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 مقارنات مالية:
 

 :الموحدة مالي سما يلي تحلسل ألهم بنود قايمل المركز ال ( أ

 السعودية( بماليين  الرياالت)                                                                                                                

 2013 2012 2011 0210 2009 

 11,53 31233 793 1,537 31229 صا ي، االستثمارات

 11,014 311170 3119.0 18,256 111139 صا ي، التمويل

 17,411 131339 191919 29,778 121111 إجمالي األصول

 313,72 321711 .11101 23,742 .17130 ودايع العمالء

 14,409 3.1031 111133 25,407 131111 إجمالي المتلوبات

 3,002 11301 11132 4,371 91303 إجمالي حقوق الملكسل

 

 

 :الموحدة يمل الدخل سما يلي تحلسل ألهم بنود قا ( ب

 السعودية( بماليين  الرياالت)                                                                                                                 

 2013 2012 2011 0210 2009 

 548 219 901 840 719 صا ي الدخل من الموجودات االستثماريل والتمويلسل

 1.0 111 .19 645 222 صا ي رسوم  الخدمات المصر سل

 17 313 3.7 234 119 صا ي مكاسب تحويل عمالت أجنبسل
 707 31077 31191 1,737 31739 إجمالي دخل العملسات

، مخصص االنخفاض  ي قسمل االستثمارات والموجودات المالسل األخرى
 23 19 - - (9) صا ي

 302 111 191 275 399 صا ي ،مخصص خساير التمويل

 31399 31009 31011 1,168 ..313 إجمالي مصاريف العملسات

 - - - 191 - * مكاسب غسر تشغسلسل

 (248) 71 110 942 917 *للسنل )الخسارة( صا ي الدخل 

 

  تحقسطق البنطك دخطل اسطتثنايي هطو نتسجطل ل 1031مقارنل للعام  1031للعام % 11.2بنسبل إن انخفاض صا ي الدخل

ملسون لاير سعودي نطتج عطن بسطع البنطك لقتعطل أرض  طي محا ظطل الدرعسطل  طي الربطع األول مطن  191قدر بمبلغ ي

 .1031العام 
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 :النشاطات الرئيسية

 

 ألغراض إداريل يتكون البنك من خمسل قتاعات أعمال مصر سل ريسسسل كالتالي:

المنتجات المقدمل لأل راد كااليداعات، تمويل األ راد، الحواالت يشمل الخدمات و :         قطاع األفراد )التجزئة(          

 وصرف العمالت األجنبسل. 

كالودايع و يشمل الخدمات والمنتجات المقدمل للشركات والمؤسسات المالسل  :           قطاع الشركات                  

 .التمويل و الخدمات التجاريل للعمالء

 يشمل سوق المال والتجارة وتقديم خدمات الخزينل. :                    قطاع الخزينة          

و أنشتل إدارة األصول المرتبتل بخدمات التعامل  االستثماريشمل خدمات إدارة  :    والوساطة االستثمارقطاع خدمات 

 و إدارة وترتسب و تقديم المشورة والحفظ لألوراق المالسل.

 .االخرى قتاعات المساندة وظايف وتشمل جمسع  :                   أخرى                    

 

 :1023ديسمبر  13كما في  فيما يلي ملخص لجميع نشاطات البنك الرئيسية
 

    

2013       

قطاع خدمات 

اإلستثمار 

 والوساطة

    

 اإلجمالي أخرى قطاع الخزينة قطاع الشركات قطاع األفراد  

         )التجزئة( عوديةبآالف الرياالت الس

 36,323,308 1,254,014 288,500 7,774,105 14,777,653 12,229,036 إجمالي الموجودات

 523,015 453,946 4,024 94 108 64,843 مصاريف رأسمالية

 31,222,419 1,018,006 121,079 901,056 10,114,583 19,067,695 إجمالي المطلوبات

ات صافي الدخل من الموجود

 االستثمارية والتمويلية
400,802 462,333 43,998 1,104 38,385 946,622 

 970,606 56,152 65,566 74,888 114,716 659,284 ، صافي                  وأخرى رسوم ودخل العموالت

 1,917,228 94,537 66,670 118,886 577,049 1,060,086 إجمالي دخل العمليات

 175,287 - - - 111,830 63,457 صافي, مخصص خسائر التمويل

مخصص خسائر الموجودات المالية 

 األخرى، صافي
- - (5,340) - - (5,340) 

 88,524 - 353 596 5,983 81,592 ستهالك و إطفاءا

 1,188,060 - 34,698 30,016 308,827 814,519 إجمالي مصاريف العمليات

 729,168 94,537 31,972 88,870 268,222 245,567 الدخل من أنشطة العمليات

 - - - - - - مكاسب غير تشغيلية

 729,168 94,537 31,972 88,870 268,222 245,567 دخل السنةصافي 

 :جغرافي لإليراداتلالتحليل ا

 
 السعودية( التبماليين الريا)                                                        حسب المناطق يراداتاإل إلجماليتحلسل 

 اإلجمالي الشرقية الغربية الوسطى 
 1,917 293 548 1,076 2013للعام  إجمالي اإليرادات

 
وال يوجد للبنطك أيطل  طروع أو اطركات  تتحقق معظم ايردات البنك بشكل ريسسي من نشاطات  داخل المملكل العربسل السعوديل.

 ل.تابعل مؤسسل أو تعمل خارج المملكل العربسل السعودي
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 :الشركات التابعة

 

تاريخ  أسم الشركة

 التأسيس

رأس  النشاط الرئيسي

 المال

مقر الشركة 

 الرئيسي

الدولة محل 

 التأسيس

نسبة 

 الملكية

نو مبر  10 لالستثمارالبالد  اركل

1009 

 االستثماربخدمات القسام 

وأنشتل إدارة األصول المتمثلل 

 ي التعامل والترتسب واإلدارة 

ورة وحفظ األوراق وتقديم المش

 المالسل

100 

ملسون لاير 

 سعودي

الرياض، 

المملكل العربسل 

 السعوديل

المملكل 

العربسل 

 السعوديل

300% 

اركل البالد العقاريل 

 المحدودة
سبتمبر  39

1002 

القسام بإجراءات التسجسل 

المتعلقل بالضمانات العقاريل 

التي يحصل علسفا البنك من 

 عمالي 

ألف  900

لاير 

 يسعود

الرياض، 

المملكل العربسل 

 السعوديل

المملكل 

العربسل 

 السعوديل

300% 

 

  :الخطط المستقبلية
 

حزمل  تعزيزالمستقبلسل، النمو عن طريق  والتي تركز على التوجفات اعتمد مجلس إدارة البنك استراتسجسل الخمس سنوات

القنوات للحصول على ربحسل أتمتل المنتجات والخدمات و ،ت، خدمل العمسل، االستخدام الفعال لمرا ق البنسل التحتسلالمنتجا

  أعلى للمنتجات وقتاعات األعمال.

