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يسر مجلس إدارة البنك السعودي لالستثمار )“البنك”( 
بتقديم تقرير مجلس اإلدارة للسنة المالية المنتهية 

في 31 ديسمبر 2022.

يقدم هذا التقرير معلومات حول عمليات البنك والنتائج 
المالية والخطط المستقبلية باإلضافة إلى معلومات 
عن مجلس اإلدارة ولجانه ومعلومات تكميلية أخرى 

مصممة لتلبية احتياجات جمهور هذا التقرير.



 تقرير مجلس اإلدارة
لعام 2022

يسر مجلس إدارة البنك السعودي لالستثمار )“البنك”( أن يقدم تقريره السنوي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، باإلضافة 
إلى النتائج المالية. يتضمن التقرير السنوي معلومات عن أنشطة البنك وإنجازاته واستراتيجياته وتكوين وإشراف مجلس اإلدارة ولجانه 

الفرعية وأتعابه وبيانات إضافية أخرى تهم القارئ.

نظرة عامة
تأسس البنك كشركة مساهمة سعودية بموجب المرسوم 

الملكي رقم م/31 الصادر في عام 1976 ومركزه الرئيسي في 
مدينة الرياض، ويعمل من خالل 51 فرًعا موزعة في معظم 
مناطق المملكة العربية السعودية. وُتعد المؤسسة العامة 

للتأمينات االجتماعية أكبر مالك البنك الرئيسيين بنسبة تمّلك تبلغ 
.%25.61

 .www.saib.com.sa وموقع البنك اإللكتروني

أنشطة البنك الرئيسية
يقدم البنك مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات 

المتوافقة مع الضوابط الشرعية والبنكية التقليدية لألفراد 
والشراكت الكبيرة والمنشآت المتوسطة والصغيرة من خالل 
الفرع الرئيسي وشبكة الفروع المنتشرة في أنحاء المملكة، 

ويقدم البنك خدمات ومنتجات مصممة خصيًصا للشراكت 
والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية من خالل مراكزه 

اإلقليمية الثالثة في لك من الرياض وجدة والخبر. كما يقدم 
البنك من خالل شركته التابعة والمملوكة له بالاكمل شركة 

االستثمار لألوراق المالية والوساطة )االستثمار اكبيتال(، خدمات 
الوساطة في لك من األسواق السعودية والعالمية، باإلضافة 

إلى منتجات وخدمات إدارة األصول.

يخضع البنك لألنظمة المعمول بها في المملكة العربية 
السعودية تحت إشراف البنك المركزي السعودي، باإلضافة إلى 

اللوائح والتعليمات التي تصدرها وزارة التجارة وهيئة السوق 
المالية.

أبرز األحداث
أكمل البنك العمل على استراتيجيته الممتدة لثالث سنوات، 

والمستمرة في تعزيز األعمال األساسية، وتوسيع قاعدة عمالئه 
وتحسين نوعية الخدمات وأتمتة المزيد من العمليات في 

مجال الخدمات البنكية لألفراد. وكجزء من خطة البنك الهادفة 
إلى التوسع في تقديم الخدمات المصرفية لألفراد والشراكت، 
واصل البنك التوسع في برنامج )األصالة( للمصرفية اإلسالمية 

والتي يقدمها البنك من خالل ثمانية وأربعين فرًعا منتشرة في 
مختلف مناطق المملكة، تعمل بالاكمل وفق أحكـام الضوابط 

الشرعية.

يعمل البنك على تطوير استراتيجية جديدة مدتها خمس 
سنوات إلعادة تحديد مجاالت التركيز األساسية والعوامل 

التمكينية.

وفيما يخص التصنيف االئتماني، فقد استمر البنك في عملية 
مراجعة التصنيف االئتماني مع الواكالت “ســتاندرد آند بورز” 

و”فيتش” و”موديز” والتي تم تفصيل تقييمها الحًقا في هذا 
التقرير.

خالل عام 2022، حصد البنك عدة جوائز من ضمنها:

جائزة الملك عبد العزيز للجودة 2022 )الفئة الفضية(	 
جائزة البنك األكثر ابتاكرًا لمنتجات تمويل التجارة في المملكة 	 

العربية السعودية لعام 2022 
جائزة أفضل بنك في األمن السيبراني على مستوى 	 

المملكة العربية السعودية لعام 2022 مقدمة من مجلة 
International Finance

جائزة أفضل بطاقة سفر على مستوى المملكة العربية 	 
 World السعودية لعام 2022 مقدمة من مجلة

Business Outlook
جائزة أفضل الخدمات المصرفية الرقمية اآلمنة في المملكة 	 

على مستوى المملكة العربية السعودية لعام 2022 
Global Business Outlook مقدمة من مجلة

أسس إعداد القوائم المالية الموحدة للبنك
تم إعداد القوائم المالية الموحدة كما في وللسنة المنتهية 

في 31 ديسمبر 2022 وفًقا للمعايير الدولية للتقارير المالية 
المعتمده في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات 

األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، 
ووفًقا ألحاكم نظام مراقبة البنوك ونظام الشراكت في المملكة 

العربية السعودية والنظام األساسي للبنك.

المركز المالي
فيما يلي، ملخص لقائمة المركز المالي للبنك كما في 31 

ديسمبر 2022 مقارنة مع 31 ديسمبر 2021.

إجمالي الموجودات
بلغ إجمالي الموجودات 109.1 مليار ريال سعودي كما في 31 
ديسمبر 2022 بارتفاع قدره 7.5 مليار ريال سعودي أو %7.38 
مقابل 101.6 مليار ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021. 

أدناه، ملخص لحركة عناصر المركز المالي.

نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي السعودي
بلغت نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي السعودي 6.4 مليار 

ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2022 مقابل 5.9 مليار ريال 
سعودي كما في 31 ديسمبر 2021. 

استثمارات
بلغت محفظة االستثمارات للبنك 28.2 مليار ريال سعودي كما 

في 31 ديسمبر 2022 مقابل 28.8 مليار ريال سعودي كما 
في 31 ديسمبر 2021، بانخفاض قدره 0.6 مليار ريال سعودي 

أو %2.08.

قروض وسلف، صافي
بلغت قروض وسلف، صافي 68.9 مليار ريال سعودي كما في 

31 ديسمبر 2022 مقابل 57.8 مليار ريال سعودي كما في 

31 ديسمبر 2021، بارتفاع قدره 11.1 مليار ريال سعودي أو 
19.20%. ارتفع إجمالي القروض والسلف العاملة إلى 69.6 
مليار ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2022 مقابل 58.7 
مليار ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021، والذي يعود 

بشلك رئيسي إلى االرتفاع في القروض التجارية.

بلغت القروض والسلف غير العاملة 1.1 مليار ريال سعودي كما 
في 31 ديسمبر 2022 واكنت مماثلة لها كما في 31 ديسمبر 

2021. اكنت نسبة القروض والسلف غير العاملة إلى إجمالي 
القروض والسلف 1.59% كما في 31 ديسمبر 2022 مقابل 

1.89% كما في 31 ديسمبر 2021. 

بلغ مخصص خسائر االئتمان 1.8 مليار ريال سعودي كما في 
31 ديسمبر 2022 والذي يمثل 2.59% من إجمالي القروض، 

و 162.99% من القروض غير العاملة. بلغ مخصص خسائر 
االئتمان 2.0 مليار ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021، 
أي ما نسبته 3.35% من إجمالي القروض، و 177.04% من 

القروض غير العاملة. 

تشمل القروض والسلف كما في 31 ديسمبر 2022، منتجات 
مصرفية قائمة على مبدأ تجنب الفائدة، بما في ذلك اتفاقيات 

المرابحة، والتورق، واالستصناع، واإلجارة، والتي بلغ مجموعها 
52.2 مليار ريال سعودي، مقابل 41.9 مليار ريال سعودي في 

31 ديسمبر 2021.

يحتفظ البنك في سياق أنشطة اإلقراض االعتيادية بضمانات 
لتأمين تخفيض مخاطر االئتمان للقروض والسلف. تتضمن 

هذه الضمانات بشلك أساسي ودائع ألجل، وودائع تحت الطلب 
وودائع نقدية أخرى، وضمانات مالية، وأسهم محلية وأجنبية، 

وعقارات وموجودات أخرى. بلغت القيمة المقدرة للضمانات 
الُمحتفظ بها كتخفيض لمخاطر االئتمان من قبل البنك إلجمالي 
القروض والسلف حوالي 78.1 مليار ريال سعودي كما في 31 

ديسمبر 2022، مقابل 72.2 مليار ريال سعودي كما في 31 
ديسمبر 2021.

ودائع العمالء 
بلغت ودائع العمالء 69.6 مليار ريال سعودي كما في 31 
ديسمبر 2022 مقابل 61.5 مليار ريال سعودي كما في 

31 ديسمبر 2021، بارتفاع قدره 8.1 مليار ريال سعودي أو 
13.17%. بلغت ودائع تحت الطلب والودائع األخرى 31.2 مليار 

ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2022 مقابل 34.2 مليار 
ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021، بانخفاض قدره 

3.0 مليار ريال سعودي أو 8.65%. تشلك ودائع تحت الطلب 
والودائع األخرى 44.89% من إجمالي الودائع في عام 2022 
مقابل 55.61% من إجمالي الودائع في عام 2021. ارتفعت 

الودائع بعموالت محملة بـ 11.1 مليار ريال سعودي خالل السنة 
المنتهية في 31 ديسمبر 2022 أو %40.49.

إجمالي حقوق الملكية
خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، ارتفع إجمالي 

حقوق الملكية للبنك إلى 16.8 مليار ريال سعودي مقابل 
16.3 مليار ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021.

بلغت نسبة إجمالي حقوق الملكية إلى إجمالي الموجودات 
15.39% كما في 31 ديسمبر 2022، مقابل 16.04% كما 
في 31 ديسمبر 2021. بلغت نسبة الرافعة المالية لحقوق 
مساهمي البنك 8.03 كما في 31 ديسمبر 2022 مقابل 

6.87 كما في 31 ديسمبر 2021.

إجمالي الموجودات

109.1 مليار ريال سعودي
)31 ديسمبر 2022(

إجمالي حقوق الملكية

16.8 مليار ريال سعودي
)31 ديسمبر 2022(
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ُتصدر صكوك الشريحة األولى بدون تاريخ سداد محدد وتمثل 
حقوق امتالك لحملة تلك الصكوك في موجودات الصكوك بما 

ُيشلك التزام شرطي غير مضمون وثانوي على البنك حيث تم 
تصنيف تلك الصكوك ضمن حقوق الملكية. للبنك الحق الحصري 

في السداد خالل فترة زمنية محددة وفًقا للشروط واألحاكم 
المنصوص عليها في البرنامج.

كفاية رأس المال 
تتضمن أهداف البنك بخصوص إدارة رأس المال االلتزام بمتطلبات 

رأس المال الموضوعة من قبل البنك المركزي السعودي لضمان 
قدرة البنك على االستمرارية والمحافظة على قاعدة رأس مال 

قوية.

تقوم إدارة البنك بمراقبة كفاية رأس المال واستخدام رأس 
المال النظامي. كما يفرض البنك المركزي السعودي على البنك 
االحتفاظ بحد أدنى من رأس المال النظامي مقابل الموجودات 

المرجحة للمخاطر على أال يقل عن 10.5%، والذي يتضمن 
مخصصات إضافية كما هو مطلوب من قبل لجنة بازل لإلشراف 

المصرفي.

يقوم البنك بمراقبة مدى كفاية رأس ماله وذلك باستخدام 
المعدالت المحددة من قبل البنك المركزي السعودي، 

وبموجبها يتم قياس مدى كفاية رأس المال وذلك بمقارنة بنود 
رأس المال المؤهل للمجموعة مع الموجودات المدرجة في 

قائمة المركز المالي الموحدة والتعهدات وااللتزامات المحتملة 
والمبالغ االسمية للمشتقات باستخدام المبالغ المرجحة إلظهار 

المخاطر المتعلقة بها.

بلغت نسبة معدل كفاية رأس المال األساسي والمساند 
18.22% كما في 31 ديسمبر 2022 مقابل 20.84% كما 

في 31 ديسمبر 2021.

ملخص نتائج العمليات
فيما يلي، ملخص لنتائج عمليات البنك للسنة المنتهية في 31 

ديسمبر 2022 مقارنة مع 31 ديسمبر 2021.

دخل العمليات
بلغ دخل العمليات 3,265 مليون ريال سعودي في عام 2022، 

مقابل 2,753 مليون ريال سعودي في عام 2021، بارتفاع 
قدره 512 مليون ريال سعودي أو 18.60%. وفيما يلي 

ملخص لدخل العمليات لعام 2022 مقارنة بعام 2021:

بلغ صافي دخل العموالت الخاصة والذي يشمل دخل 	 
العموالت الخاصة من إيداعات أسواق المال والمحفظة 

االستثمارية والقروض مخصوًما منها مصاريف العموالت 
الخاصة من الودائع والقروض األخرى 2.832 مليون ريال 

سعودي في عام 2022 مقابل 2.352 مليون ريال 
سعودي في عام 2021، بارتفاع قدره 480 مليون ريال 

سعودي أو %20.41.
بلغت رسوم الخدمات البنكية 295 ملیون ريال سعودي في 	 

عام 2022 مقارنة بـ 326 ملیون ريال سعودي في عام 
2021، بانخفاض قدره 31 ملیون ريال سعودي أو %9.51. 

بلغت أرباح تحويل العمالت 196 مليون ريال سعودي في 	 
عام 2022 مقابل 162 مليون ريال سعودي في عام 

2021، بارتفاع قدره 34 مليون ريال سعودي أو %20.99. 
بلغ إجمالي ماكسب االستثمارات األخرى والقيمة العادلة 	 

لألرباح والخسائر وبيع سندات دين 12 مليون ريال سعودي 
في عام 2022، مقابل 81 مليون ريال سعودي في عام 

.2021
بلغ صافي خسارة القيمة العادلة غير المحققة من خالل 	 

األرباح والخسائر 71 مليون ريال سعودي في عام 2022، 
مقارنة بصافي خسارة بمبلغ 183 مليون ريال سعودي في 

عام 2021.

التوزيع الجغرافي لدخل العمليات
تم تحصيل إجمالي دخل العمليات للبنك بالاكمل من عملياته في المملكة العربية السعودية، تم تلخيصه أدناه بماليين الرياالت 

السعودية.

مصاريف العمليات قبل مخصصات خسائر االئتمان 
والخسائر األخرى

بلغت مصاريف العمليات قبل مخصصات خسائر االئتمان والخسائر 
األخرى 1.433 مليون ريال سعودي في عام 2022 مقابل 

1.270 مليون ريال سعودي في عام 2021، بارتفاع قدره 163 
مليون ريال سعودي أو 12.83%. وفيما يلي ملخص لمصاريف 

العمليات:

بلغت رواتب ومصاريف الموظفين 747 مليون ريال سعودي 	 
في عام 2022 مقابل 687 مليون ريال سعودي في عام 

 .2021 

بلغ إيجار ومصاريف مباني 68 مليون ريال سعودي في عام 	 
2022 مقابل 70 مليون ريال سعودي في عام 2021.

بلغت مصاريف االستهالك واإلطفاء 155 مليون ريال 	 
سعودي في عام 2022 مقابل 151 مليون ريال سعودي 

في عام 2021.
بلغت مصاريف عمومية وإدارية أخرى 463 مليون ريال 	 

سعودي في عام 2022 مقابل 362 مليون ريال سعودي 
في عام 2021. 

مخصصات خسائر االئتمان والخسائر األخرى
تتلخص مخصصات االئتمان والخسائر األخرى لعام 2022 مقارنة 

بعام 2021 كما يلي:

الحصة في دخل الشراكت الزميلة
بلغت الحصة في دخل الشراكت الزميلة 71 مليون ريال سعودي 

في عام 2022 مقابل 55 مليون ريال سعودي في عام 
2021، بارتفاع قدره 16 مليون ريال سعودي. 

مخصصات الزاكة وضريبة الدخل
بلغت مخصصات الزاكة وضريبة الدخل 204 مليون ريال سعودي 
في عام 2022 والتي اكنت أقل من 206 مليون ريال سعودي 

في عام 2021. فيما يلي، ملخص مخصصات الزاكة والدخل في 
عام 2022 مقارنة بعام 2021:

2022
بآالف الرياالت

السعودية

2021
بآالف الرياالت

السعودية

مخصصات خسائر االئتمان:
5.430)6.881(أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى

)5.200()15.747(استثمارات
150.877254.432قروض وسلف

)6.423(37.556عقود الضمان المالي
)181()9(موجودات أخرى

165.796248.058مخصصات خسائر االئتمان
25.77323.008مخصصات خسائر عقارات وأخرى

191.569271.066مخصصات خسائر االئتمان والخسائر األخرى
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اإلجمالي

برنامج صكوك الشريحة األولى
قام البنك في عام 2016 و2022 باالنتهاء من إنشاء برنامج صكوك الدين من الشريحة األولى المتوافقة مع الشريعة )البرنامج(. 

وقد تمت الموافقة على هذا اإلصدار من قبل السلطات الرقابية. أدناه، الشرائح من صكوك الشريحة األولى والصادرة بموجب 
البرنامج كما في 31 ديسمبر 2022 و2021:

2022
بآالف الرياالت

السعودية

2021
بآالف الرياالت

السعودية

285,000-6 يونيو 2017
211,000,0001,000,000 مارس 2018
15215,000215,000 أبريل 2019
-292,000,000 يونيو 2022

3,215,0001,500,000اإلجمالي
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صافي الدخل
حقق البنك صافي دخل للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 

2022 بلغ 1.508 مليون ريال سعودي، بارتفاع قدره 446 
مليون ريال سعودي، أو 42.00%، مقارنة بصافي دخل عام 

2021 والذي بلغ 1.062 مليون ريال سعودي. بلغ العائد على 
متوسط الموجودات 1.43% في عام 2022 مقابل %1.05 

في عام 2021، واكن العائد على متوسط حقوق المساهمين 
10.63% في عام 2022 مقابل 7.55% في عام 2021.

توزيع األرباح 
يقتضي نظام مراقبة البنوك في المملكة العربية السعودية 

والنظام األساسي للبنك، تحويل ما ال يقل عن 25% من صافي 
دخل السنة إلى االحتياطي النظامي إلى أن يساوي رصيد هذا 
االحتياطي رأس المال المدفوع. وعليه، تم تحويل 377 مليون 

ريـال سعودي من صافي الدخل لعام 2022. حالًيا، هذا 

االحتياطي غير قابل للتوزيع.

خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر2022، اقترح 
مجلس اإلدارة توزيعات أرباح نقدية مرحلية قدرها 300 مليون 

ريال سعودي تعادل 0.3 ريال سعودي للك سهم عن عام 
2022 إلى 1.000 مليون سهم مؤهل. تم دفع التوزيعات 
النقدية المقترحة خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في 30 

سبتمبر 2022.

خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر2022، اقترح 
مجلس اإلدارة توزيعات أرباح نقدية أخرى قدرها 450 مليون 
ريال سعودي تعادل 0.45 ريال سعودي للك سهم عن عام 

2022 إلى 1.000 مليون سهم مؤهل.

موجز عن الوضع المالي للخمس سنوات الماضية
فيما يلي، ملخص لعمليات البنك، والمركز المالي، والمعدالت الرئيسية.

صافي الدخل للقطاعات التشغيلية
تم تلخيص الدخل للقطاعات التشغيلية للبنك للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2022 و2021 على النحو التالي:

2022
بآالف الرياالت

السعودية

2021
بآالف الرياالت

السعودية

539.84380.782 قطاع التجزئة
898.563448.235قطاع الشراكت

474.488752.288 قطاع الخزينة واالستثمارات
81.963111.487 قطاع إدارة األصول والوساطة

)125.525()282.892(أخرى
1.711.9651.267.267 الدخل قبل مخصصات الزاكة وضريبة الدخل

)205.611()204.110(مخصصات الزاكة وضريبة الدخل
1.507.8551.061.656صافي الدخل

بماليين الرياالت السعودية
20222021202020192018

العمليات
3,3362,8082,8922,9062,824إجمالي الدخل )1(

1,4331,2701,2141,2341,133إجمالي المصروفات )2(
1,9041,5381,6781,6721,691دخل العمليات قبل المخصصات

1922714491,343247مخصصات خسائر االئتمان والخسائر األخرى
20420624990868مخصصات الزاكة وضريبة الدخل

1,5081,062980239576صافي الدخل 
المركز المالي

109,071101,61999,885100,81596,070إجمالي الموجودات
68,88357,79855,07457,11259,413قروض وسلف، صافي

28,18028,84230,51426,17524,638استثمارات
9238848469941,012استثمارات في شراكت زميلة

2,0062,0122,030--قروض ألجل
2,006----سندات دين ثانوية

69,57961,48560,14469,05863,690ودائع العمالء
13,57514,80113,33112,00711,621إجمالي حقوق المساهمين

3,2151,5002,0002,0001,785صكوك الشريحة األولى
16,79016,30115,33114,00713,406إجمالي حقوق الملكية

المعدالت الرئيسية
10.637.557.732.034.73العائد على متوسط حقوق المساهمين )%(

1.431.050.980.240.61العائد على متوسط الموجودات )%(
18.2220.8421.2118.2619.31كفاية رأس المال )%(

15.3916.0415.3513.8913.95حقوق الملكية إلى إجمالي الموجودات )%(

)1( يتضمن إجمالي الدخل لكًا من إجمالي دخل العمليات والحصة في دخل الشراكت الزميلة.
)2( يتضمن إجمالي المصروفات إجمالي مصاريف العمليات مستبعد منها المخصصات.

