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 االدارة   رئيس مجلسكلمة 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 الحمد لله، والصالة والسالم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد،

م، الذي يبين األداء 2018يسرني باسمي وباسم أعضاء مجلس اإلدارة، أن أضع بين يدي مساهمي البنك الكرام التقرير السنوي للعام المالي 

 م والتي تبرز المركز المالي ونتائج أنشطة البنك خالل 2018ديسمبر  31العام للبنك كما توضحه  القوائم المالية  للسنة المالية المنتهية في 

 ذلك العام.   

لعام بعون الله وفضله وامتنانه ثم بجهود سفراء وسفيرات البالد، تمكن البنك من تحقيق نتائج مالية وتشغيلية إيجابية ونموًا مقدرًا خالل ا

س في تعزيز م، وكان للسياسة المالية والنقدية التي تنتهجها حكومة المملكة الرشيدة الدور الرئي2018ديسمبر  31الماضي المنتهي في 

قدرة بنك البالد، والبنوك السعودية عامة، على تمتين أوضاعها المالية وزيادة قدرتها على التعامل مع المخاطر والمحافظة على مستوى 

 مالءة مالية مرتفع ومستقر.

اإلدارة لمصالح مساهمي البنك  وفي سبيل تحقيق مجلس-م ونتيجة لألداء الجيد والمتنامي للبنك خالل األعوام الماضية،  2018فخالل العام

م بمبلغ اجمالي قدره 2017قام البنك بصرف أرباح مرحلية عن النصف الثاني من العام  -ومن بينها حقهم في الحصول على ارباح منتظمة

يعه عن السنة المالية % من القيمة األسمية للسهم، ليصبح إجمالي ما تم توز4ريال للسهم الواحد، وبما يعادل   0.4مليون ريال، بواقع  240

. كما اوصى مجلس القيمة األسمية للسهم % من 7هللة للسهم بنسبة  70مليون ريال، بواقع  420م مبلغ 31/12/2017المنتهية في 

ة زيادة مليون ريال، بنسب 7,500مليون ريال الى  6,000م للجمعية العامة غير العادية بزيادة راس مال البنك من 17/12/2018اإلدارة بتاريخ 

م، بحيث يصبح عدد األسهم 31/12/2018مليون ريال من االحتياطي النظامي واألرباح المبقاة كما في  1,500%، وذلك عن طريق رسملة 25

 مليون سهم، عن طريق منح سهم واحد مجاني مقابل كل أربعة أسهم. 600مليون سهم بداًل من  750بعد الزيادة 

في سبيل تحقيق رؤيته وأهدافه تجاه المجتمع بعناصره الثالثة البيئة والتنمية والناس -ية، عمل مجلس اإلدارة عالوة على ما تحقق من نتائج مال

على إيالء اهتمام خاص بهذا األمر، وذلك من خالل تبنى البنك عدة مبادرات مجتمعية عززت من دوره في  -وانطالقًا من مسئوليته المجتمعية

 صل عملنا كمجلس إدارة في هذا المضمار تكريسًا لمسئولية البنك المجتمعية.خدمة المجتمع وتنميته، وسيتوا

إنني أتشرف أن أرفع باسمي وباسم مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وكافة منسوبي البنك أسمى آيات الشكر التقدير واالحترام لمقام 

حفظهما الله  –صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان  خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده األمين

على ما اختصا به القطاع المصرفي من دعم متواصل ورعاية كريمة، كما أتقدم باسمي واسم مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية  –ورعاهما 

مؤسسة النقد العربي  و ،واالستثمار لتجارةوزارة او وزارة المالية، بالشكر لكافة المؤسسات الحكومية والخاصة، وعلى وجه الخصوص 

السعودي ، وهيئة السوق المالية. وكذا ألصحاب المعالي والفضيلة رئيس وأعضاء الهيئة الشرعية ولرئيس وأعضاء لجنة المراجعة، ولكافة 

شرعية من جانب وااللتزام بكافة األنظمة واللوائح لجان مجلس االدارة واالدارة التنفيذية، لما يبذلونه من جهود للتأكد من التزام البنك بالمعايير ال

وأعلى المعايير وأفضل التطبيقات العملية من جانب أخر في كافة خدماته والعمل على تحقيق رؤية مجلس إدارة البنك ومساهميه في أن 

الئه الكرام على ثقتهم التي يعتز بها يكون البنك رائدًا للمصرفية اإلسالمية الحديثة، والشكر موصول لمساهمي بنك البالد وشركائه وعم

السبب الرئيس  -اللذين عملوا ويعلمون بجد وإخالص ومثابرة واقتدار، وكانوا ومازالوا  -سفراء وسفيرات البالد-البنك، وكذلك لمنسوبي البنك

رد ونتائج طيبة، مع ثقتنا الكامل –بعد توفيق الله عز وجل  – ة بأنهم لن يدخروا جهدًا في سبيل مواصلة فيما حققه ويحققه البنك من نمو مطَّ

 ذلك العمل الجاد وتحقيق التقدم المنشود، وتحقيق مزيد من النمو واالزدهار خالل هذا العام واألعوام التالية بإذن الله.

ع البنك السنوي في وختامًا اتقدم إليكم بخالص الشكر والتقدير على ثقتكم بإدارة البنك ومنسوبيه ويشرفني أن ألتقي بكم خالل اجتما

 جمعيتكم العامة للرد على أي استفسار بخصوص ما تضمنه هذا التقرير موجه إلى كرئيس مجلس االدارة أو إلى أي من رؤساء لجان المجلس.

 وما التوفيق إال من عند الله.

 والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته،

 اخوكم / عبدالرحمن بن إبراهيم الحمَيد
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 كلمة الرئيس التنفيذي 

 بسم الله الرحمن الرحيم

  الحمد لله رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصالة واتم التسليم.

 بنك البالد المحترمين، مساهميالسيدات والسادة 

 ورحمة الله وبركاته السالم عليكم

لعمليات، ا رقمية، وأتمتةومتسارعة للتقنية التطّورات كبيرة  في ظل تنافسية مليئة بالتحديات،بيئة ضمن المصرفي العمل القطاع يواصل 

تنظيمية وضوابط بمعايير في االلتزام البنوك فضال عن ضرورة استمرار صلة. الذات المستحدثة، وغيرها من المستجدات والتقنيات المالية 

 ة.وتغطية السيولة والقدرة المؤسسي والحوكمة،عالية المستوى من حيث كفاية رأس المال، 

، خدمة العمالء قنواتوتنويع ، وتطوير التقنياتمن خالل تسخير أحدث وتنمية خدماته ومنتجاته  تطوير في ساع   بنك البالدفإن  ،التحديات رغم 

 .بفعالية وتميز أكبر هثقافة االبتكار من أجل خدمة عمالئ وتشجيع رأس ماله البشريتطوير فضال عن 

 األداء المالي

 مدىعتبة المليار ريال سعودي للمرة األولى في تاريخه الممتد على  البنك تخّطى إذ قياسية، حققنا ارباحاً  فقد مميزا، عاما 2018 عام لقد كان

 ارتفاع نتيجة النمو هذا تحقيق تم . لقد٪18سعودي، وبنسبة نمو ناهزت  ريال مليار 1.1لألرباح بلغت  قياسي مستوى إلى ووصل ،عاماً  14

٪ 1 بنسبة والعموالت األتعاب من الدخل وارتفع ريال، مليار 2.1 بلغ حيث٪ 23 بنسبة والتمويلية االستثمارية الموجودات من الدخل صافي

 .%15 بنسبة العمليات دخل إجمالي ارتفاع منه نتج والذي الخدمات، رسوم في باالرتفاع مدعوما سعودي، ريال مليون 843 إلى ليصل

 ارتفعت كما٪. 16 بزيادة سعودي، ريال مليار 51 قدره مبلغاً  التمويل صافي فقد بلغ م،2018 العام بنهاية للبنك المالي المركز إلى وبالنظر

 مليار 57 إلى لتصل٪ 20 بنسبة الودائع اجمالي ارتفع فقد ذلك، الى باإلضافة. سعودي ريال مليار 6.5 إلى لتصل٪ 26 بنسبة االستثمارات

 .سعودي ريال مليار 74 إلى لتصل٪ 17 بنسبة األصول إجمالي ارتفع حين في سعودي، ريال

 التوسع في عروض منتجاتنا وخدماتنا

مصممة  وسريعة مرنةالحتياجات العمالء وتوفير حلول  عميقمن خالل فهم  مصرفية متميزةتوفير خدمة ودائمًا الى جاهدًا  البنك يسعى

التي تقدم يتعلق بالمنتجات والخدمات  باستمرار فيماتطوير عروض جديدة لتلبية احتياجات عمالئنا وتوقعاتهم المتزايدة  فتم . خصيصًا لهم

البنك اآلن مجموعة واسعة من منتجات التمويل  دمكما يق. لهم سواء عبر فروعنا المنتشرة حول المملكة أو قنواتنا اإللكترونية المتعددة

 االستهالكي والمنتجات الخاصة بالمؤسسات والخزينة.

استراتيجية  يدعمما المضاربة. وهذا  صيغةبالريال السعودي والدوالر األمريكي، ب البالدحساب  فقد تم إطالق، فيما يخص ودائع العمالء

 .2030% بحلول عام 10% إلى 6من أجل زيادة مدخرات األسر السعودية من  ،2030االدخار الوطنية في إطار رؤية 

العديد من فقد طرحنا ، والوحدات السكنية لزيادة ملكية المنازلالتوجهات وبالشراكة مع وزارة اإلسكان وصندوق التنمية العقاري، وتماشيًا مع 

من أيام  خارج أوقات العمل الرسميةموقعًا على مستوى المملكة(  11البيع )الفروع ومراكز  تشغيل عدد من كما تمالعقارية.  التمويلمنتجات 

  ووزارة اإلسكان، مستفيدي صندوق التنمية العقاريلطلبات التمويل  واستقبالالسبت للرّد على استفسارات العمالء 

 لعمالئنا. الراحة واألمان تحقيق لوقتاذات في وللدفع،  متنوعةيتيح خيارات  األمر الذيالعروض الخاصة بالبطاقات،  كما وسعنا 

العالقة مع  تعزيزتوسيع نطاق منتجاته وخدماته التي تلّبي احتياجات العمالء من الشركات، ما أدى إلى  مصرفية الشركاتوواصل قطاع 

عية للبنك الشرضوابط الهيئة في هذا القطاع. ويتوفر اآلن عدد كبير من المنتجات المتوافقة مع الحصة السوقية للبنك ، وبالتالي نمّو العمالء

األول من نوعه في للشركات، كما تمت المبادرة بإطالق منتج حساب جاري مدين بصيغة المضاربة، الذي يعد اإلجارة التمويل بصيغة مثل 

 فقد قمناوتمويل نقاط البيع. ومن أجل تعزيز أعمالنا في المشاريع الصغيرة والمتوسطة،  الموردينتمويل برنامج إطالق  أيضاً  تموالمملكة.  

في زيادة عدد عمالء الرئيس العامل  والتي كانتلمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مجموعة من المنتجات والخدمات الخاصة بقطاع اإطالق ب

 هم.متطلباتكافة ر المزيد من هذه البرامج لتلبية تطوي وجاري العمل على، م2018 البنك من هذه الشريحة في عام
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من أجل تنويع قاعدة في محفظتنا االستثمارية  األصولوتنويع  توزيعإعادة قمنا بوزدنا استثماراتنا في الصكوك الخزينة، فقد قطاع أما في 

 عالقاتنا توسيع تم. كما اسواق المالواالستثمار بين الخزينة بعض المنتجات الجديدة للتداول  العالية. وقّدم قطاع الدخل وخفض مخاطر التركيز

  التجارية. تهدعم نمو البنك وتعزيز عالمي وزيادة قاعدة عمالئنا بماالبنوك  مع

للعمالء إجراء بات ممكنًا  إذ في المملكةومستحدثة خدمات جديدة  مع تقديممكانتنا الرائدة في السوق وفي مجال تحويل األموال )انجاز( عززنا 

 .تحويالتهم من خالل استخدام بطاقات مدى

 والتحول الرقمي تعزيز تجربة العمالء من خالل الخدمة المميزة

ن في استراتيجية البنك المتعلقة بالتعامالت المصرفية وخدمة العمالء، ولذلك استثمرنا ان الرئيسياتبقى التقنية وأمن المعلومات العنصر

تم وضع حجر األساس لمشروع تحّولنا إلى الخدمات المصرفية الرقمية من أجل ضمان أن  إذ ،معلوماتفي البنية التحتية الخاصة بتقنية ال

طرح بنك بمبادرات استراتيجية نحو التحّول واالبتكار، ما أّدى إلى تطوير منتجات وخدمات واليكون بنك البالد جاهزًا للمستقبل. وقد قام 

 تطبيقات جديدة.

تطبيق البالد لألجهزة  دشنو ،خدمة فتح الحساب الرقمي دون حاجة إلى قيام العميل بزيارة الفرع أو تقديم أّي وثائقأطلق البنك وبهذا الصدد، 

في تنفيذ الحواالت  ، وهو األول من نوعه في المملكة( في خدمة العمالءKiosk) إنجاز للخدمة الذاتية قام بوضع جهاز كما بحلته الجديدة، الذكية

ت وعلى مدار الساعة في مواقع قريبة من المستفيدين، فأصبحنا بذلك نذهب للعمالء بالخدمة بدل من أن يأتوا إلينا للحصول الفورية بعدة لغا

 .عليها

مجال التحّول  تقديرًا لجهودنا فيكـ "أفضل بنك رقمي"،  Global Business Outlook، على جائزة م2018في عام نتيجة لذلك، حصل البنك 

 لول رقمية مبتكرة لتحسين تجربة العمالء.الرقمي وتوفير ح

 تعزيز ثقافة األداء المتميز ورعاية المجتمع

 وتكثيفمهاراتهم، تنمية وهم من خالل بناء كفاءات، موظفيه وتوفير الفرص لهم للتقّدم في مسيرتهم المهنية قدراتتطوير  البنك الى يسعى

بيئة جعل و نشر ثقافة التطوير واالبتكارمن المبادرات التي تسعى جاهدة إلى  وغيرهابرامج التدريب مثل أكاديمية البالد للتعليم اإللكتروني 

إلى  في المواهب الوطنية، أطلق البنك "برنامج مستقبل البالد" لتطوير الخّريجين الشباب وتحويلهموايمانا وثقة منا . العمل مثالية وجاذبة

 .وقادة للمستقبل مدراء

 المجتمعيةمن خالل تنفيذ برامج المسؤولية وتحقيق االستدامة يتحقق مع تعزيز التغيير اإليجابي.  المؤسسي النجاحأّن  وايمانا من البنك

سفرائه ومشاركتهم في هذه تشجيع العمل التطوعي لة إلى جانب يالتي ترّكز على التعليم وريادة األعمال والمشاركة المجتمعية والبيئ للبنك

 .بمشيئة الله لمجتمعل األنشطة، إذ سيؤدي ذلك إلى تحقيق النفع العام

صراف آلي يمكن تشغيلهما جهازي متنقلتين ل مركبتين تجهيز المجتمعية، تمبرامج المسؤولية  واستمرارا في السعي نحو تقديم المزيد من

المترو تسمية محطة وقد تم  حقوق التسمية إلحدى محطات مترو الرياضلحصول على قمنا با وكذلك. والمناسبات العامةنشطة األخالل 

 فرعنا وأجهزة الصراف اآلليميزة التواصل مع المحطة  يكون لمرتاديحيث س شارعي التحلية والعليا بـ "محطة بنك البالد"، تقاطععند الواقعة 

 .الخاصة بنا فيها

 في الختام

، وتحقيق لمحافظة على ما حققناه من مكتسبات ومعدالت النمو المستمرفي ا كسفراء وسفيرات بنك البالد الله لن تتوقف مساعينا بإذن

 ، وتحسين جودة الخدمة وتعزيز وزيادةاإلسالميةالمتوافقة مع الشريعة م أفضل الحلول المصرفية يقدم، وذلك بت2019نتائج أفضل لعام 

حديثة وبرأس مالنا البشري، التقنيات الكفاءة التشغيل باالستثمار في فضاًل عن تعزيز ك شترمن خالل مبادرات البيع المعمالئنا  قاعدة

 2030تحقيق أهداف رؤية المملكة العمل على المساهمة الفاعلة في واألهم من ذلك،  ومواصلة دعم برامج المسؤولية المجتمعية،

 .اهدافهاو
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ومتابعته المستمرة  اإلدارة الموقر، مجلس مشكوراً يقدمه ظل  والدعم الذيم المتواصل نتاج االهتما م، هو2018ان ما حققه البنك خالل العام 

لإلدارة التنفيذية لتحقيق االستراتيجية المعتمدة وفق التنظيمات واللوائح المعتمدة من مؤسسة النقد العربي السعودي التي تضمن 

 االستقرار والنمو في القطاع المصرفي.

 وبالختام نتقدم بجزيل الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، وولي عهده االمين

صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان آل سعود وفقه الله، ولحكومتنا الرشيدة على ما تقدمه من دعم وعناية للقطاع المصرفي 

 األثر عميق له كان لثقتهم ودعمهم الذي بنك البالد وسفيرات وسفراء وعمالء مساهمي لكافة نتوجه بالشكر الجزيلعات، كما ولكافة القطا

 . تطلعاتهم مع تتماشى نوعية قفزات بتحقيق االستمرار في

 وفق الله الجميع، والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.

 اخوكم/ عبد العزيز بن محمد العنيزان.
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 السادة: مساهمي بنك البالد

 

 وبركاته،السالم عليكم ورحمة الله 

ة وإنجازاته للسنة المالية وأنشطته الرئيسيسر مجلس اإلدارة أن يقدم لمساهمي بنك البالد التقرير السنوي عن أداء البنك بشركاته التابعة 

 م. 2018ديسمبر  31المنتهية في 

 :النتائج التشغيلية

مليون  942مليون ريـال العائد الى مساهمي البنك مقارنة بصافي ربح بنحو  1,110.5بنحو  2018حقق البنك صافي ربح خالل  هذا العام 

% ، ويعود سبب االرتفاع الى الزيادة في 17.9مليون ريـال بنسبة   168.5م ، وبارتفاع قدرة2017ريـال للفترة المماثلة من العام السابق 

 2,145% لتصل إلى 23.4% نتيجة الرتفاع صافي الدخل من الموجودات االستثمارية والتمويلية بنسبة 15.4اجمالي دخل العمليات بنسبة 

 .ريال مليون

 

 

 

 

 

 

يجة للزيادة في مخصص انخفاض التمويل و مليون ريال نت 2,306% لتبلغ 13.9في المقابل ، ارتفع اجمالي مصاريف العمليات بنسبة 

 ورواتب الموظفين ات مالية أخرى  وكذلك في بند مصاريف عمومية وإدارية أخرىدموجو

   

 

2,097
2,295

2,587
2,960

3,416

1,233
1,506

1,778
2,023

2,306

 -

 1,000

 2,000

 3,000

 4,000

2014 2015 2016 2017 2018

اجمالي دخل العمليات  اجمالي مصاريف العمليات  (بماليين الرياالت)

864
788 808

942

1,111

 -

 250

 500

 750

 1,000

 1,250

2014 2015 2016 2017 2018

(  بماليين الرياالت)صافي الدخل العائد لمساهمي البنك للسنوات الخمس الماضية  

http://www.bankalbilad.com/


 

 

8 

 

لمركز المالي:ا  

 الموجودات  

مليون ريال   73,636م، مبلغ 2018بلغت موجوادت البنك بنهاية عام 

بالعام الســـــابق  مليون ريال ســـــعودي 63,208مبلغ بســـــعودي مقارنة 

 ةوبنســـــــبـــمليون ريـــال ســـــــعودي  10,428مبلغ أي بزيـــادة  م 2017

 %عن العام الماضي ويرجع سبب االرتفاع في الموجودات 16.5

 .في التمويل و االستثمارات للبنك المالية نتيجة االرتفاع

 

 

 

 

 

 

 التمويل  واالستثمار  صافي

م، 2018مليون ريـال بنهاية ديسمبر  50,593% لتصل إلى نحو 16.4مليون ريـال وبنسبة  7,146حقق صافي محفظة التمويل ارتفاعًا بنحو 

 .مليون ريـال 6,466% لتصل إلى نحو  25.8مليون ريـال وبنسبة  1,326كما حققت محفظة االستثمارات ارتفاعا بنحو  
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 :ودائع العمالء

ــــــــال بنســبة  9,393بلغ ارتفاع ودائع العمالء نحو  ــــــــال بنهاية  57,176% لتصــل إلى نحو  19.7مليون ريـ  47,783م مقارنة ب 2018مليون ريـ

 .2017مليون ريال بنهاية 

 

   :حقوق الملكية     

مليون ريـال بنسبة  244سجل إجمالي حقوق الملكية ارتفاعًا بنحو 

م 2018مليون ريـال بنهاية ديسمبر  7,833% ليصل إلى نحو 3.2

م ، ويعود ذلك 2017مليون ريـال بنهاية ديسمبر  7,589مقابل 

بشكل رئيسي إلى ارتفاع صافي دخل البنك. وبلغ عدد األسهم 

كما بلغ معدل كفاية رأس  مليون سهم، 600العادية المصدرة 

حقق البنك عائدًا على و .%17.3م نسبة 2018المال بنهاية عام 

% في حين بلغ العائد على 1.62متوسط الموجودات بلغ 

 1.85% وبلغت ربحية السهم 14.40متوسط حقوق المساهمين 

 ريال للسهم الواحد.
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 مقارنات مالية 

 فيما يلي تحليل ألهم بنود قائمة المركز المالي الموحدة:                                 (أ
 

 نسبة التغير التغيرات 2017 2018 )بماليين  الرياالت السعودية(

 %25.8  1,326  5,140  6,466 االستثمارات، صافي

 %16.4  7,146  43,447  50,593 التمويل، صافي

 %16.5  10,428  63,208  73,636 إجمالي الموجودات

 %19.7  9,393  47,783  57,176 ودائع العمالء

 %18.3  10,184  55,619  65,803 إجمالي المطلوبات

 %3.2  244  7,589  7,833 إجمالي حقوق الملكية العائدة لمساهمي البنك

 

 فيما يلي تحليل ألهم بنود قائمة الدخل الموحدة:                                       (ب

 2014 2015 2016 2017 2018 (بماليين  الرياالت السعودية)  

 1,019 1,162 1,408 1,739  2,145 صافي الدخل من الموجودات االستثمارية والتمويلية

 719 779 812 834  843 دخل أتعاب وعموالت، صافي 

 293 317 311 310  316 مكاسب تحويل عمالت أجنبية، صافي

 2,097 2,295 2,587 2,960  3,416 إجمالي دخل العمليات

  (8)  92 238 379 490 وجودات المالية األخرى ، صافيممخصص انخفاض التمويل و ال

 1,233 1,506 1,778 2,023  2,306 إجمالي مصاريف العمليات

 864 788 809 936  1,111 صافي الدخل للسنة

      

      العائد الى:

 864 788 808 942  1,111 مساهمي البنك

 - - 1 (6) - الحصة غير المسيطرة عليها

 864 788 809 936  1,111 صافي الدخل للسنة 

     

 نسبة التغير التغيرات 2017 2018 )بماليين  الرياالت السعودية(

 %23.4 406 1,739  2,145 صافي الدخل من الموجودات االستثمارية والتمويلية

 %1.1 9 834  843 دخل أتعاب وعموالت، صافي 

 %1.9 6 310  316 مكاسب تحويل عمالت أجنبية، صافي

 %15.4 456 2,960  3,416 إجمالي دخل العمليات

 %29.3 111 379  490 وجودات المالية األخرى ، صافيممخصص انخفاض التمويل و ال

 %13.9 283 2,023  2,306 إجمالي مصاريف العمليات

 %18.7 175 936  1,111 صافي الدخل للسنة

     