 

عن طريق وضع  لتدريب على النظام األساسي للبنكوذلك لتعزيز القسادة والتتوير موظفس  طموحل يتبع البنك ختل 

  مبادرات جديدة الجتذاب واستبقاء المواهب الجسدة.

 

 :المخاطر إدارة

 
هذه المخاطر  وإدارةوتتم مراقبل جزء أساسي من طبسعل أعمال البنك،  من خالل أنشتت  إلى مخاطر، وهيالبنك يتعرض 

وقد ورد وصف  .التشغسلسلمخاطر الو  ي مخاطر االيتمان ومخاطر السوق تمثلتمن خالل مجموع  المخاطر بالبنك والتي 

باعتبارها جزاً  اعالً لتقرير مجلس   13 إلى 29 ل الموحدة من المر قل بالقوايم المالسكامل لفذه المخاطر باإليضاحات 

 اإلدارة. 

 :المعايير المحاسبية المطبقة

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

كمطا يعطد البنطك قوايمط  المالسطل الموحطدة لتتمااطى مطع نظطام مراقبطل البنطو  ونظطام والمعايسر الدولسل الخاصل بالتقارير المالسطل. 

وال توجطد هنطا  أي اختال طات جوهريطل عطن معطايسر المحاسطبل الصطادرة عطن الفس طل  الشركات  ي المملكل العربسطل السطعوديل.

 السعوديل للمحاسبسن القانونسسن.
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 :السعوديةالئحة حوكمة الشركات في المملكة العربية 

 
مطن اللطوايم الخاصطل بحوكمطل الشطركات تخضطع ألحكطام واطروط النظطام األساسطي اطاملل اعتمد مجلس إدارة البنك مجموعل 

 . للبنك، ونظام الشركات السعودي، ونظام هس ل السوق المالسل ولوايح  التنفسذيل، واألنظمل األخرى ذات العالقل

 الشركات  سما عدا: وقد تم تتبسق جمسع ما ورد  ي اليحل حوكمل

 

 أسباب عدم التطبيق نص المادة / الفقرة المادة
يجب على المستثمرين من األاخاص ذوي  المادة السادسل   قرة  )د(

الشخصسل االعتباريل الذين يتصر ون بالنسابل 

 -مثل صناديق االستثمار –عن غسرهم 

اإل صاح عن سساستفم  ي التصويت و 

ر السنوي و كذلك تصويتفم الفعلي  ي التقري

اإل صاح عن كسفسل التعامل مع  أي تضارب 

جوهري للمصالم قد يؤثر على ممارسل 

 الحقوق األساسسل الخاصل باستثماراتفم.

ال يملك البنك سلتل على هؤالء المساهمسن ذوي 

الصفل االعتباريل اللزامفم با صاح سساساتفم 

 التصويتسل واالستثماريل.

الذي  –ال يجوز للشخص ذي الصفل االعتباريل  قرة  )ط(المادة الثانسل عشرة   

يحق ل  بحسب نظام الشركل تعسسن ممثلسن ل  

التصويت على اختسار  – ي مجلس اإلدارة 

 األعضاء اآلخرين  ي مجلس اإلدارة.

 ال توجد اخصسل اعتباريل بمجلس اإلدارة.

 :مجلس اإلدارة

 

خطططابفم  طططي اجتمطططاع الجمعسطططل العمومسطططل العاديطططل المنعقطططد بتطططاري  يتكطططون مجلطططس اإلدارة مطططن أحطططد عشطططر عضطططوا، تطططم انت

هطططـ الموا طططق 09/02/3111م،  لمطططدة ثطططالت سطططنوات تبطططدأ اعتبطططاراً مطططن تطططاري  07/01/1031هطططـ، الموا طططق 09/3111/.1

 م.32/01/1032هـ الموا ق 07/09/3119م وتنتفي بتاري  39/01/1031

 

 ويتفم والجددالمنتفسل عضقايمل بأسماء أعضاء مجلس اإلدارة 

 

 العضوية االسم

منتهية معالي األستاذ/ مساعد بن محمد السناني

منتهية األستاذ/ إبراهيم بن عبد هللا السبيعي

منتهية المهندس/ علي بن عثمان الزيد

منتهية األستاذ/ أديب بن عبد هللا الزامل

منتهية األستاذ/ محمد بن عبدهللا القويز

  

جديد ن بن عبداللطيف العيسى المهندس/ عبدالمحس

جديد األستاذ / فهـد بـن عـبـدهللا بـن دخـيـل

جديد المهندس/ احـمد بـن عـبدالعـزيز العـوهـلي

جديد األستاذ / أحمـد بـن عـبـدالـرحمن الحصان

جديد االستاذ/ خـالـد بـن عــبـدهللا السبيعي
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 م.1031م، والتي انعقدت خالل الربع األول من العام 32/01/1031بتاري   اجتماعات الدورة السابقل للمجلس المنتفسل

 

 تاريخ انعقاد االجتماع االسم
 م30/21/0231 م31/23/0231

   معالي األستاذ/ مساعد بن محمد السناني

   األستاذ/ إبراهيم بن عبد هللا السبيعي

   الدكتور/ إبراهيم بن عبد الرحمن البراك

   الرحمن بن إبراهيم الحميد الدكتور/ عبد

   X المهندس/ علي بن عثمان الزيد

X    األستاذ/ أديب بن عبد هللا الزامل

   األستاذ/ عبدالرحمن بن محمد رمزي عداس

    األستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي

   األستاذ/ خالد بن عبدالعزيز المقيرن

   األستاذ/ خالد بن عبدالرحمن الراجحي

   تاذ/ محمد بن عبدهللا القويزاألس

 

 ، و سما يلي سجل حضور هذه االجتماعات:م1031 خمس مرات خالل عامالحالي وقد اجتمع مجلس اإلدارة 

 

 تاريخ انعقاد االجتماع 

 م31/30/0231 م30/20/0231-33 م31/20/0231 م00/21/0231 م 20/21/0231 االسم

 الدكتور/ عبد الرحمن بن إبراهيم الحميد
      

 األستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي
      

 الدكتور/ إبراهيم بن عبد الرحمن البراك
      

 األستاذ/ عبدالرحمن بن محمد رمزي عداس
      

 المهندس/ عبدالمحسن بن عبداللطيف العيسى 
    X

      األستاذ / فهـد بـن عـبـدهللا بـن دخـيـل

X                       ـوهـليالمهندس/ احـمد بـن عـبدالعـزيز الع

 األستاذ/ خالد بن عبدالعزيز المقيرن
      

 األستاذ / أحمـد بـن عـبـدالـرحمن الحصان
      

 األستاذ/ خالد بن عبدالرحمن الراجحي
      

 االستاذ/ خـالـد بـن عــبـدهللا السبيعي
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 المدرجة وغير المدرجة: همةاألعضاء المشاركون في عضوية مجالس إدارات شركات مسا

