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ر ك إدارة مجلس یس اض بن دم أن الری ره یتق نوي بتقری ادة الس اھمین للس ك أداء عن المس ركاتھ البن ة وش ام التابع  للع
ة ونتائجھ واستراتیجیاتھ ،إنجازاتھ وأھم ،البنك أنشطة حول معلومات متضمًنا ،م2017 دیسمبر 31 في المنتھي  ،المالی

 .التقریر ھذا مستخدم احتیاجات تلبیة إلى تھدف مكملة أخرى ومعلومات المختلفة ولجانھ اإلدارة مجلسو

 15  الرئیسة البنك أنشطة
ة المملكة في الغیر لحساب أو لحسابھ ءاسو واالستثماریة المصرفیة ألعمالا بجمیع رئیس بشكل الریاض بنك یقوم  السعودیة العربی

ا ث ،وخارجھ ة مدیق حی ة مجموع ن متكامل دمات م ركات المصرفیة الخ راد للش ل واألف ة وتموی طة كاف اریع األنش ة والمش  التجاری
الغ فروعھ شبكة خالل من التحتیة، البنیة ومشاریع ،والصناعیة ددھا الب ا 340 ع ة داخل فرًع رع المملك دن وف ة لن دة بالمملك  المتح

ة الریاض ةشرك خالل من البنك یقوم كما. سنغافورة  في تمثیلي ومكتب المتحدة بالوالیات ھیوستن ووكالة ة المالی  بالكامل المملوك
وفیر األفراد احتیاجات وتلبیة ،االستثماریة والمصرفیة األصول إدارة خدمات من متنوعة مجموعة بتقدیم للبنك  الوساطة خدمات بت
  .یةاالستثمار صنادیقالو االستثمار خدمات من واسعة ومجموعة ،المال أسواق في
 :التالیة الرئیسیة التشغیلیة اإلدارات خالل من نشاطھ البنك یمارسو

 والتي الحجم، والمتوسطة الصغیرة والشركاتالمصرفیة الخاصة والذھبیة  وعمالء لألفراد المصرفیة الخدمات یقدم :األفراد قطاع
 .االستثماریة والمنتجات واالئتمان الودائع تتضمن

دم :والوساطة االستثمار خدمات قطاع تثمار إدارة خدمات یق  واإلدارة التعامل بخدمات المرتبطة األصول إدارة وأنشطة االس
 .المالیة األوراق وحفظ المشورة وتقدیم والترتیب

ع الجاریة بالحسابات أساسي بشكل یتعاملوالخدمات المصرفیة للشركات  یقدم :الشركات قطاع دیم بالشركات الخاصة والودائ  وتق
 .المشتقة والمنتجات األخرى االئتمانیة والتسھیالت المدینة الجاریة والحسابات القروض

ة قطاع دم :واالستثمار الخزان ال أسواق خدمات یق اجرة خدماتو الم ة وخدمات المت ذلك الخزان تثماریة المحافظ إدارة وك  االس
 .بالمجموعة

 15 :م2017 نتائج في وإسھامھا األعمال حجم في البنك قطاعات من قطاع كل تأثیر بیان

 السعودیة الریاالت بآالف

 النسبة )الخسارة( الدخل صافي القطاع

 %41.2  1,627,697 األفراد قطاع

 %4.2  164,585 *والوساطة االستثمار خدمات قطـاع

 %45.9  1,809,435 الشركات قطاع

 %33.3  1,313,652 واالستثمار الخزانة قطـــــاع

 (%24.6) )969,373( **أخــرى

 %100  3,945,996 ***اإلجمالـي

 .المالیة الریاض شركةیمثل  *

 .المساندة األخرى القطاعات **

 .جوھریة غیر البنك نتائج في األخرى التابعة الشركات تأثیر ***
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 16االستراتیجیة واألھداف 

. المملكة داخل األعمال دعم في دوره تعزیز في واالستمرار السعودي االقتصاد دعم المساھمة في على تركیزه الریاض بنك واصل
دن من كل في البنك وفروع مكاتب مساھمة إلى إضافة نغافورة وھیوستن لن ي وس ال تطویر ف ة األعم ع التجاری ة م ة المملك  العربی

  .السعودیة

ي البنك حافظ وقد ام ف ى م2017 ع ھ عل ي ریادت زه خاص وبشكل للشركات المصرفیة الخدمات مجال ف ي تمی ل منتجات ف  تموی
ھھ لخدمة فروع شبكة تشغیل في وریادتھ التجارة ي عمالئ ة ف م. المملك ود تكثیف وت ة المصرفیة لتطویر الجھ ر الرقمی  استخدام عب
 .عمالئھ تطلعات لخدمة الجھود ھذه على البنك یحافظ وسوف ومطورة جدیدة تقنیات

ً . البنك استراتیجیة مراجعة على التنفیذیة اإلدارة مع اإلدارة مجلس عمل العام، نفس وخالل  تقبل، واستشرافا إن للمس زم البنك ف  یعت
ً بنك یصبح أن على تدفعھ وخدمات ومنتجات عمالء لقاعدة وامتالكھ منسوبیھ، قدرات إلى باالستناد المملكة في رائداً  ا ى س ق إل  تحقی
 .ذلك

رى البنك أن إال ،والتنافسیة االقتصادیة البیئة في الحالیة التحدیات من وبالرغم اك أن ی ً  ھن ة منظور من فرصا ة رؤی  2030 المملك
ى بالتركیز وذلك ،طموحة اقتصادیة طریق خارطة من تحملھ لما ي القطاعات عل ا ركزت الت ة علیھ  الریاض بنك أن حیث ،الرؤی
 .والمصرفیة المالیة احتیاجاتھم لتلبیھ البنك في یثقون الذین المخلصین ھعمالئ قاعدة من ھقوت ستمدی

ي 2022 الریاض بنك استراتیجیة إطالق م2017 عام شھد كما ار الریاض بنك یكون ألن تھدف والت  حیث. للعمالء األول االختی
 :وھي رئیسیة، محاور أربعة على البنك استراتیجیة ترتكز

اس ھو العمالء رضا یعتبر حیث احتیاجاتھم، بجمیع والشركات لألفراد منتجات تقدیم خالل من العمالء على التركیز .1  مقی
 .البنك إدارات لجمیع الرئیس المشترك النجاح

 .لھم ممیزة خدمات وتقدیم العمالء احتیاجات یلبي بما االبتكار .2
 .العمیل تجربة إثراء في یساھم بما االنتاجیة رفع .3
 .موظفي البنك وعمالئھ على بالنفع یعود بما الممارسات أفضل لضمان العمل بیئة على التركیز .4

 :التالیة األھداف لتحقیق وذلك

 .المملكة في األول الرقمي البنك الریاض بنك یصبح أن 
 والشركات. لألفراد المصرفیة الخدمات قطاعات مبیعات رفع خالل من البنك إیرادات رفع 
 .والمتوسطة الصغیرة المنشآت وقطاع الحكومي والقطاع الخاصة المصرفیة لعمالء المقدمة الخدمات وتعزیز تطویر 
 .بین جمیع قطاعات البنك المختلفة  الشامل البیع عملیات تطویر 
 خدمة على والتركیز والمسئولیة التواصل مستوى وتحسین تطویر خالل من للعمالء المقدمة الخدمات مستوى تطویر 

 .العمالء

ز خالل من السعودي المصرفي القطاع صدارة في البنك مكانة تعزیز إلى 2022 استراتیجیة خالل من ویتطلع البنك  حصتھ تعزی
  .المصرفیة ومنتجاتھ خدماتھ وتحسین وتطویر والمكاسب األرباح في النمو نسب وزیادة السوقیة

ع وأتمتة الرقمي، للتحول خططھ البنك وسیواصل ھ جمی ي انتشاره وتوسیع المصرفیة، معامالت ة ف اطق كاف ة، من  خالل من المملك
ادرات برامج من المستفیدین قاعدة لتوسیع یسعى كما الرقمیة، والفروع اآللي الصراف أجھزة ة ومب ز المجتمع خدم  ھشراكت وتعزی

 .واإلنسانیة الخیریة والجمعیات المؤسسات مع

م فسیكون الریاض بنك ومنسوبو موظفو أما ر نصیب لھ ام من واف اراتھم لتطویر البنك سیسعى حیث ،االھتم ز مھ دراتھم وتعزی  ق
 .اھتمامھ جل یولیھا التي الحقیقیة البنك ثروة فھم العمل، بیئة وتحسین
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  22 & 23 التابعة الشركات

 الدولة
 محل
 النشاط

 الدولة
 محل

التأسیس

 نسبة الرئیسي النشاط
 الملكیة

عدد إجمالي 
 *األسھم

 المال رأس
 باللایر

 التابعة الشركة

 المملكة
 العربیة
 السعودیة

 المملكة
 العربیة
 السعودیة

 بصفة التداول بأنشطة القیام
 والتعھد ووكیل، أصیل
 الصنادیق وإنشاء بالتغطیة،

 االستثماریة والمحافظ
 الى باإلضافة وادارتھا،

 االستشارات وتقدیم ترتیب
وخدمات الحفظ لألوراق 

 المحافظ وإدارةالمالیة 
 والتداول

 المالیة الریاض شركة 200,000,000 20,000,000 100%

 المملكة
 العربیة
 السعودیة

 المملكة
 العربیة
 السعودیة

 المقدمة االصول وإدارة مسك
 سبیل على العمالء من

 وشراء وبیع الضمانات،
 التمویلیة لألغراض العقارات

 الشركة أجلھا من أنشئت التي

 الریاض إثراء شركة 10,000,000 1,000,000 100%
 العقاریة

 المملكة
 العربیة
 السعودیة

 المملكة
 العربیة
 السعودیة

 منتجات بیع كوكیل تعمل
 من والمدارة المملوكة التأمین
شركة تأمین رئیسیة  قبل

 أخرى

 لوكالة الریاض شركة 500,000 50,000 100%
 التأمین

 المملكة
 المتحدة

 جزیرة
 مان

شركة مؤسسة لغرض خاص 
 وذلك المتالك العقارات

شركة كیرزون بروبیرتیز  12,738 2,000 100%
 ستریت لیمیتد

 المملكة
 العربیة
 السعودیة

 جزر
 كایمان

 المشتقات بمعامالت القیام
 الشراء إعادة واتفاقیات المالیة

 عن نیابة الدولیة األطراف مع
 الریاض بنك

 لألسواق الریاض شركة 187,500 50,000 100%
 المالیة

 .البنك ویحتفظ بھحیث تم إصدار سھم واحد  شركة الریاض لألسواق المالیة صما یخ*یمثل إجمالي األسھم المصدرة ماعدا 
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 :التابعة الشركات تفصیل یلي وفیما

 :  المالیة الریاض شركة - 1

ة من ومرخصة الریاض لبنك بالكامل مملوكة ریـال، ملیون 200 مقداره مال برأس مقفلة مساھمة شركة ھي المالیة الریاض  ھیئ
ة السوق دیم المالی ل أصیل بصفة التعامل خدمات لتق د ووكی ة ومتعھ دیم واإلدارة والترتیب بالتغطی ألوراق والحفظ المشورة وتق  ل
 .الریاض الرئیس ومقرھا المالیة،

د ة الریاض تعم ن المالی تمر بشكل" األصول إدارة" خالل م ى مس ار عل تثماریة المنتجات وتطویر ابتك ي االس ي الت  احتیاجات تلّب
 الریاض صندوق حجم زیادة على  بالعمل م2017 عام خالل  المالیة الریاض قامت حیث ،المستثمرین عمالئھا من مختلفة شرائح

ون وسبعمائة ملیار الى لیصل السعودیة في متداول عقاري صندوق أول ،"ریت" ا. لایر ملی دأ كم ة" الریاض صندوق ب  وھو "تقنی
ددة مجاالت في الواعدة الشركات من مجموعة في باالستثمار الجريء المال لرأس صندوق ل متع ة مث ة التقنی  ،)Fintech( المالی
تیة والخدمات ،السحابیة والحوسبة ،االلكترونیة والتجارة ا .اللوجس اجرة الریاض صندوق حافظ كم اللایر بالسلع للمت ى ب  داءاأل عل
  .%)111( بنسبة حجمھ زیادة لىإ أدى مما السوق في المتمیز

 المتخصصة المالیة االستشارات تقدیم مجال في المتمرسة بالكفاءات المالیة الریاض لدى للشركات االستثماریة المصرفیة تتمیز كما
ى باإلضافة الشركات، وأسھم والسندات الصكوك طرح إدارة ومنھا االستثماریة، المصرفّیة نشاطات كاّفة تغطي التي  الخدمات إل

 . الُمھیكلة التمویل وعملیات واالستحواذ االندماج مجال في االستشاریة

ة الریاض مكانة من وتعزز تدعم التي المبادرات من بالعدید التوزیع وخدمات الوساطة إدارة قامت تكماالً  ،المالی ة فاس  الخدمات لباق
ي التوزیع وخدمات الوساطة بإدارة ممثلة المالیة الریاض أطلقت الشركة، تقدمھا التي والمتطورة المتنوعة االستثماریة ة ف ام نھای  ع

داول خاصیة وھي جدیدة بخاصیة تأتي والتي ،الجدیدة "برو مباشر" خدمة ،م2017 ق عن مباشرة الت ة طری ا. الخدم م كم  أیضا ت
ً  اإلدارة تعمل كما .التداول حجم وزیادة تیسیر على ساعد مما الذكیة األجھزة طریق عن الدولي التداول خدمة تقدیم  حلول على حالیا
ارة الحاجة غیر ومن مباشرة اإللكترونیة المنصة طریق عن جدد عمالء باستقطاب تسمح تقنیة روع لزی  الشركة مراكز وأ البنك ف
 . االستثماریة بالمراكز المرتبطة المصاریف تقلیل ذاتھ الوقت وفي للعمالء فضلأ خدمة تقدیم في سیساھم مما

ا أما ة الوساطة خدمات یخص فیم وي األداء ستمرفا الدولی داول لخدمات الق ة، األسھم ت ً  الدولی ع وخصوصا  الحمالت استمرار م
احبة داول المص ھم لت ة األس افةوإ الدولی د ض ن العدی دمات م ل الخ وث مث یالت البح ة والتحل ث ،البیانی دد تضاعف حی الء ع  العم
 .م2017 عام خالل الخدمة ھذه من المحقق الربح صافي وتضاعف

ع ،الشركة دارةإ مجلس قبل من بالھامش التمویل منتج على الموافقة فتمت المحلیة الوساطة خدمات یخص فیما ماأ اعد نأ ویتوق  یس
 .للشركة السوقیة الحصة على اإلیجابي تأثیرھا الى باإلضافة الوساطة خدمات أرباح زیادة في المنتج ھذا

تج بتعزیز االستمرار تم كما ورق من ة األسھم ت اون المحلی ع بالتع ذي الریاض بنك م اھم وال ي ملحوظ وبشكل س ز ف اح تعزی  األرب
 . المحلیة التداول خدمات من المتحصلة

ا التطویر من بمزید اإلدارة قامت المالیة االوراق خدمات إدارة یخص وفیما دماتھا، لمنتجاتھ ا وخ ام تطویر ومنھ ظ نظ دم الحف  المتق
(iCustodyPlus)، المنتجات من مجموعة طرح إلى باإلضافة  ً  :تشمل والتي فعلیا

دیم ترخیص على حصولھا بعد وذلك الفرعیة الحفظ مینأ خدمات ذلك في بما المحلیة الحفظ مینأ خدمات تقدیم   خدمات تق
 .تداول من الحفظ مینأ
د الخلیجي التعاون مجلس دول في المالیة وراقاأل حفظ خدمات تقدیم  ین بع ینأ تعی ذي ،اقلیمي حفظ م م وال اره ت د اختی  بع

 . قلیمیونا حفظ مناءأ عدة على تمت التي الواجبة العنایة وشروط معاییر تطبیق
 .العقاریة للصنادیق الحفظ خدمات تقدیم 
 . المحلیة والسندات الصكوك إلصدارات والحفظ دارةواإل الدفع خدمات 
ً  المالیة وراقاأل دارةإ تعمل استراتیجیتھا، من وكجزء  ي البدء على حالیا دیم ف ظ خدمات تق ي الحف ة سواقاأل ف ر الدولی  عب

 .المطلوبة العنایة جراءاتإ ذلك في بما الالزمة المعاییر تطبیق من االنتھاء بعد دولیین حفظ مناءأ فضلأ وتعیین اختیار
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ز استمرار  على م2017 خالل المالیة بالریاض الثروات إدارة عملت وقد وم تعزی ة مفھ تثماریة الثقاف دى االس ا ل  خالل من عمالئھ
ة الخصوصیة من جو في العمالء لكبار الشركة تقدمھا التي المضافة القیمة ذات" االستثماریة االستشارات" خدمة ر واالحترافی  عب
ر الریاض من كل في مراكز ثالثة ده، الخب ك وج ى لمساعدتھم وذل د عل اراتھم تحدی تثماریة خی ة االس ة، بدق ا وعنای ان مم ھ ك ر ل  أث

 .الوساطة وخدمات األصول إدارة مجالي في الشركة نشاط نمو على ملموس

 : العقاریة الریاض إثراء شركة - 2

دفوع مال برأس الریاض، الرئیس ومقرھا بالمملكة، ومسجلة الریاض، لبنك بالكامل مملوكة محدودة مسؤولیة ذات شركة داره م  مق
 بخدمات القیام إلى الشركة وتھدف. سعودیة ریـاالت 10 للسھم اسمیة بقیمة سھم ملیون عدد على موزعة سعودي ریـال مالیین 10

 . أجلھا من أُنشئت التي التمویلیة لألغراض العقارات وشراء وبیع ،كضمانات وللغیر للمالك الُمفرغة األصـول وإدارة مسك

 : التأمین لوكالة الریاض شركة - 3

غ الریاض، لبنك بالكامل مملوكة محدودة مسؤولیة ذات شركة ھي التأمین لوكالة الریاض شركة ا رأس ویبل ـال، ألف 500 مالھ  ری
ا التي التأمین منتجات وبیع تسویق إلى وتھدف الریاض، الرئیس ومقرھا المملكة، في مسّجلة وھي بالكامل، مدفوعة  الشركة توفرھ
أمین  والشركات األفراد من ولعمالئھ الریاض بنك إلى التعاوني للتأمین العالمیة ة توسیع أنشطتھا لتشمل عمالء سوق الت مع إمكانی

ع مصرفي تأمین اتفاقیة بتوقیع التأمین لوكالة الریاض شركة قامت. السعودي ة الشركة م أمین العالمی اوني، للت ة التع ع واتفاقی  توزی
 .نشاطھا لمزاولة السعودي العربي النقد مؤسسة من الالزمة الموافقات كافة على حصلت وقد الریاض، بنك مع التأمین منتجات

ة الریاض شركة استطاعت م2017 عام في أمین لوكال ل الت ا تفعی ز بشكل دورھ ة مظالت بتصمیم قامت حیث ممی ة تأمینی  لتغطی
 . االئتمان لبطاقات االئتماني الدرع وأعمال التجارة تمویل مركز منتجاتو العقاري التمویل منتجات
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 16 :للبنك األعمال وقطاعات مجموعات ألعمال ملخص

ن ك تمك ي البن ام ف ن م2017 ع ق م دد تحقی ن ع ازاتإلا م داف نج ي لألھ ا الت ل تبناھ یرتھ لیكم دعم مس وده وی ي جھ  ف
ك ،الرئیسة المصرفیة والمنتجات الخدمات رتطوی على التركیز زة وخدمات منتجات استحداث في باالستمرار وذل  متمی

ك عمالء احتیاجات لبيت زز البن ا دوره وتع د في ديالری د ،ةالمصرفی األنشطة من العدی ك إنجازات تنوعت وق  في البن
 :یلي ما ھمھاأ من تيلاو ،وأنشطتھ قطاعاتھ مختلف

 لألفراد المصرفیة الخدمات

تقبلیة وخططھ استراتیجیتھ تطویر استكمال على األفراد مصرفیة قطاع عمل م،2017 العام خالل ك المس  مجموعة خالل من وذل
ا كان والتي العام ھذا خالل النور بصرتأ التي نجازاتاإلو المبادرات من راأل لھ ال ث ي الفع ق ف دافأ تحقی ع البنك ھ ھ ورف  انتاجیت

ة المنتجات من مجموعة إطالق أھمھا من كان ،عمالئھ رضا وكسب ك المتكامل اون وذل ع بالتع ة صندوق م اري التنمی  ووزارة العق
ة البنك حرزأ كذلك .المیسر والقرض المدعوم القرض منتجي خالل من البنك لعمالء العقاري التمویل خدمات تقدیم في االسكان  نقل
ى باإلضافة الذكي والملصق الذكي السوار منتجي بتقدیم وذلك الدفع وخیارات المدفوعات مستقبل مجال في نوعیة ق طالقإ ال  تطبی
 . والمتطورة منةاآل الدفع خیارات من تعتبر والتي ”Riyad Pay“ محفظة

