة

 % 1.7علـــى أســـاس ســـنوي .أمـــا مطلوبـــات المصـــــارف مـــــن

الممنوحــة مــــن قبــــل شــــركات التمويــــل العقــــاري فقــد بلغــت

القطــــاع الخــــاص خــــال شــــهر نوفمبــر فقد ســجلت ارتفاعــاً بنحو

بنهايــــة الربــــع الثالــــث مــــن العــــام  15.5مليار ريال وبنمو نسبته

 % 2.3مقارن ــة ب ــذات الش ــهر م ــن الع ــام الماض ــي .كم ــا س ــجلت

 % 8.1ع ــن مس ــتواها فــي الفت ــرة المماثل ــة م ــن الع ــام الس ــابق،

مطلوبــــات المصــــارف مــــن القطــــاع العــــام خــــال شــــهر نوفمبر

أس ــتحوذ األف ــراد عل ــى م ــا نس ــبته  % 83م ــن ه ــذه الق ــروض فيم ــا

نم ــواً بنس ــبة  % 17.5عل ــى أس ــاس س ــنوي ليبل ــغ الرصي ــد القائ ــم
م ــن الس ــندات والصك ــوك الحكومي ــة الت ــي تمتلكه ــا المص ــارف،
باإلضاف ــة إلــى االئتم ــان المصرفــي المق ــدم للمؤسس ــات العام ــة
إلــى  350.6ملي ــار ري ــال.
وقـــد بلـــغ إجمالـــــي االئتمـــــان المقـــدم لكافـــة الفعاليـــات
االقتصاديـــة لألنشـــــطة نحـــو  1,430مليـــار ريـــال بنهايـــة الربـــع
مســـجال زيـــادة نســـبتها  % 1.5علـــى
الثالـــث مـــن عـــام 2018
ً

أس ــاس س ــنوي .وق ــد ح ــاز قط ــاع التعديــ ــن والمناجــ ــم وقط ــاع
التمويــ ــل وقط ــاع الصناع ــة عل ــى حص ــة األس ــد م ــن الزي ــادة فــي
التمويـــل إذ ازداد التمويـــل المقـــدم لهـــا علـــى أســـاس ســـنوي
بنســـبة  % 32.5و % 15.3و % 4.6علـــى التوالـــي .ومـــــن جهـــــة
أخــــرى أنخفــــض االئتمــان المصرفــــي المقــدم لقطاعــات التجــارة
والبنــاء والتشــييد والنقــل واالتصاالت مقارنــة بالفتــرة المماثلــة
مــــن العــــام الســــابق بنســبة  % 11.1و % 2.7و % 1.5تباعــاً  ،علمــاً

بــأن هــذه القطاعــات الثالثــة مجتمعــة تســتحوذ علــى مــا نســبته
 % 30.5مــن االئتمــان الممنــوح مــن قبــل المصــارف خــــال الربــــع
الثالــــث مــــن العــــام .2018
أمـــا فـــي قطـــاع األفـــراد ،فقـــد أرتفـــع إجمالـــــي القـــــروض
االس ــتهالكية (الت ــي تش ــمل الق ــروض الممنوح ــة ألغ ــراض اقتن ــاء
األث ــاث والس ــلع المعم ــرة ووس ــائط النق ــل واالقت ــراض ألغ ــراض
التعلي ــم والس ــفر والع ــاج وترمي ــم المن ــازل) حتــى الربــ ــع الثالــ ــث
مــ ــن العــ ــام  2018بنس ــبة  % 5.1مقارن ــة بنهاي ــة الرب ــع الثال ــث
فــي ع ــام  2017لتص ــل فــي مجموعه ــا إل ــى  329.5ملي ــار ري ــال.
وق ــد اتخ ــذت مؤسس ــة النق ــد إج ــراءات مهم ــة لتنظي ــم اإلق ــراض
لألف ــرادُ ،ع ــرف باإلق ــراض المس ــؤول وال ــذي يه ــدف إلــى توجي ــه

اإلقـــراض لألغـــراض االســـتثمارية بـــد ًال مـــن االســـتهالك وبمـــا

يتناســـب مـــع قـــدرة المقتـــرض علـــى الســـداد .أمـــا القـــروض
العقاري ــة فق ــد بلــ ــغ إجمالــ ــي الق ــروض العقاري ــة المقدم ــة م ــن
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اس ــتفادت الش ــركات م ــن النس ــبة المتبقي ــة.
السوق المالي

أمـــا ســـوق األســـهم الســـعودي (تـــداول) فقـــد أنهـــى العـــام
مرتفعــاً بنســبة  %8.31نتيجــة ارتفــاع أســهم البنــوك الســعودية

ووصولهـــا ألعلـــى مســـتوى خـــال العـــام .حيـــث يعتبـــر قطـــاع
البنـــوك أحـــد القطاعـــات القياديـــة فـــي الســـوق المالـــي
الس ــعودي .وبحل ــول نهاي ــة الع ــام تق ــدم المؤش ــر «تاس ــي» إلــى
مســـتوى  7,827نقطـــة مقابـــل  7,231نقطـــة فـــي نهايـــة عـــام
 .2017فيمـــا ارتفعـــت قيمـــة األســـهم المتداولـــة إلـــى 870.9
مليـــار ريـــال بنهايـــة عـــام  2018مقارنـــة ب  836.3مليـــار ريـــال
فــي ع ــام  .2017أم ــا القيم ــة الس ــوقية إلجمال ــي األس ــهم فق ــد
ارتفع ــت إل ــى  1,859ملي ــار ري ــال بنهاي ــة ع ــام  2018مقارن ــة ب
 1,690ملي ــار ري ــال بنهاي ــة الع ــام  .2017وق ــد كان ــت قطاع ــات
«اإلع ــام» و»البن ــوك» و» االتص ــاالت «و»التجزئ ــة « و»الطاق ــة»،
عل ــى الترتي ــب أفض ــل القطاع ــات أداء خ ــال الع ــام .فيم ــا س ــجلت
شـــركات «التطويـــر العقـــاري» و «المنافـــع العامـــة» و»األغذيـــة
والمشـــروبات» و «الخدمـــات اســـتهالكية» أكبـــر التراجعـــات
عل ــى التوالــي .والجدي ــر بالذك ــر أن الس ــوق الس ــعودي كان إلــى
جانـــب أســـواق دول الخليـــج األخـــرى – باســـتثناء ســـوقي دبـــي
اداء علـــى مســـتوى العالـــم
ومســـقط – مـــن أفضـــل األســـواق ً
خـــال عـــام .2018

المالية العامة

يتوقــ ــع أن يبلــ ــغ عجــ ــز الميزانيــ ــة العام ــة للحكوم ــة خ ــال ع ــام

 2018نحـــو  136مليـــار ريـــال أو مـــا يعـــادل  % 4.6مـــــن الناتـــــج
المحلــ ــي اإلجمالــ ــي ،مقارن ــة بم ــا مق ــداره  238مليــ ــار ريــ ــال فــي
ع ــام  2017أو م ــا نس ــبته  % 9.3م ــن النات ــج المحل ــي اإلجمال ــي.
ويجـــدر بالذكـــر أن العجـــز الفعلـــي للعـــام  2018يقـــل بنحـــو

 59مليـــار ريـــال أو مـــا نســـبته  %30مـــن العجـــز المقـــدر فـــي

أمـــا الضرائـــب علـــى الســـلع والخدمـــات فيتوقـــع لهـــا أن تصـــل

الميزانيـــة للعـــام  ،2018ويأتـــي هـــذا التراجـــع فـــي العجـــز

إلـــى  113مليـــار ريـــال فـــي عـــام  2018بنمـــو نســـبته % 188

الفعل ــي مقارن ــة بالعج ــز المق ــدر فــي الميزاني ــة نتيج ــة لزي ــادة

مقارنـــة بالعـــام  .2017وتأتـــي هـــذه الزيـــادة فـــي األســـاس

إجمالـــي اإليـــرادات بنســـبة  %14.2مقارنـــة بمـــا هـــو مقـــدر

نتيجـــة لتنفيـــــذ عـــــدد مـــــن اإلصالحـــات الماليـــة واالقتصاديـــة

بالموازنـــة ،فـــي مقابـــل نمـــو النفقـــات بنســـبية  %5.4مقارنـــة

أهمهـــا إقـــرار ضريبـــــة القيمـــــة المضافـــــة وفـــرض المقابـــــل

بتقديـــرات الميزانيـــة للعـــام.

المالــ ــي علــ ــى الوافديــ ــن باإلضاف ــة لألثــ ــر الســ ــنوي للضريبــ ــة

فعل ــى مس ــتوى اإلي ــرادات العام ــة ،ش ــهد الع ــام  2018إط ــاق

العدي ــد م ــن المب ــادرات واإلصالح ــات فــي جان ــب اإلي ــرادات وفق ــاً
لمــا ُأقــر فــي برنامــج تحقيــق التــوازن المالــي ،ومــن أهمهــا البــدء
بتطبي ــق ضريب ــة القيم ــة المضاف ــة وف ــرض المقاب ــل المالــي عل ــى
الوافدي ــن وتصحي ــح أس ــعار الطاق ــة ،ونتيج ــة له ــذه اإلج ــراءات
الماليـــة وإلـــى جانـــب ارتفـــاع أســـعار النفـــط وزيـــادة اإلنتـــاج
النفطـــي والتصديـــر مـــن المتوقـــع أن ترتفـــع اإليـــرادات العامـــة
خـــال عـــام  2018إلـــى  895مليـــار ريـــال بزيـــادة نســـبتها 29.4
 %عم ــا تحق ــق فــي الع ــام  ،2017حي ــث يتوق ــع ارتف ــاع اإلي ــرادات
غي ــر النفطي ــة بنس ــبة  % 12.4إلــى  288ملي ــار ري ــال ،منه ــا نح ــو
 122مليـــار ريـــال مـــن اإليـــرادات غيـــر الضريبيـــة .أمـــا اإليـــرادات
النفطيـــة يتوقـــع زيادتهـــا بأكثـــر مـــن  % 39عـــن مســـتواها
فـــي عـــام  2017لتصـــل إلـــى  607مليـــار ريـــال وهـــو مـــا يتجـــاوز
تقديـــرات الميزانيـــة للعـــام بنحـــو  .% 23.5ويأتـــي هـــذا االرتفـــاع
فـــي اإليـــرادات النفطيـــة بشـــكل خـــاص بفعـــل ارتفـــاع أســـعار
النف ــط الخ ــام وإنت ــاج المملك ــة من ــه .فق ــد ارتفع ــت أس ــعار خ ــام
برن ــت بالمتوس ــط إلــى نح ــو  72.51دوالر للبرمي ــل مقاب ــل 52.4
دوالر للبرميـــل خـــال عـــام  ،2017فيمـــا ارتفـــع إنتـــاج المملكـــة
م ــن النف ــط الخ ــام إلــى  10.2ملي ــون برمي ــل يومي ــا مقارن ــة 9.94
مليـــون برميـــل فـــي عـــام .2017
فوبالنســـبة لإليـــرادات الضريبيـــة فمـــن المتوقـــع أن تصـــل
حصيلتهــا إلــى  166مليــار ريــال خــال عــام  2018بزيــادة نســبتها
 %89.4مقارن ــة بم ــا ت ــم تحصيل ــه فــي الع ــام الس ــابق ولتتخط ــى
تقدي ــرات الميزاني ــة بنس ــبة  .%16.3حي ــث م ــن المتوق ــع أن تبل ــغ
اإليـــرادات مـــن الضرائـــب علـــى الدخـــل واألربـــاح والمكاســـب
الرأســـمالية  16.1مليـــــار ريـــال بزيـــادة نســـبتها  % 14.9مقارنـــة
بالع ــام الس ــابق وذل ــك نتيج ــة لتحس ــن النش ــاط االقتص ــادي مم ــا
زاد م ــن اإلي ــرادات المحصل ــة م ــن ضريب ــة الدخ ــل عل ــى الش ــركات
وضريبـــة االســـتقطاع لغيـــر المقيميـــن.

االنتقائيــــة والتــــي تــــم تطبيقهــــا فــــي منتصــــف العــــام .2017
ويتوقــــع أن تســــجل إيــــرادات ضريبــــة القيمــــة المضافــــة التــــي
تـــــم تطبيقهـــــا مـــع بدايـــة العـــام  2018نحـــو  45.6مليـــار
ري ــال بارتف ــاع نس ــبته  % 101.5عــ ــن المقــ ــدر فــ ــي الميزانيــ ــة.
ويرجــ ــع ذلــ ــك إلــ ــى تســ ــجيل معــ ــدل الت ــزام ســ ــداد الضريبــ ــة
مـــــن المكلفيـــــن بأكثـــــر مـــــن المتوقـــــع خـــال العـــــام األول
للتطبيــ ــق .كمــ ــا يتوقــ ــع أن تبلــ ــغ اإليــ ــرادات مــ ــن الضريبــ ــة
علـــــى الســـــلع االنتقائيـــــة نحـــــو  12مليـــار ريـــال فـــــي ضـــــوء
معــ ــدالت االس ــتهالك الفعليــ ــة بزي ــادة نس ــبتها  % 44.7ع ــن
تقديـــرات الميزانيـــة .فيمـــا يتوقـــع أن تبلـــغ حصيلـــة المقابـــــل
المالــــي علــــى الوافديــــن نحــو  28مليــار بزيــادة نســبتها % 2.6
عـــن تقديـــرات الميزانيـــة.
وفيم ــا يتعل ــق بالضرائ ــب عل ــى التج ــارة والمعام ــات الدولي ــة
أو الرس ــوم الجمركي ــة فمــ ــن المتوقــ ــع أن تتراج ــع بنس ــبة 14.8
 %إلــى  16ملي ــار ري ــال بنهاي ــة ع ــام  2018ع ــن المس ــتوى الت ــي
حققت ــه فــي ع ــام  .2017وه ــذا يعنــي تراجعه ــا بنس ــبة % 35.8
ع ــن المس ــتهدف فــي مش ــروع الميزاني ــة لع ــام  .2018ويع ــزى

التراج ــع فــي اإلي ــرادات الجمركي ــة أساس ــاً إلــى تراج ــع ال ــواردات

الســــلعية خــال عــام  2018حيــــث أنخفــــض اســتيراد المنتجــــات
غيــــر المعفيــــة وأرتفــــع االســــتيراد مــــن الــــدول ذات المنتجــات
منخفضــ ــة القيمــ ــة مثــ ــل الصيــ ــن والهنــ ــد وأنخفــ ــض اس ــتيراد
المنتجــ ــات مرتفعــ ــة القيمــ ــة مثــ ــل بعــ ــض الــ ــدول األوروبيــ ــة
وشــ ــمال أمريــ ــكا ،إضاف ــة إلــى انتهــ ــاء رصيــ ــد المقاصــ ــة مــ ــع
دول الخليـــج.
وبالنســبة لبنــد الضرائــب األخــرى فمــن المتوقــع ارتفــاع الــــزكاة
بنس ــبة  % 31.1لتص ــل إلــى  20ملي ــار ري ــال لتتخط ــى تقدي ــرات
الميزانيــة للعــام  2018بنســبة  ،% 18.3وذلــــك بســــبب زيــــادة
عــ ــدد المكلفيــ ــن المســ ــجلين لــ ــدى الهيئــ ــة العامــ ــة للــ ــزكاة
والدخــــل باإلضافــــة إلــــى تحســــن عمليــــة التحصيــل.

بنك الرياض
التقرير السنوي 2018م
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وفــي جان ــب المصروف ــات ،يتوقــ ــع أن يبلــ ــغ إجمالــ ــي النفقــ ــات
الحكوميــــة الفعليــــة حتــــى نهايــــة العــــام  2018نحــــو 1,030

مليـــــار ريـــــال بارتفـــاع نســـبته  % 10.8عـــن النفقـــات الفعليـــة

لعـــام  ،2017ممـــا يعنـــي تجاوزهـــا للنفقـــات المقـــدرة
للميزانيـــــة المعتمـــــدة بنحـــــو  . % 5.4وقـــد جـــاءت هـــذه
الزي ــادة نتيج ــة إلع ــادة الع ــاوة الســ ــنوية وصــ ــرف بــ ــدل غــ ــاء

المعيشــــة للموظفيــــن المدنييــــن والعســــكريين بواقــع 1000

ريـــال ،وللمتقاعديـــــن ولمســـــتفيدي الضمـــــان االجتماعـــــي
بواقــع  500ريــال ،إلــى جانــب زيــــادة مكافــــأة الطــــاب بنســبة

 .% 10وعلي ــه فم ــن المتوق ــع أن تبل ــغ نفق ــات بــ ــاب تعويضــ ــات

العامليــــن إلــى  474مليــــار ريــــال بارتفــاع قــدره  % 8.2لتشــــكل

مــ ــا نســ ــبته  % 46.0مــ ــن إجمالــ ــي النفقــ ــات .وفــي المقاب ــل
يتوقـــــع حـــــدوث انخفـــاض بنســـبة  % 2.5فـــــي بـــــاب الســـــلع

والخدمــــات مقارنــة بتقديــرات الميزانيــــة فــــي ضــــوء إجــــراءات
ترشــ ــيد وزيــ ــادة كفــ ــاءة اإلنفــ ــاق الع ــام .وفــي مقاب ــل ذل ــك

ســـيتخطى اإلنفـــاق فـــي بـــاب المنافـــع االجتماعيـــة تقديـــرات
الميزانيـــة بنســـبة  ،% 14.6ممـــا يعنـــي زيادتـــه بنســـبة % 57

ع ــن النفق ــات الفعلي ــة فــي الع ــام  .2017وتأتــي ه ــذه الزي ــادة

بشـــكل أساســـي نتيجـــة لزيـــادة المخصصـــات الفعليـــة فـــي

برنامــ ــج حســ ــاب المواطــ ــن ال ــذي يش ــكل م ــا نس ــبته % 37.5
مــن إجمالــي النفقــات فــي هــذا البــاب .أمــا بــاب «المصروفــــات

األخــــرى» فيتوقــع أيضــا تجــاوز تقديــرات الميزانيــة بنســبة 11.6

 %متأثــ ـ ًـرا بزيــ ــادة مكافــ ــأة الط ــاب بنس ــبة  ،% 10باإلضافــ ــة
إلــى ص ــرف مكافــ ــأة للطــ ــاب المبتعثيــ ــن بواق ــع  7,500ري ــال.

أمـــا نفقـــــات التمويـــــل فمـــن المتوقـــع أن تبلـــغ  16.6مليـــــار

ريــ ــال بزي ــادة مقداره ــا  2.5ملي ــار ري ــال ع ــن تقدي ــرات الميزاني ــة
نتيجــــة الرتفــاع تكلفــــة التمويــــل بعــد ارتفــاع أســــعار الفائــــدة
العالميـــــة .وكنتيجـــــة لهـــــذه األســـــباب يتوقـــــع أن يرتفـــــع
اإلنفــ ــاق علــ ــى القطاعــ ــات متأثــ ـ ًـرا بالزيــ ــادة فــ ــي تعويضــ ــات

العامليـــــن والمنافـــــع االجتماعيـــة والمصروفـــــات األخـــــرى
حيــ ــث كان أكثــ ــر القطاعــ ــات تأث ـ ًـرا قط ــاع التعليــ ــم ،والصحــ ــة

والتنميــ ــة االجتماعيــ ــة بنس ــبة  % 6.8و % 8.6علــ ــى التوالــ ــي،

مقارنــ ــة بمــ ــا ُقــ ــدر لهــ ــا بدايــ ــة العــ ــام ،ويعــ ــود هــ ــذا التباي ــن

إلــ ــى صــ ــرف بــ ــدل غــ ــاء المعيشــ ــة للموظفيــ ــن ومســ ــتفيدي
الضمـــــان االجتماعـــــي كمـــا أســـلفنا ســـابقاً .

إجمالــ ــي اإلصــ ــدارات المتوقــ ــع بنهايــ ــة العــ ــام حوالــ ــي 120

مليــــار ريــــال ( 48.7مليــــار ريــــال صكــــوك محليــــة ،ونحــو 71.3
مليـــــار ريـــــال مـــا بيـــن صكـــــوك وســـــندات خارجيـــــة ،وإعـــــادة
تمويــــل للقــــرض الدولــــي المجمــــع) .ويتوقــع أن يبلــــغ إجمالــي

الســــحب مــــن االحتياطــــي حتــــى نهايــــة العــــام حوالــــي 55.9

مليـــــار ريـــــال ،وذلـــك بهـــدف تمويـــــل العجـــــز وإطـــاق حـــــزم

التحفيــ ــز ورفــ ــع رأس م ــال بعــ ــض صناديــ ــق التنميــ ــة ،ويمثــ ــل

المبلــــغ المســــحوب مــــن االحتياطي أقــــل مــــن المبلــــغ المقــــدر

فــــي الميزانيــــة ،مليــــار بســــبب انخفــــاض العجــــز عــــن المقــــدر،
كمــا تــم ســداد مدفوعــات أصــل الديــن بحوالــي  3مليــار ريــال،
ونتيج ــة لم ــا تق ــدم ،يتوقــ ــع أن يبلــ ــغ إجمالــ ــي الديــ ــن العــ ــام
 560مليــ ــار ريــ ــال بنهاي ــة  2018أي مــ ــا يعــ ــادل  % 19.1مــ ــن

الناتــ ــج المحلــ ــي اإلجمالــ ــي ،مقارنــ ــة بم ــا مق ــداره  443ملي ــار
ريــال أو يعــــادل نحــــو  % 17.2مــــن الناتــــج المحلــــي اإلجمالــــي

للعـــــام  .2017وتأتـــي سياســـة التمويـــل هـــذه متوافقـــة مـــع

وفيمـــا يخـــص سياســـات التمويـــل وإدارة الديـــن العـــام،

توجهــــات وزارة الماليــــة فيمــا يخــص إدارة الديــــن العــــام فــــي

تموي ــل متباين ــة تش ــتمل عل ــى إص ــدار أدوات الديــ ــن الداخلي ــة

المـــــدى وخطـــــة ســـــنوية لالقتـــراض لتأميـــــن االحتياجـــــات

فقـــد واصـــت وزارة الماليـــــة سياســـــتها فـــي انتهـــاج طـــرق
والخارجيـــة والســـــحب مـــــن ودائـــــع الحكومـــــة واالحتياطـــي

العــ ــام للدولــ ــة ،لتمويــ ــل عجــ ــز الميزانيــ ــة خــ ــال عــ ــام .2018

إصــدار صكــــوك وســــندات بمقــدار  108.6مليــــار ريــــال وذلــــك

حتــــى شــــهر ســــبتمبر مــــن العــــام ،حيــث مــن المتوقــع أن يبلــــغ
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المــ ــدى المتوســ ــط .حي ــث ت ــم وضــ ــع اســ ــتراتيجية متوســ ــطة

التمويلي ــة للمملكــ ــة وضمــ ــان وصــ ــول المملكــ ــة إلــ ــى مص ــادر
التمويـــل العالميـــــة وبأســـعار عادلـــة تتوافـــــق مـــــع التصنيـــف

االئتمانـــي المتميـــز للمملكـــة وسياســـاتها الماليـــة والنقديـــة
ومنهجهـــا فـــي إدارة المخاطـــــر.

زيــادة النشــاط االقتصــادي وتحســن التــزام المكلفيــن وتحســين

آليـــــات التحصيـــــل .ويتوقـــع أن تبلـــــغ الضرائـــب علـــى الدخـــل
واألربــاح والمكاســب الرأســمالية نحــو  15.8مليــــار ريــــال فــي عــام
 2019بانخف ــاض مق ــداره  % 2.1ع ــن المتوق ــع تحصيل ــه فــي ع ــام
 2018بســــبب تحصيــــل مســــتحقات لســــنوات .2018

إجمالـــــي

أمـــا الضرائـــب علـــى الســـلع والخدمـــات فيتوقـــع أن تصـــل إلـــى

اإلصـــــدارات

 132ملي ــار ري ــال بزي ــادة مقداره ــا  % 16.4ع ــن المتوق ــع تحصيل ــه

مليـــــار

يتوقــع أن تبلــغ حصيلــة ضريبــــة القيمــــة المضافــــة إلــى  47مليــار

صكـــــوك محليـــــة ،ونحـــو

أمـــا الضريبـــة علـــى الســـلع االنتقائيـــة التـــي تـــم تطبيقهـــا علـــى

بيـــن صكـــــوك وســـــندات

فيقــدر لهــا أن تبلــغ  10مليــار فــي عــام  2019مقارنــة ب  12مليــار

تمويــــل للقــــرض الدولــــي

المالــــي علــــى الوافديــــن مبلغ  56.4مليــــار ريــــال مقابل  28مليار

المتوقــــع بنهايــــة العــــام

فـــي عـــام  .2018وضمـــن الضرائـــب علـــى الســـلع والخدمـــات

ريــــال ( 48.7مليــــار ريــــال

ريـــال مقابـــل  45.6مليـــار ريـــال تـــم تحصيلهـــا فـــي عـــام .2018

 71.3مليـــــار ريـــــال مـــا

“المشــروبات الغازيــة ،ومشــروبات الطاقــة ،والتبــغ ومشــتقاته”

وإعـــــادة

ريال في عام  .2018ويتوقــــع أن تحقــــق اإليــــرادات مــــن المقابــل

حوالـــــي

120

خارجيـــــة،

المجمـــــع).

ري ــال ت ــم تحصيله ــا فــي ع ــام  .2018أم ــا الضرائ ــب عل ــى التج ــارة

والمعام ــات الدولي ــة فيتوق ــع له ــا أن تص ــل  17ملي ــار ري ــال فــي

عــام  2019بزيــادة مقدارهــا  % 6.6عــن عــام  .2018أمــا الضرائــب

األخ ــرى فيتوق ــع له ــا أن تنخف ــض بنس ــبة  % 14.2ع ــن إي ــرادات
الميزانيــة العامة لعام 2019

مــــن المقــــدر أن يبلــــغ عجــــز الميزانيــــة فــــي عــــام  2019نحــــو

 131أو مـــا يعـــادل  % 4.2مـــن الناتـــج المحلـــي اإلجمالـــي،

ع ــام  2018لتبل ــغ  17ملي ــار ري ــال فــي ع ــام  2019ويع ــود التراج ــع
إلــى اس ــتالم مســ ــتحقات لســ ــنوات س ــابقة خ ــال ع ــام .2018

أمـــا اإليـــرادات األخـــرى التـــي تتضمـــن اإليـــرادات النفطيـــة

وبانخفـــــاض مقـــداره  0.4نقطـــــة مئويـــــة  % 0.4مـــــن الناتـــــج

فيتوقـــع لهـــا أن تصـــل  791مليـــار ريـــال بمعـــدل نمـــو نســـبته

 ،2018وبانخفـــــاض كبيـــــر عـــــن العجـــــز المتحقـــق فـــــي عـــام

النفطيـــة بمقـــدار  662مليـــار ريـــال بمـــا فيهـــا األثـــر المالـــي

المحلـــــي اإلجمالـــــي االســـمي عـــــن العجـــــز المتوقـــــع لعـــــام

 % 8.5ع ــن ع ــام  .2018حي ــث تش ــتمل المبال ــغ عل ــى اإلي ــرادات

 .2017والـــذي بلـــغ نحـــو  238مليـــار ريـــال أو مـــا نســـبته 9.3

لتصحيـــح أســـعار الطاقـــة.

المالــي الحكوم ــي المق ــدر لع ــام  2019إلــ ــى ارتفــ ــاع إجمالــ ــي

وفي المقابل فيقــــدر أن يبلــــغ اإلنفــــاق الحكومــــي الــــذي يعــــد

 %مــــن الناتــــج المحلــــي اإلجمالــــي .ويعــود التحســن فــي األداء

اإليـــــرادات  2019المقـــدر نموهـــا بنحـــو  % 9.0عـــن المقـــدار
الفعلــي المتوقــع للعــام  2018مــع اســــتمرار تطبيــق اإلجــراءات

أحــ ــد المحــ ــركات الرئيســ ــة لالقتص ــاد نحــ ــو  1,106ملي ــار ري ــال

خ ــال ع ــام  2019مرتفع ــاً ع ــن األنف ــاق الفعل ــي فــي ع ــام 2018

اإلصالحية لتنميــــة اإليــــرادات وتنويــــع مصادرهــــا ،بينمــــا تقــــدر

بنســـبة  .%7.3يقـــــدر إجمالـــــي اإلنفـــــاق فـــــي ميزانيـــــة 2018

األصــ ــول غيــ ــر الماليــ ــة (اإلنفــ ــاق الرأســ ــمالي) بنس ــبة % 19.9

فـــــي اإلنفـــــاق علـــــى مخصصـــــات مبـــــادرات برامـــــج تحقيـــــق

الزيــــادة فــــي النفقــــات بنحــــو  % 7.3ومــــن ضمنها زيــــادة فــــي
مقارنـــــة باإلنفـــاق الفعلـــي المتوقـــع للعـــــام .2018

تشــــير التقديــــرات إلــى أن إجمالــــي اإليــرادات ســتكون حوالــي

 975مليــــار ريــــال فــــي عــــام  2019بزيــادة نســبتها  % 9.0عــن
الفعل ــي المتوق ــع ع ــام  2018فــي المائ ــة .ويتوق ــع أن تســ ــجل

الحصيلــ ــة مــ ــن الضرائــ ــب نح ــو  183ملي ــار ري ــال بمع ــدل نم ــو

نس ــبته  % 10.8ع ــن الفعل ــي المتوق ــع فــي ع ــام  ،2018نتيجــ ــة

مــــن إجمالــــي الناتــــج المحلــــي بنســبة  ،% 5.1ويتيــــح التوســــع
رؤيــــة المملكــــة ،والتوســــع فــــي اإلنفــــاق ذي األثــــر االجتماعــي
وزيــــادة اإلنفــــاق االســــتثماري الهــــادف إلــــى تحفيــــز النشــــاط

االقتصــادي وتطويــر البنيــة التحتيــة بمــا ينعكــس علــى زيــادة
النشــــاط االقتصــادي للقطــــاع الخــــاص وتوفيــــر فــــرص العمــــل.

وضمـــن هـــذه النفقـــات يتوقـــع أن تبلـــغ النفقـــات التشـــغيلية

فـــي عـــام  2019نحـــو  860مليـــار ريـــال بزيـــــادة نســـبتها % 4.2
عـــن مســـتواها الفعلـــي فـــي عـــام .2018
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وتهـــــدف السياســـــة الماليـــــة خــــال العـــــام القـــــادم وفـــــي

وضمـــن هـــذه األبـــواب جميعـــاً  ،رصـــدت الميزانيـــة العامـــة مـــا

ذات العائــــد االجتماعــي واالقتصــــادي فيمــــا يخــــص النفقــــات

مقـــداره  205مليـــار ريـــال فـــي ميزانيـــة عـــام  2018أي بزيـــادة

المــ ــدى المتوســ ــط إلــ ــى التركيــ ــز علــ ــى أولويــ ــات اإلنفــ ــاق
التشــ ــغيلية مثــ ــل خطــ ــة تحفيــ ــز القطــ ــاع الخــ ــاص ،وبرنامــ ــج

حســ ــاب المواطــ ــن ،وبرامــ ــج تحقيــ ــق رؤيــ ــة المملكــ ــة 2030
مــ ــع الحفــ ــاظ علــ ــى هــ ــدف رفــ ــع كفــ ــاءة اإلنفــ ــاق .ويشــ ــكل

ب ــاب تعويض ــات العاملي ــن حوالــي  % 53م ــن أجمالــي النفق ــات
التشـــغيلية أو مـــا مقـــداره  456مليـــار ريـــال .كمـــــا يشـــــهد

اإلنفــــاق علــــى بــــاب الســــلع والخدمــــات ارتفاعاً بنحــــو % 25.5

عــن اإلنفــاق فــي هــذا البــاب فــي عــام  2018مدفوعــاً باإلنفــــاق
علـــــى برامـــــج تحقيـــــق الرؤيـــــة .كمـــا ارتفعـــت تقديـــــرات
اإلعانــ ــات بنســ ــبة  % 174لتص ــل إلــى  32ملي ــار ري ــال فــي ع ــام

 2019وذلــــك لالستمرار فــــي تمويــــل بعــــض البرامــــج كخطــــة
تحفيــــز القطــــاع الخــــاص والتــــي تهــــدف إلــــى تعزيــــز وزيــــادة

مشــ ــاركة هــ ــذا القطــ ــاع وكذلــ ــك برنامــ ــج حســ ــاب التــ ــوازن.

وفيمـــا يتعلـــق بالنفقـــات مســـتوى القطاعـــات فـــي ميزانيـــة

 2019فقـــد بلغـــت مخصصـــات قطـــاع التجهيـــزات األساســـية
والنقـــل حوالـــي  70.2مليـــار ريـــال ،وخصصـــت الميزانيـــة مبلـــغ

 131.4مليـــار ريـــال لقطـــاع المـــوارد االقتصاديـــة .أمـــا قطـــاع
الصحـــة والتنميـــة االجتماعيـــة ،فقـــد تضمنـــت ميزانيـــة عـــام

 2019مـــا مقـــداره  172مليـــار ريـــال لهـــذا القطـــاع المحـــوري،

كمـــا رصـــدت مبلـــغ  192.8مليـــار ريـــال لقطاعـــات التعليـــم
العـــام والتعليـــم العالـــي والتدريـــب .أمـــا قطاعـــات الدفـــاع
واألمـــن والخدمـــات البلديـــة واإلدارة العامـــة فقـــد خصصـــت
له ــا ميزاني ــة ع ــام  2019م ــا مق ــداره عل ــى التوالــي  191ملي ــار

ريــال و 103مليــار ريــال و 62مليــار ريال و 28مليار ريال.
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مقـــداره  248مليـــار ريـــال للنفقـــات الرأســـمالية مقارنـــة بمـــا
نســـبتها .% 19.9

إجمالــ ــي اإلصــ ــدارات المتوقــ ــع بنهايــ ــة العــ ــام حوالــ ــي 120

مليــــار ريــــال ( 48.7مليــــار ريــــال صكــــوك محليــــة ،ونحــو 71.3
مليـــــار ريـــــال مـــا بيـــن صكـــــوك وســـــندات خارجيـــــة ،وإعـــــادة
تمويــــل للقــــرض الدولــــي المجمــــع) .ويتوقــع أن يبلــــغ إجمالــي

الســــحب مــــن االحتياطــــي حتــــى نهايــــة العــــام حوالــــي 55.9

مليـــــار ريـــــال ،وذلـــك بهـــدف تمويـــــل العجـــــز وإطـــاق حـــــزم
التحفيــ ــز ورفــ ــع رأس م ــال بعــ ــض صناديــ ــق التنميــ ــة ،ويمثــ ــل

المبلــــغ المســــحوب مــــن االحتياطي أقــــل مــــن المبلــــغ المقــــدر
فــــي الميزانيــــة ،مليــــار بســــبب انخفــــاض العجــــز عــــن المقــــدر،
كمــا تــم ســداد مدفوعــات أصــل الديــن بحوالــي  3مليــار ريــال،

ونتيج ــة لم ــا تق ــدم ،يتوقــ ــع أن يبلــ ــغ إجمالــ ــي الديــ ــن العــ ــام
 560مليــ ــار ريــ ــال بنهاي ــة  2018أي مــ ــا يعــ ــادل  % 19.1مــ ــن

الناتــ ــج المحلــ ــي اإلجمالــ ــي ،مقارنــ ــة بم ــا مق ــداره  443ملي ــار
ريــال أو يعــــادل نحــــو  % 17.2مــــن الناتــــج المحلــــي اإلجمالــــي

للعـــــام  .2017وتأتـــي سياســـة التمويـــل هـــذه متوافقـــة مـــع

توجهــــات وزارة الماليــــة فيمــا يخــص إدارة الديــــن العــــام فــــي
المــ ــدى المتوســ ــط .حي ــث ت ــم وضــ ــع اســ ــتراتيجية متوســ ــطة

المـــــدى وخطـــــة ســـــنوية لالقتـــراض لتأميـــــن االحتياجـــــات
التمويلي ــة للمملكــ ــة وضمــ ــان وصــ ــول المملكــ ــة إلــ ــى مص ــادر
التمويـــل العالميـــــة وبأســـعار عادلـــة تتوافـــــق مـــــع التصنيـــف

االئتمانـــي المتميـــز للمملكـــة وسياســـاتها الماليـــة والنقديـــة
ومنهجهـــا فـــي إدارة المخاطـــــر.

األفاق االقتصاديــة والمالية لعام 2019

يتوق ــع اس ــتمرار تحس ــن المؤش ــرات االقتصادي ــة الكلي ــة خ ــال

ولزيـــــادة اســـــتثمارات القطـــــاع الخـــــاص واســـــتقطاب

الميزاني ــة الحكومي ــة لع ــام  ،2019والتــي تركــ ــز فــي تفاصيله ــا

العديــــد مــــن المبــــادرات واســــتحداث أنظمــــة تســــتهدف مــــن

عـــام  2019مدفوعـــة بحجـــم اإلنفـــاق القياســـي التـــي تضمنتـــه

علـــــى اإلنفـــــاق االســـــتثماري ،مـــع اســـتمرار تبنـــي برامـــــج

اإلصــاح االقتصــــادي بمــا يكفــل تحفيــــز القطــــاع الخــــاص ،إلــى
جانـــب اســـتمرار المبـــــادرات والبرامـــج التـــي ترمـــي إلـــى دعـــــم

األســ ــر والمواطنيــ ــن المســ ــتحقين .كم ــا وتســ ــتمر الحكومــ ــة

فــ ــي س ــن التش ــريعات ووض ــع األط ــر القانوني ــة الهادف ــة إلــى
تنميـــة وتهيئـــــة منـــــاخ األعمـــــال المحفـــز للنمـــو االقتصـــادي

المس ــتدام والداع ــم ل ــدور القطــ ــاع الخــ ــاص بم ــا يكف ــل زي ــادة

مســـاهمته فـــي النمـــو االقتصـــادي وخلـــــق فـــــرص العمـــــل
للمواطنيـــــن .وتشـــــير التقديـــــرات إلـــى تســـارع نمـــــو الناتـــــج
المحلــ ــي اإلجمالــ ــي باألس ــعار الثابت ــة بنس ــبة  % 2.6فــي ع ــام

 2019مقارنـــة بنمـــو يقـــدر بمعـــدل  % 2.3فـــي عـــام .2018

ويأتــي ه ــذا النم ــو مدفوع ــاً بنم ــو القطاعيــ ــن النفطــ ــي وغيــ ــر

النفطـــــي .بمعـــدل  % 2.4و % 2.8علـــى التوالـــي.

ومـــــن المنتظـــــر أن يســـــمح التحســـــن فـــــي منـــــاخ األعمـــــال
وزيـــــادة الفـــــرص االســـــتثمارية المتاحـــــة بزيـــــادة مشـــــاركة

القطــ ــاع الخــ ــاص وتســ ــارع نمــ ــوه ،حيــ ــث تعمــ ــل الحكومــ ــة

علـــــى عـــــدد مـــــن اإلصالحـــات االقتصاديـــــة تشـــــمل تحفيـــــز
االســـــتثمار وتعزيـــــز ثقـــــة المســـــتثمرين ،وتبنـــي عـــدد مـــن

برامــــج التخصيــــص ،هــذا باإلضافــة إلــى زيــادة كفــاءة اإلنفــــاق
الرأســـــمالي الموجـــــه بنـــــاء علـــــى المســـــاهمة االقتصاديـــــة

وعلـــــى المشـــــاريع الحيويـــــة ،باإلضافـــــة إلـــــى حـــــزم تحفيـــــز

القطـــــاع الخـــــاص ،وتنميـــــة قطاعـــــات وأنشـــــطة اقتصاديـــــة

جديــــدة ،باإلضافــــة إلــــى الــدور الفاعــــل لصنــدوق االســتثمارات

العامــــة فــــي دفــــع التنميــة االقتصاديــــة وحســن إدارة وتنميــة
أصــ ــول المملكــ ــة علــ ــى المــ ــدى المتوســ ــط والطويــ ــل ورفــ ــع

مســــتويات اإلنتاجيــــة ،وغيرهــــا مــــن المبــــادرات التــــي تهــــدف
إلــ ــى تحقيــ ــق رؤيــ ــة المملكــ ــة .2030

إلـــــى جانـــــب النمـــــو المتوقـــــع فـــــي عـــــدد مـــــن القطاعـــــات
واألنشــ ــطة االقتصاديــ ــة اإلنتاجيــ ــة والخدميــ ــة ،فــ ــإن برامــ ــج
تحقيــ ــق رؤيــ ــة المملكــ ــة  2030تركــ ــز علــ ــى تطويــ ــر ورفــ ــع

معــ ــدالت نمــ ــو بعــ ــض القطاعــ ــات الرئيســ ــة والجديــ ــدة مثــ ــل
الصناعــ ــة والتعديــ ــن إضافــ ــة إلــ ــى القطــ ــاع المالــ ــي وقطــ ــاع

الخدمــ ــات خاصــ ــة الســ ــياحة والترفيــ ــه .وينتظــ ــر أن يتحقــ ــق
أثــــر إيجابــــي مــــن بعــــض هــــذه البرامــــج فــــي األجــــل القصيــــر

االســـــتثمارات األجنبيـــــة ،تعمـــل الحكومـــــة علـــــى تطبيـــــق
خاللهــــا العديــــد مــــن القطاعــات .فمــن أجــــل تحســين القطــاع
المالــــي ،قــــام صنــــدوق االســــتثمارات العامــــة بإنشــــاء شــــركة

إلعــ ــادة تمويــ ــل الرهــ ــون العقاريــ ــة ،وتــ ــم تــ ــداول الســ ــندات
الحكوميــــة فــــي ســــوق األوراق الماليــــة الســــعودي “تــداول”،

وتعييـــــن متعامليـــــن أولييـــــن مـــــن المؤسســـــات الماليـــــة
المحليــــة لتفعيــــل تــــداول وتوزيــع األوراق الماليــــة الحكوميــة
لتنويـــــع أدوات االســـــتثمار المحلـــــي.

كمــ ــا شــ ــهدت البيئــ ــة القانونيــ ــة تنظيمــ ــات جديــ ــدة تحفــ ــز
االســ ــتثمار األجنبــ ــي ،إذ تــ ــم تخفيــ ــض الحــ ــد األدنــ ــى لحجــ ــم
األصـــــول التـــــي يجـــــب أن يمتلكهـــــا المســـــتثمرون األجانـــــب

للســـــماح لهـــــم بالتـــداول فـــي الســـــوق الماليـــة ،والســـــماح
للشــ ــركات األجنبي ــة ضم ــن معايي ــر مح ــددة بامت ــاك شــ ــركات

هندســــية بملكيــة تامــة ،كمــا تــم إقــرار الســماح للمســتثمرين
األجانــ ــب باالســ ــتثمار فــ ــي عــ ــدة قطاعــ ــات جديــ ــدة ،تتضمــ ــن

خدمــــات مكاتــــب االســــتقدام ،والخدمــات الصوتيــــة والمرئيــة،

وخدمــــات النقــــل البــــري ،وخدمــات السمســــرة للعقــار ،إضافــة
إلـــــى تمديـــــد مـــــدة تراخيـــــص االســـــتثمار األجنبـــــي لخمـــــس

ســــنوات بــــد ًال مــــن ســــنة واحــــدة كمــــا فــــي الســــابق.

وضمـــــن مبـــــادرات تســـــهيل بـــــدء وممارســـــة األعمـــــال ،تـــــم

البــ ــدء بمراجعــ ــة العقبــ ــات التنظيميــ ــة والتشــ ــريعية وإيجــ ــاد
حلــــول مــــن شــــأنها التغلــــب علــــى تلــــك العقبــــات ،باإلضافــــة

إلــ ــى الموائمــ ــة بيــ ــن السياســ ــات المخطــ ــط لهــ ــا والمعلنــ ــة
وتوضيـــــح التوجهـــــات القادمـــــة بصـــــورة أفضـــــل فـــــي إطـــــار
توقــ ــع
حوكمــ ــة السياســ ــات ليســ ـ َ
ـهل علــ ــى القطــ ــاع الخــ ــاص ّ
المتغيــ ــرات ،كذلــ ــك تــ ــم إطــ ــاق برنامــ ــج «مــ ــراس» الــ ــذي
يمكـــــن المســـــتثمر خــــال يـــــوم واحـــــد فقـــــط االنتهـــاء مـــــن
ّ

متطلبــــات بــــدء العمــــل التجــــاري مــــن خالل منصــــة إلكترونيــة
موحـــــدة تربـــــط قطاعـــــات األعمـــــال بالجهـــــات الحكوميـــــة.

كمــ ــا تــ ــم بــ ــدء العمــ ــل بالتراخيــ ــص الرقميــ ــة فيمــ ــا يخــ ــص
االســــتثمارات األجنبيــــة وتقليــــص مــــدة اســــتخراج التراخيــــص
ألقــ ــل مــ ــن ثــ ــاث ســ ــاعات ،باإلضافــ ــة إلــ ــى إصــ ــدار والبــ ــدء

فــ ــي إعــ ــداد اللوائــ ــح التنظيميــ ــة لنظــ ــام اإلفــ ــاس ونظــ ــام
الشــ ــركات واالمتي ــاز التجــ ــاري علــ ــى ســ ــبيل المثــ ــال.

ولكــــن يتوقــــع أن يكــــون األثــــر األكبــــر على المدى المتوســــط

والطوي ــل مــ ــع اكتم ــال تنفيــ ــذ هــ ــذه البرامــ ــج.

بنك الرياض
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كمـــــا قامـــــت الحكومـــــة بتأســـــيس «صنـــــدوق التنميـــــة

وبالتزامــــن مــــع مبــــادرات تمولهــــا الحكومــــة لتحســــين مســــار

والبنــــوك التنمويــــة فــــي المملكــــة وتعزيــــز االســــتدامة لتلــك

كإجــ ــراء دعــ ــم لمســ ــاندة المواطنيــ ــن والتخفيــ ــف مــ ــن اآلثــ ــار

الوطنــــي» والــــذي يهــــدف إلــى رفــع مســــتوى أداء الصناديــق

الصناديـــــق لتكـــــون محققـــــة للغايـــــات المنشـــــودة منهـــــا،

لمـــــا يخـــــدم أولويـــــات التنميـــــة واالحتياجـــــات االقتصاديـــــة
عــ ــن طريــ ــق تحقيــ ــق التكامــ ــل والتنســ ــيق بيــ ــن الصناديــ ــق

التنمويـــــة ورفـــــع كفـــــاءة التمويـــــل واإلقـــــراض التنمـــــوي،
مــ ــن أجــ ــل تلبيــ ــة تطلعــ ــات المواطنيــ ــن والقطــ ــاع الخــ ــاص

والمســـــاهمة فـــــي التنميـــــة االقتصاديـــــة للمملكـــــة .كمـــــا

ســـــيقوم صنـــــدوق التنميـــــة الوطنـــــي باإلشـــــراف علـــــى
الصناديــــق والبنــــوك التنمويــــة (صنــــدوق التنميــــة العقاريــــة،

والصنـــــدوق الســـــعودي للتنميـــــة ،وصنـــــدوق التنميـــــة

الصناعيــ ــة الســ ــعودي ،وصنــ ــدوق التنميــ ــة الزراعيــ ــة ،وبنــ ــك
التنميــ ــة االجتماعيــ ــة ،وصنــ ــدوق تنميــ ــة المــ ــوارد البشــ ــرية)،
كمرحلـــــة أوليـــــة وســـــيقوم الصنـــــدوق بمتابعـــــة أداء تلـــــك

الصناديــ ــق وتحســ ــين توزيــ ــع األمــ ــوال بينهــ ــا وربطهــ ــا مــ ــع

ســـــتضم الصناديـــــق
أهـــــداف رؤيـــــة المملكـــــة  .2030كمـــــا
ُ

والبنـــــوك التنمويـــــة األخـــــرى علـــــى عـــــدة مراحـــــل ليكـــــون
صنــ ــدوق التنميــ ــة الوطنــ ــي ه ــو المحــ ــرك الرئي ــس لتخصي ــص
وصـــــرف األمـــــوال التنمويـــــة فـــــي المملكـــــة.

tكذلـــــك اهتمـــــام الحكومـــــة بالـــــدور الحيـــــوي للمنشـــــآت

الصغيـــــرة والمتوســـــطة وتشـــــمل مبـــــادرة اســـــترداد مبالـــــغ
الرســـــوم الحكوميـــــة المدفوعـــــة مـــــن هـــــذه المنشـــــآت،
كمـــــا تـــــم إنشـــــاء «صنـــــدوق الصناديـــــق» لالســـــتثمار فـــــي
رأس المــ ــال الجــ ــريء ،وكذلــ ــك تــ ــم إعــ ــادة هيكلــ ــة برنامــ ــج

تمويــ ــل المنشــ ــآت الصغيــ ــرة والمتوســ ــطة (برنامــ ــج كفالــ ــة)،

وإنشــــاء صنــــدوق اســــتثماري لدعــــم االســتثمار فــــي المشــاريع

الصغيــــرة والمتوســــطة ،باإلضافــــة إلــــى تشــــجيع ودعــــم عمــــل
المــ ــرأة وتحســ ــين ظــ ــروف العمــ ــل الخاصــ ــة بهــ ــن.

كمـــــا يتوقـــــع أن يســـــهم التحفيـــــز واإلنفـــــاق الحكومـــــي

تصحيــــح الدعــم وتوجيهــــه لمســتحقيه مثــل حســاب المواطــن
المحتملــ ــة لتطبيــ ــق بعــ ــض اإلجــ ــراءات التصحيحيــ ــة يتوقــ ــع
أن يســـــتمر نمـــــو االســـتهالك الخـــــاص الحقيقـــــي بمعـــــدالت

إيجابيــــة أعلــــى.

كذلــــك االســــتمرار فــــي تنفيــــذ خطــــط تحفيــــز القطــاع الخــاص

بميزانيــــة  2019وعلــــى المــدى المتوســــط لضمــان اســتمرارية
نمــ ــو وتطــ ــور القط ــاع الخ ــاص أثنــ ــاء اإلصالح ــات االقتصادي ــة،

وتســــريع هــــذا النمــــو ليتماشــى مــع تطلعــات رؤيــــة المملكــة

 ،2030كذلــــك توفيــــر الدعــــم الــــازم لتســهيل اعتماد القطــــاع
الخــــاص معاييــــر أعلــــى فــــي مجــــال كفــــاءة الطاقــــة باإلضافــة

إلــــى رفــــع تنافســــية مخرجــــات المحتــــوى المحلــــي مــــن خــال
رفـــــع جـــــودة المنتجـــــات والخدمـــــات ورفـــــع كفـــاءة اإلنتـــــاج

ولعــــل مــــن أهــــم مبــادرات تحفيــز القطــــاع الخــاص تلــك التــي
تهتــــم بتحفيــــز الصــــادرات والصناعــــة باإلضافــــة إلــــى مبــــادرة
صنــ ــدوق دعــ ــم المشــ ــاريع والقــ ــروض الســ ــكنية المدعومــ ــة
للعســــكريين فــــي الخدمــــة.

باإلضافــ ــة إلــ ــى برنامــ ــج التخصيــ ــص المعنــ ــي بنقــ ــل ملكيــ ــة

بعــ ــض األصــ ــول المملوكــ ــة إلــ ــى القطــ ــاع الخــ ــاص أو إســ ــناد
بعــ ــض الخدمــ ــات الحكوميــ ــة للقطــ ــاع الخــ ــاص ،حيــ ــث بــ ــدأ

العمــــل فعليــاً علــــى إنجــــاز بعــــض المبــــادرات (مثــــل األنديــــة
الرياضيـــــة ،ومطاحـــــن الدقيـــــق فـــــي المؤسســـــة العامـــــة
للحبــــوب ،ومشــــروعات تحليــــة ومعالجــة صــرف صحــي جديــدة

فـــــي وزارة البيئـــــة والميـــــاه والزراعـــــة والمؤسســـــة العامـــــة
لتحليـــــة الميـــــاه المالحـــــة) هـــــذا باإلضافـــــة إلـــــى تخصيـــــص
بعــــض أصــول صنــدوق االســــتثمارات العامــــة وإتاحــــة األصــــول

العقاريـــــة العامـــــة الســـــتخدام القطـــــاع الخـــــاص وتحويـــــل
الموانــ ــئ إلــ ــى شــ ــركات .وســ ــوف تســ ــهم تلــ ــك اإلصالح ــات

فــــي دعــــم نمــــو االقتصــــاد الوطنــــي بشــكل صحــــي ومســتدام

الرأســـــمالي فـــــي ارتفـــاع معـــــدالت النمـــــو االقتصـــــادي

لتحقيــ ــق أهــ ــداف رؤيــ ــة المملكــ ــة .2030

بعـــــض اإلجـــــراءات اإلصالحيـــة حيـــــث تقـــــدر زيـــــادة اإلنفـــــاق

وبنـــاء علـــى كل مـــا تقـــدم فمـــن المتوقـــع أن ينمـــو الناتـــج

الحقيقــ ــي فــ ــي عــ ــام  2019وتحييــ ــد اآلثــ ــار المترتبــ ــة علــ ــى

الحكومـــي الرأســـــمالي للعـــام  2019بنحـــو  % 19.9مقارنـــة

بالعــــام الســــابق ،وكذلــــك اســتمرار معــــدالت النمــو اإليجابيــة
لالســــتثمار واالســتهالك الخــــاص فــي عــام  .2019كمــــا يتوقــــع
أن يحقــــق االســــتثمار الخــــاص معــدالت نمــــو إيجابيــة متزايــدة

بــــدء مــــن عــــام  2019وصــــو ًال إلــــى عــــام  2023مدفوعاً باآلثــار

اإليجابيــ ــة لبرامــ ــج الرؤيــ ــة.
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المحل ــي اإلجمال ــي باألس ــعار الثابت ــة بنس ــبة  % 2.6خ ــال ع ــام

 ،2019أن يســـتمر بالنمـــو بنســـبة تـــراوح  3فـــي المائـــة فـــي
الســـنوات الالحقـــة .ويمكـــن أن تتحقـــق نســـب النمـــو هـــذه
بفع ــل النم ــو المتوق ــع فــي القط ــاع غي ــر النفط ــي بنس ــبة 2.8

 %فـــي عـــام  ،2019وذلـــك أثـــر نمـــو الناتـــج المحلـــي للقطـــاع
الخ ــاص غي ــر النفط ــي بنس ــبة  % 2.6ونم ــو القط ــاع الحكوم ــي

غي ــر النفطــي بنس ــبة  .% 2.9أم ــا القط ــاع النفطــي فيتوق ــع ل ــه

أن يتســـارع النمـــو بـــه باألســـعار الثابتـــة بنســـبة  .%2.4وذلـــك

نتيجـــة لتوقـــع ارتفـــاع الودائـــع تحـــت الطلـــب بمعـــدل % 4.4

اتفـــاق أوبـــك  +خفـــض اإلنتـــاج .حيـــث تفتـــرض التوقعـــات أن

المقدم ــة للقط ــاع الخ ــاص ،فيتوق ــع له ــا أن تنم ــو أيض ــا بنس ــبة

للبرمي ــل فيم ــا يتوق ــع أن يس ــتقر إنت ــاج الس ــعودية م ــن النف ــط

لـــه أن يســـتمر بحـــدود  %2.3خـــال عـــام  .2019فيمـــا يتوقـــع

بافتـــراض أن أســـعار النفـــط ســـترتفع خـــال عـــام  ،2019بعـــد

ونم ــو إجمال ــي الودائ ــع بمع ــدل  .% 3.4أم ــا أجمال ــي الق ــروض

ببل ــغ مع ــدل أس ــعار النف ــط خ ــال الع ــام  2019نح ــو  69دوالر

 %3.3فــي عــام  .2019وفيمــا يتعلــق بمعــدل التضخــم فيتوقــع

الخـــام بحـــدود  10.0مليـــون برميـــل يوميـــا خـــال العـــام.