 
 نوع الشركة الصفة اسم الشركة االسم م

1 

 مساهمة عضو مجلس اإلدارة الشركة السعودية إلنتاج األنابيب الفخارية الدكتور/ عبدالرحمن بن ابراهيم الحميد

 مساهمة مقفلة عضو مجلس اإلدارة شركة الراجحي القابضة

 ذات مسئولية محدودة عضو مجلس اإلدارة ده)ماسك(شركة محمد ابراهيم السبيعي واوال

 ذات مسئولية محدودة رئيس مجلس اإلدارة شركة أتش أن سي

2 

 مساهمة عضو مجلس اإلدارة الشركة السعودية للفنادق والمناطق السياحية األستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي

 رئيس لجنة االستثمار

 مساهمة مقفلة اإلدارة رئيس مجلس شركة مشاريع األرجان

 مساهمة مقفلة عضو مجلس اإلدارة شركة اكوان العقارية

 عضو اللجنة التنفيذية

 مساهمة مقفلة  وذات مسئولية محدودة عضو مجلس اإلدارة عضو في مجموعة من الشركات

3 

 األستاذ/ عبدالرحمن بن محمد رمزي عداس

 شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية

 عضو مجلس اإلدارة 
 عضو لجنة المراجعة 

 عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

 مساهمة

 عضو لجنة المراجعة شركة سدكو كابيتال
 عضو لجنة المخاطر والتطبيقات

 خاصة

 خاصة عضو مجلس المديرين شركة أسواق البحر األحمر المحدودة

 عضو مجلس اإلدارة بنك كونتام األستثماري )دبي(
 س لجنة المخاطر والتطبيقاترئي

 عضو لجنة المراجعة

 خاصة

 مختلطة، مشاركة مع مستثمر اجنبي رئيس مجلس المديرين شركة كيبل النمو للتطوير المحدودة

 خاصة رئيس مجلس المديرين شركة ديار الخيال للتطوير العقاري المحدودة

 خاصة عضو مجلس اإلدارة مجموعة عبدالعزيز الصغير القابضة

 عضو مجلس اإلدارة بستوسيد بنك )تونس(
 رئيس لجنة المخاطر

 استثمار حكومي
مملوك لوزارة المالية السعودية والحكومة 

 التونسية

 خاصة عضو مجلس اإلدارة شركة أركوما

4 

 لةمساهمة مقف رئيس مجلس اإلدارة  مجموعة عبداللطيف العيسى القابضة عبدالمحسن بن عبداللطيف العيسى 

 مساهمة مقفلة رئيس مجلس اإلدارة  شركة اليسر للتقسيط 

 ذات مسئولية محدودة رئيس مجلس اإلدارة  شركة المباني الخفيفة المحدودة )سيبوركس(

 ذات مسئولية محدودة رئيس مجلس اإلدارة  شركة السيربو السعودية 

  مساهمة مقفلة رئيس مجلس اإلدارة  شركة عقارات الخليج

 مساهمة مدرجة عضو مجلس اإلدارة  شركة األنابيب السعودية 

 مساهمة مدرجة عضو مجلس اإلدارة  الشركة المتحدة لإللكترونيات )أكسترا(

 مساهمة مقفلة عضو مجلس اإلدارة  الشركة العربية لصناعة الورق

5 

 ذات مسئولية محدودة عضو مجلس اإلدارة (NPSالشركة الوطنية للخدمات البترولية ) فهد بن عبداهلل بن دخيل

 ذات مسئولية محدودة رئيس مجلس اإلدارة شركة الوفاء العالمية

 ذات مسئولية محدودة رئيس مجلس اإلدارة شركة الحكمة لالستثمار التجاري والصناعي

6 

 مساهمة مدرجة اإلدارةعضو مجلس  الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات أحمد بن عبدالعزيز العوهلي

 ذات مسئولية محدودة -مختلطة  رئيس مجلس اإلدارة الشركة العالمية للبوليمرات

 ذات مسئولية محدودة رئيس مجلس اإلدارة شركة سبكيم للتسويق

 سويسرا -ذات مسئولية محدودة  رئيس مجلس اإلدارة شركة إيكترا السويسرية

 ذات مسئولية محدودة مجلس اإلدارة رئيس شركة سبكيم للكيماويات

 ذات مسئولية محدودة -مختلطة  عضو مجلس اإلدارة الشركة العالمية لآلسيتيل
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 ذات مسئولية محدودة -مختلطة  عضو مجلس اإلدارة الشركة العالمية للميثانول

 ذات مسئولية محدودة -مختلطة  رئيس مجلس اإلدارة شركة إندسور السعودية للحديد

 ذات مسئولية محدودة -مختلطة  عضو مجلس اإلدارة شركة بشوف وكالين الشرق األوسط

7 

 ذات مسئولية محدودة رئيس مجلس اإلدارة لالستثمارشركة البالد  األستاذ/ خالد بن عبدالعزيز المقيرن

 مؤسسة أهلية نائب رئيس مجلس اإلدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض

 مساهمة مقفلة رئيس مجلس اإلدارة لمكتبة للتسويقشركة ا

 ذات مسئولية محدودة رئيس مجلس اإلدارة شركة االستثمار العائلي

 ذات مسئولية محدودة رئيس مجلس اإلدارة شركة خالد عبدالعزيز المقيرن وأوالده القابضة
 

 األستاذ/ خالد بن عبدالرحمن الراجحي 8

 مساهمة يس مجلس اإلدارةرئ شركة االسمنت السعودية

 عضو مجلس اإلدارة الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني "والء"
 عضو اللجنة التنفيذية
 رئيس لجنة االستثمار

