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3,489.5 :2021 

3,292.6 :2020

82,933 :2021

70,115 :2020

1,230.5 :2021

1,678 :2020

4,584 :2021

4,262 :2020

110,854 :2021

95,754 :2020

81,110 :2021 

71,553 :2020

1,686.5 :2021

1,348.5 :2020

2,704 :2021

2,760 :2020

لمحة موجزة عن عام 2021م

أبرز النتائج المالية

صافي دخل السنة بعد الزكاة

مليون ريال سعودي

1,686.5

إجمالي مصاريف العمليات

مليون ريال سعودي

2,704

ودائع العمالء

مليون ريال سعودي

81,110

إجمالي الدخل الشامل للسنة

مليون ريال سعودي

1,230.5

إجمالي الموجودات

مليون ريال سعودي

110,854

التمويل, صافي

مليون ريال سعودي

82,933

الدخل من الموجودات 

االستثمارية والتمويلية, صافي

مليون ريال سعودي

3,489.5

إجمالي  دخل العمليات

مليون ريال سعودي

4,584

تعريف بالبنك

04  لمحة موجزة عن عام 2021م 
06  بنك البالد في سطور

08  مرونة األداء واستدامة العمليات 
10  أبرز أحداث عام 2021م 

المراجعة االستراتيجية

16  كلمة رئيس مجلس اإلدارة
18  كلمة الرئيس التنفيذي 
22  استراتيجية بنك البالد
24  ملخص األداء المالي 
26  الفرص االستثمارية 
28  ملخص أداء السوق

30  ملخص العمليات التشغيلية
38  التحول الرقمي واالبتكار 

42  رأس المال البشري 
44  إدارة المخاطر 

50  االستدامة

الحوكمة

56  إدارة البنك والحوكمة
58  مجلس اإلدارة

60  اإلدارة التنفيذية

المحتويات
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بــنــــــك الــبـــــــــالد التــقريــــر الســـــنـوي 2021

الجوائز والتكريمات في 2021م

أبرز النتائج التشغيلية

لمحة موجزة عن عام 2021م )تتمة(

%50
من معامالت إنجاز تمت من خالل 

القنوات الرقمية

5,000
فرصة تدريبية

2,570
 موظفًا أكملوا شهادة

التدريب اإللزامي

%73
 من الحسابات الجديدة تم

فتحهًا رقميًا

بنك البالد في سطور 

تأسس بنك البالد كشركة مساهمة سعودية بموجب مرسوم ملكي صدر في عام 1425هـ )الموافق عام 2004م(, ويبلغ رأس ماله حاليًا 
7,500,000,000 ريال سعودي ويقع مقره الرئيسي في مدينة الرياض. تبلغ عدد فروع البنك 106 فرعًا منتشرة في جميع أنحاء المملكة, منها 11 
مراكز مبيعات ذاتية, و168 فرع “إنجاز“ للتحويالت المالية, وهو مدرج )تحت رمز ALBILAD( في تداول السعودية. ويقدم البنك لعمالئه من األفراد 
والشركات خدمات مصرفية متوافقة مع الشريعة اإلسالمية, اضافة إلى ما يوفره من دعم لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة, من خالل مراكز 

متخصصة في عدد من مدن المملكة. 

تاريخ بنك البالد

تأسس بنك البالد عام 2004م, وهو البنك الحادي عشر في المملكة العربية السعودية. وقد شملت قائمة المساهمين الرئيسيين في البنك ثمانية 
من أبرز أصحاب 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. وقد استفاد البنك من الخبرة الكبيرة والمتنوعة للمساهمين الرئيسيين, 

حيث توسع البنك بشكل كبير منذ إدراجه من خالل استقطاب الودائع والتمويالت والتحويالت. 
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 انه مساهم رئيس بعدد من 
الشركات المساهمة.

الجوائز والتكريمات في 2021م

 بنك البالد ضمن قائمة فوربس ألفضل البنوك في 
العالم خالل 2021م

 
 بنك البالد ضمن قائمة فوربس ألقوى 100 شركة 

في منطقة الشرق األوسط لعام 2021م
  

 جائزة أفضل مبادرة للمسؤولية االجتماعية )مبادرة 
 منهج الوعي المالي وثقافة االدخار(, مجلة 

إنترناشيونال فاينانس
 

 جائزة تطبيق التحويالت المالية األكثر ابتكارًا )تطبيق 
إنجاز(, مجلة إنترناشيونال فاينانس

 
 بنك البالد ضمن العالمات التجارية رواجًا في 

 المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة 
خالل عام 2021م, تقرير “براندز“

جائزة التميز في مؤشر حوكمة الشركات 
المشاركة الفعالة في برنامج “تمهير“

1.5
مليون مرة

تنزيل تطبيق إنجاز أكثر من 
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وفيما يتعلق بمستقبلنا كشركة 
مالية, فأننا نسعى  لمواصلة النمو 

من خالل ضمان الفهم الواضح 
الحتياجات عمالئنا اليوم والتغيرات 
المستقبلية المتوقعة على صعيد 
سلوكياتهم واحتياجاتهم. وتحقيقًا 

لهذه الغاية, فإننا حريصون كل 
الحرص على اعتماد التقنيات 

الجديدة, واالبتكار بالتعاون مع 
شركاءنا عبر قطاع التقنية المالية, 
واالستعداد لمستقبل يرتكز على 

تقديم المنتجات المصرفية كخدمة. 

تتواصل رحلة التطور دون توقف, 
بتطوراٍت نوعية ولحظية نراها من 

حولنا كل يوم, نواكبها بتركيز مستمر 
على ابتكار قيمة حقيقية مستدامة 

على امتداد عملياتنا وأنشطتنا, 
واضعين عالقتنا مع العمالء في 
صميم اهتمامنا. إننا نعتبر ابتكار 

القيمة أولوية دائمة بالنسبة للبنك 
ونترجم ذلك من خالل تمكين 

وإشراك سفرائنا وسفيراتنا, وتعظيم 
مساهمتهم, وإطالق العنان لهم 
لطرح أفكار جديدة تجسد تميزهم 
وتدفعنا كجهة عمل نحو مزيد من 

تطوير كفاءاتنا البشرية وترسيخ 
ثقافتنا المؤسسية المشتركة. 

أطلق البنك خالل العام 2021م 
مشروعًا جديدًا للنهوض بمشاركة 
الموظفين صمم خصيصًا لتعزيز 

روح العمل الجماعي بين الموظفين 
ووحدات األعمال على السواء. وقد 

نجحت هذه الخطوة في االرتقاء 
بمستوى التعاون بين الموظفين, 

ورفع إنتاجيتهم ومعنوياتهم 
في خضم تحديات جائحة كورونا, 

فضاًل عن وضع مرجعية لنموذجنا 
التشغيلي من اآلن فصاعدًا. وتتفق 
هذه الخطوة مع تركيزنا االستراتيجي 

على دفع مسيرة التحول الرقمي, 
التي مكنت البنك من تحسين 

الكفاءة التشغيلية, وتحقيق أداء 
أقوى طوال عام 2021م. ومن خالل 
هذا المنظور, فإننا مطمئنون – ولله 

الحمد - من استمرارنا كشركة مالية 
مبادرة وقادرة على تلبية احتياجات 

عمالء المستقبل. 

بفضل مواردنا البشرية المؤهلة 
بمهارات العصر, فإننا واثقون - بإذن 

الله - من قدرتنا على تحقيق نمو 
مستدام خالل عام 2022م وما 

بعده, عبر تطوير وإطالق منتجات 
وخدمات جديدة مبتكرة توفر نموًا 
مستدامًا في اإليرادات وصافي 

الدخل والموجودات والرسوم وودائع 
العمالء. وسنواصل أيضًا السعي 
إلى تحسين جودة خدماتنا, وتعزيز 

برامج الوالء التي نقدمها لعمالئنا, 
والتركيز على شريحة كبار العمالء, 
ومواصلة االستثمار في االرتقاء 

بتجربة العمالء الرقمية. 

وإلى جانب التزامنا القوي بالحوكمة 
البيئية واالجتماعية وحوكمة 

الشركات, يقدم البنك قيمة حقيقية 
ومستدامة لمختلف فئات أصحاب 

المصالح واألطراف ذات العالقة 
بما في ذلك عمالؤنا موظفينا, 
ومساهمونا, والمجتمعات التي 
نتواجد فيها ونعمل بها. كما أننا 

حريصون على تطبيق أفضل 
الممارسات في مجال حماية البيئة 

واستخدام الموارد الطبيعية. 
ونؤكد التزامنا الراسخ باالمتثال 

الصارم لكافة المتطلبات التنظيمية 
والرقابية, والتعاون الجاد مع الجهات 

التنظيمية والحكومية المعنية. 