 2014 2015 2016 2017 2018 (بماليين  الرياالت السعودية)

 2,635 2,949 3,081 5,140 6,466 االستثمارات، صافي

 28,355 34,255 36,178 43,447 50,593 التمويل، صافي

 45,230 51,220 53,749 63,208 73,636 إجمالي الموجودات

 36,724 42,179 40,235 47,783 57,176 ودائع العمالء

 39,339 44,778 46,597 55,619 65,803 إجمالي المطلوبات

 5,891 6,442 7,112 7,589 7,833 إجمالي حقوق الملكية العائدة لمساهمي البنك
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     العائد الى:

 %17.9 169 942  1,111 مساهمي البنك

 %100.0- 6 (6) - الحصة غير المسيطرة عليها

 %18.6 175 936  1,111 صافي الدخل للسنة 

 

 التحليل الجغرافي إليرادات البنك والشركات التابعة:

                                      تحليل إلجمالي اإليرادات حسب المناطق                                  

 اإلجمالي الشرقية الغربية الوسطى )بماليين  الرياالت السعودية(

 3,416 561 737 2,118 2018إجمالي اإليرادات لعام 

تتحقق معظم إيرادات البنك وشركاته التابعة بشكل رئيسي من نشاطاتهم داخل المملكة العربية السعودية، وال يوجد للبنك أية فروع أو 

 شركات أو مؤسسات تابعة تعمل خارج المملكة العربية السعودية
 

 :المحاسبية المطبقةالمعايير 

وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية المعدلة من قبل  2018ديسمبر  31تم إعداد البيانات المالية الموحدة لألشهر االثني عشر المنتهية في 

(. وفقا ألحكام نظام 12مؤسسة النقد العربي السعودي لمحاسبة الزكاة وضريبة الدخل المتعلقة بتطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم )

 .والنظام األساس للبنك راقبة البنوك ونظام الشركات في المملكة العربية السعودية م

)االعتراف باإليرادات من العقود(  15والمعيار رقم  ،واالستثماراتلتمويل ا)األدوات المالية( الخاص بمخصصات  9البنك المعيار رقم  كما طبق

 مبرمة مع العمالء.الخاص بتحديد طريقة احتساب االيرادات من العقود ال

 1بداية من يوم )عقود االيجار( وهو الخاص بطريقة تسجيل عقود االيجارات التي استأجرها البنك ،  16يطبق البنك المعيار الدولي رقم وس

 هذا المعيار على البنك غير جوهري.ل المحتملثر االو  2019يناير 

 

 استراتيجية البنك والخطط المستقبلية: 

وتماشـــيا مع اســـتراتيجية البنك في هذا تأكيدا على اســـتمرار البنك بااللتزام بقيمه المؤســـســـية، وتوافًقا مع التغييرات االقتصـــادية الراهنة، 

تم مراجعة التوجهات  بعدما م(؛2021 – 2017) بتمديدها لتغطي الفترةم 2017خالل العام   اتحديثه البنكالشــــأن  التي اعتمد مجلس االدارة 

لتحقيق رؤية البنك وأهدافه المتمثلة  االســـتراتيجية مع األخذ في الحســـبان الفرص االســـتثمارية المتوقعة، ومســـتويات المخاطرة المقبولة،

خالل العام  وهو ما اســـتمر عليه البنكزيادة حصـــته الســـوقية، وتحقيق النمو في االيرادات وصـــافي االرباح وزيادة قاعدته الرأســـمالية، في 

توسيع قاعدة عمالء قطاعات االعمال بشرائحهم المختلفة،  تستهدف بشكل أساس الخطط االستراتيجية تم االستمرار في جعل إذ م 2018

ورفع معايير جودة الخدمات المقدمة لهم، وطرح منتجات وخدمات جديدة عصـــرية وآمنة تناســـب طموحاتهم. كما تضـــمنت االســـتراتيجية زيادة 

قنوات البنك المصــــرفية والمالية، ورفع اإلنتاجية بشــــكل عام عن طريق تحســــين فعالية اإلجراءات، وأداء الفروع وانتشــــارها، ومواقع  فعالية

 نية التحتية التقنية والتشغيلية.أجهزة الصرف اآللي، وتطوير الب

 

 التوسع بالخدمات البنكية: 

شار الفروع والتركيز على رفع كفاءة أداء شبكة الفروع وذلك من خالل ضمان مشاركة م، تم مواصلة استراتيجية اعادة انت 2018خالل العام 

جميع الفروع في تحقيق األرياح المستهدفة، وقد نتج عن تنفيذ الدراسة المتعلقة بهذا األمر دمج بعض الفروع وافتتاح فرع مصرفي واحد، 

قسمًا للسيدات. كما تم افتتاح مركز جديد إلنجاز في منطقة تبوك داخل  34فرعًا عاماًل إضافة إلى  111وبهذا يكون إجمالي عدد الفروع 

 مركزًا. 180مشروع نيوم ليبلغ عدد مراكز انجاز 
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 التحول الرقمي:و القنوات اإللكترونية

ألف  30ح م فتوقد ت ,تم إطالق خدمة فتح الحساب الجاري بطريقة رقمية دون الحاجة الى زيارة الفرع والتي القت اقباال كبيرا من العمالء

  دون الحاجة لحضور العميل للفرع. كما تم إطالق خدمة تحديث تاريخ انتهاء الهوية أليًا للعمالء .م 2018حساب خالل العام 

لديهم على لتحويل الى المستفيدين المسجلين ا عمالء بنك البالد وإنجاز تمكن عن طريق أجهزة نقاط البيع والتي خدمة الحواالت  تاحةإكما تم 

جهاز في فروع انجاز ومن المخطط التوسع في هذه  500تم نشر أكثر من ف نقاط البيع باستخدام بطاقات مدى مدار الساعة من خالل أجهزة

لدوالر )الجنيه اإلسترليني والدرهم االماراتي( بجانب اإضافيتين ن تيعملومن جهة أخرى فقد تم إضافة  الخدمة خارج الفروع في الفترة القادمة،

تم تدشين صراف البالد التفاعلي والذي  كما ،لعمالت األجنبية والسماح لعمالء مدى بالسحب منهاالخاصة بااألمريكي واليورو لصرافات البالد 

  يمكن العمالء من إتمام عملياتهم بحدود تتخطى حدود الصراف االلي عن طريق محادثة مرئية مع صراف عن بعد. 

                                 

 

 المسؤولية المجتمعية:

بنك تقديم العديد من البرامج والمبادرات المجتمعية من خالل عدة مجاالت تعنى بمجال المحافظة على البيئة الواصل  م2018خالل عام 

من سفراء  متطوع 155 وساهم فريق البالد التطوعي والذي يضم  ،والتنمية المستدامة والتركيز على القضايا ذات األهمية للمجتمع

 ساعة تطوعية. 1000، إذ تم تسجيل اكثر من وسفيرات البالد  بشكل مباشر وغير مباشر في تنفيذ المبادرات

 المختلفة ما يلي:المجاالت  ساهم فيها البنك في  المبادرات التي  ومن أهم 

 المحافظة على البيئة: 

 ( المنطقة الغربية. )تنظيف أعماق الواجهة البحرية الجديدة بمحافظة جدة ةرمباد

تم حيث متطوع من بينهم فريق البالد التطوعي، 500من محترفي الغطس ومساهمة أكثر من  نبالتعاون مع أمارة منطقة مكة، ومتطوعي

 جرام من المخلفات المضرة بالبيئة.كيلو  5,000أشهر، واستخراج أكثر من  6غطسه على مدى  1,200تنفيذ أكثر من 

 مبادرة تنظيف منتزه السودة )المنطقة الجنوبية(

 100المنطقة، ومساهمة أكثر من أمارة جهات رسمية وتطوعية ومتابعة من  10بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة ومشاركة أكثر من 

 كم. 20ة إذ تم تغطية عدة مناطق من منتزه السودة بمساحة لى المنطقامتطوع من بينهم فريق البالد التطوعي وكذا أه

 المشاركة ببرنامج ساعة االرض العالمي 

 للتوعية بأهمية تقليل االنبعاثات الكربونية وخطرها على كوكب االرض.

 مبادرة التشجير لساحات المساجد باستخدام مياه الوضوء المهدرة
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جد لخدمة المصلين ومرتادي اتم تنفيذ حديقة في ساحات المس ومشاركة فريق البالد التطوعي بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية

متر مكعب من المياه المهدرة سنويا،  20,000مستفيد سنويا، و  إعادة تدوير واالستفادة من حوالي  100,000، بما يخدم  أكثر من جد.االمس

 خضراء. متر مربع مساحات 3,000شتلة و 1000وزراعة أكثر من 

  :التنمية المجتمعية

 حديقة بنك البالد لذوي االحتياجات الخاصة )األولى من نوعها في المملكة( )منطقة الحدود الشمالية(.مبادرة 

وذويهم وزوار الحديقة، وتم تنفيذ ألف مستفيد من ذوي اإلحتياجات الخاصة  50 لخدمة  أكثر من   ةلعبة مهيئ 20تتضمن الحديقة أكثر من 

 المبادرة بدعم من وزارة البلدية والقروية، وبالتعاون مع مجلس شباب المنطقة.

 )المنطقة الشرقية( كراسي متحركة لرياضة ذوي اإلحتياجات الخاصة

الدولية ،  همدعم مشاركاتو تهمتوفير كراسي رياضية لذوي االحتياجات الخاصة، وتوفير الدعم لرياض تم بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة

 شخص. 2000في المنطقة أكثر من  الخاصة االحتياجاتعدد ذوي  أنوالعب،  800عدد المسجلين في النادي أكثر من  بلغو

 إنشاء قاعة سنوزين لمركز التوحد بجازان )المنطقة الجنوبية(

تجهيزها بأجهزة متخصصة لتنمية اإلدراك الحسي لدى مصابي ، وقاعة متخصصة لخدمة مصابي التوحدتم إنشاء  بالتعاون مع وزارة التعليم

 مستفيد من مصابي التوحد في المنطقة. 500أكثر من بما يخدم التوحد، كمرحلة تحفيزية قبل مصادر التعلم.، 

 )جميع مناطق المملكة( برنامج سلة البالد الرمضانية

خالل متكاملة سلة غذائية  3000توزيع أكثر من  تم مشاركة فريق البالد التطوعيوبالتعاون مع الجمعيات الخيرية للعام الثالث على التوالي و

 .من جميع مناطق المملكةالمحتاجين   شهر رمضان الفضيل على 

 سقيا زوار بيت الله الحرام

صاالت الحجاج في مطار الملك عبد توزيع مياه الشرب في ، ودعم تقديم السقيا لزوار بيت الله الحرامتم وقف الملك عبد العزيز بالتعاون مع 

 .ألف مستفيد  500خدمة أكثر من .لزالعزي

 :التنمية البشريةمجال 

     .تأسيس فرق البالد التطوعي للمشاركة في جميع أنشطة خدمة المجتمع -

 .مع جميع المبادرات والمناسباتالبالد وزيادة تفاعل سفراء وسفيرات  تحسين بيئة العمل  -

 .%على مستوى الفريق التنفيذي 97% وبنسبة  89الوظائف بما يزيد عن تحقيق نسبة توطين  -

 االستمرار في دعم برنامج " مستقبل البالد " الذي يهدف لتدريب وتأهيل حديثي التخرج ليكونوا مدراء المستقبل.  -

 " أكاديمية البالد" لتدريب وتطوير موظفي البنك.اثراء برامج وتطوير  -

 .التعليم بالتعاون مع وزارةالمشاركة ببرنامج وظيفتك بعثتك  -

 .وحمالت التبرع بالدم( -يم برامج متخصصة لدعم برامج المجتمع )دورة اإلسعافات األوليةدتق -
 

 :م )*(2018البنك خالل  حققهاالتي واإلنجازات الجوائز 

المتخصصة في قياس  ”Global Business Outlook Awards“من  والمقدمة Best Digital Bank   2018لعام   بنك رقمي  أفضل -1

 أداء المؤسسات والشركات على مستوى العالم،

 صحيفة الوطنعالمة تجارية رواجًا في السوق السعودي _  100ضمن أكثر  -2

  Digital Scoutingحسب تقرير  – Digital Marketing بنك عالميًا في التسويق الرقمي 100ضمن أفضل  27المركز  -3

في حفل إعالن   طريق األمير محمد بن عبد العزيز التحلية،–العام  الواقعة في تقاطع طريق العليا سنوات إلحدى محطات مشروع قطار الرياض وهي المحطة  10فاز بنك البالد بحقوق التسمية لمدة )*( 

الثقافة بحي السفارات برعاية وحضور صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز آل سعود أمير بقصر  م2018نوفمبر  14لعدد من محطات المشروع بتاريخ  نتائج مزايدة حقوق التسمية

 منطقة الرياض رئيس مجلس هيئة تطوير مدينة الرياض.
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  :الشركات التابعة للبنك

 :فيما يلي تينموضح تينتابع شركتين البنك يمتلك
 

 أسم الشركة
تاريخ 

 التأسيس
 رأس المال الرئيسيالنشاط 

الدولة المحل الرئيس 

 لعملياتها

الدولة محل 

 التأسيس

نسبة 

 الملكية

 شركة البالد لالستثمار

 البالد المالية

نوفمبر  20

2007 

القيام بخدمات االستثمار وأنشطة إدارة 

األصول المتمثلة في التعامل والترتيب 

واإلدارة وتقديم المشورة وحفظ األوراق 

 المالية

مليون ريال  200

 سعودي

الرياض، المملكة العربية 

 السعودية

المملكة العربية 

 السعودية
100% 

شركة البالد العقارية 

 المحدودة

سبتمبر  17

2006 

القيام بإجراءات التسجيل المتعلقة 

بالضمانات العقارية التي يحصل عليها البنك 

 من عمالئه

ألف ريال  500

 سعودي

الرياض، المملكة العربية 

 السعودية

المملكة العربية 

 السعودية
100% 

 

 مل القوائم المالية الموحدة للمجموعة على القوائم المالية للبنك وشركاته التابعة وهي شركة البالد لالستثمار وشركة البالد العقاريةتتش

 ويشار إليهم مجتمعين بـ "المجموعة".
 

  االستثمارات االستراتيجية:

 أسم الشركة
تاريخ 

 التأسيس
 النشاط الرئيسي

 رأس المال

 المصرح 

 رأس المال

 المدفوع

الدولة المحل 

 الرئيس لعملياتها

الدولة محل 

 التأسيس

نسبة 

 الملكية

شركة بيان 

للمعلومات 

 االئتمانية

ديسمبر  28

2015 

 تقديم نشاط الشركة تمارس

 االئتمانية المعلومات خدمات

 التقييم وخدمات

 واالستشارات االئتماني

 للشركات االئتمانية

 .التجارية والمؤسسات

مليون ريال  100

 سعودي

مليون ريال  50

 سعودي

الرياض، المملكة 

 العربية السعودية

المملكة العربية 

 السعودية
15% 

 

 مجموعات وقطاعات االعمال واألنشطة الرئيسة للبنك وشركاته التابعة: 

 :التاليةيمارس البنك بشركاته التابعة األنشطة الرئيسة 

 والحواالت وصرف العمالت األجنبية.  وتمويل األفراد يشمل الخدمات والمنتجات المقدمة لألفراد كاإليداعات       نشاط مصرفية  األفراد )التجزئة(

 والتمويل والخدمات التجارية للعمالء.يشمل الخدمات والمنتجات المقدمة للشركات والعمالء االعتباريين كالودائع                   نشاط مصرفية  الشركات

 يشمل سوق المال وتقديم خدمات الخزينة.                                 نشاط الخزينة

 وحفظ األوراق الماليةيشمل خدمات إدارة االستثمار وأنشطة إدارة األصول المرتبطة بخدمات التعامل و اإلدارة والترتيب والمشورة      نشاط خدمات االستثمار والوساطة

 .التي تقوم بها شركة البالد لالستثمار المملوكة للبنك 

 

 ملخص ألعمال مجموعات وقطاعات االعمال للبنك وشركاته التابعة:
 

 مجموعة مصرفية االفراد: 

البناء الذاتي المرن كأول بنك في و ،منتج البناء الذاتيكإطالق عدة منتجات وخدمات تم  م2018تنمية األعمال خالل عام استمرار في مسيرة 

ومبادرة الضمانات  ،ومبادرة الدفعة المقدمة للعسكريين ،هذا الحل التمويلي، ومنتج البيع على الخارطة يقدمالمملكة العربية السعودية 

ت البيعية وتحسين تجربة العميل القنوا يدعمبالتعاون مع صندوق التنمية العقارية. فضاًل عن تطوير وتحسين المنتجات والخدمات الحالية بما 
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العديد من األعمال نمت ف. كما تم تحقيق نتائج مالية غير مسبوقة عمل تداول الرسميةخدمة تنفيذ منتجات التمويل الشخصي بعد ساعات ك

ظة التمويل مقابل محفو ،محفظة التمويل الشخصيو ،التمويل العقاري ة، ومحفظتمويل األفراد م كمحفظة2017بنسب كبيرة مقارنة بالعام 

ندوق بنك األكثر تنفيذًا للبرامج العقارية بالتعاون مع وزارة اإلسكان وصاليعد أصبح البنك كما  ،محفظة التمويل التأجيري للسياراتو ،رهن عقار

وقد  ،إطالق مجموعة جديدة من منتجات البطاقات االئتمانية ومسبقة الدفع وخدمة مدفوعات التجارة اإللكترونية تمكما  .التنمية العقارية

  .نموًا استثنائيًا لإليراداتبمختلف أنواعها حققت محفظة البطاقات 
 

  :قطاع انجاز

هم مقدمي خدمة التحويالت المالية وبيع أم نموًا ملحوظًا ليصبح أحد 2018خالل العام استمرارا في مسيرة النمو واالنجاز حقق قطاع إنجاز 

بما يتيح للعميل ، اإللكترونية والخدمة الذاتيةلقنوات والتحول إلى امستمر التطوير نظرا لل وشراء العمالت االجنبية على مستوى المملكة

 رسمية. الخدمة دون الحاجة الى زيارة مراكز انجاز أو التقيد بأوقات العمل ال

فضاًل عن االنتشار الجغرافي لمراكز إنجاز التي بلغ عددها  ،العالمالتعاقد مع كبرى البنوك في كافة انحاء بتوسيع شبكة المراسلين كما تم 

حول وتنفيذ استراتيجية الت2030، كما تم تقديم الخدمات للعاملين في مشروع نيوم كمساهمة في تحقيق رؤية م2018مركزًا بنهاية عام 180

  .الرقمي في التعامالت المالية
 

 قطاع الخزينة:

خدمة جودة زيادة الحصة السوقية ورفع مستوى وزيادة وتنويع مصادر الدخل، عملية النمو من خالل م 2018الخزينة في عام  قطاعواصل  

لألسواق المالية، واالعتماد على تحليل البيانات ومتمكن من خالل االعتماد على الدراسات المستوفية إدارة المخاطر بشكل محترف والعمالء 

التوسع في المحفظة االستثمارية بالتركيز على االستثمار في صكوك حكومة المملكة العربية السعودية االستمرار في وذكاء األعمالـ و

ابحات طويلة األمد والمرابحات المتتالية، ، تم العمل بمنتجات جديدة مثل المرفي مجال أسواق المالوومحافظ االستثمار المتعلقة بالتأجير. 

المؤسسات المالية وتعدد  وتنويعزيادة العالقات ، وفي مجال صرف العمالت تم التركيز على والتوسع في مجاالت االستثمار طويل األجل

البنك الخيار األول  بهدف جعل مبدأ الوعدالعمالت عن طريق أسعار صرف من تذبذب  الوقايةاإلقليمية والعالمية، والبدء في تقديم منتج 

التركيز كما تم  الخزينة.مجاالت عمل بمختلف منتجات العمالت أو منتجات أسواق المال قليمية في تغطية والمنافس لكافة البنوك المحلية واإل

المصرفية الخاصة عمالء والصغيرة والمتوسطة، الشركات والمؤسسات الجهات الحكومية وشبه الحكومية، وخدمة عمالء البنك من جودة على 

 لتغطية احتياجاتهم من العمالت واالستثمار المباشر من خالل التعامل المباشر مع قطاع الخزينة.
 

