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 بنك البالد

 )شركة مساهمة سعودية(
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 السادة: مساهمي بنك البالد

 السالم عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

أن يقدم لمساهمي بنك البالد التقرير السنوي عن أداء البنك وأنشطتت  الريسسطسل للسطنل المالسطل المنتفسطل  طي  اإلدارةيسر مجلس 

 .  م2015ديسمبر  31
 

 :النتائج التشغيلية

، ويرجع سبب هذا م2014% عن العام 8.8وذلك بانخفاض بلغ  م،2015ملسون ريال سعودي للعام  788بلغ صا ي دخل السنل 

المخصصات  ملسون ريال جاء ذلك نتسجل للزيادة  ي 1,506% لتبلغ 22زيادة اجمالي مصاريف العملسات بنسبل  إلى االنخفاض

رواتب ومزايا الموظفسن، و ي مقابل ذلك زاد اجمالي دخل لمحفظل التمويل و االستثمار وكذلك  ي بند مصاريف المجنبل 

 ي صا ي دخل محفظل الموجودات االستثماريل والتمويلسل للنمو ل ملسون ريال وذلك نتسج 2,295 % لتبلغ9.4العملسات بنسبل 

 ملسون ريال. 1,162% لتصل إلي 14.1حسث بلغ 

 

   

  :المركز المالي

عن العام  13.2%ملسون ريال سعودي، وقد مّثل ذلك ارتفاعا بنسبل  51,220مبلغ  م،2015بلغت موجودات البنك بنفايل عام 

  5,456بمبلغ  ملسون ريال سعودي، مسجلل ارتفاعا   42,179الماضي، وارتفعت ودايع العمالء بنفايل العام الحالي حسث بلغت 

 34,255 إلى م،2015% كما ارتفع صا ي محفظل التمويل بنفايل عام 14.9ملسون ريال سعودي عن العام السابق بارتفاع قدرة 

 %.20.8ملسون ريال سعودي للعام السابق أي بارتفاع قدره   28,355بط ملسون ريال سعودي مقارنل 
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  :حقوق المساهمين

ملسون ريال سعودي كما  ي  5,891ملسون ريال سعودي مقارنل بمبلغ  6,442 مبلغ م،2015بلغت حقوق المساهمسن بنفايل عام 

ملسون سفم، كما بلغ معدل كفايل رأس المال بنفايل عام  500، وقد بلغ عدد األسفم العاديل المصدرة حوالي م2014نفايل عام 

% 1.6على متوسط الموجودات بلغ  هذا وقد حقق البنك عايدا   .%8%مقارنل بالحد األدنى المتلوب وهو 15.9نسبل  م،2015

 ريال للسفم الواحد. 1.58لغت ربحسل السفم % وب12.8 ي حسن بلغ العايد على متوسط حقوق المساهمسن 
 

    

 :2015ديسمبر  31كما في  المالية  المجموعةلنتائج فيما يلي ملخص 

2015 

 بآالف الرياالت السعودية

 قطاع األفراد

 )التجزئة(

قطاع 

 الشركات

 

قطاع 

 الخزينة

 

قطاع خدمات 

االستثمار 

 والوساطة

 أخرى

 

 اإلجمالي

 

 51,220,410 1,595,818 430,947 10,582,126 22,793,027 15,818,492 إجمالي الموجودات

 94,994 25,825 2,221 57 148 66,743 مصاريف رأسمالسل

 44,778,171 1,028,306 148,753 1,338,161 11,032,401 31,230,550 إجمالي المتلوبات

صا ي الدخل من الموجودات االستثماريل 

 والتمويلسل
441,269 592,337 84,837 902 43,049 1,162,394 

 1,132,226 34,830 72,295 94,401 135,516 795,184 دخل أتعاب وعموالت وأخرى، صا ي 

 2,294,620 77,879 73,197 179,238 727,853 1,236,453 إجمالي دخل العملسات

 78,693 - - - 12,916 65,777 مخصص انخفاض خساير التمويل، صا ي

 13,108 13,108 - - - - االستثمارات المتاحل للبسعمخصص انخفاض 

 101,187 - 1,449 1,085 5,436 93,217 استفالك

 1,506,197 14,902 46,732 49,541 284,049 1,110,973 إجمالي مصاريف العملسات

 788,423 62,977 26,465 129,697 443,804 125,480 صا ي دخل السنل

على القوايم المالسل للبنك و شركات  التابعل وهي شركل البالد لالستثمار وشركل البالد العقاريل و يشار إلسفم مجتمعسن بط  تشمل القوايم المالسل الموحدة

 "المجموعل".
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  :الخطط والتوقعات المستقبلية

سجسل للخمطس اسطترات كسب المزيد من الحصل السوقسل وذلك مطن خطالل ختطل إلىاعتمد بنك البالد سساسل نمو واستراتسجسل تفدف 

أداء أ ضطل وإرطراء  إلطىالبنطك  طي وضطع نفطح للحوكمطل والشطفا سل علطى جمسطع األنشطتل التطي تط دي  اعتمطد. وقطد سنوات القادمطل

بعططسن االعتبططار تتططورات السططوق ومتتلبططات  لتجربططل العمسططل، مططن خططالل العديططد مططن المبططادرات التططي تعططزز العملسططات  ططي البنططك،  خططذة  

كمططا تفططدف هططذه المبططادرات االسططتراتسجسل لططدعم العمططالء الحططالسسن والمسططتقبلسسن للبنططك وتفططدف االسططتراتسجسل  الجفططات التنظسمسططل،

معطايسر  السطوقسل ور طعالنمطو األقصطى وزيطادة الحصطل  إلطىستفادة من الفر  المتاحل  ي األسواق الحالسل للوصول الالمعتمدة ل

الجططودة للخططدمات المقدمططل بتططر  منتجططات وخططدمات جديططدة وتتططوير البنسططل التحتسططل مططع األخططذ بعططسن االعتبططار التوقعططات االقتصططاديل 

كمطا يتوقطع البنطك مسطتقبال  مواصطلل النمطو  .على الطرمم مطن تزايطد المنا سطل  طي السطوقالعربسل السعوديل والتجاريل  ي المملكل 

 الجديططدة وتتططوير أنشطتت   ططي مجططال الخطدمات البنكسططل لر ططراد والشطركات ومططر  عططدد مطن المنتجططات تاعلطى مسططتوى جمسطع القتاعطط

البنطك لزيطادة توسطع  وانتشطاره مطن خطالل  يتمط كمطا والتي سوف يكون لفا األرر  ي تحقسق االهداف وتعزيطز قاعطدة عمطالء البنطك. 

، ور طع مسطتوى رضطا السطوقسل خطالل العطام القطادم حصطت  تعزيطزلة الجديطدونقطا  البسطع  لطيالصطرف اآ ةواجفطزعدد مطن الفطروع  زيادة

، وعلططى الططرمم مططن التغسططرات والتحططديات  ططي االيططرادات وتوسططسع وتنويططع المحفظططل االسططتثماريل ق نمططوا  سططتحق إلططىإضططا ل  العمططالء.

االقتصاديل وعوامل المنا سل الداخلسل والخارجسل التي حطدرت العطام الماضطي  طلن البنطك قطد سطاند العمطالء بوعمطالفم وحقطق النمطو 

خطالل  المخامر وسوف يستمر بفذا النفح لما يحقق األهداف الومنسطل العلسطا ومطن إدارة ي أعمال  و ق أعلى مقايسس وممارسات 

 مبدأ الشراكل مع العمالء وبناء عالقات استراتسجسل مويلل األجل. 

 التوسع بالخدمات البنكية:

، كما تم  ي مختلف انحاء المملكل  رعا  120 روع جديدة لبنك البالد لسبلغ عدد الفروع العاملل  4تم ا تتا   م،2015 ي العام 

عدد  بلغ ي مجال البنكسل االلكترونسل وم. 2015مركزا  بنفايل عام  171عدد المراكز  لسصلمراكز  للحواالت )إنجاز(  13إضا ل عدد 

لسبلغ عددها  م،2015لنقا  البسع خالل العام  جفازا   1,564. كما تم إضا ل  ا  جفاز 914عدد  م،2015االجفزة العاملل  ي نفايل 

 .م2015بنفايل عام  جفازا   4,254

 

  

 مقارنات مالية:

 )بماليسن  الرياالت السعوديل(                                        تحلسل ألهم بنود قايمل المركز المالي الموحدة: سما يلي  ( أ
 

 2015 2014 2013 2012 2011 

 951 1,537 1,667 2,635 2,949 االستثمارات، صا ي

 13,780 18,256 23,415 28,355 34,255 التمويل، صا ي

 27,727 29,778 36,323 45,230 51,220 إجمالي األصول

 23,038 23,742 29,108 36,724 42,179 ودايع العمالء

 24,311 25,407 31,222 39,339 44,778 إجمالي المتلوبات

 3,416 4,371 5,101 5,891 6,442 إجمالي حقوق الملكسل
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 )بماليسن  الرياالت السعوديل(                                                       سما يلي تحلسل ألهم بنود قايمل الدخل الموحدة: ( ب

 2015 2014 2013 2012 2011 

 703 840 947 1,019 1,162 صا ي الدخل من الموجودات االستثماريل والتمويلسل

 458 645 666 719 779 دخل أتعاب وعموالت، صا ي 

 189 234 245 293 317 صا يمكاسب تحويل عمالت أجنبسل، 

 1,374 1,737 1,917 2,097 2,295 إجمالي دخل العملسات

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

 - - - - 13 مخصص انخفاض االستثمارات المتاحل للبسع

 252 275 175 (8) 79 مخصص / )عكس مخصص( انخفاض التمويل، صا ي)

 1,044 1,168 1,188 1,233 1,506 إجمالي مصاريف العملسات

 - 373 - - - مكاسب مسر تشغسلسل 

 330 942 729 864 788 صا ي الدخل للسنل 

 

  -:ةالتابعالبنك والشركات  إليراداتالتحليل الجغرافي 

 )بماليسن الرياالت السعوديل(                                                                    تحلسل إلجمالي اإليرادات حسب المنامق   

 اإلجمالي الشرقية الغربية الوسطى 

 2,295 213 346 1,736 2015 لعامإجمالي اإليرادات 

تتحقق معظم إيرادات البنك وشركات  التابعل بشكل ريسسي من نشامات  داخل المملكل العربسل السعوديل، وال يوجد للبنك أيل 

 م سسات تابعل تعمل خارج المملكل العربسل السعوديل. روع أو شركات أو 
 

 :المخاطر الحالية والمستقبلية

 إدارةمخامر حالسل ومستقبلسل، وهي جزء أساسي من مبسعل أعمال البنك، وتتم مراقبل و إلىيتعرض البنك من خالل أنشتت  

مخامر االيتمان ومخامر السوق ومخامر العملسات وأمن  إدارةالمخامر بالبنك والمسئولل عن  إدارة قتاع هذه المخامر من خالل

متتلبات لجن  بازل، وحوكمل تقنسل المعلومات، وقد ورد وصف كامل لفذه المخامر باإليضاحات المر قل ب و االلتزامالمعلومات، 

 :يلي يتلخص اهمفا  سما .اإلدارةلتقرير مجلس  مكمالباعتبارها  30 إلى 28بالقوايم المالسل الموحدة من 

وتحقسطق التتبسقطات  المخطامر إدارة لنظطام تحقسطق الفعالسطل  طي يسطاهم بمطا العمطل م،2015 العطام خطالل المخطامر إدارةقتطاع  واصل

 يعتمطدو .المتوقعطل والمخطامر العايد بسن ماليما   توازنا   تحقق للبنك المصر سل أنشتل األعمال من أن والتوكد السلسمل والممارسات

 ومراقبطل قسطاس وعملسطات التنظسمطي والفسكطل المخطامر دارةإل السطلسمل المبطاد  هطي ركايز رالرل على المخامر إدارة قتاععمل  إمار

 المخطامر إدارة قتاع أن وظسفل كما .المخامر لتلك مقبول مستوى على الحفاظ لضمان المصر سل مع األنشتل تتفق التي المخامر

وتعلسمطات  السطعودي العربطي النقطد م سسطل وإرشطادات على تعلسمات بناء   وذلك عن قتاعات األعمال بالبنك، ومنفصلل مستقلل

منفصلل عطن قتاعطات  إدارةأنفا  على المخامر إدارة وظسفل المخامر وحدد إدارةو وقساس لتحديد عمل ُأمر البنك مور حسث لجنل بازل،

السطسولل  ومخطامر االيتمطان مثطل مخطامر المصطر سل المخطامر مطن مختلفطل أنطواع المصطر سل المخطامر إدارة عملسطل االعمطال، وتشطمل

 طي  التغسطرات مطع تتطوايم لكطي المخطامر إدارة ونظطم سساسطات دوري بشطكل كمطا يراجطع البنطك .السطوق ومخطامر العملسطات ومخطامر

 .الممارسات المصر سل الدولسل أ ضل إلى والمنتجات للتوصل األسواق

 خطالل مطن االيتمان معرض لمخامر البنك أن حسث البنك، التي يتحملفا المخامرمن أهم  االيتمان مخامر تعد :االئتمان مخاطر (أ 

و قطا   واحطدة منظومطل تحطت تعمطل متعطددة وحطدات إلطى ينقسطم مخطامر االيتمطان التمويلسطل و االسطتثماريل وعمطل أنشطتت 

  .االيتمانسل المعتمدة واإلجراءات للسساسات
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 درجل قسطاس أقصى إلى الوصول لغرض االيتمان مخامر درجل قساس على البنك يعمل: االئتمانية المخاطر درجة قياس 

 تقسطسم معطد مطن قبطل نظطام الطبالد بنطك البنطك، ويسطتخدم لفطا يتعرض التي االيتمانسل المخامر درجل ونوعسل لتحديد كمسل

 وذلطك ر سل الخاصلالشركات وعمالء المص لعمالء االيتمانسل المخامر الداخلي لدرجل التقسسم  ي للمساعدة موديز شركل

 مطرق التعثطر، ويسطعى البنطك دومطا لتتطوير عطن الناتجطل والخسطاير تعثرهطا، المحتمطل وحجم المبالغ التعثر، احتمالسل لقساس

لتقسطسم  عمطالء الشطركات  حسطث لطدى البنطك نمطاذج تقسطسم مطن خطالل نظطام مطوديز للعمطالء المخطامر لدرجطل الطداخلي التقسطسم

 أكثطر تقسطسم إلعتطاء وذلطك الشطركات لعمطالء -النموذج  بخالف المالءة المالسل العالسل يالمتوستل والصغسرة والعمالء ذو

 وعدالل، كما أن البنك بصدد االنتفاء من إعداد وتتوير قساس درجل مخامر االيتمان للعمالء األ راد  دقل

 الحطدود إلطى االيتمانسطل  المخطامر مطرق للتخفسطف مطن درجطل عطدة بلتبطاع البنطك يقطوم :االئتماان مخااطر وضاوابط مخففاات

 العمسطل بسطداد قسطام إمكانسطل لقسطاس المسطتقبلسل للبسانطات تحلسلسطل دراسطات عمطل التطرق هطو أهطم ومطن المقبولطل،

أو مطن خطالل  البنطك  طي تنفسطذيسن أعضطاء مكونطل مطن ايتمانسطل لجطان عطدة خطالل مطن االيتمانسطل الموا قطل وتتم االلتزامات،

 جفطل لكطل االيتمانسطل وحجطم التسطفسالت االيتمانسطل المخطامر درجطل مطع يتناسطب وبمطا اإلدارةلجطان علطى مسطتوى مجلطس 

 البنطك توجط  ويكون لذلك دعت الحاجل ما متى التسفسالت لقاء ضمانات باستسفاء البنك ذلك يقوم إلى إضا ل .صالحسل

 لقطاء البنطك  طي القايمطل الضطمانات أشطكال تتنوع حسث .للتنفسذ وقابلسل واألكثر نظامسل سسولل األكثر الضمانات إلى عادة

لصطال  البنطك أو  واألصطول االسطتثمارات بعط  علطى الطرهن النقطدي، الغتطاء :المثطال علطى سطبسل االيتمانسطل التسطفسالت

 أو مالسطل كفالطل كانطت سواء التسفسالت لقاء كفالل وجود نسل،والسك التجاريل العقاريل األصول بع  على الرهن / التحفظ

   تتضطمنسطأسطاس بطرامح تمويل علطى بنطاء يكطون بطاأل راد الخطا  التمويطل بطون مطن  علمطا   رالطث. كفالطل مطرف أو شخصطسل

 توا طق مطن والتوكطد ايتمطاني بالمحفظطل االيتمانسطل تركطز وجود العمل على عدم مراعاة يتم كما .للبنك راتب العمسل تحويل

 .معسن نشا ((قتاع  أو معسنل جفل مع للتعرض سواء الشون بفذا المقررة الضوابط مع التعرض االيتماني حجم

 الشركات والمصر سل الخاصطل  عمالء لجمسع شاملل للوضع المالي وااليتماني ايتمانسل مراجعل عمل يتم: والتقارير الرقابة

اسطتمرار وضطع نشطا  العمسطل واحتساجط  التمطويلي وحسطن سطسر العالقطل للتوكطد مطن  سطنوي بشطكل تمويل على الحاصلسن

 الطذين الشطركات عمالءو .العام مدار على للعمالء متكررة تتضمن تقارير زيارات مراجعل بوعمال للقسام االيتمانسل باإلضا ل

خاصطل  مراقبطل تطاجونيح الطذين العمطالء قايمطل ضطمن اعتبطارهم وتصطنسففم يطتم مرتفعطل ايتمانسطل مخامر معدالت يحملون

 بشطكل االيتمطاني هطذا التعطرض تقلطسص لتخفسطف وحطذر دقسطق بشطكل االيتمطاني التعطرض هطذا ومتابعطل مراقبطل حسث يتم

 تسطفسالت ايتمانسطل ألمطراض الحاصطلسن علطى األ طراد عمطالء محفظطل متابعطل ويطتم سطلسم وذلطك بشطكل نصطف سطنوي،

 .حطده علطى شطريحل لكطل المحفظطل لفطذه المقطررة تقسسم للمعايسر خالل من شامل أساس على ايتمان وبتاقات استفالكسل

 الدولسطل IFRS المالسطل للمعطايسر و قطا   المالسطل وذلطك البنطك وقوايم سجالت  ي ايتمانسل مخصصات باحتساب البنك يقوم

تلطك  بعمطل القسطام وجطوب علطى تطدل م شطرات وجطود عنطد منفطا خسطاير المحتمطل تحقسطق للحسطابات علسفطا المتعطارف

 البنطك يقطوم االسطتثمارات، كمطا األصطول أو هطذه مطن المتوقعطل النقديطل التطد قات علطى تط رر قطد والتطي المخصصطات،

 مطن واإلشطراف للمراجعطل وذلطك االيتمانسطل للتركطزات علطى تحلسطل محتويطا   البنك محفظل لوضع شامل شفري تقرير بلعداد

 .بالبنك اإلدارة العلسا قبل

 إلىالتذبذب  ي األسعار مالبا  ما ي دي أن تتعرض معظم اعمال البنوك لمخامر السوق، وذلك حسث  :مخاطر السوق 

أن التذبذب المفاجئ والمرتفع  ي  إلىخساير بالنسبل للبنك، هذا باإلضا ل أو نتايح ايجابسل أو سلبسل ينتح عنفا اربا  

ريسسسل من مخامر  مخامروهناك البنك التمويلسل.  بنك وكذلك قدرةاألسعار قد ي رر على السسولل الموجودة لدى ال

تعرف مخامر معدل العايد أو مخامر مخاطر معدل العائد أو مخاطر معدل الربح:  -السوق يتعرض لفا البنك وهي كالتالي:

ايد  ي السوق، ومالبا  ما تحدث ور العاسعامعدل الرب  بونفا التورسر المحتمل على ربحسل البنك نتسجل التغسرات  ي 

مخاطر العمالت و ، أو بسبب المصدر / اسباب معسنل للمقترض.عموماإما بسبب تحركات السوق  االسعارالتغسرات  ي 
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مخاطر و وهو الختر الناتح عن تورسر التقلبات  ي أسعار الصرف للعمالت على مراكز العمالت الموجودة بالبنك. األجنبية:

وهي المخامر الناتجل عن التقلبات  ي أسعار االسفم وبالتالي التورسر على ربحسل البنك وحقوق ألسهم: االستثمار في ا

ومراقبل التعرض لمخامر السوق بفدف  إدارةمخامر السوق للبنك هو  إدارةوبشكل عام  لن الفدف من  المساهمسن.

