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 مقارنات مالية:
 

 :الموحدة لي سما يلي تحلسل ألهم بنود قايمل المركز الما ( أ

 السعودية( بماليين  الرياالت)                                                                                                                

 2014 2013 2012 2211 2212 

 1,611 951 1,537 1,667 2,635 صا ي، االستثمارات

 12,290 13,780 18,256 23,415 28,355 صا ي، التمويل

 21,117 27,727 29,778 36,323 45,230 إجمالي األصول

 16,932 23,038 23,742 29,108 36,724 ودايع العمالء

 18,014 24,311 25,407 31,222 111111 إجمالي المتلوبات

 3,103 3,416 4,371 5,101 5,891 إجمالي حقوق الملكسل

 

 

 :الموحدة ل الدخل سما يلي تحلسل ألهم بنود قايم ( ب

 السعودية( بماليين  الرياالت)                                                                                                                 

 2014 2013 2012 2211 2010 

 625 703 840 947 1,019 صا ي الدخل من الموجودات االستثماريل والتمويلسل

 342 458 645 666 719 صا ي رسوم  الخدمات المصر سل

 121 189 234 245 293 صا ي مكاسب تحويل عمالت أجنبسل

 1,099 1,374 1,737 1,917 2,097 إجمالي دخل العملسات

 47 - - (5) - عكس مخصص انخفاض مرابحات بضايع

 242 252 275 175 (8) )عكس( / مخصص انخفاض التمويل، صا ي

 1,007 1,044 1,168 1,188 1,233 مصاريف العملسات إجمالي

 - - 373 - - مكاسب غسر تشغسلسل 

 92 330 942 729 864 صا ي الدخل للسنل 
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 :النشاطات الرئيسية

 

 أعمال مصر سل ريسسسل كالتالي: نشاطات ألغراض إداريل يتكون البنك من 

دمات والمنتجات المقدمل لأل راد كااليداعات، تمويل األ راد، الحواالت يشمل الخ :       األفراد )التجزئة( نشاط مصرفية 

 وصرف العمالت األجنبسل. 

كالودايع و يشمل الخدمات والمنتجات المقدمل للشركات والمؤسسات المالسل  :                  الشركات نشاط مصرفية 

 .التمويل و الخدمات التجاريل للعمالء

 يشمل سوق المال والتجارة وتقديم خدمات الخزينل. :                                الخزينة نشاط

و أنشتل إدارة األصول المرتبتل بخدمات التعامل  االستثماريشمل خدمات إدارة  :      والوساطة االستثمارخدمات  نشاط

 و إدارة وترتسب و تقديم المشورة والحفظ لألوراق المالسل.

  

 

 :4221ديسمبر  31كما في  الرئيسيةوشركاته التابعة لجميع نشاطات البنك  فيما يلي ملخص
 

    

4201       

خدمات  نشاط

اإلستثمار 

 والوساطة

    

 اإلجمالي أخرى الخزينة نشاط  الشركاتنشاط  األفراد نشاط  

         )التجزئة( بآالف الرياالت السعودية

 45,229,914 1,472,796 357,212 11,023,015 19,234,996 13,141,895 إجمالي الموجودات

 132,325 67,129 1,172 1,373 310 62,341 مصاريف رأسمالية

 39,338,561 1,298,565 125,236 1,103,361 12,123,331 24,688,068 إجمالي المطلوبات

صافي الدخل من الموجودات 

 االستثمارية والتمويلية
413,769 510,816 52,022 310 42,260 1,019,177 

 1,077,875 65,466 78,898 86,072 125,378 722,061 أتعاب دخل والعموالت وأخرى، صافي                  

 2,097,052 107,726 79,208 138,094 636,194 1,135,830 إجمالي دخل العمليات

 (7,518) - - - (86,760) 79,242 صافي, مخصص خسائر التمويل

 95,793 - 503 1,100 3,331 90,859 إستهالك و إطفاء

 1,233,023 1,828 43,392 49,454 166,057 972,292 إجمالي مصاريف العمليات

 864,029 105,898 35,816 88,640 470,137 163,538 صافي دخل السنة

 :جغرافي لإليراداتلالتحليل ا

 
 السعودية( بماليين الرياالت)                                                                  حسب المناطق يراداتاإل إلجماليتحلسل 

 اإلجمالي الشرقية الغربية الوسطى 
 202,7 436 676 10216 2014للعام  إجمالي اإليرادات

 
شطركات وال يوجد للبنك أيطل  طروع أو ، تتحقق معظم ايردات البنك بشكل ريسسي من نشاطات  داخل المملكل العربسل السعوديل

 تعمل خارج المملكل العربسل السعوديل.تابعل  اتمؤسسأو 
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 :الشركات التابعة

 

تاريخ  أسم الشركة

 التأسيس

رأس  النشاط الرئيسي

 المال

مقر الشركة 

 الرئيسي

الدولة محل 

 التأسيس

نسبة 

 الملكية

نو مبر  10 لالستثمارالبالد  شركل

1007 

 االستثماربخدمات القسام 

ألصول المتمثلل وأنشتل إدارة ا

 ي التعامل والترتسب واإلدارة 

وتقديم المشورة وحفظ األوراق 

 المالسل

100 

ملسون لاير 

 سعودي

الرياض، 

المملكل العربسل 

 السعوديل

المملكل 

العربسل 

 السعوديل

300% 

شركل البالد العقاريل 

 المحدودة
سبتمبر  37

1006 

القسام بإجراءات التسجسل 

قاريل المتعلقل بالضمانات الع

التي يحصل علسفا البنك من 

 عمالي 

ألف  100

لاير 

 سعودي

الرياض، 

المملكل العربسل 

 السعوديل

المملكل 

العربسل 

 السعوديل

300% 

 

  :الخطط المستقبلية
 

اعتمد بنك البالد سساسل نمو تفدف إلى كسب المزيد من الحصل السوقسل.  وقد شرع البنك  ي وضع نفج للحوكمل والشفا سل 

مسع األنشتل التي تؤدي إلى أداء أ ضل وتحسسن نظرة العمسل. اتخذ البنك ختوات نحو المؤسساتسل، من خالل العديد على ج

مثل النمو  ي والذي يتضح من خالل تحسن األداء  ي مختلف المجاالت  ،من المبادرات التي تعزز العملسات  ي البنك

المبادرات االستراتسجسل لدعم العمالء الحالسسن والمستقبلسسن للبنك تفدف هذه   اإليرادات وانخفاض التمويل الغسر عامل.

 وتحويل البنك إلى مؤسسل مالسل عالمسل. 

زيادة الحصل والفرص المتاحل  ي األسواق الحالسل للوصول إلى النمو األقصى ستفادة من وضع بنك البالد استراتسجسل ال

رغم من االعتبار التوقعات االقتصاديل والتجاريل  ي المملكل على ال وكذلك طور البنك ختل عمل مع األخذ بعسنالسوقسل. 

 .تزايد المنا سل  ي السوق

 

 :الحالية والمستقبلية المخاطر

، وهي جزء أساسي من طبسعل أعمال البنك، وتتم مراقبل حالسل ومستقبلسل يتعرض البنك من خالل أنشتت  إلى مخاطر

مخاطر بالبنك  والمسئولل عن أدارة مخاطر االيتمان ومخاطر السوق ومخاطر وإدارة هذه المخاطر من خالل أدارة ال

وقد ورد وصف كامل لفذه المخاطر  ،تنفسذ متتلبات لجن  بازل، وحوكمل تقنسل المعلوماتو أمن المعلومات،والعملسات 

 قرير مجلس اإلدارة.باعتبارها جزاً  اعالً لت  32إلى  14باإليضاحات المر قل بالقوايم المالسل الموحدة من  

 المخاطر قطاعات ادارة 

وتحقسق التتبسقات  المخاطر إدارة لنظام تحقسق الفعالسل  ي يساهم بما بالعمل 1034 العام خالل قامت قتاعات المخاطر

 .وقعلالمت والمخاطر العايد بسن ماليماً  توازناً  تحقق للبنك المصر سل أنشتل األعمال أنمن  والتأكد السلسمل والممارسات

 الفسكلو إلدارة المخاطر السلسمل المبادئ هي ركايز ثالثل على المخاطر عمل مجموعل  قتاعات أدارة  إطار يعتمد

 لتلك مقبول مستوى على الحفاظ لضمان المصر سل مع األنشتل تتفق التي المخاطر ومراقبل قسا  وعملسات التنظسمي

 وإرشادات على تعلسمات بناءً  وذلك ،البنك عملنشاط  عن منفصللو مستقلل المخاطر قتاعات أن وظسفل كما .المخاطر

المخاطر  وإدارة وقسا  لتحديد عمل أُطر البنك طور حسث وتعلسمات لجنل بازل ،  )ساما( السعودي العربي النقد مؤسسل

