
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بنك البالد

 )شركة مساهمة سعودية(

 التقرير السنوي لمجلس اإلدارة

 2016ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
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 السادة: مساهمي بنك البالد

 وبركاته،،، السالم عليكم ورحمة الله

للسنن  المالسن  وإنجازاهن  وأنشنتت  الريسسنس  بشنرااه  التابةن  يسر مجلس اإلدارة أن يقدم لمساهمي بنك البالد التقرير السنني  ننأ أداا البننك 

 م. 2016ديسمبر  31المنتهس  في 

 

 :النتائج التشغيلية

م، ويرجع سبب 2015% نأ الةام 2.5  تنسبملسين ريال سةيد ، بارهفاع  808م مبلغ  2016لةام لالةايد لمساهمي البنك دخل البلغ صافي 

ملسين ريال نتسج  للنمي في صافي دخل محفظ  الميجيدات االستثماري   2,594 % لتبلغ13هذا االرهفاع إلى زيادة دخل الةملسات بنسب  

 ملسين ريال, 1,410 إلى% لتصل 21.3 بنسب والتمييلس  

ملسين ريال نتسج  للزيادة في المخصصات المجنب  لمحفظ   1,785% لتبلغ 18.5اجمالي مصاريف الةملسات بنسب   ارهفعفي مقابل ذلك 

 التمييل و االستثمار واذلك في بند مصاريف نميمس  وإداري  أخرى.

  

  :المركز المالي

نأ الةام الماضي، وبلغت ودايع الةمالا  5.2% نسبت ارهفاع ب ملسين ريال سةيد  53,893م، مبلغ 2016بلغت ميجيدات البنك بنهاي  نام 

% اما 4.6 ا  بنسب  ملسين ريال سةيد  نأ الةام السابق  1,945ملسين ريال سةيد ، مسجل  انخفاضًا بمبلغ  40,235بنهاي  الةام الحالي 

ملسين ريال سةيد  للةام السابق  34,255ملسين ريال سةيد  مقارن  بن  36,178م، إلى 2016ارهفع صافي محفظ  التمييل بنهاي  نام 

 %.5.6نسبت  بارهفاع 
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  :حقوق المساهمين

ملسين  6,442ملسين ريال سةيد  مقارن  بمبلغ  7,281 مبلغا قدرهم، 2016بلغت حقيق المساهمسأ الةايدة لمساهمي البنك بنهاي  نام 

ملسين سهم، اما بلغ مةدل افاي  رأس  600وبلغ ندد األسهم الةادي  المصدرة  %13وبارهفاع نسبت   م2015ريال سةيد  في نهاي  نام 

هذا وقد حقق البنك نايدًا نلى متيسط الميجيدات بلغ  .%8مقارن  بالحد األدنى المتليب وهي  % 20.5م، نسب  2016المال بنهاي  نام 

 ريال للسهم الياحد. 1.35س  السهم % وبلغت ربح11.77% في حسأ بلغ الةايد نلى متيسط حقيق المساهمسأ 1.54
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 (بماليين الرياالت)تكوين الموجودات  

 نقد وأرصدة لدى مؤسس  النقد الةربي السةيد 

 أرصدة لدى البنيك والمؤسسات المالس  األخرى، صافي

 استثمارات، صافي

 همييل، صافي

 استثمارات نقاري 

 ممتلكات ومةدات، صافي

  ميجيدات أخرى

2,006 996 

40,235 

2,007 1,327 

 (بماليين الرياالت)تكوين المطلوبات  

 أرصدة لمؤسس  النقد الةربي السةيد 

 أرصدة للبنيك والمؤسسات المالس  األخرى

 ودايع الةمالا

 صكيك

 متليبات أخرى

 6,000  

 631  

 169  

 285   300   (113) 

 9  

 (بماليين الرياالت)حقوق المساهمين العائدة لمساهمي البنك تكوين  

 رأس المال

 إحتساطي نظامي

 إحتساطسات أخرى

 أرباح مبقاة

 هيزيةات أرباح نقدي  مقترح 

 أسهم خزين 

 برنامج أسهم الميظفسأ
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 مقارنات مالية 

 )بماليين  الرياالت السعودية(                                        فسما يلي هحلسل ألهم بنيد قايم  المراز المالي الميحدة: ( أ

 

 2016 2015 2014 2013 2012 

 1,537 1,667 2,635 2,949 3,081 االستثمارات، صافي

 18,256 23,415 28,355 34,255 36,178 التمييل، صافي

 29,778 36,323 45,230 51,220 53,893 إجمالي األصيل

 23,742 29,108 36,724 42,179 40,235 ودايع الةمالا

 25,407 31,222 39,339 44,778 46,572 إجمالي المتليبات

 4,371 5,101 5,891 6,442 7,281 إجمالي حقيق الملكس  الةايدة لمساهمي البنك

 

 )بماليين  الرياالت السعودية(فسما يلي هحلسل ألهم بنيد قايم  الدخل الميحدة:                                                       ( ب

 2016 2015 2014 2013 2012 

 840 947 1,019 1,162 1,410 صافي الدخل مأ الميجيدات االستثماري  والتمييلس 

 645 666 719 779 817 دخل أهةاب ونميالت، صافي 

 234 245 293 317 311 مكاسب هحييل نمالت أجنبس ، صافي

 1,737 1,917 2,097 2,295 2,594 إجمالي دخل الةملسات

 - (5) - - - نكس مخصص انخفاض مرابحات بضايع

 - - - 13 47 مخصص انخفاض االستثمارات المتاح  للبسع

 275 175 (8) 79 191 مخصص( انخفاض التمييل، صافي)مخصص / )نكس 

 1,168 1,188 1,233 1,506 1,785 إجمالي مصاريف الةملسات

 373 - - - - مكاسب غسر هشغسلس  

 942 729 864 788 809 صافي الدخل للسن 

      

      الةايد الى:

 942 729 864 788 808 مساهمي البنك

 - - - - 1 الحص  غسر المسسترة نلسها

 942 729 864 788 809 صافي الدخل للسن  

 

  -التحليل الجغرافي إليرادات البنك والشركات التابعة:

 )بماليسأ الرياالت السةيدي (                                                                    هحلسل إلجمالي اإليرادات حسب المناطق   

 اإلجمالي الشرقية الغربية الوسطى 

 2,594 395 566 1,633 2016إجمالي اإليرادات لعام 

داخل المملك  الةربس  السةيدي ، وال ييجد للبنك أي  فروع أو  مهتحقق مةظم إيرادات البنك وشرااه  التابة  بشكل ريسسي مأ نشاطاهه

 شراات أو مؤسسات هابة  هةمل خارج المملك  الةربس  السةيدي .
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 المعايير المحاسبية المطبقة 

ر يتبع بنك البالد في إنداد قيايم  المالس  الميحدة مةايسر المحاسب  للمؤسسات المالس  الصادرة نأ مؤسس  النقند الةربني السنةيد  ومةنايس

  الميحندة لتتماشننى منع نظننام مراقبنن  (. امنا يةنند البننك قيايمنن  المالسننIFRS( والمةنايسر الدولسنن  الخاصن  بالتقننارير المالسنن  )IASالمحاسنب  الدولسنن  )

 البنيك ونظام الشراات في المملك  الةربس  السةيدي .

هجدر اإلشارة إلى أن هسئ  السيق المالس  قد أصندرت هةمسمنا هؤاند بميجبن  نلنى مجنالس إدارات الشنراات ضنرورة هضنمسأ هقرينر مجلنس اإلدارة 

مةايسر المحاسب  الدولس  دفة  واحندة بةند اسنتكمال انتمادهنا منأ الهسئن  السنةيدي   م لتفاصسل خت  هتبسق 2016م و  2015للةامسأ المالسسأ 

م، أو بةده باإلضاف  إلى مراحل هتبسق الختن  ومندى 2017يناير  1للمحاسبسأ القانينسسأ نلى القيايم المالس  المةدة نأ فترات مالس  هبدأ في 

 م.2017يناير  1استةداد الشرا  لتتبسق مةايسر المحاسب  الدولس  في 

ةمسم وبما أن البنك يتبع بالفةل مةايسر المحاسب  الدولس  نند إنداد قيايم  المالس  الميحدة, فلسس لدي  أي  ختط فسما يتةلق بما ورد بالت

 المذاير.

 :واالنجازاتأهم الجوائز 

 حقق البنك العديد من الجوائز وأبرزها:

  صحيفة االقتصادية.التي هصدرها  م2016شركة سعودية لعام  100أكبر  في قائمة 25المركز الـ حصيل بنك البالد نلى 

 :م نلى جايزة افضل متةامل اجنبي بالسلع 2016حصل قتاع الخزين  في نام  المركز األول من بورصة ماليزيا لتداول السلع

 والمقدم  مأ بيرص  مالسزيا.

  "هقديرًا ألداا  ومسون رويترز ليبر،تأفضل صندوق محلي بالشرق األوسط التي تمنحها مؤسسة كتتويج شركة "البالد المالية

 صندوق "أميال" والذ  يستثمر في أسهم المصارف والمؤسسات المالس  اإلسالمس .

 : والخطط المستقبلية البنك استراتيجية

م 2016تغسسنرات االقتصنادي  الراهنن ، قنام مجلنس ادارة البننك خنالل الةنام هأاسدا نلى استمرار البنك بااللتزام بقسم  المؤسسس ، وهيافًقا منع ال

همنننت مراجةننن  التيجهنننات حسنننال م(؛ 2021 – 2017م وهمديننندها للسننننيات الخمنننس القادمننن  )2013بتحنننديال االسنننتراهسجس  المةتمننندة مننننذ ننننام 

لتحقسننق رةينن  البنننك وأهدافنن  المتمثلنن   المخنناطرة المقبيلنن ،االسننتراهسجس  مننع األخننذ فنني الحسننبان الفننر  االسننتثماري  المتيقةنن ، ومسننتييات 

سننمالس ، إذ اسننتهدفت الختننط االسننتراهسجس  هيسننسع أبزيننادة حصننت  السننيقس ، وهحقسننق النمنني فنني االيننرادات وصننافي االربنناح وزيننادة قاندهنن  الر

لهنم، وطنرح منتجنات وخندمات جديندة نصنري  و منن  قاندة نمالا قتانات االنمال بشنرايحهم المختلفن ، ورفنع مةنايسر جنيدة الخندمات المقدمن  

زيننادة فةالسنن  قنننيات البنننك المصننرفس  والمالسنن ، ورفننع اإلنتاجسنن  بشننكل نننام نننأ طريننق هحسننسأ  االسننتراهسجس هناسننب طميحنناههم. امننا هضننمنت 

 قنس  والتشغسلس .فةالس  اإلجرااات، وأداا الفروع وانتشارها، ومياقع أجهزة الصرف اآللي، وهتيير البنس  التحتس  الت

 

 التوسع بالخدمات البنكية:

از إلنجاز ا( مر 5فرنًا، اما هم افتتاح ندد )  114فروع لسبلغ ندد الفروع الةامل   6 اقفالم، هم انادة دراس  انتشار الفروع وهم 2016خالل الةام  

 896م، ندد 2016غ ندد األجهزة الصرف اآللي الةامل  في نهاي  ( مرازا . وفي مجال الخدمات البنكس  اإللكترونس  بل176لسبلغ ندد مرااز انجاز )

 م.2016جهازًا بنهاي  نام  7,978م، لسبلغ نددها 2016جهازًا لنقاط البسع خالل الةام  3,724جهازًا. اما هم إضاف  
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  المسئولية  المجتمعية:

هجاه المجتمع هحقسقًا للتكافل والتةاون ومساهمً    هي: "التزام أخالقي وديني وقانيني مأ قبل المجتمةس مسئيلس  يؤمأ بنك البالد بان 

 في هكييأ وحماي  مصالح أفراده وزيادة هقدم  ورفاهست  والحفاظ نلى البسئ  وصسانتها وهحقسق التنمس  الشامل  والمستدام ".

وره وواجب  هجاه المجتمع وهتبسقًا اللتزام  األخالقي والديني والقانيني النابع مأ مبادئ وأحكام بد -ابنك إسالمي رايد-وإيمانا مأ بنك البالد 

مأ خالل خدماه  ومنتجاه   -لسس فقط-الشرية  اإلسالمس ، وهفةساًل لياجب التكافل والتةاون، فقد حر  البنك نلى هجسسد رةيت  ورسالت  

خدم  مجتمة  في مختلف المجاالت للمساهم  في هحقسق وحماي  مصالح أفراده، وزيادة هقدم  المصرفس  والمالس ، بل وبالتزام  الدايم ب

 ورفاهست ، والحفاظ نلى البسئ  وصسانتها، وهحقسق التنمس  الشامل  والمستدام  في ربيع اليطأ، فلم يتخذ البنك مأ المسئيلس  المجتمةس 

بل وضمنها نملساه  السيمس  ونشاطاه ، بتةزيز اليني  -فحسب-ه  االستراهسجس ، راسزة أساسس  لتيجهاه  وصنع سساساه  وختتت  وقرارا

الداخلي لدى منسيبس  بالمسئيلس  المجتمةس  وإهباع أفضل الممارسات لتتبسقها لتصبح المسئيلس  المجتمةس  ضمأ ثقاف  البنك وبسئ  

 التزام . 

س  مةتمدة مأ الجمةس  الةام  ُروني فسها افضل الممارسات والمةايسر الدولس  لذا نمل البنك نلى إصدار سساس  جديدة للمسئيلس  المجتمة

والمحلس  المةتمدة ذات الصل ، اما هرجم مسئيلست  المجتمةس  نلى أرض الياقع مأ خالل طرح ودنم المبادرات والبرامج والمشاريع 

 األخالقي والمسئيل مجتمةسًا.المجتمةس  والبسئس  والمتةلق  بالتنمس  المستدام ، وهبنس  لالستثمار 

 م، في مجال المسؤولية المجتمعية:2016ومن ابرز مبادرات البنك لعام  

 "والذ  يهدف الى هثقسف النشا بأهمس  حفظ النةم والحد مأ اهدارها. رعاية برنامج اجيال حفظ النعمة بالتعاون مع جمعية "إطعام 

 بةدد ثالث سسارات لتسهسل مهم  المؤسس  في صسان  ونظاف   جدنا"دعم المؤسسة الخيرية للعناية بمساجد الطرق "مسا

 مساجد الترق.

 وذلك بمناسب  السيم الةالمي للستسم. جمعية انسانااليتام بالتةاون مع  اقامة فعالية ترفيهية لألطفال 

 متنين  بالتةاون مع لجن  اصدقاا المرضى بالرياض. دعم المرضى المحتاجين بأجهزة طبية 

  جمعية المكفوفين الخيريةلتسسسر قسامهم بأنمالهم السيمس  وذلك بالتةاون مع  ادوات واجهزة طبية وتعليمية للمكفوفينتقديم    "

 رؤية".

 .توزيع سالل غذائية على االسر المحتاجة في شهر رمضان المبارك 

 لرناي  ومساندة مرضى السرطان.  تقديم سيارة اسعاف مجهزة لجمعية طهور 

  هزامنا مع دخيل فصل الشتاا.  الشتاء لطالب وطالبات التعليم العام في المناطق الشماليةتقديم كسوة 

 لصالح المرضى المحتاجسأ في مستشفى االمام نبدالرحمأ الفسصل بالرياض. اقامة حملة للموظفين للتبرع بالدم 

 ندد ابسر مأ  هكريم ابناا شهداا الياجب وهقديم هم  فس  االهلس  والذ   رعاية بطولة شهداء الواجب لكرة القدم في مدارس الرياض

 .الهدايا القسم  لهم

 في نسد الفتر حسال همت زيارة المصابسأ المنيمسأ في المستشفى  معايدة المصابين من الجنود المرابطين على الحد الجنوبي

ا التهاني بةسد الفتر لةدد ابسر مأ ابتال الةسكر  بالجنيب مأ قبل مدير فروع المنتق  الجنيبس  وندد مأ سفراا البالد الذيأ قدمي

 الحد الجنيبي المصابسأ وقدميا لهم باقات اليرود والشياياله .

  البنكالذي رعاه  2016اقامة فعالية ترفيهية ألبناء شهداء الواجب وتكريمهم خالل مهرجان ابها الصيفي للتسوق.  

 "لتيظسف ندد مأ خريجي البرنامج في البنك بةد حصيلهم نلى الشهادة  المشاركة في برنامج وزارة التعليم "وظيفتك بعثتك

 الجامةس .