لمعـــدل البطالـــة بيـــن الســـعوديين أن يتراجـــع بشـــكل طفيـــف

وفـــي مجـــال السياســـة النقديـــة يتوقـــع أن تواصـــل مؤسســـة

النق ــد العربــي الس ــعودي تنفي ــذ سياس ــة نقدي ــة متوازن ــة خ ــال

عـــام  ،2019متماشـــية مـــع التطـــورات االقتصاديـــة المحليـــة
والدوليـــة ولدعـــم البنـــوك المحليـــة ألداء دورهـــا التمويلـــي
فـــي دعـــم مختلـــف القطاعـــات االقتصاديـــة ،ولمواكبـــة
التطـــورات االقتصاديـــة الدوليـــة .وعليـــة فمـــن المتوقـــع أن
تس ــتمر مؤسس ــة النق ــد فــي تتب ــع إج ــراءات البن ــك االحتياط ــي
الفيدرالــي بخص ــوص رف ــع أس ــعار الفائ ــدة .حي ــث م ــن المتوق ــع

أن يقـــوم البنـــك االحتياطـــي الفيدرالـــي برفـــع أســـعار الفائـــدة

مرتيـــن خـــال عـــام  2019بواقـــع  25نقطـــة أســـاس فـــي كل

نتيجـــة لتراجـــع معـــدل البطالـــة بيـــن النســـاء .حيـــث يتوقـــع أن

يتراجـــع معـــدل البطالـــة بيـــن الســـعوديين إلـــى نحـــو %12.8
مـــن المعـــدل الحالـــي البالـــغ  .% 12.9وبالنســـبة للقطـــاع

الخارجـــي فيتوقـــع أن يحقـــق ميـــزان الحســـاب الجـــاري فائضـــاً

بمق ــدار  276ملي ــار ري ــال فــي ع ــام  2019أو م ــا نس ــبته % 8.8
م ــن النات ــج المحل ــي اإلجمالــي .أم ــا العج ــز المالــي فيتوق ــع ل ــه

أن يس ــتمر بالتقل ــص خ ــال ع ــام  2019ليتراج ــع إلــى نح ــو 131

ملي ــار ري ــال أو م ــا نس ــبته  %4.2م ــن النات ــج المحل ــي اإلجمالــي،
وأن يســـتمر الديـــن العـــام باالرتفـــاع ليبلـــغ  678مليـــار ريـــال أو

مـــا نســـبته  %21.7مـــن الناتـــج المحلـــي اإلجمالـــي.

مـــرة لتســـتقر بنهايـــة عـــام  2019عنـــد  3.0بالمائـــة ،ويتوقـــع

وتتأثــ ــر تقديــ ــرات عــ ــام  2019بعــ ــدة عوامــ ــل مــ ــن أهمهــ ــا

اتفاقيـــة إعـــادة الشـــراء وإعـــادة الشـــراء المعاكـــس بمقـــدار

العالمـــــي وعلـــــى التجـــــارة الدوليـــــة وتطبيـــــق برامـــــج

للريـــال بهامـــش مقبـــول فـــوق أســـعار الفائـــدة علـــى الـــدوالر.

لهـــــا .ويمكـــــن أن ترتفـــــع معـــــدالت النمـــــو بشـــــكل أكبـــــر

الشـــراء إلـــى  3.50بالمائـــة ،معـــدل اتفاقيـــة إعـــادة الشـــراء

مـــــن القطـــــاع الخـــــاص لإلصالحـــات التـــــي يجـــــرى تنفيذهـــــا

أن تقـــوم مؤسســـة النقـــد العربـــي الســـعودي برفـــع معـــدل

أداء ســـــوق النفـــــط وأثـــــره علـــــى تطـــــورات االقتصـــــاد

 25نقط ــة أس ــاس ل ــكل منهم ــا حت ــى تحتف ــظ أس ــعار الفائ ــدة

التصحيـــــح االقتصـــادي وفـــق المســـــار الزمنـــــي المخصـــــص

حي ــث يتوق ــع أن ترف ــع مؤسس ــة النق ــد مع ــدل اتفاقي ــة إع ــادة

مـــــن التقديـــــرات الحاليـــــة مـــــع حـــــدوث اســـــتجابة أعلـــــى

المعاكـــس إلـــى  3.0بالمائـــة.

والفــ ــرص المتاحــ ــة ،ووفق ــاً لمعــ ــدالت تنفيــ ــذ العديــ ــد مــ ــن

أمـــا فيمـــا يخـــص الســـيولة فيتوقـــع أن يرتفـــع عـــرض النقـــود

بمفهومـــه الواســـع (ن )3بنحـــو  % 3.5خـــال عـــام 2019

المشــــروعات التــــي تقــــوم الحكومــــة بتمويلهــــا ،واســــتغالل
الطاقــ ــات الكامنــ ــة فــ ــي االقتصــ ــاد.
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قائمة المركز المالي الموحدة

كما في  31ديسمبر 2018م و2017م

بآالف الرياالت السعودية

إيضاح

2018م

2017م

الموجودات
نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي

4

16,323,172

18,504,255

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى

5

11,029,176

9,372,200

القيمة العادلة اإليجابية للمشتقات

6

286,625

115,890

استثمارات ،صافي

7

47,992,772

46,369,903

قروض وسلف ،صافي

8

151,024,830

138,837,618

استثمارات في شركات زميلة

9

595,493

564,769

227,405

235,119

ممتلكات ومعدات ،صافي

10

1,699,462

1,752,408

موجودات أخرى

11

720,641

530,009

229,899,576

216,282,171

عقارات أخرى

إجمالي الموجودات

المطلوبات وحقوق المساهمين
المطلوبات
أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

12

8,580,514

7,056,168

القيمة العادلة السلبية للمشتقات

6

274,270

77,923

ودائع العمالء

13

169,822,156

154,365,549

سندات دين مصدره

14

4,003,783

8,016,639

مطلوبات أخرى

15

10,444,637

8,142,899

193,125,360

177,659,178

إجمالي المطلوبات

حقوق المساهمين
رأس المال

16

30,000,000

30,000,000

احتياطي نظامي

17

5,101,613

3,922,592

احتياطيات أخرى

18

58,047

686,865

414,556

2,873,536

1,200,000

1,140,000

إجمالي حقوق المساهمين

36,774,216

38,622,993

إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

229,899,576

216,282,171

أرباح مبقاه
أرباح مقترح توزيعها

26

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  40جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
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قائمة الدخل الموحدة

للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر2018م و2017م

بآالف الرياالت السعودية

إيضاح

2018م

2017م

دخل العموالت الخاصة

20

8,332,365

7,425,107

مصاريف العموالت الخاصة

20

1,646,601

1,490,030

6,685,764

5,935,077

2,411,911

2,156,643

700,859

646,329

1,711,052

1,510,314

أرباح تحويل عمالت أجنبية ،صافي

337,043

290,207

دخل المتاجرة ،صافي

2,717

21,815

توزيعات أرباح

57,533

50,786

مكاسب بيع استثمارات مقتناه لغير أغراض المتاجرة ،صافي

22

130,385

283,137

دخل العمليات األخرى

23

42,907

33,875

8,967,401

8,125,211

1,765,185

1,572,514

327,607

320,498

296,901

282,180

926,271

775,812

927,840

1,227,488

مخصص االنخفاض في قيمة االستثمارات ،صافي

26,870

-

مصاريف العمليات األخرى

31,392

23,833

إجمالي مصاريف العمليات ،صافي

4,302,066

4,202,325

صافي دخل العمليات

4,665,335

3,922,886

الحصة في أرباح شركات زميلة ،صافي

50,750

23,110

صافي دخل السنة

4,716,085

3,945,996

1.57

1.32

صافي دخل العموالت الخاصة

إجمالي دخل األتعاب والعموالت

21

إجمالي مصاريف األتعاب والعموالت
دخل األتعاب والعموالت ،صافي

21

إجمالي دخل العمليات ،صافي

رواتب موظفين وما في حكمها

24

إيجار ومصاريف مباني
استهالك ممتلكات ومعدات

10

مصاريف عمومية وإدارية أخرى
مخصص انخفاض خسائر االئتمان والمخصصات األخرى ،صافي

( 8هـ)

25
ربح السهم األساسي والمخفض (ريال سعودي)
تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  40جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  40جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
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قائمة الدخل الشامل الموحدة

للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر2018م و2017م

بآالف الرياالت السعودية

2018م

2017م

صافي دخل السنة

4,716,085

3,945,996

الدخل الشامل اآلخر:
أ) بنود سيتم إعادة تصنيفها إلى قائمة الدخل الموحدة في الفترات الالحقة
 أدوات الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر -صافي التغير في القيمة العادلة

()579,105

-

 -صافي المبالغ المحولة إلى قائمة الدخل الموحدة

()109,563

-

 -صافي التغيرات في مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة ألدوات الدين

19,801

-

 استثمارات متاحة للبيع -صافي التغير في القيمة العادلة

-

422,221

 -صافي المبالغ المحولة إلى قائمة الدخل الموحدة عند البيع

-

()268,285

ب) بنود ال يمكن إعادة تصنيفها إلى قائمة الدخل الموحدة في الفترات الالحقة
 -مكاسب( /خسائر) اكتوارية عن خطط المنافع المحددة (إيضاح  27ب)

1,581

-

 -صافي التغير في (أدوات حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل

101,200

-

الشامل اآلخر)
الدخل الشامل اآلخر للسنة

()566,086

153,936

إجمالي الدخل الشامل للسنة

4,149,999

4,099,932

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  40جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
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قائمة التغيرات في حقوق المساهمين الموحدة
للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر2018م و2017م

بآالف الرياالت السعودية

رأس المـال

اإلحتياطي
النظــامي

اإلحتياطات األرباح
المبقاة
األخرى

األرباح
المقترح
توزيعها

اإلجمالــي

 31ديسمبر 2018م
الرصيد في بداية السنة

أثر تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 9
كما في  1يناير 2018م (إيضاح ( 3.1د))

الرصيد المعدل كما في بداية السنة

30,000,000

3,922,592

686,865

2,873,536

1,140,000

38,622,993

-

-

()116,478

()2,008,490

-

()2,124,968

30,000,000

3,922,592

570,387

865,046

1,140,000

36,498,025

إجمالي الدخل الشامل
صافي التغير في القيمة العادلة لـ:
 -أدوات حقوق الملكية المدرجة

بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل

-

-

101,200

-

-

101,200

اآلخر
 أدوات الدين المدرجة بالقيمة العادلةمن خالل الدخل الشامل اآلخر

-

-

()579,105

-

-

()579,105

صافــي المبلــغ المعــاد تصنيفه إلى قائمة
الدخــل الموحــدة ألدوات الدين المدرجة
بالقيمــة العادلــة من خالل الدخل الشــامل
اآلخر

-

-

()109,563

-

-

()109,563

صافي التغيرات في مخصص الخسائر
االئتمانية المتوقعة ألدوات الدين المدرجة
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
اآلخر

-

-

19,801

-

-

19,801

مكاسب اكتوارية (إيضاح ( 27ب))

-

-

1,581

-

--

1,581

صافي دخل السنة

-

-

-

4,716,085

-

4,716,085

إجمالي الدخل الشامل

-

()566,086

4,716,085

-

4,149,999

خسائر بيع أدوات حقوق الملكية المدرجة
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
اآلخر ،صافي

-

53,746

()53,746

-

-

توزيعات أرباح نهائية – 2017م (إيضاح )26

-

-

-

()1,140,000

()1,140,000

توزيعات أرباح مرحلية – 2018م (إيضاح )26

-

-

()1,110,000

-

()1,110,000

الزكاة للسنوات السابقة (إيضاح )26

-

-

()1,193,559

-

()1,193,559

الزكاة للسنة الحالية (إيضاح )26

-

-

()430,249

-

()430,249

محول إلى االحتياطي النظامي (إيضاح )17

-

-

-

-

()1,200,000

1,200,000

-

58,047

414,556

1,200,000

36,774,216

1,179,021

-

توزيعات أرباح مقترحة نهائية – 2018م
(إيضاح )26

-

الرصيد في نهاية السنة

30,000,000

5,101,613

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  40جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
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قائمة التغيرات في حقوق المساهمين الموحدة
للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر2018م و2017م

بآالف الرياالت السعودية

رأس المـال

اإلحتياطي
النظــامي

اإلحتياطات األرباح
المبقاة
األخرى

األرباح
المقترح
توزيعها

اإلجمالــي

 31ديسمبر 2017م
الرصيد في بداية السنة

30,000,000

2,936,093

532,929

2,604,039

900,000

36,973,061

إجمالي الدخل الشامل
صافي التغير في القيمة العادلة

-

-

422,221

-

-

422,221

لالستثمارات المتاحة للبيع
صافي المبالغ لالستثمارات المتاحة للبيع

-

-

()268,285

-

-

()268,285

والمحولة إلى قائمة الدخل الموحدة عند
البيع

صافي دخل السنة

-

-

-

3,945,996

-

3,945,996

إجمالي الدخل الشامل

-

-

153,936

3,945,996

-

4,099,932

توزيعات أرباح نهائية – 2016م

-

-

-

-

()900,000

()900,000

توزيعات أرباح مرحلية – 2017م (إيضاح )26

-

-

-

()1,050,000

-

()1,050,000

مخصص الزكاة (إيضاح )26

-

-

-

()500,000

-

()500,000

محول إلى االحتياطي النظامي (إيضاح )17

-

986,499

-

()986,499

-

-

توزيعات أرباح مقترحة نهائية – 2017م
(إيضاح )26

-

-

-

()1,140,000

1,140,000

-

الرصيد في نهاية السنة

30,000,000

3,922,592

686,865

2,873,536

1,140,000

38,622,993

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  40جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
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قائمة التدفقات النقدية الموحدة

للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر2018م و2017م

بآالف الرياالت السعودية

إيضاح

2018م

2017م

األنشطة التشغيلية
صافي دخل السنة

4,716,085

3,945,996

التعديالت لتسوية صافي دخل السنة إلى صافي النقدية الناتجة من

األنشطة التشغيلية:

صافي إطفاء العالوة والخصم على األدوات غير المدرجة بالقيمة

()53,358

()55,606

مكاسب استثمارات مقتناه لغير أغراض المتاجرة ،صافي

()130,385

()283,137

دخل توزيعات أرباح

()57,533

()50,786

()50,750

()23,110

927,840

1,227,488

5,675,848

5,038,793

العادلة من خالل قائمة الدخل ،صافي

178

مكاسب استثمارات مقتناه ألغراض المتاجرة ،صافي
استهالك ممتلكات ومعدات

الحصة في أرباح شركات زميلة ،صافي

10

مخصص االنخفاض في قيمة االستثمارات ،صافي

مخصص انخفاض خسائر االئتمان والمخصصات األخرى ،صافي

صافي (الزيادة) النقص في الموجودات التشغيلية:

وديعة نظامية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي

296,901
26,870

()648,599

()4,232

282,180
-

221,760

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى تستحق بعد ثالثة

87,064

القيمة العادلة اإليجابية للمشتقات

()170,735

73,405

()14,551,201

2,844,261

()190,632

347,657

أشهر من تاريخ االقتناء

القيمة العادلة المدرجة من خالل قائمة الدخل

865,853

عقارات أخرى

7,714

قروض وسلف ،صافي
موجودات أخرى

صافي الزيادة (النقص) في المطلوبات التشغيلية:

()2,200,000

()300,000
9,898

1,524,346

()1,780,545

مطلوبات أخرى

15,456,607
691,051

()2,317,989

صافي النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية

8,943,663

2,582,934

أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

القيمة العادلة السلبية للمشتقات

ودائع العمالء

األنشطة االستثمارية

196,347

()60,715

706,409

متحصالت من بيع واستحقاق استثمارات غير مدرجة بالقيمة العادلة

25,094,685

18,495,446

شراء استثمارات غير مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

()27,966,717

()18,855,071

صافي النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية

()3,115,987

()531,864

من خالل قائمة الدخل

شراء ممتلكات ومعدات ،صافي

()243,955

()172,239

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  40جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
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قائمة التدفقات النقدية الموحدة

للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر2018م و2017م

بآالف الرياالت السعودية

إيضاح

2018م

2017م

األنشطة التمويلية
سداد سندات دين مصدرة

()4,000,000

-

توزيعات األرباح والزكاة المدفوعة

()2,907,980

()1,982,187

صافي النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية

()6,907,980

()1,982,187

صافي (النقص) الزيادة في النقدية وشبه النقدية

()1,080,304

68,883

النقدية وشبه النقدية في بداية السنة

16,151,643

16,082,760

15,071,339

16,151,643

عموالت خاصة مستلمة خالل السنة

8,156,702

7,327,389

عموالت خاصة مدفوعة خالل السنة

1,667,443

1,557,748

النقدية وشبه النقدية في نهاية السنة

28

معلومات إضافية غير نقدية
صافــي التغيــرات فــي القيمــة العادلة والمبالــغ المحولة إلى قائمة

()587,468

153,936

الدخــل الموحدة
تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  40جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر2018م و2017م

 -1عام
تأســـس بنـــك الريـــاض (البنـــك) ،شـــركة مســـاهمة ســـعودية مســـجلة بالمملكـــة العربيـــة الســـعودية ،بموجـــب المرســـوم الملكـــي
الس ــامي وق ــرار مجل ــس ال ــوزراء رق ــم  91بتاري ــخ  1جم ــادى األول 1377هـــ (المواف ــق  23نوفمب ــر 1957م) .يعم ــل البن ــك بموج ــب
الس ــجل التج ــاري رق ــم  1010001054الص ــادر بتاري ــخ  25ربي ــع الثانــي 1377هـــ (المواف ــق  18نوفمـ ــبر 1957م) م ــن خ ــال شـ ــبكة
فروعـــه البالـــغ عددهـــا  340فرعــــاً (2017م 340 :فرعـــاً ) فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية وفرعـــاً واحـــداً فـــي مدينـــة لنـــدن فـــي
المملك ــة المتح ــدة ،ووكال ــة فــي مدين ــة هيوس ــتن فــي الوالي ــات المتح ــدة األمريكي ــة ،ومكتب ــاً تمثيلي ــاً فــي س ــنغافورة .وق ــد بل ــغ
ع ــدد موظفــي المجموع ــة  5,973موظف ــاً فــي  31ديس ــمبر  6,332 :2017( 2018موظف ــاً ) .إن عن ــوان المرك ــز الرئيس ــي للبن ــك ه ــو
كم ــا يل ــي:
بنك الرياض
طريق الملك عبدالعزيز – حي المربع
ص .ب 22622
الرياض 11416
المملكة العربية السعودية
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تتمث ــل أه ــداف البن ــك فــي تقدي ــم كاف ــة أن ــواع الخدم ــات المصرفي ــة .كم ــا يق ــدم البن ــك لعمالئ ــه منتج ــات مصرفي ــة متوافق ــة م ــع
مب ــدأ تجن ــب الفوائ ــد يت ــم اعتماده ــا واإلش ــراف عليه ــا م ــن قب ــل هيئ ــة ش ــرعية مس ــتقلة ت ــم تأسيس ــها م ــن قب ــل البن ــك.
إن القوائــم الماليــة الموحــدة تشــمل القوائــم الماليــة لبنــك الريــاض وشــركاته التابعــة المملوكــة بالكامــل :أ) شــركة الريــاض الماليــة
(تتولــى القي ــام بخدم ــات االس ــتثمار وأنش ــطة إدارة األص ــول المتمثل ــة فــي التعام ــل ،واإلدارة ،والترتي ــب ،وتقدي ــم المش ــورة ،وحف ــظ
األوراق المالي ــة والت ــي تنظمه ــا هيئ ــة الس ــوق المالي ــة)؛ ب) ش ــركة إث ــراء الري ــاض العقاري ــة (والغ ــرض منه ــا االحتف ــاظ وادارة وبي ــع
وشــراء األصــول العقاريــة للمــاك أو للغيــر وذلــك لغــرض التمويــل)؛ ج) شــركة الريــاض لوكالــة التأميــن (تعمــل كوكيــل لبيــع منتجــات
التأمي ــن المملوك ــة والم ــدارة م ــن قب ــل ش ــركة تأمي ــن رئيس ــية أخ ــرى)؛ د) ش ــركة كي ــرزون س ــتريت بروبيرتي ــز ليميت ــد والمؤسس ــة فــي
جزي ــرة م ــان؛ هـــ) ش ــركة الري ــاض لألس ــواق المالي ــة والمرخص ــة فــي ج ــزر كايم ــان – دول ــة تحظ ــى بصالحي ــة المقاص ــة وإع ــان إف ــاس
(وتخت ــص الش ــركة بتنفي ــذ معام ــات المش ــتقات المالي ــة م ــع األط ــراف الدولي ــة نياب ــة ع ــن بن ــك الري ــاض) .و يش ــار الــى ه ــذه الش ــركات
مجتمعــة بـ«المجموعــة».
فــي  24ديس ــمبر 2018م ،أص ــدر مجل ــس اإلدارة ق ــرار الدخ ــول فــي مناقش ــات مبدئي ــة م ــع البن ــك األهل ــي التج ــاري لدراس ــة اندم ــاج
البنكيـــن .وفـــي حـــال تـــم االتفـــاق علـــى االندمـــاج ،فســـيخضع ذلـــك لشـــروط وموافقـــات الجهـــات الرقابيـــة المعنيـــة فـــي المملكـــة
العربيـــة الســـعودية وموافقـــة الجمعيـــة العامـــة غيـــر العاديـــة لـــكال البنكيـــن.

 -2أسس اإلعداد
أ .بيان االلتزام

تم إعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة ،وفقاً لـ:
 «المعايي ــر الدولي ــة للتقري ــر المالــي المعدل ــة م ــن قب ــل مؤسس ــة النق ــد العربــي الس ــعودي بش ــأن المحاس ــبة ع ــن ال ــزكاة وضريب ــةالدخ ــل» ،والت ــي تتطل ــب تطبي ــق جمي ــع المعايي ــر الدولي ــة للتقري ــر المالــي الص ــادرة ع ــن مجل ــس معايي ــر المحاس ــبة الدولي ــة ماع ــدا
تطبيـــق معيـــار المحاســـبة الدولـــي « -12ضريبـــة الدخـــل» والتفســـير ( )21الصـــادر عـــن لجنـــة تفســـير المعاييـــر الدوليـــة للتقاريـــر
الماليـــة – «الرســـوم» ،بقـــدر تعلقهـــا بالمحاســـبة عـــن الـــزكاة وضريبـــة الدخـــل) ،و
 -نظام مراقبة البنوك وأحكام نظام الشركات في المملكة العربية السعودية والنظام األساسي للبنك.

ب .أسس القياس والعرض

يتــم إعــداد هــذه القوائــم الماليــة الموحــدة وفقــاً لمبــدأ التكلفــة التاريخيــة باســتثناء قيــاس القيمــة العادلــة للمشــتقات ،واالســتثمارات
المدرجـــة بالقيمـــة العادلـــة مـــن خـــال قائمـــة الدخـــل ،واالســـتثمارات المدرجـــة بالقيمـــة العادلـــة مـــن خـــال الدخـــل الشـــامل اآلخـــر.
باإلضاف ــة لذل ــك ،ف ــإن الموج ــودات أو المطلوب ــات المالي ــة الت ــي يت ــم قياس ــها بالتكلف ــة ولك ــن مغط ــاة المخاط ــر بالقيم ــة العادل ــة
يت ــم قياس ــها بالقيم ــة العادل ــة بق ــدر المخاط ــر الت ــي ت ــم تغطيته ــا.
بشكل عام ،تم عرض قائمة المركز المالي الموحدة من حيث السيولة.

ج .العملة الوظيفية وعملة العرض
تع ــرض القوائ ــم المالي ــة الموح ــدة بالري ــال الس ــعودي وال ــذي يعتب ــر العمل ــة الوظيفي ــة للمجموع ــة ،ت ــم ع ــرض المعلوم ــات المالي ــة
وت ــم تقريبه ــا ألق ــرب أل ــف ري ــال س ــعودي ،مال ــم ي ــرد خ ــاف ذل ــك.

بنك الرياض
التقرير السنوي 2018م
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للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر2018م و2017م

 -2أسس اإلعداد (تتمة):

د .األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الجوهرية

تع ــرض القوائ ــم المالي ــة الموح ــدة بالري ــال الس ــعودي وال ــذي يعتب ــر العمل ــة الوظيفي ــة للمجموع ــة ،ت ــم ع ــرض المعلوم ــات المالي ــة
وت ــم تقريبه ــا ألق ــرب أل ــف ري ــال س ــعودي ،مال ــم ي ــرد خ ــاف ذل ــك.
إن إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة وفقــاً للمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي ،يتطلــب مــن اإلدارة اســتخدام بعــض التقديــرات واألحــكام
واالفتراض ــات المحاس ــبية الجوهري ــة التــي تؤث ــر عل ــى مبال ــغ الموج ــودات والمطلوب ــات المص ــرح عنه ــا .كم ــا يتطل ــب األم ــر أن تم ــارس
اإلدارة حكمهـــا االفتراضـــي عنـــد تطبيـــق السياســـات المحاســـبية للمجموعـــة .مثـــل هـــذه األحـــكام والتقديـــرات واالفتراضـــات يتـــم
تقييمه ــا باس ــتمرار وتعتم ــد عل ــى الخب ــرات الس ــابقة وعل ــى بع ــض العوام ــل األخ ــرى التــي تتضم ــن الحص ــول عل ــى استش ــارات مهني ــة

وتوقع ــات لألح ــداث المس ــتقبلية الت ــي يعتق ــد أنه ــا معقول ــة وفق ــاً للظ ــروف.

تتضمن البنود الهامة التي تستخدم فيها اإلدارة التقديرات واالفتراضات أو تلك التي تمارس فيها األحكام االفتراضية ما يلي:
 .1خسائر االنخفاض في قيمة الموجودات المالية

إن قي ــاس خس ــائر االنخف ــاض فــي القيم ــة بموج ــب كل م ــن المعي ــار الدولــي للتقري ــر المالــي  9ومعي ــار المحاس ــبة الدولــي ،39
عب ــر جمي ــع فئ ــات الموج ــودات المالي ــة يتطل ــب الحك ــم ،عل ــى وج ــه الخص ــوص ،عن ــد تقدي ــر مبل ــغ وتوقي ــت التدفق ــات النقدي ــة
المســتقبلية وقيــم الضمانــات عنــد تحديــد خســائر االنخفــاض فــي القيمــة وعنــد تقييــم زيــادة كبيــرة فــي مخاطــر االئتمــان .هــذه
التقدي ــرات مدفوع ــة بع ــدد م ــن العوام ــل والتغيي ــرات التــي م ــن الممك ــن أن ت ــؤدي إلــى مس ــتويات مختلف ــة م ــن المخصص ــات.
إن حس ــابات المجموع ــة للخس ــائر االئتماني ــة المتوقع ــة هــي مخرج ــات لنم ــاذج معق ــدة م ــع ع ــدد م ــن االفتراض ــات األساس ــية
المتعلق ــة باختي ــار المدخ ــات المتغي ــرة وترابطاته ــا .تش ــمل عناص ــر نم ــاذج الخس ــائر االئتماني ــة المتوقع ــة التــي تأخ ــذ باالعتب ــار
األح ــكام والتقدي ــرات المحاس ــبية ،م ــا يل ــي:
 نموذج التصنيف االئتماني الداخلي للمجموعة ،والذي يعين احتمال التعثر للدرجات الفردية. معيـــار المجموعـــة لتقييـــم مـــا إذا كانـــت هنـــاك زيـــادة جوهريـــة فـــي مخاطـــر االئتمـــان حيـــث يجـــب قيـــاس المخصصـــاتللموجـــودات الماليـــة علـــى أســـاس الخســـائر االئتمانيـــة المتوقعـــة علـــى مـــدى عمـــر األصـــل وعلـــى أســـاس التقييـــم النوعـــي.
 تجزئة الموجودات المالية عند تقييم الخسائر االئتمانية المتوقعة لهذه الموجودات على أساس جماعي. تطوير نماذج الخسائر االئتمانية المتوقعة ،بما في ذلك المعادالت المختلفة واختيار المدخالت. تحدي ــد الرواب ــط بي ــن س ــيناريوهات االقتص ــاد الكل ــي والمدخ ــات االقتصادي ــة  ،مث ــل مس ــتويات البطال ــة وقي ــم الضمان ــات ،والتأثي ــر عل ــى احتم ــال التعث ــر والتع ــرض عن ــد التعث ــر والخس ــارة عن ــد التعث ــر.

 اختي ــار س ــيناريوهات االقتص ــاد الكل ــي التطلُ عي ــة وأوزانه ــا المحتمل ــة ،الش ــتقاق المدخ ــات االقتصادي ــة فــي نم ــاذج الخس ــائراالئتماني ــة المتوقع ــة (إيض ــاح ( 30.3ب)(.))5
 .2قياس القيمة العادلة
القيم ــة العادل ــة هــي الس ــعر ال ــذي يمك ــن اس ــتالمه م ــن بي ــع أص ــل أو المبل ــغ المدف ــوع لتحوي ــل الت ــزام م ــا بموج ــب معامل ــة
عادي ــة نظامي ــة بي ــن متعاملي ــن بالس ــوق فــي تاري ــخ القي ــاس .ويس ــتند قي ــاس القيم ــة العادل ــة إلــى افت ــراض أن الصفق ــة لبي ــع
األص ــل أو تحوي ــل االلت ــزام يح ــدث إم ــا فــي:
 السوق الرئيسية للموجودات أو المطلوبات ،أو في حالة عدم وجود السوق الرئيسة ،يتم في السوق األكثر نفعاً للموجودات أو المطلوبات.ويجب أن تكون المجموعة قادرة على الوصول إلى السوق الرئيسة أو السوق األكثر نفعاً .
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يت ــم قي ــاس القيم ــة العادل ــة للموج ــودات أو المطلوب ــات باس ــتخدام االفتراض ــات التــي سيس ــتخدمها المتعامل ــون فــي الس ــوق
عن ــد تس ــعير الموج ــودات أو المطلوب ــات ،عل ــى افت ــراض تص ــرف المتعاملي ــن فــي الس ــوق لمنفعته ــم االقتصادي ــة .إن قي ــاس

القيمـــة العادلـــة للموجـــودات غيـــر الماليـــة يأخـــذ بعيـــن االعتبـــار قـــدرة المتعامليـــن فـــي الســـوق لتوليـــد منافـــع اقتصاديـــة

باس ــتخدام األص ــول االس ــتخدام األفض ــل له ــا أو ع ــن طري ــق بيعه ــا إل ــى متعام ــل آخ ــر فــي الس ــوق يس ــتخدم ه ــذه األص ــول
باالس ــتخدام األفض ــل له ــا.

تســـتخدم المجموعـــة أســـاليب التقييـــم المناســـبة حســـب الظـــروف والتـــي تتوفـــر لهـــا بيانـــات كافيـــة لقيـــاس القيمـــة
العادل ــة ،وذل ــك باس ــتخدام المدخ ــات ذات الصل ــة التــي يمك ــن مالحظته ــا إلــى أقص ــى ح ــد ممك ــن والتقلي ــل م ــن اس ــتخدام
المدخ ــات الت ــي ال يمك ــن مالحظته ــا.

يت ــم تصني ــف الموج ــودات والمطلوب ــات الت ــي يت ــم قياس ــها بالقيم ــة العادل ــة أو اإلفص ــاح ع ــن قيمته ــا العادل ــة فــي القوائ ــم
الماليــة الموحــدة طبقــاً للتسلســل الهرمــي للقيمــة العادلــة ،الموضــح أدنــاه ،وذلــك اعتمــاداً علــى الحــد األدنــى مــن المدخــات
ذات األث ــر الجوه ــري عل ــى قي ــاس القيم ــة العادل ــة:

 -المستوى األول :األسعار المتداولة (غير المعدلة) في أسواق نشطة للموجودات أو للمطلوبات المشابهة.

 المس ــتوى الثانــي :ط ــرق التقيي ــم الت ــي تس ــتند عل ــى مدخ ــات هام ــة ترتك ــز عل ــى بيان ــات الس ــوق الت ــي يمك ــن مالحظته ــابش ــكل مباش ــر أو غي ــر مباش ــر.

 المستوى الثالث :طرق التقييم التي تستند على مدخالت هامة وترتكز على بيانات السوق التي ال يمكن مالحظتها.أم ــا بالنس ــبة للموج ــودات والمطلوب ــات الت ــي يعت ــرف به ــا بالقيم ــة العادل ــة فــي القوائ ــم المالي ــة الموح ــدة بش ــكل متك ــرر ،تح ــدد
المجموعــة مــا إذا كان هنــاك تحويــات قــد تمــت بيــن المســتويات فــي التسلســل الهرمــي وذلــك عــن طريــق إعــادة تقييــم التصنيــف
(اعتمــاداً علــى الحــد األدنــى مــن المدخــات ذات األثــر األكبــر علــى قيــاس القيمــة العادلــة ككل) فــي نهايــة كل فتــرة ماليــة.

 .3تحديد السيطرة على الشركات المستثمر بها
صناديق االستثمار
تعم ــل المجموع ــة مدي ــراً لع ــدد م ــن صنادي ــق االس ــتثمار .ولتحدي ــد م ــا إذا كان ــت المجموع ــة تس ــيطر عل ــى صن ــدوق اس ــتثمار،
يت ــم التركي ــز عل ــى تقوي ــم المناف ــع االقتصادي ــة اإلجمالي ــة للمجموع ــة فــي الصن ــدوق (تتضم ــن أي عم ــوالت مس ــجلة أو رس ــوم

ـاء عل ــى ذل ــك ،تبي ــن للمجموع ــة أنه ــا تعم ــل
إداري ــة متوقع ــة) ،وعل ــى حق ــوق المس ــتثمرين فــي إقال ــة مدي ــر الصن ــدوق .وبن ـ ً
كوكي ــل للمس ــتثمرين فــي جمي ــع الح ــاالت ،وبالتالــي ل ــم يت ــم توحي ــد ه ــذه الصنادي ــق.
الشركات ذات األغراض الخاصة

المجموعــة هــي طــرف فــي بعــض الش ــركات ذات األغــراض الخاصــة ،لتس ــهيل تموي ــل ترتيبــات متوافقــة مــع أح ــكام الشــريعة.
يتــم تضميــن مخاطــر التعــرض لهــذه الشــركات فــي محفظ ــة الق ــروض والســلف الخاصــة بالمجموعــة.
 .4خطط المنافع المحددة

تق ــوم المجموع ــة بتش ــغيل خط ــة مكاف ــأة نهاي ــة الخدم ــة للموظفي ــن وفق ــاً لنظ ــام العم ــل والعم ــال الس ــعودي ،ويس ــتحق

االلتــزام علــى أســاس طريقــة وحــدة االئتمــان المتوقعــة وفــق التقييــم اإلكتــواري الــدوري .لمزيــد مــن االفتراضــات والتقديــرات،
يرجــى الرج ــوع إلــى اإليض ــاح رق ــم .27

 .5دخل األتعاب

تقـــوم المجموعـــة باحتســـاب أتعـــاب إدارة مقدمـــاً علـــى المقترضيـــن ،ونظـــراً لضخامـــة حجـــم المعامـــات والتـــي تتكـــون فـــي

الغالــب مــن أتعــاب غيــر هامــة ،تقــوم اإلدارة بإجــراء بعــض االفتراضــات واألحــكام بشــأن إثبــات األتعــاب المدرجــة ضمــن «دخــل
األتع ــاب والعم ــوالت ،صافــي».
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر2018م و2017م

 -3ملخص السياسات المحاسبية الهامة

فيما يلي بياناً بالسياسات المحاسبية الهامة المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية الموحدة.

التغيرات في السياسات المحاسبية

إن السياس ــات المحاس ــبية المتبع ــة فــي إع ــداد ه ــذه القوائ ــم المالي ــة الموح ــدة تتماش ــى م ــع تل ــك المس ــتخدمة فــي إع ــداد القوائ ــم
الماليــة الســنوية الموحــدة للســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر 2017م ،فيمــا عــدا تبنــي المعاييــر الجديــدة والتعديــات علــى المعاييــر
القائم ــة وتبن ــي تفس ــير جدي ــد ،المذك ــورة أدن ــاه .وباس ــتثناء تطبي ــق المعي ــار الدولــي للتقري ــر المالــي  ،9ل ــم يك ــن له ــذه التعدي ــات
والتطبيق ــات أي تأثي ــر جوه ــري عل ــى القوائ ــم المالي ــة الموح ــدة للمجموع ــة للفت ــرة الحالي ــة أو الفت ــرات الس ــابقة ،وم ــن المتوق ــع أن
يك ــون له ــا تأثي ــر غي ــر ه ــام فــي الفت ــرات المس ــتقبلية.
لقد تم توضيح األثر واإلفصاحات المتعلقة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  9في اإليضاح .3.1
 1.3تطبيق المعايير الجديدة
اعتباراً من  1يناير  ،2018اتبعت المجموعة معيارين محاسبين جديدين وتم توضيح أثر تطبيق هذه المعايير أدناه:
المعيار الدولي للتقرير المالي  :15اإليرادات من العقود مع العمالء

اتبعــت المجموعــة المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي  :15اإليــرادات مــن العقــود مــع العمــاء ،ونتــج عــن ذلــك تغيــر سياســة المجموعــة
بشــأن إثبــات اإليــرادات مــن العقــود مــع العمــاء.
لق ــد ص ــدر المعي ــار الدولــي للتقري ــر المالــي  15فــي ش ــهر ماي ــو 2014م ،ويس ــري مفعول ــه عل ــى الفت ــرات الس ــنوية الت ــي تب ــدأ فــي أو
ـامال للمحاس ــبة ع ــن اإلي ــرادات الناتج ــة ع ــن العق ــود
بع ــد  1يناي ــر  .2018يوض ــح المعي ــار الدولــي للتقري ــر المالــي  15نموذج ــاً واح ــداً ش ـ ً

مــع العمــاء ،وحــل محــل االرشــادات الحاليــة المتعلقــة بإثبــات اإليــرادات المذكــورة حاليــاً فــي العديــد مــن المعاييــر والتفســيرات فــي

نط ــاق المعايي ــر الدولي ــة للتقري ــر المالــي .لق ــد ح ــدد المعي ــار الدولــي للتقري ــر المالــي  15نموذج ــاً مؤلف ــاً م ــن خم ــس خط ــوات س ــيتم
تطبيقه ــا عل ــى اإلي ــرادات الناتج ــة ع ــن العق ــود م ــع العم ــاء .وبموج ــب ه ــذا المعي ــار ،يت ــم إثب ــات اإلي ــرادات بالمبل ــغ ال ــذي يتوق ــع أن
تس ــتحقه المنش ــأة مقاب ــل تحوي ــل البضاع ــة أو تقدي ــم الخدم ــات إلــى عمي ــل م ــا.
لق ــد اخت ــارت المجموع ــة التطبي ــق بأث ــر رجع ــي مع ــدل وه ــذا التطبي ــق يس ــمح ب ــه المعي ــار الدول ــي للتقري ــر المال ــي  15عن ــد اتب ــاع
المعي ــار الجدي ــد .يتطل ــب التطبي ــق بأث ــر رجع ــي مع ــدل أيض ــاً اثب ــات التأثي ــر التراكمــي التب ــاع المعي ــار الدولــي للتقري ــر المالــي  15عل ــى
كاف ــة العق ــود كم ــا فــي  1يناي ــر  2018ضم ــن حق ــوق الملكي ــة.
لم ينتج عن هذا التطبيق أي تأثير جوهري على القوائم المالية الموحدة.
المعيار الدولي للتقرير المالي  :9األدوات المالية

قام ــت المجموع ــة تطبي ــق المعي ــار الدولــي للتقري ــر المالــي  –9األدوات المالي ــة الص ــادر فــي ش ــهر يولي ــو 2014م وذل ــك اعتب ــاراً م ــن

تاري ــخ التطبي ــق األولــي فــي  1يناي ــر  .2018تمث ــل متطلب ــات المعي ــار الدولــي للتقري ــر المالــي  9تغي ــراً جوهري ــاً ع ــن معي ــار المحاس ــبة
الدولــي  :39األدوات المالي ــة – االثب ــات والقي ــاس .يجم ــع المعي ــار الجدي ــد تغي ــرات أساس ــية فــي المحاس ــبة ع ــن الموج ــودات المالي ــة
وتغي ــرات فــي بع ــض جوان ــب المحاس ــبة ع ــن المطلوب ــات المالي ــة.
وكم ــا يس ــمح ب ــه المعي ــار الدولــي للتقري ــر المالــي  ،9اخت ــارت المجموع ــة االس ــتمرار فــي تطبي ــق متطلب ــات محاس ــبة التح ــوط ال ــواردة
فــي فــي معي ــار المحاس ــبة الدولــي .39
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فيم ــا يل ــي ملخص ــاً بالتغي ــرات األساس ــية الت ــي ط ــرأت عل ــى السياس ــات المحاس ــبية للمجموع ــة نتيج ــة لتطبي ــق المعي ــار الدول ــي
للتقري ــر المال ــي : 9

تصنيف الموجودات والمطلوبات المالية

يشــتمل المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي  9علــى ثالثــة فئــات أساســية لتصنيــف الموجــودات الماليــة وهــي :مقاســة بالتكلفــة المطفــأة،
أو بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر ،أو بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة الدخــلُ .يحــدد هــذا التصنيــف بشــكل عــام،
باس ــتثناء أدوات حق ــوق الملكي ــة والمش ــتقات ،عل ــى أس ــاس نم ــوذج األعم ــال ال ــذي ي ــدار بموجب ــه األص ــل المالــي وتدفقات ــه النقدي ــة

التعاقديــة .يســتبعد المعيــار فئــات التصنيــف الحاليــة المذكــورة فــي معيــار المحاســبة الدولــي  39وذلــك فيمــا يتعلــق باالســتثمارات
المقتنـــاه حتـــى تاريـــخ االســـتحقاق والقـــروض والذمـــم المدينـــة واالســـتثمارات المتاحـــة للبيـــع .وبموجـــب المعيـــار الدولـــي للتقريـــر
المالــي  ،9يحظــر فصــل المشــتقات المدمجــة فــي عقــود يكــون مضيفهــا أصــل مالــي يقــع ضمــن نطــاق المعيــار .وبــد ًال مــن ذلــك ،يتــم

تقوي ــم األداة المختلط ــة ألغ ــراض التصني ــف .ولتوضي ــح كيفي ــة قي ــام المجموع ــة بتصني ــف الموج ــودات المالي ــة طبق ــاً للمعي ــار الدولــي
للتقري ــر المالــي  ،9أنظ ــر القس ــم المعن ــي م ــن السياس ــات المحاس ــبية الهام ــة.
لق ــد أبق ــى المعي ــار الدولــي للتقري ــر المالــي  9بش ــكل كبي ــر عل ــى المتطلب ــات المنص ــوص عليه ــا فــي معي ــار المحاس ــبة الدولــي 39
بخص ــوص تصني ــف المطلوب ــات المالي ــة .وم ــع ذل ــك ،بالرغ ــم م ــن أن ــه طبق ــاً لمعي ــار المحاس ــبة الدولــي  ،39ت ــم إثب ــات كاف ــة تغي ــرات
القيم ــة العادل ــة للمطلوب ــات المدرج ــة بالقيم ــة العادل ــة فــي قائم ــة الدخ ــل ،ف ــإن تغي ــرات القيم ــة العادل ــة ،طبق ــاً للمعي ــار الدولــي
للتقري ــر المالــي  9ت ــم إظهاره ــا عل ــى النح ــو التالــي:
للمصدر في الدخل الشامل اآلخر ،و
• تم عرض مبلغ التغير في القيمة العادلة المتعلقة بالتغيرات في مخاطر االئتمان ُ

• تم عرض المبلغ المتبقي للتغير في القيمة العادلة في قائمة الدخل.

ولتوضي ــح كيفي ــة قي ــام المجموع ــة بتصني ــف المطلوب ــات المالي ــة طبق ــاً للمعي ــار الدولــي للتقري ــر المالــي  ،9أنظ ــر القس ــم المعنــي م ــن
السياســات المحاســبية الهامــة.

االنخفاض في قيمة الموجودات المالية

لق ــد اس ــتبدل المعي ــار الدولــي للتقري ــر المالــي  9نم ــوذج «الخس ــارة المتكب ــدة» بنم ــوذج «الخس ــائر االئتماني ــة المتوقع ــة» .يتطل ــب
المعي ــار الدولــي للتقري ــر المالــي  9م ــن المجموع ــة تس ــجيل مخص ــص الخس ــائر االئتماني ــة المتوقع ــة لكاف ــة الق ــروض والموج ــودات
المالي ــة األخ ــرى المتعلق ــة ب ــأدوات الدي ــن غي ــر المقتن ــاه بالقيم ــة العادل ــة م ــن خ ــال قائم ــة الدخ ــل ،باإلضاف ــة إلــى التزام ــات الق ــروض
وعقـــود الضمانـــات الماليـــة .يحـــدد المخصـــص علـــى أســـاس الخســـائر االئتمانيـــة المتوقعـــة المتعلقـــة باحتمـــال التعثـــر علـــى مـــدى
االثن ــى عش ــر ش ــهراً القادم ــة ،م ــا ل ــم تك ــن مخاط ــر االئتم ــان له ــذه الموج ــودات ق ــد ازدادت بش ــكل جوه ــري من ــذ نش ــأتها .وإذا كان

األص ــل المال ــي ق ــد اس ــتوفى ش ــروط تعري ــف الموج ــودات المالي ــة المش ــتراه أو المس ــتحدثة ذات مس ــتوى ائتمانــي منخف ــض ،يت ــم
احتس ــاب المخص ــص عل ــى أس ــاس التغي ــر فــي خس ــارة االئتم ــان المتوقع ــة عل ــى م ــدى عم ــر األص ــل .الموج ــودات المالي ــة المش ــتراه
أو المس ــتحدثة ذات مس ــتوى ائتمانــي منخف ــض ه ــي موج ــودات مالي ــة منخفض ــة القيم ــة عن ــد اإلثب ــات األول ــي .ويت ــم اثب ــات ه ــذه
ـتنادا إل ــى مع ــدل العائ ــد الفعل ــي
الموج ــودات بالقيم ــة العادل ــة عن ــد االثب ــات األول ــي كم ــا يت ــم اثب ــات دخ ــل العم ــوالت
ً
الحق ــا اس ـ ً

وفق ــا لتقدي ــرات االئتم ــان .يت ــم إثب ــات الخس ــائر االئتماني ــة المتوقع ــة فق ــط أو يت ــم إصداره ــا إلــى الح ــد ال ــذي يح ــدث في ــه
المع ــدل
ً
تغي ــر الح ــق عل ــى الخس ــائر االئتماني ــة المتوقع ــة.
ووفق ــاً للمعي ــار الدولــي للتقري ــر المالــي  ،9يت ــم إثب ــات خس ــائر االئتم ــان فــي وق ــت أبك ــر عم ــا كان علي ــه فــي معي ــار المحاس ــبة الدولــي

 .39لتوضي ــح كيفي ــة قي ــام المجموع ــة بتطبي ــق متطلب ــات االنخف ــاض فــي القيم ــة المذك ــورة فــي المعي ــار الدولــي للتقري ــر المالــي ،9
أنظ ــر القس ــم المعن ــي م ــن السياس ــات المحاس ــبية الهام ــة.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر2018م و2017م

 -3ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 1.3تطبيق المعايير الجديدة (تتمة)

المعيار الدولي للتقرير المالي ( 7المعدل):
ت ــم تحدي ــث المعي ــار الدولــي للتقري ــر المالــي  7األدوات المالي ــة ليعك ــس الفروق ــات بي ــن المعي ــار الدولــي للتقري ــر المالــي  9ومعي ــار
المحاس ــبة الدولــي  ،39ت ــم تحدي ــث اإلفصاح ــات م ــن قب ــل المجموع ــة وتطبي ــق المعي ــار س ــوياً م ــع المعي ــار الدولــي للتقري ــر المالــي 9
 ،للس ــنة الت ــي تب ــدأ فــي  1يناي ــر  .2018تتضم ــن التغي ــرات افصاح ــات التح ــول وت ــم االفص ــاح عنه ــا فــي االيض ــاح  ،3.1وبيان ــات كمي ــة
ونوعي ــة مفصل ــة بش ــأن احتس ــاب الخس ــائر االئتماني ــة المتوقع ــة مث ــل االفتراض ــات والبيان ــات المدخل ــة المس ــتخدمة فــي االيض ــاح رق ــم
( 30.3ب).
ت ــم ع ــرض التس ــويات لمخصص ــات الخس ــائر االئتماني ــة المتوقع ــة م ــن األرص ــدة االفتتاحي ــة إلــى األرص ــدة الختامي ــة فــي االيضاح ــات رق ــم
(5ب) ،و (7د) ،و (8ب).
التحول

ت ــم تطبي ــق التغي ــرات فــي السياس ــات المحاس ــبية الناتج ــة ع ــن تطبي ــق المعي ــار الدولــي للتقري ــر المالــي  ،9بأث ــر رجع ــي ،باس ــتثناء م ــا
ه ــو مبي ــن أدن ــاه.
 ل ــم يت ــم تعدي ــل فت ــرات المقارن ــة .وت ــم إثب ــات الف ــرق بي ــن القي ــم الدفتري ــة للموج ــودات المالي ــة والمطلوب ــات المالي ــة نتيج ــة تطبي ــقالمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي  9فــي األربــاح المبقــاة واالحتياطيــات األخــرى كمــا فــي  1ينايــر  .2018وعليــه ،ال تعكــس المعلومــات
المعروضـــة لعـــام  2017المتطلبـــات المذكـــورة فـــي المعيـــار الدولـــي للتقريـــر المالـــي  ،9وبالتالـــي فإنهـــا غيـــر قابلـــة للمقارنـــة مـــع
المعلوم ــات المعروض ــة لع ــام  2018بموج ــب المعي ــار الدولــي للتقري ــر المالــي .9
بناء على الحقائق والظروف القائمة بتاريخ التطبيق األولي:
 -تم إجراء عمليات التقويم التالية ً

 .1تحديد نموذج األعمال الذي يتم من خالله االحتفاظ باألصل المالي.

 .2تخصي ــص وإلغ ــاء الموج ــودات المالي ــة والمطلوب ــات المالي ــة المخصص ــة س ــابقاً عل ــى أن ــه ت ــم قياس ــها بالقيم ــة العادل ــة م ــن خ ــال
قائم ــة الدخ ــل.
 .3تخصيــص بعــض االســتثمارات فــي أدوات حقــوق الملكيــة غيــر المقتنــاه ألغــراض المتاجــرة كـــ «مقتنــاه بالقيمــة العادلــة مــن خــال
الدخــل الشــامل اآلخــر».
ت ــم االفت ــراض ب ــأن مخاط ــر االئتم ــان ل ــم ت ــزداد بش ــكل جوه ــري بالنس ــبة ألدوات الدي ــن الت ــي تحم ــل مخاط ــر ائتماني ــة منخفض ــة كم ــا
بتاري ــخ التطبي ــق األولــي للمعي ــار الدولــي للتقري ــر المالــي .9
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أ ) يوض ــح الج ــدول التالــي فئ ــات القي ــاس األصلي ــة طبق ـ ًـا لمعي ــار المحاس ــبة الدولــي  ،39وفئ ــات القي ــاس الجدي ــدة ،طبق ـ ًـا

للمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي  9للموجــودات الماليــة والمطلوبــات الماليــة الخاصــة بالمجموعــة كمــا فــي  1ينايــر :2018

بآالف الرياالت السعودية

التصنيف األصلي طبقاً
التصنيف الجديد
لمعيار المحاسبة الدولي طبقاً للمعيار
الدولي للتقرير
39
المالي 9

القيمة الدفترية القيمة الدفترية
الجديدة طبقاً
األصلية طبقاً
لمعيار المحاسبة للمعيار الدولي
للتقرير المالي 9
الدولي 39

الموجودات المالية
نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي
السعودي

قروض وذمم مدينة

التكلفة المطفأة

18,504,255

18,501,026

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية
األخرى

قروض وذمم مدينة

التكلفة المطفأة

9,372,200

9,367,478

القيمة العادلة االيجابية للمشتقات

القيمة العادلة من خالل
قائمة الدخل

القيمة العادلة من
خالل قائمة الدخل

115,890

115,890

قروض وسلف ،صافي

قروض وذمم مدينة

التكلفة المطفأة

138,837,618

137,411,556

سندات استثمارية – أدوات دين

متاحة للبيع

القيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل
اآلخر

12,224,295

12,224,295

سندات استثمارية – أدوات دين

متاحة للبيع

القيمة العادلة من
خالل قائمة الدخل

884,900

884,900

سندات استثمارية – أدوات دين

التكلفة المطفأة

التكلفة المطفأة

31,436,344

31,399,298

سندات استثمارية – أدوات حقوق ملكية

متاحة للبيع

القيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل
اآلخر

1,520,604

1,520,604

سندات استثمارية – أدوات حقوق ملكية

مقتناة ألغراض المتاجرة

القيمة العادلة من
خالل قائمة الدخل

303,760

303,760

موجودات أخرى – ذمم مدينة

التكلفة المطفأة

التكلفة المطفأة

530,009

530,009

213,729,875

212,258,816

المطلوبات المالية
أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

التكلفة المطفأة

التكلفة المطفأة

7,056,168

7,056,168

القيمة العادلة السلبية للمشتقات

القيمة العادلة من خالل
قائمة الدخل

القيمة العادلة من
خالل قائمة الدخل

77,923

77,923

ودائع العمالء

التكلفة المطفأة

التكلفة المطفأة

154,365,549

154,365,549

سندات دين مصدرة

التكلفة المطفأة

التكلفة المطفأة

8,016,639

8,016,639

مطلوبات أخرى

التكلفة المطفأة

التكلفة المطفأة

8,142,899

8,796,808

177,659,178

178,313,087
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر2018م و2017م

 - 3ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 1.3تطبيق المعايير الجديدة (تتمة)

ب -يش ــمل الج ــدول أدن ــاه عل ــى تس ــوية القيم ــة الدفتري ــة طبق ـ ًـا لمعي ــار المحاس ــبة الدول ــي  39إل ــى القيم ــة الدفتري ــة
طبق ـ ًـا للمعي ــار الدول ــي للتقري ــر المال ــي  9عن ــد التح ــول إل ــى المعي ــار الدول ــي للتقري ــر المال ــي  9ف ــي  1يناي ــر 2018م.

بآالف الرياالت السعودية

إيضاح

إعادة التصنيف

القيمة الدفترية
طبقاً لمعيار
المحاسبة الدولي
 39كما في 31
ديسمبر 2017

إعادة القياس
(الخسائر
االئتمانية
المتوقعة)

القيمة الدفترية
طبقاً للمعيار
الدولي للتقرير
المالي  9كما
في  1يناير 2018

الموجودات المالية
التكلفة المطفأة
نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد
العربي السعودي

4

18,504,255

-

()3,229

18,501,026

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات
المالية األخرى

5

9,372,200

-

()4,722

9,367,478

قروض وسلف ،صافي

8

138,837,618

-

()1,426,062

137,411,556

سندات استثمارية  -أدوات دين،
صافي

7

31,436,344

-

()37,046

31,399,298

530,009

-

-

530,009

إعادة القياس
(الخسائر
االئتمانية
المتوقعة)

القيمة الدفترية
طبقاً للمعيار
الدولي للتقرير
المالي  9كما في
 1يناير 2018

موجودات أخرى

بآالف الرياالت السعودية

القيمة الدفترية
طبقاً لمعيار
المحاسبة الدولي
 39كما في 31
ديسمبر 2017

إعادة التصنيف

الموجودات المالية
متاحة للبيع
 31ديسمبر 2017م
محول إلى:
مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر – أدوات حقوق الملكية
مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر  -أدوات دين
مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل -

14,629,799

 1يناير 2018م
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14,629,799

-

-

14,629,799

()1,520,604

-

()1,520,604

()12,224,295

-

()12,224,295

()884,900

-

()884,900

()14,629,799

-

-

بآالف الرياالت السعودية

القيمة الدفترية
طبقاً لمعيار
المحاسبة الدولي
 39كما في 31
ديسمبر 2017

إعادة التصنيف

إعادة القياس
(الخسائر
االئتمانية
المتوقعة)

القيمة الدفترية
طبقاً للمعيار
الدولي للتقرير
المالي  9كما في
 1يناير 2018

الموجودات المالية
مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر – أدوات حقوق الملكية

-

-

-

-

محول من متاحة للبيع

-

1,520,604

-

1,520,604

 1يناير 2018م

-

1,520,604

-

1,520,604

 31ديسمبر 2017م

مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر – أدوات دين

-

-

-

-

محول من متاحة للبيع

-

12,224,295

-

12,224,295

 1يناير 2018م

-

12,224,295

-

12,224,295

 31ديسمبر 2017م

مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
استثمارات:

 31ديسمبر 2017م

303,760

-

-

303,760

محول من متاحة للبيع

-

884,900

-

884,900

 1يناير 2018م

303,760

884,900

-

1,188,660

القيمة العادلة اإليجابية للمشتقات

115,890

-

-

115,890

 1يناير 2018م

115,890

-

-

115,890

المطلوبات المالية
بالتكلفة المطفأة

أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

7,056,168

-

-

7,056,168

ودائع العمالء

154,365,549

-

-

154,365,549

سندات دين مصدرة

8,016,639

-

-

8,016,639

مطلوبات أخرى

8,142,899

-

653,909

8,796,808

إجمالي التكلفة المطفأة

177,581,255

-

653,909

178,235,164

77,923

-

-

77,923

77,923

-

-

77,923

مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
القيمة العادلة السلبية للمشتقات

 1يناير 2018م
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر2018م و2017م

 - 3ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 1.3تطبيق المعايير الجديدة (تتمة)

ج ) ل ــم يت ــم إع ــادة تصني ــف أي موج ــودات مالي ــة أو مطلوب ــات مالي ــة إل ــى التكلف ــة المطف ــأة طبق ـ ًـا للمعي ــار الدول ــي
للتقري ــر المال ــي .9

د ) األثر على األرباح المبقاة واالحتياطيات األخرى.