هذا هو وعد بنك البالد: خطٌة 
متكاملة نحو مستقبل مستدام 

للجميع. 

ال تقتصر مسؤوليتنا تجاه التغيرات المتالحقة التي يشهدها قطاع الخدمات المصرفية اليوم 
على مجرد التكيف مع التحديات الناشئة, بل تفرض علينا مكانتنا الرائدة أن نكون في طليعة 

هذا التحول التاريخي من خالل التعاون واإلبداع والمرونة التي تمثل جوهر ثقافتنا - والطريقة 
الوحيدة لتوفير بيئة تشغيلية صحية ومستدامة. 

مرونة األداء 
واستدامة 

العمليات
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أبرز أحداث عام 2021م

تطبيق بنك البالد تطبيق إنجاز تطبيق عالقات 
المستثمرين

يناير

افتتاح 
أول فرع رقمي 

- واجهة الرياض

توقيع اتفاقية وكالة مصرفية 
مع شركة سمسا للنقل السريع 

وافتتاح مركزي وكالة مصرفية

اتفاقية تعاون مع “منشآت” 
لتقديم برامج تمويل مبتكرة 

لقطاع المنشآت الصغيرة 
والمتوسطة

ديسمبر

اإلعالن 
عن زيادة رأس المال 
إلى 10 مليار ريال سعودي 

عن طريق تقديم أسهم منحة

أبريل

االنتهاء من إصدار صكوك 
الشريحة الثانية )بقيمة 3 

مليار ريال سعودي(

توقيع اتفاقية تعاون مع جامعة 
الملك خالد لتمويل الطالب

سبتمبر

توقيع عدة اتفاقيات مع جامعة 
الجوف لتقديم خدمات مالية 
مبتكرة وميسرة إلى الطالب

توقيع اتفاقية تعاون مع 
“وافي” لتسهيل تمويل 

وتمكين المشاريع العقارية على 
الخارطة

أكتوبر

الحصول على تصنيف النطاق 
البالتيني من وزارة الموارد 
البشرية والتنمية االجتماعية

يوليو

ر “بنك البالد”  قائمة  تصدُّ
الشركات األعلى نموًا في “تداول 

السعودية” لفترة الـ 10 سنوات 
السابقة بحسب بوابة“ أرقام”

اتفاقية تعاون مع بنك التنمية 
االجتماعية لتقديم خدمات مالية 

ادخارية

الحصول على جائزة أفضل بنك 
رقمي وأفضل تطبيق رقمي 
“إنجاز”, التطبيق الجديد األكثر 

ابتكارًا لتحويل األموال

الحصول على جائزة أفضل مبادرة 
مجتمعية عن مبادرة منهج الوعي 

المالي وثقافة االدخار

فبراير 

مبادرة االدخار في

المسكن
مبادرة ترميم المنازل

يونيو 

توقيع اتفاقية تمويل

مرابحة
بقيمة ملياري ريال مع 

الشركة الوطنية لإلسكان
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المراجعة 
االستراتيجية

مهدت التقنيات الجديدة والحلول 
المستدامة الطريق أمام إطالق بنك 

البالد لمنتجات وخدمات محّسنة.
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ترتكز هذه القيم على أسس اإلدارة المتميزة للمخاطر, وأفضل ممارسات الحوكمة, وثقافة العمل اإليجابية

لقد تفوق البنك على معدل النمو النمو وتعزيز القيمة
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 هذه النتائج على قابلية 
البنك لتوظيف قدراته االستثمارية 

وزيادة حصته السوقية, من خالل 
توافق أهدافه مع متطلبات 

وتوقعات العمالء.

يتعاون البنك بشكل وثيق مع 
الهيئات الحكومية بهدف تحسين 

جودة حياة أفراد المجتمع من العمالء 
وأصحاب األعمال على حد سواء, من 

مختلف الفئات والمستويات.

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

ومساهمينا ومستثمرينا وأصحاب المصالح األخرين.

يتم توظيفها في كافة وحدات األعمال عوامل تميز البنكالنهج المتبع

يوّظف البنك خبراته التخاذ قرارات 
فردية تحقق التوازن بين مستوى 
المخاطر وحجم العوائد من جهة, 

واحتياجات العمالء من جهة أخرى.

اتخاذ القرارات المدروسة والقائمة 
على إدارة المخاطر بعناية تامة

التركيز على متطلبات العمالء

منتجات وخدمات مبتكرة مصممة 
خصيصًا لتلبية احتياجات العمالء

التركيز على الجودة والكفاءة

البتكار القيمة

الخزينةإنجازمصرفية الشركات مصرفية األفراد انتشار واسع في قطاع الخدمات المصرفية اإلسالمية 
بالمملكة 

من خالل توفير خدمات متميزة تقوم على الحلول المتخصصة, 
نجح البنك في تعزيز مكانته كبنك رائد في تقديم الحلول 

المصرفية اإلسالمية المبتكرة.

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 جزءًا ال يتجزأ من رسالة 

البنك وثقافته. 
يحرص 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.

قيمة للمساهمين 
يواصل البنك تحقيق عوائد 

للمساهمين وقيمة للمستثمرين 
على المدى الطويل.

عالقات طويلة األجل مع 
المساهمين والمستثمرين 

ساهم التزام البنك الراسخ 
والمتواصل تجاه عمالئه في جعل 

البنك جزءًا من مسيرتهم الشخصية 
والعملية.

تفعيل مشاركة السفراء / 
السفيرات  

نجح البنك في تفعيل التواصل 
والمشاركة مع موظفيه وتطوير 

فريق عمل يتمتع بالدافعية والقدرات 
المتميزة.

لتسهيل تقديم المنتجات والخدمات

البطاقات البنكية
الحسابات البنكية

سداد المديونيات
الوكيل المصرفي
تمويل السيارات
التمويل العقاري

الخدمات اإللكترونية
خدمات حسابات الشركات

حلول التمويل
إدارة النقد

التمويل التجاري

لصالح العمالء

من خالل القنوات المباشرة / غير المباشرة

المنشآت الصغيرة 
والمتوسطة

الشراكات 
االستراتيجية

الوسطاءشراكات األعمال

الشركات األفراد
والمؤسسات 
والقطاع العام

المؤسسات 
المالية 

المصرفية 

خدمات الخزينة
إنجاز إيزي

إنجاز سويفت
التحويالت المالية

المشغلون
إنجاز إيزي

إنجاز سويفت
التحويالت المالية

المشغلون
االستثمار المباشر

صرف العمالت األجنبية
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على جميع المستويات بما ينعكس 
على خدمات ومبادرات البنك لتتواءم 

رؤيته وأهدافه مع رؤية المملكة 2030 
وأهدافها.

لقد تمّكن البنك خالل هذا العام من 
تحقيق قيمة مستدامة بفضل تطبيق 

معايير متميزة لجودة األصول, والحفاظ 
على مستويات الرسملة وتحقيق مركز 

سيولة قوي, فأصدر مجلس اإلدارة 
بتاريخ 2021/11/09م توصيته للجمعية 

العامة غير العادية بزيادة رأس مال 
البنك من 7.5 مليار ريال سعودي إلى 
10 مليارات ريال سعودي, بنسبة زيادة 

33.33% عن طريق رسملة 2.5 مليار 
ريال سعودي من األرباح المبقاة, ليصبح 

عدد األسهم بعد الزيادة 1,000 مليون 
سهم بداًل من 750 مليون سهم, عن 

طريق منح سهم واحد مجاني مقابل كل 
ثالثة أسهم.  وتهدف هذه الزيادة إلى 

تعزيز مالءة البنك المالية واالحتفاظ 
بموارده وتعزيز استغاللها في األنشطة 

التشغيلية.

المشهد االقتصادي والفرص الوليدة
ظهرت بوادر االنتعاش االقتصادي على 

مستوى العالم في مطلع هذا العام, 
وواصلت األسواق المالية واالقتصادية 

تحسنها التدريجي خالل العام 2021م 
فسجل اقتصاد المملكة خالله أسرع 

معدل نمو له منذ حوالي عشر سنوات. 

بعد التقدم الملموس في تجاوز 
تحديات جائحة كوفيد - 19, بفضل الدعم 

االستراتيجي من حكومتنا الرشيدة عن 
طريق البنك المركزي السعودي, وغيره 

من الجهات التنظيمية, سيمضي البنك 
-بعون الله- متسلًحا بمركز سيولة قوي, 

في مواجهة كافة التحديات وتحقيق 
المزيد من التقدم والنمو واستغالل 
الفرص المتنوعة التي يفرزها الوضع 

الراهن لالقتصاد العالمي. 