 مساهمة

 مساهمة عضو مجلس اإلدارة شركة تكوين المتطورة  للصناعات

 سئولية محدودةذات م الرئيس التنفيذي شركة عبدالرحمن صالح الراجحي وشركاه 

 ذات مسئولية محدودة رئيس مجلس اإلدارة مستشفى فخري والراجحي

 ذات مسئولية محدودة رئيس مجلس اإلدارة مستشفى الرعاية الصحية )بروكير(

 خاصة رئيس مجلس اإلدارة مجمع مدارس السالم 

 ولية محدودةذات مسئ عضو مجلس اإلدارة شركة تمكين لإلستثمار والتطوير العقاري

 ذات مسئولية محدودة عضو مجلس اإلدارة شركة تنامي العربية

 األستاذ/ خالد بن عبداهلل السبيعي 9

 شركة مساهمة مغلقة عضو مجلس ادارة شركة السبيعي لالستثمارات المالية

 شركة مساهمة مغلقة عضو مجلس ادارة شركة السباعا لالستثمارات العقارية

 شركة مساهمة مغلقة عضو مجلس ادارة ي الفندقيةشركة السبيع

 شركة مساهمة مغلقة عضو مجلس ادارة شركة الجواد المتكامل

 شركة مساهمة مغلقة عضو مجلس ادارة شركة العربية للمقاوالت والرافعات

 شركة مساهمة مغلقة عضو مجلس ادارة شركة كافاك التجارية المحدودة

 شركة مساهمة مغلقة عضو مجلس ادارة للمقاوالت والتجهيزات شركة ريناد الجزيرة

 ذات مسؤولية محدودة عضو مجلس ادارة       شركة عبد اهلل ابراهيم السبيعي القابضة

 توصية بسيطة عضو مجلس ادارة شركة عبد اهلل ابراهيم السبيعي وأوالده 

 ذات مسؤولية محدودة دارةعضو مجلس ا شركة عبد اهلل ابراهيم السبيعي المتحدة

 ذات مسؤولية محدودة عضو مجلس ادارة شركة عبد اهلل ابراهيم السبيعي للتطوير العقاري

 ذات مسؤولية محدودة عضو مجلس ادارة شركة عبد اهلل ابراهيم السبيعي التجارية

 ذات مسؤولية محدودة عضو مجلس ادارة شركة الجواد الشاملة

 ذات مسؤولية محدودة عضو مجلس ادارة لمتحدةشركة الجواد ا

 ذات مسؤولية محدودة عضو مجلس ادارة شركة عبد اهلل ابراهيم السبيعي االستثمارية

 ذات مسؤولية محدودة عضو مجلس ادارة شركة أساس المتكاملة

 ذات مسؤولية محدودة عضو مجلس ادارة شركة التدريب المتكامل

 ذات مسؤولية محدودة عضو مجلس ادارة للسجاد شركة مصنع المدينة

 ذات مسؤولية محدودة عضو مجلس ادارة الصناعية شركة السبيعي 

 ذات مسؤولية محدودة عضو مجلس ادارة شركة عبد اهلل ابراهيم السبيعي الفندقية

 ذات مسؤولية محدودة عضو مجلس ادارة شركة عبد اهلل ابراهيم السبيعي العقارية
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 وظائف أعضاء مجلس اإلدارة:
 

 الصفة المنصب االسم

 مستقل ريسس مجلس اإلدارة الدكتور/ عبد الرحمن بن إبراهسم الحمسد

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

 مستقل عضو الدكتور/ إبراهسم بن عبد الرحمن البرا 

 مستقل عضو عدا  األستاذ/ عبدالرحمن بن محمد رمزي

 مستقل عضو المفند / عبدالمحسن بن عبداللتسف العسسى 

 مستقل عضو األستاذ /  فـد بـن عـبـدهللا بـن دخـسـل

 مستقل عضو المفند / احـمد بـن عـبدالعـزيز العـوهـلي

 غسر تنفسذي عضو األستاذ/ خالد بن عبدالعزيز المقسرن

 مستقل عضو لحصاناألستاذ / أحمـد بـن عـبـدالـرحمن ا

 غسر تنفسذي عضو األستاذ/ خالد بن عبدالرحمن الراجحي

 غسر تنفسذي عضو االستاذ/ خـالـد بـن عــبـدهللا السبسعي

 

  : ينيالمالك الرئيس

 

 % من األسفم، كما يلي:9سن للبنك هم الذين يمتلكون أكثر من سالمال  الريسس
 (%) النسبل اسم المساهم م

 99..3 راهسم السبسعي واوال دهاركل محمد اب 1

 33.31 عبدهللا ابراهسم محمد السبسعي 2

 9.01 عبدالرحمن صالم عبدالعزيز الراجحي 3

 2.99 عبدالرحمن عبدالعزيز صالم الراجحي 4

 2.17 خـالد عبدالرحمن صالم الراجحي 5

 

 أعضاء مجلس اإلدارة وزوجاتهم وأوالدهم القصر:

 
 :1031نفايل ديسمبر مقارنل ب 1031دارة وزوجاتفم وأوالدهم القصر بنفايل ديسمبر رصسد أسفم أعضاء مجلس اإل

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

% 

 - - 31111 31111 الدكتور/ عبد الرحمن بن إبراهسم الحمسد 1

 14.2 3271799 3137.1.10 3112.1999 األستاذ/ ناصر بن محمد السبسعي ومن يعول 2

 - - ..9110 ..9110 الدكتور/ إبراهسم بن عبد الرحمن البرا  3

 - - 2,667 11222 األستاذ/ عبدالرحمن بن محمد رمزي عدا  4

 300 31111 - 31111 المفند / عبدالمحسن بن عبداللتسف العسسى 5

 300 31000 - 31000 األستاذ /  فـد بـن عـبـدهللا بـن دخـسـل 6

 - - 11000 11000 المفند / احـمد بـن عـبدالعـزيز العـوهـلي  7

 8.5 191113 9971311 2021191 األستاذ/ خالد بن عبدالعزيز المقسرن ومن يعول 8

 300 21222 - 21222 األستاذ / أحمـد بـن عـبـدالـرحمن الحصان 9

 22.3 30132.1331 3911711317 1919231193 األستاذ/ خالد بن عبدالرحمن الراجحي 10

 - - 31111 31111 األستاذ/ خـالـد بـن عــبـدهللا السبسعي 11

  والبالغل سفم لكل ثالثل أسفمنتسجل لتوزيع أسفم المنحل المجانسل  1031تم تغسسر عدد األسفم للعام . 
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 :رصيد أسهم كبار التنفيذيين وزوجاتهم واوالدهم القصر  

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

 

 االسم م
 

 2013ديسمبر 

 

 0230ديسمبر 

 

 صافي التغيير

 

 نسبة التغيير

 - - 320 160 األستاذ/ خالد بن سلسمان الجاسر 3

 - - 320 160 إجمالي عدد األسفم

 والبالغل سفم لكل ثالثل أسفمالمجانسل المنحل نتسجل لتوزيع أسفم  1031عدد األسفم للعام  تم تغسسر.  