الدفعات النظامية
يقوم البنك في سياق أعماله االعتيادية بدفع دفعات نظامية، 

بما في ذلك الزاكة وضريبة الدخل وضريبة االستقطاع وضريبة 
القيمة المضافة والدفعات النظامية األخرى.

فيما يلي ملخص للدفعات التي تمت خالل عام 2022، والتي 
تشمل أيًضا الغرامات النظامية خالل العام.

تسوية الزاكة
في ديسمبر 2018، اتفق البنك مع هيئة الزاكة والضريبة 
والجمارك على تسوية تقديرات الزاكة للسنوات من 2006 

إلى 2017 بمبلغ 775.5 مليون ريال سعودي. تم إدراج التزام 
الزاكة المخصومة بمبلغ 711.8 مليون ريال سعودي من خالل 

تحميلها على قائمة الدخل الموحدة مقابل االلتزام الُمضاف 
إلى المطلوبات األخرى كما في 31 ديسمبر 2018. قام البنك 

بدفع 155 مليون ريال سعودي في 1 يناير 2019، و124 
مليون ريال سعودي في 1 ديسمبر 2019، 1 ديسمبر 2020، 

1 ديسمبر 2021، 1 ديسمبر 2022، على التوالي بموجب 
اتفاقية التسوية. تسوية التزامات الزاكة غير المخصومة المتبقية 

والواجب دفعها وصافي الزاكة المخصومة هي كما يلي:

2022
بآالف الرياالت

السعودية

2021
بآالف الرياالت

السعودية

مخصصات الزاكة
204,110239,393مخصصات - للفترة الحالية

)33,782(- عكس مخصصات - فترة سابقة
204,110205,611مخصصات الزاكة، صافي
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بآالف الرياالت
السعوديـــة

1124,072 ديسمبر 2023
124,072تسوية التزامات الزاكة غير المخصومة

)4,182(ناقًصا: المخصوم
119,890صافي التزامات الزاكة المخصومة

كما تضمنت تسوية الزاكة مخصصات للبنك الحتساب التزام الزاكة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 باستخدام نفس 
المنهجية المتفق عليها في التسوية للسنوات السابقة. 

تم احتساب الزاكة لعام 2018 وفًقا لهذه الطریقة، كما تم 
تحميلها على قائمة الدخل الموحدة في عام 2018 وتم 

تسویتها بتاريخ 30 أبريل 2019.

لم تتضمن تسوية الزاكة عام 2005. ومع ذلك، قام البنك 
بإضافة التزامات زاكة إضافية لعام 2005 بمبلغ 38.6 مليون ريال 

سعودي وتم تحميلها على قائمة الدخل الموحدة في 2018 
وتم تسویتها في عام 2019.

في 14 مارس 2019، أطلقت هيئة الزاكة والضريبة والجمارك 
قواعد )“القواعد”( لحساب الزاكة للشراكت العاملة في أنشطة 
التمويل والمرخصة من قبل البنك المركزي السعودي. يتم إصدار 

القواعد وفًقا لالئحة التنفيذية للزاكة وهي قابلة للتطبيق 
للفترات التي تبدأ من 1 يناير 2019. باإلضافة إلى تقديم أساس 

جديد لحساب وعاء الزاكة، قدمت القواعد أيًضا الحد األدنى 
والحد األعلى، وهو أربعة أمثال وثمانية أمثال صافي الدخل 

على التوالي. يستمر احتساب الزاكة للمساهمين السعوديين 
بنسبة 2.5% من وعاء الزاكة، لكنها لن تقل عن الحد األدنى ولن 

تتجاوز الحد األعلى المسموح به وفًقا للقواعد.

قدم البنك الزاكة للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2022 و 
2021 على أساس فهم البنك لهذه القواعد.

ضريبة االستقطاع
قام البنك بدفع 19.4 مليون ريال سعودي لهيئة الزاكة 

والضريبة والجمارك لضريبة االستقطاع للسنة المنتهية في 31 
ديسمبر 2022.

ضريبة القيمة المضافة
قام البنك بدفع 109.3 مليون ريال سعودي لهيئة الزاكة 

والضريبة والجمارك لضريبة القيمة المضافة للسنة المنتهية في 
31 ديسمبر 2022.

ضريبة التصرفات العقارية
قام البنك بدفع 11.5 مليون ريال سعودي لهيئة الزاكة 

والضريبة والجمارك لضريبة التصرفات العقارية للسنة المنتهية 
في 31 ديسمبر 2022.

الدفعات النظامية األخرى 
قام البنك بدفع 52.7 مليون ريال سعودي للمؤسسة العامة 
للتأمينات االجتماعية لموظفيه، والُمتضمنة 24.3 مليون ريال 

سعودي تمثل الحصص المدفوعة من قبل الموظفين خالل 
السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022. كما قام البنك أيًضا 
بدفع 1.2 مليون ريال سعودي مقابل رسوم تأشيرات ورسوم 
حكومية أخرى خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

الغرامات والجزاءات النظامية
خالل عام 2022، تلقى البنك عدد )10( غرامات قدرها 

1,442,850 ريال سعودي من البنك المركزي السعودي. فيما 
يلي، تفصيل للغرامات النظامية التي تكّبدها البنك خالل عامي 

2022 و 2021.

موضوع المخالفة

السنة المالية الحالية السنة المالية السابقة

عدد 
المخالفات

إجمالي مبلغ 
المخالفة المالية 
بالريال السعودي

عدد 
المخالفات

إجمالي مبلغ 
المخالفة المالية 
بالريال السعودي

320,00081,427,850مخالفة تعليمات البنك المركزي اإلشرافية
مخالفة تعليمات البنك المركزي الخاصة ببذل العناية 

----الواجبة

مخالفة تعليمات البنك المركزي الخاصة ببذل العناية 
-2955,0001الواجبة في ماكفحة غسل األموال وتمويل االرهاب

مخالفة تعليمات البنك المركزي السعودي الخاصة 
-0--بحماية العمالء

مخالفة تعليمات البنك المركزي الخاصة بمستوى أداء 
115,000--أجهزة الصرف االلي وأجهزة نقاط البيع

خالل عام 2022، قام البنك بدفع غرامات وجزاءات قدرها 
256,660.6 ريال سعودي للجهات الرقابية التالية:

 	
غرامات تم دفعها للمدفوعات السعودية 	   •

ومجموعها 21,660.6 ريال سعودي و عددها )19(،
غرامة واحدة تم دفعها للمؤسسة العامة للتأمينات 	   •

االجتماعية وقدرها 10,000 ريال سعودي، و
غرامات تم دفعها ألمانة الرياض ومجموعها 	   •

225,000 ريال سعودي وعددها )41(.
 	

استراتيجيتنا 
تم إعداد استراتيجية البنك الجديدة تماشًيا مع توقعات األداء 

االقتصادي والنمو في حجم السوق باإلضافة إلى تحليل سلوك 
العمالء، وأداء المنافسين وأفضل الممارسات العالمية.

إن الهدف األساسي من االستراتيجية الجديدة هو تسريع النمو 
في قطاعات األعمال األساسية باإلضافة إلى االستمرار في 

توسعة وتعزيز الخدمات الرقمية لاكفة شرائح العمالء.

تشمل االستراتيجية أيًضا على تطوير وتحسين في القطاعات 
الممكنة األساسية من أجل تحسين فعالية األداء مثل تكنولوجيا 

المعلومات والعمليات والمخاطر وفعالية المنشأة في جوانب 
عديدة لتحقيق النمو المطلوب.

نظرة عامة على استراتيجية البنك السعودي لالستثمار 
على مستوى قطاعات األعمال

مجموعة مصرفية الشراكت: التسارع في النمو واألرباح

التركيز على جودة الخدمات والمنتجات المقدمة لعمالء 	 
قطاع الشراكت من خالل إعادة تصميم النموذج التشغيلي 

وآلية ومعايير تصنيف العمالء.

تطوير الخدمة المصرفية لعمالء الشراكت من خالل إضافة 	 
خدمات ومنتجات جديدة وإقامة شرااكت جديدة.

تحسين وتطوير تجربة العميل من خالل أتمتة وتحسين كفاءة 	 
آلية العمل.

المصرفية الخاصة: التسارع في النمو واألرباح

تطوير المصرفية الخاصة وتعزيز دورها لزيادة التركيز على 	 
العمالء.

تحسين تجربة العمالء من خالل إعادة تصميم النموذج 	 
التشغيلي وآلية ومعايير تصنيف العمالء.

تطوير وتقديم منتجات وخدمات جديدة لعمالء المصرفية 	 
الخاصة من أجل تحقيق أعلى مستويات الرضى وليصبح البنك 

االختيار المفضل لعمالء المصرفية الخاصة. 

إدارة المؤسسات العامة: التوسع في قاعدة العمالء 
والبيع التقاطعي 

تطوير المنتجات والخدمات المقدمة لعمالء قطاع 	 
المؤسسات العامة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

تعزيز العالقات مع العمالء من المؤسسات العامة من 	 
خالل تطوير البيع التقاطعي ليشتمل على اكفة المنتجات 
والخدمات البنكية وليستهدف جميع شرائح العمالء في 

المؤسسات العامة.

عمالء التميز: تطوير منتجات وخدمات مميزة 

تحسين وتطوير الخدمات الرقمية.	 
تطوير الخدمات والمنتجات وآلية خدمة العمالء عبر القنوات 	 

المختلفة. 
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مجموعة الخزينة واالستثمار: تمكين ودعم تنفيذ 
االستراتيجية 

الحفاظ على عائد المخاطر األمثل على االستثمارات.	 
تحقيق التوازن في المطلوبات لتقليل لكفة التمويل.	 
زيادة البيع التقاطعي.	 
إدارة رأس المال بشلك فعال.	 

عوامل الدعم الرئيسية لتحقيق االستراتيجية

المخاطر: تعزيز إدارة المخاطر بشلك فعال

أتمتة عمليات إدارة المخاطر الرئيسية لتسريع وتحسين 	 
عمليات اتخاذ القرار.

تطوير سياسة تحمل المخاطر لتتماشى مع احتياجات 	 
ومتطلبات مختلف شرائح العمالء حسب االستراتيجية 

الجديدة.
رفع إماكنيات التحليل واإلحصاء وإعداد التقارير لتطبيق أفضل 	 

الممارسات في إدارة المخاطر.

االبتاكر لمواكبة التطور المستقبلي  

بناء شرااكت جديدة مع الشراكت الرائدة في مجال التكنولوجيا 	 
المالية.

تطوير حلول ومنتجات رقمية مبتكرة لشرائح العمالء 	 
المستهدفة. 

مجموعة تكنولوجيا المعلومات: تعزيز التطور الرقمي 
والتكنولوجي

تطوير تطبيقات وحلول تكنولوجية ورقمية لدعم موظفي 	 
قطاع الشراكت و المصرفية الخاصة في تقديم الخدمات 

والمنتجات لعمالئهم.
استحداث وتطوير أنظمة آلية تعنى بعمليات اختبارات 	 

األنظمة وقبولها في بيئة الفحص قبل تطبيقها.
إنشاء قاعدة بيانات مركزية تشمل اكفة أنظمة البنك 	 

وتطبيقاته بهدف تنظيم هذه البيانات وتصنيفها 
ومراقبتها ومعالجتها مركزًيا، وكذلك إدارة هذه البيانات 

بفاعلية ضمن إطار الحوكمة المعتمد.
التوسع في تطبيق مبدأ المرونة ” Agile“ في العمل 	 

لتشمل مختلف النشاطات والقطاعات.

البنك: تعزيز ثقافة العمل بفاعلية وتحقيق األهداف 

توظيف المواهب والكفاءات الالزمة لدعم تنفيذ 	 
االستراتيجية.

 	  Organization Health تحسين ورفع مؤشر

تقوية ودعم الشراكت التابعة للبنك

تعزيز التعاون ما بين البنك والشراكت التابعة من خالل البيع 	 
التقاطعي واإلحاالت والحوافز.

تعزيز التعاون ما 
بين البنك والشراكت 

التابعة من خالل البيع 
التقاطعي واإلحاالت 

والحوافز.

المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر 

وحدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر 
وموظفيها

يتوزع الموظفون الذين يخدمون عمالء المنشآت الصغيرة 
والمتوسطة ومتناهية الصغر في جميع أقسام مصرفية 

الشراكت، حيث يعمل غالبية الموظفين في قسم مصرفية 
األعمال، وبعدد إجمالي 26 موظًفا بنهاية عام 2022. كما 

شارك البنك بفاعلية في حملة التوعية التمويلية للمنشآت 
الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت 

الصغيرة والمتوسطة “منشآت”.

اإلفصاح الكمي
يلخص الجدول التالي المعلومات المالية الرئيسية للتسهيالت 

االئتمانية الممنوحة من قبل البنك للمنشآت الصغيرة 
والمتوسطة ومتناهية الصغر وذلك خالل عامي 2022 

و2021.

إدارة المخاطر 
تتطلب التحديات التي تواجهها قطاعات الخدمات المالية 

والعمليات البنكية في االقتصاد العالمي في الوقت الراهن 
ضرورة تحديد وقياس وحصر المخاطر ومعالجتها على نحو فعال 

إلى جانب ضرورة التوزيع الفعال لرأس المال لدعم المركز المالي 
والحصول على أفضل نسبة من العوائد مقابل المخاطر، حيث 

يواصل البنك جهوده في:

ضمان تحديد المخاطر الجوهرية والقابلة للقياس وتحديد 	 
حجمها وإدارتها بشلك استباقي، و

تحسين العائدات المعدلة حسب المخاطر وتوفير الراحة المالية 	 
واالستقرار لعمالئنا وأصحاب المصلحة اآلخرين.

2022 بآالف الرياالت السعودية
متناهية 

اإلجماليالمتوسطةالصغيرةالصغر

القروض المقدمة للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة 
259,7601,559,6754,873,3966,692,831والمتوسطة في قائمة المركز المالي 

القروض المقدمة للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة 
133,507281,533932,3351,347,375والمتوسطة خارج قائمة المركز المالي )المبلغ االسمي(

قروض المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في 
قائمة المركز المالي كنسبة مئوية من القروض اإلجمالية

في قائمة المركز المالي
%0.37%2.22%6.95%9.54

قروض المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة 
خارج قائمة المركز المالي كنسبة مئوية من القروض 

اإلجمالية خارج قائمة المركز المالي
%1.09%2.30%7.63%12.02

5344466891,669عدد القروض )داخل وخارج قائمة المركز المالي( 
1497204315عدد عمالء القروض )مع حد التسهيل االئتماني( 

عدد القروض المضمونة تحت برنامج كفالة )داخل وخارج 
405494-قائمة المركز المالي( 

مبلغ القروض المضمونة تحت برنامج كفالة )داخل وخارج 
182,097171,240353,337-قائمة المركز المالي( 

2021 بآالف الرياالت السعودية
متناهية 

اإلجماليالمتوسطةالصغيرةالصغر
القروض المقدمة للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة 

244,294927,3264,512,8375,684,457والمتوسطة في قائمة المركز المالي 

القروض المقدمة للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة 
80,124282,2771,307,6131,670,014والمتوسطة خارج قائمة المركز المالي )المبلغ االسمي(

قروض المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في 
قائمة المركز المالي كنسبة مئوية من القروض اإلجمالية

في قائمة المركز المالي
%0.42%1.58%7.68%9.68

قروض المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة 
خارج قائمة المركز المالي كنسبة مئوية من القروض 

اإلجمالية خارج قائمة المركز المالي
%0.64%2.26%10.50%13.40

5054108051,720عدد القروض )داخل وخارج قائمة المركز المالي( 
1786219322عدد عمالء القروض )مع حد التسهيل االئتماني( 

عدد القروض المضمونة تحت برنامج كفالة 
55363121)داخل وخارج قائمة المركز المالي( 

مبلغ القروض المضمونة تحت برنامج كفالة
8,84386,008233,658328,509)داخل وخارج قائمة المركز المالي( 

    15    14  |  البنك السعودي لالستثمار  | تقرير مجلس اإلدارة لعام 2022



يتوقع أصحاب المصلحة في البنك بما في ذلك الجهات 
التنظيمية وواكالت التصنيف االئتماني أن يكون لدى البنك 

إطار واضح وموثق إلدارة المخاطر يعالج مختلف أبعاد 
أعمال البنك.

لدى البنك مجموعة شاملة من السياسات التي تعالج 
جميع الجوانب إلدارة المخاطر، فقد اعتمد مجلس إدارة 

البنك دليل سياسة إدارة المخاطر الذي يعتبر دلياًل شاماًل 
ومتاكماًل جرى إعداده استناًدا إلى المبادئ التوجيهية 

الصادرة عن البنك المركزي السعودي حيث يغطي الدليل 
بشلك موسع اكفة المخاطر التي تواجه عمل البنك في 

سعيه الحثيث نحو تحقيق أهدافه، كما يوضح الدليل 
أيًضا هيالك حوكمة المخاطر وسياسات إدارة المخاطر 

التي يتبعها البنك في إدارة ورصد المخاطر ومراقبتها 
من خالل السياسات المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة 
مثل سياسة إطار عمل لتقبل المخاطر، ودليل سياسة 
االئتمان، ودليل سياسة الخزينة، سياسة اختبار األوضاع 

الضاغطة، سياسة خطة تقييم كفاية رأس المال الداخلي، 
إطار وسياسة إدارة المخاطر التشغيلية، سياسة األمن 

السيبراني، باإلضافة إلى أمور أخرى.

يدير البنك مخاطره بطريقة مدروسة ومنهجية تتصف 
بالشفافية وذلك من خالل إطار عمل يرتكز على إطار تقبل 

المخاطر )RAF( والذي اعتمده مجلس إدارة البنك، ويقوم على 
دمج اإلدارة الشاملة للمخاطر ضمن الهيلك التنظيمي للبنك 

وضمن عمليات قياس المخاطر ومراقبتها. ويتماشى إطار 
تقبل المخاطر )RAF( لدى البنك ليتوافق مع استراتيجية البنك 
ومع خطط أعماله وخطط رأس المال والسياسات والعديد من 

الوثائق األخرى التي اعتمدها مجلس اإلدارة في البنك. كما 
يلتزم إطار عمل البنك المرتكز إلى نطاق واسع من تقبل المخاطر 

بمفهوم االستقرار المالي الذي أقره مجلس االستقرار المالي 
في “المبادئ الخاصة إلطار العمل الفعال لتقبل المخاطر” 
الصادر عن المجلس بتاريخ 18 نوفمبر 2013، والتي تبنى 

تطبيقها البنك المركزي السعودي.

يتضمن إطار عمل البنك المرتكز على إطار تقبل المخاطر 
الخصائص الرئيسية التالية:

طبيعة المخاطر التي يتعين تحّملها نتيجة الستراتيجية البنك،	 
أقصى مستوى من المخاطر التي يمكن للبنك العمل في 	 

إطارها )طاقة تحمل المخاطر( وأقصى مستوى من المخاطر 
التي يتعين على البنك تحملها )تقبل المخاطر(،

أقصى مستوى من المخاطر األخرى القابلة للقياس الكمي 	 
التي ينبغي الدخول فيها )حدود المخاطر األخرى(،

التوازن المنشود للمخاطر مقابل العائدات بحسب أنشطة 	 
األعمال في البنك )قياسات تقبل المخاطر لوحدات العمل 

في البنك(، و
الثقافة المنشودة للتوعية حول المخاطر وتوافق برامج 	 

التعويضات مع تلك المخاطر، إدارة استمرارية األعمال، مخاطر 
أمن تقنية المعلومات واألمن السيبراني، وبيئة االلتزام 

العامة داخل البنك لغرض التنفيذ الفعال إلطار عمل البنك 

المرتكز إلى نطاق واسع من تقبل المخاطر )التقارير النوعية 
حول المخاطر(.