يوض ــح الج ــدول التال ــي آث ــار إع ــادة تصني ــف وإع ــادة قي ــاس الموج ــودات المالي ــة والمطلوب ــات المالي ــة م ــن الفئ ــات طبق ــاً لمعي ــار
المحاس ــبة الدول ــي  39إل ــى فئ ــة التكلف ــة المطف ــأة طبق ــاً للمعي ــار الدول ــي للتقري ــر المال ــي :9

األرباح المبقاة

االحتياطيات األخرى

الرصيد الختامي طبقاً لمعيار المحاسبة الدولي  31( 39ديسمبر )2017

2,873,536

686,865

إعادة التصنيف طبقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي *9

171,761

()171,761

إثبات الخسائر االئتمانية المتوقعة طبقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي )2,180,251( 9
الرصيد االفتتاحي طبقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي  1( 9يناير )2018

55,283
570,387

865,046

*تشمل إعادة تصنيف أدوات من متاحة للبيع إلى مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل.

هـ ) تسوية مخصص االنخفاض

يبي ــن الج ــدول التالــي تس ــوية مخص ــص االنخف ــاض فــي القيم ــة الختام ــي للموج ــودات المالي ــة طبق ــاً لمعي ــار المحاس ــبة الدولــي ،39
ومخصصــات التزامــات القــروض وعقــود الضمانــات الماليــة طبقــاً لمعيــار المحاســبة الدولــي  :37المخصصــات وااللتزامــات المحتملــة
والموجــودات المحتملــة كمــا فــي  31ديســمبر  ،2017إلــى مخصــص الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة االفتتاحــي المحــدد طبقــاً للمعيــار
الدولــي للتقري ــر المالــي  9كم ــا فــي  1يناي ــر .2018
 31ديسمبر 2017
(معيار المحاسبة
الدولي  / 39معيار
المحاسبة الدولي )37

إعادة التصنيف

إعادة القياس
(الخسائر
االئتمانية
المتوقعة)

القيمة الدفترية
طبقاً للمعيار
الدولي للتقرير
المالي  9كما في
 1يناير 2018

قروض وذمم مدينة (معيار المحاسبة الدولي
 /)39موجودات مالية بالتكلفة المطفأة
(المعيار الدولي للتقرير المالي )9
نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي
السعودي
أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى
استثمارات ،صافي
قروض وسلف ،صافي

-

-

3,229

3,229

2,084,926

-

4,722
37,046
1,426,062

4,722
37,046
3,510,988

اإلجمالي

2,084,926

-

1,471,059

3,555,985

استثمارات ،صافي – مدرجة بالقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل اآلخر – أدوات دين (المعيار
الدولي للتقرير المالي )9
التزامات القروض وعقود الضمانات المالية

-

-

55,283

55,283

-

-

653,909

653,909

اإلجمالي

-

-

709,192

709,192
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و ) يوض ــح الج ــدول التالــي القيم ــة الدفتري ــة للموج ــودات المالي ــة والمطلوب ــات المالي ــة المدرج ــة ف ــي قائم ــة المرك ــز
المالــي ،كم ــا ف ــي  31ديس ــمبر 2018م :

بآالف الرياالت السعودية

إلزامياً مدرجة
بالقيمة العادلة
من خالل قائمة
الدخل

مدرجة بالقيمة
العادلة من خالل
الدخل الشامل
اآلخر – أدوات
دين

التكلفة
مدرجة بالقيمة
العادلة من خالل المطفأة
الدخل الشامل
اآلخر – أدوات
حقوق ملكية

إجماليالقيمة
الدفترية

الموجودات المالية
نقدية وأرصدة لدى مؤسسة

-

-

-

16,323,172

16,323,172

النقد العربي السعودي
أرصدة لدى البنوك

-

-

-

11,029,176

11,029,176

والمؤسسات المالية األخرى
القيمة العادلة اإليجابية

286,625

-

-

-

286,625

للمشتقات
استثمارات ،صافي

393,272

12,730,942

1,995,329

32,873,229

47,992,772

قروض وسلف ،صافي

-

-

-

151,024,830

151,024,830

موجودات أخرى

-

-

-

720,641

720,641

إجمالي الموجودات المالية

679,897

12,730,942

1,995,329

211,971,048

227,377,216

المطلوبات المالية
أرصدة للبنوك والمؤسسات

-

-

-

8,580,514

8,580,514

المالية األخرى
القيمة العادلة السلبية

274,270

-

-

-

274,270

للمشتقات
ودائع العمالء

-

-

-

169,822,156

169,822,156

سندات دين مصدرة

-

-

-

4,003,783

4,003,783

مطلوبات أخرى

-

-

-

10,444,637

10,444,637

إجمالي المطلوبات المالية

274,270

-

-

192,851,090

193,125,360
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر2018م و2017م

 - 3ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 1.3تطبيق المعايير الجديدة (تتمة)

يوضـــح الجـــدول التالـــي القيمـــة الدفتريـــة للموجـــودات الماليـــة والمطلوبـــات الماليـــة المدرجـــة فـــي قائمـــة المركـــز
المالـــي ،كمـــا فـــي  31ديســـمبر 2017م :

بآالف الرياالت السعودية

مقتناه ألغراض
المتاجرة

قروض وذمم
مدينة

متاحة للبيع

أخرى بالتكلفة
المطفأة

إجماليالقيمة
الدفترية

الموجودات المالية
نقدية وأرصدة لدى مؤسسة

-

-

-

18,504,255

18,504,255

النقد العربي السعودي
أرصدة لدى البنوك

-

-

-

9,372,200

9,372,200

والمؤسسات المالية األخرى
القيمة العادلة اإليجابية

115,890

-

-

-

115,890

للمشتقات
استثمارات ،صافي

303,760

-

14,629,799

31,436,344

46,369,903

قروض وسلف ،صافي

-

138,837,618

-

-

138,837,618

موجودات أخرى

-

-

-

530,009

530,009

إجمالي الموجودات المالية

419,650

138,837,618

14,629,799

59,842,808

213,729,875

المطلوبات المالية
أرصدة للبنوك والمؤسسات

-

-

-

7,056,168

7,056,168

المالية األخرى
القيمة العادلة السلبية

77,923

-

-

-

77,923

للمشتقات
ودائع العمالء

-

-

-

154,365,549

154,365,549

سندات دين مصدرة

-

-

-

8,016,639

8,016,639

مطلوبات أخرى

-

-

-

8,142,899

8,142,899

إجمالي المطلوبات المالية

77,923

-

-

177,581,255

177,659,178
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ابتداء من  1يناير 2018م
 2.3السياسات المطبقة
ً

أ -تصنيف الموجودات المالية

عنـــد االثبـــات األولـــي ،تقـــوم المجموعـــة بتصنيـــف موجوداتهـــا الماليـــة وفقـــاً لنمـــوذج أعمـــال إدارة هـــذه الموجـــودات وشـــروطها
التعاقدي ــة ،وتق ــاس عل ــى النح ــو التال ــي:

 )1الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة

كال م ــن الش ــرطين التاليي ــن م ــع ع ــدم تخصيص ــه بالقيم ــة العادل ــة م ــن خ ــال
يق ــاس األص ــل المالــي بالتكلف ــة المطف ــأة إذا م ــا اس ــتوفى ً
قائم ــة الدخ ــل:

ُ -يحتفـــظ باألصـــل المالـــي ضمـــن نمـــوذج أعمـــال هدفـــه هـــو االحتفـــاظ بالموجـــودات الماليـــة لتحصيـــل التدفقـــات النقديـــة

التعاقديـــة ،و

 ينشــأ عــن الشــروط التعاقديــة لألصــل المالــي ،فــي تواريــخ محــددة ،تدفقــات نقديــة تُ عــد -فقــط -دفعــات مــن المبلــغ األصلــيوالفائ ــدة عل ــى المبل ــغ األصل ــي القائ ــم (اختب ــار «التدفق ــات النقدي ــة الت ــي تُ ع ــد -فق ــط -دفع ــات م ــن المبل ــغ األصل ــي والفائ ــدة
عل ــى المبل ــغ األصل ــي القائ ــم»).

 )2الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

كال م ــن الش ــرطين التاليي ــن م ــع
أدوات الدي ــن :يت ــم قي ــاس أداة الدي ــن بالقيم ــة العادل ــة م ــن خ ــال الدخ ــل الش ــامل اآلخ ــر إذا اس ــتوفت ً
ع ــدم تخصيصه ــا بالقيم ــة العادل ــة م ــن خ ــال قائم ــة الدخ ــل:

 يحتفــظ باألصــل ضمــن نمــوذج أعمــال يتــم تحقيــق هدفــه مــن خــال تحصيــل التدفقــات النقديــة التعاقديــة وبيــع الموجــوداتالماليــة ،و

 ينشــأ عــن الشــروط التعاقديــة لألصــل المالــي ،فــي تواريــخ محــددة ،تدفقــات نقديــة تُ عــد -فقــط -دفعــات مــن المبلــغ األصلــيوالفائــدة علــى المبلــغ األصلــي القائــم.

يت ــم بع ــد ذل ــك قي ــاس أدوات الدي ــن بالقيم ــة العادل ــة م ــن خ ــال الدخ ــل الش ــامل االخ ــر ،وت ــدرج المكاس ــب والخس ــائر الناتج ــة ع ــن

التغي ــرات فــي القيم ــة العادل ــة فــي الدخ ــل الش ــامل اآلخ ــر .بينم ــا يت ــم اثب ــات دخ ــل العمول ــة ومكاس ــب وخس ــائر تحوي ــل العم ــات
األجنبي ــة فــي الرب ــح أو الخس ــارة.

أدوات حقـــوق الملكيـــة :بالنســـبة ألدوات حقـــوق الملكيـــة المقتنـــاه لغيـــر أغـــراض المتاجـــرة وعنـــد االثبـــات األولـــي لهـــا ،يجـــوز

للمجموع ــة أن تخت ــار بش ــكل ال رجع ــة في ــه ع ــرض التغي ــرات الالحق ــة فــي القيم ــة العادل ــة ضم ــن الدخ ــل الش ــامل اآلخ ــر .يت ــم ه ــذا

االختي ــار عل ــى أس ــاس كل اس ــتثمار عل ــى ح ــده .أدوات حق ــوق الملكي ــة المدرج ــة بالقيم ــة العادل ــة م ــن خ ــال الدخ ــل الش ــامل اآلخ ــر ال
تخض ــع لتقيي ــم االنخف ــاض فــي القيم ــة.

 )3الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

تشـــمل الموجـــودات الماليـــة بالقيمـــة العادلـــة مـــن خـــال قائمـــة الدخـــل ،األدوات المشـــتقة ،وأدوات حقـــوق الملكيـــة المتداولـــة

المقتنــاه ألغــراض المتاجــرة ،وأدوات ديــن غيــر مصنفــة بـــ «التكلفــة المطفــأة» أو «بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر».
إضافـــة إلـــى ذلـــك ،يجـــوز للمجموعـــة عنـــد االثبـــات األولـــي أن تخصـــص – بشـــكل ال رجعـــة فيـــه – أي أصـــل إذا كان يفـــي بمتطلبـــات

القيــاس بالتكلفــة المطفــأة ،أو بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر – بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة الدخــل إذا كان
القي ــام بذل ــك يزي ــل أو يقل ــص – بش ــكل جوه ــري – ع ــدم االتس ــاق المحاس ــبي وال ــذي ينش ــأ خ ــاف ذل ــك.

ال يع ــاد تصني ــف الموج ــودات المالي ــة بع ــد االثب ــات األولــي له ــا ،باس ــتثناء الفت ــرة التــي تل ــي قي ــام المجموع ــة بتغيي ــر نم ــوذج أعماله ــا
إلدارة الموجــودات الماليــة.

بنك الرياض
التقرير السنوي 2018م
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 - 3ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

ابتداء من  1يناير 2018م (تتمة)
 2.3السياسات المطبقة
ً

يتـــم أدنـــاه شـــرح تفاصيـــل تقويـــم نمـــوذج األعمـــال واختبـــار «التدفقـــات النقديـــة التـــي هـــي -فقـــط  -دفعـــات مـــن المبلـــغ األصلـــي
والفائـــدة علـــى المبلـــغ األصلـــي القائـــم».

تقويم نموذج األعمال

تقــوم المجموعــة بتقويــم الهــدف مــن نمــوذج األعمــال الــذي يتــم فيــه االحتفــاظ باألصــل علــى مســتوى المحفظــة ألن هــذا يعكــس بشــكل
أفضــل طريقــة إدارة األعمــال ويتــم تقديــم هــذه المعلومــات إلــى اإلدارة .تشــمل المعلومــات التــي يتــم أخذهــا بعيــن االعتبــار علــى:

 -السياس ــات واأله ــداف الموضوع ــة للمحفظ ــة وممارس ــات تل ــك السياس ــات عملي ــاً  .وبش ــكل خ ــاص ،م ــا إذا كان ــت اس ــتراتيجية

اإلدارة ترك ــز عل ــى تحقي ــق دخ ــل العمول ــة المتعاق ــد عليه ــا ،أو الحف ــاظ عل ــى مع ــدل فائ ــدة مح ــدد ،أو مطابق ــة م ــدة ه ــذه

الموج ــودات المالي ــة م ــع م ــدة المطلوب ــات المالي ــة الت ــي تموله ــا تل ــك الموج ــودات أو تحق ــق التدفق ــات النقدي ــة م ــن خ ــال
بي ــع الموج ــودات.

 -كيفية تقويم أداء المحفظة ورفع تقرير بذلك إلى إدارة المجموعة.

 المخاطــر التــي تؤثــر علــى أداء نمــوذج األعمــال (والموجــودات الماليــة المحتفــظ بهــا ضمــن نمــوذج األعمــال) ،وكيفيــة إدارة تلــكالمخاطــر.

 -كيفيـــة تعويـــض مـــدراء األعمـــال ،علـــى ســـبيل المثـــال فيمـــا إذا تـــم التعويـــض علـــى أســـاس القيمـــة العادلـــة للموجـــودات

المـــدارة أو التدفقـــات النقديـــة التعاقديـــة التـــي يتـــم تحصيلهـــا ،و

 تكــرار وحجــم وتوقيــت المبيعــات فــي الفتــرات الســابقة وأســباب تلــك المبيعات والتوقعات بشــأن نشــاط المبيعات المســتقبلية.وبالرغــم مــن ذلــك ،ال يتــم النظــر فــي المعلومــات المتعلقــة بنشــاط المبيعــات بشــكل منعــزل ،ولكــن كجــزء مــن التقويــم الشــامل

لكيفيــة تحقيــق هــدف المجموعــة المعلــن إلدارة الموجــودات الماليــة وكيفيــة تحقــق التدفقــات النقديــة.

يت ــم القي ــام بتقوي ــم نم ــوذج األعم ــال وف ــق تص ــورات متوقع ــة يمك ــن أن تح ــدث بص ــورة معقول ــة دون األخ ــذ باالعتب ــار م ــا يس ــمى

تص ــورات «أس ــوأ حال ــة» أو «حال ــة ضغ ــط» .وفــي حال ــة تحق ــق التدفق ــات النقدي ــة ،بع ــد االثب ــات األولــي ،بش ــكل مختل ــف ع ــن توقع ــات

المجموع ــة األصلي ــة ،ف ــإن المجموع ــة ال تق ــوم بتغيي ــر تصني ــف باقــي الموج ــودات المالي ــة المحتف ــظ به ــا ضم ــن نم ــوذج األعم ــال ذاك،
ولك ــن تأخ ــذ باالعتب ــار ه ــذه المعلوم ــات عن ــد تقوي ــم الموج ــودات المالي ــة المس ــتحدثة أو المش ــتراة حديث ــاً فــي المس ــتقبل.

يت ــم قي ــاس الموج ــودات المالي ــة المقتن ــاه ألغ ــراض المتاج ــرة والت ــي يت ــم قي ــاس أداؤه ــا عل ــى أس ــاس القيم ــة العادل ــة – بالقيم ــة
العادل ــة م ــن خ ــال قائم ــة الدخ ــل وذل ــك لع ــدم االحتف ــاظ به ــذه الموج ــودات المالي ــة لتحصي ــل التدفق ــات النقدي ــة التعاقدي ــة ،أو
لتحصيـــل التدفقـــات النقديـــة التعاقديـــة وبيـــع الموجـــودات الماليـــة معـــاً .

تقويم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية التي هي – فقط – دفعات من المبلغ األصلي والفائدة

كخطــوة ثانيــة فــي عمليــة التصنيــف الخاصــة بهــا  ،تقــوم المجموعــة بتقويــم الشــروط التعاقديــة لألصــل المالــي لتحديــد مــا إذا كانــت

تتواف ــق م ــع اختب ــار «التدفق ــات النقدي ــة التــي هــي -فق ــط  -دفع ــات م ــن المبل ــغ األصل ــي والفائ ــدة عل ــى المبل ــغ األصل ــي القائ ــم».

ألغ ــراض ه ــذا التقوي ــم ،يمث ــل «المبل ــغ األصل ــي» القيم ــة العادل ــة لألص ــل المالــي بتاري ــخ االثب ــات األولــي .أم ــا «الفائ ــدة» فتمث ــل الع ــوض

مقابــل القيمــة الزمنيــة للنقــود ومقابــل مخاطــر االئتمــان ومخاطــر االقــراض األساســية األخــرى المتعلقــة بالمبلــغ األصلــي القائــم خــال
فت ــرة م ــا ،و تكالي ــف اإلق ــراض األساس ــية األخ ــرى مث ــل (مخاط ــر الس ــيولة والتكالي ــف اإلداري ــة) ،باإلضاف ــة إلــى هام ــش الرب ــح.

146

بنك الرياض
التقرير السنوي 2018م

وعنـــد تقويـــم فيمـــا إذا كانـــت التدفقـــات النقديـــة التعاقديـــة تمثـــل فقـــط دفعـــات مـــن المبلـــغ األصلـــي والفائـــدة ،تأخـــذ المجموعـــة
بالحســبان الشــروط التعاقديــة لــأداة ،ويشــمل ذلــك فيمــا إذا كان األصــل المالــي يشــتمل علــى شــرط تعاقــدي يمكــن أن يغيــر توقي ــت

أو مبل ــغ التدفق ــات النقدي ــة التعاقدي ــة الت ــي ال تس ــتوفى ه ــذا الش ــرط .وإلج ــراء ه ــذا التقوي ــم ،تأخ ــذ المجموع ــة بعي ــن االعتب ــار:
 األحداث المحتملة التي تغير من مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية. -ميزات الرفع المالي.

 -الدفع مقدماً وشروط التمديد.

 الشــروط التــي تحــد مــن مطالبــة المجموعــة بالتدفقــات النقديــة مــن أصــول معينــة (علــى ســبيل المثــال ترتيبــات أصــل بــدونحــق الرجــوع) .

 الميزات التي تعدل العوض مقابل القيمة الزمنية للنقود (على سبيل المثال التعديل الدوري لمعدالت العمولة).ب .تصنيف المطلوبات المالية

يتـــم فـــي األصـــل اثبـــات كافـــة ودائـــع أســـواق المـــال ،وودائـــع العمـــاء ،والقـــروض ألجـــل ،والديـــون الثانويـــة ،وأدوات الديـــن األخـــرى

ناقصــا تكاليــف المعامــات .يتــم فــي األصــل اثبــات المطلوبــات الماليــة المدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال
المصــدرة ،بالقيمــة العادلــة
ً

قائم ــة الدخ ــل بالقيم ــة العادل ــة ويت ــم تحوي ــل تكالي ــف المعام ــات مباش ــرة إلــى قائم ــة الدخ ــل .الحق ــاً  ،يت ــم قي ــاس جمي ــع المطلوب ــات

المالي ــة المرتبط ــة بعمول ــة ﺑﺎلتكلف ــة المطف ــأة ،بخ ــاف المطلوب ــات المدرج ــة ﺑﺎلقيم ــة اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل قائم ــة الدخ ــل أو فــي الح ــاالت

التــي تكــون القيــم العادلــة مغطــاة المخاطــر .يتــم احتســاب التكلفــة المطفــأة بعــد األخــذ بعيــن االعتبــار أي خصــم أو عــاوة .يتــم إطفــاء

الخص ــم أو الع ــاوة عل ــى أس ــاس العائ ــد الفعل ــي حت ــى تاري ــخ االس ــتحقاق وتعتب ــر مصاري ــف عم ــوالت خاص ــة.
ج .إلغاء االثبات

 )1الموجودات المالية

تقـــوم المجموعـــة بإلغـــاء إثبـــات الموجـــودات الماليـــة عنـــد انتهـــاء الحقـــوق التعاقديـــة المتعلقـــة للتدفقـــات النقديـــة مـــن هـــذه

الموجــودات ،أو عنــد تحويــل حقــوق اســتالم التدفقــات النقديــة التعاقديــة بموجــب معاملــة مــا يتــم بموجبهــا تحويــل مــا يقــارب جميــع
المخاط ــر والمناف ــع المصاحب ــة لملكي ــة األص ــل المالــي أو إذا ل ــم تق ــم المجموع ــة بتحوي ــل وال بإبق ــاء مافي ــه جمي ــع المخاط ــر والمناف ــع
المصاحب ــة لملكي ــة األص ــل المالــي م ــع ع ــدم احتفاظه ــا بالس ــيطرة عل ــى األص ــل المالــي.

وعن ــد إلغ ــاء اثب ــات أص ــل مالــي ،ف ــإن الف ــرق بي ــن القيم ــة الدفتري ــة لألص ــل (أو القيم ــة الدفتري ــة الخاص ــة بالج ــزء ال ــذي ت ــم إلغ ــاء إثبات ــه)،
و ( )1بي ــن الع ــوض المس ــتلم (بم ــا فــي ذل ــك أي أص ــل جدي ــد ت ــم الحص ــول علي ــه مطروح ــاً من ــه أي الت ــزام جدي ــد ت ــم تحمل ــه) و ( )2أي ــة
مكاس ــب أو خس ــائر تراكمي ــة ت ــم اثباته ــا س ــابقاً ضم ــن الدخ ــل الش ــامل اآلخ ــر ،يج ــب اثباته ــا ضم ــن الرب ــح أو الخس ــارة.

اعتبــاراً مــن  1ينايــر  ،2018ال يتــم اثبــات أيــة مكاســب أو خســائر تراكميــة والمثبتــة ضمــن قائمــة الدخــل الشــامل اآلخــر بشــأن االســتثمارات

فــي ادوات حقــوق الملكيــة المدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر -فــي الربــح أو الخســارة عنــد التوقــف عــن إثبــات

ه ــذه األدوات  .يت ــم اثب ــات أي ــة عمول ــة عل ــى الموج ــودات المالي ــة المحول ــة والمؤهل ــة إللغ ــاء االثب ــات والت ــي نش ــأت أو احتفظ ــت به ــا
المجموعــة كموجــودات أو مطلوبــات منفصلــة.

وعن ــد بي ــع موج ــودات إلــى ط ــرف ثال ــث م ــع مقايض ــة إجمالــي مع ــدل العائ ــد عل ــى الموج ــودات المحول ــة  ،يت ــم المحاس ــبة ع ــن المعامل ــة

كمعاملــة تمويــل مضمونــة مشــابهة لمعامــات البيــع وإعــادة الشــراء نظــراً إلبقــاء المجموعــة علــى كافــة أو مــا يقــارب جميــع المخاطــر

والمنافــع المصاحبــة لملكيــة هــذه الموجــودات.

فــي العمليــات التــي لــم تقــم المجموعــة بتحويــل ،أوال باإلبقــاء علــى مــا يقــارب جميــع المخاطــر والمنافــع المصاحبــة لألصــل المالــي ،مــع
المحــول بقــدر ارتباطهــا المســتمر بــه،
المحــول ،فــإن المجموعــة تســتمر فــي إثبــات األصــل ُ
إبقــاء المجموعــة علــى الســيطرة علــى األصــل ُ

والــذي يتــم تحديــده بقــدر تعرضهــا للتغيــرات فــي قيمــة األصــل المحــول.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر2018م و2017م

 -3ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

ابتداء من  1يناير 2018م (تتمة)
 2.3السياسات المطبقة
ً

ج .إلغاء االثبات (تتمة)

 )1الموجودات المالية (تتمة)

وفــي بع ــض العملي ــات تبقــى المجموع ــة عل ــى الت ــزام خدم ــة األص ــل المالــي المح ــول مقاب ــل أتع ــاب .يت ــم إلغ ــاء اثب ــات األص ــل المح ــول
إذا كان ــت تنطب ــق علي ــه ش ــروط إلغ ــاء االثب ــات .يت ــم إثب ــات إم ــا أص ــل خدم ــة أو الت ــزام خدم ــة مقاب ــل عق ــد الخدم ــة ذل ــك ،إذا كان م ــن

المتوق ــع لألتع ــاب الت ــي س ــيتم اس ــتالمها أن تك ــون أكث ــر م ــن التعوي ــض الكافــي مقاب ــل الخدم ــة (أص ــل) أو إذا كان م ــن المتوق ــع
لألتع ــاب الت ــي س ــيتم اس ــتالمها أن تك ــون اق ــل م ــن التعوي ــض الكافــي مقاب ــل الخدم ــة (الت ــزام).

ﻗﺑل  1يناير  ،2018ﺗم تصنف الحصص المبقاة بشكل أﺳﺎﺳﻲ كاستثمارات متاحة للبيع وكانت ﺗﻘﺎس بالقيمة اﻟﻌﺎدﻟﺔ.
 )2المطلوبات المالية

تقوم المجموعة بإلغاء إثبات التزام مالي عند سداد التزاماته التعاقدية أو الغاؤها أو انتهاء مدتها.
د .تعديالت على الموجودات المالية والمطلوبات المالية

 )1الموجودات المالية

فــي حال ــة تعدي ــل ش ــروط أص ــل مالــي م ــا ،تق ــوم المجموع ــة بتقوي ــم فيم ــا إذا كان ــت التدفق ــات النقدي ــة لألص ــل المع ــدل مختلف ــة
جوهري ــاً  .وإذا كان ــت التدفق ــات النقدي ــة مختلف ــة جوهري ــاً  ،يت ــم اعتب ــار الحق ــوق التعاقدي ــة للتدفق ــات النقدي ــة م ــن األص ــل المالــي

األصل ــي منتهي ــة .وفــي ه ــذه الحال ــة ،يت ــم إلغ ــاء اثب ــات األص ــل المالــي األصل ــي م ــع االعت ــراف بالف ــرق المثب ــت كمكاس ــب أو خس ــائر
إلغ ــاء االثب ــات ويت ــم إثب ــات أص ــل مالــي جدي ــد بالقيم ــة العادل ــة.

وإذا ل ــم تختل ــف التدفق ــات النقدي ــة م ــن األص ــل المال ــي المع ــدل الم ــدرج بالتكلف ــة المطف ــأة  ،ف ــإن التعدي ــل ال ي ــؤدي إلــى إلغ ــاء

إثبــات األصــل المالــي .وفــي هــذه الحالــة ،تقــوم المجموعــة بإعــادة احتســاب إجمالــي القيمــة الدفتريــة لألصــل المالــي وإثبــات المبلــغ
النات ــج ع ــن تعدي ــل إجمالــي القيم ــة الدفتري ــة كمكاس ــب أو خس ــائر تعدي ــل ،وتحم ــل فــي الرب ــح أو الخس ــارة .وفــي حال ــة إج ــراء ه ــذا

التعدي ــل بس ــبب صعوب ــات مالي ــة يواجهه ــا المقت ــرض ،يت ــم ع ــرض المكاس ــب أو الخس ــائر س ــوياً م ــع خس ــائر االنخف ــاض فــي القيم ــة.
وفــي ح ــاالت أخ ــرى ،يت ــم عرضه ــا كدخ ــل عمول ــة.

 ) 2المطلوبات المالية

تق ــوم المجموع ــة بإلغ ــاء إثب ــات الت ــزام مالــي م ــا وذل ــك عندم ــا يت ــم تعدي ــل ش ــروطه وعندم ــا تختل ــف التدفق ــات النقدي ــة لاللت ــزام
ـاء عل ــى الش ــروط المعدل ــة بالقيم ــة العادل ــة،
المع ــدل بش ــكل جوه ــري .وفــي مث ــل ه ــذه الحال ــة ،يت ــم اثب ــات الت ــزام مالــي جدي ــد بن ـ ً

ويت ــم اثب ــات الف ــرق بي ــن القيم ــة الدفتري ــة لاللت ــزام المالــي ال ــذي ت ــم اس ــتنفاذه وااللت ــزام المالــي الجدي ــد م ــع الش ــروط المعدل ــة فــي
الرب ــح أو الخس ــارة.

هـ .االنخفاض في القيمة

تق ــوم المجموع ــة بإثب ــات مخصص ــات الخس ــائر االئتماني ــة المتوقع ــة عل ــى األدوات المالي ــة التالي ــة الت ــي ال يت ــم قياس ــها بالقيم ــة
العادل ــة م ــن خ ــال قائم ــة الدخ ــل:

 -الموجودات المالية التي تعتبر أدوات دين.

 -مبالغ اإليجار مستحقة التحصيل.

 عقود الضمانات المالية الصادرة ،و -التزامات القروض الصادرة.
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ال يتم إثبات خسارة انخفاض القيمة على االستثمارات في أدوات حقوق الملكية.

تقـــوم المجموعـــة بقيـــاس مخصصـــات الخســـائر بمبلـــغ مســـاو للخســـائر االئتمانيـــة المتوقعـــة علـــى مـــدى العمـــر ،بإســـتثناء األدوات

المالي ــة التالي ــة والت ــي يت ــم قي ــاس مخص ــص الخس ــائر له ــا بمبل ــغ مس ــاو للخس ــائر االئتماني ــة المتوقع ــة عل ــى م ــدى  12ش ــهراً :
 -سندات الدين االستثمارية التي تبين بأن لها مخاطر ائتمان منخفضة بتاريخ إعداد القوائم المالية ،و

 األدوات المالية األخرى التي لم تزداد مخاطر االئتمان الخاصة بها بشكل جوهري منذ االثبات األولي لها.تعتبــر المجموعــة بــأن أداة الديــن لهــا مخاطــر ائتمانيــة منخفضــة عندمــا تعــادل درجــة تصنيــف مخاطــر االئتمــان لهــا الدرجــة المتعــارف
عليهــا عالميــاً بـــ «الدرجــة األولــى».

تمث ــل الخس ــائر االئتماني ــة المتوقع ــة عل ــى م ــدى  12ش ــهراً ج ــزء م ــن الخس ــائر االئتماني ــة المتوقع ــة النات ــج ع ــن أح ــداث تعث ــر تتعل ــق

ب ــاألداة المالي ــة والت ــي يمك ــن أن تح ــدث خ ــال  12ش ــهر بع ــد تاري ــخ إع ــداد القوائ ــم المالي ــة.
قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة

تمثل الخسائر االئتمانية المتوقعة تقديراً احتماله مرجح للخسائر االئتمانية ،ويتم قياسها على النحو التالي:

• للموج ــودات المالي ــة الت ــي التع ــد ذات مس ــتوى ائتمانــي منخف ــض بتاري ــخ إع ــداد القوائ ــم المالي ــة :بالقيم ــة الحالي ــة ل ــكل العج ــز

النقــدي (أي الفــرق بيــن التدفقــات النقديــة التعاقديــة التــي تكــون واجبــة الســداد للمنشــأة بموجــب العقــد؛ وبيــن التدفقــات النقديــة
الت ــي تتوق ــع المجموع ــة الحص ــول عليه ــا) .

• للموجـــودات الماليـــة التـــي تعـــد ذات مســـتوى ائتمانـــي منخفـــض بتاريـــخ إعـــداد القوائـــم الماليـــة :بالفـــرق بيـــن إجمالـــي القيمـــة
الدفتريـــة والقيمـــة الحاليـــة للتدفقـــات النقديـــة المســـتقبلية المقـــدرة.

• التزامــات القــروض غيــر المســحوبة :بالقيمــة الحاليــة للفــرق بيــن التدفقــات النقديــة التعاقديــة واجبــة الســداد للمجموعــة فــي حالــة
ســحب االلتــزام والتدفقــات النقديــة التــي تتوقــع المجموعــة اســتالمها.

• عقود الضمانات المالية :المدفوعات المتوقعة لتعويض حاملها مطروحاً منه أي مبالغ تتوقع المجموعة استردادها.
إعادة هيكلة الموجودات المالية

فـــي حالـــة التفـــاوض علـــى شـــروط األصـــل المالـــي أو تعديلهـــا ،أو اســـتبدال أحـــد الموجـــودات الماليـــة الحاليـــة بأصـــل جديـــد نتيجـــة
صعوب ــات مالي ــة يواجهه ــا المقت ــرض ،يت ــم إج ــراء تقوي ــم للتأك ــد فيم ــا إذا كان يج ــب إلغ ــاء اثب ــات األص ــل المال ــي وقي ــاس الخس ــائر
االئتمانيـــة المتوقعـــة علـــى النحـــو التالـــي:

إذا ل ــم ي ــؤدي التعدي ــل المتوق ــع إل ــى إلغ ــاء إثب ــات األص ــل الحال ــي ،ف ــإن التدفق ــات النقدي ــة المتوقع ــة الناتج ــة ع ــن األص ــل المال ــي
المع ــدل يت ــم إدراجه ــا عن ــد احتس ــاب العج ــز النق ــدي النات ــج ع ــن األص ــل الحال ــي.

إذا أدى التعديــل المتوقــع إلــى إلغــاء اثبــات األصــل الحالــي ،فــإن القيمــة العادلــة المتوقعــة لألصــل الجديــد يتــم معاملتهــا كتدفقــات

نقدي ــة نهائي ــة م ــن األص ــل المالــي الحالــي بتاري ــخ إلغ ــاء اثبات ــه .ي ــدرج ه ــذا المبل ــغ عن ــد حس ــاب العج ــز النق ــدي لألص ــل المالــي الحالــي
ال ــذي ت ــم خصم ــه اعتب ــاراً م ــن التاري ــخ المتوق ــع إللغ ــاء االثب ــات حتــى تاري ــخ اع ــداد القوائ ــم المالي ــة باس ــتخدام مع ــدل العمول ــة الفعل ــي
األصل ــي عل ــى األص ــل المالــي الحالــي.

الموجودات المالية ذات المستوى االئتماني المنخفض

بتاريـــخ إعـــداد القوائـــم الماليـــة ،تقـــوم المجموعـــة بإجـــراء تقويـــم للتأكـــد فيمـــا إذا كانـــت الموجـــودات الماليـــة المدرجـــة بالتكلفـــة
المطف ــأة ذات مس ــتوى ائتمانــي منخف ــض .يعتب ــر األص ــل المالــي بأن ــه ذو مس ــتوى ائتمانــي منخف ــض عن ــد وق ــوع ح ــدث أو أكث ــر الت ــي
يك ــون ل ــه تأثي ــر ه ــام عل ــى التدفق ــات النقدي ــة المس ــتقبلية المق ــدرة م ــن ذل ــك األص ــل المالــي.

بنك الرياض
التقرير السنوي 2018م
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر2018م و2017م

 -3ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

ابتداء من  1يناير 2018م (تتمة)
 2.3السياسات المطبقة
ً

هـ .االنخفاض في القيمة (تتمة)
الموجودات المالية ذات المستوى االئتماني المنخفض (تتمة)
ومن األدلة على أن األصل المالي ذو مستوى ائتماني منخفض ،البيانات الممكن مالحظتها حول األحداث التالية:
• خرق العقد مثل التعثر في السداد أو تجاوز موعد االستحقاق ،أو
• إعادة هيكلة القرض والسلفة من قبل المجموعة وفق شروط معينة.
• احتمال دخول المقترض في االفالس أو إعادة هيكلة مالية اخرى.
• إختفاء سوق نشطة لتلك األداة المالية بسبب صعوبات مالية.
إن الق ــرض ال ــذي يع ــاد التف ــاوض بش ــأنه بس ــبب تده ــور حال ــة المقت ــرض يعتب ــر ع ــادة ذا مس ــتوى ائتمانــي منخف ــض م ــا ل ــم يك ــن هن ــاك
ـا عل ــى أن مخاط ــر ع ــدم اس ــتالم التدفق ــات النقدي ــة التعاقدي ــة ق ــد انخف ــض بش ــكل جوه ــري وأن ــه ال توج ــد مؤش ــرات أخ ــرى عل ــى
دلي ـ ً
االنخف ــاض فــي القيم ــة .إضاف ــة إلــى ذل ــك ،تعتب ــر ق ــروض األف ــراد المتأخ ــرة الس ــداد لم ــدة  90يوم ــاً فأكث ــر قروض ــاً منخفض ــة القيم ــة.
عن ــد إج ــراء تقوي ــم لتحدي ــد فيم ــا إذا كان االس ــتثمار فــي الدي ــون الس ــيادية ذا مس ــتوى ائتمانــي منخف ــض ،ف ــإن المجموع ــة تنظ ــر فــي
العوام ــل التالي ــة:
 تقويم السوق للجدارة االئتمانية بناء على عوائد السندات. تقييمات وكاالت التصنيف للجدارة االئتمانية. قدرة البلد على الوصول إلى أسواق المال بخصوص إصدار سندات جديدة. احتم ــال إع ــادة هيكل ــة الق ــرض مم ــا ي ــؤدي عل ــى تكب ــد حام ــل ارتب ــاط الق ــرض لخس ــائر م ــن خ ــال االعف ــاء اإللزام ــي أو غي ــراإللزام ــي م ــن الس ــداد.
 آليــات الدعــم الدوليــة الموضوعــة لتأميــن الدعــم الــازم كمقــرض أخيــر لذلــك البلــد ،والنيــة التــي تعكســها البيانــات العامــةم ــن الحكوم ــات وال ــوكاالت الس ــتخدام ه ــذه اآللي ــات .ويش ــمل ذل ــك تقييم ــا لعم ــق تل ــك اآللي ــات (وبغ ــض النظ ــر ع ــن الني ــة
السياس ــية) وعم ــا إذا كان ــت هن ــاك الق ــدرة عل ــى الوف ــاء بالش ــروط المطلوب ــة.
عرض مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة في قائمة المركز المالي
يتم عرض مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة في قائمة المركز المالي على النحو التالي:
 الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة  :تظهر كخصم من إجمالي القيمة الدفترية للموجودات. التزامات القروض وعقود الضمانات المالية :تظهر بشكل عام ،كمخصص. عندمــا تشــتمل األداة الماليــة علــى مكــون ارتبــاط تــم ســحبه ومكــون لــم يتــم ســحبه ،وال تســتطيع المجموعــة تحديــد الخســائراالئتمانيــة المتوقعــة لمكــون االرتبــاط للقــرض بشــكل مســتقل عــن مكــون االرتبــاط الــذي تــم ســحبه؛ تقــوم المجموعــة بعــرض
مخص ــص خس ــائر مجم ــع ل ــكال المكوني ــن .يت ــم ع ــرض المبل ــغ المجم ــع كخص ــم م ــن إجمالــي القيم ــة الدفتري ــة لمك ــون االرتب ــاط
الــذي تــم ســحبه .يتــم إظهــار أي فائــض مــن مخصــص الخســائر عــن إجمالــي القيمــة الدفتريــة لمكــون االرتبــاط الــذي تــم ســحبه
كمخصــص ،و
 أدوات الدي ــن المقاس ــة بالقيم ــة العادل ــة م ــن خ ــال الدخ ــل الش ــامل اآلخ ــر :ال يت ــم اثب ــات مخص ــص خس ــائر فــي قائم ــة المرك ــزالمال ــي الموح ــدة ألن القيم ــة الدفتري ــة له ــذه الموج ــودات تعتب ــر بمثاب ــة القيم ــة العادل ــة له ــا .وم ــع ذل ــك ،يت ــم اإلفص ــاح
ع ــن مخص ــص الخس ــائر ،ويت ــم اثبات ــه فــي احتياطــي القيم ــة العادل ــة .يت ــم اثب ــات خس ــائر االنخف ــاض فــي القيم ــة فــي الرب ــح أو
الخس ــارة ،وت ــدرج التغي ــرات بي ــن التكلف ــة المطف ــأة للموج ــودات والقيم ــة العادل ــة له ــا فــي الدخ ــل الش ــامل اآلخ ــر.
الشطب
يتــم اثبــات القــروض وأدوات الديــن (إمــا جزئيــاً أو كليــاً ) عنــد عــدم وجــود توقعــات معقولــة الســتردادها .ال تــزال تخضــع الموجــودات
المالي ــة المش ــطوبة ألنش ــطة التعزي ــز امتث ــا ًال إلج ــراءات المجموع ــة بش ــأن اس ــترداد المبال ــغ المس ــتحقة .وفــي حال ــة زي ــادة المبل ــغ
المــراد شــطبه عــن مخصــص الخســارة المتراكــم ،يعامــل الفــرق أو ًال كإضافــة إلــى المخصصــات التــي يتــم تطبيقهــا بعــد ذلــك مقابــل
إجمالــي القيم ــة الدفتري ــة .يت ــم إرج ــاع أي ــة مبال ــغ مس ــتردة الحق ــة إلــى مصاري ــف خس ــائر االئتم ــان.

150

بنك الرياض
التقرير السنوي 2018م

و .الضمانات المالية والتزامات القروض

إن الضمان ــات المالي ــة ه ــي عق ــود تتطل ــب م ــن المجموع ــة القي ــام بدف ــع مبال ــغ مح ــددة لتعوي ــض حام ــل العق ــد ع ــن الخس ــارة الت ــي
يتكبدهــا بســبب فشــل مديــن محــدد فــي القيــام بالســداد فــي الموعــد المحــدد وفــق شــروط أداة الديــن .أمــا التزامــات القــروض فهــي

تعه ــدات مؤك ــدة لمن ــح االئتم ــان وف ــق ش ــروط وأح ــكام مح ــددة س ــلفاً .

يت ــم ،فــي األص ــل ،قي ــاس الضمان ــات المالي ــة الص ــادرة أو االلتزام ــات لمن ــح الق ــروض بأس ــعار تق ــل ع ــن مع ــدالت العمول ــة الس ــائدة فــي
الســوق مبدئيــاً بالقيمــة العادلــة وتطفــأ القيمــة العادلــة األوليــة علــى مــدى فتــرة الضمــان أو االلتــزام ،وبعــد ذلــك ،يتــم قياســها علــى
النح ــو التالــي:

• اعتباراً من  1يناير  :2018بالمبلغ غير المطفأ أو مبلغ مخصص الخسارة ،أيهما أعلى.

• قبــل  1ينايــر  :2018بالمبلــغ غيــر المطفــأ أو القيمــة الحاليــة للمبلــغ المتوقــع دفعــه لتســوية االلتزامــات عندمــا يصبــح الدفــع
ـا  ،أيهمــا أعلــى.
بموجــب العقــد محتمـ ً

ل ــم تق ــم المجموع ــة بإص ــدار التزام ــات ق ــروض يت ــم قياس ــها بالقيم ــة العادل ــة م ــن خ ــال قائم ــة الدخ ــل .بالنس ــبة اللتزام ــات
القـــروض األخـــرى:

• اعتبــاراً مــن  1ينايــر  :2018تقــوم المجموعــة بأثبــات مخصــص خســارة علــى أســاس المتطلبــات المتعلقــة بالخســائر االئتمانيــة
المتوقعــة.

قب ــل  1يناي ــر  :2018كان ــت المجموع ــة تق ــوم بتجني ــب مخص ــص طبق ــاً لمعي ــار المحاس ــبة الدولــي  37إذا م ــا اعتب ــر العق ــد
متوق ــع خس ــارته.

ز .إثبات اإليرادات  /المصاريف

دخل ومصاريف العموالت الخاصة

يت ــم اثب ــات دخ ــل ومصاري ــف العم ــوالت الخاص ــة فــي الرب ــح أو الخس ــارة باس ــتخدام طريق ــة العمول ــة الفعل ــي .يمث ــل مع ــدل العمول ــة

الفعل ــي الس ــعر ال ــذي يخص ــم بالضب ــط الدفع ــات أو المقبوض ــات النقدي ــة المس ــتقبلية المتوقع ــة عل ــى م ــدى العم ــر المتوق ــع ل ــأداة
المالي ــة إلــى التكلف ــة المطف ــأة ل ــأداة المالي ــة.

وعنـــد احتســـاب معـــدل العمولـــة الفعلـــي لـــأدوات الماليـــة ،بخـــاف الموجـــودات ذات المســـتوى االئتمانـــي المنخفـــض ،تقـــوم

المجموعـــة بتقديـــر التدفقـــات النقديـــة المســـتقبلية بعـــد األخـــذ بعيـــن االعتبـــار كافـــة الشـــروط التعاقديـــة لـــأداة الماليـــة وليـــس
الخســـائر االئتمانيـــة المتوقعـــة.

بالنســبة للموجــودات الماليــة ذات المســتوى االئتمانــي المنخفــض ،يتــم اســتخدام معــدل العمولــة الفعلــي المعــدل بمخاطــر االئتمــان

ـامال الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة.
باســتخدام التدفقــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة شـ ً

يش ــتمل احتس ــاب مع ــدل العمول ــة الفعل ــي عل ــى تكالي ــف المعام ــات واألتع ــاب والنق ــاط المدفوع ــة أو المس ــتلمة الت ــي تعتب ــر ج ــزءاً

ـا م ــن مع ــدل العمول ــة الفعل ــي .تش ــتمل تكالي ــف المعام ــات عل ــى تكالي ــف عرضي ــة تتعل ــق مباش ــرة باقتن ــاء أو إص ــدار أص ــل
مكم ـ ً

مالــي أو مطلوب ــات مالي ــة.

قياس التكلفة المطفأة ودخل العموالت الخاصة

تمث ــل التكلف ــة المطف ــأة ألص ــل مالــي م ــا أو الت ــزام مالــي م ــا المبل ــغ ال ــذي يت ــم ب ــه قي ــاس األص ــل المالــي أو االلت ــزام المالــي عن ــد االثب ــات
األولــي مطروحــاً منــه المبلــغ األصلــي المدفــوع ،وزائــداً أو ناقصــاً اإلطفــاء المتراكــم باســتخدام طريقــة معــدل العمولــة الفعلــي ألي فــرق

بي ــن المبل ــغ األولــي والمبل ــغ بتاري ــخ االس ــتحقاق ،بع ــد تعديل ــه ،بالنس ــبة للموج ــودات المالي ــة بمخص ــص الخس ــائر االئتماني ــة المتوقع ــة.
يمثل إجمالي القيمة الدفترية ألصل مالي ما التكلفة المطفأة ألي أصل مالي قبل تعديلها بمخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة.

عن ــد احتس ــاب دخ ــل أو مص ــروف العمول ــة ،يطب ــق مع ــدل العمول ــة الفعل ــي عل ــى إجمال ــي القيم ــة الدفتري ــة لألص ــل (عندم ــا يك ــون
األص ــل لي ــس ذا مس ــتوى ائتمانــي منخف ــض) أو عل ــى التكلف ــة المطف ــأة لاللت ــزام.

بنك الرياض
التقرير السنوي 2018م
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر2018م و2017م

 -3ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

ابتداء من  1يناير 2018م (تتمة)
 2.3السياسات المطبقة
ً
ز .إثبات اإليرادات  /المصاريف (تتمة)

قياس التكلفة المطفأة ودخل العموالت الخاصة (تتمة)

تمث ــل التكلف ــة المطف ــأة ألص ــل مال ــي م ــا أو الت ــزام مال ــي م ــا المبل ــغ ال ــذي يت ــم ب ــه قي ــاس األص ــل المال ــي أو االلت ــزام المال ــي عن ــد
االثبـــات األولـــي مطروحـــاً منـــه المبلـــغ األصلـــي المدفـــوع ،وزائـــداً أو ناقصـــاً اإلطفـــاء المتراكـــم باســـتخدام طريقـــة معـــدل العمولـــة

الفعل ــي ألي ف ــرق بي ــن المبل ــغ األولــي والمبل ــغ بتاري ــخ االس ــتحقاق ،بع ــد تعديل ــه ،بالنس ــبة للموج ــودات المالي ــة بمخص ــص الخس ــائر
االئتمانيـــة المتوقعـــة.

يمثل إجمالي القيمة الدفترية ألصل مالي ما التكلفة المطفأة ألي أصل مالي قبل تعديلها بمخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة.
عن ــد احتس ــاب دخ ــل أو مص ــروف العمول ــة ،يطب ــق مع ــدل العمول ــة الفعل ــي عل ــى إجمالــي القيم ــة الدفتري ــة لألص ــل (عندم ــا يك ــون
األص ــل لي ــس ذا مس ــتوى ائتمانــي منخف ــض) أو عل ــى التكلف ــة المطف ــأة لاللت ــزام.
بالنســـبة للموجـــودات الماليـــة التـــي يصبـــح مســـتواها االئتمانـــي منخفـــض بعـــد االثبـــات األولـــي ،ويتـــم احتســـاب دخـــل العمولـــة
باس ــتخدام مع ــدل العمول ــة الفعل ــي عل ــى التكلف ــة المطف ــأة لألص ــل المالــي .وفــي الح ــاالت التــي ل ــم يع ــد فيه ــا األص ــل ذي مس ــتوى
ائتمانــي منخف ــض ،فإن ــه يت ــم احتس ــاب دخ ــل العمول ــة عل ــى أس ــاس اإلجمالــي.
بالنس ــبة للموج ــودات المالي ــة الت ــي كان ــت ذات مس ــتوى ائتمانــي منخف ــض عن ــد االثب ــات األولــي له ــا ،يت ــم احتس ــاب دخ ــل العمول ــة
وذل ــك بتطبي ــق مع ــدل العمول ــة الفعل ــي المع ــدل بمخاط ــر االئتم ــان عل ــى التكلف ــة المطف ــأة لألص ــل .ال يت ــم احتس ــاب دخ ــل العمول ــة
عل ــى أس ــاس اإلجمالــي حت ــى ل ــو تحس ــنت مخاط ــر االئتم ــان عل ــى األص ــل.
ح .تقديم الخدمات
تقدم المجموعة خدمات متنوعة لعمالئها .ويتم تقديم هذه الخدمات إما بشكل منفصل أو كحزمة مع خدمات أخرى.
تبي ــن للمجموع ــة ب ــأن اإلي ــرادات الناتج ــة ع ــن تقدي ــم الخدم ــات المختلف ــة المتعلق ــة بت ــداول األس ــهم ،وإدارة الصنادي ــق ،وتموي ــل
التجـــارة ،وتمويـــل الشـــركات ،والخدمـــات االستشـــارية ،والخدمـــات المصرفيـــة األخـــرى  ،يجـــب أن يتـــم االعتـــراف بهـــا عنـــد تقديـــم
الخدمـــات ،أي عنـــد الوفـــاء بالتـــزام األداء.
ط .برنامج والء للعمالء

تقــدم المجموعــة برنامــج والء للعمــاء (نقــاط المكافــآت  /األميــال الجويــة المشــار إليهــا هنــا باســم «نقــاط المكافــآت») ،والتــي تســمح

لألعض ــاء م ــن حمل ــة البطاق ــات كس ــب النق ــاط التــي يمك ــن اس ــتبدالها بمناف ــذ معين ــة للش ــركاء .تق ــوم المجموع ــة بتخصي ــص ج ــزء م ــن

ســعر المعاملــة (رســم تبــادل) لنقــاط المكافــآت الممنوحــة لألعضــاء مــن حملــة البطاقــات ،علــى أســاس ســعر البيــع المســتقل النســبي.
يتــم تأجيــل مبلــغ اإليــرادات المخصصــة لنقــاط المكافــآت واإلفصــاح عنهــا فــي قائمــة الدخــل عنــد اســترداد نقــاط المكافــأة.

ـاء عل ــى الخب ــرة
يت ــم تعدي ــل المبل ــغ التراكمــي لاللتزام ــات التعاقدي ــة المتعلق ــة بنق ــاط المكاف ــآت غي ــر المس ــتخدمة بم ــرور الوق ــت بن ـ ً
الفعلي ــة واالتجاه ــات الحالي ــة فيم ــا يتعل ــق بعملي ــة االس ــترداد.

 3.3السياسات المطبقة قبل تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 9
أ .االستثمارات

يتـــم إثبـــات كافـــة الســـندات االســـتثمارية مبدئيـــاً بالقيمـــة العادلـــة شـــاملة مصاريـــف اإلقتنـــاء المباشـــرة المتعلقـــة باالســـتثمارات،

باس ــتثناء مصاري ــف العملي ــات المباش ــرة المتعلق ــة باالس ــتثمارات المدرج ــة بقيمته ــا العادل ــة فــي قائم ــة الدخ ــل الت ــي تحم ــل عل ــى
قائمـــة الدخـــل الموحـــدة ويتـــم الحقـــاً معالجتهـــا حســـب تصنيفهـــا كاســـتثمارات مقتنـــاة حتـــى تاريـــخ االســـتحقاق أو كاســـتثمارات

مدرج ــة بقيمته ــا العادل ــة فــي قائم ــة الدخ ــل أو كاس ــتثمارات متاح ــة للبي ــع أو كاس ــتثمارات أخ ــرى مقتن ــاة بالتكلف ــة المطف ــأة .تطف ــأ
الع ــاوة أو الخص ــم عل ــى أس ــاس العائ ــد الفعل ــي وت ــدرج فــي دخ ــل العم ــوالت الخاص ــة.
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بالنس ــبة للس ــندات التــي يت ــم تداوله ــا فــي األس ــواق النظامي ــة ،تح ــدد القيم ــة العادل ــة عل ــى أس ــاس األس ــعار المتداول ــة بالس ــوق عن ــد
إنته ــاء العم ــل فــي تاري ــخ إع ــداد القوائ ــم المالي ــة .يت ــم تحدي ــد القي ــم العادل ــة لألص ــول الم ــدارة واالس ــتثمارات فــي صنادي ــق االس ــتثمار
بن ــاء عل ــى صافــي قي ــم الموج ــودات المعلن ــة.