  مجموعة مصرفية الشركات:

العمالء والتجاوب  احتياجاتموائمة ومواكبة  إذ تم م،2018التحديات والصعاب خالل العام  التمويل لهذا القطاع رغمالبنك زيادة نمو  استطاع

واسهامًا في بما يساعد العمالء على إنجاز أعمالهم ويحافظ على عالقات مصرفية متميزة وطويلة األجل معهم.  االقتصاديةمع المتغيرات 

نية التحتية في منح التمويل لقطاعات كبيرة في الباستمر البنك  استراتيجيتهلصياغة الركائز  كإحدى 2030رؤية المملكة العربية السعودية 

كما الوطني وتنويع مصادر الدخل.  االقتصادفي تنويع مصادر  بما يساهم ،العقاريوالتعدين والبتروكيماويات والصناعة والتجارة والتطوير 

ت الت الصغيرة والمتوسطة بتقديم عدد من البرامج التمويلية المتخصصة لمساعدة المستثمرين في مجاآشريحة المنشتم زيادة االهتمام ب

يتوافق مع تقديم منتج "اتفاقية مضاربة لتمويل الحساب الجاري المدين" ألول مرة في المنطقة بما  تم كما ،التعليم والقطاع الصحي

-عامة– موجهة للعمالء من أصحاب األعمالعقد ورش عمل متخصصة  العمالء من خاللتطوير وتوعية في  الستمرار، مع االضوابط الشرعية

 .تطوير أعمالهم وعالقتهم بالبنكفي  ومساعدتهمبالمنتجات المصرفية  وعيهملرفع مستوى ، -خاصة–يرة والمتوسطة ت الصغآالمنشو ،
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  :صغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغرالمنشآت ال

 اإلفصاح النوعي .أ

هذا  حتياجاتالوتلبية  2030رؤية المملكة اسهاما وتنفيذا لالقطاع، سياسته التوسعية في هذا  استكمال م على2018خالل العام  بنكالحرص 

تم ف الحكومية والخاصة.د من القطاعات يعدلالقطاع من الناحية المصرفية من خالل تقديم برامج تمويلية وحلول مصرفية متخصصة موجهة ل

آت المنشن برامج كفالة لقطاع مالقصوى االستفادة تعاون جديدة تحفز على  اتفاقيةزيادة مساهمة البنك في برنامج كفالة والتوقيع على 

مع بعض الجهات اإلشرافية والتنظيمية لهذا القطاع.   االستراتيجيةوالمتوسطة ومتناهية الصغر. كما تم بحث عدد من الشراكات  الصغيرة

ل المتخصصة عقد عدد من ورش العممن خالل وتقديم أفضل الممارسات المصرفية لهم  فضال عن االستمرار في توطيد عالقته بالعمالء

حول الخدمات المقدمة وذلك  االستباناتعدد من  وإجراء اإللكترونية.عدد من المتخصصين في مجال تمويل التجارة والخدمات  قدمها لهم

 هم مع البنك والعمل على تحسينها.أراء العمالء وتقييم تجربت الستقصاء
 

 اإلفصاح الكمي: .ب

 

                                        م2018العام 

 )المبالغ بالماليين(   

 التفاصيل
متناهية 

 الصغر
 اجمالي متوسطة صغيرة

 2,914 1,643 1,250 22 التسهيالت المباشرة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

 674 351 301 22 القيمة األسمية(التسهيالت غير المباشرة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر) 

التسهيالت المباشرة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نسبة إلى اجمالي 

 التسهيالت المباشرة
0.04% 2.42% 3.18% 5.65% 

التسهيالت غير المباشرة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نسبة إلى اجمالي 

 التسهيالت غير المباشرة
0.40% 5.47% 6.39% 12.26% 

 عدد التسهيالت المباشرة وغير المباشرة

 462 157 261 44 عدد العمالء للتسهيالت المباشرة وغير المباشرة

 94 9 77 8 عدد التسهيالت المباشرة وغير المباشرة والمضمونة عن طريق برنامج كفالة

 312 68 234 10 طريق برنامج كفالة اجمالي التسهيالت المباشرة وغير المباشرة والمضمونة عن

 )المبالغ بالماليين(    2017العام 

 التفاصيل
متناهية 

 الصغر
 اجمالي متوسطة صغيرة

 NA 595 1744 2,339.00 التسهيالت المباشرة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

 NA 216.59 310.3 526.89 الصغر) القيمة األسمية(التسهيالت غير المباشرة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية 

التسهيالت المباشرة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نسبة إلى اجمالي 

 %5 %4 %1  التسهيالت المباشرة

التسهيالت غير المباشرة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نسبة إلى اجمالي 

 %8 %5 %3  التسهيالت غير المباشرة

 -    عدد التسهيالت المباشرة وغير المباشرة

 362.00 155 207  عدد العمالء للتسهيالت المباشرة وغير المباشرة

 88.00 10 78  عدد التسهيالت المباشرة وغير المباشرة والمضمونة عن طريق برنامج كفالة

 219.11 41 178.11  برنامج كفالةاجمالي التسهيالت المباشرة وغير المباشرة والمضمونة عن طريق 
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 :م2018أنشطة شركة البالد المالية لعام 

م كشركة ذات مسؤولية محدودة ومصرح لها من قبل هيئة السوق المالية السعودية برأس مال قدره 2008 البالد المالية عامتأسست 

مقرها الرئيس في مدينة الرياض وأعمالها متوافقة مع مبادئ الشريعة وريال سعودي، وهي الذراع االستثماري لبنك البالد،  200,000,000

قرار معالي وزير التجارة  وفقمقفلة، الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة شخص واحد مساهمة  توتحول .اإلسالمية

 .هـ بالموافقة على الترخيص بتحول الشركة3/6/1438بتاريخ  166واالستثمار رقم ق/
 

قوتها ومكانتها كواحدة من أكثر الشركات المالية نموا في مختلف نشاطاتها وقدرتها على م في تعزيز 2018استمرت البالد المالية خالل عام 

في الوقت الذي  .%16م بنسبة 2017م مقارنة بالعام 2018أرباح الشركة في العام  ارتفعتإذ ، البنكتلبية تطلعات عمالئها لتواكب مسيرة 

عود تصاعد وي % حسب تقرير هيئة السوق المالية.9فيه نتائج الربع الرابع لألشخاص المرخص لهم تراجعا في األرباح المجمعة بنسبة  أظهرت

 2030نسبة النمو في أعمال الشركة إلى االستراتيجية الجديدة التي وضعتها قيادة الشركة والتي ركزت فيها على مواكبة رؤية المملكة 

لشركة أطلقت الشركة خدمة ل، فعلى صعيد الخدمات الجديدة طالق عدد من المشاريع والمبادرات الجديدةإالفرص المتاحة وواالستفادة من 

األولى من نوعها الصادرة من شركات االستثمار )غير  وهيترتيب برامج "اصدار صكوك" والملكية الخاصة في إدارة المصرفية االستثمارية، 

% 400مليون ريال سعودي وبتغطية بنسبة  278تم إقفال الشريحة األولى منها بمبلغ ورامج ما يقارب المليار ريال بلغ حجم الب إذالبنوك( ، 

م ضمن حفل توزيع جوائز الشرق 2018على جائزة "أفضل صفقة صكوك بالعملة المحلية" للعام من الحصول الشركة  ، مما مكنتقريبا

 .اإلعالمية في دبي GFC م والذي نظمته مجموعة2018ر األوسط للسندات والقروض والصكوك في نوفمب
 

الشركة إال أنها وفي غضون عامين فقط تبوأت الشركة الريادة في السوق بوعلى صعيد خدمات األوراق المالية وبالرغم من حداثة المنتج 

 .نجحت الشركة في التوقيع مع أكبر مديري الصناديق المحليين والعالميين إذ الحفظ،تحت  األصولبوصول الحفظ السعودي في أمانة 

صندوق البالد للمرابحة وم صندوق البالد لالستثمار في صناديق االستثمار العقارية المتداولة، 2018كما أطلقت البالد المالية خالل العام 

إجمالي األصول المدارة في مجال الصناديق العامة والمحافظ الخاصة  في ا كبيرابالدوالر األمريكي. ونجحت إدارة األصول في تحقيق نمو

  .م2017مقارنة بالعام بنسبة كبيرة وفي الصناديق العقارية االستثمارية ارتفعت األصول العقارية تحت اإلدارة 
 

تطوير منصة تم  إذفراد والشركات في االستثمار في تطوير خدمات الوساطة لترقى إلى تطلعات عمالئها من األبالد المالية واستمرت ال

تحديث نظام التمويل بالهامش اإللكتروني  تمثراء تجربة التداول في سوق األسهم السعودية. كما إلالتداول لتشمل أحدث التقنيات والمزايا 

نعكس على اجمالي قد ا جميعههذا و م ليمكن العمالء من إبرام عقود مرابحة متعددة تتناسب مع أهدافهم االستثمارية.2017عام  الذي أطلق

 .م2017مقارنة بعام  %26بنسبة  لتنمواإليرادات المحققة من نشاط الوساطة وتمويل الهامش، 
 

 على النحو التالي: اجمالي االيراداتبيان تأثير األنشطة الرئيسة في حجم أعمال البنك وإسهامه في 

 

 

 

 

 

 

 

2018 

 بآالف الرياالت السعودية
 إيرادات النشاط

 نسبةال

 

 %55  1,880,958 )التجزئة( قطاع األفراد

 %28  956,030 قطاع الشركات

 %10  339,516 قطاع الخزينة

 %5  166,479 قطاع خدمات االستثمار والوساطة

 %2  73,037 اإليرادات األخرى   

 %100 3,416,020 اإلجمالي
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  م:2018ديسمبر  31ملخص للنتائج المالية لبنك البالد وشركاته التابعة )المجموعة( كما في 
 

2018 

 بآالف الرياالت السعودية

 قطاع األفراد

 )التجزئة(

 قطاع الشركات

 

 قطاع الخزينة

 

خدمات 

االستثمار 

 والوساطة

 أخرى

 

 اإلجمالي

 

 73,636,126 1,729,208 862,868 16,905,471 26,625,435 27,513,144 إجمالي الموجودات

 65,803,177 5,127,103 345,494 9,675,433 11,195,914 39,459,233 إجمالي المطلوبات

صافي الدخل من الموجودات االستثمارية 

 2,145,469  50,282  15,386  174,988  842,301  1,062,512 والتمويلية

 1,270,551  22,755  151,093  164,528  113,729  818,446 دخل أتعاب وعموالت وأخرى، صافي 

 3,416,020  73,037  166,479  339,516  956,030  1,880,958 إجمالي دخل العمليات

مخصص انخفاض التمويل وموجودات مالية 

 490,453    -  533  3,738  263,934  222,248    أخرى، صافي

 108,092    -  2,608  2,596  8,522  94,366 االطفاء واستهالك 

 2,305,510 (2,071)  94,766  80,890  554,310  1,577,615 إجمالي مصاريف العمليات

 1,110,510  75,108  71,713  258,626  401,720  303,343 صافي دخل السنة

 

وهي شركة البالد لالستثمار وشركة البالد العقارية ويشار إليهم تشمل القوائم المالية الموحدة كل من القوائم المالية للبنك وشركاته التابعة 

 مجتمعين بـ "المجموعة".
 

 :التمويل والصكوك المصدرة

 يقوم البنك في سياق تعامالته الطبيعية بتبادل التمويل مع البنوك ومؤسسة النقد العربي السعودي.

لرأس المال بمبلغ مليون ريال سعودي لكل صك، تستحق الدفع بشكل  شهادة صكوك معززة 2,000م، أصدر البنك 2016اغسطس  30بتاريخ 

م، وھو التاريخ الذي تستحق 2026اغسطس  30نوفمبر من كل سنة حتى تاريخ  30اغسطس و 30مايو و 30فبراير و 29ربع سنوي وذلك في 

 فيه هذه الصكوك.

م أو بعد ھذا التاريخ حال استيفاء شروط محددة حسب األحكام الواردة في نشرة 2021اغسطس  30يحق للبنك ممارسة خيار االسترداد في  

اإلصدار المتعلقة بھا، كما يمكن استرداد الصكوك أيضًا حال استيفاء بعض الشروط األخرى حسب األحكام الواردة في نشرة اإلصدار اآلنفة 

 م.2018ا بأن البنك لم يتعثر في سداد دفعات )االرباح( المستحقة خالل هذه السنة علم ،الذكر
 

 :ربحية السهم

بقسمة صافي الدخل للسنة العائدة  2017و 2018ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في  ةتم احتساب ربحية السهم األساسية والمخفض

مليون سهم( القائمة خالل السنة وذلك  596: 2017مليون سهم ) 596: 2018لمساهمي البنك على المتوسط المرجح لعدد األسهم في 

 .بعد استبعاد أسهم الخزينة
 

 سياسة توزيع األرباح: 

لسنوية الصافية التي يحددها بعد خصم كل المصروفات العامة والتكاليف األخرى وتكوين االحتياطيات الالزمة لمواجهة توزع أرباح البنك ا

ونظام الديون المشكوك فيها وخسائر االستثمارات وااللتزامات الطارئة التي يرى مجلس اإلدارة ضرورتها بما يتفق وأحكام نظام مراقبة البنوك 

 جيهات مؤسسة النقد العربي السعودي على التالي:وتوالشركات ولوائحه 

 تحتسب المبالغ الالزمة لدفع الزكاة المقررة على المساهمين، ويقوم البنك بدفع هذه المبالغ للجهات المختصة. .1
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خمسة وعشرون بالمائة من المتبقي من األرباح الصافية بعد خصم الزكاة لالحتياطي النظامي إلى أن  )%25يرحل ما ال يقل عن ) .2

 .يصبح االحتياطي المذكور مساويًا على األقل لرأس المال المدفوع

ل المدفوع ( خمسة بالمائة من رأس الما%5يخصص من الباقي من األرباح بعد خصم االحتياطي النظامي والزكاة مبلغ ال يقل عن ) .3

للتوزيع على المساهمين طبقًا لما يقترحه مجلس اإلدارة وتقرره الجمعية العامة. وإذا كانت النسبة المتبقية من األرباح المستحقة 

للمساهمين ال تكفي لدفع هذه النسبة، ال يجوز للمساهمين المطالبة بدفعها في السنة أو السنوات التالية، وال يجوز للجمعية 

 تقرر توزيع نسبة من األرباح تزيد عما اقترحه مجلس اإلدارة.العامة أن 

 .تقره الجمعية العامةنحو الذي يوصي به مجلس اإلدارة و( على ال3,2,1يستخدم الباقي بعد تخصيص المبالغ المذكورة في الفقرات ) .4
 

وذالك في اجتماع  2017لنصف الثاني من عام ريال سعودي لكل سهم( عن ا 0.4مليون ريال سعودي ) 240تم اعتماد توزيعات نقدية بمبلغ 

 .م2018 أبريل 11الجمعية العامة العادية في 
 

  المخاطر الحالية والمستقبلية:

ألنشطته إلى مخاطر حالية ومستقبلية، وهي جزء أساسي من طبيعة أعمال البنك، وتتم مراقبة وإدارة هذه  ممارسته خاللقد يتعرض البنك 

المخاطر من خالل مجموعة إدارة المخاطر بالبنك المسئولة عن إدارة مخاطر االئتمان ومخاطر السوق ومخاطر العمليات وأمن المعلومات، 

باعتبارها  33إلى  28صف كامل لهذه المخاطر باإليضاحات المرفقة بالقوائم المالية الموحدة من وااللتزام بمتطلبات لجنه بازل، وقد ورد و

 مكملة لتقرير مجلس اإلدارة. يتلخص اهمها فيما يلي:

الممارسات طبيق أفضل وت المخاطر إدارة لنظام تحقيق الفعالية في يسهم بما م في العمل2018المخاطر خالل العام  مجموعة إدارةاستمرت 

  .المتوقعة والمخاطر العائد بين مالئماً  توازناً  تحقق للبنك المصرفية أنشطة األعمال أن للتأكد من

 ومراقبة قياس وعمليات التنظيمي والهيكل إلدارة المخاطر السليمة المبادئ هي ركائز، ثالث على عمل مجموعة إدارة المخاطر إطار يعتمد

 مستقلة المخاطر مجموعة إدارة أن وظيفة كما .المخاطر لتلك مقبول مستوى على الحفاظ لضمان المصرفية مع األنشطة تتفق التي المخاطر

 ومتطلبات لجنة بازل. السعودي العربي النقد مؤسسة على تعليمات بناءً  وذلك بالبنك، وقطاعات األعمالعن مجموعات  ومنفصلة

 المصرفية المخاطر من مختلفة أنواعاً  المصرفية المخاطر إدارة عملية المخاطر، وتشمل ومراقبة وإدارة وقياس لتحديد عمل ُأطر لدى البنكف 

 لكي المخاطر إدارة ونظم سياسات دوري بشكل كما يراجع البنك .السوق ومخاطر العمليات السيولة ومخاطر ومخاطر االئتمان مثل مخاطر

 الممارسات المصرفية الدولية: أفضل والمنتجات لتحقيق في األسواق المتغيرات مع تتوائم

التمويلية  أنشطته خالل من االئتمان نظرا لتعرضه لمخاطر البنك، التي يتحملها من أهم المخاطر االئتمان مخاطر تعداالئتمان:  مخاطر (1

االئتمانية  واإلجراءات وفقًا للسياسات واحدة منظومة تحت تعمل متعددة وحدات إلى مخاطر االئتمان ، وينقسم عملواالستثمارية

 المعتمدة. 

ونوعية  كمية درجة قياس أقصى إلى الوصول لغرض االئتمان مخاطر درجة قياس على البنك يعملاالئتمانية:  المخاطر درجة قياس .أ

الداخلي  التقييم في تقييم متطور معد للمساعدة نظام البنك  البنك، ويستخدم لها يتعرض التي االئتمانية المخاطر درجة لتحديد

وحجم  التعثر، احتمالية لقياس وكذلك للمؤسسات المالية وذلك الشركات وعمالء المصرفية الخاصة لعمالء االئتمانية المخاطر لدرجة

حيث  للعمالء المخاطر لدرجة الداخلي التقييم طرق التعثر، ويسعى البنك دومًا لتطوير عن الناتجة والخسائر تعثرها، المحتمل المبالغ

النموذج  بخالف نماذج تقييم خاصة بتقييم  عمالء المنشآت المتوسطة والصغيرة والعمالء ذوي المالءة المالية العاليةيستخدم البنك 

تطبيق نظام لقياس تقييم درجة  كما أن البنك قد شرع فيوعدالة ،  دقة أكثر تقييم إلعطاء وذلك الشركات المخصص لتقييم عمالء

 منحهم التمويل من خالل برامج تمويلية معتمدة .  مخاطرة العمالء األفراد والذين يتم

 ومن االئتمانية إلى الحدود المقبولة، المخاطر طرق للتخفيف من درجة عدة بإتباع البنك يقوم االئتمان: مخاطر وضوابط مخففات .ب

 الموافقة وتتم االلتزامات التمويلية، سدادعلى العميل  درةق إمكانية لقياس المستقبلية للبيانات تحليلية دراسات لعم :الطرق أهم

 أو من خالل لجان على مستوى مجلس اإلدارة وبما البنك في تنفيذيين أعضاء مكونة من ائتمانية لجان عدة خالل من االئتمانية
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 ضمانات باستيفاء البنك ذلك يقوم إلى إضافة .صالحية جهة لكل االئتمانية وحجم التسهيالت االئتمانية المخاطر درجة مع يتناسب

 ، حيثالقابلة للتسييل والتنفيذ بشكل اسرع  الضمانات إلى عادة البنك توجه ويكون لذلك دعت الحاجة ما متى التسهيالت مقابل 

 بعض على الرهن النقدي، الغطاء المثال: على سبيل االئتمانية التسهيالت لقاء البنك في القائمة الضمانات أشكال تتنوع

إضافة إلى التنازل المؤيد   والسكنية، التجارية العقارية األصول بعض على لصالح البنك أو الرهن / التحفظ واألصول االستثمارات

 أو شخصية أو مالية كفالة كانت سواء التسهيالت مقابل  كفالة عن عوائد المشاريع في حال تمويل مشاريع محددة كذلك وجود

رنامج كفالة الداعم لتمويل المنشآت المتوسطة والصغيرة متى ما انطبقت شروط ومعايير ثالث كما يتم استيفاء كفالة ب كفالة طرف

 تحويل معايير ائتمانية محددة إضافة إلى أساس برامج تمويليه تتضمن على بناء يكون باألفراد الخاص التمويل بأن منح علماً  البرنامج

التعرض  حجم توافق من والتأكد ائتماني بالمحفظة االئتمانية تركز وجود العمل على عدم مراعاة يتم كما .للبنك راتب العميل

 .معين (نشاط)قطاع  أو معينة جهة مع للتعرض سواء الشأن بهذا المقررة الضوابط مع االئتماني

تمويل تجاري العمالء الحاصلين على  لجميع شاملة للوضع المالي واالئتماني ائتمانية سنوية اجراء مراجعة يتموالتقارير:  الرقابة .ج

للتأكد من استمرار وضع نشاط العميل واحتياجه التمويلي وحسن سير العالقة  من خالل مصرفية الشركات والمصرفية الخاصة

 .العام مدار على للعمالء متكررة تتضمن تقارير زيارات مراجعة بأعمال للقيام االئتمانية باإلضافة

 مراقبة يحتاجون الذين العمالء قائمة ضــمن مرتفعة ائتمانية مخاطر معدالت يحملون الذين الشــركات يتم اعتبار وتصــنيف عمالء

ســليم  بشــكل االئتماني هذا التعرض تقليص لتخفيف وحذر دقيق بشــكل االئتماني التعرض هذا ومتابعة مراقبة خاصــة حيث يتم

 وبطاقات اســتهالكية ائتمانية ألغراضتســهيالت  الحاصــلين على األفراد عمالء محفظة متابعة ويتم وذلك بشــكل نصــف ســنوي،

  .حده على شريحة لكل المحفظة لهذه المقررة تقييم للمعايير خالل من شامل أساس على ائتمان

 عليها المتعارف الدولية المالية للمعايير وفقاً  المالية وذلك البنك وقوائم سجالت في ائتمانية مخصصات باحتساب البنك يقوم 

 على تؤثر قد والتي تلك المخصصات، بعمل القيام وجوب على تدل مؤشرات وجود وعند منها خسائر تحقيقالمحتمل  للحسابات

 البنك محفظة لوضــع شــامل شــهري تقرير بإعداد البنك يقوم كما االســتثمارات، األصــول أو هذه من المتوقعة النقدية التدفقات

 اإلدارة العليا بالبنك قبل من واإلشراف للمراجعة المعتمدة وذلك ومقارنتها بالنسب االئتمانية للتركزات على تحليل محتوياً 
 

: تعتبر مخاطر السوق من المخاطر الرئيسية التي تتعرض له معظم أنشطة البنوك، حيث أن التذبذب في أسعار هوامش مخاطر السوق (2

، هذا باإلضافة إلى أن التغيير المفاجئ والمرتفع في االرباح والعمالت يؤدي إلى نتائج ايجابية أو سلبية ينتج عنها ارباح أو خسائر للبنك

البنك التمويلية. وتشتمل مخاطر السوق على عدة انواع من المخاطر  قدرهأسعارها قد يؤثر على السيولة الموجودة لدى البنك وكذلك 

: وتعرف مخاطر معدل العائد أو مخاطر معدل مخاطر معدل العائد أو مخاطر معدل الربح -كالتالي: الرئيسية التي يتعرض لها البنك وهي 

 الربح بأنها التأثير المحتمل على ربحية البنك نتيجة التغيرات في اسعار العوائد في السوق، وغالبًا ما تحدث التغيرات في االسعار إما

و الخطر الناتج عن تأثير التقلبات : وهومخاطر العمالت األجنبيةبسبب تحركات السوق عموما، أو بسبب المصدر / اسباب معينة للمقترض. 

: وهي المخاطر الناتجة عن التقلبات ومخاطر االستثمار في األسهمفي أسعار الصرف للعمالت على مراكز العمالت الموجودة بالبنك. 

ق للبنك هو في أسعار االسهم وبالتالي التأثير على ربحية البنك وحقوق المساهمين. وبشكل عام فإن الهدف من إدارة مخاطر السو

إدارة ومراقبة التعرض لمخاطر السوق بهدف زيادة العوائد ضمن حدود السياسات المعتمدة لمخاطر السوق ومستوى المخاطر المقبولة 

: وينشأ التعرض لمخاطر السوق في محفظة المتاجرة محافظ المتاجرةللبنك، وتنقسم مصادر التعرض لمخاطر السوق للبنك إلى: 

: وينشأ التعرض لمخاطر ومحافظ لغير اغراض المتاجرةبسبب تلبية متطلبات البنك وعمالئه من العمالت االجنبية.  بالعمالت االجنبية

السوق في المحافظ لغير اغراض المتاجرة في المقام االول بسبب عدم مطابقة الموجودات وتواريخ استحقاقها مع تواريخ استحقاق 

 تنفيذ عمليات إعادة االستثمار.المطلوبات وتأثير التغير في االسعار مع 
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تعتبر مخاطر السيولة من أهم المخاطر التي قد يتعرض لها القطاع المصرفي بصفة عامة أو بنك معين بصفة خاصة،  السيولة:مخاطر  (3

على  قدرةالعدم البنك على تلبية متطلبات التمويل بتكلفة معقولة )مخاطر تمويل السيولة(، أو  قدرهوتأخذ بعين االعتبار احتمالية عدم 

 تصفية مراكزه بالسرعة المعقولة مع المحافظة على السعر المناسب )مخاطر سيولة السوق(.

تعمل إدارة مخاطر السوق على وضع الحدود والرقابة لمدى االلتزام بها وذلك من خالل تطبيق حوكمة مخاطر السوق ومخاطر السيولة: 

السياسات والحدود المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة، وتعتبر لجنة الموجودات والمطلوبات هي المسؤولة عن إدارة مخاطر السوق على 

ا. كما أنه يتم تعيين حدود المحافظ والمنتجات وأنواع المخاطر استنادًا المستوى االستراتيجي بموجب المهام والمسئوليات الموكلة له

 إلى حجم السيولة في السوق والمخاطر االئتمانية المرتبطة بها وتحليل العمليات المنفذة والحد المستخدم من الحدود. 

طر السوق بفاعلية، كما أنها مسئولة عن تصنف إدارة مخاطر السوق على أنها إدارة رقابية مستقلة ومسؤولة عن تنفيذ سياسات مخا

تطوير أساليب ومنهجيات إدارة مخاطر السوق في البنك وآليات القياس واالفتراضات السلوكية للسيولة واالستثمار، واالبالغ فورًا 

مجلس اإلدارة، باإلضافة عن أي تجاوزات للحدود المقررة إلى اإلدارة العليا وفق آليات وإجراءات صارمة موافق عليها ومعتمدة من قبل 

 إلى االبالغ عن التعرض لمخاطر السوق وتجاوزات الحدود بانتظام إلى لجنة الموجودات والمطلوبات ومجلس اإلدارة.