 أنواع المصر سل طرالمخا إدارة عملسل وتشمل ،ادارة منفصلل عن قتاعات االعمال   أنفا على المخاطر إدارة وظسفل وحدد

  .السوق ومخاطر العملسات مخاطرالسسولل و مخاطرو االيتمان مثل مخاطر المصر سل المخاطر من مختلفل

 أ ضل إلى لتوصلل والمنتجات  ي األسواق التغسرات مع تتوايم لكي المخاطر إدارة ونظم سساسات دوري بشكل يراجع البنك

 .المصر سل الدولسل  الممارسات
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 االئتمان رمخاط ( أ

 أنشتت  خالل من االيتمان معرض لمخاطر البنك أن حسث البنك، يتحملفاالتي  مخاطرالأهم  من االيتمان مخاطر تعد

 و قاً للسساسات واحدة منظومل تحت تعمل متعددة وحدات إلى ينقسم مخاطر االيتمان والتمويلسل وعمل االستثماريل

 االيتمانسل المعتمدة  واإلجراءات

 

 االئتمانية المخاطر رجةد قياس 

 ونوعسل لتحديد كمسل درجل قسا  أقصى إلى الوصول لغرض االيتمان مخاطر درجل قسا  على البنك يعمل

 موديز شركل تقسسم معد من قبل نظام البالد بنك البنك، ويستخدم لفا يتعرض التي االيتمانسل المخاطر درجل

وحجم  التعثر، احتمالسل لقسا  وذلك الشركات لعمالء يتمانسلاال المخاطر الداخلي لدرجل التقسسم  ي للمساعدة

 لدرجل الداخلي التقسسم طرق ويسعى البنك دوما لتتوير  التعثر، عن الناتجل والخساير تعثرها، المحتمل المبالغ

حسث لدى البنك نماذج تقسسم من خالل نظام موديز لتقسسم  عمالء الشركات المتوستل  للعمالء المخاطر

 أكثر تقسسم إلعتاء وذلك الشركات لعمالء النموذج الحالي بخالف سرة والعمالء ذو المالءة المالسل العالسلوالصغ

 .وعدالل دقل

 

 االئتمان مخاطر وضوابط مخففات 

 الترق هو أهم ومن االيتمانسل الي الحدود المقبولل، المخاطر درجل للتخفسف من  طرق عدة بإتباع البنك يقوم

 االيتمانسل الموا قل وتتم االلتزامات ،  العمسل بسداد قسام إمكانسل لقسا  المستقبلسل للبسانات لسلتحلس دراسات عمل

أو من خالل لجان على مستوى مجلس اإلدارة  البنك  ي تنفسذيسن أعضاء مكونل من ايتمانسل لجان عدة خالل من

  .صالحسل جفل لكل لااليتمانس وحجم التسفسالت االيتمانسل المخاطر درجل مع يتناسب وبما

 عادة البنك توج  ويكون لذلك دعت الحاجل ما متى التسفسالت لقاء ضمانات باستسفاء البنك ذلك يقوم إلى إضا ل

 لقاء البنك  ي القايمل الضمانات أشكال تتنوع حسث .للتنفسذ وقابلسل واألكثر نظامسل سسولل األكثر الضمانات إلى

لصالح البنك  واألصول االستثمارات بعض على الرهن النقدي، الغتاء :لمثالا على سبسل االيتمانسل التسفسالت

 كانت سواء التسفسالت لقاء كفالل وجود ، والسكنسل التجاريل العقاريل األصول بعض على أو الرهن / التحفظ

 ثالث. كفالل طرف أو شخصسل أو مالسل كفالل

 .للبنك راتب العمسل تحويل أسا  برامج تمويل  تتضمن لىع بناء يكون باأل راد الخاص التمويل بأن منح علماً   

التعرض  حجم توا ق من والتأكد ايتماني بالمحفظل االيتمانسل تركز وجود العمل على عدم مراعاة يتم كما

 .معسن (نشاط(قتاع  أو معسنل جفل مع للتعرض سواء الشأن بفذا المقررة الضوابط مع االيتماني

 

 والتقارير الرقابة 

 بشكل تمويل على الشركات الحاصلسن عمالء لجمسع شاملل للوضع المالي وااليتماني ايتمانسل مراجعل عمل يتم

 للقسام للتأكد من استمرار وضع نشاط العمسل واحتساج  التمويلي وحسن سسر العالقل االيتمانسل باإلضا ل سنوي

  .العام مدار على للعمالء متكررة تقارير زيارات مراجعل بأعمال

 العمالء قايمل ضمن اعتبارهم وتصنسففم يتم مرتفعل ايتمانسل مخاطر معدالت يحملون الذين الشركات مالءع

 لتخفسف وحذر دقسق بشكل االيتماني التعرض هذا ومتابعل بعدها مراقبل يتمخاصل حسث  مراقبل يحتاجون الذين

تسفسالت ايتمانسل  الحاصلسن على األ راد عمالء محفظل متابعل ويتم سلسم، بشكل االيتماني هذا التعرض وتقلسل

 لكل المحفظل لفذه المقررة تقسسم للمعايسر خالل من شامل أسا  على إيتمان وبتاقات استفالكسل ألغراض

 .حده على شريحل

 IFRS المالسل للمعايسر و قاً  المالسل وذلك البنك وقوايم سجالت  ي ايتمانسل مخصصات باحتساب البنك يقوم

 بعمل القسام وجوب على تدل مؤشرات وجود عند منفا خساير المحتمل تحقسق للحسابات علسفا تعارفالم الدولسل

 يقوم كما ،االستثمارات األصول أو هذه من المتوقعل النقديل التد قات على تؤثر قد والتي تلك المخصصات،

 للمراجعل وذلك االيتمانسل للتركزات على تحلسل محتوياً  البنك محفظل لوضع شامل شفري تقرير بإعداد البنك

 .العلسا بالبنك اإلدارة قبل من واإلشراف
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 مخاطر السوق ( ب

تتعرض معظم اعمال البنوك لمخاطر السوق ، وذلك حسث ان التذبذب  ي األسعار غالباً ما يؤدي الى نتايج ايجابسل 

تذبذب المفاجئ والمرتفع  ي األسعار قد أو سلبسل ينتج عنفا ارباح او خساير بالنسبل للبنك ، هذا باإلضا ل الى أن ال

 يؤثر على السسولل الموجودة لدى البنك وكذلك قدرة البنك التمويلسل.

 -وهناك أنواع ريسسسل من مخاطر السوق يتعرض لفا البنك وهي كالتالي:

 مخاطر معدل العائد أو مخاطر معدل الربح :   -
لتأثسر المحتمل على ربحسل البنك نتسجل التغسرات  ي يعرف مخاطر معدل العايد أو مخاطر معدل الربح بأن  ا

سعر العايد  ي السوق ، وغالباً ما تحدث التغسرات  ي سعر السوق للعايد إما بسبب تحركات السوق العام ، 

 أو بسبب المصدر / اسباب معسنل للمقترض.

 مخاطر العمالت األجنبية  : -
 صرف للعمالت على مراكز العمالت الموجودة بالبنك.وهو الختر الناتج عن تأثسر التقلبات  ي أسعار ال

 مخاطر االستثمار في األسهم :  -
 وهي المخاطر الناتجل عن التقلبات  ي أسعار االسفم  وبالتالي التأثسر على ربحسل البنك وحقوق المساهمسن.   

 

السوق بفدف زيادة العايد  وبشكل عام  إن الفدف من ادارة مخاطر السوق للبنك هو ادارة ومراقبل التعرض لمخاطر

ضمن حدود السساسات المعتمدة لمخاطر السوق ومستوى المخاطر المقبولل للبنك ، وتنقسم مصادر التعرض لمخاطر 

 السوق  ي البنك الى: 

o  :محا ظ المتاجرة 

 وينشأ التعرض لمخاطر السوق  ي محفظل المتاجرة بالعمالت االجنبسل بسبب تلبسل متتلبات البنك وعمالي 

 من العمالت االجنبسل.

 

o :محا ظ لغسر اغراض المتاجرة 

وينشأ التعرض لمخاطر السوق  ي المحا ظ لغسر اغراض المتاجرة  ي المقام االول بسبب عدم متابقل 

الموجودات وتواريخ استحقاقفا مع تواريخ استحقاق المتلوبات وتأثسر التغسر  ي االسعار مع تنفسذ عملسات 

 إعادة االستثمار.