وتنقسم مصادر لمخامر المقبولل للبنك، ومستوى اضمن حدود السساسات المعتمدة لمخامر السوق  العوايدزيادة 

وينشو التعرض لمخامر السوق  ي محفظل المتاجرة بالعمالت  محا ظ المتاجرة:: إلىلبنك لالتعرض لمخامر السوق 

وينشو التعرض  محا ظ لغسر امراض المتاجرة:و االجنبسل بسبب تلبسل متتلبات البنك وعمالي  من العمالت االجنبسل.

المحا ظ لغسر امراض المتاجرة  ي المقام االول بسبب عدم متابقل الموجودات وتواريخ استحقاقفا لمخامر السوق  ي 

 مع تواريخ استحقاق المتلوبات وتورسر التغسر  ي االسعار مع تنفسذ عملسات إعادة االستثمار.

معسن أو بنك  بصفل عامل يتعتبر مخامر السسولل من أهم المخامر التي قد يتعرض لفا القتاع المصر  :مخاطر السيولة  (ب 

، وتوخذ بعسن االعتبار احتمالسل عدم قدرة البنك على تلبسل متتلبات التمويل بتكلفل معقولل )مخامر تمويل بصفل خاصل

السسولل(، أو عدم القدرة على تصفسل مراكزه بالسرعل المعقولل مع المحا ظل على السعر المناسب )مخامر سسولل 

 السوق(.

 مخامر السوق على وضع الحدود والرقابل لمدى االلتزام بفا وذلك  إدارةتعمل مخاطر السوق ومخاطر السيولة:  حوكمة

، وتعتبر لجنل الموجودات والمتلوبات هي اإلدارةمن خالل تتبسق السساسات والحدود المعتمدة من قبل مجلس 

كما أن  يتم تعسسن حدود  السلتل المفوضل لفا.مخامر السوق على المستوى االستراتسجي بموجب  إدارةالمس ولل عن 

حجم السسولل  ي السوق والمخامر االيتمانسل المرتبتل بفا وتحلسل  إلىالمحا ظ والمنتجات وأنواع المخامر استنادا  

رقابسل مستقلل  إدارةمخامر السوق على أنفا  إدارة قتاع تصنف العملسات المنفذة والحد المستخدم من الحدود.

مخامر السوق  إدارةل عن تنفسذ سساسات مخامر السوق بفاعلسل، كما أنفا مسئولل عن تتوير أسالسب ومنفجسات ومس ول

 إلىعن أي تجاوزات للحدود المقررة   ي البنك و لسات القساس واال تراضات السلوكسل للسسولل واالستثمار، واالبالغ  ورا  

االبالغ عن  إلى، باإلضا ل اإلدارةسفا ومعتمدة من قبل مجلس علالعلسا و ق  لسات وإجراءات صارمل موا ق  اإلدارة

. عمل البنك على اإلدارةلجنل الموجودات والمتلوبات ومجلس  إلىالتعرض لمخامر السوق وتجاوزات الحدود بانتظام 

وى مقبول تنويع مصادر التمويل بفدف الحد من التعرض لمخامر السسولل مما يقلل من درجل التركز والحفاظ على مست

مخامر السسولل،  ضال عن تو سر  دارةوضع عدد من السساسات والمعايسر إل إلىمن االصول القابلل للتسسسل، باإلضا ل 

كما تتم مراجعل  مخامر السسولل. لدارةختل موار  بما يتماشى مع ا ضل الممارسات الصادرة عن لجنل بازل  سما يتعلق ب

مخامر السسولل بشكل دوري وتخضع لموا قل لجنل الموجودات والمتلوبات ومجلس  لدارةالسساسات واإلجراءات الخاصل ب

كما توجد عناصر رقابل إضا سل مالبا  ما تعمل على المحا ظل على مستوى التعرض لمخامر السوق ضمن . اإلدارة

ل على المنتجات مستويات مقبولل الجاهزيل  ي حال وقوع احداث عكسسل مثل ) اختبارات التحمل وإجراءات الموا ق

تحديد تورسر التغسرات  ي معدالت الرب  و  إلى( حسث ي دى الحصول على نتايح اختبارات التحمل بشكل دوري  الجديدة

أسعار صرف العمالت األجنبسل وعوامل المخامر األخرى على الربحسل وكفايل رأس المال للبنك والسسولل، وترسل نتايح 

لتقسسم االرر المالي المحتمل  ي حالل حدوث احداث  اإلدارةالتنفسذيل ومجلس  ارةداختبارات التحمل بشكل دوري لإل

 استثنايسل. 

ُتعرف مخامر العملسات بمخامر الخساير التي قد تنتح عن عدم كفايل أو  شل العملسات الداخلسل أو األ راد : العمليات مخاطر (ج 

المخامر القانونسل ويستثنى منفا المخامر االستراتسجسل و مخامر أو النظم التقنسل أو االحداث الخارجسل ويشمل هذا التعريف 

 ,السمعل.  مخامر العملسات هي مخامر مالزمل ومتوصلل  ي جمسع المنتجات واألنشتل والعملسات ونظم البنك التقنسل

 ي االعتبار ما  والتي تنتح عن عوامل داخلسل بخالف مخامر االيتمان ومخامر السوق التي تنشو من عوامل خارجسل. أخذا  

هذا النوع من المخامر  إدارةالبنك العلسا  ي  إدارةتقدم،  قد انتفح بنك البالد استراتسجسل تعتمد على المشاركل الفعالل من 
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لما لفا من تورسر على مختلف أنشتل البنك، حسث يسعى البنك باستمرار للعمل على الحد من تورسرات مخامر العملسات 

 البنك االستراتسجسل وذلك من خالل:لتحقسق أهداف 

 .تحلسل وتقسسم االهداف واالنشتل الفرعسل والعمل على تخفس  التعرض لمخامر العملسات 

  التعرف على مخامر العملسات  ي المنتجات القايمل والجديدة وأنشتل وعملسطات ونظطم تقنسطل المعلومطات مطن خطالل

صطر الخسطاير التشطغسلسل بفطدف التعطرف علطى الفجطوات الرقابسطل التطي ح مخامر العملسطات التالسطل: إدارةاستخدام أدوات 

تقسطسم المخططامر و تلطك الخسططاير والعمطل علططى وضطع االجطراءات التصططحسحسل للحطد مططن تكطرار حطدورفا مسططتقبال. إلطىأدت 

 شطرات جمطع مو المالزمل والمتوصلل  ي أنشتل البنك المختلفل والعناصر الرقابسل الموجودة لمعالجطل تلطك المخطامر.

 المخامر الريسسسل بفدف متابعل ومراقبل مستوى التعرض لمخامر العملسات كوسسلل انذار أولي قبل حدوث الختر.

  البنك  ي معالجل مخامر العملسات. إدارةالمبادرة االستباقسل من 

 .التقسسم المستقل والمستمر  للعناصر الرقابسل، والسساسات، واإلجراءات وأداء أنشتل البنك 

  مخامر العملسات. إدارةااللتزام بتعلسمات الجفات الرقابسل والمعايسر الدولسل  ي 

  بالتقارير الدوريل عن نتايح تقسسم المخامر والخساير التشطغسلسل التطي تعطرض لفطا  اإلدارةالتنفسذيل ومجلس  اإلدارةتزويد

 .البنك واالجراءات التصحسحسل لفا

 انشطة البنك المصرفية  

 :هي كالتالي  النشامات الريسسسل  ي المملكل العربسل السعوديل ويتولف من قتاعات تشغسلسل ريسسسليمارس البنك 

يشمل الخدمات والمنتجات المقدمل لر راد كاإليداعات، تمويل األ راد، الحواالت        نشا  مصر سل  األ راد )التجزيل(

 وصرف العمالت األجنبسل. 

يشمل الخدمات والمنتجات المقدمل للشركات والم سسات المالسل كالودايع و                   نشا  مصر سل  الشركات

 التمويل و الخدمات التجاريل للعمالء.

 يشمل سوق المال والتجارة وتقديم خدمات الخزينل.                                 نشا  الخزينل

األصول المرتبتل بخدمات التعامل و  إدارةاالستثمار و أنشتل  إدارةيشمل خدمات      نشا  خدمات االستثمار والوسامل

 وترتسب و تقديم المشورة والحفظ لروراق المالسل. إدارة

 فيما يلي ملخص ألعمال القطاعات واإلدارات 

 قطاع مصرفية االفراد :

من استراتسجسل قتاعات مصر سل األ راد القايمل والتي تسعى لزيادة اإليرادات وتخفس  المصاريف من خالل مر   انتالقا

عدة  م،2015 ي سنل  املق البنك ،منتجات وخدمات جديدة مع التركسز على جودة الخدمل المقدمل و زيادة الحصل السوقسل

اتب شفر مقدم بدون هامش رب  ومنتح التمويل لرجانب وكذلك إمالق منتح التمويل التكمسلي ومنتح ر منتجات وخدمات منفا

وحدة وبتاقل مدى وبتاقل سسقنستشر مع تقديم خدمل دخول صاالت المتارات لحاملي بتاقل البالد البالتسنسل وبتاقل سسقنستشر 

لخدمات المصاحبل لفا والتمويل مع الحفاظ على المنتجات والخدمات التي تقدم حالسا  مثل الحسابات وا البسع عبر الفاتف.

العالقل مع العمالء وخدمات الصراف اآلي  إدارة)الشخصي، والعقاري، والسسارات( والبتاقات االيتمانسل ومسبقل الد ع و

ونقا  البسع وصناديق األمانات و خدمل البالد معك وخدمل صرف العمالت وتقديم الضمانات وخدمل الفاتف المصر ي وسداد 

وبعون الل   ي سنل ت والحواالت الداخلسل والخارجسل. اإليداع والسحب والمصر سل البنكسل الخاصل وصرف العمالالخدمات و

 م،2014% مقارنل بعام 32جفل لتمويل منسوبسفا كما نمت المبسعات بنسبل  150 روع جديدة واستقتاب  4  تم ا تتا  م،2015

 حساب حكومي وخسري. 176نقا  بسع وتم  ت   ا  جفاز 1,564كما تم تركسب  م،2014% مقارنل بالعام 57ونمت الرسوم المحصلل 

 ي استفداف شراي  عمالء جديدة و تنمسل العوايد بتر  منتجات جديدة تلبي رمبات  م،2016وسسواصل قتاع اال راد  ي العام 
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ءه و تلبسل تتلعاتفم الحالسل و حديث  ي جذب و استقتاب عمالاث اسالسب متتورة و التوسع  ي استحد إلىعمالءه كما يفدف 

 المستقبلسل.

 قطاع مصرفية الشركات:

أستمر قتاع مصر سل الشركات بنفج  االستراتسجي  ي تقديم الحلول المصر سل لقتاعات الشركات الم سسات وقتاعات 

التجارة واالستسراد  األعمال  ي اقتصاد البالد من خالل باقات واسعل من الخدمات لتشمل عملسات التمويل وعملسات تمويل

 ي حجم محفظت  التمويلسل لفذه الشريحل  النقد  الخدمات اإللكترونسل وقد حقق البنك نموا   إدارةوكذلك تقديم منتجات خدمات 

لنفس الفترة. ( %10.3)بنسبل  إجمالي اإليرادات قد حققت أيضا نموا  أن كما ( %19.4)مقارنل للعام السابق بنسبل  م،2015لعام 

نفس السساق  لن البنك قد توسع أيضا  ي حجم وعدد العمالء ونج   ي استقتاب عدد كبسر من الم سسات والشركات و ي 

التوسعسل  ي تغتسل عدد من مدن المملكل العربسل السعوديل البنك  لختط  ي قتاعات األعمال المختلفل. وقد جاء ذلك تنفسذا  

سوف يستمر هذا النفح بلذن الل  تعالى  هذا النوع من العمالء. إدارةب ومن خالل مدراء عالقل متخصصسن ومدربسن الستقتا

الستقتاب وتنمسل قتاع األعمال بالبالد مع التركسز على الشراي  المتوستل والصغسرة والتي سوف يكون لفا أرر مباشر  ي 

إمفال المشاريع الكبرى والتي سوف  تحقسق أهداف التنمسل الومنسل وخلق  ر  العمل وتعزيز قاعدة البنك من العمالء مع عدم

يعمل البنك على المشاركل  سفا كممول ومقدم للخدمات المصر سل و ق  لسفل معسنل تجعلنا ننظر لعمالينا كشركاء بالنجا  وأننا 

محددة و واضحل تراعي التوازن  استقتابنعمل سويا لتحقسق هد نا المشترك للوصول لرهداف المنشودة من خالل معايسر 

 ي جانب المخامر التي نعمل لجعلفا  ي حدودها الدنسا. 

خدمات تمويل التجارة من خالل بوابل "تجارة أتممل باإلضا ل لباقل الخدمات التي يقدمفا البنك  قد نج  البنك ولل  الحمد  ي 

ل حديثل  منل وسريعل و عالل البالد" والتي أتاحت لعمالء البنك تنفسذ ومتابعل احتساجاتفم  ي هذا المجال من خالل أدوات تقنس

وإضا ل المزيد من الممسزات التقنسل التي تسسر على العمالء  ي مجال خدمات الرواتب لمنسوبي الجفات ومنفا خدمات تحويل 

حا ل بلذن الل  بالعديد من المبادرات التي سسكون  ،م2016الرواتب إلكترونسا المتوا قل من نظام حمايل األجور. كما أن العام 

 إدارةاإلجراءات الداخلسل للقتاع بما يحقق أ ضل درجات وممارسات أتممل وف تقدم المزيد من الحلول التقنسل للعمالء وكذلك س

على  لتلبات العمالء والعمل ببسئل خالسل من الورق. واالستجابلالمخامر بشكل  عال وبما يضمن مراقبل األداء ويسرع بتنفسذ 

 لن البنك قد ساند  ، وعوامل المنا سل الداخلسل والخارجسل التي حدرت العام الماضي االقتصاديلالرمم من التغسرات والتحديات 

المخامر وسوف يستمر بفذا النفح لما يحقق  إدارةالعمالء بوعمالفم وحقق النمو  ي أعمال  و ق أعلى مقايسس وممارسات 

 مويلل األجل. استراتسجسلاء عالقات األهداف الومنسل العلسا ومن خالل مبدأ الشراكل مع العمالء وبن

عمل قتاع مصر سل الشركات على تتوير العنصر البشري من خالل العديد من الدورات التدريبسل للموظفسن الحالسسن  قد  خسرا  ا

وكذلك من خالل برامح الجامعسسن حديثي التخرج والتي تفدف لصناعل مدراء المستقبل وكما ختط البنك منذ عدة سنوات  لن 

 ارتقاءاإلشرا سل  اإلدارةبالماضي قد بدأت اآن تتبوأ مناصب  ي مستويات  الكوادر الومنسل الشابل التي تم االستثمار  سفا

 الوستى ومن رم لسكونوا من قسادات البنك مستقبال بلذن الل  تعالى. اإلدارةلمواقعفا  ي 

 قطاع الخزينة:

حول تحديد مجاالت االستثمار مويل األجل والعمل على زيادة وتنويع  م،2015تمحورت استراتسجسل الخزينل  ي بنك البالد لعام 

استتاع خالل ، حسث المخامر إدارة إلىزيادة الحصل السوقسل ور ع مستوى خدمل العمالء إضا ل  إلىمصادر الدخل، باإلضا ل 

 ستدامل للدخل  ي األعوام القادمل.العام أن يوسع المحفظل االستثماريل وأن يزيد من عدد العمالء األمر الذي سسو ر مصادر م

 ما يلي: م،2015ولعل من أهم الجوانب االستراتسجسل والتشغسلسل التي تم العمل علسفا خالل عام 

تعزيز نشامات سوق رأس المال: عملت الخزينل  ي الفترة الماضسل على بناء محفظل للصكوك والصناديق االستثماريل، حسث تم 

ذات  استراتسجسل مويلل األجل،  ي الوقت الذي تمت  س  المباشرة باالستثمار  ي صكوك محلسل ) االستثمار  ي عقود مرابحل

 ي حسن تركز اهتمام  ريق الخزينل على تقديم منتجات جديدة  ي أسواق رأس المال  وزيادة حجم المحفظل  (. عايد رابت
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النقد بالجملل. حسث أضحت عايدات  النقد: شفد البنك نموا  ملحوظا   ي تعامالت النقدزيادة نشامات  االستثماريل القايمل.

قسم المبسعات:  أنفا تشكل مصدر دخل مستدام للسنوات القادمل. إلىمصدرا  ريسسسا  لعايدات الخزينل  ي الفترة األخسرة إضا ل 

رى بشكل مباشر، ما نتح عن  زيادة  ي قاعدة عمالء الشركات المحلسل الكب إلىبدأ  ريق عمل مبسعات الخزينل بتقديم خدمات  

تكوين األسواق وصناعتفا: دخلت وحدات المتاجرة بسن المصارف  ي نشامات مختلفل لصناعل األسواق بفدف زيادة  الخزينل.