ُيعُدّ مجلس إدارة البنك مسؤواًل أيًضا عن إنشاء عمليات حوكمة 
الشراكت باإلضافة إلى الموافقة والتنفيذ للسياسات األخرى 

المطلوبة لضمان االمتثال إلرشادات البنك المركزي السعودي 
ومعايير المحاسبة وإعداد التقارير، وكذلك أفضل الممارسات 

في القطاع وبما يتوافق مع مبادئ بازل. 

وافق مجلس اإلدارة على “سياسة إطار عمل معيار التقارير 
المالية الدولية رقم 9” الذي تناول سياسة المقاربة المنهجية 

الخاصة إلعداد التقارير المالية للمجموعة رقم 9، والتي يتم 
استكمالها بسياسات إدارية إضافية بما في ذلك سياسة إطار 

إدارة البيانات والتحكم في المعايير الدولية إلعداد التقارير 
المالية رقم 9 والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 9 
إطار الحوكمة جنبًا إلى جنب مع إجراءات المحاسبة والتشغيل 

ذات الصلة.

تقوم لجنة المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة بدعم مجلس اإلدارة، 
وهي لجنة فرعية تابعة لمجلس اإلدارة، مسؤولة عن مراجعة 

سياسات إدارة المخاطر والوثائق األخرى والتوصية بها الحًقا 
لموافقة مجلس اإلدارة ولمراقبة المخاطر داخل البنك. أما على 
مستوى اإلدارة، فيقوم البنك بإدارة لجان مختلفة بما في ذلك 

لجنة إدارة المخاطر المؤسسية، ولجنة االئتمان، ولجنة األصول 
والخصوم، وهذه اللجان مسؤولة عن مختلف مجاالت إدارة 
المخاطر. لجنة إدارة الخسائر المتوقعة على مستوى اإلدارة 
والمرتبطة بسياسة إطار عمل معيار التقارير المالية الدولية 

رقم 9 الخاص بالبنك فهي مسؤولة عن جميع جوانب المعيار 
الدولي للتقارير المالية رقم 9 بما في ذلك تحديد حسابات 

الخسائر االئتمانية المتوقعة ومستويات المخصصات.

وتشمل اللجان األخرى على مستوى اإلدارة اللجنة الفرعية إلدارة 
المخاطر التشغيلية، واللجنة الفرعية إلدارة استمرارية األعمال، 

واللجنة التوجيهية لألمن السيبراني، ولجنة اعتماد منتجات 
الحلول المالية.

لدى البنك مجموعة إلدارة المخاطر برئاسة مدير عام إدارة 
المخاطر حيث يتم فصل مهام إدارة المخاطر على مختلف 

اإلدارات واألقسام الفرعية مثل تحليل ومراقبة المخاطر، المخاطر 
االئتمانية لألفراد، مخاطر السوق، مراجعة مخاطر االئتمان، 

القروض المتعثرة، األمن السيبراني، المخاطر التشغيلية، وحدة 
االئتمان الخاصة، الشؤون القانونية، التحصيل، االئتمان، ماكفحة 

االحتيال والرشوة والفساد.

وباإلضافة إلى ما سبق، ترتبط إدارة المراجعة الداخلية في البنك 
بلجنة المراجعة التابعة لمجلس اإلدارة، وتقدم تقريًرا رسمًيا 

مستقاًل حول مراجعة أعمال البنك، وتدعم التزام وحدات العمل 
بسياسات وإجراءات المخاطر وتساند كفاءة وفاعلية إطار عمل 

إدارة المخاطر على مستوى البنك كلك.

وفيما يلي وصف للمخاطر المهمة التي من الممكن أن تتعرض 
لها أعمال البنك إلى جانب اآلليات التي يعتمدها البنك في 

التصدي لهذه المخاطر:

مخاطر االئتمان
تتمثل مخاطر االئتمان باحتمالية عدم قدرة المقترض أو أحد 

األطراف على الوفاء بالتزاماتهم المالية تجاه البنك، وينشأ 
التعرض للمخاطر االئتمانية في األساس من القروض والسلف 

المالية المقدمة للعمالء ومن المحفظة االستثمارية. كما تكمن 
المخاطر االئتمانية أيًضا في األدوات المالية خارج قائمة المركز 

المالي مثل االعتمادات المستندية، وقبوالت العمالء، وخطابات 
الضمان، والمشتقات، والتزامات منح تسهيالت ائتمانية.

يوجد لدى البنك إطار عمل شامل إلدارة مخاطر االئتمان يشتمل 
على قسم خاص لمراجعة المخاطر االئتمانية وعملية مراقبة 
المخاطر االئتمانية. ويقوم البنك بتقييم احتمال تعثر األطراف 

المقابلة باستخدام أدوات تقييٍم داخلية. وتستكمل هذه 
التقييمات بتقييمات خارجية التي تحددها واكالت التصنيف 

الرئيسية، متى ما اكن ذلك متاًحا.

باإلضافة إلى ذلك، طور البنك الوظيفة العامة للتحكم في 
مخاطر االئتمان من خالل زيادة االستثمار في عملية مراجعة ما 

بعد المنح لضمان الحفاظ على معايير االكتتاب االئتماني.

مخاطر السوق
مخاطر السوق هي المخاطر التي تكون فيها القيمة العادلة 

لألدوات المالية أو التدفقات النقدية المستقبلية لألدوات 
المالية عرضة للتقلب بسبب التغيرات في توجهات األسواق 

مثل أسعار العموالت وأسعار الصرف األجنبي وأسعار األسهم.

تنشأ مخاطر أسعار العمولة من احتمال أن التغيرات في أسعار 
العموالت سوف تؤثر على القيمة العادلة لألدوات المالية أو 

على التدفقات النقدية المستقبلية لألدوات المالية. وقد وضع 
مجلس اإلدارة حدوًدا للفجوات في أسعار العموالت لفترات 

محددة. كما يراقب البنك أيًضا مراكزه بشلك دوري ويستخدم 
استراتيجيات التحوط لضمان المحافظة على تلك المراكز ضمن 

حدود فجوات األسعار المقررة.

مخاطر أسعار الصرف األجنبي هي مخاطر التقلبات في 
أسعار الصرف السائدة للعمالت األجنبية على مركزها المالي 

وتدفقاتها النقدية. ويضع مجلس اإلدارة حدودًا لمستوى 
التعرض لمخاطر لك عملة وبشلك إجمالي لحدود المراكز أثناء 

ساعات اليوم المختلفة على حد سواء، حيث يقوم البنك بمراقبة 
تلك المراكز بشلك مستقل.

مخاطر أسعار األسهم هي مخاطر انخفاض القيمة العادلة 
لألسهم في المحفظة االستثمارية للبنك نتيجة لتغيرات 

محتملة في مستويات مؤشرات األسهم وفي قيمة األسهم 
الفردية. ويضع مجلس اإلدارة حدودًا لمستوى التعرض لمخاطر 

لك صناعة، والحد العام الستثمار المحفظة، ويقوم البنك 
بمراقبة تلك الحدود بشلك مستقل.

مخاطر السيولة 
مخاطر السيولة هي مخاطر عدم قدرة البنك على تلبية 

متطلبات التمويل الخاصة به عندما يكون ذلك ضرورًيا وبتلكفة 
مقبولة. ويمكن أن تنجم مخاطر السيولة عن التقلبات في 

السوق أو بسبب خفض التصنيف االئتماني للبنك، وهو ما قد 
يسبب جفاف مصادر تمويل معينة بشلك غير متوقع.

تراقب إدارة البنك عن كثب حالة استحقاق الموجودات 
والمطلوبات لدى البنك لضمان توفر سيولة يومية اكفية 

إلنجاز عملياته. كما يراقب البنك كذلك وبشلك دوري منتظم 
نسبة تغطية السيولة اليومي ونسبة صافي التمويل الثابت 

ونسبة القروض إلى الودائع كي تكون منسجمة مع المبادئ 
التوجيهية للبنك المركزي السعودي. كما يجري البنك اختبارات 

دورية منتظمة لجهد السيولة في إطار مجموعة من 
المتغيرات التي تشمل لًكا من الظروف العادية والظروف األكثر 

ضغًطا وصعوبًة في السوق. وتخضع اكفة سياسات وإجراءات 
السيولة للمراجعة المنتظمة ولموافقة لجنة الموجودات 

والمطلوبات في البنك.

المخاطر التشغيلية 
تعرف المخاطر التشغيلية بأنها مخاطر الخسارة الناجمة عن 

عدم كفاءة أو فشل العمليات الداخلية أو فشل األفراد أو 
األنظمة، أو تلك الناجمة عن حوادث خارجية.

يتضمن إطار وسياسة عمل إدارة المخاطر التشغيلية لدى البنك 
تعريًفا شاماًل للمخاطر التشغيلية على نطاق البنك كلك كما 

يحدد إطاًرا يتم من خالله تحديد المخاطر التشغيلية وتقييمها 
ومراقبتها والتحكم بها. تشمل المكونات الرئيسية لهذا اإلطار 

التقييم الذاتي للمخاطر والتحكم )RCSA( ومؤشرات المخاطر 
الرئيسية )KRIs( وتحليل السيناريو وإدارة الحوادث، والتي تم 
توثيقها بشلك شامل في إجراءات المخاطر التشغيلية للبنك. 

تتم مراقبة المخاطر التشغيلية وضوابطها ذات الصلة في 
اكفة أقسام العمل والوحدات المساندة في البنك بانتظام 

وذلك من خالل عملية التقييم الذاتي للمخاطر ومراقبتها، كما 
تتم مراقبة خطط العمل المتفق عليها والناتجة من عملية 
التقييم الذاتي للمخاطر ومراقبتها ووضع منظومة خاصة 

بتقبل المخاطر التشغيلية على مستوى البنك. باإلضافة لذلك، 
يتم تحليل خسائر المخاطر التشغيلية التي يتكبدها البنك واتخاذ 

اإلجراءات التصحيحية للتخلص من تلك الخسائر أو خفضها إلى 
أقصى حد ممكن في المستقبل. كما يقوم البنك بمراجعة 

وتحليل أهم الخسائر التشغيلية التي تكبدتها البنوك العالمية 
لتقييم إماكنية حدوثها في البنك ومحاولة تفاديها. كما وضع 

البنك أيًضا مجموعة من المؤشرات الرئيسية للمخاطر تغطي 
اكفة وحدات وأقسام العمل في البنك من أجل تسهيل مراقبة 

المخاطر التشغيلية وإدارتها بشلك فعال.
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مخاطر األمن السيبراني 
يعتبر مجال أمن المعلومات واألمن السيبراني مجااًل ذا طبيعة 

معقدة وسريعة التغير. تتعامل إدارة األمن السيبراني في 
البنك بشلك سّباق مع التحديات المستمرة ألمن المعلومات. 

وقامت إدارة األمن السيبراني بوضع ضوابط وإجراءات أمنية 
متعددة ذات طابع دفاعي للوقاية والكشف واالستجابة 

لمخاطر أمن المعلومات. 

كما يعزز البنك هيلكة الحوكمة القائم على تطبيق أفضل 
الممارسات األمنية وتعزيز ثقافة أمن المعلومات من خالل 

تطبيق توصيات أمن المعلومات التنظيمية والعالمية للتأكد 
من أن سرية ونزاهة وتوافر وخصوصية المعلومات البنكية 
جزء ال يتجزأ من اكفة اإلجراءات العملية والتقنية. يتم الحفاظ 

على التوافق بين أمن المعلومات وأهداف األعمال من خالل 
تطوير استراتيجية أمن المعلومات والتي يتم تطبيقها تحت 

إشراف اللجنة التوجيهية إلدارة األمن السيبراني. ويحرص البنك 
على تعزيز ثقافة أمن المعلومات من خالل تنفيذ برامج تدريب 

وتوعية مختلفة بأمن المعلومات تستهدف الموظفين 
والعمالء.

يتم إجراء تقييمات لضمان أمن المعلومات على األنظمة 
والتطبيقات بانتظام لتحديد مدى كفاءتها وللتأكد من 

فعاليتها في تقديم الخدمات البنكية بصورة آمنة. كما يقوم 
البنك بإجراء تدقيٍق مستقل لضوابط أمن المعلومات من خالل 
قسم التدقيق الداخلي وشراكت التدقيق الموثوق بها للتأكد 

من فاعلية ضوابط أمن المعلومات والتوافق مع متطلبات 
االلتزام للجهات التنظيمية والمعايير المحلية والعالمية مثل 
متطلبات البنك المركزي السعودي والهيئة الوطنية لألمن 

السيبراني )NCA( ونظام سويفت العالمي للتحويالت ومعايير 
أمن بيانات بطاقات الدفع اإللكتروني )PCI DSS(. تدل نتائج 

التدقيق على االمتثال المستمر للوائح ومعايير أمن المعلومات 
وتوافق البنك مع المعايير الدولية ألمن المعلومات كما 

أظهرت أن وضع أمن المعلومات بالبنك يتماشى مع أفضل 
ممارسات الصناعة.

كما يقوم البنك بالمراقبة واالستجابة المستمرة لاكفة 
التهديدات والهجمات السيبرانية من خالل مركز تشغيل 

عمليات أمن المعلومات )SOC( الذي يعمل على مدار 
الساعة والذي يراقب ويستجيب بشلك مستمر لتهديدات 

األمن السيبراني. أيًضا، يعمل مركز تشغيل عمليات أمن 
المعلومات )SOC( بشلك مستمر على تطوير آليته الدفاعية 

باستخدام مواجهة التهديدات السيبرانيه )CTI(. نتيجة للتدابير 
األمنية التي تم تنفيذها، حافظ البنك على سالمة النظام 

والبيانات في مواجهة الهجمات والتهديدات السيبرانية التي 
استهدفت الشرق األوسط والمملكة حيث لم يتعرض البنك ألية 
حوادث أمنية تقنية نتج عنها أضرار أو خسائر تشغيلية خالل عام 

.2022

ماكفحة االحتيال والرشوة والفساد
تعتبر الجرائم المالية من المخاطر الكبيرة للمؤسسات المالية 

وأصحاب المصلحة )بما في ذلك العمالء والموظفين 
والمساهمين، ومزودي الخدمات، واألطراف المقابلة، وغيرهم( 

كما أن لهذه الجرائم آثار مالية وسلبية كبيرة على السمعة.

تتولى ماكفحة االحتيال والرشوة والفساد بشلك عام ماكفحة 
ومعالجة جميع المواضيع التي تندرج وتتعلق باالحتيال المالي 

)بما في ذلك عمليات االحتيال والرشوة والفساد(. تحرص 
ماكفحة االحتيال والرشوة والفساد بشلك مستمر على تعزيز 

سياسات وإجراءات مخاطر االحتيال في البنك للكشف والحد من 
عمليات االحتيال الداخلي والخارجي، بما يتوافق مع المستجدات 

في األساليب المستخدمة في عمليات االحتيال. كما تم اتخاذ 
تدابير معاصرة لضمان الكشف عن الجرائم المالية ضد البنك 

وأصحاب المصلحة ومنعها ومراقبتها واإلبالغ عنها.

إدارة استمرارية األعمال
يدرك البنك أهمية التخطيط الستمرارية األعمال حيث تكمن 
أهمية وجود خطة فعالة الستمرارية األعمال في تسهيل 

التعامل مع الحوادث واألزمات التي تؤدي إلى انقطاع أو توقف 
العمليات بطريقة مدروسة ومنسقة.

هناك العديد من المخاطر المحيطة بأي منظمة حول العالم. 
سواء اكنت بيئية وطبيعية أو بيولوجية أو حتى تحديات سياسية 
واقتصادية، جميعها مخاطر تهدد قدرة البنك على االستمرار 

في تقديم خدماته األساسية والحساسة. تراقب إدارة استمرارية 
األعمال هذه المخاطر المحدقة بالبنك وتعمل جاهدة لتجهيز 

االستراتيجيات والحلول التي تمكنه من التعافي من أي حادث 
مؤثر ومراجعتها باستمرار وتحديثها بشلك دوري.

قامت إدارة استمرارية األعمال بتحديث جميع المعلومات 
المتعلقة باإلجراءات على مستوى البنك بشلك اكمل، وتحليل 

مدى تأثير انقطاعها على البنك بهدف تحديد أولويات 
التعافي وضمان فعاليته وذلك من خالل تقرير تحليل األثر على 

األعمال. كما قامت اإلدارة بتوسعة مواقع استمرارية األعمال 
لتوائم احتياجات وحدات األعمال المتعلقة بمتطلبات التعافي 

من الكوارث.

باإلضافة إلى ذلك، قامت إدارة استمرارية األعمال بتقييم 
وتقديم تقرير يحدد نقاط الفشل الفردية التقنية المتمركزة 
في مركزي بيانات البنك والذي أوضح أن البنك ال يعتمد على 

مصدر وحيد ألي من األصول التقنية المهمة.

خالل عام 2022، حرص البنك على تحسين واختبار قدرته على 
إدارة الحوادث واألزمات وذلك عن طريق عمل عدة اختبارات 

خالل فترات زمنية مختلفة. قام فريق إدارة األزمات باختبار خطة 
البنك إلدارة األزمات عن طريق محااكة لسيناريو خسارة جزئية 

لشبكة الكهرباء أثرت على أجزاء متفرقة من مدينة الرياض. تم 
إتمام االختبار بنجاح، مبيًنا مدى أهمية وجود خطط استمرارية 

أعمال وإجراءات تعافي محدثة ومتوافقة مع المتغيرات 
المستمرة، وبينت جاهزية البنك للتعامل مع األزمات الطارئة. 

كما قام البنك باختبار حي لخطط استمرارية األعمال وخطة 
التعافي من الكوارث التقنية وجميعها تمت بنجاح وأظهرت 

جاهزية مركز البيانات االحتياطي في مدينة الخرج ومواقع 
استمرارية األعمال حول المملكة لخدمة إدارات البنك المهمة 

عند الحاجة. كما أثبت البنك قدرته على التعامل مع فقدان 

الخدمات من الشراكت واألطراف الثالثة المقدمة للخدمات 
المهمة )الرسائل النصية واالنترنت والكهرباء( وذلك عن طريق 

عمل اختبارات ناجحة لإلجراءات البديلة في حال تعطلها.

كما وسعت إدارة استمرارية األعمال جهودها في التوعية 
والتدريب لتشمل األطراف الثالثة المقدمة للخدمات المهمة 

وذلك عن طريق مشاركة مواد تدريبية وتوعوية توضح 
التزامات ومسؤوليات الموردين واألطراف الثالثة للبنك فيما 

يتعلق باستمرارية األعمال وإدارة الحوادث. باإلضافة إلى عقد 
ورش عمل توعوية لاكفة موظفي البنك لرفع مستوى الوعي 

باستمرارية األعمال وتوضيح أدوارهم ومسؤولياتهم خالل 
الحوادث واألزمات.

سيستمر البنك بااللتزام باكفة متطلبات فريق المراجعة الداخلية 
داخل البنك باإلضافة إلى االلتزام بمتطلبات البنك المركزي 
السعودي المتعلقة باستمرارية األعمال وسيسعى ليظل 

مستوفيًا لمعيار اآليزو 22301. باإلضافة إلى تطوير وتحسين 
قدراته في االستجابة للحوادث والتي تتطلب تفعيل الموارد 

واإلجراءات البديلة خالل السنة القادمة.

استراتيجية التحول الخاصة بتقنية المعلومات
استمرت إدارة تقنية المعلومات في العام 2022 بالتركيز 

على المشاريع والمبادرات الداعمة لتنفيذ استراتيجية البنك 
وبرنامج التحول الرقمي، كما أولت أهمية لبناء بنية تحتية مرنة 

وحلول أعمال خالقة لتلبية متطلبات األعمال، وتوقعات العمالء 
المتزايدة، وارتفاع تلكفة رأس المال، ومتطلبات االلتزام لتطبيق 
تعليمات الجهات الرقابية المصرفية المحلية والدولية، وتلبية 

توجيهات مجلس اإلدارة الخاصة باالستدامة والحوكمة الفعالة. 