 و الذ  يهدف الى هحقسق الريادة  انشاء "كرسي بنك البالد البحثي للتجارة االلكترونية" بالتعاون مع الجامعة السعودية االلكترونية

ي التجارة اإللكترونس  واذلك التةرف نلى ظروف وطبسة  والسبق الةلمي في مجال أبحاث ودراسات هتيير التتبسقات واألدوات ف

النمي المناسب في بناا نظم إلكترونس  ممسزة هخدم التةامالت التجاري  اإللكترونس ، وهتحلى بالمزيد مأ األمان التقني ويسهل نلى 

 المجتمع التةامل مأ خاللها بشكل مثالي.
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 بالتةاون مع هسئ  المحاسب  والمراجة  للمؤسسات  الت المصرفية االسالميةرعاية طباعة كتب دراسات المعايير الشرعية للمعام

 المالس  االسالمس  "أييفي".

 للتةرف نلى الجانب  اإلدارة العامة للبنك تنظيم زيارات لطالب الدراسات العليا المختصين باالقتصاد والمصرفية االسالمية لمقر

 ي قتانات البنك المتنين .  الةملي مأ هتبسق مةايسر المصرفس  االسالمس  ف

 المبنس  نلى مبادئ االقتصاد االسالمي وذلك نأ طريق نشر  القيام بحملة اعالمية تثقيفية عن مسائل التمويل العقاري

 فسدييهات قصسرة لكل مسأل  نلى حده. 

والذ  انشاه بنك البالد لخدم  ذو  االحتساجات الخاص  مأ توزيع نسخ القاموس المصرفي االشاري ) المصطلحات البنكية بلغة االشارة ( 

 يعد اول قاموس للمصطلحات المصرفية بلغة اإلشارة بالشرق االوسط.الصم حسال 

  :الشركات التابعة للبنك

 :شركات تابعة موضحة فيما يلي ثالث البنك يمتلك

 أسم الشركة
تاريخ 

 التأسيس
 رأس المال النشاط الرئيسي

الرئيس الدولة المحل 

 لعملياتها

الدولة محل 

 التأسيس

نسبة 

 الملكية

شرا  البالد 

 لالستثمار

 البالد المالس 

20 

نيفمبر 

2007 

القسام بخدمات االستثمار وأنشت  

إدارة األصيل المتمثل  في 

التةامل والترهسب واإلدارة وهقديم 

 المشيرة وحفظ األوراق المالس 

ملسين  200

 ريال سةيد 

 الرياض، المملك 

 الةربس  السةيدي 

المملك  

الةربس  

 السةيدي 

100% 

شرا  البالد 

 الةقاري  المحدودة

17 

سبتمبر 

2006 

القسام بإجرااات التسجسل المتةلق  

بالضمانات الةقاري  التي يحصل 

 نلسها البنك مأ نمالي 

ألف  500

 ريال سةيد 

الرياض، المملك  

 الةربس  السةيدي 

المملك  

الةربس  

 السةيدي 

100% 

صندوق مك  

 للضساف 

ااتيبر  12

2016 

االستحياذ نلى نقارات بهدف 

هيزيع نيايد نلى المساهمسأ مأ 

خالل هأجسر هذه الةقارات وبهدف 

زيادة رأس المال مأ خالل بسع 

 الةقارات الحقًا   

ملسين  200

 ريال سةيد 

مك  المكرم ، 

المملك  الةربس  

 السةيدي 

المملك  

الةربس  

 السةيدي 

80% 

 

ري  هشمل القيايم المالس  الميحدة للمجمين  نلى القيايم المالس  للبنك و شرااه  التابة  وهي شرا  البالد لالستثمار وشرا  البالد الةقا

 وصندوق مك  للضساف  و يشار إلسهم مجتمةسأ بن "المجمين ".

 

 االستثمارات االستراتيجية:

 أسم الشركة
تاريخ 

 التأسيس
 النشاط الرئيسي

 رأس المال

 المصرح 

 رأس المال

 المدفوع

الدولة المحل 

الرئيس 

 لعملياتها

الدولة محل 

 التأسيس

نسبة 

 الملكية

شرا  بسان 

للمةليمات 

 االيتمانس 

28 

ديسمبر 

2015 

 هقديم نشاط الشرا  همارس

 المةليمات خدمات

 التقسسم وخدمات االيتمانس 

 واالستشارات االيتماني

 للشراات االيتمانس 

 .التجاري  والمؤسسات

ملسين  100

 ريال سةيد 

ملسين  50

 ريال سةيد 

الرياض، 

المملك  الةربس  

 السةيدي 

المملك  الةربس  

 السةيدي 
15% 
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  الرئيسية للبنك وشركاته التابعة:نشطة ألل وااعمقطاعات االمجموعات و 

 :بشرااه  التابة  األنشت  الريسسس  التالس : يمارس البنك 

     مصرفية  األفراد )التجزئة(نشاط 

  

والحياالت وصرف الةمالت  وهمييل األفراد يشمل الخدمات والمنتجات المقدم  لألفراد ااإليدانات

 األجنبس . 

               نشاط مصرفية  الشركات

   

التجاري   يشمل الخدمات والمنتجات المقدم  للشراات والةمالا االنتباريسأ االيدايع والتمييل والخدمات

 للةمالا.

 يشمل سيق المال والتجارة وهقديم خدمات الخزين .                                 نشاط الخزينة

 نشاط خدمات االستثمار والوساطة

    

وأنشت  إدارة األصيل المرهبت  بخدمات التةامل واإلدارة والترهسب  االستثماريشمل خدمات إدارة 

 والمشيرة وحفظ األوراق المالس .

 

 :ل للبنك وشركاته التابعةاعمقطاعات االومجموعات ملخص ألعمال 

 

  مجموعة مصرفية االفراد :

الةقار  المرن ) بصسغ  المرابح  ( والتمييل الةقار   ندة منتجات وخدمات منها منتج التمييل بإطالقهم هنمس  األنمال م، 2016 خالل نام

بصسغ  اإلجارة والتمييل التةلسمي والتمييل اإلضافي بالتةاون مع صندوق التنمس  الةقار  والتمييل الشخصي مقابل الرهأ الةقار ، 

  لةمل.باإلضاف  لتيقسع ندة اهفاقسات هسييقس  نقاري  وهصمسم برامج ونروض هسييقس  لةدد مأ جهات ا

مثل  مسبقا الميجيدةالمنتجات والخدمات  ندد مأ بتاقات االيتمان ومسبق  الدفع الجديدة والمنتجات والخدمات اضاف  الىطالق اهم اما 

وإدارة الةالق  مع  والبتاقات االيتمانس  ومسبق  الدفع الحسابات والخدمات المصاحب  لها والتمييل )الشخصي، والةقار ، والسسارات(

الةمالا وخدمات الصراف اآللي ونقاط البسع وصناديق األمانات و خدم  البالد مةك وخدم  صرف الةمالت وهقديم الضمانات وخدم  سداد 

 واإليداع والسحب وخدمات نمالا المصرفس  الخاص  وصرف الةمالت والحياالت الداخلس  والخارجس . 

الةمالا مأ خالل قنيات التياصل االجتماني بحسال أصبحت الخدم  هقدم للةمالا نلى مدار السان  مأ خالل  هتيير خدم  التياصل معهم اما 

 .فريق الةمل في مراز االهصال

م الةمل نلى هيسسع قاندة الةمالا وهنمس  الةيايد بترح منتجات جديدة هلبي رغبات 2017االفراد في الةام  مجمين  مصرفس ياصل تس

 حداث اسالسب متتيرة وحديث  في جذب واستقتاب نمالي  وهلبس  هتلةاههم الحالس  والمستقبلس .نمالي  نبر است

 

 قطاع انجاز 

لسصبح إنجاز في اليقت الراهأ احد اهم مقدمي خدم  التحييالت  م2016نميًا ملحيظًا خالل الةام  ةام الماضيقتاع إنجاز خالل ال حقق 

ات المالس  وبسع وشراا الةمالت االجنبس  نلى مستيى المملك . وهأهي ثق  نمالا إنجاز انةكاسا لما يشهده القتاع مأ التتيير المستمر لقني

باإلضاف  الى هيسسع  م2016تجات وخدمات جديدة خالل الةام التحييل, وهتيير االنظم  لتتيااب مع التتير التكنيليجي الةالمي, و طرح من

 176ا شبك  المراسلسأ مأ خالل التةاقد مع ابرى البنيك في ااف  انحاا الةالم, باإلضاف  إلى االنتشار الجغرافي لمرااز إنجاز التي بلغ ندده

 .م2016 مرازًا بنهاي  نام

  

  الشركات:مصرفية مجموعة 

استمر البنك في هنييع وهةزيز الخدمات اإللكترونس  المقدم  للةمالا لليصيل بالخدمات المقدم  للةمالا إلى أرقى  م2016خالل نام 

ومأ ضمأ أابر اهتمامات البنك هي إيالا الةناي  الخاص  والمتمسزة للمؤسسات  ،الخدمات و خر ما وصلت إلى التقنسات وبدرجات أمان نالس 

البنك ندد مأ المنتجات التمييلس  وهم خالل الةام إنجاز جزا ابسر وهام مأ مبادرات ومنتجات سيف يتم طرحها  الصغسرة والمتيست  حسال طرح

السيقس  وهحقسق أقصى درجات الرضا واليفاا باالحتساجات للةمالا  مكانت لتةزيز و لتنمس  انمال البنكلتكين رافدا مهما  م2017هبانًا خالل نام 

 انلى الةيايد لمساهمي البنك. هحقسقو
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 قطاع الخزينة:

قتاع الخزين  في نملسات استثمار متةددة سياا مأ خالل الدخيل في أسياق رأس المال أو المشارا  في المحافظ دخل م، 2016خالل الةام  

والةمل نلى زيادة وهنييع مصادر الدخل، االستثماري  المحلس  والدولس  المتةددة، همحيرت حيل هيسسع مجاالت االستثمار طييل األجل 

  .باإلضاف  إلى زيادة الحص  السيقس  ورفع مستيى خدم  الةمالا إضاف  إلى إدارة المخاطر

 

حالسًا بإدارة نملساه  مأ خالل الةديد مأ المنتجات، امنتج االستثمار المباشر، وهي منتج إسالمي بديل نأ اليدايع التقلسدي  القتاع قيم اما ي

منتجات صرف ايضا  ييفرو  حسال هنفذ نملسات االستثمار المباشر مع الةمالا مأ خالل نملسات مرابح  نأ طريق أسياق السلع الةالمس .

 (، واذلك حساب البالد، وهي حساب استثمار  قايم نلى مبدأ المضارب  الميافق  للشرية  اإلسالمس .SPOTحال )الةمالت األجنبس  ال

 

 شركة البالد لالستثمار :

بتصريح مأ قبل هسئ  السيق المالس  السةيدي ، ومقرها الريسس في مدين   م2007نام شرا  البالد لالستثمار "البالد المالس " هأسست 

 للبنك.و هي الذراع االستثماري   ،ريال سةيد  200,000,000الرياض ويبلغ رأسمالها  

وميظفسها، وهكمأ هتمثل رةي  البالد المالس  في أن هكين الشرا  االستثماري  األفضل لتتلةات نماليها مأ قتاني األفراد واألنمال 

 رسالتها في هقديم الحليل االستثماري  المبنس  نلى مبادئ الشرية  اإلسالمس  السمح .

همارس البالد المالس  نشاطها بصيرة مستقل  في ااف  مجاالت االستثمار والخدمات المصرفس  االستثماري  بما في ذلك االستشارات 

نها هقيم بإدارة األصيل المتمثل  في الصناديق االستثماري  والمحافظ الخاص  وأنمال , اما أوهمييل الشراات المصرفس  االستثماري 

 اليساط  المالس  واألوراق المالس  والحفظ.

قاربت نسب  الميظفسأ  اذ، والحر  نلى هيفسر افضل الفر  اليظسفس  للمياطنسأفي أدايها المهني  بالتمسزالشرا  منذ انتالقتها  اهتمت

 % . 90حيالي  م 2016بنهاي  الةام  االسةيديسأ فسه

إضاف  ندد مأ الخدمات المصرفس  االستثماري  اخدمات هرهسب الديين وإنادة هسكلتها، وخدمات االندماج واالستحياذ،  هم م2016خالل الةام 

داث إدارة خدمات االوراق المالس  وخدمات اإلدراج في السيق الميازي ، باإلضاف  إلى خدمات االستشارات الةقاري . اما قامت الشرا  باستح

لتقديم خدمات ومنتجات رايدة اخدمات حفظ األصيل للصناديق الةقاري  وصناديق الملكس  الخاص ، باإلضاف  إلى هقديم خدمات حفظ أصيل 

م بدور مدير صناديق األسهم المدرج ، وخدمات الصكيك )خدمات حمل  الصكيك ومدير الدفةات(، وخدمات االاتتابات نأ طريق القسا

أنةكس نلى هةزيز قاندة الةمالا، وخالل السن  المالس   مماهم اختسار نظام متتير لسساند في رفع اإلنتاجس  وهقلسل نامل الختأ.  اما لالاتتاب.

م. وهتييجًا 2015% مقارن  بالةام الماضي 62ملسار ريال بنسب  قدرها  10.2ملسار ريال إلى  6.4م ارهفع حجم األصيل هحت الحفظ مأ 2016

 لهذه التتيرات حصلت البالد المالس  نلى رخص  لتقديم خدم  أمسأ الحفظ المستقل مأ هداول.

والتداول بالصناديق  تمييلاما أطلقت "البالد المالس " منتج التمييل بالهامش )المرابح ( بالتزامأ مع اطالق نظامها اآللي الذ  سستسح ال

 اتتاب حقيق االوليي  نبر االنترنت واالستةداد وههسئ  النظام لبدا التداول في السيق الميازي  حال انتماده. االستثماري  والةقاري  وهداول وا

مأ إنشاا ثالث  صناديق نقاري  جديدة لسرهفع ندد الصناديق الةقاري  مأ صندوق واحد إلى أربع  .م2016وهمكنت البالد المالس  خالل نام 

 .صناديق نقاري 

الذ  هم إقراره مأ قبل شرا  هداول، والذ  يةد مأ أحدث أنظم  التداول التي طيرهها  X-Stream INETهم هتيير نظام هداول الجديد  اذلك

والتداول باألسهم والصناديق االستثماري  والةقاري  وهداول  تمييلبحسال يتسح لةمالا الشرا  فتح الحسابات االستثماري  وال NASDAQشرا  

 يق االوليي  نبر االنترنت.وااتتاب حق

مسؤولستها المجتمةس  حسال قامت بتدشسأ قاندة أبحاث نأ الشراات والقتانات الريسس  في السيق المالس  اهمس  ابسرة لالبالد المالس   اولت

االقتصاد السةيد ، اما هقيم السةيدي  هلبي احتساجات مدراا االستثمار والصناديق المحلس  والةالمس  باإلضاف  الى التقارير االقتصادي  نأ 

ادي  إدارة األبحاث بالشرا  بةقد الةديد مأ الندوات واللقااات االقتصادي  في الغرف التجاري  الريسسس  بهدف زيادة اليني والثقاف  االقتص

 الطالع الةميم نلى التغسرات االقتصادي  والتنظسمس  في السيق السةيدي .
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 م:2016ديسمبر  31كما في  )المجموعة( البالد وشركاته التابعةلبنك المالية لنتائج لملخص 

2016 

 بآالف الرياالت السعودية

 قطاع األفراد

 )التجزئة(

قطاع 

 الشركات

 

 قطاع الخزينة

 

قطاع 

خدمات 

االستثمار 

 والوساطة

 أخرى

 

 اإلجمالي

 

 53,892,591 1,304,093 227,406 11,480,857 22,537,142 18,343,093 إجمالي الميجيدات

 106,806 51,190 869 (182) 973 53,956 مصاريف رأسمالس 

 46,571,786 3,318,534 15,932 9,436,781 8,180,533 25,620,006 إجمالي المتليبات

الدخل مأ الميجيدات االستثماري  

 1,772,471 - 9,283 247,173 990,957 525,058 والتمييلس 

المتليبات الةايد نلى اليدايع  و 

 (362,626) (29,015) - (241,195) (12,862) (79,554) المالس 

 - 133,582 - 151,489 (316,576) 31,505 وناا التمييل

صافي الدخل مأ الميجيدات 

 1,409,845 104,567 9,283 157,467 661,519 477,009 االستثماري  والتمييلس 

 1,183,965 47,862 83,662 94,492 134,288 823,661 دخل أهةاب ونميالت وأخرى، صافي 

 2,593,810 152,429 92,945 251,959 795,807 1,300,670 إجمالي دخل الةملسات

مخصص انخفاض خساير التمييل، 

 191,214 - - - 164,555 26,659 صافي

مخصص انخفاض االستثمارات 

 47,183 47,183 - - - - المتاح  للبسع

 96,327 - 1,729 1,300 7,557 85,741 استهالك

 1,784,787 48,938 61,822 58,736 405,446 1,209,845 إجمالي مصاريف الةملسات

 809,023 103,491 31,123 193,223 390,361 90,825 صافي دخل السن 

       