  اجرة وجودها  ي المنتقل وخارجفا.الدخل. كما وسعت وحدات المت

تعزيز عالقات الشراكل مع العمالء وتقديم المزيد من المنتجات الجديدة،  إلى م،2016تفدف الخزينل  ي بنك البالد خالل عام 

 .مصادر الدخل لقتاع الخزينلتوسسع وتنويع  و، العوايدالبحث عن مجاالت جديدة تحقق نموا   ي  إلىباإلضا ل 

 قطاع إنجاز

لسصب  احد اهم مقدمي خدمل  م،2015حسث حقق نموا  ملحوظا  خالل العام   نسبل نمو جسدة, م،2015عام شفد قتاع إنجاز خالل 

لما يشفده القتاع من  التحويالت المالسل وبسع وشراء العمالت االجنبسل على مستوى المملكل. وتوتي رقل عمالء إنجاز انعكاسا  

شبكت  توسسع  إلىالتتور التكنولوجي العالمي, باإلضا ل التتوير المستمر لقنوات التحويل, وتتوير االنظمل لتتواكب مع 

تعد األكثر انتشارا  حول المملكل مما يساهم بشكل كبسر  ي تحقسق احد  ،م2015مركزا  بنفايل عام  171حسث بلغت مراكزه  الداخلسل

من خالل التعاقد مع كبرى  وكذلك شبكل مراسلس ، من أي وقت مضى ي اقرب لعمالانجاز كون يأن اهدا نا االستراتسجسل وهو 

ر ع معايسر الجودة للخدمات  إلىالبنوك  ي كا ل انحاء العالم, و التواصل الدايم مع الشركاء الحالسسن لوضع استراتسجسات تفدف 

, للسنل الماضسل نجازاتاالو يعد توقسع انجاز اتفاقسل شراكل استراتسجسل مع شركل ترانس  است العالمسل هو احد اهم  المقدمل

كما تم أيضا  مر  منتجات وخدمات  أماكن مختلفل  ي أنحاء العالم. إلىلتمكسن عمالء من إرسال األموال بشكل  من وسريع 

 .عمالي وتجاوز توقعات  وخدمات  الحالسل جديدة خالل العام بفدف تتوير منتجات  

 المخاطر إدارة قطاع

أمن  إدارةوقتاع حوكمل تقنسل المعلومات و االيتمانالمخامر  ي بنك البالد من قتاع المخامر وقتاع مخامر  إدارة قتاعتتكون 

المخامر بالبنك للعمل ضمن  إدارةالمخامر  ي تحديث وتتوير سساسات  إدارةقتاع  حسث استمر المعلومات ووحدة تتبسقات بازل.

المخامر بالبنك أهمسل قصوى لتتبسق مستجدات  إدارةالبنك كما أولت  إدارةحدود مخامر مقبولل ومعتمدة من قبل مجلس 

تعلسمات لجنل بازل ووضع الختط الالزمل لالنتفاء من تنفسذها ضمن الفترة الزمنسل المحددة من قبل الجفات اإلشرا سل 

 والتنظسمسل.

بزيادة نتاق تنفسذ التقسسم الذاتي للمخامر  من جفل أخرى واصل البنك العمل على تنفسذ التقسسم الذاتي لمستوى المخامر وذلك

 ،م2015المخامر خالل العام  إدارةقتاع  ات المنتجات والخدمات، كما واصللسشمل مرحلل اضا سل من تقسسم مخامر تنفسذ عملس

م. وقد أولى 2016المخامر سعسا  لالنتفاء من المرحلل األولى خالل العام  إدارةالعمل مع شركل موديز  ي تنفسذ أنظمل قساس و

 ،م2015البنك عنايل عالسل لتتوير  لسات قساس كفايل رأس المال الداخلي للبنك وتقديم المقترحات للجفات اإلشرا سل خالل عام 

 لجمسع أنواع المخامر ضمن نتاق كفايل رأس المال الداخلي للبنك.

 ومكافحة الجرائم المالية االلتزامقطاع 

لما يقدم  من نص  ومشورة  للبنكيعتبر دور قتاع االلتزام ومكا حل الجرايم المالسل من أهم عوامل النجا  ود ع عجلل النمو 

 االلتزامومراقبل تساهم  ي تجنب البنك أضرار مخامر السمعل والعقوبات المالسل سوى كانت داخلسل أو خارجسل. كما يلعب قتاع 

 ي مكا حل مسل األموال وتمويل اإلرهاب ومكا حل االحتسال المصر ي  سما يقدم  من  ا  أساسسا  ومكا حل الجرايم المالسل دور

 أدوار تقوم بحمايل البنك من تلك العملسات المشبوهل. 

على تتوير أدوات  وصقل إمكانسات  من أجل تحقسق  االلتزام قد حر  قتاع  م،2015تماشسا  مع الختل االستراتسجسل لعام 

شرعسل و التوكد من اللمنشودة وتنفسذ االستراتسجسل المستقبلسل التي تساهم  ي القضاء على جمسع العملسات مسر األهداف ا

بتتبسق تحديث قوايم الحظر بتريقل  االلتزامالبنك بجمسع أنظمل وتعلسمات م سسل النقد العربي السعودي. كما قام قتاع  التزام
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، وال وتمويل اإلرهاب بترق جديدة تتوا ق مع متتلبات الجفات التشريعسل. وأخسرا   لسل و ر ع كفاءة انظمل مكا حل مسل األم

  ي تدريب وتوعسل موظفي البنك بمجال مكا حل مسل األموال وتمويل اإلرهاب و مكا حل االحتسال. القتاع شارك 
 

 قطاع المراجعة الداخلية

مشروع مراجعل داخلسل تغتي مختلف عملسات وأنشتل البنك  204بتنفسذ أكثر من  ،م2015خالل العام  الداخلسل المراجعل قتاع قام

م. تم التختسط لفذه المشاريع بناء  على دراسل متكاملل وتقسسم شامل للمخامر قام بفا قتاع 2014% عن العام 35بزيادة نسبتفا 

إعداد ختل المراجعل الداخلسل المبنسل على المخامر  المراجعل الداخلسل بالتعاون مع إحدى الشركات االستشاريل كجزء من اجراءات

 مشاريع المراجعل المختتل، قام القتاع بعدد إلى متلع العام.  باإلضا ل باعتمادهاوالتي قامت لجنل المراجعل  ،م2015للعام 

 اإلدارة بفا قامت التي لجاتالمعا بع  وتوكسد العام ولمتابعل المخامر الناشئل خالل من عدد لتغتسل الخاصل المراجعل مشاريع من

 السلسمل للضوابط الرقابسل الداخلسل ذات العالقل. متتلبات المعالجل عن  اكتمال التوكسد من اعلى مستوى إلعتاء وذلك

الداخلسل الُمعتمدة من لجنل المراجعل والتي ترتكز على أربعل محاور  المراجعل قتاع ومواصلل لتنفسذ استراتسجسل ،من ناحسل أخرى

 دارةإلالتقنسل والتواصل،  أكمل القتاع التفعسل الشامل للنظام اآلي و  الكوادر البشريلو  ريسسل وهي: عملسات المراجعل الداخلسل

أعمال المراجعل الداخلسل لر ع  عالسل وكفاءة أعمال المراجعل  ي مختلف مراحلفا بدء  من عملسل التختسط السنوي المرتكز على 

، هذا  إلىالمخامر وصوال   ممنفح لنظم  استخدام اعمق و إلى باإلضا لمتابعل تنفسذ توصسات المراجعل الداخلسل الصادرة السا 

وذلك لغرض تمكسن المراجعل المستمرة والمتابعل للمخامر الريسسسل المتعلقل بمعامالت وأنشتل اآلسل تحلسل وتصوير البسانات 

نج   البشري، للعنصرللتنمسل المتواصلل  االستراتسجسل باألهمسل القتاع وإيمان  جسلالستراتس البنك ذات المخامر العالسل. وكانعكاس

لالنضمام لفريق المراجعل الداخلسل باإلضا ل  CPA , SOCPAالقتاع باستقتاب عدد من الكفاءات من حملل الزماالت المفنسل مثل 

. من الكفاءةلر ع  التتوير الموجفل وأنشتل المفنسل التدريبسل الدورات من متنوعل مجموعل إلتمام موظفي المراجعل الداخلسل

 قام القتاع ألنشتت ،  قد المستمر التتوير من القتاع أعمال  وتمكسن جودة وتوكسد بتقسسم القتاع التزام من ناحسل أخرى، وكجزء

 مستقل لجودة أعمال المراجعل الداخلسلتقسسم خارجي  المتخصصل بلجراء الشركات االستشاريل الدولسل  بلحدى االستعانلعن مريق 

" لمعايسر Generally Conformsمتابق بشكل عام »للمراجعسن الداخلسسن وجاءت نتايج  بط  المعتمدة الدولسل المفنسل للمعاير و قا

ذلك،  إلى باإلضا ل المراجعل الداخلسل الدولسل وتعتبر هذه النتسجل هي أعلى نتسجل  ي مقساس التقسسم الخارجي للمراجعل الداخلسل.

وذلك  ،م2015قام البنك م خرا  بالتعاون مع الجمعسل السعوديل للمراجعسن الداخلسسن برعايل الملتقى الرابع للمراجعل الداخلسل لعام 

 يل .من  بوهمسل المراجعل الداخلسل  ي دعم أعمال المنشآت ودعما  لمفنل المراجعل الداخلسل  ي المملكل العربسل السعود ايمانا  

 قطاع الشرعية

انتالقا من سساسل بنك البالد والتي نصت على التزم البنك بوحكام الشريعل اإلسالمسل، ولتحقسق هذا الغرض اختارت الجمعسل 

العامل للبنك أعضاء الفسئل الشرعسل ووا قت على اليحتفا التي تنص على استقاللفا عن البنك، وأبرز ما جاء  ي هذه الاليحل ما 

 يوتي:

 يتبق البنك أي منتح أو عقد أو اتفاقسل إال بعد موا قل الفسئل الشرعسل. ال .1

 قرارات الفسئل الشرعسل ملزمل للبنك بجمسع إدارات  وشركات  التابعل. .2

 تشارك الفسئل الشرعسل وقتاع الشرعسل  ي عملسل تتوير المنتجات بما يتفق مع  األحكام الشرعسل. .3

  ي نشر الوعي بالمصر سل اإلسالمسل . تسفم الفسئل الشرعسل وقتاع الشرعسل .4

 من ستل أعضاء من أهل العلم واالختصا  المتمكنسن  ي  ق  المعامالت المالسل واالقتصاد، وهم: الهيئة الشرعيةتتكون  

ا للفسئل( .1  معالي الشسخ عبدالل  بن سلسمان المنسع             )ريسس 

ا( معالي الشسخ أ. د. عبدالل  بن محمد المتلق       .2  )نايب 

ا( .3   ضسلل الشسخ أ. د. عبد الل  بن موسى العمار      )عضو 
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ا( .4   ضسلل الشسخ د. محمد بن سعود العصسمي        )عضو 

ا( .5   ضسلل الشسخ أ. د. عبد العزيز بن  وزان الفوزان    )عضو 

ا( .6   ضسلل الشسخ أ. د. يوسف بن عبدالل  الشبسلي    )عضو 

تحضططسريل تتكططون مططن أصططحاب الفضططسلل األعضططاء األربعططل األخسططرين، وتمططارس اللجنططل التحضططسريل وينبثططق مططن الفسئططل الشططرعسل لجنططل 

الصالحسات الممنوحل لفا مطن الفسئطل الشطرعسل، ولفطا مفطام عطدة مطن أبرزهطا: دراسطل الموضطوعات الطواردة مطن البنطك تمفسطدا  لعرضطفا 

اردة مطن مطوظفي البنطك وعماليط  والتوجسط  بشطونفا. ودراسطل على الفسئل الشطرعسل للبطت  سفطا. ودراسطل االستفسطارات الشطرعسل الطو

( 15( اجتماعطات للفسئطل الشطرعسل، و خمسطل عشطر )5م، خمسطل )2015األ كار المبديسل للمنتجات والتوجس  بشونفا. وقد عقد  ي عطام 

ا للجنل التحضسريل، قام خاللفا قتاع الشرعسل بمعالجل قرابل )  لحوظل رقابسل.( م36( موضوع، ورصد )1300اجتماع 

الرقابل الشرعسل، ووحدة الدعم والتنسسق. حسث تقوم  إدارةالدراسات والبحوث الشرعسل، و إدارةيتكون هسكل قتاع الشرعسل من 

الدراسات والبحوث الشرعسل بتحضسر الموضوعات الواردة للفسئل الشرعسل، وإعداد البحوث والدراسات الالزمل لذلك والمشاركل  إدارة

الدراسات والبحوث الشرعسل حلقل الوصل بسن الفسئل الشرعسل وإدارات  إدارةوتعد  و اجازتفا,  ي تتوير المنتجات البنكسل اإلسالمسل

الرقابل الشرعسل على التحقق من  إدارة ّعال بنشر الوعي بالمصر سل اإلسالمسل  ي البنك. بسنما تعمل  البنك، كما تساهم بشكل

 التزام البنك بقرارات الفسئل الشرعسل من خالل تنفسذ زيارات رقابسل مسدانسل للتدقسق على جمسع  أعمال البنك بشكل دوري. 

منتجات ونتايح أعمال اإلدارات، بما يعتسفا درجل معقولل من القناعل بالتزام تعتمد الرقابل  ي التدقسق بوخذ عسنات من ورايق ال

الرقابل الشرعسل بالرد على استفسارات العمالء، وإيضا   التريقل  إدارةالبنك بقرارات الفسئل الشرعسل وضوابتفا، كما تقوم 

ى العمالء التي تصلفا، والتواصل مع إدارات البنك الرقابل بحل شكاو إدارةالشرعسل التي تنفذ بفا منتجات البنك، وكذلك تقوم 

لتحقسق ذلك. وتقوم وحدة الدعم والتنسسق بترتسب وتنسسق اجتماعات الفسئل الشرعسل وخدمل نتاجفا ودعمفا، ومتابعل وتنفسذ 

مشروع التدريب المشروعات واألعمال التي تساهم  ي نشر الوعي بالمصر سل اإلسالمسل داخل البنك وخارج  كمشروع التباعل و

 تحقسق عدة منجزات  ي اهتمامات ومجاالت متنوعل كان أبرزها ما يوتي:  بفضل من الل  تمكن قتاع الشرعسل منو الشرعي.

بفضل الل  العمل على تتوير نظام الرقابل الشرعسل لتصب   لسل العمل انتفى مشروع أتمت  عمل الرقابل الشرعسل:  قد  .1

راصد"، والذي يسفل متابعل الختل الرقابسل ومفام التدقسق على اعمال البنك المختلفل بالكامل  ي نظام واحد يسمى "

 ومتابعل الملحوظات الرقابسل بشكل دقسق واصدار التقارير الرقابسل بسفولل.

مشروع ر ع الوعي بالمصر سل اإلسالمسل:  انتالقا  من سساسل الفسئل الشرعسل التي نصت على المساهمل بر ع  .2

بالمصر سل االسالمسل  قد تبنى قتاع الشرعسل عدة مشروعات تنصب  ي هذا المجال والتي ما زال بعضفا الوعي 

 منذ عدة سنوات بفضل من الل ، وبعضفا انتلق  ي هذا العام: را  مستم

  برنامح ر ع الوعي بالمصر سل االسالمسل لموظفي البنك: يستفدف هذا البرنامح موظفي البنك وذلك لنشر المعر ل

والوعي بالمصر سل االسالمسل ويتناول التعريف بالمصتلحات الشرعسل المتعلقل بالمصر سل اإلسالمسل، ومعر ل صسغ 

ودرب خالل  قتاع الشرعسل  م،2015المنتجات األساسسل المعمول بفا، وقد أنتلق البرنامح  ي الربع الرابع من العام 

  ل موظفي البنك الحالسسن.( موظف. ويستمر هذا البرنامح لتدريب كا200قرابل )

   مشروع مباعل الرسايل العلمسل والرعايات: بفضل الل   قد استمر قتاع الشرعسل منذ توسسس  بتباعل الرسايل العلمسل

والمصر سل االسالمسل  ،والتي تفدف لنشر وتعمسق المعر ل الشرعسل  ي االقتصاد االسالمي و ق  المعامالت المالسل

 العام الماضي : را  عايات كان  خرها صدون رسالل علمسل ورما بس را  ( إصدا17لقتاع حتى اآن )بشكل أخص، وقد أصدر ا

 الدلسل الشرعي للتمويل العقاري "باللغل اإلنجلسزيل. -

 زكاة الديون المعاصرة. -
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 رعايل كتاب "دراسات المعايسر الشرعسل" ضمن اتفاقسل تفاهم وتعاون مع هسئل المحاسبل والمراجعل للم سسات -

 ".AAOIFIالمالسل اإلسالمسل "

ا من مجلل 28رعايل موسوعل مجلل المجمع الفقفي اإلسالمي التابع لرابط العالم اإلسالمي، وتحتوي على ) - ( عدد 

 ( دورة.21المجمع الفقفي اإلسالمي، ودورات المجمع الفقفي التابع للرابتل والبالغ عددها )

  للتمويل العقاري": حر  القتاع على تقديم مادة علمسل وتوعويل مشروع  سديوهات مسايل كتاب "الدلسل الشرعي

مبستل لعمالء البنك، وعلى ذلك أنتح  سديوهات تعلسمسل وتوعويل مستخلصل من كتاب مسايل الدلسل الشرعي 

ا مختص55للتمويل العقاري  ي ) ا مريس  مسايل لشر  هذه المسايل والتي تعنى ببسان األحكام الشرعسل لعدد من  را  ( عرض 

 التمويل العقاري بالمرابحل واإلجارة التمويلسل.

 قطاع تقنية المعلومات :

المقدمل لعمالء البنك والموظفسن إلتمام العملسات السومسل  لسلاألنظمل اآيعتمد قتاع تقنسل المعلومات على تتوير ودعم 

بشكل  عال و من. وتتمحور استراتسجسل القتاع على المحا ظل على اعلى مستوى من جودة الخدمات المقدمل المبنسل على 

ى التقنسل تبعا  تركسز القتاع على التتبسقات ذات المردود المالي للبنك ور ع مستو سس معتمدة وعالمسل و ذلك من خاللا

الحتساجات العمل لسكون القتاع ذا مردود مالي للبنك.  قد قام القتاع بالتركسز على تتبسقات االجفزة الذكسل مواكبل  للتقنسل 

ضبط  إلىاعتمد القتاع عمل التتبسقات واالنظمل من مكانسن مختلفسن  ي  ٍن واحد إضا ل   واستجابل لمتتلبات العمالء.

بسانات واالنظمل والتتبسقات التشغسلسل مما مكن البنك من المحا ظل على أعلى مستويات االمتساز الخدمسل وتحسسن قاعدة ال

دعم و وتوحسد معايسر عروض الخدمل و ذلك من منتلق الحفاظ على استمراريل العمل ولتحقسق تو ر الخدمات التقنسل للعمالء.

مع برنامح والء العمسل من خالل استخدام مواقع التواصل االجتماعي قتاع االعمال وتحسسن نظام مصر سل اال راد لتتكامل 

ترقسل االنظمل ومنفا نظام خدمل العمالء لتشمل  إلى باإلضا لداء القنوات التي يتعامل بفا العمسل. ألعالقات العمالء وتتوير 

العديد من الجوايز  ي مجال على د قتاع تقنسل المعلومات  ي بنك البال وحصل دعم الفروع والمبسعات واالدارات الرايدة.

 (. الخدمات االلكترونسل إدارةالتتوير والمنا سل واالبتكار ومنفا ) الرايد  ي تتوير 

يقدم قتاع تقنسل المعلومات مجموعل الخدمات المعتمدة على االنظمل االلكترونسل ) تتبسق "معك", البالد نت, النظام 

لسل (. كما تم إضا ل خدمات انجاز على البالد نت ومنفا تعريف الصرا ات اآ إدارةوعات, االساسي للبنك, نظام التسويات والمد 

خدمات ومنتجات تتوير (. وايضا  جاري العمل على  مستفسد جديد وإضا ل خدمات جديدة على البالد معك ) خدمات وزارة الداخلسل

 إلىوختل تحويل النظام االساسي من قنوات مر سل تقلسديل قديمل  BANYالوصول لخدمات البنك من أي مكان  ممكنجديدة 

( وتو سر خدمات جديدة للمد وعات عن مريق سداد From Desktop to Browserمكانسل تتويريل حديثل )اقنوات تصف  ذات 

(SADAD Biller, SADAD OLP). 