ة بتحسین یتعلق فیما أما ادة العمالء تجرب م وزی د ،والئھ م فق امج تطویر ت والء برن ا) حصاد(ال ة ویعزز یخدم بم  بالبنك العمالء ثق
 .االئتمان بطاقات لىإ باإلضافة والخدمات المنتجات من كبرأ مجموعة لیشمل التنافسیة المزایا وزیادة

ً  ،الفروع صعید وعلى ك، التوسعیة السیاسة مع وتماشیا ام للبن ام البنك ق اح م2017 ع روع 4 بافتت دة، ف دد لیصل جدی الي الع  اإلجم
ً  340 إلى المملكة مستوى على لفروعھ تح آلیة تدشین وتم ،فرعا ابات تحدیث/ف راد حس دة األف ي الجدی اھم والت ة بتحسین ستس  تجرب
 .الخدمة جودة مستوى ورفع العمیل

ة، أنحاء جمیع في تنتشر جھاز 2592 الریاض بنك لدى اآللي، الصراف بأجھزة یتعلق وفیما  ان المملك ام وك ر االھتم ً  األكب  منصبا
ام بشكل للبنك اآللي الصراف أجھزة شبكة وفاعلیة كفاءة زیادة على ان .ع م من وك ام خالل اإلنجازات أھ  14 تركیب  م2017 ع
ى موزعة أجنبیة عمالت صرف جھاز روع عل ة الف وك وعمالء البنك عمالء لخدم املي االخرى البن ات ح  ضمنھا من مدى بطاق
ك مطار من كلٍ  في نجھازی د المل دولي فھ دمام ال ك ومطار بال د المل دولي خال ام ،بالریاض ال اركةب البنك وق ي المش د ف  من العدی

 . العمالء لخدمة المتنقلة الصراف بأجھزة التواجد خالل من الفعالیات

 الخاصة المصرفیة

 وتسھیالت استثماریة، وحلول متقدمة، بنكیة خدمات تقدم المملكة حول الخاصة للمصرفیة مخصصة مراكز أربع الریاض بنك لدى
 .الثروات أصحاب من المھمة الشریحة ھذه لخدمة ائتمانیة

ة متخصص فریق بإدارة الخاصة المصرفیة لعمالء مجاني رقم بتدشین  م2017 عام من ولاأل الربع خالل البنك قام كما ذه لخدم  ھ
 .عالیة وجودة احترافیة بطریقة العمالء من الفئة

 والذھبیة الماسیة المصرفیة

ي الذھبیة المصرفیة برنامج طالقإ عادةإ تم عمالئھ ومتطلبات غباتر یلبي بما خدماتھ لتطویر البنك سعي إطار في ع ف  الثالث الرب
م نھأ كما. الذاتیة قنواتھ وعبر البنك فروع كافة في الخدمة تلقي في أولویة الشریحة ھذه عمالء تمنح وتفضیلیة جدیدة بمزایا ادة ت  زی
 .الخدمة في وخصوصیة ولویةأ العمالء لمنح الفروع في الخدمة وصاالت الذھبیة المصرفیة يمسؤول عدد

ي ع وف ع الرب ن الراب ام م م ،م2017 ع امج طالقإ ت یة المصرفیة برن ذي الماس دم وال ز یق ة حصریة مراك ع للخدم ة م دة ھوی  جدی
ة على تساعد راقیة مصرفیة ومزایا وخدمات روات تنمی اءة الث ة بكف ارة عالی ة ومھ ا. احترافی م كم ى العمل ت  مركز أول تدشین عل
ة لتقدیم ھاؤانشا یتم سوف مراكز عدة من كجزء  الریاض مدینة في المھمة الشریحة ھذه لعمالء مخصص  والمنتجات الخدمات كاف
ً  منھ االنتھاء ویتوقع الماسیة المصرفیة لعمالء مجاني رقم تخصیص على العمل وجاري ،المصرفیة  .قریبا
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 السیدات مصرفیة

غ دد بل روع ع ة السیدات ف ك التابع ً  80 للبن ا ةً  فرع ى موزع ة عل اطق كاف ة من دم، والمملك ة تق دماتھا كاف ا خ تالءم بم ع ی ات م  تطلع
ذي البنك لعمیالت والجدیدة المتطورة الخدمات فضلأ تقدیم الریاض بنك واصل كما العمیالت، اھم وال ي س ادة ف زة زی ي ممی دد ف  ع
 .العمیالت

 الرقمیة المصرفیة

ي رقمي بنك أفضل لیصبح الطموحة البنك استراتیجیة على إیجابيلھا أثر  تغییرات م2017 عام شھد ة، ف ان المنطق ذا وك ام ھ  الع
 .الرقمیة المصرفیة الستراتیجیة األساسیة المتطلبات وتحسین التحتیة القاعدة بناء من االنتھاء عام ھو الموضوعة الخطة حسب

 وذلك ،")الریاض ھاتف"و" الریاض موبایل" و" الریاض الین أون(" الجامعات لطلبة الرقمیة القنوات باقة إطالق تموفي ھذا العام 
ً  تمكینھم مع ،"الریاض مشفر"و" الذكیة الساعة" تطبیق إتاحة إلى باإلضافة ذكي السوار" استخدام من أیضا " الجوال ملصق"و" ال

 . االلكتروني للتسوق رقمیة بطاقة إصدار إلى باإلضافة السریع للدفع

ة ذات تینمبتكر خدمتین تقدیم إلى إضافة ة: وھي للعمالء مضافة قیم ائي لالدخار" وازن" خدم امج وھو التلق  لالدخار مبتكر برن
دافھم تحقیق من العمالء لتمكین وذلك ،مجھود وبأقل ذكي بشكلٍ  ق عن أھ ة طری ع مصاریفھم موازن دخراتھم م ةو .م  صراف خدم

ة عمالت أربع على الحصول تتیح والتي األجنبیة العمالت ورو، دوالر،( أجنبی ھ ی ترلیني، جنی م اس اراتي درھ ة باستخدام) ام  بطاق
 .الخدمة ھذه یطلق سعودي بنك كأول الریاض بنك بطاقات فقط ولیس األخرى البنوك الصادرة من مدى

 من الریاض الین أون ومستخدم الیوم یستطیع حیث رقمي، بشكلٍ  العروض أو المنتجات على الحصول طلبات تقدیم إتاحة تمت كما
ً عبر القنوات الرقمیة ائتمان بطاقة بطلب التقدم ر ومن الخدمة مسئول أو التوصیل مندوب طریق عن علیھا والحصول الكترونیا  غی

نھم الریاض موبایل أو الریاض الین أون لمستخدمي" ثواني في الثاني حسابك" خدمة تحدیث تم كما. الفرع لزیارة الحاجة  من لتمك
 العمالء تمكین تم الخدمة ھذه إلى ھامة وكإضافة جھد، وبأدنى فوري وبشكل) الشریعةأحكام  مع متوافق( بعائد ادخاري حساب فتح

 ً وات من عمالت وبأربع فوري بشكلٍ  عائد بدون ادخاري او جاري حساب فتح من أیضا ة القن ا. الرقمی م كم ً  ت ة تحسین أیضا  تجرب
 . البیعیة الفرص عدد زیادة في ساھم مما الرسمي، البنك موقع خالل من المنتجات ألحد بالطلب التقدم عند المستخدم

ام في وتم امج إطالق م2017 ع امالت لتكثیف خاص برن ى التع وات عل ة القن ى العبء وتخفیف الرقمی ة مسئولي عل ي الخدم  ف
 :یلي ما خاللھ من تم والذي األفراد، مصرفیة في العمالء عالقات إدارة مع بالتعاون وذلك االتصال ومركز الفروع

o ى العمالء لتشجیع الحمالت من العدید إطالق وات واستخدام التسجیل عل ة القن ا. أساسي بشكلٍ  الرقمی م كم ز ت  تحفی
 .الرقمیة المصرفیة عن متخصصة تدریبیة دورات تقدیم بعد الرقمیة للقنوات العمالء لتوجیھ الفروع موظفي

o الرقمیة القنوات على االتصال مركز أو الفروع في الطلب علیھا یكثر التي الخدمات إتاحة. 
o ي التسجیل لتضمین الفروع نظام تطویر وات ف ة القن ي أساسیة كخطوة الرقمی ة ف تح عملی دد، للعمالء الحساب ف  الج

ل وضع عن مؤشرات لوحة تقدیم مع الحالیین، للعمالء خدمة كطلب الرقمیة القنوات في التسجیل طلب وإتاحة  العمی
 . الرقمي

o د والتسجیل متعددة قنوات( شعار تحت وسھولة سرعة أكثر لتصبح الرقمیة القنوات في التسجیل عملیة تحسین  ،)واح
ً  وإتاحتھا اتفو الریاض موبایل: على أیضا ةو الریاض ھ ة الریاض خدم روع،و الذاتی ك الف ى باإلضافة وذل اة إل  القن
 .الریاض الین أون وھي السابقة األساسیة

o ى االتصال مركز في الخدمة مسئولي لمساعدة الریاض ھاتف نظام تطویر ة، أول من العمالء مشاكل حل عل  مكالم
 .العمالء رضا زیادة وبالتالي األداء رفع في ساھم مما

 :وھي الرقمیة المصرفیة إدارة أولویات بتحقیق الكفیلة األعمال بجمیع القیام إلى باإلضافة

 على واألداء والتنفیذ التطویر ناحیة من الرقمیة االستراتیجیة ومراقبة ومتابعة بتطویر وذلك :الرقمیة والثقافة االستراتیجیة 
اع من للتأكد متخصصة خبرة ذات كوادر توظیف إلى باإلضافة وذلك ككل، البنك مستوى ي الممارسات أفضل اتب ذا ف  ھ
 .المجال
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ك :الرقمي التحّول  التركیز وذل ى ب ار عل ل الرقمي االبتك ى والعم دیم عل ة تق دة تجرب ن فری ا م وات لمستخدمي نوعھ  القن
 .المشاریع وإدارة الحلول تطویر مجال في وحدیثة ذكیة منھجیة اتباع على الحرص مع الرقمیة،

 االتصال أو الفرع لزیارة الحاجة عن یغنیھم متمیز بشكلٍ  للعمالء الخدمات أغلب إتاحة على والعمل الرقمیة القنوات إدارة 
 .العمالء خدمة بمركز

 شركاتلا مصرفیة

ل صفقات الشركات والمشاریع  ي تموی دور رئیسي من خالل قطاع الخدمات المصرفیة للشركات ف ام ب واصل بنك الریاض القی
ك  البنكواصل  كماوتوسیع عالقاتھ التجاریة مع كبار العمالء من الشركات في جمیع القطاعات الصناعیة.  ى أن یكون البن سعیھ إل

ك   الرائد في المنطقة من خالل دوره في تمویل قطاع الشركات. ولي البن ً  حیث ی ا ً  اھتمام الحتیاجات العمالء من الشركات  خاصا
یم أفضل في ظل بیئة أعمال تنافسیة للغایة. ویلتزم البنك بتقد وذلك من خالل تقدیم منتجات ذات جودة عالیة لتلبیة توقعاتھم المتنامیة

م  .الخدمات في التمویل التجاري ي ت ع الرئیسیة الت ي المواق ل التجاري ف ھ للتموی ك بتوسیع مكاتب ام البن زام، ق ذا االلت وكجزء من ھ
 تحدیدھا بعنایة في جمیع أنحاء المملكة، والتي شملت مدینة الجبیل وینبع والمدینة الصناعیة الثانیة بالریاض.

ً م2017وخالل عام  ك 2030مع زیادة الصادرات غیر النفطیة من المملكة التي تعد أحد أھداف رؤیة المملكة  ، وانسجاما ، قام البن
كبزیادة تركیزه على خدمة المصدرین السعودیین وتسھیل أعمال التصدیر غیر النفطیة من المملكة. وقد امتدت   مراكز خدمات البن

امالت  اإلقلیمیة جمیع أنحاء المملكة، حیث یقوم البنك بتغطیة ة احتیاجات المع درة البنك لتلبی ك لضمان ق ة، وذل خمس مناطق إقلیمی
 اإلقلیمیة المتزایدة لعمالئھ من الشركات والمؤسسات الصغیرة والمتوسطة.

 ً دماتھا المصرفیة المطورة  وانسجاما ك رقمي"، أطلقت الخدمات المصرفیة للشركات خ ك "أفضل بن مع االستراتیجیة الشاملة للبن
، لشركات التقسیط "كولیكت الریاض" طرح خالل من ونياتف النقال. باإلضافة إلى ذلك، تم تحسین حلول التحصیل اإللكترعبر الھ

 والوساطة.

ة ادة تصمیم ورقمن اءة، من خالل إع دورة  وقد عزز البنك تجربة عمالئھ من الشركات، حیث تمكن من جعل رحلة العمیل أكثر كف
ام  ي ع ا من الشركات الصغیرة والمتوسطة بشكل مطرد ف التشغیل الحالیة إلى ھیكل جدید لدعم العمالء. وقد نمت محفظة عمالئن

 ".كفالھ"  برنامج مع تتعامل التي ى، وحافظ بنك الریاض على مكانتھ الریادیة في السوق من بین البنوك األخرم2017

رى، المشاریع لتمویل لمؤسسیةواصل بنك الریاض منح التسھیالت االئتمانیة والخدمات ا 2030وبما یتماشى مع رؤیة المملكة   الكب
ك  دم البن تثمارات الصناعیة. وق ي تستھدف االس ة والت تثمارات العام وشارك في ترتیب تمویل الشركات ذات الصلة بصندوق االس

اریة الموسعة لشركات التصنیع السعو ةالدعم المالي والخدمات االستش ة مرموق ع شركات عالمی ي مشاریع مشتركة م ا .دیة ف  كم
 شارك البنك في مشاریع البنیة التحتیة للنقل في الریاض. 

لوقد تم اختیار البنك للق ادة تموی ي إع ل ف دور الوكی ام ب دن الصناعیةش ی ي تطویر ركة تطویر وتشغیل الم دة ف ، وھي شركة رائ
اركین  في لك المدن الصناعیةوتشغیل المدن الصناعیة في المملكة بما في ذ ل المش ان بنك الریاض من أوائ ذلك ك جدة والدمام. وك

 ً ا ل برنامج ذا التموی ل ھ اري. ویمث ة العق دعوم من صندوق التنمی ل الم ي التموی ً  والممولین ف ا ع متوافق ام  م ذه و الشریعةأحك م تنفی ت
ة  ل المرابح ل تموی ك كوكی ین البن م تعی ذلك ت اري. وك أجیر العق ركات الت رى وش وك األخ اركة البن ركةبمش نیع لش ة التص  الوطنی

 كما شارك في إعادة تمویل شركة معادن لأللمنیوم.  ،)تصنیع(

 واالستثمار الخزانة قطاع 

ا. تنافسیة وبتكلفة بكفاءة المصرفیة األنشطة لمختلف والتمویل السیولة متطلبات إدارة في بدوٍر ھام واالستثمار الخزانة قطاع قام  كم
ة ألسعار التعرض مخاطر إدارة في الھام بدوره القیام القطاع واصل ة البنكی ل وأسعار الخدم ة العمالت تحوی  حدود ضمن األجنبی

 .البنك قبل من المعتمدة المخاطر

ً  م2017 عام وفي ز واالستثمار الخزانة قطاع واصل فقد الشامل، البیع فرص على التركیز في البنك  استراتیجیة مع وتماشیا  التركی
ة الفرص واغتنام تحدید على املة البیعی ع والعمل بالتنسیق الش ال قطاعات م ي األخرى األعم  العمالء احتیاجات ودراسة البنك ف

 .تنافسیة بأسعار المناسبة المالیة والحلول المنتجات وتقدیم الخزانة، لمنتجات المتنوعة
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تثمار الخزانة قطاع قام التحوط، لحلول للعمالء األسعار أفضل توفیر أجل ومن ة لألسواق الریاض شركة بإنشاء واالس  ذات المالی
 .الدولیة األطراف مع المشتقات صفقات لتنفیذ كایمان جزر في الخاصة األغراض

اییر فاق م2017 للعام متمیزاً  أداءاً  حققت فقد للبنك االستثماریة للمحفظة وبالنسبة ة والمؤشرات المع ا. المرجعی  القطاع یواصل كم
 .تكلفة وأقل كفاءة أكثر بشكل االستثمار محافظ إدارة خالل من للبنك االستثماریة القدرات تعزیز

 اإلسالمیة المصرفیة

ة وتصمیم ابتكار طریق على بمسیرتھ العام خالل الریاض بنك استمر ول المنتجات من حزم ة المصرفیة والحل ع المتوافق ام م  أحك
ا تتسع والتي البنك، في اإلسالمیة للمصرفیة الشرعیة الھیئة قبل من والمعتمدة الشریعة امالت لتشمل مظلتھ ة المصرفیة المع  الیومی
 .والشركات األفراد قطاعي من العمالء وشرائح فئات لكافة الموجھة واالستثماریة التمویلیة والحلول

اءات بتطویر المضي المجال ھذا في البنك أداء ورافق ة البشریة الكف دیم المعنی ع اإلسالمیة، المصرفیة ومنتجات خدمات بتق  ورف
 تعریف استھدفت بصورة اإلسالمیة، بالمصرفیة متخصصة تدریبیة حقیبة إعداد اإلسالمیة المصرفیة إدارة تبني عبر أدائھم كفاءة

ك موظفي دمات البن ى اإلسالمیة، المصرفیة ومنتجات بخ ا جانب إل ھ حرصت م ن اإلدارة علی یم إجراء م روع ألداء دوري تقی  ف
 .للبنك التابعة اإلسالمیة المصرفیة

ً  12 اإلسالمیة المصرفیة إدارة عقدت كما ا من تم ،بالبنك اإلسالمیة للمصرفیة الشرعیة الھیئة مع اجتماعا د إنجاز خاللھ  من العدی
ود المنتجات كاعتماد البنك قبل من العام خالل المقدمة التمویلیة والحلول المنتجات ات المخصصة والعق ل لعملی ة التموی ى المبنی  عل

ذلك الخدمات، منافع تمویل ومنتج ثابتة بأجرة بالتملیك الوعد مع اإلجارة منتج كاعتماد واإلجارة المرابحة صیغ اد وك رامج اعتم  الب
امج كاعتماد العقاریة التنمیة لصندوق المخصصة واالتفاقیات ة ضمان برن ة الدفع امج المقدم ل وبرن دعوم، التموی ى باإلضافة الم  إل

نح وعقود إجراءات اعتماد ة تسھیالت الشركات من البنك عمالء م ع متوافق ام م ة الشریعة أحك دین الجاري تسھیالت عن بدیل  م
ي اإلسالمیة المصرفیة إنجاز عن فضالً  والشركات، األفراد مصرفیة قطاعي واحتیاجات متطلبات مع ینسجم بما وذلك التقلیدي  ف
 العربیة المملكة صكوك برنامج ھیكل بشأن الشرعیة الھیئة كقرار المالیة الریاض شركة قبل من المقدمة االستثماریة الحلول اعتماد

ع متوافقة استثمار لعملیات الشرعیة اإلجراءات اعتماد وكذلك والمرابحة، المضاربة على المبنیة باللایر السعودیة ام م  الشریعة أحك
ام شروط اعتماد إلى باإلضافة المكشوف على البیع عملیات عن بدیلة ذكرة وأحك  لألسھم الریاض صندوق من لكل المعلومات وم

ة من الصادرة اآلراء من عدد على اإلسالمیة المصرفیة حصول عن فضالً  باللایر، للمتاجرة الریاض وصندوق ا الشرعیة الھیئ  فیم
 .لعمالئھ البنك قبل من المقدمة والعملیات بالخدمات یتعلق

 الخارجیة الفروع

ھ المصرفیة الحلول توفیر على سنغافورة، في التمثیلي والمكتب وھیوستن لندن في الخارجیة فروعھ خالل من البنك یحرص  لعمالئ
 . تواجدھا مناطق في احتیاجاتھم وتلبیة

ز إیجابي دور من لذلك وما المملكة، داخل تجاریة وأعمال استثماریة فرص خلق في للمساھمة ااستشاراتھ الفروع ھذه وتقدم  لتعزی
 . الخارج في االستثماریة البنك عمالء مصالح رعایةب تقوم اكم ،بھا والنھوض المملكة في التجارة

ً  صّممت مصرفیة خدمات الخارجیة ولفروعھم السعودیة العربیة المملكة في لعمالئھ لندن فرع یوفرو دعم خصیصا تثمارات ل  االس
دیم الریاض بنك ینفردو .الخاصة االستثماریة والقطاعات الصناعة مجال في األوروبیة ھ بتق ى المصرفیة خدمات وك مستوى عل  البن
   .األمریكیتین في السعودیة