 
 اطر السيولة :مخ ( ت

عتبار  ، وتأخذ بعسن االتعتبر مخاطر السسولل من أهم المخاطر التي قد يتعرض لفا القتاع المصر ي أو بنك بعسن

احتمالسل عدم قدرة البنك على تلبسل متتلبات التمويل بتكلفل معقولل )مخاطر تمويل السسولل(، أو عدم القدرة على 

 محا ظل على السعر المناسب )مخاطر سسولل السوق(.تصفسل مراكزه بالسرعل المعقولل مع ال

 ومخاطر السيولة :  حوكمة  مخاطر السوق 
 على وضع الحدود والرقابل لمدى االلتزام بفا وذلك من خالل تتبسق السساسات والحدود تعمل إدارة مخاطر السوق

عن ادارة مخاطر السوق على  ولللجنل الموجودات والمتلوبات هي المسؤ ، وتعتبرمجلس اإلدارة المعتمدة من قبل 

 .المستوى االستراتسجي بموجب السلتل المفوضل لفا

 المخاطرو قالسسولل  ي السواستناداً الى حجم  لمحا ظ والمنتجات وأنواع المخاطرايتم تعسسن حدود كما أن  

 تحلسل العملسات المنفذة والحد المستخدم من الحدود.و سل المرتبتل بفاااليتمان

ومسؤولل عن تنفسذ سساسات مخاطر السوق بفاعلسل ، كما  مستقلل على أنفا ادارة رقابسلرة مخاطر السوق داتصنف إ

أنفا مسئولل عن تتوير أسالسب ومنفجسات ادارة مخاطر السوق  ي البنك وآلسات القسا  واال تراضات السلوكسل 

الى االدارة العلسا و ق آلسات وإجراءات للسسولل واالستثمار، واالبالغ  ورا عن أي تجاوزات للحدود المقررة 

صارمل موا ق علسفا ومعتمدة من قبل مجلس االدارة ، باإلضا ل الى االبالغ عن التعرض لمخاطر السوق 

 وتجاوزات الحدود بانتظام الى لجنل الموجودات والمتلوبات ومجلس االدارة . 
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مخاطر السسولل مما يقلل من درجل التركز عمل البنك على تنويع مصادر التمويل بفدف الحد من التعرض ل

والحفاظ على مستوى مقبول من االصول القابلل للتسسسل ، باإلضا ل الى وضع عدد من السساسات والمعايسر إلدارة 

مخاطر السسولل ،  ضال عن تو سر ختل طوارئ بما يتماشى مع ا ضل الممارسات الصادرة عن لجنل بازل  سما 

بشكل دوري إدارة مخاطر السسولل الخاصل ب جراءاتاإللسساسات واتتم مراجعل سسولل.  كما يتعلق بإدارة مخاطر ال

 ومجلس اإلدارة.  لجنل الموجودات والمتلوبات وتخضع لموا قل

التعرض لمخاطر السوق ضمن  على مستوى غالباً ما تعمل على المحا ظل كما توجد عناصر رقابل إضا سل

 جاتمنتالوإجراءات الموا قل على  التحملاختبارات  ل وقوع احداث عكسسل مثل )الجاهزيل  ي حا مستويات مقبولل

تحديد تأثسر التغسرات  ي معدالت الى بشكل دوري  لتحملنتايج اختبارات اة( حسث يؤدى الحصول على جديدال

بنك األخرى على الربحسل وكفايل رأ  المال لل المخاطرأسعار صرف العمالت األجنبسل وعوامل  و الربح

وترسل نتايج اختبارات التحمل بشكل دوري لإلدارة التنفسذيل ومجلس االدارة لتقسسم االثر المالي المحتمل  ،والسسولل

  ي حالل حدوث احداث استثنايسل. 

 
 العمليات مخاطر ( ث

 أو النظم مخاطر الخساير التي قد تنتج عن عدم كفايل أو  شل العملسات الداخلسل أو األ رادب عملساتمخاطر التُعرف 

المخاطر االستراتسجسل و مخاطر ويستثنى منفا التعريف المخاطر القانونسل  ويشمل هذا أو االحداث الخارجسل التقنسل

.  مخاطر العملسات هي مخاطر مالزمل ومتأصلل  ي جمسع المنتجات واألنشتل والعملسات ونظم البنك السمعل

 ر االيتمان ومخاطر السوق التي تنشأ من عوامل خارجسل. والتي تنتج عن عوامل داخلسل بخالف مخاط,التقنسل

 قد انتفج بنك البالد استراتسجسل تعتمد على المشاركل الفعالل من ادارة البنك العلسا  ي ادارة ، مأخذا  ي االعتبار ما تقد

مل على الحد من حسث يسعى البنك باستمرار للع ،هذا النوع من المخاطر لما لفا من تأثسر على مختلف أنشتل البنك

 تأثسرات مخاطر العملسات لتحقسق أهداف البنك االستراتسجسل وذلك من خالل:

 .تحلسل وتقسسم االهداف واالنشتل الفرعسل والعمل على تخفسض التعرض لمخاطر العملسات 

 التعرف على مخاطر العملسات  طي المنتجطات القايمطل والجديطدة وأنشطتل وعملسطات ونظطم تقنسطل المعلومطات مطن 

 خالل استخدام أدوات ادارة مخاطر العملسات التالسل:

o  حصر الخساير التشغسلسل بفدف التعرف على الفجوات الرقابسل التي أدت الطى تلطك الخسطاير والعمطل علطى

 وضع االجراءات التصحسحسل للحد من تكرار حدوثفا مستقبال.

o ناصطر الرقابسطل الموجطودة لمعالجطل تلطك تقسسم المخاطر المالزمل والمتأصلل  ي أنشتل البنك المختلفطل والع

 المخاطر.

o  جمططع مؤشططرات المخططاطر الريسسططسل بفططدف متابعططل ومراقبططل مسططتوى التعططرض لمخططاطر العملسططات كوسططسلل

 انذار أولي قبل حدوث الختر.

 . المبادرة االستباقسل من ادارة البنك  ي معالجل مخاطر العملسات 

 بسل، والسساسات، واإلجراءات وأداء أنشتل البنك.التقسسم المستقل والمستمر  للعناصر الرقا 

 .االلتزام بتعلسمات الجفات الرقابسل والمعايسر الدولسل  ي ادارة مخاطر العملسات 

  تزويد االدارة التنفسذيل ومجلطس االدارة بالتقطارير الدوريطل عطن نتطايج تقسطسم المخطاطر والخسطاير التشطغسلسل التطي

 حسحسل لفا. تعرض لفا البنك واالجراءات التص

 :المعايير المحاسبية المطبقة

 
يتبع البنك  ي إعداد قوايم  المالسل الموحدة معايسر المحاسبل للمؤسسات المالسل الصادرة عطن مؤسسطل النقطد العربطي السطعودي 

بطل البنطوك ونظطام والمعايسر الدولسل الخاصل بالتقارير المالسطل. كمطا يعطد البنطك قوايمط  المالسطل الموحطدة لتتماشطى مطع نظطام مراق

وال توجطد هنطاك أي اختال طات جوهريطل عطن معطايسر المحاسطبل الصطادرة عطن الفسئطل  ،الشركات  ي المملكل العربسطل السطعوديل

 السعوديل للمحاسبسن القانونسسن.
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 والشفافيةه الحوكم

 
، ويطثمن دور نظطام حوكمطل  عطال  طي إن مجلس إدارة بنك الطبالد  ملتطزم بتقطديم قسمطل متنامسطل للمسطاهمسن علطى المطدى التويطل

ويتحقق ذلك من خالل صساغل األهداف االستراتسجسل وترجمتفا إلى برامج عمل ماليمل، والعمل على  ،المستدام وتحقسق النم

 المقرة من قبل مؤسسل النقد و هسئل السوق المالسل  تحقسقفا مع االلتزام بمعايسر الشفا سل واإل صاح

إلدارة التنفسذيططل علططى ضططرورة االلتططزام بضططوابط الحوكمطط  كوسططسلل  عالططل لتتططوير مفططاهسم الشططفا سل ويشططدد مجلططس اإلدارة وا

والنزاهططل والرقابططل الفعالططل وتحقسططق األداء المفنططي الر سططع. وهططذا بططدوره يعططزز ثقططل المسططتثمرين، وخدمططل مصططالح المسططاهمسن 

 اً والعاملسن، وكذلك المجتمع، والشركاء، والعمالء، محلساَ وإقلسمس

ويشططدد إطططار عمططل الحوكمطط  علططى حقسقططل أن أعضططاء مجلططس اإلدارة يجططب أن يقومططوا بتفعسططل دورهططم اإلشططرا ي ويتحملططوا 

مسئولساتفم  ي تعزيز الثقل العامل  ي إدارة البنك، مع األخذ  ي االعتبار أن يكون ذلك ضمن إطار عمل لتعزيز أربطاح البنطك 

أحكطام وشطروط بعلى االستقرار المالي. ويوضح هذا التقرير مدى التزام البنك  وتقلسل أثر المخاطر على مصالح المودعسن و

 حوكمل الشركات.