 قطاع حوكمة تقنية المعلومات:

مل تقنسل المعلومات بتحلسل االسباب الجذريل المتعلقل ببالمات اعتال تقنسل تتلخص االنشتل التي يقوم بفا قتاع حوك

من المعلومات وبالمات مخامر العملسات لستم استخدمفا  ي عملسل التحلسل و السسترة على المخامر أالمعلومات وبالمات 

الموايمل  دوره االساسي  ي إلىا ل باإلضكل تبعاتفا، أومستويات مقبولل وتقلسل أرارها السلبسل وقبول بع   إلىلخفضفا 

بسن استراتسجسل تقنسل المعلومات و توجفات قتاعات االعمال  ي البنك و دوره  ي حوكمل استثمارات البنك  ي مجال تقنسل 

بخصو  مشاريع  اإلدارةلجنل  إلىو ذلك من خالل التقارير الدوريل التي تصدر عن القتاع و المتمثلل بتقرير شامل  المعلومات

قتاع تقنسل المعلومات للمدير التنفسذي للمخامر يشر   س  كا ل التتورات  ي القتاع  ألداءوتقرير شفري  تقنسل المعلومات، 

تقرير عن اختبار التعا ي من الكوارث التقنسل و جدول االختبار السنوي  إلى باإلضا لالمشاكل التي يواجففا،  إلىباإلضا ل 

 ي مركز البسانات االحتسامي.البنك   ألنظمل
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تقنسل المعلومات لضمان  واستراتسجسلالموايمل بسن قتاعات االعمال  إلىتفدف استراتسجسل قتاع حوكمل تقنسل المعلومات 

مراقبل عملسات تقنسل  إلى باإلضا لاالستفادة المثلى من االستثمارات  ي مجال التقنسل وخف  القسمل االجمالسل للتكالسف 

 المعلومات لضمان جودة االداء وتتوير السات تحديد المخامر المتعلقل بالتقنسل من خالل وضع ضوابط واجراءات للسسترة على

تحقسق االنسجام بسن استراتسجسل تكنولوجسا المعلومات واستراتسجسل االعمال، و ذلك من خالل تتبسق ا ضل المعايسر  المشاريع.

المخامر  إدارةات لتحقسق المنا ع من تقنسل المعلومات، وقساس أدايفا ور ع التوصسات لتحسسن جودة خدماتفا. ايضا والممارس

المتعلقل بتقنسل المعلومات وإجراء تقسسم لفا من حسث أرارها على البنك واحتمالسل حدورفا بفدف تقلسل الخساير والحد من أرارها 

ايجاد ا ضل الحلول التقنسل والتي تاليم اعمال البنك  إلىكمل تقنسل المعلومات تفدف حسن وقوعفا. باإلضا ل لذلك  ان حو

استثمارات البنك  ي تقنسل المعلومات من خالل تجنب النفقات الغسر ضروريل التي يتم  إدارةالحالسل والمستقبلسل وتحسسن 

 إلىيسعى قتاع حوكمل تقنسل المعلومات  .ل مكلفلصر فا على تقنسل المعلومات او االعمال التي يتم أدايفا بتريقل تقلسدي

وزيادة  التكنولوجساالحوكمل الفعالل الستثمارات البنك  ي مجال تقنسل المعلومات لتحقسق المنفعل المثلى من  إلىالوصول 

لمبالغ التي الشفا سل بخصو  االستثمارات التي تنفق  ي تقنسل المعلومات وتقسسمفا ومعر ل العايد االستثماري مقارنل با

المواءمل االستراتسجسل والربط بسن قتاع األعمال وختط تقنسل المعلومات، وذلك يتضمن جمسع عملسات  إلىاستثمرت. باإلضا ل 

 ومشاريع تقنسل المعلومات مع قتاعات االعمال.

 قطاع الموارد البشرية:

 إدارةقططدم قتططاع الموارد البشريططل خدمططات الدعططم للموظفسن وقتاعططات البنططك األخرى مططن خالل أربططع إدارات ريسسططسل األولى : 

عالقات  إدارة وتختسط القططوى العاملططل والتوظسططف و التططي تضططم وحططدات المتعاقدين، والتوظسططف، وتختسط القططوى العاملططل 

 األداء والتعويضططات والتي  إدارة وفسن والتططي تتكططون مططن وحططدات الرواتططب، وخدمططات الموظفسن، والعالقات الحكومسططل الموظ

الكفططاءات والتططي تعنططى بتتويططر مفططارات الموظفسن  إدارة واألداء  إدارةتحت مظلتفا وحدتي التعويضططات والمزايا، ووحططدة تنتوي 

البرامح التدريبسططل القصطسطرة ، وبرامططح التتويططر المفني ، والمسارات الوظسفسططل، وبرامططح التعاقططب الوظسفططي، والتططي مططن خالل 

 تعد مططن قبل وحططدتي التدريططب، وتتويططر الكفططاءات. كططما أن هناك وحططدة رعايططل الموظفسن ترتبططط مباشرة بمدير عام القتططاع،

وتتمثططل المفام الريسسططل لفططذه الوحططدة ، طس توجطط  البنططك المستمر نحططو منطط  الموظفسن االهتمام الططذي يسططتحقون تعكطوالتي 

الموارد البشريل،  إدارة ي معالجططل تظلمات الموظفسن، وإجططراء اسططتبسانات رضططا الموظفسن، وسساسات الموارد البشريل، ونظام 

ل على تقديططم كل مططا يسططاهم  ي تحسططسن مسططتوى بسئططل العمططل مططن خالل البرامح الموجفل للموظفسن. العمطط إلىباإلضا ل 

مثططل برنامططح نجططوم البالد، وأبتال البالد لكرة القدم، والسفسر الصغسر،  م،2015حسططث نظمططت الوحططدة بع  البرامح لفذا العام 

مضانسل للسفراء والسفسرات  ي مختلف منامق المملكل، والحر  على تقديم عروض إقامل الملتقسات الر إلىباإلضا ل 

 وخصومات خاصل للموظفسن وذويفم.

ممسزا  لقتططاع الموارد البشريططل بالبنططك، حسططث نفذ القتاع مجموعل من المشاريع المتعلقل باالستراتسجسل  ،م2015كان العططام 

تحديططث  لسططات العمططل حسططث  إلىم أعداد الموظفسن، ومشروع الوصف الوظسفي، باإلضا ل سالجديدة للبنك، منفا مشروع تقس

البشريططل  استقتاب الكفاءاتاسططتكمل قتططاع الموارد البشريططل مططشروع الفسططكل التنظسمططي الجديططد للبنططك ونجطط  بفضططل اللطط   ي 

ولعططل تتويططر القتططاع دون أن يتورططر  ع يعمل على العديد من المشاريع المستقبلسل.الم هلل للططلدارات المختلفل، وال يزال القتا

مسططتوى األداء كان مططن أهططم التحديططات خالل العططام الماضي، خصوصططا  وأن التتويططر يتعلططق باألسس االستراتسجسل للقتططاع 

ل الجفططود لسحقططق تتلعططات كا ططل القتاعططات  ي مجططال تتويططر الموظفسن حسططث والبنططك على حططد سططواء. ومططا يططزال القتططاع يبططذ

مططن موظفططي قتططاع التجزيططل للحصططول على شططفادات مفنسططل معتمططدة مططن قبططل 1200سططاهم القتططاع  ي تدريططب وامتحان 

تططم تدريططب اكثططر مططن  ،م2015م برامططح تدريبسططل جديططدة حسث  ي عططام الكفططاءات على تنظسطط إدارةم سسططل النقططد. كذلططك تعمططل 

أن  تططم تنفسذ برنامح  إلىسططاعل تدريبسططل، باإلضا ل  70,704موظططف على حسططب احتساجاتفططم الوظسفسططل بططما يعططادل  2,954

م، وضططع القتططاع  لسططل متكاملططل 2013طد  ي ديسمبر العططام وبعططد اعتماد سططلم الرواتططب الجديط م،2015مستقبل البالد لعام 
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تم االنتفاء من تنفسذها حسب الختل المعتمدة. كطمطا انتفططى  ،م2015لتتبسقطط  اعتمدهططا مجلططس إدارة البنططك، حسث  ي عام 

مراجعططل وتحديططث  ايضا  تتضمططن إنجططازات القتططاع  م.2015داء الموظفسن لعام أالقتططاع مططن تصمسططم نظططام و لسططل جديططدة لتقسسططم 

على كا ططل الجوانططب التططي تسططاعد على تسططفسل إجططراءات العمططل وتوضسطط   شمولفاكا ططل سساسططات الموارد البشريططل لضطمطان 

عالقات الموظفسن باعتماد العديططد مططن الخدمططات الذاتسططل الجديططدة  ي نظططام  إدارةحقططوق الموظفسن وواجباتفططم. كططما قامططت 

 الموارد البشريططل الخططا  بالبنططك لتحسسن وتتويططر بعطط  اإلجراءات.

ططك وتو ططر الدعططم تتلعططات قتططاع الموارد البشريططل  ي استكمال الختططط التتويريططل التططي تخططدم استراتسجسل البنتتمثططل  اخسرا  

البالد مما يسططاهم  ي خدمططل عمالءه ومسططاهمس  مططن خالل تو ططر الكططوادر البشريل ، وأتمتل  لسططات العمططل  وسفسراتلسططفراء 

 وتلبسططل جمسططع المتتلبات التنظسمسططل.

 قطاع العمليات:

الدعم المباشر لتقديم الخدمات لعمالء البنك على مختلف  يعتبر قتاع العملسات قتاعا  خدمسا  يو ر لمختلف قتاعات البنك

شرايحفم حسث يقوم قتاع العملسات بلدارة عملسات تمويل التجارة وتمويل األ راد والمد وعات على جمسع قنوات البنك والنقد 

ا ومسرها من أعمال الدعم ألرشفتف والمقاصل والخزينل وأعمال الدعم األخرى كتدقسق ملفات الحسابات و فرسل الورايق تمفسدا  

 األخرى التي تفسئ  روع البالد ومراكز إنجاز لتتبسق معايسر عالسل من األداء والفعالسل.

ومنفا استحداث رالث وحدات نقد جديدة  ي مدن جسزان  م،2015حقق قتاع العملسات العديد من اإلنجازات الفامل خالل عام 

ن البنك من د ع أربا  المساهمسن  ي الشركات المدرجل بالسوق المالسل السعوديل كما تم استحداث  لسل لتمكس، والففوف وتبوك

. كما تم تتوير جذري لنظام شسكات المقاصل والذي حول م2014حسث نفذ بنجا  مشروع د ع أربا  مساهمي بنك البالد للعام 

مابع  لي وهو ما ساهم  ي تحسسن تجربل العمسل وتتوير التقارير وإجراءات الرقابل  إلىالكثسر من ختوات العمل  ي العملسات 

والمتابعل. كما كان لقتاع العملسات دور أساسي  ي حصول البنك على جايزة أ ضل عملسات مصر سل من بنك جي بي مورمان 

 %.97 إلىحسث وصلت نسبل الحواالت التي تنفذ مباشرة بدون تدخل بشري وبجودة متمسزة 

 قطاع الخدمات اإلدارية والممتلكات

 يخدم هذا القتاع البنك بمختلف اتجاهات  من حسث دعم األعمال. تندرج تحت هذا القتاع ستل إدارات ريسسسل هي اإلدارة الفندسسل

لف قتاعات مفمتفا تصمسم المواقع الخاصل بالبنك واالشراف على تنفسذها وتسلسمفا بشكل نفايي. ولفا دور استشاري لمختو 

تعمل على البحث عن مواقع لتركسب الصراف اآلي وهي  :تركسب الصراف اآلي إدارة البنك  سما يتعلق بالتصامسم والمساحات.

وعمل الدراسات الالزمل لمعر ل أهلسل المواقع من حسث ربحستفا وتقدم توصساتفا  ي هذا المجال، رم تقوم بتصمسم وتركسب 

تتولى مس ولسل إصدار العقود وإدارتفا لصال   العقود والمشتريات إدارةو العقود الخاصل بفا. إدارة الصرا ات وأيضا  تعمل على

ا بالتعاون مختلف قتاعات البنك، وتشمل الممتلكات والخدمات واالستشارات ودعم األعمال وجمسع العقود وتتم صسامتفا وإدارتف

مس ولل عن كل ما يخص سالمل و أمن المنشآت والعاملسن  ي البنك،  وهي األمن والسالمل إدارةو مع القتاعات المعنسل.

وكذلك أمن وسالمل عملسات البنك بشكل عام، بما  ي ذلك إنشاء أنظمل اإلنذار وتشغسلفا، وتومسن نقل النقود وتخزينفا  ي 

إحدى  بما  ي ذلكراسل والمراقبل، األمن والسالمل أ ضل التقنسات الخاصل بالح إدارةالفروع وأجفزة الصراف اآلي. حسث تعتمد 

أحدث مرف العملسات التي تمكن المختصسن من مراقبل كا ل  روع البنك ومرا ق  على مدار الساعل، والتحكم بونظمل اإلنذار. 

مس ولل عن كا ل خدمات اإلدارة  ي مختلف منامق المملكل. وتكون  اإلدارةينتشر  ريق هذه حسث  الخدمات المساندة إدارةو

المنشآت والصسانل والتنظسف، و خدمات الضسا ل، وذلك بالتعاون مع مزودين خدمات متخصصسن  ي هذا  إدارةبريد واألرشفل وال

حسويل تلعب دور هام  ي تقويم الخدمات المقدمل من قتاع الخدمات اإلداريل وهي  إدارةتعتبر و  المعايسر والرقابل إدارةوالمجال. 

الخدمات المقدمل لعمالء البنك ومنحفم القسمل المضا ل، وضمان االلتزام بالمعايسر والمواصفات  تترجم توج  البنك نحو تتوير

أيضا على تقسسم وقساس وتتوير كل ما يقوم ب  البنك أو األمراف الخارجسل التي يتعاون اإلدارة وتعمل  .إدارةالموضوعل لكل 
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 إلىواؤمفا مع المعايسر والمواصفات المعتمدة عالمسا،  باإلضا ل معفا سواء  ي العقود أو النظا ل أو مسرها، والتوكد من ت

  تفعسل برامح ضمان الجودة

المحا ظل على النمو الذي حقق  البنك، وسستم التركسز على ر ع مستوى رضا العمالء،  إلى ،م2016 ي العام يتتلع القتاع 

على تتوير هويل جديدة للفروع  والتعاون لتحقسق الفدف األهم وهو مراقبل تكالسف التشغسل والتحكم بفا. ويعمل القتاع حالسا  

 لستم إمالقفا خالل العام القادم. 

 :قطاع الشؤون القانونية

الدعاوى والتحقسقات،  إدارةاع الشئون القانونسل للريسس التنفسذي للبنك مباشرة، ويتكون القتاع من رالث إدارات، هي يتبع قت

الدعاوى والتحقسقات بلقامل الدعاوى والترا ع أمام  إدارةالتحصسل ومعالجل الديون. وُتعنى  إدارةاالستشارات القانونسل، و إدارةو

الداخلسل  ي المخالفات الجسسمل.  المر وعل من أو ضد البنك، كما أنفا تقوم بلجراء التحقسقات الجفات القضايسل  ي الدعاوى

القانونسل بتقديم المشورة والرأي القانوني لجمسع قتاعات وإدارات و روع البنك، كما تعمل على  االستشارات إدارةوُتطعنى 

التحصسل ومعالجل الديون  ُتطعنى بتحصسل حقوق البنك لدى  إدارةمراجعل االتفاقسات والعقود التي يكون البنك مر ا   سفا. أما 

 العمالء المتعثرين.

 قطاع المالية:

إلعداد الموازنل السنويل بنجا ، والذي يتس  للمدراء  ي كا ل المستويات االداريل لجمسع  اآلي  لنظام مبق قتاع المالسل ا

 لسا  لنظام اوركل االعمال مع أهداف الرقابل والتحكم. وكذلك تعزيز وتتوير  القتاعات بمراجعل اهدا فم الموضوعل تماشسا  

(Oracle) .قتاع المالسل مع وكالل التصنسف االيتمانسل موديز والقتاعات المختلفل للبنك و تواصل  لضمان رقابل و تد ق العملسات

تصنسف  P-1 تصنسف ايتماني مويل األجل و  A2لمراجعل التصنسف االيتماني السنوي للبنك والذي حا ظ على التصنسف السابق )

كريسس للجنل المدراء المالسسن للبنوك  ي المملكل   كما أنفى البنك سنت ( مع نظرة مستقبلسل مستقرة. ايتماني قصسر األجل

 .  ذات العالقلالعربسل السعوديل. والتي تداولت عدد من القضايا الخاصل بالتقارير المالسل والنظامسل و عدد من االمور 

 قطاع التسويق والتواصل 

 ي ترسسخ وتعزيز سمل البالد كبنك  دوره إلى باإلضا ل قتاع التسويق والتواصل مساندة قتاعات األعمال والخدماتيتولى 

لتو سر خدمات مصر سل على أسس شرعسل حقسقسل. وقد تمثل ذلك  ي مشروع  واالبتكارإسالمي يسعى من خالل المبادرة 

وعمالءه  ي عدد من منامق  بسفراي  س  البالد  احتفلتتوير الفويل الخاصل بالبنك والذي تم إمالقل  ي ذات الوقت الذي 

 .م2015البالد بمرور عشر سنوات على توسسس البنك كوهم إنجازات قتاع التسويق والتواصل لعام 

 االمانة العامة والحوكمة:

(.  تتمثل المفام الريسسسل ألدارت األمانل العامل والحوكمل والمتمثلل باآتي ) الحوكمل، عالقات المساهمسن، التنسسق والمتابعل

والمجلس واللجان  سما يتعلق بتتبسق األنظمل واللواي  ذات الصلل بوعمال المجلس، و  اإلدارةبتقديم االستشارات لريسس مجلس 

 سما يتعلق بتتبسق مباد  ولواي  الحوكمل وإعمال قواعد عدم تعارض المصال ، والتنسسق مع الجفات االستشاريل  ي المسايل 

التنسسق والمتابعل لدعم مجلس اإلدارة لضمان  إلىالمجلس استشارة جفل خارجسل. باإلضا ل  أوالتي يتلب  سفا ريسس المجلس 

 إلىسالسل سسر اعمال ، من خالل القسام بدور القناة الرسمسل لضمان تبلسغ ومتابعل قرارات وتوصسات المجلس واللجان المنبثقل 

واي  وتعلسمات الجفات التنظسمسل  سما يخص ش ون المجلس، ور ع التنفسذيل والتوكد من تنفسذيفا وضمان االلتزام باللاإلدارة 

تقارير منتظمل لريسس المجلس واللجان عن مستوى تنفسذ القرارات والتوصسات ومتابعل تنفسذ االستراتسجسل والمشاريع المفمل 

 اإلدارةال وقرارات وتوصسات مجلس المعتمدة من المجلس أو أحد اللجان التابعل ل ، وحفظ جمسع السجالت والورايق المتعلقل بوعم

. كما تتولى االمانل مسئولسل االشراف وتعزيز العنايل مناقشتفاواللجان وتزويد أعضاء المجلس واللجان بالمعلومات ذات الصلل 

ل بالمساهمسن وحفظ سجالتفم والرد على االستفسارات الواردة منفم وإعداد بسانات المساهمسن المتعلقل بالتقارير المالس

البنك وادارت   إدارةالتجفسز لعقد الجمعسات العمومسل العاديل ومسر العاديل.  وادراكا  وايمانا  من مجلس  إلىالسنويل، باإلضا ل 
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التنفسذيل بوهمسل الحوكمل الم سسسل، وتماشسا  مع مسئولسل المجلس عن حمايل مصال  المساهمسن والمودعسن وأصحاب 

دلسل الحوكمل الم سسسل وملحق  وسساسات  و قا أل ضل الممارسات وبما يتوا ق  اإلدارة لسالمصال  األخرى،  قد اعتمد مج

 تماما  مع المباد  واللواي  االلزامسل للحوكمل الم سسسل الصادرة من الجفات الرقابسل والتنظسمسل.