تثماریة الفرص استغالل على العمالء مساعدة یتولى فإنھ سنغافورة، في التمثیلي المكتب أما ي االس ارة ف یا، ق ات وتطویر آس  العالق
 .السعودیة العربیة المملكة في تجاریة أنشطة تمارس التي اآلسیویة والشركات المراسلین مع

 األعمال تقنیة

ام شھد ة م2017 ع ة نقل د وتطویر بطرح قیاسیة نوعی ة الخدمات من العدی ي اإللكترونی ى البنك بحصول توجت والت ھادة عل  الش
د من الشھادة وتصدر. وافریقیا االوسط الشرق مستوى على واالولى الریاض لبنك االمریكي" تایم أب" معھد من الذھبیة  أب" معھ
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 كشھادة ،" Tier "شھادات باسم المعروفة المستوى شھادات العالمیة، البیانات مراكز وتقییم دراسة في المتخصص األمریكي،" تایم
 .ذلك في التكنولوجیة الوسائل أحدث ومراعاة وحفظھا، البیانات نقل مجال في المختلفة المؤسسات بتمیز العالمي المعھد من

د المنشأة تلبیة على للشھادة إصداره في المعھد ویعتمد یم قی دة التقی اییر لع تدامة تشمل ،مع الكي التشغیلیة االس دیري لم  ومشغلي وم
ي األولویة ذات والمخاطر والسلوكیات البیانات، مراكز ات ف ات مراكز عملی زام ویساعد. البیان لوكیات االلت ا الموصى بالس ي بھ  ف
ة، للبنیة الكامل األداء إلى الوصول إمكانیة تحقیق د التحتی ل، عن التوقف مخاطر من والح ة، األخطاء وتجنب العم  وكشف المكلف
 .االستخدام كفاءة زیادة فرص

م المعلومات، تخزین مجال في ام تشغیل ت ائم لتخزینل "سي إم إي" نظ ً  الق ا ى كلی رة عل ة الفالش ذاك ةال لألنظم  والحواسیب مفتوح
ذي المركزیة، ة حقق وال رة وتسریع احتیاجات تلبی اء أداء وتی ال أعب ة، األعم وفیرو التقلیدی ات ت عو مستمر، بشكل البیان اءة رف  كف
 وتحدیث "EMC Elastic Storage " المرن لتخزینل سي إم إي  نظام تشغیل تم كما. المضّمنة البیانات وضغط االستجابة وسرعة
ى الخاصة للسحابة الحل وتوفیر البیانات، تخزین مساحة وتوفیر المركزي، لألرشیف البیانات تخزین أجھزة  األرشیفي التخزین عل

 .دائم بشكل البیانات لتتواجد الكوارث من والحمایة ،اإلنتاج مواقع عبر وتجمیعھا

ذا ویعد ،"Network Performance Management NPM " الشبكة أداء إدارة نظام تطبیق تم الشبكات، مراقبة مجال وفي  ھ
 األخطاء واستكشاف رصد سھولة والمدیرین الشبكة لمسؤولي یتیح الذي األداء إدارة إلى والتواجد األخطاء إدارة من تحوالً  النظام

 وبشكل بسرعة الشبكة على القائمة األداء مشكالت حل على النظام ھذا ویساعد. البنك شبكة بیئة عبر یحدث ما وتحلیل وإصالحھا،
 . استباقي

دریب ادارة مع بالتنسیق واالتصاالت الشبكات ادارة وعملت ى الت ذ والخطط التصامیم وضع عل تعلم مشروع وتنفی د عن ال ي بع  ف
ع بعد، من والتواجد ةیئالمر "سیسكو" تقنیات بأحدث وتزویدھا) وجدة والدمام الریاض( مواقع ثالث ة جودة م ذي ،عالی  سیحقق وال
 .التدریبیة الدورات تكلفة فيوتوفیراً ملحوظاً  ونوعیة كمیة نقلة

ة، تطورا اكثر الكترونیة خدمات لتقدیم المتنامیة االحتیاجات لتلبیة التقنیة البیئة وتحسین تطویر عملیات وشملت ً  ومرون یا ع وتماش  م
ام اساسي دور األعمال تقنیة إلدارة كان الرقمیة، الخدمات لتطبیق البنك توجھات د إلتم ات من العدی ادرات التطبیق  والخدمات والمب

ا، ومن المتزایدة، العمالء وطموحات الحتیاجات استجابة ،اإللكترونیة ة تركیب أھمھ ةتالتح البنی دة ی ذي االتصال، لمركز الجدی  وال
ات، للتحصیل للعمالء التلقائي االتصال خدمة وتحسین تطویر للعمیل، االلي االتصال معاودة خدمة مثل ،جدیدة خدمات أتاح  والمبیع
 .بفاعلیة االجتماعي التواصل أدوات استخدام  وسھولة دعمو المرئي، االتصال خدمةو

ي الصوتیة البصمة خدمة وإدراج تنفیذ خدمة یطرح بنك أول الریاض بنك ویعد دخول ف ى ال اتف عل ذه وساعدت المصرفي، الھ  ھ
دخول نسبة تقلیل على الخدمة ى الخاطئ ال اتف عل م المصرفي، الھ ة وتسھیل تسریع ودع دخول عملی ى ال اتف عل  المصرفي، الھ
                                 .أخرى مرة المفقودة السریة الكلمة تنشیط في المصرفي الھاتف موظفي على الجھد وتقلیل

ل على ساعدت الجدیدة الخدمة ھذهو المصرفي، الھاتف في الصوتیة األوامر وإدراج تنفیذ تم كما  عن للبحث المستغرق الوقت تقلی
 .للعمالء الخدمات تنفیذ وتسھیل ودعم المطلوبة، للخدمة المباشر الدخول توفیرو الطلبات، تنفیذ تسریعو الخدمة،

زة وفیزا كارد ماستر بطاقة لحاملي تتیح والتي ،”PayWave” و  ”PayPass“ خدمتي الریاض بنك أطلق ،سعودي بنك وكأول  می
دفع ق عن ال ر طری ة تمری ى البطاق ة عل از شاش اط جھ ع نق ات البی یم ذات للعملی ل أو لایر 100( المنخفضة الق ة) أق ة وبقیم  إجمالی

دة خصائص وإضافة البطاقات نظام تطویر إلى إضافة، سري رقم طلب دون لایر 300 تراكمیة ام تسمح جدی  ملصق بإصدار للنظ
 جھاز عند وسھولة بسرعة الدفعتنفیذ  للعمالء تتیح انھا حیث. البیع لنقاط "أثیر مدى" شبكة على تعمل والتي والسوار الذكي الھاتف
ي بنك أول ھو الریاض وبنك.  فقط الجھاز على الجوال أو السوار بتمریر وذلك البیع نقاط ة ف وم المملك وفیر یق ذا بت وع ھ  من الن

 .الخدمات

ا ق كم ك أطل اض بن ة المحفظة الری ى الرقمی ن األول ا م ي نوعھ ة ف ة المملك ي ،السعودیة العربی یح والت ل تت امالت إجراء للعمی  مع
ة الریاض بنك بطاقات تحویل طریق عن أندروید بنظام تعمل التي الذكیة الھواتف باستخدام إلكترونیة ىإ االئتمانی ات ل ة بطاق  ائتمانی

 .بأمان والمعامالت االئتمان بطاقات إلدارة للعمالء فریدة تجربة یعطي مما رقمیة
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ة الصرافات خالل من المتاحة الخدمات من المزید تاحةإو تطویر وتم یح اآللی  Western Union"و "EZTransfer"  خدمات لتت
Remittance" الدفع مسبقة بطاقات لعمالء "My Pay"، مختارة آلي صراف ألجھزة أجنبیة عمالت سحب مكانیةإ لىإ باإلضافة ،

 .المملكة في مدى شبكة عمالء لكل متاحة الخدمة ھذهو

 المعلومات وأمن األعمال تقنیة حوكمة

 لتوفیر قصوى أھمیة الریاض بنك عطىأ وقد المعلومات، أمن على الواقعة المخاطر من الحد في اإلعمال تقنیة حوكمة مفھوم ساھم
اء آمنة تقنیة عمل بیئة م ببن راق، صعب محك ذلك االخت ام شھد وب راً  م2017 ع قتطوراً كبی د وتحقی ي اإلنجازات من العدی ذا ف  ھ

 .المجال

تو ة دارةإ كرس ة حوكم ال تقنی ا األعم ق  جھودھ تراتیجیة لتحقی ك اس ول البن ي للتح ادة الرقم ة بإع ات  تھیئ ات التطبیق  والمنص
ةل الستراتیجیةا التحول محاور مع لتتناسب األداء قیاس مؤشرات وتطویر اإللكترونیة والبوابات ال تقنی م األعم وذج تحول ودع  نم
 .الریاض بنك في الرقمي الحوكمة

 الریاض موبایل لمشروع االستراتیجي التخطیط البنك، تقنیات ھیكلة عادةإ مجال في األعمال، تقنیة حوكمة إدارة سھاماتإ ھمأ ومن
“Riyad Mobile”دة منصة تنفیذ طریق عن ق موح ادةوإ الجوال، لتطبی ة ع ة وتطویر ھیكل ة البنی ة، التقنی اییر وتحدیث التحتی  مع

  .للبنك الرقمي للتحول االستراتیجیة المبادرات مختلف لمساندة التقنیة والمنصات البوابات

ل ة وتمث اءة األتمت فافیة والكف ادئ ،والش یة المب ي األساس افظ الت ا یح م علیھ تمراریة قس ال، اس يو االعم ذا ف ال ھ ح المج م  نج  قس
ا األعمال دورة استمراریة یؤمن الذي األعمال استمراریة أتمتة نظام تنفیذفي  األعمال استمراریة ع یتماشى بم ال م ة األعم  التجاری
 .في ھذا المجال رائدة أنظمة تطبیق تم حیث للشركات،

 ً ة، والریاض الریاض بنك من لكلِ  التغییر إدارة عمل لسیر متطورة حوکمة لتوفیر البنك سیاسات مع وتماشیا  إدارة شاركت المالی
ة توفیر في األخرى االدارات مع جنب الى جنًبا التغییر ارات بیئ ة اختب ز حدیث دراتھا وتعزی ع ق اءة ورف ارات كف ة لتحقیق االختب  بیئ
اركة  اإلدارة لموظفي مستمر تدریب بتوفیر األخطاء من تخلو تكاد عمل ة اإلداراتومش ي المعنی ارات ف ل الجودة اختب ق قب  التطبی
 .الجودة واختبارات أسالیب وتطور التحتیة، بالبیئة المعنیة التقنیة للمنتجات الفعلي

ى الریاض بنك في األعمال استمراریة  لخدمة المستمر والتقییم بالمراجعة اإلدارة تقوم كما ع عل ذ األصعدة جمی ة خطط وتنفی  دوری
ارات الى باإلضافة أعمالھا استمراریة على البنك إدارات قدرة الختبار مستدامة دان اختب ة فق ارات التقنی وارث، دارةإ واختب ا الك  مم
اعد ك یس ي البن ز ف دمات تعزی ا الخ افة وتطویرھ ى باإلض ي ال ع التمش اییر م ة المع ة العالمی دى المطبق ة ل ات كاف ة المؤسس  المالی

 .المجال ھذا في السعودي العربي النقد مؤسسة ومتطلبات والمصرفیة

   االلتزام إدارة

ى مستمرة بصفة الریاض بنك یسعى ز إل اء تعزی ة بن لیمة ثقاف زام، س ى یحافظ بحیث لاللت ھ عل اییره قیم ة ومع ى مختلف  المھنی عل
ة والممارسات والقواعد المثلى العمل ولوائح والدولیة المحلیة النظامیة المتطلبات المعاییر ھذه وتشمل األصعدة واألنشطة،  األخالقی

 .البنك بھا یعمل التي

 والمشورة، النصح وتقدیم المراقبة، أعمال یشمل فاعل التزام برنامج وتطبیق االلتزام، ضوابط بیئة بسالمة االلتزام إدارة عنیت لقد
 .االرھاب وتمویل األموال غسل لمكافحة البنكیة العملیات مراقبة عن فضالً  االلتزام بمفاھیم والتوعویة التنظیمیة الشؤون وإدارة

ً  االلتزام إدارة وتسعى  والتعامیم كاألنظمة المحتملة، والمستقبلیة الحالیة النظامیة بالمتطلبات بالوفاء یقوم البنك أن من التأكد إلى دوما
ن الصادرة ل م ة قب ریعیة مؤسس ات التش ن الجھ ا م د وغیرھ ات النق ن متطلب تجد م ا یس ل ،وم ات مث أن الصادرة التعلیم دیم بش  تق
وال غسل مكافحة أي تحدیثات لنظام الجدیدة، المصرفیة والخدمات المنتجات ام األم ھ اإلرھاب جرائم مكافحة ونظ  إضافة ،وتمویل

 .أخرى إشرافیھ جھات أي عن صادرة نظمةأو لوائح وأي ،المالیة السوق ھیئة عن الصادرة الشركات حوكمة الئحة إلى

 لرصد المخاطر تقییم إلى باإلضافة والمستحدثة المحدثة واألنظمة للوائح المتطلبات ودراسة بتحلیل االلتزام إدارة تقوم الصدد، بھذا
 . وضوابطھ البنك على التحدیثات ھذه ثارآ
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زام بالسعي البنك واستمر ة بتوصیات لاللت ة اللجن ة المالی وال غسل لمكافحة الدولی ل األم اب، وتموی د اإلرھ ة مكتب وقواع  مراقب
 .الشامل الدمار أسلحة انتشار تمویل ومكافحة اإلرھاب وتمویل األموال غسل مكافحة أجل من األجنبیة األصول

وم كما زام إدارة تق ي االلت اركة البنك ف ة بالمش ذ الفاعل ات لتنفی انون متطلب ال ق ابات الضریبي االمتث ة للحس ا" األجنبی ار" فاتك  ومعی
ل من تطویره تم الذي المشترك اإلبالغ ة قب اون منظم ة، االقتصادي التع ام والتنمی ة ضریبة ونظ ھ المضافة القیم ة والئحت  التنظیمی
 . م2018 عام بمطلع التطبیق موضع ستكون التيلزكاة والدخل ل العامة الھیئةعن  ةالصادر

دم مخاطر تحدید یخص ما كل في الممارسات أفضل وتطبیق الجودة معاییر أعلى بتحقیق االلتزام إدارة وتقوم زام ع ي االلت  البنك ف
اریة الخدمات وتقدیم الاأل لقطاعات االستش ة وممارسات بالبنك عم ا والتثقیف التوعی زام مواضیع یخص بم  غسل ومكافحة االلت
ي اإلدارة وقامت. اإلرھاب وتمویل االموال ام ف ذ بوضع م2017 ع ة خطة وتنفی ة مراقب ة ومتابع ى مبنی د عل یم تحدی  المخاطر وتقی
 .اإلدارة مجلس عن المنبثقة المراجعة لجنة قبل من علیھا الموافقة تم والتي

  13 المجتمعیة ولیةؤالمس

ي الریاض بنك شارك التي والفعالیات والمبادرات باألنشطة حافالً  م2017 عام كان ا ف ا رعایتھ ا، ودعمھ  من البنك فعزز وتمویلھ
ي الفاعل حضوره ؤتمرات ف دیات الم ات والمنت ة والفعالی انیة الوطنی ة واإلنس ة والثقافی ة، واالقتصادیة والمھنی ان والعلمی ً  وك  شریكا

 عقود مدار على اكتسبھا التي المجتمع خدمة مجال في الواسعة خبراتھ من مستفیداّ  اإلنسانیة، والھیئات والجمعیات للمؤسسات ممیزاً 
 .المجال ھذا في مرموقة سمعة ومنحتھ الزمن من

 :المجتمعیة المسؤولیة مجال في ،م2017 لعام البنك مبادرات برزأ ومن

 تمویل في البنك مساھمة زیادة خالل من أو ،العالقة ذات والفعالیات المؤتمرات رعایةمن خالل  والمتوسطة الصغیرة المنشآت دعم
رامج عبر المشاریع تلك ي البنك شارك حیث ،متخصصة ب ات ف ى فعالی ة األول الملتق ة للھیئ  والمتوسطة الصغیرة للمنشآت العام

 رعى كمان. جیزا منطقة شباب مركز في والفرص، التحدیات - والمتوسطة الصغیرة للمنشآت األول الملتقىالبنك  ورعى ،"بیبان"
 .االقتصادیة عبدهللا الملك مدینة في ،)الوطن شركات مبادرة( والمتوسطة الصغیرة المنشآت ملتقى الریاض بنك

وادر واستقطاب الوظائف توطین في الفاعل دوره سیاق وفي ة الك ابة الوطنی ر الش ة الفرص إتاحة عب دة الوظیفی امھم الواع ي أم  ف
 .السعودیة الجامعات تنظمھا التي والتوظیف المھن أیام في الفاعلة المشاركة البنك واصل لدیھ، األعمال قطاعات مختلف

ى وبرامج أنشطة عدةرعایة تبنى البنك وشارك في  ل، تعن ل بالطف امج مث اجر برن ي الصغیر الت ة السنویة نسختھ ف  وواصل. الثالث
 جدیدة ومبادرات برامج دعم إلى إضافة  الخاصة، االحتیاجات ذوي من األطفالب للعنایة مخصصة سنویة برامج ورعایة دعم البنك
 واصلو .البرامج ھذه من المستفیدین االحتیاجات وذوي األطفال قاعدة لتوسیع خیریة، وھیئات جمعیات مع شراكات عقد خالل من

ذوي عشر الحادي الصیفي الشباب نادي مركز رعایة البنك م الخاصة، االحتیاجات ل ادي ودع ة بمركز الصیفي الن ال جمعی  األطف
ع بالشراكة ،)م2017 لعام التھاني بطاقات( األطفال وإبداعات رسومات برنامج البنك رعى سنوي، عرف وفي بالباحة، المعوقین  م
دد كما .ومرافقیھم بالمستشفیات المنومین األطفال معایدة وبرامج الریاض، في المعوقین األطفال جمعیة ھ ج ات رعایت  المركز لفعالی
 .التوالي على الثانیة للسنة بتبوك، الخیریة خالد الملك جمعیة في الصیفي

ى التي والجھات الجمعیات مع شراكتھ البنك عزز  دیم تعن وفیر بتق ة وت ة الرعای ات لمختلف الصحیة والعنای  السعودي، المجتمع فئ
رم حیث ع أب ات أرب ي اتفاقی ذا ف یاق، ھ ع الس ة م اض، المرضى أصدقاء لجن ة بالری ا، المرضى أصدقاء ولجن ة بأبھ  أصدقاء ولجن

زة بتوفیر البنك التزم االتفاقیات وبموجب بطریف، المرضى أصدقاء ولجنة المنورة، بالمدینة المرضى ة أجھ ات طبی ة للجمعی  للعنای
ات تھدفة بالفئ افة. المس ى إض م إل ة" دع ون جمعی أفالم "الباركنس ة، ب م توعوی ة ودع ة الجمعی الج الخیری ي" المرضى لع  ،"عالج

ة في العالمي السالمة یوم فعالیات رعایة في والمشاركة ر مدین انیة، سلطان األمی ى اإلنس وعي الفاعل دوره جانب إل ھ والن  ورعایت
ة للتوعیة "زھرة" حملة في السنویة ومشاركتھ دي سرطان عن المبكر الفحص بأھمی م. الث ة ودع ة حمل م بصحة المجتمع توعی  الف
م الخاصة، االحتیاجات لذوي الشباب نادي ملتقى ودعم للمسنین، العالمي الیوم فعالیة في المشاركة على حرص فیما واألسنان،  ودع

  ".إطعام" للطعام الخیریة الجمعیة تطبیق ودعم بشرورة، "البر" جمعیھ

ام لرعایة الخیریة جمعیةوال بالباحة، "أكناف" األیتام لرعایة الخیریة الجمعیة:  من لكل حافالت البنك قدم كما وداد" األیت ةو ،"ال  لجن
ل بطریف المرضى أصدقاء اض، وبحائ ةو وبالری اء، السرطان جمعی ةو باإلحس ة الجمعی ة الخیری ل لرعای اقین وتأھی ة المع  بالمنطق
 .بالریاض النسائیة الخیریة الوفاء وجمعیة الشرقیة، المنطقة في والطفولة األمومة جمعیةو ،"إیفاء" الشرقیة
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یارات بعشر البنك تبرع كما ة غولف س ة الشیخوخة أصدقاء لجمعی ي الستخدامھا الخیری ل ف ى من المسنین نق ي، الحرم وإل  المك
امج وحافالت التنقل، على والنصفي الرباعي والشلل الغیبوبة مرضى لمساعدة نقاھةال لمستشفى بحافالت تبرع وكذلك ة لبرن  الرعای
ي األبحاث ومركز التخصصي فیصل الملك لمستشفى المنزلیة اض، ف ة الری ة صوت ولجمعی ة داون، متالزم د أسر ولجمعی  التوح
 .بالباحة الصحیة للخدمات الخیریة "تعاطف" وجمعیة الخیریة،

