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أبرز النتائج المالية

صافي الربح قبل الزكاة 

صافي التمويل

ودائع العمالء

إجمالي حقوق الملكية 

العائد على متوسط حقوق الملكية بعد الزكاة 

ربحية السهم 

أبرز النتائج التشغيليةلمحة موجزة عن إنجازات عام 2019م

 9,496
ساعات تدريب 

  ٪91.5
نسبة السعودة 

 ٪53
زيادة في حجم المعامالت المصرفية 

عبر تطبيقات األجهزة الذكية

 3,500+
سفير وسفيرة

 110
فرع حول المملكة

 179
مراكز إنجاز

٪70
ارتفاع نسبة تسجيل العمالء عبر 

القنوات الرقمية

"جائزة االمتياز في الخدمات المصرفية "جائزة أفضل منتج رقمي" 
الرقمية"

جائزة البنك األفضل أداًء في 
مجال التمويل العقاري  

وزارة اإلسكان )البرنامج السكني( / صندوق 
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جائزة بطاقة االئتمان "تمكين"  

جوائز التمويل الدولية

2018م

1,110.5 مليون ريال سعودي

2018م

50,588 مليون ريال سعودي

2018م

57,176 مليون ريال سعودي

2018م

7,833 مليون ريال سعودي

2018م

 ٪7.9

2018م

0.82 ريال سعودي

2019م

1,387 مليون ريال سعودي

2019م

59,363 مليون ريال سعودي

2019م

66,798 مليون ريال سعودي

2019م

9,426 مليون ريال سعودي

2019م

٪14.4

2019م

1.67 ريال سعودي
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المراجعة االستراتيجية



تأسس بنك البالد كشركة مساهمة 
سعودية بموجب مرسوم ملكي 
صدر في عام 1425ه )الموافق 
عام 2004م(، برأس مال قيمته 
3,000,000,000 ريال سعودي.

وهو البنك الحادي عشر في المملكة العربية السعودية 
ويقع مقره الرئيسي في العاصمة السعودية الرياض، 

وهو مدرج )تحت رمز ALBILAD( في سوق األسهم 
السعودية "تداول". لدى البنك 110 فروع منتشرة 

في أنحاء المملكة العربية السعودية تشمل 33 قسمًا 
مخصًصا للسيدات باإلضافة إلى خمسة مراكز مبيعات 

ذاتية و 179 فرع "إنجاز" للتحويالت المالية، ويقدم البنك 
خدمات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية 
لعمالئه من األفراد والشركات، باإلضافة إلى ما يوفره 

البنك من دعم لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من 
خالل مراكز متخصصة في عدد من مدن المملكة.  

مؤسسو البنك 
شملت قائمة المساهمين الرئيسيين في البنك ثمانية 

من أبرز اصحاب شركات ومؤسسات الصرافة في المملكة 
وهم: شركة محمد وعبد الله السبيعي للصرافة، ورثة عبد 

العزيز بن سليمان المقيرن، مؤسسة الراجحي التجارية 
للصيرفة، مؤسسة الراجحي للتجارة، مؤسسة محمد صالح 

صيرفي، مؤسسة عبدالمحسن صالح العمري، شركة 
يوسف عبد الوهاب نعمة الله للصرافة، شركة علي هزاع 

وشركاه للتجارة العامة والصيرفة. وقّدم المساهمون 
ما قيمته مليار ونصف مليار ريال سعودي من رأس مال 

البنك، فيما تم طرح مليار ونصف مليار ريال سعودي 
لالكتتاب العام. 

الشركات التابعة 
يملك البنك كاًل من شركة البالد لالستثمار )البالد 

المالية(، والتي تتولى تنفيذ أنشطة االستثمار وإدارة 
األصول، باإلضافة إلى شركة البالد العقارية المحدودة، 

والتي تقوم بإجراءات التسجيل المتعلقة بالضمانات 
العقارية التي يحصل عليها البنك من عمالئه. كما يملك 

حصص استراتيجية بشركات أخرى. 

ان نكون الخيار األفضل في تقديم الحلول الرؤية
المصرفية اإلسالمية الحقيقية

السعي من خالل المبادرة واالبتكار لتوفير خدماتنا المصرفية على أسس الرسالة
شرعية حقيقية لتحقق تطلعات شركائنا من عمالء وموظفين ومساهمين

القيم
المبادرة واالبتكار  •

االهتمام والمشاركة   •
الثقة والمسؤولية   •

نبذة عن بنك البالد
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ركز البنك في العام 2019م على التوسع 
في تقديم حلول التقنية الرقمية عبر 

خدمات البنك المصرفية الشخصية، وكافة 
خدمات البنك األخرى.

عبدالرحمــن بن ابراهيم الحمّيد

رئيس مجلس اإلدارة

الحمد لله والّصالة والّسالم على رسول الله، محمد بن 
عبد الله، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أّما بعد، يسّرني أن أقدم لكم بالنيابة 
عن مجلس اإلدارة، التقرير السنوي لبنك 
البالد عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 

31 ديسمبر 2019م. وكما ُتظهر البيانات 
المالية وتحليالت األعمال في هذا 

التقرير، فقد نجح البنك مجدًدا في تسجيل 
أداء قوي، حيث ارتفعت اإليرادات بنسبة 
15٪ مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 
3,945 مليون ريال سعودي. كما سجل 

صافي الربح قبل الزكاة ما قيمته 1,387 
مليون ريال سعودي، بنسبة تحسن قدرها 

25٪ مقارنة بالعام الماضي.  

تشهد المملكة طلًبا متنامًيا على توفير الخدمات المالية عبر 
منصات رقمية، ويتوقع عمالء البنوك المحلية في المملكة 

تقديم خدمات وإمكانيات تضاهي تلك التي توفرها البنوك في 
الدول المتقدمة. ومن هذا المنطلق ركز البنك في العام 2019م 
على التوسع في تقديم حلول التقنية الرقمية عبر خدمات البنك 

المصرفية الشخصية، وكافة خدمات البنك األخرى واعتباره نشاطا 
جوهريا -بوصفه أحد الركائز التي تقوم عليها استراتيجية البنك 

المستقبلية-. وال تقتصر هذه الظاهرة على السوق المحلية 
فحسب، بل يشهد قطاع الخدمات المصرفية حول العالم تغيرات 

ملموسة تتمثل في دخول منافسين جدد قادرين على توفير 
خدمات مالية على درجة عالية من االنسيابية والكفاءة تمنح 

للمتعاملين، وخاصة األفراد، قدًرا كبيًرا من الراحة والسهولة. ومن 
هذا المنطلق حرص البنك على مواكبة هذه التطورات لكي يتمكن 
من حماية منجزاته ومواصلة توسع أنشطته وزيادة وتميز منتجاته. 
فبذلت إدارة البنك جهدًا كبيرا لالستثمار المكثف في هذا الجانب، 

باإلضافة إلى تطوير شبكة الفروع لتوفير مزيد من الخيارات للعمالء 
الراغبين بالحصول على خدمات بنكية شخصية، وهي ميزة نالت 

تقدير عمالء البنك ورضاهم.  

يدرك البنك التوقعات االقتصادية االيجابية القتصاد المملكة 
على المدى المتوسط والطويل. إذ تواصل حكومتنا الرشيدة 

تنفيذ تدابير تهدف إلى اجتذاب االستثمارات األجنبية وإتاحة قدر 
أكبر من المشاركة في األنشطة والجوانب المجتمعية. ومن جهة 

أخرى،  شكلت المرحلة الثانية واألخيرة النضمام المملكة إلى مؤشر 
MSCI لألسواق الناشئة  دلياًل على سعي المملكة الجاد للترحيب 

بالمستثمرين األجانب، كما شهد العام 2019م انضمام بنك 
البالد إلى هذا المؤشر، عبر  السوق المالية السعودية "تداول" 

وشكل وزن البنك  2.8٪ من إجمالي قيمته. كما أن قيادة المملكة 
لمجموعة ال 20 في العام 2020م يعد دليال قويا على ما تشهده 

المملكة من تطور كبير واعتراًفا متنامًيا على مستوى العالم بما 
تملكه من إمكانيات متميزة كشريك تجاري واستثماري، وإقرارًا بما 

توفره من فرص التعاون التي تتيحها في قطاعات عديدة، مما 
يعد مؤشًرا إيجابًيا لتوقعات تطور وازدهار المملكة وساكنيها في 

المستقبل – تماشيًا مع رؤية المملكة 2030. وفيما يستجيب 
االقتصاد للخطط التحفيزية التي أطلقتها الحكومة، فإن البنك 

يتطلع إلى تحقيق مزيد من النمو في مجال الخدمات المصرفية 
الموجهة للشركات، والتي تشّكل حوالي نصف محفظة التمويل 

للبنك.

وعلى الرغم من كون البنك ال يصنف ضمن كبرى المصارف 
المحلية في المملكة، اال أنه أثبت استحقاقه وجدارته وتواجده من 
خالل مواصلة النمو والتوسع في نطاق تواجده الجغرافي وتنوع 

وشمول الخدمات التي يقدمها. 

ويسعى البنك الستغالل الفرص لخلق وتطوير بيئة عمل أفضل 
لمنتسبيه مما يشكل تحفيزا إضافيا لهم يحثهم على زيادة 

كفاءة العمل ورفع مستوى االنتاجية والخدمة واالداء. وفي هذا 
الخصوص، اعتزم البنك على جعل اهدافه للعام 2020م تتمحور 
حول تفعيل االستفادة من قنواته وشبكة عالقاته وخبراته، بما 

يساهم في دعم نموه المستدام وتحسين مصادر إيراداته محليا 
ودوليا، باعتبار البنك شريك أعمال موثوق، وفق ما تدل عليه 

التصنيفات العالمية التي حققها، من خالل المساهمة في دعم 
تحقيق المملكة ألهدافها االقتصادية كبرنامج التنمية الوطني، 

من خالل عدة جوانب أهمها دعم وتعزيز نمو قطاع المنشآت 
الصغيرة والمتوسطة، وإتاحة الفرصة للمواطنين المتالك منازل 

خاصة بهم. ومن أهم ما تم في هذا الصدد عقد البنك اتفاقية مع 

كلمة رئيس مجلس اإلدارة
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الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" تتيح لرواد 
المشاريع تنمية أعمالهم. كما أطلق البنك خالل هذا العام العديد 

من المبادرات التي تعكس دعمه للمجتمعات التي يخدمها، من 
النواحي االجتماعية والبيئية واالقتصادية. وسيتم في هذا التقرير 

عرض لهذه المبادرات بمزيد من التفصيل.

اسمحوا لي، بالنيابة عن أعضاء مجلس اإلدارة وعن اإلدارة 
التنفيذية وكافة سفراء وسفيرات البنك، أن أعّبر عن عميق الشكر 

واالمتنان -لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده األمين – حفظهما 
الله – على ما يقدمانه من دعم وتوجيه وقيادة حكيمة لقطاع 

البنوك في المملكة. كما أود أن أتقدم بالشكر لوزارة المالية ووزارة 
التجارة ومؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية، 

على ما يقدمونه من دعم للبنك في إطار جهود االلتزام باألنظمة 
والقوانين واللوائح والتعليمات المنظمة التي تضمن استقرار 

النظام المصرفي بالمملكة. 

كما أتقدم لمساهمي البنك وشركائه وعمالئه بخالص الشكر 
واالمتنان لوالئهم المستمر وثقتهم الراسخة.

وختاًما، أوجه جزيل الشكر والعرفان لسفراء وسفيرات البنك على 
ثقتهم وعطائهم وإخالصهم، وجهودهم الدؤوبة يوًما بعد يوم بما 

يضمن نجاح البنك وتقدمه وتنميته المستدامة. 
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السيدات والسادة مساهمي بنك البالد المحترمين،

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته

واصل بنك البالد خالل عام 2019م 
العمل على تنفيذ استراتيجيته المتمثلة 

بتدعيم جاهزيته في المدى المتوسط 
والبعيد حيث تم تحقيق نتائج تشغيلية 

ومالية ممتازة، من خالل االستثمار في 
البنية التحتية لتقنية المعلومات وتعزيز 

اإلمكانيات الرقمية - ضمن مشروع 
التحول الرقمي -، مع تأكيد ضمان أمن 

المعلومات واستمرارية األعمال. وتقديم 
خدمات عالية الجودة لعمالئه فضال عن 
تطوير الكفاءة التشغيلية وتنمية الكوادر 
البشرية ضمن بيئة عمل جاذبة ومحفزة 

على اإلبداع والتميز.  

إن أداء البنك في العام 2019م يؤكد أن قاعدة النمو المستمر 
والمتنوع التي تم ترسيخها سوف تعمل باستمرار على خلق فرص 

جديدة وواعدة، لذا سيكون شعار تقريرنا السنوي لهذا العام "تطوير 
منصة داعمة للنمو". وال يقتصر مدلول هذا الشعار على السعي 

إلى استهداف شرائح محددة من العمالء، بل يشمل أيًضا عزمنا 
على تعزيز كفاءة التشغيل، مع اتباع نهج متحفظ ومتوازن فيما 

يتعلق بالمخاطر وإدارتها، وبما يضمن االستقرار في ظل التغيرات 
االقتصادية وتحديات القطاع المالي والمصرفي. 

األداء المالي
حقق البنك في عام 2019م، مستوى نمو وأداء مالي مرتفع 
غير مسبوق منذ التأسيس، بالرغم من استمرار حالة التذبذب 

االقتصادي التي سادت المنطقة، وتوقعات تراجع حركة التجارة 
العالمية في ظل الوضع الراهن. حيث ارتفع صافي الربح قبل 

الزكاة بنسبة 25٪ إلى 1,387 مليون ريال سعودي، مقارنة بصافي 
الربح قبل الزكاة للعام الماضي والذي بلغ 1,110.5 مليون ريال 

سعودي. وساهم في تحقيق هذا النمو ارتفاع في إجمالي الدخل 
التشغيلي الذي بلغ 3,945 مليون ريال سعودي. 

وبالنظر إلى المركز المالي للبنك بنهاية العام 2019م، فقد ارتفع 
صافي التمويل بنسبة 17٪ إلى 59,363 مليون ريال سعودي، 

كما ارتفع حجم االستثمارات بنسبة 70٪ إلى 10,987 مليون ريال 
سعودي. وسجل إجمالي أصول البنك ما قيمته 86,075 مليون 

ريال سعودي بارتفاع نسبته 17٪، فيما ارتفع حجم الودائع بنسبة  
.٪17

التوسع في عروض منتجاتنا وخدماتنا
يسعى البنك دائمًا الى توفير خدمة مصرفية متميزة من خالل 

فهم عميق الحتياجات العمالء وتوفير حلول مرنة ومبتكرة مصممة 
خصيصًا لهم، باعتباره الشريك المفضل لعمالئه، حيث تم تطوير 

العديد من المنتجات والخدمات التي تلبي احتياجات العمالء 
وتوقعاتهم سواء عبر فروعه المنتشرة حول المملكة أو القنوات 

اإللكترونية المتعددة. كما يقدم البنك اآلن مجموعة واسعة 
من منتجات التمويل لألفراد والمنتجات الخاصة بالمؤسسات 

والخزينة. باإلضافة الى مساهمة البنك الفاعلة والمستمرة في 
تحقيق أهداف وبرامج رؤية المملكة 2030، خاصة ما يتعلق بدعم 

استراتيجية االدخار الوطنية، من أجل زيادة مدخرات األسر السعودية 
من 6٪ إلى 10٪ بحلول عام 2030، حيث قام البنك بتقديم منتجات 

ادخارية متنوعة ومبتكرة. باإلضافة الى دعم الشركات الناشئة لتعزيز 
مساهمتها في زيادة الناتج المحلي عبر المشاركة بالبرامج وتقديم 

المنتجات المخصصة لدعم ونمو مشاريع المنشئات الصغيرة 
والمتوسطة ومتناهية الصغر. وكذلك تم طرح العديد من منتجات 
التمويل العقارية، ضمن الشراكة اإلستراتيجية مع وزارة اإلسكان 
وصندوق التنمية العقاري، بهدف زيادة ملكية المواطنين للمنازل 

والوحدات السكنية، والتي أثمر عنها حصول البنك على جائزة 
"البنك األفضل أداًء في مجال التمويل العقاري، لعام 2019م".

وفي ذات السياق، واصلت مراكز "إنجاز"، ذراع التحويالت المالية 
وخدمات الصرافة، نموها وتعزيز أدائها عبر نشر أجهزة الخدمة 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف 
األنبياء والمرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 

أفضل الصالة وأتم التسليم.

عبدالعزيــز بن محمد العنيزان

الرئيس التنفيذي

كلمة الرئيس التنفيذي لعام 2019م

تم تحقيق نتائج تشغيلية ومالية 
ممتازة، من خالل االستثمار في 

البنية التحتية لتقنية المعلومات وتعزيز 
اإلمكانيات الرقمية.
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الذاتية وأجهزة نقاط البيع لتمكين عمالئنا من تنفيذ حواالتهم 
المالية بشكل فوري وبعدة لغات وعلى مدار الساعة، في مواقع 

منتشرة وقريبة منهم بكل يسر ومرونة.

تعزيز تجربة العمالء من خالل الخدمة 
المميزة والتحول الرقمي

ترتكز جهود البنك في إطار تعزيز تجربة العمالء على تطوير ثقافة 
رقمية في مختلف قطاعاته، ليس بتوظيف التقنية فحسب، بل 
وبتطوير قدرات ومهارات منسوبي البنك وكوادره وزيادة فعالية 

التواصل والتعاون بينهم، وتيسير سرعة عملية اتخاذ القرارات، وإنجاز 
االعمال، ودعم القدرة على إدارة ومواكبة التغيير على كافة األصعدة.

وألن التقنية تمثل عاماًل رئيسًا لدعم النمو المستدام ألعمال البنك 
وتعزيز مكانته، فقد استثمر البنك موارد مقدرة في بناء وتطوير 
القنوات الرقمية في كل األنشطة، وقد ظهرت نتائج ذلك في 

خدمات مصرفية األفراد بشكل خاص إذ أصبح البنك أول بنك في 
المملكة العربية السعودية يطرح خدمة فتح الحسابات رقمًيا للعمالء 

دون الحاجة لزيارة أحد فروع البنك أو تقديم مستندات ورقية. وقد 
حصل البنك في عام 2019م على جائزتين لالمتياز الرقمي.

تعزيز ثقافة األداء المتميز والمسؤولية 
المجتمعية

يؤمن بنك البالد بأهمية عالقته بالمجتمع الذي يخدمه، من خالل 
توظيف الكوادر الوطنية، حيث يسعى البنك بشكل مستمر الى 

تحسين بيئة العمل لديه وجعلها بيئة عمل محفزة ومتطورة وجاذبة 
للكفاءات، وبما يوفره من مزايا مادية ومعنوية، وفرص تدريبية 
وتطويرية متخصصة، تساعد السفراء والسفيرات على توظيف 

إمكانياتهم وتحقيق طموحاتهم نحو تقدم مسيرتهم المهنية. إلى 
جانب حثهم على المشاركة بالعمل التطوعي لألنشطة المجتمعية.

كما يحرص البنك - ضمن مسئوليته المجتمعية وإسهاماته الوطنية 
- وفي سبيل تحقيق التنمية المستدامة على تعزيز تواصله مع 

مختلف مستويات وشرائح المجتمع، من خالل دعم المشاريع التي 
تعود بالنفع على الفئات المستهدفة بالمجتمع. ومن أهم هذه 

االسهامات إدراج كرسي بنك البالد لالستدامة البيئية واألمن 
الغذائي في برنامج المسؤولية المجتمعية بجامعة الملك فيصل، 
كما شارك البنك كأحد الرعاة االستراتيجيين لفعاليات اليوم الدولي 

 Global لألشخاص ذوي اإلعاقة، كما حصل البنك على جائزة
Business Outlook  في فئة "أفضل مبادرة مسؤولية مجتمعية 
لعام 2019م" عن مبادرته لتنظيف أعماق البحر األحمر. باإلضافة 
الى الشراكة مع بنك التنمية االجتماعية، لتطوير وتنفيذ عدد من 

برامج االدخار التي تساهم في نشر الوعي وتشجيع سلوك 
االدخار لدى سكان المملكة المستفيدين من خدمات بنك التنمية 

االجتماعية.

في الختام
إن ما تحقق من إنجازات متوالية خالل الفترة الماضية ما كان له أن 

يتحقق لوال تضافر الجهود المبذولة في البنك ودعم مجلس اإلدارة 
لإلدارة التنفيذية، وما قدمه سفراء وسفيرات البنك من جهود 

وتميز في األداء.

سوف نسعى جاهدين -بإذن الله- كسفراء وسفيرات بنك البالد 
للمحافظة على ما حققه البنك من مكتسبات واستمرار معدالت 
النمو، وتحقيق نتائج أفضل لعام 2020م، وذلك ببذل المزيد من 

الجهود لرفع مستوى كفاءة األداء التشغيلي ومواكبة التغيرات 
الطارئة بمرونة وفاعلية. وتحسين جودة الخدمة المقدمة للعمالء، 

وكذلك العمل على تقديم أفضل الحلول المصرفية المبتكرة. 
كما يحرص البنك على مواصلة االستثمار في التقنيات الحديثة 

وتطوير الكوادر البشرية، وعالوة على ذلك، دعم برامج المسؤولية 
المجتمعية.

ختاًما، أتقدم بخالص الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين 
الشريفين وولي عهده األمين – حفظهما الله – ومؤسسة النقد 

العربي السعودي على الدعم الكبير لكافة مناحي االقتصاد 
الوطني والقطاع المصرفي تحديدا.

كما نتوجه بالشكر الجزيل لكافة مساهمي وعمالء البنك لثقتهم 
ودعمهم الذي كان له عميق األثر في االستمرار بتحقيق قفزات 

نوعية تتماشى مع تطلعاتهم. 

وفق الله الجميع، والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.
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حقق بنك البالد خالل عام 2019م أداًء 
مالًيا قوًيا على الرغم من المخاوف 

المتعلقة بالتوقعات االقتصادية وارتفاع 
حدة المنافسة في القطاع المصرفي. 

كما واصل البنك إحراز تقدم واضح 
في إطار تعزيز مكانته كبنك قوي آمن 
قادر على تسجيل ارتفاع في العوائد 

المتحققة لمساهميه. 

أبريلمارسفبرايريناير

إطالق “حساب البالد 
بالدوالر" والذي يوفر للعمالء 

من األفراد فرصة االدخار 
بالدوالر األمريكي وتحقيق 

عوائد شهرية

إطالق البطاقة 
االئتمانية 
للشركات

توقيع مذكرة تفاهم مع 
هيئة رعاية األشخاص ذوي 

اإلعاقة، بهدف تقديم خدمات 
تلبي احتياجات هذه الفئة

توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة 
سابك والشركة السعودية 

لالستثمار الجريء، لدعم مبادرة 
"نساند" التي أطلقتها مجموعة 

سابك

الفوز بجوائز تميز 
الخدمات المصرفية 

الرقمية

توقيع اتفاقية شراكة مع 
الشركة الوطنية لإلسكان، 
بهدف دعم قطاع العقارات 

واإلسكان بالمملكة

ديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرمايو

 Global الفوز بجائزة
Business Outlook في 

فئة "أفضل مبادرة 
مسؤولية مجتمعية" 

عن مبادرة تنظيف أعماق 
الواجهة البحرية بجدة

إطالق خدمة واتساب 
البالد الجديدة، والتي 

تتيح للعمالء الوصول إلى 
معلومات وخدمات مختلفة 

عبر هذا التطبيق

إطالق تطبيق عالقات 
المستثمرين في خطوة 

تعكس أهمية توفير 
المعلومات للمستثمرين عبر 

منصة رقمية
 MSCI االدراج في مؤشر

لألسواق الناشئة

الفوز بجائزة أفضل 
بنك أداًء في مجال 

التمويل العقاري

تعيين البنك رسمًيا كجهة 
الستالم طلبات االكتتاب 
في أسهم شركة أرامكو 

السعودية

لمحة موجزة عن عام 2019م
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سّجلت وحدات أعمال 
البنك نمًوا قوًيا خالل عام 
2019م، وأظهرت امتالكها 
إلمكانيات نمو واعدة تتيح 

مزيًدا من التوسع في 
االنتشار ونطاق الخدمات.

لقد نجح بنك البالد على مدار 15 عاًما منذ تأسيسه، في تطوير 
نموذج عمل منّوع حقق عوائد سنوية قوية لمساهميه، إذ طور 

منصة راسخة لنموه واستدامته بما يملكه من إمكانات جيدة للنمو، 
مبنية على أسس متينة-بشرية وفكرية وتقنية- فقّدم البنك 

لعمالئه مجموعة متنوعة ومبتكرة من المنتجات والخدمات، وساهم 
في تحقيق قيمة حقيقية للمجتمع. 

يعتمد البنك بشكل أساس في سعيه لتحقيق النمو على التوسع 
في انتشار عالمته التجارية، والتي تضم فروع البنك ومراكز "إنجاز" 
وقنواته الرقمية المتاحة للعمالء في أنحاء المملكة وشركته المالية. 

وتضمن هذه الجهود تقديم خدمات البنك المتميزة والمتخصصة 
بما يلبي احتياجات العمالء، وتوقعاتهم. 

 فقد سّجلت وحدات أعمال البنك نمًوا قوًيا خالل العام الماضي، 
وأظهرت امتالكها إلمكانيات نمو واعدة تتيح مزيًدا من التوسع في 

االنتشار ونطاق الخدمات. وينفذ البنك حالًيا عملية تحول وتطوير 
لكافة قطاعاته، من خالل توظيف تقنيات متطورة وتنفيذ برامج 
استثمارية متوازنة تركز على تحقيق النمو. ويواصل البنك زيادة 

كفاءة وانتاجية موظفيه، عن طريق مضاعفة الدورات التدريبية 
النوعية او التدريب على راس العمل او عن طريق اكاديمية البالد 

الرقمية وتحسين مخرجاتها. 

وفيما يواصل البنك مسيرته نحو المستقبل، فإنه يستند إلى ثقته 
بأن هذه المنصة الفعالة توفر األساس الراسخ الذي سيبنى عليه 

النجاح المستقبلي.

تطوير منصة داعمة للنمو
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ركز البنك خالل عام 2019م 
على التوسع في القنوات 

الرقمية لتقديم الخدمات 
لتشمل عمالء الخدمات 

المصرفية الشخصية 
وقطاع المنشآت الصغيرة 

والمتوسطة، وتنويع فئات 
عمالئه من الشركات، 

وزيادة حجم دخل االستثمار.

تضع استراتيجية البنك والتي توجه عملياته المصرفية بعين االعتبار 
التعرض لمستويات المخاطر المقبولة بهدف تحقيق رؤية البنك 

وأهدافه، والتي تتضمن رفع حصته السوقية، وتحقيق النمو في 

المكاسب وصافي األرباح، والتوسع في قاعدة رأس المال، حيث 
ركز البنك خالل عام 2019م على التوسع في القنوات الرقمية 
لتقديم الخدمات لتشمل عمالء الخدمات المصرفية الشخصية 
وقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتنويع فئات عمالئه 

من الشركات، وزيادة حجم دخل االستثمار.  كما مّثل رفع مستوى 
اإلنتاجية أحد العناصر الرئيسة التي اشتملت عليها استراتيجية 
البنك، ويهدف لتحقيقه من خالل تحسين اإلجراءات ورفع أداء 

الموظفين، والتوزيع األمثل للفروع. 

وفي العام 2019م، تم زيادة رأس مال البنك بمقدار 1.5 مليار ريال 
سعودي خالل عام 2019م حيث بلغ رأسماله )7,500,000,000( 
ريال سعودي سبعة مليارات ونصف المليار ريال سعودي، حيث 

تهدف الزيادة لتعزيز موارد البنك. 

لقد أولت استراتيجية البنك خالل عام 2019م تركيًزا خاًصا على 
جوانب التقنية واالبتكار. حيث نّفذ البنك استثمارات غير مسبوقة 
في توظيف تقنية جديدة، مما ساهم في رفع مستوى الخدمات 

الرقمية التي يوفرها البنك لعمالئه، عالوة على تحسين أنظمة 
الخزينة وإدارة المخاطر.  كما ركز البنك على توظيف جزء كبير من 
موارده في التوسع بالتمويل العقاري، وهو ما أدى إلى تحقيق 

مبيعات قياسية خالل عام 2019م على صعيد الخدمات المصرفية 
لألفراد، وانعكست استراتيجية البنك بدعم قنواته الرقميه حيث 

شملت اطالق منافذ جديده مخصصه للخدمه الذاتية لعمالء إنجاز، 
باإلضافة إلى خطوة هي األولى من نوعها في المملكة تمّثلت 

في طرح أجهزة نقاط بيع تتيح تحويل األموال لوجهات دولية. 

استراتيجية بنك البالد
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القيم

المبادرة 
واالبتكار

االهتمام 
والمشاركة

الثقة 
والمسؤولية

الرؤية

ان نكون الخيار 
األفضل في تقديم 

الحلول المصرفية 
اإلسالمية الحقيقية

الرسالة

السعي من خالل المبادرة 
واالبتكار لتوفير خدماتنا المصرفية 

على أسس شرعية حقيقية 
لتحقق تطلعات شركائنا من عمالء 

وموظفين ومساهمين

بيئة عمل مرنة
تبني ثقافة تعتمد على األداء والمعرفة في 

بيئة عمل صحية ومتعاونة وفعالة

عمليات تشغيلية متميزة
التميز في عمليات تشغيلية خاضعة 

للمراقبة ومتالئمة استراتيجيا وترتكز على 
المقاييس والفعالية والكفاءة

التركيز على العميل
خدمة عالية الجودة ترفع من مستوى رضا 

العميل وتزيد ربحية قاعدة العمالء عن طريق 
تعزيز محافظهم

منتجات وقنوات مبتكرة
تقديم منتجات إسالمية ابتكارية ومربحة من 

خالل قنوات موثوقة وعصرية

اما المحور العام الذي تقوم عليه استراتيجية البنك لعام 2020م، فيركز على توظيف قنوات 
البنك وشبكة فروعه وخبرات موظفيه لدعم نموه المستدام وتعزيز مصادر إيراداته. مع استمرار 
الجهود المتواصلة لتحقيق االمتياز التشغيلي وترسيخ ثقافة العمل القائم على األداء. واعتبار 

االبتكار أحد أهم عوامل نجاح منتجات وخدمات البنك، بما يتيحه من مواصلة تنويع عروض 
الخدمات وتطويرها، بما يساهم في بناء هيكل أعمال يتسم بالمرونة والكفاءة والفعالية.

كما سيواصل البنك جهوده بهدف تنمية الموارد وحسن توظيفها لتزويد العمالء بخدمات 
انسيابية مريحة، وعروض قيمة منافسة وخبرات واستشارات مدروسة ذات قيمة مضافة.
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The strategy guiding 
Bank Albilad’s 
operations covers the 
period 2017 – 2021.

تعد قيم البنك منطلقات للنمو واالستدامة وهنا تكمن أهمية 
االلتزام بها وحتمية تطويرها عبر مراحل مستوى القيمة التي 

نقدمها لعمالئنا ومستثمرينا وأصحاب المصالح األخرين. 