       الةايد الى:

 807,723 102,191 31,123 193,223 390,361 90,825 مساهمي البنك

 1,300 1,300 - - - - المسسترة نلسهاالحص  غسر 

 809,023 103,491 31,123 193,223 390,361 90,825 صافي دخل السن 
 

القيايم المالس  للبنك وشرااه  التابة  وهي شرا  البالد لالستثمار وشرا  البالد الةقاري  وصندوق ال مأ هشمل القيايم المالس  الميحدة 

 مجتمةسأ بن "المجمين ".مك  للضساف  ويشار إلسهم 
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  المخاطر الحالية والمستقبلية:

يتةرض البنك خالل أنشتت  إلى مخاطر حالس  ومستقبلس ، وهي جزا أساسي مأ طبسة  أنمال البنك، وهتم مراقب  وإدارة هذه المخاطر قد 

إدارة المخاطر بالبنك المسئيل  نأ إدارة مخاطر االيتمان ومخاطر السيق ومخاطر الةملسات وأمأ المةليمات، وااللتزام مجمين  مأ خالل 

لتقرير مكمل  بانتبارها  31إلى  29بمتتلبات لجن  بازل، وقد ورد وصف اامل لهذه المخاطر باإليضاحات المرفق  بالقيايم المالس  الميحدة مأ 

 خص اهمها فسما يلي:مجلس اإلدارة. يتل

وهحقسنق التتبسقنات  المخناطر إدارة لنظنام هحقسنق الفةالسن  فني يسنهم بمنا فني الةمنل م2016إدارة المخناطر خنالل الةنام  مجمينن  اسنتمرت 

   .المتيقة  والمخاطر الةايد بسأ ماليماً  هيازناً  هحقق للبنك المصرفس  أنشت  األنمال مأ أن والتأاد السلسم  والممارسات

 ومراقبن  قسناس ونملسنات التنظسمني والهسكنل إلدارة المخناطر السنلسم  المبنادئ هني ،رانايز ثالثن  نلنى إدارة المخناطرمجمينن  نمل  إطار يةتمد

 مستقل  المخاطر إدارةمجمين    أن وظسف  اما .المخاطر لتلك مقبيل مستيى نلى الحفاظ لضمان المصرفس  مع األنشت  هتفق التي المخاطر

 .لجن  بازلومتتلبات  السةيد  الةربي النقد مؤسس  نلى هةلسمات بنااً  وذلك قتانات األنمال بالبنك،مجمينات و نأ  ومنفصل 

مثنل  المصنرفس  المخاطر مأ مختلف  اً أنيان المصرفس  المخاطر إدارة نملس  المخاطر، وهشمل ومراقب  وإدارة وقساس لتحديد نمل ُأطر لدى البنك 

 مع هتيايم لكي المخاطر إدارة ونظم سساسات دور  بشكل اما يراجع البنك .السيق ومخاطر الةملسات السسيل  ومخاطر ومخاطر االيتمان مخاطر

 :الممارسات المصرفس  الدولس  أفضل لتحقسق والمنتجات  في األسياق تغسراتمال

التمييلسن  و  أنشنتت  خنالل منأ االيتمنان لمخناطر نظرا لتةرض  البنك، التي يتحملها مأ أهم المخاطر االيتمان مخاطر هةداالئتمان:  مخاطر (أ 

االيتمانسن   واإلجنرااات وفقنًا للسساسنات واحندة منظيمن  هحنت هةمنل متةنددة وحندات إلنى مخناطر االيتمنان نمنل وينقسنم ،االسنتثماري 

 المةتمدة. 

 ونينسن   امس  درج  قساس أقصى إلى اليصيل لغرض االيتمان مخاطر درج  قساس نلى البنك يةملاالئتمانية:  المخاطر درجة قياس

النداخلي  التقسنسم فني مةند للمسناندةمتتنير هقسنسم  نظنام  بننكال البنك، ويستخدم لها يتةرض التي االيتمانس  المخاطر درج  لتحديد

 هةثرهنا، المحتمنل المبنالغوحجنم  التةثنر، احتمالسن  لقسناس وذلنك الشراات ونمالا المصرفس  الخاصن  لةمالا االيتمانس  المخاطر لدرج 

البننك نمناذج يسنتخدم حسنال  للةمنالا المخناطر لدرجن  النداخلي التقسنسم طنرق التةثر، ويسنةى البننك دومنًا لتتنيير نأ الناهج  والخساير

المخصنص لتقسنسم النمنيذج  بخنالف المتيست  والصغسرة والةمالا ذو  المنالاة المالسن  الةالسن  المنشآتنمالا خاص  بتقسسم  هقسسم 

   .وندال  دق  أاثر هقسسم إلنتاا وذلك الشراات نمالا

 ومنأ االيتمانسن  إلنى الحندود المقبيلن ، المخناطر طرق للتخفسنف منأ درجن  ندة بإهباع البنك يقيم االئتمان: مخاطر وضوابط مخففات 

 الميافقن  وهنتم االلتزامنات التمييلسن ، الةمسل بسداد قسام إمكانس  لقساس المستقبلس  للبسانات هحلسلس  دراسات نمل الترق هي أهم

 أو منأ خنالل لجنان نلنى مسنتيى مجلنس اإلدارة وبمنا البننك فني هنفسنذيسأ أنضناا مكينن  منأ ايتمانسن  لجنان ندة خالل مأ االيتمانس 

 ضنمانات باسنتسفاا البننك يقنيمذلك  إلى إضاف  .صالحس  جه  لكل االيتمانس  وحجم التسهسالت االيتمانس  المخاطر درج  مع يتناسب

 حسال، للتنفسذ وقابلس  واألاثر نظامس  سسيل  األاثر الضمانات إلى نادة البنك هيج  ويكين لذلك دنت الحاج  ما متى التسهسالت لقاا

 بةن  نلنى النرهأ النقند ، الغتناا المثنال: نلنى سنبسل االيتمانسن  التسنهسالت لقناا البننك فني القايمن  الضنمانات أشنكال هتننيع

إضناف  إلنى التننازل المؤيند   والسنكنس ، التجارين  الةقارين  األصنيل بةن  نلى لصالح البنك أو الرهأ / التحفظ واألصيل االستثمارات

افالن   أو شخصنس  أو مالسن  افالن  ااننت سنياا التسنهسالت لقناا افال  نأ نيايد المشاريع في حال همييل مشاريع محددة اذلك وجيد

 ينتم امنا .للبننك راهب الةمسنل هحييل أساس برامج همييلس  هتضمأ نلى بناا يكين باألفراد الخا  التمييل بأن منح نلماً  ثالال. طرف

 بهذا المقررة الضيابط مع التةرض االيتماني حجم هيافق مأ والتأاد ايتماني بالمحفظ  االيتمانس  هراز وجيد الةمل نلى ندم مراناة

 .مةسأ نشاط((قتاع  وأ مةسن  جه  مع للتةرض سياا الشأن

 الشنراات والمصنرفس  الخاصن   نمنالا لجمسنع شنامل  لليضنع المنالي وااليتمناني سننيي  ايتمانسن  مراجةن اجنراا  ينتموالتقـارير:  الرقابة

 للقسنام للتأاد مأ استمرار وضع نشناط الةمسنل واحتساجن  التمنييلي وحسنأ سنسر الةالقن  االيتمانسن  باإلضناف  همييل نلى الحاصلسأ

 .الةام مدار نلى للةمالا متكررة هتضمأ هقارير زيارات مراجة  بأنمال

 مراقبن  يحتناجين النذيأ الةمنالا قايمن  ضنمأ مرهفةن  ايتمانسن  مخناطر مةندالت يحملنين النذيأ الشنراات نمنالاينتم انتبنار وهصننسف 

سنلسم  بشنكل االيتمناني هنذا التةنرض هقلنسص لتخفسنف وحنذر دقسنق بشنكل االيتمناني التةنرض هنذا ومتابةن  مراقب  خاص  حسال يتم

 وبتاقنات اسنتهالاس  هسنهسالت ايتمانسن  ألغنراض الحاصنلسأ نلنى األفنراد نمنالا محفظن  متابةن  وينتم وذلك بشكل نصنف سنني ،

 .حده نلى شريح  لكل المحفظ  لهذه المقررة هقسسم للمةايسر خالل مأ شامل أساس نلى ايتمان
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 نلسهنا المتةنارف الدولسن  المالسن  للمةنايسر وفقناً  المالسن  وذلنك البننك وقيايم سجالت في ايتمانس  مخصصات باحتساب البنك يقيم 

 نلنى هنؤثر قند والتني هلنك المخصصنات، بةمنل القسنام وجنيب نلنى هندل مؤشنرات وجيد نند منها خساير المحتمل هحقسق للحسابات

 البننك محفظن  ليضنع شنامل شنهر  هقرينر بإننداد البننك يقنيم االسنتثمارات، امنا األصنيل أو هنذه منأ المتيقةن  النقدي  التدفقات

 .اإلدارة الةلسا بالبنك قبل مأ واإلشراف للمراجة  وذلك االيتمانس  للترازات نلى هحلسل محتيياً 

  حسال أن التذبذب في أسةارالبنوك نشطةأمخاطر السوق: تعتبر مخاطر السوق من المخاطر الرئيسية التي تتعرض له معظم ، 

يؤد  إلى نتايج ايجابس  أو سلبس  ينتج ننها ارباح أو خساير للبنك، هذا باإلضاف  إلى أن التغسسر المفاجئ  هيامش االرباح والةمالت

قد يؤثر نلى السسيل  الميجيدة لدى البنك واذلك قدرة البنك التمييلس . وهشتمل مخاطر السيق نلى ندة  هاوالمرهفع في أسةار

هةرف مخاطر مةدل ومخاطر معدل العائد أو مخاطر معدل الربح:  -ريسسس  التي يتةرض لها البنك وهي االتالي:لاانياع مأ المخاطر 

الةايد أو مخاطر مةدل الربح بأنها التأثسر المحتمل نلى ربحس  البنك نتسج  التغسرات في اسةار الةيايد في السيق، وغالبًا ما هحدث 

ومخاطر العمالت األجنبية: ت السيق نميما، أو بسبب المصدر / اسباب مةسن  للمقترض. التغسرات في االسةار إما بسبب هحراا

ومخاطر االستثمار في وهي الختر الناهج نأ هأثسر التقلبات في أسةار الصرف للةمالت نلى مرااز الةمالت الميجيدة بالبنك. 

التأثسر نلى ربحس  البنك وحقيق المساهمسأ. وبشكل نام وهي المخاطر الناهج  نأ التقلبات في أسةار االسهم وبالتالي األسهم: 

فإن الهدف مأ إدارة مخاطر السيق للبنك هي إدارة ومراقب  التةرض لمخاطر السيق بهدف زيادة الةيايد ضمأ حدود السساسات 

: محافظ المتاجرةى: المةتمدة لمخاطر السيق ومستيى المخاطر المقبيل  للبنك، وهنقسم مصادر التةرض لمخاطر السيق للبنك إل

وينشأ التةرض لمخاطر السيق في محفظ  المتاجرة بالةمالت االجنبس  بسبب هلبس  متتلبات البنك ونمالي  مأ الةمالت االجنبس . 

: وينشأ التةرض لمخاطر السيق في المحافظ لغسر اغراض المتاجرة في المقام االول بسبب ندم ومحافظ لغير اغراض المتاجرة

 جيدات وهياريخ استحقاقها مع هياريخ استحقاق المتليبات وهأثسر التغسر في االسةار مع هنفسذ نملسات إنادة االستثمار.متابق  المي

هةتبر مخاطر السسيل  مأ أهم المخاطر التي قد يتةرض لها القتاع المصرفي بصف  نام  أو بنك مةسأ بصف  مخاطر السيولة :  (ب 

ندم قدرة البنك نلى هلبس  متتلبات التمييل بتكلف  مةقيل  )مخاطر همييل السسيل (، أو ندم خاص ، وهأخذ بةسأ االنتبار احتمالس  

 القدرة نلى هصفس  مراازه بالسرن  المةقيل  مع المحافظ  نلى السةر المناسب )مخاطر سسيل  السيق(.

  :لمدى االلتزام بها وذلك مأ خالل هةمل إدارة مخاطر السيق نلى وضع الحدود والرقابحوكمة مخاطر السوق ومخاطر السيولة  

هتبسق السساسات والحدود المةتمدة مأ قبل مجلس اإلدارة، وهةتبر لجن  الميجيدات والمتليبات هي المسؤول  نأ إدارة مخاطر 

أنياع لها. اما أن  يتم هةسسأ حدود المحافظ والمنتجات و المهام والمسئيلسات الميال السيق نلى المستيى االستراهسجي بميجب 

المخاطر استنادًا إلى حجم السسيل  في السيق والمخاطر االيتمانس  المرهبت  بها وهحلسل الةملسات المنفذة والحد المستخدم مأ 

 الحدود. 

هصنف إدارة مخاطر السيق نلى أنها إدارة رقابس  مستقل  ومسؤول  نأ هنفسذ سساسات مخاطر السيق بفانلس ، اما أنها مسئيل  نأ 

السب ومنهجسات إدارة مخاطر السيق في البنك و لسات القساس واالفتراضات السلياس  للسسيل  واالستثمار، واالبالغ فيرًا هتيير أس

نأ أ  هجاوزات للحدود المقررة إلى اإلدارة الةلسا وفق  لسات وإجرااات صارم  ميافق نلسها ومةتمدة مأ قبل مجلس اإلدارة، 

 .لمخاطر السيق وهجاوزات الحدود بانتظام إلى لجن  الميجيدات والمتليبات ومجلس اإلدارةباإلضاف  إلى االبالغ نأ التةرض 

نمل البنك نلى هنييع مصادر التمييل بهدف الحد مأ التةرض لمخاطر السسيل  مما يقلل مأ درج  التراز والحفاظ نلى مستيى  

سات والمةايسر إلدارة مخاطر السسيل ، فضاًل نأ هيفسر خت  مقبيل مأ االصيل القابل  للتسسسل، باإلضاف  إلى وضع ندد مأ السسا

طيارئ بما يتماشى مع افضل الممارسات الصادرة نأ لجن  بازل فسما يتةلق بإدارة مخاطر السسيل . اما هتم مراجة  السساسات 

ومجلس اإلدارة. اما هيجد  واإلجرااات الخاص  بإدارة مخاطر السسيل  بشكل دور  وهخضع لميافق  لجن  الميجيدات والمتليبات

نناصر رقاب  إضافس  غالبًا ما هةمل نلى المحافظ  نلى مستيى التةرض لمخاطر السيق ضمأ مستييات مقبيل  الجاهزي  في حال 

وقيع احداث نكسس  مثل ) اختبارات التحمل وإجرااات الميافق  نلى المنتجات الجديدة ( حسال يؤدى الحصيل نلى نتايج اختبارات 

مل بشكل دور  إلى هحديد هأثسر التغسرات في مةدالت الربح و أسةار صرف الةمالت األجنبس  ونيامل المخاطر األخرى نلى الربحس  التح

وافاي  رأس المال للبنك والسسيل ، وهرسل نتايج اختبارات التحمل بشكل دور  لإلدارة التنفسذي  ومجلس اإلدارة لتقسسم االثر المالي 

 حدوث احداث استثنايس . المحتمل في حال  

ُهةرف مخاطر الةملسات بمخاطر الخساير التي قد هنتج نأ ندم افاي  أو فشل الةملسات الداخلس  أو األفراد أو النظم العمليات:  مخاطر (ج 

ة . فمخاطر التقنس  أو االحداث الخارجس  ويشمل هذا التةريف المخاطر القانينس  ويستثنى منها المخاطر االستراهسجس  و مخاطر السم

والتي هنتج نأ نيامل داخلس   ,الةملسات هي مخاطر مالزم  ومتأصل  في جمسع المنتجات واألنشت  والةملسات ونظم البنك التقنس 
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انتهج بنك البالد استراهسجس  هةتمد نلى المشارا   ومراناة لذلك ، ،بخالف مخاطر االيتمان ومخاطر السيق التي هنشأ مأ نيامل خارجس 

في إدارة هذا النيع مأ المخاطر لما لها مأ هأثسر نلى مختلف أنشت  البنك، حسال يسةى البنك باستمرار  االدارة التنفسذي  الفةال  مأ 

 ل:للةمل نلى الحد مأ هأثسرات مخاطر الةملسات لتحقسق أهداف البنك االستراهسجس  وذلك مأ خال

 .هحلسل وهقسسم االهداف واالنشت  الفرنس  والةمل نلى هخفس  التةرض لمخاطر الةملسات 

  التةرف نلنى مخناطر الةملسنات فني المنتجنات القايمن  والجديندة وأنشنت  ونملسنات ونظنم هقنسن  المةليمنات منأ خنالل اسنتخدام

التةنرف نلنى الفجنيات الرقابسن  التني أدت إلنى هلنك الخسناير أدوات إدارة مخاطر الةملسات التالس : حصر الخساير التشنغسلس  بهندف 

وهقسسم المخاطر المالزم  والمتأصل  في أنشنت  البننك ، والةمل نلى وضع االجرااات التصحسحس  للحد مأ هكرار حدوثها مستقبال

ف متابةن  ومراقبن  مسنتيى وجمنع مؤشنرات المخناطر الريسسنس  بهند، المختلف  والةناصر الرقابس  الميجيدة لمةالج  هلنك المخناطر

 التةرض لمخاطر الةملسات ايسسل  انذار أولي قبل حدوث الختر.