  :المكافآت والتعويضات
 

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

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

 المد وعل ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفسذيسن:

 

 البيان

 بآالف الرياالت السعودية

أعضاء مجلس اإلدارة غير 

 التنفيذيين

بما  من كبار التنفيذيين سبعة

فيهم الرئيس التنفيذي 

 والمدير المالي

 13,976 - الرواتب والتعويضات 

 7,243 5,266 البدالت والمكا جت الدوريل والسنويل

 21,219 5,266 اإلجمالي

أو  عن الرواتب أو التعويضاتوكبار التنفيذيين أأعضاء مجلس اإلدارة مع المساهمين أو ترتيبات تنازل 

 :األرباح
 

عطن يطتم بموجبط  التنطازل لتنفسطذيسن أو كبطار ا ةداراإلأعضاء مجلطس المساهمسن أو  مع أي منترتسبات أو اتفاقات  لوجد أيال ت

 .أو أرباح أي رواتب أو مكا جت أو تعويضات

 

 مصالح في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت:
 

ال توجد أيل مصلحل  ي   ل األسفم ذات األحقسل  ي التصويت تعود ألاطخاص )عطدا أعضطاء مجلطس اإلدارة الم صطدر وكبطار 

  ر( ابلغوا المصدر بتلك الحقوق.التنفسذيسن وأزواجفم وأوالدهم القص

 

 

وحقةوق  أوراق ماليةة تعاقديةة، التزامات البنك، أدوات دين، أدوات دين قابلة للتحويل، أدوات دين قابلة لالسترداد

 :خيار

  
السطل أوراق مأو أو لالسطترداد أدوات دين قابلل للتحويطل  ،قايمل، أدوات دين أيل قروض ك و اركات  التابعل وجد على البنيال 

لطم يقطم البنطك باسطترداد أو اطراء أو إلغطاء أيطل أدوات ديطن، ديطون قابلطل . 2013ولم يصدر أيل أدوات دين خالل العطام تعاقديل 

 .2013للتحويل أو أدوات دين قابلل لالسترداد، حقوق خسار وغسرها خالل العام 
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   :جان المجلس ل

 
ولكطل مطن هطذه اللجطان مفطام ومسطؤولسات محطددة. وتضطم  طي عضطويتفا  قام مجلس اإلدارة بتكوين عدد من اللجان  ي البنطك،

بعض أعضاء المجلس وذوي االختصاص ومن جفات خارجسل من المشفود لفم  ي مجال تخصصفم. و سما يلي مطوجز عطن 

 أهم هذه اللجان:

 

 اللجنة التنفيذية:

وقد عقدت  المخاطر، وكفاءة إدارة أعمال البنك. تشمل مسؤولسات هذه اللجنل تتبسق سساسات البنك، ومراقبل األداء، وإدارة

 م . 1031اجتماعاً خالل عام   31اللجنل التنفسذيل  
 

  :وهم أعضاء ستلتتكون الدورة الحالسل للجنل التنفسذيل من 

 

 الصفة أعضاء الدورة الحالية للجنة

 الدكتور/ عبدالرحمن بن إبراهسم الحمسد

 األستاذ / ناصر بن محمد السبسعي

 ستاذ / خالد بن عبدالعزيز المقسرناأل

 األستاذ / خالد بن عبدالرحمن الراجحي

 األستاذ/عبدالرحمن بن محمد رمزي عدا 

 االستاذ/ خالد بن سلسمان الجاسر 

 الريسس

 عضو

 عضو

 عضو

 عضو

 عضو

 جنة المراجعة:ل
 

تطل وإجطراءات المراجعطل و تقطارير تتمثل مسؤولسل لجنل المراجعل  طي اإلاطراف علطى قتطاع المراجطع الداخلسطل ومراجعطل خ

المراجعططل و اإلجططراءات التصططحسحسل ، تراططسم المططراجعسن الخططارجسسن للبنططك و تحديططد أتعططابفم واإلاططراف علططى نشططاطاتفم 

ومراجعل ختل عملفم وكذلك مراجعل مالحظاتفم علطى القطوايم المالسطل، مناقشطل وإقطرار القطوايم المالسطل المرحلسطل والسطنويل ، 

اسططات المحاسطبسل المتبعططل مطن قبططل البنطك وتقططسم مطدى تتبسططق ضطوابط الرقابططل علسفطا ، االاططراف علطى المشططاريع مراجعطل السس

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

تحت مسؤولسل اللجنل و ق اليحل عمل لجنل المراجعل المعتمدة مطن مجلطس  المالسل ، وكا ل األعمال الرقابسل األخرى التي تقع

 م.1031( اجتماعات خالل عام7وقد عقدت اللجنل ) اإلدارة.

تتكون الدورة الحالسل للجنل المراجعل من خمسل أعضاء، عضطوين مطن أعضطاء مجلطس إدارة البنطك وثالثطل أعضطاء مسطتقلسن 

 وهم: .خارجسسن من ذوي االختصاص

 

 الصفة اء الدورة الحالية للجنةأعض

 الريسس الدكتور / أحمد عبدالرحمن الحصان

 عضو مستقل أحمد عبدهللا المغامس الدكتور /

 عضو مستقل األستاذ / يوسف أحمد البوراسد

 عضو مستقل سلسمان ناصر الفتالن األستاذ/

 عضو األستاذ/ خالد عبدهللا السبسعي
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 لجنة الترشيحات والمكافآت:

 
مططن مفططام هططذه اللجنططل التوصططسل لمجلططس اإلدارة بالتراططسم لعضططويل المجلططس والمراجعططل السططنويل لالحتساجططات المتلوبططل مططن 

المفارات المناسبل لعضويل مجلس اإلدارة، ومراجعل هسكل وتشكسل مجلس اإلدارة من حطسن آلخطر، ور طع التوصطسات بشطأن 

راحات لفطم ، والتحقطق مطن انعقطاد االجتماعطات العاديطل لمجلطس اإلدارة نقاط القوة و الضعف ألعضاء المجلس و إعتاء االقت

بصورة منتظمل، والتأكد بشكل سنوي من استقاللسل األعضاء المستقلسن، والتأكد من عدم وجطود مصطالم متعارضطل، وتحديطد 

موارد البشطططريل، ور طططع سساسطططل المكا طططجت والحطططوا ز ألعضطططاء المجلطططس و اإلدارة التنفسذيطططل، و متابعطططل األمطططور المتعلقطططل بطططال

 م.1031(  اجتماعات خالل عام 9التوصسات لمجلس اإلدارة. وقد عقدت لجنل التراسحات و المكا جت )
 

تتكون الدورة الحالسل للجنل التراسحات والمكا جت من خمسل أعضاء، أربعل أعضاء من مجلس اإلدارة وعضو من خارجط . 