كما استمرت إدارة تقنية المعلومات بتنفيذ المشاريع المرتبطة 
باستراتيجية البنك وبرنامج التحول الرقمي، وقد قامت اإلدارة 

خالل عام 2022 بإنجاز ما يلي:

الحصول على موافقة البنك المركزي لتنفيذ أول “بنك 	 
وكيل” بالشراكة مع “فيرجين” بعد االطالق الناجح لخدمات 

 .FriendiPay
االنتهاء من تحويل البنية التحتية للبنك إلى بيئة سحابية مرنة 	 

مما سيتيح للبنك االرتقاء واالستفادة من الخدمات السحابية 
وسهولة استخدامها مستقباًل.

تطبيق نظام إدارة البطاقات واالنتقال باألعمال من شركة 	 
AFS إلى إدارة داخل نطاق البنك عبر تطبيق النظام الجديد.

تطبيق المرحلة الثانية من نظام مكتب خدمات تقنيات 	 
المعلومات والتي توسعت لتشمل إدارة أصول تقنية 

المعلومات وخدمات تقنية جديدة.
استجابت اإلدارة للمشاريع المطلوبة من قبل البنك المركزي 	 

)ساما( على سبيل المثال ال الحصر، تطوير عمليات ماكفحة 
غسيل األموال، تحسينات على كشوف الحساب، المرحلتين 
الثالثة والرابعة من برنامج تنفيذ، والتاكمل مع برنامج نذير.

التاكمل مع المكتب االئتماني للشراكت )سمه شراكت(.	 
استمرت اإلدارة بتحسين عمليات وإجراءات األعمال البنكية 	 

حيث أنهت عمليات أتمتة حراكت سويفت المستقبلة الخاصة 
بالتمويل التجاري، خطابات الضمان بهامش ال %100، 

خصومات ساما، تسويات التحويالت المالية الفورية، وتاكمل 
حراكت السويفت مع سعر صرف السوق.

طبقت إدارة تقنية المعلومات اكفة متطلبات البنك المركزي 	 
المتعلقة بماكفحة االحتيال عبر اكفة أنظمة البنك وقنواته 

لضمان المراقبة والسيطرة على اكفة التعامالت المشبوهة 
ومحاوالت االحتيال.

تم إعداد السياسات واإلجراءات المتوافقة مع إطار الحوكمة 	 
لتقنية المعلومات والتي تم نشره من قبل ساما.

االستمرار في رقمنة وأتمتة عمليات بنكية في البنك مثل 	 
عروض وعقود الموارد البشرية، توثيق حاالت االحتيال، 

عمليات إطالق الحمالت الترويجية، وغيرها.
كما قامت اإلدارة بتعديل أنظمتها لضمان االنتقال من 	 

مؤشر LIBOR )سعر الفائدة السائد بين بنوك لندن( إلى 
المؤشر القياسي SOFR )مؤشر معدل التمويل الليلي 

المضمون( وكذلك االنتقال من ال FTP )التسعير المرتكز 
على مصادر األموال(.

تحسين أداء وتوفر أنظمة تقنية المعلومات الداخلية مثل 	 
أعمال االقفال اليومية، إتاحة خدمات سداد خالل تنفيذ تلك 
األعمال، تاكمل أنظمة تخطيط الموارد ERP مع أنظمة إدارة 

.HR الموارد البشرية
تم تطبيق أحدث أنظمة حماية الشباكت من سيسكو مثل 	 

 CISCO الدخول بالمعرف عن طريق البرامج( و( SD-Access
ISE)محرك خدمات الهوية( في اإلدارة العامة والفروع كما 

تم تبني نموذج الثقة الصفرية zero-trust لشباكت البنك
تحسين عمليات حماية تقنية المعلومات عن طريق تبني 	 

أدوات جديدة.
االنتهاء من مشاريع الترقية االستراتيجية لنظام إدارة 	 

البطاقات، وأجهزة الصراف اآللي ومحوالت الشباكت كما 
تم االنتقال إلى أنظمة التشغيل Windows 10 وذلك 

لاكفة أجهزة الصراف اآللي )ATMs( ونظام الصراف الجديد    
Teller-x ألجهزة التفاعل اآللي )ITMs( واألنظمة االحتياطية 

.Aptra Vision و Aptra Connect لهما
أنهت اإلدارة شهادة البطاقات Contactless لبطاقات 	 

دول مجلس التعاون الخليجي ومتطلبات ساما والمدفوعات 
 MBI.6.0.12 السعودية لدعم آخر إصدار لشباكت البطاقات

وكذلك النسخة األخيرة إلصدار الشريحة الذكية R12 لبطاقات 
الحسابات والسفر واالئتمان.

إضافة بطاقة Discovery للبطاقات المدعومة على ماكئن 	 
الصراف اآللي ونقاط البيع الخاصة بالبنك.

االنتهاء من اإلصدار األول لمشروع الدفع الفوري والمقرر من 	 
الشبكة السعودية للمدفوعات والذي يشمل خدمات أمر 

الدفع والتحقق من الحساب.
تحسين إدارة الفحص وتأكيد الجودة عن طريق إدخال أنظمة 	 

وإجراءات جديدة للفحص وتحسن أداء الفحص الشامل ودعم 
كفاءات الموارد البشرية.

تطبيق نظام جديد إلدارة مخاطر منتجات األفراد االئتمانية بما 	 
فيها القروض الشخصية مما سيساعد في تقليل المخاطر 

على البنك ويقلل من فترة معالجة طلبات االئتمان. 
تحسين فترة توفر خدمات شبكة البطاقات عن طريق تطبيق 	 

آليات جديدة تسمح بنسخ البيانات بشلك تلقائي بين مركز 
إدارة البيانات ومركز إدارة البيانات االحتياطي.
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استمرت إدارة تقنية المعلومات في العام 2022 بتقديم 
خدمات الدعم التقني على اكفة شباكتها والذي يسهل عمل 

الموظفين في اكفة إداراتهم والتوسع في أعمالهم مما يتيح 
قدًرا أكبر من تبادل المعلومات بشلك آمن وفعال بين اكفة 

اإلدارات وكذلك تقوم اإلدارة بتحسينات كبيرة ومستمرة على 
اكفة أنظمة البنك كجزء من أعمالها الدورية. 

قطاعات البنك
في عام 2022، حقق البنك عدًدا من اإلنجازات الرئيسية. واصل 

البنك تطوير المنتجات والخدمات لشرائحه المختلفة سعًيا إلى 
تلبية احتياجات عمالئنا وتوقعاتهم.

يدار البنك على أساس خط العمل. تتم المعامالت بين قطاعات 
األعمال وفًقا للشروط واألحاكم التجارية االعتيادية من خالل 

استخدام منهجيات تسعير تحويل األموال وتوزيع التاكليف. ويرد 
ملخص مفصل لنتائج قطاع األعمال لعامي 2022 و2021 في 

اإليضاح 25 في القوائم المالية الموحدة.

لدى البنك ثالثة قطاعات أعمال مهمة، يرد وصفها أدناه.

قطاع التجزئة
يتم إدارة العمالء األفراد في البنك السعودي لالستثمار عن 

طريق الخدمات البنكية لألفراد. ويتم تقديم مجموعة من 
الخدمات والمنتجات تتضمن اإليداعات والتمويل ومجموعة 

متنوعة من المنتجات التمويلية لالختيار منها باالعتماد على 
حاجة العمالء ورغبتهم سواًء باستثمار أموالهم لكسب األرباح أو 

االقتراض في حالة أزمة سيولة. باإلضافة إلى تقديم الخدمات 
المتنوعة في منتجات اإليداع التي تشمل الحسابات الجارية، 

وحسابات ودائع االدخار، وحسابات الودائع ألجل ومجموعة 
خدمات التمويل والتي تشمل التمويل الشخصي، والتمويل 
العقاري، وخدمات البطاقات مثل بطاقات مدى والبطاقات 

االئتمانية وبطاقة السفر وبطاقة التسوق والبطاقات 
المدفوعة مسبًقا وبطاقة الطالب وبطاقة العمالة المنزلية 

لتلبية خدمة جميع فئات العمالء واحتياجاتهم. باستطاعة 
العمالء اختيار طريقة الحصول على جميع الخدمات سواًء من 

خالل الفروع أو القنوات الرقمية والتي تتضمن موقع البنك أو 
تطبيق البنك للجوال أو أجهزة الصرف اآللي أو أجهزة الصرف 
التفاعلية أو مركز االتصال على مدار الساعة أو المبيعات عبر 

الهاتف.

مجموعة مصرفية الشراكت
تقدم مجموعة مصرفية الشراكت منتجات وخدمات مالية 

لمجموعة من قطاعات األعمال ابتداًء من المنشآت المتناهية 
الصغر والصغيرة والمتوسطة ووصواًل إلى الكيانات والشراكت 
الكبيرة. تتكون المجموعة من ثالث إدارات إقليمية في الرياض 

وجدة والخبر تتضمن قطاعات أعمال تغطي إدارة القروض 
المشتركة وتمويل المشاريع والهيلكة التمويلية لتقديم حلول 

مالية مبتكرة وخدمة عمالٍء على مستوى عاٍل.

 كما تقدم المجموعة لًكا من المنتجات والخدمات التقليدية 
والمتوافقة مع أحاكم الشريعة اإلسالمية وتشمل التسهيالت 
المتعلقة بتمويل رأس المال العامل، وتمويل العقود، وتمويل 

المشاريع، والتمويل المشترك، والتمويل العقاري، وتمويل رأس 
المال، كما تقوم بدعم قطاعات األعمال بخدمات التمويل 

التجاري، وإدارة النقد، وخدمات الخزينة للشراكت. كما تسعى 
باستمرار لتوسعة نطاق وجودة منتجات وخدمات البنك 

المقدمة لتلبية احتياجات وتوقعات العمالء.

تقدم مجموعة مصرفية الشراكت أيًضا منتجات وحلول أعمال 
إضافية لعمالئها، وتتواصل باستمرار مع األقسام المعنية 

لتنفيذ ذلك وتواصل تركيزها وسعيها الحثيث لتعزيز تجربة 
العمالء من خالل تحقيق مستويات أعلى من الرقمنة.

كذلك اتخذت المجموعة عدًدا من المبادرات االستراتيجية 
لمواءمة نموذج األعمال الداعم ألهداف رؤية المملكة 2030 

التي تتطلع إلى استمرار نمو األعمال وتعظيم الفرص في 
السنة القادمة.

مجموعة الخزينة واالستثمار
تتولى مجموعة الخزينة واالستثمار إدارة الموجودات 

والمطلوبات في البنك بما في ذلك أسعار الفائدة ومخاطر 
السوق والسيولة وإدارة التمويل. كما أنها تدير تداول العمالت 

األجنبية والمنتجات المركبة، باإلضافة إلى إدارتها للمحفظة 
االستثمارية للبنك ومنتجات المشتقات.

كما تدير مجموعة الخزينة واالستثمار إدارة المؤسسات المالية، 
والشرااكت االستراتيجية، والمؤسسات العامة.

برامج وخدمات العمالء
يقدم البنك ثالث برامج رئيسية لقطاع العمالء بناًء على عدة 

عوامل والتي تشمل الراتب، متوسط الرصيد، أو الودائع. تتفرد 
لك فئة في خدماتها ومزاياها.

 إضافة لذلك، يقدم البنك خدمات حصرية لعمالء برنامج 
المصرفية الخاصة لألفراد.

برامج العمالء: الفضي والذهبي والبالتينيوم
باالعتماد على احتياج نمط حياة العمالء، يقدم البنك ثالث برامج 

رئيسية لقطاع األفراد والتي تتضمن فئات البرامج الفضي 
والذهبي والبالتينيوم. البرنامج الفضي مخصص لمستوى 
العمالء المبتدئ، بينما الذهبي والبالتينيوم مخصصة لفئة 
أعلى من العمالء ويتميز بتقديم خدمات حصرية مخصصة 

الحتياجاتهم ومتطلباتهم المالية.

برنامج المصرفية الخاصة لألفراد
يعد برنامج المصرفية الخاصة المقدم من البنك، أكثر البرامج 

حصرية لنخبة العمالء. تقدم فيه الخدمات من خالل فريق من 
مدراء عالقات متمرسين يتواجدون دائًما لمساعدة العمالء في 

جميع احتياجاتهم المالية.

الخدمات الرقمية
يحرص البنك دوما أن يكون الرائد في تقديم الخدمات 

والمنتجات البنكية المبتكرة كي يقدم لعمالئه تجربة رقمية 
مميزة بالتوازي مع استراتيجية البنك للتحول الرقمي. فقد 

قام البنك بإدخال تقنيات وخدمات جديدة وإتاحتها عبر 
القنوات االلكترونية الرقمية لتوائم الزيادة على طلب الخدمات 

والمنتجات المصرفية مع األخذ بعين االعتبار رغبات العمالء بتجربة 
رقمية ممتعة ومميزة.

وباإلضافة لما ذكر، فقد قامت إدارة تقنية المعلومات بتطوير 
وتحسين منتجات البنك وإتاحتها للمستخدمين. وفيما يلي 

بعضها والمنجز خالل العام 2022:

أخذ البنك دور الريادة في إطالق خدمة التعرف على الوجه 	 
خالل خدمة فتح الحساب بالتاكمل مع تطبيق هويتي من 

.MyID app )Nafath( نفاذ
تقديم منتج جديد Travel Pro والذي يتيح تغذية حساب 	 

البطاقات بسقف محدد ومتفق عليه مسبقا مع البنك.
إطالق حلول الدردشة اآللية عبر اكفة القنوات )االنترنت، نظام 	 

األفراد البنكي، نظام ماسنجر و تويتر(.
ترقية برنامج العهد للشراكت ليتيح خدمات سداد وخدمات 	 

وزارة الداخلية، وتحسين وسائل التحكم بمصروفات الشراكت.
تقديم خدمات جديدة للبطاقات االئتمانية والتي تشمل 	 

دفع فواتير سداد والتحويل للحسابات الجارية عن طريق 
البطاقات االئتمانية.

تم تجديد عمليات البطاقات ورحلة العميل في الخدمات 	 
االلكترونية لألفراد لتسويق وبيع البطاقات دون الحاجة لزيارة 

فروع البنك.
تحسين خدمات واجهة التمويل العقاري بحيث يتيح لغير 	 

عمالء البنك طلب قرض سكني والمتابعة عن طريق فتح 
حساب جديد بالموقع نفسه.

تقديم خدمات جديدة لتفعيل البطاقات المسبقة الدفع. 	 
تحسين برنامج الوالء الخاص بالبنك عن طريق التاكمل مع 	 

برنامج الوالء الخاص بالخطوط السعودية.
التوسع في استخدام الروبوتات في أعمال إدارية ومكتبية.	 
تحسين تجربة العميل الخاصة بفتح الحساب أونالين لتقليل 	 

عدد حقول البيانات والخطوات وتقليص الوقت المطلوب 
لإلجراء.

إطالق نظام جديد لإلدارة واإلشراف للخدمات االلكترونية 	 
للشراكت مما يتيح لمشرفي المنشأة من إدارة صالحيات 

المستخدمين دون الحاجة للنماذج الورقية.
تحسين واجهة التمويل العقاري إلتاحة خدمة التوقيع 	 

الرقمي للقرض السكني عن طريق مزود الخدمة.
تحسين بوابة ثروة )الخاصة بدعم الشراكت الصغيرة 	 

والمتوسطة( عن طريق إضافة مميزات جديدة وتحسين 
تجربة العمالء.

إطالق خدمات جديدة لبطاقات السفر والتسوق. 	 
إطالق حمالت ترويجية لمنتجات وخدمات بنكية مختلفة.	 
إطالق خدمة التحويل الفوري للخدمات اإللكترونية للشراكت.	 

تنمو أعمال رقمنة الخدمات المصرفية في المملكة باستمرار، 
ويعمل البنك جاهدًا لتقديم منتجات جديدة نوعية من خالل 

مبادرات التقنية المالية المبتكرة مما يتيح خدمات رقمية متميزة 
للسوق السعودي.

شبكة الفروع وخدماتها
كما في 31 ديسمبر 2022، بلغ عدد فروع البنك 51 فرًعا. 

يقوم البنك بتشغيل 376 جهاز صرٍف آلي وأجهزة اإليداع 
والصراف التفاعلي التي تتوزع في أنحاء المملكة العربية 

السعودية. باإلضافة إلى أكثر من 9.000 جهاٍز لنقاط البيع.

أصول والتزامات الخدمات البنكية لألفراد - اإلسالمية 
والتقليدية

في حين أن االتجاه االستراتيجي للخدمات البنكية لألفراد هو 
توفير مجموعة من الخدمات المتوافقة مع الضوابط الشرعية 
وفًقا لمتطلبات العمالء، يقوم البنك بتقديم مجموعة منتجات 

تقليدية على نطاق محدود من خالل ثالثة فروع خدمات بنكية 
تقليدية.

بلغ حجم التمويل المتوافق مع الضوابط الشرعية مبلغ 52.2 
مليار ريال سعودي، والودائع اإلسالمية مبلغ 47.6 مليار ريال 

سعودي كما في 31 ديسمبر 2022.

الشرااكت االستراتيجية 
يمتلك البنك ثالث شراكت تابعة مملوكة بالاكمل على النحو 

التالي:

شركة االستثمار لألوراق المالية والوساطة، والتي تقدم 	 
خدمات الوساطة وإدارة األصول وخدمات الترتيب والحفظ 

في األوراق المالية والخدمات المصرفية االستثمارية. شركة 
مساهمة مقفلة يبلغ رأس مالها 250 مليون ريال سعودي 

وال يوجد أي أدوات دين عليها. تقدم الشركة خدمات 
استثمارية على شلك صناديق استثمار ومحافظ وخدمات 
الحفظ وخدمات استشارات مصرفية استثمارية. وقد بلغ 

مجموع الموجودات تحت إدارتها 28.196 مليون ريال 
سعودي كما في 31 ديسمبر 2022، منها 8.964 مليون 

ريال سعودي ُتدار تحت محافظ متوافقة مع الضوابط 
الشرعية. 

شركة السعودي لالستثمار العقارية المحدودة. يبلغ رأس 	 
مالها 500 ألف ريال سعودي، وال يوجد أي أدوات دين على 

الشركة. الهدف األساسي للشركة هو االحتفاظ بصكوك 
الملكية كضمان نيابة عن البنك فيما يتعلق بمعامالت 

اإلقراض المتعلقة بالعقارات.
شركة صايب لألسواق المحدودة. تم تسجيل الشركة كشركة 	 

ذات مسؤولية محدودة في جزر اكيمان في يوليو 2017، 
ويبلغ رأس مالها 187.5 ألف ريال سعودي، وال يوجد لدى 

الشركة أي أدوات دين مصدرة. وتختص هذه الشركة بالقيام 
بعمليات المشتقات المالية باإلضافة إلى عمليات إعادة 

الشراء بالنيابة عن البنك.
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باإلضافة إلى ما سبق، يمتلك البنك استثمارات في ثالث شراكت 
زميلة في المملكة العربية السعودية وذلك على النحو التالي:

شركة أمرياكن إكسبريس )المملكة العربية السعودية(، 	 
وهي شركة مساهمة سعودية مقفلة يبلغ رأس مالها 

100 مليون ريال سعودي. يمتلك البنك 50% من األسهم 
المصدرة، ونشاطها الرئيسي هو إصدار البطاقات االئتمانية 

وتقديم منتجات وخدمات أمرياكن إكسبريس األخرى في 
المملكة العربية السعودية.

شركة ينال للتمويل )أوركس السعودية للتأجير سابًقا(. 	 
وهي شركة مساهمة سعودية مقفلة يبلغ رأس مالها 

550 مليون ريال سعودي. يمتلك البنك 38% من األسهم 
المصدرة. ونشاطها الرئيسي هو تقديم خدمات التأجير 

التمويلي في المملكة العربية السعودية. 
شركة أمالك العالمية للتمويل. وهي شركة مساهمة 	 

سعودية يبلغ رأس مالها 906 مليون ريال سعودي. يمتلك 

البنك 22.41% من األسهم المصدرة. ونشاطها الرئيسي 
هو تقديم منتجات وخدمات التمويل العقاري، وتمويل 

نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتمويل االستهالكي 
في المملكة العربية السعودية.

التصنيف االئتماني 
يعتبر التصنيف االئتماني عنصًرا مهًما للمشاركة في األسواق 

المالية العالمية. وبما أن االقتصاد العالمي يتجه نحو التاكمل 
فإنه لم تعد عملية التصنيف االئتماني ضرورية لمجرد ضمان 

التمويل والدخول إلى أسواق رأس المال فحسب، بل وإلظهار 
االلتزام باتباع أعلى المعايير في إدارة المخاطر المعترف بها 

دولًيا.