عمل البنك على تنويع مصادر التمويل بهدف الحد من التعرض لمخاطر السيولة مما يقلل من درجة التركز والحفاظ على مستوى  

لقابلة للتسييل، باإلضافة إلى وضع عدد من السياسات والمعايير إلدارة مخاطر السيولة، فضاًل عن توفير خطة مقبول من االصول ا

الممارسات الصادرة عن لجنة بازل فيما يتعلق بإدارة مخاطر السيولة. كما تتم مراجعة السياسات  أفضلطوارئ بما يتماشى مع 

دوري وتخضع لموافقة لجنة الموجودات والمطلوبات ومجلس اإلدارة. كما توجد عناصر  واإلجراءات الخاصة بإدارة مخاطر السيولة بشكل

رقابة إضافية غالبًا ما تعمل على المحافظة على مستوى التعرض لمخاطر السوق ضمن مستويات مقبولة الجاهزية في حال وقوع 

يدة ( حيث يؤدى الحصول على نتائج اختبارات التحمل احداث عكسية مثل ) اختبارات التحمل وإجراءات الموافقة على المنتجات الجد

بشكل دوري إلى تحديد تأثير التغيرات في معدالت الربح و أسعار صرف العمالت األجنبية وعوامل المخاطر األخرى على الربحية وكفاية 

اإلدارة لتقييم االثر المالي المحتمل  رأس المال للبنك والسيولة، وترسل نتائج اختبارات التحمل بشكل دوري لإلدارة التنفيذية ومجلس

م على تطوير االنظمة التقنية التي تساعد في 2017في حالة حدوث احداث استثنائية. وقد عملت مجموعة ادارة المخاطر خالل العام 

بارات التحمل كجزء عملية قياس مخاطر السيولة وادارة الموجودات والمطلوبات واعداد الدراسات المتعلقة بذلك وكذلك التقارير واخت

 من المنظومة التي تم العمل على تطويرها في أنظمة قياس المخاطر المالية بأنواعها المختلفة.
 

ُتعرف مخاطر العمليات بمخاطر الخسائر التي قد تنتج عن عدم كفاية أو فشل العمليات الداخلية أو األفراد أو النظم العمليات:  مخاطر (4

فمخاطر  .-ومخاطر السمعةويستثنى منها المخاطر االستراتيجية -ويشمل هذا التعريف المخاطر القانونية  التقنية أو االحداث الخارجية

والتي تنتج عن عوامل داخلية  التقنية،العمليات هي مخاطر مالزمة ومتأصلة في جميع المنتجات واألنشطة والعمليات ونظم البنك 

انتهج بنك البالد استراتيجية تعتمد على المشاركة  لذلك،بخالف مخاطر االئتمان ومخاطر السوق التي تنشأ من عوامل خارجية، ومراعاة 

ى البنك باستمرار إدارة هذا النوع من المخاطر لما لها من تأثير على مختلف أنشطة البنك، حيث يسع التنفيذية فيالفعالة من االدارة 

 للعمل على الحد من تأثيرات مخاطر العمليات لتحقيق أهداف البنك االستراتيجية وذلك من خالل:

 تحليل وتقييم االهداف واالنشطة الفرعية والعمل على تخفيض التعرض لمخاطر العمليات. .أ

م تقنية المعلومات من خالل استخدام أدوات التعرف على مخاطر العمليات في المنتجات القائمة والجديدة وأنشطة وعمليات ونظ .ب

إدارة مخاطر العمليات التالية: حصـــر الخســـائر التشـــغيلية بهدف التعرف على الفجوات الرقابية التي أدت إلى تلك الخســـائر والعمل 

ة البنك المختلفة على وضــع االجراءات التصــحيحية للحد من تكرار حدوثها مســتقبال، وتقييم المخاطر المالزمة والمتأصــلة في أنشــط

والعناصـــــر الرقابية الموجودة لمعالجة تلك المخاطر، وجمع مؤشـــــرات المخاطر الرئيســـــية بهدف متابعة ومراقبة مســـــتوى التعرض 

 لمخاطر العمليات كوسيلة انذار أولي قبل حدوث الخطر.
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 المبادرة االستباقية من إدارة البنك في معالجة مخاطر العمليات. .ج

 الرقابية، والسياسات، واإلجراءات وأداء أنشطة البنك. لمستمر للعناصرواالتقييم المستقل  .د

 االلتزام بتعليمات الجهات الرقابية والمعايير الدولية في إدارة مخاطر العمليات. .ه

ها  .و ية التي تعرض ل تائج تقييم المخاطر والخســــــــائر التشـــــــغيل ية عن ن لدور بالتقارير ا نك تزويد اإلدارة التنفيذية ومجلس اإلدارة  الب

 واالجراءات التصحيحية لها.
 

استمر  لذا ،تعد مخاطر االحتيال من المخاطر التشغيلية التي تتعرض لها المنشآت بما في ذلك المنشآت المصرفية االحتيال:مخاطر  (5

للحد من تلك المخاطر. فقد تم اعادة هيكلة ادارة  واإلشراقيةالبنك في سعيه لتطبيق أفضل الممارسات والمتطلبات من الجهات الرقابية 

استمر البنك فعالية العملية الرقابية والتحليلية. وقد زيادة لضمن مجموعة ادارة المخاطر لما في ذلك الربط من وضمها مكافحة االحتيال 

مكافحة االحتيال بما يتماشى مع استراتيجية البنك في  بإدارة المتعلقة تطوير السياسات واجراءات العمل في عمليةم 2018في عام 

 .  كما تم البدء في تطوير االدوات الرقابية لتسهيل العمل وزيادة فعاليته المقبولة،الحد من المخاطر ضمن الهوامش 
 

  االلتزام باألنظمة والقوانين:

 من االلتزام باألنظمة والقواعد القانونية واألخالقية والمهنية ركيزة أساسية لتوجهاته وصنع سياساته وخططه وقراراته االستراتيجية البنكيتخذ 

، إذ يلتزم البنك بكافة األنظمة واللوائح والضوابط الصادرة من الجهات التنظيمية والرقابية، كمؤسسة النقد العربي السعودي وأهدافه الرئيسة

 . الصلة هيئة السوق المالية ووزارة التجارة واالستثمار وغيرها، فضاًل عما تتضمنه المعايير الدولية المعتمدة ذاتو

بالبنك على تطوير أدواته وصقل إمكانياته من أجل تحقيق األهداف المنشودة وتنفيذ  غسل األموال كما يحرص قطاع االلتزام ومكافحة 

عة والتأكد من التزام البنك بجميع األنظمة ذات الصلة وشرمالالعمليات غير كافة ساهم في القضاء على االستراتيجية المعتمدة التي ت

رفع كفاءة أنظمة مكافحة غسل األموال وتمويل بمنها ما يتعلق  -وبشكل خاص-وتعليمات ومتطلبات مؤسسة النقد العربي السعودي، 

 مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب. االلتزام ووظفي البنك بمجال تدريب وتوعية معمليات المشاركة في كذا اإلرهاب، و
 

 المراجعة الداخلية:

من الجمعية العامة للبنك، وتهدف إلى الُمشكلة المراجعة الداخلية وظيفة مستقلة وموضوعيه ترفع تقاريرها مباشرة إلى لجنة المراجعة تعد 

وذلك من خالل تطبيق اسلوب  ،العليا للبنك حول مدى كفاية وفعالية نظام الرقابة الداخليةتقديم تأكيدات معقولة للجنة المراجعة واإلدارة 

ة على منهجي ُمنظم لتقييم وتحسين فعالية عمليات الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة. ويّتبع قطاع المراجعة الداخلية منهجية المراجعة المبني

جعة، كما يقوم بمتابعة تصحيح المالحظات الواردة في تقارير المراجعة للتأكد من تنفيذها المخاطر في عمليات تخطيط وتنفيذ أعمال المرا

حسب الجدول الزمني واالجراءات الُمحددة لضمان سالمة ضوابط الرقابة الداخلية. ويعتمد قطاع المراجعة الداخلية على التطوير المستمر 

القطاع من تطبيق معايير المراجعة الداخلية من خالل برنامج ضمان الجودة الذي  لموظفيه من أجل االرتقاء بمستوى قدراتهم. كما يتحقق

 يغطي كافة أنشطة المراجعة الداخلية.

م بتنفيذ أعمال المراجعة الداخلية حسب 2018البنك، حيث قام القطاع في عام  وإداراتيشمل نطاق عمل قطاع المراجعة الداخلية كافة أنشطة 

نة المراجعة والمبنية على دراسة متكاملة وتقييم شامل للمخاطر للوحدات الخاضعة للمراجعة على مستوى البنك. الخطة الُمعتمدة من لج

 إضافة إلى ذلك قام قطاع المراجعة الداخلية بتنفيذ العديد من المهام األخرى التي ُكلف بها من ِقبل إدارة البنك أو مؤسسة النقد.
 

  نظام الرقابة الداخلية:

ُتعتبر اإلدارة التنفيذية للبنك مسؤولة عن إيجاد نظام رقابة داخلية مالئم وفعال يتضمن سياسات وإجراءات تم إعدادها تحت إشراف مجلس 

ظيمية اإلدارة لتحقيق األهداف االستراتيجية للبنك. وعليه تم وضع نظام متكامل للرقابة الداخلية على النحو الُموصي به من ِقبل الجهات التن

ك لجان والرقابية يبدأ باإلطار العام للحوكمة في البنك والذي يحدد األدوار والمسؤوليات الموكلة لمجلس اإلدارة واللجان الُمنبثقة منه وكذل
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سين بما يكفل توفر الرقابة المناسبة على مستوى البنك. كما تقوم جميع إدارات البنك ببذل جهود متضافرة ومتكاملة لتح ،التنفيذية اإلدارة

وتصحيح أي قصور في نظام الرقابة تجنب بيئة الرقابة من خالل التطوير والمراجعة الُمستمرة للسياسات واإلجراءات للحد من أي تجاوزات ول

  الداخلية.

اإلدارة التنفيذية، باإلضافة إلى األعمال الرقابية التي تقوم بها قطاعات االلتزام والمخاطر، ُتعتبر المراجعة الداخلية خط دفاع ُمستقل عن 

. كما يتم رفع تقارير الُمعتمدة ويدخل ضمن نطاق عملها تقييم فعالية نظام الرقابة الداخلية، بما في ذلك االلتزام بالسياسات واإلجراءات

التنفيذية العليا. وتقوم المراجعة التي تتضمن نقاط الضعف في نظام الرقابة الداخلية وكذلك اإلجراءات التصحيحية إلى لجنة المراجعة واإلدارة 

 من المخاطر وحماية مصالح البنك. لجنة المراجعة بمراقبة كفاية وفعالية نظام الرقابة الداخلية للحد

اف  فإن إدارة البنك ترى أن نظام الرقابة الداخلية المعمول به حاليًا ك م،2018لرقابة الداخلية خالل العام نظام ابناًء على نتائج التقييم الُمستمر ل

ن ويعمل بشكل فعال ويتم مراقبته بصورة منتظمة، ومع ذلك تسعى اإلدارة باستمرار إلى تعزيز نظام الرقابة الداخلية. ويرى مجلس اإلدارة أ

ذا م، ويأتي ه2018بفاعلية وأنه ال يوجد ثغرات رقابية أو ضعف جوهري في أعمال البنك للعام وُنفذ نظام الرقابة الداخلية ُصمم بشكل كاف  

عن سالمة تصميم وفاعلية تطبيق نظام الرقابة الداخلية، علمًا بأن أي نظام رقابة داخلية بغض اإلدارة بناًء على التأكيدات المعقولة لدى مجلس 

 النظر عن مدى سالمة تصميمه وفاعلية تطبيقه ال يمكن أن يوفر تأكيدًا مطلقًا.
 

 الموارد البشرية والسعودة: 

م، وبلغت نسبة السعودة بالبنك 2017موظف بنهاية عام  3,394موظف، مقارنة بـ  3,552 بالبنكم بلغ عدد العاملين 2018في نهاية عام 

 %من اجمالي الموظفين.89م 2018كما هي بنهاية عام 

تم فطاب الكفاءات المؤهلة وتطويرها، م باستق2018وإيمانا من البنك بأهمية رأس المال البشري، استمر قطاع الموارد البشرية خالل عام 

 ودورات تطويرية لعموم موظفيه. إعداد وتنفيذ دورات تدريبية متخصصة للموظفين الجدد من خريجي الجامعات والمعاهد اإلدارية

المختصة تطبيق معايير فرصة تدريبية، ويَتبع قطاع الموارد البشرية من خالل إداراته  3,183كما بلغ عدد الفرص التدريبية لموظفي البنك 

 احترافية وأخالقية عالية.
 

 مدونة قواعد السلوك المهني واألخالقي

تطبيقها فبنك البالد، مجموعة وسلوكيات أعمال حجر الزاوية ألخالقيات ذات الصلة المبادئ قواعد السلوك المهني واالخالقي وتشكل 

البنك على تحقيق رؤيته ورسالته وحماية كافة أصحاب المصالح فيه من مستثمرين وعمالء ومتعاملين فضال عن حماية مصالحه سيساعد 

التزامه بتطبيق مبادئه وقيمه المصرفية المستندة الى  نتيجةسمعته الحسنة  البنكاكتسب وتنمية أعماله وسمعته وعالمته التجارية. فلقد 

وتعليمات الجهات التنظيمية كمؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية، واللوائح ية والملتزمة باألنظمة احكام الشريعة االسالم

مستوى  أرقيخدمة مصرفية ممكنة وفق  أفضلاخالص والتزام وتفاني جميع موظفيه لخدمة عمالء البنك وضمان تقديم  نتيجة وكذلك 

هذه السمعة ومصدر أساس للقيمة وركيزة أساسية لاألمانة واالحترام عناصر جوهرية ومهني واخالقي. وتشّكل كل من الثقة والمسئولية 

وعليه لمحافظة على قيم ومبادئ البنك، لالتي يوفرها البنك لعمالئه وااللتزامات التي وضعها  على نفسه تجاه اصحاب المصالح المتعددين، 

الجميع بطريقة تحفظ احترام الغير وتعكس صورة حسنة للبنك وموظفيه  ومهامهم  تجاهعملهم  أداء على جميع الموظفين دون استثناء  وجب

داخل البنك وخارجه وداخل المملكة العربية السعودية الئق أي تصرف غير وتجنيبه أية أضرار ناجمة عن سمعة البنك اظ على فالحوتضمن 

نصًا  لقوانين واألنظمةليتوجب على جميع الموظفين أن يعاملوا اآلخرين بكرامة واحترام وأن يتحملوا مسؤولية أعمالهم ويتصرفوا ف.وخارجها

 .يكونوا منفتحين وصادقين وصريحين من أجل اتخاذ قرارات عالية المستوى ومستندة إلى الحقائقأن ، ووروحاً 
 

  :مكافأة نهاية الخدمة

آت المســـتحقة لموظفي البنك عند انتهاء خدماتهم طبًقا لنظام العمل الســـعودي وتدرج ضـــمن المطلوبات االخرى في يتم احتســـاب المكاف

 قائمة المركز المالي الموحدة.

http://www.bankalbilad.com/


 

 

25 

 

 برنامج أسهم الموظفين: 

برنامج معتمد من قبل مؤسسة النقد العربي وفق برامج تحفيزية مدفوعة على أساس منح أسهم  -لذلك المؤهلين-يقدم البنك لموظفيه 

تقاس تكلفة ويتم االحتفاظ بها. -كجزء من مكافآتهم السنوية -اً منح الموظفين المؤهلين أسهميتم السعودي وبموجب شروط هذا البرنامج، 

الفترة التي يتم خاللها الوفاء بشرط ويتم إثبات تكلفة البرنامج على مدى  هذا البرنامج على أساس القيمة العادلة في تاريخ منح االسهم

 الخدمة والتي تنتهي بالتاريخ الذي يستحق فيه الموظفون المعنيون منح األسهم )تاريخ االستحقاق(.

 المدى الذي انتهت –التي يتم احتسابها بموجب هذا البرنامج بتاريخ إعداد كل قوائم مالية حتى تاريخ االستحقاق  –تظهر المصاريف التراكمية  

إليه فترة االستحقاق، وأفضل تقديرات البنك لعدد األسهم التي سيتم منحها في نهاية المطاف. يمثل المبلغ المحمل أو المقيد على قائمة 

الدخل الموحدة لسنة ما، الحركة في المصاريف التراكمية المثبتة في بداية ونهاية تلك السنة. يقوم البنك، بعد الحصول على موافقة 

قد العربي السعودي، بإبرام اتفاقية مع طرف ثالث محايد لالحتفاظ باألسهم المعنية في البرنامج باإلضافة للمزايا المستحقة مؤسسة الن

 لهذه االسهم. المميزات الهامة للبرنامج هي كما يلي:

 

 التفاصيل م2018

 تاريخ المنح 2018أبريل  29

 2019يناير  ٪1 25

 2020يناير  ٪1 25

 2021يناير  ٪1 50

 تاريخ االستحقاق

 بتاريخ المنح عدد األسهم الممنوحة  475,319

 سعر السهم بتاريخ المنح )بالريال السعودي( 19.20

 قيمة األسهم الممنوحة بتاريخ المنح )بآالف الرياالت السعودية ( 9,126

 فترة االستحقاق سنوات 3

 شرط المنح إكمال فترة الخدمة

 طريقة السداد أسهم

  

 فيما يلي بيانًا بالحركة في عدد األسهم، لبرنامج أسهم الموظفين، خالل السنة: 2018

 في بداية السنة 1,027,816

 األسهم الممنوحة خالل السنة 475,319

 متنازل عنها (40,179)

 تم صرفها (412,819) 

 في نهاية السنة 1,050,137

 الخدمة وغير مرتبطة بظروف السوق.تم منح هذه األسهم بشرط أساسي وهو إكمال فترة 
 

 : وقطاع الشرعية الهيئة الشرعية

ونهجه المبني على االلتزام بأحكام الشريعة اإلسالمية، اختارت الجمعية العامة للبنك أعضاء الهيئة الشرعية ووافقت  البنكانطالقًا من سياسة 

 على الئحتها التي تنص على استقالليتها، وأبرز ما جاء في هذه الالئحة ما يأتي:

 .ال يطبق البنك أي منتج أو عقد أو اتفاقية إال بعد موافقة الهيئة الشرعية 

 .قرارات الهيئة الشرعية ملزمة للبنك بجميع إداراته وشركاته التابعة 

 .تشارك الهيئة الشرعية وقطاع الشرعية في عملية تطوير المنتجات بما يتفق مع األحكام الشرعية 

 .تسهم الهيئة الشرعية وقطاع الشرعية في نشر الوعي بالمصرفية اإلسالمية 

  من أهل العلم واالختصاص المتمكنين في فقه المعامالت المالية واالقتصاد، وهم:وتتكون الهيئة الشرعية من ستة أعضاء 
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 )رئيًسا( معالي الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع 1

 )نائًبا( معالي الشيخ أ. د. عبدالله بن محمد المطلق 2

 )عضًوا( فضيلة الشيخ أ. د. عبد الله بن موسى العمار 3

 )عضًوا( سعود العصيمي فضيلة الشيخ د. محمد بن 4

 )عضًوا( فضيلة الشيخ أ. د. عبد العزيز بن فوزان الفوزان 5

 )عضًوا( فضيلة الشيخ أ. د. يوسف بن عبدالله الشبيلي 6

 

وينبثق من الهيئة الشرعية لجنة تحضيرية تتكون من بعض أصحاب الفضيلة أعضاء الهيئة الشرعية، وتمارس اللجنة التحضيرية الصالحيات 

رات الممنوحة لها من الهيئة الشرعية، ومن أبرز مهامها، دراسة الموضوعات تمهيدًا لعرضها على الهيئة الشرعية للبت فيها، ودراسة االستفسا

توجيه الالشرعية المتعلقة باألمور المالية والمصرفية الواردة من موظفي البنك وعمالئه والتوجيه بشأنها، ودراسة األفكار المبدئية للمنتجات و

 بشأنها.

 ( اجتماًعا للجنة التحضيرية. 20( اجتماعات للهيئة الشرعية، وعشرون )7م، سبعة )2018وقد عقد في عام 
 

 ويعمل قطاع الشرعية بالبنك من خالل إدارة الدراسات والبحوث، وإدارة الرقابة الشرعية، ووحدة الدعم الشرعي.

الموضوعات الواردة للهيئة الشرعية، وإعداد البحوث والدراسات الالزمة لها، والمشاركة في إدارة الدراسات والبحوث على تحضير تعمل إذ  

 تطوير المنتجات البنكية اإلسالمية وإجازتها، والمساهمة في نشر الوعي بالمصرفية اإلسالمية.

تنفيذ زيارات رقابية ميدانية للتدقيق على جميع  وتعمل إدارة الرقابة الشرعية على التحقق من التزام البنك بقرارات الهيئة الشرعية من خالل

 أعمال البنك بشكل دوري للتأكد من التزام البنك بقرارات الهيئة الشرعية وضوابطها.

وتعمل وحدة الدعم الشرعي على ترتيب وتنسيق اجتماعات الهيئة الشرعية وخدمة نتاجها، ومتابعة وتنفيذ المشروعات واألعمال التي تساهم 

لوعي بالمصرفية اإلسالمية داخل البنك وخارجه كمشروع طباعة الرسائل العلمية فقد ساهم قطاع الشرعية منذ تأسيسه بطباعة في نشر ا

م 2018الرسائل التي تهدف إلى نشر وتعميق المعرفة الشرعية بفقه المعامالت المالية واالقتصاد اإلسالمي، وقد صدر عن القطاع لعام 

موصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرة(، ومشروع تبادل المعرفة الذي يهدف إلى ربط الجانب النظري بالجانب رسالة بعنوان: )إجارة ال

العملي في المعامالت المالية وفهم الصيغ الشرعية ومنتجات المصرفية اإلسالمية ألساتذة وطالب الجامعات من خالل زيارتهم لقطاع 

 الشرعية. 
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  :الحوكمةتقرير 

 منظومةدارة بتقديم قيمة متنامية للمساهمين على المدى الطويل، ويعمل على تعزيز استمرار وجود اإلمجلس بنك  وفي مقدمته اليلتزم 

إلى برامج عمل مالئمة، والعمل على  وتحويلهاصياغة األهداف االستراتيجية وفي سبيل تحقيق النمو المستدام،  ةومتطور ةحوكمة فعال

 ايير الشفافية واإلفصاح والعدالة.تحقيقها مع االلتزام بمع
  

هي قواعد لقيادة البنك وتوجيهه تشتمل على آليات لتنظيم العالقة بين مجلس االدارة واالدارة التنفيذية  -بنك الكمفهوم في -والحوكمة 

واضفاء طابع الشفافية عليها والمساهمين واصحاب المصالح األخرين إذ يتم تطبيق قواعد واجراءات خاصة لتسهيل عملية اتخاذ القرارات 

 بغرض حماية حقوق المساهمين واصحاب المصالح وتحقيق العدالة والشفافية في المعامالت المالية وبيئة االعمال.
 

وُتبنى حوكمة البنك على أساس المعاملة العادلة القائمة على المساواة بين مصالح األطراف المختلفة المعنية بما في ذلك المساهمين 

مجلس اإلدارة واإلدارة عمل واإلدارة والعمالء والموردين والجهات الحكومية )بما فيها الجهات الرقابية والتنظيمية(، وكافة عناصر المجتمع، وي

وتحقيق ضرورة االلتزام بضوابط الحوكمة كوسيلة فعالة لتطوير مفاهيم الشفافية والنزاهة والرقابة الفعالة تأكيد على بشكل مستمر التنفيذية 

 األداء المهني الرفيع. مما يعزز ثقة أصحاب المصالح. ويوضح هذا التقرير مدى التزام البنك بأحكام وشروط حوكمة الشركات. 
 