 وهم:

 

 الصفة أعضاء الدورة الحالية للجنة

 ألستاذ/عبدالرحمن بن محمد رمزي عدا ا

 األستاذ / ناصر بن محمد السبسعي

 األستاذ/ خالد بن عبدالعزيز المقسرن

 المفند / احـمد بـن عـبدالعـزيز العـوهـلي 

 األستاذ / خالد بن صالم الفذال

 الريسس

 عضو

 عضو

 عضو

 مستقل  عضو

 
 :المخاطر وااللتزام لجنة

 
لطططس اإلدارة حسطططث قطططرر مجلطططس االدارة تشطططكسل اللجنطططل  طططي اجتماعططط  المنعقطططد بتطططاري  هطططي لجنطططل دايمطططل معتمطططدة مطططن مج

م بفدف االاراف على مستوى المخاطر وااللتطزام  طي البنطك لضطمان العمطل ضطمن حطدود المخطاطر المعتمطدة 31/03/1031

تشمل مفام ومس ولسات اللجنطل والتأكد من أن البنك لدي  السساسات واإلجراءات الكا سل والمعتمدة من جفات الصالحسل. حسث 

مراجعطل السساسطات الداخلسطل للبنطك وعرضطفا علطى مجلطس االدارة للمصطادقل ، ومراجعطل واعتمطاد إجطراءات العمطل بالبنطك ، 

واعتماد توزيع مقدار المخاطر المقبولطل والمعتمطدة مطن مجلطس اإلدارة لجمسطع أنطواع المخطاطر، والمراجعطل والتقسطسم الطدوري 

ومخاطر المنتجات الجديدة والتأكد من االلتطزام بتعلسمطات الجفطات التنظسمسطل وتتبسطق أنظمطل رقابسطل مناسطبل. لحدود المخاطر 

 م.  1031وقد عقدت اللجنل اربعل اجتماعات خالل العام 

  

تتكون الدورة الحالسل للجنل المخاطر وااللتزام من سبعل أعضاء، عضوين من أعضاء مجلطس اإلدارة، وخمسطل اعضطاء مطن 

  وظفي البنك. وهم:م

 

 العضويــة االسم

 الرئيس األستاذ/عبدالرحمن بن محمد رمزي عداس
 عضو األستاذ / فهـد بـن عـبـداهلل بـن دخـيـل

 عضو المدير التنفيذي للمخاطر/ مصدق اعجاز
 عضو المدير التنفيذي للعمليات/ محمد بن عبداهلل اليحيى

داللطيفمدير قطاع االلتزام/ مصطفى بن أحمد عب  عضو 
 عضو مدير قطاع المخاطر/ عبداهلل بن محمد بلحارث

 عضو مدير قطاع السياسات االئتمانية/ عبداهلل بن محمد العريفي
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 نظام الرقابة الداخلية:

 
تطم اعتمططاد نظططام رقابططل داخلسططل  عططال وماليططم ومراقبتطط  مطن قبططل مجلططس اإلدارة، حسططث يقومططوا بمراجعططل اسططتراتسجسل األعمططال 

لسساسططات للبنططك. كمططا تقططوم إدارة البنططك بتططو سر مجلططس اإلدارة بتقططارير المخططاطر بشططكل دوري لالطططالع علططى المخططاطر وا

الريسسسل التي يديرها البنك ومراقبل المستويات المقبولل المحددة لفذه المخاطر. إن إدارة البنك مسؤولل عطن التصطمسم واألداء 

 المسؤولسل لعمل ومتابعل هذا النظام مع جمسع الموظفسن. الماليم لنظام الرقابل الداخلسل وتقاسم

 

عملسل التتبسق تأخذ  ي االعتبار أهداف نظام الرقابطل الطداخلي وتشطمل جمسطع الوظطايف واألاطخاص الريسسطسسن، مثطل مجلطس 

 داخلسل وااللتزام. اإلدارة، لجنل المراجعل، لجنل المخاطر وااللتزام، اإلدارة العلسا، إدارة المخاطر ووظايف المراجعل ال

 

صالحسات، ومسؤولسات وقواعد واضحل ومحطددة لجمسطع المطوظفسن. إن وظسفطل إدارة لل دى البنك أخالقسات المفنل، مصفو  ل

قسا  حطد المخطاطر. وكطذلك توجطد وحطدة مخطاطر االحتسطال والتطي تعمطل للتوصسات االمخاطر وااللتزام هي تعريف وتحلسل و

سال االعتساديل. وتوجطد مفمطل إعطادة الفندسطل والتطي تتبطق توحسطد تصطمسم العملسطات مطع عناصطر على التحقسق  ي قضايا االحت

التحكم المتكاملل المتلوبل. إن وظسفل المراجعل الداخلسل هطي اجطراء التقسطسم المسطتمر والمسطتقل لنظطام الرقابطل الطداخلي وتقسطسم 

 أوج  القصور.

 

 

 االلتزام الشرعي:

 
د أخذ على نفس  االلتزام بأحكطام الشطريعل اإلسطالمسل، ومصطداقاً لطذلك  قطد وا طق علطى اليحطل الفس طل منذ بدايل تأسسس بنك البال

 الشرعسل والتي تنص على استقاللستفا عن جمسع إدارات البنك، وأبرز ما  ي هذه الاليحل ما يأتي:

 ا قتفا علس .ال يتبق البنك أي منتج أو عقد أو اتفاقسل إال بعد عرض  على الفس ل الشرعسل، ومو .3

 قرارات الفس ل الشرعسل ملزمل للبنك. .1

 تشار  الفس ل الشرعسل وقتاع الشرعسل  ي عملسل تتوير المنتجات بما يتفق مع القواعد الشرعسل. .1

 تسفم الفس ل الشرعسل وقتاع الشرعسل  ي نشر الوعي بالمصر سل اإلسالمسل  ي البنك. .1

 

 الهيئة الشرعية:
 

 تل أعضاء من أهل العلم والتخصص  ي المعامالت المالسل المعاصرة، وهم:تتكون الفس ل الشرعسل من س

 صاحب الفضسلل والمعالي الشس  عبدهللا بن سلسمان بن منسع )ريسًسا للفس ل( .3

 صاحب الفضسلل والمعالي الشس  أ. د. عبدهللا بن محمد المتلق )نايبًا( .1

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

 ل الشس  د. محمد بن سعود العصسمي )عضًوا( ضسل .1

  ضسلل الشس  د. عبد العزيز بن  وزان الفوزان )عضًوا( .9

  ضسلل الشس  أ. د. يوسف بن عبدهللا الشبسلي )عضًوا( .2

 

 اللجنة التحضيرية:

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

دراسل الموضوعات الواردة للفس ل واستكمال النظر  سما تمت دراست  من الموضوعات تمفسداً لعرضفا على  .1

 الفس ل الشرعسل.
 دراسة االستفسارات الشرعية الواردة من موظفي البنك وعمالئه والتوجيه بشأنها. .2
 دراسة األفكار المبدئية للمنتجات والتوجيه بشأنها. .3

 

 اجتماًعا للجنل التحضسريل. وإحدى وعشروناجتماعات للفس ل الشرعسل،  خمسة 1031ل عام وقد عقد خال
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 إدارة أمانة الهيئة الشرعية:
 

تقوم إدارة أمانل الفس ل الشرعسل بتحضسر الموضوعات الواردة للفس ل الشرعسل، وإعطداد البحطوت والدراسطات الالزمطل لطذلك، 

لقل الوصل بسن الفس ل الشرعسل وإدارات البنك، كما تعمل على نشطر الطوعي بالمصطر سل وتشكل إدارة أمانل الفس ل الشرعسل ح

 اإلسالمسل  ي البنك. 
 