 البنود المطبقة جزئياً والتي لم يتم تطبيقها من الئحة حوكمة الشركات  
مطن هسئطل يقر مجلس االدارة التزام البنك بتتبسق جمسع المواد االلزامسل المنصوص علسفا باليحل حكومطل الشطركات الصطادرة 

م  ، وكطذلك جمسطع مطا 1030-1-36م  المعدلل بقرار مجلس هسئل السوق المالسطل  بتطاريخ 1006-33-13السوق المالسل بتاريخ 

م التحديث االول 1 014نص علس  بالمبادئ العامل لحكومل البنوك والصادر من مؤسسل النقد العربي السعودي بتاريخ مار 

 بنود التالسل :المنصوص علسفا باليحل حكومل الشركات باستثناء الو   سترشاد ياال،كما تم  تتبسق بعض البنود غسر 

 عدد البنود رقم املقارنة وفق الئحة حوكمة الشركات

عبد البنود 

املطبقة 

 بالكامل

عدد البنود 

املطبقة 

ً
 
 جزئيا

عدد البنود 

الغير 

 مطبقة

عدد البنود 

التي ال 

 تطبق

 4 5 السادسة : حقوق التصويت
 

 
 د

  8 9 لثانية عشرة : لجان مجلس اإلدارةا

 ط 

 

 

بالحوكمططل والتططي تتفططق مططع مططا ورد بنظططام الخاصططل  والسساسططات  اعتمططد مجلططس إدارة البنططك مجموعططل شططاملل مططن اللططوايحكمططا 

الشركات واليحل حوكمل الشركات الصادرة من هسئل السوق المالسل والمبطادىء العامطل لحوكمطل البنطوك الصطادر مطن مؤسسطل 

نقد وكذلك النظام االساسي للبنك،  ويقوم المجلس بمتابعطل االدارة التنفسذيطل للتأكطد مطن التزامفطا بتتبسطق جمسطع مطا نطص علسط  ال

 بتلك اللوايح والسساسات.

 :المسؤولية االجتماعية

مطن  1034العطام االهتمطام الكبسطر وقطد سطاهم  طي عطدة انشطتل اجتماعسطل وعملسطل خطالل  ليولي بنك البالد المسؤولسل االجتماعس

و المعططارض  و المططؤتمرات و إقامططل النططدوات و ذلططك استشططعارا لمسططؤولست  تجططاه الخسريططل رعايططل وتنظططسم عططدد مططن المشططاريع 

 .المجتمع 

 :مجلس اإلدارة

 

مجلطططس اإلدارة مطططن أحطططد عشطططر عضطططوا، تطططم انتخطططابفم  طططي اجتمطططاع الجمعسطططل العمومسطططل العاديطططل المنعقطططد بتطططاريخ  شطططكلتي

هططط  الموا طططق 07/06/3414م،  لمطططدة ثطططالث سطططنوات تبطططدأ اعتبطططاراً مطططن تطططاريخ 01/04/1031الموا طططق  هططط ،14/01/3414

 م.36/04/1036ه  الموا ق 01/07/3417م وتنتفي بتاريخ 37/04/1031
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 سجل حضور اجتماعات مجلس اإلدارة

 ضور هذه االجتماعات:م، و سما يلي سجل ح1034خالل عام  اعاتاجتم( 6) قد عقد مجلس اإلدارة ، تعزيزا لدوره 

 

 تاريخ انعقاد االجتماع 

 م01/00/0101 م01/10/2014 م10/70/2014 م10/10/2014 م01/11/2014 م 01/30/2014 االسم

        الدكتور/ عبد الرحمن بن إبراهيم الحميد

        األستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي

        الدكتور/ إبراهيم بن عبد الرحمن البراك

        تاذ/ عبدالرحمن بن محمد رمزي عداساألس

    X   المهندس/ عبدالمحسن بن عبداللطيف العيسى 

 X   X األستاذ / فهـد بـن عـبـدهللا بـن دخـيـل

       المهندس/ احـمد بـن عـبدالعـزيز العـوهـلي

        األستاذ/ خالد بن عبدالعزيز المقيرن

        حمن الحصاناألستاذ / أحمـد بـن عـبـدالـر

        األستاذ/ خالد بن عبدالرحمن الراجحي

X       االستاذ/ خـالـد بـن عــبـدهللا السبيعي

 مدرجة: األعضاء المشاركون في عضوية مجالس إدارات شركات مساهمة

 

 الصفة اسم الشركة االسم

 عضو مجلس اإلدارة ابسب الفخاريلالشركل السعوديل إلنتاج األن الدكتور/ عبدالرحمن بن ابراهسم الحمسد

 عضو مجلس اإلدارة الشركل السعوديل للفنادق والمناطق السساحسل األستاذ/ ناصر بن محمد السبسعي

 عضو مجلس اإلدارة شركل مجموعل السريع التجاريل الصناعسل األستاذ/ عبدالرحمن بن محمد رمزي عدا 

 عضو مجلس اإلدارة ركل السعوديل إلنتاج األنابسب الفخاريلالش المفند / عبدالمحسن بن عبداللتسف العسسى

 عضو مجلس اإلدارة الشركل المتحدة لإللكترونسات )أكسترا(

 عضو مجلس اإلدارة الشركل السعوديل العالمسل للبتروكسماويات المفند / أحمد بن عبدالعزيز العوهلي

 ريسس مجلس اإلدارة عوديلشركل االسمنت الس األستاذ/ خالد بن عبدالرحمن الراجحي

 عضو مجلس اإلدارة الشركل السعوديل المتحدة للتأمسن التعاوني "والء"

 عضو مجلس اإلدارة شركل تكوين المتتورة  للصناعات

 عضو مجلس إدارة شركل دانل غاز )اإلمارات العربسل المتحدة(



Page 10 of 20 

 

 أعضاء مجلس اإلدارة: وصفات وظائف
 

 الصفة المنصب االسم

 غسر تنفسذي ريسس مجلس اإلدارة كتور/ عبد الرحمن بن إبراهسم الحمسدالد

 غسر تنفسذي نايب ريسس مجلس اإلدارة األستاذ/ ناصر بن محمد السبسعي

 مستقل عضو  الدكتور/ إبراهسم بن عبد الرحمن البراك

 مستقل عضو األستاذ/ عبدالرحمن بن محمد رمزي عدا 

 غسر تنفسذي عضو تسف العسسى المفند / عبدالمحسن بن عبدالل

 غسر تنفسذي عضو األستاذ /  ف د ب ن ع ب دهللا ب ن دخ س ل

 مستقل عضو المفند / اح مد ب ن ع بدالع زيز الع وه لي

 غسر تنفسذي عضو  األستاذ/ خالد بن عبدالعزيز المقسرن

 مستقل عضو  األستاذ / أحم د ب ن ع ب دال رحمن الحصان

 غسر تنفسذي عضو  عبدالرحمن الراجحي األستاذ/ خالد بن

 غسر تنفسذي عضو االستاذ/ خ ال د ب ن ع  ب دهللا السبسعي

  

  : ينيالمالك الرئيس

 

، كما م(، 13/31/1034كما هو بنفايل تداول ) % من األسفم1سن للبنك هم الذين يمتلكون أكثر من سالمالك الريسس

 يلي:
 (%) النسبل اسم المساهم م

 34.41 مد ابراهسم السبسعي واوال دهشركل مح 1

 33.34 عبدهللا ابراهسم محمد السبسعي شركل 2

 8.45 عبدالرحمن صالح عبدالعزيز الراجحي 3

 6.57 عبدالرحمن عبدالعزيز صالح الراجحي 4

 8.84 خ الد عبدالرحمن صالح الراجحي 5

  اعتمططد البنططك  ططي رصططسد البسانططات أعططاله بنططاءاً علططى سططجالت البنططك لططدى السططوق المالسططل السططعوديل ) تططداول ( بنفايططل تططداول

 م13/31/1034

 أعضاء مجلس اإلدارة وزوجاتهم وأوالدهم القصر:

 
 :1031 نفايل ديسمبرمقارنل ب 1034أسفم أعضاء مجلس اإلدارة وزوجاتفم وأوالدهم القصر بنفايل ديسمبر  عدد