اركة توسیع یستھدف الذي المنتجة األسر دعم مشروع في مشاركتھ تفعیل في البنك استمرو رأة مش  الخاصة االحتیاجات وذوي الم
اه والذي" نبتة" لبرنامج كذلك دعمھ الریاض بنك یواصل التوالي على الثالث وللعام. العمل عن والعاطلین ین لغرض البنك یتبن  تمك

ى إضافة منتجة، عناصر إلى والتحول العمل سوق في للدخول تؤھلھن التي المھنیة المھارات اكتساب من المحلي المجتمع فتیات  إل
ة لذوي الزراعي التدریب برنامج ة اإلعاق ي البسیطة العقلی ا السادسة، نسختھ ف م جاء كم ة دع ة جمعی ل تنمی  المنتجة األسر وتموی
  .السیاق ھذا في الریاض بمنطقة

ة بتنفیذ المتطوعین الموظفین فریق خالل من البنك قام كما تاء كسوة" حمل ة بنسختھا السنویة" الش ى الثامن ي المحتاجة األسر عل  ف
ة الضروریة بالمستلزمات لتزویدھم النائیة والمناطق ھجرالو القرى من واسع عدد ة الالزم تاء ظروف لمواجھ یداً  القاسیة الش  تجس
اعي التكافل لقیم ة ،االجتم ل وحمل ر قواف م حیث الرمضانیة الخی ع ت لة ألف 33 نحو توزی ذاء س دافئ من اآلالف وعشرات غ  الم

 .والمعوزین لألطفال واأللعاب

امج من السنویة النسخة البنك أطلق العمل، رأس على وھم هللا توفاھم الذین الموظفین أسر لرعایة" الوفاء" لبرنامج ومواصلةً   البرن
تفیدة األسر على الدفع مسبقة اإللكترونیة الشرائیة البطاقات توزیع في لالستمرار نھم المس تفادة من لتمكی وح الرصید من االس  الممن

  .لھم الكریمة الحیاة سبل یدعم بما واحتیاجاتھم متطلباتھم تلبیة في

دت ك مشاركات وامت ة لتشمل الریاض بن م رعای ة ودع ن جمل ات م ات الفعالی ارض والمھرجان ات والمع ة والملتقی ة الثقافی  والتراثی
ي والریاضیة، واالقتصادیة والتوعویة والتعلیمیة والتنمویة والسیاحیة ة، الحدود حرس حمالتا: بینھ من والت  المھرجانو التوعوی
 دعمو ،)الكشفي المعسكر - الضاحیة اختراق سباق( فیصل الملك جامعة أنشطة في المشاركةو بالجنادریة، والثقافة للتراث الوطني
 .وغیرھا والثقافة للتراث الوطني بالمھرجان القصیم ركن

ة في جھوده البنك وتّوج ز المجتمع خدم افي دوره بتعزی م خالل من الثق ة دع ة الحرك ي الثقافی ة ف ي المملك ي تجلت الت  مواصلتھ ف
د بالریاض األدبي النادي یمنحھا التي العام كتاب جائزة وتمویل رعایة ً نموذج وتع ً  ا ا ین الناجحة للشراكة رائع  والمؤسسات البنك ب
رع استحداث تم" العام كتاب جائزة" على سنوات عشر مرور وبمناسبة النادي، یمثلھا التي الحكومیة الثقافیة د ف ائزة جدی  خاص للج

  .فأقل والثالثین الخامسة عمر من الشباب بالمؤلفین
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 البشریة الموارد

ً من ع تنسجم استراتیجیة بتصمیم البشریة الموارد قطاع قام ،2022 البنك استراتیجیة انطالقا تقبلیة التوجھات م ك، المس  والعمل للبن
ى ویر عل ات تط راءات سیاس ة وإج اع وأنظم وارد قط ریة الم اھم البش ي لتس ز ف كل األداء تعزی ز بش تمر ممی اء ومس درات وبن  ق

اون البشریة الموارد قطاع یقوم كما. 2022 استراتیجیة في المنشودة النتائج وتحقیق الموظفین، ع بالتع ة م ى البنك قطاعات كاف  عل
 .ومشترك واضح ھدف نحو الجماعي والعمل األداء إدارة على تعتمد تنظیمیة ثقافة وبناء العمل بیئة تحسین

م حیث قدراتھم تطویر خالل من وذلك وعمالئھ البنك نحو منسوبیھ التزام لتعزیز جھوده تكریس في القطاع ستمراو تفادة ت  من االس
اظ المواھب أفضل استقطاب على العمل ستمراو. المتخصصة والخارجیة الداخلیة البرامج من تدریبیة فرصة 17000 یھم والحف  عل

ل من م2017 عام في المملكة في توظیف جھة أفضل جائزة على البنك حصل حیث ي التواصل شبكة قب ة المھن د" العالمی ". ان لنك
ي الوظائف توطین مؤشرات أعلى یحتل البنك الیزال كما غ حیث المصرفي، القطاع ف وطین نسبة تبل ة الت  وبلغت ،%94 االجمالی
 ، جمعیھن سعودیات.البنك منسوبي مجموع من% 26 الموظفات نسبة

 

  3 8:م2017التحفیزیة للموظفین والحركة التي حصلت على كل منھا خالل عام  البرامج

 
ریـال) ألفاالستثماري (االدخار  البیان  

 اإلجمالي حصة البنك حصة الموظف 
 51,700 14,293 37,407 الرصید كما في بدایة العام

 12,747 3,406 9,341 م2017المضاف خالل عام 
 (13,357) (4,134) (9,223) م2017المستبعد خالل عام 
 51,090 13,565 37,525 الرصید نھایة العام 

 10 الداخلیة الرقابة إجراءات فاعلیة

ات لى أعلى معاییر الرقابة الداخلیةتعمل اإلدارة التنفیذیة ومن خالل نظام رقابي داخلي یعتمد ع ع المتطلب ، باإلضافة لاللتزام التام م
الدارة مؤسسة النقد العربي السعودي. ویبدأ النظام الرقابي بحوكمة الشركات والتي تحدد المسئولیات ألعضاء مجلس ا من الصادرة

ي تھدف میع اللجان الفرعیة المنبثقة منھوج ة الت ، كما یعمل البنك على التحسین المستمر لوسائل ومقومات الحوكمة والرقابة الداخلی
 .المخاطر والرقابة الداخلیة ورفع مستوى الفھم العام كجزء ال یتجزأ من نظام الحوكمة الفاعل إدارة إلى توفیر التكامل بین أنظمة

داخلي من خالل كفاءة وفاعلیة كما تعمل إدارة الرقابة الداخلیة مع جمیع الجھات المعنیة بالبنك على رفع مستوى  ابي ال النظام الرق
ة  ة الخطط الالزم ا، ومتابع ل أھمیتھ ة وتصنیفھا وتحلی جمع كافة المعلومات الالزمة من الجھات الرقابیة سواء الداخلیة أو الخارجی

 . ظام الرقابة الداخلیةالتطبیق لتعزیز ن

ة عن أكما تقوم  ة والوحدات الرقابی دمھا اإلدارة التنفیذی ي تق رارات السنویة الت ة مضمون اإلق یضاَ وبشكل سنوي بإصدار ومراجع
ا لل ،مدى سالمة وكفاءة نظام الرقابة الداخلي ى أھمیتھ تناداً عل واع المخاطر اس ة ورفع تقاریرھا عن الرقابة الداخلیة ومختلف أن جن

 المراجعة واإلدارة التنفیذیة بكافة مستویاتھا، وكذلك للجنة إدارة المخاطر التشغیلیة وااللتزام.

د أن نظام  مجلس اإلدارةفي االعتبار طبیعة أي نظام رقابة داخلیة، كما یرد أدناه، فإن  اً وفیما یتعلق بنظام الرقابة الداخلیة، أخذ یؤك
لی ى أسس س د عل ة ُیع ة المرتبطة الرقابة الداخلی ة الداخلی ة الرقاب ة لتصمیم أنظم ة منتظم ك آلی دى البن ة، وأن ل ذه بفاعلی م تنفی مة وت

ًدا للصالحیات  ك تحدی ي البن ق ف ة المطب ة الداخلی بأعمال البنك ووضعھا موضع التنفیذ. وتتضمن العناصر األساسیة في نظام الرقاب
ك مجلس اإلدارة واإلدارة والمسؤولیات، بما فیھا الصالحیات المالیة واإلداریة و ي ذل ا ف ة بم االئتمانیة، لمختلف المستویات اإلداری

ا من خالل  تم مراقبتھ ا وی ا وكًم ل المخاطر نوًع التنفیذیة، والتأكد من فصل المھام والمسؤولیات بما یحقق فاعلیة الرقابة، ویتم تحلی
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السیولة والمخاطر التشغیلیة والمخاطر االستراتیجیة ومخاطر اللجان الداخلیة بالبنك، ومنھا لجان لمراقبة مخاطر السوق ومخاطر 
 ذات العالقة. للجان المنبثقة من مجلس اإلدارة االلتزام والتي تقدم تقاریرھا حیال ھذه األنشطة

ھ من أال یمكن  ھنھ مھما كان النظام الرقابي فًعال فإنأكما یجدر التنویھ الى  ود تمنع ك قی ك حیث ھنال ى ذل اً عل دا مطلق وفر تأكی ن ی
ة  رات الرقابی ا، أاكتشاف بعض الثغ ى إضافھ او منعھ تقبلي أل ؤ المس ةن التنب الفترة  بفاعلی ة ب الي مقارن ابي الح ام الرق اءة النظ وكف

 و االلتزام ببعض السیاسات واالجراءات.أالمستقبلیة تخضع لمبدأ ان الرقابة قد تكون غیر كافیة مستقبالً بسبب التغیر في الظروف 

یم اإلدارةمجلس ویقوم  ھ من تقی ا توصلت إلی ة وم ة الداخلی اریر المراجع ى تق االطالع عل ، من خالل لجنة المراجعة المنبثقة منھ، ب
ى ت تم االطالع عل ا ی ة. كم ة المراجع ل لجن دة من قب اریر إدارة المخاطر ألنظمة الرقابة الداخلیة المختلفة، وفًقا لخطة سنویة معتم ق

د من  ة للتأك ود اإلدارة التنفیذی ذلك جھ افھا وك م اكتش وإدارة االلتزام وغیرھا بصورة دوریة منتظمة، وتتضمن التقاریر أي ثغرات ت
ا خال ة علیھ ل معالجتھا ووضع الضوابط الكفیلة التي تضمن عدم تكرارھا. واستناداً على تقاریر الجھات الرقابیة التي اطلعت اللجن

العام الماضي، وكذلك التأكیدات / اإلفصاحات السنویة التي تم الحصول علیھا من اإلدارة التنفیذیة، ترى لجنة المراجعة عدم وجود 
 أي ثغرات رقابیة أو ضعف جوھري في أعمال البنك بما یؤثر على سالمة وعدالة القوائم المالیة.

ى  ة ویأتي ذلك ضمن أھداف مجلس اإلدارة في الحصول عل ق نظام الرقاب ة تطبی دى سالمة تصمیم وفاعلی ة عن م دات معقول تأكی
 .الداخلیة

 17 المخاطر إدارة

 :االئتمان مخاطر

ا ضعف في المالیة المؤسسات تعترض التي االئتمان مخاطر تكمن دم أو معاییرھ ة وضوحھا ع رة وقل ة، الخب یما ال اإلداری  سوء س
  .للعمیل االئتمانیة الحالة استقرار على وأثرھا االقتصادیة التغیرات إلى التفاتھا وعدم المخاطر، قیاس دقة لمدى تقییمھا

ان مخاطر مؤشرات أبرز من التعاقدیة للشروط وفًقا التزاماتھم تنفیذ في وإخفاقھم المدینین قدرة عدم وُتعدّ  ي االئتم ى یتوجب الت  عل
ة والضمانات السداد مصادر معرفة خالل من علیھا، والتركیز وتحلیلھا دراستھا البنك ا المقدم ع ومواءمتھ م م دین، حج  باإلضافة ال
.                                              االئتمانیة البنك وسیاسات تتماشى التي والقوانین للوائح مخالفتھ عدم من والتأكد المدین نشاط معرفة إلى

ادئ من محكم إطار داخل االئتمان مخاطر إدارة یتم ة والھیاكل واألنشطة واألدوات واألسس المب ى الضروریة اإلداری  مستوى عل
 النقد مؤسسة من الموضوعة والقواعد باإلجراءات االلتزام ومتابعة األصول جودة مستوى تحسین في البنك جھود دعم بھدف البنك،
 .مستمرة دوریة لمتابعة تخضع واضحة، ائتمانیة معاییر خالل من ذلك بتحقیق البنك قومیو السعودي، العربي

ً  البنك ویطبق ً  نظاما دما اني للتصنیف متق ً  االئتم ا اییر وفق ة، للمع ذي الدولی د ال ع الشركات، مصرفیة لعمالء البنك تصنیفات یعتم  م
ات تصدرھا التي التصنیفات توأمة من البنك تمكن موحدة قیاس أداة تطویر الى ضافةإ. األفراد للعمالء بالنسبة آخر نظام وجود  ھیئ

ة التصنیف ع الخارجی داخلي التصنیف م ك ال ا للبن ن م ن یمك اءإ م املة صورة عط ودة ش ك أصول لج ا البن ى وتوزیعھ دول عل  ج
ا الخاصة المال راس كفایة معدالت احتساب وبالتالي الداخلي، التصنیفات ا بھ ة للطرق وفق ذلكالمتقدم اس ، وك االت قی ر احتم  التعث

 .الجدیدة المحاسبیة للمعاییر وفقا االئتمان خسائر الحتساب األساسیة المتطلبات أحد تعد التي

زم ك ویلت ل البن ات بك ازل" متطلب اس" ب دل لقی ة مع ال رأس كفای الزم الم ة ال اطر لتغطی ان مخ ق االئتم ة وف ة الطریق  المعیاری
(Standardized Approach)  السعودي العربي النقد مؤسسة متطلبات كأحد. 

یم معیار إلى م2015 عام البنك وانتقل داخلي التقی ان لمخاطر ال د (Internal Rating Based / IRB) االئتم ي نجاحھ بع  تطویر ف
ع ینسجم بما االئتماني التصنیف نماذج قدرات ات م ازل" متطلب ام تطویر واستطاع ،"ب ال صحة من للتحقق خاص نظ ك واكتم  تل
 .وتدقیقھا النماذج

ة البنك أجرى م،2016 عام وفي دة جول ارات من جدی ة االختب تقلة، الدوری د المس ائج صحة من للتأك اذج نت اني التصنیف نم  االئتم
 .السعودي العربي النقد مؤسسة توقعات على المبنیة والنوعیة الكمیة وجوانبھا
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اني، القرار صنع في النماذج واستخدام لعمل الالزمة األساسیة التحتیة البنیة بإنشاء البنك قیام مع ذلك تزامن ك االئتم  خالل من وذل
ة إجراء مع لھا، المرجح والعائد للمخاطر دقیق قیاس على االعتماد ة مراجع دة المخاطر لسیاسات متزامن ان بالبنك المعتم  مدى لبی
 .االئتمان لمخاطر الداخلي التقییم معیار تطبیق ظل في االئتماني التصنیف وأنظمة توافقھا

 ً ة في منھ وسعیا ة التطورات مواكب اییر وإلحالل ،المالی بیة المع دة المحاس دیل  IFRS 9 الجدی ار عن كب الي المعی إن ،IAS 39 الح  ف
ة مراحل قطع البنك ة تطویر بھدف متقدم اني التصنیف أنظم تفادة وتعظیم االئتم ا، االس ة معدالت احتساب ألغراض منھ  احتمالی
د، وطویلة قصیرة لآلجال التعّثر ا األم د باعتبارھ ات أح ائر الحتساب الرئیسة المكون ان خس ة االئتم ي المتوقع ا سیكون والت  تطبیقھ

 .م2018 عام بدایة من اعتباراً 

اني التعثر احتمالیة معدالت باحتساب المتعلقة األعمال وضوابط قواعد ومواءمة وتطویر تحدید تم فقد ذلك عن فضالً  دیل االئتم  وتع
ة التكنولوجیة والحلول لیةاآل البرامج بتبني البنك قام وقد ،لذلك المالئم الحوكمة وھیكل األنشطة وتدفقات األصول تقییم أسس  الواجب

ً   IFRS 9 المحاسبي للمعیار وفقا عنھا واإلقرار المتوقعة االئتمان خسائر الحتساب  .السعودي العربي النقد مؤسسة لتوجیھات وطبقا

ة المراحل اعتماد في متقدمة مرحلة المخاطر إدارة حققت فقد األفراد، صعید على أما ق النھائی ار لتطبی یم معی داخلي التقی دم ال  المتق
AIRB  ع یتوافق بما" بازل“ لمعاییر الموافق ات م د مؤسسة متطلب ي النق اذج وتوظیف. السعودي العرب ة النم اس الخاصة الكمی  بقی
 .IFRS 9 المحاسبي للمعیار وفقا عنھا واإلقرار المتوقعة االئتمان خسائر الحتساب والتحصیل التعثر معدالت

 وإثراء البنك، لدى المعتمدة المخاطر إدارة أطر ضمن االئتمان مخاطر لقیاس خاصة األفراد لمصرفیة أھمیة المخاطر إدارة وأولت
وات العمالء وصول وتسّرع تسّھل التي الرقمیة االستراتیجیة تطبیق یكفل بما العمالء تجربة ي بالخدمات الخاصة االتصال لقن  الت
 .البنك یقدمھا

 : والسیولة السوق مخاطر

 القیم في التذبذب عن الناجمة والخصوم األصول ومخاطر السوق مخاطر ومراقبة قیاس عن مسؤولة والسیولة السوق مخاطر إدارة
دة المخاطر وحدود ھیكل إطار في السوق، أسعار في التغیر نتیجة المالیة لألدوات المستقبلیة النقدیة التدفقات أو العادلة  من الُمعتم
ا بمجال المتعلقة التقاریر بإعداد والسیولة السوق مخاطر إدارة وتقوم. البنك إدارة مجلس الھاإو عملھ ى دوري بشكل رس  الجھات ال
 .البنك في المعنیة

ر یرصد الذي للمخاطر المعرضة القیمة معیار ھو البنك في المعتمدة السوق مخاطر لقیاس األساسي المعیار إن ذب تغی  أسعار وتذب
درات لتحسین المتقدمة المعاییر من العدید یطّبق البنك فإن ذلك إلى باإلضافة البعض، ببعضھا التغیرات وعالقة السوق ة الق  التحلیلی

 في استراتیجیتھ على العمل یواصل البنك والزال ھذا. الحساسیة وتحلیل) التحمل( الجھد اختبارات فیھا بما السوق مخاطر إدارة في
ة المتطلبات أحدث لتطبیق  والسیولة السوق مخاطر إلدارة وأنظمتھ عملیاتھ تطویر ات بحسب التنظیمی د مؤسسة متطلب ي النق  العرب

 .المعین الزمني المدى حدود في السعودي

 : المالیة الجرائم مخاطر

ً  وتؤثر البنك قوة من تحققھا حال تقلل وقد وموظفیھا، المالیة المؤسسات على كبیراً  خطراً  المالیة الجرائم تشكل ھ على سلبا ي قدرت  ف
ال، وشركاء والعمالء، بالرقابة، المعنیة الجھات مع بھا یتمتع التي الثقة وتھز المصرفیة خدماتھ تقدیم ى باإلضافة األعم  تعریض إل

ً  بسمعتھ واإلضرار للخطر البنك وجود استمرار ً  محلیا ا ً . ودولی ا ك، من وانطالق ام خالل البنك حرص ذل ى م2017 ع  استكمال عل
 .المالي االحتیال مكافحة مراقبة نظام وتطویر لتحسین خطتھ

 :التشغیلیة المخاطر

ل اطر تمث غیلیة المخ زًءا التش ا ج ن مھًم ل م ي العم ات ف ة المؤسس د خاصة المالی ور بع و التط ریع والنم دمات الس  المصرفیة للخ
اة مناحي كافة غطت التي واالتصاالت المعلومات تكنولوجیا على واعتمادھا ة الحی ا التشغیلیة المخاطر تعریف ویمكن. الیومی  بأنھ

ك ي المخاطر تل ة تحدث الت دم نتیج ة ع ي فشل أو كفای ة العمل إجراءات ف راد أو الداخلی نظم أو األف ك أو ال  أسباب عن الناشئة تل
 مؤسسة تعلیمات تطبیق من التحقق على التشغیلیة المخاطر إدارة تعمل ھذا، وعلى. القانونیة المخاطر التعریف ھذا یشملو خارجیة