أم ــا بالنس ــبة للس ــندات الت ــي ال يوج ــد له ــا اس ــعار متداول ــة فــي الس ــوق ،فيت ــم تقدي ــر القيم ــة العادل ــة بالرج ــوع للقيم ــة الس ــوقية
الحاليــة ألداة أخــرى تكــون مشــابهة لهــا تمامــا ،أو علــى اســاس التدفقــات النقديــة المتوقعــة لــأداة الماليــة .عندمــا يتعــذر الحصــول
عل ــى قي ــم عادل ــة م ــن أس ــواق نش ــطة ،فحينئ ــذ يت ــم اس ــتخدام ط ــرق تقيي ــم متنوع ــة والت ــي تتضم ــن اس ــتخدام النم ــاذج الرياضي ــة .ان

المدخ ــل الــى ه ــذه النم ــاذج يت ــم م ــن خ ــال االس ــواق القابل ــة للمالحظ ــة اذا كان ذل ــك ممكن ــا ،وان ل ــم يك ــن ذل ــك مجدي ــا ،ف ــإن األم ــر
يتطل ــب درج ــة م ــن األح ــكام لتحدي ــد القي ــم العادل ــة فيم ــا يخ ــص بيان ــات الس ــوق الت ــي ال يمك ــن مالحظته ــا.

بعـــد اإلثبـــات األولـــي لالســـتثمارات ال يســـمح عـــادة بإجـــراء أيـــة تحويـــات بيـــن فئـــات تصنيـــف االســـتثمارات المختلفـــة ،فيمـــا عـــدا

التعدي ــات فق ــط لمعي ــار المحاس ــبة الدول ــي  ،39يت ــم تحدي ــد القي ــم المس ــجلة فــي نهاي ــة كل فت ــرة الحق ــة ل ــكل فئ ــة م ــن فئ ــات
االســـتثمارات علـــى األســـس الموضحـــة فـــي الفقـــرات التاليـــة:

 -1االستثمارات المقتناة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

تصن ــف االس ــتثمارات فــي ه ــذه الفئ ــة مبدئي ــاً كاس ــتثمارات مقتن ــاة ألغ ــراض المتاج ــرة أو كاس ــتثمارات ت ــم تخصيصه ــا بع ــد االعت ــراف

األولــي كاس ــتثمارات مقتن ــاة بالقيم ــة العادل ــة م ــن خ ــال قائم ــة الدخ ــل .ان االس ــتثمارات المقتن ــاة ألغ ــراض المتاج ــرة يت ــم ش ــراؤها
أساس ــاً لغ ــرض البي ــع أو إع ــادة الش ــراء خ ــال فت ــرة وجي ــزة.

بع ــد اإلثب ــات األول ــي ،تق ــاس تل ــك االس ــتثمارات بالقيم ــة العادل ــة ويت ــم اثب ــات التغي ــرات فــي القيم ــة العادل ــة فــي قائم ــة الدخ ــل
الموح ــدة للفت ــرة الت ــي تنش ــأ فيه ــا تل ــك التغي ــرات .وال يت ــم إضاف ــة تكلف ــة االقتن ــاء – ان وج ــدت  -للقيم ــة العادل ــة عن ــد اإلثب ــات
األولــي لالس ــتثمارات ويت ــم تحمليه ــا عل ــى قائم ــة الدخ ــل الموح ــدة .ويت ــم إظه ــار دخ ــل العم ــوالت الخاص ــة وتوزيع ــات األرب ــاح ع ــن
الس ــندات المدرج ــة بقيمته ــا العادل ــة فــي قائم ــة الدخ ــل كدخ ــل متاج ــرة.
 -2االستثمارات المتاحة للبيع

االس ــتثمارات المتاح ــة للبي ــع ه ــي أدوات مالي ــة غي ــر مش ــتقة وتش ــمل أس ــهم وس ــندات ت ــم تصنيفه ــا كاس ــتثمارات متاح ــة للبي ــع أو

ل ــم يت ــم تصنيفه ــا (أ) كق ــروض وذم ــم مدين ــة( ،ب) أو كاس ــتثمارات مقتن ــاه حتــى تاري ــخ االس ــتحقاق( ،ج) أو كموج ــودات مالي ــة مدرج ــة
بقيمته ــا العادل ــة فــي قائم ــة الدخ ــل.

االس ــتثمارات المتاح ــة للبي ــع هــي األس ــهم وأوراق الدي ــن الت ــي ُيه ــدف إلــى االحتف ــاظ به ــا لفت ــرة زمني ــة غي ــر مح ــددة والت ــي يمك ــن

بيعهــا لمقابلــة احتياجــات الســيولة أو التغيــرات فــي أســعار العمــوالت الخاصــة أو أســعار الصــرف األجنبــي أو أســعار األســهم ،وتقــاس

ه ــذه االس ــتثمارات الحق ــا بالقيم ــة العادل ــة .وعندم ــا ال يت ــم تغطي ــة مخاط ــر القيم ــة العادل ــة لالس ــتثمارات المتاح ــة للبي ــع تثب ــت أي ــة
مكاســب أو خســائر ناتجــة عــن التغيــر فــي القيمــة العادلــة مباشــرة فــي الدخــل الشــامل االخــر ،باســتثناء االنخفــاض فــي القيمــة الــذي
يتــم اثباتــه فــي قائمــة الدخــل الموحــدة .وعنــد إلغــاء إثبــات هــذه االســتثمارات ،يتــم إعــادة تصنيــف المكاســب أو الخســارة المتراكمــة
والمثبت ــة س ــابقاً فــي الدخ ــل الش ــامل االخ ــر إلــى قائم ــة الدخ ــل الموح ــدة.

 -3االستثمارات االخرى المقتناة بالتكلفة المطفأة

تصن ــف االس ــتثمارات ذات الدفع ــات الثابت ــة أو الممك ــن تحديده ــا وغي ــر المتداول ــة فــي س ــوق نش ــط كاس ــتثمارات أخ ــرى مقتن ــاه
بالتكلف ــة المطف ــأة .وتظه ــر االس ــتثمارات األخ ــرى المقتن ــاة بالتكلف ــة المطف ــأة والت ــي ل ــم يت ــم تغطي ــة مخاط ــر قيمته ــا العادل ــة
بالتكلف ــة المطف ــأة ،باس ــتخدام طريق ــة العائ ــد الفعل ــي ،ناقص ــاً مخص ــص االنخف ــاض فــي قيمته ــا .وعن ــد إلغ ــاء إثباته ــا أو انخف ــاض
قيمته ــا ،يت ــم إثب ــات المكاس ــب أو الخس ــائر فــي قائم ــة الدخ ــل الموح ــدة.

بنك الرياض
التقرير السنوي 2018م
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 -3ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

 .3.3السياسات المطبقة قبل تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي ( 9تتمة)

أ .االستثمارات (تتمة)
 -4االستثمارات المقتناة حتى تاريخ االستحقاق
تصنــف االســتثمارات ذات الدفعــات الثابتــة أو الممكــن تحديدهــا ولهــا تاريــخ اســتحقاق محــدد والتــي لــدى المجموعــة النيــة االيجابيــة
والمق ــدرة لالحتف ــاظ به ــا حتــى تاري ــخ اس ــتحقاقها كاس ــتثمارات مقتن ــاه حتــى تاري ــخ االس ــتحقاق .يت ــم قي ــاس ه ــذه االس ــتثمارات بع ــد
اقتنائه ــا بالتكلف ــة المطف ــأة ناقص ــاً مخص ــص االنخف ــاض فــي قيمته ــا .تحس ــب التكلف ــة المطف ــأة بع ــد األخ ــذ بعي ــن االعتب ــار الخص ــم
أو الع ــاوة عن ــد االقتن ــاء باس ــتخدام طريق ــة العائ ــد الفعل ــي ،كم ــا ت ــدرج أي ــة مكاس ــب أو خس ــائر ناجم ــة ع ــن ه ــذه االس ــتثمارات فــي
قائم ــة الدخ ــل الموح ــدة عن ــد التوق ــف ع ــن اثباته ــا أو انخف ــاض قيمته ــا.
إن االســتثمارات المصنفــة كمقتنــاة حتــى تاريــخ االســتحقاق ال يمكــن بيعهــا أو إعــادة تصنيفهــا بــدون التأثيــر علــى قــدرة المجموعــة
الســتخدام هــذا التصنيــف وال يمكــن إدراجهــا ضمــن االســتثمارات المغطــاة المخاطــر فيمــا يتعلــق بســعر العمولــة أو مخاطــر الســداد
المبكــر وذلــك بســبب طبيعــة هــذا االســتثمار طويــل األجــل.
ب .القروض والسلف
الق ــروض والس ــلف ه ــي موج ــودات مالي ــة غي ــر مش ــتقة ذات دفع ــات ثابت ــة أو مح ــددة نش ــأت أو حصل ــت عليه ــا المجموع ــة .ويت ــم
إثب ــات الق ــروض والس ــلف عندم ــا يت ــم دف ــع النق ــد للمقترضي ــن.
يتــم فــي االصــل اثبــات كافــة القــروض والســلف بالقيمــة العادلــة شــاملة تكاليــف المعامــات المرتبطــة بهــا .ويتــم تصنيــف القــروض
والس ــلف الت ــي نش ــأت أو حصل ــت عليه ــا المجموع ــة وغي ــر المتداول ــة فــي س ــوق نش ــط كق ــروض مقتن ــاه بالتكلف ــة المطف ــأة .ويلغ ــى
إثباتهـــا عندمـــا يســـدد المقترضـــون التزاماتهـــم أو عنـــد بيـــع أو شـــطب هـــذه القـــروض أو عنـــد تحويـــل كافـــة المخاطـــر والمنافـــع
المصاحب ــة للملكي ــة .وألغ ــراض الع ــرض فــي القوائ ــم المالي ــة ،يت ــم خص ــم مخص ــص خس ــائر االئتم ــان م ــن الق ــروض والس ــلف.
ج .تصنيف المطلوبات المالية
يتــم اإلثبــات األولــي لكافــة إيداعــات أســواق المــال ،وودائــع العمــاء وســندات الديــن المصــدرة بالتكلفــة  -ناقصــا مصاريــف العمليــات
 والتـــي تمثـــل القيمـــة العادلـــة للمبلـــغ المســـتلم .يتـــم الحقـــا قيـــاس كافـــة المطلوبـــات الماليـــة المرتبطـــة بعمـــوالت بالتكلفـــةالمطف ــأة بع ــد األخ ــذ فــي االعتب ــار الخص ــم أو الع ــاوة .تطف ــأ العل ــوات وتس ــتهلك الخصوم ــات وف ــق أس ــاس العائ ــد الفعل ــي حت ــى
تاري ــخ االس ــتحقاق وت ــدرج كمصاري ــف العم ــوالت الخاص ــة.
د .إثبات اإليرادات
دخل ومصاريف العموالت الخاصة
يتــم اثبــات دخــل ومصاريــف العمــوالت الخاصــة لــأدوات الماليــة ذات العمــوالت الخاصــة ( باســتثناء تلــك األدوات المصنفــة كمقتنــاة
ألغـــراض المتاجـــرة أو المدرجـــة بقيمتهـــا العادلـــة فـــي قائمـــة الدخـــل) ،فـــي قائمـــة الدخـــل الموحـــدة علـــى أســـاس معـــدل العائـــد
الفعلــي .يمثــل معــدل العائــد الفعلــي المعــدل الــذي الدفعــات النقديــة المســتقبلية المتوقعــة والمقبوضــات خــال العمــر المتوقــع
لألص ــل أو االلت ــزام المالــي للقيم ــة الدفتري ــة لألص ــل أو االلت ــزام المالــي .عن ــد احتس ــاب مع ــدل س ــعر العمول ــة الخاص ــة الفعل ــي ،تق ــوم
المجموع ــة بتقدي ــر التدفق ــات النقدي ــة المس ــتقبلية بع ــد األخ ــذ بعي ــن االعتب ــار االعتب ــار كل الش ــروط التعاقدي ــة ل ــأداة المالي ــة ولك ــن
ال تش ــمل الخس ــائر االئتماني ــة المس ــتقبلية.
يتـــم تعديـــل القيمـــة الدفتريـــة للموجـــودات أو المطلوبـــات الماليـــة فـــي حالـــة قيـــام المجموعـــة بتعديـــل تقديـــرات للمدفوعـــات أو
المقبوض ــات .تحتس ــب القيم ــة الدفتري ــة المعدل ــة عل ــى أس ــاس مع ــدل س ــعر العمول ــة الخاص ــة الفعل ــي ويس ــجل التغي ــر فــي القيم ــة
الدفتري ــة كدخ ــل أو مصاري ــف عم ــوالت خاص ــة.
عندمــا يتــم تخفيــض القيمــة المســجلة ألصــل مالــي أو مجموعــة أصــول ماليــة مماثلــة بســبب خســارة االنخفــاض فــي القيمــة  ،يتــم االســتمرار

باالعتــراف بدخــل العمــوالت الخاصــة باســتخدام معــدل العائــد الفعلــي الــذي ينطبــق علــى القيمــة الدفتريــة الجديدة.

يتضمــن احتســاب معــدل العائــد الفعلــي جميــع الرســوم المدفوعــة أو المقبوضــة  ،ومصاريــف المعامــات ،والعــاوة أو الخصــم الــذي يعتبــر

جــزء ال يتجــزأ مــن ســعر العمولــة الفعلــي .تعتبــر مصاريــف المعامــات مصاريــف مرتبطــة باقتنــاء أو إصــدار أو بيــع أصــل أو التــزام مالــي.
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يت ــم بتاري ــخ اع ــداد كل قوائ ــم مالي ــة اج ــراء تقوي ــم للتأك ــد م ــن وج ــود أي دلي ــل موضوع ــي عل ــى االنخف ــاض فــي قيم ــة أي أص ــل مالــي

أو مجموع ــة م ــن الموج ــودات المالي ــة المثبت ــة بالتكلف ــة المطف ــأة .وفــي ح ــال وج ــود مث ــل ه ــذا الدلي ــل ،يت ــم تحدي ــد القيم ــة المق ــدرة
القابل ــة لالس ــترداد الت ــي ت ــم حس ــابها عل ــى اس ــاس صافــي القيم ــة الحالي ــة للتدفق ــات النقدي ــة المس ــتقبلية ،ويت ــم اثب ــات اي ــة خس ــارة
ناجم ــة ع ــن ذل ــك االنخف ــاض فــي التغيي ــرات فــي القيم ــة الدفتري ــة.
يتضم ــن الدلي ــل الموضوع ــي عل ــى وق ــوع انخف ــاض فــي قيم ــة األص ــول المالي ــة إعس ــار أو تأث ــر مق ــدرة العمي ــل عل ــى الس ــداد .ويت ــم إع ــادة
هيكلــة القــروض أو الســلف بواســطة المجموعــة بشــروط اســتثنائية مــن حيــث وجــود مؤشــرات علــى وصــول المقتــرض أو المصــدر علــى
حال ــة إف ــاس ،وكذل ــك وج ــود أدل ــة عل ــى ع ــدم توف ــر س ــوق نش ــطة ل ــأوراق المالي ــة .باإلضاف ــة إلــى وج ــود بيان ــات يمك ــن مالحظته ــا
لمجموع ــة م ــن األص ــول ،وعل ــى س ــبيل المث ــال وج ــود تغيي ــرات س ــلبية فــي مق ــدرة المقت ــرض أو المص ــدر عل ــى الس ــداد.
وق ــد تش ــمل تل ــك الح ــاالت الت ــي تعتق ــد فيه ــا المجموع ــة أن المدي ــن ،فــي أغل ــب الظ ــن ،غي ــر ق ــادر عل ــى س ــداد التزامات ــه االئتماني ــة
بالكام ــل ،ب ــدون اللج ــوء إلــى اج ــراء م ــن قب ــل المجموع ــة لتس ــييل قيم ــة الضمان ــات ،إن وج ــدت.

وفــي حال ــة ع ــدم امكاني ــة تحصي ــل الموج ــودات المالي ــة فان ــه يت ــم ش ــطبها م ــن مخص ــص االنخف ــاض فــي القيم ــة وذل ــك بتحميله ــا

عل ــى قائم ــة الدخ ــل الموح ــده او من ــة خ ــال حس ــاب مخص ــص االنخف ــاض فــي القيم ــة ،وتش ــطب األص ــول المالي ــة فق ــط فــي الظ ــروف
الت ــي اس ــتنفذت فيه ــا جمي ــع المح ــاوالت الممكن ــة الس ــتردادها وبع ــد م ــا ح ــدد مبل ــغ الخس ــارة فيه ــا.

وفــي ح ــال تخفي ــض الموج ــودات المالي ــة إلــى قيمته ــا المق ــدرة القابل ــة لالس ــترداد فإن ــه يت ــم إثب ــات دخ ــل العم ــوالت الخاص ــة بع ــد
ذل ــك عل ــى أس ــاس س ــعر العمول ــة المس ــتخدم فــي خص ــم التدفق ــات النقدي ــة المس ــتقبلية لغ ــرض قي ــاس القيم ــة القابل ــة لالس ــترداد.
وفــي حال ــة انخف ــاض مبل ــغ الخس ــارة المطف ــأة فــي فت ــرة الحق ــة م ــع إمكاني ــة رب ــط االنخف ــاض موضوعي ــاً بح ــدث وق ــع بع ــد إثب ــات
الخس ــارة ( مث ــل التحس ــن فــي درج ــة تصني ــف المدي ــن) ،يت ــم عك ــس مخص ــص االنخف ــاض فــي القيم ــة المثب ــت س ــابقاً وذل ــك بتعدي ــل
حس ــاب المخص ــص ،كم ــا يت ــم إثب ــات المبل ــغ ال ــذي ت ــم عكس ــه فــي مخص ــص انخف ــاض خس ــائر االئتم ــان فــي قائم ــة الدخ ــل الموح ــد
وال تعتب ــر الق ــروض الت ــي ت ــم إع ــادة التف ــاوض عل ــى ش ــروطها قروض ــاً متعث ــرة ،ولك ــن تعام ــل كق ــروض جدي ــدة .وتبن ــى سياس ــات
وممارس ــات إع ــادة الهيكل ــة عل ــى مؤش ــرات أو معايي ــر تش ــير إل ــي أن المدفوع ــات ستس ــتمر فــي الغال ــب .كم ــا ستس ــتمر الق ــروض
فــي الخض ــوع لتقيي ــم االنخف ــاض فــي قيمته ــا س ــواء فردي ــاّ أو جماعي ــا باس ــتخدام مع ــدل العائ ــد الفعل ــي األصل ــي لالئتم ــان .ويت ــم
شــطب القــروض الشــخصية بعــد مضــى  180يومــاً مــن تاريــخ اســتحقاقها ،اال اذا كانــت هنــاك ضمانــات .وتقــوم المجموعــة بالفحــص
الف ــردي لعم ــاء التموي ــل العق ــاري الش ــخصي بغ ــرض تحدي ــد م ــا إذا كان ــت متعث ــرة عندم ــا يك ــون العمي ــل متأخ ــر فــي مس ــتحقاته بـــ
 180ي ــوم وتكوي ــن المخص ــص بن ــاء عل ــى ذل ــك.
وبش ــكل ع ــام يت ــم إع ــادة التف ــاوض ح ــول الق ــروض والس ــلف ،إم ــا كج ــزء م ــن عالق ــة مس ــتمرة م ــع العمي ــل أو اس ــتجابة لتغي ــر س ــلبي
فــي ظ ــروف المقت ــرض .ففــي الحال ــة األخي ــرة ،ق ــد ي ــؤدي إع ــادة التف ــاوض إلــى تمدي ــد تاري ــخ اس ــتحقاق المدفوع ــات أو إع ــادة جدول ــة
الس ــداد الت ــي بموجبه ــا تق ــدم المجموع ــة س ــعر عمول ــة مع ــدل للمقترضي ــن المتعثري ــن فعلي ــاً  .ويترت ــب عل ــى ذل ــك اس ــتمرار تأخ ــر
اس ــتحقاق األص ــل وانخف ــاض قيمت ــه بش ــكل ف ــردي حي ــث أن مدفوع ــات العم ــوالت وأص ــل الق ــرض الت ــي ت ــم التف ــاوض حوله ــا ل ــن
تس ــترد القيم ــة الدفتري ــة األصلي ــة للق ــرض .وفــي ح ــاالت أخ ــرى ،ي ــؤدي إع ــادة التف ــاوض إلــى توقي ــع اتفاقي ــة جدي ــدة ويت ــم التعام ــل
معهــا كقــرض جديــد .وتعتمــد سياســات وممارســات إعــادة الهيكلــة علــى مؤشــرات أو معاييــر تشــير إلــى ان عمليــة الدفــع ستســتمر
فــي الغال ــب .كم ــا يس ــتمر إخض ــاع الق ــروض لتقيي ــم انخف ــاض القيم ــة بص ــورة فردي ــة أو جماعي ــة وتحس ــب باس ــتخدام مع ــدل العائ ــد
الفعل ــي األصل ــي لالئتم ــان.
-1االنخفاض في الموجودات المالية المثبتة بالتكلفة المطفأة
فــي حالــة األدوات الماليــة المقتنــاة بالتكلفــة المطفــأة أو المقتنــاة حتــى تاريــخ االســتحقاق ،تقــوم المجموعــة -لــكل أداة ماليــة علــى
حــدة -بتقويــم االدلــة الموضوعيــة علــى وقــوع انخفــاض القيمــة بنــاء علــى المعاييــر التــي ســبق عرضهــا.
يتــم تكويــن مخصــص خــاص لخســائر االئتمــان الناتجــة عــن التعثــر فــي قيمــة القــرض أو أي مــن الموجــودات الماليــة المدرجــة بالتكلفــة
المطف ــأة فــي ح ــال وج ــود دلي ــل موضوع ــي ب ــأن المجموع ــة غي ــر ق ــادرة عل ــى تحصي ــل جمي ــع المبال ــغ المس ــتحقة .إن مبل ــغ المخص ــص
الخــاص هــو الفــرق بيــن القيمــة الدفتريــة والمبلــغ المقــدر القابــل لالســترداد .إن المبلــغ المقــدر القابــل لالســترداد هــو القيمــة الحاليــة
للتدفقــات النقديــة المتوقعــة (متضمنــاً المبالــغ المقــدرة القابلــة لالســترداد مــن الضمانــات وغيرهــا) المخصومــة علــى أســاس معــدل
العمولــة الخاصــة الفعلــي األصلــي.
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 -3ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

 .3.3السياسات المطبقة قبل تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي ( 9تتمة)
هـ .االنخفاض في قيمة الموجودات المالية (تتمة)

-1االنخفاض في الموجودات المالية المثبتة بالتكلفة المطفأة (تتمة)
وتأخ ــذ المجموع ــة أيض ــاً فــي االعتب ــار االدل ــة عل ــى وق ــوع انخف ــاض فــي القيم ــة عل ــى المس ــتوى الجماع ــي للموج ــودات ،ويمك ــن أن
يس ــتند المخص ــص الجماع ــي عل ــى المعايي ــر التالي ــة :تده ــور درج ــات التصني ــف االئتمانــي الداخل ــي أو الخارجــي المح ــددة للمقت ــرض
أو مجموع ــة م ــن المقترضي ــن ،والمن ــاخ االقتص ــادي الحالــي ال ــذي يعم ــل م ــن خالل ــه المقترضي ــن ،والخب ــرات وح ــاالت التعث ــر الس ــابقة
الت ــي تتضمنه ــا مكون ــات المحفظ ــة االئتماني ــة.
-2االنخفاض في الموجودات المالية المتاحة للبيع
فــي حال ــة أدوات الدي ــن المصنف ــة كاس ــتثمارات متاح ــة للبي ــع تق ــوم المجموع ــة بتقوي ــم كل حال ــة انفرادي ــاً للتأك ــد م ــن وج ــود دلي ــل
موضوع ــي عل ــى وق ــوع انخف ــاض فــي القيم ــة بن ــاء عل ــى المعايي ــر الت ــي س ــبق عرضه ــا .إن المبال ــغ المثبت ــة كانخف ــاض فــي القيم ــة
تمث ــل الخس ــارة المتراكم ــة المحتس ــبة كف ــرق بي ــن التكلف ــة المطف ــأة والقيم ــة العادل ــة الحالي ــة ،ناقص ــاً أي خس ــائر النخف ــاض فــي
القيم ــة لتل ــك االس ــتثمارات والمثبت ــة س ــابقاً فــي قائم ــة الدخ ــل الموح ــدة.
وفــي حال ــة زي ــادة فــي القيم ــة العادل ــة ألدوات الدي ــن فــي فت ــرة الحق ــة م ــع إمكاني ــة رب ــط ه ــذه الزي ــادة بش ــكل موضوع ــي بح ــدث
ائتمانــي وق ــع بع ــد إثب ــات خس ــائر االنخف ــاض فــي القيم ــة فــي قائم ــة الدخ ــل الموح ــدة ،يت ــم عك ــس خس ــائر االنخف ــاض فــي القيم ــة
بقائم ــة الدخ ــل الموح ــدة.
بالنس ــبة الس ــتثمارات األس ــهم المقتن ــاة كمتاح ــة للبي ــع ،ف ــإن االنخف ــاض الجوه ــري أو المس ــتمر فــي القيم ــة العادل ــة دون التكلف ــة
يعتبـــر دليـــل موضوعـــي علـــى االنخفـــاض فـــي القيمـــة ،وال يســـمح بعكـــس مبالـــغ الخســـائر المثبتـــة ســـابقاً الســـتثمارات األســـهم
فــي قائم ــة الدخ ــل الموح ــدة طالم ــا أن األص ــل قائ ــم بالس ــجالت ،أي أن أي زي ــادة بالقيم ــة العادل ــة الحق ــاً (بع ــد إثب ــات االنخف ــاض
فــي القيم ــة) يج ــب أن تثب ــت فق ــط ضم ــن حق ــوق المس ــاهمين .وعن ــد إلغ ــاء إثب ــات الموج ــودات المالي ــة يت ــم تحوي ــل المكاس ــب أو
الخس ــائر المتراكم ــة المثبت ــة ضم ــن حق ــوق المس ــاهمين إلــى قائم ــة الدخ ــل الموح ــدة للس ــنة.
و .إلغاء إثبات األدوات المالية
يتـــم إلغـــاء إثبـــات الموجـــودات الماليـــة ( أو جـــزء منهـــا ،أو جـــزء مـــن الموجـــودات الماليـــة المتشـــابهة) عندمـــا تنتهـــي الحقـــوق
التعاقدي ــة الس ــتالم التدفق ــات المالي ــة الخاص ــة به ــذه الموج ــودات أو أو عن ــد تحوي ــل أص ــل ويك ــون التحوي ــل مؤه ــل لالس ــتبعاد.
وفــي الح ــاالت الت ــي تظه ــر فيه ــا دالالت عل ــى أن المجموع ــة نقل ــت موج ــودات مالي ــة ،يت ــم إلغ ــاء اإلثب ــات عن ــد قي ــام المجموع ــة
بنق ــل جمي ــع المخاط ــر والمناف ــع المصاحب ــة لملكي ــة األص ــل بش ــكل جوه ــري .وفــي الح ــاالت الت ــي ال يت ــم فيه ــا نق ــل أو اإلبق ــاء عل ــى
جمي ــع المخاط ــر والمناف ــع المصاحب ــة لملكي ــة األص ــل المال ــي بش ــكل جوه ــري ،يت ــم إلغ ــاء أثب ــات االص ــل المال ــي فق ــط فــي ح ــال
تخل ــي المجموع ــة ع ــن الس ــيطرة علي ــه .وتق ــوم المجموع ــة بإثب ــات أي حق ــوق أو التزام ــات ت ــم إنش ــاؤها أو اإلبق ــاء عليه ــا خ ــال ه ــذه
العملي ــة بش ــكل منفص ــل كموج ــودات أو مطلوب ــات.
ويت ــم إلغ ــاء إثب ــات المطلوب ــات المالي ــة (أو ج ــزء منه ــا) م ــن قائم ــة المرك ــز المالــي الموح ــدة وذل ــك فق ــط عن ــد اس ــتنفادها ،أي عن ــد
تنفي ــذ االلت ــزام المح ــدد فــي العق ــد أو إلغ ــاؤه أو انته ــاء مدت ــه.
 4.3السياسات التي لم يطرأ عليها أي تغيير خالل 2018م
أ .أسس توحيد القوائم المالية
تش ــمل ه ــذه القوائ ــم المالي ــة الموح ــدة الس ــنوية ،القوائ ــم المالي ــة لبن ــك الري ــاض وش ــركاته التابع ــة للس ــنة المالي ــة المنتهي ــة فــي
 31ديســـمبر مـــن كل ســـنة .ويتـــم إعـــداد القوائـــم الماليـــة للشـــركات التابعـــة لنفـــس الســـنة الماليـــة للبنـــك باســـتخدام سياســـات
محاس ــبية مماثل ــة.
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صناديق االستثمار
تعمــل المجموعــة مديــرا لعــدد مــن صناديــق االســتثمار .ولتحديــد مــا إذا كانــت المجموعــة تســيطر علــى صنــدوق اســتثمار ،يتــم التركيــز
عل ــى تقوي ــم المناف ــع االقتصادي ــة اإلجمالي ــة للمجموع ــة فــي الصن ــدوق (تتضم ــن أي عم ــوالت متراكم ــة أو اتع ــاب ادارة متوقع ــة)،
ـاء عل ــى ذل ــك ،تبي ــن للمجموع ــة أنه ــا تعم ــل كوكي ــل للمس ــتثمرين فــي
وعل ــى حق ــوق المس ــتثمرين فــي اقال ــة مدي ــر الصن ــدوق .وبن ـ ً
جمي ــع الح ــاالت ،وبالتالــي ل ــم يت ــم توحي ــد ه ــذه الصنادي ــق.
الش ــركات التابع ــة هــي المنش ــآت المس ــتثمر فيه ــا الت ــي تس ــيطر عليه ــا المجموع ــة .وتس ــيطر المجموع ــة عل ــى المنش ــأة المس ــتثمر
فيهــا عنــد تعرضــه لمخاطــر أو يكــون لديــه حقــوق فــي العوائــد المتغيــرة مــن خــال مشــاركته فــي المنشــأة المســتثمر فيهــا ،ويكــون
لديـــه القـــدرة علـــى التأثيـــر علـــى تلـــك العوائـــد مـــن خـــال ســـيطرته علـــى المنشـــأة المســـتثمر فيهـــا .يتـــم توحيـــد القوائـــم الماليـــة
للش ــركات التابع ــة م ــع القوائ ــم المالي ــة للبن ــك بتاري ــخ انتق ــال الس ــيطرة عليه ــا ،ويتوق ــف توحي ــد ه ــذه القوائ ــم المالي ــة بتاري ــخ توق ــف
البن ــك ع ــن ه ــذه الس ــيطرة.
يتــم اســتبعاد األرصــدة بيــن المجموعــة وشــركاتها التابعــة ،وأي دخــل أو مصــروف قــد ينشــأ مــن المعامــات المتداخلــة بيــن شــركات
المجموعــة عنــد إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة.
وبش ــكل ع ــام ،هن ــاك افت ــراض ب ــأن تمل ــك أغلبي ــة حق ــوق التصوي ــت ينت ــج عن ــه س ــيطرة .عل ــى أي ــة ح ــال ،وتح ــت ظ ــروف خاص ــة ق ــد
تم ــارس المجموع ــة الس ــيطرة بملكي ــة حص ــص أق ــل م ــن  ،%50وفــي أحي ــان أخ ــرى ق ــد ال تس ــتطيع ممارس ــة الس ــيطرة حت ــى م ــع تمل ــك
حص ــص أكث ــر م ــن  %50م ــن أس ــهم المنش ــأة ،وعن ــد تقوي ــم م ــا إذا كان ل ــدى المجموع ــة الس ــلطة عل ــى المنش ــأة المس ــتثمر فيه ــا
وبالتالــي الس ــلطة عل ــى عوائده ــا المتغي ــرة ،تنظ ــر المجموع ــة إلــى الحقائ ــق والظ ــروف ذات الصل ــة ،والت ــي تش ــمل:
 تصميم المنشأة المستثمر فيها والغرض منها. األنشطة ذات الصلة وكيفية اتخاذ القرارات بخصوص هذه األنشطة وهل المجموعة تستطيع أن يوجه هذه األنشطة. الترتيبات التعاقدية مثل حقوق الشراء وحقوق البيع وحقوق التصفية. م ــا إذا كان ــت المجموع ــة معرض ــه لمخاط ــر أو لديه ــا حق ــوق فــي العوائ ــد المتقلب ــة م ــن ارتباطه ــا بالمنش ــأة المس ــتثمر فيه ــا,وقدرتها على التأثير في تذبذب هذه العوائد.
تت ــم المحاس ــبة ع ــن التغي ــر فــي حص ــص الملكي ــة فــي منش ــأة تابع ــة (م ــع ع ــدم فق ــدان الس ــيطرة) كمعامل ــة حق ــوق الملكي ــة .ف ــإذا
فق ــدت المجموع ــة الس ــيطرة عل ــى المنش ــأة التابع ــة ،يت ــم التوق ــف ع ــن اثب ــات الموج ــودات ذات العالق ــة (بم ــا فــي ذل ــك الش ــهرة)
والمطلوب ــات وحق ــوق الملكي ــة غي ــر المس ــيطرة وعناص ــر حق ــوق الملكي ــة االخ ــرى ،ويت ــم اثب ــات المكاس ــب والخس ــائر الناتج ــة ع ــن
ذل ــك فــي الرب ــح او الخس ــارة ،ويت ــم اثب ــات أي اس ــتثمار متبق ــي بالقيم ــة العادل ــة بتاري ــخ فق ــدان الس ــيطرة.
تعتب ــر المجموع ــة طرف ــاً فــي منش ــآت ذات غ ــرض خ ــاص ،والت ــي أنش ــأت أساس ــاً لغ ــرض تس ــهيل بع ــض ترتيب ــات التموي ــل المتوافق ــة
مــع أحــكام الشــريعة .وقــد تبيــن للمجموعــة عــدم امكانيــة توحيــد القوائــم الماليــة لهــذه المنشــآت فــي قوائمهــا الماليــة لعــدم توفــر
الس ــيطرة عليه ــا.
ب .االستثمار في الشركات الزميلة
تقي ــد االس ــتثمارات فــي الش ــركات الزميل ــة فــي قائم ــة المرك ــز المالــي بالتكلف ــة زائ ــدا التغي ــرات الت ــي تط ــرا عل ــى حص ــة المجموع ــة
لم ــا بع ــد الش ــراء فــي صافــي موج ــودات الش ــركة الزميل ــة ناقص ــا االنخف ــاض فــي قيم ــة االس ــتثمارات الفردي ــة ،ويت ــم فــي االص ــل اثب ــات
االس ــتثمارات فــي الش ــركات الزميل ــة بالتكلف ــة وتت ــم المحاس ــبة عنه ــا الحق ــا وفق ــا لطريق ــة حق ــوق الملكي ــة .الش ــركة الزميل ــة هــي
منش ــأة تم ــارس المجموع ــة تأثي ــرا هام ــا (ولي ــس س ــيطرة) عل ــى سياس ــاتها المالي ــة والتش ــغيلية ،والتعتب ــر خس ــائر الش ــركات الزميل ــة
لم ــا بع ــد الش ــراء فــي قائم ــة الدخ ــل ،ويت ــم اثب ــات حصت ــه فــي التغي ــرات فــي الدخ ــل الش ــامل االخ ــر لم ــا بع ــد الش ــراء فــي االحتياطي ــات.
تخفـــض توزيعـــات االربـــاح المســـتلمة مـــن الشـــركات المســـتثمر فيهـــا مـــن القيمـــة الدفتريـــة لالســـتثمار وبموجـــب طريقـــة حقـــوق
الملكيــة ،يقيــد االســتثمار فــي الشــركة الزميلــة فــي قائمــة المركــز المالــي بالتكلفــة زائــدا التغيــرات التــي تطــرأ علــى حصــة المجموعــة
فــي صافــي موجــودات الشــركة الزميلــة لمــا بعــد الشــراء .يتــم اظهــار حصــة المجموعــة فــي اربــاح الشــركة الزميلــة فــي قائمــة الدخــل.
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 4.3السياسات التي لم يطرأ عليها أي تغيير خالل 2018م (تتمة)

ج .األدوات المالية المشتقة ومحاسبة تغطية المخاطر
كمـــا يســـمح بـــه المعيـــار الدولـــي للتقريـــر المالـــي  ،9اختـــارت المجموعـــة االســـتمرار فـــي المحاســـبة عـــن تغطيـــة المخاطـــر طبقـــاً
للمتطلبـــات المنصـــوص عليهـــا فـــي معيـــار المحاســـبة الدولـــي .39
األدوات الماليـــة المشـــتقة والتـــي تتضمـــن عقـــود الصـــرف األجنبـــي ومقايضـــات أســـعار العمـــوالت الخاصـــة وخيـــارات العمـــات
(المكتتب ــة والمش ــتراة) ،يت ــم فــي االص ــل اثباته ــا بالقيم ــة العادل ــة بتاري ــخ اب ــرام عق ــد المش ــتقات ،ويت ــم إثب ــات تكلف ــة العملي ــة فــي
قائمــة الدخــل الموحــدة ،ويتــم إعــادة قياســها الحقــاً بالقيمــة العادلــة .وتــدرج كافــة المشــتقات بقيمتهــا العادلــة ضمــن الموجــودات
وذل ــك عندم ــا تك ــون القيم ــة العادل ــة له ــا إيجابي ــة ،وضم ــن المطلوب ــات عندم ــا تك ــون القيم ــة العادل ــة له ــا س ــلبية .وتح ــدد القيم ــة
العادل ــة بالرج ــوع إلــى األس ــعار المتداول ــة بالس ــوق ونم ــاذج خص ــم التدفق ــات النقدي ــة ونم ــاذج التس ــعير ،حس ــب م ــا ه ــو مالئ ــم.
وتعتمد معالجة التغييرات في القيمة العادلة للمشتقات على تصنيفها في أي من الفئات التالية:

 -1المشتقات المقتناة ألغراض المتاجرة

ت ــدرج أي تغي ــرات فــي القيم ــة العادل ــة للمش ــتقات المقتن ــاة ألغ ــراض المتاج ــرة مباش ــرة فــي قائم ــة الدخ ــل الموح ــدة ويفص ــح عنه ــا
ضم ــن دخل/خس ــائر المتاج ــرة .وتتضم ــن المش ــتقات المقتن ــاة ألغ ــراض المتاج ــرة أيض ــاً عل ــى تل ــك المش ــتقات التــي ال تخض ــع لمحاس ــبة
تغطي ــة المخاط ــر المبين ــة أدن ــاه.
 -2محاسبة تغطية المخاطر

تدرج المجموعة بعض المشتقات كأدوات تغطية المخاطر في عالقات تحوط مؤهلة.

وألغ ــراض محاس ــبة تغطي ــة المخاط ــر ،ف ــإن تغطي ــة المخاط ــر تصن ــف إلــى فئتي ــن هم ــا (أ) تغطي ــة مخاط ــر القيم ــة العادل ــة والت ــي
تغطــي التع ــرض لمخاط ــر التغي ــرات فــي القيم ــة العادل ــة للموج ــودات أو المطلوب ــات أو االلتزام ــات المؤك ــدة غي ــر المغط ــاة أو ج ــزء

محـــدد مـــن الموجـــودات أو المطلوبـــات أو إلتزامـــات مؤكـــدة مرتبطـــة بمخاطـــر محـــددة قـــد تؤثـــر علـــى صافـــي الربـــح أو الخســـارة

المعلن ــة( .ب) تغطي ــة مخاط ــر التدفق ــات النقدي ــة والت ــي تغط ــي التع ــرض لمخاط ــر التغي ــرات فــي التدفق ــات النقدي ــة س ــواء كان ــت

متعلق ــة بمخاط ــر مح ــددة مرتبط ــة بالموج ــودات أو المطلوب ــات المس ــجلة أو العملي ــات المتوق ــع حدوثه ــا بنس ــبة عالي ــة والتــي تؤث ــر
عل ــى صافــي الرب ــح أو الخس ــارة المعلن ــة.

ولك ــي تك ــون المش ــتقات مؤهل ــة لمحاس ــبة تغطي ــة المخاط ــر ،فإن ــه يتوق ــع ب ــأن تك ــون تغطي ــة المخاط ــر ذات فاعلي ــة عالي ــة ،أي أن

التغي ــرات فــي القيم ــة العادل ــة أو التدفق ــات النقدي ــة الخاص ــة ب ــأداة تغطي ــة المخاط ــر يج ــب أن تغط ــى بش ــكل فع ــال التغي ــرات التــي
ط ــرأت عل ــى البن ــد ال ــذي تم ــت تغطي ــة مخاط ــره ،ويج ــب أن تك ــون ه ــذه التغي ــرات قابل ــة للقي ــاس بش ــكل موث ــوق ب ــه .وعن ــد بداي ــة
تغطيـــة المخاطـــر ،يجـــب توثيـــق اســـتراتيجية وأهـــداف إدارة المخاطـــر بمـــا فـــي ذلـــك تحديـــد أداة تغطيـــة المخاطـــر والبنـــد المـــراد
تغطيت ــه وطبيع ــة المخاط ــر المغط ــاة وطريق ــة تقيي ــم م ــدى فاعلي ــة تغطي ــة المخاط ــر ،وتبع ــا لذل ــك يج ــب تقوي ــم وتحدي ــد م ــدى
فعالي ــة تغطي ــة المخاط ــر بص ــورة مس ــتمرة.
أ .تغطية مخاطر القيمة العادلة

قـــد يكـــون لتخصيـــص المشـــتقات كأداة لتغطيـــة مخاطـــر التغيـــر فـــي القيمـــة العادلـــة للموجـــودات أو المطلوبـــات المســـجلة أو

لاللتزام ــات المؤك ــدة تأثي ــر عل ــى قائم ــة الدخ ــل الموح ــدة ،وت ــدرج أي ــة مكاس ــب أو خس ــائر ناش ــئة ع ــن إع ــادة قي ــاس أدوات تغطي ــة
المخاط ــر بقيمته ــا العادل ــة مباش ــرة فــي قائم ــة الدخ ــل الموح ــدة .ويت ــم تس ــوية الج ــزء المتعل ــق بالبن ــد ال ــذي تم ــت تغطي ــة مخاط ــره

مقابـــل القيمـــة الدفتريـــة لذلـــك البنـــد ويـــدرج فـــي قائمـــة الدخـــل الموحـــدة .أمـــا البنـــود المغطـــاة والتـــي يتـــم قياســـها بالتكلفـــة
المطف ــأة ،فف ــي الح ــاالت الت ــي تتوق ــف فيه ــا تغطي ــة مخاط ــر القيم ــة العادل ــة ل ــأدوات المالي ــة المرتبط ــة بعم ــوالت خاص ــة ع ــن

الوفــاء بشــرط محاســبة تغطيــة المخاطــر ،أو عنــد بيعهــا ،أو ممارســتها ،أو إنهاؤهــا ،يتــم إطفــاء الفــرق بيــن القيمــة الدفتريــة للبنــود
المغطــاة والقيمــة اإلســمية علــى مــدى العمــر المتبقــي لــأداة الماليــة باســتخدام معــدل العائــد الفعلــي .وإذا تــم إلغــاء اثبــات البنــد
ال ــذي تم ــت تغطي ــة مخاط ــره ،يت ــم إثب ــات تس ــوية القيم ــة العادل ــة غي ــر المطف ــأة عل ــى الف ــور بقائم ــة الدخ ــل الموح ــدة.
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ب .تغطية مخاطر التدفقات النقدية

عندم ــا يت ــم تخصي ــص أح ــد المش ــتقات عل ــى أنه ــا أداة لتغطي ــة تقلب ــات التدفق ــات النقدي ــة المتعلق ــة بمخاط ــر مرتبط ــة بأص ــل أو إلت ــزام

مســجل أو مرتبــط بعمليــة ماليــة متوقــع احتمــال حدوثهــا بنســبة عاليــة والتــي قــد يكــون لهــا تأثيــر علــى قائمــة الدخــل الموحــدة ،فيتــم
إثب ــات الج ــزء الخ ــاص بالرب ــح والخس ــارة الناجم ــة ع ــن أداة تغطي ــة المخاط ــر – الت ــي ت ــم تحديده ــا عل ــى أنه ــا تغطي ــة فعال ــة  -مباش ــرة فــي
الدخــل الشــامل االخــر ،والجــزء غيــر الفعــال ،إن وجــد يتــم إثباتــه فــي قائمــة الدخــل الموحــدة .بالنســبة لتغطيــة مخاطــر التدفقــات النقديــة

التــي لهــا تأثيــر علــى المعامــات المســتقبلية ،يتــم تحويــل الربــح أو الخســارة المدرجــة فــي االحتياطيــات األخــرى إلــى قائمــة الدخــل الموحــدة

خــال نفــس الفتــرة التــي أثــرت فيهــا معاملــة التغطيــة علــى قائمــة الدخــل الموحــدة .وعندمــا ينتــج مــن المعامــات المغطــاة المتوقعــة
إثبــات أصــل غيــر مالــي أو التــزام غيــر مالــي ،يجــب ادراج االربــاح والخســائر المتعلقــة بهــا المثبتــة ســابقا فــي الدخــل الشــامل االخــر مباشــرة
فــي القي ــاس االولــي لتكلف ــة الش ــراء او القيم ــة الدفتري ــة للموج ــودات او المطلوب ــات.

ويت ــم التوق ــف ع ــن اتب ــاع محاس ــبة تغطي ــة المخاط ــر عن ــد انته ــاء س ــريان أداة التغطي ــة أو بيعه ــا أو ممارس ــتها أو إنهاؤه ــا أو عندم ــا
ال تصب ــح تل ــك األداة مؤهل ــة لمحاس ــبة تغطي ــة المخاط ــر ،أو عن ــد التأك ــد ب ــأن العملي ــة المتوق ــع حصوله ــا مس ــبقاً ل ــن يت ــم حصوله ــا ،أو
عن ــد الغ ــاء تصنيفه ــا م ــن قب ــل المجموع ــة عل ــى ه ــذا النح ــو .فــي ذل ــك الوق ــت ،يت ــم االحتف ــاظ باألرب ــاح أو الخس ــائر المتراكم ــة الناتج ــة
ع ــن أداة تغطي ــة مخاط ــر التدفق ــات النقدي ــة الت ــي ت ــم إثباته ــا فــي قائم ــة الدخ ــل الش ــامل حت ــى تح ــدث العملي ــة المتوق ــع حدوثه ــا،
وفــي ح ــال التوق ــع بع ــدم حدوثه ــا ،يت ــم تحوي ــل صافــي الرب ــح أو الخس ــارة المتراكم ــة المثب ــت ضم ــن قائم ــة الدخ ــل الش ــامل االخ ــر إلــى
قائم ــة الدخ ــل الموح ــدة للفت ــرة.
د .العمالت األجنبية

تعرض القوائم المالية الموحدة للمجموعة بالريال السعودي والذي يعتبر العملة الوظيفية للمجموعة.

تح ــول المعام ــات التــي تت ــم بالعم ــات األجنبي ــة للري ــال الس ــعودي بأس ــعار الص ــرف الفوري ــة الس ــائدة بتاري ــخ إج ــراء تل ــك المعام ــات.
كم ــا تح ــول أرص ــدة الموج ــودات والمطلوب ــات النقدي ــة المس ــجلة بالعم ــات األجنبي ــة فــي نهاي ــة الس ــنة للري ــال الس ــعودي بأس ــعار
الص ــرف الس ــائدة بتاري ــخ إع ــداد القوائ ــم المالي ــة .يت ــم إثب ــات المكاس ــب أو الخس ــائر الناتج ــة م ــن تحوي ــل الموج ــودات والمطلوب ــات
النقدي ــة المس ــجلة بالعم ــات األجنبي ــة فــي قائم ــة الدخ ــل الموح ــدة .ويت ــم تحوي ــل البن ــود غي ــر النقدي ــة المقاس ــة بالقيم ــة العادل ــة
بعمل ــة أجنبي ــة باس ــتخدام أس ــعار الص ــرف الف ــوري المعم ــول به ــا فــي التاري ــخ ال ــذي ت ــم تحدي ــد القيم ــة العادل ــة له ــا .ويت ــم إدراج
مكاســب أو خســائر تحويــل أســعار الصــرف الخاصــة بالبنــود غيــر النقديــة المســجلة بالقيمــة العادلــة كجــزء مــن تســوية القيمــة العادلــة
إم ــا فــي قائم ــة الدخ ــل الموح ــدة أو فــي حق ــوق المس ــاهمين طبق ــاً لطبيع ــة الموج ــودات المالي ــة المتعلق ــة.
أم ــا بالنس ــبة للموج ــودات والمطلوب ــات غي ــر النقدي ــة الت ــي يت ــم قياس ــها بالتكلف ــة التاريخي ــة بالعم ــات االجنبي ــة يت ــم تحويله ــا إلــى
الري ــال الس ــعودي ،باس ــتخدام س ــعر الص ــرف الف ــوري المعم ــول ب ــه فــي تاري ــخ المعام ــات األولي ــة.
تح ــول أرص ــدة الموج ــودات والمطلوب ــات للف ــروع الخارجي ــة المس ــجلة بالعم ــات األجنبي ــة للري ــال الس ــعودي بأس ــعار الص ــرف الف ــوري
فــي تاري ــخ إع ــداد القوائ ــم المالي ــة .كم ــا تح ــول دخ ــل ومصاري ــف الف ــروع الخارجي ــة للري ــال الس ــعودي عل ــى اس ــاس متوس ــط اس ــعار
الصــرف الســائدة خــال الســنة .يتــم إدراج فروقــات التحويــل إذا كانــت جوهريــة فــي الدخــل الشــامل اآلخــر ويتــم تحويــل هــذه الفروقــات
إلــى قائم ــة الدخ ــل الموح ــدة عن ــد اس ــتبعاد العملي ــات األجنبي ــة.
هـ .مقاصة األدوات المالية
تت ــم مقاص ــة الموج ــودات والمطلوب ــات المالي ــة وت ــدرج فــي قائم ــة المرك ــز المالــي الموح ــدة بالصافــي فــي حال ــة وج ــود ح ــق قانونــي
حالـــي ملـــزم بذلـــك أو فـــي الحـــاالت التـــي تعتـــزم المجموعـــة فيهـــا تســـديد المطلوبـــات علـــى أســـاس الصافـــي أو بيـــع الموجـــودات
آن واح ــد.
وتس ــديد المطلوب ــات فــي ٍ
ال يت ــم مقاص ــة الدخ ــل والمصاري ــف فــي قائم ــة الدخ ــل الموح ــدة إال إذا كان ذل ــك مطلوب ــاً أو مس ــموحاً ب ــه بن ــاء عل ــى معي ــار أو تفس ــير
محاس ــبي وكم ــا ت ــم اإلفص ــاح عن ــه فــي السياس ــات المحاس ــبية للمجموع ــة.
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 -3ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

 4.3السياسات التي لم يطرأ عليها أي تغيير خالل 2018م (تتمة)

و .إثبات اإليرادات
 -1دخل األتعاب والعموالت
يت ــم إثب ــات دخ ــل األتع ــاب والعم ــوالت عن ــد تقدي ــم الخدم ــة .أم ــا أتع ــاب االرتباط ــات لمن ــح الق ــروض والتــي غالب ــا م ــا يت ــم اس ــتخدامها،
فيت ــم تأجيله ــا م ــع التكلف ــة المباش ــرة المتعلق ــة به ــا ويت ــم إثباته ــا كتعدي ــل للعائ ــد الفعل ــي ع ــن تل ــك الق ــروض .وفــي الح ــات التــي
اليتوق ــع فيه ــا ب ــأن ت ــؤدي االرتباط ــات المتعلق ــة بالق ــروض إلــى اس ــتخدام الق ــرض ،يت ــم اثب ــات اتع ــاب االرتباط ــات لمن ــح الق ــروض
بطريق ــة القس ــط الثاب ــت عل ــى م ــدى فت ــرة االرتب ــاط .أم ــا أتع ــاب المحاف ــظ الم ــدارة والخدم ــات االستش ــارية اإلداري ــة يت ــم إثباته ــا عل ــى
أس ــاس نس ــبي طبق ــاً لعق ــود الخدم ــات .األتع ــاب المس ــتلمة ع ــن إدارة األص ــول وإدارة الث ــروات وخدم ــات التخطي ــط المالــي وخدم ــات
الحف ــظ والخدم ــات المماثل ــة األخ ــرى الت ــي يت ــم تقديمه ــا يت ــم إثباته ــا عل ــى م ــدى الفت ــرة الت ــي يت ــم خالله ــا تقدي ــم ه ــذه الخدم ــات.
 -2أخرى
يتـــم اثبـــات توزيعـــات األربـــاح عنـــد اإلقـــرار بأحقيـــة المجموعـــة الســـتالمها .تشـــمل نتائـــج أنشـــطة المتاجـــرة جميـــع المكاســـب
والخس ــائر الناتج ــة ع ــن التغي ــرات فــي القيم ــة العادل ــة ودخ ــل ومصاري ــف العم ــوالت الخاص ــة للموج ــودات وااللتزام ــات المالي ــة
المقتنـــاة ألغـــراض المتاجـــرة.
ز .اتفاقيات البيع وإعادة الشراء
يتــم إثبــات الموجــودات المباعــة مــع االلتــزام بإعــادة شــرائها فــي تاريــخ مســتقبلي محــدد (اتفاقيــة إعــادة الشــراء) فــي قائمــة المركــز
المالـ ــي الموح ــدة ،حي ــث أن المجموع ــة تحتف ــظ بجمي ــع المخاط ــر والمناف ــع المصاحب ــة للملكي ــة .يس ــتمر قي ــاس ه ــذه الموج ــودات
وفق ــاً للسياس ــات المحاس ــبية المتبع ــة بش ــأن االس ــتثمارات المدرج ــة بقيمته ــا العادل ــة فــي قائم ــة الدخ ــل ،واالس ــتثمارات المتاح ــة
للبي ــع ،واالس ــتثمارات المقتن ــاة حت ــى تاري ــخ االس ــتحقاق ،واالس ــتثمارات األخ ــرى المقتن ــاة بالتكلف ــة المطف ــأة .ويت ــم إظه ــار االلت ــزام
نظي ــر المبال ــغ المس ــتلمة م ــن الط ــرف اآلخ ــر بموج ــب ه ــذه االتفاقي ــات فــي األرص ــدة للبن ــوك والمؤسس ــات المالي ــة األخ ــرى أو ودائ ــع
العم ــاء ،حس ــب م ــا ه ــو مالئ ــم .ويت ــم اعتب ــار الف ــرق بي ــن س ــعر البي ــع وس ــعر إع ــادة الش ــراء كمصاري ــف عم ــوالت خاص ــة تس ــتحق عل ــى
م ــدى فت ــرة اتفاقي ــة إع ــادة الش ــراء عل ــى أس ــاس س ــعر العمول ــة الخاص ــة الفعل ــي .ال يت ــم إثب ــات الموج ــودات المش ــتراه م ــع وج ــود
الت ــزام إلع ــادة بيعه ــا فــي تاري ــخ مس ــتقبلي مح ــدد (اتفاقي ــة إع ــادة بي ــع) فــي قائم ــة المرك ــز المالــي الموح ــدة لع ــدم انتق ــال الس ــيطرة
عل ــى تل ــك الموج ــودات إلــى المجموع ــة.
ت ــدرج المبال ــغ المدفوع ــة بموج ــب ه ــذه االتفاقي ــات ضم ــن النقدي ــة واألرص ــدة ل ــدى مؤسس ــة النق ــد العربــي الس ــعودي أو األرص ــدة
ل ــدى البن ــوك والمؤسس ــات المالي ــة األخ ــرى حس ــب م ــا ه ــو مالئ ــم .ويت ــم اعتب ــار الف ــرق بي ــن س ــعر الش ــراء وس ــعر إع ــادة البي ــع كدخ ــل
عم ــوالت خاص ــة تس ــتحق عل ــى م ــدى فت ــرة اتفاقي ــة إع ــادة البي ــع عل ــى أس ــاس مع ــدل العائ ــد الفعل ــي.
ح .العقارات األخرى
تـــؤول للمجموعـــة ،خـــال دورة أعمالهـــا العاديـــة ،بعـــض العقـــارات ســـداد قـــروض وســـلف مســـتحقة ،وتعتبـــر هـــذه العقـــارات
كموجــودات متاحــة للبيــع ،وتظهــر عنــد اإلثبــات األولــي بصافــي القيمــة الممكــن تحقيقهــا للقــروض والســلف المســتحقة أو القيمــة
العادل ــة الحالي ــة للممتل ــكات المعني ــة أيهم ــا أق ــل ،ناقص ــاً أي ــة تكالي ــف للبي ــع (إذا كان ــت ذات قيم ــة جوهري ــة) ،ويت ــم إثب ــات إي ــرادات
اإليج ــار المتحقق ــة م ــن العق ــارات األخ ــرى فــي قائم ــة الدخ ــل الموح ــدة ،وال يت ــم احتس ــاب اس ــتهالك له ــذه العق ــارات.
وإلحاق ــاً لإلثب ــات األولــي ،يحم ــل أي تخفي ــض الح ــق إلــى القيم ــة العادل ــة ناقص ــاً تكالي ــف البي ــع عل ــى قائم ــة الدخ ــل الموح ــدة ،كم ــا
يتــم تســجيل المكاســب الالحقــة فــي القيمــة العادلــة ناقصــاً تكاليــف بيــع هــذه الموجــودات ،شــريطة أال تتجــاوز االنخفــاض المتراكــم
كإي ــرادات م ــع مكاس ــب /خس ــائر االس ــتبعاد.
ط .الممتلكات والمعدات
تظهـــر الممتلـــكات والمعـــدات بالتكلفـــة بعـــد خصـــم االســـتهالك واإلطفـــاء المتراكـــم وال يتـــم اســـتهالك األراضـــي المملوكـــة.
تتب ــع طريق ــة القس ــط الثاب ــت فــي حس ــاب اس ــتهالك تكلف ــة الممتل ــكات والمع ــدات األخ ــرى وذل ــك عل ــى أس ــاس األعم ــار اإلنتاجي ــة
المتوقعـــة للموجـــودات وكمـــا يلـــي:
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المباني

 33سنة

تحسينات وديكورات العقارات المستأجرة

فترة اإليجار أو  5سنوات ،أيهما أقل

األثاث والتركيبات والمعدات

 20 – 5سنة

أجهزة الكمبيوتر

 5سنوات

برامج الكمبيوتر ومشاريع الميكنة

 5 – 3سنوات

السيارات

 4سنوات

تتــم رســملة النفقــات الالحقــة عندمــا يكــون مــن الممكــن أن تتدفــق منافــع اقتصاديــة مســتقبلية علــى المجموعــة .وتــدرج االصالحــات

والصيان ــة الجاري ــة كمصاري ــف عن ــد تكبده ــا .كم ــا يت ــم مراجع ــة األعم ــار اإلنتاجي ــة والقيم ــة المتبقي ــة للموج ــودات وتعديله ــا إذا ل ــزم
األم ــر بتاري ــخ إع ــداد القوائ ــم المالي ــة .يت ــم مراجع ــة كاف ــة الموج ــودات للتأك ــد م ــن وج ــود انخف ــاض فــي قيمته ــا وذل ــك عندم ــا تش ــير
األح ــداث أو التغي ــرات فــي الظ ــروف إلــى ع ــدم إمكاني ــة تحصي ــل قيمته ــا الدفتري ــة ،وعلي ــه يت ــم ف ــوراً تخفي ــض قيمت ــه إلــى القيم ــة

التقديري ــة القابل ــة لالس ــترداد فــي ح ــال زي ــادة القيم ــة الدفتري ــة ع ــن قيمت ــه التقديري ــة القابل ــة لالس ــترداد .تح ــدد مكاس ــب وخس ــائر
االس ــتبعاد وذل ــك بمقارن ــة المحص ــات م ــع القيم ــة الدفتري ــة ،وت ــدرج فــي قائم ــة الدخ ــل الموح ــدة.