وخالل العام، استمر البنك في عملية مراجعة التصنيف االئتماني 
مع واكلة “ســتاندرد آند بورز” و”موديز” و”فيتش”. فيما يلي، 

ملخص لهذه التصنيفات:

المستقبليالتصنيف قصير األجلالتصنيف طويل األجلواكلة التصنيف االئتماني
مستقرA3P-2موديز

مستقرBBBA-2ســتاندرد آند بورز
إيجابيBBBF2+فيتش

جاءت هذه التصنيفات نتيجة لقوة األداء المالي للبنك، ولجودة 
أصوله المالية، ومستويات الرسملة مدعومة بسياسة مستقرة 

ومحافظة، ودرجة سيولة اكفية. وتأخذ هذه التصنيفات 
باالعتبار أن البنك يعمل في أحد أقوى القطاعات المصرفية 

وأفضلها تنظيًما في الشرق األوسط. وتعكس هذه 
التصنيفات أيًضا، التصنيفات االئتمانية السيادية للمملكة من 

من موديز وفيتش وستاندرد آند بورز باإلضافة إلى األساسيات 
االقتصادية المتينة للمملكة، وااللتزام بمعايير بنك التسويات 

الدولية ومجموعة العشرين.

مجموعة االلتزام 
مجموعة االلتزام هي مجموعة مستقلة تضمن التزام البنك 

بجميع القوانين واللوائح والقواعد المعمول بها محلًيا وعالمًيا، 
وتلعب دوًرا أساسًيا للحفاظ على سالمة البنك وسمعته.

يجب التعامل مع مبادئ ومعايير االلتزام كثقافة عامة إذ أن 
مسؤوليتها تقع على عاتق لك فرد ابتداًء من مجلس اإلدارة 

واإلدارة التنفيذية ووصواًل إلى جميع الموظفين داخل البنك. كما 
تعتبر تلك المبادئ جزًءا ال يتجزأ من األنشطة اليومية للبنك. 

األدوار والمسؤوليات الرئيسية لمجموعة االلتزام تشتمل على:

مساعدة اإلدارة العليا: من خالل تطبيق برنامج االلتزام في 	 
البنك.

المشاركة: مشاركة اكفة التعليمات الصادرة من البنك 	 
المركزي السعودي أو من الجهات التشريعية األخرى 

والمبلغة عبر البنك المركزي السعودي أيًضا مع اإلدارات 
ذات العالقة في البنك والتأكد من تطبيقها على النحو 

المطلوب.

تنظيم المسؤوليات: تنظيم المسؤوليات المناطة للك إدارة 	 
وفًقا لسياسة االلتزام.

المشورة: من مهام مجموعة االلتزام تعريف وتحديد لك ما 	 
يواجه البنك من مخاطر عدم االلتزام وتقديم المشورة في 

هذا الجانب إلى األقسام المعنية من وجهة نظر االلتزام، 
كما أن من شأن هذه المهمة العمل على تفادي مخاطر 

عدم االلتزام وتقديم المشورة لإلدارات المعنية بكيفية وضع 
الضوابط والقواعد المالئمة لضمان االلتزام.

التوعية والتثقيف: عن طريق إعداد برامج تدريبية لاكفة 	 
الموظفين بشلك دوري وإرسال تعاميم داخلية للتأكد 

من إلمام الموظفين بتعليمات الجهات التشريعية وذلك 
لتخفيف المخاطر على البنك.

تحديد مخاطر عدم االلتزام وقياسها وتقييمها: مجموعة 	 
االلتزام معنية بتحديد وقياس وتقييم مخاطر عدم االلتزام 

فيما يتعلق باآلتي:
أنشطة البنك كلك )مخاطر نظامية، مخاطر مالية، مخاطر 	 

سمعة و/أو مخاطر استراتيجية(.
المنتجات، الخدمات، العالقات الجديدة و/أو العالقات 	 

الحالية في حال طرأ عليها تغييرات جوهرية.
التعامالت التي يزداد فيها شاكوى العمالء، حاالت االحتيال، 	 

البالغات و/أو العقوبات والجزاءات.
 التقييم: تقوم مجموعة االلتزام بإعداد وتنفيذ ضوابط 	 

لحماية البنك من مخاطر عدم االلتزام والتي بسببها قد 
يتعرض البنك للخسائر المالية أو األضرار التي تلحق بسمعة 
البنك. تمثل مجموعة االلتزام أحد أهم راكئز وعوامل النجاح 

الرئيسية للبنك نظًرا للدور المهم الذي تقوم به في 
حماية سمعة البنك ومصداقيتها، فضاًل عن حماية مصالح 

المساهمين والمودعين، وذلك من خالل التالي:

إدارة المخاطر التنظيمية وتجنب العقوبات المالية الناتجة 	 
عن االنتهااكت أو التغييرات المنصوص عليها في القوانين 

واللوائح،
مراجعة إجراءات التشغيل والحسابات والمنتجات والخدمات 	 

والنماذج والعقود واالتفاقيات للتأكد من تماشيها 
ومالءمتها للقوانين واللوائح التي تحكم قطاعات األعمال 

ذات العالقة،
تعميم وتقييم القوانين واللوائح الجديدة وتوجيهها 	 

إلى قطاعات األعمال ذات العالقة وتقديم المشورة في 
هذا الجانب بما يتماشى مع محتوى التعليمات من منظور 

االلتزام،
التأكيد على ضمان وجود ضوابط فعالة لحماية البنك من 	 

مخالفة وتجاوز القوانين واللوائح.
الرقابة: تقوم مجموعة االلتزام بمراجعه دورية للقطاعات 	 

للتأكد من كفاية وفاعلية الضوابط الرقابية. كما تقوم 
وظيفة الرقابة بااللتزام أيًضا بإنشاء التقارير الضرورية والتي 

تسلط الضوء على جميع الثغرات التي تم تحديدها وتقييم 
مستوى االلتزام في البنك.

برنامج االلتزام: يتم إعداده على أساس المنهج القائم على 	 
المخاطر ويوضح أدوار ومسؤوليات مجموعة االلتزام من 

منظور البنك السعودي المركزي عن طريق تطبيق السياسات 
واإلجراءات، وتقييم مخاطر عدم االلتزام وتوعية الموظفين 

فيما يتعلق بااللتزام.
التواصل: تعالج وظيفة االلتزام المراسالت مع الجهات 	 

التشريعية والرقابية، وتضمن تمثيل البنك لدى تلك 
الجهات بالشلك الالئق، والمساهمة في حصول البنك 

على الموافقات الالزمة التي تتعلق بالمنتجات والخدمات 
والحمالت اإلعالنية وأي طلبات أخرى والتي تتطلب عدم 

ممانعة الجهات التنظيمية.
العالمات التحذيرية )صافرة اإلنذار(: كجزء من عمل االلتزام، يتم 	 

األخذ بعين االعتبار اكفة البالغات التي يتم رفعها لمجموعة 
االلتزام بشأن عدم االلتزام واالنتهااكت التي تتم على مستوى 

البنك والتعامل معها بسرية تامة والتحقق فيها وأخذ 
اإلجراءات الالزمة حيالها وذلك وفًقا لسياسات البنك الداخلية 

وسياسة اإلبالغ الصادرة عن البنك المركزي السعودي.

إدارة ماكفحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
إدارة ماكفحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب هي إدارة مستقلة 
تضمن الحد من مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب عن طريق 
وضع برنامج ماكفحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب والسياسات 
واإلجراءات الالزمة لاللتزام بالمعايير المحلية والعالمية في هذا 

الشأن.

تشمل مسؤوليات إدارة ماكفحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب 
التالي:

رصد وتحديد المعامالت المشبوهة وإجراء التحقيقات 	 
وتصنيف األنشطة المشبوهة ورفعها لإلدارة العامة 

للتحريات المالية،
تقييم المنتجات والخدمات المقدمة من وجهة نظر تنظيمية 	 

وعلى أساس المنهج القائم على المخاطر،

ضمان تطبيق العناية الواجبة في جميع الحاالت المبررة للحد 	 
من مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب، 

رصد ومراقبة الحسابات عالية المخاطر واألنشطة ذات الصلة،	 
الحفاظ على نظام الجزاءات والضوابط ذات الصلة،	 
تحديد التنبيهات التي تتطلب بحًثا إضافًيا،	 
ضمان معالجة التنبيهات وفًقا لإلجراءات المعتمدة مع الوفاء 	 

بمعايير الجودة والتوقيت المناسب،
الرصد والمساعدة في حل القضايا المعقدة،	 
التعامل مع الطلبات الواردة لوحدة اإلشراف الذاتي وإدارتها 	 

في الوقت المناسب وتقديم جميع المستندات المطلوبة 
للبنك المركزي السعودي،

تنفيذ توجيهات البنك المركزي السعودي المتعلقة بالخصم، 	 
وحظر ورفع الحظر على حسابات البنك، و

إعداد التقارير الفنية الالزمة بالوقت المحدد وتقديم جميع 	 
المستندات المطلوبة للبنك المركزي السعودي.

مجموعة الموارد البشرية
لطالما استثمر البنك في كفاءاته البشرية وأشرك الموظفين 

كتوجه استراتيجي للموارد البشرية كونها تمثل اللبنة األساسية 
للنجاح وتحقيق استراتيجية البنك.

السعودة والتدريب 
يواصل البنك السعي الدائم الستقطاب وتطوير الكفاءات 

السعودية حيث بلغت نسبة السعودة في البنك 91% كما 
في 31 ديسمبر 2022، حيث شلّك العنصر النسائي ما نسبته 
22%. وتلقى 80% من إجمالي الموظفين تدريًبا رسمًيا كما 

قّدم البنك برامج التعليم اإللكتروني للموظفين عبر نظام إدارة 
التعليم الخاص بالبنك. 

مزايا الموظفين 
ُتستحق المزايا واجبة السداد للموظفين عند انتهاء خدماتهم 

وفًقا لما هو منصوص عليه في نظام العمل السعودي ووفًقا 
للسياسات المحاسبية للبنك. وقد بلغت قيمة المخصصات التي 

تم تخصيصها خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 
فيما يخص ماكفأة نهاية الخدمة للموظفين 44.6 مليون ريال 

سعودي. ويبلغ رصيد ماكفأة نهاية الخدمة القائم ما يقارب 
221.3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2022.

كما يقوم البنك بتقديم برامج أخرى لالدخار واألمان الوظيفي 
لموظفيه المؤهلين مبنية على مساهمة مشتركة بين 

الموظف والبنك. تدفع هذه المساهمات للموظفين في تاريخ 
استحقاق لك برنامج. بلغ المخصص خالل السنة المنتهية في 
31 ديسمبر 2022 لهذه الخطط حوالي 55.0 مليون ريال 

سعودي.

األرصدة والمعامالت مع األطراف ذات العالقة
تقوم المجموعة في سياق أعمالها االعتيادية، بالتعامل مع 

أطراٍف ذات عالقة. كما تخضع أرصدة ومعامالت األطراف ذات 
العالقة ألحاكم نظام مراقبة البنوك واألنظمة األخرى الصادرة عن 
البنك المركزي السعودي. خالل عام 2021، أصدر البنك المركزي 
السعودي، تحديًثا لمبادئ حوكمة الشراكت للمؤسسات المالية 
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العاملة في المملكة العربية السعودية وخالل عام 2022، 
أصدر البنك المركزي السعودي قواعًدا على تعرضات البنوك 

لألطراف ذات العالقة. هذه التحديثات ُتعّرف األطراف ذات 
العالقة والحاجة إلى معالجة تلك المعامالت ذات الصلة بشلك 

عادل وبدون إعطاء أولوية لتلك األطراف وتحدد تضارب المصالح 
المحتمل ضمن تلك المعامالت، وكذلك تقرر متطلبات اإلفصاح 

عن تلك المعامالت الخاصة باألطراف ذات العالقة.

يتوافق التعريف واإلفصاح عن معامالت األطراف ذات العالقة 
للبنك مع اللوائح الصادرة عن البنك المركزي السعودي، والتي 

تمت الموافقة عليها من ِقبل مجلس إدارة البنك. وتشمل 
هذِه اللوائح التعريفات التالية بخصوص األطراف ذات العالقة:

إدارة البنك وأقاربهم و/أو الكيانات التابعة،	 
المساهمين الرئيسيين للبنك و/أو أقاربهم، 	 
الشراكت الزميلة للبنك والمنشآت التي يتم المحاسبة عنها 	 

باستخدام طريقة الملكية، واإلدارة وأقاربهم،
صناديق منافع موظفي البنك مثل التقاعد أو خطط المنافع 	 

األخرى التي يتم إدارتها من قبل البنك، و 
أي أطراف أخرى تكون إدارتها والسياسات التشغيلية الخاصة 	 

بها متأثرة جوهرًيا بشلك مباشٍر أو غير مباشر من ِقبل البنك. 

تشمل إدارة البنك أولئك األشخاص الذين يتحملون المسؤولية 
لتحقيق أهداف البنك والذين لديهم السلطة لوضع السياسات 

واتخاذ القرارات التي يتم من خاللها متابعة تلك األهداف. 
وبالتالي يشمل تعريف اإلدارة أعضاء مجلس إدارة البنك والرئيس 

التنفيذي ومدراء العموم ونوابهم والمدير المالي ومدراء 
اإلدارات الرئيسية ومدراء إدارة المخاطر والمراجعة الداخلية 

ووظائف االلتزام والوظائف المماثلة في البنك وأعضاء إدارة 
البنك التي تتطلب اعتماد عدم الممانعة من البنك المركزي 

السعودي.

يشمل المساهمين الرئيسيين المالك الذين يملكون أكثر من %5 
من حق التصويت في ملكية البنك و/ أو مصلحة التصويت للبنك.

يشمل األقارب األزواج واألوالد واآلباء واألجداد واألشقاء واألحفاد 
والذرية للذين يمكن اعتبارهم متحكمين مؤثرين من أعضاء إدارة 
من البنك، مساهمين رئيسيين، أو شركة زميلة أو تؤدي العالقة 

األسرية بينهم أن يكونوا متحكمين أو مؤثرين.

األرصدة مع األطراف ذات العالقة 
تتلخص األرصدة الناتجة عن هذه المعامالت والُمدرجة في 
قائمة المركز المالي الموحدة كما في 31 ديسمبر 2022 

اكآلتي:

بآالف الرياالت
السعوديـــة

إدارة البنك وأقاربهم و/أو الكيانات التابعة:
248,303 قروض وسلف 

2,134,535 ودائع العمالء
25,300 صكوك الشريحة األولى

508,353 التعهدات وااللتزامات المحتملة
607,740 استثمارات

 المساهمين الرئيسيين للبنك و/أو أقاربهم:
3,823,077 ودائع العمالء

50,000 صكوك الشريحة األولى
الشراكت الزميلة للبنك والمنشآت التي يتم المحاسبة عنها باستخدام طريقة الملكية، واإلدارة وأقاربهم:

1,805,981 قروض وسلف 
442,785 ودائع العمالء

12,000 صكوك الشريحة األولى
277,259 التعهدات وااللتزامات المحتملة

صناديق منافع موظفي البنك مثل التقاعد أو خطط المنافع األخرى التي يتم إدارتها من قبل البنك:
303,092 ودائع العمالء ومطلوبات أخرى

بآالف الرياالت
السعوديـــة

إدارة البنك و/أو أفراد األسرة المباشرين:
31,582دخل عموالت خاصة

35,745مصاريف عموالت خاصة
42دخل أتعاب خدمات بنكية

82,567مصاريف أخرى
المساهمين الرئيسيين للبنك و/أو أفراد األسرة المباشرين:

90,099مصاريف عموالت خاصة
7,758إيجار ومصاريف مباني ) إيجار مبنى(

الشراكت المنتسبة للبنك والمنشآت التي يتم المحاسبة عنها باستخدام طريقة الملكية:
142,749دخل عموالت خاصة

2,692مصاريف عموالت خاصة
1,019دخل أتعاب خدمات بنكية

7,999دخل عمليات أخرى
16,215مصاريف أخرى

9,183ماكفآت أعضاء مجلس اإلدارة ولجان المجلس األخرى

المعامالت مع األطراف ذات العالقة 
فيما يلي تحليل باإليرادات والمصاريف المتعلقة بالمعامالت مع األطراف ذات العالقة والُمدرجة في قائمة الدخل الموحدة للسنة 

المنتهية في 31 ديسمبر 2022:
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الوظائف الحالية: 
متقاعد 

الوظائف السابقة:
الرئيس وكبير اإلداريين التنفيذيين - أرامكو السعودية	 
النائب التنفيذي للرئيس لألعمال الدولية - أرامكو السعودية	 
نائب الرئيس لشؤون الموظفين - أرامكو السعودية	 
نائب الرئيس للعالقات الصناعية - أرامكو السعودية	 

المؤهالت:
باكلوريوس العلوم السياسية، الجامعة 	 

األمريكية، القاهرة وبيروت
برنامج إدارة األعمال، جامعة هارفارد، 	 

اكمبردج، الواليات المتحدة األمريكية

العضويات الحالية: 
رئيس مجلس إدارة - البنك السعودي لالستثمار	 
عضو مجلس إدارة - حصانة لالستثمار	 
عضو مجلس إدارة - شركة التعدين 	 

العربية السعودية )معادن(
رئيس مجلس اإلدارة المشارك – مجلس 	 

األعمال السعودي األمريكي
عضو مجلس إدارة – شركة االستثمارات الرائدة	 

العضويات السابقة:

داخل المملكة
عضو مجلس إدارة - أرامكو السعودية	 
عضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي - الشركة 	 

السعودية الموحدة للكهرباء )سكيكو(
عضو مجلس إدارة - شركة مصفاة أرامكو 	 

السعودية موبيل المحدودة )سامرف(
عضو مجلس إدارة - الخطوط الجوية السعودية	 
نائب رئيس مجلس إدارة - شركة الزامل للصناعة	 

خارج المملكة
عضو مجلس إدارة - إس أويل، كوريا	 
عضو مجلس إدارة - بيترون، الفلبين	 
عضو مجلس إدارة - موتور أويل هيالس، اليونان	 
عضو مجلس إدارة - شركة البترول السعودية 	 

الدولية، الواليات المتحدة األمريكية
رئيس مجلس إدارة شركة موتيفا، الواليات المتحدة األمريكية	 
عضو مجلس إدارة - شركة أرامكو لما وراء البحار، هولندا	 
عضو مجلس إدارة - شركة هاليبيرتون، 	 

الواليات المتحدة األمريكية
عضو جي بي مورجان تشيس وشراكه - المجلس 	 

االستشاري الدولي، الواليات المتحدة األمريكية
عضو المجلس االستشاري - شلمبرجير 	 

لالستشارات التجارية، فرنسا
عضو المجلس االستشاري - ريليانس، الهند	 

األستاذ/ عبدالله بن صالح بن جمعة
عضو غير تنفيذي )رئيس مجلس اإلدارة( 

مجلس اإلدارة ولجان مجلس اإلدارة

الوظائف الحالية: 
متقاعد 

الوظائف السابقة:
نائب المحافظ لشؤون االستثمار - المؤسسة العامة للتقاعد	 
مدير عام لالستثمار المالي - المؤسسة العامة للتقاعد	 
كبير مضاربي الدخل الثابت، إدارة االستثمار - البنك المركزي السعودي	 
مساعد رئيس المضاربين، إدارة االستثمار - البنك المركزي السعودي	 
مضارب أول للدخل الثابت، إدارة االستثمار - البنك المركزي السعودي	 
مستشار استثمارات، شركة االستثمارات الرائدة	 

المؤهالت:
باكلوريوس اقتصاد، جامعة نورث إيسترن، 	 

بوسطن، الواليات المتحدة األمريكية

العضويات الحالية: 
نائب رئيس مجلس إدارة - البنك السعودي لالستثمار	 
نائب رئيس مجلس إدارة – الشركة التعاونية للتأمين )التعاونية(	 
نائب رئيس مجلس إدارة - شركة أسمنت تبوك	 
عضو مجلس إدارة - المتحدة للتأمين، البحرين	 

العضويات السابقة:
عضو مجلس إدارة - بتروكيم	 
عضو مجلس إدارة - سبكيم	 
عضو مجلس إدارة - الشركة السعودية للبوليمرات	 
عضو مجلس إدارة - شركة بوليمرات الخليج 	 