نظرة مستقبلية 
تنوعت الفرص المتاحة للبنك خالل 

العام 2021م, كاالستثمار في مختلف 
األسواق والقطاعات, وساهم تسريع 

مشاريع التنمية االقتصادية للقطاعين 
العام والخاص بالمملكة في تحفيز 

النمو االقتصادي الشامل, واستقطاب 
االستثمارات األجنبية المباشرة من 

مختلف دول العالم, ما شّكل دورة إيجابية 
متواصلة قوامها االستثمارات المتجهة 

للداخل وإثراء سلسلة القيمة, وهي 
مجاالت يتطّلع البنك لزيادة االستفادة 

منها. 

ومع مواصلة اتساع نطاق التمويل 
العالمي المتوافق مع الشريعة 

اإلسالمية, بالتزامن مع زيادة توجه 
المستثمرين نحو األصول واالستثمارات 

الواعية, والمستدامة, باستغالل نقاط 
القوة الكامنة في هذا المجال, يتطلع 

البنك لترسيخ دوره الفاعل ومكانته 
الرائدة في هذ المجال من التمويل 

محلًيا ودولًيا. 

يسعى البنك لتعزيز تركيزه االستراتيجي 
على توظيف التحول الرقمي في 
مختلف مجاالت األعمال, والعمل 

بالشراكة مع كافة المعنيين بمجال 
التقنية المالية البتكار منتجات وحلول 

جديدة لتحقيق النمو االقتصادي 
الشامل, وترسيخ التعاون مع الجهات 

الحكومية المختصة, ودعم وتمويل 
الجهات والقطاعات المعنية بخلق فرص 

العمل وزيادة نمو اقتصاد المملكة, 
كقطاع الشركات عامة, وقطاع الشركات 

الناشئة وقطاع المنشآت المتوسطة 
والصغيرة ومتناهية الصغر خاصة, كما 
يسعى البنك - انطالقا من مسئوليته 

المجتمعية عبر مبادرات التمويل 
المجتمعي - لدعم مختلف الكيانات/ 
الفئات المستحقة في هذا الجانب. 

أداء متميز 
كان من دواعي سرورنا واعتزازنا -رغم 

حالة عدم االستقرار الناتجة عن الجائحة- 
مضاعفة إنتاجية البنك وتحقيق قيمة 

متميزة لموظفيه وعمالئه ومساهميه 

وكافة مستثمريه؛ فحقق البنك خالل عام 
2021م ارتفاًعا حجما وقيمة في كافة 
مؤشرات النمو تقريًبا.  فتجاوز أداؤه 
التوقعات في كافة مجاالت األعمال, 

مما سيتيح له فرصا كبيرة للتوسع 
االستراتيجي وتحقيق المزيد من القيمة 

المستدامة للمساهمين خالل عام 
2022م. 

كما طور البنك نهجه نحو تلبية احتياجات 
العمالء بجهد وإخالص سفراء وسفيرات 
البنك وجهودهم الدؤوبة, ومساهماتهم 

المستمرة إنشاء وتعزيز القيمة, وما 
قابله ذلك من دعم البنك لمسيراتهم 
المهنية بطرح الحلول الرقمية وخطط 

التطوير المهني المبتكرة. 

شكر وتقدير وامتنان
اسمحوا لي بالنيابة عن أعضاء مجلس 

اإلدارة, أن ارفع جزيل الشكر وعظيم 
االمتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين 

ولولي عهده األمين – حفظهما الله – 
على ما يقدمانه من دعم وتوجيه وقيادة 

رشيدة للقطاع المالي والمصرفي, 
ولكافة القطاعات في سبيل نمو وازدهار 

المملكة ومواطنيها والمقيمين فيها.  
كما أعّبر عن تقديري وامتناني لوزارة 

المالية ووزارة التجارة والبنك المركزي, 
وهيئة السوق المالية, لما يقّدمونه من 

دعم متواصل للقطاع, من خالل ُخطط 
وبرامج وإصدارات تنظيمية ورؤية ثاقبة 

ساهمت في ضمان استقراره. 

ختاًما 
أتقدم بالشكر والتقدير لإلدارة التنفيذية 

ولكافة سفراء وسفيرات بنك البالد 
وعمالئه وشركائه ومساهميه وكافة 
مستثمريه, على دعمهم المتواصل 

وثقتهم الغالية على مدار عام 2021, 
وآمل أن نشاركهم ثمار نجاحاتنا 

المستقبلية, وأن تستمر جهودنا وتميزنا 
لخدمة عمالئنا عبر خدمات ومنتجات 

مصرفية عصرية مبتكرة. 

وبالله التوفيق

بــنــــــك الــبـــــــــالد التــقريــــر الســـــنـوي 2021م
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

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

السادة المساهمون والشركاء 
والمستثمرون الكرام, 

يشرفني نيابة عن أعضاء مجلس اإلدارة, أن 
أقدم لكم التقرير السنوي والقوائم المالية 
لبنك البالد عن السنة المالية المنتهية في 

31 ديسمبر 2021. 

لقد نجح بنك البالد -بفضل الله وتوفيقه- 
خالل عام 2021 في تحقيق أداء متميز 
في كافة مجاالت األعمال, كما واصل 

تسجيل نمو في الدخل التشغيلي 
وصافي األرباح ومركزه المالي بشكل 

عام.  وتعزيز سمعته كبنك رائد من خالل 
االبتكار وتوظيف األدوات والمنصات 

الرقمية المستحدثة لتلبية احتياجات 
العمالء, بما يؤكد حرصه الدائم على 

تحقيق االستدامة والتنمية المستدامة 
وتبنيه لمبادئ الحوكمة البيئية 

واالجتماعية وحوكمة الشركات. 

نموذج تشغيلي ديناميكي ونمو القيمة 
ألصحاب المصالح

تؤكد قوة األداء وتحسن اإلنتاجية 
للعام2021 قوة النموذج التشغيلي 

المرن للبنك, كركيزة   إلبراز نقاط قوته 
وتميزه وسط حالة عدم االستقرار 
المخيمة على االقتصاد العالمي, 

وفي ظل التطور المتسارع لالقتصاد 
الرقمي خالل هذا العام, أتاح هذا 

النموذج التشغيلي العديد من 
فرص االبتكار وتوظيف الحلول 

المالية والمصرفية المبتكرة التي 
تتكيف وتتالءم مع احتياجات العمالء 

والموظفين, فكان سعى البنك 
الستكمال استعداداته للتحول الرقمي 

الشامل وتعزيز الكفاءات التشغيلية 
لتحقيق أعلى مستويات رضى العمالء 

بشكل عام, مع تحسين تجربة العمالء 

من الشركات, وإنجاح أعمالهم, بتسهيل 
وتسريع الخدمات المصرفية وتوفيرها 
عبر مختلف المنصات. كما جاءت برامج 
تفعيل مشاركة الموظفين وتمكينهم 

لتكمل وتعزز هذا التوجه االستراتيجي, 
بتنمية مهارتهم لتحسين تجربة العمالء 

وتهيئة خدمات البنك ومنتجاته الستيعاب 
التطورات المستقبلية. 

يؤكد البنك -في سبيل تحقيق جوهر 
استراتيجيته بتقديم قيمة حقيقية 

مستدامة- على التزامه المتواصل 
بطرح فرص توظيف شمولية لتمكين 
رأس ماله البشري ومشاركته الفاعلة 

ناصر بن محمد السبيعي
رئيس مجلس اإلدارة 
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السيدات والسادة مساهمي بنك 
البالد المحترمين,

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته,

تعافى اقتصاد المملكة في عام 2021م, 
ولله الحمد بوتيرة متسارعة مع ارتفاع 

أسعار النفط بالتزامن مع تخفيف قيود 
السفر والتنقل وذلك بعد عام من التحديات 

الناجمة عن جائحة كوفيد -19. وبفضل 
الله, حققنا تقدمًا كبيرًا في عدة مجاالت 
ز  من أعمالنا, وحظينا بتقديٍر كبير لقاء تميُّ

خدماتنا نتيجة المساهمات المثمرة لسفرائنا 
وسفيراتنا وتفانيهم في أداء مهامهم خالل 

تلك األوقات العصيبة.