ي .عقود الضمانات

تق ــوم المجموع ــة خ ــال دورة أعماله ــا العادي ــة ،بإص ــدار ضمان ــات مالي ــة ،تتك ــون م ــن اعتم ــادات مس ــتنديه وضمان ــات وقب ــوالت.

ويتـــم تســـجيل الضمانـــات الماليـــة عنـــد اإلثبـــات األولـــي فـــي القوائـــم الماليـــة الموحـــدة بالقيمـــة العادلـــة تحـــت بنـــد مطلوبـــات
أخ ــرى ،ويمث ــل ذل ــك قيم ــة الع ــاوة المس ــتلمة .وبع ــد اإلثب ــات األولــي ،يت ــم قي ــاس الت ــزام المجموع ــة تج ــاه أي ضم ــان إم ــا بقيم ــة
الع ــاوة غي ــر المطف ــأة أو بأفض ــل تقدي ــر للنفق ــات المطلوب ــة لتس ــوية أي التزام ــات مالي ــة ناتج ــة ع ــن مص ــادرة الضمان ــات .ويت ــم

إثبـــات أي زيـــادة فـــي االلتزامـــات المرتبطـــة بالضمانـــات الماليـــة فـــي قائمـــة الدخـــل الموحـــدة فـــي مخصـــص االنخفـــاض لخســـائر
االئتم ــان .كم ــا يت ــم إثب ــات الع ــاوات المس ــتلمة فــي قائم ــة الدخ ــل الموح ــدة ضم ــن دخ ــل أتع ــاب وعم ــوالت عل ــى أس ــاس طريق ــة
القس ــط الثاب ــت عل ــى م ــدى عم ــر الضم ــان.

ك .المخصصات

يت ــم إثب ــات المخصص ــات عندم ــا يمك ــن إج ــراء تقدي ــر موث ــوق ب ــه بواس ــطة المجموع ــة لمقابل ــة دع ــاوى أو التزام ــات قضائي ــة مقام ــة
ضده ــا ناتج ــة ع ــن أح ــداث س ــابقة ،وتك ــون احتمالي ــة ان يتطل ــب تس ــوية االلت ــزام تدفق ــاً للم ــوارد أعل ــى م ــن عدم ــه.

ل .محاسبة عقود اإليجار

تعتبــر كافــة عقــود اإليجــار التــي تبرمهــا المجموعــة كمســتأجر عقــود إيجــار تشــغيلية ،وبموجبهــا تحمــل دفعــات اإليجــار علــى قائمــة

الدخ ــل الموح ــدة بطريق ــة القس ــط الثاب ــت عل ــى م ــدى فت ــرة اإليج ــار .وفــي حال ــة إنه ــاء عق ــد اإليج ــار التش ــغيلي قب ــل انته ــاء مدت ــه،

ت ــدرج أي ــة غرام ــات يج ــب دفعه ــا للمؤج ــر كمص ــروف خ ــال الفت ــرة الت ــي يت ــم فيه ــا إنه ــاء اإليج ــار.
م .النقدية وشبه النقدية

ألغـــراض إعـــداد قائمـــة التدفقـــات النقديـــة الموحـــدة ،تعـــرف النقديـــة وشـــبه النقديـــة بأنهـــا تلـــك المبالـــغ المدرجـــة فـــي النقديـــة

واألرص ــدة ل ــدى مؤسس ــة النق ــد العربــي الس ــعودي باس ــتثناء الودائ ــع النظامي ــة ،كم ــا تش ــمل األرص ــدة ل ــدى البن ــوك والمؤسس ــات
المالي ــة األخ ــرى والت ــي تس ــتحق خ ــال ثالث ــة أش ــهر م ــن تاري ــخ االقتن ــاء.

ن .مخصص مكافأة نهاية الخدمة

يتــم تكويــن مخصــص لمكافــأة نهايــة الخدمــة المســتحقة لموظفــي المجموعــة عنــد انتهــاء عملهــم بموجــب نظــام العمــل والعمــال
بالمملكــة العربيــة الســعودية ،ويظهــر فــي قائمــة المركــز المالــي الموحــدة ضمــن المطلوبــات األخــرى.
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 -3ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

 4.3السياسات التي لم يطرأ عليها أي تغيير خالل 2018م (تتمة)

س .الزكاة

يت ــم احتس ــاب ال ــزكاة باس ــتخدام األس ــس المح ــددة بموج ــب أنظم ــة الهيئ ــة العام ــة لل ــزكاة والدخ ــل بالمملك ــة العربي ــة الس ــعودية.
وتحتس ــب ال ــزكاة عل ــى أس ــاس رب ــع س ــنوي وتحم ــل عل ــى األرب ــاح المبق ــاه طبق ــاً لتعليم ــات مؤسس ــة النق ــد العربــي الس ــعودي.

ع .خدمات إدارة االستثمار

تقــدم المجموعــة خدمــات اســتثمار لعمالئهــا والتــي تتضمــن إدارة بعــض صناديــق االســتثمار .ويتــم اإلفصــاح عــن األتعــاب المكتســبة
ضم ــن المعام ــات م ــع األط ــراف ذات العالق ــة .وال تعتب ــر الموج ــودات المحتف ــظ به ــا بصف ــة األمان ــة أو بصف ــة الوكال ــة موج ــودات
خاص ــة بالمجموع ــة وبالتالــي ال يت ــم إدراجه ــا فــي القوائ ــم المالي ــة الموح ــدة.

ف .المنتجات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة

تقــدم المجموعــة لعمالئهــا باإلضافــة إلــى الخدمــات المصرفيــة التقليديــة بعــض المنتجــات المصرفيــة غيــر المرتبطــة بعمولــه خاصــة،
ويت ــم اعتماده ــا بواس ــطة الهيئ ــة الش ــرعية .وتتضم ــن ه ــذه المنتج ــات المرابح ــة والت ــورق واإلج ــارة .يت ــم احتس ــاب ه ــذه المنتج ــات

المصرفيـــة طبقـــا للمعاييـــر الدوليــــة للتقريـــر المالـــي والمعدلـــة مـــن قبـــل مؤسســـة النقـــد العربـــي الســـعودي ،ووفقـــاً للسياســـات
المحاس ــبية المتبع ــة فــي إع ــداد القوائ ــم المالي ــة الموح ــدة.

 .1المرابح ــة هــي اتفاقي ــة تق ــوم بموجبه ــا المجموع ــة ببي ــع س ــلعة او اص ــل للعمي ــل ،والت ــي قام ــت المجموع ــة بش ــرائها وتملكه ــا

بن ــاء عل ــى وع ــد م ــن العمي ــل بالش ــراء م ــن المجموع ــة .س ــعر البي ــع يش ــمل التكلف ــة باإلضاف ــة الــى هام ــش رب ــح متف ــق علي ــه.

ـاء
ـاء علــى طلــب العميــل (المســتأجر) ،وبنـ ً
 .2اإلجــارة هــي اتفاقيــة تقــوم المجموعــة (المؤجــر) بموجبهــا بشــراء أو إنشــاء أصــل لتأجيــره ،بنـ ً
علــى وعــد مــن العميــل باســتئجار االصــل لمــدة محــددة متفــق عليهــا والتــي قــد تنتهــي بنقــل ملكيــة االصــل المؤجــر للمســتأجر.
 .3الت ــورق ه ــو ش ــكل م ــن أش ــكال معام ــات المرابح ــة تق ــوم المجموع ــة بموجبه ــا بش ــراء س ــلعة وبيعه ــا للعمي ــل .يق ــوم العمي ــل
ببي ــع الس ــلعة ف ــورا ويس ــتخدم متحص ــات البي ــع فــي الوف ــاء بمتطلب ــات التموي ــل الخ ــاص ب ــه.

ص .منافع الموظفين قصيرة األجل

يت ــم احتس ــاب مناف ــع الموظفي ــن قصي ــرة األج ــل عل ــى أس ــاس غي ــر مخص ــوم وتقييده ــا كمص ــروف عن ــد تقدي ــم الخدم ــة ذات العالق ــة.

ويتــم االعتــراف بااللتــزام بالقيمــة المتوقــع دفعهــا بموجــب برامــج مكافــآت قصيــرة األجــل وذلــك عنــد وجــود التــزام قانونــي أو متوقــع
ل ــدى المجموع ــة لس ــداد المبل ــغ مقاب ــل الخدم ــة المقدم ــة م ــن قب ــل الموظفي ــن و إن االلت ــزام يمك ــن قياس ــه بش ــكل موث ــوق ب ــه.

ق .محاسبة تاريخ السداد

يتــم إثبــات وإلغــاء إثبــات كافــة العمليــات االعتياديــة المتعلقــة بشــراء وبيــع الموجــودات الماليــة بتاريــخ الســداد (أي التاريــخ الــذي

يتــم فيــه تســليم األصــل للطــرف اآلخــر) .عندمــا يتــم تطبيــق محاســبة تاريــخ الســداد ،تقــوم المجموعــة باحتســاب أي تغيــر فــي القيمــة

العادل ــة خ ــال الفت ــرة بي ــن تاري ــخ المتاج ــرة وتاري ــخ التس ــوية بنف ــس طريق ــة احتس ــاب الموج ــودات المقتن ــاه .العملي ــات االعتيادي ــة
المتعلق ــة بش ــراء أو بي ــع األدوات المالي ــة ه ــي العملي ــات الت ــي تتطل ــب أن يت ــم تس ــليم تل ــك الموج ــودات خ ــال فت ــرة زمني ــة تن ــص
عليه ــا األنظم ــة أو تل ــك المتع ــارف عليه ــا فــي الس ــوق.
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 -4النقدية واألرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي

بآالف الرياالت السعودية

2018م

2017م

نقدية في الصندوق

5,212,780

5,484,534

وديعة نظامية

8,588,411

7,939,812

اتفاقيات إعادة البيع مع مؤسسة النقد العربي السعودي

2,459,863

5,020,000

أرصدة أخرى

62,118

59,909

اإلجمالي

16,323,172

18,504,255

طبق ــا لنظ ــام مراقب ــة البن ــوك والتعليم ــات الص ــادرة ع ــن مؤسس ــة النق ــد العربــي الس ــعودي ،يتعي ــن عل ــى البن ــك االحتف ــاظ بوديع ــة
ً

نظامي ــة ل ــدى مؤسس ــة النق ــد العرب ــي الس ــعودي بنس ــب مئوي ــة مح ــددة م ــن الودائ ــع تح ــت الطل ــب واالدخ ــار وألج ــل والودائ ــع
األخ ــرى وتحس ــب فــي نهاي ــة كل ش ــهر .الوديع ــة النظامي ــة ل ــدى مؤسس ــة النق ــد العربــي الس ــعودي غي ــر متاح ــة لتموي ــل العملي ــات
اليومي ــة للبن ــك وبالتالــي ال تعتب ــر ج ــزءا م ــن النقدي ــة وش ــبه النقدي ــة (إيض ــاح .)28

بلغ مخصص الخسائر للبنود أعاله  0.137مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م .تخص المخصصات المرحلة األولى.

 -5األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى
أ)

بآالف الرياالت السعودية

2018م

2017م

حسابات جارية

1,983,429

1,095,753

إيداعات أسواق المال

9,045,747

8,276,447

اإلجمالي

11,029,176

9,372,200

ب) وفيما يلي تحليل للتغيرات في مخصص الخسارة لألرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى:

بل ــغ مخص ــص الخس ــارة كم ــا فــي  1يناي ــر 2018م و 31ديس ــمبر 2018م  ،مبل ــغ  4.7ملي ــون ري ــال س ــعودي (إيض ــاح ( 1.3هـــ)) ومبل ــغ

 5.2ملي ــون ري ــال س ــعودي عل ــى التوالــي .تخ ــص المخصص ــات المرحل ــة األولــى وكان ــت الحرك ــة خ ــال الع ــام هامش ــية.
 -6المشتقات

تقوم المجموعة ،خالل دورة أعمالها العادية ،باستخدام األدوات المالية المشتقة التالية ألغراض المتاجرة ولتغطية المخاطر:

أ .المقايضات

ه ــي التزام ــات لتب ــادل مجموع ــة م ــن التدفق ــات النقدي ــة بأخ ــرى .بالنس ــبة لمقايض ــات أس ــعار العم ــوالت الخاص ــة ،ع ــادة م ــا تق ــوم

األط ــراف المتعاق ــدة بتب ــادل دف ــع العم ــوالت الخاص ــة بس ــعر ثاب ــت وعائ ــم بعمل ــة واح ــدة ،دون تب ــادل أص ــل المبل ــغ .أم ــا مقايض ــات
العمــات ،فيتــم بموجبهــا تبــادل دفــع العمــوالت الخاصــة بســعر ثابــت مــع أصــل المبلــغ وذلــك بعمــات مختلفــة .فــي حالــة مقايضــة

أس ــعار العم ــوالت الخاص ــة بعم ــات مختلف ــة ،فإن ــه يت ــم بموجبه ــا تب ــادل أص ــل المبل ــغ زائ ــدا  ً .دف ــع العم ــوالت الخاص ــة بس ــعر ثاب ــت
ومتغي ــر بعم ــات مختلف ــة.

بنك الرياض
التقرير السنوي 2018م
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للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر2018م و2017م

 -6المشتقات (تتمة)

ب .العقود اآلجلة والمستقبلية

هـــي عبـــارة عـــن اتفاقيـــات تعاقديـــة لشـــراء أو بيـــع عملـــة أو ســـلعة أو أداة ماليـــة معينـــة بســـعر وتاريـــخ محدديـــن فـــي المســـتقبل.
العق ــود اآلجل ــة هــي عق ــود يت ــم تصميمه ــا خصيص ــا لتلبي ــة احتياج ــات مح ــددة والتعام ــل به ــا خ ــارج األس ــواق المالي ــة النظامي ــة .أم ــا
عق ــود الص ــرف األجنب ــي المس ــتقبلية وعق ــود أس ــعار العم ــوالت الخاص ــة المس ــتقبلية ،فيت ــم التعام ــل به ــا وف ــق أس ــعار مح ــددة فــي
األس ــواق المالي ــة النظامي ــة ويت ــم تس ــديد التغي ــرات فــي قيم ــة العق ــود المس ــتقبلية يومي ــاً .
ج .الخيارات

وهـــي عبـــارة عـــن اتفاقيـــات تعاقديـــة ،يمنـــح بموجبهـــا البائـــع (مصـــدر الخيـــار) الحـــق ،وليـــس االلتـــزام ،للمشـــتري (المكتتـــب
بالخي ــار) لبي ــع أو ش ــراء عمل ــة أو س ــلعة أو أداة مالي ــة بس ــعر مح ــدد س ــلفا ًوفــي تاري ــخ مس ــتقبلي مح ــدد أو فــي أي وق ــت خ ــال

فتـــرة زمنيـــة معينـــة.

المشتقات المقتناة ألغراض المتاجرة

تتعل ــق معظ ــم المش ــتقات المقتن ــاة ألغ ــراض المتاج ــرة للمجموع ــة بالمبيع ــات وتحدي ــد المراك ــز وموازن ــة أس ــعار الص ــرف .تتعل ــق

المبيع ــات بط ــرح المنتج ــات للعم ــاء والبن ــوك لتمكينه ــم م ــن تحوي ــل أو تعدي ــل أو تخفي ــض المخاط ــر الحالي ــة والمس ــتقبلية .يتعل ــق

تحدي ــد المراك ــز ب ــإدارة مخاط ــر مراك ــز الس ــوق م ــع توق ــع الحص ــول عل ــى أرب ــاح م ــن التغي ــرات اإليجابي ــة فــي األس ــعار ،المع ــدالت أو
المؤشــرات .تتعلــق موازنــة أســعار الصــرف بتحديــد االســتفادة اإليجابيــة مــن الفروقــات فــي أســعار الصــرف بيــن األســواق أو المنتجــات
المختلف ــة بغ ــرض الحص ــول عل ــى أرب ــاح م ــن ذل ــك.

المشتقات المقتناة ألغراض تغطية المخاطر

ـامال لقي ــاس وإدارة المخاط ــر ،وال ــذي يتعل ــق ج ــزء منه ــا ب ــإدارة المخاط ــر الت ــي تتع ــرض له ــا المجموع ــة
تتب ــع المجموع ــة نظام ــاً ش ـ ً

نتيجـــة التقلبـــات فـــي أســـعار الصـــرف األجنبـــي وأســـعار العمـــوالت الخاصـــة ،وذلـــك لتقليـــل مخاطـــر أســـعار العمـــات والعمـــوالت
الخاصــة لتكــون ضمــن المســتويات المقبولــة التــي يقررهــا مجلــس اإلدارة بنــاءاً علــى التوجيهــات الصــادرة مــن مؤسســة النقــد العربــي

الس ــعودي .ولق ــد وض ــع مجل ــس اإلدارة مس ــتويات معين ــة لمخاط ــر العم ــات وذل ــك بوض ــع ح ــدود للتعام ــل م ــع األط ــراف النظي ــرة
والتع ــرض لمخاط ــر مراك ــز العم ــات .وتراق ــب مراك ــز العم ــات يومي ــاً وتس ــتخدم اس ــتراتيجيات تغطي ــة المخاط ــر لضم ــان بق ــاء قيم ــة
مراك ــز العم ــات ضم ــن الح ــدود المق ــررة .كم ــا وض ــع مجل ــس اإلدارة مس ــتوى معين ــاً لمخاط ــر أس ــعار العم ــوالت الخاص ــة وذل ــك بوض ــع
حــدود للفجــوات فــي أســعار العمــوالت للفتــرات المقــررة .ويتــم دوريــاً مراجعــة الفجــوات بيــن أســعار العمــوالت الخاصــة بالموجــودات

والمطلوب ــات بصف ــة دوري ــة وتس ــتخدم اس ــتراتيجيات تغطي ــة المخاط ــر فــي تقلي ــل الفج ــوة بي ــن أس ــعار العم ــوالت الخاص ــة ضم ــن
الح ــدود المق ــررة.

وكج ــزء م ــن إدارة موجودات ــه ومطلوبات ــه ،تس ــتخدم المجموع ــة المش ــتقات ألغ ــراض تغطي ــة المخاط ــر وذل ــك لتقلي ــل تعرض ــه لمخاط ــر

أســعار العمــات والعمــوالت الخاصــة .ويتــم ذلــك عــادة مــن خــال تغطيــة مخاطــر معامــات محــددة وكذلــك باســتخدام اســتراتيجية
تغطيـــة المخاطـــر المتعلقـــة بقائمـــة المركـــز المالـــي الموحـــدة ككل .إن التغطيـــة االســـتراتيجية للمخاطـــر ،عـــدا تغطيـــة مخاطـــر

المحفظـــة المرتبطـــة بأســـعار العمـــوالت الخاصـــة ،ال تخضـــع لمحاســـبة تغطيـــة المخاطـــر الخاصـــة وتقيـــد المشـــتقات ذات العالقـــة
كمش ــتقات مقتن ــاة ألغ ــراض المتاج ــرة.

تغطية مخاطر القيمة العادلة

تق ــوم المجموع ــة باس ــتخدام مقايض ــات أس ــعار العم ــوالت الخاص ــة لتغطي ــة مخاط ــر أس ــعار العم ــوالت الخاص ــة الناش ــئة ،عل ــى وج ــه

الخص ــوص ،م ــن التعرض ــات الناتج ــة ع ــن مخاط ــر اس ــعار العم ــوالت الخاص ــة الثابت ــة.
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تغطية مخاطر التدفقات النقدية

تتعــرض المجموعــة لمخاطــر التغيــرات فــي التدفقــات النقديــة المســتقبلية المتعلقــة بالعمــوالت الخاصــة للموجــودات والمطلوبــات

المقتنـــاة لغيـــر أغـــراض المتاجـــرة والتـــي تحمـــل عمولـــة خاصـــة بســـعر متغيـــر .تســـتخدم المجموعـــة مقايضـــات أســـعار العمـــوالت
الخاص ــة لتغطي ــة مخاط ــر التدفق ــات النقدي ــة مقاب ــل أس ــعار العم ــوالت الخاص ــة.

يعكـــس الجـــدول أدنـــاه القيمـــة العادلـــة اإليجابيـــة والســـلبية لـــأدوات الماليـــة المشـــتقة مـــع تحليـــل بالمبالـــغ االســـمية للفتـــرة
المتبقي ــة حت ــى تاري ــخ االس ــتحقاق ،والمع ــدل الش ــهري .إن المبال ــغ االس ــمية ،الت ــي تعتب ــر مؤش ــراً عل ــى حج ــم المعام ــات القائم ــة

فــي نهايــة الســنة ،ال تعكــس بالضــرورة مبالــغ التدفقــات النقديــة المســتقبلية المتعلقــة بهــا وبالتالــي ،فــإن هــذه المبالــغ االســمية
ال تعب ــر ع ــن مخاط ــر االئتم ــان الت ــي تتع ــرض له ــا المجموع ــة والت ــي تقتص ــر ع ــادة عل ــى القيم ــة العادل ــة اإليجابي ــة للمش ــتقات ،كم ــا
أنه ــا ال تعك ــس مخاط ــر الس ــوق.

المبالغ االسمية للفترة المتبقية حتى تاريخ االستحقاق

2018م
بآالف
الرياالت
السعودية

القيمة
العادلة
اإليجابية

القيمة
العادلة
السلبية

إجمالي
المبالغ
االسمية

خالل 3
أشهر

12-3
شهر

5-1
سنوات

أكثر من 5
سنوات

المعدل
الشهري

المقتناة

239,364

()167,805

31,853,110

2,526,398

7,339,354

20,428,597

1,558,761

20,498,184

ألغراض

المتاجرة:
مقايضات
أسعار

العموالت
الخاصة

عقود

الصرف

46,053

()51,631

27,248,377

21,046,531

4,248,967

1,952,879

-

20,691,540

األجنبي
اآلجلة

خيارات

العمالت

1,184

()1,184

476,362

473,103

3,259

-

-

1,602,607

المقتناة

لتغطية

مخاطر

القيمة

العادلة:

مقايضات

أسعار

24

()53,650

3,428,279

147,444

450,523

2,070,143

760,169

1,261,980

العموالت
الخاصة

اإلجمالي

286,625

()274,270

63,006,128

24,193,476

12,042,103

24,451,619

2,318,930

44,054,311
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 -6المشتقات (تتمة)

تغطية مخاطر التدفقات النقدية (تتمة)

المبالغ االسمية للفترة المتبقية حتى تاريخ االستحقاق (تتمة)

2017م
بآالف
الرياالت
السعودية

القيمة
العادلة
اإليجابية

القيمة
العادلة
السلبية

إجمالي
المبالغ
االسمية

خالل 3
أشهر

12-3
شهر

 5-1سنوات

اكثر من 5
سنوات

المعدل
الشهري

المقتناة

78,724

()45,809

9,914,179

1,867,447

2,417,581

5,464,237

164,914

8,514,816

ألغراض

المتاجرة:
مقايضات
أسعار

العموالت

الخاصة

عقود الصرف

30,538

()27,886

19,767,301

15,996,453

2,593,333

1,177,515

-

24,158,787

األجنبي اآلجلة
خيارات

4,228

العمالت

()4,228

3,233,155

1,972,983

1,206,946

53,226

-

5,722,547

المقتناة

لتغطية

مخاطر القيمة

العادلة:

مقايضات

أسعار

2,400

-

187,503

10,742

32,822

143,939

-

187,503

العموالت
الخاصة

اإلجمالي

)77,923( 115,890

6,250,682 19,847,625 33,102,138

6,838,917

164,914

38,583,653

ملخصــا بالبنــود المغطــاة مخاطرها وطبيعــة مخاطرها وأداة تغطيــة المخاطــر وقيمتها العادلة في
يعكــس الجــدول أدنــاه
ً

 31ديســمبر 2018م.

2018م
بآالف الرياالت السعودية
وصف البنود المغطاة

القيمة
العادلة

استثمارات وقروض

3,675,675

القيمة عند المخاطر
بدء تغطية
المخاطر
3,622,683

القيمة العادلة

أداة تغطية
المخاطر

القيمة
العادلة
اإليجابية

القيمة
العادلة
السلبية

مقايضات

24

()53,650

أسعار
العموالت
الخاصة
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يعك ــس الج ــدول أدن ــاه ملخص ــا بالبن ــود المغط ــاة مخاطره ــا وطبيع ــة مخاطره ــا وأداة تغطي ــة المخاط ــر وقيمته ــا العادل ــة فــي 31
ديس ــمبر 2017م.

2017م
بآالف الرياالت السعودية
وصف البنود المغطاة

القيمة
العادلة

ودائع بأسعار عموالت خاصة ثابتة

192,868

القيمة عند المخاطر
بدء تغطية
المخاطر
195,269

القيمة العادلة

أداة تغطية
المخاطر

القيمة
العادلة
اإليجابية

مقايضات أسعار

2,400

العموالت

القيمة
العادلة
السلبية

-

الخاصة

 -7االستثمارات ،صافي

أ .تصنف االستثمارات كما يلي:

بآالف الرياالت السعودية

2018م

2017م

استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل /مقتناة ألغراض
المتاجرة – استثمارات في أدوات حقوق ملكية

393,272

303,760

استثمارات بالتكلفة المطفأة

32,917,341

31,436,344

استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر:
أدوات دين

12,730,942

-

أدوات حقوق ملكية

2,035,385

-

استثمارات متاحة للبيع ()2017

-

14,669,994

ناقصاً  :االنخفاض في القيمة

()84,168

()40,195

اإلجمالي

47,992,772

46,369,903

ب .استثمارات في أدوات حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر:

فــي  1يناي ــر 2018م ،قام ــت المجموع ــة بتخصي ــص بع ــض االس ــتثمارات المبين ــة فــي الج ــدول التالــي كاس ــتثمارات فــي أدوات حق ــوق

ملكي ــة مدرج ــة بالقيم ــة العادل ــة م ــن خ ــال الدخ ــل الش ــامل اآلخ ــر .أم ــا فــي ع ــام 2017مُ ،صنف ــت ه ــذه االس ــتثمارات كمتاح ــة للبي ــع
وتــم قياســها بالتكلفــة .وتــم هــذا التخصيــص بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر ألنــه مــن المتوقــع أن يتــم االحتفــاظ
به ــذه االس ــتثمارات عل ــى الم ــدى الطوي ــل ألغ ــراض اس ــتراتيجية.
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 -7االستثمارات ،صافي (تتمة)

ب .استثمارات في أدوات حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر( :تتمة)

بآالف الرياالت السعودية

القيمة العادلة كما في  31دخل توزيعات األرباح
المعترف بها خالل 2018
ديسمبر 2018م

أسهم سعودية (مدرجة بتداول)

1,363,474

48,064

أسهم سعودية أخرى

354,627

-

أسهم أجنبية

277,228

5,640

اإلجمالي

1,995,329

53,704

خ ــال 2018م  ،قام ــت المجموع ــة ببي ــع أس ــهمها الس ــعودية (المدرج ــة بت ــداول)  .كان لألس ــهم المباع ــة قيم ــة عادل ــة بلغ ــت 643.9

ملي ــون ري ــال س ــعودي ،وتكب ــدت خس ــارة قدره ــا  53.7ت ــم تحويله ــا لألرب ــاح المبق ــاة .ت ــم إج ــراء عملي ــات البي ــع المذك ــورة أع ــاه كج ــزء
م ــن التعدي ــل للمحفظ ــة وذل ــك لتعزي ــز القيم ــة.

ج .االستثمارات حسب نوع السندات:

محلية

بآالف الرياالت السعودية

اإلجمالي

دولية

2018م

2017م

2018م

2017م

2018م

2017م

سندات بعمولة ثابتة

20,958,135

19,201,458

13,849,448

12,758,382

34,807,583

31,959,840

سندات بعمولة متغيرة

9,439,677

9,911,816

1,401,023

1,788,983

10,840,700

11,700,799

أسهم

1,719,250

1,300,041

316,135

260,758

2,035,385

1,560,799

أخرى

392,484

702,376

788

486,284

393,272

1,188,660

إجمالي االستثمارات

32,509,546

31,115,691

15,567,394

15,294,407

48,076,940

46,410,098

ناقصاً  :االنخفاض في القيمة

()36,971

()600

()47,197

()39,595

()84,168

()40,195

اإلجمالي

32,472,575

31,115,091

15,520,197

15,254,812

47,992,772

46,369,903

بلغ مخصص االنخفاض في أدوات الدين المدرجة من خالل الدخل الشامل االخر مبلغ  75.1مليون ريال سعودي (2017م :الشي).
تش ــمل االس ــتثمارات الدولي ــة أع ــاه محاف ــظ اس ــتثمارية م ــداره م ــن قب ــل م ــدراء خارجيي ــن  ،قدره ــا  6.4ملي ــار ري ــال س ــعودي (2017م:
 9.1ملي ــار ري ــال س ــعودي).
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د .وفيما يلي تحليل للتغيرات في مخصص الخسارة ألدوات الدين المقتناة بالتكلفة المطفأة:

بل ــغ مخص ــص الخس ــارة كم ــا فــي  1يناي ــر 2018م ،مبل ــغ  37ملي ــون ري ــال س ــعودي .وبل ــغ مبل ــغ  44.1ملي ــون ري ــال س ــعودي (إيض ــاح
( 1.3هـــ)) كم ــا فــي  31ديس ــمبر 2018م .تتعل ــق المخصص ــات بالمرحل ــة األولــى وكان ــت الحرك ــة خ ــال الع ــام هامش ــية.
هـ .تحليل لمكونات االستثمار:

2018م

بآالف الرياالت السعودية

2017م

متداولة

غير متداولة*

اإلجمالي

متداولة

غير متداولة*

اإلجمالي

سندات بعمولة ثابتة

15,566,369

19,241,214

34,807,583

12,982,228

18,977,612

31,959,840

سندات بعمولة متغيرة

2,515,192

8,325,508

10,840,700

2,945,421

8,755,378

11,700,799

أسهم

1,706,453

328,932

2,035,385

1,204,692

356,107

1,560,799

أخرى

393,272

-

393,272

1,188,660

-

1,188,660

إجمالي االستثمارات

20,181,286

27,895,654

48,076,940

18,321,001

28,089,097

46,410,098

مخصص االنخفاض في القيمة

()20,360

()63,808

()84,168

-

()40,195

()40,195

اإلجمالي

20,160,926

27,831,846

47,992,772

18,321,001

28,048,902

46,369,903

* تشتمل السندات غير المتداولة ،على أذونات خزينة حكومية قدرها  21.9مليار ريال سعودي (2017م 21.6 :مليار ريال سعودي).


و .تحليل االستثمارات حسب األطراف األخرى:

بآالف الرياالت السعودية

2018م

2017م

حكومية وشبه حكومية

28,414,499

28,084,559

شركات

10,163,384

10,466,940

بنوك ومؤسسات مالية أخرى

9,414,889

7,818,404

اإلجمالي

47,992,772

46,369,903

تتضمــن االســتثمارات مبالــغ قدرهــا  683.6مليــون ريــال ســعودي (2017م78.3 :مليــون ريــال ســعودي) مرهونــة بموجــب اتفاقيــات

إع ــادة ش ــراء م ــع العم ــاء (إيض ــاح ( 19د)) .وق ــد بلغ ــت القيم ــة الس ــوقية له ــذه االس ــتثمارات  687ملي ــون ري ــال س ــعودي (2017م:
78.5ملي ــون ري ــال س ــعودي).
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 -8القروض والسلف ،صافي
أ .وتشمل ما يلي:
2018م
بآالف الرياالت السعودية

جاري مدين

بطاقات
ائتمان

قروض
شخصية*

قروض
تجارية

أخرى

اإلجمالي

القروض والسلف العاملة

6,006,142

775,403

45,029,627

99,728,737

282,013

151,821,922

القروض والسلف غير العاملة

62,817

-

243,387

1,255,233

-

1,561,437

إجمالي القروض والسلف

6,068,959

775,403

45,273,014

100,983,970

282,013

153,383,359

مخصص انخفاض خسائر االئتمان

()71,928

()44,456

()923,783

()1,317,739

()623

()2,358,529

اإلجمالي

5,997,031

730,947

44,349,231

99,666,231

281,390

151,024,830

2017م
بآالف الرياالت السعودية

جاري مدين

بطاقات
ائتمان

قروض
شخصية*

قروض تجارية أخرى

اإلجمالي

القروض والسلف العاملة

6,571,229

733,646

41,611,191

90,329,203

265,118

139,510,387

القروض والسلف غير العاملة

418,781

-

200,318

791,799

1,259

1,412,157

إجمالي القروض والسلف

6,990,010

733,646

41,811,509

91,121,002

266,377

140,922,544

مخصص انخفاض خسائر االئتمان

()284,471

()16,420

()386,892

()1,380,709

()16,434

()2,084,926

اإلجمالي

6,705,539

717,226

41,424,617

89,740,293

249,943

138,837,618

تتضمـــن القــروض والســلف ،صافــي منتجــات مصرفيــة إســامية قدرهــا  88,652مليــون ريــال ســعودي (2017م 75,868 :مليــون ريــال
ســعودي)* .تشــمل القــروض العقاريــة

ب) تحليل الحركة في مخصص الخسائر للقروض والسلف
المرحلة األولى

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

اإلجمالي

الرصيد كما في  1يناير 2018م

367,358

662,765

2,480,865

3,510,988

محول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى  12شهراً

99,420

()6,470

()92,950

-

محول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر -
األدوات المالية ذات المستوى االئتماني غير المخفض

()32,700

45,320

()12,620

-

محول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر -
األدوات المالية ذات المستوى االئتماني المنخفض

()5,527

()67,392

72,919

-

صافي إعادة قياس مخصص الخسارة*

()127,090

33,318

()1,058,687

()1,152,459

الرصيد كما في  31ديسمبر 2018م

301,461

667,541

1,389,527

2,358,529

*تشـــمل مبالـــغ مشـــطوبة محملـــة مباشـــرة (القـــروض الشـــخصية وبطاقـــات االئتمـــان) والمبالـــغ المشـــطوبة (القـــروض العقاريـــة
والتجاريـــة وحســـابات جـــاري مديـــن وحســـابات أخـــرى)
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نتـــج التغيـــر الهـــام فـــي الخســـائر االئتمانيـــة المتوقعـــة عـــن إعـــادة قيـــاس الخســـائر االئتمانيـــة المتوقعـــة للقـــروض التجاريـــة
والمش ــطوبة خ ــال الس ــنة .وبلغ ــت الخس ــائر االئتماني ــة المتوقع ــة للدي ــون المش ــطوبة مبل ــغ  1,446.2ملي ــون ري ــال س ــعودي فــي
بدايـــة الســـنة وتـــم إعـــادة قياســـها خـــال الســـنة حيـــث بلغـــت  2,134مليـــون ريـــال ســـعودي قبـــل شـــطب هـــذه القـــروض.
ب) تحليل الحركة في مخصص الخسائر للقروض والسلف
بطاقات ائتمان

المرحلة األولى

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

اإلجمالي

الرصيد كما في  1يناير 2018م

22,806

5,283

23,263

51,352

محول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى  12شهراً

1,557

()337

()1,220

-

محول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر -
األدوات المالية ذات المستوى االئتماني غير المخفض

()787

1,035

()248

-

محول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر -
األدوات المالية ذات المستوى االئتماني المنخفض

()548

()1,949

2,497

-

صافي إعادة قياس مخصص الخسارة تشمل المبالغ
المشطوبة المحملة مباشرة

()9,016

647

1,473

()6,896

الرصيد كما في  31ديسمبر 2018م

14,012

4,679

25,765

44,456

قروض شخصية*

المرحلة األولى

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

اإلجمالي

الرصيد كما في  1يناير 2018م

176,565

227,768

323,998

728,331

محول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى  12شهراً

10,585

()3,396

()7,189

-

محول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر -
األدوات المالية ذات المستوى االئتماني غير المخفض

()10,720

14,021

()3,301

-

محول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر -
األدوات المالية ذات المستوى االئتماني المنخفض

()3,544

()60,512

64,056

-

صافي إعادة قياس مخصص الخسارة تشمل المبالغ
المشطوبة المحملة مباشرة

()4,910

81,150

119,212

195,452

الرصيد كما في  31ديسمبر 2018م

167,976

259,031

496,776

923,783

قروض تجارية**

المرحلة األولى

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

اإلجمالي

الرصيد كما في  1يناير 2018م

167,987

429,714

2,133,604

2,731,305

محول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى  12شهراً

87,278

()2,737

()84,541

-

محول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر -
األدوات المالية ذات المستوى االئتماني الغير منخفض

()21,193

30,264

()9,071

-

محول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر -
األدوات المالية ذات المستوى االئتماني المنخفض

()1,435

()4,931

6,366

-

صافي إعادة قياس مخصص الخسارة

()113,164

()48,479

954,645

793,002

مبالغ مشطوبة

-

-

()2,134,017

()2,134,017

الرصيد كما في  31ديسمبر 2018م

119,473

403,831

866,986

1,390,290

*تشمل القروض العقارية

**تشمل حسابات جاري مدين وحسابات أخرى
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 -8القروض والسلف ،صافي (تتمة)
ج) حركة مخصص االنخفاض لخسائر االئتمان
بآالف الرياالت السعودية

2018م

مخصص الخسائر الختامي كما في  31ديسمبر 2017م (تم احتسابه طبقاً لمعيار المحاسبة
الدولي )39

2,084,926

مبالغ معدلة من خالل األرباح المبقاة االفتتاحية

1,426,062

مخصص الخسائر االفتتاحي كما في  1يناير 2018م (تم احتسابه طبقاً للمعيار الدولي للتقرير
المالي 9

3,510,988

المحمل للسنة ،صافي*

981,558

ديون معدومة مشطوبة من المخصص

()2,134,017

الرصيد كما في نهاية السنة

2,358,529

*تشمل صافي المبالغ المشطوبة المحملة مباشرة والمبالغ المشطوبة وإعادة القياس.

بآالف الرياالت السعودية

2017م

الرصيد كما في  1يناير 2017م (تم احتسابه طبقاً لمعيار المحاسبة الدولي )39

2,577,515

المحمل للسنة ،صافي

2,122,460

ديون معدومة مشطوبة

()2,323,641

مبالغ مستردة /معكوسة من المبالغ المحملة سابقاً

()263,822

تغيرات أخرى

()27,586

الرصيد كما في نهاية السنة (تم احتسابه طبقاً لمعيار المحاسبة الدولي )39

2,084,926
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د) فيما يلي تفصيل مخصص االنخفاض لخسائر االئتمان والمخصصات األخرى ،صافي كما هو مبين في قائمة الدخل الموحدة
بآالف الرياالت السعودية

2018م

2017م

المحمل خالل السنة ،صافي

1,372,947

1,858,639

مبالغ مستردة لقروض وسلف مشطوبة ،صافي

()434,242

()631,151

مخصص االنخفاض ،صافي

938,705

1,227,488

هـ) فيما يلي تفصيل مخصص االنخفاض لخسائر االئتمان والمخصصات األخرى ،صافي كما هو مبين في قائمة الدخل الموحدة
بآالف الرياالت السعودية

2018م

2017م

مخصص االنخفاض لخسائر االئتمان ،صافي

938,705

1,227,488

مخصص االنخفاض في قيمة الموجودات المالية األخرى ،صافي

()10,865

-

اإلجمالي

927,840

1,227,488

 -9االستثمارات في شركات زميلة

تتمثـــل االســـتثمارات فـــي الشـــركات الزميلـــة حصـــة المجموعـــة مـــن االســـتثمارات فـــي منشـــآت تمـــارس المجموعـــة عليهـــا تأثيـــراً

جوهري ــاً  .تت ــم المحاس ــبة ع ــن ه ــذه االس ــتثمارات ،باس ــتخدام طريق ــة حق ــوق الملكي ــة .وتمث ــل االس ــتثمارات فــي الش ــركات الزميل ــة:

أ) نســـبة 2017( %35م )%35 :مـــن حقـــوق الملكيـــة فـــي شـــركة «آجـــل للخدمـــات التمويليـــة» المســـجلة فـــي المملكـــة العربيـــة
الســـعودية .وتهـــدف الشـــركة إلـــى االنخـــراط فـــي أنشـــطة التمويـــل بمـــا فـــي ذلـــك التأجيـــر (وغيـــره مـــن المنتجـــات ذات الصلـــة)
للمشــاريع فــي القطاعــات الصناعيــة و النقــل والزراعيــة والتجاريــة وغيرهــا ،إلــى جانــب االيجــار التمويلــي لألصــول الثابتــة والمنقولــة.
ب) نس ــبة 2017( %21.4م )%21.4 :م ــن حق ــوق الملكي ــة فــي «روي ــال ان ــد ص ــن للتأمي ــن التعاونــي» (الش ــرق االوس ــط) المح ــدودة،
المس ــجلة فــي مملك ــة البحري ــن ،وتق ــوم ه ــذه الش ــركة بأنش ــطة التموي ــل وإع ــادة التموي ــل.
ج) ونســبة 2017( %30.6م )%30.6 :مــن حقــوق الملكيــة (بمــا فــي ذلــك المملوكــة بشــكل غيــر مباشــر) وتمثيــل فــي مجلــس االدارة
فــي الشــركة العالميــة للتأميــن التعاونــي والمســجلة فــي المملكــة العربيــة الســعودية .تقــوم الشــركة بعمليــات التأميــن التعاونــي
وإعــادة التأميــن وجميــع األنشــطة ذات الصلــة وفقــاً للقوانيــن واللوائــح المعمــول بهــا فــي المملكــة.
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 -10الممتلكات والمعدات ،صافي
بآالف الرياالت السعودية

األراضي
والمباني

تحسينات
وديكورات
المباني

األثاث
والتركيبات
والمعدات

أجهزة
وبرامج
الكمبيوتر
ومشاريع
الميكنة

السيارات

اإلجمالي

التكلفة
الرصيد كما في 1يناير 2017م

1,452,593

877,825

460,303

2,714,595

992

5,506,308

اإلضافات

-

38,602

19,794

148,583

-

206,979

اإلستبعادات

()4,365

()2,229

()2,544

()79,321

-

()88,459

الرصيد في  31ديسمبر 2017م

1,448,228

914,198

477,553

2,783,857

992

5,624,828

اإلضافات

-

26,146

20,740

196,948

545

244,379

اإلستبعادات

()310

()3,425

()4,664

()133,690

()118

()142,207

الرصيد في  31ديسمبر 2018م

1,447,918

936,919

493,629

2,847,115

1,419

5,727,000

االستهالك واإلطفاء المتراكم
الرصيد في  1يناير 2017م

512,573

751,295

387,824

1,991,440

827

3,643,959

المحمل خالل السنة

21,396

43,786

26,533

190,392

73

282,180

اإلستبعادات

()982

()1,909

()2,506

()48,322

-

()53,719

الرصيد في  31ديسمبر 2017م

532,987

793,172

411,851

2,133,510

900

3,872,420

المحمل خالل السنة

21,672

42,969

27,184

204,925

151

296,901

اإلستبعادات

-

()3,425

()4,628

()133,612

()118

()141,783

الرصيد في  31ديسمبر 2018م

554,659

832,716

434,407

2,204,823

933

4,027,538

صافي القيمة الدفترية
الرصيد في  1يناير 2017م

940,020

126,530

72,479

723,155

165

1,862,349

الرصيد في  31ديسمبر2017م

915,241

121,026

65,702

650,347

92

1,752,408

الرصيد في  31ديسمبر2018م

893,259

104,203

59,222

642,292

486

1,699,462

تشـــمل التحســـينات وديكـــورات المبانـــي أعمـــال قيـــد التنفيـــذ بمبلـــغ  0.8مليـــون ريـــال ســـعودي كمـــا فـــي  31ديســـمبر 2018م
(2017م 0.3 :مليـــون ريـــال ســـعودي).
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 -11الموجودات األخرى
بآالف الرياالت السعودية

2018م

2017م

ذمم مدينة

348,506

209,941

أخرى*

372,135

320,068

اإلجمالي

720,641

530,009

تش ــمل بش ــكل رئيس ــي ،عل ــى مصاري ــف مدفوع ــة مقدم ــاً قدره ــا  79.5ملي ــون ري ــال س ــعودي (2017م 92 :ملي ــون ري ــال س ــعودي)
مدين ــون متنوع ــون وبن ــود خاضع ــة للمقاص ــة قدره ــا  100.8ملي ــون ري ــال س ــعودي (2017م 90.2 :ملي ــون ري ــال س ــعودي) وكذل ــك
بن ــود تح ــت التس ــوية نتج ــت خ ــال دورة االعم ــال العادي ــة.
 -12األرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى
بآالف الرياالت السعودية

2018م

2017م

حسابات جارية

832,905

1,058,894

ودائع أسواق المال

7,747,609

5,997,274

اإلجمالي

8,580,514

7,056,168

تتضم ــن ودائ ــع أس ــواق الم ــال عل ــى ودائ ــع مقاب ــل بي ــع س ــندات بمع ــدل ثاب ــت قدره ــا بس ــعر  684.3ملي ــون ري ــال س ــعودي (2017م:
36.3ملي ــون ري ــال س ــعودي) م ــع اتفاقي ــة إلع ــادة ش ــرائها فــي تواري ــخ مس ــتقبلية مح ــددة.
 -13ودائع العمالء
بآالف الرياالت السعودية

2018م

2017م

تحت الطلب

86,842,195

81,011,365

ادخار

459,724

366,380

ألجل

66,304,252

61,430,076

أخرى

16,215,985

11,557,728

اإلجمالي

169,822,156

154,365,549

ضمـــن الودائـــع ألجـــل بلغـــت الودائـــع مقابـــل بيـــع ســـندات مـــع اتفاقيـــة إلعـــادة شـــرائها فـــي تواريـــخ مســـتقبلية محـــددة ال شـــيء
(2017م 43 :ملي ــون ري ــال س ــعودي) .وتتضم ــن الودائ ــع ألج ــل ودائ ــع ب ــدون عمول ــة خاص ــة قدره ــا  31,190ملي ــون ري ــال س ــعودي
(2017م 25,035 :مليــون ريــال ســعودي) .كمــا تتضمــن ودائــع العمــاء األخــرى مبالــغ قدرهــا  2,738مليــون ريــال ســعودي (2017م:
 2,642ملي ــون ري ــال س ــعودي) كضمان ــات محتج ــزة لق ــاء االلتزام ــات غي ــر القابل ــة للنق ــض.
تتضمن الودائع أعاله ودائع بعمالت أجنبية كاآلتي:
بآالف الرياالت السعودية

2018م

2017م

تحت الطلب

4,048,138

3,990,803

ادخار

12,547

9,757

ألجل

20,165,422

15,072,603

أخرى

325,742

449,191

اإلجمالي

24,551,849

19,522,354
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 -14سندات الدين المصدرة
ق ــام البن ــك خ ــال يوني ــو 2015م بإص ــدار س ــندات دي ــن ثانوي ــة ) صك ــوك ( بقيم ــة  4,000ملي ــون ري ــال س ــعودي ،إن ه ــذه الصك ــوك
بالري ــال الس ــعودي وتس ــتحق فــي  24يوني ــو 2025م م ــع أحقي ــة البن ــك فــي اس ــترداد الصك ــوك بع ــد خم ــس س ــنوات وفق ــا ألح ــكام
وش ــروط االتفاقي ــة .تحم ــل ه ــذه الصك ــوك عمول ــة خاص ــة لم ــدة  6اش ــهر وفق ــا للمع ــدالت الس ــائدة بي ــن البن ــوك فــي المملك ــة
العربي ــة الس ــعودية (س ــايبور) زائ ــداً بـــ  115نقط ــة أس ــاس.
خــال شــهر نوفمبــر 2018م ،قــام البنــك بســداد ســندات ديــن رئيســية (ﺼﻜﻮك) بقيمــة  4,000مليــون ريــال ســعودي والصــادرة فــي
شــهر نوفمبــر 2013م .وقــد تــم ذلــك بالتوافــق مــع خيــار الســداد المبكــر الســترداد الصكــوك بعــد خمــس ســنوات مــن تاريــخ اإلصــدار
وبعــد اســتيفاء الموافقــات الالزمــة مــن ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺴﻌﻮدي وشــروط وأحــكام االتفاقيــة.
 -15المطلوبات األخرى
بآالف الرياالت السعودية

2018م

2017م

ذمم مدينة

716,417

845,585

أخرى*

9,728,220

7,297,314

اإلجمالي

10,444,637

8,142,899

* تش ــمل بش ــكل رئيس ــي مخص ــص ال ــزكاة والضريب ــة بمبل ــغ  2,806ملي ــون ري ــال س ــعودي (2017م 1,844 :ملي ــون ري ــال س ــعودي)،
ومكاف ــأة نهاي ــة الخدم ــة بمبل ــغ  717ملي ــون ري ــال س ــعودي (2017م 699 :ملي ــون ري ــال س ــعودي) ت ــم احتس ــابها وف ــق عملي ــات
تقوي ــم اكتواري ــة (إيض ــاح ( 27ب)) ،تأمي ــن مس ــتحق الس ــداد ومصاري ــف مس ــتحقة الدف ــع وإي ــرادات مقبوض ــة مقدم ــاً وكذل ــك بن ــود
تح ــت التس ــوية نتج ــت خ ــال دورة االعم ــال العادي ــة.
 16رأس المال
يتك ــون رأس الم ــال المص ــرح ب ــه والمص ــدر والمدف ــوع بالكام ــل للبن ــك م ــن  3,000ملي ــون س ــهم ،بقيم ــة اس ــمية قدره ــا  10ري ــال
س ــعودي ل ــكل س ــهم (2017م 3,000 :ملي ــون س ــهم ،بقيم ــة اس ــمية قدره ــا  10ري ــال س ــعودي ل ــكل س ــهم).
 -17االحتياطي النظامي
يقتض ــى نظ ــام مراقب ــة البن ــوك فــي المملك ــة العربي ــة الس ــعودية والنظ ــام األساس ــي للبن ــك تحوي ــل م ــا ال يق ــل ع ــن  %25م ــن صافــي
دخ ــل الس ــنة إلــى االحتياطــي النظامــي إلــى أن يس ــاوي ه ــذا االحتياطــي رأس الم ــال المدف ــوع للبن ــك .وعلي ــه ت ــم تحوي ــل مبل ــغ ق ــدره
 1,179مليــون ريــال ســعودي مــن صافــي الدخــل لعــام 2018م (2017م :986.5مليــون ريــال ســعودي) .إن هــذا االحتياطــي النظامــي
غي ــر قاب ــل للتوزي ــع حالي ــاً .
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 -18االحتياطيات األخرى*

بآالف الرياالت السعودية

2018م

2018م

الرصيد في بداية السنة

179,485

507,380

686,865

أثر تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 9

55,283

()171,761

()116,478

صافي التغير في القيمة العادلة لالستثمارات
المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
اآلخر

()579,105

101,200

()477,905

صافي المبالغ المتعلقة باالستثمارات المدرجة
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
والمحولة إلى قائمة الدخل الموحدة

()109,563

-

()109,563

صافي الحركة للخسائر االئتمانية المتوقعة خالل
السنة

19,801

-

19,801

صافي االستبعادات خالل السنة

-

53,746

53,746

الرصيد في نهاية السنة

()434,099

490,565

56,466

أدوات حقوق ملكية
أدوات دين مدرجة
بالقيمة العادلة من خالل مدرجة بالقيمة العادلة
من خالل الدخل الشامل
الدخل الشامل اآلخر
اآلخر

2018م

اإلجمالي

*ال تشمل مكاسب(/خسائر) اكتوارية على خطط المنافع المحددة البالغة  1.58مليون ريال سعودي.