 .المبادرة االستباقس  مأ إدارة البنك في مةالج  مخاطر الةملسات 

 .التقسسم المستقل والمستمر  للةناصر الرقابس ، والسساسات، واإلجرااات وأداا أنشت  البنك 

 بس  والمةايسر الدولس  في إدارة مخاطر الةملسات.االلتزام بتةلسمات الجهات الرقا 

  هزوينند اإلدارة التنفسذينن  ومجلننس اإلدارة بالتقننارير الدورينن  نننأ نتننايج هقسننسم المخنناطر والخسنناير التشننغسلس  التنني هةننرض لهننا البنننك

 واالجرااات التصحسحس  لها.

 

 :باألنظمة والقوانين االلتزام
 

راسننزة أساسننس  لتيجهاهنن  وصنننع سساسنناه  وختتتنن  وقراراهنن  والقياننند القانينسنن  واألخالقسنن  والمهنسنن   باألنظمنن يتخننذ بنننك الننبالد مننأ االلتننزام 

مؤسسن  النقند األنظمن  واللنيايح والضنيابط ذات الصنل  وانل منا يصندر منأ الجهنات التنظسمسن  والرقابسن ، ا افن كإذ يلتنزم البننك ب ،االستراهسجس 

   .ذات الةالق المةتمدة ما هتضمن  المةايسر الدولس  ، فضال نالمالس  ووزارة التجارة واالستثمار وغسرهاوهسئ  السيق الةربي السةيد  

التي  ةتمدةالمنلى هتيير أدواه  وصقل إمكانساه  مأ أجل هحقسق األهداف المنشيدة وهنفسذ االستراهسجس   بالبنكحر  قتاع االلتزام ياما 

مؤسس  النقد ومتتلبات وهةلسمات ذات الصل  نظم  األهساهم في القضاا نلى جمسع الةملسات غسر الشرنس  والتأاد مأ التزام البنك بجمسع 

هدريب وهينس  ميظفي البنك  والمشارا  في ،رفع افااة أنظم  مكافح  غسل األميال وهمييل اإلرهاب، وبشكل خا الةربي السةيد ، 

   غسل األميال وهمييل اإلرهاب. بمجال مكافح

 

 :المراجعة الداخلية

مجلس اإلدارة، وههدف إلى هقديم التابة  لالمراجة  الداخلس  هي وظسف  مستقل  وميضينس  هرفع هقاريرها مباشرة إلى لجن  المراجة  

الرقاب  الداخلس  وذلك مأ خالل هتبسق اسليب منهجي هأاسدات مةقيل  للجن  المراجة  واإلدارة الةلسا للبنك حيل مدى افاي  وفةالس  نظام 

المخاطر ُمنظم لتقسسم وهحسسأ فةالس  نملسات الحيام  وإدارة المخاطر والرقاب . ويّتبع قتاع المراجة  الداخلس  منهجس  المراجة  المبنس  نلى 

اردة في هقارير المراجة  للتأاد مأ هنفسذها حسب في نملسات هختسط وهنفسذ أنمال المراجة ، اما يقيم بمتابة  هصحسح المالحظات الي

س  الجدول الزمني واالجرااات الُمحددة لضمان سالم  ضيابط الرقاب  الداخلس . ويةتمد قتاع المراجة  الداخلس  نلى التتيير المستمر لميظف

مأ خالل برنامج ضمان الجيدة الذ  يغتي ااف   مأ أجل االرهقاا بمستيى قدراههم. اما يتحقق القتاع مأ هتبسق مةايسر المراجة  الداخلس 

 أنشت  المراجة  الداخلس .
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  نظام الرقابة الداخلية:

راف ُهةتبر اإلدارة التنفسذي  للبنك مسؤول  نأ إيجاد نظام رقاب  داخلس  ماليم وفةال، يتضمأ سساسات وإجرااات ونملسات هم إندادها هحت إش

 مجلس اإلدارة لتحقسق األهداف االستراهسجس  للبنك. 

لتنظسمس  والرقابس  يبدأ باإلطار الةام للحيام  في البنك نلس  هم وضع نظام متكامل للرقاب  الداخلس  نلى النحي الُميصي ب  مأ ِقبل الجهات ا

المناسب   والذ  يحدد األدوار والمسؤولسات الميال  لمجلس اإلدارة واللجان الُمنبثق  من  واذلك اللجان اإلداري  األخرى بما يكفل هيفر الرقاب 

جهيد متضافرة ومتكامل  لتحسسأ بسئ  الرقاب  مأ خالل التتيير قتانات وإدارات البنك ببذل مجمينات ونلى مستيى البنك. اما هقيم جمسع 

 والمراجة  الُمستمرة للسساسات واإلجرااات للحد مأ أ  هجاوزات ولمنع وهصحسح أ  قصير في نظام الرقاب  الداخلس .

لداخلس  خط دفاع ُمستقل نأ اإلدارة التنفسذي ، ، ُهةتبر المراجة  امجمين  المخاطر وقتاع االلتزامباإلضاف  إلى األنمال الرقابس  التي هقيم بها 

  التي ويدخل ضمأ نتاق نملها هقسسم فةالس  نظام الرقاب  الداخلس ، بما في ذلك االلتزام بالسساسات واإلجرااات. اما يتم رفع هقارير المراجة

مراجة  وإلى اإلدارة التنفسذي  الةلسا. وهقيم لجن  هتضمأ نقاط الضةف في نظام الرقاب  الداخلس  واذلك اإلجرااات التصحسحس  إلى لجن  ال

 المراجة  بمراقب  افاي  وفةالس  نظام الرقاب  الداخلس  للحد مأ المخاطر وحماي  مصالح البنك.

يل ب  حالسًا ااٍف م، فإن إدارة البنك هرى أن نظام الرقاب  الداخلس  المةم2016بناًا نلى نتايج التقسسم الُمستمر للرقاب  الداخلس  خالل الةام 

ن ويةمل بشكل فةال ويتم مراقبت  بصيرة منتظم ، ومع ذلك هسةى اإلدارة باستمرار إلى هةزيز نظام الرقاب  الداخلس . ويرى مجلس اإلدارة أ

م، ويأهي هذا 2016نظام الرقاب  الداخلس  ُصمم بشكل ااٍف ونفذ بفانلس  وأن  ال ييجد ثغرات رقابس  أو ضةف جيهر  في أنمال البنك للةام 

هما بلغ بناًا نلى التأاسدات المةقيل  لدى المجلس نأ سالم  هصمسم وفانلس  هتبسق نظام الرقاب  الداخلس ، نلمًا بأن أ  نظام رقاب  داخلس   م

 مدى سالم  هصمسم  وفانلس  هتبسق  ال يمكأ أن ييفر هأاسدًا متلقًا في هذا الصدد.

 :الشرعية الهيئة

بأحكام الشرية  اإلسالمس ، اختارت الجمةس  الةام  للبنك أنضاا الهسئ  الشرنس   أساس االلتزامنلى  المبنيبنك البالد نهج انتالقًا مأ 

 ووافقت نلى اليحتها التي هنص نلى استقاللها نأ البنك، وأبرز ما جاا في هذه الاليح  ما يأهي:

 ق  الهسئ  الشرنس .ال يتبق البنك أ  منتج أو نقد أو اهفاقس  إال بةد مياف .1

 قرارات الهسئ  الشرنس  ملزم  للبنك بجمسع إداراه  وشرااه  التابة . .2

 مع األحكام الشرنس .ال يتةارض هشارك الهسئ  الشرنس  وقتاع الشرنس  في نملس  هتيير المنتجات بما  .3

 هسهم الهسئ  الشرنس  وقتاع الشرنس  في نشر اليني بالمصرفس  اإلسالمس . .4

 مأ ست  أنضاا مأ أهل الةلم واالختصا  المتمكنسأ في فق  المةامالت المالس  واالقتصاد، وهم: ئة الشرعيةالهيهتكين  

   

 )ريسًسا( مةالي الشسخ نبدالل  بأ سلسمان المنسع 1

 )نايًبا( مةالي الشسخ أ. د. نبدالل  بأ محمد المتلق 2

 )نضًيا( فضسل  الشسخ أ. د. نبد الل  بأ ميسى الةمار 3

 )نضًيا( فضسل  الشسخ د. محمد بأ سةيد الةصسمي 4

 )نضًيا( فضسل  الشسخ أ. د. نبد الةزيز بأ فيزان الفيزان 5

 )نضًيا( فضسل  الشسخ أ. د. ييسف بأ نبدالل  الشبسلي 6

 

اللجنن  التحضنسري  الصننالحسات ، وهمننارس انضناا الهسئن  الشنرنس  أصنحاب الفضننسل  بةن  وينبثنق منأ الهسئن  الشننرنس  لجنن  هحضنسري  هتكنين مننأ 

لبنت الممنيح  لها مأ الهسئ  الشرنس ، ولها مهام ندة مأ أبرزها: دراس  الميضينات النياردة منأ البننك همهسندًا لةرضنها نلنى الهسئن  الشنرنس  ل

ودراسنن  ، والتيجسنن  بشننأنهاالننياردة مننأ مننيظفي البنننك ونمالينن  المتةلقنن  بنناألمير المالسنن  والمصننرفس  ودراسنن  االستفسننارات الشننرنس  ، فسهننا
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( اجتماًننا للجنن  23( اجتمانات للهسئ  الشنرنس ، وثنالث ونشنرون )6، ست  )م2016األفكار المبديس  للمنتجات والتيجس  بشأنها. وقد نقد في نام 

   .التحضسري 

بتحضسر الميضينات الياردة للهسئ  الشرنس ، وإنداد البحيث  -إدارة الدراسات والبحيث الشرنس مأ خالل - بالبنكقتاع الشرنس  ويةمل 

حلق  اليصل بسأ الهسئ   إذ هةد هذه اإلدارة بمثاب ا, وإجازههوالدراسات الالزم  لذلك والمشارا  في هتيير المنتجات البنكس  اإلسالمس  

نلى التحقق  بالقتاع هةمل إدارة الرقاب  الشرنس  اما ك.نشر اليني بالمصرفس  اإلسالمس  في البنفي الشرنس  وإدارات البنك، اما هساهم 

 البنك بشكل دور .  جمسع أنمالمأ التزام البنك بقرارات الهسئ  الشرنس  مأ خالل هنفسذ زيارات رقابس  مسدانس  للتدقسق نلى 

 لصكوك المصدرةالتمويل وا

 في سساق هةاماله  التبسةس  بتبادل التمييل مع البنيك ومؤسس  النقد الةربي السةيد . يقيم البنك

سةيد  لكل صك، هستحق الدفع بشكل  ريال صكيك مةززة لرأس المال بمبلغ ملسين شهادة 2,000، أصدر البنك  م2016اغستس  30بتاريخ 

، وھي التاريخ الذ  م2026اغستس  30ر مأ ال سن  حتى هاريخ نيفمب 30اغستس و  30مايي  و 30فبراير و  29ربع سني  وذلك في 

 هستحق فس  هذه الصكيك.

أو بةد ھذا التاريخ حال استسفاا شروط محددة حسب األحكام الياردة في نشرة  م2021اغستس  30يحق للبنك ممارس  خسار االسترداد في  

تسفاا بة  الشروط األخرى حسب األحكام الياردة في نشرة اإلصدار اآلنف  يمكأ استرداد الصكيك أيضًا حال اس، اما اإلصدار المتةلق  بھا

 مستحق  خالل السن .اليتةثر في سداد دفةات )االرباح( لم نلما أن البنك الذار. 
 

 زيادة رأس مال البنك

نلى اصدار أسهم مجانس  وذلك  م2016أبريل  11همت الميافق  مأ قبل المساهمسأ في اجتماع الجمةس  الةام  غسر الةادي  المنةقدة بتاريخ 

ملسين ريال  6,000ملسين ريال سةيد  الى  5,000بياقع سهم واحد لكل خمس  اسهم ممليا  مما أدى الى زيادة رأس مال البنك مأ 

مأ االحتساطي ملسين ريال سةيد   532ملسين ريال سةيد  مأ األرباح المبقاة، وهحييل مبلغ قدرة  468سةيد ، وذلك برسمل  مبلغ قدره 

 ملسين سهم.  600ملسين سهم الى   500 النظامي بةد أخذ الميافقات الالزم  مأ الجهات االشرافس  لسزيد ندد األسهم القايم  مأ

همت الميافق  مأ قبل المساهمسأ نلى اصدار أسهم مجانس  وذلك بياقع سهم واحد لكل اربة  أسهم ممليا  في الجمةس  الةام  غسر 

 ملسين ريال سةيد  .  5,000ملسين ريال سةيد  الى  4,000بغرض زيادة رأسمال البنك مأ   م2015ابريل  14لتي هم نقدها بتاريخ الةادي   ا

ملسين ريال  4.4ملسين ريال سةيد  مأ األرباح المبقاه، وهحييل مبلغ قدره  995.6هم اصدار االسهم المجانس  وذلك برسمل  مبلغ قدرة 

النظامي بةد أخذ الميافقات الالزم  مأ الجهات االشرافس  لسزيد ندد األسهم القايم  بةد اصدار األسهم المجانس  مأ  سةيد  مأ االحتساطي

 ملسين سهم. 500ملسين سهم الى  400

وذلك بقسم  صافي دخل  م2015و  م2016ديسمبر  31هم احتساب ربح السهم األساسي والمخف  لالثنا نشر شهرا المنتهس  في 

 ملسين سهم بأثر رجةي إلظهار أثر الزيادة في ندد األسهم بنتسج  قرار منح األسهم المجانس . 600سأ نلى ندد األسهم البالغ  الفتره

 سياسة توزيع األرباح: 

لمياجه  هيزع أرباح البنك السنيي  الصافس  التي يحددها بةد خصم ال المصروفات الةام  و التكالسف األخرى وهكييأ االحتساطسات الالزم  

الديين المشكيك فسها وخساير االستثمارات وااللتزامات التاري  التي يرى مجلس اإلدارة ضرورهها بما يتفق وأحكام نظام مراقب  البنيك 

 وهيجسهات مؤسس  النقد الةربي السةيد  نلى التالي:

 ه المبالغ للجهات المختص .هحتسب المبالغ الالزم  لدفع الزااة المقررة نلى المساهمسأ، ويقيم البنك بدفع هذ .1

بالماي  مأ المتبقي مأ األرباح الصافس  بةد خصم الزااة لالحتساطي النظامي إلى أن خمس  ونشرون  )%25يرحل ما ال يقل نأ ) .2

 .يصبح االحتساطي المذاير مساويًا نلى األقل لرأس المال المدفيع

%( خمس  بالماي  مأ رأس المال المدفيع 5الزااة مبلغ ال يقل نأ )يخصص مأ الباقي مأ األرباح بةد خصم االحتساطي النظامي و  .3

للتيزيع نلى المساهمسأ طبقًا لما يقترح  مجلس اإلدارة و هقرره الجمةس  الةام . وإذا اانت النسب  المتبقس  مأ األرباح المستحق  

لسن  أو السنيات التالس ، وال يجيز للجمةس  للمساهمسأ ال هكفي لدفع هذه النسب ، ال يجيز للمساهمسأ المتالب  بدفةها في ا

 الةام  أن هقرر هيزيع نسب  مأ األرباح هزيد نما اقترح  مجلس اإلدارة.