ك و عالستفا والعمل على تتويرها تتولى األمانل العامل للبنك والحوكمل مسئولسل التوكد من اكتمال منظومل الحوكمل بالبن

وتعديلفا متى استدعت الحاجل ولضمان التزام عملسات وانشتل العمل السومسل  ي جمسع قتاعات البنك بممارسات الحوكمل 

دلسل  اإلدارةاعتمد مجلس  ،م2015عام   ي السلسمل و االلتزام بمعايسر اال صا  والشفا سل لضمان تتبسق نظام حوكمل  عال.

وتم تتبسقفا على  الحوكمل الم سسسل للبنك وملحق  وجمسع الورايق المتربتل ب  بما يتوا ق مع متتلبات الجفات الرقابسل،

  التنفسذيل للبنك .  اإلدارةمختلف اعمال المجلس ولجان  واعمال 

 تقرير المسؤولية االجتماعية:

 كمنشوةبموامنت  ومشاركت  لمجتمع   نك المستمر للمجتمع استشعارا  المس ولسل االجتماعسل  ي بنك البالد ''هي التزام الب

مس ولل"، من خالل التحلي باألخالقسات المفنسل العالسل وعدم االضرار بالبسئل وترشسد المقدرات التبسعسل ولعب دور ايجابي  ي 

ة للبنك لما يكون ل  ارر مستدام ومباشر، والعمل على تحسسن ممارسات األعمال المعتاد اقتصاديلاقتصاد البالد  لتحقسق تنمسل 

االلتزام بمراعاة هموم واهتمامات وتوقعات األمراف ذات الصلل بالبنك، وتغتسل الجوانب االجتماعسل والبسئسل  إلىباإلضا ل 

وضو  الرؤيل  ي هذا المجال،  قد وضعت االستراتسجسل العامل التي تنظم اعمال وبرامح  بوهمسلمنا  وايمانا   .واالقتصاديل

 ي مجال  م،2015ومن ابرز مبادرات البنك لعام . م2016بعد تو سق الل  بدايل عام المس ولسل االجتماعسل و التي بدأ العمل بفا 

 المس ولسل االجتماعسل:

 تتبسق الوصسل االلكترونسل والذي يفدف  بلمالقالوصسل، قام بنك البالد  بوهمسل ا  : ايماناطالق تطبيق الوصية االلكترونية

تفادي االختاء الشرعسل  ي الوصسل تم  وألهمسلحساء هذه السنل النبويل  ي المجتمع. إنشر رقا ل كتابل الوصسل و إلى

الخاصل بالوصسل عبر هذا التتبسق  التعاون مع مركز واقف خبراء الوصايا واالوقاف لستم تقديم االستشارات الشرعسل

 االلكتروني. 

  تم االستمرار  ي م2013بعد امالق هذا التتبسق لمواقست الصالة واالذكار واالدعسل عام الذكية:  لألجهزةتطبيق فاذكروني ،

 تحديث هذا التتبسق لستابق الفويل الجديدة لبنك البالد وكذلك اضا ل بع  الممسزات كدعم ساعل ابل الذكسل.

 و تستمر مسلل شفر  م،2011: بدأت هذه الحملل  ي عام حملة البالد مبادرة لتفطير الصائمين بمختلف مناطق المملكة

ألف وجبل ا تار وزعت  ي معظم مدن  350رمضان المبارك من كل عام، ووصل عدد الوجبات التي تم توزيعفا هذا العام 

 البالد للعام الرابع على التوالي.

 من خالل رعايل جمعسل الكشا ل السعوديل  ي موسم الحح و توزيع عبوات المساه والعصاير بيت الله الحرام حملة خدمة حجاج :

م، حسث وصل عدد العبوات التي 2015واستمرت لفذا العام  ،م2014مجانا   ي مشاعر الحح والتي بدأت ألول مره  ي عام 

 المقدسل للعام الثاني على التوالي.ألف عبوة لضسوف الرحمن  ي المشاعر  750,000تم توزيعفا 

  التمكسن من خلق  إلىللمساعدة على حفظ التعام ونقل  للمحتاجسن، إضا ل  :سيارات مبردة لجمعية اطعام 3تقديم عدد

ألف ريال دعما  ألنشتل  50تبرع مالي بقسمل  إلى(، باإلضا ل  سايق ومساعد سايق لكل سسارة وظايف  ي الجمعسل )

 الجمعسل.

 لتمكسنفم من تومسن أجفزة ومواد خاصل للمرضى الذين ال يستتسعون العالج على جنة اصدقاء المرضى بالرياضدعم ل :

 نفقتفم الخاصل.

 حسث تم تقديم دعم مالي لشراء االدويل الالزمل وتوزيعفا على دعم الجمعية الخيرية لتوفير الدواء للجميع بمكة المكرمة :

 مستفسد بشكل شفري. 800عسل قدمت الدواء خالل العام الماضي ألكثر من المرضى المحتاجسن، علما  ان الجم
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 )تم تقديم دعم مالي للجنل الومنسل لرعايل السجناء  :دعم للجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم )تراحم

 ( بالمنتقل الشرقسل. تراحم والمفرج عنفم وأسرهم )

 تم من  م سسل تكا ل الخسريل دعم مالي مخصص منطقة الحدود الشمالية كسوة الطالب والطالبات المحتاجين في :

 لكسوة التالب والتالبات المحتاجسن  ي منتقل الحدود الشمالسل خالل  صل الشتاء.

 وقد حقق البنك العديد من الجوائز وأبرزها:

  المقدمل من  سزا.الحصول على ا ضل بنك نمو  ي عدد المبسعات واستخدامات البتاقات مسبقل الد ع 

  على جايزة ا ضل متعامل اجنبي بالسلع والمقدمل من بورصل مالسزيا. ،م2015حصل قتاع الخزينل  ي عام 

  عالمل تجاريل  ي المملكل العربسل السعوديل  ي الحفل الذي أقسم بفذه المناسبل، حسث تم  100اختسار البالد ضمن أ ضل

 السمو الملكي األمسر  سصل بن بندر بن عبدالعزيز  ل سعود أمسر منتقل الرياض.تكريم البالد من قبل راعي الحفل صاحب 

  جايزة أقوى مصرف تجزيل اسالمي  ي السعوديل، حسث تم تسلسم الجايزة خالل الم تمر العالمي لمصر سل التجزيل

بالجايزة تم عن مريق دراسل م. وكان اختسار بنك البالد للفوز 2015نو مبر  17االسالمسل  ي  ندق تاج باالس بدبي يوم 

 لكفاءة أداء البنوك قامت بفا جامعل حمدان بن محمد  الذكسل.

  المقدمل من مجلل  ،م2015جايزة أ ضل بنك  ي السعوديل لعامArabian Business. 

 ( جايزة الجودة  ي العملسات البنكسل التي تمنحفا م سسل جس  بي مورجان المالسل العالمسلJPMorgan  تقديرا ،)  لرداء

التشغسلي الر سع الذي حقق  البنك  ي مجال التحويالت البنكسل للعمالء، والتحويالت المصر سل للبنك بما  سفا عملسات 

 م.2015الخزانل، مسجال  بذلك  وزه بفذه الجايزة المرموقل ضمن أعلى  ئاتفا للعام 

 حسث تم تكريم بنك البالد خالل الم تمر  ،م2015م جايزة "أ ضل أداء لبنك إسالمي"  ي المملكل العربسل السعوديل لعا

جايزة يقدمفا الم تمر العالمي  18الطثاني والعشرون اإلسالمي العالمي السنوي للمصارف اإلسالمسل بالبحرين من ضمن 

 للمصارف اإلسالمسل.

 :الشركات التابعة

 أسم الشركة
تاريخ 

 التأسيس
 رأس المال النشاط الرئيسي

الدولة المحل 

 الرئيس لعملياتها

الدولة محل 

 التأسيس

نسبة 

 الملكية

 شركل البالد لالستثمار
نو مبر  20

2007 

القسام بخدمات االستثمار وأنشتل 

األصول المتمثلل  ي التعامل  إدارة

وتقديم المشورة  اإلدارةوالترتسب و

 وحفظ األوراق المالسل

ملسون  200

 ريال سعودي

الرياض، المملكل 

 السعوديلالعربسل 

المملكل العربسل 

 السعوديل
100% 

شركل البالد العقاريل 

 المحدودة

سبتمبر  17

2006 

القسام بلجراءات التسجسل المتعلقل 

بالضمانات العقاريل التي يحصل علسفا 

 البنك من عمالي 

ألف ريال  500

 سعودي

الرياض، المملكل 

 العربسل السعوديل

المملكل العربسل 

 السعوديل
100% 

فم مجتمعسن بط القوايم المالسل الموحدة على القوايم المالسل للبنك و شركات  التابعل وهي شركل البالد لالستثمار وشركل البالد العقاريل و يشار إلس تشمل

 "المجموعل".

 شركة البالد المالية:

المالسل وتمارس  السوق هسئل قبل من مرخصل ذات مسئولسل محدودة شركل هي "البالد المالية"لالستثمار المحدودة  البالد شركل

ملسون ريال  200ويبلغ رأسمالفا  البالد، لبنك بالكامل م، وهي مملوكل2008أنشتتفا  ي المملكل العربسل السعوديل منذ العام 

 ذلك  ي بما االستثماريل االستثمار والخدمات المصر سل سعودي، وتمارس نشامفا بصورة مستقل   ي كا ل مجاالت

 االستثماريل الصناديق تقوم بلدارة األصول المتمثلل  ي  أنفا كما  المشاريع تمويل االستثماريل، المصر سل االستشارات

 المالسل. وأعمال الوسامل المالسل واألوراق والمحا ظ الخاصل
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موظفسفا تتمثل رؤي  الشركل  ي أن تكون الشركل االستثماريل األ ضل لتتلعات عماليفا من قتاعي األ راد واألعمال و

 ي تقديم الحلول االستثماريل المبنسل على مباد  الشريعل اإلسالمسل السمحل، معول  على  ومساهمسفا. و تكمن رسالتفا

التوظسف األمثل الستثمارات العمالء لتحقسق أ ضل  إلىقدرات موظفسفا االستثماريل المحتر ل والمتمرسل والتي تسعى 

بفضل تمسزها  ي خدمل عماليفا  ي النمو محقق  نتايح ايجابسل حسث بلغت نسبل النمو أستمرت الشركل بفضل الل  و العوايد.

، كذلك الزيادة  ي  االستثماريل االستثماريل والصناديق المحا ظ إدارة ي %( 250) م2015عام  إلى م2012بسن االعوام من 

من تواجدها  ي السوق السعودي  ،م2015خالل العام كما عززت البالد المالسل  .  AUM دارةإو األصول تحت   المحا ظ الخاصل

كمقدم للحلول االستثماريل المبنسل على مباد  الشريعل اإلسالمسل. وذلك بتقديم خدمات المصر سل االستثماريل للشركات، 

اج واالستحواذ و االندم واكتتاب حقوق األولويل وتنفسذ التر  العام والخا  إدارةوالتي تشمل عملسات أسواق رأس المال مثل 

ألعمال حفظ األصول المتداولل  إدارةقامت الشركل باستحداث  وخدمات التقسسم المالي والدراسات المالسل التشخسصسل.

والتي يتوقع تدشسنفا  .اإلدارةالنتالق اعمال  واستقتاب  ريق عمل لفا من ذوي الخبرة على الصعسد المحلي والعالمي تمفسدا  

 من شاملل سلسلل الوسامل قسم وعلى صعسد خدمات الوسامل بالشركل يقدم م.2016ول من العام بلذن الل   ي الربع األ

 التي المراكز عدد من  تشمل والتي الخدمات إيصال مختلف وسايط خالل من المال اسواق  ي التداول ذلك  ي بما الخدمات

وخدمل   )مباشر ( شبكل  خالل من اإلنترنت عبر التعاملخدمل  إلى إضا ل المملكل العربسل السعوديل،  ي عدد من مدن  تنتشر

  المباشر. الوسامل مركز خالل من المصر ي الفاتف

 الذي تم إقراره من قبل شركل تداول، ويعد هذا النظام من X-Stream INET تداول الجديد وقد تم بنجا  م خرا  اختبار و تتبسق نظام

 وذلك و من، دقسق األوامر بشكل تنفسذ  ي وسرعت  بفعالست  يتمسز والذي NASDAQ شركل مورتفا التي التداول أنظمل أحدث

كذلك تتوقع الشركل بلذن الل  االنتفاء من كا   االستعدادات  .الم شرات وصناديق والسندات، الصكوك االسفم، تداول  ي

 .م2016الول من العام البسع باألجل بضمان المحفظل" والذي يتوقع تدشسن  خالل الربع ا”إلمالق مشروع 

 توصية زيادة رأس المال

للجمعسل العامل مسر العاديل للبنك بلصدار أسفم مجانسل وذلك  ،م2016-02-01دارة  ي اجتماع  المنعقد بتاريخ أوصى مجلس اإل

بواقع سفم مجاني واحد لكل خمسل أسفم مملوكل من قبل مساهمي البنك كما  ي تاريخ انعقاد الجمعسل العمومسل بغرض 

جانسل وذلك ملسون ريال سعودي. سستم اصدار األسفم الم 6,000 إلىملسون ريال سعودي  5,000زيادة رأسمال البنك من 

ملسون ريال سعودي من االحتسامي النظامي. وبالتالي  532ملسون ريال سعودي من األربا  المبقاة و 468برسملل مبلغ قدره 

ملسون سفم. تخضع توصسل مجلس اإلدارة بشون إصدار سفم  600 قد أصب  عدد األسفم القايمل بعد إصدار األسفم المجانسل 

 لوكل لموا ق  الجمعسل العمومسل.مجاني واحد لكل خمسل أسفم مم

 :سياسة توزيع األرباح

توزع أربا  البنك السنويل الصا سل التي يحددها بعد خصم كل المصرو ات العامل و التكالسف األخرى و تكوين االحتسامسات الالزمل 

دارة ضرورتفا بما يتفق و أحكام لمواجفل الديون المشكوك  سفا و خساير االستثمارات و االلتزامات التاريل التي يرى مجلس اإل

 نظام مراقبل البنوك و توجسفات م سسل النقد العربي السعودي على التالي:

 

 تحتسب المبالغ الالزمل لد ع الزكاة المقررة على المساهمسن، ويقوم البنك بد ع هذه المبالغ للجفات المختصل. .1

أن  إلىعشرة بالمايل من المتبقي من األربا  الصا سل بعد خصم الزكاة لالحتسامي النظامي  )%10يرحل ما ال يقل عن ) .2

 .يصب  االحتسامي المذكور مساويا  على األقل لرأس المال المد وع

%( خمسل بالمايل من رأس 5يخصص من الباقي من األربا  بعد خصم االحتسامي النظامي و الزكاة مبلغ ال يقل عن ) .3

وإذا كانت النسبل   وع للتوزيع على المساهمسن مبقا  لما يقترح  مجلس اإلدارة و تقرره الجمعسل العامل.المال المد
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المتبقسل من األربا  المستحقل للمساهمسن ال تكفي لد ع هذه النسبل، ال يجوز للمساهمسن المتالبل بد عفا  ي 

 توزيع نسبل من األربا  تزيد عما اقترح  مجلس اإلدارة.و السنوات التالسل، وال يجوز للجمعسل العامل أن تقرر أالسنل 

( على النحو الذي يوصي ب  مجلس اإلدارة و تقرره 3,2,1يستخدم الباقي بعد تخصسص المبالغ المذكورة  ي القنوات ) .4

 .الجمعسل العامل

االحتسامي  إلىوترحل  % من األربا  الصا سل25 سما يخص البند الثاني من سساسسل توزيع األربا   لن البنك يقتتع  -

  من نظام مراقبل البنوك  ي المملكل العربسل السعوديل. 13تقتضس  المادة رقم  النظامي و ذلك حسب ما

 

 

 مجلس اإلدارة:

هططط، 28/05/1434يتشطكل مجلطس اإلدارة مطن أحططد عشطر عضطوا، تططم انتخطابفم  طي اجتمططاع الجمعسطل العمومسطل العاديططل المنعقطد بتطاريخ 

م وتنتفطططي بتطططاريخ 17/04/2013هطططط الموا طططق 07/06/1434م،  لمطططدة رطططالث سطططنوات تبطططدأ اعتبطططارا  مطططن تطططاريخ 09/04/2013الموا طططق 

 .م16/04/2016هط الموا ق 09/07/1437

 

 صفات أعضاء مجلس اإلدارة:

 الصفة   المنصب االسم م

 مسر تنفسذي ريسس مجلس اإلدارة الدكتور/ عبد الرحمن بن إبراهسم الحمسد 1

 مسر تنفسذي نايب ريسس مجلس اإلدارة األستاذ/ ناصر بن محمد السبسعي 2

 مستقل عضو  الدكتور/ إبراهسم بن عبد الرحمن البراك 3

 مستقل عضو األستاذ/ عبدالرحمن بن محمد رمزي عداس 4

 مسر تنفسذي عضو المفندس/ عبدالمحسن بن عبداللتسف العسسى  5

 مسر تنفسذي عضو بطن دخطسطلاألستاذ /  فطد بطن عطبطدالل   6

 مستقل عضو المفندس/ احطمد بطن عطبدالعطزيز العطوهطلي 7

 مسر تنفسذي عضو  األستاذ/ خالد بن عبدالعزيز المقسرن 8

 مستقل عضو  األستاذ / أحمطد بطن عطبطدالطرحمن الحصان 9

 مسر تنفسذي عضو  األستاذ/ خالد بن عبدالرحمن الراجحي 10

 مسر تنفسذي عضو خطالطد بطن عططبطدالل  السبسعياالستاذ/  11

 

 المالك الرئيسيين : 

 م(،كما يلي:31/12/2015% من األسفم كما هو بنفايل تداول )5المالك الريسسسسن للبنك هم الذين يمتلكون أكثر من 