لقد تفوق البنك على معدل النمو في قطاع الخدمات المصرفية 
بالمملكة العربية السعودية على مدار سنوات متتالية، من حيث 

نمو األصول والزيادة في قاعدة الودائع. ويعكس ذلك نجاح البنك 
في تعزيز انتشاره ضمن أبرز شرائح القطاع، ومنها خدمات سداد 

المديونية وتمويل األفراد والتمويل العقاري وتمويل الشركات. كما 
تدل هذه النتائج على قابلية البنك على توظيف قدراته االستثمارية 

وزيادة حصته السوقية، من خالل توافق أهدافه مع متطلبات 
وتوقعات العمالء. تعاون البنك الوثيق مع الهيئات الحكومية بهدف 

تحسين جودة حياة أفراد المجتمع من العمالء وأصحاب األعمال 
على حد سواء، من مختلف الفئات والمستويات

المؤسسات 
المالية 

المصرفية وغير 
الوسطاءالمصرفية

شراكات األعمال

المنشآت 
الصغيرة 

والمتوسطة

الشراكات 
االستراتيجية

األفراد

الشركات 
والمؤسسات 
والقطاع العام

تعد قيم البنك منطلقات للنمو 
واالستدامة وهنا تكمن أهمية االلتزام 

بها وحتمية تطويرها عبر مراحل 
مستوى القيمة التي نقدمها لعمالئنا 
ومستثمرينا وأصحاب المصالح األخرين

لقد تفوق البنك على معدل النمو في قطاع الخدمات 
المصرفية بالمملكة على مدار سنوات متتالية، من 

حيث نمو األصول والزيادة في قاعدة الودائع. ويعكس 
ذلك نجاح البنك في تعزيز انتشاره ضمن أبرز شرائح 

القطاع، ومنها خدمات سداد المديونية وتمويل 
األفراد والتمويل العقاري وتمويل الشركات. كما تدل 

انتشار واسع في قطاع الخدمات 
المصرفية اإلسالمية بالمملكة
من خالل توفير خدمات متميزة 

تقوم على الحلول المتخصصة، نجح 
البنك في تعزيز مكانته كمؤسسة 

رائدة في تقديم الحلول المصرفية 
اإلسالمية

تنويع قطاعات األعمال الرئيسة 
والمنتجات والخدمات

تمثل الجهود المستمرة في تحفيز 
النمو واالبتكار حجر األساس لنجاح 

البنك

خدمة عمالء استثنائية
يعتبر التركيز على متطلبات العمالء 

جزًءا ال يتجزأ من رسالة البنك  
وثقافته . ويحرص البنك باستمرار 
على االستثمار في سبيل تحسين 

تجربة العمالء

فريق العمل
يعتبر سفراء وسفيرات البنك  

أهم موارده، فهم العامل األبرز 
لتحقيق النمو. ويتيح البنك لسفرائه 

تحقيق التقدم الوظيفي والكفاءة 
التشغيلية من خالل برامج التدريب 

والتطوير

الكفاءة التشغيلية
تعتبر الكفاءة العالية في مختلف 

مجاالت العمل المحور األساس الذي 
تقوم عليه استراتيجية البنك

لخلق القيمةعوامل تمّيز البنك 

النهج المتبع

اتخاذ القرارات المدروسة 
بعناية والقائمة على إدارة 

المخاطر

التركيز على متطلبات 
العمالء

منتجات وخدمات مبتكرة 
مصممة خصيًصا لتلبية 

احتياجات العمالء

التركيز على الجودة 
والكفاءة 

يوّظف البنك  خبراته 
التخاذ قرارات فردية 

تحقق التوازن بين 
مستوى المخاطر وحجم 

العوائد من جهة، 
واحتياجات العمالء من 

جهة أخرى

يتم توظيفها في كافة 
مجموعات وقطاعات األعمال 

هذه النتائج على قابلية البنك على توظيف قدراته 
االستثمارية وزيادة حصته السوقية، من خالل توافق 
أهدافه مع متطلبات وتوقعات العمالء. تعاون البنك 

الوثيق مع الهيئات الحكومية بهدف تحسين جودة حياة 
أفراد المجتمع من العمالء وأصحاب األعمال على حد 

سواء، من مختلف الفئات والمستويات.

مجموعة 
مصرفية 
الشركات

مجموعة 
مصرفية األفراد

قطاع إنجاز

قطاع الخزينة

قيمة للمساهمين
يواصل البنك تحقيق عوائد 

للمساهمين وقيمة للمستثمرين 
على المدى الطويل.

عالقات طويلة األجل مع الجهات 
من أصحاب المصالح

ساهم التزام البنك الراسخ 
والمتواصل تجاه عمالؤه في 

جعل البنك جزًءا من مسيرتهم 
الشخصية والعملية.

تفعيل مشاركة السفراء/
السفيرات

نجح البنك في تفعيل التواصل 
والمشاركة مع سفراء وسفيرات 
البنك وتطوير فريق عمل يتمتع 

بالدافعية والقدرات المتميزة.

الحسابات البنكية
سداد المديونية
التمويل العقاري
تمويل السيارات
البطاقات البنكية

الخدمات اإللكترونية
الوكيل المصرفي

إنجاز إيزي، إنجاز 
سويفت

التحويالت المالية
المشغلون

خدمات حسابات 
الشركات

حلول التمويل
إدارة النقد

التمويل التجاري

التداول، سوق المال، 
صرف العمالت 

األجنبية، المشتقات 
المالية، خدمات الخزينة 

األخرى

تطوير قيم البنك 

ترتكز هذه القيم على أسس اإلدارة المتميزة للمخاطر، وأفضل ممارسات الحوكمة، وثقافة العمل اإليجابية

آليات إيصال القيمة إلى أصحاب المصالح وتطويرها

من خالل 
القنوات 

المباشرة/غير 
المباشرة لصالح العمالء 

لتسهيل تقديم 
المنتجات والخدمات
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أظهرت النتائج المالية السنوية لبنك البالد للسنة 
المنتهية في 31-12-2019م، نموًا مستمر لألرباح نتيجة 

النمو في كافة أنشطة البنك حيث ارتفع صافي دخل 
البنك قبل الزكاة بنسبة 25٪ ليصل إلى 1,387 مليون 
ريال سعودي مقارنًة بـ 1,110.5 مليون ريال سعودي 

للفترة المماثلة من العام السابق. 

كما بلغ معدل كفاية رأس المال للركيزة األولى بنهاية عام 2019م 
نسبة 17.5٪. وحقق البنك بعد خصم الزكاة عائدًا على متوسط 
الموجودات بلغ حوالي 1.6٪ في حين بلغ العائد على متوسط 

حقوق المساهمين 14.4٪ وبلغت ربحية السهم 1.67 ريال سعودي 
للسهم الواحد.

وتمكن البنك من تحقيق نتائج مالية وتشغيلية إيجابية ونموا ً خالل 
العام 2019م، إذ حقق معدالت نمو  فاقت األهداف الموضوعة 

وذلك بفضل الله ثم بفضل سياسات البنك واستراتيجيات العمل 
التي تم تنفيذها خالل هذا العام.

ملخص األداء المالي

وفي جانب األصول ارتفع صافي التمويل إلى 59,363 مليون 
ريال سعودي، بزيادة قدرها 17٪ ونمت االستثمارات لتصل إلى 

10,987 مليون ريال سعودي بزيادة قدرها 70٪ مقارنة بالفترة 

المماثلة من العام السابق، مما أدى الى النمو في إجمالي 
موجودات البنك بنسبة 17٪ ليصل إلى 86,075 مليون ريال 

سعودي. 

وفي جانب المطلوبات ارتفعت الودائع لتصل إلى 66,798 مليون 
ريال سعودي بنسبة قدرها 17٪ مقارنة بالفترة المماثلة من العام 
السابق. وقد بلغ إجمالي حقوق الملكية مبلغ 9,426 مليون ريال 

سعودي بارتفاع قدره 1,593 مليون ريـال سعودي بنسبة ٪20 

بنهاية ديسمبر 2019م مقابل 7,833 مليون ريال سعودي بنهاية 
ديسمبر 2018م، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع صافي 

دخل البنك. وبلغ عدد األسهم العادية المصدرة 750 مليون سهم.

واصل البنك تحقيق مستوى متزايد من اإليرادات والتي شهدت 
ارتفاعا على أساس إجمالي الدخل التشغيلي الذي بلغ 3,945 

مليون ريال سعودي بنسبة ارتفاع قدرها 15٪، والذي نتج بشكل 
أساس عن ارتفاع إيرادات التمويل واالستثمار. بالمقابل ارتفع 

اجمالي مصاريف العمليات بنسبة 11٪ لتبلغ 2,559 مليون ريال 
سعودي نتيجة للزيادة في االستهالكات ومصاريف عمومية وإدارية 

أخرى وكذلك في رواتب ومزايا الموظفين.

حقق البنك صافي ربح بعد خصم الزكاة للعام 2019م مبلغ بنحو 
1,243.7 مليون ريال سعودي مقارنة بصافي ربح بنحو 612.7 

مليون ريـال للفترة المماثلة من العام السابق 2018م، بنسبة ارتفاع 
قدرها 103٪، علمًا بأن عام 2019م قد شهد تغيير في السياسة 
المحاسبية الخاصة بالزكاة حيث قام البنك بإثبات الزكاة في قائمة 

الدخل للعام 2019م وتعديل القوائم المالية للعام 2018م. إذ 
كان في السابق يتم اثبات الزكاة في قائمة التغيرات في حقوق 

المساهمين. كما تضمنت قائمة الدخل المعدلة للعام 2018م األثر 
الناتج عن قيام البنك باالتفاق مع الهيئة العامة للزكاة والدخل على 

تسوية المطالبات الزكوية للسنوات المالية السابقة من 2006م 
وحتى نهاية السنة المالية 2017م بمبلغ 393 مليون ريال سعودي 
باإلضافة الى زكاة العام 2018م بمبلغ 105 مليون ريال سعودي. 
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يمارس بنك البالد نشاط 
الخدمات المصرفية لألفراد 

والخدمات المصرفية 
للشركات وخدمات الخزينة 

وخدمات االستثمار 
والوساطة.

مجموعة مصرفية األفراد 
مسبوقة  غير  مالية  نتائج  البنك  حقق 

أحجام  حيث شهدت  2019م،  عام  خالل 
التمويل  و  األفراد  تمويل  محافظ 

مقارنة  ارتفاعا  واإليداعات  العقاري 
2018م. بعام 

وحقق البنك عدًدا من اإلنجازات الهامة نتيجة زيادة توجهه نحو 
القنوات الرقمية لتقديم الخدمات المصرفية لألفراد. ونما حجم 

المعامالت المصرفية عبر تطبيق البنك بنسبة 53٪ نتيجة تحديث 
التطبيق، مما أدى إلى انخفاض في حجم المعامالت المباشرة 

في الفروع. وأتاح ذلك لموظفي الفروع زيادة التركيز على تعزيز 
تواصلهم مع العمالء. وكان البنك أول بنك في المملكة – 

والمنطقة ككل – يطرح خدمة فتح الحسابات البنكية رقمًيا عبر 
موقعه اإللكتروني، دون الحاجة لزيارة الفرع أو تقديم الوثائق 
الورقية. كما أطلق البنك بطاقة البالد الرقمية، وهي بطاقة 

مدفوعة مسبًقا تتيح للعمالء التسوق عبر اإلنترنت بسهولة وأمان.

وطرح البنك عدًدا من الخدمات والمنتجات الجديدة خالل عام 
 .Apple Pay 2019م، منها خدمة مدى للدفع السريع، وخدمة

كما تم إطالق تصميم حصري لليوم الوطني على بطاقات مدى 
والبطاقات المدفوعة مسبًقا.

تم خالل عام 2019م زيادة إصدار البطاقات البنكية بنسبة 17٪ مقارنة 
بالعام السابق. كما تمت إضافة مايزيد عن 8 االف نقطة بيع لدى منافذ 

تجارية وبذلك يتجاوزعدد أجهزة نقاط البيع حاجز 20 الف جهاز.

لدى البنك سادس أكبر شبكة فروع ممتدة نحو ارجاء المملكة 
وقد بدأ العمل في برنامج إلعادة تصميم هذه الشبكة خالل عام 

2019م، بما يتيح توفير تجربة عمالء أفضل. وتضمنت هذه الجهود  
تخصيص مباٍن مستقلة للفروع، والتوسع في توفير الخدمات على 

مدار الساعة طيلة أيام األسبوع.

بحسب رؤية  2030 تخطط حكومة المملكة لتوسيع نطاق المشاريع 
اإلسكانية في أنحاء المملكة خالل السنوات المقبلة، وبنسبة تصل 

إلى 400٪. واستجابة لذلك  أولى البنك أهمية قصوى لمنتجات 
التمويل العقاري، وبالشراكة اإلستراتيجية مع وزارة اإلسكان 

والصندوق العقاري، سجلت منتجات البنك في هذا المجال نمًوا 
ملحوًظا في الحصة السوقية خالل هذا العام، كما حققت باقات 

التمويل العقاري على المخطط إقبااًل كبيًرا. 

شبكة الفروع
تتكون شبكة فروع البنك من 110 فرًعا في أنحاء المملكة تشمل 

33 قسمًا مخصًصا للسيدات و5 مراكز للخدمة الذاتية. شهد البنك 
خالل عام 2019م نمًوا في استخدام قنوات الخدمات المتنقلة 

والرقمية. وتضم شبكة فروع البنك حالًيا خمسة مراكز مبيعات )في 
الرياض وجدة والظهران والجبيل والخرج(، باإلضافة إلى خدمات 
متخصصة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة يتم تقديمها 
لدى 10 من فروع البنك وعبر خدمات البنك المصرفية الهاتفية 
للشركات. وباإلضافة إلى شبكة الفروع فقد سجل البنك نمًوا 

سريًعا في عدد وانتشار مراكز "إنجاز" ليصبح مجموعها 179 مركزًا 
وبلغ مجموع أجهزة الخدمة الذاتية التابعة إلنجاز 94 جهاًزا. وبلغ عدد 

أجهزة الصراف اآللي التابعة للبنك بتاريخ 31 ديسمبر 2019م ما 
مجموعه 970 جهاز في أنحاء المملكة. 

قطاع إنجاز
هو ذراع الحواالت المالية في البنك، والذي يقدم خدماته من 

خالل شبكة واسعة من المراكز المنتشرة بمختلف مناطق المملكة 
والمنافذ الحيوية، باإلضافة إلى إطالقه لقنوات التحويل 

اإللكترونية المتنوعة والتي تشمل تطبيق الجوال وكذلك موقع 
البنك على األنترنت باإلضافة إلى شبكة كبيرة من أجهزة الصراف 

اآللي، وأيضا من خالل أجهزة الخدمة الذاتية الرائدة بالسوق 
السعودي والتي تضم جهاز الكيوسك وجهاز نقاط البيع للحواالت، 

حيث تم تركيبها في مواقع خارجية لدى كبار العمالء من شركات 
عمالية وصناعية وزراعية ومستشفيات وخالفه مما ساهم ذلك 
في زيادة شبكة إنجاز وانتشارها، وتحقيق استراتيجية إنجاز في 

توفير خدماته في أي وقت ومن أي مكان ولجميع الشرائح، وبما 
يتوافق مع رؤية المملكة في التحول الرقمي وتقليل التعامل 
النقدي، كما ساهم إنجاز في رفع جودة الخدمة ورضا العمالء 

من خالل إطالق خدمة الحواالت اللحظية وتسليمها للمستفيد 
في ثواني معدودة باإلضافة إلى شراكته اإلستراتيجية مع شركة 
ويسترن يونيون والممتدة منذ حوالي 15 عام حيث يعتبر إنجاز من 

أكبر وكالء ويسترن يونيون بالعالم من حيث حجم العمليات، وكذلك 
الشراكة مع شركة ترانسفاست لتحويل األموال، مما أتاح تحويل 
األموال إلى أكثر من 200 دولة حول العالم وفي حوالي مليون 
موقع، مما عزز ذلك في متانة وقوة إنجاز في سوق الحواالت 

السعودي وحافظ على امتالكه ألعلى حصة سوقية.

مجموعة مصرفية الشركات
حققت اعمال البنك في مجال الخدمات المصرفية للشركات صافي 
أرباح قبل الزكاة بنسبة 27٪ من صافي أرباح البنك قبل الزكاة خالل 
عام 2019م، حيث بلغ صافي اإليرادات 373 مليون ريال سعودي. 

وارتفع إجمالي األتعاب بنسبة بسيطة مقارنة بعام 2018م ليبلغ 
135 مليون ريال سعودي.

االستراتيجيات االساسية التي تم وضعها من قبل إدارة مجموعة 
مصرفية الشركات خالل العام المنصرم تعتمد على إعادة التنظيم 
وتحسين كفاءة األداء وذلك بتفعيل الالمركزية في أدارة االعمال 
بغرض تحسين خط سير العمل ورفع جودة األداء وسرعة اإلنجاز، 
ولذلك تم دمج وحدة التحليل االئتماني مع وحدات األعمال في 

المناطق بشكل مباشر ونقل المهام اإلدارية واإلشرافية عليها إلى 
مدراء المناطق في المجموعة المصرفية للشركات.

كان التنوع عنصرًا أساسيَا لدعم استراتيجيات المجموعة المصرفية 
للشركات، تماشيا مع أهداف زيادة النمو وايجاد طرق مختلفة 
لزيادة اإليرادات. ومن هذا المنطلق تم استقطاب عمالء جدد 
لقائمة مصرفية الشركات لزيادة التنوع ودعم النمو للمحفظة 

التمويلية، كما كان هناك مساهمه فعالة من إدارة المؤسسات 
المالية والتمويل المتخصص خالل العام حيث انها ساهمت في 

نمو األصول الممولة. باإلضافة الى ذلك أرتفع التعامل من خالل 
عمليات التجارة للعام 2019م الى ما يقارب 12 مليار ريال سعودي 

بنسبة نمو تصل إلى 40٪ مقارنة بعام 2018م، حيث مهد ذلك 
لزيادة الدخل من االعمال الغير ممولة والبنوك المراسلة.

تندرج خدمات تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمتناهية 
الصغر ضمن الخدمات المقدمة لدى المجموعة المصرفية 

للشركات. وقد أولى البنك أهمية كبرى لهذا الجانب نظرًا ألهمية 
القطاع ومساهمته لرؤية المملكة 2030 )كرفع الناتج المحلي بنسبة 

تتراوح بين 20 - 35٪( فكان لدى البنك تركيز قوي لهذه الشريحة من 
االعمال. حيث نمت المحفظة التمويلية لهذه الشريحة خالل العام 

2019م بشكل كبير ويعود ذلك للمنتجات التمويلية المصممة 
خصيصا لهذه الشريحة. كما يحتل البنك المرتبة الخامسة من حيث 
التنفيذ لبرنامج تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة المتناهية 

الصغر "كفالة" وهي في نمو مستمر، ولمصرفية الشركات 
خطط لتكثيف االستثمار في تطوير هذا القطاع بشكل كبير وذلك 

بتقديم تكنولوجيات متقدمة للتأكد من ان جودة المنتجات والخدمات 
المقدمة تناسب احتياجات هذه الشريحة من العمالء. كما انه في 

عام 2019 م قام البنك بتوقيع العديد من االتفاقيات مع عدد 
من الجهات الحكومية التي تدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة 

والمتناهية الصغر لخدمة احتياجات العمالء المستفيدين من 
البرنامج ولدعم إنجازات واهداف رؤية المملكة 2030.  

ملخص العمليات التشغيلية
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تحسين معدل استقطاب العمالء واالحتفاظ بهم  .3
توسيع قاعدة العمالء وتعزيز والئهم

خفض التكلفة وزيادة األرباح  .4
رفع مستوى الكفاءة وزيادة الدخل

تحسين تجربة العمالء  .5
توفير تجربة مّتسقة وانسيابية لعمالء البنك

وقد نجح البنك في تطوير حزمة متنوعة من الحلول المبتكرة التي 
تشمل كافة مجاالت األعمال فيه. وفيما يلي عرض موجز ألبرز 

إنجازات البنك في إطار جهود التحول الرقمي: 

أول بنك في المملكة ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي   .1
يطرح خدمة فتح الحسابات الجارية للمنشآت رقمًيا.

توفير طلبات االكتتاب العام بأسهم شركة أرامكو عبر كافة   .2
القنوات الرقمية )طلبات اكتتاب العمالء، إضافة المستفيدين، 

الحصول على التسهيالت(
طرح تطبيق األجهزة الذكية لعمالء مراكز "إنجاز"، والقائم على   .3
مدفوعات التجارة اإللكترونية )باستخدام بطاقة مدى(، وتوفيره 

بثماني لغات مختلفة
توفير خدمات دفع تحويالت "إنجاز" عبر أجهزة الصّراف اآللي   .4

Apple Payو Pay باستخدام بطاقات مدى، وخدمات مدى
إتاحة خدمة Apple Pay للعمالء  .5

خدمة التعليمات الصوتية عبر أجهزة الصراف اآللي لتلبية   .6
احتياجات العمالء من ذوي اإلعاقة البصرية

وساهم طرح الحلول الجديدة خالل عام 2019م، في إطار مسيرة 
البنك نحو التحول الرقمي، إلى تحقيق اإلنجازات اآلتية: 

شركة البالد لالستثمار ) البالد المالّية(
كان عام 2019م عاًما حافاًل باإلنجازات على جميع المستويات 

بالنسبة للبالد المالّية، حيث سجلت الشركة نتائج قوية ساهمت في 
تعزيز مكانتها في سوق شركات االستثمار بالمملكة. كما كان لهذا 
األداء المتميز أثر إيجابي ملموس على قوائمها المالية، وساهم 

في تعزيز انتشار عالمتها التجارية في أوساط المستثمرين. 

أطلقت "البالد المالية" مجموعة من المبادرات خالل هذا 
العام، هدفت إلى إثراء تجربة العمالء من خالل طرح منتجات 

استثمار مبتكرة مصّممة لتلبية احتياجات المستثمرين من األفراد 
والمؤسسات، وبما ينسجم مع أهدافهم االستثمارية.

وفي إطار سعيها لتنويع الخيارات االستثمارية، أطلقت الشركة 
مجموعة من صناديق االستثمار الجديدة والمبتكرة التي ساهمت 

في نمو حجم األصول المدارة، كما دعمت خدمات تداول الصكوك، 
عالوة على طرح أدوات جديدة للدخل الثابت. 

وواصلت "البالد المالية" جهود التوسع في خدمات حفظ األوراق 
المالية، لتصبح أحد الالعبين األساسيين في هذا المجال. كما 

أطلقت منصة جديدة كلًيا لتداول األوراق المالية كان لها دور 
ملموس في دعم نمو إيراداتها خالل عام 2019م. 

وعلى صعيد األرقام والنتائج، ارتفع صافي األرباح بنسبة 
21٪ - قبل خصم الزكاة – مقارنة بصافي األرباح لعام 2018م، 

وتفوق أداء الشركة على أداء منافسيها في نفس المجال على 
مستوى المملكة من حيث النمو. وارتفع حجم األصول المدارة في 
الصناديق العامة والمحافظ االستثمارية الخاصة بنسبة 94٪ و٪57 

سنوًيا، على التوالي، و35٪ في الصناديق العقارية. 

قطاع الخزينة
هدفت استراتيجية قطاع الخزينة خالل عام 2019م إلى دعم 

صافي أرباح البنك عبر األنشطة التشغيلية واالستثمارية، 
باإلضافة إلى تمديد فترة عمر محفظة استثمارات البنك بحيث 

يتجاوز تأثير التغيرات قصيرة األمد على صعيد منحنى أسعار 
الفائدة والدورة االقتصادية. 

ونجح قطاع الخزينة في تحقيق نتائج مميزة خالل عام 2019م، 
وساهمت بشكل ملموس في تعزيز صافي أرباح البنك من خالل 

توسيع وتنويع محفظة االستثمارات، تقديم منتجات جديدة، 
والتركيز على العميل وهو ما ساعد في تجاوز تأثير التغيرات قصيرة 

األمد على صعيد منحنى أسعار الفائدة والدورة االقتصادية. 

بلغ صافي ربح البنك قبل الزكاة من قطاع الخزينة ما قيمته 349 
مليون ريال سعودي، بنسبة زيادة قدرها 12٪ مقارنة بالعام 

السابق. وحقق سجل الصكوك نمًوا متسارًعا بنسبة ٪91 )8,372 
مليون ريال سعودي، مقارنة بعام 2018م البالغ قيمته 4,391 

مليون ريال سعودي(. ويعزى هذا النمو بشكل أساسي إلى برنامج 
الحكومة لزيادة إصدار الدين العام بهدف تعويض انخفاض عوائد 

سوق منتجات الطاقة. 

ومن أبرز اإلنجازات على صعيد خدمات الخزينة إطالق منتج "الوعد" 
لعقود العمالت اآلجلة، والذي يتيح للعمالء التحوط  من مخاطر 
تذبذب العمالت األجنبية من خالل مشتقات مالية متوافقة مع 

أحكام الشريعة اإلسالمية. من جهة أخرى، تم تحديد األهداف 
المطلوب تحقيقها من قطاع الخزينة على المدى الطويل، بهدف 
المساهمة في تعزيز مصادر اإليرادات مستقباًل. وقد نجح فريق 

العمل في قطاع الخزينة في توسيع وتعزيز العالقات مع البنوك 
الخارجية ومع المستثمرين العالميين وبكل تأكيد مع عمالء البنك، 
في إطار الجهود الرامية لدعم نمو البنك وتعزيز عالمته التجارية. 

التطور التقني الرقمي 
يمثل التطور الرقمي عاماًل رئيسًيا للنجاح، في ظل التطورات التقنية 
المتسارعة التي يشهدها قطاع الخدمات المصرفية محلًيا ودولًيا. إذ 
تبرز الحاجة في يومنا الحاضر إلى توافر الخدمات المصرفية في كل 
وقت وكل مكان. ويتطلب ذلك طرح حلول مبتكرة ومرنة وآمنة تلبي 

احتياجات العمالء وتوقعاتهم، التي ارتفعت مع ارتفاع معرفتهم 
وخبرتهم بالحلول التقنية وفوائد استخدامها، وقدرتها على تحسين 

تجربة العمالء. ينطوي مجال الخدمات المصرفية الرقمية على 
العديد من فرص النمو والتطور للعمالء وكذلك للبنوك، كخفض 
التكاليف. كما تساعد منصات التسويق الرقمي والتخصص في 

الخدمات المقدمة على االطالع على آراء ومالحظات العمالء، مما 
يساعد على تحديد متطلبات الشرائح المستهدفة وتوفير الخدمات 

والمنتجات المطلوبة بشكل أفضل واتباع سياسة ديناميكية في 
التسعير وطرح باقات خدمات ومنتجات تلبي احتياجاتهم.

ويؤدي تحسين تجربة العمالء إلى رفع معدل االحتفاظ بهم 
وتعزيز والئهم للبنك وعالمته التجارية. ومن شأن التحول الرقمي 

أن يساهم أيًضا في رفع معدالت استقطاب العمالء، ودعم 
انتقال المعامالت المصرفية المباشرة في الفروع إلى المنصة 

اإللكترونية، مما يؤدي بدوره إلى خفض النفقات التشغيلية. 
ويسعى البنك من خالل رحلته نحو التحول الرقمي إلى تحقيق 

األهداف الخمسة التالية: 

أن يصبح البنك الرقمي المبتكر الرائد  .1
طرح خدمات رقمية جديدة وتوظيف المنّصات القائمة لتفعيل 

مشاركة العمالء بأسلوب مختلف
تبني التوجه الرقمي كأحد القيم األساسية  .2

بحيث تصبح الممارسات الرقمية محور ثقافة بنك البالد 
ومنتجاته وخدماته

ارتفاع تسجيل العمالء عبر 
القنوات الرقمية بنسبة

٪70
ارتفاع الحجم السنوي للتعامالت 

البنكية عبر اإلنترنت بنسبة

٪14.1

فتح ٪49
من إجمالي الحسابات البنكية 

رقمًيا

إتمام ٪96.5
من طلبات االكتتاب العام بأسهم 

شركة أرامكو السعودية عبر 
قنوات رقمية

ارتفاع الحجم السنوي للتعامالت البنكية 
عبر تطبيقات األجهزة الذكية بنسبة

٪53

33 بنـــــــك البــــــــالد

المراجعة االستراتيجية    إدارة البنك والحوكمة    القوائم المالية

التقرير السنوي 2019م32



وفي إطار مبادرتها الرامية للمساهمة في تحقيق أهداف رؤية 
المملكة 2030، بدأت "البالد المالية" بخلق فرص استثمارية جديدة 

في مجال حقوق الملكية الخاصة عن طريق تأسيس "صندوق 
نساند"، وهو صندوق بقيمة 100 مليون ريال سعودي برعاية 

نخبة من الشركاء االستراتيجيين والمعروفين، منهم وحدة المحتوى 
المحلي وتطوير األعمال بمجموعة "سابك"، والشركة السعودية 

لالستثمار الجريء. 

وعلى صعيد الشراكات العالمية والحرص على االستفادة من 
الخبرات العالمية، وقعت الشركة اتفاقية شراكة استراتيجية مع 

"أبيكس إنترناشونال"، تقوم بموجبها بتقديم مجموعة من 
الخدمات اإلدارية للصناديق االستثمارية، حيث ستقوم البالد بدور 

المدير والوكيل بينما ستوفر "أبيكس إنترناشونال" الدعم من خالل 
نقل الخدمات المحاسبية للبالد المالية. 

في قطاع الصناديق العامة، حصلت "البالد المالية" على موافقة 
هيئة السوق المالية المتعلقة بإطالق ثالثة صناديق لالستثمارات 

العامة هي صندوق البالد األمين ألسهم األسواق الناشئة، 
وصندوق البالد المتداول للصكوك السيادية السعودية – وهو 
األول من نوعه في المملكة – عالوة على إطالق أول صندوق 
وقفي ُيدار من قبل الشركة بالتعاون مع جمعية إنسان لرعاية 

األيتام، حمل اسم صندوق إنسان االستثماري الوقفي. كما طرحت 
الشركة فرصة استثمارية أخرى تمثلت في إطالق صندوق البالد 

للمرابحة بالدوالر األمريكي، ويندرج تحت فئة صناديق أسواق النقد 
العامة ويمتاز بانخفاض نسبة المخاطر.  

واختتمت "البالد المالية" عام 2019م بحصولها على ثالث جوائز 
دولية من CPI Financial، سلطت الضوء على مكانة الشركة 

وقدرتها على تطوير منتجات وخدمات عصرية مبتكرة تساهم في 
دعم وتحسين قطاع االستثمار بالمملكة. وهذه الجوائز هي "جائزة 
أفضل صندوق استثماري" عن صندوق البالد المتداول للصكوك 

السيادية السعودية، و"جائزة أفضل مزود لحلول الوساطة في 
الشرق األوسط"، وجائزة "أفضل صفقة لسوق رأس المال في 
الشرق األوسط"، وذلك عن صفقة االستحواذ على مشروع "ذا 

ووك" من قبل صندوق القرية الطبية.

35 بنـــــــك البــــــــالد

المراجعة االستراتيجية    إدارة البنك والحوكمة    القوائم المالية

التقرير السنوي 2019م34



واصلت أسعار النفط 
تذبذبها مما فرض تحديات 

كبيرة على جهود وضع 
الميزانية الحكومية في عام 

2019م. 

حيث انخفض سعر برميل نفط برنت إلى 55 دوالر أمريكي في 
شهر ديسمبر 2018م، ثم ارتفع إلى 75 دوالر أمريكي في شهر 

أبريل 2019م، فيما تراوح سعره بين 60 و66 دوالر أمريكي مع 
نهاية العام. وأدى خفض المملكة إلنتاجها النفطي في عام 

2019م، في إطار اتفاقية تجّمع أوبك بلس، إلى تراجع ملموس 
في إجمالي الناتج المحلي لتصل توقعات النمو السنوي إلى ٪0.2 

في 2019م )مقارنة بتوقعات بنسبة 2.9٪ في عام 2018م(. 

من جهة أخرى، شّكل القطاع غير النفطي دعًما ملموًسا بنسبة 
تقارب 2.9٪، مستفيًدا من الدعم المتمثل في اإلنفاق الحكومي. 

وارتفع العجز المالي لتصل التوقعات إلى 6.5٪ من إجمالي الناتج 
المحلي في عام 2019م، مقارنة بتوقعات بنسبة 5.9٪ في عام 

2018م، وذلك في ظل ارتفاع اإلنفاق وتجاوز الميزانية المحددة له، 
في تأثير معاكس الرتفاع اإليرادات غير النفطية. 

إال أن التداعيات االقتصادية، المتمثلة في التوترات الجيوسياسية 
وخروج بريطانيا من االتحاد األوروبي وتهديدات الحرب التجارية، 

بقيت محدودة التأثير، حيث عكس بيع المستثمرين األجانب 
لحصصهم في األسهم توجًها مؤقًتا، واستمر اإلقبال القوي على 

االستثمار في إصدارات السندات السعودية. 

رسمت ميزانية عام 2019م مساًرا موحًدا على المدى المتوسط 
هدف إلى تحقيق استقرار الميزانية في عام 2023م. وبحسب 

صندوق النقد الدولي، تشير توقعات نمو إجمالي الناتج المحلي 
في المملكة إلى ارتفاع بنسبة 2.2٪ في عام 2021م في 

ظل التراجع عن خفض اإلنتاج النفطي وتحقيق أرباح ناتجة عن 
اإلصالحات الرامية لتنويع مصادر االقتصاد. كما يتوّقع أن يؤدي 

ترأس السعودية لقمة العشرين في عام 2020م إلى تحفيز مزيد 
من التقدم على صعيد اإلصالحات الهيكلية. 