للتوزيع، اإلمارات العربية المتحدة

األستاذ/ عبدالعزيز الخميس
عضو غير تنفيذي )نائب رئيس مجلس اإلدارة(

الوظائف الحالية: 
رجل أعمال 

الوظائف السابقة:
مدير عام األسواق الدولية - حصانة لالستثمار	 
مدير عام إدارة الودائع والسندات 	 

- حصانة لالستثمار
مدير إدارة المحافظ االستثمارية - 	 

المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية
محلل مالي في اإلدارة العامة لالستثمار - 	 

المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

المؤهالت:
باكلوريوس علوم إدارة األعمال، جامعة والية 	 

آركنساس
ماجستير اإلدارة العامة، جامعة جنوب اكليفورنيا	 

العضويات الحالية: 
عضو مجلس إدارة - البنك السعودي لالستثمار	 
عضو مجلس إدارة - شركة اسمنت القصيم	 
عضو مجلس إدارة - شركة المتوسط 	 

والخليج للتأمين وإعادة التأمين 
التعاوني )ميدغلف للتأمين(

العضويات السابقة:
عضو مجلس إدارة - شركة 	 

التصنيع وخدمات الطاقة
عضو مجلس إدارة - شركة 	 

الصحراء للبتروكيماويات
عضو مجلس إدارة - سامبا المالية	 
عضو مجلس إدارة - بنك الجزيرة	 
عضو في العديد من اللجان )المراجعة 	 

واللجنة التنفيذية والترشيحات 
والماكفآت( في عدة شراكت وبنوك

عضو مجلس إدارة - شركة جبل عمر للتطوير	 

الوظائف الحالية: 
الرئيس التنفيذي لالستثمار - أصيلة لالستثمار

الوظائف السابقة:
رئيس صناديق األسهم المحلية والدخل الثابت - 	 

شركة االستثمارات الرائدة
مدير محافظ استثمارية - شركة HSBC العربية 	 

السعودية
رئيس قسم األسهم المحلية - شركة االهلي 	 

اكبيتال
مدير محافظ استشارية - شركة جدوى لالستثمار	 

المؤهالت:
باكلوريوس الهندسة الكيميائية، جامعة الكويت، 	 

الكويت

العضويات الحالية: 
عضو مجلس إدارة - البنك السعودي لالستثمار 	 
عضو مجلس إدارة - شركة طيبة لالستثمار	 
عضو مجلس إدارة - صندوق دراية الخليجي 	 

ألسهم النمو والدخل
عضو مجلس إدارة - شركة الخزف السعودي	 
عضو لجنة مراجعة - مجموعة بن الدن العالمية 	 

القابضة
عضو لجنة مراجعة - شركة الحسن غازي إبراهيم 	 

شاكر
عضو مجلس إدارة - شركة رؤية الوطن القابضة	 

العضويات السابقة:
عضو مجلس إدارة - صندوق اإلنماء جبل عمر	 

الوظائف الحالية: 
رئيس تنفيذي وشريك مؤسس - شركة ثروة 

لالستثمار، اإلمارات العربية المتحدة

الوظائف السابقة:
شريك مؤسس - بي آي اكبيتال، الواليات المتحدة 	 

االمريكية
الرئيس التنفيذي وشريك مؤسس - ثروة الخليج 	 

للتجارة العامة، اإلمارات العربية المتحدة
الرئيس التنفيذي وشريك مؤسس - هدف 	 

الجزيرة للتجارة العامة، اإلمارات العربية 
المتحدة 

المؤهالت:
باكلوريوس اقتصاد، جامعة جنوب اكليفورنيا، 	 

الواليات المتحدة االمريكية
ماجستير اقتصاد، جامعة جنوب اكليفورنيا، 	 

الواليات المتحدة االمريكية

العضويات الحالية: 
عضو مجلس إدارة - البنك السعودي لالستثمار 	 
عضو مجلس إدارة - شركة اإلنماء للخدمات 	 

الطبية
الشريك المؤسس وعضو مجلس إدارة - شركة 	 

ثروة اإلساكن لالستثمار، اإلمارات العربية المتحدة
رئيس مجلس إدارة - شركة المتحدة للتأمين 	 

التعاوني )أسيج(

العضويات السابقة:
مؤسس وعضو مجلس إدارة - ميثاق التاكفل 	 

للتأمين، اإلمارات العربية المتحدة
عضو مجلس إدارة - أدفانسد إمرجن اكبيتال، 	 

المملكة المتحدة
عضو مجلس إدارة - بنك فينشر اكبيتال، البحرين	 

األستاذ/ عبدالرحمن الرواف
عضو غير تنفيذي 

األستاذ / محمد القرينيس
عضو مستقل

األستاذ / ياسر الجار الله 
عضو مستقل 
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الوظائف الحالية: 
الرئيس التنفيذي - مجموعة القريان 

 
الوظائف السابقة:

المدير العام اإلقليمي لتكنولوجيا المعلومات - 	 
شركة سابك

الرئيس التنفيذي - شركة اكستنشر الشرق 	 
األوسط

الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات - شركة 	 
صدارة

نائب الرئيس التنفيذي - الخطوط الجوية 	 
السعودية

الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات - 	 
الخطوط الجوية السعودية

المؤهالت:
باكلوريوس إدارة نظم المعلومات، جامعة الملك 	 

فهد للبترول والمعادن.

العضويات الحالية: 
عضو مجلس إدارة - البنك السعودي لالستثمار 	 
عضو مجلس إدارة - االتحاد السعودي لألمن 	 

السيبراني والبرمجة والدرونز
عضو مجلس إدارة - مجموعة القريان	 

العضويات السابقة:
عضو في المجلس االستشاري - لكية علوم 	 

الحاسب، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
عضو مجلس إدارة ورئيس لجنتي الرقابة 	 

والمخاطر- شركة مطارات الدمام

الوظائف الحالية: 
متقاعد

الوظائف السابقة:
مدير إدارة مراقبة البنوك العمليات المصرفية، 	 

البنك المركزي السعودي
مدير الشؤون المالية، شركة السعودية 	 

للصناعات األساسية )سابك(
مدير الخزينة، شركة التعدين العربية السعودية 	 

)معادن(
المدير التنفيذي ونائب الرئيس لالستراتيجية 	 

والتخطيط، شركة التعدين العربية السعودية 
)معادن(

نائب الرئيس للمالية، شركة التعدين العربية 	 
السعودية )معادن(

نائب الرئيس األعلى للفوسفات، شركة تعدين 	 
العربية السعودية )معادن( 

مستشار أعلى للرئيس - شركة التعدين العربية 	 
السعودية )معادن(

المؤهالت:
باكلوريوس محاسبة – جامعة الملك سعود	 
حاصل على شهادة المحاسب القانوني 	 

المعتمد- جمعية كولورادو للمحاسبين القانونين 
المعتمدين، الواليات المتحدة 

العضويات الحالية: 
عضو مجلس إدارة - البنك السعودي لالستثمار 	 
عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة - حصانة 	 
عضو لجنة المراجعة - الشركة السعودية 	 

للكهرباء 
عضو مجلس إدارة وعضو اللجنة التنفيذية – 	 

الشركة السعودية لخدمات التعدين
عضو لجة المراجعة - شركة طاقة	 
عضو لجنة المراجعة - الشركة التعاونية للتأمين 	 

)التعاونية(

العضويات السابقة:
رئيس مجلس اإلدارة – شركة معادن وعد 	 

الشمال للفوسفات 
رئيس مجلس اإلدارة – شركة معادن للفوسفات 	 
عضو مجلس إدارة – الجزيرة اكبيتال 	 
رئيس مجلس اإلدارة – شركة معادن لأللمنيوم 	 
رئيس مجلس اإلدارة – شركة معادن باريك 	 

للنحاس 
رئيس مجلس اإلدارة – شركة معادن للذهب 	 

والمعادن األساسية 
عضو لجنة المراجعة – الشركة الوطنية 	 

للبتروكيماويات )بتروكيم(
عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة وعضو 	 

لجنة االستراتيجية – شركة الشرق األوسط 
لصناعة وإنتاج الورق )مبكو( 

الوظائف الحالية: 
مدير عام - شركة برنامج سلطان بن عبدالعزيز 

لالتصاالت الطبية والتعليمية  

الوظائف السابقة:
مدير الموارد المالية- مؤسسة سلطان بن عبد 	 

العزيز آل سعود 
مدير المشاريع- الشركة العربية لالستثمار 	 
خبير مساعد/ باحث اقتصادي – الصندوق 	 

السعودي للتنمية

المؤهالت:
ماجستير االقتصاد/المالية - جامعة آالباما، 	 

الواليات المتحدة االمريكية
باكلوريوس اقتصاد، لكية إدارة األعمال - جامعة 	 

الملك سعود 

العضويات الحالية: 
عضو مجلس إدارة - البنك السعودي لالستثمار 	 
عضو مجلس إدارة - شركة محمد العلي 	 

السويلم للتجارة والمقاوالت

العضويات السابقة:
رئيس مجلس اإلدارة - االستثمار اكبيتال 	 
عضو مجلس إدارة - شركة إعمار الوطن 	 

لالستثمار العقاري
عضو مجلس إدارة ونائب رئيس مجلس اإلدارة 	 

- الشركة العربية السورية للفنادق والسياحة، 
سوريا

عضو مجلس إدارة واللجنة التنفيذية - الشركة 	 
الدولية للفنادق والسياحة، مصر

األستاذ / محمد بامقا
عضو مستقل  

األستاذ / خالد الرويس 
عضو مستقل 

األستاذ / عبدالله الزبن  
عضو غير تنفيذي  

الوظائف الحالية: 
رجل أعمال  

الوظائف السابقة:
عضو مجلس إدارة ورئيس مجلس اإلدارة في 	 

العديد من الشراكت العاملة في العقارات 
واالستثمار والسياحة والجمعيات الخيرية 

واالجتماعية

المؤهالت:
ماجستير في إدارة االعمال – جامعة كولورادو، 	 

الواليات المتحدة االمريكية 
باكلوريوس هندسة علوم الحاسب – جامعة 	 

الملك فهد للبترول والمعادن 

العضويات الحالية: 
عضو مجلس إدارة – البنك السعودي لالستثمار	 
رئيس مجلس إدارة– شركة سيرا القابضة 	 
رئيس مجلس إدارة – شركة اللجين القابضة 	 
رئيس مجلس المديرين – شركة فاد الدولية 	 

لالستثمار والتطوير
عضو مجلس إدارة – شركة اكوان العقارية 	 
عضو مجلس إدارة – شركة أراكن الصلب لصناعة 	 

الحديد
نائب رئيس مجلس إدارة – سمنترا	 
رئيس مجلس المديرين – اكنولي للصناعات 	 

الغذائية 
عضو مجلس إدارة – شركة تطوير المباني 	 
رئيس مجلس المديرين – شركة عنوان الماكن 	 

لالستثمار والتطوير العقاري 
نائب رئيس مجلس إدارة – شركة أطباء النخبة 	 

الطبية
رئيس مجلس إدارة – شركة عنيزة االستثمارية	 
نائب رئيس مجلس إدارة – شركة عنيزة الوقفية 	 
عضو مجلس إدارة – شركة التحالف العقاري 	 
عضو مجلس إدارة – شركة الوديان العقارية 	 

السعودية 
عضو مجلس إدارة – شركة روئ المدينة القابضة	 
رئيس مجلس إدارة – الشركة الوطنية للصناعات 	 

البتروكيماوية 
رئيس مجلس إدارة – شركة المقر للتطوير 	 

والتنمية 
عضو مجلس إدارة – شركة المجموعة الوطنية 	 

األستاذ / محمد الخليل 
عضو غير تنفيذي 
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العضويات السابقة:
عضو مجلس إدارة – شركة بلدا للمجمعات 	 

التجارية المتخصصة 
عضو مجلس إدارة – شركة ذاخر لالستثمار 	 

والتطوير العقاري 
عضو مجلس إدارة - الغرفة التجارية الصناعية 	 

بالرياض الدورة السادسة عشر
عضو مجلس إدارة – شركة تطوير التعليم 	 

القابضة 
عضو مجلس إدارة – شركة منافع القابضة 	 
رئيس مجلس المديرين - شركة كرام للتطوير 	 

واالستثمار
رئيس مجلس المديرين - الشركة الدولة 	 

لألعمال البيئية 
رئيس مجلس اإلدارة – شركة عقار الشرق 	 

األوسط 

مجلس اإلدارة ولجان مجلس اإلدارة
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الوظائف الحالية: 
مدير المحاسبة المالية – بترورابغ

  
الوظائف السابقة:

المدير المالي - أرامكو للتجارة والمنتجات	 
المدير المالي - شل مصفاة أرامكو السعودية 	 

)ساسرف(
المدير المالي- شركة بترولوب	 
مدير خدمات الخزينة - أرامكو السعودية	 

المؤهالت:
باكلوريوس محاسبة - جامعة الملك عبدالعزيز	 

العضويات الحالية: 
عضو لجنة مراجعة مستقل - البنك السعودي 	 

لالستثمار 

الوظائف الحالية: 
نائب رئيس التكنولوجيا والتدقيق الوظيفي، شركة 

االتصاالت السعودية 

الوظائف السابقة:
رئيس المراجعة الداخلية ونائب الرئيس - حلول 	 

شركة االتصاالت السعودية
مدير عام مراجعة للشراكت واألعمال - شركة 	 

االتصاالت السعودية
مدير عام مراجعة لالستثمار والعمليات - شركة 	 

االتصاالت السعودية 
مدير مراجعة لالستثمار والتلكيفات الخاصة - 	 

شركة االتصاالت السعودية 
مدير أول عملية التحول واالستدامة – شركة 	 

المياه الوطنية 
مدير أول الجودة واالمتثال – شركة المياه 	 

الوطنية 

المؤهالت:
ماجستير تجارة، جامعة جريفيث- استراليا	 
باكلوريوس محاسبة، جامعة الملك عبدالعزيز	 
حاصل على شهادة CRMA من الجمعية 	 

السعودية للمراجعين الداخليين
حاصل على شهادة CFE من جمعية المحققين 	 

المعتمدين لالحتيال
حاصل على شهادة CIA من الجمعية السعودية 	 

للمراجعين الداخليين

العضويات الحالية: 
عضو لجنة المراجعة - البنك السعودي لالستثمار	 
رئيس لجنة المراجعة - سماما القابضة	 

الوظائف الحالية: 
مدير عام مراجعة أنظمة المعلومات والشبكة - 

شركة االتصاالت السعودية

الوظائف السابقة:
مدير إدارة تصميم وتنفيذ البنية التحتية- شركة 	 

االتصاالت السعودية
مدير إدارة أمن تقنية المعلومات- شركة 	 

االتصاالت السعودية
مدير خدمات شبكة البيانات - شركة االتصاالت 	 

السعودية
مدير قسم تطبيق الشبكة -  شركة االتصاالت 	 

السعودية
مدير مشروع أمن تقنية المعلومات- شركة 	 

االتصاالت السعودية

المؤهالت:
باكلوريوس في علوم الحاسب والمعلومات - 	 

جامعة الملك سعود

العضويات الحالية: 
عضو لجنة مراجعة - البنك السعودي لالستثمار	 
عضو لجنة مراجعة - شركة عقاالت 	 
عضو لجنة مراجعة - شركة انتيجرال	 
عضو لجنة مراجعة - شركة توال	 
عضو لجنة مراجعة - شركة سرار	 

أعضاء لجنة المراجعة غير أعضاء مجلس اإلدارة

األستاذ / فايز بالل 
عضو لجنة

مراجعة مستقل

األستاذ / ألمع سعيد ال مطير 
عضو لجنة

مراجعة مستقل

األستاذ/ بدر عبدالله المزروع  
عضو لجنة

مراجعة مستقل

الوظائف الحالية: 
رئيس اللجنة الشرعية - البنك السعودي لالستثمار

الوظائف السابقة:
أستاذ االقتصاد اإلسالمي المقارن، جامعة الملك 	 

عبدالعزيز
مدير مركز أبحاث االقتصاد اإلسالمي، جامعة 	 

الملك عبدالعزيز
خبير في المجمع الفقهي اإلسالمي الدولي، 	 

منظمة المؤتمر اإلسالمي )مجمع جدة(

المؤهالت:
باكلوريوس االقتصاد اإلسالمي ، جامعة الملك 	 

عبدالعزيز
ماجستير االقتصاد اإلسالمي ، جامعة اكليفورنيا، 	 

الواليات المتحدة االمريكية
دكتوراة االقتصاد اإلسالمي ، جامعة اكليفورنيا، 	 

الواليات المتحدة االمريكية

العضويات الحالية: 
رئيس اللجنة الشرعية - البنك السعودي 	 

لالستثمار
عضو مجلس التصنيف الشرعي للواكلة 	 

اإلسالمية للتصنيف )البحرين(
عضو المجلس االستشاري لهارفارد في القانون 	 

اإلسالمي، لكية الحقوق بجامعة هارفارد
عضو مؤسس في الجمعية الوطنية لحقوق 	 

اإلنسان بالمملكة العربية السعودية
عضو المجلس الشرعي لهيئة األاكديمية 	 

العالمية للبحوث الشرعية )إسرا،( ماليزيا
 

العضويات السابقة:
عضو المجلس الشرعي، هيئة المحاسبة 	 

والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية 
AAOIFI )البحرين(

عضو اللجنة العلمية في المعهد اإلسالمي 	 
للبحوث والتدريب، البنك اإلسالمي للتنمية في 

جدة

أعضاء الهيئة الشرعية غير أعضاء مجلس اإلدارة

الدكتور/ محمد القري
عضو اللجنة

الشرعية مستقل
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الوظائف الحالية: 
عضو اللجنة الشرعية - البنك السعودي لالستثمار	 
عضو هيئة التدريس بلكية أصول الدين 	 

والشريعة - جامعة القصيم

الوظائف السابقة:
أستاذ مادة أحاديث األحاكم بلكية أصول الدين 	 

والشريعة - جامعة القصيم

المؤهالت:
باكلوريوس شريعة، لكية الشريعة - جامعة اإلمام 	 

محمد بن سعود اإلسالمية
ماجستير السنة النبوية - جامعة اإلمام محمد بن 	 

سعود اإلسالمية
دكتوراه في السنة عن موضوع أحاديث األحاكم - 	 

جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

العضويات الحالية: 
عضو اللجنة الشرعية - البنك السعودي لالستثمار 	 

العضويات السابقة:
رئيس الهيئة الشرعية - شركة ميدغلف للتأمين	 

الوظائف الحالية: 
عضو اللجنة الشرعية - البنك السعودي لالستثمار	 
أستاذ في لكية العلوم والدراسات النظرية - 	 

الجامعة السعودية اإللكترونية

المؤهالت:
باكلوريوس شريعة – جامعة اإلمام محمد بن 	 

سعود اإلسالمية
ماجستير في الفقه المقارن - المعهد العالي 	 

للقضاء
دكتوراه في الفقه المقارن - المعهد العالي 	 

للقضاء

العضويات الحالية: 
عضو اللجنة الشرعية - البنك السعودي لالستثمار 	 
عضو اللجنة الشرعية - البنك األهلي السعودي	 
عضو مجلس إدارة - جمعية االقتصاد االجتماعي	 
عضو اللجنة االستشارية - الجمعية العلمية 	 

للمصارف
عضو لجنة المعايير الشرعية - هيئة المحاسبة 	 

والمراجعة للمؤسسات المالية  اإلسالمية 
)AAOIFI(

الدكتور/ إبراهيم الالحم 
عضو اللجنة

الشرعية مستقل

الدكتور/ خالد السياري  
عضو اللجنة

الشرعية مستقل
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انضم إلى البنك عام 2007. وقبل منصبه الحالي 
كرئيس تنفيذي، اكن نائب الرئيس التنفيذي وقبل 

ذلك اكن رئيس إدارة الخزينة واالستثمار. حصل على 
درجة الباكلوريوس مع مرتبة الشرف في المالية 

والمحاسبة من جامعة نورث إيسترن، وخالل مسيرته 
المهنية، حضر العديد من دورات اإلدارة التنفيذية 

في مؤسسات وجامعات مرموقة بما في ذلك لكية 
لندن لألعمال ولكية إنسياد.

انضم إلى البنك عام 2006 الستثمارات الخزينة. 
وقبل انضمامه إلى البنك، اكن محلل استثمار في 

البنك المركزي السعودي، حيث عمل لمدة ثالث 
سنوات تقريًبا. شغل أيًضا منصب رئيس إدارة الخزينة 
واالستثمار في عام 2017 قبل ترقيته إلى منصب 

نائب الرئيس التنفيذي في عام 2020. ويحمل درجة 
الباكلوريوس في الهندسة وإدارة األعمال من جامعة 

غرينتش وماجستير العلوم في إدارة االستثمار من 
لكية اكس لألعمال، المملكة المتحدة.