بآالف الرياالت السعودية

2017م

			
الرصيد في بداية السنة

532,929

صافي التغير في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع

422,221

صافي المبالغ المتعلقة باالستثمارات المتاحة للبيع والمحولة إلى قائمة الدخل الموحدة

()268,285

صافي الحركة خالل السنة

153,936

الرصيد في نهاية السنة

686,865

 -19التعهدات وااللتزامات المحتملة
أ .الدعاوى القضائية

فــي  31ديس ــمبر 2018م ،كان ــت هن ــاك دع ــاوى قضائي ــة روتيني ــة مقام ــة ض ــد المجموع ــة .ول ــم ُيجن ــب أي مخص ــص مقاب ــل ه ــذه

الدع ــاوى ألعتق ــاد اإلدارة والمستش ــار القانونــي للبن ــك إل ــى أن ــه م ــن غي ــر المتوق ــع تكب ــد أي خس ــائر جوهري ــة.
ب .التعهدات الرأسمالية

فـــي  31ديســـمبر 2018م ،بلغـــت التعهـــدات الرأســـمالية للمجموعـــة  178.3مليـــون ريـــال ســـعودي (2017م 88.5 :مليـــون ريـــال
س ــعودي) تتعل ــق بمش ــاريع الميكن ــة ،وش ــراء أجه ــزة ،وبرام ــج كومبيوت ــر ،وأعم ــال بن ــاء ،وش ــراء مع ــدات.
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 -19التعهدات وااللتزامات المحتملة (تتمة)

ج .التعهدات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان
إن الغ ــرض الرئيس ــي م ــن وراء ه ــذه األدوات ه ــو ضم ــان توفي ــر األم ــوال للعم ــاء عن ــد طلبه ــا .إن خطاب ــات الضم ــان واالعتم ــادات
المس ــتندية القائم ــة  -والت ــي تعتب ــر ضمان ــات غي ــر قابل ــة للنق ــض م ــن قب ــل المجموع ــة بالس ــداد فــي ح ــال ع ــدم تمك ــن العمي ــل م ــن
الوف ــاء بالتزامات ــه تجـ ــاه الط ــرف الثال ــث  -تحم ــل نف ــس مخاط ــر االئتم ــان الت ــي تحمله ــا الق ــروض والس ــلف .إن المتطلب ــات النقدي ــة
الخاص ــة بخطاب ــات الضم ــان واالعتم ــادات المس ــتندية تق ــل كثي ــرا ع ــن المبل ــغ الملت ــزم ب ــه ألن المجموع ــة ع ــادة ال تتوق ــع أن يق ــوم
الط ــرف الثال ــث بس ــحب المبال ــغ وفق ــاً لالتفاقي ــة .إن االعتم ــادات المس ــتندية الت ــي تعتب ــر بمثاب ــة تعه ــدات خطي ــة م ــن المجموع ــة،
نيابـــة عـــن العميـــل ،تســـمح للطـــرف الثالـــث بســـحب كمبيـــاالت وفـــق شـــروط وأحـــكام محـــددة ،مضمونـــة عـــادة بالبضائـــع التـــي
تخصه ــا ،وبالتالــي فإنه ــا غالب ــاً م ــا تحم ــل مخاط ــر أق ــل.
القبــوالت تمثــل تعهــدات المجموعــة لســداد الكمبيــاالت المســحوبة مــن قبــل العمــاء .تتوقــع المجموعــة تقديــم معظــم القبــوالت
قبــل ســدادها مــن قبــل العمــاء.
تمثـــل االلتزامـــات لمنـــح االئتمـــان الجـــزء غيـــر المســـتخدم مـــن االئتمـــان الممنـــوح بشـــكل أساســـي علـــى شـــكل قـــروض وســـلف
وضمانـــات واعتمـــادات مســـتندية .وفيمـــا يتعلـــق بمخاطـــر االئتمـــان المتعلقـــة بااللتزامـــات لمنـــح االئتمـــان ،فمـــن المحتمـــل أن
تتع ــرض المجموع ــة لخس ــارة بمبل ــغ يع ــادل إجمالــي االلتزام ــات غي ــر المس ــتخدمة ،إال أن مبل ــغ الخس ــارة المحتمل ــة ال ــذي ال يمك ــن
تحدي ــده ف ــوراً  ،يتوق ــع ب ــأن يق ــل كثي ــراً ع ــن إجمالــي االلتزام ــات غي ــر المس ــتخدمة ألن معظ ــم االلتزام ــات لمن ــح االئتم ــان تتطل ــب م ــن
العمــاء الحفــاظ علــى معاييــر ائتمــان محــددة .إن إجمالــي االلتزامــات القائمــة لمنــح االئتمــان ال تمثــل بالضــرورة المتطلبــات النقديــة
المس ــتقبلية ألن العدي ــد م ــن ه ــذه االلتزام ــات يت ــم إنهاؤه ــا أو انتهاؤه ــا ب ــدون تقدي ــم التموي ــل المطل ــوب.
 -1فيما يلي تحليال لالستحقاقات التعاقدية للمجموعة لقاء التعهدات وااللتزامات المحتملة:

خالل 3
أشهر

12-3
شهـر

5–1
سنـوات

أكثــر مـن
 5سنوات

اإلجمالي

2018م
بآالف الرياالت السعودية

4,394,052

3,399,272

325,657

-

8,118,981

خطابات ضمان*

17,175,558

30,614,563

15,853,614

757,247

64,400,982

قبوالت

1,329,468

447,421

51,908

-

1,828,797

التزامات لمنح االئتمان غير قابلة للنقض

187,629

1,862,547

8,243,469

1,332,301

11,625,946

اإلجمالي

23,086,707

36,323,803

24,474,648

2,089,548

85,974,706

2017م
بآالف الرياالت السعودية

خالل 3
أشهر

12-3
شهـر

5–1
سنـوات

أكثــر مـن
 5سنوات

اإلجمالي

اعتمادات مستندية

3,981,126

4,172,440

174,548

-

8,328,114

خطابات ضمان*

16,331,813

33,356,176

14,252,131

648,070

64,588,190

قبوالت

1,401,222

585,123

40,229

-

2,026,574

التزامات لمنح االئتمان غير قابلة للنقض

1,462,052

1,424,911

5,347,977

1,654,596

9,889,536

اإلجمالي

23,176,213

39,538,650

19,814,885

2,302,666

84,832,414

اعتمادات مستندية

*وه ــذا حس ــب الم ــدة التعاقدي ــة للضم ــان وفــي حال ــة التعث ــر ع ــن الس ــداد ق ــد يك ــون مس ــتحق الدف ــع عن ــد الطل ــب وبالتالــي يك ــون
ً
ـداول بطبيعت ــه.
مت ـ
بل ــغ الج ــزء غي ــر المس ــتخدم م ــن االلتزام ــات غي ــر المؤك ــدة ،والت ــي يمك ــن نقضه ــا فــي أي وق ــت م ــن قب ــل المجموع ــة والقائم ــة كم ــا
فــي  31ديس ــمبر2018م م ــا مجموع ــه  97,192ملي ــون ري ــال س ــعودي (2017م 89,554 :ملي ــون ري ــال س ــعودي).
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 -2فيما يلي تحليال تحليل الحركة في مخصص الخسائر للتعهدات وااللتزامات المتعلقة باالئتمان:
بطاقات ائتمان

المرحلة األولى

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

اإلجمالي

الرصيد كما في  1يناير 2018م

51,789

104,502

497,618

653,909

محول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى 12

6,718

()737

()5,981

-

شهراً

محول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر -

10,369

()7,313

-

()3,056

األدوات المالية ذات المستوى االئتماني غير المخفض
محول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر

()43,026

()116

-

43,142

 األدوات المالية ذات المستوى االئتماني المنخفضصافي إعادة قياس مخصص الخسارة

()18,257

()36,281

73,753

19,215

محول إلى احتياطي المبالغ المشطوبة

-

-

()512,095

()512,095

الرصيد كما في  31ديسمبر 2018م

32,821

34,827

93,381

161,029

نتـــج التغيـــر الجوهـــري فـــي الخســـائر االئتمانيـــة المتوقعـــة عـــن إعـــادة قيـــاس الخســـائر االئتمانيـــة المتوقعـــة للتعرضـــات خـــارج
الميزاني ــة والمش ــطوبة خ ــال الع ــام .وبلغ ــت الخس ــائر االئتماني ــة المتوقع ــة للتعرض ــات خ ــارج الميزاني ــة بداي ــة الع ــام  472.4ملي ــون
ري ــال س ــعودي والت ــي أعي ــد قياس ــها خ ــال الع ــام حي ــث بلغ ــت  512ملي ــون ري ــال س ــعودي قب ــل ش ــطب التعرض ــات.
تحليال لالستحقاقات التعاقدية لقاء التعهدات وااللتزامات المحتملة حسب األطراف األخرى:
 -3فيما يلي
ً
بآالف الرياالت السعودية

2018م

2017م

حكومية وشبه حكومية

-

-

شركات

67,468,753

63,645,837

بنوك ومؤسسات مالية أخرى

18,505,953

21,186,577

اإلجمالي

85,974,706

84,832,414

د .الموجودات المرهونة

تحليال للموجودات المرهونة كضمانات لدى العمالء:
فيما يلي
ً

2018م

بآالف الرياالت السعودية

استثمارات أخرى مقتناه بالتكلفة المطفأة واستثمارات مدرجة بالقيمة
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر (إيضاح ( 7و) 12 ،و)13

2017م

الموجودات

المطلوبات

683,599

684,277

ذات العالقة

الموجودات

المطلوبات

78,274

79,371

ذات العالقة

تمت هذه المعامالت وفقاً للشروط العادية والمتعارف عليه بشأن عمليات اإلقراض العادية وعمليات اإلقراض لألوراق المالية.
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 -19التعهدات وااللتزامات المحتملة (تتمة)

هـ .االلتزامات المتعلقة بعقود االيجار التشغيلية
ـا بالحــد األدنــى لدفعــات اإليجــار المســتقبلية بموجــب عقــود اإليجــار التشــغيلية غيــر القابلــة لإللغــاء ،التــي أبرمتهــا
فيمــا يلــي تحليـ ً
المجموعــة كمســتأجر:
بآالف الرياالت السعودية

2018م

2017م

أقل من سنة

29,540

31,813

من سنة إلى خمس سنوات

55,055

65,232

أكثر من خمس سنوات

3,616

6,206

اإلجمالي

88,211

103,251

 -20دخل ومصاريف العموالت الخاصة
بآالف الرياالت السعودية

2018م

2017م

دخل العموالت الخاصة على:
 -مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

11,805

-

 -مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر /متاحة للبيع

437,340

425,591

 -بالتكلفة المطفأة /أخرى مقتناه بالتكلفة المطفأة

841,049

661,233

1,290,194

1,086,824

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى

139,002

148,484

قروض وسلف

6,903,169

6,189,799

اإلجمالي

8,332,365

7,425,107

بآالف الرياالت السعودية

2018م

2017م

استثمارات

مصاريف العموالت الخاصة
أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

209,255

112,074

ودائع العمالء

1,190,905

1,141,859

سندات دين مصدرة

246,441

236,097

اإلجمالي

1,646,601

1,490,030
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 -21دخل االتعاب والعموالت ،صافي
بآالف الرياالت السعودية

2018م

2017م

دخل األتعاب والعموالت على:
وساطة األسهم وإدارة الصناديق

323,464

269,288

التمويل التجاري

596,781

562,917

التسهيالت االئتمانية واالستشارات

641,278

577,385

منتجات البطاقات المصرفية

707,002

626,172

الخدمات البنكية األخرى

143,386

120,881

إجمالي دخل األتعاب والعموالت

2,411,911

2,156,643

مصاريف األتعاب والعموالت على:
منتجات البطاقات المصرفية

513,162

469,534

وساطة األسهم

49,080

46,761

الخدمات البنكية األخرى

138,617

130,034

إجمالي مصاريف األتعاب والعموالت

700,859

646,329

دخل األتعاب والعموالت ،صافي

1,711,052

1,510,314

 -22مكاسب بيع االستثمارات المقتناة لغير أغراض المتاجرة ،صافي
بآالف الرياالت السعودية

2018م

2017م

المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر /استثمارات متاحة للبيع

123,545

282,837

بالتكلفة المطفأة  /مقتناة حتى تاريخ االستحقاق

6,840

300

اإلجمالي

130,385

283,137

-23دخل العمليات األخرى
يش ــتمل دخ ــل العملي ــات األخ ــرى عل ــى مكاس ــب بي ــع أص ــول ثابت ــة وقدره ــا  25.7ملي ــون ري ــال س ــعودي ( 0.07 :2017ملي ــون ري ــال
س ــعودي).
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-24رواتب الموظفين وما في حكمها
يلخــص الجــدول التالــي فئــات موظفــي المجموعــة المحــددة وفقــا لقواعــد مؤسســة النقــد العربــي الســعودي المتعلقــة بتعويضــات
الموظفيـــن ويشـــمل مجمـــوع مبالـــغ التعويضـــات الثابتـــة والمتغيـــرة التـــي دفعـــت للموظفيـــن خـــال الســـنتين المنتهيتيـــن فـــي
 31ديسمبر 2018م و2017م ،وطرق السداد:
بآالف الرياالت السعودية

عدد الموظفين

تعويضات ثابتة

تعويضات متغيرة

إجمالي التعويضات

فئات الموظفين

2018م

2017م

2018م

2017م

2018م

2017م

2018م

2017م

كبار المدراء التنفيذيين ) الذين

32

37

42,478

40,891

12,060

9,004

54,538

49,895

يتطلب تعيينهم عدم ممانعة
من مؤسسة النقد العربي)
موظفون يقومون بأنشطة

348

322

92,988

89,133

22,786

18,943

115,774

108,076

موظفين يقومون بمهام رقابية

432

469

94,746

100,159

15,853

10,992

110,599

111,151

موظفون بعقود خارجية

381

441

23,212

23,614

-

-

23,212

23,614

موظفون آخرون

4,780

5,063

742,489

748,091

106,042

90,696

848,531

838,787

اإلجمالي

5,973

6,332

995,913

1,001,888

156,741

129,635

1,152,654

1,131,523

التعويضات المستحقة المتغيرة خالل العام ،ومنافع
الموظفين األخرى ذات الصلة*

769,272

570,626

مجموع رواتب الموظفين وما في حكمها طبقاً لقائمة
الدخل الموحدة

1,765,185

1,572,514

مرتبطة بالمخاطر

*تشمل منافع الموظفين األخرى التأمين ،والتقاعد ،ومصاريف االنتقال ،ومصاريف التوظيف ،والتدريب والتطوير وغيرها.
تعتمـــد سياســـة المجموعـــة فيمـــا يتعلـــق بالتعويضـــات علـــي المتطلبـــات الوظيفيـــة ،والممارســـات فـــي ســـوق العمـــل ،وطبيعـــة
ومس ــتوى درج ــة المش ــاركة فــي اتخ ــاذ ق ــرارات تن ــم ع ــن مخاط ــر .وتش ــمل ه ــذه السياس ــة كب ــار التنفيذيي ــن وكاف ــة الموظفي ــن فــي
المجموع ــة ،وته ــدف إلــى رب ــط أداء األف ــراد بإنج ــازات المجموع ــة ومركزه ــا المالــي .وتش ــتمل ه ــذه التعويض ــات عل ــى تعويض ــات
ثابت ــه ومتغي ــره .وترتب ــط مراجع ــة الروات ــب ،وحواف ــز األداء والحواف ــز األخ ــرى باالعتم ــاد عل ــى نتيج ــة تقيي ــم وقي ــاس األداء واألداء
المال ــي للمجموع ــة وم ــدى تحقي ــق أهدافه ــا االس ــتراتيجية.
تق ــع عل ــى مجل ــس اإلدارة مس ــؤولية اعتم ــاد ومتابع ــة سياس ــة التعويض ــات والحواف ــز بالمجموع ــة .وت ــم تش ــكيل لجن ــة الترش ــيحات
والمكاف ــآت وتتك ــون م ــن خمس ــة أعض ــاء ثالث ــة منه ــم م ــن المجل ــس (غي ــر تنفيذيي ــن) وأثني ــن م ــن خ ــارج المجل ــس .وتتولــى اللجن ــة
اإلش ــراف الع ــام عل ــى تصمي ــم نظ ــام التعويض ــات وتطبيق ــه وم ــدى فاعليت ــه نياب ــة ع ــن مجل ــس اإلدارة ،باإلضاف ــة إلــى إع ــداد سياس ــة
التعويض ــات والحواف ــز ومراجع ــة وتقيي ــم م ــدى كفاي ــة وفاعلي ــة سياس ــة التعوي ــض بصف ــة دوري ــة للتأك ــد م ــن تحقي ــق األه ــداف
الموضوع ــة م ــن أجله ــا ،والتأكي ــد عل ــى تطبيقه ــا م ــن خ ــال إط ــار إدارة المخاط ــر للمجموع ــة .وتش ــمل التعويض ــات الثابت ــة ،الروات ــب
واألجــور والمزايــا والبــدالت االخــرى ،أمــا التعويضــات المتغيــرة فتشــمل حوافــز البيــع ،والمكافــآت المتعلقــة بالمنتجــات والمكافــآت
والحواف ــز المرتبط ــة بتقيي ــم األداء.
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لق ــد اعتم ــدت المجموع ــة برام ــج التعويض ــات الثابت ــة والمتغي ــرة .وبالنس ــبة لكب ــار التنفيذي ــن والموظف ــون الذي ــن يقوم ــون بأنش ــطة
مرتبطــة بالمخاطــر ،تســتحق التعويضــات المتغيــره خــال مــدة  3ســنوات ويتــم ربطهــا مــع مســتوى المســئولية واألداء العــام للمجموعــة

والموظــف ،وكذلــك مــدى المخاطــر المتعلقــة بالوظيفــة والتقييــم الســنوي التــي تجريــه لجنــة الترشــيحات والمكافــآت .تقــوم المجموعة
بشــكل مســتمر بمراجعــة سياســات التعويضــات ومقارنتهــا مــع القطــاع المصرفــي ويقــوم بالتعديــات الالزمــة عنــد الحاجــة.

 -25ربح السهم

ت ــم احتس ــاب الرب ــح األساس ــي والمخف ــض للس ــهم للس ــنتين المنتهيتي ــن فــي  31ديس ــمبر 2018م و2017م بقس ــمة صافــي دخ ــل
الس ــنة عل ــى االس ــهم البال ــغ عدده ــا  3,000ملي ــون س ــهم.
 -26توزيعات األرباح والزكاة

بلغ ــت توزيع ــات األرب ــاح النقدي ــة لع ــام 2018م  2,310ملي ــون ري ــال س ــعودي (2017م 2,190 :ملي ــون ري ــال س ــعودي) بحي ــث أصب ــح
الرب ــح الم ــوزع للمس ــاهمين  0.77ري ــال س ــعودي للس ــهم الواح ــد (2017م 0.73 :ري ــال س ــعودي للس ــهم الواح ــد) .يتضم ــن إجمالــي
توزيع ــات األرب ــاح لع ــام 2018م توزيع ــات أرب ــاح مرحلي ــة قدره ــا  1,110ملي ــون ري ــال س ــعودي ت ــم صرفه ــا ع ــن النص ــف األول م ــن
ع ــام 2018م (2017م 1,050 :ملي ــون ري ــال س ــعودي) .بلغ ــت توزيع ــات األرب ــاح النهائي ــة والمقت ــرح توزيعه ــا لع ــام 2018م مبل ــغ
1,200ملي ــون ري ــال س ــعودي (2017م 1,140 :ملي ــون ري ــال س ــعودي).

كحــدث رئيســي ،توصلــت المجموعــة خــال الســنة إلــى اتفاقيــة تســوية مــع الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل علــى تســوية المطالبــات
الزكويــة للســنوات الماليــة الســابقة وحتــى نهايــة الســنة الماليــة 2017م ،مقابــل دفــع مبلــغ  2,970مليــون ريــال ســعودي .تتطلــب
اتفاقي ــة التس ــوية م ــن المجموع ــة س ــداد  %20م ــن االلتزام ــات الزكوي ــة المتف ــق عليه ــا خ ــال الس ــنة المالي ــة الحالي ــة وس ــيتم س ــداد
االلتزام ــات الزكوي ــة المتبقي ــة عل ــى م ــدى خم ــس س ــنوات .قام ــت المجموع ــة بتس ــجيل ال ــزكاة للس ــنوات الس ــابقة ولغاي ــة نهاي ــة
الس ــنة المالي ــة 2017م م ــن خ ــال األرب ــاح المبق ــاة بمبل ــغ ق ــدره  753.6ملي ــون ري ــال س ــعودي ،إضاف ــة إلــى مبل ــغ ق ــدره  440ملي ــون
ريــال ســعودي والمحمــل خــال النصــف األول مــن عــام 2018م .بلغــت الــزكاة المحملــة للســنة الحاليــة  430.2مليــون ريــال ســعودي.
ونتيجــة التفاقيــة التســوية ،وافقــت المجموعــة علــى ســحب كافــة االعتراضــات الســابقة المقدمــة لــدى الجهــات المختصــة بخصــوص
ال ــزكاة .وبلغ ــت ال ــزكاة المحمل ــة ع ــن 2017م مبل ــغ  500ملي ــون ري ــال س ــعودي.
 -27خطة المنافع المحددة
أ .وصف عام

تق ــوم المجموع ــة بمن ــح مكاف ــأة نهاي ــة الخدم ــة لموظفي ــه المح ــددة طبق ــا لنظ ــام العم ــل والعم ــال الس ــعودي .تق ــدر التزام ــات
الخط ــة م ــن قب ــل خبي ــر اكت ــواري خارجــي مؤه ــل وفق ــا لمعي ــار المحاس ــبة الدولــي  - 19مناف ــع الموظفي ــن ،و باس ــتخدام «طريق ــة
وح ــدة االئتم ــان المتوقع ــة».

بناء على القيمة الحالية له:
ب .فيما يلي الحركة في االلتزام خالل السنة ً
بآالف الرياالت السعودية

2018م

2017م

التزامات المنافع المحددة في بداية السنة

699,325

708,144

تكلفة الخدمة الحالية

67,646

62,101

تكلفة العمولة

29,731

40,308

منافع مدفوعة

()78,018

()79,789

خسائر (مكاسب) اكتوارية غير مثبتة

()1,581

()31,439

التزامات منافع محددة في نهاية السنة

717,103

699,325

بنك الرياض
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 -27خطة المنافع المحددة (تتمة)

ج .المحمل( /عكس القيد) خالل السنة
بآالف الرياالت السعودية

2018م

2017م

تكلفة الخدمة الحالية

67,646

62,101

تكلفة العمولة على التزامات المنافع المحددة

29,731

40,308

97,377

102,409

د .إعادة القياس المدرجة في الدخل الشامل اآلخر
بآالف الرياالت السعودية

2018م

2017م

مكاسب التغير في االفتراضات المبنية على أساس الخبرة

()697

()31,439

مكاسب اكتوارية ناتجة عن التغير في االفتراضات الديموغرافية

()884

-

()1,581

()31,439

هـــ .تتمث ــل االفتراض ــات االكتواري ــة الرئيس ــية (المتعلق ــة بمناف ــع الموظفي ــن) المس ــتخدمة ف ــي التقيي ــم كم ــا ف ــي  31ديس ــمبر
2018م ف ــي اآلت ــي:
بآالف الرياالت السعودية

2018م

2017م

معدل الخصم للسنة

%4.5

%4.5

المعدل المتوقع لزيادة الرواتب للسنة

%4.0

%4.0

سن التقاعد االعتيادي

60

60

ت ــم تحدي ــد االفتراض ــات المتعلق ــة بالوفي ــات المس ــتقبلية عل ــى أس ــاس المش ــورة االكتواري ــة وفق ــاً لإلحصائي ــات المنش ــورة والخب ــرات
فــي المنطق ــة.

و .حساسية االفتراضات االكتوارية

يوض ــح الج ــدول أدن ــاه حساس ــية تقيي ــم الت ــزام المناف ــع المح ــددة كم ــا فــي  31ديس ــمبر 2018م و2017م لمع ــدل الخص ــم (، )%4.5
ومع ــدل تزاي ــد الروات ــب (.)%4

التأثير على التزامات المنافع المحددة – زيادة (/نقصان)

2018م

التغير في االفتراض

الزيادة في االفتراض

النقصان في االفتراض

معدل الخصم

0.50%

()36,239

42,501

المعدل المتوقع لزيادة الراتب

0.50%

42,291

()36,718
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التأثير على التزامات المنافع المحددة – زيادة (/نقصان)

2017م

التغير في االفتراض

الزيادة في االفتراض

النقصان في االفتراض

معدل الخصم

0.50%

()28,559

33,365

المعدل المتوقع لزيادة الراتب

0.50%

33,365

()31,208

تستند تحليالت الحساسية المذكورة أعاله على تغيير افتراض واحد مع بقاء كافة االفتراضات األخرى ثابتة.
 -28النقدية وشبه النقدية

تتكون النقدية وشبه النقدية المدرجة في قائمة التدفقات النقدية الموحدة من اآلتي :
بآالف الرياالت السعودية

2018م

2017م

نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي فيما عدا الوديعة النظامية

7,734,761

10,564,443

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى تستحق خالل ثالثة أشهر من تاريخ االقتناء

7,336,578

5,587,200

اإلجمالي

15,071,339

16,151,643

(إيضاح )4

 -29القطاعات التشغيلية
تقـــوم المجموعـــة بتحديـــد وعـــرض القطاعـــات التشـــغيلية اســـتنادا إلـــى المعلومـــات التـــي تـــم تقديمهـــا داخليـــاً الـــى صانـــع القـــرار
التش ــغيلي الرئيس ــي م ــن أج ــل تخصي ــص الم ــوارد للقطاع ــات وتقيي ــم أدائه ــا .يت ــم إدارة القطاع ــات التش ــغيلية بش ــكل منفص ــل عل ــى
أس ــاس أنظم ــة إع ــداد التقاري ــر المالي ــة الداخلي ــة واإلداري ــة للمجموع ــة .تم ــارس المجموع ــة نش ــاطها بش ــكل رئيس ــي فــي المملك ــة
العربي ــة الس ــعودية إضاف ــة إلــى ف ــرع خارجــي واح ــد ومكت ــب تمثيل ــي ووكال ــة .إن إجمال ــي الموج ــودات والمطلوب ــات والتعه ــدات
ونتائ ــج أعم ــال ه ــذا الف ــرع الخارجــي والمكت ــب التمثيل ــي والوكال ــة ال تعتب ــر جوهري ــة بالنس ــبة للقوائ ــم المالي ــة الموح ــدة للمجموع ــة
بش ــكل ع ــام ،ونتيج ــة لذل ــك فإن ــه ل ــم يت ــم اإلفص ــاح عنه ــا بش ــكل مس ــتقل .تقي ــد المعام ــات بي ــن قطاع ــات المجموع ــة التش ــغيلية
وفق ــاً لنظ ــام أس ــعار التحوي ــل بالمجموع ــة .ه ــذا وال يوج ــد إي ــرادات ومصاري ــف أخ ــرى جوهري ــة بي ــن القطاع ــات التش ــغيلية.
وبنـــاء علـــى قـــرار اإلدارة وتماشـــياً مـــع التغييـــرات فـــي إعـــداد التقاريـــر اإلداريـــة الداخليـــة ،تـــم توزيـــع
اعتبـــارا مـــن  1ينايـــر 2018م،
ً
ً
الموج ــودات والمطلوب ــات والدخ ــل والمصاري ــف الخاص ــة بالقط ــاع «أخ ــرى» عل ــى قط ــاع مصرفي ــة األف ــراد ،وقط ــاع خدم ــات االس ــتثمار
ـاء عل ــى ذل ــك ،وبالتالــي
والوس ــاطة ،وقط ــاع مصرفي ــة الش ــركات وقط ــاع الخزين ــة واالس ــتثمار وف ــق أس ــس ثابت ــة متف ــق عليه ــا .وبن ـ ً
ت ــم تعدي ــل المعلوم ــات القطاعي ــة للفت ــرات الس ــابقة ك ــي تتماش ــى م ــع ع ــرض الفت ــرة الحالي ــة.
فيما يلي بيان لقطاعات المجموعة التي يتم رفع التقارير بشأنها طبقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي :8
قطاع مصرفية األفراد:

ويشمل الودائع واالئتمان والمنتجات االستثمارية لألفراد والشركات الصغيرة
والمتوسطة الحجم.

قطاع خدمات االستثمار والوساطة:

يشمل خدمات إدارة االستثمار وأنشطة إدارة األصول المرتبطة بخدمات التعامل
واإلدارة والترتيب وتقديم المشورة وحفظ األوراق المالية.

قطاع مصرفية الشركات:

يتعامل بشكل أساسي بالحسابات الجارية والودائع الخاصة بالشركات وتقديم
القروض والحسابات الجارية المدينة والتسهيالت االئتمانية األخرى والمنتجات
المشتقة.

قطاع الخزينة واالستثمار:

يقدم خدمات أسواق المال وخدمات المتاجرة وخدمات الخزينة وكذلك إدارة
المحافظ االستثمارية بالمجموعة.

بنك الرياض
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 -29القطاعات التشغيلية (تتمة)

أ) فيمـــا يلـــي بيـــان بإجمالـــي موجـــودات ومطلوبـــات المجموعـــة كمـــا فـــي  31ديســـمبر ،واجمالـــي دخـــل ومصاريـــف العمليـــات،
وصافـــي الدخـــل للســـنتين المنتهيتيـــن فـــي هذيـــن التاريخييـــن لـــكل قطـــاع تشـــغيلي:

2018م
بآالف الرياالت السعودية

قطاع
مصرفية
األفراد

قطـاع
خدمات
االستثمار
والوساطة

قطاع مصرفية
الشركات

قطـــــاع
الخزينة
واالستثمار

اإلجمالـي

إجمالي الموجودات

56,876,562

1,141,212

110,425,393

61,456,409

229,899,576

إجمالي المطلوبات

80,264,923

296,838

96,610,319

15,953,280

193,125,360

شامال:
إجمالي دخل العمليات ،صافي
ً

2,899,975

379,829

3,550,968

2,136,629

8,967,401

 -ايرادات (مصاريف) ما بين القطاعات

405,255

95,039

()1,080,710

580,416

-

 -صافي دخل العموالت الخاصة

2,533,797

95,118

2,452,596

1,604,253

6,685,764

 -دخل اتعاب وعموالت ،صافي

362,249

266,621

1,077,116

5,066

1,711,052

شامال:
إجمالي مصاريف العمليات ،صافي
ً

2,329,483

154,666

1,598,762

219,155

4,302,066

 -إستهالك الممتلكات والمعدات

214,903

8,810

55,226

17,962

296,901

 -مخصص االنخفاض لخسائر االئتمان ،صافي

161,502

-

766,338

-

927,840

 -مخصص االنخفاض في قيمة االستثمارات ،صافي -

-

-

26,870

26,870

الحصة في أرباح الشركات الزميلة ،صافي

-

-

-

50,750

50,750

صافي الدخل (الخسارة)

570,492

225,163

1,952,206

1,968,224

4,716,085
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2017م
بآالف الرياالت السعودية

قطاع
مصرفية
األفراد

قطـاع
خدمات
االستثمار
والوساطة

قطاع مصرفية
الشركات

قطـــــاع
الخزينة
واالستثمار

اإلجمالـي

إجمالي الموجودات

53,221,951

974,646

101,801,241

60,284,333

216,282,171

إجمالي المطلوبات

67,966,434

186,866

94,902,369

14,603,509

177,659,178

شامال:
إجمالي دخل العمليات ،صافي
ً

2,674,963

302,600

3,471,158

1,676,490

8,125,211

 -ايرادات (مصاريف) ما بين القطاعات

389,512

90,032

()615,692

136,148

-

 -صافي دخل العموالت الخاصة

2,349,507

91,233

2,464,406

1,029,931

5,935,077

 -دخل اتعاب وعموالت ،صافي

324,909

205,418

968,195

11,792

1,510,314

شامال:
إجمالي مصاريف العمليات ،صافي
ً

1,774,132

138,013

2,128,517

161,663

4,202,325

 -إستهالك الممتلكات والمعدات

204,018

7,390

54,647

16,125

282,180

 -مخصص االنخفاض لخسائر االئتمان ،صافي

()76,074

-

1,303,562

-

1,227,488

الحصة في أرباح الشركات الزميلة ،صافي

-

-

-

23,110

23,110

صافي الدخل (الخسارة)

900,831

164,587

1,342,641

1,537,937

3,945,996

ب) فيما يلي بيان بمخاطر االئتمان التي تعترض لها المجموعة حسب القطاعات التشغيلية:

2018م
بآالف الرياالت السعودية

قطاع
مصرفية
األفراد

قطـاع
خدمات
االستثمار
والوساطة

قطاع مصرفية
الشركات

قطـــــاع
الخزينة
واالستثمار

اإلجمالـي

الموجودات المدرجة في قائمة المركز
المالي الموحدة

55,394,517

705,088

110,045,615

59,236,667

225,381,887

التعهدات وااللتزامات المحتملة

-

-

55,682,946

-

55,682,946

المشتقات

-

-

-

1,673,863

1,673,863

2017م
بآالف الرياالت السعودية

قطاع
مصرفية
األفراد

قطـاع
خدمات
االستثمار
والوساطة

قطاع مصرفية
الشركات

قطـــــاع
الخزينة
واالستثمار

اإلجمالـي

الموجودات المدرجة في قائمة المركز المالي

52,819,238

231,290

101,366,013

58,865,079

213,281,620

الموحدة
التعهدات وااللتزامات المحتملة

-

-

56,184,996

-

56,184,996

المشتقات

-

-

-

813,304

813,304

إن مخاط ــر االئتم ــان تتضم ــن القيم ــة الدفتري ــة للموج ــودات المدرج ــة فــي قائم ــة المرك ــز المال ــي الموح ــدة ماع ــدا االس ــتثمارات فــي
أدوات حقـــوق الملكيـــة ،واالســـتثمارات فـــي الشـــركات الزميلـــة ،والممتلـــكات والمعـــدات ،والعقـــارات األخـــرى .تـــم ادراج المعـــادل
االئتمانــي لمخاط ــر التعه ــدات وااللتزام ــات المحتمل ــة والمش ــتقات .وفق ــا للطريق ــة الموص ــى به ــا م ــن قب ــل مؤسس ــة النق ــد العربــي
الس ــعودي فــي مخاط ــر االئتم ــان.
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-30إدارة المخاطر المالية
 1.30مخاطر االئتمان
تنش ــأ مخاط ــر االئتم ــان بش ــكل أساس ــي ع ــن أنش ــطة اإلق ــراض الت ــي تنت ــج عنه ــا الق ــروض والس ــلف ،وع ــن األنش ــطة االس ــتثمارية.
كم ــا تنش ــأ مخاط ــر االئتم ــان ع ــن األدوات المالي ــة خ ــارج قائم ــة المرك ــز المالــي مث ــل التزام ــات الق ــروض .تق ــوم المجموع ــة باس ــتخدام
أنظمــة تصنيــف ائتمانــي داخلــي لتقويــم احتمــال تعثــر األطــراف األخــرى .كمــا تســتخدم المجموعــة أنظمــة تصنيــف مخاطــر خارجيــة
صـــادرة عـــن وكاالت تصنيـــف رئيســـية ،عنـــد توفرهـــا .تنشـــأ خســـائر االئتمـــان المحتملـــة لعـــدم وجـــود التحليـــل االئتمانـــي المالئـــم
للم ــاءة المالي ــة للمقترضي ــن وع ــدم قدرته ــم عل ــى خدم ــة الدي ــن ،وع ــدم وج ــود المس ــتندات المناس ــبة وخ ــاف ذل ــك.
تس ــعى المجموع ــة للس ــيطرة عل ــى مخاط ــر االئتم ــان م ــن خ ــال سياس ــيات وإج ــراءات مراجع ــة طلب ــات االئتم ــان ومراقبته ــا للتع ــرض
االئتمانــي بع ــد الص ــرف ووض ــع ح ــدود للمعام ــات م ــع األط ــراف األخ ــرى المح ــددة ،وتقيي ــم م ــاءة ه ــذه األط ــراف بص ــورة مس ــتمرة.
يت ــم تصمي ــم سياس ــات إدارة المخاط ــر بحي ــث تمك ــن م ــن تحدي ــد المخاط ــر ووض ــع ح ــدود مالئم ــه له ــا .كم ــا يت ــم مراقب ــة التعرض ــات
الفعلي ــة الت ــي يت ــم التع ــرض له ــا يومي ــاً  ،باإلضاف ــة لمراقب ــة ح ــدود اإلئتم ــان .تق ــوم المجموع ــة ب ــإدارة مخاط ــر االئتم ــان المتعلق ــة
بأنش ــطته التجاري ــة وذل ــك بإب ــرام اتفاقي ــات مقاص ــة رئيس ــة والدخ ــول فــي ترتيب ــات ضم ــان م ــع األط ــراف األخ ــرى فــي ظ ــروف مالئم ــة
والحــد مــن فتــرات التعــرض للمخاطــر .كمــا تقــوم المجموعــة أحيانــا فــي بعــض الحــاالت بإقفــال المعامــات أو التنــازل عنهــا لصالــح
أط ــراف أخ ــرى لتقلي ــل مخاط ــر االئتم ــان.
تمث ــل مخاط ــر االئتم ــان الخاص ــة بالمش ــتقات التكلف ــة المحتمل ــة الس ــتبدال عق ــود المش ــتقات إذا أخفق ــت األط ــراف األخ ــرى فــي
الوفـــاء بالتزاماتهـــا .وللتحكـــم فـــي مســـتوى المخاطـــر التـــي يمكـــن ان تتحملهـــا المجموعـــة ،تقـــوم المجموعـــة بتقويـــم األطـــراف
األخ ــرى باس ــتخدام نف ــس األس ــاليب الت ــي يتبعه ــا فــي تقيي ــم أنش ــطة اإلق ــراض الخاص ــة ب ــه.
يش ــير تركي ــز المخاط ــر إلــى المخاط ــر الناش ــئة ع ــن التوزي ــع غي ــر المتكاف ــئ ألط ــراف أخ ــرى فــي االئتم ــان أو عالق ــة تجاري ــة أخ ــرى أو
م ــن التركي ــز فــي قطاع ــات أعم ــال أو مناط ــق جغرافي ــة .وفق ــاً لذل ــك ،تترك ــز المخاط ــر فــي المحفظ ــة االئتماني ــة م ــن خ ــال ع ــدم
الت ــوازن فــي توزي ــع التموي ــل الــى( :أ) االقت ــراض الف ــردي (الترك ــز الف ــردي)( ،ب) قط ــاع الصناع ــة /القط ــاع االقتص ــادي (ترك ــز القط ــاع)
و (ج) المناط ــق الجغرافي ــة (الترك ــز اإلقليمــي) .ويش ــير الترك ــز فــي مخاط ــر االئتم ــان إلــى الحساس ــية النس ــبية ألداء المجموع ــة تج ــاه
التط ــورات الت ــي ق ــد تط ــرأ عل ــى أي م ــن تصنيف ــات الترك ــز.
وتقـــوم المجموعـــة بـــإدارة مخاطـــر االئتمـــان وذلـــك بتنويـــع أنشـــطة اإلقـــراض لتفـــادي التركـــز فـــي المخاطـــر الخاصـــة بأفـــراد أو
مجموعـــة مــــن العمـــاء فـــي أماكـــن أو أنشـــطة معينـــة ،كمـــا تقـــوم المجموعـــة أيضـــاً بأخـــذ الضمانـــات ،حســـبما هـــو مالئـــم ،كمـــا
تســعى المجموعــة للحصــول علــى ضمانــات إضافيــة مــن األطــراف األخــرى بمجــرد مالحظــة مؤشــرات تــدل علــى التعثــر فــي القــروض
والســـلف ذات العالقـــة.
طبقـــا لالتفاقيـــات المبرمـــة ،كمـــا تقـــوم
تراقـــب اإلدارة القيمـــة الســـوقية للضمانـــات بشـــكل مســـتمر وتطلـــب ضمانـــات إضافيـــة
ً
بمراقب ــة القيم ــة الس ــوقية للضمان ــات الت ــي ت ــم الحص ــول عليه ــا أثن ــاء مراجعته ــا لم ــدى كفاي ــة مخص ــص خس ــائر االنخف ــاض فــي
القيم ــة .تق ــوم المجموع ــة بانتظ ــام بمراجع ــة سياس ــات وانظم ــة إدارة المخاط ــر لتعك ــس التغي ــرات فــي منتج ــات األس ــواق واتب ــاع
أفضـــل الممارســـات المســـتجدة.
تـــم اإلفصـــاح عـــن الجـــودة االئتمانيـــة للموجـــودات الماليـــة للمجموعـــة واالعتمـــادات المســـتندية وخطابـــات الضمـــان والقبـــوالت
فــي اإليض ــاح (( 3.30أ)) .تمث ــل س ــندات الدي ــن المدرج ــة فــي المحفظ ــة االس ــتثمارية ،غالب ــا ،مخاط ــر دي ــون س ــيادية ،ويت ــم تحلي ــل
االس ــتثمارات حس ــب األط ــراف األخ ــرى فــي اإليض ــاح ( ،)7ولمزي ــد م ــن التفصي ــل ح ــول مكون ــات الق ــروض والس ــلف ،يرج ــى الرج ــوع
إلــى اإليض ــاح ( .)8كم ــا ت ــم اإلفص ــاح ع ــن المعلوم ــات المتعلق ــة بمخاط ــر االئتم ــان الخاص ــة بالمش ــتقات فــي اإليض ــاح ( ،)6بينم ــا ت ــم
اإلفص ــاح ع ــن المعلوم ــات المتعلق ــة بالتعه ــدات وااللتزام ــات المحتمل ــة فــي اإليض ــاح ( .)19ان الح ــد االقص ــى لمخاط ــر االئتم ــان،
وال ــذي يمث ــل بش ــكل أفض ــل الح ــد األقص ــى لمخاط ــر االئتم ــان الت ــي يت ــم التع ــرض له ــا فــي نهاي ــة الفت ــرة المالي ــة م ــع ع ــدم األخ ــذ
باالعتب ــار أي ــة ضمان ــات أو تعزي ــزات ائتماني ــة أخ ــرى ،ال يختل ــف جوهري ــاً ع ــن مخاط ــر االئتم ــان م ــن قب ــل القطاع ــات التش ــغيلية فــي
اإليض ــاح (( 29ب)) .كم ــا يتضم ــن اإليض ــاح ( )35ع ــن الموج ــودات المرجح ــة المخاط ــر الخاص ــة بالمجموع ــة الت ــي ت ــم احتس ــابها وفق ــا
ألط ــر عم ــل ب ــازل .3
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 2.30التركيز الجغرافي

أ) فيما يلي التوزيع الجغرافي للفئات الرئيسية للموجودات والمطلوبات والتعهدات وااللتزامات المحتملة ومخاطر االئتمان:
2018م
بآالف الرياالت
السعودية

المملكة
العربية
السعودية

دول مجلس
التعاون
الخليجي
األخرى
ومنطقة
الشرق
األوسط

أوروبا

أمريكا
الشمالية

جنوب
أمريكا
الالتينية شرق
آسيا

دول أخرى اإلجمالي

الموجودات
نقد وأرصدة لدى
مؤسسة النقد العربي
السعودي

16,323,163

-

9

-

-

-

-

16,323,172

نقدية بالصندوق

5,212,771

-

9

-

-

-

-

5,212,780

أرصدة لدى مؤسسة
النقد العربي السعودي

11,110,392

-

-

-

-

-

-

11,110,392

أرصدة لدى البنوك
والمؤسسات المالية
األخرى

7,168,419

243,582

1,747,766

1,736,290

-

122,860

10,259

11,029,176

حسابات جارية

46,468

104,300

402,968

1,304,564

-

114,870

10,259

1,983,429

إيداعات أسواق المال

7,121,951

139,282

1,344,798

431,726

-

7,990

-

9,045,747

القيمة العادلة
اإليجابية للمشتقات

165,878

22,552

63,051

35,144

-

-

-

286,625

استثمارات ،صافي

32,472,574

2,336,183

2,995,033

8,222,419

104,526

417,458

1,444,579

47,992,772

مدرجة بالقيمة العادلة
من خالل قائمة الدخل

392,484

-

-

788

-

-

-

393,272

مدرجة بالقيمة العادلة
من خالل الدخل
الشامل اآلخر

1,718,101

88,728

2,995,033

8,221,631

104,526

417,458

1,180,794

14,726,271

2,247,455

-

-

-

-

263,785

32,873,229

استثمارات في شركات
زميلة

419,769

175,724

-

-

-

-

-

595,493

قروض وسلف ،صافي

148,104,829

2,312,590

61,789

208,005

-

337,617

-

151,024,830

حساب جاري مدين

5,997,031

-

-

-

-

-

-

5,997,031

بطاقات ائتمان

730,947

-

-

-

-

-

-

730,947

قروض شخصية

44,349,231

-

-

-

-

-

-

44,349,231

قروض تجارية

96,746,230

2,312,590

61,789

208,005

-

337,617

-

99,666,231

أخرى

281,390

-

-

-

-

-

-

281,390

موجودات اخرى

720,641

-

-

-

-

-

-

720,641

مدينون وأخرى

720,641

-

-

-

-

-

-

720,641

اإلجمالي

205,375,273

5,090,631

4,867,648

10,201,858

104,526

877,935

1,454,838

227,972,709

مقتناة بالتكلفة المطفأة 30,361,989
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر2018م و2017م

-30إدارة المخاطر المالية (تتمة)
 2.30التركيز الجغرافي (تتمة)

أ) فيما يلي التوزيع الجغرافي للفئات الرئيسية للموجودات والمطلوبات والتعهدات وااللتزامات المحتملة ومخاطر االئتمان( :تتمة)
2018م

بآالف الرياالت

السعودية

المملكة

دول مجلس

السعودية

الخليجي

العربية

التعاون

أوروبا

أمريكا

الشمالية

أمريكا

جنوب

الالتينية شرق

دول أخرى اإلجمالي

آسيا

األخرى

ومنطقة

الشرق

األوسط

المطلوبات
أرصدة للبنوك

4,688,780

1,727,265

1,726,586

138,347

-

8,889

290,647

8,580,514

والمؤسسات المالية
األخرى
حسابات جارية

36,661

228,357

478,787

21,394

-

8,889

58,817

832,905

ودائع أسواق المال

4,652,119

1,498,908

1,247,799

116,953

-

-

231,830

7,747,609

117,238

6,990

145,290

4,752

-

-

-

274,270

القيمة العادلة
السلبية للمشتقات
ودائع العمالء

162,908,772

4,565,029

1,041,646

204,818

11,356

61,422

1,029,113

169,822,156

تحت الطلب

83,519,147

2,021,484

175,022

100,951

11,346

60,149

954,096

86,842,195

ادخار

432,026

17,617

836

777

10

611

7,847

459,724

ألجل

62,786,699

2,496,216

865,358

90,086

-

569

65,324

66,304,252

أخرى

16,170,900

29,712

430

13,004

-

93

1,846

16,215,985

سندات دين مصدرة

4,003,783

-

-

-

-

-

-

4,003,783

مطلوبات أخرى

10,424,589

-

9,219

10,582

-

247

-

10,444,637

10,424,589

-

9,219

10,582

-

247

-

10,444,637

182,143,162

6,299,284

2,922,741

358,499

11,356

70,558

1,319,760

193,125,360

دائنون وأخرى
اإلجمالي
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2018م

المملكة

دول

السعودية

التعاون

بآالف الرياالت

العربية

السعودية

مجلس

أوروبا

أمريكا

الشمالية

أمريكا

جنوب

الالتينية شرق آسيا

دول أخرى اإلجمالي

الخليجي

األخرى

ومنطقة
الشرق

األوسط
التعهدات وااللتزامات

59,581,262

1,077,870

11,749,659

8,939,009

144

2,635,476

1,991,286

85,974,706

خطابات اعتمادات

7,580,683

309,286

10,739

-

144

55,159

162,970

8,118,981

ضمانات

41,863,921

446,349

11,553,381

6,147,309

-

2,574,683

1,815,339

64,400,982

قبوالت

1,790,103

19,079

1,004

-

-

5,634

12,977

1,828,797

التزامات منح ائتمان غير

8,346,555

303,156

184,535

2,791,700

-

-

-

11,625,946

المحتملة

قابلة للنقض

الحد األقصى لمخاطر االئتمان (بالمعادل االئتماني وفقاً للطريقة الموصي بها من قبل مؤسسة النقد السعودي)
المشتقات

821,988

316,193

459,614

76,068

-

-

-

1,673,863

المقتناة ألغراض

821,988

316,193

358,266

76,068

-

-

-

1,572,515

مقتناه لتغطية

-

-

101,348

-

-

-

-

101,348

المتاجرة

مخاطر القيمة
العادلة

التعهدات وااللتزامات

38,305,399

625,223

8,019,924

5,597,647

70

1,797,880

1,336,803

55,682,946

خطابات اعتمادات

3,675,653

149,964

5,207

-

70

26,745

79,019

3,936,658

ضمانات

28,706,763

306,069

7,922,339

4,215,309

-

1,765,501

1,244,807

44,160,788

قبوالت

1,790,103

19,079

1,004

-

-

5,634

12,977

1,828,797

4,132,880

150,111

91,374

1,382,338

-

-

-

5,756,703

المحتملة

التزامات منح ائتمان غير

قابلة للنقض
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر2018م و2017م

-30إدارة المخاطر المالية (تتمة)
 2.30التركيز الجغرافي (تتمة)
2017م
بآالف الرياالت
السعودية

المملكة
العربية
السعودية

دول مجلس
التعاون الخليجي
األخرى ومنطقة
الشرق األوسط

أوروبا

أمريكا
الشمالية

جنوب
أمريكا
الالتينية شرق
آسيا

دول أخرى

اإلجمالي

الموجودات
نقدية وأرصدة لدى
مؤسسة النقد العربي
السعودي

18,504,249

-

6

-

-

-

-

18,504,255

نقدية بالصندوق

5,484,528

-

6

-

-

-

-

5,484,534

أرصدة لدى مؤسسة
النقد العربي السعودي

13,019,721

-

-

-

-

-

-

13,019,721

أرصدة لدى البنوك
والمؤسسات المالية
األخرى

4,678,367

971,130

2,485,524

587,867

-

312,522

336,790

9,372,200

حسابات جارية

1,000,271

14,836

2,376

30,595

-

31,883

15,792

1,095,753

إيداعات أسواق المال

3,678,096

956,294

2,483,148

557,272

-

280,639

320,998

8,276,447

القيمة العادلة
اإليجابية للمشتقات

96,957

11,061

7,872

-

-

-

-

115,890

استثمارات ،صافي

31,115,091

1,915,046

2,847,490

9,200,045

790

371,939

919,502

46,369,903

مدرجة بالقيمة
العادلة من خالل
قائمة الدخل

303,760

-

-

-

-

-

-

303,760

المتاحة للبيع

1,698,057

8,427

2,847,490

9,200,045

790

371,939

503,051

14,629,799

أخرى مقتناة
بالتكلفة المطفأة

29,113,274

1,906,619

-

-

-

-

416,451

31,436,344

مقتناة حتى تاريخ
األستحقاق

-

-

-

-

-

-

-

-

استثمارات في
شركات زميلة

400,320

164,449

-

-

-

-

-

564,769

قروض وسلف بالصافي

135,875,408

2,287,992

251

673,967

-

-

-

138,837,618

حساب جاري مدين

6,705,539

-

-

-

-

-

-

6,705,539

بطاقات ائتمان

717,226

-

-

-

-

-

-

717,226

قروض شخصية

41,424,617

-

-

-

-

-

-

41,424,617

قروض تجارية

86,778,083

2,287,992

251

673,967

-

-

-

89,740,293

أخرى

249,943

-

-

-

-

-

-

249,943

موجودات اخرى

530,009

-

-

-

-

-

-

530,009

مدينون واخرى

530,009

-

-

-

-

-

-

530,009

اإلجمالي

191,200,401

5,349,678

5,341,143

10,461,879

790

684,461

1,256,292

214,294,644
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2017م

بآالف الرياالت

السعودية

المملكة

دول مجلس

السعودية

الخليجي

العربية

التعاون

أوروبا

أمريكا

الشمالية

أمريكا

جنوب

الالتينية شرق

دول أخرى اإلجمالي

آسيا

األخرى

ومنطقة
الشرق

األوسط
المطلوبات
أرصدة للبنوك
والمؤسسات المالية

3,645,140

2,243,114

734,965

381,574

-

8,060

43,315

7,056,168

األخرى
حسابات جارية

19,763

302,090

578,219

107,449

-

8,060

43,313

1,058,894

ودائع سوق المال

3,625,377

1,941,024

156,746

274,125

-

-

2

5,997,274

القيمة العادلة السلبية

36,670

9,226

32,027

-

-

-

-

77,923

ودائع العمالء

149,290,345

2,381,084

1,283,696

155,739

6,464

114,524

1,133,697

154,365,549

تحت الطلب

77,607,541

2,055,152

114,953

96,131

6,464

113,038

1,018,086

81,011,365

ادخار

359,562

1,850

228

-

-

462

4,278

366,380

ألجل

59,765,514

324,082

1,168,515

59,608

-

1,024

111,333

61,430,076

أخرى

11,557,728

-

-

-

-

-

-

11,557,728

سندات دين مصدرة

8,016,639

-

-

-

-

-

-

8,016,639

مطلوبات أخرى

8,124,858

-

8,215

9,228

-

598

-

8,142,899

8,124,858

-

8,215

9,228

-

598

-

8,142,899

169,113,652

4,633,424

2,058,903

546,541

6,464

123,182

1,177,012

177,659,178

للمشتقات

دائنون واخرى
اإلجمالي
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر2018م و2017م

-30إدارة المخاطر المالية (تتمة)
 2.30التركيز الجغرافي (تتمة)
2017م

المملكة

دول مجلس

السعودية

الخليجي

بآالف الرياالت

العربية

السعودية

التعاون

أوروبا

أمريكا

الشمالية

أمريكا

جنوب

الالتينية شرق آسيا

دول أخرى

اإلجمالي

األخرى

ومنطقة

الشرق

األوسط
التعهدات وااللتزامات

56,203,197

637,465

12,676,028

9,042,524

-

4,924,239

1,348,961

84,832,414

اعتمادات مستنديه

8,066,060

167,524

2,144

-

-

81,841

10,545

8,328,114

خطابات ضمان

39,572,420

282,545

12,480,004

6,168,435

-

4,831,508

1,253,278

64,588,190

قبوالت

1,920,394

9,557

595

-

-

10,890

85,138

2,026,574

التزامات منح ائتمان

6,644,323

177,839

193,285

2,874,089

-

-

-

9,889,536

المحتملة

غير قابلة للنقض

الحد األقصى لمخاطر االئتمان (بالمعادل االئتماني وفقاً للطريقة الموصي بها من قبل مؤسسة النقد السعودي)
المشتقات

454,899

296,560

61,845

-

-

-

-

813,304

المقتناة ألغراض

449,274

296,560

61,845

-

-

-

-

807,679

مقتناه لتغطية

5,625

-

-

-

-

-

-

5,625

التعهدات وااللتزامات

36,799,414

374,761

8,859,452

5,738,773

-

3,442,415

970,181

56,184,996

اعتمادات مستنديه

3,838,427

79,720

1,020

-

-

38,946

5,018

3,963,131

خطابات ضمان

27,786,888

198,397

8,763,186

4,331,340

-

3,392,579

880,025

45,352,415

قبوالت

1,920,394

9,557

595

-

-

10,890

85,138

2,026,574

3,253,705

87,087

94,651

1,407,433

-

-

-

4,842,876

المتاجرة
مخاطر القيمة العادلة
المحتملة

التزامات منح ائتمان
غير قابلة للنقض
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ب) فيما يلي التوزيع الجغرافي للقروض والسلف غير العاملة ومخصص خسائر االئتمان:

بآالف الرياالت السعودية

قروض وسلف غير عاملة ،صافي
2018م

مخصص خسائر االئتمان
2018م

2017م

2017م

المملكة العربية السعودية
قروض تجارية*

1,318,050

1,211,839

()640,240

()906,812

قروض شخصية**

243,387

200,318

()57,741

()105,765

اإلجمالي

1,561,437

1,412,157

()697,981

()1,012,577

*تشمل حساب جاري مدين والقروض األخرى
** تشمل التمويل العقاري والشخصي
 3.30تحليل جودة االئتمان

تستخدم المجموعة تصنيفاتها الداخلية لتصنيف جودة االئتمان لمحفظتها وتستخدم التعريفات التالية:
مخاطر منخفضة – مقبولة :موجودات عاملة ذات جودة عالية /جيدة.
تحــت المراقب ــة :موجــودات أظهــرت عالمــات أوليــة علــى وجــود انخفــاض فــي جــودة االئتمــان فــي الماضــي القريــب ،ومــن المحتمــل
أن تخضــع لمســتويات متزايــدة فــي مخاطــر االئتمــان.