ومن المتوقع أن يرتفع فائض الحساب الجاري للمملكة في مقابل 
انكماش الفائض التجاري على خلفية انخفاض عوائد صادرات 
النفط وارتفاع اإلقبال من القطاع الخاص، عالوة على واردات 

البنية التحتية المتعلقة برؤية المملكة 2030. كما يتوّقع أن يؤدي 
ترأس السعودية لقمة العشرين في عام 2020م إلى تحفيز مزيد 
من التقدم على صعيد اإلصالحات الهيكلية. ويبقى الترويج لنمو 

القطاعات غير النفطية وتوفير فرص العمل للمواطنين السعوديين 
من أهم التحديات التي تواجه سوق المملكة. كما تبرز الحاجة لضبط 

األوضاع المالية بهدف تقليل جوانب الضعف في التوقعات 
االقتصادية للسعودية. 

ومن المتوقع أن يساهم نظام المشتريات الحكومية، الذي بدأ 
تطبيقه مؤخًرا، واإلصالحات المرافقة له، في تحسين كفاءة 

اإلنفاق الحكومي وخفض مخاطر الفساد. ومن جهة أخرى، فإن 
رسملة وسيولة النظام المصرفي في المملكة تشّكل منصة قوية 

لدعم إمكانيات النمو االقتصادي المتاحة. وقد أثمرت إصالحات 
سوق رأس المال عن انضمام المملكة إلى مؤشرات أسواق 

األسهم والسندات العالمية. واشتملت اإلصالحات المالية على 
خفض عتبة التسجيل لضريبة القيمة المضافة، وتعديل أسعار 
البنزين على أساس ربع سنوي، وتعزيز الشفافية المالية. كما 

تواصلت اإلصالحات التي استهدفت أسواق رأس المال وإطار 
العمل القانوني وبيئة تنفيذ األعمال وقطاع المنشآت الصغيرة 

والمتوسطة. 

تملك البنوك في المملكة فرصة كبيرة لتطوير أعمالها في مجال 
الخدمات المصرفية لألفراد. ففي نهاية عام 2018م، أجرت شركة 

Bain & Company استطالًعا للرأي شمل أكثر من 150,000 
متعامل في 29 دولة )منهم حوالي 2,000 متعامل في المملكة(. 
وأظهرت نتائج االستطالع إمكانيات واسعة للنمو في مجال تقديم 

الخدمات الرقمية بسوق المملكة. كما أثبت االستطالع أن قطاع 
البنوك بالسعودية يملك واحًدا من أقل نسب العمالء الرقميين 

بشكل أساسي )وهم العمالء الذين ينفذون أكثر من نصف 
معامالتهم البنكية عبر اإلنترنت أو عبر خدمات الهواتف النقالة(. 

وأظهر التقرير أن العمالء الرقميين هم عادة أكثر والء للبنوك 
التي يتعاملون معها مقارنة بالعمالء التقليديين، إال ان أكثر من 

نصف عمالء البنوك السعوديين يستخدمون أحد حلول الدفع التي 
يقدمها طرف خارجي. وتشير هذه النتائج إلى وجود فرص هائلة 

يمكن للبنوك السعودية من خاللها تعزيز فعالية تواجدها وانتشارها 
في مجال الخدمات الرقمية التي يرغب العمالء باستخدامها. 

القطاع المالي والمصرفي والسوق
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رّكز القطاع خالل عام 
2019م على تحقيق 

كفاءة الميزانية من حيث 
الوصول إلى المستوى 

األمثل لعدد سفرائه 
ومن حيث التعويضات 

الممنوحة لهم. 
ويلعب مجلس سفراء وسفيرات البنك دوًرا هاًما في رفع كفاءة 

أداء الموظفين، حيث يساهم في رفع الروح المعنوية وتعزيز 
اإلنتاجية، باإلضافة إلى مساعدة الموظفين في مختلف األقسام 

على توظيف قيم البنك ضمن إجراءات العمل اليومية. كما نجح 

البنك في تعزيز مساهمة سفرائه خالل العام من خالل برامج 
التدريب والتوجيه. حيث حضر 3,598 سفير سفيرة برامج تدريبية 

متخصصة بلغ عددها 285 برنامج )بواقع 9,496 ساعة تدريب(، تم 
تنظيمها بالشراكة مع عدد من مراكز /شركات التدريب الرائدة. 

يضم المقر الرئيسي للبنك قاعة محاضرات شّكلت إضافة هامة 
متعددة االستخدامات. حيث أتاحت إطالق سلسلة من االجتماعات 

الشهرية وفعاليات الموظفين التي حاضر فيها عدد من الخبراء 
تضمنت مواضيع ذات أهمية للبنك ومنسوبيه. ومن هذه 

المواضيع التوازن بين العمل والحياة الشخصية، وهو أمر يلتزم 
البنك بالعمل على تحسينه بالنسبة لسفرائه. حيث يراقب البنك 
عدد ساعات العمل اإلضافي التي يتم تسجيلها ويسعى إليجاد 

طرق تضمن حصول السفراء والسفيرات على فرص كافية لتحقيق 
أهدافهم الشخصية وعدم تجاوز ساعات العمل للحد المعقول.  

كما طرح البنك برامج اعتماد ألهم الوظائف في شبكة فروعه، 
وبالتحديد لمناصب المدراء اإلقليميين ومدراء الفروع ومدراء 

عمليات الفروع ومدراء عالقات العمالء. وقّدمت برامج االعتماد 
هذه مواد تدريبية متقدمة تهدف إلى تطوير القدرات القيادية 

لشاغلي هذه المناصب، عالوة على صقل معارفهم واطالعهم 
على الجوانب والضوابط اإلجرائية المتعلقة بعملهم. وتهدف هذه 

البرامج إلى المساهمة بشكل فاعل في تحسين مستوى الخدمات 
التي يحظى بها عمالء البنك، وتوفير فرص التعاقب الوظيفي/

اإلداري لسفراء وسفيرات البنك. كما استثمر البنك بشكل كبير في 
تدريب الموظفين، باإلضافة إلى تسويق عالمة البنك عبر منصات 

التواصل االجتماعي، من خالل تسليط الضوء على مزايا العمل 
في البنك، وهو ما نتج عنه ارتفاع في عدد طلبات التوظيف. 

أطلق البنك خالل عام 2019م عدًدا من المبادرات والتحسينات 
فيما يتعلق بتعويضات وحوافز سفرائه انسجاًما مع المستويات 

المرجعية للسوق، وذلك لضمان الحفاظ على الميزة التنافسية 
للبنك كجهة توظيف مفّضلة لدى الباحثين عن عمل. 

رأس المال البشري
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 فلدى البنك ُأطر عمل لتحديد وقياس ومراقبة وإدارة المخاطر، 
وتشمل عملية إدارة المخاطر المصرفية أنواعًا مختلفة من المخاطر 
المصرفية مثل مخاطر االئتمان ومخاطر السيولة ومخاطر العمليات 

ومخاطر السوق. كما يراجع البنك بشكل دوري سياسات ونظم 
إدارة المخاطر لكي تتوائم مع المتغيرات في األسواق والمنتجات 

لتحقيق أفضل الممارسات المصرفية الدولية:

مخاطر االئتمان:  )1
تعد مخاطر االئتمان من أهم المخاطر التي يتحملها البنك،   
نظرا لتعرضه لمخاطر االئتمان من خالل أنشطته التمويلية 
واالستثمارية، وينقسم عمل مخاطر االئتمان إلى وحدات 

متعددة تعمل تحت منظومة واحدة وفقًا للسياسات 
واإلجراءات االئتمانية المعتمدة. 

قياس درجة المخاطر االئتمانية: أ . 
يعمل البنك على قياس درجة مخاطر االئتمان لغرض   

الوصول إلى أقصى درجة قياس كمية ونوعية لتحديد 
درجة المخاطر االئتمانية التي يتعرض لها البنك، 

ويستخدم البنك  نظام تقييم متطور معد للمساعدة في 
التقييم الداخلي لدرجة المخاطر االئتمانية لعمالء الشركات 

وعمالء المصرفية الخاصة وكذلك للمؤسسات المالية 
وذلك لقياس احتمالية التعثر، وحجم المبالغ المحتمل 

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

حيث يستخدم البنك نماذج تقييم خاصة بتقييم  عمالء 
المنشآت المتوسطة والصغيرة والعمالء ذوي المالءة 
المالية العالية بخالف النموذج المخصص لتقييم عمالء 
الشركات وذلك إلعطاء تقييم أكثر دقة وعدالة ، كما أن 

البنك قد شرع في تطبيق نظام لقياس تقييم درجة 
مخاطرة العمالء األفراد والذين يتم منحهم التمويل من 

خالل برامج تمويلية معتمدة . 

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

دراسات تحليلية للبيانات المستقبلية لقياس إمكانية قدرة 
العميل على سداد االلتزامات التمويلية، وتتم الموافقة 
االئتمانية من خالل عدة لجان ائتمانية مكونة من أعضاء 

تنفيذيين في البنك أو من خالل لجان على مستوى 
مجلس اإلدارة وبما يتناسب مع درجة المخاطر االئتمانية 

والخسارة االئتمانية المحتملة وحجم التسهيالت االئتمانية 
لكل جهة صالحية. إضافة إلى ذلك يقوم البنك باستيفاء 

ضمانات مقابل  التسهيالت متى ما دعت الحاجة لذلك 
ويكون توجه البنك عادة إلى الضمانات القابلة للتسييل 

والتنفيذ بشكل اسرع ، حيث تتنوع أشكال الضمانات 
القائمة في البنك لقاء التسهيالت االئتمانية على سبيل 

المثال: الغطاء النقدي، الرهن على بعض االستثمارات 

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

المؤيد عن عوائد المشاريع في حال تمويل مشاريع 
محددة كذلك وجود كفالة مقابل  التسهيالت سواء 

كانت كفالة مالية أو شخصية أو كفالة طرف ثالث كما 
يتم استيفاء كفالة برنامج كفالة الداعم لتمويل المنشآت 

المتوسطة والصغيرة متى ما انطبقت شروط ومعايير 
البرنامج علمًا بأن منح التمويل الخاص باألفراد يكون بناء 

على أساس برامج تمويليه تتضمن معايير ائتمانية محددة 
إضافة إلى تحويل راتب العميل للبنك. كما يتم مراعاة 

العمل على عدم وجود تركز ائتماني بالمحفظة االئتمانية 
والتأكد من توافق حجم التعرض االئتماني مع الضوابط 

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

الرقابة والتقارير: ج . 
يتم اجراء مراجعة ائتمانية سنوية شاملة للوضع المالي   
واالئتماني لجميع العمالء الحاصلين على تمويل تجاري 
من خالل مصرفية الشركات والمصرفية الخاصة للتأكد 

من استمرار وضع نشاط العميل واحتياجه التمويلي 
وحسن سير العالقة االئتمانية باإلضافة للقيام بأعمال 
مراجعة تتضمن تقارير زيارات متكررة للعمالء على مدار 

العام.

يتم اعتبار وتصنيف عمالء الشركات الذين يحملون 
معدالت مخاطر ائتمانية مرتفعة ضمن قائمة العمالء 
الذين يحتاجون مراقبة خاصة حيث يتم مراقبة ومتابعة 

هذا التعرض االئتماني بشكل دقيق وحذر لتقليص هذا 
التعرض االئتماني بشكل سليم وذلك بشكل نصف 
سنوي، ويتم متابعة محفظة عمالء األفراد الحاصلين 
على تسهيالت ائتمانية ألغراض استهالكية وبطاقات 

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

 يقوم البنك باحتساب مخصصات ائتمانية في سجالت 
وقوائم البنك المالية وذلك وفقًا للمعايير المالية الدولية 

المتعارف عليها للحسابات المحتمل تحقيق خسائر منها 
وعند وجود مؤشرات تدل على وجوب القيام بعمل تلك 

المخصصات، والتي قد تؤثر على التدفقات النقدية 
المتوقعة من هذه األصول أو االستثمارات، كما يقوم 
البنك بإعداد تقرير شهري شامل لوضع محفظة البنك 

محتويًا على تحليل للتركزات االئتمانية ومقارنتها بالنسب 
المعتمدة وذلك للمراجعة واإلشراف من قبل اإلدارة 

العليا بالبنك

استمرت مجموعة إدارة 
المخاطر خالل العام 2019م 
في العمل بما يسهم في 
تحقيق الفعالية لنظام إدارة 

المخاطر وتطبيق أفضل 
الممارسات للتأكد من أن 

أنشطة األعمال المصرفية 
للبنك تحقق توازنًا مالئمًا 

بين العائد والمخاطر 
المتوقعة. 

قد يتعرض البنك خالل ممارسته ألنشطته إلى مخاطر حالية 
ومستقبلية، وهي جزء أساسي من طبيعة أعمال البنك، وتتم 

مراقبة وإدارة هذه المخاطر من خالل مجموعة إدارة المخاطر بالبنك 
المسئولة عن إدارة مخاطر االئتمان ومخاطر السوق ومخاطر 

العمليات ومكافحة مخاطر االحتيال وأمن المعلومات، وااللتزام 
بمتطلبات مؤسسة النقد العربي السعودي ولجنه بازل، وقد ورد 
وصف كامل لهذه المخاطر باإليضاحات المرفقة بالقوائم المالية 

الموحدة من 29 إلى 34 باعتبارها مكملة لتقرير مجلس اإلدارة. 
يتلخص اهمها فيما يلي:

استمرت مجموعة إدارة المخاطر خالل العام 2019م في العمل بما 
يسهم في تحقيق الفعالية لنظام إدارة المخاطر وتطبيق أفضل 

الممارسات للتأكد من أن أنشطة األعمال المصرفية للبنك تحقق 
توازنًا مالئمًا بين العائد والمخاطر المتوقعة. 

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

قياس ومراقبة المخاطر التي تتفق مع األنشطة المصرفية لضمان 
الحفاظ على مستوى مقبول لتلك المخاطر. كما أن وظيفة مجموعة 
إدارة المخاطر مستقلة ومنفصلة عن مجموعات وقطاعات األعمال 
بالبنك، وذلك بناًء على تعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي 

ومتطلبات لجنة بازل.

المخاطر الحالية والمستقبلية
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مخاطر السوق:  )2
تعتبر مخاطر السوق من المخاطر الرئيسية التي تتعرض له   

معظم أنشطة البنوك، حيث أن التذبذب في أسعار هوامش 
االرباح والعمالت يؤدي إلى نتائج ايجابية أو سلبية ينتج عنها 
ارباح أو خسائر للبنك، هذا باإلضافة إلى أن التغيير المفاجئ 

والمرتفع في أسعارها قد يؤثر على السيولة الموجودة 
لدى البنك وكذلك قدره البنك التمويلية. وتشتمل مخاطر 

السوق على عدة انواع من المخاطر الرئيسية التي يتعرض 
لها البنك وهي كالتالي: - مخاطر معدل العائد أو مخاطر 
معدل الربح: وتعرف مخاطر معدل العائد أو مخاطر معدل 

الربح بأنها التأثير المحتمل على ربحية البنك نتيجة التغيرات 
في اسعار العوائد في السوق، وغالبًا ما تحدث التغيرات في 
االسعار إما بسبب تحركات السوق عموما، أو بسبب المصدر 
/ اسباب معينة للمقترض. ومخاطر العمالت األجنبية: وهو 
الخطر الناتج عن تأثير التقلبات في أسعار الصرف للعمالت 
على مراكز العمالت الموجودة بالبنك. ومخاطر االستثمار 

في األسهم: وهي المخاطر الناتجة عن التقلبات في أسعار 
االسهم وبالتالي التأثير على ربحية البنك وحقوق المساهمين. 

وبشكل عام فإن الهدف من إدارة مخاطر السوق للبنك هو 
إدارة ومراقبة التعرض لمخاطر السوق بهدف زيادة العوائد 

ضمن حدود السياسات المعتمدة لمخاطر السوق ومستوى 
المخاطر المقبولة للبنك، وتنقسم مصادر التعرض لمخاطر 

السوق للبنك إلى: محافظ المتاجرة: وينشأ التعرض لمخاطر 
السوق في محفظة المتاجرة بالعمالت االجنبية بسبب تلبية 

متطلبات البنك وعمالئه من العمالت االجنبية. ومحافظ 
لغير اغراض المتاجرة: وينشأ التعرض لمخاطر السوق في 

المحافظ لغير اغراض المتاجرة في المقام االول بسبب عدم 
مطابقة الموجودات وتواريخ استحقاقها مع تواريخ استحقاق 
المطلوبات وتأثير التغير في االسعار مع تنفيذ عمليات إعادة 

االستثمار.

مخاطر السيولة:  )3
تعتبر مخاطر السيولة من أهم المخاطر التي قد يتعرض لها   
القطاع المصرفي بصفة عامة أو بنك معين بصفة خاصة، 

وتأخذ بعين االعتبار احتمالية عدم قدره البنك على تلبية 
متطلبات التمويل بتكلفة معقولة )مخاطر تمويل السيولة(، 

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

حوكمة مخاطر السوق ومخاطر السيولة:
تعمل إدارة مخاطر السوق على وضع الحدود والرقابة لمدى 

االلتزام بها وذلك من خالل تطبيق السياسات والحدود 
المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة، وتعتبر لجنة الموجودات 
والمطلوبات هي المسؤولة عن إدارة مخاطر السوق على 

المستوى االستراتيجي بموجب المهام والمسئوليات الموكلة 
لها. كما أنه يتم تعيين حدود المحافظ والمنتجات وأنواع 

المخاطر استنادًا إلى حجم السيولة في السوق والمخاطر 
االئتمانية المرتبطة بها وتحليل العمليات المنفذة والحد 

المستخدم من الحدود. 

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

مسئولة عن تطوير أساليب ومنهجيات إدارة مخاطر السوق 
في البنك وآليات القياس واالفتراضات السلوكية للسيولة 

واالستثمار، واالبالغ فورًا عن أي تجاوزات للحدود المقررة 
إلى اإلدارة العليا وفق آليات وإجراءات صارمة موافق عليها 
ومعتمدة من قبل مجلس اإلدارة، باإلضافة 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 مقبول من االصول القابلة للتسييل، باإلضافة 
إلى وضع عدد من السياسات والمعايير إلدارة مخاطر 

السيولة، فضاًل عن توفير خطة طوارئ بما يتماشى مع 
أفضل الممارسات الصادرة عن لجنة بازل فيما يتعلق بإدارة 

مخاطر السيولة. كما تتم مراجعة السياسات واإلجراءات 
الخاصة بإدارة مخاطر السيولة بشكل دوري وتخضع لموافقة 

لجنة الموجودات والمطلوبات ومجلس اإلدارة. كما توجد 
عناصر رقابة إضافية غالبًا ما تعمل على المحافظة على 

مستوى التعرض لمخاطر السوق ضمن مستويات مقبولة 
الجاهزية في حال وقوع احداث عكسية مثل ) اختبارات التحمل 

وإجراءات الموافقة على المنتجات الجديدة ( حيث يؤدى 
الحصول على نتائج اختبارات التحمل بشكل دوري إلى تحديد 

تأثير التغيرات في معدالت الربح و أسعار صرف العمالت 
األجنبية وعوامل المخاطر األخرى على الربحية وكفاية رأس 

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

المحتمل في حالة حدوث احداث استثنائية. وقد عملت 
مجموعة ادارة المخاطر خالل العام 2019م على تحسين إداء 

االنظمة التقنية التي تساعد في عملية قياس مخاطر السيولة 
وادارة الموجودات والمطلوبات واعداد الدراسات المتعلقة 
بذلك وكذلك التقارير واختبارات التحمل كجزء من المنظومة 

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

مخاطر العمليات:  )4
ُتعرف مخاطر العمليات بمخاطر الخسائر التي قد تنتج عن عدم   
كفاية أو فشل العمليات الداخلية أو األفراد أو النظم التقنية 
أو االحداث الخارجية ويشمل هذا التعريف المخاطر القانونية 

-ويستثنى منها المخاطر االستراتيجية ومخاطر السمعة-. 
فمخاطر العمليات هي مخاطر مالزمة ومتأصلة في جميع 

المنتجات واألنشطة والعمليات ونظم البنك التقنية، والتي 
تنتج عن عوامل داخلية بخالف مخاطر االئتمان ومخاطر السوق 
التي تنشأ من عوامل خارجية، ومراعاة لذلك، انتهج بنك البالد 
استراتيجية تعتمد على المشاركة الفعالة من االدارة التنفيذية 

في إدارة هذا النوع من المخاطر لما لها من تأثير على 
مختلف أنشطة البنك، حيث يسعى البنك باستمرار للعمل 

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

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

التعرف على مخاطر العمليات في المنتجات القائمة  ب . 
والجديدة وأنشطة وعمليات ونظم تقنية المعلومات من 
خالل استخدام أدوات إدارة مخاطر العمليات التالية: حصر 
الخسائر التشغيلية بهدف التعرف على الفجوات الرقابية 

التي أدت إلى تلك الخسائر والعمل على وضع االجراءات 

التصحيحية للحد من تكرار حدوثها مستقبال، وتقييم 
المخاطر المالزمة والمتأصلة في أنشطة البنك المختلفة 

والعناصر الرقابية الموجودة لمعالجة تلك المخاطر، 
وجمع مؤشرات المخاطر الرئيسية بهدف متابعة ومراقبة 

مستوى التعرض لمخاطر العمليات كوسيلة انذار أولي 
قبل حدوث الخطر.

المبادرة االستباقية من إدارة البنك في معالجة مخاطر  ج . 
العمليات.

التقييم المستقل والمستمر للعناصر الرقابية،  د . 
والسياسات، واإلجراءات وأداء أنشطة البنك.

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

تزويد اإلدارة التنفيذية ومجلس اإلدارة بالتقارير الدورية  و . 
عن نتائج تقييم المخاطر والخسائر التشغيلية التي تعرض 

لها البنك واالجراءات التصحيحية لها.

مخاطر االحتيال:  )5
تعد مخاطر االحتيال من المخاطر التشغيلية التي تتعرض لها   

المنشآت بما في ذلك المنشآت المصرفية، لذا استمر البنك 
في سعيه لتطبيق أفضل الممارسات والمتطلبات من الجهات 

الرقابية واإلشرافية للحد من تلك المخاطر. إذ عمل البنك 
على تطوير السياسات واالجراءات ذات العالقة وزيادة نشر 
الوعي بين موظفي وعمالء البنك بطرق وأساليب اكتشاف 

حاالت االحتيال، كما طبق البنك طرق للقياس والحد من 
مخاطر االحتيال من خالل تنفيذ تقييم لمخاطر االحتيال ووضع 
الضوابط الرقابية للفجوات بهدف الحد من حدوثها أو تكرارها، 

حيث ُيطَبق تقييم مخاطر االحتيال على المنتجات القائمة 
والجديدة. كما طور البنك آليات الرقابة على العمليات ووضع 

مؤشرات لفحص تلك العمليات وفق المعايير المعتمدة. 
كما استمر البنك في تطوير األنظمة الالزمة لزيادة فعالية 

المراقبة والمساعدة في كشف حاالت االحتيال وكذلك تحسين 
وسائل وقنوات اإلبالغ عن حاالت االحتيال أو االشتباه بها 

لموظفي وعمالء البنك وأصحاب المصالح األخرين بما يتوافق 
مع معايير وتعليمات الجهات الرقابية واالشرافية وضمن 

إستراتيجية البنك للحد من المخاطر وجعلها ضمن الهوامش 
المقبولة.  

مخاطر أمن المعلومات:   )6
مع تزايد االعتماد المتنامي على تكنولوجيات االتصاالت   

والمعلومات التقنية وما يصاحبه من مخاطر ناشئة ومحتملة 
قد تهدد وبشكل أساس الشبكة وأمن المعلومات ، تعمل 
إدارة أمن المعلومات بالبنك على دعم نمو خدمات البنك 

التقنية عن طريق تقليل مخاطر المعلومات والتكنولوجيا وذلك 
بالتأكد من تطبيق معايير أمن المعلومات داخل البنك والتي 

تشمل اإلتاحة، التكامل, والسرية. مع العمل على تقييم 
المخاطر بشكل مستمر لضمان تغطية جميع نقاط الضعف 

التقنية الموجودة في الخدمات او التقنيات المستخدمة من 
قبل البنك لتوفير الخدمات الالزمة للعمالء. ويشمل هذا 

التقييم لمخاطر أمن المعلومات النقاط التالية :

المشاركة في تقييم الخدمات و التغييرات الجديدة التي يتبناها  أ . 
البنك لتطوير أو تحسين خدماته االلكترونية .

تقييم الضعف األمني في الخدمات التقنية، وذلك عن  ب . 
طريق عمل إجراءات فحص للثغرات األمنية على األنظمة ذات 

الحساسية العالية، والتي قد تتكون بسبب التطور الرقمي 
داخل المنظمة.

االشراف على عملية االلتزام باألدلة التنظيمية الصادرة بهذا  ج. 
الشأن والتأكد من تطبيق الضوابط المرتبطة باألمن السيبراني 

استمرارية األعمال
يدرك البنك مدى أهمية استمرارية األعمال، ويتبنى خطة فّعالة 

الستمرارية األعمال تتيح له االستجابة الفورية والمناسبة ألي 
أحداث خطيرة أو طارئة. فنّفذ البنك خالل عام 2019م اختبارين 
شاملين بهدف ضمان فعالية هذه الخطة. كما تم تنفيذ اختبار 
للتعافي من الكوارث استمر على مدار عشرة أيام واستهدف 

أنظمة البنك، حيث تم نقل هذه االنظمة إلى مركز التعافي من 
الكوارث في البنك. وسيواصل البنك تحديث وتطوير إمكانياته على 
صعيد التعافي من الكوارث، وتوفير التدريب المستمر فيما يتعلق 

باستمرارية األعمال، وذلك لضمان الجاهزية واالستجابة المثلى 
في حال وقوع أحداث خطيرة. وقد بدأ البنك بالفعل بتأسيس مركز 

جديد للتعافي من الكوارث، من المقرر أن يتم إنجازه خالل عام 
2020م.

االلتزام
يعد االلتزام وظيفة مستقلة تقوم على تحديد وتقييم وتقديم 

النصح والمشورة، ومتابعة وإعداد التقارير حول مخاطر عدم التزام 
البنك باألنظمة والتعليمات والتي قد تعرضه للعقوبات أو كل ما 
قد يؤثر سلًبا على سمعة البنك نتيجة عجزه عن االلتزام باألنظمة 

واللوائح والضوابط أو المعايير التنظيمية والسلوكية السليمة 
والممارسات المهنية. 

 
دور قطاع االلتزام ومكافحة غسل األموال

يؤدي قطاع االلتزام ومكافحة غسل األموال في البنك دوًرا 
أساسًيا يتمثل في الحفاظ على السمعة والمصداقية، ومصالح 

المساهمين والمودعين، وحمايتهم من التعرض للعقوبات. 
ويتولى قطاع االلتزام ومكافحة غسل األموال عدًدا من المهام 
والمسؤوليات العامة التي تندرج تحتها بعض الوظائف المحددة 

ومنها: 

تجنب المخاطر، وبشكل خاص المخاطر النظامية ومخاطر   •
السمعة ومخاطر العقوبات المالية.

توثيق العالقات مع الهيئات التنظيمية  •
وضع اآلليات وأطر العمل التي تضمن تجنب استغالل أي من   •
القنوات المصرفية التابعة للبنك في ارتكاب جرائم مثل غسل 

األموال أو تمويل اإلرهاب
مراجعة ومراقبة كافة إجراءات ومنتجات وخدمات ونماذج   •

وعقود واتفاقيات البنك، بهدف ضمان التزامها بكافة األنظمة 
واللوائح المعمول بها

رفع التقارير حول مشاكل عدم االلتزام وتقديم التوصيات   •
بشأن إجراءات التعامل مع هذه المشاكل

 
مراقبة وتقييم مخاطر عدم االلتزام

يتولى قطاع االلتزام ومكافحة غسل األموال مسؤولية تقييم 
ومراقبة مدى فعالية تطبيق كافة األنظمة واللوائح، والتعليمات 

الصادرة عن الهيئات التنظيمية والتشريعية ضمن سياسات 
وتوجيهات وإجراءات ومنتجات وخدمات البنك. 
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مبادرات االلتزام
يسعى البنك إلى تحسين وتطوير ثقافة االلتزام ومكافحة غسل 

األموال لدى موظفيه وفي المجتمع ككل. 

وتتمثل إحدى وظائف قطاع االلتزام ومكافحة غسل األموال في 
تنظيم حمالت تثقيفية وتوعوية للسفراء والسفيرات حول قضايا 

االلتزام ومكافحة غسل األموال. كما يجري البنك بشكل دوري برامج 
تدريبية حول االلتزام، تشمل تدريب مكافحة غسل األموال ومكافحة 

تمويل اإلرهاب لكافة السفراء والسفيرات، بهدف تعزيز معرفتهم 
واطالعهم على كافة اللوائح المتعلقة بااللتزام، عالوة على تطوير 
مهاراتهم وقدراتهم في مجاالت االلتزام. ومن هذه البرامج برنامج 

شهادة مسؤول التزام معتمد، والذي يستهدف سفراء قطاع 
االلتزام ومكافحة غسل األموال، باإلضافة إلى الدورات التدريبية 

عبر اإلنترنت لسفراء وسفيرات البنك، وبرامج التدريب للسفراء 
والسفيرات الجدد والتي تركز على مواضيع االلتزام ومكافحة 

غسل األموال. كما يشمل التدريب في هذا اإلطار مجلس إدارة 
البنك، حيث يتم التركيز على تعزيز معرفة أعضاء المجلس باألنظمة 

والقوانين واللوائح ذات الصلة. 
 

كما ينظم القطاع مبادرات توعوية مجتمعية بالتعاون مع الجامعات، 
بهدف عقد محاضرات توعوية للطالب. 

 
يلتزم البنك باتباع األنظمة والقوانين واللوائح التنظيمية بهدف 

حماية البنك وعمالئه من المخاطر. وقد تم إعداد الوثائق الالزمة 
لموظفي البنك، والتي تتناول التطبيق الصحيح لألنظمة وللوائح 

ومعايير االلتزام عبر وثائق البنك المختلفة كالسياسات واألدلة 
واإلجراءات ذات الصلة. 

 
سياسة الموارد البشرية

يعتبر التزام البنك بتطبيق األنظمة واللوائح التنظيمية والتعليمات 
والسياسات واحًدا من أهم قواعد وعوامل نجاحه وتميزه وحفاظه 

على سمعته ومصداقيته. وعليه، كان من اإللزامي أن يتعرف جميع 
سفراء وسفيرات البنك على أهمية االلتزام باللوائح التنظيمية 

والتعليمات والسياسات المتعلقة بعمل البنك والمهام الموكلة 
إليهم، وتطبيقها دون أي خرق أو تقصير. 
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االستدامة

يسعى البنك إلى تحقيق "التنمية المستدامة" من خالل وضع 
القضايا المجتمعية والبيئية في مقدمة أولوياته. وينطوي سعي 

البنك للمساهمة في التنمية المستدامة على تبني نهج قائم على 
إدارة مقاييس األداء المالي وغير المالي. ومع تزايد أهمية تحقيق 

االستدامة، يدرك البنك أهمية دوره في ترسيخ مفهوم االستدامة 
ضمن استراتيجيته وفي كافة أنشطته. 

فعاليات رياضية لألشخاص من ذوي اإلعاقة وكبار السن  •
شارك البنك في اقامة ماراثون "رّواد األمل"، وهي فعالية رياضية استهدفت األشخاص ذوي اإلعاقة واألطفال ذوي االحتياجات الخاصة 

وكبار السن. وهدفت الفعالية إلى دعم وتشجيع جهود االندماج االجتماعي وتبني أسلوب حياة صحي. كما قام البنك بتوفير المقاعد 
المتحركة لكبار السن واألشخاص من ذوي االعاقة.

السلة الغذائية الرمضانية  •
قام البنك بتوزيع 8,000 سلة طعام متكاملة في أنحاء المملكة خالل شهر رمضان المبارك. 

دعم مبادرة االدخار  •
أطلق البنك مبادرة التوعية باالدخار بالتعاون مع بنك التنمية االجتماعية، والتي تهدف لتشجيع أفراد المجتمع على االدخار وتحقيق الحرية 

المالية في حياتهم.  

دعم مبادرة مؤتمر التشجير في مكة المكّرمة  •
نّظم البنك ندوة حول مبادرات التشجير في مكة المكّرمة، والتي تهدف للمساهمة في زيادة المساحات الخضراء بالمدينة. وتناولت الندوة 

التحديات التي تواجه جهود الحفاظ على المساحات الخضراء ورعايتها في المناطق المقّدسة.