 
 نسبل التغسسر صا ي التغسسر 1031ديسمبر  1034ديسمبر  اسم من تعود ل  المصلحل م

% 

 - - 1,333 1,333 الدكتور/ عبد الرحمن بن إبراهسم الحمسد 1

 - (131) 1,368,775 103610662 (ومن يعول)األستاذ/ ناصر بن محمد السبسعي  2

 (14.1) (111044) 54,088 1222 الدكتور/ إبراهسم بن عبد الرحمن البراك 3

 - - 2,666 2,666 األستاذ/ عبدالرحمن بن محمد رمزي عدا  4

 - - 1,333 1,333 المفند / عبدالمحسن بن عبداللتسف العسسى 5

 - - 1,000 1,000 األستاذ /  ف د ب ن ع ب دهللا ب ن دخ س ل 6

 - - 4,000 4,000 المفند / اح مد ب ن ع بدالع زيز الع وه لي  7

 (6.6) (39,866) 606,454 566,588 (ومن يعول)األستاذ/ خالد بن عبدالعزيز المقسرن  8

 (85) (5,666) 6,666 1,000 األستاذ / أحم د ب ن ع ب دال رحمن الحصان 9

 38.4 9,807,497 25,561,251 35,368,748 األستاذ/ خالد بن عبدالرحمن الراجحي 10

 - - 1,333 1,333  ب دهللا السبسعياألستاذ/ خ ال د ب ن ع  11
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 :رصيد أسهم كبار التنفيذيين وزوجاتهم واوالدهم القصر  

 
 :1031نفايل ديسمبر مقارنل ب 1034رصسد أسفم كبار التنفسذيسن وزوجاتفم واوالدهم القصر بنفايل ديسمبر 

  

 االسم م
 

 2014ديسمبر 

 

 2213ديسمبر 

 

 صافي التغيير

 

 نسبة التغيير

 3111664% 3161161 360 3161411 األستاذ/ خالد بن سلسمان الجاسر 3

 1220664% 196,263 162 1,60423 إجمالي عدد األسفم

  :المكافآت والتعويضات
 

يقططوم البنططك بططد ع مصططاريف ومكا ططجت حضططور الجلسططات ألعضططاء مجلططس اإلدارة وأعضططاء اللجططان، كمططا يقططوم بططد ع رواتططب 

التنفسططذين حسططب العقططود المبرمططل معفططم. و سمططا يلططي تفاصططسل المصططاريف والمكا ططجت والرواتططب ومكا ططجت وتعويضططات لكبططار 

 المد وعل ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفسذيسن:

 

 البيان

 بآالف الرياالت السعودية

أعضاء مجلس اإلدارة غير 

 التنفيذيين

بما  من كبار التنفيذيين سبعة

فيهم الرئيس التنفيذي 

 والمدير المالي

 11,707 - الرواتب والتعويضات 

 9,887 11140 البدالت والمكا جت الدوريل والسنويل

 21,593 11140 اإلجمالي

   :جان المجلس ل

 
لجطان منبثقط  مطن المجلطس  ، تطم تشطكسل عضطويتفا مطن قبطل أعضطاء المجلطس واعضطاء  اربعطلقام مجلس اإلدارة بتكوين عدد 

 خبرات والتخصصات وعضو تنفسذي.مستقلسن من خارج البنك   من ذوي ال

 

 : ولفذه اللجان مسثاق عمل معتمد من قبل مجلس اإلدارة يحدد صالحستفا وإجراءات عملفا ،وهي ع لى النح  و التال ي 

 
 

 اللجنة التنفيذية:

 
ل مرونطل وو طق بكط البنطكضمان  عالسل عملسل اتخاذ القرار على أعلى المستويات بغسل تحقسق أهطداف باللجنل  تتمثل مسئولسات

 ططي تعزيططز ومتابعططل وتنفسططذ وتفعسططل دوره  مجلططس اإلدارة  ططي تحمططل مسططئولسات  سططاعدةموكططذلك  الجططدول الزمنططي المقططرر لفططا 

كما أن اللجنل ، بصفل منتظمل وعمل التوصسات الالزمل البنكومراجعل ومراقبل أعمال    يدعم  عالسل األداءاالستراتسجسل بما 

ن بحث القضايا التي  ي حاجل إلى مراجعل متعمقل ودراسل مفصلل قبل عرضفا على المجلس للبت مسئولل  ي الوقت ذات  ع

 أي مفام أخرى توكل إلسفا أو تكلف بفا من قبل مجلس اإلدارة.باالضا ل الى    سفا وإصدار قرار نفايي بشأنفا. 
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نطل و الطريسس التنفسطذي للبنطك،  وقطد عقطدت اللجنطل تتكون اللجنل من ستل أعضاء تنفسطذيسن وغسطر تنفسطذيسن بمطا  طسفم ريطسس اللج

 م . 1034اجتماعاً خالل عام   (33)التنفسذيل  
  :وهم أعضاء ستلتتكون الدورة الحالسل للجنل التنفسذيل من 

 

 حضور الصفة أعضاء الدورة الحالية للجنة  

 الدكتور/ عبدالرحمن بن إبراهسم الحمسد

 األستاذ / ناصر بن محمد السبسعي

 ألستاذ / خالد بن عبدالعزيز المقسرنا

 األستاذ / خالد بن عبدالرحمن الراجحي

 األستاذ/عبدالرحمن بن محمد رمزي عدا 

 االستاذ/ خالد بن سلسمان الجاسر 

 ريسس اللجنل - اإلدارة ريسس مجلس 

 عضو اللجنل –مجلس االدارة  عضو 

 عضو اللجنل –مجلس االدارة  عضو

 اللجنلعضو  –مجلس االدارة  عضو

 عضو اللجنل –مجلس االدارة  عضو

 عضو للجنل –الريسس التنفسذي 

33 

30 

33 

30 

33 

33 

 جنة المراجعة:ل
 

تتمثل مسؤولسل لجنل المراجعل  ي اإلشطراف علطى قتطاع المراجعطل الداخلسطل ومراجعطل ختطل وإجطراءات المراجعطل و تقطارير 

خططارجسسن للبنططك و تحديططد أتعططابفم واإلشططراف علططى نشططاطاتفم ترشططسح المططراجعسن ال والمراجعططل و اإلجططراءات التصططحسحسل 

 ومناقشطل وإقطرار القطوايم المالسطل المرحلسطل والسطنويل  وومراجعل ختل عملفم وكذلك مراجعل مالحظاتفم على القطوايم المالسطل

علططى المشططاريع االشططراف ومراجعططل السساسططات المحاسططبسل المتبعططل مططن قبططل البنططك وتقططسم مططدى تتبسططق ضططوابط الرقابططل علسفططا 

مراجعل دقل اإلجراءات المتعلقل بعملسل اإل صطاحات  والخاصل ومراجعل التقارير اإلداريل ور ع التقارير إلى مجلس اإلدارة 

المالسل  وكا ل األعمال الرقابسل األخرى التي تقع تحت مسؤولسل اللجنل و ق اليحل عمل لجنطل المراجعطل المعتمطدة مطن مجلطس 

 م.1034( اجتماعات خالل عام1اللجنل )اإلدارة. وقد عقدت 

تتكون الدورة الحالسل للجنل المراجعل من أربعل أعضاء، ريسس اللجنل وهو أحد أعضطاء مجلطس إدارة البنطك وثالثطل أعضطاء  

 مستقلسن خارجسسن من ذوي االختصاص. وهم:

 
 حضور الصفة أعضاء الدورة الحالية للجنة

 الدكتور / أحمد عبدالرحمن الحصان
  اإلدارةو مجلس عض

 عضو مستقل   ريسس اللجنل
9 

 7 )مستقل(عضو  - البنكمن خارج  أحمد عبدهللا المغامس الدكتور /

 7 )مستقل(عضو  - البنكمن خارج  األستاذ / يوسف أحمد البورشسد

 9 )مستقل(عضو  - البنكمن خارج  سلسمان ناصر الفتالن األستاذ/

 

 لجنة الترشيحات والمكافآت:

 
التوصسل لمجلس اإلدارة بالترشسح لعضويل المجلس والمراجعل السطنويل لالحتساجطات المتلوبطل مطن   ي اللجنل مسئولسل ثلتتم

المفارات المناسبل لعضويل مجلس اإلدارة ومراجعطل هسكطل وتشطكسل مجلطس اإلدارة مطن حطسن آلخطر ور طع التوصطسات بشطأن 

والتحقطق مطن انعقطاد االجتماعطات العاديطل لمجلطس اإلدارة  واحات لفطم نقاط القوة و الضعف ألعضاء المجلس و إعتاء االقتر

بصورة منتظمل والتأكد بشكل سنوي مطن اسطتقاللسل األعضطاء المسطتقلسن والتأكطد مطن عطدم وجطود مصطالح متعارضطل وتحديطد 

 البشطريلوظطايف والمطوارد بفسكطل السساسل المكا جت والحوا ز ألعضاء المجلس و اإلدارة التنفسذيل و متابعل األمور المتعلقطل 

 م.1034(  اجتماعات خالل عام 4وقد عقدت لجنل الترشسحات و المكا جت ) ،ور ع التوصسات لمجلس اإلدارة
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خطارج تتكون الدورة الحالسل للجنل الترشسحات والمكا جت من خمسل أعضاء، أربعل أعضطاء مطن مجلطس اإلدارة وعضطو مطن 