التحق السيد شاتاناثان بالبنك في نوفمبر 2016 
بصفته نائًبا لمدير عام العمليات. لديه أكثر من 30 
عاًما من الخبرة في القطاع البنكي. قبل انضمامه 

إلى البنك السعودي لالستثمار، شغل منصب رئيس 
العمليات في بنوك مختلفة في الشرق األوسط بما 
في ذلك البنك السعودي لالستثمار )2015-2009( 
ومنصب عمليات عالي في سيتي بنك. قبل منصبه 

الحالي، اكن نائًبا للمدير المالي ألكثر من عامين 
قبل أن يترقى لمنصب المدير المالي في فبراير 

2021. السيد شاتاناثان عضو مشارك في معهد 
المحاسبين القانونيين في الهند، باإلضافة إلى 

محاسبة التاكليف.

اإلدارة العليا

األستاذ / فيصل العمران 
الرئيس التنفيذي  

األستاذ / سلمان الفغم 
نائب الرئيس التنفيذي

األستاذ / شاناكر شاتاناثان
المدير المالي

انضم السيد سعد إلى البنك في يونيو 2021 
بصفته مديًرا عاًما لمجموعة الخدمات المصرفية 
الشخصية. لديه أكثر من 24 عاًما من الخبرة في 

القطاع البنكي. قبل انضمامه إلى البنك السعودي 
لالستثمار، عمل لدى برايس ووترهاوس كوبرز 

كشريك في استشارات إدارة التحول. بدأ عمله في 
مصرف الراجحي - تقنية المعلومات وأصبح رئيس 

قسم المعلومات في البنك ثم انتقل إلى منصب 
مساعد المدير العام في الخدمات المصرفية 

لألفراد. ثم عمل في البنك السعودي لالستثمار 
كمدير لقسم المعلومات من 2012 إلى 2016 

قبل أن ينتقل كمدير العمليات لبنك البالد ثم برايس 
ووترهاوس كوبرز. حاصل على درجة الباكلوريوس 

في نظم المعلومات وحضر العديد من دورات لكيات 
القيادة واألعمال.

األستاذ / سعد المزروع
مدير عام مجموعة الخدمات 

المصرفية الشخصية
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انضم إلى البنك في منصبه الحالي عام 2012. 
وقبل انضمامه إلى البنك، اكن يشغل منصب كبير 
مصرفيي الشراكت وكبير مسؤولي االئتمان في 

البنك األهلي، حيث عمل لمدة اثني عشر عاًما. كما 
شغل مناصب قائد فريق مدير أول عالقات في 

الخدمات المصرفية للشراكت. بدأ حياته المهنية في 
مصرفية الشراكت قبل ما يزيد عن 26 عاًما عندما 

التحق بالبنك السعودي لالستثمار كمسؤول عالقات 
عمالء عام 1995 حتى عام 2000. يحمل درجة 

الباكلوريوس في إدارة األعمال تخصص مالية من 
جامعة الملك سعود، والتحق بالعديد من الدورات 

التدريبية للتنفيذين في جامعة إنسياد و جامعة أي 
أم دي. باإلضافة إلى مهامه الوظيفية، هو عضو 

في العديد من لجان اإلدارة التنفيذية في البنك 
منها لجنة االئتمان ولجنة إدارة األصول والخصوم. 

وهو حالًيا عضو مجلس إدارة في شركة أمالك 
العالمية للتمويل العقاري )شركة مساهمة مدرجة( 

منذ عام 2012، وعضو مجلس إدارة في شركة 
االستثمار اكبيتال )شركة مرخصة من هيئة السوق 

المالية( منذ عام 2021.

انضم األستاذ نايف الحماد إلى البنك في أبريل 2015 
كمدير محفظة استثمارات. تمت ترقيته إلى منصب 

رئيس االستثمارات في مارس 2018، ونائب رئيس 
مجموعة الخزينة واالستثمار في مارس 2019، 

ورئيًسا لمجموعة الخزينة واالستثمار في سبتمبر 
2020. قبل انضمامه إلى البنك، عمل مدير ائتمان 

أول )إدارة الخزينة( في بنك الجزيرة، وتقلد قبل 
ذلك مناصب مختلفة في البنك المركزي السعودي 

من عام 2006 إلى عام 2013 اكن آخرها رئيًسا 
لقسم مراقبة المخاطر. يحمل درجة الباكلوريوس 
في المحاسبة من جامعة الملك سعود، ودرجة 

الماجستير من لكية االقتصاد من جامعة أركنساس 
بالواليات المتحدة األمريكية، وقد حضر عدًدا 

من الدورات التدريبية المهنية والشهادات من 
المؤسسات الدولية الرائدة.

األستاذ / ماجد فقيه
مدير عام 

مصرفية الشراكت

األستاذ / نايف الحّماد 
رئيس مجموعة

الخزينة واالستثمار

فيما يلي، أسماء اإلدارة العليا للبنك ومؤهالتهم وخبراتهم:

انضم السيد الفريح إلى البنك عام 2016 ليشغل 
منصب مدير عام تقنية المعلومات، وتولى 

بعد ذلك منصبه الحالي وهو مدير عام تقنية 
المعلومات والعمليات في البنك. للسيد محمد 
سجل حافل باإلنجازات ولديه خبرة عملية واسعة 

تزيد عن 24 عاًما في العديد من القطاعات مثل 
القطاع المالي واالتصاالت والتجزئة. السيد الفريح 
حاصل على درجة الباكلوريوس في علوم الحاسب 

ونظم المعلومات من جامعة الملك سعود، الرياض - 
المملكة العربية السعودية، كذلك يحمل العديد من 

الشهادات المهنية وحضر أيًضا العديد من البرامج 
التنفيذية في لكيات األعمال والمؤسسات المرموقة.

انضم إلى البنك عام 2018. وتم تعيينه مديًرا عاًما 
للمخاطر في ديسمبر 2019. وقبل انضمامه إلى 

البنك، عمل في البنك السعودي البريطاني منذ 
عام 2007 في مناصب مختلفة لدى مصرفية 

الشراكت والمصرفية العالمية واألسواق. حاصل على 
درجة الباكلوريوس بمرتبة شرف في التمويل من 

جامعة األمير سلطان، باإلضافة إلى حضور العديد 
من الدورات والبرامج االحترافية لدى العديد من 

المؤسسات المرموقة اكتش اس بي سي المملكة 
المتحدة، اتش اس بي سي الهند، اتش اس بي سي 

الشرق األوسط، المعهد الدولي للتنمية اإلدارية، 
أنسياد، آي أم دي لألعمال ويوروموني.

السيدة/ منيـرة انضمت للبنك في عام 2017. 
تدرجت في العديد من المناصب في بنوك قيادية 

حيث اكتسبت العديد من الخبرات في مصرفية 
األفراد، إدارة المخاطر واالئتمان، اإلجراءات القانونية 
والتشغيلية والحوكمة وإدارة القروض المشتركة 

والهيلكة التمويلية طوال 17 سنة الماضية. حاصلة 
على درجة الباكلوريوس في اللغة اإلنجليزية من 

جامعة الملك سعود.

األستاذ / محمد الفريح 
مدير عام تقنية

المعلومات والعمليات

األستاذ / منصور العبياكن
المدير العام للمخاطر

األستاذة / منيرة السويداني
مدير عام حوكمة الشراكت وأمين سر 
المجلس و مدير عام الموارد البشرية 

الملّكف

انضم إلى البنك عام 2017. وقبل انضمامه إلى 
البنك، اكن عضًوا باإلدارة التنفيذية ورئيًسا لمجموعة 

االلتزام و ماكفحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب 
في بنك الجزيرة حيث عمل لمدة عشر سنوات، كما 

شغل منصب كبير مسؤولي االلتزام في المنطقتين 
الغربية والجنوبية في مجموعة سامبا المالية 

حصل على درجة الباكلوريوس في هندسة الطاقة 
المياكنيكية من جامعة الملك عبد العزيز.

األستاذ / بدر عالف
مدير عام

مجموعة االلتزام

التحق األستاذ رااكن للبنك عام 2021، كرئيس إلدارة 
المراجعة الداخلية. حاصل على درجة الباكلوريوس 

في إدارة األعمال تخصص )إدارة مالية( من جامعة 
الملك سعود. يمتلك األستاذ رااكن خبرة واسعة في 
إدارة المراجعة الداخلية في مناصب إدارية مختلفة 

في بنكي ساب والرياض. قبل انضمامه للبنك 
السعودي لالستثمار، اكن رئيًسا لعمليات المراجعة 

للخدمات المصرفية لألفراد وإدارة الثروات في بنك 
ساب وخالل فترة عمله مع ساب، عمل بشلك مباشر 

وقريب مع مدققي مجموعة اتش اس بي سي 
من جميع أنحاء العالم بما في ذلك المملكة المتحدة 

وهونج كونج والواليات المتحدة. كما خضع للعديد 
من البرامج المتقدمة في التطوير اإلداري، بما في 

ذلك االلتحاق مع كيانات مجموعة اتش اس بي 
سي المختلفة، باإلضافة إلى ذلك، اكن ممثاًل إلدارة 

المراجعة الداخلية الذي شارك في أنشطة عملية 
اندماج بنكي ساب واألول.

األستاذ / رااكن الموسى
رئيس المراجعة الداخلية



وفيما يلي قائمة بأعضاء هذه اللجان الستة:

لجنة المراجعةاللجنة التنفيذية
لجنة الترشيحات 

اللجنة الشرعيةإدارة المخاطرلجنة الحوكمةوالماكفآت

أ. عبدالعزيز 
الخميس )الرئيس(

أ. خالد الرويس 
)الرئيس(

أ. محمد القرينيس 
)الرئيس(

أ. ياسر الجارالله 
)الرئيس(

أ. محمد بامقا 
)الرئيس(

د. محمد القري 
)الرئيس(

أ. عبدالرحمن 
أ. عبدالعزيز أ. محمد بامقاالرواف

د. إبراهيم الالحمأ. محمد القرينيسأ. خالد الرويسالخميس

أ. بدر المزروع أ. محمد الخليل
د. خالد السياريأ. خالد الرويسأ. عبدالله الزبنأ. ياسر الجار الله)عضو مستقل(

أ.ألمع ال مطيرأ. عبدالله الزبن
-أ. ياسر الجار الله-أ. عبدالرحمن الرواف)عضو مستقل(

أ. فايز باللأ. محمد القرينيس
----)عضو مستقل(

حضور األعضاء
فيما يلي، تفاصيل حضور أعضاء مجلس اإلدارة وغير األعضاء في 
مجلس إدارة البنك، واجتماعات لجنة مجلس اإلدارة التي عقدت 

خالل العام.

اجتماعات مجلس اإلدارة
تم عقد خمسة اجتماعات لمجلس اإلدارة خالل عام 2022 

اكلتالي:

عضو المجلس

حضور أعضاء مجلس اإلدارة

14 فبراير
2022

13 أبريل
2022

28 يوليو
2022

27 أكتوبر
2022

22 ديسمبر
2022

××××أ. عبدالله بن صالح بن جمعة

×××××أ. عبدالعزيز الخميس

×××××أ. عبدالرحمن الرواف

×××××أ.محمد القرينيس

×××××أ. محمد بامقا

×××××أ. ياسر الجار الله

×××××أ. عبدالله الزبن

×××××أ. خالد الرويس

×××××أ. محمد الخليل

لجان مجلس اإلدارة وتكوينها
يتحمل المجلس المسؤولية النهائية عن نجاح وسالمة ومالءة 

البنك وهو مسؤول عن حماية أموال المودعين والمساهمين. 
تشمل المسؤوليات الرئيسية ألعضاء مجلس اإلدارة التحديات، 

والمساهمة، والموافقة، ومراقبة استراتيجية عمل البنك، 
والموافقة واإلشراف على تنفيذ استراتيجيات إدارة المخاطر 

الشاملة للبنك، ومراقبة أداء البنك والمخاطر واإلشراف عليه من 
خالل الحدود الموضوعة لإلدارة، بما في ذلك الشراكت التابعة 

لها. يعمل المجلس من خالل ست لجان على النحو التالي:

اللجنة التنفيذية تتكون من خمسة أعضاء. وتقوم هذه 	 
اللجنة بممارسة الصالحيات االئتمانية والمصرفية والمالية 

في البنك، واإلشراف على استراتيجية عمل البنك وتنفيذها. 
تشمل مسؤوليات اللجنة مراجعة ومراقبة واعتماد األعمال 

المالية وغير المالية الرئيسية وقرارات االستثمار والتشغيل 
للبنك ضمن السلطة التي يحددها البنك. ومراجعة المخاطر 

المتعلقة بالشراكت التابعة للبنك وتأثيرها المحتمل.
لجنة المراجعة تتكون من خمسة أعضاء، اثنان منهم من 	 

أعضاء مجلس اإلدارة وثالثة من خارج المجلس. تشمل أنشطة 
لجنة المراجعة ضمان جودة ودقة المحاسبة المالية والقوائم 

المالية بما في ذلك مراجعة القوائم المالية ربع السنوية 
والسنوية والتوصية إلى مجلس اإلدارة للموافقة عليها، 

واإلشراف عليها ومراجعتها، ومراجعة فعالية واستقاللية 
المراجعة الداخلية والمراجعين الخارجيين، ومراجعة االلتزام 

وعمليات ماكفحة غسل األموال، بما في ذلك قواعد 
السلوك والمعاییر األخالقیة وحاالت اإلبالغ عن المخالفات، 

ومراجعة وتقييم طبيعة وفعالية نظام الرقابة الداخلية في 
البنك بما في ذلك ضوابط أنظمة تكنولوجيا المعلومات، 

وأمنها ونقاط ضعفها، والتوصية بتعيين المراجعين 
الخارجيين.

لجنة الترشيحات والماكفآت تتكون من أربعة أعضاء. وتقوم 	 
اللجنة بمهام التوصية لمجلس اإلدارة بالتعيينات لمجلس 
اإلدارة بناًء على السياسات المعتمدة، ومراجعة القدرات 

والمؤهالت لعضوية مجلس اإلدارة بشلك سنوي، ومراجعة 
تركيبة المجلس والتوصية بعمل التغييرات الالزمة إن دعت 

الحاجة. واللجنة مسؤولة أيًضا عن تقديم التوصيات للمجلس 
بالموافقة على سياسة التعويضات في البنك وتعديالتها، 

وغيرها من األنشطة المتصلة بسياسات وإجراءات التعويضات. 
كما أنها مسؤولة عن الموافقة على تعيين وماكفأة 

المدراء التنفيذيين للبنك، ومراجعة اإلشراف على تنفيذ 
خطة التعاقب والتدريب ألعضاء مجلس إدارة البنك، والرئيس 

التنفيذي، والتقارير المباشرة للرئيس التنفيذي، واإلشراف 
عليها.

لجنة الحوكمة تتكون من ثالثة أعضاء. وتقوم هذه 	 
اللجنة بمهام تعزيز وتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة 
من خالل القيام نيابة عن المجلس بالتأكيد على تطبيق 

هذه الممارسات في جميع أنشطة البنك، كما تقوم اللجنة 
بمتابعة التزام البنك باألنظمة المحلية والدولية ذات الشأن. 

تراقب اللجنة وتوجه وظيفة الحوكمة في البنك، وملكيتها 
لسياسات وعمليات وإجراءات حوكمة الشراكت.

لجنة إدارة المخاطر تتكون من أربعة أعضاء. وتقوم هذه 	 
اللجنة باإلشراف على إدارة المخاطر في البنك بما في ذلك 

مخاطر السوق، واالئتمان، والعمليات، والمخاطر األخرى. 
تشمل أنشطة لجنة المخاطر وضع استراتيجية إدارة المخاطر 

لدى البنك، ووضع إطار عمل الرغبة في المخاطرة لدى البنك، 
ومراجعة ملف المخاطر الفعلي بشلك دوري مقابل قدرة 
المخاطر المعتمدة ورغبة المخاطر، ومراجعة خطة تقييم 

كفاية رأس المال الداخلي وخطة تقييم كفاية السيولة 
الداخلية، ومراجعة نتائج اختبار الضغط.

اللجنة الشرعية تتكون من ثالثة أعضاء، وتقوم هذه اللجنة 	 
بمهام بيان الحكم الشرعي في المعامالت المرفوعة لها 

وما يتبعها من عقود واتفاقيات ونماذج ونحوها، وإصدار 
القرارات الشرعية بشأنها، والتحقق من التزام البنك بقرارات 

اللجنة الشرعية والتأكد من تنفيذها على الوجه الصحيح من 
خالل االطالع على تقارير وأعمال الرقابة الشرعية. باإلضافة 

إلى ذلك، تتلقى اللجنة المالحظات واالستفسارات المتعلقة 
بالنواحي الشرعية من إدارات البنك وعمالءه، وتتولى الرد 

عليها.
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اجتماعات اللجنة التنفيذية
تم عقد ثالثة عشر اجتماًعا للجنة التنفيذية خالل عام 2022 اكلتالي:

عضو اللجنة

حضور أعضاء اللجنة التنفيذية

31 يناير
2022

 28
فبراير
2022

28 مارس
2022

20 أبريل
2022

30 مايو
2022

 27
يونيو

2022

 25
يوليو

2022

 29
أغسطس

2022

 26
سبتمبر

2022

 31
أكتوبر
2022

 28
نوفمبر

2022

 18
ديسمبر

2022

 26
ديسمبر

2022

×××××××××××××أ. عبدالعزيز الخميس

×××××××××××××أ. عبدالرحمن الرواف

×××××××××××××أ. محمد القرينيس

××××××××××××أ.محمد الخليل

×××××××××××أ.عبدالله الزبن

×د. فؤاد الصالح )أ(

×أ. صالح العذل )أ(

)أ( عضو مجلس إدارة سابق

اجتماعات لجنة المراجعة
تم عقد سبعة اجتماعات للجنة المراجعة خالل عام 2022 اكلتالي:

اجتماعات لجنة الترشيحات والماكفآت
تم عقد ثالثة اجتماعات للجنة الترشيحات والماكفآت خالل عام 2022 اكلتالي:

عضو اللجنة

حضور أعضاء لجنة المراجعة

30 يناير
2022

12 أبريل
2022

23 مايو
2022

27 يوليو
2022

26 أكتوبر
2022

13 نوفمبر
2022

21 ديسمبر
2022

××××××أ. محمد بامقا

×××××أ. خالد الرويس

×××××××أ. فايز بالل

××××××أ. ألمع ال مطير

×××××أ. بدر المزروع

×أ. محمد العلي )ب(

×أ. عبدالله العنزي )ب(

×أ. مناحي المريخي )ب(

)ب( عضو سابق

عضو اللجنة

حضور أعضاء لجنة الترشيحات والماكفآت

06 فبراير
2022

25 يوليو
2022

18 ديسمبر
2022

××أ. محمد القرينيس
×××أ. عبدالعزيز الخميس
×××أ. عبدالرحمن الرواف

××أ. ياسر الجار الله
×د. فؤاد الصالح )أ(
×أ. صالح العذل )أ(

)أ( عضو مجلس إدارة سابق

اجتماعات لجنة الحوكمة
تم عقد اجتماعين للجنة الحوكمة خالل عام 2022 اكلتالي:

عضو اللجنة

حضور أعضاء لجنة الحوكمة

20 ديسمبر 272022 يوليو 2022

××أ. ياسر الجارالله
××أ. خالد الرويس
××أ.عبدالله الزبن

اجتماعات لجنة المخاطر
تم عقد سبعة اجتماعات للجنة المخاطر خالل العام 2022 اكلتالي:

عضو اللجنة

حضور أعضاء لجنة المخاطر

23 فبراير
2022

10 مارس
2022

12 أبريل
2022

24 يوليو
2022

 22
أغسطس

2022
26 أكتوبر

2022
08 ديسمبر

2022

×××××××أ. محمد بامقا

×××××××أ. محمد القرينيس

×××××××أ. ياسر الجارالله

×××××××أ. خالد الرويس
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اجتماعات اللجنة الشرعية
تم عقد ستة اجتماعات للجنة الشرعية خالل عام 2022 اكلتالي:

عضو اللجنة

حضور أعضاء اللجنة الشرعية 

03 مارس
2022

22 مارس
2022

13 أبريل
2022

26 يوليو
2022

18 أكتوبر
2022

15 ديسمبر
2022

××××××د. محمد القري

××××××د. خالد السياري

×××××د. إبراهيم الالحم

فيما يلي تفاصيل حضور أعضاء مجلس اإلدارة في اجتماعات المساهمين المنعقدة خالل العام:

اجتماع الجمعية العامة العادية 
تم عقد اجتماع للجمعية العامة العادية خالل عام 2022 اكلتالي:

األعضاء الحضورتاريخ االجتماع

أ. عبدالله بن صالح بن جمعة19 أبريل 2022
أ. عبدالعزيز الخميس
أ. عبدالرحمن الرواف

أ. خالد الرويس 
أ.عبدالله الزبن
أ.محمد الخليل
أ. ياسر الجارالله
أ. محمد بامقا

أ. محمد القرينيس

اجتماع الجمعية العامة غير العادية:
تم عقد اجتماع للجمعية العامة غير العادية خالل عام 2022 اكلتالي:

األعضاء الحضورتاريخ االجتماع

أ. عبدالله بن صالح بن جمعة01 فبراير 2022
أ. عبدالعزيز الخميس
أ. عبدالرحمن الرواف

د. فؤاد الصالح
أ. صالح العذل

أ. محمد العلي
أ. ياسر الجارالله
أ. محمد بامقا

أ. محمد القرينيس

تقييم أداء مجلس اإلدارة 
ال تزال حوكمة الشراكت جانًبا مهًما في عالم األعمال حيث 

تم تلكيف مجلس اإلدارة من بين واجبات أخرى باإلشراف على 
البنك وتنفيذ األهداف االستراتيجية للبنك والموافقة على 

استراتيجية المخاطر واعتماد قواعد حوكمة الشراكت ومبادئ 
السلوك المهني واإلشراف على اإلدارة العليا.