15 

 

( نلى النحي الذ  ييصي ب  مجلس اإلدارة و هقره الجمةس  3,2,1يستخدم الباقي بةد هخصسص المبالغ المذايرة في الفقرات ) .4

 .الةام 

 

هذه وستةرض للسهم الياحد(.  0.5ملسين ريال سةيد  ) 300الدارة بدفع هيزيةات أرباح نقدي  بمبلغ أوصى مجلس ا م2016في ديسمبر 

 القادم. في اجتمانهاالةام  الجمةس  التيصس   نلى 

  

 التفاصيل
2016  

 بماليين الرياالت

 808 صافي دخل السن  الةايد الى مساهمي البنك

 202 المحيل لالحتساطي النظامي

 144 المحيل  مأ األرباح المبقاة إلى االحتساطسات األخرى *الزااة 

 300 هيزيةات أرباح نقدي   مقترح 

 * همثل الزااة المدفين  مأ البنك نساب  نأ المساهمسأ ألنيام سابق . 

 

  مجلس اإلدارة:

هن، الميافق 04/07/1437غسر الةادي  المنةقد بتاريخ  الةام يتشكل مجلس اإلدارة مأ أحد نشر نضيًا، هم انتخابهم في اجتماع الجمةس  

م وهنتهي بتاريخ 17/04/2016هن )حسب هقييم ام القرى( الميافق 10/04/1437م، لمدة ثالث سنيات هبدأ انتبارًا مأ هاريخ 11/04/2016

 م.16/04/2019هن )حسب هقييم ام القرى( الميافق 12/08/1440

 

 رة:صفات أعضاء مجلس اإلدااسماء و  

 الصفة المنصب االسم م

 غسر هنفسذ  ريسس مجلس اإلدارة الداتير/ نبد الرحمأ بأ إبراهسم الحمسد 1

 غسر هنفسذ  نايب ريسس مجلس اإلدارة األستاذ/ ناصر بأ محمد السبسةي 2

 مستقل نضي األستاذ/ سةيد بأ محمد الفايز 3

 مستقل نضي األستاذ/ نبدالرحمأ بأ محمد رمز  نداس 4

 غسر هنفسذ  نضي األستاذ / فهند بنأ ننبندالل  بنأ دخنسنل 5

 غسر هنفسذ  نضي  األستاذ/ خالد بأ نبدالةزيز المقسرن 6

 مستقل نضي  األستاذ / أحمند بنأ ننبندالنرحمأ الحصان 7

 مستقل نضي المهندس/ نننننمننننر بنأ صنننالننننح بنننابنننكنننر 8

 غسر هنفسذ  نضي سننلننسننمان الجنناسنراألستاذ/ خالد بننأ  9

 مستقل نضي األستاذ/ فننهند بنأ نننبنند الل  القناسم 10

 غسر هنفسذ  نضي  األستاذ/ خالد بأ نبدالرحمأ الراجحي 11
 

 

 ن : والمالك الرئيسي

 م( كما يلي:31/12/2016تداول ) األسهم كما هو بنهايةفأكثر من % 5يمتلك كل منهم الذين هم المالك ن للبنك والمالك الرئيسي

  (%) النسب  اسم المساهم م

 19.10 شرا  محمد ابراهسم السبسةي واوالده 1

 11.14 شرا  نبدالل  ابراهسم السبسةي االستثماري  2

 10.55 خنالد نبدالرحمأ صالح الراجحي 3

 6.57 نبدالرحمأ نبدالةزيز صالح الراجحي 4

 5.09 محمد صالح حمزه صسرفي 5

 م.31/12/2016انتمد البنك في رصد البسانات أناله نلى سجالت البنك لدى السيق المالس  السةيدي  ) هداول ( بنهاي  هداول 
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 م2016الجمعيات العامة المنعقدة خالل العام 

رجب  4 المنةقدة بتاريخ وهي الجمةس  الةام  غسر الةادي  السابة  م، 2016نقد بنك البالد جمةس  واحدة لمساهمس  خالل الةام المالي 

ريال  ملسين( 6,000ريال سةيد  لسصبح ) ملسين( 5,000) زيادة راس مالك البنك مأ ، والتي ضمنتم2016أبريل  11هن الميافق 1437

 .انتخاب مجلس اإلدارة في دوره  الحالس ، اما هضمنت قايم ( اسهم 5ال )وذلك مأ خالل منح سهم واحد مجاني مقابل  سةيد 

 

 ة:لجمعية العامة غير العادية السابعا الجتماعسجل حضور اعضاء مجلس اإلدارة 

 الحضور االسم

   الداتير/ نبد الرحمأ بأ إبراهسم الحمسد

   األستاذ/ ناصر بأ محمد السبسةي

   الداتير/ إبراهسم بأ نبد الرحمأ البراك

   بأ محمد رمز  نداساألستاذ/ نبدالرحمأ 

 انتذر المهندس/ نبدالمحسأ بأ نبداللتسف الةسسى 

   األستاذ / فهند بنأ ننبندالل  بنأ دخنسنل

   المهندس/ احنمد بنأ ننبدالةنزيز الةنيهنلي

   األستاذ/ خالد بأ نبدالةزيز المقسرن

   األستاذ / أحمند بنأ ننبندالنرحمأ الحصان

   نبدالرحمأ الراجحياألستاذ/ خالد بأ 

 انتذر االستاذ/ خنالند بنأ نننبندالل  السبسةي

 

 سجل حضور اجتماعات مجلس اإلدارة

 م.2016انعقدت خالل األربعة األشهر األولى من العام ( اجتماعات 3)م، 16/04/2016اجتماعات الدورة السابقة للمجلس المنتهية بتاريخ 

 تاريخ انعقاد االجتماع 

 م11/04/2016 م08/02/2016 م01/01/2016 االسم

  X    الداتير/ نبد الرحمأ بأ إبراهسم الحمسد

       األستاذ/ ناصر بأ محمد السبسةي

       الداتير/ إبراهسم بأ نبد الرحمأ البراك

       األستاذ/ نبدالرحمأ بأ محمد رمز  نداس

     X المهندس/ نبدالمحسأ بأ نبداللتسف الةسسى 

       بنأ ننبندالل  بنأ دخنسنل األستاذ / فهند

    X  المهندس/ احنمد بنأ ننبدالةنزيز الةنيهنلي

       األستاذ/ خالد بأ نبدالةزيز المقسرن

       األستاذ / أحمند بنأ ننبندالنرحمأ الحصان

       األستاذ/ خالد بأ نبدالرحمأ الراجحي

   X X االستاذ/ خنالند بنأ نننبندالل  السبسةي

 

   حضر  

 X انتذر  
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 م، وفيما يلي سجل حضور هذه االجتماعات:2016( مرات خالل عام 6تعزيزًا لدوره، فقد اجتمع مجلس اإلدارة في دورته الحالية )

 تاريخ انعقاد االجتماع 

 م28/12/2016 م18/12/2016 م05/09/2016 م22/06/2016 م09/06/2016 م17/04/2016 االسم

             إبراهسم الحمسدالداتير/ نبد الرحمأ بأ 

             األستاذ/ ناصر بأ محمد السبسةي

      X   X  األستاذ/ سةيد بأ محمد الفايز

             األستاذ/ نبدالرحمأ بأ محمد رمز  نداس

             األستاذ / فهند بنأ ننبندالل  بنأ دخنسنل

             األستاذ/ خالد بأ نبدالةزيز المقسرن

             ننبندالنرحمأ الحصاناألستاذ / أحمند بنأ 

             المهندس / نننننمننننر بنأ صنننالننننح بنننابنننكنننر

      X      األستاذ/ خالد بننأ سننلننسننمان الجنناسنر

             األستاذ/ فننهند بنأ نننبنند الل  القناسم

        X    األستاذ/ خالد بأ نبدالرحمأ الراجحي

   

   حضر 

 X انتذر 

 

 :األخرى األعضاء المشاركون في عضوية مجالس إدارات الشركات المساهمة

 الصفة اسم الشركة اسم العضو

 الداتير/ نبدالرحمأ بأ ابراهسم الحمسد

 نضي مجلس اإلدارة الشرا  السةيدي  إلنتاج األنابسب الفخاري 

 اإلدارةنضي مجلس  الراجحي القابض  -شرا  محمد نبدالةزيز الراجحي وأوالده 

 نضي مجلس اإلدارة )ماسك(ر شرا  محمد ابراهسم السبسةي واوالده لالستثما

 نضي مجلس اإلدارة شرا  مجمين  الةبسكان لالستثمار

 األستاذ/ ناصر بأ محمد السبسةي

 نضي مجلس اداره شرا  دور للضساف 

 نضي مجلس اإلدارة شرا  مشاريع األرجان

 مجلس اإلدارةنضي  شرا  أايان الةقاري 

 نضي مجلس اإلدارة شرا  محمد ابراهسم السبسةي واوالده لالستثمار )ماسك(

 ريسس مجلس المديريأ / شريك شرا  ديار الخسال للتتيير الةقار  األستاذ/ نبدالرحمأ بأ محمد رمز  نداس

 ريسس مجلس اإلدارة شرا  البالد المالس  األستاذ/ فهد بأ نبدالل  بأ دخسل

 ريسس مجلس اإلدارة شرا  المكتب  للتسييق األستاذ/ خالد بأ نبدالةزيز المقسرن

 المهندس/ نمر بأ صالح بابكر
 نضي مجلس اإلدارة التةاوني للتأمسأ الشرا  األهلس 

 نضي مجلس اإلدارة الزراني لالستثمار  سسا شرا  شرق

 نضي مجلس اإلدارة شرا  البالد المالس  األستاذ/ خالد بأ سلسمان الجاسر

 األستاذ/ فهد بأ نبدالل  القاسم

 نضي مجلس االدارة شرا  صافيال

 نضي مجلس االدارة شرا  جرير

 نضي مجلس االدارة شرا  دور للضساف 

 نضي مجلس االدارة شرا  دل  الصحس 

 نضي مجلس االدارة شرا  نبداللتسف الةسسى

 ريسس مجلس االدارة / شريك شرا  فهد نبدالل  القاسم وابنااه

 نضي مجلس إدارة )ممثل لشرا  دور( الشرا  السةيدي  للضساف  التراثس 

 نضي مجلس إدارة شرا  الداتير محمد راشد الفقس  وشرااةه

 نضي مجلس إدارة )ممثل للبريد السةيد ( شرا  ناقل

 شرا  راسأ نجد الدولس 
 نضي مجلس إدارة / شريك
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 رصيد أسهم أعضاء مجلس اإلدارة وزوجاتهم وأوالدهم القصر:

 م:2015م مقارن  بنهاي  ديسمبر 2016ندد أسهم أنضاا مجلس اإلدارة وزوجاههم وأوالدهم القصر بنهاي  ديسمبر 

 نسبة التغيير % صافي التغيير 2015ديسمبر  * 2016 ديسمبر  اسم من تعود له المصلحة م

 %20 333 1,666 1,999 الداتير/ نبد الرحمأ بأ إبراهسم الحمسد 1

 %20 344,140 1,720,702 2,064,842 األستاذ/ ناصر بأ محمد السبسةي )ومأ يةيل( 2

 %100 2,400 0 2,400 األستاذ/ سةيد بأ محمد الفايز 3

 %20 666 3,332 3,998 نبدالرحمأ بأ محمد رمز  نداساألستاذ/  4

 %20 250 1,250 1,500 األستاذ / فهند بنأ ننبندالل  بنأ دخنسنل 5

 %26.6 201,814 758,066 959,880 األستاذ/ خالد بأ نبدالةزيز المقسرن )ومأ يةيل( 6

 %20 250 1,250 1,500 األستاذ / أحمند بنأ ننبندالنرحمأ الحصان 7

 %100 1,900,989 0 1,900,989 المهندس/ نننننمننننر بنأ صنننالننننح بنننابنننكنننر 8

 %58.9 244,387 414,823 659,210 األستاذ/ خالد بننأ سننلننسننمان الجنناسنر 9

 %100 1,440 0 1,440 األستاذ/ فننهند بنأ نننبنند الل  القناسم 10

 %42.4 18,825,856 44,451,564 63,277,420 األستاذ/ خالد بأ نبدالرحمأ الراجحي 11

 م.2016زيادة رأس مال البنك خالل الةام لتيزيع اسهم منح  نتسج  ل ندد أسهم أنضاا مجلس اإلدارةيةيد سبب ارهفاع أغلبس  *

  :رصيد أسهم كبار التنفيذيين وزوجاتهم واوالدهم القصر

  م:2015م مقارن  بنهاي  ديسمبر 2016بنهاي  ديسمبر  رصسد أسهم ابار التنفسذيسأ وزوجاههم واوالدهم القصر

 نسبة التغيير صافي التغيير 1520ديسمبر  2016ديسمبر  االسم م

 %100 64,766 - 64,766 األستاذ/ نبدالةزيز بأ محمد الةنسزان 1

 %100 4,806 - 4,806 األستاذ/ مصدق انجاز 2

 %100 4,981 - 4,981 األستاذ/ جيهر اقبال شسخ 3

 %100 74,591 - 74,591 إجمالي عدد األسهم

 المكافآت والتعويضات 

"الضيابط واالجرااات التنظسمس  ب  هقضي ما وفق  االفصاح ننها بناا نلى ما جاا بنظام الشراات نملس  حدد المكافآت والتةييضات وه  

م" بيجيب 24/2/2017م والمحدث  بتاريخ 17/10/2016بتاريخ الصادرة هنفسذًا لنظام الشراات الخاص  بشراات المساهم  المدرج  الصادرة 

 ، وقياند ومبادئ وليايح مؤسس  النقد وهسئ  السيق المالس  ذات الصل .ت و لسات هحديدهاآات المكافاالفصاح نأ سساس

فسما يلي و (31-4-2-4-11) بالفقرةهحت بند مستلزمات اإلفصاح في هقرير مجلس اإلدارة  الخاص  ب ما جاا بسساس  االفصاح ب اما يلتزم البنك

 مجلس ولجان  وابار التنفسذيسأ:الضاه أنضاا اآللس  هحديد المكافآت والبدالت ألنضاا المجلس ولجان ، وهفاصسل ما هقنرض 

  

 خالد بأ نبدالرحمأ الراجحياألستاذ/ 

 ريسس مجلس اإلدارة شرا  االسمنت السةيدي 

 الشرا  السةيدي  المتحدة للتأمسأ التةاوني "والا"

 نضي مجلس اإلدارة

 ريسس لجن  االستثمار

 نضي اللجن  التنفسذي 

 شرا  هكييأ المتتيرة  للصنانات
 نضي مجلس اإلدارة

 ريسس لجن  الترشسحات والمكافآت

 نضي مجلس اإلدارة شرا  هنامي الةربس 

 نضي مجلس اإلدارة شرا  البالد المالس 
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 :أخرى تعويضات  ما يتقاضاه أعضاء مجلس اإلدارة واللجان التابعة من مكافآت وبدالت تحديد

 

 بيان

 المبلغ )باآللف(

 أعضاء مجلس اإلدارة
رئيس وأعضاء اللجنة 

 التنفيذية

رؤساء اللجان التابعة 

 للمجلس

أعضاء مجلس اإلدارة 

المشاركين بعضوية باقي 

 لجان المجلس

األعضاء 

الخارجيين للجان 

 المجلس

 120  140 140 360 المكافاة الثابت 

 3 3 3 5 3 بدل حضير الجلسات

 أخرى

ااف  النفقات الفةلس  

اجتمانات اللجن  لحضير 

 وفق السساس 

ااف  النفقات الفةلس  

لحضير االجتمانات وفق 

 السساس 

ااف  النفقات الفةلس  

لحضير اجتمانات اللجن  

 وفق السساس 

ااف  النفقات الفةلس  

لحضير اجتمانات اللجن  

 وفق السساس 

ااف  النفقات لفةلس  

لحضير اجتمانات 

 اللجن  وفق السساس 

  