  (%) النسبل اسم المساهم م

 18.50 شركل محمد ابراهسم السبسعي واوالده 1

 11.14 ابراهسم السبسعي االستثماريلشركل عبدالل   2

 8.45 عبدالرحمن صال  عبدالعزيز الراجحي 3

 6.57 عبدالرحمن عبدالعزيز صال  الراجحي 4

 8.89 خطالد عبدالرحمن صال  الراجحي 5

 .م31/12/2015تداول اعتمد البنك  ي رصسد البسانات أعاله بناء  على سجالت البنك لدى السوق المالسل السعوديل ) تداول ( بنفايل 
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 سجل حضور اجتماعات مجلس اإلدارة

 م، و سما يلي سجل حضور هذه االجتماعات:2015( اجتماعات خالل عام 8لدوره،  قد عقد مجلس اإلدارة ) تعزيزا  

 تاريخ انعقاد االجتماع 

 االسم
08/01/

 م2015

16/03/

 م2015

14/04/

 م2015

08/06/

 م2015

14/09/

 م2015

22/10/

 م2015

15/11/

 م2015

14/12/

 م2015

                 الدكتور/ عبد الرحمن بن إبراهسم الحمسد

                 األستاذ/ ناصر بن محمد السبسعي

                 الدكتور/ إبراهسم بن عبد الرحمن البراك

                 األستاذ/ عبدالرحمن بن محمد رمزي عداس

        X        المفندس/ عبدالمحسن بن عبداللتسف العسسى 

                 األستاذ /  فطد بطن عطبطدالل  بطن دخطسطل

          X      المفندس/ احطمد بطن عطبدالعطزيز العطوهطلي

                 األستاذ/ خالد بن عبدالعزيز المقسرن

                 األستاذ / أحمطد بطن عطبطدالطرحمن الحصان

                 األستاذ/ خالد بن عبدالرحمن الراجحي

   X   X X   X X عططبطدالل  السبسعي االستاذ/ خطالطد بطن
 

   حضر 

 X اعتذر 

 مجالس إدارات الشركات المساهمة: األعضاء المشاركون في عضوية

 الصفة اسم الشركة اسم العضو

 الدكتور/ عبدالرحمن بن ابراهسم الحمسد

 عضو مجلس اإلدارة الشركل السعوديل إلنتاج األنابسب الفخاريل

 عضو مجلس اإلدارة الراجحي القابضل -الراجحي وأوالده شركل محمد عبدالعزيز 

 عضو مجلس اإلدارة شرك  محمد ابراهسم السبسعي واوالده لالستثمار )ماسك(

 عضو مجلس اإلدارة شركل مجموعل العبسكان لالستثمار

 األستاذ/ ناصر بن محمد السبسعي

 ادارهعضو مجلس  الشركل السعوديل للفنادق والمنامق السساحسل

 عضو مجلس اإلدارة شركل مشاريع األرجان

 عضو مجلس اإلدارة شركل أكوان العقاريل

 عضو مجلس اإلدارة شرك  محمد ابراهسم السبسعي واوالده لالستثمار )ماسك(

 األستاذ/ عبدالرحمن بن محمد رمزي عداس

 شركل ديار الخسال للتتوير العقاري
 ريسس مجلس المديرين

 

 باور شركل أكوا
عضو مجلس اإلدارة ولجنل الترشس  

 والحوكمل

 المفندس/ عبدالمحسن بن عبداللتسف العسسى

 عضو مجلس اإلدارة الشركل السعوديل إلنتاج األنابسب الفخاريل

 عضو مجلس اإلدارة الشركل المتحدة لإللكترونسات )أكسترا(

 العضو المنتدب ريسس مجلس اإلدارة شركل مجموعل عبداللتسف العسسى القابضل

 ريسس مجلس اإلدارة شركل السسر لإلجارة والتمويل

 ريسس مجلس اإلدارة شركل األ ضل للتجارة

 ريسس مجلس اإلدارة شركل عقارات الخلسح

 عضو مجلس اإلدارة شركل مومن العقاريل
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 عضو مجلس اإلدارة الشركل السعوديل العالمسل للبتروكسماويات المفندس/ أحمد بن عبدالعزيز العوهلي

 ريسس مجلس اإلدارة شركل المكتبل للتسويق األستاذ/ خالد بن عبدالعزيز المقسرن

 األستاذ/ خالد بن عبدالرحمن الراجحي

 ريسس مجلس اإلدارة شركل االسمنت السعوديل

 عضو مجلس اإلدارة الشركل السعوديل المتحدة للتومسن التعاوني "والء"

 عضو مجلس اإلدارة للصناعات  شركل تكوين المتتورة

 عضو مجلس اإلدارة شركل تمكسن لالستثمار والتتوير العقاري

 

 أعضاء مجلس اإلدارة وزوجاتهم وأوالدهم القصر:رصيد أسهم 

 :م2014مقارنل بنفايل ديسمبر  م2015عدد أسفم أعضاء مجلس اإلدارة وزوجاتفم وأوالدهم القصر بنفايل ديسمبر 

 نسبة التغيير % صافي التغيير 2014ديسمبر  2015ديسمبر  له المصلحةاسم من تعود  م

 %25 333 1,333 1,666 الدكتور/ عبد الرحمن بن إبراهسم الحمسد 1

 %26 352,140 1,368,562 1,720,702 األستاذ/ ناصر بن محمد السبسعي )ومن يعول( 2

 %25 250 1000 1,250 الدكتور/ إبراهسم بن عبد الرحمن البراك 3

%25 666 2,666 3,332 األستاذ/ عبدالرحمن بن محمد رمزي عداس 4  

%25 333 1,333 1,666 المفندس/ عبدالمحسن بن عبداللتسف العسسى 5  

%25 250 1,000 1,250 األستاذ /  فطد بطن عطبطدالل  بطن دخطسطل 6  

%25 1,000 4,000 5,000 المفندس/ احطمد بطن عطبدالعطزيز العطوهطلي 7  

 %34 191,478 566,588 758,066 األستاذ/ خالد بن عبدالعزيز المقسرن )ومن يعول( 8

 %25 250 1,000 1,250 األستاذ / أحمطد بطن عطبطدالطرحمن الحصان 9

 %26 9,082,816 35,368,748 44,451,564 األستاذ/ خالد بن عبدالرحمن الراجحي 10

 14,532% 193,708 1,333 195,041 األستاذ/ خطالطد بطن عططبطدالل  السبسعي 11

 :رصيد أسهم كبار التنفيذيين وزوجاتهم واوالدهم القصر  

  :م2014مقارنل بنفايل ديسمبر  م2015رصسد أسفم كبار التنفسذيسن وزوجاتفم واوالدهم القصر بنفايل ديسمبر 

 نسبة التغيير صافي التغيير 2014ديسمبر  2015ديسمبر  االسم م

 %111.19 218,400 196,423 414,823 خالد بن سلسمان الجاسراألستاذ/  1

 %100 3,333 0 3,333 األستاذ/ يوسف بن محمد الخلسوي 2

 %112.88 221,733 196,423 418,156 إجمالي عدد األسهم

 المكافآت والتعويضات 

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

وتعويضات لكبار التنفسذين حسب العقود المبرمل معفم. و سما يلي تفاصطسل المصطاريف والمكا طآت والرواتطب المد وعطل ألعضطاء 

 مجلس اإلدارة وكبار التنفسذيسن:

 

 البيان

 بآالف الرياالت السعودية

 أعضاء مجلس اإلدارة 

 غير التنفيذيين 

 أعضاء مجلس اإلدارة 

 المستقلين

سبعة من كبار التنفيذيين بما فيهم 

 الرئيس التنفيذي والمدير المالي

 13,965 - - الرواتب والتعويضات 

 12,027 2,052 4,250 البدالت والمكا آت الدوريل والسنويل

 25,992 2,052 4,250 اإلجمالي
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   :لجان المجلس 

صالحستفا وإجراءات تحدد من قبل مجلس اإلدارة  ورايق حوكمل معتمدةتمارس لجان مجلس اإلدارة مفامفا ومسئولساتفا بناء على  

هط الموا ق 07/06/1434عملفا، تم تشكسل هذه اللجان لفترة رالث سنوات مع تشكسل مجلس اإلدارة تبدأ اعتبارا  من تاريخ 

م. ماعدا لجنل االلتزام والحوكمل والتي تم تشكسلفا  ي 16/04/2016هط الموا ق 09/07/1437م وتنتفي بتاريخ 17/04/2013

البنك بتعديل هسكلل اللجان التابعل لمجلس اإلدارة، وذلك بفصل لجنل  إدارةوذلك بناء على قرار مجلس  ،م2015منتصف عام 

يتم إعادة أن  (، على  مخامر و لجنل االلتزام والحوكملتكون لجنتسن منفصلتسن بمفام منفصلل ) لجنل الأن المخامر وااللتزام على 

قام مجلس اإلدارة بتكوين عدد لذلك،  استنادا  م. 16/4/2016تشكسل جمسع اللجان مع تشكسل مجلس اإلدارة القادم  ي تاريخ 

من ذوي  خمسل لجان منبثق  من المجلس، تم تشكسل عضويتفا من قبل أعضاء المجلس واعضاء مستقلسن من خارج البنك

 الخبرات والتخصصات وعضو تنفسذي، وهي عطلى النحططو التالطي: 

 اللجنة التنفيذية:

تتمثل مسطئولسات اللجنطل بضطمان  عالسطل عملسطل اتخطاذ القطرار علطى أعلطى المسطتويات بغسطل تحقسطق أهطداف البنطك بكطل مرونطل وو طق 

الجطططدول الزمنطططي المقطططرر لفطططا  وكطططذلك مسطططاعدة مجلطططس اإلدارة  طططي تحمطططل مسطططئولسات  وتفعسطططل دوره  طططي تعزيطططز ومتابعطططل وتنفسطططذ 

راجعططل ومراقبططل أعمططال البنططك بصططفل منتظمططل وعمططل التوصططسات الالزمططل، كمططا أن اللجنططل االسططتراتسجسل بمططا يططدعم  عالسططل األداء  وم

مراجعل متعمقل ودراسطل مفصطلل قبطل عرضطفا علطى المجلطس للبطت  إلىمسئولل  ي الوقت ذات  عن بحث القضايا التي  ي حاجل 

 لف بفا من قبل مجلس اإلدارة.أي مفام أخرى توكل إلسفا أو تك  إلىباإلضا ل ،   سفا وإصدار قرار نفايي بشونفا

تتكططون اللجنططل مططن سططتل أعضططاء تنفسططذيسن ومسططر تنفسططذيسن بمططا  ططسفم ريططسس اللجنططل و الططريسس التنفسططذي للبنططك،  وقططد عقططدت اللجنططل  

 م .تتكون الدورة الحالسل للجنل التنفسذيل من ستل أعضاء وهم: 2015( اجتماعا  خالل عام  11التنفسذيل  )

 حضور الصفة الحالية للجنةأعضاء الدورة  م

 11 ريسس اللجنل -ريسس مجلس  اإلدارة  الدكتور/ عبدالرحمن بن إبراهسم الحمسد 1

 11 عضو اللجنل –مجلس االدارة  نايب ريسس األستاذ / ناصر بن محمد السبسعي 2

 9 عضو اللجنل –عضو مجلس االدارة  األستاذ / خالد بن عبدالعزيز المقسرن 3

 11 عضو اللجنل –عضو مجلس االدارة  / خالد بن عبدالرحمن الراجحياألستاذ  4

 11 عضو اللجنل –عضو مجلس االدارة  األستاذ/عبدالرحمن بن محمد رمزي عداس 5

 11 عضو اللجنل –الريسس التنفسذي  االستاذ/ خالد بن سلسمان الجاسر 6

 لجنة المراجعة:

تتمثل مس ولسل لجنل المراجعطل  طي اإلشطراف علطى قتطاع المراجعطل الداخلسطل ومراجعطل ختطل وإجطراءات المراجعطل وتقطارير المراجعطل و 

اإلجراءات التصحسحسل و ترشس  المراجعسن الخارجسسن للبنك وتحديد أتعابفم واإلشراف على نشاماتفم ومراجعل ختل عملفطم وكطذلك 

يم المالسططل ومناقشططل وإقططرار القططوايم المالسططل المرحلسططل والسططنويل ومراجعططل السساسططات المحاسططبسل مراجعططل مالحظططاتفم علططى القططوا

المتبعل من قبل البنك وتقسم مدى تتبسق ضوابط الرقابل علسفا واالشراف علطى المشطاريع الخاصطل ومراجعطل التقطارير اإلداريطل ور طع 

تعلقل بعملسطل اإل صطاحات المالسطل وكا طل األعمطال الرقابسطل األخطرى التطي تقطع مجلس اإلدارة و مراجعل دقل اإلجراءات الم إلىالتقارير 

( اجتماعطات خطالل 7تحت مسط ولسل اللجنطل و طق دلسطل الحوكمطل الم سسطسل للبنطك الُمعتمطد مطن مجلطس اإلدارة. وقطد عقطدت اللجنطل )

ودراسطل واقطرار القطوايم  م،2015للعام المطالي فا حسب الختل المعتمدة للتغتسل جمسع المفام والمسئولسات الموكلل  ،م2015عام

تتكططون الطدورة الحالسططل للجنططل المراجعططل مطن أربعططل أعضططاء، ريططسس   اعتمادهططا مططن مجلطس االدارةالمالسطل األولسططل والسططنويل للبنطك قبططل 

 اللجنل وهو أحد أعضاء مجلس إدارة البنك ورالرل أعضاء مستقلسن خارجسسن من ذوي االختصا . وهم:
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 الحضور الصفة الدورة الحالية للجنة أعضاء م

 7 ريسس اللجنل - عضو مجلس اإلدارة االستاذ / أحمد عبدالرحمن الحصان 1

 5  المجلسمن خارج مستقل عضو  الدكتور / أحمد عبدالل  المغامس 2

 6 عضو مستقل من خارج المجلس  األستاذ / يوسف أحمد البورشسد 3

 7 عضو مستقل من خارج المجلس  األستاذ/ سلسمان ناصر الفتالن 4

 نظام الرقابة الداخلية:

مسئولل عن إنشاء والحفاظ على نظام رقابل داخلسطل ماليطم و عطال، يشطمل علطى سساسطات وإجطراءات وعملسطات التنفسذيل  دارةاإلإن 

تم تصمسمفا تحت إشراف مجلس اإلدارة لتحقسق األهطداف االسطتراتسجسل الخاصطل بالبنطك. تعطد المراجعطل الداخلسطل خطط د طاع مسطتقل 

الرقابططل الداخلسططل، بمططا  ططي ذلططك االلتططزام بالسساسططات واإلجططراءات،  ، ومسططئولل عططن تقسططسم والتحقططق مططن  عالسططل نظططاماإلدارةعططن 

والمسططاهمل  ططي الفعالسططل المسططتمرة لنظططام الرقابططل الداخلسططل. كمططا يططتم إعططداد تقططارير تر ططع للجنططل المراجعططل تتضططمن  نقططا  الضططعف 

ل بمراقبطل ماليمطل و عالسطل نظطام الرقابطل الفامل والمحددة  ي نظام الرقابل الداخلسل. و ي المقابل تقوم لجنل المراجعل بشكل  عا

 الداخلسل لضمان تخفسف المخامر المحددة لحمايل مصال  البنك.

تقطوم جمسطع قتاعطات وإدارات البنطك ببطذل جفطود متضطا رة ومتكاملطل لتحسطسن بسئطل الرقابطل مطن خطالل المراجعطل المسطتمرة وتبسططسط 

اإلدارات، تحططت إشططراف اإلدارة التنفسذيططل العلسططا، موكططل إلسفططا مسططئولسل اإلجططراءات لمنططع وتصططحس  أي قصططور  ططي الرقابططل. إن جمسططع 

اإلشططراف علططى تصططحس  القصططور  ططي الرقابططل التططي تططم تحديططدها مططن قبططل المططراجعسن الططداخلسسن والخططارجسسن. كمططا إن وظسفططل قتططاع 

 ططي البنططك، ومططن رططم التوكططد مططن  االلتطزام، تعنططى بحصططر وتوضططس  األنظمططل والتعلسمططات والسساسططات واإلجططراءات المتلطوب تتبسقفططا

وضعفا  ي سساسات وإجراءات وبرامح عمل معتمدة, وكطذلك التوكطد الطدايم والمسطتمر أن هطذه السساسطات و اإلجطراءات يطتم العمطل 

 عال  بموجبفا، ويطتم تحطديثفا بشطكل مسطتمر. كمطا تعمطل علطى تبلسطغ ونشطر رقا طل االلتطزام لطدى مطوظفي وعمطالء البنطك عطن مريطق 

 التصال الداخلي والخارجي.وسايل ا

المخططامر لتحقسطططق األهطططداف  إدارةتططم تصطططمسم نظطططام الرقابططل الداخلسطططل الخطططا  بالبنططك لسطططو ر توكسطططدا معقططوال لمجلطططس اإلدارة، حطططول 

االستراتسجسل للبنك، علما  بون أي نظام للرقابل الداخلسطل بغط  النظطر عطن مطدى سطالمل تصطمسم  و اعلسطل تتبسقط ، ال يمكطن أن يطو ر 

التقسسمططات الحالسططل لفعالسططل نظططام الرقابططل للفتططرات المقبلططل قططد أن كمططا  كشططف كا ططل الثغططرات  ططي الرقابططل. أوكسططدا  متلقططا   ططي منططع تو

 تخضع لقسود تجعل الرقابل مسر كا سل نظرا  لتغسر الظروف المستقبلسل أو االلتزام للسساسات أو اإلجراءات.

ب  من قبل م سسل النقد العربطي السطعودي مطن  الموصيل للرقابل الداخلسل على النحو باتباع هسكل متكام التنفسذيل قامت اإلدارة

خالل توجسفاتفا بشون الرقابل الداخلسل. كما تقوم لجنطل المراجعطل بمراجعطل تقسطسم  عالسطل نظطام الرقابطل الداخلسطل  طي البنطك مطن خطالل 

جعل الداخلسل. إن تقريطر التقسطسم للرقابطل الداخلسطل ال يحتطوي علطى نقطا  عدد من التقارير المر وعل السفا بما  ي ذلك تقارير قتاع المرا

 ضعف جوهريل  ي إمار الرقابل الداخلسل للبنك و ي تتبسقفا.

،  ون إدارة البنك تعتقد أن نظام الرقابل الداخلسطل الحطالي للبنطك م2015بناء على نتايح التقسسم المستمرة للرقابل الداخلسل خالل العام 

تعزيطز نظطام الرقابطل  إلطىماليطم، ويعمطل بصطورة  اعلطل، ويطتم مراقبتط  باسطتمرار. ومطع ذلطك، تسطعى اإلدارة باسطتمرار  صمم بشكل

لنظطام الرقابطل الداخلسطل، علطى النحطو الطذي  إدارةبناء على ما سبق،  لن مجلطس إدارة بنطك الطبالد ي يطد تقسطسم  الداخلسل للبنك بفعالسل.