دون القياسية :موجودات تظهر بشكل رئيسي مستويات عالية في مخاطر االئتمان.
مشكوك فيها :موجودات متعثرة (منخفضة القيمة) ،لكن التزال تظهر بعض التوقعات الستردادها بشكل جزئي في المستقبل.
خسارة :موجودات منخفضة جنب لها مخصص بالكامل وهناك توقعات قليلة الستردادها.
أ) توض ــح الج ــداول التالي ــة المعلوم ــات المتعلق ــة بج ــودة االئتم ــان للموج ــودات المالي ــة كم ــا ف ــي  31ديس ــمبر 2018م .تمث ــل

المبال ــغ الظاه ــرة ف ــي الج ــداول إجمال ــي القي ــم الدفتري ــة للموج ــودات المالي ــة ،مال ــم ي ــرد خ ــاف ذل ــك بش ــكل مح ــدد:
 )1األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى
بآالف الرياالت السعودية

الخسائر

الخسائر االئتمانية

االئتمانية

المتوقعة على

مدى  12شهر

مستوى ائتماني

المتوقعة على مدى العمر –
غير منخفض

الخسائر

االئتمانية

اإلجمالي

المتوقعة
على مدى

العمر وذات

مستوى

ائتماني

منخفض

الدرجة االستثمارية

17,878,277

-

-

17,878,277

الدرجة الغير استثمارية

4,266,628

-

-

4,266,628

القيمة الدفترية

22,144,905

-

-

22,144,905
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للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر2018م و2017م

-30إدارة المخاطر المالية (تتمة)

 3.30تحليل جودة االئتمان (تتمة)

 )2القروض والسلف الممنوحة للعمالء المقتناه ،إجمالي القروض بالتكلفة المطفأة
بآالف الرياالت السعودية

الخسائر

االئتمانية

المتوقعة

على مدى 12

شهر

الخسائر

االئتمانية

الخسائر

االئتمانية

المتوقعة على

المتوقعة

مستوى ائتماني

العمر وذات

مدى العمر –
غير منخفض

اإلجمالي

على مدى
مستوى
ائتماني

منخفض
مخاطر منخفضة  -مقبولة

141,464,024

6,823,511

137,155

148,424,690

تحت المراقبة

163,672

1,896,235

601,582

2,661,489

دون القياسية

-

-

1,432,249

1,432,249

مشكوك فيها

-

-

501,808

501,808

خسارة

-

-

363,123

363,123

القيمة الدفترية

141,627,696

8,719,746

3,035,917

153,383,359

( )2أ) بطاقات االئتمان ،إجمالي
بآالف الرياالت السعودية

الخسائر

االئتمانية

المتوقعة

على مدى 12

شهر

الخسائر

االئتمانية

الخسائر

االئتمانية

المتوقعة على

المتوقعة

مستوى ائتماني

العمر وذات

مدى العمر –
غير منخفض

اإلجمالي

على مدى
مستوى

ائتماني

منخفض

مخاطر منخفضة  -مقبولة

684,864

35,713

-

720,577

تحت المراقبة

-

23,893

-

23,893

دون القياسية

-

-

30,933

30,933

مشكوك فيها

-

-

-

-

خسارة

-

-

-

-

القيمة الدفترية

684,864

59,606

30,933

775,403
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( )2ب) القروض الشخصية ،إجمالي*
بآالف الرياالت السعودية

الخسائر

االئتمانية

المتوقعة

على مدى 12

شهر

الخسائر

الخسائر

االئتمانية

االئتمانية

المتوقعة على

المتوقعة

مستوى ائتماني

العمر وذات

مدى العمر –
غير منخفض

اإلجمالي

على مدى
مستوى

ائتماني

منخفض

مخاطر منخفضة  -مقبولة

42,580,593

903,916

-

43,484,509

تحت المراقبة

-

840,308

-

840,308

دون القياسية

-

-

704,810

704,810

مشكوك فيها

-

-

197,445

197,445

خسارة

-

-

45,942

45,942

القيمة الدفترية

42,580,593

1,744,224

948,197

45,273,014

( )2ج) القروض التجارية ،إجمالي**
بآالف الرياالت السعودية

الخسائر

االئتمانية

المتوقعة

على مدى 12

شهر

الخسائر

الخسائر

االئتمانية

االئتمانية

المتوقعة على

المتوقعة

مستوى ائتماني

العمر وذات

مدى العمر –
غير منخفض

اإلجمالي

على مدى
مستوى

ائتماني

منخفض

مخاطر منخفضة  -مقبولة

98,198,567

5,883,882

137,155

104,219,604

تحت المراقبة

163,672

1,032,034

601,582

1,797,288

دون القياسية

-

-

696,506

696,506

مشكوك فيها

-

-

304,363

304,363

خسارة

-

-

317,181

317,181

القيمة الدفترية

98,362,239

6,915,916

2,056,787

107,334,942

*تشمل القروض العقارية

**تشمل حسابات جاري مدين وقروض أخرى

بنك الرياض
التقرير السنوي 2018م

197

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
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-30إدارة المخاطر المالية (تتمة)

 3.30تحليل جودة االئتمان (تتمة)

 )3االستثمارات (مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وبالتكلفة المطفأة – أدوات دين)
بآالف الرياالت السعودية

الخسائر

االئتمانية

المتوقعة

على مدى 12

شهر

الخسائر

االئتمانية

الخسائر

االئتمانية

المتوقعة على

المتوقعة

مستوى ائتماني

العمر وذات

مدى العمر –
غير منخفض

اإلجمالي

على مدى
مستوى

ائتماني

منخفض

مخاطر منخفضة  -مقبولة

44,725,347

866,377

-

45,591,724

تحت المراقبة

3,279

42,970

-

46,249

دون القياسية

-

-

10,310

10,310

مشكوك فيها

-

-

-

-

خسارة

-

-

-

-

القيمة الدفترية

44,728,626

909,347

10,310

45,648,283

أ) يوضح الجدول التالي جودة االئتمان لالعتمادات المستندية وخطابات الضمان والقبوالت كما في  31ديسمبر 2018م.
بآالف الرياالت السعودية

الخسائر

االئتمانية

المتوقعة

على مدى 12

شهر

الخسائر

االئتمانية

الخسائر

االئتمانية

المتوقعة على

المتوقعة

مستوى ائتماني

العمر وذات

مدى العمر –
غير منخفض

اإلجمالي

على مدى
مستوى

ائتماني

منخفض

مخاطر منخفضة  -مقبولة

67,754,998

5,810,793

50,169

73,615,960

تحت المراقبة

10,524

433,165

51,161

494,850

دون القياسية

-

-

190,645

190,645

مشكوك فيها

-

-

2,247

2,247

خسارة

-

-

45,058

45,058

القيمة الدفترية

67,765,522

6,243,958

339,280

74,348,760
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ب) المبالغ الناتجة عن الخسائر االئتمانية المتوقعة – الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان
عن ــد تحدي ــد فيم ــا إذا كان ــت مخاط ــر التعث ــر عل ــى أداة مالي ــة م ــا ق ــد ازدادت بش ــكل جوه ــري من ــذ االثب ــات األولــي له ــا ،ف ــإن المجموع ــة
تأخــذ بعيــن االعتبــار المعلومــات المعقولــة التــي تكــون متاحــة دون تكلفــة أو جهــد ال مبــرر لهمــا .ويشــتمل ذلــك علــى معلومــات كميــة
ونوعيــة وتحاليــل تســتند علــى خبــرة المجموعــة الســابقة وتقويــم االئتمــان الــذي يجريــه الخبــراء بمــا فــي ذلــك المعلومــات المســتقبلية.
يهــدف التقويــم إلــى تحديــد فيما إذا وقعت زيادة جوهرية فــي مخاطر االئتمان وذلك بمقارنة:
 احتمــال التعثــر علــى مدى  12شــهر المتبقي لألداه بتاريــخ إعداد القوائم المالية ،مع احتم ــال التعث ــر عل ــى م ــدى  12ش ــهر المتبقــي ل ــأداه له ــذه الفت ــرة م ــن الزم ــن الت ــي ت ــم تقديره ــا عن ــد االثب ــات األولــي للتع ــرض(يت ــم تعديله ــا بالتغي ــرات فــي التوقع ــات المتعلق ــة بالدف ــع مقدم ــاً ).
تقـــوم المجموعـــة بتصنيـــف القـــروض إلـــى مرحلـــة أولـــى ومرحلـــة ثانيـــة ومرحلـــة ثالثـــة و «مشـــتراة أو مســـتحدثة ّذات مســـتوى
ائتمانــي منخف ــض» .طبق ــاً لم ــا ه ــو مبي ــن أن ــاه:
المرحل ــة األول ــى :فــي حال ــة إثب ــات الق ــروض ألول م ــرة ،تق ــوم المجموع ــة بإثب ــات مخص ــص عل ــى أس ــاس خس ــائر االئتم ــان المتوقع ــة
عل ــى م ــدى  12ش ــهر .كم ــا تش ــتمل المرحل ــة األولــى عل ــى التس ــهيالت الت ــي تظه ــر مخاط ــر االئتم ــان المتعلق ــة به ــا تحس ــناً  ،وأن
الق ــرض ق ــد أعي ــد تصنيف ــه م ــن المرحل ــة الثاني ــة أو الثالث ــة.
المرحلـــة الثانيـــة :عندمـــا يظهـــر القـــرض زيـــادة جوهريـــة فـــي مخاطـــر االئتمـــان ولكـــن ليـــس ذا درجـــة ائتمانيـــة منخفضـــة منـــذ
اس ــتحداثه ،تق ــوم المجموع ــة بتس ــجيل مخص ــص لخس ــائر االئتم ــان المتوقع ــة عل ــى م ــدى العم ــر .كم ــا تش ــتمل المرحل ــة الثاني ــة عل ــى
الق ــرض الت ــي تظه ــر مخاط ــر االئتم ــان المتعلق ــة ب ــه تحس ــناً  ،أن الق ــرض ق ــد أعي ــد تصنيف ــه م ــن المرحل ــة الثالث ــة.
المرحلـــة الثالثـــة :تعتبـــر القـــروض ذات مســـتوى ائتمانـــي منخفـــض .تقـــوم المجموعـــة بتســـجيل محصـــات علـــى أســـاس خســـائر
االئتم ــان المتوقع ــة عل ــى م ــدى العم ــر .الموج ــودات المش ــتراة أو المس ــتحدثة ذات المس ــتوى ائتمانــي منخف ــض :وتمث ــل موج ــودات
ماليــة ذات مســتوى ائتمانــي منخفــض منــذ االثبــات األولــي لهــا ،تقيــد هــذه الموجــودات بالقيمــة العادلــة مــن االثبــات األولــي لهــا،
ويت ــم اثباته ــا الحق ــاً عل ــى أس ــاس مع ــدل العمول ــة الفعل ــي المع ــدل باالئتم ــان .يت ــم اثب ــات خس ــائر االئتم ــان المتوقع ــة بق ــدر التغي ــر
الالح ــق عليه ــا.
درجات تصنيف مخاطر االئتمان
تقـــوم المجموعـــة بتخصيـــص درجـــة ائتمـــان لـــكل تعـــرض اســـتناداً إلـــى مختلـــف البيانـــات المســـتخدمة فـــي توقـــع مخاطـــر التعثـــر
وتطبيــق األحــكام والتقديــرات المتعلقــة باالئتمــان المبنيــة علــى الخبــرة .تحــدد درجــات تصنيــف مخاطــر االئتمــان باســتخدام عوامــل
كمي ــة ونوعي ــة ت ــدل عل ــى مخاط ــر التعث ــر .تتف ــاوت ه ــذه العوام ــل بحس ــب طبيع ــة التعرض ــات ونوعي ــة المقت ــرض وأنش ــطة أعمال ــه.
يتــم تحديــد درجــات تصنيــف مخاطــر االئتمــان ،ويتــم معايرتهــا بحيــث تــزداد مخاطــر التعثــر بشــكل متزايــد عنــد انخفــاض مخاطــر االئتمــان،
مثــل عندمــا يكــون الفــرق فــي مخاطــر التعثــر بيــن درجــات التصنيــف  1و  2أقــل مــن الفــرق بيــن درجــات تصنيــف االئتمــان  2و .3
تحـــدد درجـــة تصنيـــف مخاطـــر االئتمـــان لـــكل تعـــرض لشـــركة معينـــة عنـــد االثبـــات األولـــي علـــى أســـاس المعلومـــات المتوفـــرة
ع ــن الجه ــة المقترض ــة .تخض ــع التعرض ــات للمراقب ــة المس ــتمرة .وق ــد ينت ــج ع ــن ذل ــك نق ــل التع ــرض إل ــى درج ــة مخاط ــر ائتم ــان
مختلفـــة .تتطلـــب مراقبـــة التعرضـــات اســـتخدام البيانـــات التاليـــة.
التعرضات المتعلقة بالشركات

التعرضات المتعلقة باألفراد

يتم الحصول على المعلومات خالل المراجعة الدورية

المعلومات التي يتم الحصول عليها داخلياً

سجل السداد – يشمل ذلك حاالت التأخر

وسلوك العميل – مثل استخدام تسهيالت

عن السداد ومجموعة من المتغيرات

البطاقات االئتمانية.

المتعلقة بمعدالت السداد.

لملفات العمالء – مثل القوائم المالية المدققة،

وحسابات اإلدارة ،والموازنات التقديرية والتوقعات.

كافة التعرضات

ومن األمثلة على النواحي التي تتطلب تركيز معين:
إجمالي هامش الربح ،معدالت الرفع المالي ،تغطية

خدمة الدين ،االلتزام بالتعهدات ،إدارة الجودة النوعية،
والتغيرات في اإلدارة العليا.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر2018م و2017م

-30إدارة المخاطر المالية (تتمة)

 3.30تحليل جودة االئتمان (تتمة)

ب) المبالغ الناتجة عن الخسائر االئتمانية المتوقعة – الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان (تتمة)
التعرضات المتعلقة بالشركات

التعرضات المتعلقة باألفراد

كافة التعرضات

بيانات من وكاالت االئتمان المرجعية ،والمقاالت
الصحفية أو التغيرات في درجات التصنيف الخارجية.

سلوك السداد للعميل المبني على بيانات

استخدام الحدود الممنوحة.

السندات المتداولة ،وأسعار مقايضة التعثر في االئتمان
للجهة المقترضة ،عند توفرها.

أنواع وعدد المنتجات المحتفظ بها على

طلبات ومنح اإلعفاء من السداد.

التغييرات الهامة الفعلية والمتوقعة في البيئة
السياسية والتنظيمية والتكنولوجية للمقترض أو في
أنشطته التجارية.

مجموعة داخلياً  ،مثل دورات االنحراف.
مستوى العميل.

التغيرات الحالية والمتوقعة في األعمال
التجارية والمالية واالقتصادية

 ) 1إنشاء هيكل األجل الحتمال التعثر عن السداد
تعتب ــر درج ــات تصني ــف مخاط ــر االئتم ــان المدخ ــل الرئيس ــي لتحدي ــد هي ــكل األج ــل الحتم ــال التعث ــر ع ــن الس ــداد للتعرض ــات .تق ــوم
المجموع ــة بجم ــع معلوم ــات األداء والتعث ــر المتعلق ــة بتعرضه ــا لمخاط ــر االئتم ــان وتحليله ــا حس ــب المنت ــج والجه ــة المقترض ــة
أيض ــا اس ــتخدام المعلوم ــات الت ــي يت ــم ش ــراؤها م ــن ال ــوكاالت المرجعي ــة االئتماني ــة
باإلضاف ــة إلــى تصني ــف مخاط ــر االئتم ــان .يت ــم ً
الخارجي ــة بالنس ــبة لبع ــض المحاف ــظ.
تس ــتخدم المجموع ــة نم ــاذج إحصائي ــة فــي تحلي ــل البيان ــات الت ــي ت ــم الحص ــول عليه ــا واج ــراء تقدي ــرات الحتم ــال التعث ــر المتبق ــي
عل ــى م ــدى العم ــر للتعرض ــات والكيفي ــة الت ــي يتوق ــع أن تتغي ــر به ــا نتيج ــة م ــرور الوق ــت.
يش ــتمل التحلي ــل عل ــى تحدي ــد ومعاي ــره العالق ــة بي ــن التغي ــرات فــي مع ــدالت التعث ــر وعوام ــل االقتص ــاد الكل ــي وتحالي ــل عميق ــة
ألث ــر بع ــض العوام ــل األخ ــرى (مث ــل الخب ــرات الس ــابقة فيم ــا يتعل ــق باإلعف ــاء م ــن الس ــداد ) المتعلق ــة بمخاط ــر التعث ــر .بالنس ــبة
لمعظ ــم التعرض ــات ،تش ــتمل عوام ــل االقتص ــاد الكل ــي األساس ــية عل ــى مع ــدل نم ــو النات ــج المحل ــي اإلجمالــي ومع ــدالت العمول ــة
القياس ــية ومع ــدالت البطال ــة .بالنس ــبة للتعرض ــات المتعلق ــة بصناع ــات مح ــددة و  /أو مناط ــق معني ــة ،يمك ــن أن يش ــتمل التحلي ــل
عل ــى أس ــعار الس ــلع المعني ــة أو  /وأس ــعار العق ــارات.
وبنـــاءاً علـــى توصيـــة الخبيـــر االقتصـــادي بالمجموعـــة ،وبعـــد األخـــذ فـــي الحســـبان مجموعـــة متنوعـــة مـــن المعلومـــات الخارجيـــة
الفعلي ــة والمتوقع ــة ،تق ــوم المجموع ــة بإع ــداد تصوره ــا لـــ «الحال ــة األساس ــية» لالتج ــاه المس ــتقبلي للتغي ــرات االقتصادي ــة المعني ــة
ومجموعـــة مـــن تصـــورات التوقعـــات المحتملـــة األخـــرى (أنظـــر التفاصيـــل أدنـــاه المتعلقـــة بـــإدراج المعلومـــات المســـتقبلية) .ثـــم
تق ــوم المجموع ــة باس ــتخدام ه ــذه التوقع ــات لتعدي ــل تقديراته ــا الخاص ــة الحتم ــال التعث ــر ع ــن الس ــداد.
 ) 2تحديد فيما إذا ازدادت مخاطر االئتمان بشكل جوهري
تتفــاوت ضوابــط تحديــد فيمــا إذا ازدادت مخاطــر االئتمــان بشــكل جوهــري بحســب المحفظــة وتشــمل تغيــرات كميــة فــي احتمــاالت
التعثــر وعوامــل نوعيــة ،بمــا فــي ذلــك الدعــم بعــد تجــاوز تاريــخ االســتحقاق.
تعتب ــر مخاط ــر االئتم ــان المتعلق ــة بتعرض ــات معين ــة بأنه ــا ازدادت بش ــكل جوه ــري من ــذ االثب ــات األولــي له ــا إذا م ــا تم ــت وف ــق
النم ــاذج الكمي ــة الخاص ــة بالمجموع ــة.
وباس ــتخدام التقدي ــرات التــي أجراه ــا الخب ــراء لديه ــم ،وبن ــاءاً عل ــى الخب ــرة الس ــابقة ،يمك ــن للمجموع ــة أن تق ــرر ب ــأن مخاط ــر االئتم ــان
ق ــد ازدادت بش ــكل جوه ــري بن ــاءاً عل ــى مؤش ــرات نوعي ــة معين ــة ت ــدل عل ــى ذل ــك ،وأن ــه ل ــم يت ــم إظه ــار أثره ــا بالكام ــل فــي التحالي ــل
الكمي ــة بص ــورة منتظم ــة (اإلفص ــاح ع ــن المؤش ــرات النوعي ــة ذات العالق ــة ،بم ــا فــي ذل ــك مختل ــف الضواب ــط المس ــتخدمة بش ــأن
مختل ــف المحاف ــظ مث ــل الق ــروض العقاري ــة لألف ــراد  ،وبطاق ــات االئتم ــان  ،والق ــروض العقاري ــة التجارية...إل ــخ).
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وفيمــا يتعلــق بتجــاوز تاريــخ االســتحقاق ،تــرى المجموعــة بــأن الزيــادة الجوهريــة فــي مخاطــر االئتمــان قــد حدثــت بعــد تأخــر الســداد
ثالثي ــن يوم ــاً م ــن تاري ــخ االس ــتحقاق .تح ــدد أي ــام التأخ ــر ع ــن الس ــداد ع ــن طري ــق القي ــام بع ــد أي ــام التأخ ــر من ــذ أبك ــر تاري ــخ اس ــتحقاق
مض ــى ل ــم يت ــم في ــه اس ــتالم قيم ــة الدفع ــة بالكام ــل وال ــذي يتج ــاوز الح ــد ذا األهمي ــة .يح ــدد تاري ــخ االس ــتحقاق دون األخ ــذ بعي ــن
االعتب ــار أي فت ــرة س ــماح متاح ــة للجه ــة المقترض ــة.
تقـــوم المجموعـــة بمراقبـــة فعاليـــة المعاييـــر المســـتخدمة لتحديـــد الزيـــادات الجوهريـــة فـــي مخاطـــر االئتمـــان عـــن طريـــق القيـــام
بمراجع ــات دوري ــة للتأك ــد م ــن:
• الضوابط قادرة على تحديد الزيادات الجوهرية في مخاطر االئتمان قبل التعرض للتعثر في السداد.
• ال تتوافق المعايير مع نقطة الزمن الذي يصبح فيه األصل متأخر السداد لمدة  30يوماً  ،و
• ع ــدم وج ــود تقلب ــات غي ــر مب ــررة فــي مخص ــص الخس ــائر م ــن التح ــول بي ــن احتم ــال التعث ــر ع ــن الس ــداد لم ــدة  12ش ــهراً (المرحل ــة
األولــى) واحتم ــال التعث ــر ع ــن الس ــداد عل ــى م ــدى العم ــر (المرحل ــة الثاني ــة).
 ) 3الموجودات المالية المعدلة
يمك ــن تعدي ــل الش ــروط التعاقدي ــة لق ــرض م ــا ألس ــباب ع ــدة ،منه ــا تغي ــر الظ ــروف فــي الس ــوق والق ــدرة عل ــى االحتف ــاظ بالعمي ــل
وعوام ــل أخ ــرى ال تتعل ــق بالتده ــور االئتمانــي الحالــي أو المحتم ــل للعمي ــل أو خضوع ــه لظ ــروف مجه ــدة مالي ــاً  .يج ــوز إلغ ــاء إثب ــات
القــرض الحالــي الــذي تــم تعديــل شــروطه ويتــم االعتــراف بالقــرض الــذي أعيــد التفــاوض عليــه كقــرض جديــد بالقيمــة العادلــة وفقــاً
للسياس ــة المحاس ــبية.
فــي حال ــة تعدي ــل ش ــروط أص ــل مالــي م ــا ول ــم ينت ــج ع ــن التعدي ــل إلغ ــاء اثب ــات األص ــل المالــي ،ف ــإن تحدي ــد فيم ــا إذا كان ــت هن ــاك
زي ــادة جوهري ــة فــي مخاط ــر االئتم ــان لألص ــل يت ــم بمقارن ــة :احتم ــال التعث ــر ع ــن الس ــداد الواقع ــة فــي تاري ــخ اع ــداد القوائ ــم المالي ــة
(باالس ــتناد إلــى الش ــروط التعاقدي ــة المعدل ــة)؛ واحتم ــال التعث ــر ع ــن الس ــداد المتوقع ــة بن ــاء عل ــى البيان ــات المتاح ــة عن ــد اإلثب ــات
األولــي (باالس ــتناد إلــى الش ــروط التعاقدي ــة األصلي ــة).
تق ــوم المجموع ــة بإع ــادة التف ــاوض بش ــأن الق ــروض الممنوح ــة للعم ــاء الذي ــن يواجه ــون صعوب ــات مالي ــة (يش ــار إليه ــا بـــ «أنش ــطة
اإلعف ــاء م ــن الس ــداد») لزي ــادة ف ــرص التحصي ــل وتقلي ــل مخاط ــر التعث ــر .وبموج ــب سياس ــة المجموع ــة لإلعف ــاء م ــن الس ــداد ،يت ــم
حاليــا فــي حالــة تعثــر عــن الســداد أو إذا كان هنــاك احتمــال كبيــر
اإلعفــاء عــن ســداد القــروض علــى أســاس انتقائــي إذا كان المديــن
ً
للتعث ــر ع ــن الس ــداد ،م ــع وج ــود أدل ــة عل ــى قي ــام المدي ــن بب ــذل كاف ــة الجه ــود المعقول ــة للوف ــاء وف ــق الش ــروط التعاقدي ــة األصلي ــة
وأن ــه يتوق ــع ب ــأن يك ــون المدي ــن ق ــادر عل ــى الوف ــاء بالش ــروط المعدل ــة.
تشـــتمل الشـــروط المعدلـــة عـــادة علـــى تمديـــد فتـــرة االســـتحقاق ،وتغييـــر العمولـــة البنكيـــة ،وتغييـــر توقيـــت دفعـــات العمولـــة،
وتعدي ــل ش ــروط اتفاقي ــة الق ــرض .تخض ــع كل م ــن الق ــروض الممنوح ــة للش ــركات واألف ــراد لسياس ــة اإلعف ــاء ع ــن الس ــداد .وتق ــوم
لجن ــة المراجع ــة بالمجموع ــة بإج ــراء مراجع ــة دوري ــة لتقاري ــر ع ــن أنش ــطة اإلعف ــاء ع ــن الس ــداد.
بالنســبة للموجــودات الماليــة المعدلــة كجــزء مــن سياســة اإلعفــاء عــن الســداد بالمجموعــة ،فــإن تقديــر احتمــال التعثــر عــن الســداد
يعكــس فيمــا إذا أدى التعديــل إلــى تحســين أو اســتعادة قــدرة المجموعــة علــى تحصيــل العمولــة وأصــل القــرض وخبــرة المجموعــة
الس ــابقة تج ــاه إج ــراءات اإلعف ــاء ع ــن الس ــداد المماثل ــة .وكج ــزء م ــن ه ــذه العملي ــة ،تق ــوم المجموع ــة بتقوي ــم أداء الوف ــاء للجه ــة
المقترض ــة مقاب ــل الش ــروط التعاقدي ــة المعدل ــة وتنظ ــر فــي المؤش ــرات الس ــلوكية المختلف ــة.
وبش ــكل ع ــام ،يعتب ــر «اإلعف ــاء ع ــن الس ــداد» مؤش ــراً نوعي ــاً عل ــى وج ــود زي ــادة جوهري ــة فــي مخاط ــر االئتم ــان ،وأن توق ــع اإلعف ــاء ع ــن
ـا عل ــى أن التع ــرض منخف ــض القيم ــة /متعث ــر .يحت ــاج العمي ــل إلــى إظه ــار س ــلوك ثاب ــت للوف ــاء عل ــى م ــدى
الس ــداد ق ــد يعتب ــر دلي ـ ً
فت ــرة م ــن الوق ــت قب ــل أن يع ــد التع ــرض غي ــر منخف ــض القيم ــة /غي ــر متعث ــر أو أن يعتب ــر احتم ــال التعث ــر ق ــد انخف ــض وأن مخص ــص
الخس ــائر يت ــم قياس ــه بمبل ــغ مس ــاو لمبل ــغ خس ــائر االئتم ــان المتوقع ــة عل ــى م ــدى  12ش ــهراً .
ل ــم يت ــم تعدي ــل أي أص ــول مالي ــة بإعف ــاء جوه ــري ع ــن الس ــداد خ ــال الس ــنة المنتهي ــة فــي  31ديس ــمبر 2018م .وم ــع ذل ــك ،بالنس ــبة
للق ــروض الت ــي ت ــم إع ــادة التف ــاوض بش ــأن ش ــروطها ،ت ــم إج ــراء تقيي ــم ش ــامل لتقيي ــم الج ــدارة االئتماني ــة ألصح ــاب االلت ــزام ذوي
الصل ــة م ــن أج ــل تحدي ــد المرحل ــة المناس ــبة ،وذل ــك إذا م ــا لوح ــظ زي ــادة كبي ــرة فــي المخاط ــر.
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للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر2018م و2017م

-30إدارة المخاطر المالية (تتمة)

 3.30تحليل جودة االئتمان (تتمة)

ب) المبالغ الناتجة عن الخسائر االئتمانية المتوقعة – الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان (تتمة)

 ) 4تعريف التعثر عن السداد
تعثراً
عن السداد ،عندما:
تعتبر المجموعة بأن األصل المالي ُم
• مـــن غيـــر المحتمـــل أن تفـــي الجهـــة المقترضـــة بالتزاماتهـــا االئتمانيـــة إلـــى المجموعـــة بشـــكل كامـــل ،دون قيـــام المجموعـــة
بإجـــراءات معينـــة مثـــل تســـييل الضمانـــات (إن وجـــدت) ؛ أو
• تجــاوز الجهــة المقترضــة موعــد االســتحقاق لمــا يزيــد عــن  90يومــاً للوفــاء بــأي التــزام ائتمانــي تجــاه المجموعــة .تعتبــر الســحوبات
علــى المكشــوف بأنــه تــم تجــاوز موعــد اســتحقاقها عنــد خــرق العميــل ألي حــد تــم اشــعاره بــه ،أو تــم اشــعاره بحــد يقــل عــن المبلــغ
القائــم الحالــي.
وعند تقويم فيما إذا كانت الجهة المقترضة متعثرة عن السداد ،فإن المجموعة تنظر في المؤشرات التالية:
 نوعية  -مثل خرق االتفاقية. كمية  -مثل حالة التأخر عن السداد ،وعدم الوفاء بالتزام آخر لنفس المصدر للمجموعة.استنادا على بيانات معدة داخلياً أويتم الحصول عليها من مصادر خارجية.
ً
إن المدخ ــات المس ــتخدمة لتقيي ــم م ــا إذا كان أح ــد األدوات المالي ــة فــي حال ــة تعث ــر ع ــن الس ــداد وأهميته ــا ق ــد تتغي ــر م ــع م ــرور
الوق ــت لتعك ــس التغي ــرات فــي الظ ــروف .

 )5إدراج المعلومات المستقبلية
تقـــوم المجموعـــة بـــإدراج المعلومـــات التطلُ عيـــة للمســـتقبل عنـــد تقويـــم فيمـــا إذا كانـــت مخاطـــر االئتمـــان أليـــة أداة قـــد ازدادت
بش ــكل جوه ــري من ــذ االثب ــات األولــي له ــا وعن ــد قي ــاس الخس ــائر االئتماني ــة المتوقع ــة له ــا .تس ــتخدم المجموع ــة نم ــاذج مختلف ــة
لالقتص ــاد الكل ــي للمس ــاعدة فــي تقدي ــر مع ــدالت التعث ــر ع ــن الس ــداد للبن ــوك ومحاف ــظ الس ــندات والق ــروض الش ــخصية والعقاري ــة
وق ــروض الس ــيارات وبطاق ــات االئتم ــان.
يتـــم تطويـــر النمـــاذج بشـــكل فـــردي ويتـــم تحديـــد األهميـــة النســـبية لعوامـــل االقتصـــاد الكلـــي مـــن خـــال اســـتخدام التقنيـــات
اإلحصائي ــة األكث ــر مالءم ــة بم ــا فــي ذل ــك ثاب ــت التكام ــل واالنح ــدار التربيع ــي األق ــل واختب ــار الس ــببية لغي ــر محاف ــظ األف ــراد .أم ــا
بالنســـبة للمحافـــظ األربعـــة لألفـــراد يتـــم اســـتخدام تحليـــل المكونـــات الرئيســـية (.)PCA
تســاعد هــذه النمــاذج فــي قيــاس اتجــاه وحجــم تأثيــر كل عامــل اقتصــادي كلــي علــى معــدل التعثــر عــن الســداد لــكل محفظــة .عوامــل
االقتصــاد الكلــي األعلــى التــي يبــدو أنهــا تؤثــر علــى معــدل التعثــر عــن الســداد لمحافــظ األفــراد وغيــر األفــراد فــي المجموعــة هــي:
المؤشرات االقتصادية

2018م

2017م

إجمالي معدل نمو الناتج المحلي /القطاع الخاص الغير نفطي (مليون ريال سعودي)

1,036,072

1,012,249

األسعار العالمية للنفط السعودي بالدوالر األمريكي

69.52

54.15

المتوسط اليومي إلنتاج النفط السعودي على مدى الربع بماليين البراميل.

10.26

10.13

معدل الفائدة قصير األجل وفقاً لمعدالت العمولة بين البنوك في المملكة العربية
السعودية ( 3أشهر)

2.43

1.81

معدل مقايضات أسعار الفائدة للريال السعودي لمدة  5سنوات

3.47

3.20

اإلنفاق الحكومي /االستثمار الحكومي الفعلي (مليون ريال سعودي)

211,941

195,798

مؤشر أسعار المستهلك (التضخم)

1.08

1.05

القروض الممنوحة للقطاع الخاص (مليون ريال سعودي)

1,403,618

1,339,814

معدل البطالة

12.84

12.78
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الستكش ــاف التأثي ــر المحتم ــل لتغي ــر الظ ــروف االقتصادي ــة عل ــى المع ــدالت المس ــتقبلية للتعث ــر ع ــن الس ــداد للمجموع ــة ،يت ــم إنش ــاء

مؤش ــر مرك ــب لمعظ ــم عوام ــل االقتص ــاد الكل ــي ذات الصل ــة ل ــكل محفظ ــة عل ــى ح ــدة ل ــكل م ــن محاف ــظ األف ــراد وغي ــر األف ــراد

لمختلـــف التصـــورات باســـتخدام األوزان مـــن النمـــاذج .وهـــذا يعنـــي أنـــه تـــم إنشـــاء ســـبعة مؤشـــرات مركبـــة مختلفـــة .كل مؤشـــر

مرك ــب ه ــو وس ــيلة لقي ــاس تأثي ــر العوام ــل المختلف ــة الت ــي يتضمنه ــا النم ــوذج عل ــى مع ــدالت التعث ــر ع ــن الس ــداد ل ــكل منت ــج

م ــن محاف ــظ األف ــراد وغي ــر األف ــراد .وم ــن خ ــال المؤش ــر المرك ــب ،يمك ــن للمجموع ــة الحص ــول عل ــى تغيي ــرات متزامن ــة فــي جمي ــع
العوام ــل الت ــي يب ــدو أنه ــا تؤث ــر عل ــى المع ــدل االفتراض ــي ل ــكل تع ــرض لمخاط ــر االئتم ــان.
 )6قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة

تمثل المدخالت األساسية لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة هيكل شروط المتغيرات التالية:

 -احتمال التعثر عن السداد.

 الخسارة عند التعثر عن السداد. -التعرض عند التعثر عن السداد.

يتم استخراج هذه المؤشرات عموماً من نماذج إحصائية معدة داخلياً والبيانات التاريخية األخرى.
إن تقديــرات احتمــاالت التعثــر تعتبــر تقديــرات بتاريــخ معيــن يتــم احتســابها وفــق نمــاذج تصنيــف إحصائيــة ويتــم تقويمهــا باســتخدام
أدوات تصنيــف مصممــة وفقــاً لمختلــف فئــات األطــراف األخــرى والتعرضــات .وتســتند هــذه النمــاذج اإلحصائيــة إلــى بيانــات مجمعــة
داخليــاً وخارجيــاً تشــتمل علــى عوامــل كميــة ونوعيــة .وعنــد توفرهــا ،يمكــن أيضــاً اســتخدام بيانــات الســوق الســتنتاج احتمــال التعثــر

للشــركات الكبيــرة .وفــي حالــة انتقــال الطــرف المقابــل أو التعرضــات بيــن فئــات درجــات التصنيــف ،فــإن ذلــك يمكــن أن يــؤدي إلــى
تغي ــر فــي تقدي ــر احتم ــال التعث ــر المعن ــي .يت ــم تقدي ــر احتم ــاالت التعث ــر بع ــد األخ ــذ بعي ــن االعتب ــار تواري ــخ االس ــتحقاق التعاقدي ــة
للتعرضــات ومعــدالت الدفــع مقدمــاً المقــدرة.

تمثـــل الخســـارة عنـــد التعثـــر عـــن الســـداد حجـــم الخســـارة المحتملـــة فـــي حالـــة وجـــود تعثـــر .تقـــوم المجموعـــة بتقديـــر مؤشـــرات
ـاء عل ــى تاري ــخ مع ــدالت االس ــترداد للمطالب ــات م ــن األط ــراف المتعث ــرة .تأخ ــذ نم ــاذج الخس ــارة
الخس ــارة عن ــد التعث ــر ع ــن الس ــداد بن ـ ُ

عن ــد التعث ــر بعي ــن االعتب ــار الهي ــكل والضم ــان وأقدمي ــة المطالب ــة ،والصناع ــة الت ــي يعم ــل به ــا الط ــرف اآلخ ــر و تكالي ــف اس ــترداد
الضم ــان ال ــذي يعتب ــر ج ــزءاً ال يتج ــزأ م ــن األص ــل المالــي .بالنس ــبة للق ــروض المضمون ــة بعق ــارات م ــن األف ــراد ،يعتب ــر مع ــدل «الق ــرض

إلــى القيم ــة» مؤش ــراً أساس ــياً عن ــد تحدي ــد الخس ــارة عن ــد التعث ــر ع ــن الس ــداد .تق ــوم تقدي ــرات الخس ــارة عن ــد التعث ــر بإع ــادة معاي ــرة

مختل ــف التص ــورات االقتصادي ــة ،وبالنس ــبة للق ــروض العقاري ــة ،فإنه ــا تعك ــس التغي ــرات المحتمل ــة فــي أس ــعار العق ــارات ،ويت ــم
احتس ــابها عل ــى أس ــاس التدفق ــات النقدي ــة المخصوم ــة باس ــتخدام مع ــدل العمول ــة الفعل ــي كعام ــل خص ــم.

يمثـــل التعـــرض عنـــد التعثـــر عـــن الســـداد التعرضـــات المتوقعـــة عنـــد وقـــوع التعثـــر .تقـــوم المجموعـــة باســـتخراج «التعـــرض عنـــد
التعث ــر ع ــن الس ــداد» م ــن التعرض ــات الحالي ــة إلــى الط ــرف المقاب ــل والتغي ــرات المحتمل ــة فــي المبل ــغ الحالــي المس ــموح ب ــه بموج ــب

العقــد بمــا فــي ذلــك اإلطفــاء .يمثــل التعــرض عنــد التعثــر عــن الســداد ألصــل مالــي اجمالــي القيمــة الدفتريــة لــه .بالنســبة اللتزامــات

القــروض والضمانــات الماليــة ،يشــتمل «التعــرض عنــد التعثــر عــن الســداد» علــى المبلــغ المســحوب والمبالــغ المســتقبلية المحتملــة
التــي يمكــن ســحبها بموجــب العقــد والتــي يتــم تقديرهــا وفــق بيانــات تاريخيــة وتوقعــات مســتقبلية .بالنســبة لبعــض الموجــودات

المالي ــة ،يح ــدد التع ــرض عن ــد التعث ــر ع ــن الس ــداد ع ــن طري ــق وض ــع نم ــاذج لنتائ ــج التع ــرض المحتمل ــة فــي نق ــاط زمني ــة مختلف ــة
باس ــتخدام تص ــورات وتقني ــات احصائي ــة.

كمــا تــم وصفــه أعــاه ،وشــريطة اســتخدام احتمــال التعثــر لمــدة  12شــهر كحــد أقصــى للموجــودات الماليــة التــي لــم تــزداد مخاطــر
االئتم ــان بش ــأنها بش ــكل جوه ــري ،تقي ــس المجموع ــة الخس ــائر االئتماني ــة المتوقع ــة بع ــد األخ ــذ بالحس ــبان مخاط ــر التعث ــر عل ــى
م ــدى الفت ــرة التعاقدي ــة القص ــوى (بم ــا فــي ذل ــك خي ــارات التمدي ــد للجه ــة المقترض ــة) التــي يتع ــرض عل ــى مداه ــا لمخاط ــر االئتم ــان،

حت ــى ل ــو كان ــت المجموع ــة تس ــتخدم م ــدد أط ــول ألغ ــراض إدارة المخاط ــر.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر2018م و2017م

-30إدارة المخاطر المالية (تتمة)

 3.30تحليل جودة االئتمان (تتمة)

ب) المبالغ الناتجة عن الخسائر االئتمانية المتوقعة – الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان (تتمة)

 )6قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة (تتمة)

تمتد أقصى فترة تعاقدية إلى التاريخ التي يحق للمجموعة فيه طلب سداد سلفة مقدماً أو إنهاء إلتزام القرض أو الضمان.
بالنس ــبة لتس ــهيالت بطاق ــات االئتم ــان الخاص ــة باألف ــراد ،الت ــي تش ــتمل عل ــى كل م ــن الق ــرض ومك ــون االلت ــزام غي ــر المس ــحوب،
تق ــوم المجموع ــة بقي ــاس الخس ــائر االئتماني ــة المتوقع ــة عل ــى أس ــاس تاري ــخ اإلنته ــاء الحال ــي لبطاق ــة االئتم ــان .ال يوج ــد له ــذه
التس ــهيالت أج ــل ثاب ــت أو فت ــرات س ــداد مح ــددة ،ويت ــم إدارته ــا عل ــى أس ــاس جماع ــي .للمجموع ــة الح ــق فــي إلغاؤه ــا ف ــوراً  ،لك ــن

ه ــذا الح ــق التعاق ــدي ل ــن يتع ــزز خ ــال اإلدارة اليومي ــة االعتيادي ــة ولك ــن فق ــط عندم ــا تصب ــح المجموع ــة عل ــى عل ــم ب ــأي زي ــادة فــي
مخاطـــر االئتمـــان علـــى مســـتوى التســـهيل .ال تقـــدم المجموعـــة تســـهيالت الســـحب علـــى المكشـــوف لألفـــراد ،ولكـــن قـــد تنشـــأ
عملي ــات س ــحب عل ــى المكش ــوف فني ــاً عل ــى الحس ــابات الجاري ــة لألف ــراد وتعتب ــر ه ــذه العملي ــات عملي ــات مس ــتحقة الدف ــع عل ــى

الف ــور ،كم ــا تخض ــع لمعايي ــر التصني ــف للمجموع ــة.

وعند تقويم أي مؤشر على أساس جماعي ،يتم تجميع األدوات المالية على أساس خصائص المخاطر المشتركة التي تشتمل على:
 -نوع األداة  /المنتج

 درجة تصنيف مخاطر االئتمان -نوع الضمانات

 معدالت االسترداد والتحسن ،وتاريخ االثبات األولي. -الفترة المتبقية حتى تاريخ االستحقاق

يخضــع التجميــع لمراجعــة منتظمــة للتأكــد بــأن المخاطــر التــي تتعــرض لهــا المجموعــة تبقــى متجانســة بشــكل مالئــم .بالنســبة للمخاطــر
التــي تتوفــر للمجموعــة بشــأنها بيانــات تاريخيــة محــدودة ،تســتخدم بيانــات مرجعيــة خارجيــة لدعــم البيانــات المتاحــة داخليــاً .
 30.4جودة االئتمان للقروض والسلف

أ) أعمار القروض والسلف

بطاقات

2018م

بآالف الرياالت السعودية

ائتمان

قروض شخصية*

قروض

تجارية**

اإلجمالي

لغاية  30يوم

62,231

3,495,818

51,340

3,609,389

من  90 – 31يوم

27,208

1,031,869

422,787

1,481,864

من  180 – 91يوم

16,546

360,058

50,777

427,381

أكثر من  180يوم

-

-

351,176

351,176

اإلجمالي

105,985

4,887,745

876,080

5,869,810
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بطاقات

2017م
بآالف الرياالت السعودية

ائتمان

قروض شخصية*

قروض

تجارية**

اإلجمالي

لغاية  30يوم

48,437

3,419,172

167,015

3,634,624

من  90 – 31يوم

22,983

826,908

44,164

894,055

من  180 – 91يوم

19,528

332,909

283,943

636,380

أكثر من  180يوم

-

-

1,329,343

1,329,343

اإلجمالي

90,948

4,578,989

1,824,465

6,494,402

* تشمل التمويل العقاري الشخصي.

** تشمل جاري مدين والقروض األخرى.
 4.30جودة االئتمان للقروض والسلف

ب) فيما يلي تحليل بمخاطر تركزات القروض والسلف ومخصص انخفاض خسائر االئتمان حسب القطاعات االقتصادية
2018م
غير العاملة

مخصص
انخفاض
خسائر
االئتمان

القروض
والسلف،
صافي

بنوك
ومؤسسات
مالية أخرى

6,989,286

-

()8,263

6,981,023

5,237,705

زراعه وأسماك

1,935,554

-

()3,492

1,932,062

1,474,026

-

تصنيع

24,897,676

501

()231,725

24,666,452

23,680,064

498,759

()243,902

مناجم وتعدين

6,940,962

-

()257

6,940,705

9,829,363

-

-

9,829,363

كهرباء ،ماء،
غاز ،خدمات
صحية

3,098,627

-

()1,276

3,097,351

2,266,851

-

-

2,266,851

بناء وانشاءات

14,694,804

490,505

()321,636

14,863,673

13,314,188

214,280

()517,107

13,011,361

تجارة

35,934,569

824,993

()809,696

35,949,866

32,203,674

496,511

()141,974

32,558,211

نقل واتصاالت

3,883,443

-

()3,600

3,879,843

4,548,932

-

-

4,548,932

خدمات

7,610,301

2,051

()10,336

7,602,016

4,590,247

2,289

()3,829

4,588,707

قروض شخصية
وبطاقات ائتمان

45,805,030

243,387

()968,239

45,080,178

42,344,837

200,318

()105,765

42,439,390

أخرى

31,670

-

()9

31,661

20,500

-

-

20,500

اإلجمالي

151,821,922

1,561,437

()2,358,529

151,024,830

139,510,387

1,412,157

()1,012,577

139,909,967

بآالف الرياالت

العاملة

2017م

السعودية

العاملة

غير العاملة

مخصص
انخفاض
خسائر
االئتمان

القروض
والسلف،
صافي

-

-

5,237,705

-

1,474,026
23,934,921

مخصص
المحفظة

()1,072,349

القروض
والسلف ،صافي

138,837,618

بنك الرياض
التقرير السنوي 2018م
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 4.30جودة االئتمان للقروض والسلف (تتمة)

ج) الضمانات
تقـــوم المجموعـــة ،خـــال دورة أعمالهـــا العاديـــة ومـــن خـــال أنشـــطة اإلقـــراض ،باالحتفـــاظ بضمانـــات كتأميـــن للحـــد مـــن مخاطـــر
االئتم ــان عل ــى الق ــروض والس ــلف .تش ــتمل ه ــذه الضمان ــات غالب ــا عل ــى ودائ ــع ألج ــل ،وتح ــت الطل ــب و نقدي ــة أخ ــرى ،وضمان ــات
مالي ــة ،وأس ــهم دولي ــة ومحلي ــة ،وعق ــارات وأص ــول ثابت ــة أخ ــرى .ويت ــم االحتف ــاظ به ــذه الضمان ــات بصف ــة أساس ــية مقاب ــل الق ــروض
التجاري ــة والش ــخصية ويت ــم إدارته ــا لمواجه ــة المخاط ــر ذات العالق ــة بصافــي القيم ــة البيعي ــة له ــا  ،وتراق ــب اإلدارة القي ــم العادل ــة
للضمان ــات بصف ــة دوري ــة وتطل ــب ضمان ــات إضافي ــة وفق ــا لالتفاقي ــات المبرم ــة عندم ــا يك ــون ذل ــك ضروري ــاً .
تحليال للقيمة العادلة للضمانات التي تحتفظ بها المجموعة مقابل القروض والسلف لكل فئة:
في ما يلي
ً
بآالف الرياالت السعودية

2018م

2017م

غير متأخرة ولم تنخفض قيمتها

46,388,480

38,713,823

متأخرة ولم تنخفض قيمتها

4,103,990

5,645,833

منخفضة القيمة

1,864,326

1,482,969

52,356,796

45,842,625

اإلجمالي

 -31مخاطر السوق

مخاطـــر الســـوق هـــي المخاطـــر المتعلقـــة بتقلبـــات القيمـــة العادلـــة أو التدفقـــات النقديـــة المســـتقبلية لـــأدوات الماليـــة نتيجـــة
للتغي ــرات الت ــي تح ــدث فــي الس ــوق مث ــل تغي ــرات أس ــعار العم ــوالت الخاص ــة وأس ــعار تحوي ــل العم ــات األجنبي ــة وأس ــعار األس ــهم.
تصنـــف المجموعـــة مخاطـــر الســـوق كمحفظـــة تجاريـــة أو محفظـــة غيـــر تجاريـــة  /مصرفيـــة .يتـــم إدارة ومراقبـــة مخاطـــر الســـوق
للمحفظ ــة التجاري ــة باس ــتخدام طريق ــة القيم ــة المعرض ــة للمخاط ــر ويت ــم إدارة ومراقب ــة مخاط ــر الس ــوق للمحفظ ــة غي ــر التجاري ــة أو
المصرفي ــة باس ــتخدام مزي ــج م ــن طريق ــة القيم ــة المعرض ــة للمخاط ــر واختب ــارات الجه ــد وتحلي ــل الحساس ــية:
 1.31مخاطر السوق– المحفظة التجارية
وضعــت المجموعــة حــدوداً (لــكل مــن طريقــة القيمــة المعرضــة للمخاطــر ولمســتويات المخاطــر التــي يتــم التعــرض لهــا) لمســتويات
المخاطـــر المقبولـــة إلدارة المحفظـــة التجاريـــة .وإلدارة مخاطـــر الســـوق للمحفظـــة التجاريـــة ،تقـــوم المجموعـــة بتطبيـــق طريقـــة
القيم ــة المعرض ــة للمخاط ــر لتقوي ــم مراك ــز مخاط ــر الس ــوق ولوض ــع تقدي ــرات للخس ــائر االقتصادي ــة المحتمل ــة بن ــاءاً عل ــى مجموع ــة
م ــن االفتراض ــات والتغي ــرات فــي الظ ــروف الس ــائدة فــي الس ــوق.
تعتب ــر طريق ــة القيم ــة المعرض ــة للمخاط ــر تقدي ــراً للتغي ــر الس ــلبي المحتم ــل فــي القيم ــة الس ــوقية للمحفظ ــة عن ــد مس ــتوى معي ــن
م ــن الثق ــة وعل ــى م ــدى فت ــرة زمني ــة مح ــددة .تس ــتخدم المجموع ــة طريق ــة «التغي ــر – التغي ــر المش ــترك» الحتس ــاب القيم ــة المعرض ــة
للمخاطــر للمحفظــة التجاريــة بنــاءاً علــى البيانــات التاريخيــة (لمــدة ســنة) .يتــم تصميــم طريقــة القيمــة المعرضــة للمخاطــر عــادة لقيــاس
مخاطــر الســوق فــي ظــل ظــروف الســوق العاديــة وبالتالــي هنــاك قصــور فــي اســتخدام طريقــة القيمــة المعرضــة للمخاطــر ألنهــا مبنيــة
علــى معــدالت ارتبــاط تاريخيــة وعلــى التغيــرات فــي أســعار الســوق وتفتــرض بــأن تكــون الحــركات المســتقبلية علــى شــكل بيــان إحصائــي.
تقوم المجموعة باحتساب القيمة المعرضة للمخاطر وفقاً لآلتي:
 )1فترة احتفاظ لمدة  10ايام عند مستوى ثقة  %99ألغراض احتساب رأس المال النظامي.
 )2فترة احتفاظ لمدة يوم واحد عند مستوى ثقة  %99ألغراض إعداد التقارير الداخلية واالفصاح.
إن طريق ــة القيم ــة المعرض ــة للمخاط ــر الت ــي تتبعه ــا المجموع ــة عب ــارة ع ــن تقدي ــرات موضوع ــة باس ــتخدام مس ــتوى ثق ــة  %99م ــن
الخس ــائر المحتمل ــة الت ــي ال يتوق ــع تجاوزه ــا فــي حال ــة ثب ــات الظ ــروف الس ــائدة بالس ــوق لم ــدة ي ــوم أو  10أي ــام .إن اس ــتخدام نس ــبة
 %99عل ــى م ــدى ي ــوم واح ــد يوض ــح ب ــأن الخس ــائر الت ــي تج ــاوزت مبل ــغ القيم ــة المعرض ــة للمخاط ــر يج ــب أال تح ــدث – فــي المتوس ــط
– أكث ــر م ــن م ــرة كل مائ ــة ي ــوم.
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تمث ــل «القيم ــة المعرض ــة للمخاط ــر» مخاط ــر المحفظ ــة عن ــد انته ــاء ي ــوم عم ــل م ــا ،وال تأخ ــذ بعي ــن االعتب ــار الخس ــائر الت ــي تح ــدث

خ ــارج فت ــرة الثق ــة المح ــددة ،لك ــن النتائ ــج التجاري ــة الفعلي ــة ق ــد تختل ــف ع ــن عملي ــات احتس ــاب القيم ــة المعرض ــة للمخاط ــر خاص ــة
وأن عملي ــات االحتس ــاب ه ــذه ال تعطــي مؤش ــراً ذو معن ــى ع ــن األرب ــاح والخس ــائر خ ــال أوض ــاع الس ــوق غي ــر العادي ــة.

وللتغل ــب عل ــى القص ــور أع ــاه المتعل ــق بطريق ــة القيم ــة المعرض ــة للمخاط ــر ،تس ــتخدم المجموع ــة أيض ــاً اختب ــارات الجه ــد ل ــكل

مـــن مخاطـــر المحافـــظ غيـــر التجاريـــة والتجاريـــة للوقـــوف علـــى الظـــروف التـــي تحـــدث خـــارج فتـــرات الثقـــة االعتياديـــة باســـتخدام

س ــتة س ــيناريوهات الختب ــارات الجه ــد لكام ــل المجموع ــة ،ويت ــم إص ــدار تقاري ــر دوري ــة منتظم ــة إلــى لجن ــة الموج ــودات والمطلوب ــات
بالمجموع ــة توض ــح الخس ــائر المحتم ــل حدوثه ــا للنظ ــر فيه ــا.