 

 ( ألف ريال.140ألاثر مأ لجن  يحصل ريسس اللجن  فقط نلى مبلغ اجمالي قدره )  رياس  نضي المجلسفي حال   -

نأ حضير اجتمانات اللجن  المةنس  يتم خصم مبلغ مأ مكافأه  السنيي  يتناسب مع الخارجسسأ في حال غساب أ  نضي مأ أنضاا اللجان  -

 .نسب  غساب 

 

 المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين: والبدالت والتعويضات األخرى تفاصيل المكافآت والرواتب

 البيان

 بآالف الرياالت السعودية 

سبعة من كبار التنفيذيين بما فيهم الرئيس  المستقلين أعضاء مجلس اإلدارة  غير التنفيذيين أعضاء مجلس اإلدارة 

 والمدير المالي التنفيذي

 13,132 - - الرواهب والتةييضات 

 9,894 2,355 3,125 البدالت والمكافآت الدوري  والسنيي 

 23,026 2,355 3,125 اإلجمالي

 

   لجان المجلس :

 -أو الجمةس  الةام  حسب األحيال-همارس لجان مجلس اإلدارة مهامها ومسئيلساهها بناا نلى وثايق حيام  مةتمدة مأ قبل مجلس اإلدارة  

هن )حسب 10/04/1437هحدد صالحستها وإجرااات نملها، هم هشكسل هذه اللجان لفترة ثالث سنيات مع هشكسل مجلس اإلدارة انتبارًا مأ هاريخ 

 م.16/04/2019هن )حسب هقييم ام القرى( الميافق 12/08/1440بتاريخ وحتى م 17/04/2016هقييم ام القرى( الميافق 

خمس  لجان منبثق  مأ المجلس، هم هشكسل نضييتها مأ قبل أنضاا المجلس وانضاا مستقلسأ مأ خارج  قام مجلس اإلدارة بتكييأ ندد 

 البنك مأ ذو  الخبرات والتخصصات ونضي هنفسذ ، وهي ننلى النحنني التالني: 

 اللجنة التنفيذية:

تحقسننق أهننداف البنننك بكننل مروننن  ووفننق الجنندول الزمننني لهتمثننل مسننئيلسات اللجننن  بضننمان فةالسنن  نملسنن  اهخنناذ القننرار نلننى أنلننى المسننتييات 

بمنا يندنم فةالسن  األداا  البننك مسنئيلساه  وهفةسنل دوره فني هةزينز ومتابةن  وهنفسنذ اسنتراهسجس  هنفسذ المقرر لها  و مساندة مجلس اإلدارة في 

مسنئيل  فني اليقنت ذاهن  ننأ بحنال القضنايا التني فني ومراجة  ومراقب  أنمال البنك بصف  منتظمن  ونمنل التيصنسات الالزمن ، امنا أن اللجنن  

حاج  إلى مراجة  متةمق  ودراس  مفصل  قبل نرضها نلنى المجلنس للبنت فسهنا وإصندار قنرار نهنايي بشنأنها،  باإلضناف  إلنى  أ  مهنام أخنرى 

 هيال إلسها أو هكلف بها مأ قبل مجلس اإلدارة.

م، 2016منأ الةننام  ى( اجتماننات انةقندت خننالل األربةن  االشنهر األولن4م، )16/04/2016خ اجتمةنت اللجنن  فني دورههنا السننابق  والمنتهسن  بتناري

 ( انضاا هنفسذيسأ وغسر هنفسذيسأ بما فسهم ريسس اللجن  و الريسس التنفسذ  للبنك ، وهم:6وهكينت هلك الدورة مأ )
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 حضور الصفة للجنةالسابقة  أعضاء الدورة  م

 4 ريسس اللجن  -ريسس مجلس  اإلدارة  إبراهسم الحمسدالداتير/ نبدالرحمأ بأ  1

 4 نضي اللجن  –نايب ريسس مجلس االدارة  األستاذ / ناصر بأ محمد السبسةي 2

 4 نضي اللجن  –نضي مجلس االدارة  األستاذ / خالد بأ نبدالةزيز المقسرن 3

 4 اللجن نضي  –نضي مجلس االدارة  األستاذ / خالد بأ نبدالرحمأ الراجحي 4

 4 نضي اللجن  –نضي مجلس االدارة  األستاذ/ نبدالرحمأ بأ محمد رمز  نداس 5

 االستاذ/ خالد بأ سلسمان الجاسر 6
 نضي اللجن  –الريسس التنفسذ  )السابق(  

 2016شهر مارس حتى 
3 

 )*( األستاذ/ نبدالةزيز بأ محمد الةنسزان 7
 نضي اللجن  –الريسس التنفسذ  )الحالي(  

  م2016شهر مارس بداي  مأ 
1 

األستاذ/ نبدالةزيز بأ محمد الةنسزان ما هبقى مأ الدورة السابق  للجن  بةد اسنتقال  األسنتاذ/ خالند بنأ للبنك الحالي الريسس التنفسذ   اامل)*( 

 تنفسذ  السابق.سلسمان الجاسر الريسس ال

فقند  م بإننادة هشنكسل لجانن  التابةن  ومنأ ضنمنها اللجنن  التنفسذين ،17/04/2016بتناريخ بةد أن قام مجلس اإلدارة في دوره  الحالسن  التني بندأت 

خمسن  مننهم غسنر هنفسنذ  وواحند م، وهتكنين الندورة الحالسن  للجنن  منأ سنت  أنضناا 2016( اجتمانات خنالل منا هبقنى منأ الةنام 10نقدت اللجن  )

 وهم:  هنفسذ  

 

 حضور الصفة أعضاء الدورة الحالية للجنة م

 9 ريسس اللجن  -ريسس مجلس  اإلدارة  الداتير/ نبدالرحمأ بأ إبراهسم الحمسد 1

 8 نضي اللجن  –نايب ريسس مجلس االدارة  األستاذ / ناصر بأ محمد السبسةي 2

 7 نضي اللجن  –نضي مجلس االدارة  األستاذ / خالد بأ نبدالةزيز المقسرن 3

 10 نضي اللجن  –مجلس االدارة  نضي األستاذ/ فهد بأ نبدالل  بأ دخسل 4

 9 نضي اللجن  –نضي مجلس االدارة  األستاذ / خالد بأ نبدالرحمأ الراجحي 5

 9 نضي اللجن  –الريسس التنفسذ   األستاذ/ نبدالةزيز بأ محمد الةنسزان 6
 

   لجنة الترشيح والمكافآت:

ومراجةن  واللجنان التابةن  لن  هتمثل مسئيلس  اللجن  في المراجة  السنيي  لالحتساجات المتليب  مأ المهارات المناسب  لةضيي  مجلنس اإلدارة 

الرفنع وللتغلنب نلسهنا االقتراحنات هقنديم وباألنضناا هسكل وهشكسل مجلس اإلدارة مأ حنسأ آلخنر ورفنع التيصنسات بشنأن نقناط القنية والضنةف 

والتحقنق ولجان  والمنؤهالت والخبنرات المناسنب  للةضنيي ، بخصي  المرشحسأ لةضيي  المجلس بهذا الخصي  ولمجلس اإلدارة بتيصساهها 

بصننيرة منتظمنن  والتأاند بشننكل سننني  منأ اسننتقاللس  األنضنناا المسننتقلسأ واللجننان التابةن  لنن   منأ انةقنناد االجتمانننات الةادين  لمجلننس اإلدارة

وامنا هتنيلى اللجنن  مسنئيلس  دراسن  وضنع وهتنيير وهحنديال واقتنراح السساسنات المتةلقنن  والتأاند منأ نندم وجنيد مصنالح متةارضن  بنالمجلس 

واإلدارة التنفسذينن  ومتابةنن  ولجاننن  مجلننس اإلدارة نضنناا سساسنن  اإلحننالل ألاننذا واإلدارة التنفسذينن  وولجاننن  وحننيافز أنضنناا المجلننس بمكافننآت 

 بهذه األمير. كل اليظايف والميارد البشري  ورفع التيصسات لمجلس اإلدارةاألمير المتةلق  بهس

   نلى النحي التالي: م2016(  اجتمانات خالل نام 6وقد نقدت لجن  الترشسح و المكافآت ) 

مننأ الةننام  ى( اجتمانننات انةقنندت خننالل األربةنن  االشننهر األولنن3م، )16/04/2016اللجننن  فنني دورههننا السننابق  والمنتهسنن  بتنناريخ نقنندت  -

 ( انضاا، ثالث  أنضاا مأ مجلس اإلدارة ونضي مأ خارج البنك ونضي هنفسذ ، وهم:5م، وهكينت هلك الدورة مأ )2016

 حضور الصفة للجنة السابقة أعضاء الدورة م

 3 ريسس اللجن  -نضي مجلس اإلدارة   األستاذ/نبدالرحمأ بأ محمد رمز  نداس 1

 3 نضي اللجن  –نضي مجلس االدارة  السبسةياألستاذ / ناصر بأ محمد  2

 3 نضي اللجن  –نضي مجلس االدارة  األستاذ/ خالد بأ نبدالةزيز المقسرن 3

 2 نضي مستقل مأ خارج المجلس األستاذ / خالد بأ صالح الهذال    4

 3 نضي اللجن  –هنفسذ   الداتير/ فهد بأ ميسى الزهراني 5
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فنني دورهنن  الحالسنن  التنني بنندأت بتنناريخ -بةنند أن قننام مجلننس اإلدارة م، 2016( اجتمانننات خننالل مننا هبقننى مننأ الةننام 3نقنندت اللجننن  ) -

( انضناا، ثالثن  5وهتكنين الندورة الحالسن  للجنن  منأ ) بإنادة هشكسل لجان  التابة  ومأ ضمنها لجنن  الترشنسح والمكافنآت، -م 17/04/2016

 ، وهم:المجلس والبنكة ونضييأ مأ خارج أنضاا مأ مجلس اإلدار

 حضور الصفة أعضاء الدورة الحالية للجنة م

 3 ريسس اللجن  -نضي مجلس اإلدارة  األستاذ/نبدالرحمأ بأ محمد رمز  نداس 1

 3 نضي اللجن  –نضي مجلس االدارة  األستاذ/ خالد بأ نبدالةزيز المقسرن 2

 3 نضي اللجن  –مجلس االدارة نضي  المهندس/ نمر بأ صالح بابكر 3

 2 نضي مستقل مأ خارج المجلس األستاذ / خالد بأ صالح الهذال    4

 2 نضي مستقل مأ خارج المجلس األستاذ/ بشار بأ زاريا المشةل 5

 

 لجنة المخاطر 

مأ لجن  المخاطر في هقديم النصح واالستشارة للمجلس بشأن الختط واالستراهسجسات الكلس  الحالس  والمستقبلس   يتمثل الغرض الريسس

اما اإلدارة التنفسذي  للبنك لهذه الختط واالستراهسجسات بصف  نام  هنفسذ المتةلق  بقابلس  البنك وقدره  نلى هحمل المخاطر، واإلشراف نلى 

 المتمثل  في إدارة المخاطر في البنك مجمين  دارة في اإلشراف نلى ااف  األنشت  والقرارات المتةلق  بنلى مساندة مجلس اإلهةمل 

مخاطر السيق وااليتمان ومخاطر االستثمار والمالس  والتشغسل ومخاطر السسيل  والسمة ، هذا باإلضاف  إلى أ  مهام أو مسؤولسات قد 

 ض مع مهام ومسؤولسات لجان المجلس األخرى. هسند لها مأ مجلس اإلدارة وبما ال يتةار

هتمثل مسئيلس  اللجن  باألشراف نلى مستيى المخاطر في البنك لضمان الةمل ضمأ حدود المخاطر المةتمدة والتأاد مأ أن البنك لدي  اما 

ونرضها نلى مجلس  تةلق  بالمخاطرالم السساسات واإلجرااات الكافس  والمةتمدة مأ جهات الصالحس ، ومراجة  السساسات الداخلس  للبنك

دارة االدارة للمصادق  وانتماد هيزيع مقدار مخاطر االيتمان المقبيل  واليفاا بالمسؤولسات االيتمانس  وااف  المخاطر المةتمدة مأ مجلس اإل

لجهات التنظسمس  وهتبسق أنظم  رقابس  والمراجة  والتقسسم الدور  لحدود المخاطر ومخاطر المنتجات الجديدة والتأاد مأ االلتزام بتةلسمات ا

 مناسب .

م، وهكينننت هلننك 2016م، اجتمننانسأ انةقنندت خننالل الربننع األول مننأ الةننام 16/04/2016اجتمةننت اللجننن  فنني دورههننا السننابق  والمنتهسنن  بتنناريخ 

 ( انضاا، نضييأ مأ أنضاا مجلس اإلدارة، ونضي مستقل مأ خارج البنك. وهم:3الدورة مأ )

 

 حضور الصفة  ة للجنةسابقعضاء الدورة الأ    م

 2 ريسس اللجن  –نضي مجلس االدارة    األستاذ / فهند بنأ ننبندالل  بنأ دخنسنل 1

 2 نضي اللجن  –نضي مجلس االدارة  الداتير/ ابراهسم بأ نبدالرحمأ البراك 2

 2 نضي مستقل مأ خارج المجلس األستاذ/ سةيد بأ محمد الفايز 3

 

م بإنننادة هشننكسل لجاننن  التابةنن  ومننأ ضننمنها لجننن  المخنناطر، فقنند 17/04/2016بةنند أن قننام مجلننس اإلدارة فنني دورهنن  الحالسنن  التنني بنندأت بتنناريخ 

( أنضناا، نضنييأ منأ أنضناا مجلنس اإلدارة، 3م، وهتكنين الندورة الحالسن  للجنن  منأ )2016( اجتمانات خالل ما هبقى مأ الةنام  3نقدت اللجن  )

 مستقل مأ خارج البنك. وهم: ونضي 

 

 حضور الصفة  أعضاء الدورة الحالية للجنة  م

 3 ريسس اللجن  –نضي مجلس االدارة    األستاذ/ سةيد بأ محمد الفايز 1

 2 نضي اللجن  –نضي مجلس االدارة  القاسم نبدالل  بأ فهد /ألستاذ 2

 3 المجلسنضي مستقل مأ خارج  األستاذ/ محمد بأ سلسمان الحجسالن 3
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  لجنة االلتزام والحكومة:

بالتأاد  ،هتمثل مسئيلس  اللجن  باألشراف وهدنسم والحفاظ نلى هتبسق انلى مةايسر الحيام  وذلك مأ خالل قسامها نساب  نأ مجلس اإلدارة

 مأ اهباع ممارسات الحيام  السلسم  في جمسع االنشت  التي يقيم بها البنك. 

ذات المةتمدة السةيدي  والدولس  والمةايسر والقياند ضمان التزام البنك بجمسع التشريةات واالنظم  والقيانسأ مسئيلس  هتحمل اللجن  

ارة الةالق  بأنشتت ، واجراا مراجة  سنيي  إلطار الحيام  الةام واآللسات ذات الصل ، ومراجة  ليايح اللجان التابة  لمجلس اإلدارة واإلد

 لتيصسات لمجلس اإلدارة بخصيصها ومراقب  وضمان امتالك البنك  لسات اافس  للتةرف نلى حاالت هةارض المصالح فيالتنفسذي  ورفع ا

االنشت  التشغسلس . اما هةتمد اللجن  برنامج قتاع االلتزام السني  والتقرير السني  المقدم للجهات الرقابس ، ومتابة  و ااف  المةامالت

قتاع االلتزام فسما يتةلق بتنفسذ سساس  ودلسل االلتزام. ومراجة  هقارير االلتزام الدوري  والسنيي  وضمان التصحسح واستقاللس  افاي  وفانلس  

 هحديدها.رصدها أو يتم أو مخالفات الفةال ألي  فجيات 

 :  م2016 اجتمانات خالل نام(4)نقدت اللجن   أربة  وفي سبسل أدايها للدور المنيط بها 

مننأ ذو  ونضننييأ مسننتقلسأ خننارجسسأ ( أنضنناا، نضنني واحنند مننأ انضنناا مجلننس اإلدارة 3وهتكننين النندورة الحالسنن  للجننن  االلتننزام والحيامنن  مننأ )

 االختصا :
 

 حضور الصفة أعضاء الدورة الحالية للجنة  م

 4 ريسس اللجن  –نضي مجلس االدارة    األستاذ/نبدالرحمأ بأ محمد رمز  نداس 1

 4 نضي مستقل مأ خارج المجلس االستاذ/ أديب بأ محمد ابانمي 2

 4 نضي مستقل مأ خارج المجلس االستاذ/ نبدالفتاح بأ ابراهسم التييل 3
 

  لجنة المراجعة:

هتمثل مسؤولس  لجن  المراجة  في اإلشراف نلى قتاع المراجة  الداخلس  ومراجة  خت  وإجرااات وهقارير المراجة  واإلجرااات التصحسحس  

 وهرشسح المراجةسأ الخارجسسأ للبنك وهحديد أهةابهم واإلشراف نلى نشاطاههم ومراجة  خت  نملهم ومراجة  مالحظاههم نلى القيايم المالس 

ش  وإقرار القيايم المالس  المرحلس  والسنيي  قبل انتمادها مأ مجلس اإلدارة ومراجة  السساسات المحاسبس  الُمتبة  مأ ِقبل البنك ومناق

راجة  وهقسسم مدى هتبسق ضيابط الرقاب  نلسها واإلشراف نلى المشاريع الخاص  ومراجة  التقارير اإلداري  ورفع التقارير إلى مجلس اإلدارة وم

ق   اإلجرااات المتةلق  بةملس  اإلفصاحات المالس  وااف  األنمال الرقابس  األخرى التي هقع هحت مسؤولس  اللجن  وفق ما نص نلس  في ملحدق

 دلسل الحيام  للبنك. 