“من رحم األزمات تولد الفرص“ هي 
خير مقولة يمكن أن تنطبق على العامين 

مسجل بين الشركات المدرجة في 
السوق. كما احتل البنك المرتبة 

24 ضمن قائمة أقوى 50 بنكًا في 
منطقة الشرق األوسط بحسب 

مجلة “فوربس الشرق األوسط“.

وبفضل الله, حققت جميع وحدات 
أعمالنا أداًء استثنائيًا في جميع 

المجاالت, ونما صافي دخل البنك 
بنسبة 25% ليصل إلى 1,9 مليار 

ريال سعودي قبل خصم الزكاة, 
مقارنًة بـ 1,5 مليار ريال سعودي 

في عام 2020م. ويرجع ذلك جزئيًا 
إلى نمو إجمالي الدخل التشغيلي 
للبنك الذي ارتفع بنسبة %8 إلى 

4,6 مليار ريال سعودي. ونمت 
إجمالي الموجودات بنسبة 16% 

لتصل إلى 110,9 مليار ريال 
سعودي, مدعومة بنمو محفظتي 
تمويل األفراد والتمويل العقاري 

بنسبة 15% و36% على التوالي, 
بينما ارتفعت الودائع بنسبة %13, 
وشهدت محفظة تمويل الشركات 
قفزة بنسبة 22% ونمت محفظة 

التمويل التجاري بنسبة %18. 
إضافة الى نمو بنسبة 15% في 

حجم محفظة االستثمار. 

وانخفاض إجمالي المصاريف 
التشغيلية بنسبة 2% فقط بسبب 

تحسن الكفاءة التشغيلية الناتجة عن 
الرقمنة وترشيد التكاليف. وواصلنا 

سعينا, لتحقيق قيمة أفضل 
لمساهمينا بزيادة العائد على 

حقوق الملكية والذي وصل إلى 
%14.85 بحلول نهاية العام.

دعم االقتصاد الوطني ورؤية 
المملكة 2030

احتل البنك الصدارة في تمويل 
المنشآت المتناهية الصغر 

والصغيرة والمتوسطة بالشراكة مع 
الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة 

والمتوسطة )ُمنشآت( وبرنامج 
ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة 
والمتوسطة )كفالة( دعمًا ألهداف 

برنامج تطوير القطاع المالي 

وبهدف زيادة مساهمة المنشآت 
المتناهية الصغر والصغيرة 

والمتوسطة في الناتج المحلي 
اإلجمالي من 20% إلى %35 

بحلول عام 2030م. في الواقع, 
كان بنك البالد للجهتين تقديم 

التسهيالت وتطوير حلول تمويلية 
مخصصة لهذه الفئة المهمة 

من عمالئنا كتمويل نقاط البيع 
للمنشآت الصغيرة والمتوسطة 
وبرنامج تمويل خطاب الضمان 

البنكي لمكاتب وشركات االستقدام 
خالل العام 2021م.

كما ساهم البنك بجهود مشهودة 
في دعم خطط المملكة في زيادة 

نسبة ملكية المنازل إلى 70% 
بحلول عام 2030م عبر إتاحة خيارات 

التمويل السكني بشراكٍة وتعاون 
وثيق مع وزارة الشؤون البلدية 

والقروية واإلسكان وصندوق 
التنمية العقارية, مما أدى إلى 

زيادة حجم محفظة التمويل مقابل 
الرهن العقاري لدى البنك. ويقدم 
مختصي التمويل العقاري لدينا, 

الذين يمارسون مهامهم في 
مختلف مراكز “سكني“, المشورة 

والدعم للعمالء بتلبية طلباتهم, 
وقد كان من دواعي سرورنا أن 

تلقى هذه الجهود التقدير من وزارة 
الشؤون البلدية والقروية واإلسكان 

وبرنامج “سكني“ وذلك بحصول 
البنك على “جائزة أفضل تجربة 

عميل“.

وفيما يتعلق بتشجيع االدخار, فقد 
استحدثنا برنامج “زود“ االدخاري, 
وهو مشروع مشترك بين البنك 

وبنك التنمية االجتماعية. كما 
يساهم البنك أيضًا في دعم 
الجهود الحكومية الرامية إلى 

رفع مستوى اإللمام بالشؤون 
المالية على جميع مواقع التواصل 

االجتماعي. 

تسريع وتيرة التحول الرقمي
ضمن الجهود المستمرة لتعزيز 

مرونة أعماله, واصل البنك خالل 
العام االستثمار في تطوير قدراته 

التقنية لبناء كشركة مالية أكثر متانة 
وكفاءة, واستفدنا من األنظمة 
والمنصات الجديدة لدفع عجلة 

التحول الرقمي وإدخال التقنيات 
الرقمية مع الحفاظ على أفضل 

مستوى ممكن لتجربة العميل 
 وتعزيز أمن وحماية أنظمة

البنك التشغيلية. 

وبينما شهدت اساليب التشغيل 
رات  وسلوكيات العمالء تغيُّ

جوهرية, واصلنا العمل على 
بناء القدرات وتطوير إمكانيات 

التكيف والمرونة في استراتيجياتنا 
وعملياتنا. وأصبح البنك يتحلى 

بمرونة أكبر في خططه وعملياته 
وبنيته التحتية وُنظمه وإدارة بياناته. 
فضال عن زيادة جهود رقمنة تجارب 

العمالء بأكملها بما فيها التهيئة 
والتعريف بالمنتجات والخدمات 

وطلبها ومعالجة اإلجراءات ليسهل 
عليهم تنفيذ معامالتهم المصرفية 

والوصول إلى الخدمات المالية 
بسهولة وسالسة وتكلفة مناسبة. 

وفي هذا اإلطار, افتتح البنك أول 
فرع رقمي له في مجمع واجهة 

الرياض. ويأتي ذلك امتدادًا 
الستراتيجية البنك في تعزيز 

ل الرقمي.  تجربة العمالء والتحوُّ
وُيقّدم هذا الفرع خدمات تقنية 

متطورة تقدم ألول مرة في 
المملكة, بما في ذلك المعاينة 

االفتراضية للمنازل المطروحة من 
قبل الشركة الوطنية لإلسكان, 

أطلقنا خدمة الوكالة المصرفية مع 
شركة “سمسا“ للنقل السريع لدى 
فرعين من فروعها, كأول َمن يقدم 
خدمات ومنتجات مصرفية للعمالء 
عبر وكالة مصرفية بالمملكة, مما 

مكننا من توسيع نطاق انتشارنا 
واستكمال وجودنا الفعلي 

في مواقع بعينها, مما يكفل 
للعمالء قدرة أكبر على الوصول 
إلى الخدمات المصرفية تحقيقا 

عبد العزيز بن محمد العنيزان
الرئيس التنفيذي
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كلمة الرئيس التنفيذي

الماضيين بكل ما حماله من تحديات 
وفرص في آن معًا. فقد بحثنا عن طرق 

جديدة للوصول إلى أعلى مستويات 
الجودة في خدماتنا ومنتجاتنا وفي أسرع 

وقت ممكن من خالل إطالق المنتجات 
الرقمية وتقديم خدمات المدفوعات 

اإللكترونية للتكيف مع “الواقع 
ل الرقمي بتحقيق  الجديد“. فعززنا التحوُّ

مستويات أعلى وأوسع نطاقًا بكفاءة 
تشغيلية وقدرة أكبر على التكيف السريع 

رات, فعززت منصاتنا وحلولنا  مع المتغيُّ
الرقمية المبتكرة من تجربة عمالئنا 

ويسرت رحلتهم معنا. 

خالل عام 2021م, انجز البنك بنجاٍح 
خطوتين مهمتين لتعزيز قاعدة رأس ماله 

ودفع عجلة نموه واستدامته. 
فقد نجح البنك في استرداد صكوكه 

الصادرة سابقًا بقيمة مليارين ريال 
سعودي وأصدر صكوكًا محلية جديدة 

من الشريحة الثانية بقيمة ثالث مليارات 
ريال سعودي عبر طرح خاص. لصكوك 

مدتها 10 سنوات قابلة لالسترداد في 
السنة الخامسة, ويتضمن خيارًا لحاملي 
الصكوك المصدرة سابقًا بقيمة 2 مليار 

ريال سعودي الستبدال استثماراتهم 
بصكوك الشريحة الثانية الجديدة. 

كما أوصى مجلس اإلدارة للجمعية 
العامة للبنك بنهاية العام 2021م, 

بزيادة رأسمال البنك من 7.5 مليار ريال 
سعودي إلى 10 مليارات ريال سعودي 

عن طريق إصدار أسهم منحة لمساهمي 
البنك من خالل رسملة األرباح المبقاة. 