ا م( وغيرهCMA( وهيئة السوق المالية )SAMAبناء على متطلبات وقرارات الجهات الرقابية متمثلة في مؤسسة النقد العربي السعودي )و

فقد تم اعتماد وثائق الحوكمة للبنك وتحديثاتها ومن ضمنها دليل  وايمانًا من مجلس ادارة البنك وادارته التنفيذية بأهمية الحوكمة،وادراكًا 

ومبادئ الحوكمة ولوائحه ذات الصلة، بما يتوافق مع ما ورد بنظام الشركات والوثائق ومجموعة من السياسات  دليل الحوكمة الحوكمة وملحق

 وكذلك النظام االساس للبنك.وآخر التحديثات والتعديالت التي طرأت عليها قواعد الصادرة عن الجهات الرقابية والتنظيمية ذات الصلة وكافة ال
 

بما يحتويه من قواعد عامة لمجلس  دليل وملحق دليل الحوكمة،و دليل المساهم،تحديث م 2018ومن أبرز ما تم في هذا الصدد خالل العام 

امة االدارة، واالدارة التنفيذية، ولجانهما واستحداث العديد من السياسات  والوثائق، واعتمادها سواء من مجلس اإلدارة أو من الجمعية الع

ادرة ــــدثة الصـــات المحــــمة الشركــــالئحة حوكتحديثات نظام الشركات ووفق ما تتطلبه األنظمة واللوائح لالعتماد، لتتوافق بشكل خاص مع 

مع التأكد من  الية، والضوابط واالجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذًا لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة ـــوق المـــمن هيئة الس

وغيرها من سسة النقد العربي السعودي، والصادر من مؤ  2014التحديث االول مارس  -المبادئ الرئيسة للحوكمة في البنوكب االلتزام 

ويعمل  اجراء بعض التعديالت على النظام االساس للبنك ليتوافق مع هذه االنظمة والتعليمات، البدء في كما تمالقواعد ذات الصلة، 

بتلك اللوائح والسياسات والقواعد متابعة االدارة التنفيذية للتأكد من التزامها بتطبيق جميع ما ُنص عليه على المجلس ولجانه بشكل مستمر 

 بشكل دائم وفعال.
 

 المالك الرئيسيون: 

 م( كما يلي:31/12/2018% فأكثر من األسهم كما هو بنهاية تداول )5المالك الرئيسيون للبنك هم المالك الذين يمتلك كل منهم 
 

 (%) النسبة  اسم المساهم م

 19.24 شركة محمد ابراهيم السبيعي واوالده 1

 11.14 شركة عبدالله ابراهيم السبيعي االستثمارية 2

 10.55 خـالد عبدالرحمن صالح الراجحي 3

 6.58 عبدالرحمن عبدالعزيز صالح الراجحي 4

 5.09 محمد صالح حمزه صيرفي 5

 م.31/12/2018اعتمد البنك في رصد البيانات أعاله على سجالت البنك لدى شركة مركز ايداع بنهاية تداول 
 

 م:2018الجمعيات العامة المنعقدة خالل العام 

 22المنعقدة بتاريخ  التاسعةم، وهي الجمعية العامة العادية 2018لمساهميه خالل العام المالي عامتين عاديتين  تينعقد بنك البالد جمعي

 .م2018أبريل  11ه الموافق 1439رجب  25يخ ، والجمعية العامة العادية العاشرة المنعقدة بتارم2018 يناير 09هـ الموافق 1439 ربيع اآلخر
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 مجلس اإلدارة: حوكمة 

هـ، الموافق 04/07/1437يتشكل مجلس اإلدارة من أحد عشر عضوًا، تم انتخابهم في اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 

 م.16/04/2019بتاريخ م وتنتهي 17/04/2016م، لمدة ثالث سنوات بدأت اعتبارًا من تاريخ 11/04/2016
 

 مجلس اإلدارة: وصفات أعضاءاسماء  

 تصنيف العضو طبيعة العضوية االسم م

 غير تنفيذي رئيس مجلس اإلدارة الدكتور/ عبد الرحمن بن إبراهيم الحمًيد 1

 غير تنفيذي نائب رئيس مجلس اإلدارة األستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي 2

 مستقل عضو الفايزاألستاذ/ سعود بن محمد  3

 مستقل عضو األستاذ/ عبدالرحمن بن محمد رمزي عداس 4

 غير تنفيذي عضو األستاذ / فهـد بـن عـبـدالله بـن دخـيـل 5

 غير تنفيذي عضو  األستاذ/ خالد بن عبدالعزيز المقيرن 6

 مستقل عضو  األستاذ / أحمـد بـن عـبـدالـرحمن الحصان 7

 مستقل عضو بـن صـــالــــح بـــابـــكـــر المهندس/ عــــمــــر 8

 غير تنفيذي عضو األستاذ/ خالد بــن ســلــيــمان الجــاسـر 9

 غير تنفيذي عضو األستاذ/ فــهـد بـن عــبــد الله القـاسم 10

 غير تنفيذي عضو  األستاذ/ خالد بن عبدالرحمن الراجحي 11
 

 م:2018الجمعيات العامة المنعقدة خالل العام الجتماع ورؤساء اللجان سجل حضور اعضاء مجلس اإلدارة 

 م2018 أبريل 11العادية العاشرة المنعقدة بتاريخ الجمعية العامة (2) م2018 يناير 09الجمعية العامة العادية التاسعة المنعقدة بتاريخ  (1)

 سجل الحضور سجل الحضور االسم م

1 
 الحمًيدالدكتور/ عبد الرحمن بن إبراهيم 

 رئيس مجلس اإلدارة ورئيس اللجنة التنفيذية
   

2 
 األستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي

 نائب رئيس مجلس اإلدارة
  اعتذر

3 
 األستاذ/ سعود بن محمد الفايز

 رئيس لجنة المخاطر
   

4 

 األستاذ/ عبدالرحمن بن محمد رمزي عداس

 رئيس لجنة الترشيح والمكافآت

 والحوكمةرئيس لجنة االلتزام 

   

  اعتذر األستاذ / فهـد بـن عـبـدالله بـن دخـيـل 5

    األستاذ/ خالد بن عبدالعزيز المقيرن 6

7 

 األستاذ / أحمـد بـن عـبـدالـرحمن الحصان

  رئيس لجنة المراجعة

 اعتذر

)حضر نيابًة عنه عضو لجنة 

المراجعة الدكتور أحمد بن 

 عبدالله المغامس(

 

    عــــمــــر بـن صـــالــــح بـــابـــكـــرالمهندس/  8

    األستاذ/ خالد بــن ســلــيــمان الجــاسـر 9

    األستاذ/ فــهـد بـن عــبــد الله القـاسم 10

     األستاذ/ خالد بن عبدالرحمن الراجحي 11
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 :سجل حضور اجتماعات مجلس اإلدارة

 م، وفيما يلي تواريخ انعقاد هذه االجتماعات وسجل الحضور:2018( اجتماعات خالل عام 6) تعزيزًا لدوره، فقد عقد مجلس اإلدارة

 االسم

 رقم االجتماع وتاريخ انعقاده

(71) (72) (73) (74) (75) (76) 

 م17/12/2018 م17/09/2018 م30/05/2018 م11/04/2018 م12/03/2018 م14/01/2018

             الحميدالدكتور/ عبد الرحمن بن إبراهيم 

             األستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي

             األستاذ/ سعود بن محمد الفايز

             األستاذ/ عبدالرحمن بن محمد رمزي عداس

             األستاذ / فهـد بـن عـبـدالله بـن دخـيـل

             األستاذ/ خالد بن عبدالعزيز المقيرن

             الحصاناألستاذ / أحمـد بـن عـبـدالـرحمن 

             المهندس / عــــمــــر بـن صـــالــــح بـــابـــكـــر

             األستاذ/ خالد بــن ســلــيــمان الجــاسـر

             األستاذ/ فــهـد بـن عــبــد الله القـاسم

             األستاذ/ خالد بن عبدالرحمن الراجحي

 م11/04/2018 تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة
 

   حضر

 X اعتذر
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 اسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس اإلدارة عضوًا في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها. (1)

 من مديريهاالعضوية في مجالس إدارات الشركات الحالية أو  اسم العضو
داخل المملكة / 

 خارج المملكة
 الكيان القانوني

السابقة العضوية في مجالس إدارات الشركات 

 أو من مديريها

داخل المملكة 

 خارج المملكة /
 الكيان القانوني

عبد الرحمن 

بن إبراهيم 

د  الحميِّ

 

 الفخارية. األنابيب إلنتاج السعودية الشركة عضو مجلس إدارة .1

السبيعي وأوالده  إبراهيم محمد شركة إدارةعضو مجلس  .2

 .)ماسك)

 لالستثمار. العبيكان مجموعة شركة عضو مجلس إدارة .3

الشركة السعودية لالستثمار الزراعي واإلنتاج عضو مجلس إدارة  .4

 الحيواني )سالك(.

 .الشركة السعودية للصناعات العسكرية .5

 داخل المملكة

 مدرجة مساهمة

 مقفلة مساهمة

 

 مقفلة مساهمة

 مساهمة حكومية

 

 مقفلة مساهمة

 عبد العزيز محمد شركة عضو مجلس إدارة .1

 القابضة. وأوالده القابضة الراجحي الراجحي

 

 داخل المملكة
 مقفلة مساهمة

 

ناصر بن 

محمد 

 السبيعي

نائب رئيس مجلس إدارة شركه محمد ابراهيم السبيعي واوالده  .1

 لالستثمار )ماسك(.

 مشاريع األرجان.شركة رئيس مجلس إدارة  .2

 شركه اكوان العقارية.عضو مجلس إدارة  .3

 شركه ذاخر.رئيس مجلس إدارة  .4

 داخل المملكة

 مقفلةمساهمه 

 

 مقفلةمساهمه 

 مقفلةمساهمه 

 مساهمه مقفله

 ال يوجد

 مسؤولية محدودة خارج المملكة عضو مجلس إدارة شركه فجر كابيتال. .5

سعود بن 

 محمد الفايز
 ال يوجد

 إدارة شركة التصنيع الوطنية.عضو مجلس  .1

عضو مجلس إدارة شركة الشيكات السياحية  .2

 السعودية.

 داخل المملكة

 مساهمة مدرجة

 مدرجة مساهمة غير

 

 بنك مشترك خارج المملكة عضو مجلس إدارة البنك السعودي االسباني. .3

عبدالرحمن 

بن محمد 

 رمزي عداس

 العقاري.رئيس مجلس إدارة شركة ديار الخيال للتطوير  .1

 عضو مجلس إدارة شركة أركوما. .2

البنك التونسي  -رئيس مجلس اإلدارة وعضو لجنة المخاطر  .3

 السعودي.

 داخل المملكة

 

 

 خارج المملكة

 مساهمة مغلقة

 مسؤولية محدودة

شركة مملوكة لكل من 

وزارتي المالية 

 التونسية والسعودية

عضو  -مجموعة السريع الصناعية التجارية  .1

ة وعضو لجنة المراجعة وعضو لجنة مجلس اإلدار

 الترشيح والمكافآت.

شركة أسواق البحر األحمر المحدودة عضو  .2

 مجلس اإلدارة.

عضو مجلس اإلدارة  -مجموعة عبدالعزيز الصغير  .3

 وعضو لجنة المراجعة ولجنة الترشيح.

 داخل المملكة

 مساهمة مدرجة

 

 مسؤولية محدودة

 

شركة مالية مرخصة من 

 المالشركة خاصةهيئة سوق 
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عضو مجلس اإلدارة  االستثماريبنك كوانتام  .4

وعضو لجنة المراجعة وعضو لجنة المخاطر 

 .وااللتزام

 خارج المملكة

 شركة مالية

سوق  مرخصة من هيئة

 المال

 بدبي

 

فهد بن 

عبدالله بن 

 دخيل

 رئيس مجلس إدارة شركة البالد المالية. .1

 للخدمات النفطية.رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية  .2

 رئيس مجلس إدارة شركة الحكمة لالستثمار التجاري والصناعي. .3

 رئيس مجلس إدارة شركة الوفاء للصناعات. .4

 عضو مجلس إدارة شركة االستثمار العائلي. .5

 داخل المملكة

 مساهمة مقفلة

 مسؤولية محدودة

 مسؤولية محدودة

 مسؤولية محدودة

 مسؤولية محدودة

 للخدمات النفطية دبيالشركة الوطنية  .1
 مسؤولية محدودة خارج المملكة

خالد بن 

عبدالعزيز 

 المقيرن

 رئيس مجلس إدارة شركة المكتبة للتسوق. .1

 رئيس مجلس إدارة شركة خالد المقيرن وأوالده القابضة .2
 داخل المملكة

 مساهمة مقفلة

 مسؤولية محدودة

 شركة البالد المالية. .2

 .العائليلس إدارة شركة االستثمار رئيس مج .3

 الغرفة التجارية الصناعية. .4

 

 داخل المملكة

 مساهمة مغلقة

 مسؤولية محدودة

 مؤسسة أهلية

ن بأحمد 

عبدالرحمن 

 الحصان

 ال يوجد ال يوجد

عمر بن صالح 

 بابكر

 التعاوني. للتأمين عضو مجلس إدارة الشركة األهلية .1

 للتجارة. بابكر صالح ابناءرئيس شركة  .2

 للتموين. رئيس شركة بابكر .3

 للمقاوالت. الهيكليةرئيس مجلس إدارة شركة  .4

 شركة بناء للخرسانة الجاهزة. .5

 الزراعي. لالستثمار آسيا عضو مجلس إدارة شركة شرق .6

 داخل المملكة

 مساهمة مدرجة

 مسؤولية محدودة

 مسؤولية محدودة

 مسؤولية محدودة

 مسؤولية محدودة

 مساهمة مقفلة

 شركة اشراق العقارية. .1
 مساهمة مدرجة المملكةخارج 

خالد بن 

سليمان 

 الجاسر

 مساهمة مقفلة داخل المملكة عضو مجلس إدارة شركة البالد المالية. .1

 شركة اسمنت القصيم. .1

 شركة الشيكات السياحية. .2

عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للتأمين  .3

 التعاوني

 الرئيس التنفيذي لشركة المراكز العربية .4

 داخل المملكة

 

 

 

 

 مدرجة مساهمة

 مسؤولية محدودة

 مساهمة مدرجة

 مساهمة مقفلة

 مسؤولية محدودة خارج المملكة عضو مجلس إدارة مراكز تسوق الشرق االوسط .5

 عضو مجلس إدارة مجموعة صافوال. .1

 عضو مجلس إدارة شركة جرير للتسويق. .2
 داخل المملكة

 مساهمة مدرجة

 مساهمة مدرجة

 القابضة. ىالعيس عبد اللطيفمجموعة  .1

 الشركة الوطنية العمومية للسيارات. .2
 داخل المملكة

 مساهمة مقفلة

 مسؤولية محدودة
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فهد بن 

عبدالله 

 القاسم

 عضو مجلس إدارة شركة دور للضيافة. .3

 الصحية. دلهعضو مجلس إدارة شركة  .4

شركة فهد بن عبدالله القاسم وأبناؤه للتجارة رئيس مجلس إدارة  .5

 واالستثمار.

الشركة السعودية عضو مجلس إدارة ممثل عن شركة دور في  .6

 للضيافة التراثية.

 عضو مجلس إدارة شركة الدكتور محمد راشد الفقيه وشركاؤه. .7

 لدولية.شركة ركين نجد اعضو مجلس إدارة  .8

 شركة ناقل.عضو مجلس إدارة ممثل عن البريد السعودي في  .9

شركة أموال لالستشارات رئيس مجلس اإلدارة وشريك في  .10

 المالية المحدودة.

شركة أريز لالستثمار التجاري مجلس اإلدارة وشريك في  عضو .11

 المحدودة.

 عضو مجلس إدارة شركة ركين نجد العالمية. .12

 العامة للبريد السعودي.عضو مجلس إدارة المؤسسة  .13

 شريك في بوابة اللؤلؤ. .14

 شريك في شركة التسهيالت. .15

 .اتحاد الراجحي مجلس إدارةعضو تنفيذي في  .16

 .شريك في شركة القرن الواحد والعشرين للتثمين العقاري .17

 مساهمة مدرجة

 مساهمة مدرجة

 مقفلة مساهمة

 

 مقفلة مساهمة

 

 مقفلة مساهمة

 مقفلة مساهمة

 مقفلة مساهمة

 مسؤولية محدودة

 

 مسؤولية محدودة

 

 مسؤولية محدودة

 حكومية

 مسؤولية محدودة

 مسؤولية محدودة

 مساهمة مقفلة

 شركة مهنية

 عضو مجلس إدارة شركة راج العقارية. .3

مجلس إدارة شركة الراجحي ألفا عضو  .4

 لالستثمار القابضة.

 مسؤولية محدودة

 مسؤولية محدودة

 مساهمة مقفلة خارج المملكة شركة فينكورب. .18

خالد بن 

عبدالرحمن 

 الراجحي

رئيس مجلس اإلدارة ورئيس اللجنة التنفيذية في شركة االسمنت  .1

 السعودية.

المخاطر  وعضو لجنةعضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة االستثمار  .2

 في الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني "والء".

عضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت في  .3

 شركة تكوين المتطورة للصناعات.

 شركة تنامي العربية.عضو مجلس إدارة  .4

 البالد المالية.عضو مجلس إدارة شركة  .5

الرئيس التنفيذي لشركة عبدالرحمن صالح الراجحي وشركاه  .6

 المحدودة.

 داخل المملكة

 مساهمة مدرجة

 

 مساهمة مدرجة

 

 مساهمة مدرجة

 

 مقفلة مساهمة

 مقفلة مساهمة

 مسؤولية محدودة

 شركة دانا غاز. .1

 شركة ناس. .2
 خارج المملكة

 مساهمة مدرجة

 مساهمة مدرجة

 .السعودية لالتصاالتالشركة  .3

 الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري. .4

 

 داخل المملكة
 مساهمة مدرجة

 مساهمة مدرجة
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 اعضاء مجلس اإلدارة الحالية والسابقة.مؤهالت وظائف وخبرات  (2)

 

 الخبرات المؤهالت الوظائف السابقة الوظيفة الحالية االسم

عبد الرحمن بن 

د  إبراهيم الحميِّ

 

  جامعة الملك سعود.متقاعد من 

  رجل اعمال وعضو مجلس ادارة في العديد من

 الشركات المساهمة.

  الهيئة العامة للزكاة والدخلعضو مجلس إدارة. 

  عضو في عدد من لجان المراجعة لشركات

 مساهمة سعودية.

  عضو في مجلس أمناء معايير المحاسبة الدولية

 للشرق األوسط وشمال أفريقيا.

  جامعة األمير سلطان منذ عضو مجلس أمناء

 التأسيس وحتى اآلن.

  عضو في أكثر من جمعية مهنية محليًا وإقليميًا

 ودوليًا.
 

  والمراجعة جامعةأستاذ المحاسبة 

 الملك سعود.

  رئيس قسم المحاسبة    جامعة

 الملك سعود.

  دكتوراه في المحاسبة المالية

جامعة والية لويزيانا  –والمراجعة 

 م.1981 –الحكومية 

  الهيئة السعودية  –رئيس لجنة معايير المحاسبة  - م2008الى  1998من

 .للمحاسبين القانونيين

  عضو اللجنة االبتدائية األولى، مصلحة الزكاة  -ه 1420وحتى  1416من

 .والدخل، وزارة المالية واالقتصاد الوطني

  عضو لجنة إعداد امتحانات المحاسبة المالية  -ه 1433هـ وحتى 1413من

 زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. –

  عضو مجلس إدارة هيئة المحاسبيين  -هـ 1414هـ الى 1410من

 القانونيين السعودية.

  مستشار غير متفرغ بوزارة الخارجية. -هـ 1426هـ الى 1421من 

  مستشار غير متفرغ لديوان المراقبة العامة. -هـ 1405هـ  1403من 

  مستشار إلعداد معايير المحاسبة والمراجعة  - م2000م الى 1982من

 في المملكة.

  مستشار غير متفرغ بوزارة التجارة. -هـ 1415هـ الى 1413من 

  الغرفة التجارية  –رئيس لجنة األوراق المالية  -هـ 1418هـ وحتى 1412من

 الصناعية بالرياض.

  الهيئة السعودية  –رئيس لجنة االختبارات  -هـ 1425هـ وحتى 1415من

 للمحاسبين القانونيين.

  الغرفة التجارية  –عضو لجنة االستثمار  -ه 1434هـ وحتى 1422من

 والصناعية بالرياض.

  عضو في اللجان االبتدائية والزكوية -هـ 1425هـ الى 1410من. 

   وزارة  –رئيس اللجنة الزكوية الضريبية  -ه 1437هـ وحتى 1425من

 المالية.

  رئيس قسم المحاسبة جامعة الملك سعود. -م 1985ى ال 1983من 
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ناصر بن محمد 

 السبيعي

  نائب رئيس مجلس اداره شركه محمد ابراهيم

 السبيعي وأوالده )ماسك(.

  رجل اعمال وعضو مجلس ادارة في العديد من

 الشركات المساهمة.

بكالوريوس علوم إدارية )قسم   ال يوجد

جامعة الملك سعود  -المحاسبة ( 

 م.1399

 .خبرة طويلة في المجال المالي والمصرفي 

 .خبرة طويلة في المجال العقاري واالستثماري 

سعود بن محمد 

 الفايز
 متقاعد 

  الرئيس التنفيذي للشركة العربية

 .2014 - 1996لألنابيب 

  مساعد المدير العام لشؤون رقابة

 – 1984االئتمان بنك الرياض 

 م.1994

  التنمية مدير مشاريع صندوق

 – 1977الصناعي السعودي 

 م.1984

 الجامعة  ١٩٧٧إدارة أعمال  بكالوريوس

 عمان. –األردنية 

  اثينا  –برنامج ستي بنك االئتماني

 م.1983اليونان 

  برنامج تشيس بنك تشيس االئتماني

نيويورك الواليات المتحدة  –

 م.1979االمريكية 

  أندرسون  والتدقيق آرثرالمحاسبة

وشركاه شيكاغو، الواليات المتحدة 

 م.1979األمريكية 

  عدة دورات وبرامج قصيرة في اإلدارة

والقيادة من أوروبا والواليات المتحدة 

 األمريكية.

 .خبره طويلة في المجال المالي والمصرفي وإدارة المخاطر 

عبدالرحمن بن 

محمد رمزي 

 عداس.

 مستشار مالي مرخص من وزارة التجارة 

لالستشارات المالية لغير األوراق المالية من 

 إلى اآلن. 2010مارس 

  لالستثماراتالعضو المنتدب 

من يوليو  سدكو.العقارية بشركة 

 .2010إلى يناير  2007

  تدرج في وظائف قيادية مختلفة

أخرها رئيسًا لقطاع الشركات بالبنك 

األهلي التجاري من مارس 

 .2007إلى أبريل 1980

  إدارة أعمال تخصص إدارة ماجستير

مالية من جامعة دنفر بوالية كولورادو 

 .1986األمريكية في عام 

  بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة

الملك عبدالعزيز بجدة مع مرتبة 

 .1979الشرف األولى في عام 

  مصرفية شاملة في جميع قطاعات البنك التمويلية واالستثمارية وإدارة

عملية في إدارة االستثمارات بشكل عام  المخاطر إضافة إلى خبرات

 والعقارية بشكل خاص .

فهد بن عبدالله 

 بن دخيل
 رجل أعمال 

  مدير عام للخدمات الخاصة

 واالستثمار ببنك ساب.
 

 .بكالوريوس أساليب كميه   سنه خبرات متنوعه مصرفية وتجارية. 31أكثر من 

خالد عبدالعزيز 

 المقيرن.

 .رجل أعمال  شركة البالد  رئيس مجلس إدارة

 المالية.

  نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة

 التجارية الصناعية بالرياض.

  دبلوم دراسات عليا في المال

 واألعمال.