وبهدف مراجعة فاعلية مجلس اإلدارة، وضوابطه وإجراءات 
عمله، يقوم مجلس اإلدارة سنوًيا بإجراء تقييم داخلي 

لمجلس اإلدارة كلك وأعضائه ولجانه وأعضاء لجان المجلس. 
يتم إجراء التقييم من قبل مستشار خارجي متخصص لك ثالث 

سنوات.

التغير في ملكية أسهم البنك )الرئيس وأعضاء مجلس اإلدارة والمدراء التنفيذيون(
يتكون مجلس إدارة البنك من أشخاص طبيعيين ممثلين بالمجلس بصفتهم الشخصية. وفيما يلي بيان بإجمالي ما يمتلكه رئيس وأعضاء 

مجلس اإلدارة والمدراء التنفيذيون وأقاربهم المباشرين من أسهم:

أعضاء مجلس اإلدارة

االسمالرقم
األسهم في بداية 

السنة
األسهم في نهاية 

نسبة التغّيرصافي التغّيرالسنة

32.83%283,220376,19392,973أ. عبدالله بن صالح بن جمعة1

33.33%131,851175,80143,950أ. عبدالعزيز الخميس2

33.33%1,8512,468617أ. عبدالرحمن الرواف3
33.00%10013333أ. محمد القرينيس4

33.33%1,0171,356339أ. محمد بامقا5

29.65%112,110,352145,356,66633,246,314أ. ياسر الجارالله6

33.00%10013333أ. محمد الخليل7

المدراء التنفيذيون

االسمالرقم
األسهم في بداية 

السنة
األسهم في نهاية 

السنة
صافي 
نسبة التغّيرالتغّير

33.33%18,20924,2786,069أ. فيصل العمران1

33.33%12,00016,0004,000أ. سلمان الفغم2

33.33%15320451أ. نايف الحّماد3

لم تكن هناك أدوات دين يحتفظ بها أعضاء مجلس اإلدارة أو المدراء التنفيذيين خالل عام 2022.
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عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها
قام البنك بطلب ثالثة عشر سجاًل في التواريخ المحددة أدناه خالل عام 2022:

سبب الطلبتاريخ الطلبسبب الطلبتاريخ الطلب

نهاية الشهر04 يوليونهاية الشهر03 يناير
نهاية الشهر02 أغسطسنهاية الشهر29 يناير

نهاية الشهر04 سبتمبرنهاية الشهر02 مارس
نهاية الشهر03 أكتوبرنهاية الشهر04 أبريل

قبل الجمعية العامة المنعقدة في19 أبريل
نهاية الشهر02 نوفمبر19 أبريل 2022

نهاية الشهر04 ديسمبرنهاية الشهر09 مايو
نهاية الشهر02 يونيو

ماكفآت أعضاء مجلس اإلدارة والمدراء التنفيذيون
تعتمد سیاسة البنك بخصوص ماكفأة رئیس وأعضاء مجلس اإلدارة على الحدود المنصوص علیھا في نظام الشراكت وتعلیمات 

البنك المركزي السعودي وكما ھو موضح في دلیل الحوكمة الخاص بالبنك والمنشور في موقع البنك اإللكتروني.

اكنت الماكفآت المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة والمدراء التنفيذيين خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 على النحو التالي:

بآالف الرياالت السعودية

عضو لجنة المراجعةالماكفآت المدفوعة لغير أعضاء مجلس اإلدارة
عضو الهيئة 

الشرعية

750567ماكفآت ثابتة

10285بدل حضور جلسات اللجان

852652اإلجمالي

لم يتم دفع أي تعويضات متغيرة لغير أعضاء مجلس اإلدارة اآلخرين خالل عام 2022.

بآالف الرياالت السعوديةالماكفآت المدفوعة للمدراء التنفيذيين

المدراء التنفيذيونماكفآت ثابتة

15,144رواتب

6,550بدالت
21,694اإلجمالي الفرعي
ماكفآت متغيرة

2,154مبالغ مؤجلة
12,196خطط تحفیزیة قصیرة األجل

14,350اإلجمالي الفرعي
1,736ماكفأة نھایة الخدمة

37,780اإلجمالي

ماكفآت أعضاء مجلس اإلدارة ) بآالف الرياالت السعودية(

الماكفآت المتغيرةالماكفآت الثابتة
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أواًل: األعضاء المستقلين
-500-------500-36525110محمد القرينيس

-500-------500-4202555ياسر الجارالله
50052-------500-4202555محمد بامقا
-435-------435-3502560خالد الرويس
-54-------54-10-44فؤاد الصالح
-54-------54-10-44صالح العذل

494-------49-5-44محمد العلي
2,09256-------2,092-1,687100305المجموع

ثانيًا: األعضاء غير التنفيذيين
-1,800-------1,800---1,800عبدالله بن صالح بن جمعة

50020-------500-3952580عبدالعزيز الخميس
-500-------500-3952580عبدالرحمن الرواف

-440-------440-3552560محمد الخليل
-435-------435-3452565عبدالله الزبن

3,67520-------3,675-3,290100285المجموع
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إقرارات
يقر مجلس اإلدارة وفًقا ألفضل المعلومات المتاحة له من جميع 

النواحي الجوهرية بما يلي:

أن سجالت الحسابات ُأعدت بالشلك الصحيح.. 1
أن نظام الرقابة الداخلية ُأعد على ُأسس سليمة وُنفذ . 2

بفعالية.
أنه ال يوجد أي شك يذكر في قدرة البنك على مواصلة . 3

نشاطه.

تتضمن المعامالت مع األطراف ذات العالقة مجموعة من 
األعمال والعقود التي تتم لحساب البنك والتي يمتلك فيها 
أعضاء مجلس اإلدارة مصلحًة مباشرًة أو غير مباشرة، وهي 

اكلتالي:

المالكالطرف ذو العالقةطبيعة العقد
تاريخ انتهاء 

العقد

قيمة العقد 
السنوية 

)ريال سعودي(

خدمات التأمين الصحي 
لموظفي البنك

عضو مجلس اإلدارة األستاذ عبدالعزيز 
الخميس، عضو بمجلس إدارة شركة 

التعاونية للتأمين

شركة التعاونية 
للتأمين

31 يوليو 
2023

27,164,488

خدمات تأمين المخاطر 
السيبرانية للبنك

عضو مجلس اإلدارة األستاذ عبدالعزيز 
الخميس، عضو بمجلس إدارة شركة 

التعاونية للتأمين

شركة التعاونية 
للتأمين

31 يوليو 
2023

1,449,988.91

خدمات تأمين التأمين 
الشامل للبنوك

عضو مجلس اإلدارة األستاذ عبدالرحمن 
الرواف، عضو بمجلس إدارة شركة 
المتوسط والخليج للتأمين وإعادة 

التأمين التعاوني )ميدغلف(

شركة المتوسط 
والخليج للتأمين 
وإعادة التأمين 

التعاوني )ميدغلف(

20 أغسطس 
2023

4,426,833.75

خدمات التأمين العامة 
للبنك

عضو مجلس اإلدارة األستاذ عبدالرحمن 
الرواف، عضو بمجلس إدارة شركة 
المتوسط والخليج للتأمين وإعادة 

التأمين التعاوني )ميدغلف(

شركة المتوسط 
والخليج للتأمين 
وإعادة التأمين 

التعاوني )ميدغلف(

31 يوليو 
2023619,244.66

قام البنك بتعزیز التواصل الفعال والشفافیة مع جمیع 
المساھمین، بحیث یضمن اتساق وشفافیة اإلفصاحات في 

جمیع األوقات. وتحقیًقا لھذه الغایة، وضع البنك إجراءات للتأكد 
من اإلبالغ عن مقترحات ومالحظات المساھمین المتعلقة بالبنك 

وأدائه إلى مجلس اإلدارة.

مراجعي الحسابات
تم في اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 19 

أبريل 2022 تعيين ارنست ويونغ وشراكهم وشركة ديلويت 
مراجعين للبنك للسنة المالية 2022.

الرأي غير المعدل لمراجعي الحسابات على القوائم المالیة 
السنویة

إن القوائم المالية الموحدة المرفقة تظهر بعدل، من جميع 
الجوانب الجوهرية، المركز المالي الموحد للمجموعة كما 

في 31 ديسمبر 2022، وأدائها المالي الموحد وتدفقاتها 
النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقًا 

للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية 
السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة من الهيئة 

السعودية للمراجعين والمحاسبين )ويشار إليها جميعًا بـ 
“المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية 

السعودية”(.

ویشیر تقریر المراجع أیًضا إلى أنه “لم يلفت انتباهنا ما يدعونا 
إلى االعتقاد بأن البنك لم يلتزم، من جميع النواحي الجوهرية، 
بمتطلبات نظام الشراكت ونظام مراقبة البنوك في المملكة 

العربية السعودية والنظام األساسي للبنك فيما يتعلق بإعداد 
وعرض القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 

ديسمبر 2022”.

توصیات مجلس اإلدارة باستبدال مراجعي الحسابات 
وأسبابھا

لم یوِص مجلس اإلدارة باستبدال مراجعي الحسابات قبل انتھاء 
فترة تعيينهما.

حوكمة الشراكت والخدمة االجتماعية واالستدامة
تقوم الحوكمة في البنك باتباع جميع المبادئ الرئيسية للحوكمة 

في المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي 
السعودي والصادرة في يونيو 2021. 

كذلك يقوم البنك بتطبيق األحاكم اإلرشادية الواردة في الئحة 
حوكمة الشراكت في المملكة العربية السعودية الصادرة عن 

هيئة السوق المالية في 22 أغسطس 2022.

قواعد السلوك والمعاییر األخالقیة للبنك
تمثل قواعد السلوك والمعاییر األخالقیة للبنك الدلیل والمعاییر 

للمبادئ األخالقیة العالیة والممارسات المھنیة المثلى. ویلتزم 
البنك بموجب قواعد السلوك الخاصة به بتطبیق ثقافة مھنیة 
تسود فیھا أعلى المعاییر األخالقیة ویلتزم بالمحافظة علیھا، 
وتستند قواعد السلوك في البنك على مبادئ أساسیة وھي 
النزاھة والسریة واالحترافیة. وتنطبق ھذه القواعد والمعاییر 

على جمیع أعضاء مجلس إدارة البنك وموظفیه ومستشاریه 
وجمیع األطراف ذات الصلة ولك شخص قد یمثل البنك. كما 

یعمل البنك تحت إشراف مجلس اإلدارة الذي یشرف بدوره على 
تنفیذ وفاعلیة قواعد السلوك والمعاییر األخالقیة في البنك.

المراجعة السنوية لفاعلية نظام الرقابة الداخلية
إن إدارة البنك هي الجهة المسؤولة عن إنشاء نظاٍم فعال 

للرقابة الداخلية والمحافظة عليه على مستوى البنك بحيث 
يتضمن النظام السياسات واإلجراءات والعمليات التي ُصممت 

تحت إشراف مجلس اإلدارة لتحقيق األهداف االستراتيجية للبنك. 

واعتمدت إدارة البنك إطار العمل المتاكمل للرقابة الداخلية 
على النحو الذي أوصى به البنك المركزي السعودي من خالل 

توجيهاته الخاصة بالضوابط الداخلية الصادرة عام 2013، كما 
تم التأكيد عليها في مبادئ التدقيق الداخلي الصادرة في 

ديسمبر 2021. وتماشًيا مع إرشادات البنك المركزي السعودي 
وبازل، اعتمد البنك نموذج خطوط الدفاع الثالثة.

يتم بذل جهود متاكملة من خالل خط الدفاع األول للبنك في 
تعزيز البيئة الرقابية بشلك مستمر، ومراجعة عمليات تكنولوجيا 

المعلومات والمخاطر والضوابط من خالل عملية “التقييم 
الذاتي للمخاطر والضوابط” لتحديد ومعالجة أي أوجه قصور 

فيها، كما تم تلكيف لك وظيفة تحت إشراف اإلدارة العليا 
بمسؤولية اإلشراف على تصحيح أوجه القصور الرقابية التي 

حددها المراجعون الداخليون والخارجيون، ووحدات الرقابة 
المختلفة في البنك. يقوم خط الدفاع الثاني المتمثل بإدارة 
االلتزام وماكفحة غسل األموال وماكفحة االحتيال والمخاطر 

)التشغيلية واالئتمانية والسوق واألمن السيبراني( بالمراقبة 
واإلشراف المستمر على المخاطر ذات الصلة إلدارتها بشلك 

مناسب.

إضافة إلى ذلك، يتم التحقق من قبل إدارة المراجعة الداخلية 
)خط الدفاع الثالث( بشلك دوري من سالمة البيئة الرقابية 

وتقديم تبريٍر معقول ومستقل لمجلس اإلدارة بشأن إدارة 
المخاطر من أجل تحقيق األهداف االستراتيجية للبنك. وبالرغم 

من ذلك، إال أن أنظمة الرقابة الداخلية مهما بلغت احترافية 
تصميمها لن تقوم بمنع أو كشف أوجه القصور في الرقابة، 

كما أن التقييمات الحالية لمدى فاعلية األنظمة مستقباًل 
تخضع لقيود قد تصبح معها ضوابط الرقابة غير مالئمة نتيجة 

للتغيرات في متطلبات االلتزام بالسياسات واإلجراءات.

يشمل نطاق التحقق من جودة الرقابة الداخلية تقييم مدى 
كفاية وفعالية السياسات واإلجراءات وأنظمة الرقابة الداخلية 

ذات الصلة في البنك. يتم رفع جميع تقارير المراجعة الداخلية مع 
النتائج المهمة والمتعلقة بالرقابة الداخلية إلى لجنة المراجعة 

بشلك ربع سنوي وتراقب لجنة المراجعة مدة كفاية وفعالية 
نظام الرقابة الداخلية لضمان التخفيف من المخاطر المحتملة.

واستناًدا إلى نتائج االختبارات والتقييمات المستمرة لنظام الرقابة 
الداخلية التي تمت خالل العام، تعتبر اإلدارة أن نظام الرقابة 

الداخلية الحالي مالئم ومناسب ويتم تنفيذه ومراقبته على نحو 
فعال، ولتعزيز الرقابة تقوم اإلدارة بعمل تقييم مستمر لنظام 

الرقابة الداخلي للبنك.

وبناًء على ما سبق، فإن مجلس اإلدارة قد صادق على تقييم 
اإلدارة للرقابة الداخلية.

الخدمة االجتماعية واالستدامة
عمل البنك بشلك دؤوب وفق إطار رسمي يرتكز على مبادئ 

برنامج االستدامة من أجل تحقيق أعلى درجات االستدامة في 
استراتيجية البنك وذلك للمساهمة في لك ما يعود بالنفع على 
المجتمع، وللمساهمة في تضمين مستهدفات رؤية المملكة 

2030 في استراتيجيته بما يضمن التاكمل في االستدامة 
على المدى الطويل من خالل دعم الشراكت المحلية الكبيرة 

والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ودعم الكفاءات الوطنية بشلك 
عام –والعنصر النسائي بشلك خاص– ومن خالل المساهمة 

كذلك في تنمية القطاع الخاص، وتعزيز ثقافة االبتاكر واالنضباط، 
والتشجيع على التحّلي بالمرونة واإليجابية في أداء األعمال.

“العون” و“الحفظ” ركيزتان من راكئز االستدامة التي وضعها 
البنك السعودي لالستثمار، وتسلطان الضوء على المسؤولية 

االجتماعية والبيئية للبنك. تقع على عاتق البنك مسؤولية 
دعم مجتمعات المملكة العربية السعودية التي تشلك قاعدة 

عمالئنا األساسية ومساعدة الفئات المحرومة. كما يتحمل 
البنك مسؤولية الحد من بصمته البيئية والحفاظ على الموارد 
الطبيعية لضمان استمرار تحقيق القيمة على المدى الطويل.

كما تشجع مبادئ االستدامة أيًضا على دعم مختلف المشاريع 
والمبادرات المجتمعية من خالل تقديم التوجيه واإلرشاد 

التوعوي حول المنتجات والخدمات المالية وما يحفها من 
مخاطر، إضافة لرفع مستوى الوعي بقضايا االستدامة والبيئة 

من خالل أخذها في عين االعتبار عند ممارسة األعمال في 
البنك، ودعم وتشجيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة دون 

أن يؤثر ذلك على البنك ومساهميه، إضافة لتحقيق أهداف 
التنمية المستدامة التي تنطوي عليها مصالح مختلف أصحاب 

المصلحة، من موظفين ومساهمين وعمالء وحتى المجتمعات 
المحلية.
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كما ويدرك البنك أهمية الدور الذي يقوم به في سبيل تنمية 
الوطن والمجتمع والنهوض بهما إلى جانب تنمية اقتصاد 

مستدام. حيث تهدف استراتيجية البنك في االستدامة إلى 
حث اكفة أصحاب المصلحة على االلتزام بالممارسات التي تعود 

بالنفع على المجتمع واالقتصاد والوطن، فنحن ملتزمين 
تجاه مجتمعاتنا بأن نترك أثًرا إيجابًيا فيها بدًءا بتوفير الدعم 

للموظفين وحتى رفع الوعي بالقضايا المحلية المهمة. 

ويدرك البنك أهمية االستدامة ويسعى لبحث وتقييم الفرص 
الجديدة في هذا المجال، حيث يبادر البنك في دعم مبادرات 

االستدامة عبر تمويل المشاريع الصديقة للبيئة التي تركز 
على مجاالت الطاقة المتجددة والتدوير ومعالجة مياه الشرب 

ومعالجة مياه الصرف الصحي، إضافة الهتمامه بمبادرات 
التخلص من النفايات التي تشلك خطًرا على المجتمعات وغير 
ذلك من المبادرات التي تقدم خدمة وقيمة مضافة للبيئة. 

أما نظام إدارة المباني لخفض استهالك الكهرباء في مباني 
البنك المختلفة فقد اكن له أثر بيئي إيجابي حيث شهد انخفاًضا 

في مستويات االستهالك. كما ونظم البنك حمالت مستمرة 
طوال العام إلعادة تدوير الورق والبالستيك بمعدل نمو سنوي.

وال يزال البنك يحافظ على عضويته )عضوية المجتمع( بالمبادرة 
.)GRI( العالمية إلعداد التقارير

الخاتمة
یسر مجلس اإلدارة أن یعبر مرة أخرى عن امتنانه لحكومة خادم الحرمین الشریفین، ویخص بالشكر وزارة المالیة والبنك 

المركزي السعودي وھیئة السوق المالیة ووزارة التجارة على دعمھم المتواصل والبناء. ویود المجلس أیًضا أن یتقدم 
بالشكر والتقدیر إلى جمیع مساھمي البنك وعمالءه على دعمھم وثقتھم التي تدفعه إلنجاز المزید. كما یعرب 
المجلس عن تقدیره لجھود مسؤولي وموظفي البنك على إخالصھم ووالئھم لتطویر وتحسین األداء ولتحقیق 

أھداف البنك االستراتیجیة.
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