وبكل فخر وسرور, استقبلنا في العام 
ر “بنك البالد” قائمة  2021م, نبأ تصدُّ

الشركات األعلى نموًا في “تداول 
السعودية“ لفترة الـ 10 سنوات 

السابقة, حيث حقق البنك نموًا في 
األرباح في 35 من أصل 40 ُربعًا على 
مدى 10 سنوات مما يمثل معدل نمو
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للشمول المالي كهدف من أهداف 
رؤية المملكة 2030.

وعلى غرار نظام المدفوعات الفورية 
“سريع“, كان استحداث نظام الدفع 
الفوري )IPS( معلمًا رئيسيًا آخر في 
تاريخ ُنُظم الدفع في المملكة على 

طريق التحول إلى االقتصاد الرقمي. 
ويسرني أن أشير في هذا السياق 
إلى أن البنك كان من أوائل البنوك 

التي شاركت في المراحل األولى لهذا 
المشروع. داللة على ما لدينا من كفاءة 

تقنية وتجارية للتعامل مع مشروعات 
بهذا الحجم الضخم. واألهم من ذلك 

كله, أنني فخور بمعرفة أن أول معاملة 
ناجحة ُأجريت بنظام الدفع الفوري مع 

بنك آخر أنجزها بنك البالد.

من جانب آخر, شهدت مراكز “إنجاز“ - 
ذراع التحويالت المالية للبنك - قفزة 
في معامالتها الرقمية وصواًل إلى 
50%. ومن العوامل التي أدت إلى 

نمو المعامالت الرقمية تمكين اجهزة 
الخدمة الذاتية ونقاط  البيع في 

الشركات الكبرى والمستشفيات التي 
تضم عددًا كبيرًا من الموظفين, وفي 

الوقت نفسه إطالق حمالت واسعة 
النطاق على مستوى المملكة للترويج 
الستخدام “إنجاز“ من خالل القنوات 

الرقمية وبلغات متعددة.

وقد شهد العام 2021م أيضًا إطالق 
برنامج الكفاءة التشغيلية الذي تديره 

مجموعة إدارة العمليات بالبنك.

رعاية المواهب ودعم الموظفين 
وتوفير بيئة عمل متميزة

تكمن قوة أي كشركة في قوة 
منسوبيها بمختلف مناصبهم 

وأدوارهم. ومما ال شك فيه أن سفراء 
وسفيرات بنك البالد هم العمود 

الفقري ألعمالنا وأثمن أصولنا وأحد 
مفاتيح نجاحنا. 

لقد استثمرنا في التدريب المتخصص 
لتزويد موظفينا بالمهارات الالزمة 

في مكان العمل كالقدرة على التكيف 

وتطوير المهارات الريادية وكذلك 
المعرفة الرقمية. ولقد أتاح البنك أكثر 

من 5,000 فرصة تدريبية في إطار 
برنامج تنمية رأس المال البشري, وقّدم 

تدريبًا مخصصًا للمديرين التنفيذيين 
واإلدارة الوسطى أيضًا.

ويسرنا أن برنامج “مستقبل البالد“ 
لخريجي الجامعات قد أفرَز قياديين 

ناجحين يشغلون حاليًا مناصب إشرافية 
في البنك. كما وضعنا خطط تعاقب 

وظيفي بحيث يستطيع البنك االحتفاظ 
بأفضل الكوادر على مستوى اإلدارة 

الوسطى والعليا والمبتدئين, بما في 
ذلك خطط التحفيز واالحتفاظ بالموظفين 

عن طريق البرنامج االدخاري )حافظ( 
والبرامج األخرى. أما من حيث التوطين, 
فقد بلغ البنك النطاق البالتيني, اعلى 
نطاقات نسب التوطين بوزارة الموارد 

البشرية والتنمية االجتماعية.

وألننا نصغي إلى صوت سفرائنا 
وسفيراتنا ونتجاوب مع تطلعاتهم, فقد 
أدخلنا برامج المشاركة وبناء الِفَرق التي 

أصبح لها طابع مؤسسي في البنك. 
على سبيل المثال, يقترح مجلس سفراء 
سفيرات البنك إجراء تحسينات في بيئة 
العمل, ويشارك في برامج المسئولية 

االجتماعية والعمل التطوعّي. ومن 
ناحية أخرى, تعمل االجتماعات الدورية 

التي ُتقام مع السفراء والسفيرات 
لمناقشة مجموعة كبيرة من القضايا, 

بدايًة من تعزيز مشاركة الموظفين 
وحتى االرتقاء باألداء. 

واجبنا تجاه مجتمعنا 
استنادًا إلى برنامجنا الحالي للمسئولية 
المجتمعية للبنك “البالد مبادرة“, فقد 

انطلقنا لنضع مبادئ جديدة للممارسات 
البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات 
في عام 2021م. وهذه المبادئ تعد 
جزءًا ال يتجزأ من هويتنا بصفتنا بنٌك 

ملتزم بدوره وواجبه تجاه المجتمع 
تجسيدًا لرؤيته ورسالته. 

لقد مددنا يد المساهمة لمجتمعنا في 
سياق جهود مكافحة جائحة كورونا في 

عام 2021م, وذلك بإتاحة العديد من 
مراكز “إنجاز“, الستخدامها من وزارة 

الصحة كمراكز للتطعيم. وأطلقنا حملة 
للتبرع بالدم بين سفراء بنك البالد 

بالتعاون مع مستشفى الملك فيصل 
ع البنك اتفاقية  التخصصي. كما وقَّ

تعاون مع تجمع القصيم الصحي 
وجمعية أصدقاء المرضى لدعم وحدة 

الجهاز الهضمي, عالوة على توقيع عدة 
اتفاقيات مع الجامعات لتقديم الخدمات 

المالية التي تشمل تمويل الخريجين 
والطالب المتفوقين.

وفي سبيل مواصَلة البنك تكييف 
سياسته لمواكبة التوجهات الجديدة 
ألساليب ممارسة العمل واألعمال. 

)عن بعد(, فقد حققنا جميع مؤشرات 
األداء الرئيسية للبنك المركزي السعودي 

المتعلقة بجودة التعامل مع شكاوى 
العمالء. وبهذه المناسبة, أتقدم 

بخالص الشكر لسفراء وسفيرات البنك 
لمشاركتهم الفعالة وعملهم الدؤوب 
الذي أدى إلى تحقيق مؤشرات األداء 

الرئيسية. 

وقد بلغ إجمالي عدد مبادرات 
الممارسات البيئية واالجتماعية 

والحوكمة التي نفذها البنك في عام 
2021م حوالي 64 مقارنًة بـ 52 في عام 
2020م. ونأمل أن ُتحدث هذه المبادرات 

البيئية وبرامج األثر البيئي تغييرًا دائمًا 
وهادفًا في مجتمعاتنا. 

إن العمل الجاد لسفرائنا وسفيراتنا 
وتفانيهم والتزامهم وإسهاماتهم 

المستمرة طوال العام كانت المحرك 
الرئيسي لنجاحنا.  وبفضل تلك 

الجهود, تلّقى البنك العديد من الجوائز 
وشهادات التقدير, بما في ذلك جائزة 
أفضل تطبيق مبتكر لتحويل األموال 
لتطبيق “إنجاز“ وجائزة أفضل مبادرة 

للمسؤولية االجتماعية للشركات وجائزة 
أفضل برنامج للتوعية باالدخار وجائزة 

التميز في مؤشر حوكمة الشركات في 
المؤتمر العالمي الثاني للحوكمة الذي 

ُعقد في مركز حوكمة الشركات في 
جامعة الفيصل بمدينة الرياض.

جزيل الشكر واالمتنان 
ختامًا, أود أن أتقدم بخالص الشكر لعمالئنا وشركائنا 

ومساهمينا وكافة مستثمرينا لثقتهم المستمرة 
ودعمهم المتواصل. 

كما أثّمن وأقدر الجهود المخلصة لمجلس اإلدارة وأشكره 
على توجيهاته وتشجيعه لنا ونحن نشرع في تحقيق 

أهدافنا االستراتيجية خالل عام 2021م. وأقول لسفرائنا 
وسفيراتنا, شكرًا على تفانيكم وإخالصكم بدفع عجلة 

التقدم في خضم التحديات الصعبة. وبمشيئة الله 
سنواصل جهودنا الرامية إلى ترسيخ المكانة الرائدة 

للبنك بحيث يصبح أقوى وأكثر تطورًا في مجال التقنية 

وأكثر شمواًل واستدامة, مع الحرص الدائم على توفير 
أفضل تجربة ممكنة لعمالئنا الكرام.