كرسي بنك البالد لالستدامة البيئية واألمن الغذائي  •
أسس البنك كرسي االستدامة البيئية واألمن الغذائي بالشراكة مع جامعة الملك فيصل بمدينة األحساء. 

يحرص سفراء وسفيرات البنك منذ بدء مسيرة عملهم في البنك على المشاركة بشكل فاعل في مبادرات االستدامة. ويفخر البنك 
بإنجازات فريقه التطوعي الذي يضم 155 موظًفا، والذي شارك في كافة مبادرات المسؤولية المجتمعية بواقع أكثر من 1,200 ساعة 

تطّوع. 

التزام نحو المجتمع
يدرك البنك، كأحد البنوك الرائدة في المملكة، أهمية دعم المجتمع بما يتجاوز تقديم الخدمات المصرفية. ويأتي ذلك انطالًقا من إيمانه 
الراسخ بأن خلق القيمة على المدى الطويل يتحقق من خالل توثيق وتوسيع نطاق العالقات التي تربط البنك بالمجتمع وباألطراف ذات 

المصلحة. ويحرص البنك على تحقيق التنمية المستدامة من خالل ترسيخ مفهوم االستدامة في أسلوب أداء األعمال، والسعي إلدارة 
العمليات بصورة أكثر استدامة. 

أبرز مبادرات البنك خالل عام 2019م

مركز التميز للتوحد  •
ساهم البنك في تأسيس مركز التميز للتوحد بالرياض، بتكلفة 286 مليون ريال سعودي بالشراكة مع وزارة العمل والتنمية االجتماعية 

ومجموعة من البنوك السعودية. ويهدف المركز إلى تطوير القدرات الوطنية في مجال التوحد ودعم إجراء األبحاث والدراسات 
المتخصصة.

أجهزة الصّراف اآللي لذوي اإلعاقات البصرية  •
أطلق البنك عدد من أجهزة الصّراف اآللي لتلبية احتياجات العمالء من ذوي اإلعاقات البصرية، في جميع فروعه بالمملكة، وذلك بالشراكة 
مع هيئة رعاية األشخاص ذوي اإلعاقة. وتم تزويد أجهزة الصّراف اآللي بواجهة استخدام صوتية تتيح للمكفوفين إجراء معامالتهم المالية 

بسهولة وسرعة وأمان وخصوصية تامة.

جائزة البنك األفضل أداًء في 
مجال التمويل العقاري

وزارة اإلسكان )البرنامج السكني( / 
صندوق التنمية العقارية

جائزة التميز في الخدمات 
المصرفية الرقمية 

Finnovex

جائزة أفضل مبادرة مجتمعية – 
مبادرة تنظيف أعماق الواجهة 

البحرية )جدة(  
Global Business Outlook Awards

جائزة بطاقة االئتمان األكثر 
ابتكاًرا – جائزة بطاقة االئتمان 

"تمكين" 
جوائز التمويل الدولية

اختيار الرئيس التنفيذي لبنك البالد 
ضمن قائمة أفضل 10 رؤساء 

تنفيذيين في المصارف اإلسالمية 
لمنطقة الخليج العربي

بنك البالد ضمن العالمات 
التجارية األسرع نمًوا في قطاع 

المؤسسات المالية بالمملكة 
 Brand Finance – العربية السعودية

كّرمت الشبكة السعودية 
للمدفوعات )مدى( بنك البالد 

بمناسبة تسجيل مليار عملية دفع 
في السعودية

الجوائز والتكريمات في عام 2019م

المسؤولية المجتمعية
#البالد_مبادرة

إتاحة استفادة ذوي  	·
اإلعاقة من خدمات البنك

السلة الغذائية 	·
فرص التدريب والتوظيف   	·

للمواطنين
تطوير كفاءات الشباب  	·

السعودي

االستغالل األمثل  	·
للموارد الطبيعية

إعادة التدوير 	·
التشجير 	·

الوعي البيئي 	·

تطوع السفراء  	·
والسفيرات في مجاالت 

مختصة مثل المحاسبة 
وتقنية المعلومات 

لمساعدة المنظمات غير 
الربحية

تطوع عام للسفراء  	·
والسفيرات 

تطوع ضمن مبادرات  	·
البنك المجتمعية

المجتمع البيئة احترافي عام

االستدامة التطوع
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تفعيل مشاركة أصحاب المصالح
يمثل أصحاب المصالح جميع األفراد أو الجهات التي تملك مصالح 

في أعمالنا. نحن نقدر آراء أصحاب المصالح الذي يساهمون في 

ترك أثر يدعم قدرتنا على تنفيذ استراتيجية البنك وأنشطته التجارية. 
فيما يلي تصنيف لألطراف من أصحاب المصالح ومجاالت التركيز 

التي نحرص على تطويرها: 

التنفيذ المسؤول للعمليات
يعتبر التنفيذ المسؤول للعمليات جزًءا ال يتجزأ من فلسفة البنك 
وقيمه، وعاماًل أساسًيا الزدهار جميع أصحاب المصلحة، وحماية 

سمعة البنك ومكانته. ويواصل البنك التزامه بضمان تنفيذ 
العمليات بشكل مسؤول وأخالقي، وذلك من خالل التركيز على 

أربعة جوانب أساسية تضمن المساءلة والمحاسبة للسياسات 
والممارسات واالفصاحات. 

أ .  األمن السيبراني وحماية بيانات العمالء
يولي البنك أهمية قصوى لحماية البيانات الشخصية لعمالئه، 

وأموالهم. من خالل إطار عمل تدعمه أنظمة مكافحة االحتيال 
والكشف عن السلوكيات االحتيالية بشكل فوري، وتساهم 

السياسات واإلجراءات التي طّورها البنك وتتبناها اإلدارة، باإلضافة 
إلى حوكمة وإدارة المخاطر، في دعم برامج األمن السيبراني. حيث 
تتم مراقبة ومراجعة التهديدات اإللكترونية والسيبرانية بشكل دوري 

بما يتيح لنا تقديم الحماية لعمالئنا وفق أعلى المعايير العالمية. 
وفي هذا اإلطار، يتم تنفيذ عمليات مراجعة دورية تهدف لتقييم 

كفاءة الضوابط األمنية المطّبقة، باإلضافة إلى إجراء اختبارات 
من قبل جهات مستقلة لتحديد أي ثغرات أمنية قد تمثل تهديًدا. 

ويسعى البنك باستمرار لتحسين مستوى امن المعلومات من 
خالل توظيف التكنولوجيا والتقنيات المتطورة، وهو ما يدل عليه 
أداء البنك المتميز في مجال خصوصية العمالء، باإلضافة إلى 
تدريب سفراء وسفيرات البنك على كيفية التعامل مع المخاطر 

والتهديدات المحتملة. 

ب .  الشمول المالي
يؤمن البنك بأن تقديم الخدمات الموجهة لبعض الشرائح في 

القطاع المصرفي من األفراد والمنشآت المتوسطة والصغيرة 
ومتناهية الصغر، يساهم في دعم المجتمعات عالوة على تعزيز 

أرباح البنك في الوقت نفسه. ويسعى البنك لتحقيق هذا الهدف 
عن طريق توفير خدمات التثقيف المالي والتعليم التقني في 
المناطق النائية بالمملكة، باإلضافة إلى طرح منتجات وخدمات 

بأسعار مالئمة لألفراد والمشاريع المهمشة في قطاع الخدمات 
المصرفية التقليدية. 

ج.  أخالقيات العمل
تمثل أخالقيات العمل المتميزة للبنك أساًسا لعالقاته مع أصحاب 
المصلحة، وأحد الركائز األساسية لممارسات األعمال فيه. ويتميز 
البنك بالتزامه الراسخ نحو تطوير ثقافة وقيم تلبي أعلى المعايير 

األخالقية والقانونية، كما يحرص على دمج هذه القيم بحيث تصبح 
جزًءا ال يتجزأ من ممارساته على صعيد التوظيف والمشتريات 
وتحديد المعامالت المالية وتنفيذها. كما يخضع تعامل البنك 

مع الجهات الموّردة إلجراءات اختيار الموردين، وهي قواعد تحدد 
توقعات البنك من الموّردين من حيث األخالقيات ومكافحة الرشوة 

ومكافحة الفساد، باإلضافة إلى تبني حقوق اإلنسان واألداء 
البيئي. 

د.  الحوكمة
يواجه البنك تحديات هامة على صعيد ضمان التزامه بمبادئ 
وتطبيقات الحوكمة واإلدارة الرشيدة وفق ما تقرره األنظمة 

واللوائح ومتطلبات الجهات التنظيمية ومتطلبات حقوق 
المساهمين ومجلس اإلدارة ومسئولياتهم، وبما يتناسب مع 

التركيز المتزايد من قبل الجهات التنظيمية، على جوانب الحوكمة 
وإدارة المخاطر. فيحرص البنك على تبني ممارسات الحوكمة 

المتميزة عبر تطبيق إجراءات فعالة - تحت اشراف مجلس اإلدارة 
ولجانه المختصة - على جوانب مخاطر االئتمان ضمن اطار حوكمة 

فعال اقره المجلس، كما تعد مبادئ المسؤولية والمسائلة والعدالة 
ونشر ثقافة تحملها ركائز أساسية في تحديد أسس واضحة 

للمساءلة والمحاسبة فيما يتعلق بقرارات ونتائج األعمال. 
يمثل تفعيل مشاركة أصحاب المصلحة ركيزة أساسية في نهج عمل 

البنك، كما يلعب دوًرا هاًما في نجاح البنك على المدى الطويل. 
وتتمثل إحدى أبرز أولويات اإلدارة العليا للبنك خالل عام 2020م 

في ضمان تلبية احتياجات أصحاب المصالح، وإدارة الجوانب البيئية 
واالجتماعية والحوكمة بكفاءة وفعالية. 

الجهات التنظيمية العمالء
واإلشرافية

المساهمون 
والمحللون

الموّردون الموظفون
والمتعهدون

المجتمع

تحسين مستوى خدمة   •
العمالء بشكل مستمر
توفير خيارات مالئمة   •

ومريحة لتنفيذ 
المعامالت المصرفية
تقليل فترات التأخير   •

واألخطاء والتعقيدات
التحسين المستمر   •
لجهود الحماية في 

مواجهة الهجمات 
السيبرانية واالحتيال

االلتزام   •
بتبني 

التغيرات 
التشريعية

الحفاظ   •
على متانة 

العالقات

الحرص على   •
الشفافية 
والتواصل

إدارة جودة   •
األصول والتعامل 

مع حاالت 
انخفاض قيمتها

إدارة التكاليف   •
وتحسين نسبة 

التكلفة إلى الدخل

توفير   •
برامج 

التدريب 
وتطوير 

المهارات
تطوير   •

الكفاءات 
المحلية

االلتزام   •
بممارسات 

الشراء العادل
التعاون مع   •

الموردين 
المحليين

المساهمة في   •
دعم مبادرات 
تقليل نسبة 

البطالة
المساهمة   •

في المبادرات 
التعليمية

المساهمة في   •
تحقيق أهداف 

رؤية 2030

٪99
نسبة اإلنفاق الموجه 

للموردين المحليين

تحقيق نسبة 

٪0
على صعيد حوادث وخروقات 

األمن السيبراني

الكشف عن

1,475
محاولة اختراق أمني إلكتروني 

)وإفشالها(

120
ساعة تدريب حول مكافحة 

الفساد
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يتم تداول أسهم البنك في السوق المالية السعودية )تداول(. وقد أدرج البنك أسهمه العادية وعددها 750 مليون سهم في السوق 
المالية السعودية )تداول(. 

السوق: تداول
الرمز: 1140

     ISIN: SA000A0D9HK3
الصناعة: بنوك

سجل المساهمين

توزيعات األرباح
يمكن االطالع على تواريخ توزيعات األرباح لعام 2019م على 

التقويم المالي الوارد في صفحة 51. وعادة ما يتم اإلعالن عن 
توزيعات األرباح المرحلية األولى في شهر يوليو/أغسطس، بينما 

يتم اإلعالن عن توزيعات األرباح المرحلية الثانية في شهر يناير/
فبراير. تدفع توزيعات األرباح بالريال السعودي. 

لمزيد من المعلومات حول توزيعات األرباح التي تم اإلعالن عنها، 
يمكنكم االطالع على قسم معلومات المساهمين في الموقع 

اإللكتروني للبنك، ضمن صفحة عالقات المستثمرين.
 .www.bankalbilad.com

سجل األرباح غير المستلمة
يوفر سجل األرباح غير المستلمة للمساهمين معلومات حول 

األرباح غير المستلمة، والمستحقة عن األسهم العادية. ويمكن 
االطالع على هذه المعلومات على صفحة عالقات المستثمرين 

 www.bankalbilad.com على الموقع اإللكتروني للبنك

تطبيق عالقات المستثمرين
يوفر تطبيق عالقات المستثمرين لمساهمي البنك االطالع على 

سعر سهم البنك وأحدث التقارير المالية، وذلك من خالل الهواتف 
الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحية.

ويوفر التطبيق نظرة على المؤشرات المالية، ومؤشرات األداء 
الرئيسية، والتقارير المالية الفصلية والسنوية، واألداء اليومي 

لسعر السهم، باإلضافة إلى إمكانية إجراء بحث تاريخي في سعر 
السهم، وحاسبة لالستثمار.

.Google Play ومتجر Apple ويتوفر التطبيق للتحميل عبر متجر

نسبة الملكيةعدد األسهم المملوكةالمساهمون الرئيسيون

19.3٪145,087,155شركة محمد إبراهيم السبيعي وأوالده

11.1٪83,562,497شركة عبدالله إبراهيم السبيعي لالستثمار

10.5٪79,093,412خالد عبدالرحمن الراجحي

6.6٪49,312,662عبدالرحمن عبدالعزيز الراجحي

5.1٪38,137,781محمد صالح صيرفي

نسبة الملكيةعدد األسهم المملوكةعدد المستثمريننوع المستثمر

55٪311,722409,892,580أفراد

45٪460340,107,420شركات

نسبة الملكيةعدد األسهم المملوكةعدد المستثمرينالجنسية

92٪311,513690,034,717سعودية

8٪66959,965,283أخرى

التقويم المالي

التاريخالحدث 

9 أبريل 2019ماجتماع الجمعية العمومية 

 

9 أبريل 2019مأسهم منحة )رأس مال جديد 750 مليون سهم(

 

15 أبريل 2019ماإلعالن عن النتائج المالية للربع األول

 

31 يوليو 2019ماإلعالن عن النتائج المالية للربع الثاني والنتائج النصف سنوية لعام 2019م

 

18 يوليو 2019متوزيعات األرباح المرحلية للنصف األول لعام 2019م

25 يوليو 2019متاريخ االستحقاق

8 أغسطس 2019متاريخ الدفع

 

21 أكتوبر 2019ماإلعالن عن النتائج المالية للربع الثالث 2019م

 

31 ديسمبر 2019منهاية العام المالي

للتواصل مع عالقات المستثمرين
  00966 11 4798585 

البريد اإللكتروني
لالستفسارات المتعلقة بالمساهمين
shareholders@bankalbilad.com

لالستفسارات المتعلقة بالمستثمرين
IR@bankalbilad.com

معلومات المساهمين
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إدارة البنك والحوكمة



مجلس اإلدارة

الدكتور/ عبدالرحمن بن ابراهيم الحمّيد
رئيس مجلس اإلدارة - عضو غير تنفيذي

الدكتور/ زياد بن عثمان الحقيل
عضو مستقل

األستاذ/ عبدالعزيز بن محمد العنيزان
الرئيس التنفيذي - عضو تنفيذي

االستاذ/ خالد بن عبدالرحمن الراجحي
عضو غير تنفيذي

االستاذ/ فهد بن عبدالله بن دخيل
عضو غير تنفيذي

األستاذ/ هيثم بن سليمان السحيمي
عضو غير تنفيذي

االستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي
نائب رئيس مجلس اإلدارة - عضو غير تنفيذي

االستاذ/ أحمد بن عبدالرحمن الحصان
عضو مستقل

االستاذ/ سمير بن عمر باعيسى
عضو مستقل

األستاذ/ أديب بن محمد أبانمي
عضو مستقل

االستاذ/ خالد بن عبدالعزيز المقيرن
عضو غير تنفيذي
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اإلدارة التنفيذية

جميل بن نايف الحمدان
نائب الرئيس التنفيذي لمصرفية الشركات

عبدالعزيز بن محمد العنيزان
الرئيس التنفيذي

هيثم بن مديني المديني
نائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية

سامر بن محمد فرهود
نائب الرئيس التنفيذي للخزينة

صالح بن سليمان الحبيب
نائب الرئيس التنفيذي للعمليات

عمر بن عبدالرحمن الحسين
نائب الرئيس التنفيذي إلنجاز

هشام بن علي العقل
نائب الرئيس التنفيذي للمالية

عبدالله بن محمد العريفي
نائب الرئيس التنفيذي للمخاطر

إيهاب بن محمود حسوبة
نائب الرئيس التنفيذي لمصرفية األفراد
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يعمل البنك وفي مقدمته مجلس اإلدارة على تعزيز استمرار وجود منظومة حوكمة فاعلة ومتطورة ومستدامة وصياغة األهداف 
االستراتيجية وتحويلها إلى برامج عمل مالئمة، والعمل على تحقيقها مع االلتزام بمعايير الشفافية واإلفصاح والعدالة. لتحقيق 

استراتيجية البنك و تنميته المستدامة، وتحقيق رؤيته ورسالته، بتقديم قيمة متنامية على المدى الطويل للمساهمين وكافة أصحاب 
المصالح فيه  فالحوكمة -كمفهوم لدى البنك - هي عبارة عن قواعد وإجراءات لقيادة البنك وتوجيهه، تشمل آليات تنظم العالقة بين 

مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية والمساهمين وأصحاب المصالح، إذ يتم تطبيق تلك القواعد واإلجراءات لتسهل عملية اتخاذ القرارات 
وتحقيق العدالة والشفافية في المعامالت المالية وبيئة األعمال لحماية حقوق المساهمين والمستثمرين وأصحاب المصالح، وخلق قيمة 

متنامية للبنك.

إن حوكمة البنك ُتبنى على أساس المعاملة العادلة القائمة على المساواة بين مصالح األطراف المختلفة كالمساهمين والمستثمرين 
وغيرهم من أصحاب المصالح األخرين من اإلدارة والعمالء والموردين والجهات الرقابية والتنظيمية والجهات الحكومية األخرى ذات الصلة، 

وعناصر المجتمع، مع مراعاة أبعاد االستدامة الثالثة )االجتماعي والبيئي واالقتصادي(. إذ يعمل مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية باستمرار 
على تأكيد أهمية االلتزام بضوابط الحوكمة كوسيلة فاعلة لتطوير مفاهيم الشفافية والنزاهة والرقابة وتحقيق األداء المهني الرفيع. مما 

يعزز ثقة أصحاب المصالح.

يوضح هذا التقرير مدى التزام البنك بأحكام ومبادئ حوكمة الشركات، فبناء على متطلبات وتعليمات الجهات الرقابية والتنظيمية كمؤسسة 
النقد العربي السعودي )SAMA( وهيئة السوق المالية )CMA( وغيرهما، قد تم اعتماد وثائق الحوكمة للبنك وتحديثاتها كدليل الحوكمة 

وملحق دليل الحوكمة ومجموعة من السياسات والوثائق ذات الصلة، بما يتوافق مع نظام الشركات ولوائحه والئحة حوكمة الشركات 
وتحديثاتها الصادرة من هيئة السوق المالية والمبادئ الرئيسية لحوكمة البنوك الصادر من مؤسسة النقد العربي السعودي والتعاميم 

والتعليمات الصادرة منها والنظام االساس للبنك. ومن أبرز ما تم في هذا الصدد خالل العام 2019م تحديث العديد من الوثائق ليتوافق 
مع تحديثات االنظمة والتعليمات، كتحديث النظام األساس للبنك ودليل وملحق دليل الحوكمة، واعتمادها سواء من مجلس اإلدارة أو من 
الجمعية العامة وفق ما تتطلبه األنظمة واللوائح لالعتماد، كما تم اجراء بعض التعديالت على الئحة لجنة الترشيح والمكافآت، والئحة لجنة 

المراجعة، والموافقة عليها من مجلس اإلدارة، تمهيدا إلقرارهما من الجمعية العامة، 

ويعمل مجلس اإلدارة ولجانه باستمرار على متابعة االدارة التنفيذية للتأكد من التزامها الدائم والفعال بتطبيق ما جاء بتلك اللوائح 
والسياسات والقواعد.  

حوكمة مجلس االدارة
يتشكل مجلس اإلدارة من أحد عشر عضوًا، تم انتخابهم في اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 09 / 04 / 2019م، لمدة 

ثالث سنوات بدأت اعتبارًا من تاريخ 17/ 04 / 2019م وتنتهي بتاريخ 16/ 04 /2022م:

أ.  أعضاء مجلس اإلدارة لعام 2019م )الدورة السابقة والحالية(

التصنيفالمنصباالسمم

غير تنفيذيرئيس مجلس اإلدارةالدكتور/ عبد الرحمن بن إبراهيم الحمّيد*1

غير تنفيذينائب رئيس مجلس اإلدارةاألستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي*2

مستقلعضواألستاذ/ سمير بن عمر باعيسى*3

غير تنفيذيعضواألستاذ / فهـد بـن عـبـدالله بـن دخـيـل*4

غير تنفيذيعضواألستاذ/ خالد بن عبدالعزيز المقيرن*5

مستقلعضواألستاذ / أحمـد بـن عـبـدالـرحمن الحصان*6

مستقلعضوالدكتور/ زياد بن عثمان الحقيل*7

تنفيذيعضو - الرئيس التنفيذياألستاذ/ عبدالعزيز بن محمد العنيزان*8

مستقلعضواألستاذ/ أديب بن محمد أبانمي*9

غير تنفيذيعضواألستاذ/ خالد بن عبدالرحمن الراجحي*10

غير تنفيذيعضواألستاذ/ هيثم بن سليمان السحيمي*11

مستقلعضواألستاذ/ سعود بن محمد الفايز**12

مستقلعضواألستاذ/ عبدالرحمن بن محمد رمزي عداس**13

مستقلعضوالمهندس/ عــــمــــر بـن صـــالــــح بـــابـــكـــر**14

غير تنفيذيعضواألستاذ/ خالد بــن ســلــيــمان الجــاسـر**15

غير تنفيذيعضواألستاذ/ فــهـد بـن عــبــد الله القـاسم**16

* أعضاء مجلس اإلدارة في الدورة الحالية والتي بدأت عضويتهم بتاريخ 17 أبريل 2019م.
** أعضاء مجلس اإلدارة في الدورة السابقة المنتهية عضويتهم بتاريخ 16 أبريل 2019م. 

الحوكمة
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االستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي - نائب رئيس مجلس اإلدارة - عضو غير تنفيذي
يحمل األستاذ ناصر السبيعي درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود. ولديه ما يزيد عن 35 عامًا من الخبرة في المجال 

المصرفي واالستثماري والعقاري. 

العضوية في مجالس إدارات 
الشركات الحالية أو من 

مديريها
داخل المملكة / 

خارج المملكة
الكيان 

القانوني

العضوية في مجالس إدارات 
الشركات السابقة أو من 

مديريها
داخل المملكة / 

خارج المملكة
الكيان 

القانوني

نائب رئيس مجلس إدارة شركة 
محمد ابراهيم السبيعي 

واوالده لالستثمار )ماسك(
مساهمة داخل المملكة

مقفلة

عضو مجلس إدارة شركة 
مساهمة داخل المملكةدور للضيافة

مدرجة

مساهمة داخل المملكةرئيس مجلس شركة ذاخر
مقفلة

رئيس مجلس إدارة شركة 
مساهمة داخل المملكةمشاريع األرجان

مقفلة

عضو مجلس إدارة شركة 
مساهمة داخل المملكةاكوان العقارية

مقفلة

عضو مجلس إدارة شركة فجر 
مسؤولية خارج المملكةكابيتال

محدودة

االستاذ/ سمير بن عمر باعيسى - عضو مستقل
يحمل األستاذ سمير باعيسى درجة الماجستير في إدارة األعمال من جامعة كاليفورنيا الحكومية ودرجة البكالوريوس في إدارة األعمال من 

جامعة الملك عبدالعزيز، وشغل عدة مناصب منها مدير إقليمي للمنطقة الغربية في البنك األهلي التجاري، ومديرًا عامًا لشبكة الفروع 
في البنك السعودي الفرنسي. كما عمل مستشارًا لتطوير األعمال في بنك الرياض، وهو حاليا عضو في مجلس إدارة شركة الشركة 

السعودية للعدد واألدوات ساكو.

العضوية في مجالس إدارات 
الشركات الحالية أو من 

مديريها
داخل المملكة / 

خارج المملكة
الكيان 

القانوني

العضوية في مجالس إدارات 
الشركات السابقة أو من 

مديريها
داخل المملكة / 

خارج المملكة
الكيان 

القانوني

الشركة السعودية للعدد 
مساهمة داخل المملكةواألدوات )ساكو(

–––مدرجة

ب.  مؤهالت ووظائف وخبرات أعضاء مجلس اإلدارة للدورة الحالية والسابقة

الدكتور/ عبدالرحمن بن ابراهيم الحمّيد - رئيس مجلس اإلدارة – عضو غير تنفيذي
يحمل الدكتور عبدالرحمن الحمّيد درجة الدكتوراه في المحاسبة من جامعة لويزيانا األمريكية ودرجة الماجستير في إدارة األعمال من جامعة 
ماسوري األمريكية، عمل رئيسًا لقسم المحاسبة في جامعة الملك سعود سابقًا، كذلك شغل منصب الرئيس في عدة جهات منها لجنة 

الزكاة التابعة لوزارة المالية، أيضًا عمل مستشارًا لوزارة الخارجية وديوان المراقبة العامة، وحاليًا عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة 
والدخل وهو ايضا أحد أعضاء جمعية المحاسبين األمريكية لما يزيد عن 40 عام.

العضوية في مجالس إدارات 
الشركات الحالية أو من 

مديريها
داخل المملكة / 

خارج المملكة
الكيان 

القانوني

العضوية في مجالس إدارات 
الشركات السابقة أو من 

مديريها
داخل المملكة / 

خارج المملكة
الكيان 

القانوني

عضو مجلس إدارة الشركة 
السعودية إلنتاج األنابيب 

الفخارية
مساهمة داخل المملكة

مدرجة

عضو مجلس إدارة شركة 
محمد عبد العزيز الراجحي 
وأوالده الراجحي القابضة

مساهمة داخل المملكة
مقفلة

عضو مجلس إدارة شركة 
محمد إبراهيم السبيعي 

وأوالده )ماسك(
مساهمة داخل المملكة

عضو مجلس إدارة الشركة مقفلة
السعودية لالستثمار الزراعي 

واإلنتاج الحيواني )سالك(
مساهمة داخل المملكة

حكومية
عضو مجلس إدارة شركة 

مساهمة داخل المملكةمجموعة العبيكان لالستثمار
مقفلة

االستاذ/ فهد بن عبدالله بن دخيل - عضو غير تنفيذي
يحمل األستاذ فهد بن دخيل درجة البكالوريوس في األساليب الكمية من جامعة الملك سعود، عمل في مجال المصرفية الخاصة 

واالستثمار ولديه خبرات طويلة في عدة بنوك من ضمنها البنك السعودي البريطاني، وهو رئيس مجلس إدارة شركة البالد لالستثمار.

العضوية في مجالس إدارات 
الشركات الحالية أو من 

مديريها
داخل المملكة / 

خارج المملكة
الكيان 

القانوني

العضوية في مجالس إدارات 
الشركات السابقة أو من 

مديريها
داخل المملكة / 

خارج المملكة
الكيان 

القانوني

رئيس مجلس إدارة شركة 
مساهمة داخل المملكةالبالد لالستثمار 

مقفلة

الشركة الوطنية للخدمات 
مسؤولية خارج المملكةالنفطية دبي

محدودة
رئيس مجلس إدارة شركة 

مسؤولية داخل المملكةالوفاء للصناعات
محدودة

عضو مجلس إدارة شركة 
مسؤولية داخل المملكةاالستثمار العائلي

محدودة

االستاذ/ خالد بن عبدالعزيز المقيرن - عضو غير تنفيذي
يحمل األستاذ خالد المقيرن دبلوم عالي في المصرفية واالستثمار من جامعة بيروت المفتوحة في لبنان ودرجة البكالوريوس في 

االقتصاد من جامعة الملك سعود، ويملك خبرة طويلة في المجال البنكي.

العضوية في مجالس إدارات 
الشركات الحالية أو من 

مديريها
داخل المملكة / 

خارج المملكة
الكيان 

القانوني

العضوية في مجالس إدارات 
الشركات السابقة أو من 

مديريها
داخل المملكة / 

خارج المملكة
الكيان 

القانوني

رئيس مجلس إدارة شركة 
مساهمة داخل المملكةالمكتبة للتسويق

مقفلة
رئيس مجلس إدارة شركة 

مساهمة داخل المملكةالبالد لالستثمار 
مقفلة

رئيس مجلس إدارة شركة خالد 
مسؤولية داخل المملكةالمقيرن وأوالده القابضة

محدودة

نائب رئيس مجلس إدارة 
مؤسسة داخل المملكةالغرفة التجارية الصناعية 

أهلية

رئيس مجلس إدارة شركة 
مسؤولية داخل المملكةاالستثمار العائلي

محدودة
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الدكتور/ زياد بن عثمان الحقيل - عضو مستقل
يحمل الدكتور زياد الحقيل درجتي الدكتوراه والماجستير في الهندسة الكهربائية من جامعة والية أوهايو األمريكية وبكالوريوس في 

الهندسة الكهربائية من جامعة الملك سعود، ويعمل حاليا رجل أعمال ومستشار وعضو عدد من المجالس واللجان لعدة شركات سعودية 
منها الشركة الوطنية لنظم المعلومات و ايرفايننس خارج السعودية.

العضوية في مجالس إدارات 
الشركات الحالية أو من 

مديريها
داخل المملكة / 

خارج المملكة
الكيان 

القانوني

العضوية في مجالس إدارات 
الشركات السابقة أو من 

مديريها
داخل المملكة / 

خارج المملكة
الكيان 

القانوني

شركة أوقاف سليمان بن 
مسؤولية داخل المملكةعبدالعزيز الراجحي القابضة

شركة الحبوب واالعالف محدودة
مسؤولية داخل المملكةالسعودية القابضة

محدودة
مساهمة داخل المملكةشركة ديار الخزامى

مقفلة

شركة سليمان الراجحي 
مسؤولية داخل المملكةلالستثمارات العقارية

محدودة

الشركة الوطنية لالستزراع 
مساهمة داخل المملكةالمائي

مقفلة
الشركة الوطنية لنظم 

مسؤولية داخل المملكةالمعلومات
محدودة

مساهمة داخل المملكةشركة جبل عمر
مدرجة

شركة سليمان الراجحي 
مسؤولية داخل المملكةللتعليم والتنمية

محدودة
شركة أنظمة االتصاالت 
مساهمة داخل المملكةوااللكترونيات المتقدمة

مقفلة  ALIF Segregated portfolio 
companyخارج المملكة

 Exempted
 segregated

 portfolio
company

االستاذ/ أحمد بن عبدالرحمن الحصان - عضو مستقل
يحمل األستاذ أحمد الحصان دبلوم االئتمان المصرفي ودبلوم الدراسات العليا في اإلدارة المالية من األكاديمية العربية للعلوم المالية 

والمصرفية وبكالوريوس إدارة أعمال من جامعة الملك سعود، وهو عضو سابق بمجلس أمناء هيئة المحاسبة والمراجعة للمصارف 
والمؤسسات المالية اإلسالمية كذلك عمل مديرًا إقليميًا للمنطقة الوسطى في شركة الراجحي المصرفية لالستثمار، وحاليًا  رئيس لجنة 

المراجعة في شركة محمد إبراهيم السبيعي وأوالده و لجنة المراجعة في شركة دار األرجان للمشاريع.

العضوية في مجالس إدارات 
الشركات الحالية أو من 

مديريها
داخل المملكة / 

خارج المملكة
الكيان 

القانوني

العضوية في مجالس إدارات 
الشركات السابقة أو من 

مديريها
داخل المملكة / 

خارج المملكة
الكيان 

القانوني

––اليوجد––ال يوجد

األستاذ/ عبدالعزيز بن محمد العنيزان - عضو تنفيذي – الرئيس التنفيذي
يحمل األستاذ عبدالعزيز العنيزان درجة البكالوريوس في األساليب الكمية من جامعة الملك سعود، وعمل في مجموعة سامبا كمساعد 

مدير عام قطاع الخزينة ومدير عام الخزينة واالستثمار بالبنك العربي الوطني وفي مصرف االنماء ويشغل حاليًا منصب الرئيس التنفيذي 
في بنك البالد وعضوًا تنفيذيًا بمجلس اإلدارة وعضوًا في مجلس إدارة شركة البالد لالستثمار.