 إدارة الرقابة الشرعية:

 
تعمل إدارة الرقابل الشرعسل على التحقق من التزام البنطك بقطرارات الفس طل الشطرعسل مطن خطالل تنفسطذ زيطارات رقابسطل مسدانسطل 

 جات البنك بشكل دوري. للتدقسق على جمسع منت

وتعتمد الرقابل  ي التدقسق على المنتجات بأخذ عسنات عشوايسل من وثايق ومسطتندات المنتجطات ونتطايج أعمطال اإلدارات، بمطا 

 يعتسفا درجل معقولل من القناعل بالتزام البنك بقرارات وضوابط الفس ل الشرعسل. 

ارات العمالء، وإيضاح اآللسل الشرعسل التي تنفذ بفا منتجات البنطك، وكطذلك كما تقوم إدارة الرقابل الشرعسل بالرد على استفس

 تقوم إدارة الرقابل بالعمل على حل اكاوى العمالء التي تصلفا، والتواصل مع إدارات البنك لتحقسق ذلك.
 

 تصال مع المساهمين:وسائل اال

 
يعمل على تتبسقفا، وهطي مطن مبطادئ حوكمطل الشطركات التطي  يعتبر مجلس إدارة البنك الشفا سل من المبادئ الفامل للبنك التي

تعمططل علططى ضططمان التعامططل العططادل لعمططوم المسططاهمسن وتحديططد مسططؤولسل مجلططس اإلدارة تجططاه البنططك ومسططاهمس . ويتّبططع البنططك 

. ويقطوم معايسر وإراادات مؤسسل النقد العربي السعودي وهس ل السوق المالسل وتوصسات لجنل بازل حطول حوكمطل الشطركات

لمنشورة  ي الصحف البنك بتقديم معلومات ااملل عن كا ل أنشتت  وأعمال  ضمن التقرير السنوي والقوايم المالسل الموجزة ا

ت وأخبطار الطذي يحتطوي علطى معلومطا ( www.bankalbilad.comعلى موقع تداول وموقع البنك اإللكترونطي )المحلسل، و

شطجع مسطاهمي يوالطرد علسفطا، وكطذلك  تفسطارات الطواردة مطن قبطل مسطاهمس إضا سل عن البنك. وكذلك يولي البنك أهمسطل لالس

 السنويل التي تناقش أعمال البنك. العمومسللحضور اجتماعات الجمعسل  البنك

 

 المدفوعات النظامية المستحقة:
 )السعودية ماليين الرياالت (         

 2013 2012 

 0191 3091 (3)  الزكاة الشرعية

 3.7 191 (0) لمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعيةا

 

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

ملسططون لاير( مططع اإلقططرار  11.1: 1031ملسططون لاير ) 37.9والمقططدرة بمبلططغ  1031الزكططاة المسططتحقل للعططام المططالي 

 الزكوي.

 

ملسطون لاير( يطتم  1.9:  1031ملسطون لاير ) 1.1المستحقات للمؤسسل العامل للتأمسنات االجتماعسطل والمقطدرة بمبلطغ  -1

 . 1031د عفا خالل افر يناير 

 الزكاة:

 

. وقد نتج عن الربط  2008إلى  2006من  تلقى البنك الربط الزكوي  المقدم من قبل مصلحل الزكاة والدخل لألعوام السابقل

 2006ملسون لاير سعودي لألعوام  55ملسون لاير سعودي و 60ملسون لاير سعودي و  62متالبات اضا سل للزكاة بمبلغ 

على التوالي.  وترجع هذه الفروقات بشكل أساسي إلى عدم اضا ل محفظل التمويل والموجودات المالسل  2008و   2007و

 كوي وبعض المصرو ات عند احتساب البنك لوعاء الزكاة.للوعاء الز

قام البنك باالعتراض لدى اللجنل االبتدايسل لدى مصلحل الزكاة والدخل عن جمسع  الربوط المستلمل للسنوات السابقل المشار 

ك لدى اللجنل االست نا سل وعلس  استأنف البن 2006إلسفا أعاله. وقد أيدت اللجنل االبتدايسل ربط مصلحل الزكاة والدخل للعام 

 ضد هذا القرار.

http://www.bankalbilad.com/
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من ناحسل أخرى، قام البنك بعد اخذ المشورة باالعتراض على الربوط التي أجرتفا مصلحل الزكاة والدخل. وقام البنك مع 

قتاع البنو  بر ع هذه القضسل إلى مؤسسل النقد العربي السعودي للوصول إلى حل مناسب. بناء على ذلك لم يقم البنك 

 ي   .100و 1009و 1002بتسجسل متالبات الزكاة اإلضا سل المشار السفا أعاله من قبل مصلحل الزكاة والدخل لألعوام 

 القوايم المالسل المرحلسل الموحدة الموجزة.

ملسون لاير سعودي  37.9مبلغ وقدره  1031ديسمبر  31بلغت الزكاة المستحقل على المساهمسن عن السنل المنتفسل  ي 

ملسون لاير سعودي(، سستم د عفا من قبل البنك بالنسابل عن المساهمسن وسستم استقتاعفا من أيل أرباح  11.1: 1031)

 موزعل الحقاً. 

  قد تم احتسابفا بنفس طريقل السنوات السابقل.   1031حتى  1007و سما يخص الزكاة لألعوام  من 

  1002للسنوات من  الزكاة والدخل من األرباح المبقاةالمد وع لمصلحل نتسجل إصدار أسفم مجانسل، قام البنك باقتتاع المبلغ 

 .1033ولغايل 

 

 :شرافيةمن قبل الجهات اإلو شركاته التابعة ى البنك المفروضة علالعقوبات 

 

جزاءات  يو معظم ما  رض على البنك ه 2013ذات أثر جوهري  رضت على البنك خالل العام ال توجد غرامات 

 معالجتفا.سل و قد تمت ألعمال تشغسل

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

 :توزيع األرباح

حددها بعد خصم كل  المصرو ات العامل و التكالسف األخرى ، و تكوين يالصا سل التي توزع  أرباح البنك السنويل 

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

 لعربي السعودي على التالي:ضرورتفا بما يتفق و أحكام نظام مراقبل البنو  و توجسفات مؤسسل النقد ا

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

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

 .مساوياً على األقل لرأ  المال المد وعر االحتساطي المذكو يصبمأن  إلى

%( خمسل بالمايل من 9يخصص من الباقي من األرباح بعد خصم االحتساطي النظامي و الزكاة مبلغ ال يقل عن ) .1

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

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

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

 اإلدارة.