م، وهكيننت هلنك 2016منأ الةنام  ى( اجتماننات انةقندت خنالل األربةن  االشنهر األولن3م، )16/04/2016نقدت اللجن  فني دورههنا السنابق  والمنتهسن  بتناريخ  -

 مأ خارج المجلس مأ ذو  االختصا  وهم: ريسس اللجن  وهي أحد أنضاا مجلس إدارة البنك وثالث  أنضاا، ( انضاا4الدورة مأ )

 الحضور الصفة للجنة السابقةأعضاء الدورة  م

 3 ريسس اللجن  -نضي مجلس اإلدارة  االستاذ / أحمد نبدالرحمأ الحصان 1

 3 نضي مستقل مأ خارج المجلس  الداتير / أحمد نبدالل  المغامس 2

 3 نضي مستقل مأ خارج المجلس  األستاذ/ سلسمان ناصر الهتالن 3

 3 نضي مستقل مأ خارج المجلس األستاذ / ييسف أحمد البيرشسد 4

 

فننني دورهننن  الحالسننن  التننني بننندأت بتننناريخ -م، بةننند أن قنننام مجلنننس اإلدارة 2016( اجتماننننات خنننالل منننا هبقنننى منننأ الةنننام  4نقننندت اللجنننن  ) -

رينسس اللجنن  وهني أحند ، ( انضناا4وهتكين الدورة الحالس  للجن  منأ ) ، المراجة بإنادة هشكسل لجان  التابة  ومأ ضمنها لجن   -م 17/04/2016

 مأ خارج المجلس مأ ذو  االختصا  وهم: وثالث  أنضااأنضاا مجلس إدارة البنك 

 الحضور الصفة أعضاء الدورة الحالية للجنة م

 4 ريسس اللجن  -نضي مجلس اإلدارة  االستاذ / أحمد نبدالرحمأ الحصان 1

 4 نضي مستقل مأ خارج المجلس  الداتير / أحمد نبدالل  المغامس 2

 4 نضي مستقل مأ خارج المجلس  األستاذ/ سلسمان ناصر الهتالن 3

 4 نضي مستقل مأ خارج المجلس  األستاذ / حمد بأ محمد الكنهل 4
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   العقوبات المفروضة على البنك و شركاته التابعة من قبل الجهات اإلشرافية:

 وقد همت مةالجتها.م، هم فرض غرامات مالس  نلى البنك والشراات التابة  ل  ناهج  نأ األنمال التشغسلس  2016خالل الةام 

                                        فسما يلي بسان بالغرامات التي فرضت نلى البنك مأ الجهات اإلشرافس :                                                             

 )ماليسأ الرياالت السةيدي  (                                                                                       

  الغراماتمبلغ مجموع  

 (ماليين الرياالت السعودية)

 الجهات اإلشرافية عدد الغرامات

 مؤسس  النقد الةربي السةيد  14 2

 وزارة الشئين البلدي  و القروي  والهسئ  الةام  للتسران المدني 149 1

 

  :ذات العالقةاألرصدة و المعامالت مع األطراف 

 م
 مدة العقد اسم الطرف ذو العالقة طبيعة العقد

 السنوية قيمة العقد

 )ريال سعودي(

1 

مدين  الرياض، نايد  -نقد ايجار ميقع جهاز صراف  لي 

 ملكست  لشرا  محمد بأ ابراهسم السبةي واوالده.

نضي مجلس اإلدارة ناصر بأ 

 محمد السبسةي
 100,000 م02/07/2025م إلى 03/07/2015مأ 

2 

مدين   –نقد ايجار مراز انجاز فرع الخالدي  الجنيبس  

الدمام، نايد ملكست  لشرا  محمد بأ ابراهسم السبةي 

 واوالده.

نضي مجلس اإلدارة ناصر بأ 

 محمد السبسةي
 174,790 م04/12/2026م إلى 05/12/2016مأ 

3 

مدين  الرياض،  -نقد ايجار مراز انجاز الصنانس  الثانس  

 نايد ملكست  لشرا  محمد بأ ابراهسم السبةي واوالده.

نضي مجلس اإلدارة ناصر بأ 

 محمد السبسةي
 472,000 م05/04/2026م إلى 06/04/2016مأ 

4 

( بالدور األرضي و المكتبسأ 2نقد ايجار المةرض رقم )

(، المؤجرة لشرا  البالد لالستثمار، 104(، )103رقم )

بتريق الملك فهد بمدين  الرياض )برج والياقع 

سمارت(، نايدة ملكستها لشرا  خالد نبدالةزيز المقسرن 

 وأوالده القابض .

نضي مجلس اإلدارة خالد بأ 

 نبدالةزيز المقسرن

 م31/12/2017م إلى 01/01/2013مأ 

 

 

 

2,376,000 

5 

(، المؤجرة لشرا  102(، )101نقد ايجار المكتبسأ رقم )

لالستثمار، والياقع بتريق الملك فهد بمدين  البالد 

الرياض )برج سمارت(، نايدة ملكستها لشرا  خالد 

 نبدالةزيز المقسرن وأوالده القابض .

نضي مجلس اإلدارة خالد بأ 

 نبدالةزيز المقسرن
 1,168,200 م31/12/2019م إلى 08/08/2016  مأ

6 

ملكست  للسسد/ محافظ  الخفجي، نايد   –نقد ايجار مراز انجاز 

 نبدالرحمأ بأ صالح الراجحي.

نضي مجلس اإلدارة خالد بأ 

 نبدالرحمأ الراجحي
 150,000 م31/12/2019م إلى 08/08/2016  مأ

7 

( ميقع اجهزة صراف  لي في بة  26نقيد ايجارات ندد )

مدن المملك ، والةايدة ملكستها لشرا  المرااز الةربس  

 المحدودة.

خالد بأ نضي مجلس اإلدارة 

)لكين  الريسس  -سلسمان الجاسر 

 التنفسذ  لشرا  المرااز الةربس (

 2,792,400 م15/05/2018م إلى 09/07/2013مأ 

8 

مدين  الخبر، نايدة  –نقد ايجار ميقع فرع البالد الةقربس  

 ملكست  لشرا  نبدالل  ابراهسم السبسةي الةقاري .

نضي مجلس اإلدارة السابق 

السبسةي خالل  خالد بأ نبدالل 

فترة نضييت  مأ 

م وحتى 01/01/2016

 م.16/04/2016

 2,090,600 م12/11/2024م إلى 13/11/2014مأ 

9 

المدين  المنيرة، نايد  -نقد ايجار ميقع فرع البالد سلتان  

 ملكست  لةبدالل  بأ إبراهسم بأ محمد السبسةي.

نضي مجلس اإلدارة السابق 

 خالد بأ نبدالل  السبسةي خالل

فترة نضييت  مأ 

م وحتى 01/01/2016

 م.16/04/2016

 650,000 م31/03/2017م إلى 01/04/2005مأ 

10 

مدين  ينبع، نايد ملكست   -نقد ايجار مراز انجاز الريسسي 

 للسسد/ نبدالرحمأ بأ نبدالةزيز بأ صالح الراجحي.

نبدالرحمأ بأ نبدالةزيز بأ 

صالح الراجحي، )بصفت  مأ ابار 

 المساهمسأ(

 180,000 م08/08/2025م إلى 09/08/2015مأ 
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11 

مدين  بريدة، نايدة ملكست   -نقد ايجار فرع البالد الخبسب 

 للسسد/ نبدالرحمأ بأ نبدالةزيز بأ صالح الراجحي.

نبدالرحمأ بأ نبدالةزيز بأ 

صالح الراجحي، )بصفت  مأ ابار 

 المساهمسأ(

 400,000 م31/05/2025م إلى 01/06/2015مأ 

12 

مدين  الدمام، نايدة ملكست   -نقد ايجار فرع البالد الريسسي 

 للسسد/ نبدالرحمأ بأ نبدالةزيز بأ صالح الراجحي.

نبدالرحمأ بأ نبدالةزيز بأ 

صالح الراجحي، )بصفت  مأ ابار 

 المساهمسأ(

 500,000 م14/09/2025م إلى 15/09/2010مأ 

وثايق الحيام  هخضع هلك المةامالت للحدود المنصي  نلسها في و  خالل دورة أنمالها الةادي  مع أطراف ذات نالق   هتةامل المجمين 

 مؤسس  النقد الةربي السةيد االصادرة مأ الجهات اإلشرافس    ومباديها الحيام ليايح متماشس  لتةلسمات وال المةتمدة مأ مجلس االدارة 

 .وهسئ  السيق المالس  

٪ أو أاثر مأ رأسمال البنك المصدر ويقصد بكبار ميظفي اإلدارة أولئك 5يقصد بكبار المساهمسأ أولئك الذيأ يمتلكين نسب  ناحس  اخرى  مأ 

  االشخا ، الذيأ لديهم الصالحس  والمسئيلس  للقسام بأنمال التختسط والتيجس  واالشراف نلى أنشت  البنك  بصيرة مباشرة أو غسر مباشرة.

 هي اما يلي:م 2016ديسمبر   31في   للسن  المنتهس  سة  وأرصدة هلك المةامالت إن طب

أرصدة أعضاء مجلس اإلدارة وكبار المساهمين اآلخرين والشركات المنتسبة لهم و الصناديق االستثمارية المدارة من قبل  -أ 

 المجموعة :

 2016 التفاصيل

 بآالف الرياالت السعودية 

  تمويل

 1,126,699 بسع  جل

 16,376 مشارا  

  تعهدات والتزامات محتملة

 90,642 هةهدات والتزامات محتمل 

  ودائع

 84,728 هحت التلب

 2,611 حساب البالد )مضارب (

 5,750 أخرى

 أرصدة كبار موظفي اإلدارة والشركات المنتسبة لهم: -ب 

 2016 التفاصيل

 بآالف الرياالت السعودية 

  تمويل

 9,381 بسع بالتقسسط 

  ودائع

 5,707 هحت التلب

 5,326 حساب البالد )مضارب (
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  صناديق المجموعة االستثمارية: -ج 

 ديسمبر:    31 يمثل هذا البند أرصدة قايم  مع الصناديق االستثماري  للمجمين  اما في

 2016 التفاصيل

 بآالف الرياالت السعودية 

 196 ودايع الةمالا

 47,164 استثمارات

 اإليرادات والمصاريف: -د 

للسن  فسما يلي هحلساًل باإليرادات والمصاريف المتةلق  بالمةامالت مع األطراف ذات الةالق  والمدرج  في قايم  الدخل الميحدة 

 :م2016ديسمبر   31في   المنتهس 

 2016 التفاصيل

 بآالف الرياالت السعودية 

  اإليرادات

 39,699 التمييلالدخل مأ 

 626  دخل أهةاب ونميالت وأخرى، صافي

 11,790 صناديق البالد االستثماري  -دخل أهةاب ونميالت وأخرى، صافي 

  المصاريف

 16 حساب البالد )مضارب (

 11,054 مباني إيجارات

 5,480 مكافآت أنضاا مجلس اإلدارة

 

 لهم:أرصدة كبار موظفي اإلدارة والشركات المنتسبة 

 2016 التفاصيل

 بآالف الرياالت السعودية 

  اإليرادات

 100 الدخل مأ التمييل

  المصاريف

 16 حساب البالد )مضارب (

 

 

 

 فيما يلي بيان بإجمالي التعويض المدفوع لكبار موظفي اإلدارة خالل السنة:

 

 2016 التفاصيل

 بآالف الرياالت السعودية 

 96,905 مزايا ميظفسأ 
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 كفاية رأس المال

هتمثل أهداف المجمين  نند إدارة رأس المال في االلتزام بمتتلبات رأس المال الميضين  مأ قبل مؤسس  النقد الةربي السةيد  للحفاظ 

المجمين  بمراقب  وهقيم إدارة  ،نلى مقدرة المجمين  في االستمرار في أنمالها وفقا لمبدأ االستمراري  واالحتفاظ بقاندة رأسمالس  قيي 

 افاي  رأس المال واستخدام رأس المال النظامي.

هتتلب هةلسمات مؤسس  النقد الةربي السةيد  االحتفاظ بحد أدنى مأ رأس المال النظامي وأن هكين نسب  إجمالي رأس المال النظامي  

 .%8إلى الميجيدات المرجح  المخاطر نند أو هزيد نأ الحد األدنى المتفق نلس  وهي 

وبميجبها يتم قساس افاي  رأس  ،هراقب المجمين  افاي  رأس المال باستخدام النسب المقررة مأ قبل مؤسس  النقد الةربي السةيد 

م المال بمقارن  بنيد رأس المال المؤهل للمجمين  مع الميجيدات المدرج  في قايم  المراز المالي الميحدة وااللتزامات المحتمل  باستخدا

 مرجح  إلظهار مخاطرها النسبس .األرصدة ال

والتي سرى  3قامت مؤسس  النقد الةربي السةيد  بإصدار ارشادات وأطر نمل إلنادة هسكل  رأس المال حسب هيصسات لجن  بازل  

، هم احتساب الميجيدات المرجح  المخاطرة الميحدة الخاص  بالمجمين  3نمل لجن  بازل  ألطروفقًا و ،م2013يناير  1مفةيلها انتبارًا مأ 

 وإجمالي رأس المال والنسب ذات الصل  نلى أساس ميحد للمجمين .

ي  رأس الجدول التالي يلخص الراسزة األولى للمجمين  للميجيدات المرجح  المخاطر، رأس المال األساسي ورأس المال المساند ونسب  افا 

 المال:

 

 التفاصيل

 

2016 

 
 بآالف الرياالت السعودية

 42,831,321 الميجيدات المرجح  لمخاطر االيتمان

 4,340,692 الميجيدات المرجح  لمخاطر التشغسل

 991,676 الميجيدات المرجح  لمخاطر السيق

 48,163,689 إجمالي الركيزة األولى للموجودات المرجحة المخاطر

 7,320,805 المال األساسيرأس 

 2,532,325 رأس المال المساند

 9,853,130 إجمالي رأس المال األساسي ورأس المال المساند

  نسبة كفاية رأس المال

 %15.20 نسب  رأس المال األساسي

 %20.46 نسب  رأس المال األساسي ورأس المال والمساند

 

  وسائل التواصل مع المساهمين:

حر  البنك نلى هةزيز نالقت  مع المساهمسأ وااف  المستثمريأ والةمالا، وإيمانًا من  بمبدأ اإلفصاح والشفافس  وأهمس  انتالقًا مأ 

المةليمات للمستثمريأ يةتبر مجلس إدارة البنك الشفافس  مأ المبادئ الهام  للبنك التي يةمل نلى هتبسقها، وهي مأ مبادئ الحيام  

مل الةادل لةميم المساهمسأ وهحديد مسؤولس  مجلس اإلدارة هجاه البنك ومساهمس ، ويّتبع البنك في هذا التي هةمل نلى ضمان التةا

ليايح و مةايسر وإرشادات مؤسس  النقد الةربي السةيد  وهسئ  السيق المالس  وهيصسات لجن  بازل حيل حيام  الشراات، ويقيم البنك 

ل  ضمأ التقرير السني  والقيايم المالس  الميجزة المنشيرة في الصحف المحلس ، ونلى بتقديم مةليمات شامل  نأ ااف  أنشتت  وأنما

اذلك ييلي البنك  ،( الذ  يحتي  نلى مةليمات وأخبار إضافس  نأ البنكwww.bankalbilad.comميقع هداول وميقع البنك اإللكتروني )

السنيي  التي هناقش  الةام يشجع مساهمي البنك لحضير اجتمانات الجمةس  ة مأ قبل مساهمس  والرد نلسها، ولالستفسارات الياردأهمس  

 أنمال البنك.