العضوية في مجالس إدارات 
الشركات الحالية أو من 

مديريها
داخل المملكة / 

خارج المملكة
الكيان 

القانوني

العضوية في مجالس إدارات 
الشركات السابقة أو من 

مديريها
داخل المملكة / 

خارج المملكة
الكيان 

القانوني

مساهمة داخل المملكةشركة البالد لالستثمار 
مقفلة

مساهمة داخل المملكةشركة االنماء لالستثمار
مقفلة

مدير عام الخزينة 
مساهمة داخل المملكةواالستثمار بمصرف االنماء

مدرجة

مدير عام الخزينة 
واالستثمار والمؤسسات 

المالية بالبنك العربي 
الوطني.

مساهمة داخل المملكة
مدرجة

مساعد مدير عام الخزينة 
مساهمة داخل المملكةمجموعة سامبا المالية.

مدرجة

األستاذ/ أديب بن محمد أبانمي - عضو مستقل
يحمل األستاذ أديب أبانمي درجة الماجستير في المحاسبة من جامعة ميامي األمريكية ودرجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة 

الملك سعود، وعمل سابقا مستشارًا وكبيرًا ألخصائي اإلفصاح في هيئة السوق المالية، وهو حاليًا عضو مجلس إدارة شركة المعذر ريت 
والبنك التونسي السعودي وعضوًا في لجنة المراجعة في شركة الغاز وشركة جازادكو.

العضوية في مجالس إدارات 
الشركات الحالية أو من 

مديريها
داخل المملكة / 

خارج المملكة
الكيان 

القانوني

العضوية في مجالس إدارات 
الشركات السابقة أو من 

مديريها
داخل المملكة / 

خارج المملكة
الكيان 

القانوني

داخل المملكةصندوق المعذر ريت

صندوق 
استثماري 

عقاري 
خارج المملكةالبنك السعودي التونسيمتداول

مساهمة 
حكومية 
مناصفة

بين المملكة 
العربية

السعودية 
والجمهورية

التونسية
مساهمة داخل المملكةشركة جازان للطاقة والتنمية

مدرجة
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االستاذ/ خالد بن عبدالرحمن الراجحي - عضو غير تنفيذي
يحمل األستاذ خالد الراجحي درجة البكالوريوس في العلوم المالية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وعمل سابقا عضوًا في 

مجلس إدارة شركة االتصاالت السعودية ورئيسًا للجنة المراجعة وعضوًا في لجنة االستثمار وهو حاليًا رئيس مجلس إدارة الشركة 
السعودية لإلسمنت وشركة تكوين المتطورة للصناعات ونائب رئيس لجنة المخاطر ورئيس لجنة االستثمار في شركة والء للتأمين وعضوا 

في مجلس إدارة شركة البالد لالستثمار، كما يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة عبدالرحمن صالح الراجحي وشركاه المحدودة.

العضوية في مجالس إدارات 
الشركات الحالية أو من 

مديريها
داخل المملكة / 

خارج المملكة
الكيان 

القانوني

العضوية في مجالس إدارات 
الشركات السابقة أو من 

مديريها
داخل المملكة / 

خارج المملكة
الكيان 

القانوني

رئيس مجلس إدارة شركة 
مساهمة داخل المملكةاالسمنت السعودية

مساهمة خارج المملكةشركة دانا غازمدرجة
مدرجة

رئيس مجلس إدارة شركة 
مساهمة داخل المملكةتكوين المتطورة للصناعات

مساهمة خارج المملكةشركة ناسمدرجة
مدرجة

عضو مجلس إدارة شركة 
مساهمة داخل المملكةتنامي العربية

مقفلة
الشركة السعودية 

مساهمة داخل المملكةلالتصاالت
مدرجة

عضو مجلس إدارة شركة 
مساهمة داخل المملكةالبالد لالستثمار 

مقفلة
الشركة الوطنية السعودية 

مساهمة داخل المملكةللنقل البحري
مدرجة

الرئيس التنفيذي شركة 
عبدالرحمن صالح الراجحي 

وشركاه المحدودة
مسؤولية داخل المملكة

محدودة

عضو مجلس إدارة الشركة 
السعودية المتحدة للتأمين 

التعاوني )والء(
مساهمة داخل المملكة

مدرجة

األستاذ/ هيثم بن سليمان السحيمي - عضو غير تنفيذي
يحمل األستاذ هيثم السحيمي درجة الماجستير في االستثمار والمخاطر المالية من جامعة ويستمنستر في بريطانيا ودرجة البكالوريوس 

في إدارة األعمال من جامعة الغرير في اإلمارات، يتمتع بخبرات في إدارة الثروة واالستثمار والعمليات البنكية، وعمل كمحلل مالي 
لالستثمار في الحسابات الخاصة وحاليًا نائبًا لرئيس تطوير األعمال في شركة البالد لالستثمار.

العضوية في مجالس إدارات 
الشركات الحالية أو من 

مديريها
داخل المملكة / 

خارج المملكة
الكيان 

القانوني

العضوية في مجالس إدارات 
الشركات السابقة أو من 

مديريها
داخل المملكة / 

خارج المملكة
الكيان 

القانوني

––اليوجد––اليوجد

االستاذ/ عبدالرحمن بن محمد رمزي عداس  - عضو مستقل بمجلس اإلدارة في الدورة السابقة المنتهية بتاريخ 
16 أبريل 2019م

 يحمل األستاذ عبدالرحمن عداس درجة الماجستير في إدارة األعمال تخصص إدارة مالية من جامعة دنفر بوالية كولورادو األمريكية 
 ودرجة البكالوريوس بتخصص إدارة األعمال من جامعة الملك عبدالعزيز بجده، ويعمل كمستشار مالي مرخص من وزارة التجارة 

 واالستثمار لالستشارات المالية لغير األوراق المالية ويمتلك خبرة مصرفية شاملة في جميع قطاعات البنك التمويلية واالستثمارية 
وإدارة المخاطر إضافة إلى خبرات عملية في إدارة االستثمارات بشكل عام والعقارية بشكل خاص، كما عمل عضوًا منتدبًا لالستثمارات 

العقارية بشركة سدكو.

العضوية في مجالس إدارات 
الشركات الحالية أو من 

مديريها
داخل المملكة / 

خارج المملكة
الكيان 

القانوني

العضوية في مجالس إدارات 
الشركات السابقة أو من 

مديريها
داخل المملكة / 

خارج المملكة
الكيان 

القانوني

رئيس مجلس إدارة شركة ديار 
مساهمة داخل المملكةالخيال للتطوير العقاري

مقفلة
عضو مجلس إدارة مجموعة 

ساهمة داخل المملكةالسريع الصناعية التجارية
مدرجة

عضو مجلس إدارة شركة 
مسؤولية داخل المملكةأركوما

محدودة

عضو مجلس إدارة شركة 
أسواق البحر األحمر 

المحدودة
مسؤولية داخل المملكة

محدودة

رئيس مجلس إدارة البنك 
خارج المملكةالتونسي السعودي

شركة 
مملوكة لكل 
من وزارتي 

المالية 
السعودية 
والتونسية

عضو مجلس إدارة مجموعة 
داخل المملكةعبدالعزيز الصغير

شركة مالية 
مرخصة من 
هيئة سوق 
المال شركة 

خاصة

عضو مجلس إدارة بنك 
خارج المملكةكوانتام االستثماري 

شركة مالية 
مرخصة من 
هيئة سوق 
المال بدبي

االستاذ/ سعود بن محمد الفايز - عضو مستقل بمجلس اإلدارة في الدورة السابقة المنتهية بتاريخ 16 أبريل 2019م
يحمل األستاذ سعود الفايز درجة البكالوريوس في تخصص إدارة األعمال من الجامعة األردنية، ويمتلك خبره طويلة في المجال المالي 

والمصرفي وإدارة المخاطر، كما شغل في السابق منصب الرئيس التنفيذي للشركة العربية لألنابيب.

العضوية في مجالس إدارات 
الشركات الحالية أو من 

مديريها
داخل المملكة / 

خارج المملكة
الكيان 

القانوني

العضوية في مجالس إدارات 
الشركات السابقة أو من 

مديريها
داخل المملكة / 

خارج المملكة
الكيان 

القانوني

––اليوجد

عضو مجلس إدارة شركة 
مساهمة داخل المملكةالتصنيع الوطنية

مدرجة

عضو مجلس إدارة شركة 
الشيكات السياحية 

السعودية
مساهمة داخل المملكة

مقفلة

عضو مجلس إدارة البنك 
بنك مشتركخارج المملكةالسعودي االسباني
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المهندس/ عمر بن صالح بابكر - عضو مستقل بمجلس اإلدارة في الدورة السابقة المنتهية بتاريخ 16 أبريل 2019م
يحمل المهندس عمر بابكر درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة الملك سعود، ويملك خبرة طويلة في التجارة والمقاوالت 

ويشغل حاليًا منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة بابكر.

العضوية في مجالس إدارات 
الشركات الحالية أو من 

مديريها
داخل المملكة / 

خارج المملكة
الكيان 

القانوني

العضوية في مجالس إدارات 
الشركات السابقة أو من 

مديريها
داخل المملكة / 

خارج المملكة
الكيان 

القانوني

عضو مجلس إدارة الشركة 
مساهمة داخل المملكةاألهلية للتأمين التعاوني

مدرجة

مساهمة خارج المملكةشركة اشراق العقارية
مدرجة

رئيس شركة أبناء صالح بابكر 
مسؤولية داخل المملكةللتجارة

محدودة

مسؤولية داخل المملكةرئيس شركة بابكر للتموين
محدودة

رئيس مجلس إدارة شركة 
مسؤولية داخل المملكةالهيكلية للمقاوالت

محدودة

مسؤولية داخل المملكة  شركة بناء للخرسانة الجاهزة
محدودة

عضو مجلس إدارة شركة شرق 
مساهمة داخل المملكةآسيا لالستثمار الزراعي

مقفلة

االستاذ/ خالد بن سليمان الجاسر - عضو غير تنفيذي بمجلس اإلدارة في الدورة السابقة المنتهية بتاريخ 16 أبريل 2019م
يحمل األستاذ خالد الجاسر درجة البكالوريوس بإدارة االعمال من جامعة الملك سعود ولديه العديد من الدبلومات والدورات التدريبية في 

مجال اإلدارة والمجال المصرفي، وخبره واسعه في المجال المصرفي ألكثر من 30 عامًا عمل خاللها رئيسًا تنفيذيًا وعضوًا في مجلس 
إدارة بنك البالد ونائب الرئيس للموارد البشرية في بنك الرياض، كما عمل عضوًا في مجلس إدارة شركة أسمنت القصيم وكذلك شغل 

منصب الرئيس التنفيذي للمراكز العربية وعضو مجلس اإلدارة. 

العضوية في مجالس إدارات 
الشركات الحالية أو من 

مديريها
داخل المملكة / 

خارج المملكة
الكيان 

القانوني

العضوية في مجالس إدارات 
الشركات السابقة أو من 

مديريها
داخل المملكة / 

خارج المملكة
الكيان 

القانوني

عضو مجلس إدارة شركة 
مساهمة داخل المملكةالبالد لالستثمار 

مقفلة

مساهمة داخل المملكة شركة اسمنت القصيم
مدرجة

مسؤولية داخل المملكة شركة الشيكات السياحية 
محدودة

عضو مجلس إدارة الشركة 
مساهمة داخل المملكة المتحدة للتأمين التعاوني 

مدرجة

الرئيس التنفيذي شركة 
مساهمة داخل المملكة المراكز العربية

مقفلة 

عضو مجلس إدارة مراكز 
مسؤولية خارج المملكةتسوق الشرق االوسط

محدودة 

االستاذ/ فهد بن عبدالله القاسم - عضو غير تنفيذي بمجلس اإلدارة في الدورة السابقة المنتهية بتاريخ 16 أبريل 2019م
يحمل األستاذ فهد القاسم درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود، ويشغل منصب رئيس مجلس اإلدارة لشركة أموال 

لالستشارات المالية ومستشار مجلس اإلدارة بشركة اتحاد الراجحي القابضة لالستثمار ويمتلك خبرة استشارات مالية وإدارية ومراجعة 
ألكثر من 20 سنة كما لديه العديد من الخبرات في اإلدارة التنفيذية للمؤسسات الصحية وأيضًا اإلدارة التنفيذية لتجارة التجزئة والجملة 

كشريك لشركة كي بي ام جي العالمية ومديرًا تنفيذيًا لمستشفى دله ومؤسس لمكتب القاسم محاسبون قانونيون معتمدون.

العضوية في مجالس إدارات 
الشركات الحالية أو من مديريها

داخل المملكة / 
خارج المملكة

الكيان 
القانوني

العضوية في مجالس إدارات 
الشركات السابقة أو من 

مديريها
داخل المملكة / 

خارج المملكة
الكيان 

القانوني

عضو مجلس إدارة مجموعة 
مساهمة داخل المملكةصافوال

مدرجة

مساهمة داخل المملكةمجموعة عبداللطيف القابضة 
مقفلة

عضو مجلس إدارة شركة جرير 
مساهمة داخل المملكةللتسويق

مدرجة

عضو مجلس إدارة شركة دور 
مساهمة داخل المملكةالضيافة 

مدرجة

مساهمة داخل المملكةعضو مجلس إدارة دله الصحية 
مدرجة

رئيس مجلس إدارة شركة فهد 
عبدالله القاسم وأبناؤه للتجارة 

واالستثمار
مساهمة داخل المملكة

مقفلة

الشركة الوطنية العمومية 
مسؤولية داخل المملكةللسيارات

محدودة

عضو مجلس إدارة ممثل 
عن شركة دور في الشركة 

السعودية للضيافة التراثية 
مساهمة داخل المملكة

مقفلة

عضو مجلس إدارة شركة الدكتور 
مساهمة داخل المملكةمحمد راشد الفقيه وشركاؤه 

مقفلة

عضو مجلس إدارة شركة ركين 
مساهمة داخل المملكةنجد الدولية

مقفلة

عضو مجلس إدارة ممثل عن 
البريد السعودي في شركة 

ناقل
مساهمة داخل المملكة

مقفلة

رئيس مجلس إدارة وشريك 
شركة أموال لالستشارات 

المالية المحدودة
مسؤولية داخل المملكة

محدودة

عضو مجلس إدارة شركة راج 
مسؤولية داخل المملكةالعقارية 

محدودة

رئيس مجلس إدارة وشريك 
شركة أريز لالستثمار التجاري 

المحدودة
مسؤولية داخل المملكة

محدودة

عضو مجلس إدارة شركة ركين 
مسؤولية داخل المملكةنجد العالمية

محدودة

عضو مجلس إدارة المؤسسة 
داخل المملكةالعامة للبريد السعودي

مسؤولية 
محدودة 
حكومية

مسؤولية داخل المملكةشريك في بوابة اللؤلؤ
محدودة

عضو مجلس إدارة شركة 
الراجحي ألفا لالستثمار 

القابضة 
مسؤولية داخل المملكة

محدودة

مسؤولية داخل المملكةشريك شركة التسهيالت
محدودة

عضو تنفيذي في إدارة اتحاد 
مساهمة داخل المملكةالراجحي

مقفلة

شريك شركة القرن الواحد 
شركة مهنيةداخل المملكةوالعشرين للتثمين العقاري

مساهمة خارج المملكة شركة فينكورب
مقفلة

67 بنـــــــك البــــــــالد

المراجعة االستراتيجية    إدارة البنك والحوكمة    القوائم المالية

التقرير السنوي 2019م66



د.  رصيد أسهم أعضاء مجلس اإلدارة وزوجاتهم وأبنائهم القصر
عدد أسهم أعضاء مجلس اإلدارة وزوجاتهم وأبنائهم القصر بداية ونهاية العام المالي 2019م:

اسم من تعود له المصلحةم
عدد األسهم بداية 

العام 2019م
عدد األسهم نهاية 

نسبة التغيير ٪صافي التغييرالعام 2019م

25٪1,9992,498499الدكتور/ عبد الرحمن بن إبراهيم الحمّيد 1

25٪2,058,0512,572,563514,512األستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي 2

----األستاذ/ سمير بن عمر بن محمود با عيسى3

----الدكتور/ زياد بن عثمان الحقيل4

25٪1,5001,875375األستاذ / فهـد بـن عـبـدالله بـن دخـيـل 5

)9٪()47,192( 511,233464,041األستاذ/ خالد بن عبدالعزيز المقيرن 6

25٪1,5001,875375األستاذ / أحمـد بـن عـبـدالـرحمن الحصان 7

25٪223,034278,79255,758االستاذ/ عبدالعزيز بن محمد العنيزان 8

----األستاذ/ اديب بن محمد ابانمي9

----األستاذ/ هيثم بن سليمان السحيمي10

25٪63,274,73079,093,41215,818,682األستاذ/ خالد بن عبدالرحمن الراجحي 11

--2,4002,400األستاذ/ سعود بن محمد الفايز*12

--3,9983,998األستاذ/ عبدالرحمن بن محمد رمزي عداس*13

--1,700,9891,700,989المهندس/ عــــمــــر بـن صـــالــــح بـــابـــكـــر*14

--659,270659,270األستاذ/ خالد بــن ســلــيــمان الجــاسـر*15

--14401440األستاذ/ فــهـد بـن عــبــد الله القـاسم*16

*  أعضاء مجلس اإلدارة في الدورة السابقة المنتهية عضويتهم بتاريخ 16 أبريل 2019م وعدد األسهم نهاية الفترة يمثل عدد األسهم بنهاية فترة العضوية 
في مجلس اإلدارة.

ج.  سجل حضور اجتماعات مجلس اإلدارة لعام 2019م )الدورة السابقة والحالية(
تعزيزًا لدوره فقد عقد مجلس اإلدارة )6( اجتماعات خالل عام 2019م، اجتماعين منها كانت خالل الدورة السابقة لمجلس اإلدارة المنتهية 

بتاريخ 16 أبريل 2019م:

رقم االجتماع وتاريخ انعقاده 

)77()78()79()80()81()82(

2019/11/16م2019/09/16م2019/07/18م2019/05/19م2019/04/09م2019/03/18ماالسمم

الدكتور/ عبد الرحمن بن إبراهيم 1
الحمّيد*

األستاذ/ ناصر بن محمد 2
السبيعي*

--األستاذ/ سمير بن عمر باعيسى*3

األستاذ / فهـد بـن عـبـدالله بـن 4
دخـيـل*

األستاذ/ خالد بن عبدالعزيز 5
xالمقيرن*

األستاذ / أحمـد بـن عـبـدالـرحمن 6
الحصان*

--الدكتور/ زياد بن عثمان الحقيل*7

األستاذ/ عبدالعزيز بن محمد 8
--العنيزان*

--األستاذ/ أديب بن محمد أبانمي*9

األستاذ/ خالد بن عبدالرحمن 10
الراجحي*

األستاذ/ هيثم بن سليمان 11
--السحيمي*

األستاذ/ سعود بن محمد 12
----الفايز**

األستاذ/ عبدالرحمن بن محمد 13
----رمزي عداس**

المهندس/ عــمــر بـن صـــالـــح 14
----بــابــكــر**

األستاذ/ خالد بـن ســلــيــمان 15
----الجــاسـر**

األستاذ/ فــهـد بـن عــبــد الله 16
----القـاسم**

  حضر
x   اعتذر

 * أعضاء مجلس اإلدارة في الدورة الحالية والتي بدأت عضويتهم بتاريخ 17 أبريل 2019م.
** أعضاء مجلس اإلدارة في الدورة السابقة المنتهية عضويتهم بتاريخ 16 أبريل 2019م.
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لجان مجلس االدارة
تمارس لجان مجلس اإلدارة مهامها ومسئولياتها بناء على وثائق ولوائح وسياسات الحوكمة ذات الصلة المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة 

-أو الجمعية العامة حسب األحوال- والتي تحدد صالحيتها وإجراءات عملها، وقد تم تشكيل هذه اللجان مع تشكيل مجلس اإلدارة للدورة 
الحالية لمدة ثالث سنوات اعتبارًا من تاريخ 2019/04/17م وحتى تاريخ 2022/04/16م.

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

الزمني المقرر لها ومساعدة مجلس اإلدارة في تنفيذ مسئولياته وتفعيل دوره في تعزيز ومتابعة وتنفيذ استراتيجية البنك بما يدعم 
فعالية األداء ومراجعة ومراقبة أعمال البنك بصفة منتظمة واتخاذ القرارات ورفع التوصيات الالزمة للمجلس. 

تتكون اللجنة في دورتها الحالية من خمسة أعضاء غير تنفيذيين من أعضاء مجلس االدارة، وقد اجتمعت اللجنة أربعة عشر اجتماع 
خالل عام 2019م، وفيما يلي بيان باجتماعات اللجنة في الدورة الحالية والدورة السابقة وأسماء الحضور: 

االسم
طبيعة 

العضوية

رقم االجتماع وتاريخ انعقاده 

)1
51

(

)1
52

(

)1
53

(

)1
54

(

)1
55

(

)1
56

(

)1
57

(

)1
58

(

)1
59

(

)1
60

(

)1
61

(

)1
62

(

)1
63

(

)1
64

(

2م
01

9/
01

/1
5

2م
01

9/
02

/1
0

2م
01

9/
03

/1
7

2م
01

9/
04

/0
9

2م
01

9/
05

/1
6

م 
20

19
/0

5/
29

2م
01

9/
06

/2
6

2م
01

9/
07

/1
6

2م
01

9/
08

/2
5

2م
01

9/
09

/1
0

2م
01

9/
10

/0
8

2م
01

9/
11

/0
6

2م
01

9/
11

/1
6

2م
01

9/
12

/2
4

الدكتور/ عبد الرحمن بن إبراهيم 
الحمّيد

رئيس اللجنة
غير تنفيذي

األستاذ/ ناصر بن محمد 
السبيعي

عضو
xغير تنفيذي

األستاذ / فهـد بـن عـبـدالله بـن 
دخـيـل

عضو
غير تنفيذي

األستاذ/ خالد بن عبدالعزيز 
المقيرن

عضو
xغير تنفيذي

األستاذ/ خالد بن عبدالرحمن 
الراجحي

عضو
xغير تنفيذي

األستاذ/ عبدالعزيز بن محمد 
xعضو تنفيذيالعنيزان* 

  حضر
x   اعتذر

*أعضاء اللجنة في الدورة السابقة للجان المجلس المنتهية عضويتهم بتاريخ 16 أبريل 2019م.

هـ.  وظائف كبار التنفيذيين الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم

التخصصالخبراتالمؤهالتالوظائف السابقةالوظيفة الحاليةاالسم

األستاذ/ عبدالعزيز بن محمد 
المدير التنفيذي لألعمال ببنك الرئيس التنفيذيالعنيزان

أساليب 30 سنةبكالوريوسالبالد
كمية

األستاذ/ هيثم بن مديني 
المديني

نائب الرئيس التنفيذي 
لقطاع الموارد البشرية

رئيس التوظيف بالبنك 
هندسة 24 سنةبكالوريوسالسعودي البريطاني 

حاسب آلي

األستاذ/ هشام بن علي 
العقل

نائب الرئيس التنفيذي 
للمالية

المدير التنفيذي للمالية – 
محاسبة19 سنةماجستيرشركة الراجحي المالية

األستاذ/ إيهاب بن محمود 
حسوبه

نائب الرئيس التنفيذي 
لمصرفية األفراد

مدير عام قطاع العمليات 
هندسة 19 سنةبكالوريوسببنك البالد

نظم

األستاذ/ صالح بن سليمان 
الحبيب

نائب الرئيس التنفيذي 
للعمليات

مدير عام قطاع الشركات ببنك 
محاسبة25 سنةبكالوريوسالبالد

المهندس/ عمر بن عبدالرحمن 
الحسين

نائب الرئيس التنفيذي 
إلنجاز

مساعد مدير عام شبكة مراكز 
إدارة أعمال21 سنةماجستيرإنجاز

األستاذ/ عبدالله بن محمد 
العريفي

نائب الرئيس التنفيذي 
للمخاطر

مدير عام قطاع السياسات 
محاسبة23 سنةبكالوريوساالئتمانية بنك البالد

األستاذ/ سامر بن محمد 
فرهود

نائب الرئيس التنفيذي 
للخزينة

الرئيس التنفيذي – دوتشيه 
هندسة 33 سنةبكالوريوسالخليج للتمويل

حاسب آلي

األستاذ/ جميل بن نايف 
الحمدان

نائب الرئيس التنفيذي 
لمصرفية الشركات

مساعد مدير عام الشركات – 
إدارة أعمال 15 سنةبكالوريوسبنك البالد

دولية

و.  عدد أسهم كبار التنفيذيين وزوجاتهم وأبنائهم القصر
عدد أسهم كبار التنفيذيين وزوجاتهم وأبنائهم القصر بداية ونهاية العام المالي 2019م: 

المنصباسم من تعود له المصلحةم

عدد األسهم 
بداية عام 

2019م

عدد األسهم 
نهاية عام 

2019م
صافي 

التغيير
نسبة 

التغيير ٪

األستاذ/ عبدالعزيز بن محمد 1
25٪223,034278,79255,758الرئيس التنفيذيالعنيزان

األستاذ/ عبدالله بن محمد 2
25٪60,64475,80515,161نائب الرئيس التنفيذي للمخاطرالعريفي

25٪3,5544,442888نائب الرئيس التنفيذي للماليةاألستاذ/ هشام بن علي العقل3

األستاذ/ صالح بن سليمان 4
الحبيب

نائب الرئيس التنفيذي 
25٪82,627103,28320,656للعمليات

األستاذ/ هيثم بن مديني 5
المديني

نائب الرئيس التنفيذي للموارد 
)4.5٪()308(6,7716,463البشرية

)84٪()25,745(30,7455,000نائب الرئيس التنفيذي للخزينةاألستاذ/ سامر بن محمد فرهود6

المهندس/ عمر بن عبدالرحمن 7
25٪3,5554,442887نائب الرئيس التنفيذي إلنجازالحسين

األستاذ/ إيهاب بن محمود 8
حسوبه

نائب الرئيس التنفيذي 
)100٪()14,398(-14,398لمصرفية األفراد

71 بنـــــــك البــــــــالد

المراجعة االستراتيجية    إدارة البنك والحوكمة    القوائم المالية

التقرير السنوي 2019م70



ج.  لجنة المخاطر
لجنة المخاطر أحد اللجان على مستوى مجلس اإلدارة، وتتضمن أدوار اللجنة الرئيسة في تقديم النصح واالستشارة لمجلس االدارة بشأن 

الخطط واالستراتيجيات الكلية الحالية والمستقبلية المتعلقة بقابلية وقدرة البنك على تحمل المخاطر واإلشراف الرقابي على تنفيذ اإلدارة 
التنفيذية للخطط واالستراتيجيات، واإلشراف الرقابي على اداء و تنفيذ المهام المتعلقة بمجموعة إدارة المخاطر بالبنك المتمثلة في 

مخاطر السوق واالئتمان ومخاطر االستثمار والمالية والتشغيل ومخاطر السيولة والسمعة واستمرارية االعمال ومخاطر االنظمة التقنية، 
كما يتضمن دور اللجنة مراجعة السياسات الداخلية للبنك المتعلقة بالمخاطر وعرضها على مجلس االدارة العتمادها واعتماد توزيع مقدار 
مخاطر االئتمان المقبولة والوفاء بالمسؤوليات االئتمانية وكافة المخاطر المعتمدة من مجلس اإلدارة والمراجعة والتقييم الدوري لحدود 

المخاطر ومخاطر المنتجات الجديدة، وأيضًا التأكد من االلتزام بتعليمات الجهات التنظيمية وتطبيق أنظمة رقابية مناسبة باإلضافة إلى أي 
مهام أو مسؤوليات قد تسند لها من مجلس اإلدارة وبما ال يتعارض مع مهام ومسؤوليات لجان المجلس األخرى، وكذلك اإلشراف على 

حدود المخاطر المعتمدة والتأكد من أن البنك لديه السياسات واإلجراءات الكافية والمعتمدة من جهات الصالحية.

تتكون اللجنة في دورتها الحالية من ثالثة أعضاء منهم عضوين من أعضاء مجلس اإلدارة وعضو من خارجه، وقد اجتمعت اللجنة 
)4( اجتماعات خالل عام 2019م، وفيما يلي السير الذاتية لألعضاء من خارج المجلس في الدورة السابقة والحالية وهم: 

األستاذ/ معاذ بن عبدالرحمن الحسينـي
يحمل األستاذ معاذ الحسيني درجة البكالوريوس في نظم المعلومات اإلدارية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، عمل بوظيفة كبار 

مستشاري مخاطر الخزينة في البنك السعودي البريطاني. ويشغل حاليا منصب العضو المنتدب ومؤسس شركة إحاطة المالية.

األستاذ/ عبدالرحمن بن محمد رمزي عداس
يحمل األستاذ عبدالرحمن عداس درجة الماجستير في إدارة األعمال تخصص إدارة مالية من جامعة دنفر بوالية كولورادو األمريكية ودرجة 

البكالوريوس بتخصص إدارة األعمال من جامعة الملك عبدالعزيز بجده، ويعمل كمستشار مالي مرخص من وزارة التجارة واالستثمار 
لالستشارات المالية لغير األوراق المالية ويمتلك خبرة مصرفية شاملة في جميع قطاعات البنك التمويلية واالستثمارية وإدارة المخاطر إضافة 

إلى خبرات عملية في إدارة االستثمارات بشكل عام والعقارية بشكل خاص، كما عمل عضوًا منتدبًا لالستثمارات العقارية بشركة سدكو.

األستاذ/ محمد بن سليمان الحجيالن
يحمل األستاذ محمد الحجيالن درجة البكالوريوس في نظم االقتصاد من جامعة إمبوريا، كانساس في الواليات المتحدة االمريكية، ولديه 

خبرة كبيرة في البنوك أبرزها مدير عام بنك دبي الوطني بالمملكة العربية السعودية.

 وفيما يلي بيان بأعضاء اللجنة واجتماعاتها لعام 2019م:

الصفةاالسم

تاريخ انعقاد االجتماع ورقمه

مالحظات ان وجد
2019/03/04م

)19/01(
2019/05/02م

)19/02(
2019/08/26م

)19/03(
2019/11/25م

)19/04(

---رئيسأ . سعود بن محمد الفايز )*(
---عضوأ . فهد بن عبدالله القاسم )*(

---عضوأ . محمد بن سليمان الحجيالن )*(
-رئيسأ . أحمد بن عبدالرحمن الحصان )**(

-عضوأ . هيثم بن سليمان السحيمي )**(

أ.  عبدالرحمن بن محمد رمزي عداس 
انتهت عضويته --عضو)***(

بتاريخ: 2019/10/13م
---عضوأ. معاذ بن عبدالرحمن الحسيني )**(

  حضر
x   اعتذر

 )*( أعضاء اللجنة في الدورة الحالية للجان المجلس والتي بدأت بتاريخ 17 أبريل 2019م.
)**( أعضاء اللجنة في الدورة السابقة للجان المجلس المنتهية عضويتهم بتاريخ 16 أبريل 2019م.

)***(  نظرًا لترشحه لعضوية مجلس إدارة أحد البنوك السعودية فقد تقدم األستاذ عبدالرحمن بن محمد رمزي عداس والذي كان يشغل منصب عضو لجنة 
االلتزام والحوكمة ولجنة المخاطر )من خارج المجلس( باستقالته بتاريخ 2019/10/13م.

ب.  لجنة الترشيح والمكافآت
تتمثل مسئولية اللجنة في المراجعة السنوية لالحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة واللجان التابعة له 

والهيئة الشرعية بما يتناسب مع طبيعتها والئحتها، وكذلك مراجعة هيكل وتشكيل مجلس اإلدارة ولجانه من حين آلخر ورفع التوصيات 
بشأن نقاط القوة والضعف لألعضاء وتقديم االقتراحات للتغلب عليها والرفع بتوصياتها بهذا الخصوص لمجلس اإلدارة وبخصوص 

المرشحين لعضوية المجلس ولجانه والمؤهالت والخبرات المناسبة للعضوية، والتأكد بشكل سنوي من استقاللية األعضاء المستقلين 
بالمجلس و من عدم وجود مصالح متعارضة، كما تتولى اللجنة مسئولية دراسة وضع وتطوير وتحديث واقتراح السياسات المتعلقة 

بمكافآت وحوافز أعضاء المجلس ولجانه واإلدارة التنفيذية وكذلك سياسة وآلية اإلحالل ألعضاء مجلس اإلدارة ولجانه واإلدارة التنفيذية 
ومتابعة األمور المتعلقة بهيكل الوظائف والموارد البشرية ورفع التوصيات لمجلس اإلدارة بهذه األمور.