د ي النق أن السعودي العرب ة المخاطر بش ي القصور عن الناجم ات ف ة أو العملی ة أو األنظم ة البنی د البشریة، األخطاء أو التحتی  وق
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 أن كما. المخاطر على المبنیة التشغیلیة المخاطر إدارة وممارسات كفاءة لرفع خطتھ استمرار على م2017 عام خالل البنك حرص
ً  البنك  .المخاطر إلدارة الرئیسي النظام ترقیة اتفاقیة لتوقیع النھائیة المراحل في حالیا

 3 بازل لجنة توصیات من الثالثة الركیزة بموجب اإلفصاحات

ذه وسیتم نشر والنوعیة الكمیة اإلفصاحاتنشر عدد من  ،المعدلة) 3( بازل لجنة توصیات من الثالثة الركیزةتتطلب   اإلفصاحات ھ
 ال اإلفصاحات ھذهعلماً أن  ،السعودي العربي النقد مؤسسةتنفیذاً لتعلیمات   www.riyadbank.com االلكتروني البنك موقع على

 . الخارجیین البنك مراجعي قبل من المراجعة أو للفحص تخضع

  ):التحمل( الجھد اختبارات

ا ومدى البنك یزاولھا التي المصرفیة األنشطة جمیع شملت والتي المخاطر أنواع لكافة) التحمل( الجھد اختبارات البنك یطبق  تأثرھ
د وأطر سیاسات تطویر بعد وذلك اإلدارة مجلس إشراف  تحت وذلك واالقتصادیة المالیة بالمتغیرات ة وقواع ذا الخاصة الحوكم  بھ
ار ي. االختب ذا وف ار، ھ ون یراقب اإلط اع ب المعنی اطر إدارةقط اھج المخ د من ا الجھ ا وم ك، یتبعھ اظ وذل ى للحف اءة عل اذج كف  النم

 .الغرض لھذا الموضوعة

ى البنك تساعد التي والسیناریوھات االفتراضات من كبیر عدد باستخدام الجھد اختبارات إعداد ویتم یم إجراء عل ى والوصول تقی  إل
ھ ما المختلفة، ومحافظھ البنك أصول تواجھھا التي المحتملة للمخاطر متعمق فھم ا التحوط من یمكن  مستویات تجنیب خالل من لھ

 .والرقابیة اإلشرافیة الجھات من المطلوبة الكفایة معدالت تتعدى المال رأس من مناسبة
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   20:المالیة النتائج

ة شھًرا عشر االثني لفترة صافیة كأرباح ریـال ملیون3,946  الریاض بنك حقق ي المنتھی اع م2017 دیسمبر 31 ف % 18.1 بارتف
ة االقتصادیة والتحدیات المتغیرات ظل وفي .ریـال ملیون 3,342 بلغت والتي السابق العام من الفترة نفس عن  البنك استمر الراھن
 مقارنة ریـال ملیون46,370  االستثمارات بلغت حیث ،المالي مركزه على والمحافظة الرئیسة المصرفیة األنشطة على التركیز في

ً  والسلف القروض صافي سجل اآلخر الجانب وعلى .%2.7 قدره بارتفاع وذلك ریـال ملیون 45,157 بمبلغ دوداً  تراجعا  تبلغ مح
ـال ملیون 138,838 بلغت حیث% 2.8 نسبتھ ل ری ون 142,909 مقاب ـال ملی ام ری ابق، للع ع وبلغت الس  154,366 العمالء ودائ
ون 156,684 مقابل ریـال ملیون ـال ملی ام ری ك السابق للع دره بانخفاض وذل ا ،%1.5 ق ون 216,282 الموجودات بلغت فیم  ملی
  0.6 %. قدره بانخفاض وذلك السابق للعام ریـال ملیون217,619  مقابل ریـال

ي خالل ریـال ملیون 8,125 العملیات دخل إجمالي وبلغ ة شھًرا عشر االثن ي المنتھی ل م2017 دیسمبر 31 ف ون 7,702 مقاب  ملی
   %.5.5 قدره بارتفاع السابق العام من المماثلة للفترة ریـال

تثماریة التمویلیة منتجاتھ وتنوع البنك أصول متانة یعكس ومما ق البنك استطاع واالس اع تحقی ي ارتف  الخاصة العموالت صافي  ف
ة شھًرا عشر االثني خالل ریـال ملیون 5,935 بلغت التي ي المنتھی ل م2017 دیسمبر 31 ف ون 5,301 مقاب ـال ملی رة عن ری  الفت

  .ریـال 1.32 الفترة نفس خالل السھم ربحیة بلغت كما ،%12 قدره بارتفاع وذلك السابق العام من المماثلة

ي البنك أرباح صافي ارتفاع ویعزى ة شھًرا عشر لالثن ي المنتھی ى م2017 دیسمبر 31 ف اع إل الي ارتف ات دخل إجم  بنسبة العملی
 المتاجرة، غراضأ لغیر االستثمارات ومكاسب ،خاصةال العموالت من الدخل صافي ارتفاع إلى رئیسي بشكل ذلك ویرجع ،5.5%
ً  قابلھ دخل األخرى العملیات من الدخل انخفاض جزئیا ل من وال ا. العمالت تحوی ً  یعزى كم ى أیضا الي انخفاض إل  مصاریف إجم

ائر مخصصات وجود عدمو االئتمان خسائر مخصصات في االنخفاض إلى رئیسي بشكل ذلك ویرجع ،%4.4 بنسبة العملیات  خس
 .االستثمارات

 20 :السابقة السنة نتائج عن التشغیلیةالجوھریة في النتائج  الفروقات

لایر             ملیون  

 %التغیر نسبة التغیرات م2016 م2017 البیان

 %18.1 604 3,342 3,946 (الخسارة) الربح صافي

 %5.5  423 7,702 8,125 إجمالي دخل العملیات

 %12.0  634 5,301 5,935 صافي دخل العموالت الخاصة

 %18.9  0.21 1.11 1.32 السھم ربحیة

 (%0.6) )1,337(  217,619 216,282 الموجودات إجمالي

 %2.7  1,213 45,157 46,370 االستثمارات

 (%2.8) )4,071(  142,909 138,838 والسلف القروض محفظة

 (%1.5) )2,318(  156,684 154,366 العمالء ودائع
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  18 :لخص لنتائج البنك المالیة خالل السنوات الخمس الماضیةم

 :الموحدة المالي المركز قائمة بنودألھم  تحلیلما یلي یأ) ف

ریـال ملیون            

 م2013 م2014 م2015 م2016 م2017 البیان

      الموجودات

 25,372 29,231 29,839 25,829 27,876 النقد ومؤسسة البنوك لدى وأرصدة نقدیة

  131,524 133,820 145,066 142,909 138,838 صافي والسلف، القروض

  43,733 47,148 44,765 45,157 46,370 صافي االستثمارات،

  2,100 2,098 2,153 2,107 1,987 أخرى وعقارات ومعدات ممتلكات

  2,517 2,292 1,493 1,617 1,211 أخرى موجودات

 205,246 214,589 223,316 217,619 216,282 الموجودات إجمالي

      المطلوبات

 7,582 3,791 4,500 8,837 7,056 البنوك لدى أرصدة

 153,934 164,806 167,853 156,684 154,366 العمــالء ودائـع

 10,060 10,655 14,668 15,126 16,237 أخرى مطلوبات

 33,670 35,337 36,295 36,973 38,623 المساھمین حقوق

 .الحالیة الفترة تصنیفات مع تتماشى كي المقارنة أرقام بعض تصنیف أعید* 
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 الموحدة: الدخل قائمة بنود ألھم تحلیل یلي فیما)  ب

 ملیون ریـال       

 م2013 م2014 م2015 م2016 م2017 البیان

 7,103 8,032 8,005 7,737 8,148 الزمیلة الشركات أرباح في البنك حصة وصافي العملیات دخل إجمالي

 3,156 3,680 3,956 4,395 4,202 العملیات مصاریف إجمالي

 3,947 4,352 4,049 3,342 3,946  الربح صافي

 1.32 1.45 1.35 1.11 1.32 ) سعودي ریـال( السھم ربح

 .الحالیة الفترة تصنیفات مع تتماشى كي المقارنة أرقام بعض تصنیف أعید *

  19 التابعة والشركات البنك یراداتجمالي إإل الجغرافي التحلیل 

الي بلغ دخل إجم رة ال ة للفت ي المنتھی ات من م2017 دیسمبر 31 ف ة داخل عملی غ المملك ون10,364  مبل ـال ملی  خارج ومن  ،ری
  .ریـال ملیون 1,069  مبلغ المملكة

 : المملكة داخل من  التابعة وشركاتھ البنك إیرادات إلجمالي الجغرافي التحلیل

           لایر ملیون

 السنة
 من اإلیرادات إجمالي السعودیة العربیة المملكة داخل

 الشرقیة المنطقة الوسطى* المنطقة الغربیة المنطقة المملكة داخل

 10,364  1,463              7,043              1,858             م2017

 بقطاع مرتبطة ولیست ریـال ملیون 3,790 بلغت والخزانة االستثمار قطاع تخص مركزیة استثمارات إیرادات الوسطى للمنطقة المحدد المبلغ یتضمن *
 .فصلھا یمكن ال أخرى بمناطق صلة ذات إیرادات یتضمن كما المملكة، داخل محدد جغرافي
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 : المملكة خارج من  التابعة وشركاتھ البنك إیرادات إلجمالي الجغرافي التحلیل

         لایر ملیون

 السنة

 المملكة خارج
 اإلیرادات إجمالي
 خارج من

 المملكة

 مجلس دول
 التعاون

 الشرق ومنطقة
 األوسط

 الشمالیة أمریكا أوروبا
 والالتینیة

 شرق جنوب
أخرى مناطق آسیا

 1,069 29 17 595 258 170 م2017

 24 األرباح توزیعات

 :المساھمین على األرباح توزیع عند التالیة السیاسات ویتبع العالقة، ذات الساریة باألنظمة البنك یلتزم

ا ُیقتطع )أ  بتھ م ن% 25 نس اح م وین الصافیة األرب اطي لتك امي االحتی وز. النظ اع وقف ویج ى االقتط ا مت غ م وع بل  مجم
 .المدفوع المال رأس مقدار االحتیاطي

اح توزع العامة، الجمعیة وإقرار اإلدارة مجلس توصیات على بناءً   )ب  ررة األرب ى المق اح من المساھمین عل  الصافیة األرب
 .أسھمھ عدد حسب كل

اح توزیعات االستراتیجیة البنك توجھات تحدد )ج  ة األرب اح وتظھر والسنویة المرحلی اني للنصف المقترحة األرب  ضمن الث
 .اإلدارة مجلس توصیات العامة الجمعیة تقر أن إلى المساھمین، حقوق

 :یلي كما األرباح توزیعات تكون بأن اإلدارة مجلس أوصى وقد

)لایر ألف(                       

 م2016 عام من المبقاة األرباح 2,604,039

 م2017 عام ربح صافي 3,945,996

 المجمـــــوع 6,550,035

 :كالتالي وتوزیعھا تخصیصھا یتم 

 الشرعیة الزكاة مخصص 500,000

 م2017 لعام األول النصف عن المساھمین على الموزعة النقدیة األرباح 1,050,000

 م2017 لعام الثاني النصف عن المساھمین علىالنقدیة المقترح توزیعھا  األرباح 1,140,000

 النظامي االحتیاطي إلى المحول 986,499

 م2017 لعام المبقاة األرباح 2,873,536
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ة 35 بواقع األول النصف عن م16/07/2017 في المساھمین على األرباح بتوزیع قام قد البنك وكان د للسھم ھلل ا. الواح  الجزء أم
اني النصف عن المساھمین على توزیعھا المقترح األرباح من المتبقي ام من الث ـع م2017 ع ة 38 بواقـ ـم الواحد، للسھم ھلل  فسیت
ـال، ملیون 2,190 مبلغ م2017 العام كامل عن التوزیعات إجمالي بذلك لیبلغ العامة، الجمعیة من إقراره حال في توزیعھ ع ری  بواق
 .الزكاة خصم بعد وذلك ،للسھم اإلسمیة القیمة من% 7.3 یعادل بما الواحد للسھم ھللة 73

 للبنك يالتصنیف االئتمان

 وكالة التصنیف  طویل األجل قصیر األجل  النظرة المستقبلیة

 فیتش -F2 A مستقرة

 كابیتال انتلیجنس +A1 A مستقرة

 ستاندرد أند بورز +A-2 BBB مستقرة

  27 المصدرة الدین وسندات التمویل

ل بتبادل الطبیعیة تعامالتھ سیاق في البنك یقوم راض تموی وال واقت ع األم وك م د ومؤسسة البن ي النق ك ،السعودي العرب  حسب وذل
 .للبنك الموحدة المالیة القوائم في مالئم نحو على إثباتھا ویتم السوق في علیھا المتعارف العمولة معدل

م ال ت ة إكم رح عملی اص ط كوك خ ة لص ة أولی ون 4,000 بقیم ـال ملی ة( ری ون آالف أربع ـال ملی عودي ری اریخ) س  بت
غ. الخامسة السنة نھایة في باستردادھا البنك أحقیة مع سنوات 7 استحقاقھا ومدة م،2013/11/06 ة وتبل ا التكلف ایبور علیھ ة س  ثالث

ة لصكوك خاص طرح تم كما. أساس نقطة 0.68+أشھر اریخ ثانوی ة  م2015/06/24 بت ون 4,000 بقیم ـال ملی ة( ری  آالف أربع
رة، )سعودي ریـال ملیون ة) سنوات عشر( استحقاق ولفت د لالسترداد قابل غ سنوات خمس  مضي بع ة  وتبل ى التكلف  الصكوك عل
ذه من البنك ویھدف  .نقطة 115+  أشھر ستة سایبور ى اإلصدارات ھ ع إل ل مصادر تنوی دد التموی تحقاقاتھا وم م اس  مصادر ودع
 .التمویل

 :مایلي البنك یؤكد كما

 23. التابعة الشركات قبل من مصدرة دین أدوات یوجد ال 
 27 .التابعة الشركات على مستحقة آلجل قروض یوجد ال 
م  نح أو یصدر ل ك یم ن أدوات أي البن ة دی ل قابل ة أوراق أي أو للتحوی ة مالی ذكرات أو تعاقدی وق م اب حق وق أو اكتت  حق

 28. م2017 خالل مشابھة
م  در ل نح أو یص ك یم وق أي البن ل حق اب أو تحوی ب اكتت ن أدوات بموج ة دی ل، قابل ة أوراق أو للتحوی ة، مالی  أو تعاقدی

  29.  م2017 خالل مشابھة حقوق أي أو اكتتاب، حق مذكرات
   30 .لالسترداد قابلة دین أدوات ألي إلغاء أو شراء أو استرداد بأي التابعة شركاتھ أو البنك یقم لم 

 استخداماتھا وتفاصیل البنك قبل من بھا المحتفظ الخزینة أسھم عن اإلفصاح

 .خزینة أسھمأي ب البنك یحتفظ ال
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   21المتبعة المحاسبة معاییر

ً  مراجعي حسابات البنك قبل من مراجعتھا ویتم المالیة قوائمھ بإعداد البنك یقوم ة للمؤسسات المحاسبیة للمعاییر طبقا  الصادرة المالی
ا ،المحاسبیة للمعاییر الدولي المجلس عن الصادرة الدولیة التقاریر ومعاییر السعودي العربي النقد مؤسسة من د كم ھ البنك یع  قوائم

ع لتتماشى المالیة ام م ة نظ وك مراقب ة الشركات نظامو البن ة عن و. بالمملك ات جوھری ك أي اختالف د ھنال اییر المحاسبة ال توج مع
  الصادرة عن الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین.

ة إدارة مجلس إقرار المتضمن م11/02/2014 تاریخب القانونیین للمحاسبین السعودیة الھیئة قرار إلى اإلشارة تجدر  السعودیة الھیئ
تكمالھا اعتماد بعد واحدة دفعة الدولیة المحاسبیة المعاییر لتطبیق القانونیین للمحاسبین ة من اس انونیین للمحاسبین السعودیة الھیئ  الق

رات عن المعدة المالیة القوائم على ة الفت ي المالی یم م،01/01/2017 ف ة وتعم ة السوق ھیئ اریخ المالی  المتضمن م21/08/2016 بت
ى للتحول المواكبة المراحل عن باإلفصاح المالیة السوق في المدرجة الشركات إلزام اییر إل بیة المع ة، المحاس ى الدولی ر عل ك إث  ذل
َدة المالیة قوائمھ بأن م31/08/2016األربعاء بتاریخ  تداول – السعودیة المالیة السوق شركة موقع على أعلن قد البنك فإن ً  ُمع ا  طبق

 .المعاییر ھذه تطبیق إثر المالیة القوائم على تأثیر أي دال یوج وبالتالي ، (IFRS) الدولیة المحاسبة لمعاییر

  37النظامیة  المدفوعات

 :أدناه بالبیان وارد ھو ما عدا م2017 عام عن السداد مستحقة نھائیة نظامیة مدفوعات البنك على توجد ال

 (ألف ریـال)                                                                                              

 بیان
 م2017

 المستحق المسدد

 )تقدیري( 98,650 - الهیئة العامة للزكاة والدخل –الزكاة الشرعیة 

 - 3,700 ضرائب تحملها البنك نیابة عن بعض الجهات غیر المقیمة (حسب شروط التعاقد)

 - 31,916 ضرائب مستحقة على فروع البنك الخارجیة لصالح الجهات الرسمیة خارج المملكة

  96,255 للتأمینات االجتماعیةالمؤسسة العامة 

 - 410.5 رسوم مكتب العملو  تكالیف تأشیرات وجوازات

  11,827 *أي مدفوعات نظامیة أخرى

 .)علم شركة من البیانات وتوفیر اللوحات، ورسوم التجاري وسجل تراخیص اصدار/تجدید( حكومیة رسوم *
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 9العقوبات والجزاءات النظامیة  

 :النقد العربي السعودي الجزائیة مؤسسة قرارات

 

 السنة المالیة الحالیة
 م2017 

إجمالي مبلغ  موضوع المخالفة
الغرامات المالیة 
 باللایر السعودي

عدد القرارات 
 الجزائیة

         
1,569,500  9 

 اإلشرافیة المؤسسة تعلیمات مخالفة

             
128,000  1 

 العمالء بحمایة الخاصة المؤسسة تعلیمات مخالفة

             
195,000  1 

 األمــوال غســل مكافحــة فــي الواجبــة العنایــة ببــذل الخاصــة المؤسســة تعلیمــات مخالفــة
 االرهاب وتمویل

             
110,000  3 

 البیع نقاط وأجهزة االلي الصرف أجهزة أداء بمستوى الخاصة المؤسسة تعلیمات مخالفة

 :أو التنظیمیة أو القضائیة األخرى اإلشرافیةالنظامیة المفروضة من الجھات  العقوبات والجزاءات

 
 مبلغ إجمالي
 المالیة الغرامات

 بالریال
 السعودي

 عدد
 الجھة المخالفة تصنیف الغرامات

ة 1 160,000 دم مخالف ة  ع اض المالی ركة الری زام ش اتالت ة بتعلیم ل مكافح وال غس  االم
  االرھاب وتمویل

ة وق ھیئ  الس
 المالیة

ة 1 10,000 دم مخالف زام ع ركة الت اض ش ة الری ربط المالی ابات ب تثماریة الحس  االس
ا ع لعمالئھ اباتھم م ة حس دم البنكی ع وع الء حسابات من تثماریة العم  من االس
  بأسمائھم مسجلة لیست بنكیة حسابات من مالیة حواالت استقبال

ة وق ھیئ  الس
 المالیة

ة 1 10,000 دم مخالف زام ع ة  الت اض المالی ركة الری ةش ي بالمھل ت الت خاص منح  لألش
رخص م الم ل لھ ة لنق ات ملكی ة المؤسس ي الفردی دات ف نادیق وح  الص
 لھم المرخص شخاصاأل لدى خرىأ استثماریة منتجات يوأ االستثماریة

ة وق ھیئ  الس
 المالیة

ة  ف اليأجھزة صرورخص مواقع لوحات   اترسوم غرام 10 1,970,800 ة منطق أمان
 الریاض

ات    36 124,200 أمان
اتو  جھ

 أخرى حكومیة
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  34 & 33 المعامالت مع األطراف ذات العالقة

ة  ویوضح امالت األطراف ذات العالق االبیان التالي األرصدة الناتجة عن مع ي  كم ي تمت خالل دورة م 2017دیسمبر  31ف والت
ً  ،أعمال البنك العادیة  الشركات: حوكمةذات العالقة في المادة األولى من الئحة  األطرافلتعریف  وفقا