  بكالوريوس في االقتصاد من جامعة

 الملك سعود.

  المقيرن للصيرفة واالستثمار. –شريك تنفيذي 

  إدارة شركة خالد عبدالعزيز المقيرن وأوالده القابضة.رئيس مجلس 

 .رئيس مجلس إدارة شركة المكتبة للتسويق 

 .رئيس مجلس إدارة شركة االستثمار العائلي 

http://www.bankalbilad.com/


 

 

35 

 

  عضو مجلس منطقة الرياض

 .وعضو اللجنة االقتصادية

أحمد بن 

عبدالرحمن 

 الحصان.

 .رئيس مركز الثريا لالستشارات المالية 

  نائب المدير العام للمالية بشركة

 لالستثمار.الراجحي المصرفية 

  المدير االقليمي للمنطقة

 الراجحي بشركةالوسطى 

 .المصرفية لالستثمار

 .مراقب مالي بوزارة المالية 

  درجة البكالوريوس تخصص إدارة

 أعمال.

  دبلوم الرقابة المالية من معهد

 اإلدارة.

  دبلوم الدراسات العليا في اإلدارة

 المالية.

  دبلوم االئتمان المصرفي– 

للعلوم المالية األكاديمية العربية 

 والمصرفية.

  حضور العديد من الدورات

المتخصصة والمؤتمرات داخل 

 المملكة وخارجها.

 .عضو دائم في اللجنة العليا لمنح التسهيالت االئتمانية الدولية 

 .عضو في لجنة اإلدارة العليا 

 .خبره طويلة في المجال المالي والمصرفي 

عمر بن صالح 

 بابكر.
  مجموعة بابكر.رئيس مجلس إدارة 

  المدير التنفيذي لشركة أبناء صالح

 (.2002 – 1989)عبدالعزيز بابكر 

  مدير مشروع الهيئة العليا لتطوير

 م(.1989 – 1983مدينة الرياض )

   جامعة  -بكالوريوس هندسة مدنية

 (.1984الملك سعود )

 .خبرة طويلة في التجارة والمقاوالت 

خالد بن سليمان 

 الجاسر
 رجل أعمال 

  الرئيس التنفيذي لشركة المراكز

 العربية.

 .الرئيس التنفيذي لبنك البالد 

  نائب رئيس تنفيذي للموارد البشرية

 بنك الرياض.

  قليمي للمنطقة الشرقية امدير

 بنك الرياض.

 .مدير مجموعة فروع ببنك الرياض 

 .بكالوريوس إدارة أعمال  .خبره طويلة في المجال المالي والمصرفي 
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عبدالله فهد بن 

 القاسم

  رئيس مجلس اإلدارة )شركة أموال لالستشارات

 المالية(.

  اتحاد الراجحي شركة إدارة مجلس عضو

 .القابضة

  الرئيس التنفيذي ـ شركة أموال

م ـ 2001لالستشارات المالية )

 م(.2011

  المدير العام ـ مجموعة العثيم

 م(.2001 –م 2000التجارية )

  شريك ـ مدير ـ شركة كي بي ام جي

 م( 1999م ـ 1995العالمية )

  دلهالمدير التنفيذي ـ مستشفى 

 م(.1995م ـ 1991)

  شريك ـ مكتب القاسم محاسبون

م ـ 1990قانونيون معتمدون )

 م(. 1991

  بكالوريوس علوم إدارية تخصص

 محاسبة )جامعة الملك سعود( 

  برنامج اإلدارة المتقدمة والقيادة

 )جامعة اكسفورد(.

 ( 20استشارات مالية وإدارية ومراجعة .)سنة 

 ( 5إدارة تنفيذية ـ مؤسسة صحية .)سنوات 

 .)إدارة تنفيذية ـ تجارة تجزئة وجملة )سنة واحدة 

خالد بن 

عبدالرحمن 

 الراجحي

  شركة  –رئيس مجلس إدارة واللجنة التنفيذية

 االسمنت السعودية.

  المخاطر ورئيس لجنة عضو مجلس إدارة ولجنة

 شركة والء للتأمين التعاوني. –االستثمار 

  عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المكافآت– 

 شركة تكوين للصناعات المتطورة.

  شركة تنامي العربية. –عضو مجلس إدارة 

  شركة عبدالرحمن صالح  -الرئيس التنفيذي

 الراجحي وشركاه المحدودة.

  شركة دانا غاز –عضو مجلس إدارة 

 )االمارات العربية(.

  الشركة  –عضو مجلس إدارة

 السعودية لالتصاالت.

  عضو مجلس إدارة واللجنة التنفيذية

الشركة الوطنية السعودية للنقل  –

 البحري.

  شركة ناس  –عضو مجلس إدارة

 )البحرين(.

  بكالوريوس في اإلدارة المالية– 

 جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

 .اإلدارة المالية 

 .التعامالت والتحويالت النقدية 

 .االستثمارات 

 والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم. المجلس( الحاليةوظائف اعضاء اللجان التابعة لمجلس اإلدارة )األعضاء من خارج 
 

 الخبرات المؤهالت الوظائف السابقة الوظيفة الحالية االسم
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أحمد بن عبدالله 

 المغامس.

 عضو لجنة المراجعة

 

 

 

 

 

 

  األمين العام للهيئة السعودية

 للمحاسبين القانونيين.

  استاذ مساعد بجامعة

 الملك سعود.

  دكتوراه إدارة األعمال في

 تخصص المحاسبة

 اإلسالمية. المالية والمراجعة للمؤسسات المحاسبة بهيئة األمناء مجلس عضو 

 للمحاسبين. الدول داالتحا لدى التابعة المحاسبية النائية الهيئات تطوير لجنة رئيس نائب 

 للمحاسبين القانونيين. السعودية الهيئة في أساسي عضو 

 للمحاسبة. السعودية الجمعية إدارة لجنة رئيس 

 األموال. توظيف لظاهرة الدائمة اللجنة عضو 

 سعود.  الملك بجامعة العليا الدراسات لجنة عضو 

 العالي. التعليماألكاديمي، وزارة  واالعتماد للتقويم الوطنية الهيئة عضو 

 االتصاالت السعودية. ، وشركةالسعودي االسمنت شركةكل من ب عضو لجنة المراجعة 

 البحري. السعودية للنقل الوطنية الشركةورئيس لجنة المراجعة ب إدارة مجلس عضو 

سليمان بن ناصر 

 الهتالن.

 عضو لجنة المراجعة

  الرئيس التنفيذي لشركة بيت

 االستشارات الوطني.

  هيئة التدريب  عضو

 معهد اإلدارة العامة.

  ماجستير في المحاسبة

 المهنية.

  المحاسبة والمراجعة الداخلية والتقارير المالية واالندماج واالستحواذ والتنظيم اإلداري وتقييم

 الشركات.

 نميأديب بن محمد ابا

عضو لجنة االلتزام 

 والحوكمة

 

 

  ابانمي محاسبون  -محاسب قانوني

 قانونيون.ومراجعون 

 

  هيئة  -مستشار ثاني

 السوق المالية.

  جامعة األمام  -محاضر

 محمد بن سعود.

  الصندوق  -محلل مالي

 السعودي للتنمية.

 .ماجستير محاسبة 

 .بكالوريوس محاسبة 

 

 27 .سنة خبرة في المحاسبة والمراجعة 

 

 

عبد الفتاح بن إبراهيم 

 الطويل

عضو لجنة االلتزام 

 والحوكمة

  تنفيذي لشركة  آي تي مدير

 لالستشارات

  رئيس قطاع الحوكمة

والمخاطر و االلتزام في 

 الخبير المالية.

  ماجيستير ادارة االعمال

جامعة تكساس الواليات 

 المتحدة االمريكية

 30  رئيس قطاع المخاطر و الحوكمة وااللتزام ومدير تنفيذي  -سنة خبرة بنكية و تقلد عدة مناصب

 األهلي التجاري وبنك قطر التجاري.لالئتمان في البنك 

 خالد بن صالح الهذال

عضو لجنة الترشيح 

 والمكافآت

 

 

 

 

 

  الرئيس التنفيذي لشركه مزن

 لالستثمار

  الرئيس التنفيذي

للخدمات المشتركة 

 مجموعه الفيصلية.

  نائب الرئيس لمدينه

 حائل االقتصادية.

 .ماجستير اداره اعمال   شركة  –القطاعات التجارية المتنوعة " وزارة اإلسكان واألشغال العامة سنة في  23خبرة أكثر من

 مجموعة الفيصلية". -جنرال الكتريك 

 عبدالله إبراهيم السبيعي و مستشار للعائلة. شركات محمد و المدير التنفيذي لالستراتيجية في 

 .نائب الرئيس بمدينه حائل االقتصادية 

 البالد المالية. ورئيس لجنة الترشيحات والتعويضات بشركة عضو مجلس إدارة 

  محمد السبيعي وأوالده لالستثمارلجنة الترشيحات والتعويضات  ورئيسعضو مجلس اإلدارة-

 ماسك.

  سمبلفي الدولية، صندوق منازل قرطبة. .، شركةالمكتبة للتسويق من: شركةكل عضو مجلس إدارة 
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   االستثمار، وشركة الخدمات اللوجستيةشركة مزن كل من رئيس مجلس إدارة. 

 .عضو لجنة الترشيحات والتعويضات شركة االرجان 

 بشار بن زكريا المشعل

عضو لجنة الترشيح 

 والمكافآت

  توظيف وتقييم  –مستشار إداري

المدراء التنفيذيين وأعضاء مجالس 

 اإلدارة.

 .مستشار إداري 

 .مدير مشاريع فنية 

  مهندس كمبيوتر

 والكترونيات.

  شهادة بكالوريوس– 

 هندسة كمبيوتر.

  علوم  –شهادة الماجستير

 اإلدارة.

  شهادة الماجستير– 

 اإلدارة العامة.

 12  سنة خبرة في مجال االستشارات اإلدارية وتوظيف وتقييم المدراء التنفيذيين وأعضاء مجالس

 اإلدارة.

 10 .سنوات خبرة في هندسة الكمبيوتر 

 محمد بن سليمان

 الحجيالن

 عضو لجنة المخاطر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .استشارات مالية  مدير عام بنك دبي 

الوطني بالمملكة 

 العربية السعودية.

  مدير إدارة البطاقات

 والقروض الشخصية

 ومدير االئتمان

بمجموعة إدارة الفروع 

بالبنك السعودي 

 الفرنسي.

  مدير إدارة القروض

 ومدير إدارةالشخصية 

الصغيرة ت أالمنش

بالبنك السعودي 

 األمريكي.

  والتحصيل  االئتمانمدير

بإدارة البطاقات 

بالبنك  االئتمانية

 السعودي األمريكي.

  في  بكالوريوس

االقتصاد من جامعة 

الواليات  -إمبوريا،كانزاس 

 المتحدة األمريكية.

 والشركات والمخاطر لألفراد االئتمان. 

  االستراتيجيالتخطيط. 

  / ائتمانباإلضافة إلي عضوية مجالس إدارات و لجان تنفيذية. 

عبدالعزيز بن محمد 

 العنيزان

 عضو اللجنة التنفيذية

  الرئيس التنفيذي لبنك البالد من

 م.2016

  المدير التنفيذي لألعمال

 2016-2014بنك البالد 

  مدير عام الخزينة-

 -م2008مصرف االنماء 

 م2014

  شهادة البكالوريوس- 

 –تخصص اساليب كمية 

 م.1987

  عام من العمل في المجال البنكي  30 –العديد من الدورات والبرامج التدريبية المتخصصة واالدارية

 والمؤسسات المالية.
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  شركة االنماء لالستثمار

 م.2008-2014

  البنك العربي الوطني

 م.2004-2008

  مجموعة سامبا المالية

 م.1991-2004
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 القصر:وأبنائهم رصيد أسهم أعضاء مجلس اإلدارة وزوجاتهم 

 م:2018 بداية ونهاية العام الماليالقصر  أبنائهمعدد أسهم أعضاء مجلس اإلدارة وزوجاتهم و
 

 اسم من تعود له المصلحة م
عدد األسهم بداية 

 م2018العام 

نسبة 

 الملكية

عدد األسهم 

  نهاية العام

2018 

 نسبة الملكية
صافي 

 التغيير

نسبة 

 التغيير %

 0 0 0.0003 1,999 0.0003 1,999 دالدكتور/ عبد الرحمن بن إبراهيم الحميً  1

 0 0 0.3430 2,058,051 0.3430 2,058,051 * األستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي )ومن يعول( 2

 0 0 0.0004 2,400 0.0004 2,400 األستاذ/ سعود بن محمد الفايز 3

 0 0 0.0007 3,998 0.0007 3,998 عبدالرحمن بن محمد رمزي عداساألستاذ/  4

 0 0 0.0003 1,500 0.0003 1,500 األستاذ / فهـد بـن عـبـدالله بـن دخـيـل 5

 13.09 -77,032 0.0852 511,233 0.0980 588,265 * األستاذ/ خالد بن عبدالعزيز المقيرن )ومن يعول( 6

 0 0 0.0003 1,500 0.0003 1,500 عـبـدالـرحمن الحصاناألستاذ / أحمـد بـن  7

 10.52 -200,000 0.2835 1,700,989 0.3168 1,900,989 المهندس/ عــــمــــر بـن صـــالــــح بـــابـــكـــر 8

 0 0 0.1099 659,210 0.1099 659,210 األستاذ/ خالد بــن ســلــيــمان الجــاسـر 9

 0 0 0.0002 1,440 0.0002 1,440 عــبــد الله القـاسم األستاذ/ فــهـد بـن 10

 0.0042 -2,690 10.5458 63,274,730 10.5462 63,277,420 األستاذ/ خالد بن عبدالرحمن الراجحي 11

 سنة. 18)*( الزوجة واألبناء أقل من 

  :رصيد أسهم كبار التنفيذيين وزوجاتهم واوالدهم القصر

 م:2018 بداية ونهاية العام الماليرصيد أسهم كبار التنفيذيين وزوجاتهم واوالدهم القصر 
 

 االسم م
عدد األسهم بداية 

 م2018العام 

نسبة 

 الملكية

عدد األسهم نهاية 

 2018  العام

نسبة 

 الملكية

صافي 

 التغيير

نسبة 

 % التغيير

 244.37 158,268 0.0372 223,034 0.0108 64,766 األستاذ/ عبدالعزيز بن محمد العنيزان 1

 501.96 24,124 0.0048 28,930 0.0008 4,806 األستاذ/ مصدق اعجاز 2

 9252 3,516 0.00060 3,554 0.00001 38 هشام بن علي العقلاألستاذ/  3

 104 4,300 0.00141 8,439 0.00006 4,139 األستاذ/ سعد عثمان المزروع 4

 المكافآت والتعويضات 

وفق ما تقضي به "الضوابط واالجراءات ولوائحه وٌتحدد المكافآت والتعويضات وعملية االفصاح عنها بناء على ما جاء بنظام الشركات 

" بوجوب االفصاح وتحديثاتها، والئحة حوكمة الشركات وتحديثاتهاالتنظيمية الصادرة تنفيذًا لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة 

، والمعايير الدولية قواعد ومبادئ ولوائح مؤسسة النقد وهيئة السوق الماليةكذا وفق ما تقرره سات المكافآت وآليات تحديدها، وعن سيا

وفيما يلي عرض آللية تحديد المكافآت والبدالت ألعضاء المجلس ولجانه،  ،، وسياسات البنك ووثائقه ذات الصلةذات الصلة المعتمدة

 عضاء المجلس ولجانه وكبار التنفيذيين:وتفاصيل ما تقاضاه أ
 

 :وكبار التنفيذيين سياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة ولجانه
 

 :سياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة ولجانه -أ

لنظام  تنفيذاً  الصادرة التنظيمية تخضع مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة ولجانه لألحكام ذات الصلة بنظام الشركات ولوائحه كالضوابط واإلجراءات

، وتعاميم ومبادئ مؤسسة النقد العربي السعودي وتحديثاتها المدرجة، والئحة حوكمة الشركات المحدثة المساهمة بشركات الخاصة الشركات

. ذيينالمتعلقة بمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة ولجانه وكبار التنفي وأحكامها السياسةذات الصلة، والنظام األساس للبنك وتحدد معاييرها 

 :مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة ولجانهآليات تحديد  ألهم بنودعرض واألحكام ألهم هذه  بيانفيما و
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 األحكام العامة للمكافآت: -1

( خمسة بالمائة من األرباح الصافية، وفي جميع األحوال، يجب اال يتجاوز مجموع ما %5يجب أال يزيد ما يصرف ألعضاء المجلس عن ) 1-1

( خمسمائة ألف ريال سنويًا متضمنة بدل الحضور الذي يجب 500مجلس اإلدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ )يحصل عليه عضو 

( خمسة االف ريال لالجتماع الواحد، وبما يتوافق مع الضوابط المقررة في نظام الشركات والضوابط واإلجراءات 5000اال يزيد عن )

حوكمة الشركات، ومبادئ وتعليمات )تعاميم( مؤسسة النقد العربي السعودي، وسياسات البنك ذات  التنظيمية لنظام الشركات، والئحة

 الصلة.

 أعمال أي مقابل أو العامة، الجمعية قبل من المشكلة المراجعة في لجنة عضويته مقابل مكافأة على الحصول اإلدارة مجلس لعضو يجوز 1-2

 المكافأة الى باإلضافة وذلك البنك، في بها يكلف إضافية  -مهني  ترخيص بموجب استشارية أو إدارية أو فنية أو تنفيذية أو مناصب

ونظام  الشركات لنظام وفقاً  اإلدارة، مجلس قبل من اللجان المشكلة وفي اإلدارة مجلس في عضواً  بصفته عليها يحصل أن يمكن -التي 

 الشركة األساس، وهذه السياسة.

أعضاء اللجان عن حضور اجتماعات يتم خصم مبلغ من مكافأته السنوية يتناسب مع نسبة غيابه، وذلك بقسمة في حال غياب أي عضو من  1-3

إجمالي مبلغ المكافأة على عدد االجتماعات اإلجمالية التي عقدتها اللجنة خالل السنة، وخصم المكافأة المستحقة للعضو عن االجتماع أو 

 االجتماعات التي لم يحضرها.

 رة في الجمعية العامة.اعضاء مجلس اإلدارة التصويت على بند مكافآت أعضاء مجلس االدال يجوز أل 1-4

عذر  دون للمجلس متتالية اجتماعات ثالثة حضوره عدم بسبب مجلس اإلدارة أعضاء من تغيب من عضوية إنهاء العامة الجمعية قررت إذا 1-5

عن  له صرفت التي المكافآت جميع إعادة عليه ويجب حضره، آخر اجتماع تلي التي الفترة عن مكافآت أي العضو هذا يستحق فال مشروع،

 الفترة. تلك

 به واستقالله المنوطة والمهام العضو واختصاصاته خبرة مدى تعكس المقدار بحيث متفاوتة اإلدارة مجلس أعضاء مكافآت تكون أن يجوز 1-6

  .االعتبارات من وغيرها يحضرها التي الجلسات وعدد

 مكافآت أعضاء المجلس ولجانه:تحديد ليات آ -2

 تنفيذاً  الصادرة التنظيمية مع مراعاة ما جاء بالقواعد العامة أعاله، و بما يتفق مع ما جاء بنظام الشركات ولوائحه كالضوابط واإلجراءات 2-1

النقد العربي السعودي المدرجة، والئحة حوكمة الشركات المحدثة، وتعاميم ومبادئ مؤسسة  المساهمة بشركات الخاصة لنظام الشركات

ألف ريال("،  500ذات الصلة، وخاصة ما يتعلق منها بالحد األدنى "والحد األقصى الذي ال يجب أن يزيد عن خمسمائة ألف ريال سعودي )

ارات، تحدد آليات تحديد المكافآت للمخاطبين بهذه السياسة من أعضاء المجلس ولجانه، وفق ما يصدر من مجلس اإلدارة من سياسات وقر

 ومع مراعاة ما للجنة المراجعة من أحكام خاصة وفقًا لنظام الشركات ولوائحه، والضوابط واللوائح المنظمة ذات الصلة خاصة.

قيمة  -باإلضافة إلى المكافأة المقطوعة ومبلغ بدل الحضور وفق الضوابط المحددة أعاله  -يصرف لكل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة  2-2

تي يتحملها العضو لحضور اجتماعات مجلس االدارة ولجانه بما في ذلك نفقات اإلقامة ونفقات السفر بالطائرات على النفقات الفعلية ال

 الدرجة األولى. 

باإلضافة إلى المكافأة المقطوعة ومبلغ بدل الحضور  -يصرف لكل عضو من أعضاء لجان المجلس )الخارجيين( من غير أعضاء مجلس االدارة  2-3

قيمة النفقات الفعلية التي يتحملها العضو لحضور اجتماعات اللجنة بما في ذلك نفقات اإلقامة ونفقات  -محددة أعاله وفق الضوابط ال

 السفر بالطائرات على درجة رجال األعمال.
 