أوصت ب  م سسل النقد العربي السعودي. ويرى مجلس اإلدارة أن نظام الرقابل الداخلسل  صمم بشطكل كطا ي و نفطذ بفاعلسطل وأنط  

، ويطوتي هطذا بما ي رر علطى سطالمل وعدالطل القطوايم المالسطل ،م2015ال يوجد رغرات رقابسل أو ضعف جوهري  ي أعمال البنك للعام 

بنططاء  علططى التوكسططدات المعقولططل لططدى المجلططس عططن سططالمل تصططمسم و اعلسططل تتبسططق نظططام الرقابططل الداخلسططل، علمططا  بططون أي نظططام رقابططل 

.  داخلسل بغ  النظر عن مدى سالمل تصمسم  و اعلسل تتبسق ، ال يمكن أن يو ر توكسدا  متلقا 
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 لجنة الترشيح والمكافآت:

اللجنططل  ططي التوصططسل لمجلططس اإلدارة بالترشططس  لعضططويل المجلططس والمراجعططل السططنويل لالحتساجططات المتلوبططل مططن تتمثططل مسططئولسل 

المفططارات المناسططبل لعضططويل مجلططس اإلدارة ومراجعططل هسكططل وتشططكسل مجلططس اإلدارة مططن حططسن آخططر ور ططع التوصططسات بشططون نقططا  

والتحقططق مططن انعقططاد االجتماعططات العاديططل لمجلططس اإلدارة بصططورة القططوة و الضططعف ألعضططاء المجلططس و إعتططاء االقتراحططات لفططم و 

منتظمططل والتوكططد بشططكل سططنوي مططن اسططتقاللسل األعضططاء المسططتقلسن والتوكططد مططن عططدم وجططود مصططال  متعارضططل وتحديططد سساسططل 

ارد البشطططريل ور طططع المكا طططآت والحطططوا ز ألعضطططاء المجلطططس و اإلدارة التنفسذيطططل و متابعطططل األمطططور المتعلقطططل بفسكطططل الوظطططايف والمطططو

تتكططون الططدورة الحالسططل للجنططل  م.2015(  اجتماعططات خططالل عططام 4التوصططسات لمجلططس اإلدارة، وقططد عقططدت لجنططل الترشططس  و المكا ططآت )

 الترشس  والمكا آت من خمسل أعضاء، رالرل أعضاء من مجلس اإلدارة وعضو من خارج البنك وعضو تنفسذي وهم:

 حضور الصفة أعضاء الدورة الحالية للجنة م

 4 ريسس اللجنل -عضو مجلس اإلدارة  األستاذ/عبدالرحمن بن محمد رمزي عداس 1

 4 عضو اللجنل –عضو مجلس االدارة  األستاذ / ناصر بن محمد السبسعي 2

 4 عضو اللجنل –عضو مجلس االدارة  األستاذ/ خالد بن عبدالعزيز المقسرن 3

 3 عضو مستقل من خارج المجلس    األستاذ / خالد بن صال  الفذال 4

5 
 1 عضو اللجنل –عضو مجلس االدارة  )*( المفندس/ احطمد بطن عطبدالعطزيز العطوهطلي 

 1 عضو اللجنل –تنفسذي  )**( الدكتور/  فد بن موسى الزهراني

 مفام  كعضو  ي لجنل الترشس  والمكا آت.( بناء  على ملب المفندس/ أحمد بن عبدالعزيز العوهلي،  قد وا ق المجلس على إعفاي  من *)

 .حتى نفايل الدورة الحالسل للجنل )**( تم تعسسن الدكتور/  فد بن موسى الزهراني، عضوا   ي لجنل الترشس  والمكا آت بدال  عن  المفندس أحمد العوهلي

 لجنة المخاطر 

للمجلس بشون الختط واالستراتسجسات الكلسل الحالسل يتمثل الغرض الريسسي من لجنل المخامر  ي تقديم النص  واالستشارة 

والمستقبلسل المتعلقل بقابلسل البنك وقدرت  على تحمل المخامر، واإلشراف على إنفاذ اإلدارة التنفسذيل للبنك لفذه الختط 

المتعلقل بلدارة واالستراتسجسات. بصفل عامل وتعمل على مساعدة مجلس اإلدارة  ي اإلشراف على كا ل األنشتل والقرارات 

مر االستثمار والمالسل مخا المخامر  ي البنك مثل مساعدة مجلس اإلدارة  ي أداء مفام إدارة مخامر السوق وااليتمان و

أي مفام أو مس ولسات قد تسند لفا م قتا من مجلس اإلدارة وبما ال  إلىومخامر السسولل والسمعل، هذا باإلضا ل  والتشغسل

تتمثل مسئولسل اللجنل باألشراف على مستوى المخامر  ي البنك لضمان  .ولسات لجان المجلس األخرىيتعارض مع مفام ومس 

العمل ضمن حدود المخامر المعتمدة والتوكد من أن البنك لدي  السساسات واإلجراءات الكا سل والمعتمدة من جفات الصالحسل، و 

رة للمصادقل واعتماد توزيع مقدار مخامر االيتمان المقبولل والو اء مراجعل السساسات الداخلسل للبنك وعرضفا على مجلس االدا

بالمس ولسات االيتمانسل وكا ل المخامر المعتمدة من مجلس اإلدارة  والمراجعل والتقسسم الدوري لحدود المخامر ومخامر المنتجات 

 مناسبل. الجديدة والتوكد من االلتزام بتعلسمات الجفات التنظسمسل وتتبسق أنظمل رقابسل

 

: بناء على قرار مجلس إدارة البنك بتعديل هسكلل اللجان التابعل لمجلس اإلدارة، وذلك بفصل لجنل المخامر وااللتزام على مالحظة

حسث عقدت لجنل المخامر وااللتزام قبل قرار (.  تكون لجنتسن منفصلتسن بمفام منفصلل ) لجنل المخامر و لجنل االلتزام والحوكملأن 

 ( اجتماع كلجنل المخامر، وذلك بناء على التفصسل اآتي:1( اجتماعات وبعد قرار الفصل عدد )3عدد )الفصل 

 

( أعضاء، 7م، وكانت تتكون الدورة من )2015( اجتماعات خالل العام 3: عقدت اللجنل )لجنة المخاطر وااللتزام )قبل قرار المجلس( 

 س ولي البنك وهم :عضوين من اعضاء مجلس اإلدارة وخمسل اعضاء من م
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 حضور الصفة االسم م

 3 ريسس اللجنل –عضو مجلس االدارة    رمزي عداس محمد بن عبدالرحمن/األستاذ  1

 2 عضو اللجنل –عضو مجلس االدارة  األستاذ /  فطد بطن عطبطدالل  بطن دخطسطل 2

 2 عضو اللجنل  –تنفسذي  األستاذ/ محمد بن عبدالل  السحسى   3

 3 عضو اللجنل –تنفسذي  االستاذ/ مصدق اعجاز  4

 3 عضو اللجنل –تنفسذي  االستاذ/ مصتفى بن أحمد عبداللتسف  5

 3 عضو اللجنل –تنفسذي  االستاذ/ عبدالل  بن محمد بلحارث 6

 3 عضو اللجنل –تنفسذي  االستاذ/ عبدالل  بن محمد العريفي  7

وذلطك بعطد قطرار مجلطس اإلدارة لتكطوين لجنطل  ،م2015خطالل العطام   واحطدا   اجتماعطا  : عقدت اللجنطل لجنة المخاطر ) بعد قرار المجلس( 

( أعضاء، عضوين من أعضاء مجلس اإلدارة، وعضوين مسطتقلسن مطن خطارج البنطك. 4المخامر  قط، وتتكون الدورة الحالسل للجنل من )

 وهم: 

 حضور الصفة االسم م

عطبطدالل  بطن دخطسطلاألستاذ /  فطد بطن  1  1 ريسس اللجنل –عضو مجلس االدارة    

 1 عضو اللجنل –عضو مجلس االدارة  الدكتور/ ابراهسم بن عبدالرحمن البراك 2

 1 عضو مستقل من خارج المجلس األستاذ/ عبدالل  بن إبراهسم الفويش 3

 - عضو مستقل من خارج المجلس األستاذ/ سعود بن محمد الفايز 4

 

 :لجنة االلتزام والحكومة

تتمثل مسئولسل اللجنل باألشراف وتدعسم والحفاظ على تتبسق اعلى معايسر الحوكمل الم سسسل وذلك من خالل قسامفا بالنسابل 

ما سبق،  إلىعن مجلس اإلدارة. بالتوكد من اتباع  ممارسات الحوكمل السلسمل  ي جمسع االنشتل التي يقوم بفا البنك. وإضا ل 

، تتحمل اللجنل المس ولسل ضمان التزام البنك بجمسع التشريعات واالنظمل والقوانسن السعوديل والدولسل ذات العالقل بونشتت 

واجراء مراجعل سنويل إلمار الحوكمل العام واآلسات ذات الصلل، ومراجعل لواي  اللجان التابعل لمجلس اإلدارة واإلدارة التنفسذيل 

مراقبل وضمان امتالك البنك  لسات كا سل للتعرف على حاالت تعارض المصال   ي  و سات لمجلس اإلدارة بخصوصفاور ع التوص

االنشتل التشغسلسل. كما تعتمد اللجنل برنامح قتاع االلتزام السنوي والتقرير السنوي المقدم للجفات الرقابسل، ومتابعل كفايل 

ذ سساسل ودلسل االلتزام. ومراجعل  تقارير االلتزام الدوريل والسنويل وضمان التصحس  و اعلسل قتاع االلتزام  سما يتعلق بتنفس

 الفعال أليل  جوات يتم تحديدها.

من اعضاء مجلس اإلدارة وعضطوين مسطتقلسن خطارجسسن مطن واحد ( أعضاء، عضو 3تتكون الدورة الحالسل للجنل االلتزام والحوكمل من )

 ماع واحد: ذوي االختصا  وعقدت اللجنل اجت

 

 حضور الصفة االسم م

 1 ريسس اللجنل –عضو مجلس االدارة    األستاذ/عبدالرحمن بن محمد رمزي عداس 1

 1 عضو مستقل من خارج المجلس االستاذ/ أديب بن محمد ابانمي 2

 1 عضو مستقل من خارج المجلس االستاذ/ عبدالفتا  بن ابراهسم التويل 3

 )ماليسن الرياالت السعوديل (                                                                                                     المستحقة:المدفوعات النظامية 

 2015 2014 

 22 20 (1الزكاة الشرعية  )

 5.8 6.8 (2المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية )

ويطتم د طع الزكطاة  م،2016خطالل الربطع األول مطن العطام  م،2015سوف يقدم اإلقرار الزكوي للعام المطالي  –الزكاة الشرعسل  -1

 ملسون ريال( مع اإلقرار الزكوي. 22: 2014ملسون ريال ) 20والمقدرة بمبلغ  م،2015المستحقل للعام المالي 
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ملسون ريال( يتم د عفطا  5.8:  2014ملسون ريال ) 6.8والمقدرة بمبلغ المستحقات للم سسل العامل للتومسنات االجتماعسل  -2

 .  م2016خالل شفر يناير 

 الزكاة:

وو طق نفطس  م،2014مصلحل الزكاة والدخل بصورة ممارلطل عطن جمسطع السطنوات بمطا  طي ذلطك عطام  إلىالزكويل  إقرارات قدم البنك 

أسططس االحتسططاب. صططدر قططرار اللجنططل االسططتئنا سل الضططريبسل بخصططو  اسططتئناف البنططك علططى قططرار لجنططل االعتططراض الزكويططل الضططريبسل 

سطتلم البنطك الطربط لطم ي  ملسطون ريطال وحتطى تاريخط 58وكطان القطرار بطللزام البنطك بطد ع مبلطغ اضطا ي وقطدرة  م،2006االبتدايسل لعام 

 م،2011 إلطى م2009من اللجنل االستئنا سل الضريبسل ومطن  م،2008و  م2007تم استالم الربو  الزكويل لعامي و الزكوي المعدل.

من مصلحل الزكاة  وجاري العمل علي اعداد الرد للمصلحل علي هطذا الطربط. وقطد نطتح عطن هطذا الربطو  متالبطات زكويطل اضطا سل قطدرة 

مطن قبطل مصطلحل الزكطاة والطدخل وال يمكطن  م،2014حتطى  م2012ايسل للسنوات مطن لم يتم اصدار الربو  النفو ملسون ريال. 302.6

 تحديد أرر هذه الربو  بصورة موروق بفا  ي هذه المرحلل والتي قد ينتح عنفا متالبات اضا سل.

 

 العقوبات المفروضة على البنك و شركاته التابعة من قبل الجهات اإلشرافية:

 قد تمت معالجتفا.و تشغسلسلالألعمال امالسل على البنك والشركات التابعل ل  ناتجل عن  مراماتتم  رض  ،م2015خالل العام 

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

 اإلشرافيةالجهات  عدد الغرامات مجموع  الغرامات

 م سسل النقد العربي السعودي 5 45,000

 السوق المالسلهسئل  20 750,000

 وزارة الشئون البلديل و القرويل والفسئل العامل للتسران المدني 109 649,200

 

 التصنيف االئتماني 

أن تصنسف بنك البالد يعكس قوة المركز المالي للبنك و جودة الموجودات ومقايسس التغتسل وصالبل  وصفت م سسل موديز

مستويات الرسملل والربحسل القويل الناتجل من نمو حجم األعمال والكفاءة  ي المكاسب والمساهمل القويل من اإليرادات مسر 

 عربسل السعوديل والذي يدعم نمو القتاع المصر ي. االساس القوي القتصاد المملكل ال إلىالممولل، باإلضا ل 

 نوع التصنيف تصنيف موديز

A2 تصنسف ايتماني مويل األجل 

P-1 تصنسف ايتماني قصسر األجل 

 الموارد البشرية:

السعودة ، وبلغت نسبل م2014موظف بنفايل عام 3,194 ، مقارنل بط م2015موظف بنفايل عام 3,499 بلغ عدد العاملسن بالبنك 

%. كما قام البنك بلعداد وتنفسذ دورات تدريبسل متخصصل للموظفسن الجدد من خريجي الجامعات 82.7 معدل م،2015بنفايل عام 

 رصل تدريبسل،   4,884 ودورات تتويريل لعموم موظفس ، حسث بلغ  عدد الفر  التدريبسل لموظفي البنك والمعاهد اإلداريل

ا  ي ويتبع معايسر احترا سل وأخالقسل عالسل كم تسار موظفس  من ذوي الكفاءة والخبرة المصر سلويولي البنك أهمسل قصوى الخ

 قواعد السلوك المفني للبنك.
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  :مكافأة نهاية الخدمة

ططا لنظطام العمططل السطعودي وتططدرج ضطمن المتلوبططات  يطتم احتسطاب المكا ططآت المسطتحقل لمططوظفي البنطك عنططد انتفطاء خطدماتفم مبق 

 قايمل المركز المالي الموحدة.االخرى  ي 

 :برنامج اسهم الموظفين

( معتمد من قبل م سسل النقد العربي  البرامح يقدم البنك لموظفس  الم هلسن برامح تحفسزيل مد وعل على أساس األسفم )

 مكا آتفم السنويل.السعودي و بموجب شرو  هذا البرنامح، يمن  البنك الموظفسن الم هلسن أسفم سستم االحتفاظ بفا كجزء من 

يتم إربات تكلفل البرامح على مدى الفترة التي يتم و  تقاس تكلفل هذه البرامح على أساس القسمل العادلل  ي تاريخ من  االسفم

 (.  تاريخ االستحقاق خاللفا الو اء بشر  الخدمل والتي تنتفي بالتاريخ الذي يستحق  س  الموظفون المعنسون من  األسفم )

المدى  –التي يتم احتسابفا بموجب هذه البرامح بتاريخ إعداد كل قوايم مالسل حتى تاريخ االستحقاق  –تظفر المصاريف التراكمسل  

الذي انتفت إلس   ترة االستحقاق، وأ ضل تقديرات البنك لعدد األسفم التي سستم منحفا  ي نفايل المتاف. يمثل المبلغ 

 لدخل الموحدة لسنل ما، الحركل  ي المصاريف التراكمسل المثبتل  ي بدايل ونفايل تلك السنل.المحمل أو المقسد على قايمل ا

يقوم البنك، بعد الحصول على موا قل م سسل النقد العربي السعودي، بلبرام اتفاقسل مع مرف رالث محايد لالحتفاظ باألسفم 

 الممسزات الفامل للبرنامح هي كما يلي: لفذه االسفم. المستحقلالمعنسل  ي البرنامح باإلضا ل للمزايا 

 

2014 2015  

 تاريخ المن  2015نو مبر  01 2014سبتمبر  15

 2017يناير  1

 2016يناير  %1 25

 2017يناير  %1 25

 2018يناير  %1 50

 تاريخ االستحقاق

 بتاريخ المن  عدد األسفم الممنوحل  399,418 411,686

 المن  )بالريال السعودي(سعر السفم بتاريخ  21.76 32.79

 قسمل األسفم الممنوحل بتاريخ المن  )بآالف الرياالت السعوديل ( 8,691 10,799

  ترة االستحقاق سنوات 3 سنوات 3

 شر  المن  إكمال  ترة الخدمل إكمال  ترة الخدمل

 مريقل السداد أسفم أسفم

   

2014 2015 
لبرنامح أسفم الموظفسن، خالل  سما يلي بسانا  بالحركل  ي عدد األسفم، 

 السنل:

  ي بدايل السنل 868,294 977,047

 األسفم الممنوحل خالل السنل 399,418 411,686

 متنازل عنفا 48,535 34,409

 تم صر فا 277,978 486,030

  ي نفايل السنل 941,199 868,294

 .مرتبتل بظروف السوقتم من  هذه األسفم بشر  أساسي وهو إكمال  ترة الخدمل ومسر 
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 :األرصدة و المعامالت مع األطراف ذات العالقة

 م
 مدة العقد اسم الطرف ذو العالقة طبيعة العقد

 قيمة العقد

 )ريال سعودي(

1 

( لشركل البالد لالستثمار، الواقع 2عقد ايجار المعرض رقم )

بتريق الملك  فد بمدينل الرياض )برج سمارت( والعايدة 

 القابضل وأوالدهملكست  لشركل خالد عبدالعزيز المقسرن 

م إلى 1/1/2013 خالد بن عبدالعزيز المقسرن

31/12/2017 

1,287,000 

2 

(، 103لالستثمار مكتبسن رقم )عقد ايجار موقع شركل البالد 

( الواقع بتريق الملك  فد بمدينل الرياض )برج سمارت( 104)

 وأوالدهلشركل خالد عبدالعزيز المقسرن   والعايدة ملكست

 القابضل

م إلى 1/1/2013 خالد بن عبدالعزيز المقسرن

31/12/2017 

1,089,000 

3 

العقربسل والعايدة ملكستفا  –عقد ايجار موقع  رع البالد الخبر 

 شركل عبدالل  ابراهسم السبسعي العقاريل

إلى  13/11/2014 خالد بن عبدالل  السبسعي

11/12/2024 

2,000,000 

4 

عقد ايجار مركز انجاز  ي محا ظل الدوادمي، والعايدة ملكست  

 لشركل محمد بن إبراهسم السبسعي وأوالده

لى إ22/06/2010  ناصر بن محمد السبسعي

 م21/06/2025

60,000 

5 

عقد ايجار جفاز صراف إلي  ي مدينل الرياض والعايدة ملكستفا 

 لشركل محمد بن ابراهسم السبعي واوالده

 إلى  3/7/2015 ناصر بن محمد السبسعي 

2/7/2025 

50,000 

6 

سلتانل، والعايدة  -عقد ايجار موقع  رع البالد المدينل المنورة 

 بن إبراهسم السبسعي ملكست  لمحمد وعبدالل 

ناصر بن محمد السبسعي و خالد بن 

  عبدالل  السبسعي

إلى م 01/04/2005

 م31/03/2017

600,000 

العاديل، مع أمراف ذات عالقل. تخضع تلك المعامالت مع األمراف ذات العالقل للحدود  ا، خالل دورة أعمالفالمجموعلتتعامل 