 بآالف الریـاالت  

 اإلجمالي البیان

  8,773,545  قروض وسلف 

  33,265,339  ودائع العمالء

  3,747  بالقیمة العادلة)المشتقات (

  5,818,398  التعھدات وااللتزامات المحتملة (غیر قابلة للنقض) 

  503,159  دخل عموالت خاصة 

  379,040  مصاریف عموالت خاصة 

  88,178  دخل األتعاب والعموالت، صافي 

 107,353 مصاریف تشغیلیة متنوعة
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 فیھا یمتلك والتي البنك لحساب تتم التي والعقود األعمال من مجموعة العالقة ذات األطراف مع المعامالت تتضمن
 :التالي الشكل على وھي فیھا مباشرة مصلحة اإلدارة مجلس أعضاء السادة

 العقد قیمة
 السنویة

 )سعودي لایر(

 ذو الطرف اسم المالك العقد مدة
 العالقة

 العقد طبیعة

 من إلى

ة 25/12/2014 24/12/2017 284,000 ة المؤسس ات العام  للتأمین
 االجتماعیة

س اإلدارة  و مجل عض
راھیم  ادر إب ید/ ن الس
دى  ل ل وھیبي یعم ال

ة ة المؤسس ات العام  للتأمین
ة ل  االجتماعی وممث

دى  ة ل س المؤسس مجل
 اإلدارة

ار ع إیج ع ألرب  مواق
راف ي ص دة آل  3 لم
 - العلیا ابراج في سنوات
 الریاض

ة 14/10/2015 10/09/2018 900,000 ة المؤسس ات العام  للتأمین
 االجتماعیة

س اإلدارة  و مجل عض
راھیم  ادر إب ید/ ن الس
دى  ل ل وھیبي یعم ال
ات  ة للتأمین ة العام المؤسس
ل  ة وممث االجتماعی

دى  ة ل س المؤسس مجل
 اإلدارة

ار ر إیج رع مق ارع ف  ش
تین ارض 286 الس  للمع

م  -) 1,2,3,5( رق
 الریاض

ة 15/10/2013 15/10/2018 877,800 ة المؤسس ات العام  للتأمین
 االجتماعیة

س اإلدارة  و مجل عض
راھیم  ادر إب ید/ ن الس
دى  ل ل وھیبي یعم ال
ات  ة للتأمین ة العام المؤسس
ل  ة وممث االجتماعی

دى  ة ل س المؤسس مجل
 اإلدارة

ار ز إیج رفیة مرك  المص
ة ین 255 الخاص  للمكتب

دور) 2,3( ي بال  االرض
ي راج ف ا أب  - العلی

 الریاض

ة 13/03/2013 18/01/2018 5,198,000 ة المؤسس ات العام  للتأمین
 االجتماعیة

س اإلدارة  و مجل عض
راھیم  ادر إب ید/ ن الس
دى  ل ل وھیبي یعم ال
ات  ة للتأمین ة العام المؤسس
ل  ة وممث االجتماعی

دى  ة ل س المؤسس مجل
 اإلدارة

ار ر إیج ى مق  اإلدارة مبن
 الریاض - العامة

ة 22/12/2013 10/03/2019 1,079,210 ة المؤسس ات العام  للتأمین
 االجتماعیة

س اإلدارة  و مجل عض
راھیم  ادر إب ید/ ن الس
دى  ل ل وھیبي یعم ال
ات  ة للتأمین ة العام المؤسس
ل  ة وممث االجتماعی

دى  ة ل س المؤسس مجل
 اإلدارة

ار ب إیج دور مكات  بال
ي زانین األرض  والمی

روات إلدارة ق الث  وفری
اث ة األبح ركة التابع  لش
اض ة الری ي المالی  ف

   الریاض - العلیا أبراج

ة 10/09/2014 10/09/2019 6,742,601 ة المؤسس ات العام  للتأمین
 االجتماعیة

س اإلدارة  و مجل عض
راھیم  ادر إب ید/ ن الس
دى  ل ل وھیبي یعم ال
ات  ة للتأمین ة العام المؤسس
ل  ة وممث االجتماعی

دى  ة ل س المؤسس مجل
 اإلدارة

ار دد إیج س ع  أدوار خم
ي راج ف ا اب اع(  العلی  قط

ة ات تقنی  -) المعلوم
 الریاض
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 العقد قیمة
 السنویة

 )سعودي لایر(

 ذو الطرف اسم المالك العقد مدة
 العالقة

 العقد طبیعة

 من إلى

ة 08/01/2016 07/01/2021 8,631,359 ة المؤسس ات العام  للتأمین
 االجتماعیة

س اإلدارة  و مجل عض
راھیم  ادر إب ید/ ن الس
دى  ل ل وھیبي یعم ال
ات  ة للتأمین ة العام المؤسس
ل  ة وممث االجتماعی

دى  ة ل س المؤسس مجل
 اإلدارة

ار دد إیج بعة ع  أدوار س
أبراج ا ب اع( العلی  قط
 الریاض -) العملیات

و السعودیة االتصاالت شركة 14/12/2017 13/12/2018 1,800,000 س عض  اإلدارة مجل
ید د/ الس ن محم الل ب  ط

اس و النح س عض  بمجل
   الشركة إدارة

د دیم عق ائل تق  رس
ة المجموعات  عن الذھبی

ق ز طری ال مرك  ارس
 )SMSC( الرسائل

 السعودیة االتصاالت شركة 18/12/2016 17/12/2019 9,434,880

 

و س عض  اإلدارة مجل
ید د/ الس ن محم الل ب  ط

اس و النح س عض  بمجل
   الشركة إدارة

ة دیم اتفاقی دمات تق  خ
بكة یة الش  االفتراض
ة ول الخاص  ببروتوك
 االنترنت

 العیسى محمد عبدهللا/ السید موبایلي - اتصاالت اتحاد شركة 01/06/2015 31/05/2018 2,847,000
ب یس نائ س رئ  إدارة مجل

 الشركة

رامج ة ب وفیر حمای  لت
ة غ) DWDM( تقنی  بمبل

دة لایر 8,541,000  لم
 سنوات ثالث
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 بیانات المنشآت الصغیرة والمتوسطة ومتناھیة الصغر عن اإلفصاح

 :النوعي اإلفصاح -1

د التعریف) أ ة والمتوسطة الصغیرة للمنشآت المعتم ادرات وأي الصغر ومتناھی ذھا مب ك اتخ دعم البن ذه ل  المنشآت ھ
 :الموظفین عدد إلى إضافة

ق ك تصنیف یتف ع ةعام بصورة اضیالر بن ات م ة تعریف د مؤسس ي النق ة  السعودي العرب للمنشآت الصغیرة والمتوسطة ومتناھی
 . البیانات توافر حسب مختلفة معاییر إلى التصنیف ویستندالصغر. 

 :الصغر متناھیة المنشآت

 .الفروع طریق عن الصغر متناھیة المنشآت بخدمة األفراد قطاع یقوم

 :الصغیرة المنشآت

ي  .قطاع الشركات بإدارة المعامالت مع ھذه الفئة من المنشآت في "الناشئة األعمال" تقوم وحدة دد الموظفین ف غ ع دیسمبر  31وبل
 موظف. 80م  2017

 :المتوسطة المنشآت

ة من المنشآت "التجاریة المصرفیة"  إدارةتقوم  ذه الفئ ع ھ امالت م إدارة المع ي قطاع الشركات ب ي  .ف دد الموظفین ف غ ع  31وبل
 موظف. 67م  2017دیسمبر 

 :م2017لعام  والموظفین للعمالء المقدمة العمل وورش التدریب مبادرات) ب

 114 للموظفین المقدمة التدریب أیام عدد

 - للعمالء المقدمة التدریب أیام عدد
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 :الكمي اإلفصاح -2

 بآالف الریاالت السعودیة

 متناھیة م2017
 الصغر

 اإلجماليالمتوسطة الصغیرة

6,723,9787,377,017 639,184 13,855 بنود داخل المیزانیة – والمتوسطة الصغیرة للمنشآت القروض

ة  – القروض للمنشآت الصغیرة والمتوسطة ة (القیم ود خارج المیزانی بن
 اإلسمیة)

402,566 1,322,5077,709,3979,434,470

الي داخل المیزانیة القروض  للمنشآت الصغیرة والمتوسطة كنسبة من إجم
 داخل المیزانیة القروض

0.01% 0.45% 4.77% 5.23% 

 إجمالي من كنسبة والمتوسطة الصغیرة للمنشآتخارج المیزانیة  القروض
 خارج المیزانیة القروض

0.5% 1.6% 9.1% 11.1% 

 23,667 13,842 7,069 2,756 (داخل وخارج المیزانیة) القروض عدد

 4,416 1,167 1,721 1,528 (داخل وخارج المیزانیة) القروض عمالء عدد

 3,226 - 3,226 - (داخل وخارج المیزانیة) "كفالة" برنامج من المضمونة القروض عدد

 814,351 - 814,351 - (داخل وخارج المیزانیة) "كفالة" برنامج من المضمونة القروض إجمالي

 بآالف الریاالت السعودیة

متناھیة  م2016
 الصغر

 اإلجماليالمتوسطة الصغیرة

6,892,7017,557,940 628,184 37,055 بنود داخل المیزانیة – والمتوسطة الصغیرة للمنشآت القروض

ة  – القروض للمنشآت الصغیرة والمتوسطة ة (القیم ود خارج المیزانی بن
 اإلسمیة)

424,075 1,449,9968,019,5319,893,602

الي داخل المیزانیة القروض  للمنشآت الصغیرة والمتوسطة كنسبة من إجم
 داخل المیزانیة القروض

0.03% 0.43% 4.74% 5.19% 

 إجمالي من كنسبة والمتوسطة الصغیرة للمنشآتخارج المیزانیة  القروض
 خارج المیزانیة القروض

0.5% 1.5% 8.6% 10.6% 

 22,880 13,749 6,490 2,641 (داخل وخارج المیزانیة) القروض عدد

 4,297 1,183 1,570 1,544 (داخل وخارج المیزانیة) القروض عمالء عدد

 2,465 - 2,465 - (داخل وخارج المیزانیة) "كفالة" برنامج من المضمونة القروض عدد

 713,320 - 713,320 - (داخل وخارج المیزانیة) "كفالة" برنامج من المضمونة القروض إجمالي



 
 

 

 م2017اإلدارة لعام تقریر مجلس                                                                 بنك الریاض
  

32 

 لھ التابعة واللجان اإلدارة مجلس أعضاء

  4 & 3: البنك إدارة مجلس

 دورتھ في اإلدارة مجلس ویضم. سنوات ثالث كل العامة الجمعیة تنتخبھم أعضاء، عشرة من مؤلف إدارة مجلس البنك إدارة یتولى
ة ة الحالی تقلین أعضاء أربع تة مس ر أعضاء وس ذیین غی ا تنفی ات وفًق واردة للتعریف ادة ال ى بالم ن األول ة م ة الئح ركات حوكم  الش
 المجلس جلسات حضور نسبة وبلغت جلسات، ثمان م2017 عام خالل المجلس جلسات عدد وبلغ. المالیة السوق ھیئة عن الصادرة
 .%96 أصالةً  الحضور نسبة وتبلغ غیره، عن وكالةً  حضر من االعتبار في أخًذا ،100%

نیف ویة تص اءأل العض س عض ویات اإلدارة مجل ي والعض ك ف ركات البن اھمة والش ة المس ل( المدرج ة داخ ، )المملك
  :ومؤھالتھم وخبراتھم

العضویات في  الحالیة الوظائف السابقة الوظائف المؤھالت
الشركات 

المساھمة 
المدرجة 

(داخل 
 المملكة)

العضویات 
 في البنك

تصنیف 
 العضویة

 اسم العضو

 إدارة ماجستیر
 المشروعات

 جامعة - الھندسیة
 میثودیست سوثیرن

 المتحدة الوالیات -
 االمریكیة

 الھندسة بكالوریوس
 جامعة – الصناعیة
 میثودیست سوثیرن

 المتحدة الوالیات -
 االمریكیة

 شركة - االدارة مجلس رئیس
  العربیة اسمنت

 - االدارة مجلس رئیس
 للرعایة الوطنیة الشركة
  الطبیة

 شركة - االدارة مجلس رئیس
  االسمنت منتجات صناعات

 شركة - اإلدارة مجلس عضو
  لالستثمار جدوى

 مدارس - االدارة مجلس عضو
 فیصل الملك

 -رئیس مجلس إدارة  
مكتب عبدهللا محمد 
العیسى (مھندسون 

 استشاریون)

 - الرئیس التنفیذي
 شركة أصیلة لالستثمار

 دور شركة
رئیس  - للضیافة

 مجلس اإلدارة

 اتحاد شركة
 االتصاالت
نائب  - (موبایلي)

رئیس مجلس 
 اإلدارة 

السعودیة  الشركة
للصناعات 

 األساسیة (سابك)
عضو مجلس  -

 اإلدارة 

 التعدین شركة
 السعودیة العربیة

عضو - (معادن)
 مجلس اإلدارة 

مجلس  رئیس
 اإلدارة

 رئیس
 مجموعة
 التخطیط

 االستراتیجي

 عبدهللا مستقل
 محمد
 ىالعیس
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العضویات في  الحالیة الوظائف السابقة الوظائف المؤھالت
الشركات 

المساھمة 
المدرجة 

(داخل 
 المملكة)

العضویات 
 في البنك

تصنیف 
 العضویة

 اسم العضو

 التنفیذیین برنامج
 جامعة - اإلداریین
 الوالیات - ھارفارد
 األمریكیة المتحدة

 إدارة بكالوریوس
 واقتصاد أعمال

عدد من برامج 
االدارة والمالیة في 
العدید من الجامعات 
والمؤسسات الدولیة 

  والداخلیة

 شركة - دارةاإل مجلس رئیس
 للتأمین السعودیة أرامكو

 "ستیلر"

 شركة لخزینة السابق األمین
 السعودیة العربیة الزیت

 "ارامكو"

 شركة في لجان ورئیس عضو
 تابعة شركات عدة أرامكو وفي

 السعودیة ارامكو لشركة
 داخل المشتركة والشركات

 وترك المملكة وخارج
 التقاعد بعد العضویة

 رئیس نائب یوجد ال 
 اإلدارة مجلس

 لجنة رئیس
 المراجعة

عضو لجنة 
 إدارة المخاطر

 جمال مستقل
 عبدالكریم
 الرماح

 إدارة بكالوریوس
 التجارة كلیة - اعمال
 – األعمال وإدارة

 بریطانیا - برستول

 االتحاد - اإلدارة مجلس عضو
 التعاوني للتامین التجاري

 

 مجلس رئیس نائب
 النھلة - المدیرین
 والمقاوالت للتجارة

 مجلس رئیس نائب
 ساماكو - المدیرین

 مجلس رئیس نائب
 النھلة - المدیرین
 العمراني للتطویر

 مجلس رئیس نائب
 االمین - المدیرین
 للتطویر الممیزة
 العمراني

 مجلس رئیس نائب
 االمین - المدیرین
 لالستثمار الممیزة
 العقاري

 مجلس رئیس نائب
 السیارات- المدیرین
 )فاست( السریعھ

 - اإلدارة مجلس رئیس
 لالتصاالت سمایل
 افریقیا

 - اإلدارة مجلس عضو
 مصر كوست جولدن

 عضو ال یوجد
 مجموعة
 التخطیط

 االستراتیجي

غیر 
 تنفیذي

 ابراھیم
حسن 
 شربتلي
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العضویات في  الحالیة الوظائف السابقة الوظائف المؤھالت
الشركات 

المساھمة 
المدرجة 

(داخل 
 المملكة)

العضویات 
 في البنك

تصنیف 
 العضویة

 اسم العضو

  - اقتصاد ماجستیر
 جنوب جامعة

 الوالیات - كالیفورنیا
 االمریكیة المتحدة

 إدارة بكالوریوس
 جامعة - اعمال

 - الحكومیة بورتالند
 المتحدة الوالیات
 االمریكیة

 بنك - التنفیذي الرئیس
  الریاض

 رویال - اإلدارة مجلس رئیس
 للتأمین آالینس صن ان
 البحرین - )االوسط الشرق(

 – المدیرین مجلس عضو
  المالیة الریاض شركة

  

 اللجنة عضو یوجد ال 
 التنفیذیة

عضو لجنة 
الترشیحات 
 والمكافآت

عضو 
مجموعة 
التخطیط 

 االستراتیجي

غیر 
 تنفیذي

 طالل
ابراھیم 
 القضیبي

 االدارة برنامج
 اعمال إدارة المتقدمة

 - ھارفرد جامعة -
 المتحدة الوالیات

االمریكیة (برنامج 
 تدریبي)

 إدارة بكالوریوس
 جامعة - دولیة اعمال
 الوالیات -  اوھایو
 االمریكیة المتحدة

 شركة - االدارة مجلس رئیس
  السعودیة السیاحیة الشیكات

 - االدارة مجلس رئیس نائب
   كابیتال الفرنسي السعودي

 البنك - اإلدارة مجلس عضو
 الفرنسي السعودي

 - االدارة مجلس عضو
 سوفیتكو

 الیانز - اإلدارة مجلس عضو
 للتأمین الفرنسي السعودي
  التعاوني

 شركة - اإلدارة مجلس عضو
 للتملیك االمثل

 شركة - االدارة مجلس عضو
  الفرنسي السعودي كام

 شركة - اإلدارة مجلس عضو
  تداول الفرنسي

 الشركة - اإلدارة مجلس عضو
 للتأمین الفرنسیة السعودیة
   الیانز التعاوني

 السعودیة الشركة 
 واألدوات للعدد

رئیس  -  (ساكو)
 مجلس اإلدارة

 اللجنة رئیس
 التنفیذیة

عضو 
مجموعة 
التخطیط 

 االستراتیجي

غیر 
 تنفیذي

 عبدالرحمن
 جاوهأمین 
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العضویات في  الحالیة الوظائف السابقة الوظائف المؤھالت
الشركات 

المساھمة 
المدرجة 

(داخل 
 المملكة)

العضویات 
 في البنك

تصنیف 
 العضویة

 اسم العضو

 االدارة برنامج
 جامعة - التنفیذیة
 الوالیات - متشجن
 االمریكیة المتحدة

 محاسبة بكالوریوس
 سعود الملك جامعة -

 المراجعة لجنة عضو
 العامة المؤسسة  - والمخاطر
 للتقاعد

 - الفروع مصرفیة عام مدیر
   االنماء مصرف

 المنطقة لفروع االقلیمي المدیر
 سامبا مجموعة - الوسطى
  المالیة

 المصرفیة المعامالت رئیس
 - السریعة التحویالت وفروع

  المالیة سامبا مجموعة

 الموارد عام مدیر نائب
 سامبا مجموعة البشریة
  المالیة

 مجموعة - للمنتجات اول مدیر
  المالیة سامبا

 مجموعة - مدیر/منتج مسؤول
  المالیة سامبا

 العامة المؤسسة محافظ
 للتقاعد

 - اإلدارة مجلس عضو
 االستثمارات شركة
  الرائدة

 أعمال شركة
 والطاقة المیاه
 الدولیة

 – )أكواباور(
عضو مجلس 

 اإلدارة

 السعودیة الشركة
 للصناعات
 (سابك) األساسیة

عضو مجلس  –
 اإلدارة

 طیبة شركة
عضو  – القابضة

 مجلس اإلدارة

 االتصاالت شركة
 – السعودیة

عضو مجلس 
 اإلدارة

 عضو
 مجموعة
 التخطیط

 ياالستراتیج

غیر 
 تنفیذي

 طالل محمد
 النحاس

 

 

 

 

 اعمال ادارة ماجستیر
 إدوارد سانت جامعة

 الوالیات أوستن -
 االمریكیة المتحدة

 إدارة بكالوریوس
 جامعة - صناعیة
 للبترول فھد الملك

 والمعادن

 الصناعیة المشاریع عام مدیر
 الحسین شركات مجموعة -

  والعفالق

 المدیرین مجلس رئیس
 شركات مجموعة -

  والعفالق الحسین

 لجنة رئیس ال یوجد
 المخاطر إدارة

عضو اللجنة 
 التنفیذیة

 

 محمد مستقل
عبدالعزیز 

 العفالق
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العضویات في  الحالیة الوظائف السابقة الوظائف المؤھالت
الشركات 

المساھمة 
المدرجة 

(داخل 
 المملكة)