 سياسة مكافآت أعضاء اإلدارة التنفيذية وآليات تحديدها: -ب

أعاله، ووفق ما جاء باألنظمة واللوائح ذات الصلة والئحة حوكمة الشركات المحدثة، القواعد والمعايير العامة عليها من مع مراعاة ما ينطبق 

وتعاميم ومبادئ مؤسسة النقد العربي السعودي، تحدد آليات تحديد مكافآت الموظفين بشكل عام ولكبار التنفيذيين بشكل خاص وفق ما 

المعايير ذات الصلة خاصة الواردة بالئحة الترشيح والمكافآت المعتمدة يصدر من مجلس اإلدارة من سياسات وقرارات، يراعى فيها الضوابط و

 من الجمعية العامة والقواعد الخاصة بالمكافآت الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي، مثل:
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 أن تنسجم مع استراتيجية البنك وأهدافه. .1

 تنفيذها.أن تحدد معايير لمنح المكافآت وآلية االفصاح عنها، والتحقق من  .2

 أن تركز على ربط معايير منح المكافآت باألداء.  .3

 العملية، والخبرات العلمية، بشاغلها، والمؤهالت المنوطة والمسئوليات والمهام الوظيفة، مستوى عل بناءً  المكافآت أن يتم تحديد .4

 .األداء ومستوى والمهارات،

 ك.أن تتالئم المكافآت مع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لدى البن .5

أن يحدد وعاء المكافآت والحوافز المرتبطة باألداء على أساس معدل الربح المرتبط بدرجة المخاطر، ووفق الضوابط والمعايير وقواعد  .6

 .FSBبي السعودي المتعلقة بالمكافآت والحوافز ومبادئ ومعايير المجلس المعني باالستقرار المالي رمبادئ مؤسسة النقد الع
 

تم اقرارها من الجمعية العامة العادية التاسعة المنعقدة بتاريخ وتم تحديث سياسة مكافآت أعضاء مجلس االدارة ولجانه وكبار التنفيذيين 

 .م09/01/2018

 381000063670هـ  ال ينطبق تعميم المؤسسة رقم 28/7/1439وتاريخ391000083183 وفقًا لتعميم مؤسسة النقد العربي السعودي رقم

هـ الواردة بالمادة المعني بتحديد حد أقصى لمكافآت أعضاء مجلس االدارة واللجان )بخمسمائة ألف ريال سنويا...( على 14/6/1438تاريخ و

 من نظام الشركات. 81  المادة المكافأت الخاصة برئيس مجلس إدارة  البنك المشار إليها في
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 اإلدارة واللجان التابعة من مكافآت وبدالت وتعويضات أخرى: تحديد ما يتقاضاه أعضاء مجلس

 :مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة (1)

ت
فا
و
صر

م
ال
ل 
د
ب

 

المجموع 

 الكلي

(*)** 

مكافاة 

نهاية 

 الخدمة

  المكافآت الثابتة المكافآت المتغيرة

وع
م
ج
م
ال

 
االسهم 

 الممنوحة 

خطط 

تحفيزية 

طويلة 

 االجل

خطط تحفيزية 

 قصيرة االجل

   مكافآت دورية

)*( 

نسبة 

وع االرباح
م
ج
م
ال

 

مكافاة رئيس المجلس 

او العضو المنتدب او 

امين السر ان كان احد 

 االعضاء

مكافآت االعمال 

الفنية واالدارية 

 واالستشارية

 مزايا عينية
مجموع بدل حضور 

 جلسات اللجان

بدل حضور جلسات 

 المجلس
 مبلغ معين

 اواًل: االعضاء المستقلين

- 485,000 - 110,000 - - - 110,000 .34% 375,000 - - - 25,000 30,000 320,000 
 . سعود بن محمد الفايز1

29859.45 500,000 - 110,000 - - - 110,000 .35% 390,000 - - - 40,000 30,000 320,000 
 عبدالرحمن بن محمد رمزي عداس . 2

- 671,000 - 300,000 - - - 300,000 )**( .335% 371,000 - - - 21,000 30,000 320,000 
 عبدالرحمن الحصانأحمد بن .3

- 410,000 - 45,000 - - - 45,000 .33% 365,000 - - - 15,000 30,000 320,000 
 بن صالح بابكر .عمر4

000 2,066,000 - 565,000 - - - 565,000 1.3% 1,501,000 - - - 101,000 120,000 1,280,000 
 المجموع

 غير التنفيذيين االعضاءثانيًا: 

- 500,000 - 101,538.46 - - - 101,538.46 .37% 410,000 - - - 60,000 30,000 320,000 
 .عبدالرحمن بن إبراهيم الحميد1

- 475,000 - 60,000 - - - 60,000 .375% 415,000 - - - 65,000 30,000 320,000 
 . ناصر بن محمد السبيعي2

- 465,384.62 - 55,384.62 - - - 55,384.62 .37% 410,000 - - - 60,000 30,000 320,000 
 .فهد بن عبدالله بن دخيل3

- 485,384.62 - 55,384.62 - - - 55,384.62 .39% 430,000 - - - 80,000 30,000 320,000 
 .خالد بن عبدالعزيز المقيرن4

- 350,000 - 0 - - - 0 .31% 350,000 - - - 0 30,000 320,000 
 .خالد بن سليمان الجاسر5

- 418,000 - 48,000 - - - 48,000 .33% 370,000 - - - 20,000 30,000 320,000 
 .فهد بن عبدالله القاسم6

- 475,000 - 60,000 - - - 60,000 .37% 415,000 - - - 65,000 30,000 320,000 
 .خالد بن عبدالرحمن الراجحي7

- 3,168,769.24 - 380,307.70 - - - 380,307.70 2.5% 2,800,000 - - - 350,000 210,000 2,240,000 
 المجموع

 ثالثًا: االعضاء التنفيذيين

 تنفيذيينال يوجد اعضاء                 

في حال غياب أي عضو من أعضاء اللجان عن حضور اجتماعات خصم مبلغ من مكافأته السنوية يتناسب مع نسبة غيابه، وذلك ويتم  –لف أ( 60لف، ومكافآت اعضاء اللجان من داخل المجلس )أ( 110)واألعضاء الخارجيين )*( مكافآت رؤساء اللجان 

 .عدد االجتماعات اإلجمالية التي عقدتها اللجنة خالل السنة، وخصم المكافأة المستحقة للعضو عن االجتماع أو االجتماعات التي لم يحضرهابقسمة إجمالي مبلغ المكافأة على 

 م.2018يناير  09في الئحة اللجنة المعتمدة  من الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ  دربناًء على ما و ألف  120ُيدفع لكل عضو من أعضاء اللجنة الخارجيين مكافأة سنوية قدرها ( ألف، كما 300مكافأة رئيس لجنة المراجعة ))**(  

 باستثناء رئيس وأعضاء لجنة المراجعة. ( ألف ريال في السنة،500يجب اال يتجاوز في جميع األحوال مبلغ )-**( الحد األعلى لجميع ما يحصل عليه العضو سواء نظير عضوية المجلس فقط أو عضوية المجلس وعضوية اللجان مجتمعين *)
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 :مكافآت أعضاء لجان مجلس اإلدارة )األعضاء من خارج المجلس( (2)
 

 اعضاء اللجان
 المكافآت الثابتة 

 )عدا بدل حضور الجلسات(
 المجموع بدل حضور جلسات

 أعضاء اللجنة التنفيذية من خارج المجلس:

 161,538.46 60,000 101,538.46 )*( محمد العنيزانعبدالعزيز بن  -1

 161,538.46 60,000 101,538.46 المجموع

 أعضاء لجنة المراجعة من خارج المجلس:

 141,000 21,000 120,000 أحمد بن عبدالله المغامس -1

 141,000 21,000 120,000 سليمان بن ناصر الهتالن -2

 282,000 42,000 240,000 المجموع

 أعضاء لجنة الترشيح والمكافآت من خارج المجلس:

 130,000 20,000 110,000 خالد بن صالح الهذال -1

 130,000 20,000 110,000 )*(بشار بن زكريا المشعل  -2

 260,000 40,000 220,000 المجموع

 أعضاء لجنة المخاطر من خارج المجلس:

 135,000 25,000 110,000 محمد بن سليمان الحجيالن -1

 135,000 25,000 110,000 المجموع

 اعضاء لجنة االلتزام والحوكمة من خارج المجلس:

 130,000 20,000 110,000 أديب بن محمد أبا نمي -1

 130,000 20,000 110,000 عبدالفتاح إبراهيم الطويل-2

 260,000 40,000 220,000 المجموع

 .اللجان من خارج المجلس عن حضور اجتماعات اللجنة المعنية يتم خصم مبلغ من مكافأته السنوية يتناسب مع نسبة غيابهفي حال غياب أي عضو من أعضاء )*(  

 

 كبار التنفيذيين:لتفاصيل المكافآت والرواتب والبدالت والتعويضات األخرى المدفوعة  (3)
 

 البيان

 بآالف الرياالت السعودية

 والمدير المالي الرئيس التنفيذيسبعة من كبار التنفيذيين بما فيهم 

 12,304 الرواتب والتعويضات 

 12,652 البدالت والمكافآت الدورية والسنوية

 24,957 اإلجمالي
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   المجلس:لجان 

أو -معتمدة من قبل مجلس اإلدارة ال ذات الصلة حوكمةالوثائق سياسات ولوائح وتمارس لجان مجلس اإلدارة مهامها ومسئولياتها بناء على  

تحدد صالحيتها وإجراءات عملها، وقد تم تشكيل هذه اللجان لفترة ثالث سنوات مع تشكيل مجلس اإلدارة والتي  -الجمعية العامة حسب األحوال

 م.16/04/2019م وحتى تاريخ 17/04/2016اعتبارًا من تاريخ 
 

قام مجلس اإلدارة بتكوين عدد خمس لجان منبثقه من المجلس، تم تشكيل عضويتها من أعضاء المجلس واعضاء مستقلين وغير تنفيذيين من  

علمًا بأن لجنة المراجعة يتم تشكيلها واعتماد الئحتها من قبل الجمعية العامة وفق خارج البنك من ذوي الخبرات والتخصصات وعضو تنفيذي، 

 : موجز عن حوكمة اللجانيلى المقررة لذلك،  وفيما  واألحام الضوابط
 

 اللجنة التنفيذية:

بضمان فعالية عملية اتخاذ القرار على أعلى المستويات لتحقيق أهداف البنك بكل مرونة ووفق الجدول  التنفيذية تتمثل مسئوليات اللجنة

ية الزمني المقرر لها  ومساعدة مجلس اإلدارة في تنفيذ مسئولياته وتفعيل دوره في تعزيز ومتابعة وتنفيذ استراتيجية البنك بما يدعم فعال

بصفة منتظمة وعمل التوصيات الالزمة، كما أن اللجنة مسئولة عن بحث القضايا التي في حاجة إلى  األداء  ومراجعة ومراقبة أعمال البنك

 مراجعة متعمقة ودراسة مفصلة قبل عرضها على المجلس للبت فيها وإصدار قرار نهائي بشأنها،  باإلضافة إلى  أي مهام أخرى توكل إليها أو

 تكلف بها من قبل مجلس اإلدارة.
 

 وواحد تنفيذي وهم:  ينم، وتتكون اللجنة من ستة أعضاء خمسة منهم غير تنفيذي2018خالل العام  ( اجتماعاً 13جنة )اجتمعت الل
 

 االسم
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 رئيس اللجنة الدكتور/ عبد الرحمن بن إبراهيم الحمَيد

 غير تنفيذي

√ √ √ √ √ √ √ √ X √ √ √ √ 

 عضو محمد السبيعي األستاذ/ ناصر بن

 غير تنفيذي

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 عضو األستاذ / فهـد بـن عـبـدالله بـن دخـيـل

 غير تنفيذي

√ √ √ √ √ √ X √ √ √ √ √ √ 

 عضو األستاذ/ خالد بن عبدالعزيز المقيرن

 غير تنفيذي

X √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 عضو األستاذ/ خالد بن عبدالرحمن الراجحي

 غير تنفيذي

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 عضو األستاذ/ عبدالعزيز بن محمد العنيزان

 تنفيذي

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ X 

 

   حضر

 X اعتذر

 لجنة الترشيح والمكافآت: 

والهيئة  له واللجان التابعةتتمثل مسئولية اللجنة في المراجعة السنوية لالحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة 

من حين آلخر ورفع التوصيات بشأن نقاط القوة ولجانه مراجعة هيكل وتشكيل مجلس اإلدارة بما يتناسب مع طبيعتها والئحتها، وكذا  الشرعية

ين لعضوية المجلس والضعف باألعضاء وتقديم االقتراحات للتغلب عليها والرفع لمجلس اإلدارة بتوصياتها بهذا الخصوص وبخصوص المرشح
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ة ولجانه والمؤهالت والخبرات المناسبة للعضوية، والتحقق من انعقاد االجتماعات العادية لمجلس اإلدارة واللجان التابعة له بصورة منتظم

ولية دراسة والتأكد بشكل سنوي من استقاللية األعضاء المستقلين بالمجلس والتأكد من عدم وجود مصالح متعارضة وكما تتولى اللجنة مسئ

اإلحالل ألعضاء وآلية وضع وتطوير وتحديث واقتراح السياسات المتعلقة بمكافآت وحوافز أعضاء المجلس ولجانه واإلدارة التنفيذية وكذا سياسة 

 إلدارة بهذه األمور.مجلس اإلدارة ولجانه واإلدارة التنفيذية ومتابعة األمور المتعلقة بهيكل الوظائف والموارد البشرية ورفع التوصيات لمجلس ا
 

( اعضاء، ثالثة أعضاء من مجلس اإلدارة وعضوين من خارج 5وتتكون الدورة الحالية للجنة من ) ،م2018خالل العام  ( اجتماعات4اجتمعت اللجنة )

 المجلس والبنك، وهم:
 

 طبيعة العضوية االسم

 رقم االجتماع وتاريخ انعقاده

(49) (50) (51) (52) 

 م12/12/2018 م10/09/2018 م23/05/2018 م04/03/2018

 األستاذ/ عبدالرحمن بن محمد رمزي عداس
 رئيس اللجنة

 مستقل
√ √ √ √ 

 األستاذ/ خالد بن عبدالعزيز المقيرن
 عضو

 غير تنفيذي
√ √ √ √ 

 المهندس/ عمر بن صالح بابكر
 عضو

 مستقل
√ X √ √ 

 األستاذ/ خالد بن صالح الهذال

 عضو

غير تنفيذي من 

 خارج المجلس 

√ √ √ √ 

 األستاذ/ بشار بن زكريا المشعل

 عضو

مستقل من خارج 

 المجلس 

√ √ √ √ 

 

   حضر

 X اعتذر

 لجنة المخاطر:

في تقديم النصح واالستشارة للمجلس بشأن الخطط واالستراتيجيات لجنة المخاطر من اللجان المنبثقة عن مجلس االدارة يتمثل الغرض الرئيس 

خطط الكلية الحالية والمستقبلية المتعلقة بقابلية البنك وقدرته على تحمل المخاطر، واإلشراف على تنفيذ اإلدارة التنفيذية للبنك لهذه ال

على كافة األنشطة والقرارات المتعلقة بمجموعة إدارة  واالستراتيجيات بصفة عامة كما تعمل على مساعدة مجلس اإلدارة في اإلشراف

مخاطر السوق واالئتمان ومخاطر االستثمار والمالية والتشغيل ومخاطر السيولة والسمعة واستمرارية االعمال   المخاطر في البنك المتمثلة في

مجلس اإلدارة وبما ال يتعارض مع مهام ومسؤوليات ومخاطر االنظمة التقنية، هذا باإلضافة إلى أي مهام أو مسؤوليات قد تسند لها من 

 لجان المجلس األخرى. 
 

اللجنة اإلشراف على مستوى المخاطر في البنك لضمان العمل ضمن حدود المخاطر المعتمدة والتأكد من أن البنك لديه  اتمسئولي تشملكما 

السياسات واإلجراءات الكافية والمعتمدة من جهات الصالحية، ومراجعة السياسات الداخلية للبنك المتعلقة بالمخاطر وعرضها على مجلس 

يع مقدار مخاطر االئتمان المقبولة والوفاء بالمسؤوليات االئتمانية وكافة المخاطر المعتمدة من مجلس اإلدارة واعتماد توز العتمادهااالدارة 

ابية والمراجعة والتقييم الدوري لحدود المخاطر ومخاطر المنتجات الجديدة والتأكد من االلتزام بتعليمات الجهات التنظيمية وتطبيق أنظمة رق

 مناسبة.
 

( أعضاء، عضوين من أعضاء مجلس اإلدارة، وعضو مستقل من خارج 3، حيث تتكون اللجنة من )م2018خالل العام  اجتماعات( 5)اجتمعت اللجنة 

 البنك وهم: 
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 طبيعة العضوية االسم

 رقم االجتماع وتاريخ انعقاده

(01/18) (02/18) (03/18) (04/18) (05/18) 

 م03/12/2018 م14/10/2018 م04/09/2018 م14/05/2018 م28/02/2018

 رئيس اللجنة األستاذ/ سعود بن محمد الفايز

 مستقل
√ √ √ √ √ 

 عضو القاسم عبدالله بن فهد /األستاذ

 غير تنفيذي
√ X √ √ √ 

 عضو األستاذ/ محمد بن سليمان الحجيالن

 مستقل
√ √ √ √ √ 

 

   حضر

 X اعتذر

 لجنة االلتزام والحكومة: 

معايير الحوكمة وذلك من خالل قيامها نيابة عن مجلس اإلدارة بالتأكد أعلى تطبيق وتدعيم األشراف والحفاظ على في تتمثل مسئولية اللجنة 

 نشطة البنك.أمن اتباع ممارسات الحوكمة السليمة في جميع 
 

 ذات الصلةوالدولية المعتمدة المحلية واالقليمية والقواعد  واللوائح والمعاييراالنظمة بكافة ضمان التزام البنك التأكد من على  تعمل اللجنةكما 

مراجعة لوائح اللجان التابعة لمجلس اإلدارة كما تتولى اللجنة مسئولية إلطار الحوكمة العام واآلليات ذات الصلة، دائمة مراجعة وإجراء بأنشطته، 

متالك البنك آليات كافية للتعرف على حاالت تعارض المصالح مجلس اإلدارة بخصوصها ومراقبة وضمان اإلى واإلدارة التنفيذية ورفع التوصيات 

السنوي االلتزام تقرير تتولى مهمة مراجعة و ،برنامج قطاع االلتزام السنويخطة/في كافة المعامالت واالنشطة التشغيلية. كما تعتمد اللجنة 

فيما يتعلق بتنفيذ سياسة ودليل ومكافحة غسل األموال ام لجهات الرقابية، ومتابعة كفاية وفاعلية واستقاللية قطاع االلتزإلى االمقدم 

الدورية والسنوية وضمان التصحيح الفعال ألية فجوات أو  ، وتقارير مكافحة غسل األموال وتمويل االرهابااللتزام. ومراجعة تقارير االلتزام

 مخالفات يتم رصدها أو تحديدها.
 

( أعضاء، عضو واحد من اعضاء مجلس 3وتتكون الدورة الحالية للجنة االلتزام والحوكمة من )، م2018خالل عام  ( اجتماعات4) اللجنة أربعةعقدت 

 االختصاص:الخبرة و اإلدارة وعضوين مستقلين خارجيين من ذوي
 

 العضوية طبيعة االسم

 رقم االجتماع وتاريخ انعقاده

(11/18) (12/18) (13/18) (14/18) 

 م12/12/2018 م10/09/2018 م23/05/2018 م04/03/2018

 رئيس اللجنة األستاذ/عبدالرحمن بن محمد رمزي عداس

 مستقل
√ √ √ √ 

 عضو أديب بن محمد أبانمي /األستاذ 

 مستقل
√ √ √ √ 

 عضو عبدالفتاح بن ابراهيم الطويل /األستاذ 

 مستقل
√ √ √ √ 

 

   حضر

 X اعتذر

 لجنة المراجعة: 

ويشمل ذلك التحقق من استقاللية وفعالية القطاع والتحقق من تتمثل مسؤولية لجنة المراجعة في اإلشراف على قطاع المراجعة الداخلية 

جنة المراجعة الداخلية، كما تقوم اللخطة  اعتماداإلجراءات التصحيحية ومتابعة و قطاع المراجعةودراسة التقارير الصادرة من  توافر الموارد البشرية

وتقييم أدائهم والتحقق من استقاللهم ترشيح المراجعين الخارجيين للبنك وتحديد أتعابهم واإلشراف على نشاطاتهم ومراجعة خطة عملهم ب
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، كما تقوم اللجنة بمراجعة العقود اعتمادها من مجلس اإلدارةوالتوصية ب المرحلية والسنويةودراسة القوائم المالية  ،مالحظاتهم ومناقشة

وفق التي تدخل في نطاق عمل اللجنة األعمال الرقابية األخرى لتعامالت الُمقترح أن يجريها البنك مع األطراف ذوي العالقة، باإلضافة إلى وا

 الئحتها الُمعتمدة من الجمعية العامة. 
 

م، 2018الخطة الُمعتمدة للعام المالي  م، لتغطية جميع المهام والمســـئوليات الموكلة إليها حســـب2018اجتماعات خالل عام  (7)عقدت اللجنة 

من خارج المجلس من ذوي  وعضــــوينأعضــــاء، رئيس اللجنة وهو أحد أعضــــاء مجلس إدارة البنك  ثالثةوتتكون الدورة الحالية للجنة المراجعة من 

 االختصاص وهم:
 

 

   حضر

 X اعتذر

 

 العقوبات المفروضة على البنك وشركاته التابعة من قبل الجهات اإلشرافية: 

 ، تم فرض غرامات مالية على البنك والشركات التابعة له ناتجة عن األعمال التشغيلية وقد تمت معالجتها.م2018خالل العام 

 بالغرامات التي فرضت على البنك من الجهات اإلشرافية:فيما يلي بيان 
   

 المخالفة موضوع

 م 2018 عام م 2017 عام

 القراراتعدد 

 الجزائية

 الغرامات مبلغ إجمالي

 السعودي بالريال المالية

 القرارات عدد

 الجزائية

 الغرامات مبلغ إجمالي

 السعودي بالريال المالية

 135,000 10 1,246,000 7 اإلشرافيةمخالفات تعليمات المؤسسة 

 15,000 2 80,000 1 مخالفات تعليمات المؤسسة الخاصة بحماية العمالء

 - - - - مخالفات تعليمات المؤسسة الخاصة ببذل العناية الواجبة 

مخالفات تعليمات المؤسسة الخاصة ببذل بمستوى أداء أجهزة الصرف 

 اآللي و أجهزة نقاط البيع 
4 535,000 

1 47,000 

مخالفات تعليمات المؤسسة الخاصة ببذل العناية الواجبة في مكافحة 

 غسل االموال و تمويل االرهاب
2 550,000 

- - 

 197,000 13 2,411,000 14 االجمالي

م  2016ومخالفات رصدت في عام  م 2017نظرا الختالف تاريخ االستحقاق  إذ هناك مخالفات لم يتم تسجيلها في عام  2017يوجد إختالف في مخالفات  (*)

الفرق بين إجمالي المبلغ  بح " ريال سعودي وعليه يص2,279,104" مخالفة بإجمالي مبالغ "18م " 2017م فمجموع مخالفات  2017وتم تسجيلها في عام 

 " ريال سعودي مع التنويه انه تمت معالجتها حسابيا.131,896المعلن والمبلغ الفعلي "

 

 

 يةطبيعة العضو االسم

 ( اجتماعات7عدد االجتماعات )

االجتماع 

 األول

 فبراير 01

 م2018

االجتماع 

 الثاني

 مارس 20

 م2018

االجتماع 

 الثالث

أبريل  17

 م2018

االجتماع 

 الرابع

مايو  31

 م2018

االجتماع 

 الخامس

يوليو  23

 م2018

االجتماع 

 السادس

أكتوبر  17

 م2018

االجتماع 

 السابع

ديسمبر  16

 م2018

 األستاذ /أحمد بن عبدالرحمن الحصان
 رئيس اللجنة

 مستقل
√ √ √ √ √ √ √ 

 / أحمد بن عبدالله المغامس الدكتور
 عضو

 مستقل
√ √ √ √ √ √ √ 

 سليمان بن ناصر الهتالن /األستاذ
 عضو

 مستقل
√ √ √ √ √ √ √ 

http://www.bankalbilad.com/


 

 

49 

 

 

   م 2018 عام

 مجموع مبلغ الغرامات

 السعودي بالريال
 الجهات اإلشرافية عدد الغرامات

 وزارة الشئون البلدية و القروية والهيئة العامة للطيران المدني 92 621,420

 هيئة سوق المال  3 120,000

 هيئة الزكاة والدخل 2 6,884

 شركة سداد 5 135,845

 اإلجمالي 102 884,149

 ريال سعودي( 6,884من قبل هيئة الزكاة والدخل على شركة البالد العقارية بإجمالي مبالغ )( مخالفة 2عدد )

 ريال سعودي( 135,845( مخالفات من قبل شركة سداد على بنك البالد بإجمالي مبالغ )5) عدد

 ي(ريال سعود 120,000( مخالفات من قبل هيئة سوق المال على البالد المالية بإجمالي مبالغ )3عدد )
 

 م: لس اإلدارة ولجانه واعضاء كل منهأداء مج ووسائل تقييمليات آ

ا، على آلية تتضمن قيام لجنة الترشيح والمكافآت التابعة لمجلس اإلدارة بحكم مفي تقييم أدائه وأداء لجانه وأعضائه  يعتمد مجلس االدارة

خالل نماذج تقييم صممت خصيصًا لهذا الغرض وهي: )نموذج تقييم االختصاص بعمل تقييم سنوي لمجلس اإلدارة ولجانه التابعة، وذلك من 

للمجلس(، مجلس االدارة / نموذج التقييم الذاتي لعضو مجلس االدارة / نموذج تقييم اللجان التابعة للمجلس / نموذج تقييم اعضاء اللجان التابعة 

م تعزيزها وجوانب الضعف لمعالجتها لدى المجلس أو لجانه، ومن ثم وتقوم اللجنة بدراسة ومناقشة نتائج التقييم لمعرفة جوانب القوه ليت

م تم اسناد عملية 2018هاية العام وقبل ن، رة في أقرب اجتماع يعقده المجلسعرض ملخص بالنتائج مع توصيات اللجنة الالزمة لمجلس اإلدا

 تكرار التجربة كل ثالثة سنوات أو كلما اقتضت الحاجة.وسيتم دراسة يم يالتقمن خارج البنك للقيام بعملية التقييم لمركز متخصص 

 تدريبية لمجلس اإلدارة واللجان المنبثقة. كما تم عقد دورات 
 

 العالقة: ذوي األطراف  المعامالت مع

 المنصوص للضوابط عالقةال ذوي هذه األطراف  مع المعامالت تلك وتخضع عالقة ذوي أطراف مع العادية أعماله دورة خالل البنك يتعامل

 ونظام الشركات ولوائحه والئحة حوكمة الشركات السعودي العربي النقد مؤسسة عن والتعليمات الصادرة البنوك مراقبة نظام في عليها

 السعودية(: الرياالت بآالف المبالغ )جميع 2018 ديسمبر 31 في المنتهية للسنة المعامالت تلك وأرصدة طبيعة يلي وفيما
 

 م هي كما يلي: 2018ديسمبر  31إن طبيعة وأرصدة تلك المعامالت للسنة المنتهية في 
 

 المساهمين والشركات المنتسبة لهم:كبار و التنفيذيينو كبار أعضاء مجلس اإلدارة  -أ
 

 التفاصيل
2018 

 بآالف الرياالت السعودية

 2,274,067 تمويل

 78,726 تعهدات والتزامات محتملة

 227,408 ودائع

 

  صناديق المجموعة االستثمارية: -ب

 : 2018ديسمبر  31 أرصدة قائمة مع الصناديق االستثمارية للمجموعة كما في يمثل هذا البند
  

 التفاصيل
2018 

 بآالف الرياالت السعودية

 8,758 ودائع العمالء

 221,307 وحدات - استثمارات
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 اإليرادات والمصاريف: -ج

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

 م:2018ديسمبر  31في 

 التفاصيل
2018 

 بآالف الرياالت السعودية

 114,106 اإليرادات

 15,683 المصاريف 

 

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

 التفاصيل
2018 

 بآالف الرياالت السعودية

 76,300 مزايا موظفين 

ح تتعامل المجموعة خالل دورة أعمالها العادية مع أطراف ذوي عالقة وتخضع تلك المعامالت للضوابط واألحكام التي تقررها األنظمة واللوائ

 الرقابية ذات الصلة ووفق اآلليات الواردة في وثائق الحوكمة المعتمدة بالبنك.وتعليمات الجهات 

٪ أو أكثر من رأسمال البنك ويقصد بكبار التنفيذيين أولئك االشخاص، 5من ناحية اخرى يقصد بكبار المساهمين أولئك الذين يمتلكون نسبة 

 الذين لديهم الصالحية والمسئولية للقيام بأعمال التخطيط والتوجيه واالشراف على أنشطة البنك بصورة مباشرة أو غير مباشرة. 
 