تتكون اللجنة في دورتها الحالية من ثالثة أعضاء منهم عضو من أعضاء مجلس اإلدارة وعضوين من خارجه، وقد اجتمعت اللجنة 
أربع اجتماعات خالل عام 2019م، وفيما يلي السير الذاتية لألعضاء من خارج المجلس في الدورة السابقة والحالية وهم:

األستاذ/ خالد بن صالح الهذال
يحمل األستاذ خالد الهذال درجة الماجستير ودرجة البكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة انديانا في الواليات المتحدة االمريكية، كما 

شغل منصب المدير التنفيذي لتنمية الموارد البشرية واإلدارية في الخدمات المشتركة "مجموعة الفيصلية" سابقًا، ويشغل حاليا منصب 
رئيس مجلس إدارة شركة مزن لالستثمار العقاري.

األستاذ/ بليهيد بن ناصر بن البليهيد
يحمل األستاذ ناصر البليهيد درجة البكالوريوس في إدارة األعمال، ويتمتع بخبرة تتجاوز 30 عام في التحول اإلداري والموارد البشرية وعمل 

سابقا مستشارًا لمجلس إدارة البنك األهلي التجاري، ويشغل حاليا منصب مدير عام في إجادة لالستشارات اإلدارية.

األستاذ/ بشار بن زكريا المشعل
يحمل األستاذ بشار المشعل درجة الماجستير في علوم اإلدارة واإلدارة العامة من جامعة هارفرد ودرجة البكالوريوس في هندسة 

الكومبيوتر من جامعة شمال امريكا، وهو مستشار اداري في توظيف وتقييم المدراء التنفيذيين وأعضاء مجالس اإلدارة.

اجتمعت اللجنة أربع اجتماعات خالل عام 2019م اجتماعين منها كانت خالل الدورة السابقة للجنة، وفيما يلي بيان باجتماعات اللجنة وأسماء 
الحضور:

رقم االجتماع وتاريخ انعقاده 

)53()54()55()56(

2019/12/08م2019/09/08م2019/03/11م2019/02/11مطبيعة العضويةاالسم

--رئيس اللجنة - مستقلاألستاذ/ سمير بن عمر باعيسى )*(

عضو غير تنفيذي - من األستاذ/ خالد بن صالح الهذال )*(
خارج المجلس

عضو مستقل - من األستاذ/ بليهيد بن ناصر البليهيد )*(
--خارج المجلس

األستاذ/ عبدالرحمن بن محمد رمزي 
--رئيس اللجنة - مستقلعداس )**( 

--عضو - غير تنفيذياألستاذ/ خالد بن عبدالعزيز المقيرن )**(
--عضو مستقلالمهندس/ عمر بن صالح بابكر )**(

عضو مستقل-  من األستاذ/ بشار بن زكريا المشعل )**(
--خارج المجلس 

  حضر
x   اعتذر

* أعضاء اللجنة في الدورة الحالية للجان المجلس والتي بدأت بتاريخ 17 أبريل 2019م.
** أعضاء اللجنة في الدورة السابقة للجان المجلس المنتهية عضويتهم بتاريخ 16 أبريل 2019م.
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د. لجنة االلتزام والحوكمة
تتمثل مسؤولية اللجنة في اإلشراف والحفاظ على تدعيم وتطبيق أعلى معايير الحوكمة وذلك من خالل قيامها نيابة عن مجلس 

اإلدارة بالتأكد من اتباع ممارسات الحوكمة السليمة في جميع أنشطة البنك، كما تعمل اللجنة على التأكد من ضمان التزام البنك بكافة 
االنظمة واللوائح والمعايير والقواعد المحلية واالقليمية والدولية المعتمدة ذات الصلة بأنشطته، وإجراء مراجعة دائمة إلطار الحوكمة 

العام واآلليات ذات الصلة، ومسئولية مراجعة لوائح اللجان التابعة لمجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية ورفع التوصيات إلى مجلس اإلدارة 
بخصوصها، ومراقبة وضمان امتالك البنك آليات كافية للتعرف على حاالت تعارض المصالح في كافة المعامالت واالنشطة التشغيلية. 

كما تعتمد اللجنة خطة/برنامج قطاع االلتزام السنوي، وتتولى مهمة مراجعة تقرير االلتزام السنوي المقدم إلى مؤسسة النقد العربي 
السعودي، ومتابعة كفاية وفاعلية واستقاللية قطاع االلتزام ومكافحة غسل األموال فيما يتعلق بتنفيذ سياسة ودليل االلتزام، ومكافحة 

غسل األموال وتمويل االرهاب، ومراجعة تقارير االلتزام، وتقارير مكافحة غسل األموال وتمويل االرهاب الدورية والسنوية وضمان 
التصحيح الفعال ألية فجوات أو مخالفات يتم رصدها أو تحديدها، وتقييم القطاع وخطة/برنامج االلتزام.

تتكون اللجنة في دورتها الحالية من ثالثة أعضاء منهم عضوين من أعضاء مجلس اإلدارة وعضو من خارجه، وقد اجتمعت اللجنة 
)4( اجتماعات خالل عام 2019م، وفيما يلي السير الذاتية لألعضاء من خارج المجلس في الدورة السابقة والحالية وهم:

األستاذ/ عبدالفتاح بن إبراهيم الطويل
يحمل األستاذ عبدالفتاح بن إبراهيم الطويل درجة الماجستير ادارة االعمال جامعة تكساس الواليات المتحدة االمريكية، ولديه خبرة بنكية 

طويلة وتقلد عدة مناصب بنكية، ويعمل حاليًا مدير تنفيذي لشركة آي تي لالستشارات.

األستاذ/ معاذ بن عبدالرحمن الحسيني
يحمل األستاذ معاذ الحسيني درجة البكالوريوس في نظم المعلومات اإلدارية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، عمل بوظيفة كبار 

مستشاري مخاطر الخزينة في البنك السعودي البريطاني. ويشغل حاليا منصب العضو المنتدب ومؤسس شركة إحاطة المالية.

األستاذ/ عبدالرحمن بن محمد رمزي عداس
يحمل األستاذ عبدالرحمن عداس درجة الماجستير في إدارة األعمال تخصص إدارة مالية من جامعة دنفر بوالية كولورادو األمريكية ودرجة 

البكالوريوس بتخصص إدارة األعمال من جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، ويعمل كمستشار مالي مرخص من وزارة التجارة واالستثمار 
لالستشارات المالية لغير األوراق المالية ويمتلك خبرة مصرفية شاملة في جميع قطاعات البنك التمويلية واالستثمارية وإدارة المخاطر إضافة 

إلى خبرات عملية في إدارة االستثمارات بشكل عام والعقارية بشكل خاص، كما عمل عضوًا منتدبًا لالستثمارات العقارية بشركة سدكو.

وفيما يلي بيان بأعضاء اللجنة واجتماعاتها لعام 2019م:

الصفةاالسم

تاريخ انعقاد االجتماع ورقمه

2019/03/11م
)15(

2019/05/12م
)16(

2019/09/11م
)17(

2019/12/18م
)18(

رئيس / أ. عبدالرحمن بن محمد رمزي عداس )***(
-ثم عضو

---عضوأ. عبدالفتاح بن إبراهيم الطويل )*(
اديب بن محمد ابانمي )*( ---عضوأ . 
-رئيسد. زياد بن عثمان الحقيل )**(

-عضوأ. معاذ بن عبدالرحمن الحسيني )**(

---عضوأ. سمير بن عمر باعيسى )**(

  حضر
x   اعتذر

)*( أعضاء الدورة السابقة للجنة المنتهية بتاريخ 16 أبريل 2019م.
)**( أعضاء الدورة الحالية للجنة التي بدأت بتاريخ 17 أبريل 2019م.

 )***( رئيس الدورة السابقة ثم عضو في الدورة الحالية وتقدم باستقالته بتاريخ 2019/10/13م.

هـ.  لجنة المراجعة
تتمثل مسؤولية لجنة المراجعة في اإلشراف على قطاع المراجعة الداخلية ويشمل ذلك التحقق من استقاللية وفعالية القطاع والتحقق 
من توافر الموارد البشرية ودراسة التقارير الصادرة من قطاع المراجعة ومتابعة اإلجراءات التصحيحية واعتماد خطة المراجعة الداخلية، كما 

تقوم اللجنة بترشيح المراجعين الخارجيين للبنك وتحديد أتعابهم واإلشراف على نشاطاتهم ومراجعة خطة عملهم وتقييم أدائهم والتحقق 
من استقاللهم ومناقشة مالحظاتهم، ودراسة القوائم المالية المرحلية والسنوية والتوصية باعتمادها من مجلس اإلدارة، كما تقوم 

اللجنة بمراجعة العقود والتعامالت الُمقترح أن يجريها البنك مع األطراف ذوي العالقة، باإلضافة إلى األعمال الرقابية األخرى التي تدخل 
في نطاق عمل اللجنة وفق الئحتها الُمعتمدة من الجمعية العامة.

تتكون اللجنة في دورتها الحالية من ثالثة أعضاء منهم عضو من أعضاء مجلس االدارة وعضوين من خارجه، وقد اجتمعت اللجنة 
)9( اجتماعات خالل عام 2019م، وفيما يلي السير الذاتية لألعضاء من خارج المجلس في الدورة السابقة والحالية وهم:

األستاذ/ جاسر بن عبدالكريم الجاسر
يحمل األستاذ جاسر الجاسر درجة الماجستير في إدارة األعمال من جامعة كولورادو للتكنولوجيا، ودرجة البكالوريوس في إدارة األعمال 

من جامعة الملك سعود، وهو مراجع داخلي معتمد من جمعية المراجعين الداخليين، ومحلل مخاطر معتمد من الجمعية االمريكية لإلدارة 
المالية، وعمل نائب رئيس تنفيذي لتمويل الشركات ببنك الرياض ومدير عام المراجعة الداخلية بشركة السوق المالية ورئيس المراجعة 

الداخلية بالبنك األهلي التجاري، ويعمل حاليًا مدير عام اإلدارة العامة للحوكمة والمخاطر وااللتزام بوزارة المالية.

األستاذ/ محمد بن فرحان بن نادر
يحمل األستاذ محمد بن فرحان بن نادر درجة الماجستير في إدارة األعمال من جامعة هيريوت وات البريطانية، ودرجة البكالوريوس في 

المحاسبة من جامعة الملك سعود، وهو حاصل على الزمالة االمريكية والسعودية للمحاسبين القانونيين ولديه خبرة متنوعة في األعمال 
المصرفية ومجال الزكاة والضرائب، وعمل األستاذ كرئيس تنفيذي للمالية لشركة أوقاف سليمان الراجحي ويشغل حاليًا منصب الشريك 

التنفيذي لشركة المحاسبون المتحدون.

الدكتور/ أحمد بن عبدالله المغامس
يحمل الدكتور أحمد المغامس درجة الدكتوراة في إدارة األعمال في تخصص المحاسبة من جامعة المسيسبي الحكومية وماجستير من 
جامعة بريدج بورت وبكالوريوس المحاسبة من جامعة الملك سعود، كما عمل كأستاذ مساعد بجامعة الملك سعود، وشارك في لجان 

مراجعة في عدة شركات منها الشركة االسمنت السعودي وشركة االتصاالت السعودية والشركة الوطنية السعودية للنقل البحري، 
ويعمل حاليًا كأمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

األستاذ/ سليمان بن ناصر الهتالن
يحمل األستاذ سليمان بن ناصر الهتالن درجة الماجستير في المحاسبة المهنية والبكالوريوس في المحاسبة، وعمل   عضو هيئة التدريب 

بمعهد اإلدارة العامة، ولديه خبرة متنوعة في مجاالت المحاسبة والمراجعة الداخلية والتقارير المالية واالندماج واالستحواذ والتنظيم 
اإلداري وتقييم الشركات، ويعمل حاليًا كرئيس تنفيذي لشركة بيت االستشارات الوطني.

75 بنـــــــك البــــــــالد

المراجعة االستراتيجية    إدارة البنك والحوكمة    القوائم المالية

التقرير السنوي 2019م74



وفيما يلي بيان بأعضاء اللجنة واجتماعاتها لعام 2019م::

االسم
طبيعة 

العضوية

عدد االجتماعات )9( اجتماعات

االجتماع 
األول

27 يناير 
2019م

االجتماع 
الثاني

7 مارس 
2019م

االجتماع 
الثالث

11 أبريل 
2019م

االجتماع 
الرابع

1 مايو 
2019م

االجتماع 
الخامس
23 مايو 
2019م

االجتماع 
السادس
17 يوليو 

2019م

االجتماع 
السابع

3 سبتمبر 
2019م

االجتماع 
الثامن

17 أكتوبر 
2019م

االجتماع 
التاسع

12 ديسمبر 
2019م

أ. أحمد بن عبدالرحمن 
الحصان*

رئيس 
اللجنة 

مستقل
------

د. أحمد بن عبدالله 
المغامس*

عضو 
------مستقل

أ. سليمان بن ناصر 
الهتالن*

عضو 
------مستقل

أ. أديب بن محمد 
أبانمي**

رئيس 
اللجنة 

مستقل
---

أ. جاسر بن عبدالكريم 
الجاسر**

عضو 
x---مستقل

أ. محمد بن فرحان 
النادر**

عضو 
---مستقل

-  عقدت اللجنة السابقة ثالثة اجتماعات منذ بداية العام 2019م.
-  عقدت اللجنة بعد إعادة تشكيلها ستة اجتماعات ابتداًء من االجتماع الرابع إلى نهاية العام 2019م.

)*( أعضاء الدورة السابقة للجنة المنتهية بتاريخ 16 أبريل 2019م.
)**( أعضاء الدورة الحالية للجنة التي بدأت بتاريخ 17 أبريل 2019م 

المكافآت والتعويضات
ٌتحدد المكافآت والتعويضات وعملية االفصاح عنها بناء على ما جاء بنظام الشركات ولوائحه ووفق ما تقضي به "الضوابط واالجراءات 
التنظيمية الصادرة تنفيذًا لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة وتحديثاتها، والئحة حوكمة الشركات وتحديثاتها" بوجوب 

االفصاح عن سياسات المكافآت وآليات تحديدها، وكذا وفق ما تقرره قواعد ومبادئ ولوائح مؤسسة النقد وهيئة السوق المالية، 
والمعايير الدولية المعتمدة ذات الصلة، وسياسات البنك ووثائقه ذات الصلة، وفيما يلي عرض آللية تحديد المكافآت والبدالت ألعضاء 

المجلس ولجانه، وتفاصيل ما تقاضاه أعضاء المجلس ولجانه وكبار التنفيذيين:

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

لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، والئحة حوكمة الشركات المحدثة وتحديثاتها، وتعاميم ومبادئ مؤسسة النقد العربي 
السعودي ذات الصلة، والنظام األساس للبنك وتحدد معاييرها وأحكامها السياسة المتعلقة بمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة ولجانه وكبار 

التنفيذيين. وفيما بيان ألهم هذه األحكام وعرض ألهم بنود آليات تحديد مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة ولجانه:

األحكام العامة للمكافآت  - 1

يجب أال يزيد ما يصرف ألعضاء المجلس عن )5٪( خمسة بالمائة من األرباح الصافية، وفي جميع األحوال، يجب اال يتجاوز مجموع ما   1-1
يحصل عليه عضو مجلس اإلدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ خمسمائة ألف ريال سنويًا متضمنة بدل الحضور الذي يجب 

اال يزيد عن خمسة االف ريال لالجتماع الواحد، وبما يتوافق مع الضوابط المقررة في نظام الشركات والضوابط واإلجراءات التنظيمية 
لنظام الشركات، والئحة حوكمة الشركات، ومبادئ وتعليمات )تعاميم( مؤسسة النقد العربي السعودي، وسياسات البنك ذات الصلة.

يجوز لعضو مجلس اإلدارة الحصول على مكافأة مقابل عضويته في لجنة المراجعة المشكلة من قبل الجمعية العامة، أو مقابل أي   2-1
أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو استشارية بموجب ترخيص مهني - إضافية يكلف بها في البنك، وذلك باإلضافة الى 

المكافأة التي - يمكن أن يحصل عليها بصفته عضوًا في مجلس اإلدارة وفي اللجان المشكلة من قبل مجلس اإلدارة، وفقًا لنظام 
الشركات ونظام الشركة األساس، وهذه السياسة.

في حال غياب أي عضو من أعضاء اللجان عن حضور اجتماعات يتم خصم مبلغ من مكافأته السنوية يتناسب مع نسبة غيابه، وذلك   3-1
بقسمة إجمالي مبلغ المكافأة على عدد االجتماعات اإلجمالية التي عقدتها اللجنة خالل السنة، وخصم المكافأة المستحقة للعضو عن 

االجتماع أو االجتماعات التي لم يحضرها.
ال يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة التصويت على بند مكافآت أعضاء مجلس االدارة في الجمعية العامة.  4-1

إذا قررت الجمعية العامة إنهاء عضوية من تغيب من أعضاء مجلس اإلدارة بسبب عدم حضوره ثالثة اجتماعات متتالية للمجلس   5-1
دون عذر مشروع، فال يستحق هذا العضو أي مكافآت عن الفترة التي تلي آخر اجتماع حضره، ويجب عليه إعادة جميع المكافآت التي 

صرفت له عن تلك الفترة.

يجوز أن تكون مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة متفاوتة المقدار بحيث تعكس مدى خبرة العضو واختصاصاته والمهام المنوطة به   6-1
واستقالله وعدد الجلسات التي يحضرها وغيرها من االعتبارات. 

آليات تحديد مكافآت أعضاء المجلس ولجانه  - 2

مع مراعاة ما جاء بالقواعد العامة أعاله، وبما يتفق مع ما جاء بنظام الشركات ولوائحه كالضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذًا   1-2
لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، والئحة حوكمة الشركات المحدثة، وتعاميم ومبادئ مؤسسة النقد العربي 

السعودي ذات الصلة، وخاصة ما يتعلق منها بالحد األدنى "والحد األقصى الذي ال يجب أن يزيد عن خمسمائة ألف ريال سعودي 
)500 ألف ريال("، تحدد آليات تحديد المكافآت للمخاطبين بهذه السياسة من أعضاء المجلس ولجانه، وفق ما يصدر من مجلس اإلدارة 

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

يصرف لكل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة - باإلضافة إلى المكافأة المقطوعة ومبلغ بدل الحضور وفق الضوابط المحددة أعاله   2-2
- قيمة النفقات الفعلية التي يتحملها العضو لحضور اجتماعات مجلس االدارة ولجانه بما في ذلك نفقات اإلقامة ونفقات السفر 

بالطائرات على الدرجة األولى. 

يصرف لكل عضو من أعضاء لجان المجلس )الخارجيين( من غير أعضاء مجلس االدارة - باإلضافة إلى المكافأة المقطوعة ومبلغ بدل   3-2
الحضور وفق الضوابط المحددة أعاله - قيمة النفقات الفعلية التي يتحملها العضو لحضور اجتماعات اللجنة بما في ذلك نفقات 

اإلقامة ونفقات السفر بالطائرات على درجة رجال األعمال.

سياسة مكافآت أعضاء اإلدارة التنفيذية وآليات تحديدها  - 3
مع مراعاة ما ينطبق عليها من القواعد والمعايير العامة أعاله، ووفق ما جاء باألنظمة واللوائح ذات الصلة والئحة حوكمة الشركات 

المحدثة، وتعاميم ومبادئ مؤسسة النقد العربي السعودي، تحدد آليات تحديد مكافآت الموظفين بشكل عام ولكبار التنفيذيين بشكل 
خاص وفق ما يصدر من مجلس اإلدارة من سياسات وقرارات، يراعى فيها الضوابط والمعايير ذات الصلة خاصة الواردة بالئحة الترشيح 

والمكافآت المعتمدة من الجمعية العامة والقواعد الخاصة بالمكافآت الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي، مثل:

أن تنسجم مع استراتيجية البنك وأهدافه.  .1
أن تحدد معايير لمنح المكافآت وآلية االفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها.  .2

أن تركز على ربط معايير منح المكافآت باألداء.   .3
أن يتم تحديد المكافآت بناًء عل مستوى الوظيفة، والمهام والمسئوليات المنوطة بشاغلها، والمؤهالت العلمية، والخبرات العملية،   .4

والمهارات، ومستوى األداء.
أن تتالءم المكافآت مع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لدى البنك.  .5

أن يحدد وعاء المكافآت والحوافز المرتبطة باألداء على أساس معدل الربح المرتبط بدرجة المخاطر، ووفق الضوابط والمعايير وقواعد   .6
.FSB مبادئ مؤسسة النقد العربي السعودي المتعلقة بالمكافآت والحوافز ومبادئ ومعايير المجلس المعني باالستقرار المالي

وفقًا لتعميم مؤسسة النقد العربي السعودي رقم 391000083183 وتاريخ 1439/7/28هـ ال ينطبق تعميم المؤسسة رقم 
381000063670 وتاريخ 1438/6/14هـ الواردة بالمادة المعني بتحديد حد أقصى لمكافآت أعضاء مجلس االدارة واللجان )بخمسمائة ألف 

ريال سنويا( على المكافآت الخاصة برئيس مجلس إدارة البنك المشار إليها في المادة 81 من نظام الشركات.
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1 -  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة )الدورة السابقة والحالية(

االسم

المكافآت المتغيرةالمكافآت الثابتة

مبلغ معين

بدل حضور 
جلسات 
المجلس

مجموع 
بدل حضور 

جلسات 
مزايا عينيةاللجان

مكافآت 
االعمال 

الفنية 
واالدارية 

واالستشارية

مكافأة رئيس 
المجلس 

او العضو 
المنتدب او 
امين السر 
ان كان أحد 

المجموعاألعضاء
نسبة 
االرباح

مكافآت 
دورية   

خطط 
تحفيزية 
قصيرة 

االجل

خطط 
تحفيزية 
طويلة 
االجل

االسهم 
المجموعالممنوحة

مكافاة 
نهاية 

الخدمة
المجموع 

الكلي
بدل 

المصروفات

اواًل: االعضاء المستقلين
330,778-70,000---260,7780.02170,000---1225,77820,00015,000. سمير بن عمر باعيسى )**(
556,500-182,500---374,0000.030182,500---2320,00030,00024,000. أحمد بن عبدالرحمن الحصان
343,278-82,500---260,7780.02182,500---3225,77820,00015,000. زياد بن عثمان الحقيل )**(

496,278-227,500---268,7780.022227,500---4225,77820,00023,000. أديب بن محمد أبانمي )**(
136,722-27,500---109,2220.00927,500---594,22210,0005,000. سعود بن محمد الفايز )*(
6.  عبدالرحمن بن محمد رمزي 

201,72217,696-82,500---119,2220.01082,500---94,22210,00015,000عداس )*( 

144,222-30,000---114,2220.00930,000---794,22210,00010,000. عمر بن صالح بابكر )*(
2,209,50017,696-702,500---1,507,0000.121702,500---1,280,000120,000107,000المجموع

ثانيًا: االعضاء غير التنفيذيين
500,000-110,000---420,0000.03110,000---1320,00030,00070,000.عبدالرحمن بن إبراهيم الحميد

470,714-55,714---415,0000.0355,714---2320,00030,00065,000. ناصر بن محمد السبيعي
480,000-60,000---420,0000.0360,000---3320,00030,00070,000. فهد بن عبدالله بن دخيل

500,000-85,714---420,0000.0385,714---4320,00025,00075,000. خالد بن عبدالعزيز المقيرن
470,714-55,714---415,0000.0355,714---5320,00030,00065,000. خالد بن عبدالرحمن الراجحي

6. هيثم بن سليمان السحيمي 
)**(225,77820,00015,000---260,7780.0245,000---45,000-305,777

104,222------104,2220.01----794,22210,000. خالد بن سليمان الجاسر )*(
124,222-15,000---109,2220.0115,000---894,22210,0005,000. فهد بن عبدالله القاسم )*(

2,955,649-427,142---2,564,2220.21427,142---2,014,222185,000365,000المجموع
ثالثًا: االعضاء التنفيذيين

245,778------245,7780.02----1225,77820,000. عبدالعزيز بن محمد العنيزان

إيضاحات:
)*( أعضاء مجلس اإلدارة في الدورة السابقة للمجلس والمنتهية عضويتهم بتاريخ 16 أبريل 2019م. 

)**( أعضاء مجلس اإلدارة الجدد في الدورة الحالية للمجلس والتي بدأت بتاريخ 17 أبريل 2019م.
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2 -  مكافآت أعضاء لجان مجلس اإلدارة - األعضاء من خارج المجلس - ) الدورة السابقة والحالية (

اعضاء اللجان

المكافآت الثابتة 
)عدا بدل حضور 

المجموعبدل حضور جلساتالجلسات(

أعضاء لجنة الترشيح والمكافآت:
1110,00020,000130,000. خالد بن صالح الهذال

255,00010,00065,000. بليهيد بن ناصر البليهيد )*(
355,00010,00065,000. بشار بن زكريا المشعل  )**(

220,00040,000260,000المجموع
أعضاء لجنة المراجعة:

166,66715,00081,667. جاسر بن عبدالكريم الجاسر )*(
280,00018,00098,000. محمد بن فرحان بن نادر )*(

340,0009,00049,000. أحمد بن عبدالله المغامس )**(
440,0009,00049,000. سليمان بن ناصر الهتالن )**(

226,66751,000277,667المجموع
أعضاء لجنة المخاطر:

127,5005,00032,500. معاذ بن عبدالرحمن الحسيني  )*(
255,00010,00065,000. عبدالرحمن بن محمد رمزي عداس )***(

327,5005,00032,500. محمد بن سليمان الحجيالن )**(
110,00020,000130,000المجموع

اعضاء لجنة االلتزام والحوكمة:
182,50015,00097,500. معاذ بن عبدالرحمن الحسيني )*(

255,00010,00065,000. عبدالرحمن بن محمد رمزي عداس )***(
327,5005,00032,500. عبدالفتاح إبراهيم الطويل )**(

165,00030,000195,000المجموع
أعضاء اللجنة التنفيذية:

123,57115,00038,571. عبدالعزيز بن محمد العنيزان )**(
23,57115,00038,571المجموع

إيضاحات:
)*( أعضاء اللجان في الدورة الحالية للجان المجلس والتي بدأت بتاريخ 17 أبريل 2019م. ولم يعاد انتخابهم بالدورة الحالية.

)**( أعضاء اللجان في الدورة السابقة للجان المجلس المنتهية عضويتهم بتاريخ 16 أبريل 2019م.
)***(  بعد انتهاء عضويته في الدورة السابقة للمجس شغل عضوية لجنة االلتزام والحوكمة ولجنة المخاطر كعضو من خارج المجلس، ثم تقدم باستقالة 

بتاريخ 2019/10/13م.

3 -  تفاصيل المكافآت والرواتب والبدالت والتعويضات األخرى المدفوعة لكبار التنفيذيين

البيان
سبعة من كبار التنفيذيين بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي

بآالف الرياالت السعودية

13,910الرواتب والتعويضات 
15,041البدالت والمكافآت الدورية والسنوية

28,951اإلجمالي

آليات ووسائل تقييم أداء مجلس اإلدارة ولجانه واعضاء كل منهم
يعتمد مجلس االدارة في تقييم أدائه وأداء لجانه وأعضائهما، على آلية تتضمن قيام لجنة الترشيح والمكافآت بحكم االختصاص بعمل 

تقييم سنوي لمجلس اإلدارة ولجانه التابعة، وذلك من خالل نماذج تقييم صممت خصيصًا لهذا الغرض، وتقوم اللجنة بدراسة ومناقشة 
نتائج التقييم لمعرفة جوانب القوه ليتم تعزيزها وجوانب الضعف لمعالجتها لدى المجلس أو لجانه، ومن ثم عرض ملخص بالنتائج مع 

توصيات اللجنة الالزمة لمجلس اإلدارة. وتم اسناد عملية التقييم لمركز متخصص من خارج البنك للقيام بعملية التقييم ، وتم موافقة لجنة 
الترشيح والمكافآت على أن تقوم األمانة العامة والحوكمة  للتجهيز اإلعداد لعملية التقييم لهذا العام 2019م وفق النماذج واآللية المحدثة 

المعتمدة لذلك.

*كما تم عقد دورات تدريبية لمجلس اإلدارة واللجان المنبثقة.

الهيئة الشرعية وقطاع الشرعية
انطالقًا من سياسة البنك ونهجه المبني على االلتزام بأحكام الشريعة اإلسالمية، اختارت الجمعية العامة للبنك أعضاء الهيئة الشرعية 

التي تنص الئحتها 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.  •

وتتكون الهيئة الشرعية من خمسة أعضاء من أهل العلم واالختصاص المتمكنين في فقه المعامالت المالية واالقتصاد، وهم: 

معالي الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع )رئيًسا(  .1
معالي الشيخ أ. د. عبدالله بن محمد المطلق )نائًبا(  .2

الشيخ أ. د. عبد الله بن موسى العمار )عضًوا(  .3
الشيخ د. محمد بن سعود العصيمي )عضًوا(  .4

الشيخ أ. د. يوسف بن عبدالله الشبيلي )عضًوا(  .5

وينبثق من الهيئة الشرعية لجنة تحضيرية تتكون من بعض أعضاء الهيئة الشرعية، وتمارس اللجنة التحضيرية الصالحيات الممنوحة لها من 
الهيئة الشرعية، ومن أبرز مهامها، دراسة الموضوعات تمهيدًا لعرضها على الهيئة الشرعية للبت فيها، ودراسة االستفسارات الشرعية 
المتعلقة باألمور المالية والمصرفية الواردة من موظفي البنك وعمالئه والتوجيه بشأنها، ودراسة األفكار المبدئية للمنتجات والتوجيه 

بشأنها.

وقد عقد في عام 2019م، )5( اجتماعات للهيئة الشرعية، و )20( اجتماًعا للجنة التحضيرية. 

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

إذ تعمل إدارة الدراسات والبحوث على تحضير الموضوعات الواردة للهيئة الشرعية، وإعداد البحوث والدراسات الالزمة لها، والمشاركة في 
تطوير المنتجات البنكية اإلسالمية وإجازتها، والمساهمة في نشر الوعي بالمصرفية اإلسالمية.
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وتعمل إدارة الرقابة الشرعية على التحقق من التزام البنك بقرارات الهيئة الشرعية من خالل تنفيذ زيارات رقابية ميدانية للتدقيق على 
جميع أعمال البنك بشكل دوري للتأكد من التزام البنك بقرارات الهيئة الشرعية وضوابطها.

وتعمل وحدة الدعم الشرعي على ترتيب وتنسيق اجتماعات الهيئة الشرعية ولجنتها التحضيرية وخدمة نتاجها، ومتابعة وتنفيذ المشاريع 
والمبادرات التي تساهم في نشر الوعي بالمصرفية اإلسالمية داخل البنك وخارجه كمشروع طباعة الرسائل العلمية، فقد ساهم قطاع 
الشرعية منذ تأسيسه بطباعة الرسائل التي تهدف إلى نشر وتعميق المعرفة الشرعية بفقه المعامالت المالية واالقتصاد اإلسالمي، 

وقد صدر عن قطاع الشرعية لعام 2019م رسالتان علميتان هما:

كتاب تمويل الخدمات، دراسة فقهية تأصيلية تطبيقية.  •
كتاب أحكام التسهيالت االئتمانية في الفقه اإلسالمي.  •

ومشروع تبادل المعرفة الذي يهدف إلى ربط الجانب النظري بالجانب العملي في المعامالت المالية وفهم الصيغ الشرعية ومنتجات 
المصرفية اإلسالمية ألساتذة وطالب الدراسات العليا بالجامعات من خالل زيارتهم لقطاع الشرعية. 