العضویات 
 في البنك

تصنیف 
 العضویة

 اسم العضو

 إدارة ماجستیر
 جامعة - االعمال
- میتشغان وسترن
 المتحدة الوالیات
 االمریكیة

 االدارة برنامج
 جامعة - المتقدمة
 الوالیات - ھارفرد
 االمریكیة المتحدة

 اإلدارة برنامج
 جامعة - التنفیذیة
 الوالیات میتشغان
 األمریكیة المتحدة

االدارة برنامج 
االستراتیجیة البنكیة 

 إیرلندا -

 لغة بكالوریوس
 جامعة - إنجلیزیة
 بن محمد اإلمام
 سعود

 شركة - اإلدارة مجلس عضو
 - السفن إلدارة االوسط الشرق
 دبي

 - اإلدارة مجلس عضو
NSCSA – بالتیمور - 
 االمریكیة المتحدة الوالیات

 شركة - اإلدارة مجلس عضو
 السائبة البضائع لنقل البحري

 الشركة - اإلدارة مجلس عضو
 للزجاج المتحدة العربیة
 المسطح

 الشركة - دارةاإل مجلس عضو
 الكیماویات لنقل الوطنیة

 اإلدارة مجلس عضو

West of England  
Luxembourg- 

 اإلدارة مجلس عضو

International 
Shipowners 

Reinsurance – 
Luxembourg 

 للمالیة التنفیذي الرئیس نائب
 السعودیة الوطنیة الشركة -

 البحري للنقل

 الغاز شركة 
 األھلیة والتصنیع

رئیس مجلس  –
 اإلدارة

عبدهللا  شركة
 أبومعطيسعد 

عضو  – للمكتبات
 مجلس اإلدارة

 الیمامة شركة
 للصناعات
عضو  – الحدیدیة

 مجلس اإلدارة

 السعودیة الشركة
 مینأالت إلعادة

عضو  – التعاوني
 مجلس اإلدارة

 لجنة عضو
 المراجعة

 لجنة عضو
 المخاطر إدارة

 

 

 

 غیر
 تنفیذي

 

 

 

 عمیر محمد
 العتیبي
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العضویات في  الحالیة الوظائف السابقة الوظائف المؤھالت
الشركات 

المساھمة 
المدرجة 

(داخل 
 المملكة)

العضویات 
 في البنك

تصنیف 
 العضویة

 اسم العضو

 ھندسة بكالوریوس
 - اآللي الحاسب
 سعود الملك جامعة

 میرل - اإلدارة مجلس عضو
 العربیة المملكة -لینش 

 السعودیة

 

 - اإلدارة مجلس عضو
 لألغذیة صافوال

 - اإلدارة مجلس عضو
 للسكر المتحدة

 المدیرین مجلس عضو
 - التنفیذي والمدیر
 السعودیة الشركة

 الصناعیة لإلنشاءات
 الھندسیة والمشاریع
 سایسب

 المدیرین مجلس عضو
 - التنفیذي والمدیر
 السعودیة الشركة
 والتجارة للتقنیة

 المدیرین مجلس عضو
 - التنفیذي والمدیر
 للتنمیة الوسطاء شركة

 - اإلدارة مجلس رئیس
 – القطرانة اسمنت
 االردن

 -دارة اإلعضو مجلس 
الشركة المتحدة للسكر 

 مصر  -

 -دارة اإلمجلس  عضو
 -شركة عافیھ العالمیة 

 مصر 

 -دارة اإلعضو مجلس 
شركة االسكندریة 

 مصر -للسكر 

 -دارة اإلعضو مجلس 
شركة الملكة للصناعات 

 مصر -الغذائیة 

 -دارة اإلعضو مجلس 
شركة الفراشة 

 –للصناعات الغذائیة 
 مصر

 صافوال مجموعة
عضو مجلس  –

 اإلدارة

 اإلسمنت شركة
عضو  – العربیة

 مجلس اإلدارة

 ھرفي شركة
 الغذائیةللخدمات 

عضو مجلس  –
 اإلدارة

لجنة  رئیس
الترشیحات 
 والمكافآت

 اللجنة عضو
 التنفیذیة

 

 

 مستقل

 

 

 قصي معتز
 العزاوي
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العضویات في  الحالیة الوظائف السابقة الوظائف المؤھالت
الشركات 

المساھمة 
المدرجة 

(داخل 
 المملكة)

العضویات 
 في البنك

تصنیف 
 العضویة

 اسم العضو

 سیاسات ماجستیر
 - االجتماعیة الحمایة
 - ماسترخت جامعة
 ھولندا

- تأمین بكالوریوس
 أندیانا جامعة

 الوالیات - الحكومیة
 األمریكیة المتحدة

 الشركة - اإلدارة مجلس عضو
  الطبیة للرعایة الوطنیة

  - والتطویر التخطیط عام مدیر
 للتأمینات العامة المؤسسة
 االجتماعیة

مساعد المحافظ 
  - للشؤون التأمینیة
المؤسسة العامة 

 للتأمینات االجتماعیة

 جریر شركة
عضو  – للتسویق

 مجلس اإلدارة

 اللجنة عضو
 التنفیذیة

عضو لجنة 
الترشیحات 
 والمكافآت

 غیر
 تنفیذي

 ابراھیم نادر
 الوھیبي

 .المملكة خارج مدرجة شركات في عضویات أي اإلدارة مجلس ألعضاء یوجد ال*
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  31 :م2017 عام اجتماعات مجلس اإلدارة في

 **م2017 عام المجلس الجتماعات ووكالة أصالة اإلدارة مجلس أعضاء السادة حضور سجل

 2017.12.25 2017.11.14 2017.10.30 2017.09.11 2017.07.31 2017.05.22 2017.03.27 2017.02.12 األعضاء

 العیسى محمد عبدهللا

 عبدالكریم جمال
 الرماح

 

ابراھیم حسن شربتلي 
* 

وكالة

وكالةالقضیبيإبراھیم  طالل

أمین  عبدالرحمن
 *جاوه

وكالة

 * النحاس طالل محمد

عبد العزیز  محمد
 العفالق

 * العتیبي عمیر محمد

 العزاوي قصي معتز

 الوھیبي إبراھیم نادر
* 

 للتقاعد العامة والمؤسسة العامة االستثمارات وصندوق والمقاوالت للتجارة النھلة شركة( اعتباریة ھیئات یمثلون أعضاء* 
 .التوالي على )االجتماعیة للتأمینات العامة والمؤسسة العامة االستثمارات وصندوق

 .االعتباریة الھیئات ممثلي فیھم نبم منتخبون اإلدارة مجلس عضاءأ جمیع** 

  6 اإلدارة لمجلس التابعة اللجان

 لجنة عدا فیما البنك، إدارة مجلس أعضاء من المشكلة الرئیسة اللجان خالل من مھامھ بعض الریاض بنك إدارة مجلس یفوض
 الترشیحات ولجنة المجلس خارج من أعضاء ثالثة اإلدارة، مجلس من عضوین إلى باإلضافة تكوینھا في تضم التي المراجعة
 . المجلس خارج من عضوین اإلدارة، مجلس من أعضاء ثالثة إلى باإلضافة تكوینھا في تضم والتي والمكافآت
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 :البنك إدارة مجلس للجان الرئیسة للمھام توضیح یلي وفیما

 : التنفیذیة اللجنة -1 

 :الرئیسیة والمسؤولیات المھام

من قبل مجلس اإلدارة.  منحھا یتم والتيفي البنك  واإلداریة والمالیة والمصرفیة االئتمانیة الصالحیات بممارسة التنفیذیة اللجنة تقوم
وبلغت  جلسة، عشر حدىإم 2017وتتكون اللجنة التنفیذیة  في البنك من خمسة أعضاء، وقد بلغ عدد جلسات اللجنة خالل عام 

 %.96نسبة الحضور 

 م2017في عام اللجنة التنفیذیة اجتماعات 

 م2017 عام اللجنة الجتماعات ووكالة أصالة التنفیذیة اللجنة أعضاء السادة حضور سجل

 2017.03.272017.04.10 2017.02.052017.03.13 2017.01.08 األعضاء

 وكالة جاوهأمین  عبدالرحمن

 وكالة القضیبيإبراھیم  طالل

العفالقعبدالعزیز  محمد

 العزاوي قصي معتز

 الوھیبي إبراھیم نادر

2017.05.212017.06.122017.07.312017.09.102017.11.132017.12.24 األعضاء

 جاوهأمین  عبدالرحمن

 القضیبيإبراھیم  طالل

العفالقعبدالعزیز  محمد

 العزاوي قصي معتز

 الوھیبي إبراھیم نادر
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 :  المراجعة لجنة - 2

 :الرئیسیة والمسؤولیات المھام

لجنة المراجعة باإلشراف الرقابي على العملیات الخاصة بالتقاریر المالیة، والعملیات الخاصة بااللتزام واالمتثال للقوانین  تقوم
واألنظمة ذات الصلة، ومراقبة مدى فاعلیة وكفاءة نظام الرقابة الداخلیة والتوصیة باختیار مراجعي الحسابات، ودراسة ومراجعة 

 ستم  2017والتوصیة بشأنھا لدى مجلس اإلدارة. وقد بلغ عدد جلسات اللجنة خالل عام  والسنویةیة القوائم المالیة المرحل
%. وتتكون لجنة المراجعة في البنك من خمسة أعضاء، منھم ثالثة أعضاء من خارج مجلس 93جلسات، وبلغت نسبة الحضور 

ھذا  واألستاذ عبد العزیز عبد هللا الدعیلج . ،عبد الرؤوف سلیمان باناجة واألستاذعبد هللا عبد اللطیف السیف  األستاذاإلدارة وھم، 
 م. 2016دیسمبر  26 وقد تم تشكیل لجنة المراجعة من قبل الجمعیة العامة بتاریخ

 م2017المراجعة في عام  لجنةاجتماعات 

 م2017 عام اللجنة الجتماعات المراجعة لجنة أعضاء السادة حضور سجل

2017.01.122017.02.112017.03.212017.06.152017.09.192017.12.20 األعضاء

احـجمال عبدالكریم الرم

 يـــر العتیبــمحمد عمی

 الدعیلجالعزیز  عبد

 السیف هللا عبد

  باناجةالرؤوف  عبد
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 :المخاطر إدارة لجنة - 3

 :الرئیسیة والمسؤولیات المھام

المخاطر بالبنك ومراجعة  استراتیجیة على الكامل اإلشراف بغرض مسؤولیتھ في اإلدارة مجلس بمساعدة المخاطرإدارة  لجنة تقوم
مستویات المخاطر المقبولة، ووضع التوصیات لمجلس اإلدارة، ومراقبة التزام اإلدارة التنفیذیة بحدود المخاطر المعتمدة من مجلس 

د عد غ، وبلالمخاطر في البنك من ثالثة أعضاء إدارة وتتكون لجنةاإلدارة ومدى اتساقھا مع المستویات التي اعتمدھا المجلس. 
 %.93وبلغت نسبة الحضور  جلسات، خمس م2017جلسات اللجنة خالل عام 

المخاطر بناء على قرار صادر من مجلس إدارة البنك، ولتنفیذ المھام المناطة بھا، ویتم تزویدھا إدارة وقد تم تشكیل لجنة  ھذا
بأنواعھا المختلفة ومدى التزام اإلدارة التنفیذیة بتقاریر دوریة متنوعة تغطي كافة جوانب المخاطر التي یتعرض لھا البنك 

 مدى كفایة اإلجراءات المتخذة للتحوط لھا . و بالضوابط الرقابیة الخاصة بإدارة ھذه المخاطر

 م2017المخاطر في عام إدارة  لجنةاجتماعات 

 م2017 عام اللجنة الجتماعات ووكالة أصالة المخاطر إدارة لجنة أعضاء السادة حضور سجل

 2017.12.24 2017.09.10 2017.05.21 2017.04.10 2017.02.05 األعضاء

  X    اح*ـــجمال عبدالكریم الرم

 محمد عبدالعزیز العفالق

 يــر العتیبـمحمد عمی

    زاوي*ـــــي العـز قصـمعت

   الرماح جمالاالستاذ للجنة  انضمو المخاطر إدارة لجنة العزاوي معتزاالستاذ  غادر م08/05/2017*في 

 : والمكافآت الترشیحات لجنة - 4

 :الرئیسیة والمسؤولیات المھام

بمساندة مجلس اإلدارة فیما یخص حوكمة المجلس، واقتراح سیاسة لمكافآت أعضاء مجلس  والمكافآت الترشیحات لجنة تقوم
ومراجعة وتقییم مدى كفایة وفاعلیة سیاسة المكافآت والتعویضات والحوافز  ،ومسؤولي اإلدارة العلیا ھاإلدارة واللجان المنبثقة عن

 وأسالیب طرق بتقییم اللجنة تقوم كمااإلدارة.  مجلسبصفة دوریة للتأكد من تحقیق األھداف الموضوعة، وعرض توصیاتھا على 
رقیة أو زیادة في الراتب أو مكافأة أو أي تعدیل في مزایا مسؤولي أي ت عن اإلدارة مجلس على التوصیات وعرض المكافآت دفع

 .السعودي العربي النقد مؤسسة بقواعد المكافآت سیاسة التزام ومراجعة ،اإلدارة العلیا وفقاً لنظام الصالحیات المعتمد في البنك

والتأكد من استیفاء جمیع األعضاء للمتطلبات النظامیة لعضویة  ،وضع سیاسة الترشح واالختیار لعضویة مجلس اإلدارةب تقوم كما
من خارج مجلس اإلدارة وھم،  عضوینمنھم  أعضاء، خمسةذات العالقة. وتتكون اللجنة في البنك من  لألنظمةالمجلس طبًقا 

وبلغت نسبة  جلسات، ستم 2017محمد نزال الخالدي، وقد بلغ عدد جلسات اللجنة خالل عام  واألستاذجون میلر،  تیموثياألستاذ 
 %. 96الحضور 
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 م2017الترشیحات والمكافآت في عام  لجنةاجتماعات 

 م2017 عام اللجنة الجتماعات ووكالة أصالة والمكافآت الترشیحات لجنة أعضاء السادة حضور سجل

2017.12.11 2017.09.112017.11.13 2017.06.12 2017.05.24 2017.04.23 األعضاء

زاويــز قصي العــــــمعت

 x يــالل إبراھیم القضیبــط

 يـم الوھیبــادر إبراھیـن

 الخالدي نزال محمد

     تیموثي جون میلر*

 م31/10/2017 جون میلر في تیموثيتم تعیین االستاذ  *

 : االستراتیجي التخطیط مجموعة -5

 :الرئیسیة والمسؤولیات المھام

ھذه المجموعة باإلشراف على إعداد التوجھات االستراتیجیة للبنك ومتابعة وتقییم الخطوات التي اُتخذْت إلنجاز أھدافھا. كما  تقوم
تقوم المجموعة بمراجعة المشروعات الرئیسة التي شرع البنك في تنفیذھا، ومراجعة األداء المالي والتشغیلي للبنك مقارنة 

 ثالثم  2017باألھداف االستراتیجیة الموضوعة. وتتكون المجموعة من خمسة أعضاء وقد بلغ عدد جلسات المجموعة خالل عام 
 %. 100 أصالة ووكالة جلسات، وبلغت نسبة الحضور

 م2017اجتماعات مجموعة التخطیط االستراتیجي في عام 

م2017 عام المجموعة الجتماعات ووكالة أصالة االستراتیجي التخطیط مجموعة أعضاء السادة حضور سجل

 2017.09.19 2017.04.17 2017.04.02 األعضاء

 ــىد العیسـدهللا محمـــعب

 ليــم حسن شربتــبراھیا

 يـالل إبراھیم القضیبــط

 وكالة وكالة ــاوهدالرحمن أمین جـــــعب

 اسـالل النحــمحمد ط
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 الخارجیین اللجان أعضاء وخبرات مؤھالت

 اللجان أعضاء أسماء الحالیة الوظائف السابقة الوظائف المؤھالت
 - االقتصاد في الدكتوراه 

  كالیفورنیا جامعة
 - االقتصاد في الماجستیر 

 - كالیفورنیا جامعة
 المتحدة الوالیات
 االمریكیة

 في البكالوریوس 
 - والفیزیاء الریاضیات

 الریاض جامعة

 الخارجي المراجعة لجنة عضو  
 الریاض بنك -
 مجموعة - اإلدارة مجلس عضو 

 المتحدة متبولي
 وصنادیق إدارة مجلس عضویة 

 االھلي البنك - االسھم
 مجموعة - المراجعة لجنة عضو 

  صافوال
 شركة - المراجعة لجنة عضو 

   لألغذیة صافوال
 شركة - المراجعة لجنة عضو 

 للتجزئة بنده

 باناجة سلیمان عبدالرؤوف

 

 

 - علوم بكالوریوس 
 صناعیة ادارة تخصص
 والمعادن البترول جامعة

 الشركة - اإلدارة مجلس عضو 
  والنشر لألبحاث السعودیة

 الشركة - اإلدارة مجلس عضو 
   لألنابیب السعودیة

 الشركة - اإلدارة مجلس عضو 
  العقارات لتطویر االولى

 الشركة - اإلدارة مجلس عضو 
  لألسماك السعودیة

 ثبات شركة - اإلدارة مجلس عضو 
  العقاري للتطویر

شركة أعیان  -دارةاإلعضو مجلس  
  كابیتال

شركة  -دارةاإلعضو مجلس  
 لإلنشاءات  األولى

 الشرق شركة - التنفیذي الرئیس 
  المتخصصة للكابالت االوسط

شركة عدوان  -تنفیذي الرئیس ال 
   للصناعات الكیماویة

شركة  -ارة داإلرئیس مجلس  
 دبي  -األولى الشرق األوسط 

شركة  -رئیس مجلس المدیرین  
   مصر -األولى الصناعیة 

شركة األولى  -دارةاإلعضو مجلس  
   الكویت -العالمیة 

شركة  -دارة اإلعضو مجلس  
   البحرین -لنفط المحدودةخدمات ا

 الخارجي المراجعة لجنة عضو 
 الریاض بنك  -
 الشركة - اإلدارة مجلس رئیس 

 المتطورة للصناعات السعودیة
 - االدارة مجلس رئیس نائب 

 الطیران لصناعة السالم شركة
 الشركة - اإلدارة مجلس عضو 

 والتغلیف للطباعة السعودیة
 شركة - اإلدارة مجلس عضو 

 القابضة طیبة
 شركة - اإلدارة مجلس عضو 

 العقاري للتطویر رافال
 شركة - اإلدارة مجلس عضو 

 للتمویل الخلیج دویتشھ
شركة  –تنفیذي الرئیس ال 

 االلكترونیات المتقدمة

 الدعیلج عبدهللا عبدالعزیز
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 اللجان أعضاء أسماء الحالیة الوظائف السابقة الوظائف المؤھالت
الماجستیر في الھندسة  

جامعة والیة  -الصناعیة 
 اریزونا

البكالوریوس في الھندسة  
الصناعیة وھندسة 

جامعة واشنطن  -التعدین 
الوالیات المتحدة  -

 االمریكیة

 السعودیة - اإلدارة مجلس عضو 
 للطباعة

 المختبرات - التنفیذي الرئیس 
  الخاصة

 الخارجي المراجعة لجنة عضو 
 الریاض بنك -
 اسمنت - االدارة مجلس رئیس 

 القصیم
 ھرفي - اإلدارة مجلس عضو 

 الغذائیة للخدمات
 حصانة - اإلدارة مجلس عضو 
 - اإلدارة مجلس عضو 

 الخاصة المختبرات

 السیف عبداللطیف عبدهللا

إدارة األعمال  ماجستیر 
 جامعة الیمامة –التنفیذیة 

البكالوریوس في إدارة  
األعمال تخصص إدارة 
 -وتنظیم الموارد البشریة 
 جامعة الملك عبدالعزیز

 و الترشیحات لجنة عضو  
 بنك - الخارجي المكافآت
 الریاض

 - بشریة موارد مستشار 
 للتقاعد العامة المؤسسة

 الترشیحات لجنة عضو 
 االستثمارات شركة - والمكافآت

 الرائدة

 الخالدي نزال محمد

 

 

الدكتوراه في إدارة  
جامعة  -األعمال 
 نوتنغھام 

الماجستیر في إدارة  
كلیة األعمال  -األعمال 

 األسكتلندیة
 -الماجستیر في اآلداب   

 جامعة ستیرلنج 
البكالوریوس في التاریخ  

جامعة  -واالقتصاد 
المملكة  - ستیرلنغ
 المتحدة

 Standard - اإلدارة مجلس عضو 
Chartered Bank 

 الترشیحات لجنة عضو 
 بنك - الخارجي والمكافآت
 الریاض

  - اإلدارة مجلس عضو 
EQUINTI PLC 

ً  یشغل   تنفیذیة غیر عضویة حالیا
 من العدید إدارة مجالس في

 مجلس في عضو منھا الشركات
 المالیة للخدمات إكوینیتي
 تورونتو وبورصة المحدودة
 سانت وأكادیمیة المالیة لألوراق
 مارتن

 میلر جون تیموثي

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 م2017اإلدارة لعام تقریر مجلس                                                                 بنك الریاض
  

46 

ً بمقترحات المساھمین  -وبخاصة غیر التنفیذیین-اإلجراءات التي اتخذھا مجلس اإلدارة إلحاطة أعضائھ  علما
 5 وملحوظاتھم حیال الشركة وأدائھا