 التنفيذيين لكبار أو اإلدارة مجلس أعضاء ألحد مصلحة فيها وكانت فيهاطرفَا  البنك كان التي والعقود باألعمال المتعلقة المعلومات يلي فيما

 ة(السعودي الرياالت بآالف المبالغ جميع) م 2018 عام خالل تمت والتي منهم بأي عالقة ذي شخص ألي أو
 

 مدة العقد اسم الطرف ذو العالقة طبيعة العقد م

قيمة العقد 

 السنوية

 )ريال سعودي(

1 

مدينة الرياض، عائد  -صراف آلي عقد ايجار موقع جهاز 

 ملكيته لشركة محمد بن ابراهيم السبيعي واوالده.

 عضو مجلس اإلدارة ناصر بن محمد السبيعي

 ) باعتباره نائب رئيس مجلس إدارة الشركة وشريك فيها (

م 03/07/2015من 

 م02/07/2025إلى 
102,000 

2 

مدينة  –عقد ايجار مركز انجاز فرع الخالدية الجنوبية 

الدمام، عائد ملكيته لشركة محمد بن ابراهيم السبيعي 

 واوالده.

 عضو مجلس اإلدارة ناصر بن محمد السبيعي

 ) باعتباره نائب رئيس مجلس إدارة الشركة وشريك فيها (

م 05/12/2016من 

 م04/12/2026إلى 
174,790 

3 

مدينة الرياض،  -عقد ايجار مركز انجاز الصناعية الثانية 

ملكيته لشركة محمد بن ابراهيم السبيعي عائد 

 واوالده.

 عضو مجلس اإلدارة ناصر بن محمد السبيعي

 ) باعتباره نائب رئيس مجلس إدارة الشركة وشريك فيها (

م 06/04/2016من 

 م05/04/2026إلى 
472,000 

4 

(، المؤجرة لشركة 102(، )101عقد ايجار المكتبين رقم )

بطريق الملك فهد بمدينة البالد لالستثمار، والواقع 

الرياض )برج سمارت(، عائدة ملكيتها لشركة خالد 

 عبدالعزيز المقيرن وأوالده القابضة.

 عضو مجلس اإلدارة خالد بن عبدالعزيز المقيرن

 ) باعتباره رئيس مجلس إدارة الشركة ومالك لها (

م 01/01/2013  من

 م31/12/2019إلى 
1,168,200 

5 

(، المؤجرة لشركة 104(، )103رقم ) عقد ايجار  المكتبين

البالد لالستثمار، والواقع بطريق الملك فهد بمدينة 

الرياض )برج سمارت(، عائدة ملكيتها لشركة خالد 

 عبدالعزيز المقيرن وأوالده القابضة.

 عضو مجلس اإلدارة خالد بن عبدالعزيز المقيرن

 ) باعتباره رئيس مجلس إدارة الشركة ومالك لها (

م 01/01/2013من 

 م31/12/2019إلى  

 )تجديد تلقائي للعقد(

1,089,000  

6 

محافظة الخفجي، عائد ملكيته   –عقد ايجار مركز انجاز 

 للسيد/ عبدالرحمن بن صالح الراجحي.

 عضو مجلس اإلدارة خالد بن عبدالرحمن الراجحي

 ) باعتباره ابن مالك العقار (

م 08/08/2016  من

 م10/04/2020إلى 
150,000 

7 

ة المكتبمحالت  شركة  –عقد توريد أثاث برج البالد 

 المحدودة.

 عضو مجلس اإلدارة خالد بن عبدالعزيز المقيرن

 ) باعتباره رئيس مجلس إدارة الشركة (

م 21/11/2017من 

 م20/11/2018إلى 
17,545,864 
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8 

شركة مكتبة جرير  –عقد توريد قرطاسية بنك البالد 

 للتسويق 
 مجلس اإلدارة فهد بن عبد الله القاسمعضو 

 ) باعتباره عضو مجلس إدارة الشركة (

م 22/04/2018من 

 م08/04/2021إلى 

2,348,716.33 

 )العقد بالوحدة

 م(2018الكاسته

9 

شركة محالت  –عقد توريد أثاث لشركة البالد لالستثمار 

 المكتبة المحدودة

 عضو مجلس اإلدارة خالد بن عبدالعزيز المقيرن 

 )باعتباره رئيس مجلس إدارة الشركة(

  19/12/2017من 

 28/2/2018الى 
1,187,420 

10 

مدينة ينبع، عائد ملكيته  -عقد ايجار مركز انجاز الرئيسي 

 للسيد/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن صالح الراجحي.

 عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن صالح الراجحي 

 ) بصفته من كبار المساهمين (

م 09/08/2015من 

 م08/08/2025إلى 
180,000 

11 

مدينة بريدة، عائدة ملكيته  -عقد ايجار فرع البالد الخبيب 

 للسيد/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن صالح الراجحي.

 عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن صالح الراجحي

 بصفته من كبار المساهمين () 

م 01/06/2015من 

 م31/05/2025إلى 
400,000 

12 

مدينة الدمام، عائدة  -عقد ايجار فرع البالد الرئيسي 

ملكيته للسيد/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن صالح 

 الراجحي.

 عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن صالح الراجحي 

 ) بصفته من كبار المساهمين (

 م15/09/2010من 

 م14/09/2025إلى 
500,000 

13 

تقديم خدمات تقييم عقارات شركة القرن الواحد 

 والعشرين و شريكه للتقييم العقاري

 فهد بن عبدالله القاسم

 )بصفته شريك(

 26/08/2018من 

 27/08/2019 إلى
1,205,663 

 

  وسائل التواصل مع المساهمين:

 المعلوماتواالفصاح عن انطالقًا من حرص البنك على تعزيز عالقته مع المساهمين وكافة المستثمرين والعمالء، وإيمانًا منه بمبدأ الشفافية 

مبادئ الحوكمة التي تعمل على ضمان التعامل العادل لعموم المساهمين وتحديد يعمل مجلس إدارة البنك بصفة مستمرة  ضمن  بالنسبة لهم

ية مجلس اإلدارة تجاه البنك ومساهميه، ويّتبع البنك في هذا لوائح و معايير وإرشادات مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق مسؤول

عن كافة أنشطته وأعماله ضمن التقرير وافية البنك بتقديم معلومات شاملة إذ يقوم حول حوكمة الشركات، وغيرها المالية وتوصيات لجنة بازل 

موقع البنك اإللكتروني فضاًل عن  ،القوائم المالية الموجزة المنشورة في الصحف المحلية، وعلى موقع تداولالسنوي و

(www.bankalbilad.com الذي يحتوي )معلومات وأخبار إضافية عن البنك علىإلى ذلك  باإلضافة. 
 

 م اعادة هيكلة الدارة عالقات المساهمين ضمن األمانة العامة للبنك باعتماد مجلس االدارة2018في العام ومن أهم التطورات التي حدثت 

جميع المعلومات المهمة المستثمرين صفحة عالقات تضمين  عالقات المستثمرين  وتمإدارة لتصبح وفق أفضل الممارسات تحت مسمى 

: ) النظام االساس للبنك / من ومن ذلك وضع نسخة  األخرين واصحاب المصالحوكافة المستثمرين ن ووالضرورية التي يحتاج اليها المساهم

ضافة دليل المساهم / جميع محاضر اجتماعات الجمعيات العامة العادية وغير العادية التي عقدها البنك منذ التأسيس وحتى آخر جمعية عقدت( باإل

ال التي تمت وكذلك ارباح األسهم التي تم توزيعها على المساهمين(، كذلك يولي البنك أهمية الى المعلومات األخرى مثل زيادات رأس الم

بالحضور شخصيًا  اءلالستفسارات الواردة من قبل مساهميه والرد عليها، ويشجع مساهمي البنك لحضور اجتماعات الجمعية العامة السنوية سو

في  على تطوير موقع البنك لتقديم ما هو أفضلالعمل بشكل مستمر ، وسيتم ل البنكعن بعد، التي تناقش أعما)االلكتروني(أو التصويت 

 .هذا الصدد
 

 :البنك واداءهوملحوظاتهم حيال  اإلجراءات التي اتخذها مجلس اإلدارة إلحاطة أعضائه علمًا بمقترحات المساهمين

يعمل البنك بشكل مستمر على حماية حقوق أصحاب المصالح وخاصة المساهمين وهو ما تم تضمينه سواء في النظام األساس للبنك أو 

في السياسات واألدلة واالجراءات ذات الصلة، ومن أهم الحقوق ذات الصلة حق حضور اجتماعات الجمعيات العامة العادية وغير العادية، 

توجيه األسئلة للمجلس ومراجعي الحسابات واإلدارة التنفيذية، وما يتضمن تقديم المقترحات والملحوظات حيال الشركة ومناقشة موضوعاتها و

خالل وأدائها، وفق اآلليات المحددة لذلك والتي يتم اطالع  أعضاء مجلس اإلدارة عليها سواء ما تم منها خالل اجتماعات الجمعيات العامة من 

وغيرها عبر القنوات من المساهمين تماع الجمعية العامة المتضمن تفاصيل ذلك أو من خالل عرض ما يرد من مقترحات اطالعهم على محضر اج

علمًا بأن كافة أعضاء المجلس الحالي إما ، -إن وجدت- االجتماعفي أول اجتماع يعقد للمجلس وتضمينها محضر المخصصة لذلك على األعضاء 

 غير تنفيذيين أو مستقلين.
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 :ة األسهم ذات األحقية في التصويتالمصالح في فئ

وكبار التنفيذيين  (الُمصدر) البنك ال توجد أية مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت تعود ألشخاص )عدا أعضاء مجلس اإلدارة

 وأزواجهم وأوالدهم القصر( ابلغوا البنك بتلك الحقوق.
 

 :ء مجلس اإلدارة أو كبار الموظفينالمساهمين أو أعضاالتنازل عن المصالح من قبل 

ال توجـــــد أيـــــة ترتيبـــــات أو اتفاقـــــات مـــــع أي مـــــن أعضـــــاء مجلـــــس اإلدارة أو كبـــــار التنفيـــــذيين يـــــتم بموجبـــــه التنـــــازل عـــــن أي رواتـــــب أو  -

 مكافآت أو تعويضات.

 حقوق في األرباح.ال توجد أية ترتيبات أو اتفاقات مع أي من المساهمين يتم بموجبه التنازل عن  -
 

 ن وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها:عدد طلبات البنك لسجل المساهمي

 عدد طلبات سجل المساهمين وقت الطلب تاريخ ملف الملكيات أسباب الطلب

 1 م03/01/2018 م02/01/2018 إجراءات البنك

 2 م09/01/2018 م08/01/2018 الجمعية العامة

 3 م03/04/2018 م02/04/2018 إجراءات البنك

 4 م11/04/2018 م10/04/2018 إجراءات البنك

 5 م11/04/2018 م11/04/2018 الجمعية العامة

 6 م15/04/2018 م15/04/2018 ملف أرباح

 7 م02/07/2018 م02/07/2018 إجراءات البنك

 8 م30/09/2018 م02/10/2018 إجراءات البنك

 9 م02/12/2018 م03/12/2018 إجراءات البنك

 10 م31/12/2018 م02/01/2019 إجراءات البنك

 

 )ماليين الرياالت السعودية (                                                                                             المدفوعات النظامية المستحقة:

 2018 التفاصيل

 105.0 (1الزكاة الشرعية  )

 7.6 (2للتأمينات االجتماعية )المؤسسة العامة 

 

مليون ريال( وذلك وفقا  30: 2017مليون ريال ) 105بمبلغ  2018لسنة لزكاة المستحقة لمبلغ تقديري  باحتسابقام البنك  –الزكاة الشرعية  -1

 م. 2018لالقرار الزكوي المزمع تقديمه عن عام 

مليون ريال( يتم دفعها خالل شهر يناير  7.3م 2017بمبلغ مليون ريال )المستحقات للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية والمقدرة  -2

 م. 2019
 

 الزكاة: 

في حقوق الملكية أو صافي الدخل باستخدام األسس المحددة بموجب أنظمة الزکاة.  نییالسعود نیحصة المساھم یاحتساب الزکاة عل تمی

 2006للزكاة والدخل على تسوية المطالبات الزكوية للسنوات المالية السابقة من سنة خالل السنة التوصل الى االتفاق مع الهيئة العامة  تم

 392.8انخفاض حقوق المساهمين بمبلغ  مليون ريال. هذه التسوية نتج عنها 392.8م مقابل دفع مبلغ قدره 2017وحتى نهاية السنة المالية 

 مليون ريال.
 

 المطبقةالضريبية  لالنظمة وفقامقيمين مقابل الخدمات المقدمة والبضاعة المشتراة الغير ضرائب االستقطاع من الدفعات للموردين  تخصم

 .الدخلشهريًا مباشرة الى الهيئة العامة للزكاة  وتدفعالمملكة العربية السعودية  في
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 :2018ديسمبر  31بيان قيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة للفترة المنتهية في 

 

 )بآالف الرياالت السعودية  (                                    بنك البالد 

 المسدد البيان
المستحق حتى نهاية الفترة 

 المالية السنوية ولم تسدد
 بيان األسباب وصف موجز لها

 105,000 18,635 (*) الزكاة
سداد المطالبات الزكوية و الدفعة االولى 

 الزكاةللتسوية بين البنك وهيئة 
 الزكاة الشرعية عن الدخل

تسوية الزكاة للسنوات 

 السابقة
78,563 314,254 

تسوية المطالبات الزكوية للسنوات المالية 

وحتى نهاية  2006السابقة من سنة 

 م2017السنة المالية 

 الزكاة الشرعية عن الدخل

 569 3,831 الضريبة
االستقطاع الضريبي مستحقات  2018سداد االستقطاع الضريبي لعام 

 2018لشهر نوفمبر وديسمبر 

المؤسسة العامة 

 للتأمينات االجتماعية
85,130 7,213 

سداد الـتأمينات االجتماعية للموظفين عن 

 2018عام 

مستحقات التأمينات االجتماعية لشهر 

 2018ديسمبر 

 رسوم حكومية 2018سداد المطالبات الحكومية لعام  - 9,387 رسوم حكومية

 .تشمل البنك وشركاته التابعة( *)
 

 )بآالف الرياالت السعودية  (    شركة البالد المالية     

 المسدد البيان
المستحق حتى نهاية الفترة 

 المالية السنوية ولم تسدد
 بيان األسباب وصف موجز لها

 الضريبة
168 34 

 الضريبة على الغير مقيم في المملكة
الضريبة على الغير مقيم في 

 المملكة

المؤسسة العامة للتأمينات 

 363 4,711 االجتماعية
 2018اشتراكات التأمينات المسددة خالل 

اشتراكات التأمينات لشهر ديسمبر 

2018 

 تجديد إقامات الموظفين األجانب تجديد رسوم اإلقامات    -                 37 تكاليف تأشيرات وجوازات

 رسوم مكتب العمل
114                 -    

 رسوم رخص العمل للموظفين األجانب
رسوم رخص العمل للموظفين 

 األجانب

 هيئة السوق المالية

316                 -    

 رسوم هيئة السوق المالية 

رسوم هيئة السوق المالية 

باإلضافة الى رسوم تسجيل 

 الموظفين لدى الهيئة

 رسوم البلدية السنوية رسوم البلدية السنوية    -                 10 أمانة مدينة الرياض

 ة والصناعية بالرياضيغرفة التجارلا

25                 -    

 رسوم اشتراك الغرفة التجارية لمدة اربع

 سنوات + رسوم تصديق الوثائق

 

رسوم اشتراك الغرفة التجارية لمدة 

اربع سنوات + رسوم تصديق 

 الوثائق
 

 :االلتزام بالئحة حوكمة الشركات

وتحديثاتها، م، 13/2/2017الئحة حوكمة الشركات المحدثة الصادرة من هيئة السوق المالية في ل وفقاً ته إداريعمل مجلس يلتزم البنك و

" وتحديثاتهام 17/10/2016والضوابط واالجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذًا لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة الصادرة بتاريخ 

لمؤسسة النقد العربي السعودي، م 2014العاملة بالمملكة العربية السعودية التحديث األول مارس  والمبادئ الرئيسة للحوكمة في البنوك

 .ذات الصلة البنك وسياسات، ولوائحه وتحديثاته يتوافق مع نظام الشركات وبما  تعليماتوما يصدر من وتحديثاتها، 
 

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

 المادة الفقرة الفقرة / نص المادة اسباب عدم التطبيق

مطبقة على جميع لجان المجلس باستثناء اللجنة التنفيذية، وسيتم 

 .مع الدورة الجديدة للمجلس ولجانه.  التطبيق
 50 4 .وال يزيد على خمسةأال يقل عدد أعضاء اللجان عن ثالثة 
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 :كفاية رأس المال

بمتطلبات رأس المال الموضوعة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي للحفاظ تتمثل أهداف المجموعة عند إدارة رأس المال في اإللتزام 

 على مقدرة المجموعة في االستمرار في أعمالها وفقا لمبدأ االستمرارية واالحتفاظ بقاعدة رأسمالية قوية.

يمات مؤسسة النقد العربي السعودي تقوم إدارة المجموعة بمراقبة كفاية رأس المال واستخدام رأس المال النظامي بانتظام. تتطلب تعل

لحد االحتفاظ بحد أدنى من رأس المال النظامي وأن تكون نسبة إجمالي رأس المال النظامي إلى الموجودات المرجحة المخاطر عند أو تزيد عن ا

 .%8األدنى المتفق عليه وهو 
 

لنقد العربي السعودي، وبموجبها يتم قياس كفاية رأس المال تراقب المجموعة كفاية رأس المال باستخدام النسب المقررة من قبل مؤسسة ا

صده بمقارنة بنود رأس المال المؤهل للمجموعة مع الموجودات المدرجة في قائمة المركز المالي الموحدة واإللتزامات المحتملة باستخدام االر

 المرجحة إلظهار مخاطرها النسبية. 
 

للمجموعة للموجودات المرجحة المخاطر، ورأس المال األساسي ورأس المال المساند ونسبة كفاية رأس الجدول التالي يلخص الركيزة األولى 

 المال:

 التفاصيل
2018 

 بآالف الرياالت السعودية

 الموجودات المرجحة لمخاطر االئتمان
 55,268,406  

 الموجودات المرجحة لمخاطر التشغيل
 5,572,623  

 السوقالموجودات المرجحة لمخاطر 
 231,436  

 61,072,465 إجمالي الركيزة األولى للموجودات المرجحة المخاطر

 رأس المال األساسي
 7,890,012  

 رأس المال المساند
 2,690,855  

 10,580,867 إجمالي رأس المال األساسي ورأس المال المساند

  نسبة كفاية رأس المال         

 نسبة رأس المال األساسي
12.92% 

 نسبة رأس المال األساسي ورأس المال والمساند
17.33% 

 افصاحات بازل الركيزة الثالثة: 

حات الكمية والنوعية المتعلقة بافصاحات بازل اتم إعداد هذه اإلفصاحات بموجب متطلبات مؤسسة النقد العربي السعودي بخصوص اإلفص

 .www.bankalbilad.comعلى اإلفصاحات يرجى زيارة موقع البنك على الرابط االتي:  ولالطالعللركيزة الثالثة، 
 

 :اقرارات مجلس اإلدارة

 إن مجلس إدارة البنك يؤكد ما يلي:

 أن سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحيح. -

 .ونفذ بفاعليةأن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة  -

 البنك على مواصلة نشاطه. قدرهأنه ال يوجد أي شك يذكر في  -
 

 :حسابات البنكمراجعي تقرير 

 قدم مراجعو حسابات البنك تقرير مراجعة غير متحفظ حول القوائم المالية الموحدة للبنك عن العام المالي الحالي.
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 مراجعو الحسابات الخارجيون: 

م، تم تعيين السادة/ مكتب برايس واتر هاوس كوبر ومكتب 2018ل يابر 11هـ الموافق 1439رجب  25 العامة المنعقدة بتاريخفي اجتماع الجمعية 

م، فسوف يتم تعيين مراجعي 2019م، أما بالنسبة للعام 2018كي بي ام جي الفوزان وشركاه، كمراجعي حسابات خارجيين للبنك للعام المالي 

 م، بإذن الله. 2019الحسابات في اجتماع الجمعية العامة المقرر عقدها في مطلع الربع الثاني لعام 

 

 رفع أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام خادمبأن يؤكد على في الختام يتشرف مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي وكافة منسوبي المجموعة 

ولي  يزالله، وإلى صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان بن عبدالعز حفظه -سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الملك الشريفين الحرمين

 العربي النقد ومؤسسة المالية ووزارة التجارة واالستثمار لوزارة والشكر موصول –الله  حفظه الدفاعالعهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 

 .وتشجيع ودعم عون من المالية والمؤسسات البنوك قطاع يلقاه لما المالية السوق وهيئة السعودي

 

الغالية. كما يشكر سفراء  وثقتهم دعمهم شكره وتقديره لكافة مساهمي البنك وعمالئه علىتأكيده على يسر المجلس أن يعرب عن  كما

 .وأهدافه المنشودة البنك أغراض وتحقيق األداء وتحسين تطوير أجل من والمخلص الدائب وسفيرات البالد على جهدهم
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