فيم ــا يل ــي البيان ــات المتعلق ــة بالقيم ــة المعرض ــة للمخاط ــر الخاص ــة بالمجموع ــة للس ــنتين المنتهيتي ــن ف ــي  31ديس ــمبر 2018م
و2017م باس ــتخدام فت ــرة احتف ــاظ لي ــوم واح ــد وعن ــد مس ــتوى ثق ــة  .%99كاف ــة المبال ــغ بماليي ــن الري ــاالت الس ــعودية:
2018م

مخاطر أسعار
الصرف
األجنبي

مخاطر أسعار
العموالت
الخاصة

مخاطر أسعار المخاطر
الكلية
األسهم

القيمة المعرضة للمخاطر في  31ديسمبر 2018م

3.71

2.83

5.54

10.33

متوسط القيمة المعرضة للمخاطر لعام 2018م

7.87

1.31

5.04

13.54

الحد األقصى للقيمة المعرضة للمخاطر لعام 2018م

27.39

4.34

5.54

32.97

الحد األدنى للقيمة المعرضة للمخاطر لعام 2018م

1.58

0.04

4.82

6.41

2017م

مخاطر أسعار

مخاطر أسعار

مخاطر أسعار المخاطر

الصرف

األجنبي

العموالت الخاصة األسهم

الكلية

القيمة المعرضة للمخاطر في 31ديسمبر 2017م

1.96

0.42

4.97

7.12

متوسط القيمة المعرضة للمخاطر لعام 2017م

8.59

0.58

5.03

13.87

الحد األقصى للقيمة المعرضة للمخاطر لعام 2017م

20.28

1.15

5.11

25.36

الحد األقصى للقيمة المعرضة للمخاطر لعام 2017م

0.45

0.18

4.90

5.52

 2.31مخاطر السوق – المحفظة غير التجارية أو المحفظة المصرفية:
 -1مخاطر أسعار العموالت الخاصة

تنشـــأ مخاطـــر أســـعار العمـــوالت الخاصـــة نتيجـــة الحتمـــال تأثيـــر التغيـــرات فـــي اســـعار العمـــوالت الخاصـــة علـــى القيمـــة العادلـــة

أو التدفق ــات النقدي ــة المس ــتقبلية ل ــأدوات المالي ــة .وق ــد أق ــرت المجموع ــة ح ــدودا «لصافــي دخ ــل العم ــوالت الخاص ــة المع ــرض

للمخاطـــر» و «القيمـــة الســـوقية المعرضـــة للمخاطـــر» والتـــي يتـــم مراقبتهـــا بواســـطة لجنـــة إدارة الموجـــودات والمطلوبـــات

بالمجموعــة .ويوجــد حــدود للفجــوات لتغطيــة مخاطــر عمليــات الصــرف األجنبــي اآلجلــة وعمليــات أســواق المــال بالــدوالر األمريكــي

والري ــال الس ــعودي وعم ــات رئيس ــية أخ ــرى .وتراق ــب المجموع ــة المراك ــز يومي ــاّ ويس ــتخدم اس ــتراتيجيات التغطي ــة لضم ــان بق ــاء

عل ــى ه ــذه المراك ــز ضم ــن الح ــدود المق ــررة له ــذه الفج ــوات.
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 2.31مخاطر السوق – المحفظة غير التجارية أو المحفظة المصرفية (تتمة):

 -1مخاطر أسعار العموالت الخاصة (تتمة)
ويوض ــح الج ــدول التالــي أث ــر التغي ــرات المحتمل ــة والمعقول ــة فــي أس ــعار العم ــوالت الخاص ــة ،م ــع بق ــاء المتغي ــرات األخ ــرى ،عل ــى
قائم ــة الدخ ــل الموح ــدة أو حق ــوق المس ــاهمين.
يمث ــل االث ــر عل ــى الدخ ــل أث ــر التغي ــرات المفترض ــة فــي أس ــعار العم ــوالت الخاص ــة عل ــى صافــي دخ ــل العم ــوالت الخاص ــة لم ــدة
ع ــام ،عل ــى الموج ــودات والمطلوب ــات المالي ــة المقتن ــاة لغي ــر اغ ــراض المتاج ــرة كم ــا فــي  31ديس ــمبر 2018م و2017م ش ــامال
أث ــر التغطي ــة المتعلق ــة به ــا.
ت ــم احتس ــاب االث ــر عل ــى حق ــوق المس ــاهمين وذل ــك بإع ــادة تقيي ــم الموج ــودات المالي ــة المقتن ــاة بالقيم ــة العادل ــة م ــن خ ــال
الدخ ــل الش ــمل اآلخ ــر ( :2017الموج ــودات المالي ــة المتاح ــة للبي ــع) بعمول ــه ثابت ــه بم ــا فــي ذل ــك أث ــر تغطي ــة المخاط ــر المتعلق ــة
بهـــا كمـــا فـــي  31ديســـمبر 2018م و 2017م والناتجـــة عـــن اثـــر التغييـــرات المفترضـــة فـــي أســـعار العمـــوالت الخاصـــة .ويتـــم
تحليـــل األثـــر علـــى حقـــوق المســـاهمين حســـب تاريـــخ اســـتحقاق الموجـــودات أو المقايضـــات .ويتـــم تحليـــل ومراقبـــة مخاطـــر
العملي ــات المصرفي ــة حس ــب ترك ــزات العم ــات ويت ــم اإلفص ــاح ع ــن اآلث ــار المتعلق ــة به ــا بماليي ــن الري ــاالت الس ــعودية.
االثر على حقوق المساهمين
2018م

الزيادة في
نقاط االساس

االثر على
دخل
العموالت
الخاصة

 6أشهـر أو
أقل

سنة واحدة
أو أقل

5–1
سنوات

أكثر من
 5سنوات

اإلجمالي

ريال سعودي

100 +

310.00

-

-

-

-

-

دوالر امريكي

100 +

()50.00

()0.64

()0.70

()44.81

()303.27

()349.42

يورو

100 +

()8.00

()0.01

-

()0.42

()0.56

()0.99

جنيه إسترليني

100 +

()0.60

-

-

-

-

-

ين ياباني

100 +

4.96

-

-

-

-

-

أخرى

100 +

()0.57

-

-

-

-

-

العملة

االثر على حقوق المساهمين

العملة

نقاط االساس

االثر على
دخل
العموالت
الخاصة

 6أشهـر أو
أقل

سنة واحدة
أو أقل

5–1
سنوات

أكثر من
 5سنوات

اإلجمالي

ريال سعودي

-100

()310.00

-

-

-

-

-

دوالر امريكي

-100

50.00

0.64

0.70

44.81

303.27

349.42

يورو

-100

-

0.01

-

0.42

0.56

0.99

جنيه إسترليني

-100

0.40

-

-

-

-

-

ين ياباني

-100

()4.96

-

-

-

-

-

أخرى

-100

0.57

-

-

-

-

-
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االثر على حقوق المساهمين
2017م

الزيادة في
نقاط االساس

االثر على
دخل
العموالت
الخاصة

 6أشهـر أو
أقل

سنة واحدة
أو أقل

5–1
سنوات

أكثر من
 5سنوات

ريال سعودي

100 +

243.73

-

-

-

-

-

دوالر امريكي

100 +

()50.00

()0.83

()0.63

()39.36

()301.11

()341.93

يورو

100 +

0.87

()0.01

-

-

-

()0.01

جنيه إسترليني

100 +

()1.39

-

-

-

-

-

ين ياباني

100 +

2.15

-

-

-

-

-

أخرى

100 +

()0.74

-

-

-

-

-

النقص في

العملة

اإلجمالي

االثر على حقوق المساهمين
اإلجمالي

العملة

نقاط االساس

االثر على
دخل
العموالت
الخاصة

 6أشهـر أو
أقل

سنة واحدة
أو أقل

5–1
سنوات

أكثر من
 5سنوات

ريال سعودي

-100

()243.73

-

-

-

-

-

دوالر امريكي

-100

51.00

0.83

0.63

39.36

301.11

341.93

يورو

-100

()1.56

0.01

-

-

-

0.01

جنيه إسترليني

-100

-

-

-

-

-

-

ين ياباني

-100

()2.15

-

-

-

-

-

أخرى

-100

0.74

-

-

-

-

-

آثار أسعار العموالت الخاصة بالموجودات والمطلوبات والبنود خارج قائمة المركز المال

تدي ــر المجموع ــة أث ــار التقلب ــات فــي أس ــعار العم ــوالت الخاص ــة الس ــائدة بالس ــوق عل ــى مرك ــزه المالــي وتدفقات ــه النقدي ــة ،تتع ــرض

المجموعـــة لمخاطـــر أســـعار العمـــوالت نتيجـــة لعـــدم التطابـــق أو لوجـــود فجـــوات بيـــن قيـــم الموجـــودات والمطلوبـــات واألدوات
خ ــارج قائم ــة المرك ــز المالــي الت ــي تس ــتحق أو س ــيتم تجدي ــد أس ــعارها فــي فت ــرة مح ــددة .وتق ــوم المجموع ــة ب ــإدارة ه ــذه المخاط ــر

بمطابق ــة تواري ــخ تجدي ــد أس ــعار الموج ــودات والمطلوب ــات م ــن خ ــال اس ــتراتيجيات إدارة المخاط ــر.
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للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر2018م و2017م

 -31مخاطر السوق (تتمة)

 2.31مخاطر السوق – المحفظة غير التجارية أو المحفظة المصرفية (تتمة):

 -1مخاطر أسعار العموالت الخاصة (تتمة)
يلخــص الجــدول أدنــاه تعــرض المجموعــة لمخاطــر أســعار العمــوالت الخاصــة ويتضمــن موجــودات ومطلوبــات المجموعــة المســجلة
بالقيمــة الدفتريــة مصنفــة حســب تاريــخ تجديــد األســعار أو تاريــخ االســتحقاق ،أيهمــا يحــدث أو ًال.
2018م
بآالف الرياالت السعودية

خالل 3
أشهر

 12-3شهر

5 -1
سنوات

أكثر من 5
سنوات

غير مرتبطة
بعمولة خاصة

اإلجمالي

الموجودات
2,459,863

-

-

-

13,863,309

16,323,172

نقدية في الصندوق

-

-

-

-

5,212,780

5,212,780

أرصدة لدى مؤسسة النقد العربي
السعودي

2,459,863

-

-

-

8,650,529

11,110,392

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية
األخرى

10,198,199

275,000

-

-

555,977

11,029,176

حسابات جارية

1,427,452

-

-

-

555,977

1,983,429

إيداعات اسواق المال

8,770,747

275,000

-

-

-

9,045,747

القيمة العادلة اإليجابية للمشتقات

11,156

12,641

200,866

61,962

-

286,625

استثمارات ،صافي

7,455,110

8,687,858

19,910,977

9,550,226

2,388,601

47,992,772

مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة
الدخل

-

-

-

-

393,272

393,272

مدرجة بالقيمة العادلة من خالل
الدخل الشمل اآلخر

798,891

441,728

5,912,461

5,577,862

1,995,329

14,726,271

مقتناة بالتكلفة المطفأة

6,656,219

8,246,130

13,998,516

3,972,364

-

32,873,229

استثمارات في شركات زميلة

-

-

-

-

595,493

595,493

قروض وسلف ،صافي

65,225,956

35,392,852

27,988,297

22,417,725

-

151,024,830

حساب جاري مدين

5,997,031

-

-

-

-

5,997,031

بطاقات ائتمان

730,947

-

-

-

-

730,947

قروض شخصية

171,433

325,318

22,331,390

21,521,090

-

44,349,231

قروض تجارية

58,045,155

35,067,534

5,656,907

896,635

-

99,666,231

أخرى

281,390

-

-

-

-

281,390

عقارات أخرى

-

-

-

-

227,405

227,405

ممتلكات ومعدات ،صافي

-

-

-

-

1,699,462

1,699,462

348,506

-

-

-

372,135

720,641

348,506

-

-

-

372,135

720,641

85,698,790

44,368,351

48,100,140

32,029,913

19,702,382

229,899,576

نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد
العربي السعودي

موجودات أخرى
مدينون واخرى

إجمالي الموجودات
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2018م

بآالف الرياالت السعودية

خالل 3

أشهر

 12-3شهر

5 -1

سنوات

أكثر من 5
سنوات

غير مرتبطة

بعمولة خاصة

اإلجمالي

المطلوبات وحقوق المساهمين
أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية

7,409,992

337,617

-

-

832,905

8,580,514

حسابات جارية

-

-

-

-

832,905

832,905

7,409,992

337,617

-

-

-

7,747,609

القيمة العادلة السلبية للمشتقات

33,147

6,612

144,052

90,459

-

274,270

ودائع العمالء

55,242,009

13,368,807

2,294,172

-

98,917,168

169,822,156

تحت الطلب

4,141,012

-

-

-

82,701,183

86,842,195

ادخار

459,724

-

-

-

-

459,724

ألجل

50,641,273

13,368,807

2,294,172

-

-

66,304,252

أخرى

-

-

-

-

16,215,985

16,215,985

سندات دين مصدرة

-

4,003,783

-

-

-

4,003,783

-

-

-

-

10,444,637

10,444,637

دائنون وأخرى

-

-

-

-

10,444,637

10,444,637

حقوق المساهمين

-

-

-

-

36,774,216

36,774,216

اجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

62,685,148

17,716,819

2,438,224

90,459

146,968,926

229,899,576

مخاطر أسعار العموالت الخاصة – الفجوة

23,013,642

26,651,532

45,661,916

31,939,454

()127,266,544

-

مخاطر أسعار العموالت الخاصة – الفجوة

-

-

-

-

-

-

إجمالي الفجوة الخاضعة لمخاطر
أسعار العموالت الخاصة

23,013,642

26,651,532

45,661,916

31,939,454

()127,266,544

الموقف التراكمي الخاضع لمخاطر
أسعار العموالت الخاصة

23,013,642

49,665,174

95,327,090

127,266,544

-

األخرى

ودائع أسواق المال

مطلوبات أخرى

للبنود داخل قائمة المركز المالي
للبنود خارج قائمة المركز المالي
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للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر2018م و2017م

 -31مخاطر السوق (تتمة)

 2.31مخاطر السوق – المحفظة غير التجارية أو المحفظة المصرفية (تتمة):

 -1مخاطر أسعار العموالت الخاصة (تتمة)
2017م
بآالف الرياالت السعودية

خالل  3أشهر

 12-3شهر

5 -1
سنوات

أكثر من 5
سنوات

غير مرتبطة
بعمولة خاصة

اإلجمالي

الموجودات
5,099,960

-

-

-

13,404,295

18,504,255

نقدية في الصندوق

-

-

-

-

5,484,534

5,484,534

أرصدة لدى مؤسسة النقد
العربي السعودي

5,099,960

-

-

-

7,919,761

13,019,721

8,575,262

635,000

-

-

161,938

9,372,200

حسابات جارية

933,815

-

-

-

161,938

1,095,753

إيداعات اسواق المال

7,641,447

635,000

-

-

-

8,276,447

القيمة العادلة اإليجابية
للمشتقات

8,687

6,512

73,614

27,077

-

115,890

استثمارات ،صافي

10,935,725

7,707,473

15,703,533

9,313,908

2,709,264

46,369,903

مقتناة ألغراض المتاجرة

-

-

-

-

303,760

303,760

المتاحة للبيع

1,510,062

116,607

4,789,866

5,807,760

2,405,504

14,629,799

أخرى مقتناة بالتكلفة المطفأة

9,425,663

7,590,866

10,913,667

3,506,148

-

31,436,344

استثمارات في شركات زميلة

-

-

-

-

564,769

564,769

قروض وسلف ،صافي

61,095,782

28,858,580

28,200,270

20,682,986

-

138,837,618

حساب جاري مدين

6,705,539

-

-

-

-

6,705,539

بطاقات ائتمان

717,226

-

-

-

-

717,226

قروض شخصية

153,621

433,720

20,962,566

19,874,710

-

41,424,617

قروض تجارية

53,269,453

28,424,860

7,237,704

808,276

-

89,740,293

أخرى

249,943

-

-

-

-

249,943

عقارات أخرى

-

-

-

-

235,119

235,119

ممتلكات ومعدات ،صافي

-

-

-

-

1,752,408

1,752,408

موجودات أخرى

209,941

-

-

-

320,068

530,009

209,941

-

-

-

320,068

530,009

85,925,357

37,207,565

43,977,417

30,023,971

19,147,861

216,282,171

نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد
العربي السعودي

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات
المالية األخرى

مدينون وأخرى
إجمالي الموجودات
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2017م
بآالف الرياالت السعودية

خالل  3أشهر

 12-3شهر

5 -1
سنوات

غير مرتبطة
بعمولة خاصة

أكثر من 5
سنوات

اإلجمالي

المطلوبات وحقوق المساهمين

أرصدة للبنوك والمؤسسات

5,941,023

56,251

-

1,058,894

-

7,056,168

المالية األخرى
حسابات جارية

ودائع أسواق المال

القيمة العادلة السلبية

-

-

-

-

1,058,894

1,058,894

5,941,023

56,251

-

-

-

5,997,274

14,468

7,195

30,802

25,458

-

77,923

للمشتقات

ودائع العمالء

57,029,002

5,091,423

720,374

-

91,524,750

154,365,549

تحت الطلب

1,044,343

-

-

-

79,967,022

81,011,365

ادخار

366,380

-

-

-

-

366,380

ألجل

55,618,279

5,091,423

720,374

-

-

61,430,076

أخرى

-

-

-

-

11,557,728

11,557,728

سندات دين مصدرة

4,011,562

4,005,077

-

-

-

8,016,639

مطلوبات أخرى

-

-

-

-

8,142,899

8,142,899

دائنون وأخرى

-

-

-

-

8,142,899

8,142,899

حقوق المساهمين

-

-

-

-

38,622,993

38,622,993

إجمالي المطلوبات وحقوق

66,996,055

9,159,946

751,176

25,458

139,349,536

216,282,171

المساهمين

مخاطر أسعار العموالت الخاصة

18,929,302

28,047,619

43,226,241

29,998,513

()120,201,675

-

– الفجوة للبنود داخل قائمة

المركز المالي

مخاطر أسعار العموالت الخاصة –

-

-

-

-

-

الفجوة للبنود خارج قائمة المركز
المالي
إجمالي الفجوة الخاضعة لمخاطر

18,929,302

28,047,619

43,226,241

29,998,513

()120,201,675

أسعار العموالت الخاصة
الموقف التراكمي الخاضع لمخاطر

18,929,302

46,976,921

90,203,162

120,201,675

-

أسعار العموالت الخاصة
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 -31مخاطر السوق (تتمة)

 2.31مخاطر السوق – المحفظة غير التجارية أو المحفظة المصرفية (تتمة):

 -2مخاطر العمالت

تمث ــل مخاط ــر العم ــات مخاط ــر التغي ــر فــي قيم ــة األدوات المالي ــة نتيج ــة التغي ــرات فــي أس ــعار الص ــرف األجنبــي .وق ــد أق ــر مجل ــس
اإلدارة ح ــدوداً لمراك ــز العم ــات والت ــي يت ــم مراقبته ــا بش ــكل يوم ــي ،كم ــا يت ــم اس ــتخدام اس ــتراتيجيات تغطي ــة المخاط ــر لضم ــان
بق ــاء المراك ــز ضم ــن الح ــدود المق ــررة.
ويظهـــر الجـــدول أدنـــاه العمـــات التـــي تتعـــرض لهـــا المجموعـــة بشـــكل جوهـــري كمـــا فـــي  31ديســـمبر 2018م و2017م علـــى
الموجــودات والمطلوبــات الماليــة المقتنــاة لغيــر أغــراض المتاجــرة ،والتدفقــات النقديــة المتوقعــة .ويحســب التحليــل أثــر التغيــرات
المحتملــة والمعقولــة فــي أســعار العمــات مقابــل الريــال الســعودي ،مــع بقــاء باقــي المتغيــرات األخــرى ثابتــة علــى قائمــة الدخــل
الموح ــدة( ،بس ــبب تغي ــر القيم ــة العادل ــة للموج ــودات والمطلوب ــات المالي ــة المقتن ــاة لغي ــر أغ ــراض المتاج ــرة الخاضع ــة لمخاط ــر
العم ــات) وعل ــى حق ــوق المس ــاهمين (نتيج ــة التغي ــر فــي القيم ــة العادل ــة لمقايض ــات العم ــات وعق ــود الص ــرف األجنب ــي اآلجل ــة
والمس ــتخدمة لتغطي ــة مخاط ــر التدفق ــات النقدي ــة) .ويظه ــر التأثي ــر اإليجابــي الزي ــادة المحتمل ــة فــي قائم ــة الدخ ــل الموح ــدة أو
حق ــوق المس ــاهمين ،بينم ــا يظه ــر التأثي ــر الس ــلبي االنخف ــاض المحتم ــل فــي قائم ــة الدخ ــل الموح ــدة أو حق ــوق المس ــاهمين.
كما في  31ديسمبر 2018م

التغير في سعر العملة %

األثر على صافي الدخل

دوالر أمريكي

1±

4.45 ±

يورو

1±

0.46 ±

جنية إسترليني

1±

0.01 ±

ين ياباني

1±

0.32 ±

عمالت األخرى

1±

)0.04( ±

كما في  31ديسمبر 2017م

التغير في سعر العملة %

األثر على صافي الدخل

دوالر أمريكي

1±

5.19±

يورو

1±

0.59±

جنية إسترليني

1±

0.09±

ين ياباني

1±

0.13±

عمالت األخرى

1±

)0.02(±

214

بنك الرياض
التقرير السنوي 2018م

 -3مخاطر العمالت األجنبية
تدي ــر المجموع ــة مخاط ــر آث ــار التقلب ــات فــي أس ــعار الص ــرف الس ــائدة بالس ــوق عل ــى مركزه ــا المالــي وتدفقاته ــا النقدي ــة .ويق ــوم
مجل ــس اإلدارة بوض ــع ح ــدود لمس ــتوى المخاط ــر المقبول ــة ل ــكل عمل ــة وبش ــكل إجمال ــي لمراك ــز العم ــات لليل ــه واح ــده و خ ــال
ـا بصافــي المخاط ــر الجوهري ــة الخاص ــة بالمجموع ــة كم ــا فــي نهاي ــة الس ــنه
الي ــوم و حي ــث يت ــم مراقبته ــا يومي ــاً  .فيم ــا يل ــي تحلي ـ ً
بش ــان العم ــات االجنبي ــة التالي ــة:
بآالف الرياالت السعودية

2018م

مركز دائن (مدين)

مركز دائن (مدين

دوالر أمريكي

759,314

618,153

ين ياباني

1,795

16

يورو

414

()3,914

جنية إسترليني

()246

()1,864

أخرى

35,956

41,124

2017م

المركز الدائن يقصد به أن الموجودات بعملة أجنبية أكثر من المطلوبات لنفس العملة والمركز (المدين) يمثل العكس.
 -4المحفظة المصرفية – مخاطر أسعار األسهم
تشـــير مخاطـــر أســـعار األســـهم إلـــى انخفـــاض القيمـــة العادلـــة لألســـهم فـــي محفظـــة االســـتثمارات المقتنـــاة لغيـــر أغـــراض
المتاجـــرة نتيجـــة للتغيـــرات المحتملـــة والمعقولـــة فـــي مؤشـــرات األســـهم وقيمـــة األســـهم الفرديـــة .ويوضـــح الجـــدول التالـــي
األثـــر علـــى اســـتثمارات المجموعـــة فـــي أدوات حقـــوق الملكيـــة المدرجـــة بالقيمـــة العادلـــة مـــن خـــال الدخـــل الشـــامل اآلخـــر
(:2017األس ــهم المتاح ــة للبي ــع) نتيج ــة المحتمل ــة والمعقول ــة والممكن ــة فــي مؤش ــرات األس ــهم م ــع بق ــاء المتغي ــرات األخ ــرى
ثابت ــه عل ــى النح ــو التال ــي:

 31ديسمبر 2018م
مؤشرات السوق

تداول

 31ديسمبر2017م

التغير في قيمة

األثر (بماليين الرياالت

التغير في قيمة

األثر (بماليين الرياالت

5+

59.61

5+

47.32

10+

119.23

10+

94.64

5-

()59.61

5-

()47.32

10-

()119.23

10-

()94.64

المؤشر %

السعودية)

المؤشر%

السعودية)

 -32مخاطر السيولة

تمث ــل مخاط ــر الس ــيولة ع ــدم مق ــدرة المجموع ــة عل ــى تلبي ــة صافــي متطلب ــات التموي ــل الخاص ــة به ــا .ويمك ــن أن تح ــدث مخاط ــر
الس ــيولة عن ــد وج ــود اضط ــراب فــي الس ــوق أو انخف ــاض مس ــتوى درج ــات التصني ــف االئتمانــي مم ــا ي ــؤدي إلــى ش ــح مفاج ــئ فــي

بع ــض مص ــادر التموي ــل .وللتقلي ــل م ــن ه ــذه المخاط ــر ،ق ــام البن ــك بتنوي ــع مص ــادر التموي ــل ،وإدارة الموج ــودات بع ــد األخ ــذ بعي ــن
ٍ
كاف للنقدي ــة وش ــبه النقدي ــة واألوراق المالي ــة القابل ــة للت ــداول.
االعتب ــار توف ــر الس ــيولة ،والحف ــاظ عل ــى رصي ــد

يومي ــا ويت ــم إج ــراء
تق ــوم اإلدارة بمراقب ــة االس ــتحقاقات للتأك ــد م ــن كفاي ــة الس ــيولة الالزم ــة له ــا .ويت ــم مراقب ــة موق ــف الس ــيولة
ً
اختبــارات جهــد منتظمــة بشــأن الســيولة باســتخدام ســيناريوهات متعــددة تغطــي الظــروف االعتياديــة وغيــر االعتياديــة فــي الســوق.
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 -32مخاطر السيولة (تتمة)
إن جميــع السياســات واإلجــراءات المرتبطــة بكفايــة الســيولة يتــم مراجعتهــا واعتمادهــا بواســطة لجنــة إدارة الموجــودات والمطلوبــات
بالبنــك .يتــم تقديــم تقاريــر تغطــي موقــف الســيولة للمجموعــة ويتــم تزويــد لجنــة إدارة الموجــودات والمطلوبــات دوريــا بتقريــر موجــز
يشــتمل علــى االســتثناءات واإلجــراءات التصحيحيــة التــي تمــت.
وطبق ــاً لنظ ــام مراقب ــه البن ــوك وكذل ــك التعليم ــات الص ــادرة ع ــن مؤسس ــة النق ــد العربــي الس ــعودي ،يحتف ــظ البن ــك ل ــدى مؤسس ــة
النقـــد العربـــي الســـعودي بوديعـــة نظاميـــة تعـــادل 2017( %7م )%7 :مـــن إجمالـــي الودائـــع تحـــت الطلـــب ،و2017( %4م )%4 :مـــن
إجمالــي ودائــع االدخــار والودائــع ألجــل .كمــا يحتفــظ البنــك باإلضافــة إلــى الوديعــة النظاميــة باحتياطــي ســيولة ال يقــل عــن  %20مــن
التزامــات ودائعــه ،ويتكــون هــذا االحتياطــي مــن النقــد أو الذهــب أو ســندات التنميــة الحكوميــة أو الموجــودات التــي يمكــن تحويلهــا
إلــى نق ــد خ ــال فت ــرة ال تزي ــد ع ــن ثالثي ــن يوم ــاً  .كم ــا يمك ــن للبن ــك االحتف ــاظ بمبال ــغ إضافي ــة م ــن خ ــال تس ــهيالت اع ــادة الش ــراء ل ــدى
مؤسس ــة النق ــد العربــي الس ــعودي م ــن  %85الــى  %100م ــن القيم ــة االس ــمية للس ــندات المحتف ــظ به ــا.
أ) يش ــتمل الج ــدول أدن ــاه عل ــى ملخ ــص اس ــتحقاقات المطلوب ــات المالي ــة للمجموع ــة فــي  31ديس ــمبر 2018م و2017م بن ــاء عل ــى
االلتزامــات التعاقديــة للســداد غيــر المخصومــة .وحيــث ان العمــوالت الخاصــة المدفوعــة ،مدرجــة فــي الجــدول حتــى تاريــخ االســتحقاق
التعاق ــدي ،ف ــإن المبال ــغ االجمالي ــة ال تتطاب ــق م ــع قائم ــة المرك ــز المالــي الموح ــدة .ت ــم تحدي ــد االس ــتحقاقات التعاقدي ــة للموج ــودات
وللمطلوب ــات عل ــى أس ــاس الفت ــرة المتبقي ــة بتاري ــخ إع ــداد القوائ ــم المالي ــة حت ــى تواري ــخ االس ــتحقاقات التعاقدي ــة ،وال تأخ ــذ بعي ــن
االعتب ــار تاري ــخ االس ــتحقاق الفعل ــي المتوق ــع .ال تتوق ــع المجموع ــة أن يطال ــب العم ــاء بالس ــداد فــي التاري ــخ المبك ــر المطل ــوب م ــن
المجموع ــة الس ــداد في ــه ،كم ــا أن الج ــدول ال يؤث ــر عل ــى التدفق ــات النقدي ــة المتوقع ــة حس ــبما تظه ــره الوقائ ــع التاريخي ــة لالحتف ــاظ
بالودائ ــع م ــن قب ــل المجموع ــة .والمبال ــغ الموضح ــة بالج ــدول ادن ــاه تمث ــل تواري ــخ اس ــتحقاق محفظ ــة المطلوب ــات غي ــر المخصوم ــة.

2018م
بآالف الرياالت السعودية

خالل  3شهور

 12-3شهر

5-1
سنوات

أكثــر من 5
سنـــــوات

اإلجمالي

المطلوبات المالية
8,261,099

339,735

-

-

8,600,834

حسابات جارية

832,905

-

-

-

832,905

ودائع اسواق المال

7,428,194

339,735

-

-

7,767,929

152,411,341

14,607,249

3,319,674

38,145

170,376,409

تحت الطلب

86,842,195

-

-

-

86,842,195

ادخار

459,726

-

-

-

459,726

آلجل

50,873,370

13,586,168

2,398,965

-

66,858,503

أخرى

14,236,050

1,021,081

920,709

38,145

16,215,985

سندات دين مصدرة

40,029

122,310

649,356

4,244,845

5,056,540

أدوات مالية مشتقة (إجمالي الذمم الدائنة

40,637

59,751

336,949

117,806

555,143

أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

ودائع العمالء

المتعاقد عنها)

إجمالي المطلوبات المالية غير المخصومة
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160,753,106

15,129,045

4,305,979

4,400,796

184,588,926

2017م
بآالف الرياالت السعودية

خالل  3شهور

 12-3شهر

 5-1سنوات

أكثــر من 5
سنـــــوات

اإلجمالي

المطلوبات المالية
7,005,616

56,268

-

-

7,061,884

حسابات جارية

1,058,894

-

-

-

1,058,894

ودائع اسواق المال

5,946,722

56,268

-

-

6,002,990

146,759,732

6,236,802

1,455,415

39,071

154,491,020

تحت الطلب

81,011,365

-

-

-

81,011,365

ادخار

366,382

-

-

-

366,382

آلجل

55,729,726

5,105,170

720,649

-

61,555,545

أخرى

9,652,259

1,131,632

734,766

39,071

11,557,728

سندات دين مصدرة

56,600

169,800

4,693,463

4,350,782

9,270,645

أدوات مالية مشتقة (إجمالي الذمم الدائنة

52,299

143,122

367,173

15,708

578,302

أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

ودائع العمالء

المتعاقد عنها)

إجمالي المطلوبات المالية غير المخصومة

153,874,247

6,605,992

6,516,051

4,405,561

171,401,851
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر2018م و2017م

 -32مخاطر السيولة (تتمة)

تحليال للموجودات والمطلوبات حسب التواريخ التي يتوقع سدادها أو استردادها فيها( .تتمة)
ب) يوضح الجدول أدناه
ً
2018م
بآالف الرياالت السعودية

خالل  3أشهر

 12-3شهر

5 -1
سنوات

أكثر من 5
سنوات

بدون تاريخ
استحقاق
محدد

اإلجمالي

الموجودات
7,672,643

-

-

-

8,650,529

16,323,172

نقدية في الصندوق

5,212,780

-

-

-

-

5,212,780

أرصدة لدى مؤسسة النقد
العربي السعودي

2,459,863

-

-

-

8,650,529

11,110,392

10,754,176

275,000

-

-

-

11,029,176

حسابات جارية

1,983,429

-

-

-

-

1,983,429

ودائع أسواق المال

8,770,747

275,000

-

-

-

9,045,747

القيمة العادلة اإليجابية
للمشتقات

11,156

12,641

200,866

61,962

-

286,625

5,343,882

1,345,109

21,343,815

17,571,365

2,388,601

47,992,772

مدرجة بالقيمة العادلة من
خالل قائمة الدخل

-

-

-

-

393,272

393,272

مدرجة بالقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل اآلخر

209,263

461,362

6,130,976

5,929,341

1,995,329

14,726,271

مقتناة بالتكلفة المطفأة

5,134,619

883,747

15,212,839

11,642,024

-

32,873,229

استثمارات في شركات زميلة

-

-

-

-

595,493

595,493

قروض وسلف ،صافي

50,246,419

26,432,328

37,924,610

36,421,473

-

151,024,830

حساب جاري مدين

5,997,031

-

-

-

-

5,997,031

بطاقات ائتمان

730,947

-

-

-

-

730,947

قروض شخصية

171,433

325,318

22,331,390

21,521,090

-

44,349,231

قروض تجارية

43,065,618

26,107,010

15,593,220

14,900,383

-

99,666,231

أخرى

281,390

-

-

-

-

281,390

عقارات أخرى

-

-

-

-

227,405

227,405

ممتلكات ومعدات ،صافي

-

-

-

-

1,699,462

1,699,462

موجودات أخرى

348,506

-

-

-

372,135

720,641

348,506

-

-

-

372,135

720,641

74,376,782

28,065,078

59,469,291

54,054,800

13,933,625

229,899,576

نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد
العربي السعودي

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات
المالية األخرى

استثمارات ،صافي

مدينون وأخرى

إجمالي الموجودات
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2018م
بآالف الرياالت السعودية

خالل  3أشهر

 12-3شهر

5 -1
سنوات

أكثر من 5
سنوات

بدون تاريخ
استحقاق
محدد

اإلجمالي

المطلوبات وحقوق المساهمين
أرصدة للبنوك والمؤسسات

8,242,897

337,617

-

-

المالية األخرى

-

8,580,514

حسابات جارية

832,905

-

-

-

-

832,905

ودائع اسواق المال

7,409,992

337,617

-

-

-

7,747,609

33,147

6,612

144,052

90,459

-

274,270

القيمة العادلة السلبية

للمشتقات

ودائع العمالء

152,179,242

14,389,888

3,214,881

38,145

-

169,822,156

تحت الطلب

86,842,195

-

-

-

-

86,842,195

ادخار

459,724

-

-

-

-

459,724

ألجل

50,641,273

13,368,807

2,294,172

-

-

66,304,252

أخرى

14,236,050

1,021,081

920,709

38,145

-

16,215,985

سندات دين مصدرة

-

-

-

4,003,783

-

4,003,783

مطلوبات أخرى

-

-

-

-

10,444,637

10,444,637

-

-

-

-

10,444,637

10,444,637

حقوق المساهمين

-

-

-

-

36,774,216

36,774,216

إجمالي المطلوبات وحقوق

160,455,286

14,734,117

3,358,933

4,132,387

47,218,853

229,899,576

دائنون وأخرى

المساهمين

بنك الرياض
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 -32مخاطر السيولة (تتمة)

تحليال للموجودات والمطلوبات حسب التواريخ التي يتوقع سدادها أو استردادها فيها( .تتمة)
ب) يوضح الجدول أدناه
ً

2017م

بآالف الرياالت السعودية

خالل  3أشهر

 12-3شهر

5 -1
سنوات

أكثر من 5
سنوات

بدون تاريخ
استحقاق
محدد

اإلجمالي

الموجودات
10,584,494

-

-

-

7,919,761

18,504,255

نقدية في الصندوق

5,484,534

-

-

-

-

5,484,534

أرصدة لدى مؤسسة النقد
العربي السعودي

5,099,960

-

-

-

7,919,761

13,019,721

8,737,200

635,000

-

-

-

9,372,200

حسابات جارية

1,095,753

-

-

-

-

1,095,753

ودائع أسواق المال

7,641,447

635,000

-

-

-

8,276,447

القيمة العادلة اإليجابية للمشتقات

8,687

6,512

73,614

27,077

-

115,890

استثمارات ،صافي

3,416,420

4,642,727

17,675,388

17,926,104

2,709,264

46,369,903

مقتناة ألغراض المتاجرة

-

-

-

-

303,760

303,760

المتاحة للبيع

356,220

397,681

5,008,498

6,461,896

2,405,504

14,629,799

مقتناة بالتكلفة المطفأة

3,060,200

4,245,046

12,666,890

11,464,208

-

31,436,344

استثمارات في شركات زميلة

-

-

-

-

564,769

564,769

40,731,476

18,668,451

36,917,876

42,519,815

-

138,837,618

حساب جاري مدين

6,705,539

-

-

-

-

6,705,539

بطاقات ائتمان

717,226

-

-

-

-

717,226

قروض شخصية

153,621

433,720

20,962,566

19,874,710

-

41,424,617

قروض تجارية

32,905,147

18,234,731

15,955,310

22,645,105

-

89,740,293

أخرى

249,943

-

-

-

-

249,943

عقارات أخرى

-

-

-

-

235,119

235,119

ممتلكات ومعدات ،صافي

-

-

-

-

1,752,408

1,752,408

موجودات أخرى

209,941

-

-

-

320,068

530,009

مدينون واخرى

209,941

-

-

-

320,068

530,009

إجمالي الموجودات

63,688,218

23,952,690

54,666,878

60,472,996

13,501,389

216,282,171

نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد
العربي السعودي

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات
المالية األخرى

قروض وسلف ،صافي
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2017م
بآالف الرياالت السعودية

خالل  3أشهر

 12-3شهر

5 -1
سنوات

أكثر من 5
سنوات

بدون تاريخ
استحقاق
محدد

اإلجمالي

المطلوبات وحقوق المساهمين
أرصدة للبنوك والمؤسسات

6,999,917

56,251

-

-

-

7,056,168

المالية األخرى

حسابات جارية

1,058,894

-

-

-

-

1,058,894

ودائع اسواق المال

5,941,023

56,251

-

-

-

5,997,274

14,468

7,195

30,802

25,458

-

77,923

القيمة العادلة السلبية
للمشتقات

ودائع العمالء

146,648,283

6,223,055

1,455,140

39,071

-

154,365,549

تحت الطلب

81,011,365

-

-

-

-

81,011,365

ادخار

366,380

-

-

-

-

366,380

ألجل

55,618,279

5,091,423

720,374

-

-

61,430,076

أخرى

9,652,259

1,131,632

734,766

39,071

-

11,557,728

سندات دين مصدرة

-

-

4,011,562

4,005,077

-

8,016,639

مطلوبات أخرى

-

-

-

-

8,142,899

8,142,899

-

-

-

-

8,142,899

8,142,899

حقوق المساهمين

-

-

-

-

38,622,993

38,622,993

إجمالي المطلوبات وحقوق

153,662,668

6,286,501

5,497,504

4,069,606

46,765,892

216,282,171

دائنون وأخرى

المساهمين

تشــتمل الموجــودات المتوفــرة للوفــاء بكافــة االلتزامــات وتغطيــة التزامــات القــروض القائمــة مــن النقديــة ،واألرصــدة لــدى مؤسســة

النقــد الســعودي ،والبنــود تحــت التحصيــل ،والقــروض والســلف الممنوحــة للبنــوك ،والقــروض والســلف الممنوحــة للعمــاء .وقــد تــم
بيــان تواريــخ اســتحقاق التعهــدات وااللتزامــات المحتملــة فــي اإليضــاح رقــم (- 19ج).
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 -33القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية

تستخدم المجموعة التسلسل الهرمي التالي لتحديد القيمة العادلة لألدوات المالية واإلفصاح عنها:

 -المستوى األول :أسعار متداولة (غير معدلة) لموجودات أو مطلوبات مماثله في اسواق نشطة.

 المستوى الثاني :األسعار المتداولة في اسواق نشطة للموجودات والمطلوبات المشابهة أو طرق تقييم بحيثتستند جميع المدخالت الهامة على بيانات السوق التي يمكن مالحظتها .

 المستوى الثالث :طرق التقييم التي تستند على مدخالت هامة ال ترتكز على بيانات السوق التي ال يمكن مالحظتها.القيمة العادلة ومستويات القيمة العادلة:
المستوى

2018م

بآالف الرياالت السعودية

األول

المستوى
الثاني

المستوى
الثالث

اإلجمالي

موجودات مالية تم قياسها بالقيمة العادلة
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

392,484

788

-

393,272

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

14,437,395

-

288,876

14,726,271

القيمة العادلة االيجابية للمشتقات

-

286,625

-

286,625

مطلوبات مالية تم قياسها بالقيمة العادلة
القيمة العادلة السلبية للمشتقات
2017م

بآالف الرياالت السعودية

-

274,270

-

274,270

المستوى

المستوى

المستوى

اإلجمالي

األول

الثاني

الثالث

موجودات مالية تم قياسها بالقيمة العادلة
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

303,760

-

-

303,760

االستثمارات المتاحة للبيع

14,313,044

843

315,912

14,629,799

القيمة العادلة االيجابية للمشتقات

-

115,890

-

115,890

مطلوبات مالية تم قياسها بالقيمة العادلة
القيمة العادلة السلبية للمشتقات

-

77,923

-

77,923

بلغت القيمة العادلة للقروض والسلف  155,451مليون ريال سعودي ( 143,052 :2017مليون ريال سعودي).
تســـتخدم اإلدارة طريقـــة التدفقـــات النقديـــة المخصومـــة باســـتخدام منحنـــى العائـــد الحالـــي معـــد ًال بهامـــش مخاطـــر االئتمـــان

للوصـــول إلـــى القيمـــة العادلـــة للقـــروض والســـلف .تـــم االفتـــراض أنـــه يوجـــد للنقديـــة واألرصـــدة لـــدى مؤسســـة النقـــد العربـــي
الس ــعودي واألرص ــدة ل ــدى البن ــوك والمؤسس ــات المالي ــة األخ ــرى الت ــي تق ــل فت ــرة اس ــتحقاقها ع ــن  90ي ــوم واالرص ــدة المدين ــة

قصي ــرة االج ــل االخ ــرى قيم ــه عادل ــة تق ــارب بش ــكل معق ــول قيمته ــا الدفتري ــة نظ ــراً لقص ــر األج ــل له ــذه الحس ــابات .بلغ ــت القيم ــة
العادلـــة لالســـتثمارات المقتنـــاة بالتكلفـــة المطفـــأة  32,825مليـــون ريـــال ســـعودي ( 31,545 :2017مليـــون ريـــال ســـعودي).
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بلغ ــت القيم ــة العادل ــة لألرص ــدة ل ــدى البن ــوك والمؤسس ــات المالي ــة األخ ــرى واألرص ــدة للبن ــوك والمؤسس ــات المالي ــة األخ ــرى وودائ ــع
العم ــاء وس ــندات الدي ــن المص ــدرة كم ــا فــي  31ديس ــمبر  2018و 2017القيم ــة الدفتري ــة له ــذه األرص ــدة.
لم يكن هناك تحويالت بين مستويات القيمة العادلة.
بالرغ ــم م ــن اعتق ــاد المجموع ــة ب ــأن تقديرات ــه للقيم ــة العادل ــة الس ــتثماراتها المدرج ــة بالمس ــتوي الثال ــث مالئم ــه ،إال أن اس ــتخدام
طـــرق تقييـــم أو افتراضـــات مختلفـــة قـــد يـــؤدي الـــى قياســـات مختلقـــة للقيمـــة العادلـــة .يتضمـــن المســـتوى الثالـــث اســـتثمارات
محلي ــة ودولي ــه غي ــر متداول ــة .وتعتم ــد المجموع ــة فــي تقييمه ــا عل ــى قيم ــة صافــي الموج ــودات وطريق ــة الس ــعر إلــى القيم ــة
الدفتري ــة بن ــاءاً عل ــى أح ــدث القوائ ــم المالي ــة المدقق ــة المتاح ــة لتحدي ــد القيم ــة العادل ــة لتل ــك االس ــتثمارات .وم ــن الط ــرق األخ ــرى
المســـتخدمة لتحديـــد قيمـــة هـــذه الســـندات اســـتخدام نمـــاذج التدفقـــات النقديـــة المخصومـــة علـــى اســـاس توزيعـــات األربـــاح
المتوقعـــة والتـــي ال يتوفـــر بشـــأنها معلومـــات .وبنـــاء علـــى ذلـــك ،فـــإن التأثيـــر المحتمـــل الســـتخدام اســـاليب تقييـــم معقولـــة
بافتراض ــات بديل ــة ال يمك ــن تحديده ــا.
تسوية حركة المستوى الثالث:
بآالف الرياالت السعودية

2018م

2017م

الرصيد االفتتاحي

315,912

266,649

إجمالي األرباح أو الخسائر
 -مدرجة في قائمة الدخل الموحدة

18,536

2,145

 -مدرجة في الدخل الشامل اآلخر

()45,572

47,118

استردادات

-

-

مشتريات

-

-

الرصيد الختامي

288,876

315,912

القيمــة العادلــة هــي الســعر الــذي ســيتم اســتالمه مــن بيــع اصــل او تحويــل التــزام مــن معاملــة مرتبــة بيــن متعامليــن بالســوق فــي
تاريــخ القيــاس ،ويســتند قيــاس القيمــة العادلــة بإفتــراض ان بيــع األصــل أو تحويــل االلتــزام ســيحدث فــي:
 السوق الرئيسة للموجودات والمطلوبات ،أو في السوق االكثر منفعة لتلك الموجودات و المطلوبات في حالة غياب السوق الرئيسي. -34المعامالت مع األطراف ذات العالقة
تتعام ــل المجموع ــة خ ــال دورة أعماله ــا العادي ــة م ــع أط ــراف ذات عالق ــة .تخض ــع المعام ــات م ــع األط ــراف ذات العالق ــة للح ــدود
المنصــوص عليهــا فــي نظــام مراقبــة البنــوك والتعليمــات الصــادرة عــن مؤسســة النقــد العربــي الســعودي .األرصــدة الناتجــة عــن هــذه
المعام ــات فــي  31ديس ــمبر كاآلتــي:
أ .أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العليا وكبار المساهمين اآلخرين والشركات المنتسبة لهم:
بآالف الرياالت السعودية

2018م

2017م

قروض وسلف

6,446,784

3,428,410

ودائع العمالء

26,552,085

26,136,098

موجودات مشتقة (بالقيمة العادلة)

6,378

2,972

التعهدات وااللتزامات المحتملة (غير قابلة للنقض)

6,786,554

2,099,008

مكافأة نهاية الخدمة للمدراء التنفيذيين

32,671

52,518

يقصد بموظفي اإلدارة العليا أولئك األشخاص -بما في ذلك أي مدير تنفيذي او غير تنفيذي -الذين لديهم السلطة ويتحملون
المسؤولية فيما يتعلق بالتخطيط والتوجيه والرقابة واالشراف على أنشطة المجموعة ،بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
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 -34المعامالت مع األطراف ذات العالقة (تتمة)
ب .صناديق البنك االستثمارية :
بآالف الرياالت السعودية

2018م

2017م

ودائع عمالء

-

135,000

فيمـــا يلـــي تحليـــا باإليـــرادات والمصاريـــف المتعلقـــة بالمعامـــات مـــع األطـــراف ذات العالقـــة والمدرجـــة فـــي هـــذه القوائـــم
الماليـــة الموحـــدة:

بآالف الرياالت السعودية

2018م

2017م

دخل عموالت خاصة

322,129

119,614

مصاريف عموالت خاصة

403,924

420,291

أتعاب خدمات بنكية ،صافي

174,092

112,150

مكافآت ومصاريف أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة منه

5,772

5,445

رواتب ومكافآت المدراء التنفيذيين

67,621

64,375

مكافأة نهاية الخدمة للمدراء التنفيذيين

3,984

4,681

مصاريف أخرى

50,872

23,713

 -35كفاية رأس المال

تتمث ــل اه ــداف المجموع ــة عن ــد ادارة رأس الم ــال فــي االلت ــزام بمتطلب ــات رأس الم ــال الموضوع ــة م ــن قب ــل م ــن مؤسس ــة النق ــد

العربــي الس ــعودي والحف ــاظ عل ــى مق ــدرة المجموع ــة عل ــى االس ــتمرار فــي العم ــل و فق ــا لمب ــدأ االس ــتمرارية والحف ــاظ عل ــى وج ــود
رأس م ــال ق ــوي.

تقـــوم المجموعـــة بمراقبـــة مـــدى كفايـــة رأس المـــال باســـتخدام المنهجيـــات والنســـب المقـــررة مـــن قبـــل لجنـــة بـــازل لإلشـــراف

البنكــي والتــي تبنتهــا مؤسســة النقــد العربــي الســعودي ،بغيــة الحفــاظ علــى قاعــدة رأســمالية قويــة لدعــم تنميــة أعمالهــا وتلبيــة
متطلب ــات رأس الم ــال النظام ــي كم ــا ه ــو مح ــدد م ــن مؤسس ــة النق ــد العربــي الس ــعودي.

تق ــوم إدارة المجموع ــة بش ــكل دوري بمراجع ــة رأس الم ــال األساس ــي ومس ــتوى الموج ــودات المرجح ــة المخاط ــر للتأك ــد ب ــأن رأس
ٍ
كاف لمواجه ــة المخاط ــر المالزم ــة ألنش ــطتها التجاري ــة وخط ــط النم ــو المس ــتقبلية وعن ــد القي ــام به ــذه التقدي ــرات ،تق ــوم
الم ــال

االدارة بمراعــاة خطــط أعمــال المجموعــة الــى جانــب الظــروف االقتصاديــة التــي تؤثــر بشــكل مباشــر وغيــر مباشــر علــى بيئــة العمــل.
قامـــت مؤسســـة النقـــد العربـــي الســـعودي بإصـــدار إطـــار عمـــل وارشـــادات بشـــأن تطبيـــق هيكلـــة رأس المـــال التـــي أوصـــت بهـــا
لجن ــة ب ــازل  3والت ــي س ــرى مفعوله ــا اعتب ــاراً م ــن  1يناي ــر 2013م ،وطبق ــا لذل ــك ،فق ــد ت ــم احتس ــاب الموج ــودات المرجح ــة المخاط ــر

وإجمالــي رأس الم ــال والنس ــب ذات الصل ــة عل ــى أس ــاس موح ــد للمجموع ــة طبق ــاً إلط ــار عم ــل لجن ــة ب ــازل .3

يلخ ــص الج ــدول التالــي الموج ــودات المرجح ــة المخاط ــر ،ورأس الم ــال األساس ــي (الش ــريحة األولــى) ،ورأس الم ــال المس ــاند (الش ــريحة
الثاني ــة) ،ومع ــدل كفاي ــة رأس الم ــال طبق ــاً للركي ــزة األولــى م ــن توصي ــات لجن ــة ب ــازل:
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بآالف الرياالت السعودية

2018م

2017م

رأس المال

النسبة %

رأس المال

النسبة %

رأس المال األساسي

36,774,216

%16.1

38,622,993

%17.3

رأس المال المساند

4,383,731

إجمالي رأس المال النظامي (أساسي ومساند)

41,157,947

2017م

2018م

5,072,349

%18.1

43,695,342

%19.6

2017م

بآالف الرياالت السعودية

الموجودات المرجحة للمخاطر
الموجودات المرجحة لمخاطر االئتمان

210,879,810

207,783,403

الموجودات المرجحة للمخاطر التشغيلية

14,705,072

14,035,238

الموجودات المرجحة لمخاطر السوق

2,330,200

1,250,963

إجمالي الركيزة األولى للموجودات المرجحة المخاطر

227,915,082

223,069,604

 - 36برنامج االدخار االستثماري للموظفين

تق ــدم المجموع ــة بتقدي ــم برنام ــج االدخ ــار االس ــتثماري للموظفي ــن .بموج ــب ش ــروط ه ــذا البرنام ــج ،يمك ــن للموظ ــف المش ــارك فــي

هــذا البرنامــج دفــع االشــتراك الشــهري عــن طريــق قيــام المجموعــة باســتقطاع نســب محــددة ،بحــد أقصــى  %15مــن راتبــه األساســي،

وتقــوم المجموعــة بالمســاهمة شــهرياً بنســب مئويــة محــددة ســلفاً حســب ســنوات خدمــة الموظــف (وقــد تصــل إلــى  )%6مــن الراتــب
األساســي بحـ ٍـد أقصــى ،ويتــم اســتثمار تلــك المبالــغ المحصلــة لصالــح الموظــف فــي صناديــق المجموعــة االســتثمارية المتاحــة حاليــاً .

تحمل تكاليف هذا البرنامج على قائمة الدخل الموحدة على مدى فترة البرنامج.
 -37خدمات إدارة االستثمار

تق ــدم المجموع ــة خدم ــات اس ــتثمارية لعمالئه ــا والت ــي تش ــمل إدارة بع ــض الصنادي ــق االس ــتثمارية ،ويبل ــغ إجمالــي موج ــودات ه ــذه

الصنادي ــق  31.4ملي ــار ري ــال س ــعودي (2017م 24.4 :ملي ــار ري ــال س ــعودي).

ويتضم ــن إجمالــي الموج ــودات الم ــدارة الخاص ــة بالمجموع ــة أم ــوال غي ــر مرتبط ــة بعمول ــة خاص ــة قدره ــا  8.2ملي ــار ري ــال س ــعودي
(2017م 8.1 :مليـــار ريـــال ســـعودي).

 -38التغيرات المستقبلية في أطر إعداد للتقارير المالية الدولية

لقــد ارتــأت المجموعــة عــدم االتبــاع المبكــر للمعاييــر الجديــدة التاليــة الصــادرة وغيــر الســارية المفعــول بعــد علــى الســنوات المحاســبية
للمجموعــة التــي تبــدأ فــي أو بعــد  1ينايــر  ،2019وتقــوم بدراســة آثارهــا حاليــاً .
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 -38التغيرات المستقبلية في أطر إعداد للتقارير المالية الدولية (تتمة)

وفيم ــا يل ــي ش ــرح المعي ــار الدولــي للتقري ــر المالــي الجدي ــد والتعدي ــل عل ــى المعي ــار الدولــي للتقري ــر الحالــي وال ــذي يس ــري مفعوله ــا

فــي  1يناي ــر 2019م:

 المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي (« – )16عقــود اإليجــار» ،يطبــق المعيــار علــى الفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي أو بعــد  1ينايــر .2019يســتبعد المعيــار الجديــد طريقــة المحاســبة المزدوجــة الحاليــة للمســتأجرين الــواردة فــي معيــار المحاســبة الدولــي ( ،)17والتــي تميــز

بيــن اإليجــارات التمويليــة داخــل قائمــة المركــز المالــي التشــغيلية خــارج قائمــة المركــز المالــي ،وبــد ًال مــن ذلــك ،يقتــرح المعيــار الدولــي
للتقريــر المالــي ( )16طريقــة المحاســبة داخــل قائمــة المركــز المالــي.

 -التحول للمعيار الدولي للتقرير المالي ()16

تعت ــزم المجموع ــة تطبي ــق المعي ــار الدولــي للتقري ــر المالــي ( )16بأث ــر رجع ــي عل ــى كل الفت ــرات المالي ــة الس ــابقة المعروض ــة .س ــتختار
المجموع ــة تطبي ــق المعي ــار عل ــى العق ــود الت ــي ت ــم تحديده ــا س ــابقاً كعق ــود إيج ــار ينطب ــق عليه ــا معي ــار المحاس ــبة الدولــي ()17

والتفســير ( )4الصــادر عــن لجنــة تفســير المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي .وبالتالــي لــن تقــوم المجموعــة بتطبيــق المعيــار علــى العقــود
الت ــي ل ــم يت ــم تحديده ــا س ــابقاً بأنه ــا تنط ــوي عل ــى عق ــود إيج ــار ينطب ــق عليه ــا معي ــار المحاس ــبة الدولــي أو التفس ــير ( )4الص ــادر ع ــن

لجن ــة تفس ــير المعايي ــر الدولي ــة للتقري ــر المالــي.

ســتقوم المجموعــة باســتخدام اإلعفــاءات المقترحــة فــي المعيــار علــى عقــود اإليجــار التــي تنتهــي مدتهــا خــال إثنــى عشــر شــهر مــن
تاريــخ التطبيــق األولــي ،وعقــود إيجــار الموجــودات منخفضــة القيمــة .لــدى المجموعــة عقــود إيجــار لبعــض المعــدات المكتبيــة (مثــل

أجهــزة الكومبيوتــر الشــخصية وآالت الطباعــة والتصويــر) والتــي تعتبــر منخفضــة القيمــة.

خ ــال ع ــام 2018م ،قام ــت المجموع ــة بإج ــراء دراس ــة تفصيلي ــة ألث ــر المعي ــار الدولــي للتقري ــر المالــي ( )16واألث ــر النات ــج غي ــر جوه ــري

عل ــى القوائ ــم المالي ــة الموح ــدة ككل.

تعدي ــات عل ــى معي ــار المحاس ــبة الدولــي  :19تعدي ــل  /تقلي ــص  /س ــداد البرنام ــج .تنطب ــق التعدي ــات عل ــى الفت ــرة الت ــي تب ــدأ فــي أو
بعــد  1ينايــر  ،2019تتنــاول التعديــات المحاســبة عــن تعديــل  /تقليــص  /ســداد البرنامــج الــذي ســيقع خــال الفتــرة الماليــة الســنوية.

تحدد التعديالت متى سيتم تعديل  /تقليص  /سداد البرنامج خالل الفترة المالية السنوية.

بالنســبة للمعاييــر أو التعديــات أو التفســيرات األخــرى التــي يســري مفعولهــا علــى الفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي أو بعــد  1ينايــر

 ،2019تتوق ــع المجموع ــة ب ــأال يك ــون له ــا أث ــر جوه ــري
 -39أرقام المقارنة

أعيد تصنيف بعض أرقام المقارنة األخرى كي تتماشى مع عرض الحسابات للسنة الحالية.
 -40موافقة مجلس اإلدارة

اعتمدت هذه القوائم المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  24جمادى األولى 1440هـ (الموافق  30يناير 2019م).
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