وأخيرًا, أود أن ارفع أسمي آيات الشكر والعرفان لمقام 
خادم الحرمين الشريفين وولي عهده األمين - حفظهما 

الله - ولوزارة المالية ووزارة التجارة والبنك المركزي 
السعودي وهيئة السوق المالية على دعمهم المستمر 
الذي لواله لما ترسخت األسس القوية لقطاٍع مصرفي 

واقتصاد قويين ومستقرين.

والله ولي التوفيق.

كلمة الرئيس التنفيذي )تتمة(
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استراتيجية بنك البالد

نظرة استراتيجية عامة
تشهد رؤية بنك البالد تحوالت نوعية 

لتحقيق المواءمة الكاملة مع رؤية 
المملكة 2030 واإلسهام في تحقيق 

مستهدفاتها, جنبًا إلى جنب مع 
اقتناص الفرص االستثمارية المتوقعة 

وفق مستويات المخاطر المقبولة, 

وتحقيق أهداف البنك المتمثلة في 
زيادة حصته في السوق, وتنمية 
اإليرادات وصافي األرباح, وزيادة 

قاعدته الرأسمالية. 

تتمحور استراتيجية البنك حول سبل 
االستفادة المثلى من القنوات 

والشبكات والتقنيات والخبرات 
المصرفية المتميزة التي يملكها لدعم 
النمو المستدام وتعزيز اإليرادات, عبر 
آليات متنوعة أهمها التميز التشغيلي 
المستمر والثقافة القائمة على األداء. 

االبتكار هو أحد الممكنات الرئيسية 
لنجاح البنك ومنتجاته وخدماته على 

المدى الطويل, ونعتزم المضي قدمًا 
في جهود تنويع وتطوير عروضنا من 

أجل بناء هيكل أعمال فائق المرونة 
على مستوى كافة وحدات األعمال.  
وتستهدف هذه اإلستراتيجية توفير 

خدمات رفيعة المستوى لعمالئنا من 
حيث السالسة والمالئمة, إلى جانب 

مجموعٍة فريدة من الميزاٍت التنافسيٍة 
الجذابة, والقيمة المضافة, ومشورة 

الخبراء. 

تستهدف اإلستراتيجية أيضًا تحقيق 
نمو في إيرادات قطاع مصرفية 

األفراد, وتعزيز جانب المطلوبات, 
والتركيز بقوة على مجموعة متنوعة من 

القطاعات العقارات والتعليم والرعاية 
الصحية. وسيتم استكمال هذه 

المنهجية من خالل آليات صارمة لضبط 
تكاليف العمليات, وتقليل المعامالت 

اليدوية, وإعادة هندسة العمليات 
الحالية وتطويرها.

بيئة العمل الصحية والمرنة والشاملة 
عنصٌر بالغ األهمية في دعم أهدافنا 

اإلستراتيجية؛ لذا, فإن استقطاب 
الكفاءات وتطويرها واالحتفاظ بها 

يظل دائمًا جزًء ال يتجزأ من استراتيجية 
البنك. باإلضافة إلى ذلك, وفي 

إطار نشاطاتنا في مجال المبادرات 
البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات, 

يواصل البنك مشاركته في عدٍد من 
البرامج التطوعية ومشاريع المسؤولية 

المجتمعية, ويعمل على تعزيز توافر 
أنظمته المصرفية, وتطوير مقاييس 
دقيقة لتقييم الحوادث وتحديد نتائج 

العمليات, وتأكيد التزاماته تجاه الجهات 
الرقابية والتنظيمية.

قطاع مصرفية الشركات 
تتمثل األولوية اإلستراتيجية للبنك 
على صعيد مصرفية الشركات في 
تنمية محفظة أصوله عالية الجودة, 
والعمل على ترسيخ مكانته باعتباره 
الوجهة األولى لتوفير حلول تمويل 

الشركات بصيغ تمويلية متوافقة 
مع أحكام الشريعة اإلسالمية. 

وسيتم تحقيق ذلك من خالل التركيز 
على الدخل من الرسوم, وتحسين 

البيع المشترك, وتعزيز تواجدنا في 
السوق. كما سيواصل فريق قطاع 

مصرفية الشركات استراتيجيته 
التي أثبتت جدواها خاصًة على 

صعيد توطيد العالقات مع العمالء, 
وتطوير استراتيجيات إشراك العمالء, 

ومضاعفة مستويات اإلقبال على 
المنتجات والخدمات القائمة.   

مصرفية األفراد 
يسعى البنك إلى تطوير مستوى 
خدماته الموجهة لألفراد عبر تقديم 
منتجات وخدمات وحلول وتطبيقات 

جديدة, والتركيز على االبتكار الرقمي, 
وتدشين المزيد من الفروع الذكية, 
وتسهيل وصول قاعدة عمالءه من 

األفراد إلى منصاته الرقمية. ولتحقيق 
نمو مستدام في خدمات مصرفية 

األفراد خالل العام 2022م, سنحرص 
على تطوير وإطالق منتجات وخدمات 
جديدة مبتكرة تضمن نموًا مستدامًا 

لإليرادات وصافي الدخل والموجودات 
والرسوم وودائع العمالء.

قطاع إنجاز  
سيواصل البنك ضمن تطلعاته 

لتحقيق المزيد من القيمة عبر التنويع 
والرقمنة, اعتماد تطبيقات إنجاز 

الرقمية لتوسيع أعمال الحواالت 
المالية واعتماد البطاقات الرقمية 

وزيادة حصته في السوق من خالل 
شبكته المتنامية من مراكز إنجاز. ومن 

شأن تنويع مزيج حلوله ما بين الرقمية 
والمادية بما فيها حساب إنجاز الرقمي 

وتطبيق إنجاز للهواتف الذكية وفروع 
إنجاز المتنقلة أن يمكن البنك من خدمة 
قاعدة عمالء متزايدة التنوع في مواقع 
كثيرة مع تحقيق أفضل مستوى ممكن 

من التميز والكفاءة التشغيلية.

قطاع الخزينة
يتضمن نهج البنك في الحفاظ على 

أعمال الخزينة وزيادة محفظة الصكوك, 
وتأمين تنوع أكبر في االستثمارات 

وأعمال العمالت األجنبية. وسيتعزز 
هذا النشاط كثيرًا بفضل التحسين 

المستمر لمزايا األنظمة المستخدمة 
والتي ستسمح لنا باالستثمار في 

منتجات أكثر تطورًا وتوفيرها للعمالء 
- باإلضافة إلى رفع الكفاءة التشغيلية 

لمختلف قطاعات األعمال. يعمل 
قطاع الخزينة أيضًا على تطوير عالقاته 
المالية مع األطراف )المحلية والدولية(, 

وتعزيز دخله الثابت, والتوسع في 
المحافظ البديلة واألعمال االستشارية.  

االستثمار والوساطة )البالد المالية( 
تنفذ البالد المالية إستراتيجيًة متكاملة 
الستقطاب المستثمرين المؤسسيين 

والتواصل معهم لتسويق منصتها 
متعددة األصول والترويج لعملياتها 

االستثمارية ومنتجاتها المبتكرة. 
وستستفيد الشركة أيضًا من سجل 

أداء الفريق لتسويق خدمات إدارة 
المحافظ االستثمارية الخاصة في 

أسواق األسهم والصكوك. وسيسعى 
فريق خدمات االستثمار أيضًا إلى زيادة 

حجم وقيمة محفظته من الصكوك 
عالية القيمة, واالكتتابات العامة, 

وعمليات الدمج واالستحواذ.

إدارة األصول
بعد إطالق برنامج فرص الدخل 

بالمملكة المتحدة في مارس 2021م, 
وصندوق البالد المتنوع بالريال 

السعودي في يونيو 2021م, يتطلع 
فريق إدارة األصول إلى تحقيق زيادة 

كبيرة في محفظة األصول المدارة 
خالل عام 2022م وما بعده, من خالل 
تدشين تقنيات جديدة ومحدثة وإبرام 

شراكات مع مجموعة من الصناديق 
البارزة. 

خدمات الوساطة
من المرتقب أن يحقق فريق البالد 

المالية للوساطة نموًا في حجم 
التداول وعائدات العموالت بفضل 

نجاحه في تطوير ونشر خدمات وساطة 
جديدة وتحديث قدراته التشغيلية 

عبر االستفادة من إتمام البنك طرح 
وتسجيل وحدات صندوق البالد أم أس 

سي آي المتداول لألسهم األمريكية 
 )ALBILAD MSCI US EQUITY ETF(

في “تداول“ كصندوق متداول.