 وهم: البنك

 

 حضور الصفة للجنة أعضاء الدورة الحالية

 األستاذ/عبدالرحمن بن محمد رمزي عدا 

 األستاذ / ناصر بن محمد السبسعي

 األستاذ/ خالد بن عبدالعزيز المقسرن

 المفند / اح مد ب ن ع بدالع زيز الع وه لي 

 األستاذ / خالد بن صالح الفذال

 ريسس اللجنل - اإلدارةعضو مجلس  الريسس

 لجنلعضو ال –مجلس االدارة  عضو

 عضو اللجنل –مجلس االدارة  عضو

 عضو اللجنل –مجلس االدارة  عضو

 عضو اللجنل –من خارج البنك  

4 

4 

4 

4 

4 

 

 

 :المخاطر وااللتزام لجنة

 
االشراف على مستوى المخاطر وااللتزام  ي البنك لضمان العمل ضمن حدود المخاطر المعتمدة تتمثل مسئولسل اللجنل ب 

مراجعل السساسات الداخلسل للبنك  ولدي  السساسات واإلجراءات الكا سل والمعتمدة من جفات الصالحسل،  والتأكد من أن البنك

وعرضفا على مجلس االدارة للمصادقل  ومراجعل واعتماد إجراءات العمل بالبنك  واعتماد توزيع مقدار مخاطر االيتمان 

المعتمدة من مجلس اإلدارة   والمراجعل والتقسسم الدوري لحدود    وكا ل المخاطر  االيتمانسل تبالمسؤولساالمقبولل والو اء 

وقد  ،المخاطر ومخاطر المنتجات الجديدة والتأكد من االلتزام بتعلسمات الجفات التنظسمسل وتتبسق أنظمل رقابسل مناسبل

 م.  1034اجتماعات خالل العام  (7)عقدت اللجنل 

 

  

أعضاء، عضوين من أعضاء مجلطس اإلدارة، وخمسطل اعضطاء مطن (7) وااللتزام من تتكون الدورة الحالسل للجنل المخاطر و

  البنك. وهم: مسئولي

 

 حضور الصفة االسم

 7 ريسس اللجنل –مجلس االدارة عضو    األستاذ/عبدالرحمن بن محمد رمزي عداس
 6 عضو اللجنل –مجلس االدارة  عضو األستاذ / فهـد بـن عـبـداهلل بـن دخـيـل

ير التنفيذي للمخاطر/ مصدق اعجازالمد  6 اللجنة عضو - تنفيذي 
 7 اللجنة عضو -تنفيذي  المدير التنفيذي للعمليات/ محمد بن عبداهلل اليحيى
 7 اللجنة عضو -تنفيذي  مدير قطاع االلتزام/ مصطفى بن أحمد عبداللطيف

 7 اللجنة عضو -تنفيذي  مدير قطاع المخاطر/ عبداهلل بن محمد بلحارث
 7 اللجنة عضو -تنفيذي  مدير قطاع السياسات االئتمانية/ عبداهلل بن محمد العريفي
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 نظام الرقابة الداخلية:

 
اإلشطراف علطى تنفسطذ االدارة بمجلطس من ذلك قسطام نظام رقابل داخلسل ماليم و عال ولوضع إطار بمجلس إدارة بنك البالد قام 

البنطك  عمطللضطمان  سم بمطا يتماشطى مطع شطروط مؤسسطل النقطد العربطي السطعودي والسطلعلى الوج  ممارسات إدارة المخاطر 

 ي البنطك مطن الداخلسل بانتظام مدى كفايل و عالسل إطار الرقابل ايضاً مجلس الراقب ويمحدد الالمخاطرة  تحمل مستوىضمن 

 (.لتزام واالخالل لجان  )لجنل المراجعل ولجنل المخاطر 

 سضم ثالثل ختوط د اع على النحو المحدد من قبل لجنل بازل.للرقابل الداخلسل ل عمل وقد اعتمد البنك إطار 

بشطكل عطام وعمطل نظطام الرقابطل الداخلسطل السطلسم للضطوابط الداخلسطل عطن تصطمسم  ابمسطؤولستفهو إدارة البنك و خط د اع أول 

 نك.نظام الرقابل الداخلسل مع جمسع موظفي الب تحديثوتتبسق قاسم المسؤولسل عن توت

أن المخطاطر  طي البنطك قطد تطم  تأكسطدل سلوسطؤيمكن ان تختصر مفامفما  طي مو لتزامواالإدارة المخاطر  وهو الثاني خط د اع 

تجطري أنشطتتفا  عملسطات البنطكد أن جمسع ستأكالو هذا باإلضا ل الى المراقبل،على النحو المتلوب قساسفا وإدارتفا و هاتحديد

   المعتمدة. سلجراءات التشغسلاإلووو قا للسساسات لمخاطر إدارة االبنك  ي و قا لسساسات 

للبنطك بمطا  طي ذلطك الضطوابط  داخليالطرقابطل التقسطسم  عالسطل نظطام حسطث تقطوم ب، لالداخلسط المراجعطل أما خط الد اع الثالطث  فطي

 . داخليالرقابل النظام ل  عالس تأكسد معقول علىوتزويد مجلس االدارة ببشكل مستقل لجمسع ختوط الد اع السابقل  الداخلسل 

 

بناًء على نتايج التقسسم ، تعتبر ادارة البنك أن تصمسم وعمل والمراقبل المستمرة لنظام الرقابل الداخلسل كا سطل و اعلطل وبطالرغم 

 من ذلك، تسعى االدارة بشكل مستمر للتحسسن المستمر للنظام الرقابل الداخلسل للبنك.

 

 االلتزام الشرعي:

 
البالد  منذ تأسسس  بأحكام الشطريعل اإلسطالمسل،  ولتحقسطق هطذا الغطرض اختطارت الجمعسطل العمومسطل للبنطك أعضطاء التزم بنك  

الفسئل الشرعسل ووا قت على اليحتفا التي تنص علطى اسطتقاللفا  عطن جمسطع إدارات البنطك التنفسذيطل، وأبطرز مطا جطاء  طي هطذه 

 الاليحل ما يأتي:

 أو اتفاقسل إال بعد  موا قل الفسئل الشرعسل.ال يتبق البنك أي منتج أو عقد  .3

 قرارات الفسئل الشرعسل ملزمل للبنك بجمسع إدارات  وشركات  التابعل. .1

 تشارك الفسئل الشرعسل وقتاع الشرعسل  ي عملسل تتوير المنتجات بما يتفق مع  األحكام الشرعسل. .1

 سالمسل .تسفم الفسئل الشرعسل وقتاع الشرعسل  ي نشر الوعي بالمصر سل اإل .4

 

 الهيئة الشرعية:
 

 تتكون الفسئل الشرعسل من ستل أعضاء من أهل العلم  واالختصاص  بالمعامالت المالسل المعاصرة، وهم:

 معالي الشسخ عبدهللا بن سلسمان بن منسع )ريسًسا للفسئل(  .3

 معالي الشسخ أ. د. عبدهللا بن محمد المتلق )نايبًا(  .1

 موسى العمار )عضًوا(  ضسلل الشسخ أ. د. عبد هللا بن .1

  ضسلل الشسخ د. محمد بن سعود العصسمي )عضًوا( .4

  ضسلل الشسخ د. عبد العزيز بن  وزان الفوزان )عضًوا( .1

  ضسلل الشسخ أ. د. يوسف بن عبدهللا الشبسلي )عضًوا( .6

 

 اللجنة التحضيرية:

 
 ئل الشرعسل ولفا مفام عدة من أبرزها:ينبثق من الفسئل الشرعسل اللجنل التحضسريل وتتكون من أربعل أعضاء من الفس

 دراسل الموضوعات الواردة من البنك تمفسداً لعرضفا على الفسئل الشرعسل للبت  س . .3
 دراسة االستفسارات الشرعية الواردة من موظفي البنك وعمالئه والتوجيه بشأنها. .2
 دراسة األفكار المبدئية للمنتجات والتوجيه بشأنها. .3

 

 سبعل عشر اجتماًعا للجنل التحضسريل. و تسعل اجتماعات للفسئل الشرعسل، 1034وقد عقد خالل عام 
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 إدارة أمانة الهيئة الشرعية:
 

تقوم إدارة أمانل الفسئل الشرعسل بتحضطسر الموضطوعات الطواردة للفسئطل الشطرعسل وإعطداد البحطوث والدراسطات الالزمطل لطذلك 

وتعططد إدارة أمانططل الفسئططل الشططرعسل حلقططل الوصططل بططسن الفسئططل الشططرعسل  والمشططاركل  ططي تتططوير المنتجططات البنكسططل اإلسططالمسل 

 وإدارات البنك، كما تعمل على نشر الوعي بالمصر سل اإلسالمسل  ي البنك. 
 