المنصو  علسفا  ي نظام مراقبل البنوك والتعلسمات الصادرة عن م سسل النقد العربي السعودي. و يقصد بكبار المساهمسن 

بار موظفي اإلدارة أولئك االشخا ، بما  سفم ٪ أو أكثر من رأسمال البنك المصدر و يقصد بك5أولئك الذين يمتلكون نسبل 

العضو المنتدب و الذين لديفم الصالحسل و المسئولسل للقسام بوعمال التختسط و التوجس  و االشراف على أنشتل البنك بصورة 

 ديسمبر هي كما يلي: 31. إن مبسعل وأرصدة تلك المعامالت للسنتسن المنتفستسن  ي ةأو مسر مباشر ةمباشر

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

 2014  2015 بآالف الرياالت السعودية

بآالف الرياالت  

 السعودية
 

بآالف الرياالت 

 السعوديل

    تمويل

 1,509,743  1,324,902 بسع  جل

 30,600  46,959 مشاركل 

    تعهدات والتزامات محتملة

 41,632  44,228 تعفدات والتزامات محتملل

    الودائع

  27,036  148,797 تحت التلب

  4,113  14,481 حساب البالد )مضاربل(

  4,093  1,181 أخرى



30 | P a g e 

 

 :أرصدة كبار موظفي اإلدارة والشركات المنتسبة لهم -ب 

 بآالف الرياالت السعودية
2015 

 
2014 

بآالف الرياالت  

 السعودية
 

بآالف الرياالت 

 السعوديل

    تمويل

 14,454  12,623 بسع بالتقسسط 

    الودائع

 9,281  9,001 تحت التلب

 1,077  1 حساب البالد )مضاربل(

  :االستثماريةالمجموعة صناديق  -ج 

 :  ديسمبر  31 كما  يللمجموعل  االستثماريليمثل هذا البند أرصدة قايمل مع الصناديق 

 2015  2014 

بآالف الرياالت  

 السعودية
 

بآالف الرياالت 

 السعوديل

 2,082  2,689 ودايع العمالء

 56,918  29,735 استثمارات

 اإليرادات والمصاريف: -د 

  31تفستسن  ي  سما يلي تحلسال  باإليرادات والمصاريف المتعلقل بالمعامالت مع األمراف ذات العالقل والمدرجل  ي قايمل الدخل الموحدة للسنتسن المن

 :ديسمبر

 أرصدة أعضاء مجلس اإلدارة وكبار المساهمسن اآخرين والشركات المنتسبل لفم :

 2015  2014 

بآالف الرياالت  

 السعودية

بآالف الرياالت  

 السعوديل

    اإليرادات

 52,381  45,736 الدخل من التمويل

 294  352  دخل أتعاب وعموالت وأخرى، صا ي

 18,086  17,635 صناديق البالد اإلستثماريل -دخل أتعاب وعموالت وأخرى، صا ي 

    المصاريف

 2  2 حساب البالد )مضاربل(

 4,800  5,086 مباني إيجارات

 5,280  6,302 مكا آت أعضاء مجلس اإلدارة

 

 :أرصدة كبار موظفي اإلدارة والشركات المنتسبل لفم

 2015  2014 

بآالف الرياالت  

 السعودية

بآالف الرياالت  

 السعوديل
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    اإليرادات

 300  265 الدخل من التمويل

 

 :اإلدارة خالل السنل سما يلي بسان بلجمالي التعوي  المد وع لكبار موظفي 

  
 

 2015  2014 

 
بآالف الرياالت 

 السعودية

بآالف الرياالت  

 السعوديل

 48,016  56,880 مزايا موظفسن قصسرة االجل 

مزايا ما بعد التوظسف، مكا وة نفايل الخدمل للموظفسن، والد عات المحسوبل على 

 اساس األسفم
5,624  7,808 

 كفاية رأس المال

بمتتلبات رأس المال الموضوعل من قبل م سسل النقد  االلتزامتتمثل أهداف المجموعل عند إدارة رأس المال  ي 

العربي السعودي للحفاظ على مقدرة المجموعل  ي االستمرار  ي أعمالفا و قا لمبدأ االستمراريل واالحتفاظ بقاعدة 

أس المال واستخدام رأس المال النظامي. تتتلب تعلسمات تقوم إدارة المجموعل بمراقبل كفايل رو .رأسمالسل قويل

م سسل النقد العربي السعودي االحتفاظ بحد أدنى من رأس المال النظامي وأن تكون نسبل إجمالي رأس المال 

 تراقب المجموعل كفايل رأس%.8لحد األدنى المتفق علس  وهو الموجودات المرجحل المخامر عند أو تزيد عن ا إلىالنظامي 

المال باستخدام النسب المقررة من قبل م سسل النقد العربي السعودي. و بموجبفا يتم قساس كفايل رأس المال بمقارنل 

المحتملل  وااللتزاماتبنود رأس المال الم هل للمجموعل مع الموجودات المدرجل  ي قايمل المركز المالي الموحدة 

قامت م سسل النقد العربي السعودي بلصدار ارشادات وأمر عمل بسل. إلظفار مخامرها النسالمرجحل  األرصدةباستخدام 

عمل لجنل  إلُمر. و قا  م2013يناير  1والتي سرى مفعولفا اعتبارا  من  3هسكلل رأس المال حسب توصسات لجنل بازل  إلعادة

المرجحل المخامرة الموحدة الخاصل بالمجموعل وإجمالي رأس المال والنسب ذات الصلل  الموجودات، تم احتساب 3بازل 

الجدول التالي يلخص الركسزة األولى للمجموعل للموجودات المرجحل المخامر، رأس المال  على أساس موحد للمجموعل.

 األساسي ورأس المال المساند ونسبل كفايل رأس المال:

 

 

2015  2014 

 

بآالف الرياالت   الرياالت السعوديةبآالف 

 السعوديل

 33,786,740  39,449,578 الموجودات المرجحل لمخامر االيتمان

 3,553,573  3,905,237 التشغسلمخامر لالموجودات المرجحل 

 448,075  149,700 الموجودات المرجحل لمخامر السوق

 37,788,388  43,504,515 إجمالي الركيزة األولى للموجودات المرجحة المخاطر

 5,891,353  6,442,239 رأس المال األساسي

 422,334  467,373 رأس المال المساند

 إجمالي رأس المال األساسي ورأس المال المساند
6,909,612 

 
6,313,687 

  نسبة كفاية رأس المال

 

 

 15.59%  14.81% نسبل رأس المال األساسي

 16.71%  15.88% ورأس المال والمساندنسبل رأس المال األساسي 
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 مع المساهمين:التواصل وسائل 

انتالقا  من حر  البنك على تعزيز عالقت  مع المساهمسن وكا ل المستثمرين والعمالء، وإيمانا  من  بمبدأ اإل صا  والشفا سل 

البنك الشفا سل من المباد  الفامل للبنك التي يعمل على تتبسقفا، وهي  إدارةوأهمسل المعلومات للمستثمرين يعتبر مجلس 

من مباد  الحوكمل التي تعمل على ضمان التعامل العادل لعموم المساهمسن وتحديد مس ولسل مجلس اإلدارة تجاه البنك 

سئل السوق المالسل وتوصسات ومساهمس ، ويّتبع البنك  ي هذا لواي  و معايسر وإرشادات م سسل النقد العربي السعودي وه

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

( الذي www.bankalbilad.comالمالسل الموجزة المنشورة  ي الصحف المحلسل، وعلى موقع تداول وموقع البنك اإللكتروني )

كذلك يولي البنك أهمسل لالستفسارات الواردة من قبل مساهمس  والرد علسفا،  يحتوي على معلومات وأخبار إضا سل عن البنك.

 وكذلك يشجع مساهمي البنك لحضور اجتماعات الجمعسل العمومسل السنويل التي تناقش أعمال البنك.
 

 والشفافية الحوكمة

إن مجلطس إدارة بنططك الططبالد  ملتططزم بتقططديم قسمططل متنامسططل للمسططاهمسن علطى المططدى التويططل، ويططثمن دور نظططام حوكمططل  عططال  ططي 

بطرامح عمطل ماليمطل، والعمطل علطى  إلطىتحقسق النمطو المسطتدام، ويتحقطق ذلطك مطن خطالل صطسامل األهطداف االسطتراتسجسل وترجمتفطا 

واإل صا . بناء على متتلبات وقرارات الجفات الرقابسل متمثلل  طي م سسطل النقطد العربطي تحقسقفا مع االلتزام بمعايسر الشفا سل 

 قطد  (، ادراكطا  وايمانطا  مطن مجلطس ادارة البنطك وادارتط  التنفسذيطل بوهمسطل الحوكمطل،CMA( وهسئطل السطوق المالسطل )SAMAالسطعودي )

لسطل الحوكمطل الم سسطسل وملحقطل ومجموعطل مطن السساسطات اعتمد مجلس اإلدارة ورايق الحوكمل الم سسسل للبنك ومن ضطمنفا د

ذات العالقل، بما يتوا ق تماما  مع ما ورد بنظام الشركات الصادر مطن وزارة التجطارة والصطناعل واليحطل حوكمطل الشطركات الصطادرة مطن 

كططذلك النظططام االساسططي العامططل لحوكمططل البنططوك الصططادرة مططن م سسططل النقططد العربططي السططعودي و والمبططاد هسئططل السططوق المالسططل 

 للبنك، ويقوم المجلس بمتابعل االدارة التنفسذيل للتوكد من التزامفا بتتبسق جمسع ما نص علس  بتلك اللواي  والسساسات.

اعمالط ،  إدارةالحوكمل الم سسسل لبنك البالد هي منظومطل مطن القواعطد والممارسطات والعملسطات المسطتخدمل  طي توجسط  البنطك و

كمطل الم سسطسل  طي البنططك علطى أسطاس المعاملطل العادلطل القايمطل علططى المسطاواة بطسن مصطال  األمطراف المختلفططل حسطث تطدور الحو

وعمططالء ومططوردين واجفططزة حكومسططل، ويشططدد مجلططس اإلدارة واإلدارة التنفسذيططل علططى  إدارةالمعنسططل بالبنططك سططواء  كططانوا مسططاهمسن و

وير مفاهسم الشفا سل والنزاهل والرقابل الفعالل وتحقسق األداء المفنطي الر سطع. ضرورة االلتزام بضوابط الحوكم  كوسسلل  عالل لتت

 . وهذا بدوره يعزز رقل المستثمرين، وخدمل مصال  المساهمسن والعطاملسن، وكطذلك المجتمطع، والشطركاء، والعمطالء، محلسطاي وإقلسمسطا 

 ويوض  هذا التقرير مدى التزام البنك  بوحكام وشرو  حوكمل الشركات.

 البنود المطبقة والتي لم يتم تطبيقها من الئحة حوكمة الشركات  

م  المعدلطل بقطرار 2006-11-12يعمل مجلطس االدارة بالبنطك و قطا  لاليحطل حوكمطل الشطركات الصطادرة مطن هسئطل السطوق المالسطل بتطاريخ 

العامل لحكومل البنوك والصادر مطن م سسطل م، وكذلك جمسع ما نص علس  بالمباد  2010-3-16مجلس هسئل السوق المالسل  بتاريخ 

ورططايق الحوكمططل الم سسططسل لبنططك الططبالد وملحقطط   إلططىم التحططديث االول، باإلضططا ل 0142 النقططد العربططي السططعودي بتططاريخ مططارس

 سل :البنك بتتبسق بنود اليحل حوكم  الشركات الصادرة من هسئل السوق المالسل باستثناء البنود التال التزموسساسات ، وقد 

 المادة الفقرة الفقرة اسباب عدم التتبسق 

ال تنتبق المادة على بنك 

البالد اذ ال يمكن للبنك إلزام 

المستثمرين ذوي الصفل 

 االعتباريل بذلك

يجب على المستثمرين من األشخا  ذوي الصفل االعتباريل الذين يتصر ون بالنسابل 

سساساتفم  ي التصويت وتصويتفم مثل صناديق االستثمار اإل صا  عن –عن مسرهم 

الفعلي  ي تقاريرهم السنويل، وكذلك اإل صا  عن كسفسل التعامل مع أي تضارب 

 جوهري للمصال  قد ي رر على ممارسل الحقوق األساسسل الخاصل باستثماراتفم.

 د
 السادسة

 )حقوق التصويت(

ال تنتبق المادة على بنك 

البالد اذ ال يوجد اشخا  

 اعتباريلذوي صفل 

ال يجوز للشخص ذوي الصفل االعتباريل الذي يحق ل  بحسب نظام الشركل تعسسن 

التصويت على اختسار األعضاء اآخرين  ي مجلس  –ممثلسن ل   ي مجلس اإلدارة 

 اإلدارة 

 ط

 الثانية عشرة

)تكوين مجلس 

 اإلدارة(

http://www.bankalbilad.com/
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كما اعتمد مجلس إدارة البنك مجموعطل شطاملل مطن اللطواي  والسساسطات الخاصطل بالحوكمطل والتطي تتفطق مطع مطا ورد بنظطام الشطركات 

واليحططل حوكمططل الشططركات الصططادرة مططن هسئططل السططوق المالسططل والمبططاد  العامططل لحوكمططل البنططوك الصططادر مططن م سسططل النقططد وكططذلك 

بمتابعططل االدارة التنفسذيطل للتوكططد مطن التزامفططا بتتبسطق جمسططع مطا نططص علسط  بتلططك اللططواي  ويقططوم المجلطس ، النظطام االساسططي للبنطك

 .والسساسات

 المعايير المحاسبية المطبقة 

يتبع  طي إعطداد قوايمط  المالسطل الموحطدة معطايسر المحاسطبل للم سسطات المالسطل الصطادرة عطن م سسطل النقطد العربطي ان بنك البالد 

(. كما يعطد البنطك قوايمط  المالسطل الموحطدة IFRS( والمعايسر الدولسل الخاصل بالتقارير المالسل )IASالمحاسبل الدولسل )السعودي ومعايسر 

 لتتماشى مع نظام مراقبل البنوك ونظام الشركات  ي المملكل العربسل السعوديل.

جلس إدارة الشركات ضرورة تضمسن تقريطر مجلطس تجدر اإلشارة إلى أن هسئل السوق المالسل قد أصدرت تعمسما ت كد بموجب  على م

تفاصسل ختل تتبسق معايسر المحاسبل الدولسل د عل واحدة بعد استكمال اعتمادها مطن لم  2016م و  2015اإلدارة للعامسن المالسسن 

م أو بعطده باإلضطا ل 2017ينطاير  1الفسئل السعوديل للمحاسبسن القانونسسن على القطوايم المالسطل المعطدة عطن  تطرات مالسطل تبطدأ  طي 

 .م 2017يناير  1إلى مراحل تتبسق الختل ومدى استعداد الشركل لتتبسق معايسر المحاسبل الدولسل  ي 

وبما أن البنك يتبع بالفعل معايسر المحاسبل الدولسل عند إعداد قوايم  المالسطل الموحطدة,  لطسس لديطل أيطل ختطط  سمطا يتعلطق بمطا ورد 

 بالتعمسم المذكور.  

 مراجعو الحسابات الخارجيون:

، تم تعسسن السادة/ مكتب برايس م2015أبريل  14الموا ق  هط1436جمادى اآخر  25 ي اجتماع الجمعسل العامل المنعقدة بتاريخ 

م، أما بالنسبل للعام 2015واتر هاوس كوبر ومكتب ارنست ويونغ وشركاهم كمراجعي حسابات خارجسسن للبنك للعام المالي 

بلذن م، 2016 سوف يتم تعسسن مراجعي الحسابات  ي اجتماع الجمعسل العامل المقرر عقدها  ي متلع الربع الثاني  م،2016

 الل . 

 : إقرارات مجلس اإلدارة 

 إن مجلس إدارة البنك ي كد ما يلي:

 أن سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحس . -

 بفاعلسل.أن نظام الرقابل الداخلسل أعد على أسس سلسمل و نفذ  -

 أن  ال يوجد أي شك يذكر  ي قدرة البنك على مواصلل نشام . -

قطططدم مراجعطططو حسطططابات البنطططك تقريطططر مراجعطططل مسطططر مطططتحفظ حطططول القطططوايم المالسطططل الموحطططدة للبنطططك عطططن العطططام المطططالي  -

 الحالي.

يسن يطططتم بموجبططط  ال توجطططد أيطططل ترتسبطططات أو اتفاقطططات مطططع أي مطططن المسطططاهمسن أو أعضطططاء مجلطططس اإلدارة أو كبطططار التنفسطططذ -

 التنازل عن أي رواتب أو مكا آت أو تعويضات أو أربا .

عطططدا أعضطططاء مجلطططس اإلدارة  ال توجطططد أيطططل مصطططلحل  طططي  ئطططل األسطططفم ذات األحقسطططل  طططي التصطططويت تعطططود ألشطططخا  ) -

 بتلك الحقوق.البنك ( ابلغوا  الُمصدر وكبار التنفسذيسن وأزواجفم وأوالدهم القصر
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أدوات ديططططن قابلططططل للتحويططططل أو أو قططططروض قايمططططل أو شططططركات  التابعططططل  أيططططل  التزامططططات مالسططططل  وأال يوجططططد علططططى البنططططك  -

 .م2015لالسترداد أو أوراق مالسل تعاقديل ولم يصدر أيل أدوات دين خالل العام 

ديططططططون قابلططططططل للتحويططططططل أو أدوات ديططططططن قابلططططططل أو لططططططم يقططططططم البنططططططك باسططططططترداد أو شططططططراء أو إلغططططططاء أيططططططل أدوات ديططططططن   -

 .م2015حقوق خسار ومسرها خالل العام أو لالسترداد 

 و  ي الختام يتشرف مجلس اإلدارة والريسس التنفسذي وكا ل منسوبي البنك بر ع أسمى  يات الشكر والتقدير لمقام خادم

 الملكي السمو صاحب ولي العفد وزير الداخلسل إلىو  -الل  حفظ  -سلمان بن عبدالعزيز  ل سعود  الملك الشريفسن الحرمسن

صاحب   العفد النايب الثاني لريسس مجلس الوزراء وزير الد اع وولي ولي إلىمحمد بن نايف بن عبدالعزيز  ل سعود، و األمسر

 التجارة والصناعل المالسل ووزارة لوزارة والشكر موصول –حفظ  الل   -محمد بن سلمان بن عبدالعزيزاألمسر السمو الملكي 

 .وتشجسع ودعم عون من المالسل والم سسات البنوك قتاع يلقاه لما المالسل السوق وهسئل السعودي العربي النقد وم سسل

الغالسل. كما يشكر موظفي  ورقتفم دعمفم يسر المجلس أن يعرب عن شكره وتقديره لكا ل مساهمي البنك وعمالي  على كما

 .وأهدا   المنشودة البنك أمراض وتحقسق األداء وتحسسن تتوير أجل من والمخلص الدايب البنك على جفدهم

 

 

 ،،والله ولي التوفيق                            