بــنــــــك الــبـــــــــالد التــقريــــر الســـــنـوي 2021

رؤيتنا
أن نكون الخيار األفضل في تقديم الحلول 

المصرفية اإلسالمية المبتكرة

قيمنا

أهدافنا

رسالتنا
توظيف رأس مالنا البشري وشبكة فروعنا وقنواتنا 
المصرفية وتعزيز االستفادة من التحول الرقمي 
لتقديم أفضل قيمة تنافسية وأعلى مستويات 

تجربة العمالء بما يحقق مصالح وتطلعات عمالئنا, 
ومنسوبينا, ومستثمرينا, ومجتمعنا.

نمو قوي مستدام

تنويع مصادر اإليرادات, ورفع مستوى 
الكفاءة, وترسيخ ثقافة عمل تعزز تجربة 

العمالء, وتبني ممارسات حكيمة 
لاللتزام وإدارة المخاطر

خدمات مصرفية مبتكرة

تعزيز االبتكار والتطوير الدائم في 
المنتجات والخدمات والقنوات 

وشبكة الفروع ورأس المال البشري 
لتقديم خدمات ومنتجات مالئمة 

تخدم كافة الفئات المستهدفة من 
العمالء

بيئة تشغيلية صحية ومرنة

تطوير هيكل تنظيمي ونماذج وآليات 
تشغيل مرنة تضمن كفاءة العمليات 

والمشاركة الفعالة للموظفين

الثقة والمسؤوليةاالهتمام والمشاركةالمبادرة واالبتكار
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ملخص األداء المالي

أظهرت النتائج المالية السنوية للبنك للسنة المنتهية في 31 
ديسمبر 2021م, نموًا مستمرًا لألرباح نتيجة النمو في كافة 

أنشطة البنك حيث ارتفع صافي دخل البنك قبل الزكاة بنسبة 25% 
ليصل إلى 1,880 مليون ريال سعودي مقارنًة بـ 1,502 مليون ريال 

سعودي للعام السابق.

واصل البنك تحقيق مستوى متزايد من اإليرادات والتي شهدت 
ارتفاعًا على أساس إجمالي الدخل التشغيلي الذي بلغ 4,584 

مليون ريال سعودي بنسبة ارتفاع قدرها %8, والذي نتج بشكل 

أساسي عن ارتفاع إيرادات التمويل واالستثمار. بالمقابل, انخفض 
إجمالي مصاريف العمليات بنسبة - 2% إلى 2,704 مليون ريال 
سعودي نتيجة لالنخفاض في مخصص خسائر ائتمانية متوقعة, 

صافية.

حقق البنك صافي ربح بعد خصم الزكاة للعام 2021م بنحو 1,687 
مليون ريـال سعودي مقارنة بصافي ربح بنحو 1,349 مليون ريـال 
سعودي للفترة المماثلة من العام السابق 2020م, بنسبة ارتفاع 

قدرها 25%.

1,349 1,687
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)بماليين الرياالت()بماليين الرياالت(

)بماليين الرياالت(

 صافي الدخل للسنة     إجمالي مصاريف العمليات      إجمالي دخل العمليات

 االستثمارات, صافي     التمويل, صافي      إجمالي الموجودات

 إجمالي حقوق الملكية     ودائع العمالء      إجمالي المطلوبات

وفي جانب الموجودات, ارتفع صافي التمويل إلى 82,933 مليون 
ريال سعودي, بزيادة قدرها 18% ونمت االستثمارات لتصل إلى 

17,092 مليون ريال سعودي بزيادة قدرها 15% مقارنة بالفترة 

المماثلة من العام السابق, مما أدى الى نمو إجمالي موجودات 
البنك بنسبة 16% ليصل إلى 110,854 مليون ريال سعودي.

وفي جانب المطلوبات, ارتفعت الودائع لتصل إلى 81,110 مليون 
ريال سعودي بنسبة قدرها 13% مقارنة بالفترة المماثلة من العام 
السابق. وقد بلغ إجمالي حقوق المساهمين مبلغ 11,980 مليون 

ريال سعودي بارتفاع قدره 1,239 مليون ريـال سعودي بنسبة %12 

بنهاية ديسمبر 2021م مقابل 10,741 مليون ريـال سعودي بنهاية 
ديسمبر 2020م, ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع صافي 

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

كما بلغ معدل كفاية رأس المال للشريحة األولى بنهاية عام 2021م 
نسبة 19%. وحقق البنك بعد خصم الزكاة عائدًا على متوسط 

الموجودات بلغ 1.6%, في حين بلغ العائد على متوسط حقوق 
المساهمين 14.85%, وبلغت ربحية السهم 2.26 ريال سعودي 

للسهم الواحد. وتمكن البنك من تحقيق نتائج مالية وتشغيلية 
إيجابية ونموا ًخالل العام 2021م، إذ حقق معدالت نمو فاقت 

األهداف الموضوعة وذلك بفضل الله ثم بفضل سياسات البنك 
واستراتيجيات العمل التي تم تنفيذها خالل هذا العام.
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تمكن البنك من تحقيق نتائج مالية وتشغيلية إيجابية ونموًا خالل 
العام 2020م, إذ حقق معدالت نمو فاقت األهداف الموضوعة 

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

في أعقاب جائحة كورونا )كوفيد-19( وفي ظل احتدام 
المنافسة في قطاع التمويل, نجح البنك في تقديم 

قيمة مستدامة لمساهميه من خالل توفير حزمة 
متكاملة من أفضل الحلول المالية لكافة عمالئه عبر 

قنواته الرقمية والتقليدية.

وقد أتاحت االستراتيجية الوطنية 
للتنمية االجتماعية واالقتصادية 
المنبثقة عن رؤية المملكة 2030 

للبنك فرصًا جديدة لتمويل 
المشاريع ودعم قطاع المنشآت 

الصغيرة والمتوسطة, باالستفادة 
من االبتكارات التي تطرحها التقنية 

المالية ومنصتنا للخدمات المصرفية 
المفتوحة. وتتضافر تلك العوامل 

لخلق فرصة فريدة تمكن البنك 
من خدمة رواد األعمال وأصحاب 

المشاريع في المملكة العربية 
السعودية ودعم تطلعاتهم للتوسع 

وخلق فرص العمل والمساهمة في 
إثراء سالسل القيمة في المملكة.

)BAAS( المنتجات المصرفية كخدمة
يدرك مجلس إدارة البنك ًاوادارته 

التنفيذية الفرص الواعدة التي تلوح 
في األفق في ظل تنامي قطاع 

 .)BAAS( المنتجات المصرفية كخدمة
وينصب تركيزنا االستراتيجي في 
هذا السياق على استكشاف كافة 

فرص ابتكار القيمة ضمن هذا 
الواقع الناشئ بهدف مواصلة 

تنويع منتجاتنا وتعزيز القيمة التي 
نوفرها لعمالئنا, باعتبار ذلك جزًء 

أصياًل من قدرتنا على تحقيق نمو 
مرن على المدى الطويل وخلق قيمة 

مستدامة لصالح مساهمينا.  

ونتوقع أن يتمخض التطور المتالحق 
لقطاع المنتجات المصرفية كخدمة 

)BAAS( عن فرٍص متميزة تتيح 
للبنك استثمار نقاط قوته في مجال 
مصرفية األفراد وتعزيز دوره كشريك 

دائم بالنسبة لعمالئه. وتضمن 
جاذبية منتجات البنك, التي مكنته 

على سبيل المثال من ترسيخ مكانته 
كمزود وطني رائد لحلول التمويل 

العقاري, قدرته على إثراء تجربة 
العمالء ودعم قطاع الشركات من 
خالل تطوير شراكات جديدة وطرح 

خدمات ومنتجات إضافية.

نمو رأس المال 
أثمر التنوع الذي ميز نجاح البنك عن 

توسٍع كبير في أنشطة االستثمارات 
والصفقات وأسواق رأس المال 

خالل العام 2021م.

كما ساهم ابتكار المنتجات 
وتطوير منصات استثمارية 

جديدة في تمكين البنك 
من تحقيق النمو المنشود 

للمستثمرين. 

حيث قاد البنك وشارك في عدٍد 
من أبرز الصفقات المرموقة في 
المملكة العربية السعودية خالل 

العام 2021م, بالتوازي مع توسيع 
نطاق عملياته بشكل كبير في 

قطاع االستشارات الموجهة لسوق 
عمليات االندماج واالستحواذ. 