 إدارة الرقابة الشرعية:

 
قابسطل مسدانسطل تعمل إدارة الرقابل الشرعسل على التحقق من التزام البنطك بقطرارات الفسئطل الشطرعسل مطن خطالل تنفسطذ زيطارات ر

 للتدقسق على جمسع  أعمال البنك بشكل دوري. 

تعتمد الرقابل  ي التدقسق على المنتجات بأخذ عسنات  من وثايق  المنتجات ونتايج أعمال اإلدارات، بما يعتسفا درجل معقولل 

 من القناعل بالتزام البنك بقرارات  الفسئل الشرعسل وضوابتفا. 

شرعسل بالرد علطى استفسطارات العمطالء، وإيضطاح  التريقطل الشطرعسل التطي تنفطذ بفطا منتجطات البنطك، كما تقوم إدارة الرقابل ال

 وكذلك تقوم إدارة الرقابل بحل شكاوى العمالء التي تصلفا، والتواصل مع إدارات البنك لتحقسق ذلك.
 

 تصال مع المساهمين:وسائل اال

 
همسن وكا ل المستثمرين والعمالء، وإيماناً من  بمبدأ اإل صاح انتالقاً من حرص البنك على تعزيز عالقت  مع المسا

والشفا سل وأهمسل المعلومات للمستثمرين يعتبر مجلس إدارة البنك الشفا سل من المبادئ الفامل للبنك التي يعمل على تتبسقفا، 

ؤولسل مجلس اإلدارة تجاه البنك وهي من مبادئ الحوكمل التي تعمل على ضمان التعامل العادل لعموم المساهمسن وتحديد مس

ومساهمس ، ويتّبع البنك  ي هذا لوايح و معايسر وإرشادات مؤسسل النقد العربي السعودي وهسئل السوق المالسل وتوصسات 

لجنل بازل حول حوكمل الشركات، ويقوم البنك بتقديم معلومات شاملل عن كا ل أنشتت  وأعمال  ضمن التقرير السنوي 

 لسل الموجزة المنشورة  ي الصحف المحلسل، وعلى موقع تداول وموقع البنك اإللكترونيوالقوايم الما

(www.bankalbilad.com.الذي يحتوي على معلومات وأخبار إضا سل عن البنك  ) 

كذلك يولي البنك أهمسل لالستفسارات الواردة من قبل مساهمس  والرد علسفا، وكذلك يشجع مساهمي البنك لحضور 

 الجمعسل العمومسل السنويل التي تناقش أعمال البنك. اجتماعات

 

 المدفوعات النظامية المستحقة:
 )السعودية ماليين الرياالت (         

 2014 2013 

 18.7 2332 (1)  الزكاة الشرعية

 4.4 631 (2) لمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعيةا

 

ويطتم د طع  1031خطالل الربطع األول مطن العطام  1034المطالي  سوف يقطدم اإلقطرار الزكطوي للعطام –الزكاة الشرعسل  -3

ملسططون لاير( مططع اإلقططرار  18.7: 1031ملسططون لاير ) 11.0والمقططدرة بمبلططغ  1031الزكططاة المسططتحقل للعططام المططالي 

 الزكوي.

 

لاير( يطتم ملسطون  4.4:  1031ملسطون لاير ) 1.4المستحقات للمؤسسل العامل للتأمسنات االجتماعسطل والمقطدرة بمبلطغ  -1

 . 1031د عفا خالل شفر يناير 
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 الزكاة:

 
لمصطلحل  1031قدم البنك اقرارت  الزكويل إلى مصلحل الزكاة والدخل بصورة مماثلل عن جمسع السطنوات بمطا  طي ذلطك عطام 

 الزكاة والدخل وو ق نفس أسس االحتساب. 

وقطد نطتج عطن هطذا الربطوط   1004الطى  1006لألعطوام تلقى البنك الربوط الزكويل  المقدمل من قبل مصلحل الزكاة والطدخل  

ملسون لاير وقد تم االعتراض من قبطل البنطك علطى األسطا  الطذي تطم بموجبط   طرض هطذه  341متالبات زكويل اضا سل قدرة 

سطمسا وقطد قطام البنطك بطاالعتراض ر ،االلتزامات الزكوي  اإلضا سل بالتعاون مع البنوك األخرى  طي المملكطل العربطل السطعوديل

 على هذه الربوط وال يزال بانتظار رد المصلحل. 

 إستأنف البنك لدى اللجنل االستئنا سل ضد هذا القرار. لذا  قد 1006أيدت اللجنل االبتدايسل ربط مصلحل الزكاة والدخل للعام 

 

ن تحديطده أثطر هطذه مطن قبطل مصطلحل الزكطاة والطدخل وال يمكط 1031حتطى  1001لم يتم اصدار الربوط النفايسل للسطنوات مطن 

 الربوط بصورة موثوق بفا   ي هذه المرحلل والتي قد ينتج عنفا متالبات اضا سل.

 

 :شرافيةمن قبل الجهات اإلو شركاته التابعة ى البنك المفروضة علالعقوبات 

 

 غرامات يو معظم ما  رض على البنك ه 1034ذات أثر جوهري  رضت على البنك خالل العام ال توجد غرامات 

 معالجتفا.ألعمال تشغسلسل و قد تمت 

 بالغرامات التي  رضت على البنك من الجفات االشرا سل:بسان  سما يلي 

 :توزيع األرباحسياسة 

حددها بعد خصم كل  المصرو ات العامل و التكالسف األخرى  و تكوين يح البنك السنويل الصا سل التي توزع  أربا

جفل الديون المشكوك  سفا و خساير االستثمارات و االلتزامات  التاريل التي يرى مجلس اإلدارة ااالحتساطسات الالزمل لمو

 ت مؤسسل النقد العربي السعودي على التالي:ضرورتفا بما يتفق و أحكام نظام مراقبل البنوك و توجسفا

 بد ع هذه المبالغ للجفات المختصل. بنكوم اليقتحتسب المبالغ الالزمل لد ع الزكاة المقررة على المساهمسن، و .3

 الحتساطي النظاميبعد خصم الزكاة لاألرباح الصا سل المتبقي من من عشرة بالمايل  )%10)يرحل ما ال يقل عن  .1

 .مساوياً على األقل لرأ  المال المد وعالحتساطي المذكور ا يصبحأن  إلى

%( خمسل بالمايل من 1يخصص من الباقي من األرباح بعد خصم االحتساطي النظامي و الزكاة مبلغ ال يقل عن ) .1

رأ  المال المد وع للتوزيع على المساهمسن طبقاً لما يقترح  مجلس اإلدارة و تقرره الجمعسل العامل.و إذا كانت 

النسبل المتبقسل من األرباح المستحقل للمساهمسن ال تكفي لد ع هذه النسبل، ال يجوز للمساهمسن المتالبل بد عفا  ي 

السنل آو السنوات التالسل، وال يجوز للجمعسل العامل أن تقرر توزيع نسبل من األرباح تزيد عما اقترح  مجلس 

 اإلدارة.

مجلس اإلدارة و  يوصي ب ( على النحو الذي 11113رة  ي القنوات )يستخدم الباقي بعد تخصسص المبالغ المذكو .4

 .تقرره الجمعسل العامل

ترحل إلى % من األرباح الصا سل و11 سما يخص البند الثاني من سساسسل توزيع األرباح  إن البنك يقتتع  -

 .مملكل العربسل السعوديلمن نظام مراقبل البنوك  ي ال 31المادة رقم ذلك حسب ما تقتضس  االحتساطي النظامي و 

لاير للسفم  0.1ملسون لاير وذلك بمعدل  100بمبلغ  1034وقد اقترح مجلس االدارة توزيع ارباح نقديل عن العام  -

 . 1031ويعلن عن احقسل االرباح  ي وقت الحق بعد االعتماد من الجمعسل العمومسل الي ستعقد خالل الربع الثاني  

 توصية زيادة رأس المال:

من  للجمعسل العامل بزيادة رأ  مال الشركل 1031-03-04ى مجلس إدارة بنك البالد  ي اجتماع  المنعقد بتاريخ أوص

لمساهمي  سفم 4سفم لكل  3سستم منح حسث ، %11 قدرها  نسبل الزيادةب اي ملسون لاير 11000الى  ملسون لاير 41000

ملسون لاير من حساب األرباح  31000ال عن طريق رسملل ستتم الزيادة  ي رأ  المملسون سفم و  100البنك لسصبح 