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

إلى تقديم تأكيدات معقولة للجنة المراجعة واإلدارة العليا للبنك حول مدى كفاية وفعالية نظام الرقابة الداخلية، وذلك من خالل تطبيق 
اسلوب منهجي ُمنظم لتقييم وتحسين فعالية عمليات الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة. ويّتبع قطاع المراجعة الداخلية منهجية المراجعة 

المبنية على المخاطر في عمليات تخطيط وتنفيذ أعمال المراجعة، كما يقوم بمتابعة تصحيح المالحظات الواردة في تقارير المراجعة للتأكد 
من تنفيذها حسب الجدول الزمني واالجراءات الُمحددة لضمان سالمة ضوابط الرقابة الداخلية. ويعتمد قطاع المراجعة الداخلية على 

التطوير المستمر لموظفيه من أجل االرتقاء بمستوى قدراتهم. كما يتحقق القطاع من تطبيق معايير المراجعة الداخلية من خالل برنامج 
ضمان الجودة الذي يغطي كافة أنشطة المراجعة الداخلية.

يشمل نطاق عمل قطاع المراجعة الداخلية كافة أنشطة وإدارات البنك، حيث قام القطاع في عام 2019م بتنفيذ أعمال المراجعة الداخلية 
حسب الخطة الُمعتمدة من لجنة المراجعة والمبنية على دراسة متكاملة وتقييم شامل للمخاطر للوحدات الخاضعة للمراجعة على مستوى 
البنك. 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 اإلدارة لتحقيق األهداف االستراتيجية للبنك. وعليه تم وضع نظام متكامل للرقابة الداخلية على النحو الُموصي به من ِقبل الجهات 
التنظيمية والرقابية يبدأ باإلطار العام للحوكمة في البنك والذي يحدد األدوار والمسؤوليات الموكلة لمجلس اإلدارة واللجان الُمنبثقة منه 

وكذلك لجان اإلدارة التنفيذية، بما يكفل توفر الرقابة المناسبة على مستوى البنك. كما تقوم جميع إدارات البنك ببذل جهود متضافرة 
ومتكاملة لتحسين بيئة الرقابة من خالل التطوير والمراجعة الُمستمرة للسياسات واإلجراءات للحد من أي تجاوزات ولتجنب وتصحيح أي 

قصور في نظام الرقابة الداخلية. 

باإلضافة إلى األعمال الرقابية التي تقوم بها قطاعات االلتزام والمخاطر، ُتعتبر المراجعة الداخلية خط دفاع ُمستقل عن اإلدارة التنفيذية، 
ويدخل ضمن نطاق عملها تقييم فعالية نظام الرقابة الداخلية، بما في ذلك االلتزام بالسياسات واإلجراءات الُمعتمدة. كما يتم رفع تقارير 
المراجعة التي تتضمن نقاط الضعف في نظام الرقابة الداخلية وكذلك اإلجراءات التصحيحية إلى لجنة المراجعة واإلدارة التنفيذية العليا. 

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

بناًء على نتائج التقييم الُمستمر لنظام الرقابة الداخلية خالل العام 2019م، فإن إدارة البنك ترى أن نظام الرقابة الداخلية المعمول به حاليًا 
كاٍف ويعمل بشكل فعال ويتم مراقبته بصورة منتظمة، ومع ذلك تسعى اإلدارة باستمرار إلى تعزيز نظام الرقابة الداخلية. ويرى مجلس 

اإلدارة أن نظام الرقابة الداخلية ُصمم بشكل كاٍف وُنفذ بفاعلية وأنه ال يوجد ثغرات رقابية أو ضعف جوهري في أعمال البنك للعام 
2019م، ويأتي هذا بناًء على التأكيدات المعقولة لدى مجلس اإلدارة عن سالمة تصميم وفاعلية تطبيق نظام الرقابة الداخلية، علمًا بأن أي 

نظام رقابة داخلية بغض النظر عن مدى سالمة تصميمه وفاعلية تطبيقه ال يمكن أن يوفر تأكيدًا مطلقًا.

سياسة توزيع األرباح
توزع أرباح البنك السنوية الصافية التي يحددها بعد خصم كل المصروفات العامة والتكاليف األخرى وتكوين االحتياطيات الالزمة لمواجهة 
الديون المشكوك فيها وخسائر االستثمارات وااللتزامات الطارئة التي يرى مجلس اإلدارة ضرورتها بما يتفق وأحكام نظام مراقبة البنوك 

ونظام الشركات ولوائحه وتوجيهات مؤسسة النقد العربي السعودي على التالي:

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

يصبح االحتياطي المذكور مساويًا على األقل لرأس المال المدفوع.
يخصص من الباقي من األرباح بعد خصم االحتياطي النظامي والزكاة مبلغ ال يقل عن )5٪( خمسة بالمائة من رأس المال المدفوع   .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 

العامة أن تقرر توزيع نسبة من األرباح تزيد عما اقترحه مجلس اإلدارة.
يستخدم الباقي بعد تخصيص المبالغ المذكورة في الفقرات )3,2,1( على النحو الذي يوصي به مجلس اإلدارة وتقره الجمعية   .4

العامة.

اعتمدت الجمعية العامة غير العادية التاسعة المنعقدة بتاريخ 09 أبريل 2019م توصية مجلس االدارة بزيادة رأس مال البنك وذلك   •
عن طريق منح سهم واحد مقابل كل أربعة أسهم مملوكة، ليصبح رأس المال بعد الزيادة 7,500 مليون ريال سعوي بداًل من 6,000 

مليون ريال سعودي، أي بنسبة زيادة قدرها ٪25.
بموجب قرار مجلس اإلدارة المؤرخ في 18 يوليو 2019م تم صرف أرباح مرحلية عن النصف األول من العام المالي 2019م بمبلغ   •

)300( مليون ريال، بواقع )40( هللة للسهم الواحد وبنسبة 4٪من القيمة األسمية للسهم.

المالك الرئيسيون
المالك الرئيسيون للبنك هم المالك الذين يمتلك كل منهم ما نسبته 5٪ فأكثر من أسهم البنك كما هو بنهاية تداول )2019/12/31م(  

كما يلي:

النسبة )٪( اسم المساهمم

19.24شركة محمد ابراهيم السبيعي وأوالده1

11.14شركة عبدالله ابراهيم السبيعي االستثمارية2

10.55خـالد عبدالرحمن صالح الراجحي3

6.58عبدالرحمن عبدالعزيز صالح الراجحي4

5.09محمد صالح حمزة صيرفي5
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الموافقة على صرف مبلغ )3,520,000( ريال سعودي كمكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة بواقع )320( ألف ريال لكل عضو، عن   .8
العام المالي المنتهي في 2018/12/31م.

الموافقة على انتخاب عدد )11( أحد عشر عضوًا من بين المرشحين المعتمدين لعضوية مجلس اإلدارة للدورة القادمة والتي   .9
ستبدأ اعتبارًا من 2019/04/17م ولمدة ثالث سنوات تنتهي في 2022/04/16م.

وقد جاءت نتائج التصويت )بإتباع طريقة التصويت التراكمي( كما يلي، األسماء مرتبه حسب األكثر نسبة تصويت:

األستاذ/ ناصر بن محمد بن إبراهيم السبيعي.  .1
الدكتور/ عبدالرحمن بن إبراهيم بن عبدالعزيز الحمّيد.  .2

األستاذ/ خالد بن عبدالعزيز بن سليمان المقيرن.  .3
األستاذ/ فهد بن عبدالله بن حمد بن دخيل.  .4

األستاذ/ هيثم بن سليمان بن عبدالعزيز السحيمي.  .5
األستاذ/ أحمد بن عبدالرحمن بن صالح الحصان.  .6

الدكتور/ زياد بن عثمان بن إبراهيم الحقيل.  .7
األستاذ/ خالد بن عبدالرحمن بن صالح الراجحي.  .8
األستاذ/ عبدالعزيز بن محمد بن علي العنيزان.  .9
األستاذ/ أديب بن محمد بن عبدالعزيز أبانمي.  .10

األستاذ/ سمير بن عمر بن محمود باعيسى.  .11

الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة القادمة والتي ستبدأ اعتبارًا من   .10
2019/04/17م ولمدة ثالث سنوات تنتهي في 2022/04/16م، وهم السادة:

األستاذ/ أديب بن محمد بن عبدالعزيز أبانمي.   .1
األستاذ/ جاسر بن عبدالكريم بن عبدالعزيز الجاسر.   .2

األستاذ/ محمد بن فرحان بن محمد بن نادر.  .3

الموافقة على تشكيل الهيئة الشرعية للدورة القادمة والتي ستبدأ اعتبارًا من 2019/04/17م ولمدة ثالث سنوات تنتهي في   .11
2022/04/16م، وهم:

معالي الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع.  .1
معالي الشيخ أ. د. عبدالله بن محمد المطلق.   .2

الشيخ أ. د. عبد الله بن موسى العمار.  .3
الشيخ د. محمد بن سعود العصيمي.  .4

الشيخ أ. د. يوسف بن عبدالله الشبيلي.  .5

الموافقة على تعديل المادة رقم 7 من النظام االساس للبنك الخاصة برأس المال، وذلك بما يتفق مع الزيادة المقترحة لرأس   .12
مال البنك حال موافقة الجمعية العامة غير العادية على البند رقم )5( الخاص بزيادة راس المال.
الموافقة على تعديل المادة رقم 14 من النظام االساس للبنك الخاصة بتخفيض رأس المال.  .13

الموافقة على تعديل المادة رقم 18 من النظام االساس للبنك الخاصة بصالحيات واختصاصات مجلس االدارة.  .14
الموافقة على تعديل المادة رقم 19 من النظام االساس للبنك الخاصة بلجان المجلس ولجنة المراجعة.  .15

الموافقة على تعديل المادة رقم 21 من النظام االساس للبنك الخاصة باختصاصات وصالحيات رئيس المجلس ونائبة والعضو   .16
المنتدب وأمين السر.

الموافقة على تعديل المادة رقم 29 من النظام االساس للبنك الخاصة بانعقاد الجمعيات العامة للمساهمين.  .17
الموافقة على تعديل المادة رقم 32 من النظام االساس للبنك الخاصة بنصاب الجمعيات العامة غير العادية.  .18

الموافقة على تعديل المادة رقم 38 من النظام االساس للبنك الخاصة بصالحيات مراجع الحسابات ومسئولياته.  .19
الموافقة على تعديل المادة رقم 40 من النظام االساس للبنك الخاصة بالوثائق المالية.  .20

الموافقة على تعديل المادة رقم 41 من النظام االساس للبنك الخاصة بتوزيع االرباح.  .21

الجمعيات العامة المنعقدة خالل العام 2019م
عقد بنك البالد جمعية عامة غير عادية لمساهميه خالل العام المالي 2019م، وهي الجمعية العامة غير العادية التاسعة المتضمنة 

الموافقة على زيادة رأس مال البنك بتاريخ 04 شعبان 1440هـ الموافق 09 ابريل 2019م:

أ .  سجل حضور أعضاء مجلس اإلدارة ورؤساء اللجان الجتماع الجمعية العامة المنعقدة خالل العام 2019م
عقد بنك البالد جمعية عامة واحدة خالل العام 2019م، وذلك بتاريخ 1440/08/04هـ الموافق 2019/04/09م )قبل انتهاء دورة المجلس 

السابقة(، وكان الحضور على النحو اآلتي:

سجل الحضوراالسمم

الدكتور/ عبد الرحمن بن إبراهيم الحمّيد - رئيس مجلس اإلدارة - رئيس اللجنة التنفيذية1

األستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي2

األستاذ/ سعود بن محمد الفايز - رئيس لجنة المخاطر3

األستاذ/ عبدالرحمن بن محمد رمزي عداس - رئيس لجنة الترشيح والمكافآت - رئيس لجنة 4
االلتزام والحوكمة

األستاذ / فهـد بـن عـبـدالله بـن دخـيـل5

اعتذراألستاذ/ خالد بن عبدالعزيز المقيرن6

األستاذ / أحمـد بـن عـبـدالـرحمن الحصان - رئيس لجنة المراجعة7

المهندس/ عــــمــــر بـن صـــالــــح بـــابـــكـــر8

األستاذ/ خالد بــن ســلــيــمان الجــاسـر9

األستاذ/ فــهـد بـن عــبــد الله القـاسم10

األستاذ/ خالد بن عبدالرحمن الراجحي11

ب.  جاءت نتائج التصويت على بنود الجمعية العامة كالتالي:

الموافقة على تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي المنتهي في 2018/12/31م.  .1
الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31م.  .2

الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31م.  .3
الموافقة على تعيين مكتب برايس واتر هاوس كوبرز ومكتب كي بي إم جي الفوزان وشركاه، بناًء على توصية لجنة المراجعة،   .4

وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع األول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م، وتحديد أتعابهم.
الموافقة على توصية مجلس االدارة بزيادة رأس مال البنك عن طريق منح أسهم مجانية وفقًا لما يلي: )أ( المبلغ االجمالي   .5
للزيادة هو 1,500 مليون ريال سعودي. )ب( رأس المال قبل الزيادة 6,000 مليون ريال سعودي، وسيصبح رأس المال بعد 

الزيادة 7,500 مليون ريال سعودي أي بنسبة زيادة قدرها 25٪. )ج( عدد االسهم قبل الزيادة 600 مليون سهم وسيصبح عدد 
االسهم بعد الزيادة 750 مليون سهم. )د( تهدف هذه التوصية بزيادة رأس المال لتعزيز مالءة البنك المالية واالحتفاظ بموارده 
في األنشطة التشغيلية. )ه( ستتم الزيادة من خالل رسملة مبلغ )1,144,135,000( ريال من بند االحتياطي النظامي ومبلغ 

)355,865,000( ريال من بند األرباح المبقاة، وذلك عن طريق منح سهم واحد مقابل كل أربعة أسهم مملوكة. )و( في حال 
نتج كسور أسهم فأنه سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة األسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة 
األسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خالل مدة ال تتجاوز )30( يومًا من تاريخ تحديد األسهم الجديدة المستحقة لكل 

مساهم. )ز( ستكون االحقية للمساهمين المالكين لألسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية للبنك والمقيدين في 
سجل مساهمي البنك لدى مركز اإليداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية.
الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31م.  .6

الموافقة على تفويض مجلس االدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي البنك بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي إن وجدت   .7
عن العام المالي 2019م، وتحديد تاريخ االستحقاق والصرف وفقًا للضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذًا لنظام الشركات 

وذلك بما يتناسب مع وضع البنك المالي وتدفقاته النقدية وخططه التوسعية واالستثمارية.
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الموافقة على األعمال والعقود التي ستتم بين البنك والسيد عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن صالح الراجحي بصفته من كبار   .34
المساهمين، وهي عباره عن )عقد ايجار مركز انجاز الرئيسي بمدينة ينبع(، بمبلغ 180,000 ريال سنويًا )فترة العقد من 

2015/08/09م إلى 2025/08/08م(، وال توجد شروط تفضيلية في هذه األعمال والعقود.
الموافقة على األعمال والعقود التي ستتم بين البنك والسيد عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن صالح الراجحي بصفته من   .35

كبار المساهمين، وهي عباره عن )عقد ايجار فرع البالد الخبيب مدينة بريدة(، بمبلغ  400,000 ريال سنويًا )فترة العقد من 
2015/06/01م إلى 2025/05/31م(، وال توجد شروط تفضيلية في هذه األعمال والعقود.

الموافقة على األعمال والعقود التي ستتم بين البنك والسيد عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن صالح الراجحي بصفته من كبار   .36
المساهمين، وهي عباره عن )عقد ايجار فرع البالد الرئيسي - مدينة الدمام(، بمبلغ  500,000 ريال سنويًا )فترة العقد من 

2010/09/15م إلى 2025/09/14م(، وال توجد شروط تفضيلية في هذه األعمال والعقود.
الموافقة على األعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة القرن الواحد والعشرين وشريكه للتقييم العقاري والتي لعضو   .37

مجلس اإلدارة األستاذ/ فهد بن عبد الله القاسم )غير تنفيذي( مصلحة مباشرة فيها باعتباره شريك في الشركة، وهي عباره عن 
)تقديم خدمات تقييم عقارات(، بمبلغ 1,205,663ريال سنويًا )فترة العقد من 2018/08/26م إلى 2019/08/27م(، وال توجد 

شروط تفضيلية في هذه األعمال والعقود.

مدونة قواعد السلوك المهني واألخالقي
تشكل قواعد السلوك المهني واالخالقي والمبادئ ذات الصلة حجر الزاوية ألخالقيات وسلوكيات أعمال مجموعة بنك البالد، فتطبيقها 
يساعد البنك على تحقيق رؤيته ورسالته وحماية كافة أصحاب المصالح فيه من مستثمرين وعمالء ومتعاملين فضال عن حماية مصالحه 

وتنمية أعماله وسمعته وعالمته التجارية. ولقد اكتسب البنك سمعته الحسنة نتيجة التزامه بتطبيق مبادئه وقيمه المصرفية المستندة 
الى احكام الشريعة االسالمية والملتزمة باألنظمة واللوائح وتعليمات الجهات التنظيمية كمؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق 
المالية، وكذلك نتيجة اخالص والتزام وتفاني جميع منسوبيه  لخدمة عمالء البنك وضمان تقديم أفضل خدمة مصرفية ممكنة وفق أرقي 

مستوى مهني واخالقي. وتشّكل كل من الثقة والمسئولية واألمانة واالحترام عناصر جوهرية وركيزة أساسية لهذه السمعة ومصدر 
أساس للقيمة التي يوفرها البنك لعمالئه وااللتزامات التي وضعها  على نفسه تجاه اصحاب المصالح المتعددين، للمحافظة على قيم 

ومبادئ البنك، وعليه وجب على جميع الموظفين دون استثناء  أداء عملهم ومهامهم  بطريقة تعكس صورة حسنة للبنك وموظفيه 
امام الغير وتضمن الحفاظ على سمعة البنك وتجنيبه أية أضرار ناجمة عن أي تصرف غير الئق داخل البنك وخارجه وداخل المملكة العربية 

السعودية وخارجها.فيتوجب على جميع الموظفين أن يعاملوا اآلخرين بكرامة واحترام وأن يتحملوا مسؤولية أعمالهم ويتصرفوا للقوانين 
واألنظمة نصًا وروحًا، وأن يكونوا منفتحين وصادقين وصريحين من أجل اتخاذ قرارات عالية المستوى ومستندة إلى الحقائق.

النتائج التشغيلية
حقق بنك البالد صافي ربح بعد خصم الزكاة للعام 2019م مبلغ بنحو 1,243.7 مليون ريـال مقارنة بصافي ربح بنحو 612.7 مليون ريـال 
للفترة المماثلة من العام السابق 2018م بنسبة ارتفاع قدرها 103٪ وذلك نتيجة لتغيير المعالجة المحاسبية للزكاة، من خالل تعديل األثر 

بأثر رجعي بما يتماشى مع معيار المحاسبة الدولي رقم 8 السياسات المحاسبية، عن طريق اثبات الزكاة في قائمة الدخل وليكون بالتوافق 
مع المعايير الدولية للتقارير المالية.

كما حقق البنك قبل خصم الزكاة صافي ربح خالل هذا العام 2019م بنحو 1,386.7 مليون ريـال مقارنة بصافي ربح بنحو 1,110.5 مليون 
ريـال للفترة المماثلة من العام السابق 2018م وبارتفاع قدرة 276.2 مليون ريـال بنسبة 24.9٪، ويعود سبب االرتفاع الى الزيادة في 

اجمالي دخل العمليات بنسبة 15.5٪ نتيجة الرتفاع صافي الدخل من الموجودات االستثمارية والتمويلية بنسبة 25.5٪ لتصل إلى 
2,717 مليون ريال. في المقابل، ارتفع اجمالي مصاريف العمليات بنسبة 11٪ لتبلغ 2,559 مليون ريال نتيجة للزيادة في االستهالكات 

ومصاريف عمومية وإدارية أخرى وكذلك في رواتب ومزايا الموظفين.

الموافقة على تعديل المادة رقم 44 من النظام االساس للبنك الخاصة بخسائر الشركـة.  .22
الموافقة على تعديل المادة رقم 45 من النظام االساس للبنك الخاصة بآليات تصفية الشركة.  .23

الموافقة على حذف المادة رقم 46 الحالية من النظام االساس للبنك الخاصة بختم الشركة )وتعديل المادة التالية لها الخاصة   .24
بنظام الشركات واألنظمة ذات الصلة، بعد إعادة ترقيمها إلى 46(.

الموافقة على األعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة محمد بن ابراهيم السبيعي واوالده، والتي لعضو مجلس اإلدارة   .25
األستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي )غير تنفيذي( مصلحة مباشرة فيها باعتباره شريك ونائب رئيس مجلس إدارتها، وهي عبارة عن 

)ايجار موقع جهاز صراف آلي - بمدينة الرياض(، بمبلغ 102,000 ريال سنويًا )فترة العقد من 2015/07/03م إلى 2025/07/02م(، 
وال توجد شروط تفضيلية في هذه األعمال والعقود.

الموافقة على األعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة محمد بن ابراهيم السبيعي واوالده، والتي لعضو مجلس اإلدارة   .26
األستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي )غير تنفيذي( مصلحة مباشرة فيها باعتباره شريك ونائب رئيس مجلس إدارتها، وهي عبارة عن 

) عقد ايجار مركز انجاز - فرع الخالدية الجنوبية - مدينة الدمام(، بمبلغ 174,790 ريال سنويًا )فترة العقد  من 2016/12/05م إلى 
2026/12/04م(، وال توجد شروط تفضيلية في هذه األعمال والعقود.

الموافقة على األعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة محمد بن ابراهيم السبيعي واوالده، والتي لعضو مجلس اإلدارة   .27
األستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي )غير تنفيذي( مصلحة مباشرة فيها باعتباره شريك ونائب رئيس مجلس إدارتها، وهي عبارة 

عن )عقد ايجار مركز انجاز الصناعية الثانية – مدينة الرياض(، بمبلغ 472,000 ريال سنويًا )فترة العقد من 2016/04/06م إلى 
2026/04/05م(، وال توجد شروط تفضيلية في هذه األعمال والعقود.

الموافقة على األعمال والعقود التي ستتم بين شركة البالد لالستثمار وشركة خالد عبدالعزيز المقيرن وأوالده القابضة، والتي   .28
لعضو مجلس اإلدارة األستاذ/ خالد بن عبدالعزيز المقيرن )غير تنفيذي( مصلحة مباشرة فيها باعتباره مالك في الشركة ورئيس 

مجلس إدارتها، وهي عباره عن )عقد ايجار المكتبين رقم )101(، )102( في مدينة الرياض(، بمبلغ 1,168,200 ريال سنويًا )فترة 
العقد من 2013/01/01م إلى 2019/12/31م(، وال توجد شروط تفضيلية في هذه األعمال والعقود.

الموافقة على األعمال والعقود التي ستتم بين شركة البالد لالستثمار وشركة خالد عبدالعزيز المقيرن وأوالده القابضة، والتي   .29
لعضو مجلس اإلدارة األستاذ/ خالد بن عبدالعزيز المقيرن )غير تنفيذي( مصلحة مباشرة فيها باعتباره مالك في الشركة ورئيس 

مجلس إدارتها، وهي عباره عن )عقد ايجار المكتبين رقم )103(، )104(، في مدينة الرياض(، بمبلغ 1,089,000 ريال سنويًا )فترة 
العقد من 2013/01/01م إلى 2019/12/31م(، وال توجد شروط تفضيلية في هذه األعمال والعقود.

الموافقة على األعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة محالت المكتبة المحدودة، والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ/   .30
خالد بن عبدالعزيز المقيرن )غير تنفيذي( مصلحة غير مباشرة فيها، باعتباره رئيس مجلس إدارة الشركة، وهي عباره عن )عقد توريد 

أثاث برج البالد الواقع بطريق الملك فهد بمدينة الرياض( بمبلغ 17,545,864ريال سنويًا )فترة العقد من 2017/11/21م إلى 
2018/11/20م (، وال توجد شروط تفضيلية في هذه األعمال والعقود.

الموافقة على األعمال والعقود التي ستتم بين البنك والسيد/ عبدالرحمن بن صالح الراجحي، والتي لعضو مجلس اإلدارة   .31
األستاذ/ خالد بن عبدالرحمن بن صالح الراجحي )غير تنفيذي( عالقة مباشرة فيها باعتباره ابن مالك العقار، وهي عباره عن )عقد 
ايجار مركز انجاز - محافظة الخفجي(، بمبلغ 150,000ريال سنويًا )فترة العقد من 2016/08/08م إلى 2020/04/10م( وال توجد 

شروط تفضيلية في هذه األعمال والعقود.
الموافقة على األعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة مكتبة جرير للتسويق، والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ/   .32

فهد بن عبد الله القاسم )غير تنفيذي( مصلحة غير مباشرة فيها، باعتباره عضو مجلس إدارة الشركة، وهي عباره عن )عقد توريد 
قرطاسية بنك البالد(، بمبلغ  2,348,716.3 ريال سنويًا )فترة العقد من 2018/04/22م إلى 2021/04/08م(، وال توجد شروط 

تفضيلية في هذه األعمال والعقود.
الموافقة على األعمال والعقود التي تمت بين شركة البالد لالستثمار وشركة محالت المكتبة المحدودة، والتي لعضو مجلس   .33

اإلدارة األستاذ/ خالد بن عبدالعزيز المقيرن )غير تنفيذي( مصلحة غير مباشرة فيها، باعتباره رئيس مجلس إدارة الشركة، وهي عباره 
عن )عقد توريد أثاث لشركة البالد لالستثمار(، بمبلغ 1,187,420ريال سنويًا )فترة العقد من 2017/12/19م الى 2018/02/28م( 

وال توجد شروط تفضيلية في هذه األعمال والعقود.
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المركز المالي

الموجودات  
بلغت موجودات البنك بنهاية عام 2019م مبلغ 86,075 مليون ريال سعودي مقارنة بمبلغ 73,636 مليون ريال سعودي للعام السابق 

2018 م أي بزيادة مبلغ 12,439 مليون ريال سعودي وبنسبة 16.9٪عن العام الماضي ويرجع سبب االرتفاع في الموجودات المالية نتيجة 
االرتفاع في التمويل واالستثمارات للبنك.
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ودائع العمالء
بلغ ارتفاع ودائع العمالء نحو 9,622 مليون ريـال بنسبة 16.8٪ لتصل إلى نحو 66,798 مليون ريـال بنهاية 2019م مقارنة ب 57,176 

مليون ريال بنهاية 2018م.

صافي التمويل واالستثمار
حقق صافي محفظة التمويل ارتفاعًا بنحو 8,774 مليون ريـال وبنسبة 17.3٪ لتصل إلى نحو 59,363 مليون ريـال بنهاية ديسمبر 2019م، 

كما حققت محفظة االستثمارات ارتفاعا بنحو 4,521 مليون ريـال وبنسبة 70٪ لتصل إلى نحو 10,987 مليون ريـال.
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حقوق الملكية
سجل إجمالي حقوق الملكية ارتفاعًا بنحو 1,593 مليون ريـال بنسبة 20.3٪ ليصل إلى نحو 9,426 مليون ريـال بنهاية ديسمبر 2019م 

مقابل 7,833 مليون ريـال بنهاية ديسمبر 2018م، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع صافي دخل البنك. وبلغ عدد األسهم العادية 
المصدرة 750 مليون سهم، كما بلغ معدل كفاية رأس المال للركيزة األولى بنهاية عام 2019م نسبة 17.5٪. وحقق البنك بعد خصم الزكاة 

عائدًا على متوسط الموجودات بلغ 1.56٪ في حين بلغ العائد على متوسط حقوق المساهمين 14.4٪ وبلغت ربحية السهم 1.67 ريال 
للسهم الواحد.

مقارنات مالية

فيما يلي تحليل ألهم بنود قائمة المركز المالي الموحدة:

2015م2016م2017م2018م2019م)بماليين الرياالت السعودية(

10,9876,4665,1403,0812,949االستثمارات، صافي

59,36350,58843,44736,17834,255التمويل، صافي

86,07573,63663,20853,74951,220إجمالي الموجودات

66,79857,17647,78340,23542,179ودائع العمالء

76,65065,80355,61946,59744,778إجمالي المطلوبات

9,4267,8337,5897,1126,442إجمالي حقوق الملكية العائدة لمساهمي البنك

نسبة التغيرالتغيرات2018م2019م)بماليين الرياالت السعودية(

69.9٪10,9876,4664,521االستثمارات، صافي

17.3٪59,36350,5888,774التمويل، صافي

16.9٪86,07573,63612,439إجمالي الموجودات

16.8٪66,79857,1769,622ودائع العمالء

16.5٪76,65065,80310,847إجمالي المطلوبات

20.3٪9,4267,8331,593إجمالي حقوق الملكية العائدة لمساهمي البنك
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المعايير المحاسبية المطبقة
يقوم البنك بإعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة:

وفقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية وغيرها من المعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن 
الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

وفقا ألحكام نظام مراقبة البنوك ونظام الشركات في المملكة العربية السعودية وعقد تأسيس البنك.

تم إعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة كما في وللفترة وللسنة المنتهية في 31 مارس 2019م و31 ديسمبر 2018م، على التوالي، 
وفًقا للمعايير الدولية للتقارير المالية، على التوالي، والمعدلة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي لمحاسبة الزكاة وضريبة الدخل( 
الخاصة بتطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم 12 – "ضريبة الدخل" وتفسير لجنة معايير التقارير المالية الدولية رقم 21 – "الضرائب" 

فيما يتعلق بالزكاة وضريبة الدخل ونظام مراقبة البنوك ونظام الشركات في المملكة العربية السعودية.

بتاريخ 17 يوليو 2019م، أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي تعليمات إلى البنوك في المملكة العربية السعودية بإثبات الزكاة 
في قائمة الدخل. وذلك أن يكون بالتوافق مع المعايير الدولية للتقارير المالية والتفسيرات الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية 

والمعتمدة في المملكة العربية السعودية ومع المعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين )يشار 
إليهم مجتمعين باسم "المعايير الدولية للتقارير المالية على النحو المعتمدة في المملكة العربية السعودية"(. 

نتيجة لذلك، قامت المجموعة بتاريخ 30 يونيو 2019م، بتغيير معالجتها المحاسبية للزكاة، من خالل تعديل األثر بأثر رجعي بما يتماشى مع 
معيار المحاسبة الدولي رقم 8، السياسات المحاسبية، التغييرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء وتم اإلفصاح عن تأثير هذا التغير في 

اإليضاح رقم 23 من القوائم المالية الموحدة السنوية لبنك البالد للعام 2019م. 

المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16 " عقود اإليجار"
اعتمد البنك المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16 "عقود اإليجار" اعتباًرا من 1 يناير 2019م وتم اإلفصاح عن التغير في السياسات 
المحاسبية نتيجة لهذا المعيار الجديد وكذلك المعالجة المحاسبية للزكاة في االيضاح رقم 3 من القوائم المالية الموحدة السنوية لبنك 

البالد للعام 2019م.

مجموعات وقطاعات االعمال واألنشطة الرئيسة للبنك وشركاته التابعة: 

يمارس البنك بشركاته التابعة األنشطة الرئيسة التالية:  

يشمل الخدمات والمنتجات المقدمة لألفراد كالودائع وتمويل األفراد والحواالت وصرف  قطاع األفراد )التجزئة(: 
العمالت األجنبية.

يشمل الخدمات والمنتجات المقدمة للشركات والعمالء االعتباريين كالودائع والتمويل  قطاع الشركات: 
والخدمات التجارية للعمالء.

يشمل سوق المال وخدمات الخزينة. قطاع الخزينة: 

يشمل خدمات إدارة االستثمار وأنشطة إدارة األصول المرتبطة بخدمات التعامل واإلدارة  قطاع خدمات االستثمار والوساطة: 
والترتيب والمشورة وحفظ األوراق المالية.