 مقترحات أي ورود حال في وكذلك العامة، الجمعیة اجتماعات خالل المساھمین من مقترحات من ورد ما اثبات خالل من ذلك یتم
 .وجدت إن ،المجلس محضر في واثباتھا لھم اجتماع أقرب على لعرضھا بھا اإلدارة مجلس رئیس إحاطة یتم للبنك أخرى

األخذ  المجلساإلدارة، أو التي رفض   مجلسوبین قرارات  بینھاالمراجعة التي یوجد تعارض  لجنةتوصیات 
، ومسوغات تلك التوصیات، وأسباب أدائھوتقییم  أتعابھوتحدید  وعزلھ البنكبھا بشأن تعیین مراجع حسابات 

 12 عدم األخذ بھا

توصیات بشأن تعیین مراجع  أيولم یرفض مجلس اإلدارة توصیات للجنة المراجعة تتعارض مع قرارات مجلس اإلدارة،  دال توج
 وعزلھ وتحدید أتعابھ وتقییم أدائھ. البنكحسابات 

   8 م2017 العام خالل التنفیذیین وكبارواللجان المنبثقة عنھ  اإلدارة مجلس أعضاء مكافآت

تتحدد المكافآت المدفوعة ألعضاء مجلس إدارة بنك الریاض واللجان المنبثقة عنھ وفق األطر التي حددتھا التعلیمات الصادرة عن 
الجھات اإلشرافیة، ویحكمھا بشكل عام المبادئ الرئیسیة للحوكمة للبنوك العاملة في المملكة العربیة السعودیة وضوابط التعویضات 

، و نظام الشركات ت الصادرة عن ھیئة السوق المالیةالنقد العربي السعودي، والئحة حوكمة الشركاالصادرتین عن مؤسسة 
 .الصادر عن  وزارة التجارة واالستثمار، والنظام األساس للبنك

مع  فآتمكافآت كبار التنفیذیین ،  بحیث تنسجم المكا -بناء على توصیة لجنة الترشیحات والمكافآت  -كما یحدد مجلس اإلدارة 
 وأن تكون فاعلة في تحفیز مسؤولي اإلدارة العلیا على تحقیق تلك األھداف.، األھداف االستراتیجیة للبنك
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 :واللجان المنبثقة عنھ اإلدارة مجلس أعضاء مكافآت

 (ألف لایر)

 اللجان أعضاء
 الخارجیین

 األعضاء المجموع
 التنفیذین

 الغیر األعضاء
 تنفیذین

 األعضاء
 المستقلین

 البیان

 الثابتة المكافآت          

 *معین مبلغ 1,575 2,330 - 3,905 460

 المجلس جلسات حضور بدل 160 225 - 385 -

 جلسات حضور بدل مجموع 265 370 - 635 120
 اللجان

 عینیة مزایا - - - - -

 الفنیة االعمال مكافاة - - - - -
 واالستشاریة واالداریة

 أو المجلس رئیس مكافأة - - - - -
 السر أمین أو المنتدب العضو

 األعضاء من كان إن

 المجموع 2,000 2,925 - 4,925 580

 المتغیرة المكافآت    - -

 األرباح من نسبة - - - - -

 دوریة مكافآت - - - - -

 األجل قصیرة تحفیزیة خطط - - - - -

 األجل طویلة تحفیزیة خطط - - - - -

 الممنوحة األسھم - - - - -

 المجموع - - - - -

 الخدمة نھایة مكافأة - - - - -

 الكلي المجموع 2,000 2,925 - 4,925 580

 المصروفات بدل 131 60 - 191 48
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ً بأن الحد  500ألف لایر لكل عضو، بینما تبلغ مكافأة رئیس المجلس  400*مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة تبلغ  ألف لایر، علما
ألف لایر شامالً بدالت حضور اجتماعات  500مبلغ  زال یتجاواألعلى إلجمالي المكافآت  لكل عضو بما فیھم رئیس مجلس اإلدارة 

ضمن نطاق الحد  لال تدخعنھ كما ھو محدد في نظام الشركات، ماعدا مكافآت أعضاء لجنة المراجعة  المنبثقةالمجلس واللجان 
لشركات الخاصة بالشركات لضوابط واإلجراءات التنظیمیة الصادرة تنفیذاً لنظام اوفقاً لص علیھ في نظام الشركات األعلى المنصو

 .یةسوق المالالوالصادرة من قبل ھیئة  المساھمة

 لقطاع التنفیذي الرئیس ونائب التنفیذي الرئیس ضمنھم من( التنفیذیین كبار من ستة وتعویضات رواتب بیانات
 :)المالیة

 الریاالت بأالفالمبلغ  البیان

  المكافآت الثابتة

 11,040 رواتب

 1,501 بدالت

 106 مزایا عینیة

 12,647 المجموع

  المكافآت المتغیرة

 4,598 مكافآت دوریة

 - أرباح

 - خطط تحفیزیة قصیرة األجل

 1,699 خطط تحفیزیة طویلة األجل

 - األسھم الممنوحة

 6,297 المجموع

 1,360  مكافأة نھایة الخدمة

 - مجموع مكافأة التنفیذیین عن المجلس إن وجدت

 20,304 المجموع الكلي

 

 

 

 



 
 

 

 م2017اإلدارة لعام تقریر مجلس                                                                 بنك الریاض
  

49 

 كبار التنفیذیین اإلدارة أواھمین أو أعضاء مجلس التنازل عن المصالح من قبل المس
ار من أي أو اإلدارة مجلس أعضاء من أي تنازل بشأن اتفاقیات أو ترتیبات أي یوجد ال  ذیین كب  أو رواتب أي عن التنفی

 35 .تعویضات أو مكافآت
 36 .األرباح في لھم حقوق أي عن البنك مساھمي من أي تنازل بشأن اتفاقات أو ترتیبات أي یوجد ال 

ا تم التي المساھمین جمیع على النقدیة األرباح صرف وتم ي األول النصف عن توزیعھ اریخ ف و 16 ت ا ،م2017 یولی  كم
اني النصف عن النقدیة األرباح توزیع سیتم ام من الث ى م2017 ع الكین البنك مساھمي عل ة لألسھم الم وم بنھای اد ی  انعق

داع مركز شركة لدى البنك بسجالت والمقیدین للبنك العامة الجمعیة ة االوراق ای ة المالی اني بنھای وم ث داول ی ي ت اریخ یل  ت
اد ة انعق ع الجمعی دھا المزم ع خالل عق ن األول الرب ام م ذي م2018 ع یتم وال ھ االعالن س ً  عن ا د الحق ى الحصول بع  عل

 .المختصة الجھات من الالزمة الموافقات

 التنفیذیة اإلدارة وخبرات مؤھالت

الخبرات  اإلدارة أسماء الحالیة الوظائف السابقة الوظائف المؤھالت
 التنفیذیة

بنك  -الرئیس التنفیذي المكلف  جامعة اركنساس -بكالوریوس علوم  سنة27
 الریاض

 عبدالمجید عبدهللا المبارك الرئیس التنفیذي 

جامعة  -  بكالوریوس إدارة األعمال سنة41
 الملك عبدالعزیز

 -نائب الرئیس التنفیذي لقطاع المالیة 
 بنك الریاض

 -نائب الرئیس التنفیذي األول 
 الرئیس األول إلدارة المخاطر

 ثالب علي الشمراني

جامعة  -  بكالوریوس إدارة عامة سنة37
 الملك عبدالعزیز

بنك  -مدیر ادارة استثمارات العمالء 
 الریاض

نائب الرئیس التنفیذي لقطاع 
 الخزانة واالستثمار

 عبدالعزیز صالح المالكي

جامعة  -  بكالوریوس إدارة عامة سنة39
 الملك عبدالعزیز

مدیر خدمات  -نائب رئیس أول 
 بنك الریاض -محفظة االقراض 

نائب الرئیس التنفیذي لقطاع 
 إدارة المخاطر

 احمد یحى الطیب

جامعة الملك  -اقتصاد   بكالوریوس سنة35
 عبدالعزیز

 -نائب الرئیس التنفیذي لقطاع االئتمان 
 الریاضبنك 

نائب الرئیس التنفیذي لقطاع 
 مصرفیة الشركات

 اسامھ عبدالباقي بخاري

جامعة الملك  -بكالوریوس علم آثار  سنة27
 سعود

نائب الرئیس التنفیذي لقطاع الموارد 
 بنك الریاض -البشریة 

نائب الرئیس التنفیذي لقطاع 
 الخدمات المساندة

 عدنان صالح الجویان

جامعة الملك  -محاسبة   بكالوریوس سنة25
 سعود

نائب الرئیس التنفیذي لقطاع مساندة 
 بنك الریاض -االعمال 

نائب الرئیس التنفیذي لقطاع 
 مصرفیة األفراد

 ریاض عتیبي الزھراني

االكادیمیة  -  ماجستیر االسواق المالیة سنة29
 العربیة للعلوم المصرفیة

التسویق  -نائب رئیس اول 
 الریاضبنك  -االتصاالت و

نائب الرئیس التنفیذي لقطاع 
 التسویق

 محمد عبدالعزیز الربیعھ

جامعة الملك  -  بكالوریوس محاسبة سنة27
 عبدالعزیز

بنك  -مدیر اقلیمي  -نائب رئیس أول 
 الریاض

نائب الرئیس التنفیذي لقطاع 
 الفروع

 ھاني عبدهللا ابو النجا

جامعة  -  بكالوریوس نظم المعلومات سنة22
 الملك سعود

مدیر ادارة مساندة  -نائب رئیس أول 
 بنك الریاض -النظم 

نائب الرئیس التنفیذي لقطاع 
 تقنیة األعمال

 عائض محمد الزھراني

جامعة الملك  -بكالوریوس محاسبة  سنة20
 عبدالعزیز

بنك  -المالیة  قطاع -نائب رئیس اول 
 الریاض

نائب الرئیس التنفیذي لقطاع 
 المالیة

 ال قریشھ  عليمحمد 

جامعة الملك  -  بكالوریوس محاسبھ سنة19
 سعود

مدیر ادارة التقییم  -رئیس أول  نائب
 بنك الریاض -الموافقات االئتمانیة و

نائب الرئیس التنفیذي لقطاع 
 االئتمان

 عبدالعزیز عبدهللا العسكر
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الخبرات  اإلدارة أسماء الحالیة الوظائف السابقة الوظائف المؤھالت
 التنفیذیة

جامعة الملك  -بكالوریوس ترجمة  سنة23
 سعود

خدمات مدیر  -نائب رئیس أول 
 بنك الریاض -مصرفیة الشركات 

نائب الرئیس التنفیذي لقطاع 
 العملیات

 انجي احمد الغزاوي

جامعة الملك  -  بكالوریوس أنظمة سنة22
 سعود

مدیر مصرفیة  -نائب رئیس أول 
 بنك الریاض -الشركات 

نائب الرئیس التنفیذي لقطاع 
 خدمات مصرفیة الشركات

 محمد عبدالعزیز ابوالنجا

جامعة والیة  -  ماجستیر إدارة أعمال سنة25
 كالیفورنیا

بنك  -امین الخزانة  -نائب رئیس أول 
 الریاض

نائب الرئیس التنفیذي لقطاع 
 الخزانة

 نادر سامي الكریع

جامعة  -  عیةبكالوریوس إدارة صنا سنة22
 المعادنالملك فھد للبترول و

نائب مدیر عام استراتیجیة رأس المال 
 مصرف االنماء -البشري 

نائب الرئیس التنفیذي لقطاع 
 الموارد البشریة

 سعد مشبب القحطاني

   26التغییرات في حصص الملكیة الرئیسیة

في نسب ملكیتھم كما ھو  والتغییرات% فأكثر من األسھم  5یمتلك كل منھم  الذینن للبنك یالجدول التالي المالك الرئیسی یوضح
 م):31/12/2017بنھایة تداول (

نسبة 
 الملكیة%

نسبة 
 التغییر%

صافي 
 التغییر

عدد األسھم نھایة 
 العام

عدد األسھم بدایة 
 العام

 اسم المساھم

 صندوق االستثمارات العامة 652,608,000 652,608,000 0 0.00% 21.7536%

المؤسسة العامة للتأمینات  501,757,200 501,757,200 0 0.00% 16.7252%
 االجتماعیة

 المؤسسة العامة للتقاعد 277,040,918 278,822,231 1,781,313 0.64% 9.2941%

 شركة النھلة للتجارة والمقاوالت 250,778,637 250,778,637 0 0.00% 8.3593%

 شركة أصیلة لالستثمار 240,000,000 240,000,000 0 0.00% 8.0000%

 عشریة خانات أربع ألقرب* 

 . م31/12/2017 تداول بنھایة) تداول (السعودیة المالیة السوق لدى البنك سجالت على أعاله البیانات رصد في البنك اعتمد
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ملكیة أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفیذیین وزوجاتھم وأبنائھم القصر من أسھم البنك وتغییراتھا خالل العام 
  26 م2017

و لكبار التنفیذیین وزوجاتھم وأوالدھم القصر في أسھم أالجدوالن التالیان وصًفا ألیة مصلحة تعود ألعضاء مجلس اإلدارة  یوضح
 أو أدوات دین الشركة أو أیة شركة من شركاتھا التابعة وأي تغییر حدث علیھا خالل العام:

 أ/ أعضاء مجلس اإلدارة وزوجاتھم وأبناؤھم القصر

 لھ تعود من اسم العام بدایة األسھم عدد العام نھایة األسھم عدد التغییر صافي %التغییر بةنس الدین أدوات
 المصلحة

 العیسى محمد عبدهللا 1,262,000 1,262,000 - 0.00% -

 الرماح عبدالكریم جمال 1,142 1,142 - 0.00% -

 شربتليحسن  ابراھیم 1,344,390 1,344,390 - 0.00% -

 *القضیبيابراھیم  طالل 113,383 66,864 (46,519) (41.03%) -

 جاوهأمین  عبدالرحمن 13,440 13,440 - 0.00% -

 النحاس طالل محمد - - - 0.00% -

 العفالقعبدالعزیز  محمد 81,000 87,000 6,000 7.41% -

 العتیبي عمیر محمد 1,000 1,000 - 0.00% -

 العزاوي قصي معتز 1,347,000 1,347,000 - 0.00% -

 الوھیبي إبراھیم نادر - - - 0.00% -

عضو مجلس  –ألستاذ طالل إبراھیم القضیبي ام بعد استبعاد أسھم ألقرباء 2017انخفض عدد األسھم المدرجة بنھایة العام *
 .ال ینطبق علیھم التعریف المحدد في ھذا الجدول –اإلدارة 

  القصرب/ كبار التنفیذیین وأزواجھم وزوجاتھم وأبناؤھم 

الدین أدوات  نسبة
 %التغییر

التغییر صافي  نھایة األسھم عدد
 العام

 بدایة األسھم عدد
 العام

 لھ تعود من اسم
 المصلحة

 الكریع سامي نادر - 8,830 8,830 100.00% -
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     14م2017الجمعیات العامة المنعقدة خالل العام 

 جمادى 28بتاریخ  المنعقدة العادیة غیر العامة الجمعیةم، وھي 2017المالي  العامخالل  یھواحدة لمساھم جمعیة الریاضبنك  عقد
 عضاء مجلس اإلدارة الجتماع الجمعیة العامة غیر العادیة:أسجل حضور  یلي وفیمام، 2017 مارس 27 الموافق ھـ1438 الثاني

 

 الحضور االسم
  محمد العیسى   عبدهللا

  جمال عبدالكریم الرماح
  ابراھیم حسن شربتلي
  طالل ابراھیم القضیبي

 یحضر لم عبدالرحمن أمین جاوه  
  محمد طالل النحاس

  محمد عبدالعزیز العفالق
  محمد عمیر العتیبي
  معتز قصي العزاوي

  الوھیبي إبراھیم نادر

 32م 2017 خاللبیان بعدد طلبات البنك  الخاصة بسجالت المساھمین وتواریخھا وأسبابھا 

 

 السبب الطلب تاریخ

 2016بیانات المساھمین بنھایة عام  - جراءات الشركاتإ 01/01/2017

 ملف أرباح 28/03/2017

 ملف أرباح 02/07/2017

 تحدیث بیانات المساھمین - جراءات الشركاتإ 10/08/2017

 2017بیانات المساھمین بنھایة عام  -جراءات الشركاتإ 28/12/2017

   39تأكیدات مجلس اإلدارة

 ؛الصحیح بالشكل أعدَّت الحسابات سجالت أن 
 ؛بفاعلیة ونفذ سلیمة أسس على أعدَّ  الداخلیة الرقابة نظام أن 
 نشاطھ؛ مواصلة على البنك قدرة في ُیذكر شك أي یوجد ال أنھ 
 إدارة مجلس وأعضاء رئیس من ألي جوھریة مصلحة فیھ توجد كانت أو وتوجد فیھ طرفا البنك كان عقد أي یوجد ال أنھ 

 ذكره جرى ما عدا منھم، بأي مباشرة عالقة ذي شخص ألي أو للمالیة التنفیذي الرئیس نائب أو التنفیذي للرئیس أو البنك
 LR 19 & 34  .العالقة ذات األطراف مع المعامالت بیان في
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 25المصالح في فئة األسھم ذات األحقیة في التصویت 

عدا أعضاء مجلس إدارة البنك وكبار التنفیذیین (لم یتم ألي ذي مصلحة في فئة األسھم ذات األحقیة في التصویت تعود ألشخاص 
، وأي تغییر في تلك الحقوق خالل السنة التسجیل واإلدراجقواعد ) من 45المادة (أن أبلغوا البنك بتلك الحقوق بموجب  )وأقربائھ
 .م2017المالیة 

  41 & 40 تلحساباا مراجعو

ویونغ" و  إرنستتعیین " م،2017 مارس 27الذي انعقد في  لمساھمي البنك في اجتماعھا عادیةال غیرأقرت الجمعیة العامة 
م. وسوف تنظر الجمعیة العامة 2017دیسمبر  31" كمراجعي حسابات البنك للسنة المالیة المنتھیة في "برایس وتر ھاوس كوبرز

في اجتماعھا القادم في إعادة تعیین مراجعي الحسابات الحالیین أو استبدالھم وتحدید أتعابھم لقاء مراجعة حسابات البنك للعام المالي 
 مجلس اإلدارة في ھذا الشأن.ة اطالعھا على توصییتم  أنم، وذلك بعد 2018 دیسمبر 31المنتھي في 

 40 السنویة المالیة القوائم علىالحسابات  مراجعي تحفظات

 .تجاھھاتقریر مراجعي الحسابات أن القوائم المالیة خالیة من أي أخطاء جوھریة، ولیست ھناك أیة تحفظات  یظھر

  41 وأسبابھا مراجعي الحساباتمجلس اإلدارة باستبدال  توصیات

 .أجلھا من ینالمعین الفترة انتھاء قبل مراجعي الحسابات باستبدالیوص مجلس اإلدارة  لم 

  1 الشركات حوكمة الئحة

االلتزام  على البنك یحرصو المالیة،ھیئة السوق  عنالشركات الصادرة  حوكمةالبنك بتطبیق األحكام الواردة في الئحة  یلتزم
ل صدور مستجدات حا العالقة ذات واإلجراءات السیاسات تحدیث یواصلو ،حولھا یستجد ما ومواكبة الحوكمةبجمیع لوائح 

 .نظامیة تتطلب ذلك
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 :الختام كلمة

 عبد بن سلمانخادم الحرمین الشریفین الملك  لمقامالعمیقین  هتقدیرو هسجل شكرینتھز ھذه الفرصة لیأن اإلدارة  مجلسود ی
رئیس مجلس الوزراء  نائب العھد يولبن عبدالعزیز بن سلمان  محمداألمیر  لملكيا السمو صاحب وإلى ،–حفظھ هللا  –العزیز
 السوق وھیئةبالشكـر وزارة المالیـة ومؤسسة النقد العربي السعودي  یخص كما .الرشیدة وللحكومة ، -حفظھ هللا - فاعلداوزیر 
  .لما یلقاه قطاع البنوك والمؤسسات المالیة من عون ودعم وتشجیع ،واالستثمارووزارة التجارة  المالیة

على دعمھم وثقتھم الغالیة  كافةً  ھومراسلی ھوعمالئ البنك مساھميالى  ینالعمیقمجلس اإلدارة أن یسجل شكره وامتنانھ  یسركما 
 بةؤوالدموظفي البنك على جھودھم لالمجلس بالشكر والعرفان والتقدیر  یتقدمكذلك  .إلى المزید من البذل والعطاء تدفعھالتي 

 .األداء وتحقیق أغراض البنك وأھدافھالمخلصة من أجل تطویر وتحسین و

   

  

 ،،القصد وراء من وهللا

 اإلدارة مجلس   
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