( على النحو الذي يقترح  مجلس اإلدارة و 11113يستخدم الباقي بعد تخصسص المبالغ المذكورة  ي القنوات ) .1

 .تقرره الجمعسل العامل

ترحل إلى % من األرباح الصا سل و19 سما يخص البند الثاني من سساسسل توزيع األرباح  إن البنك يقتتع  -

 .سعوديلمن نظام مراقبل البنو   ي المملكل العربسل ال 31المادة رقم ذلك حسب ما تقتضس  االحتساطي النظامي و 

  .1031عن العام  نقديل  سما يخص البند الثالث أقترح مجلس اإلدارة عدم توزيع أيل أرباح -

 التصنيف االئتماني:

قام البنك بالتعاقد مع إحدى اركات التصنسف االيتماني المعتمدة دولساً و بالتالي اتخذ ختوات جادة للحصول على تصنسف 

 الشركل المصنفل.  ايتماني وال زالت  ي مراحل الدراسل مع

ةشرافيلجهة االا عدد الغرامات مجموع الغرامات  

 مؤسسل النقد العربي السعودي 7 1,346,609

 وزارة الش ون البلديل و القرويل 74 643,000
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 الموارد البشرية:

ألفان )  2,540 بـ مقارنل ،2013بنفايل عام  (موظفاً   ) ألفان وتسعمايل وثمان و خمسون2,958 ك بلغ عدد العاملسن بالبن

كما قام بإعداد %. 99معدل   1031عام بلغت نسبل السعودة بنفايل ، و1031نفايل عام ب (وخمسمايل و أربعون موظفاً  

نفسذ دورات تدريبسل متخصصل للموظفسن الجدد من خريجي الجامعات والمعاهد اإلداريل، ودورات تتويريل لعموم وت

ويتبع معايسر احترا سل وأخالقسل  من ذوي الكفاءة والخبرة المصر سلختسار موظفس  الويولي البنك أهمسل قصوى موظفس . 

 . رصل تدريبسل 1,971  رص التدريبسل لموظفي البنكوبلغ  عدد الف .كما  ي قواعد السلو  المفني للبنك 

  :مكافأة نهاية الخدمة

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

 المتلوبات االخرى بالمركز المالي للبنك.

 برنامج اسهم الموظفين:
 

معتمطد مطن قبطل مؤسسطل النقطد العربطي   (لمؤهلسن برامج تحفسزي محسوب علطى أسطا  األسطفم )البطرامجيقدم البنك لموظفس  ا

السططعودي  بموجططب اططروط هططذا البرنططامج، يمططنم البنططك المططوظفسن المططؤهلسن خسططارات أسططفم بأسططعار اططراء محططددة سططلفاً سططستم 

 اقتتاعفا من مكا جتفم السنويل.

 مل العادلل  ي تاري  منم الخسارات.تقا  تكلفل هذه البرامج على أسا  القس

  

يططتم إثبططات تكلفططل البططرامج علططى مططدى الفتططرة التططي يططتم خاللفططا الو ططاء بشططرط الخدمططل والتططي تنتفططي بالتططاري  الططذي يسططتحق  سطط  

ج التي يتم احتسابفا بموجطب هطذه البطرام –الموظفسن المعنسسن خسار األسفم )تاري  االستحقاق(.  تظفر المصاريف التراكمسل 

المدى الذي انتفت إلس   تطرة االسطتحقاق، وأ ضطل تقطديرات البنطك لعطدد  –بتاري  إعداد كل قوايم مالسل حتى تاري  االستحقاق 

األسفم التي سستم منحفا  ي نفايل المتاف. يمثل المبلطغ المجمطل أو المقسطد علطى قايمطل الطدخل الموحطدة لفتطرة مطا، الحركطل  طي 

 ي بدايل ونفايل تلك الفترة.المصاريف التراكمسل المثبتل  

يقوم البنك، بعد الحصول على موا قل مؤسسل النقطد العربطي السطعودي، بطإبرام اتفاقسطل مطع ططرف ثالطث محايطد لشطراء األسطفم 

 المعنسل وذلك  قط إلدارة هذا البرنامج باإلضا ل ألي منفعل مستحقل الحقل.

 الممسزات الفامل للبرنامج هي كما يلي:

2012 2013  

 تاري  المنم 2013سبتمبر   4 2012مايو  12

 تاري  االستحقاق 2016يناير  1 2015يناير  1

 بتاري  المنم الممنوحل عدد األسفم  251,300 11213.9

 سعر السفم بتاري  المنم )بالريال السعودي( 31.80 28.20

 ل (قسمل األسفم الممنوحل بتاري  المنم )بجالف الرياالت السعودي 7,991 9,013

  ترة االستحقاق سنوات  3 سنوات  3

 ارط المنم إكمال فترة الخدمة  إكمال  ترة الخدمل 

 طريقل التسويل أسهم  أسفم 

   

 حركل عدد األسفم هي كما يلي: 2013 2012

  ي بدايل السنل  583,407 212,020

 األسفم الممنوحل خالل السنل 251,300 11213.9

 تنازل عنفااسفم  م 53,070 911.00

 تمت ممارستفا - -

  ي نفايل السنل  781,637 583,407

 

 تم منم هذه األسفم بشرط أساسي وهو إكمال  ترة الخدمل.  وال يوجد ارط سوقي مرتبط بفا.
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 العقود الهامة: 

م أي عقود هامل بخالف المعلومات أدناه بخصوص األرصدة والمعامالت مع األطراف ذات العالقل لم يبرم البنك خالل العا

بأي توجد  سفا مصلحل جوهريل ألي من أعضاء مجلس اإلدارة أو الريسس التنفسذي أو المدير المالي أو أي اخص ذو عالقل 

 منفم، وذلك من الحدود المقررة من مؤسسل النقد العربي السعودي.

 المعامالت مع األطراف ذات العالقةو  ةاألرصد

العاديل، مع أطراف ذات عالقل. تخضع تلك المعامالت مع األطراف ذات العالقل للحدود  يتعامل البنك، خالل دورة أعمال 

المنصوص علسفا  ي نظام مراقبل البنو  والتعلسمات الصادرة عن مؤسسل النقد العربي السعودي. إن طبسعل وأرصدة تلك 

 يلي: ديسمبر هي كما  31المعامالت للسنتسن المنتفستسن   ي 

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

 2012  2013 بآالف الرياالت السعودية

بآالف الرياالت  

 السعودية
 

بجالف الرياالت 

 السعوديل

 1,399,819  1,455,432 بسع آجل

 74,759  17,529 مشاركل 

 34,826  12,334 التعفدات وااللتزامات المحتملل

 23,598  43,508 جاريلحسابات 

 651  9,320 حساب البالد                                                  

 ٪ أو أكثر من رأ  مال البنك المصدر.5الذين يمتلكون نسبل  أول ككبار المساهمسن ب يقصد

  صناديق البنك اإلستثمارية: -ب 

 ديسمبر:    31 ريل للبنك كما  يأرصدة قايمل مع الصناديق اإلستثما يمثل هذا البند

 
2013  2012 

بآالف الرياالت  

  السعودية
بجالف الرياالت 

 السعوديل

 7,286  13,529 ودايع العمالء
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