 

http://www.bankalbilad.com/
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  في فئة األسهم ذات األحقية في التصويتالمصالح  

مجلنننننس اإلدارة الُمصننننندر وابنننننار ال هيجنننند أيننننن  مصنننننلح  فننننني فئننننن  األسننننهم ذات األحقسننننن  فننننني التصنننننييت هةنننننيد ألشننننخا  )نننننندا أنضننننناا 

 التنفسذيسأ وأزواجهم وأوالدهم القصر( ابلغيا البنك بتلك الحقيق.

  

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

التنننننازل نننننأ أ  رواهننننب أو نضنننناا مجلننننس اإلدارة أو ابننننار التنفسننننذيسأ يننننتم بميجبنننن  أال هيجنننند أينننن  هرهسبننننات أو اهفاقننننات مننننع أ  مننننأ  -

 .مكافآت أو هةييضات

 يتم بميجب  التنازل نأ حقيق في األرباح. ال هيجد أي  هرهسبات أو اهفاقات مع أ  مأ المساهمسأ -

 

 )ماليين الرياالت السعودية (                                                                                                     المدفوعات النظامية المستحقة:

 2016 التفاصيل

 25.0 (1الزااة الشرنس   )

 6.2 (2المؤسس  الةام  للتأمسنات االجتمانس  )

 

م، ويننتم دفننع الزانناة 2017م، خننالل الربننع األول مننأ الةننام 2016الزانني  للةننام المننالي سننيف يقنندم البنننك اإلقننرار  –الزانناة الشننرنس   -1

 ملسين ريال( مع اإلقرار الزاي . 20.6: 2015ملسين ريال ) 25م، والمقدرة بمبلغ 2016المستحق  للةام المالي 

ملسنين رينال( ينتم دفةهنا خنالل شنهر  6.8:  2015ملسين ريال ) 6.2المستحقات للمؤسس  الةام  للتأمسنات االجتمانس  والمقدرة بمبلغ  -2

 م. 2017يناير 

 

  الزكاة:

، خالل الةام م2015حتى  م2006قدم البنك إقراراه  الزايي  إلى الهسئ  الةام  للزااة والدخل وسدد الزااة نأ السنيات المالس  مأ 

ملسين ريال سةيد  بشان الربط الزاي  للةام، نلمًا بان البنك قدم انتراض  نلى ذلك  58قام البنك بدفع فروقات زايي  بمبلغ وقدرة   الحالي

 المظالم .   لدى دييان

واإلجراا الذ  قامت ب   الزايي  ط، وقام البنك باالنتراض نلى هذه الربيم2014حتى  م2007استلم البنك الربيط الزايي  نأ األنيام مأ 

 المختص  .   الهسئ  الةام  للزااة والدخل، وال زالت هذه االنتراضات منظيرة لدى اللجان

 والدخل بةد.  مأ قبل الهسئ  الةام  للزااة م2016و  م2015 يلم يتم إجراا الربط الزاي  لةام

 

 : والسعودة الموارد البشرية

بالبنك بلغت نسب  السةيدة وم، 2015ميظف بنهاي  نام  3,499ميظف ، مقارن  بن 3,441 بلغ ندد الةاملسأ بالبنك م 2016نام  نهاي  في

 .%مأ اجمالي الميظفسأ83م 2016بنهاي  نام اما هي 

، حسال وهتييرها المؤهل استقتاب الكفااات بم  2016ارد البشري  خالل نام يقتاع الم ، استمرإيمانا مأ البنك بأهمس  رأس المال البشر و 

 .ودورات هتييري  لةميم ميظفس  إنداد وهنفسذ دورات هدريبس  متخصص  للميظفسأ الجدد مأ خريجي الجامةات والمةاهد اإلداري  هم

مةايسر قتاع الميارد البشري  مأ خالل إداراه  المختص  هتبسق بع يت  وفرص  هدريبس ،  3,259الفر  التدريبس  لميظفي البنك  هابلغ ندد اما

 احترافس  وأخالقس  نالس .

  :مكافأة نهاية الخدمة

ينتم احتسناب المكافنآت المسنتحق  لمنيظفي البنننك ننند انتهناا خندماههم طبًقنا لنظنام الةمننل السنةيد  وهندرج ضنمأ المتليبنات االخنرى فنني 

 قايم  المراز المالي الميحدة.
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 برنامج اسهم الموظفين: 

امج ( مةتمد مأ قبل مؤسس  النقد الةربي السةيد  نأسهم ) البر منح يقدم البنك لميظفس  المؤهلسأ برامج هحفسزي  مدفين  نلى أساس

 وبميجب شروط هذا البرنامج، يمنح البنك الميظفسأ المؤهلسأ أسهم سستم االحتفاظ بها اجزا مأ مكافآههم السنيي .

امج نلى مدى الفترة التي يتم خاللها نويتم إثبات هكلف  البر امج نلى أساس القسم  الةادل  في هاريخ منح االسهمنالبر اف  هذهقاس هكل 

 اليفاا بشرط الخدم  والتي هنتهي بالتاريخ الذ  يستحق فس  الميظفين المةنسين منح األسهم ) هاريخ االستحقاق (. 

المدى الذ  انتهت  –امج بتاريخ إنداد ال قيايم مالس  حتى هاريخ االستحقاق نالبر االتي يتم احتسابها بميجب هذ –هظهر المصاريف التراامس   

إلس  فترة االستحقاق، وأفضل هقديرات البنك لةدد األسهم التي سستم منحها في نهاي  المتاف. يمثل المبلغ المحمل أو المقسد نلى قايم  

الدخل الميحدة لسن  ما، الحرا  في المصاريف التراامس  المثبت  في بداي  ونهاي  هلك السن . يقيم البنك، بةد الحصيل نلى ميافق  

مؤسس  النقد الةربي السةيد ، بإبرام اهفاقس  مع طرف ثالال محايد لالحتفاظ باألسهم المةنس  في البرنامج باإلضاف  للمزايا المستحق  

 . الممسزات الهام  للبرنامج هي اما يلي:لهذه االسهم

 

 التفاصيل 2016

 تاريخ المنح 2016يينسي  21

 2017يناير  ٪1 25

 2018يناير  ٪1 25

 2019يناير  ٪1 50

 تاريخ االستحقاق

 بتاريخ المنح عدد األسهم الممنوحة  483,477

 سعر السهم بتاريخ المنح )بالريال السعودي( 24.07

 األسهم الممنوحة بتاريخ المنح )بآالف الرياالت السعودية (قيمة  11,637

 فترة االستحقاق سنيات 3

 شرط المنح إامال فترة الخدم 

 طريقة السداد أسهم

  

 فيما يلي بيانًا بالحركة في عدد األسهم، لبرنامج أسهم الموظفين، خالل السنة: 2016

 في بداية السنة 1,129,439

 الممنوحة خالل السنةاألسهم  483,477

 متنازل عنها (332,598)

 تم صرفها (457,672)

 في نهاية السنة 822,646

 هم منح هذه األسهم بشرط أساسي وهي إامال فترة الخدم  وغسر مرهبت  بظروف السيق.

 الحوكمة والشفافية

التييننل، ويننثمأ دور نظننام حيامنن  فةننال فنني هحقسننق النمنني يلتننزم مجلننس إدارة بنننك الننبالد بتقننديم قسمنن  متنامسنن  للمسنناهمسأ نلننى المنندى 

 المستدام، ويتحقق ذلك مأ خالل صساغ  األهداف االستراهسجس  وهرجمتها إلى برامج نمل ماليمن ، والةمنل نلنى هحقسقهنا منع االلتنزام بمةنايسر

 الشفافس  واإلفصاح.

وادرااننًا  (CMA( وهسئنن  السننيق المالسنن  )SAMAد الةربنني السننةيد  )بننناا نلننى متتلبننات وقننرارات الجهننات الرقابسنن  متمثلنن  فنني مؤسسنن  النقنن 

فقند هنم انتمناد وثنايق الحيامن  للبننك ومنأ ضنمنها دلسنل الحيامن  وملحقن   وايماننًا منأ مجلنس ادارة البننك وادارهن  التنفسذين  بأهمسن  الحيامن ،

يايح ومبنادئ الحيامن   واافن  القيانند الصنادرة ننأ الجهنات ومجمين  مأ السساسنات ذات الةالقن ، بمنا يتيافنق منع منا ورد بنظنام الشنراات ولن

 الرقابس  والتنظسمس  ذات الصل  واذلك النظام االساس للبنك.

حيامنن  البنننك هنني قياننند لقسننادة البنننك وهيجسهنن  هشننتمل نلننى  لسننات لتنظننسم الةالقنن  بننسأ مجلننس االدارة واالدارة التنفسذينن  والمسنناهمسأ 

سنق قيانند واجنرااات خاصن  لتسنهسل نملسن  اهخناذ القنرارات واضنفاا طنابع الشنفافس  نلسهنا بغنرض حماين  حقنيق واصحاب المصالح حسال يتم هتب

 .المساهمسأ واصحاب المصالح وهحقسق الةدال  والشفافس  في المالس  وبسئ  االنمال
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ختلفن  المةنسن  بمنا فني ذلنك  المسناهمسأ ُهبنى حيام  البننك نلنى أسناس المةاملن  الةادلن  القايمن  نلنى المسناواة بنسأ مصنالح األطنراف الم

)بما فسها الجهات الرقابسن  والتنظسمسن (، واافن  نناصنر المجتمنع، ويشندد مجلنس اإلدارة واإلدارة  واإلدارة والةمالا والميرديأ والجهات الحكيمس 

  والرقابنن  الفةالنن  وهحقسننق األداا المهننني التنفسذين  نلننى ضننرورة االلتننزام بضننيابط الحيامن  ايسننسل  فةالنن  لتتننيير مفنناهسم الشنفافس  والنزاهنن

 الرفسننع. ممننا يةننزز ثقنن  أصننحاب المصننالح سننالفي الننذار محلسننا  وإقلسمسننًا ودولسننا. وييضننح هننذا التقريننر منندى التننزام البنننك بأحكننام وشننروط حيامنن 

 الشراات. 

ةام   حسب األحيال للتةديالت والتحديثات التني همنت م انتماد مجلس إدارة البنك  والجمةس  ال2016مأ أبرز ما هم في هذا الصدد خالل الةام 

ات نلى وثايق الحيام  مأ ليايح وسساسات وأدل ، فضاًل نأ اليثايق والسساسات المكمل  لها بما يتفق مع أحدث القياند النياردة بنظنام الشنرا

التحنديال االول منارس  -ك الصنادر منأ مؤسسن  النقند واليح  حيام  الشراات الصادرة مأ هسئ  السيق المالس  والمبادئ الريسس  لحيام  البنني

، وغسرها مأ القياند ذات الصل ، ويقيم المجلس ولجان  بشكل مستمر بمتابة  االدارة التنفسذي  للتأاد مأ التزامهنا بتتبسنق جمسنع منا  -م 2014

 نص نلس  بتلك الليايح والسساسات والقياند بشكل دايم وفةال.

 

 االلتزام بالئحة حوكمة الشركات  

م المةدلنن  بقننرار مجلننس هسئنن  2006-11-12يةمننل مجلننس إدارة البنننك وفقننًا لاليحنن  حيامنن  الشننراات الصننادرة مننأ هسئنن  السننيق المالسنن  بتنناريخ 

التحنديال  -بني السنةيد   م، باإلضاف  إلنى المبنادئ الريسسن  لحكيمن  البننيك الصنادر منأ مؤسسن  النقند الةر2010-3-16السيق المالس  بتاريخ 

 م ،  واذلك  دلسل الحيام  لبنك البالد وملحق  وسساساه  وااف  وثايق .0142االول مارس 

 وقد التزم البنك بتطبيق كافة بنود الئحة حوكمة الشركات سالفة الذكر الصادرة من هيئة السوق المالية باستثناء البنود التالية:

 المادة الفقرة الفقرة اسباب عدم التطبيق 

ال هنتبق المادة نلى 

بنك البالد اذ ال يمكأ 

للبنك إلزام 

المستثمريأ ذو  

 الصف  االنتباري  بذلك

يجب نلى المستثمريأ مأ األشخا  ذو  الصف  االنتباري  الذيأ يتصرفين 

مثل صناديق االستثمار اإلفصاح نأ سساساههم في التصييت  –بالنساب  نأ غسرهم 

هقاريرهم السنيي ، واذلك اإلفصاح نأ اسفس  التةامل مع وهصييتهم الفةلي في 

أ  هضارب جيهر  للمصالح قد يؤثر نلى ممارس  الحقيق األساسس  الخاص  

 باستثماراههم.

 د
 السادسة

 )حقوق التصويت(

ال هنتبق المادة نلى 

بنك البالد اذ ال ييجد 

اشخا  ذو  صف  

 انتباري 

ال يجيز للشخص ذو  الصف  االنتباري  الذ  يحق ل  بحسب نظام الشرا  هةسسأ 

التصييت نلى اختسار األنضاا اآلخريأ في مجلس  –ممثلسأ ل  في مجلس اإلدارة 

 اإلدارة 

 ط

 الثانية عشرة

)تكوين مجلس 

 اإلدارة(
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 اقرارات مجلس اإلدارة

 إن مجلس إدارة البنك يؤاد ما يلي:

 الحسابات أندت بالشكل الصحسح.أن سجالت  -

 أن نظام الرقاب  الداخلس  أند نلى أسس سلسم  و نفذ بفانلس . -

 أن  ال ييجد أ  شك يذار في قدرة البنك نلى مياصل  نشاط . -

 

 تقرير مراجعو حسابات البنك

 الةام المالي الحالي.قدم مراجةي حسابات البنك هقرير مراجة  غسر متحفظ حيل القيايم المالس  الميحدة للبنك نأ 

 

  مراجعو الحسابات الخارجيون:

م، هم هةسسأ السادة/ مكتب برايس واهر هاوس ايبر 2016أبريل  11هن الميافق 1437رجب  04في اجتماع الجمةس  الةام  المنةقدة بتاريخ 

م، فسيف يتم هةسسأ 2017ب  للةام م، أما بالنس2016ومكتب ارنست ويينغ وشرااهم امراجةي حسابات خارجسسأ للبنك للةام المالي 

 م، بإذن الل . 2017مراجةي الحسابات في اجتماع الجمةس  الةام  المقرر نقدها في متلع الربع الثاني 

 

 

 الحرمسأ برفع أسمى  يات الشكر والتقدير لمقام خادم المجمين في الختام يتشرف مجلس اإلدارة والريسس التنفسذ  وااف  منسيبي 

ولي محمد بأ نايف بأ نبدالةزيز  ل سةيد  األمسر الملكي السمي صاحب إلىو  -الل  حفظ  -سلمان بأ نبدالةزيز  ل سةيد الملك الشريفسأ

ولي  صاحب السمي الملكي األمسر محمد بأ سلمان بأ نبدالةزيز إلى، و –حفظ  الل   -وزير الداخلس  النايب االول لريسس مجلس اليزراا الةهد

 ومؤسس  واالستثمارالمالس  ووزارة التجارة  ليزارة والشكر ميصيل –حفظ  الل    النايب الثاني لريسس مجلس اليزراا وزير الدفاعالةهد  ولي

 .وهشجسع ودنم نين مأ المالس  والمؤسسات البنيك قتاع يلقاه لما المالس  السيق وهسئ  السةيد  الةربي النقد

سفراا وسفسرات البالد الغالس . اما يشكر  وثقتهم دنمهم وهقديره لكاف  مساهمي البنك ونمالي  نلىيسر المجلس أن يةرب نأ شكره  اما

 .وأهداف  المنشيدة البنك أغراض وهحقسق األداا وهحسسأ هتيير أجل مأ والمخلص الدايب نلى جهدهم