 .المبقاة

ةشرافيلجهة االا عدد الغرامات مجموع الغرامات  

 مؤسسل النقد العربي السعودي 4 349,33

 وزارة الشئون البلديل و القرويل 94 646,300



Page 17 of 20 

 

 التصنيف االئتماني:
 تصنسف ايتماني قصسر األجل. P-1تصنسف ايتماني طويل األجل و  A2قامت مؤسسل موديز بمنح بنك البالد 

 والمركز المالي للبنك، وصفت مؤسسل موديز أن تصنسف بنك البالد يعكس قوة 1034مايو  10 ي البسان الصادر  ي يوم  

جودة الموجودات ومقايسس التغتسل وصالبل مستويات الرسملل والربحسل القويل الناتجل من نمو حجم األعمال والكفاءة  ي 

قتصاد المملكل العربسل السعوديل ال االسا  القويالمكاسب والمساهمل القويل من اإليرادات غسر الممولل، باإلضا ل إلى 

 لقتاع المصر ي. والذي يدعم نمو ا

 الموارد البشرية:

ألفان )  11114 ب  مقارنل ،2014بنفايل عام  (موظفاً  ونعستو واربعومايل  ثالثل االف)  3,194 ك بلغ عدد العاملسن بالبن

البنك كما قام %. 40معدل   1034عام بلغت نسبل السعودة بنفايل ، و1031نفايل عام ب ( وتسعمايل وثمان و خمسون موظفاً 

إعداد وتنفسذ دورات تدريبسل متخصصل للموظفسن الجدد من خريجي الجامعات والمعاهد اإلداريلودورات تتويريل لعموم ب

ختسار موظفس  الويولي البنك أهمسل قصوى  رصل تدريبسل  3,154  بلغ  عدد الفرص التدريبسل لموظفي البنكحسث  ،موظفس 

 .كما  ي قواعد السلوك المفني للبنك عالسل ر احترا سل وأخالقسل ويتبع معايس من ذوي الكفاءة والخبرة المصر سل

  :مكافأة نهاية الخدمة

يططتم اسططتحقاق المكا ططجت المد وعططل لمططوظفسن البنططك بنفايططل خططدمتفم لتتوا ططق مططع نظططام العمططل السططعودي و يططتم إدراجطط  ضططمن 

 المتلوبات االخرى بالمركز المالي للبنك.

 برنامج اسهم الموظفين:
 

لبنك لموظفس  المؤهلسن برامج تحفسزيل مد وعل على أسا  األسفم )البرامج(  معتمد من قبل مؤسسل النقد العربي يقدم ا

السعودي و بموجب شروط هذا البرنامج، يمنح البنك الموظفسن المؤهلسن أسفم سستم االحتفاظ بفا كجزء من مكا جتفم 

 السنويل.

 عادلل  ي تاريخ منح االسفم.تقا  تكلفل هذه البرامج على أسا  القسمل ال

يتم إثبات تكلفل البرامج على مدى الفترة التي يتم خاللفا الو اء بشرط الخدمل والتي تنتفي بالتاريخ الذي يستحق  س   

التي يتم احتسابفا بموجب هذه البرامج  –الموظفون المعنسون منح األسفم )تاريخ االستحقاق(.  تظفر المصاريف التراكمسل 

المدى الذي انتفت إلس   ترة االستحقاق، وأ ضل تقديرات البنك لعدد  –إعداد كل قوايم مالسل حتى تاريخ االستحقاق بتاريخ 

األسفم التي سستم منحفا  ي نفايل المتاف. يمثل المبلغ المحمل أو المقسد على قايمل الدخل الموحدة لسنل ما، الحركل  ي 

 فايل تلك السنل.المصاريف التراكمسل المثبتل  ي بدايل ون
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يقوم البنك، بعد الحصول على موا قل مؤسسل النقد العربي السعودي، بإبرام اتفاقسل مع طرف ثالث محايد لالحتفاظ باألسفم 

 االسفم. لفذهالمعنسل  ي البرنامج باإلضا ل للمزايا المستحق 

 الممسزات الفامل للبرنامج هي كما يلي:

2013 2014  

 تاريخ المنح 2214بتمبر س 16 1031سبتمبر   4 

 تاريخ االستحقاق 2217يناير  1 1036يناير  1

 بتاريخ المنح الممنوحل عدد األسفم  329,349 251,300

 سعر السفم بتاريخ المنح )بالريال السعودي( 32.79 31.80

 قسمل األسفم الممنوحل بتاريخ المنح )بجالف الرياالت السعوديل ( 10,799 7,991

  ترة االستحقاق سنوات  3  سنوات  3

 شرط المنح إكمال فترة الخدمة   إكمال  ترة الخدمل

 طريقل التسويل أسهم   أسفم

   

 حركل عدد األسفم هي كما يلي: 2014 2013

  ي بدايل السنل  781,637 583,407

 األسفم الممنوحل خالل السنل 329,349 251,300

 اسفم  متنازل عنفا 27,527 53,070

 تمت ممارستفا 388,824 -

  ي نفايل السنل  694,635 781,637

 

 تم منح هذه األسفم بشرط أساسي وهو إكمال  ترة الخدمل.  وال يوجد شرط سوقي مرتبط بفا.

 المعامالت مع األطراف ذات العالقةو  ةاألرصد

امالت للحدود المنصوص علسفا  ي تخضع تلك المع حسث يتعامل البنك خالل دورة أعمال  العاديل مع أطراف ذات عالقل

 نظام مراقبل البنوك والتعلسمات الصادرة عن مؤسسل النقد العربي السعودي. 

 يلي: ديسمبر هي كما  31إن طبسعل وأرصدة تلك المعامالت للسنتسن المنتفستسن   ي 

 أرصدة أعضاء مجلس اإلدارة وكبار المساهمين اآلخرين والشركات المنتسبة لهم:  -أ 

 2013  2014 ف الرياالت السعوديةبآال

بآالف الرياالت  

 السعودية
 

بجالف الرياالت 

 السعوديل

 1,455,432  1,509,743 بسع آجل

 17,529  30,600 مشاركل 

 12,334  41,632 تعفدات والتزامات محتملل

 43,508   27,036  تحت التلب

 9,320   4,113  ادخار

 -   4,093  أخرى

 ٪ أو أكثر من رأ  مال البنك المصدر.5الذين يمتلكون نسبل  أولئكالمساهمسن كبار ب يقصد
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  صناديق البنك اإلستثمارية: -ب 

 ديسمبر:    31 للبنك كما  ي االستثماريلأرصدة قايمل مع الصناديق  يمثل هذا البند

  
2014  2013 

بآالف الرياالت  

  السعودية
بجالف الرياالت 

 السعوديل

 13,529  20212 الءودايع العم

 28,221  56,918 استثمارات

 :اإليرادات والمصاريف -ج 

 سما يلي تحلسالً باإليرادات والمصاريف المتعلقل بالمعامالت مع األطراف ذات العالقطل والمدرجطل  طي قايمطل الطدخل الموحطدة 

 ديسمبر:  31للسنتسن المنتفستسن  ي 

 

 2014  2013 
بآالف الرياالت  

 السعودية
بجالف الرياالت  

 السعوديل

 44,110  620311 دخل التمويل

 148  2,4 الدخل من التعفدات و االلتزامات المحتملل

 14,758  110216 صناديق البالد اإلستثماريل -أتعاب إدارة 

 5,675  40122 إيجارات

 5,266  60212 مكا جت أعضاء مجلس اإلدارة

 :المد وعل لكبار موظفي اإلدارة خالل السنل  سما يلي تحلسالً بإجمالي التعويضات

 2014  2013 

 
بآالف الرياالت 

  السعودية

بجالف الرياالت 

 السعوديل

 40,990  48,016  مزايا موظفسن قصسرة االجل

مزايا ما بعد التوظسف، مكا أة نفايل الخدمل للموظفسن، و برنامج منح 

 االسفم
7,808  140 

 

للقسطام بإعمطال التختطسط والتوجسط  واإلشطراف والمسطؤولسل  لطديفم الصطالحسلتنفسذيل االشخاص الطذين يقصد بأعضاء اإلدارة ال

 أنشتل البنك، سواء بشكل مباشر أو غسر مباشر. على

 :الخارجيون مراجعو الحسابات

ن السادة/ مكتب ، تم تعسس 1034أبريل  34الموا ق   3411جمادى اآلخر  34 ي اجتماع الجمعسل العامل المنعقدة بتاريخ  

ارجسسن للبنك للعام ديلويت آند توش وبكر عبدهللا ابو الخسر وشركاهم ومكتب ارنست ويونغ وشركاهم كمراجعي حسابات خ

سوف يتم تعسسن مراجعي الحسابات  ي اجتماع الجمعسل العامل المقرر عقدها  ي الربع الثاني  1031، وللعام م1034المالي 

1031 . 

 