فيما يلي تحليل ألهم بنود قائمة الدخل الموحدة:

2015م2016م2017م2018م2019م)بماليين الرياالت السعودية(

2,7172,1641,7391,4081,162صافي الدخل من الموجودات االستثمارية والتمويلية

804843834812779دخل أتعاب وعموالت، صافي

314316310311317مكاسب تحويل عمالت أجنبية، صافي

3,9453,4162,9602,5872,295إجمالي دخل العمليات

مخصص انخفاض التمويل و الموجودات المالية 
53649037923892األخرى، صافي

2,5592,3062,0231,7781,506إجمالي مصاريف العمليات

1,3871,111936809788صافي دخل السنة قبل الزكاة

---143498الزكاة للسنة

1,244613936809788صافي دخل السنة

العائد الى:

1,244613942808788مساهمي البنك

-1)6(--الحصة غير المسيطرة عليها

1,244613936809788صافي الدخل للسنة

نسبة التغيرالتغيرات2018م2019م)بماليين الرياالت السعودية(

25.5٪2,7172,164553صافي الدخل من الموجودات االستثمارية والتمويلية

)4.6٪()39(804843دخل أتعاب وعموالت، صافي 

)0.6٪()2(314316مكاسب تحويل عمالت أجنبية، صافي

15.5٪3,9453,416529إجمالي دخل العمليات

9.4٪53649046مخصص انخفاض التمويل و الموجودات المالية األخرى، صافي

11.0٪2,5592,306253إجمالي مصاريف العمليات

24.8٪1,3871,111276صافي دخل السنة قبل الزكاة

)71.3٪()355(143498الزكاة للسنة

103.0٪1,244613631صافي دخل السنة 

95 بنـــــــك البــــــــالد

المراجعة االستراتيجية    إدارة البنك والحوكمة    القوائم المالية

التقرير السنوي 2019م94



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

2019م
النسبةإيرادات النشاطبآالف الرياالت السعودية

58٪2,281,817قطاع األفراد )التجزئة(

27٪1,057,032قطاع الشركات

11٪426,592قطاع الخزينة

4٪179,906قطاع خدمات االستثمار والوساطة

100٪3,945,347اإلجمالي

التحليل الجغرافي إليرادات البنك والشركات التابعة

تحليل إلجمالي اإليرادات حسب المناطق: 

اإلجماليالشرقيةالغربيةالوسطى)بماليين الرياالت السعودية(

2,3419286763,945إجمالي اإليرادات لعام 2019م

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.

الشركات التابعة للبنك

يمتلك البنك شركتين تابعتين موضحتين فيما يلي:

رأس المالالنشاط الرئيسيتاريخ التأسيسأسم الشركة

الدولة المحل 
الرئيس 

لعملياتها
الدولة محل 

نسبة الملكيةالتأسيس

شركة البالد لالستثمار 
)البالد المالية(

20 نوفمبر 
2007م

القيام بخدمات االستثمار 
وأنشطة إدارة األصول 
المتمثلة في التعامل 

والترتيب واإلدارة وتقديم 
المشورة وحفظ األوراق 

المالية

200 مليون 
ريال سعودي

الرياض، 
المملكة العربية 

السعودية

المملكة العربية 
100٪السعودية

شركة البالد العقارية 
المحدودة

17 سبتمبر 
2006م

القيام بإجراءات التسجيل 
المتعلقة بالضمانات 
العقارية التي يحصل 

عليها البنك من عمالئه

500 ألف ريال 
سعودي

الرياض، 
المملكة العربية 

السعودية

المملكة العربية 
100٪السعودية

االستثمارات االستراتيجية

أسم الشركة
تاريخ 

النشاط الرئيسيالتأسيس
رأس المال

المصرح 
رأس المال

المدفوع

الدولة 
المحل 

الرئيس 
لعملياتها

الدولة محل 
التأسيس

نسبة 
الملكية

شركة بيان للمعلومات 
االئتمانية

28 ديسمبر 
2015م

تمارس الشركة 
نشاط تقديم خدمات 
المعلومات االئتمانية 

وخدمات التقييم
االئتماني واالستشارات 

االئتمانية للشركات 
والمؤسسات التجارية.

100 مليون
ريال 

سعودي

50 مليون 
ريال 

سعودي

الرياض، 
المملكة 
العربية 

السعودية

المملكة 
العربية 

السعودية
٪15

ملخص للنتائج المالية لبنك البالد وشركاته التابعة )المجموعة( كما في 31 ديسمبر 2019م:

2019م
بآالف الرياالت السعودية

قطاع األفراد
قطاع الخزينةقطاع الشركات)التجزئة(

قطاع خدمات 
االستثمار 
اإلجماليوالوساطة

86,075,431 798,289 18,623,502 30,556,136 36,097,504 إجمالي الموجودات

52,405,23812,866,55211,175,488202,23076,649,508إجمالي المطلوبات

صافي الدخل من الموجودات االستثمارية 
2,716,971 13,829 263,710 922,037 1,517,395 والتمويلية

1,228,376 166,077 162,882 134,995 764,422 دخل أتعاب وعموالت وأخرى، صافي

3,945,347 179,906 426,592 1,057,032 2,281,817 إجمالي دخل العمليات

مخصص انخفاض التمويل وموجودات مالية 
535,623 696 3,020 372,360 159,547 أخرى، صافي   

248,924 3,234 6,503 48,966 190,221 االستهالك واإلطفاء

2,558,624 91,291 77,302 683,932 1,706,099 إجمالي مصاريف العمليات

1,386,723 88,615 349,290 373,100 575,718 صافي دخل السنة قبل الزكاة

تشمل القوائم المالية الموحدة كل من القوائم المالية للبنك وشركاته التابعة وهي شركة البالد لالستثمار وشركة البالد العقارية ويشار 
إليهم مجتمعين بـ "المجموعة".
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العقوبات المفروضة على البنك وشركاته التابعة من قبل الجهات اإلشرافية

خالل العام 2019م، تم فرض غرامات مالية على البنك والشركات التابعة له ناتجة عن األعمال التشغيلية وقد تمت معالجتها.
فيما يلي بيان بالغرامات التي فرضت على البنك من مؤسسة النقد العربي السعودي:

عام 2018معام 2019م

موضوع المخالفة

عدد 
القرارات 

الجزائية

إجمالي مبلغ 
الغرامات المالية 
بالريال السعودي

عدد 
القرارات 

الجزائية

إجمالي مبلغ 
الغرامات المالية 
بالريال السعودي

141,266,00010135,000مخالفات تعليمات مؤسسة النقد اإلشرافية

340,000215,000مخالفات تعليمات مؤسسة النقد الخاصة بحماية العمالء

--115,000مخالفات تعليمات مؤسسة النقد الخاصة ببذل العناية الواجبة 

مخالفات تعليمات مؤسسة النقد الخاصة بمستوى أداء أجهزة 
147,000--الصرف اآللي وأجهزة نقاط البيع 

مخالفات تعليمات مؤسسة النقد الخاصة ببذل العناية الواجبة في 
----مكافحة غسل االموال وتمويل االرهاب

181,321,00013197,000االجمالي

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

عدد الغراماتالجهات اإلشرافية

مجموع مبلغ 
الغرامات

بيان الغراماتبالريال السعودي

وزارة الشئون البلدية 
73482,100والقروية

عدد "3" غرامات من أمانة مدينة الرياض تتعلق بمخالفات لوحات   •
تخص فروع البالد

عدد "37" غرامة من أمانة مدينة الرياض تتعلق بمخالفات لوحات   •
وملصقات تتبع لمراكز إنجاز.

عدد "32" غرامة من امانة مدينة الرياض تتعلق بمخالفات صراف   •
آلي سيار.

عدم وضع سياج أو لوحات ارشادية عند منطقة العمل.  •

•  عدم إلتزام البنك بتزويد الهيئة بعدد من المعلومات المتعلقة به 110,000هيئة السوق المالية
للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31م

•  غرامة من المدفوعات السعودية )سداد( بسبب عدم تحقيق النسب 196,776نظام سداد للمدفوعات
المستهدفة لألداء للربع األول من العام الحالي 2019م

مخالفة أنظمة وتعليمات وزارة العمل220,000وزارة العمل  •

77608,876اإلجمالي

يسعى البنك لتفادي تكرار هذه الغرامات وذلك باعتماد السياسات وتخصيص الموارد الالزمة وبما يتوافق مع تعليمات الجهات اإلشرافية 
والتنظيمية.

المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

اإلفصاح النوعي
حرص البنك خالل العام 2019م على استكمال سياسته التوسعية في هذا القطاع، اسهاما وتنفيذا لرؤية المملكة 2030 وتلبية الحتياجات 

هذا القطاع من الناحية المصرفية من خالل تقديم برامج تمويلية وحلول مصرفية متخصصة موجهة للعديد من القطاعات الحكومية 
والخاصة. فتم زيادة مساهمة البنك في برنامج كفالة والتوقيع على اتفاقية تعاون مع هيئة "منشآت" )بوابة التمويل( تحفز على 

االستفادة القصوى من برامج كفالة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. كما تم بحث عدد من الشراكات االستراتيجية 
مع بعض الجهات اإلشرافية والتنظيمية لهذا القطاع. فضال عن االستمرار في توطيد عالقته بالعمالء وتقديم أفضل الممارسات 

المصرفية لهم من خالل عقد عدد من ورش العمل المتخصصة لهم قدمها عدد من المتخصصين في مجال تمويل التجارة والخدمات 
اإللكترونية. وإجراء عدد من االستبانات حول الخدمات المقدمة وذلك الستقصاء أراء العمالء وتقييم تجربتهم مع البنك والعمل على 

تحسينها.

اإلفصاح الكمي

)المبالغ بماليين الرياالت السعودية – 2019م(

التفاصيل 
متناهية 

اجماليمتوسطةصغيرةالصغر

321,0591,9973,088التسهيالت المباشرة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

التسهيالت غير المباشرة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
3812285831,192)القيمة األسمية(

التسهيالت المباشرة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نسبة 
5.11٪3.30٪1.75٪0.05٪إلى اجمالي التسهيالت المباشرة

التسهيالت غير المباشرة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نسبة 
16.91٪8.27٪3.23٪5.40٪إلى اجمالي التسهيالت غير المباشرة

عدد التسهيالت المباشرة وغير المباشرة

190213560963عدد العمالء للتسهيالت المباشرة وغير المباشرة

1710522144عدد التسهيالت المباشرة وغير المباشرة والمضمونة عن طريق برنامج كفالة

23187109318اجمالي التسهيالت المباشرة وغير المباشرة والمضمونة عن طريق برنامج كفالة

)المبالغ بماليين الرياالت السعودية – 2018م(

التفاصيل 
متناهية 

اجماليمتوسطةصغيرةالصغر

221,2501,6432,914التسهيالت المباشرة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

التسهيالت غير المباشرة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
22301351674)القيمة األسمية(

التسهيالت المباشرة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نسبة 
5.65٪3.18٪2.42٪0.04٪إلى اجمالي التسهيالت المباشرة

التسهيالت غير المباشرة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نسبة 
12.26٪6.39٪5.47٪0.40٪إلى اجمالي التسهيالت غير المباشرة

عدد التسهيالت المباشرة وغير المباشرة

44261157462عدد العمالء للتسهيالت المباشرة وغير المباشرة

877994عدد التسهيالت المباشرة وغير المباشرة والمضمونة عن طريق برنامج كفالة

1023468312اجمالي التسهيالت المباشرة وغير المباشرة والمضمونة عن طريق برنامج كفالة

99 بنـــــــك البــــــــالد

المراجعة االستراتيجية    إدارة البنك والحوكمة    القوائم المالية

التقرير السنوي 2019م98



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

بتاريخ 30 اغسطس 2016م، أصدر البنك 2,000 شهادة صكوك )صكوك( بمبلغ مليون ريال سعودي لكل صك، تستحق الدفع بشكل 
ربع سنوي وذلك في 28 فبراير و 30 مايو  و30 اغسطس و 30 نوفمبر من كل سنة حتى تاريخ 30 اغسطس 2026م، وھو التاريخ الذي 
تستحق فيه هذه الصكوك. يحق للبنك ممارسة خيار االسترداد في 30 اغسطس 2021م أو بعد ھذا التاريخ حال استيفاء شروط محددة 
حسب األحكام الواردة في نشرة اإلصدار المتعلقة بھا. يمكن استرداد الصكوك أيضًا حال استيفاء بعض الشروط األخرى حسب األحكام 

الواردة في نشرة اإلصدار. لم يتعثر البنك في سداد دفعات )األرباح / أصل المبلغ( المستحقة خالل السنة. إن توزيعات األرباح المتوقعة 
للصكوك هي سعر األساس لثالث شهور باإلضافة إلى هامش ربح بنسبة ٪2.

ربحية السهم
تم احتساب ربحية السهم األساسية والمخفضة للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2019م و2018م بقسمة صافي الدخل للسنة 

العائدة لحاملي األسهم على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة في 2019م: 746 مليون سهم )2018م :746 مليون سهم( خالل 
السنة وذلك بعد استبعاد أسهم الخزينة.

مكافأة نهاية الخدمة
يتم احتساب المكافآت المستحقة لموظفي البنك عند انتهاء خدماتهم طبًقا لنظام العمل السعودي وتدرج ضمن المطلوبات االخرى في 

قائمة المركز المالي الموحدة.

برنامج أسهم الموظفين
يقدم البنك لموظفيه المؤهلين برامج تحفيزية مدفوعة على أساس األسهم )البرامج( معتمدة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، 

وبموجب شروط هذا البرنامج، يمنح البنك الموظفين المؤهلين أسهم سيتم االحتفاظ بها كجزء من مكافآتهم السنوية.

تقاس تكلفة هذا البرنامج على أساس القيمة العادلة في تاريخ منح االسهم.

يتم إثبات تكلفة البرنامج على مدى الفترة التي يتم خاللها الوفاء بشرط الخدمة والتي تنتهي بالتاريخ الذي يستحق فيه الموظفون 
المعنيون منح األسهم )تاريخ االستحقاق(. تظهر المصاريف التراكمية – التي يتم احتسابها بموجب هذا البرنامج بتاريخ إعداد كل قوائم 

مالية حتى تاريخ االستحقاق – المدى الذي انتهت 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.
 

قام البنك، بعد الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي، بإبرام اتفاقية مع طرف ثالث محايد لالحتفاظ باألسهم المعنية 
في البرنامج باإلضافة للمزايا المستحقة لهذه االسهم. 

المميزات الهامة للبرنامج هي كما يلي:

2019مالتفاصيل 

03 مارس 2019متاريخ المنح

تاريخ االستحقاق
25٪ 1 يناير 2020م
25٪ 1 يناير 2021م
50٪ 1 يناير 2022م

482,698عدد األسهم الممنوحة  بتاريخ المنح

24.63سعر السهم بتاريخ المنح )بالريال السعودي(

11,889قيمة األسهم الممنوحة بتاريخ المنح )بآالف الرياالت السعودية (

3 سنواتفترة االستحقاق

الموظفون على رأس العملشرط المنح

أسهمطريقة السداد

2019مفيما يلي بيانًا بالحركة في عدد األسهم، لبرنامج أسهم الموظفين، خالل السنة:

1,139,410في بداية السنة

603,401األسهم الممنوحة خالل السنة

)138,337(متنازل عنها

)466,024(تم صرفها

168,387بعد زيادة رأس المال خالل عام 2019م

1,306,837في نهاية السنة

يتم منح هذه األسهم فقط بموجب ظروف الخدمة وغير مرتبطة بظروف السوق.

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

المنصوص عليها في نظام مراقبة البنوك والتعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي ونظام الشركات ولوائحه والئحة 
حوكمة الشركات وفيما يلي طبيعة وأرصدة تلك المعامالت للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م )جميع المبالغ بآالف الرياالت 

السعودية(:

إن طبيعة وأرصدة تلك المعامالت للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م هي كما يلي: 

 أ-  أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين وكبار المساهمين والشركات المنتسبة لهم:

2019م
بآالف الرياالت السعوديةالتفاصيل 

3,230,862تمويل *

5,654,914تمويل**

122,549تعهدات والتزامات محتملة

271,235ودائع

* قيم المبالغ للتسهيالت االئتمانية المستخدمة وفق تعريف األطراف ذوي العالقة طبقا للمعايير الدولية للتقارير المالية.
**  قيم المبالغ للتسهيالت االئتمانية المستخدمة وفق تعريف األطراف ذوي العالقة طبقا للمعايير الدولية للتقارير المالية ولوائح هيئة السوق المالية 

ومؤسسة النقد العربي السعودي. 
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مدة العقداسم الطرف ذو العالقةطبيعة العقدم

قيمة العقد 
السنوية

)ريال سعودي(

1
عقد ايجار موقع جهاز صراف آلي - مدينة 

الرياض، عائد ملكيته لشركة محمد بن ابراهيم 
السبيعي واوالده.

عضو مجلس اإلدارة ناصر بن محمد 
السبيعي

) باعتباره نائب رئيس مجلس إدارة 
الشركة وشريك فيها (

2015/07/03م 
إلى 

2025/07/02م
102,000

2
عقد ايجار مركز انجاز فرع الخالدية الجنوبية – 
مدينة الدمام، عائد ملكيته لشركة محمد بن 

ابراهيم السبيعي واوالده.

عضو مجلس اإلدارة ناصر بن محمد 
السبيعي

) باعتباره نائب رئيس مجلس إدارة 
الشركة وشريك فيها (

2016/12/05م 
إلى 

2026/12/04م
174,790

3
عقد ايجار مركز انجاز الصناعية الثانية - مدينة 

الرياض، عائد ملكيته لشركة محمد بن ابراهيم 
السبيعي واوالده.

عضو مجلس اإلدارة ناصر بن محمد 
السبيعي

) باعتباره نائب رئيس مجلس إدارة 
الشركة وشريك فيها (

2016/04/06م 
إلى 

2026/04/05م
472,000

عقد ايجار موقع جهاز صراف آلي - مدينة 4
الرياض، عائد ملكيته لشركة  ماسك اللوجستية.

عضو مجلس اإلدارة ناصر بن محمد 
السبيعي

) باعتباره نائب رئيس مجلس إدارة 
الشركة وشريك فيها (

2018/03/18م 
إلى 

2028/03/17م
60,000

5
عقد ايجار موقع جهاز صراف آلي - مدينة 

الرياض، عائد ملكيته لشركة محمد بن ابراهيم 
السبيعي واوالده.

عضو مجلس اإلدارة ناصر بن محمد 
السبيعي

) باعتباره نائب رئيس مجلس إدارة 
الشركة وشريك فيها (

2019/12/01م 
إلى 

2029/12/30م
25,000

عقد ايجار موقع جهاز صراف آلي - مدينة الجبيل، 6
عائد ملكيته لشركة  بيوت األرجان.

عضو مجلس اإلدارة ناصر بن محمد 
السبيعي

)باعتباره عضو مجلس إدارة الشركة(

2018/08/05م 
إلى 

2025/08/04م
90,000

عقد ايجار موقع جهاز صراف آلي - مدينة ينبع، 7
عائد ملكيته لشركة  بيوت األرجان.

عضو مجلس اإلدارة ناصر بن محمد 
السبيعي

)باعتباره عضو مجلس إدارة الشركة(

2018/09/01م 
إلى 

2025/08/31م
80,000

8
عقد ايجار مركز انجاز الرئيسي - مدينة ينبع، عائد 
ملكيته للسيد/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن صالح 

الراجحي.

عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن صالح 
الراجحي 

) بصفته من كبار المساهمين (

2015/08/09م 
إلى 

2025/08/08م
180,000

9
عقد ايجار فرع البالد الخبيب - مدينة بريدة، عائدة 
ملكيته للسيد/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن صالح 

الراجحي.

عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن صالح 
الراجحي

) بصفته من كبار المساهمين (

2015/06/01م 
إلى 

2025/05/31م
400,000

10
عقد ايجار فرع البالد الرئيسي - مدينة الدمام، 

عائدة ملكيته للسيد/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن 
صالح الراجحي.

عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن صالح 
الراجحي 

) بصفته من كبار المساهمين (

2010/09/15م 
إلى 

2025/09/14م
500,000

عقد ايجار مركز انجاز –  محافظة الخفجي، عائد 11
ملكيته للسيد/ عبدالرحمن بن صالح الراجحي.

عضو مجلس اإلدارة خالد بن 
عبدالرحمن الراجحي

) باعتباره ابن مالك العقار (

2016/08/08م 
إلى 

2020/04/10م
150,000

12

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

2013/01/01م 
إلى 

2019/12/31م
1,168,200

13

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

من 
2013/01/01م 

إلى 
2019/12/31م

 1,089,000

صناديق المجموعة االستثمارية ب- 
يمثل هذا البند أرصدة قائمة مع الصناديق االستثمارية للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2019م: 

2019م
بآالف الرياالت السعوديةالتفاصيل 

32,954ودائع العمالء

428,552استثمارات - وحدات

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

المنتهية في 31 ديسمبر 2019م:

2019م
بآالف الرياالت السعوديةالتفاصيل 

242,665اإليرادات

10,936المصاريف 

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

2019م
بآالف الرياالت السعوديةالتفاصيل 

75,802مزايا موظفين 

تتعامل المجموعة خالل دورة أعمالها العادية مع أطراف ذوي عالقة وتخضع تلك المعامالت للضوابط واألحكام التي تقررها األنظمة واللوائح وتعليمات 
الجهات الرقابية ذات الصلة ووفق اآلليات الواردة في وثائق الحوكمة المعتمدة بالبنك.

من ناحية اخرى يقصد بكبار المساهمين أولئك الذين يمتلكون نسبة 5٪ أو أكثر من رأسمال البنك ويقصد بكبار التنفيذيين أولئك االشخاص، الذين لديهم 
الصالحية والمسئولية للقيام بأعمال التخطيط والتوجيه واالشراف على أنشطة البنك بصورة مباشرة أو غير مباشرة. 

فيما يلي المعلومات المتعلقة باألعمال والعقود التي كان البنك طرفَا فيها وكانت فيها مصلحة ألحد أعضاء مجلس اإلدارة أو لكبار التنفيذيين أو ألي 
شخص ذي عالقة بأي منهم والتي تمت خالل عام 2019م )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية(.
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المدفوعات النظامية المستحقة

)ماليين الرياالت السعودية(

2019مالتفاصيل 

143الزكاة الشرعية  )1(

8.0المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية )2(

الزكاة الشرعية – قام البنك باحتساب مبلغ تقديري للزكاة المستحقة لسنة 2019م بمبلغ 143 مليون ريال )2018: 105 مليون ريال( وذلك وفقا لإلقرار   - 1
الزكوي المزمع تقديمه عن عام 2019م.

المستحقات للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية والمقدرة بمبلغ 8.0 مليون ريال )2018م 7.6 مليون ريال( يتم دفعها خالل شهر يناير 2020م.   - 2

بيان قيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م:

بنك البالد
)بآالف الرياالت 

السعودية(

المسددالبيان

المستحق حتى 
نهاية الفترة 

المالية السنوية 
بيان األسبابوصف موجز لهاولم تسدد

25,171142,983الزكاة )*(
سداد الزكاة المستحقة للعام 

المالي 2018م والزكاة المستحقة 
للعام  2019م 

الزكاة الشرعية عن الدخل

تسوية الزكاة للسنوات 
62,851251,403السابقة

تسوية المطالبات الزكوية للسنوات 
المالية السابقة من سنة 2006م 
وحتى نهاية السنة المالية 2017م

الزكاة الشرعية عن الدخل

41,6653,540ضريبة القيمة المضافة 
 ضريبة القيمة المضافة المسدد 

لعام 2019م والمستحق لشهر 
ديسمبر 2019م

 ضريبة القيمة المضافة 
المسدد لعام 2019م 

والمستحق لشهر ديسمبر 
2019م

سداد االستقطاع الضريبي لعام -   5,074الضريبة*
2019م

مستحقات االستقطاع الضريبي 
لشهر نوفمبر وديسمبر 2019م

المؤسسة العامة للتأمينات 
85,1307,213االجتماعية

سداد الـتأمينات االجتماعية 
للموظفين عن عام 2019م 

والمستحق لشهر ديسمبر 2019م

مستحقات التأمينات االجتماعية 
لشهر ديسمبر 2019م

سداد المطالبات الحكومية لعام -9,387رسوم حكومية
رسوم حكومية2019م

)*( تشمل البنك وشركاته التابعة.

شركة البالد لالستثمار
)بآالف الرياالت 

السعودية(

المسددالبيان

المستحق حتى 
نهاية الفترة 

المالية السنوية 
بيان األسبابوصف موجز لهاولم تسدد

الضريبة على الغير مقيم في -   270 الضريبة
المملكة

الضريبة على الغير مقيم في 
المملكة

المؤسسة العامة للتأمينات 
اشتراكات التأمينات المسددة خالل 373 4,347 االجتماعية

2019م
اشتراكات التأمينات لشهر 

ديسمبر 2019م

تجديد رسوم اإلقامات ورسوم -   41تكاليف تأشيرات وجوازات
الخروج والعودة ونقل الكفالة

تجديد إقامات الموظفين 
األجانب ورسوم الخروج والعودة 

ونقل الكفالة

رسوم رخص العمل للموظفين -75رسوم مكتب العمل
األجانب

رسوم رخص العمل للموظفين 
األجانب

رسوم هيئة السوق المالية -350هيئة السوق المالية
رسوم هيئة السوق المالية 

باإلضافة الى رسوم تسجيل 
الموظفين لدى الهيئة

رسوم البلدية السنويةرسوم البلدية السنوية-10أمانة مدينة الرياض

كفاية رأس المال
تتمثل أهداف المجموعة عند إدارة رأس المال في االلتزام بمتطلبات رأس المال الموضوعة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي للحفاظ على مقدرة 

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

تقوم إدارة المجموعة بمراقبة كفاية رأس المال واستخدام رأس المال النظامي بانتظام. تتطلب تعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي االحتفاظ بحد 
أدنى من رأس المال النظامي وأن تكون نسبة إجمالي رأس المال النظامي إلى الموجودات المرجحة المخاطر عند أو تزيد عن الحد األدنى المتفق عليه 

وهو ٪8.

تراقب المجموعة كفاية رأس المال باستخدام النسب المقررة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، وبموجبها يتم قياس كفاية رأس المال بمقارنة 
بنود رأس المال المؤهل للمجموعة مع الموجودات المدرجة في قائمة المركز المالي الموحدة وااللتزامات المحتملة باستخدام األرصدة المرجحة إلظهار 

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

2019م
بآالف الرياالت السعوديةالتفاصيل 

63,300,773الموجودات المرجحة لمخاطر االئتمان

6,384,244الموجودات المرجحة لمخاطر التشغيل

414,729الموجودات المرجحة لمخاطر السوق

70,099,746إجمالي الركيزة األولى للموجودات المرجحة المخاطر

9,473,031رأس المال األساسي

2,791,260رأس المال المساند

12,264,291إجمالي رأس المال األساسي ورأس المال المساند

نسبة كفاية رأس المال

13.51٪نسبة رأس المال األساسي

17.50٪نسبة رأس المال األساسي ورأس المال والمساند

افصاحات بازل الركيزة الثالثة
تم إعداد هذه اإلفصاحات بموجب متطلبات مؤسسة النقد العربي السعودي بخصوص اإلفصاحات الكمية والنوعية المتعلقة بافصاحات بازل للركيزة 

.www.bankalbilad.com :الثالثة، ولالطالع على اإلفصاحات يرجى زيارة موقع البنك على الرابط االتي

مراجعو الحسابات الخارجيون
في اجتماع الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 04 شعبان 1440هـ الموافق 09 ابريل 2019م، تم تعيين السادة/ مكتب برايس واتر هاوس كوبر ومكتب كي 

بي ام جي الفوزان وشركاه، كمراجعي حسابات خارجيين للبنك للعام المالي 2019م، أما بالنسبة للعام 2020م، فسوف يتم تعيين مراجعي الحسابات في 
اجتماع الجمعية العامة المقرر عقدها في مطلع الربع الثاني لعام 2020م، بإذن الله. 

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

التصنيف االئتماني
يوضح الجدول التالي التصنيف االئتماني للبنك:    

النظرة المستقبليةقصير االجلطويل االجلوكالة التصنيف

مستقرA3P-2موديز

وسائل التواصل مع المساهمين
انطالقًا من حرص البنك على تعزيز عالقته مع المساهمين وكافة المستثمرين والعمالء، وإيمانًا منه بمبدأ الشفافية واالفصاح عن المعلومات بالنسبة 

لهم يعمل مجلس إدارة البنك بصفة مستمرة  ضمن مبادئ الحوكمة التي تعمل على ضمان التعامل العادل لعموم المساهمين وتحديد مسؤولية مجلس 
اإلدارة تجاه البنك ومساهميه، ويّتبع البنك في هذا لوائح و معايير وإرشادات مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية وتوصيات لجنة بازل 

وغيرها حول حوكمة الشركات، إذ يقوم البنك بتقديم معلومات شاملة وافية عن كافة أنشطته وأعماله ضمن التقرير السنوي والقوائم المالية الموجزة، 
وعلى موقع تداول، فضاًل عن موقع البنك اإللكتروني )www.bankalbilad.com( الذي يحتوي باإلضافة إلى ذلك على معلومات وأخبار إضافية عن 

البنك مثل زيادات رأس المال التي تمت وكذلك ارباح األسهم التي تم توزيعها على المساهمين، كذلك يولي البنك أهمية لالستفسارات الواردة من قبل 
مساهميه والرد عليها، ويشجع مساهمي البنك لحضور اجتماعات الجمعية العامة السنوية سواء بالحضور شخصيًا أو التصويت )االلكتروني(عن بعد، التي 

تناقش أعمال البنك، وسيتم بشكل مستمر العمل على تطوير موقع البنك لتقديم ما هو أفضل في هذا الصدد. ومن أهم التطورات التي حدثت في 
العام 2019م إطالق تطبيق عالقات المستثمرين لجميع األجهزة الهاتفية واللوحية.

اإلجراءات التي اتخذها مجلس اإلدارة إلحاطة أعضائه علمًا بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال البنك واداءه:
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، ومناقشة موضوعاتها وتوجيه األسئلة للمجلس ومراجعي الحسابات واإلدارة التنفيذية، وما يتضمن تقديم المقترحات 
والملحوظات حيال الشركة وأدائها، وفق اآلليات المحددة لذلك والتي يتم اطالع  أعضاء مجلس اإلدارة عليها سواء ما تم منها خالل 

اجتماعات الجمعيات العامة من خالل اطالعهم على محضر اجتماع الجمعية العامة المتضمن تفاصيل ذلك أو من خالل عرض ما يرد من 
مقترحات من المساهمين وغيرها عبر القنوات المخصصة لذلك على األعضاء في أول اجتماع يعقد للمجلس وتضمينها محضر االجتماع 

-إن وجدت-، علمًا بأن اغلب أعضاء المجلس الحالي إما غير تنفيذيين أو مستقلين وعضو واحد تنفيذي.

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

وأزواجهم وأوالدهم القصر( ابلغوا البنك بتلك الحقوق.

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

ال توجد أية ترتيبات أو اتفاقات مع أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين يتم بموجبه التنازل عن أي رواتب أو مكافآت أو   •
تعويضات.

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

عدد طلبات البنك لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها:

أسباب الطلبتاريخ ملف الملكيات#

إجراءات البنك2019/02/04م1

إجراءات البنك2019/03/04م2

إجراءات البنك2019/04/02م3

إجراءات البنك2019/05/02م4

إجراءات البنك2019/06/10م5

إجراءات البنك2019/07/02م6

إجراءات البنك2019/07/02م7

ملف ارباح2019/07/29م8

إجراءات البنك2019/08/04م9

إجراءات البنك2019/09/02م10

إجراءات البنك2019/10/02م11

إجراءات البنك2019/11/04م12

إجراءات البنك2019/12/02م13

إجراءات البنك2020/01/02م14
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االلتزام بالئحة حوكمة الشركات
يلتزم البنك ويعمل مجلس إدارته وفقًا لالئحة حوكمة الشركات المحدثة الصادرة من هيئة السوق المالية في 2017/2/13م، وتحديثاتها، 

والضوابط واالجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذًا لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة الصادرة بتاريخ 2016/10/17م 
وتحديثاتها" والمبادئ الرئيسة للحوكمة في البنوك العاملة بالمملكة العربية السعودية التحديث األول مارس 2014م لمؤسسة النقد 

العربي السعودي، وتحديثاتها، وما يصدر من تعليمات وبما يتوافق مع نظام الشركات وتحديثاته ولوائحه، وسياسات البنك ذات الصلة.

وقد التزم البنك بتطبيق كافة بنود الئحة حوكمة الشركات سالفة الذكر الصادرة من هيئة السوق المالية.

اقرارات مجلس اإلدارة
إن مجلس إدارة البنك يؤكد ما يلي:

أن سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.  •
أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.  •

أنه ال يوجد أي شك يذكر في قدره البنك على مواصلة نشاطه.  •

في الختام يتشرف مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي وكافة منسوبي البنك بأن يؤكد على رفع أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله، وإلى صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز 
ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظه الله – والشكر موصول لوزارة المالية ووزارة التجارة واالستثمار ومؤسسة النقد 

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

كما يسر المجلس أن يعرب عن تأكيده على شكره وتقديره لكافة مساهمي البنك وعمالئه على دعمهم وثقتهم الغالية. كما يشكر سفراء 
وسفيرات البالد على جهدهم الدائب والمخلص من أجل تطوير وتحسين األداء وتحقيق أغراض البنك وأهدافه المنشودة.
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