كانت خارطة الطريق التي وضعتها 
البالد المالية العام الماضي 

واضحًة: أداٌء قوي مدعوم بزيادة 
الحصة السوقية وتنويع للمنتجات 
والخدمات وزيادة كبيرة في قيمة 

األصول المدارة.  وقد ساهم 
انضمام مكتب وساطة دولي جديد 

في تعزيز عروض منتجاتنا, حيث 
وافقت هيئة السوق المالية في 

ديسمبر على طلب البنك طرح 
وتسجيل وحدات صندوق البالد أم 

أس سي آي المتداول لألسهم 
 ALBILAD MSCI US( األمريكية

EQUITY ETF( في “تداول“ 
كصندوق متداول.

نجح بنك البالد من خالل معدالت 
النمو التي حققها خالل عام 

2021م في خلق قيمة مستدامة 
لصالح مساهميه, وهو نجاح مرشح 

لالستمرار بقوة في عام 2022م 
وما بعده بفضل التزامنا الراسخ 

باالستثمار في األدوات والمهارات 
والمنصات الالزمة إلثراء تجربة 

عمالئنا. 
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ملخص أداء السوق

“تشير التوقعات أن يؤدي تحسن 
المناخ االقتصادي وزيادة إنتاج 
النفط والغاز إلى تحقيق نمو 

اقتصادي مستدام على مستوى 
العالم وفي المملكة العربية 

السعودية عام 2022م.“

لجأت حكومة المملكة إلى اعتماد سياسات 
أكثر مالئمة في الموازنة بين النمو 

واالستقرار االقتصادي واالستدامة المالية 
خالل العام 2021م في محاولة لكبح العجز 

الناجم عن تدني عائدات النفط وزيادة 
اإلنفاق لمواجهة تداعيات أزمة كورونا خالل 

عام 2020م. 

ويأتي هذا التوجه مدعومًا بالتأثيـر اإليجابي 
المتراكـم لسياسـات ومبـادرات التحفيـز 

االقتصادي التـي طبقتهـا حكومـة المملكة 
منـذ العـام 2020م, والدعم الكبير الذي 
وفرته للقطاع الخاص وقطاع التوظيف. 

وقد أدى هذا النجاح في الحفاظ على 
قوة االقتصاد الوطني خالل عامي 2020 

و2021م إلى استمرار نشاط سالسل 
التوريد والقيمة طوال تلك الفترة, وهو 

ما دعم بدوره استمرار تدفق االستثمارات 
الحكومية الرامية لتنفيذ خطط تنويع 

االقتصاد الوطني. كما عملت اإلجراءات 
المالية التي تم اتخاذها خالل عام 2020م 
على دعم التدفق المستمر لالستثمارات 
المدعومة حكوميًا في شرايين االقتصاد 

غير النفطي. 

حيث وفرت تلك االستثمارات فرصًا جديدة 
للشركات األجنبية ورواد األعمال من القطاع 

الخاص والشركات التي افتتحت مقراتها 
مؤخرًا في المملكة خالل عام 2021م, مما 

يعكس تركيز صناع القرار على زيادة دور 
القطاع الخاص في إثراء سالسل القيمة 
على المدى الطويل.  كما ترددت أصداء 

االستثمارات التي تم ضخها عبر عدة 

قطاعات, بما في ذلك قطاعات الترفيه 
وجودة الحياة والسياحة الناشئة, على 

مستوى االقتصاد ككل كما هو الحال مع 
قطاع العقارات المزدهر. 

استفاد االقتصاد السعودي ككل من 
إجمالي إصدارات صكوك بقيمة 32 مليار 

دوالر في عام 2021م, مما يجعلها أكبر 
ُمصِدر للصكوك في المنطقة. وقدمت 

هذه الخطوة قيمة جيدة للمستثمرين خالل 
فترة شهدت انخفاضًا تاريخيًا ألسعار الفائدة 
وفرصًا غير مسبوقة على مستوى السوق. 

ومع ذلك, فإن إعالن مجلس االحتياطي 
الفيدرالي األمريكي في ديسمبر 2021م 

نيته رفع أسعار الفائدة بنسبة %0.25 
ثالث مرات في عام 2022م سيفرض 
على اقتصادات دول مجلس التعاون 
الخليجي تطبيق استراتيجيات مماثلة. 

ومن المأمول أن يشهد عام 2022 كبحًا 
للضغوط التضخمية العالمية على السلع 

األساسية في المدى المتوسط. وبصورٍة 
أعم, تشير التوقعات أن يؤدي تحسن 

المناخ االقتصادي وزيادة إنتاج النفط والغاز 
إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام على 

مستوى العالم وفي المملكة العربية 
السعودية عام 2022م.  

يؤكد هذه النظرة تقرير أصدرته وكالة 
ستاندرد آند بورز لخدمات التصنيف 

االئتماني حمل عنوان “نظرة عامة على 
القطاع المصرفي بدول مجلس التعاون 
الخليجي: على طريق التعافي في عام 

2022م“. يشير التقرير إلى أن البنوك في 

دول مجلس التعاون الخليجي ستستفيد 
من االنتعاش االقتصادي اإلقليمي خالل 

العام 2022م, مضيفًا أن زيادة أسعار 
الفائدة ستساعد البنوك في منطقة الخليج 

على تحسين هوامش صافي الفائدة 
والربحية, بينما تستمر الرسملة القوية 
والدعم الحكومي المتواصل في تعزيز 

الجدارة االئتمانية للممولين في دول 
مجلس التعاون الخليجي. 

تواصلت إصالحات أسواق رأس المال 
خالل العام 2021م, ويمثل إطالق 
مجموعة تداول السعودية “الدليل 

اإلرشادي لإلفصاح عن الممارسات البيئية 
واالجتماعية وحوكمة الشركات“ عالمة 
فارقة في مسيرة المملكة نحو تعزيز 

دورها الرائد في دعم االستثمار المسؤول 
والمستدام والنمو االقتصادي طويل 

األجل. وفي إطار التزامها بالمعايير البيئية 
واالجتماعية وحوكمة الشركات, ستساعد 

“تداول السعودية“ الشركات المدرجة 
والمستثمرين على تعميق فهمهم ألفضل 

الممارسات البيئية واالجتماعية وحوكمة 
الشركات وتطبيقها ومواكبة التطورات 

السريعة التي تطرأ عليها. ورغم أن 
االستدامة تمثل إحدى ركائز رؤية المملكة 

2030, يمثل تبني الممارسات البيئية 
واالجتماعية وحوكمة الشركات على كافة 

مستويات االقتصاد السعودي تطورًا مهمًا 
يستحق اإلشادة.  
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106
فروع البالد

168
مراكز إنجاز

شبكة فروع البالد

المجموعالمنطقة

26الرياض

9مكة والطائف

16الشرقية

16القصيم

17المنطقة الجنوبية

13جدة

9المدينة المنورة/ ينبع/ تبوك

106المجموع

شبكة مراكز إنجاز

المجموعالمنطقة

48الرياض

11مكة والطائف

30الشرقية

20القصيم

20المنطقة الجنوبية

22جدة

17المدينة المنورة/ ينبع/ تبوك

168المجموع

ملخص العمليات التشغيلية

يمارس البنك نشاط الخدمات المصرفية لألفراد 
والخدمات المصرفية للشركات وخدمات الخزينة وخدمات 
االستثمار والوساطة, وبلغت حصة تلك القطاعات في 

إيرادات البنك خالل عام 2021م نحو 64% و17% و%14 
و5% على التوالي.

لقد عمل البنك خالل العام على تعزيز 
الفعالية والكفاءة التشغيلية ورفع 

اإلنتاجية وزيادة حصته في السوق 
واتباع بروتوكوالت أكثر تقدمًا في قياس 
الممارسات البيئية واالجتماعية وحوكمة 

الشركات. وكانت هذه األهداف, التي تتسم 
بالتركيز الكبير على طبيعة العالقات بين 

موظفينا وعمالئنا, بمثابة إطار شامل لألداء 
الديناميكي في عام 2021م.

شبكة الفروع
هت شبكة فروعنا نحو الرقمنة ضمن  ُوجِّ
جهودنا االستراتيجية وهو ما رفع نسبة 

اإليداعات وعزز من منتجات األفراد المتميزة 
التي قدمها البنك خالل عام 2021م. كما 
عمل البنك خالل العام على تطوير فروٍع 

مستقلٍة مملوكة بالكامل, يساهم في رفع 
كفاءة إدارة مصاريف العمليات وبما يعزز 

من قدرة البنك على تيسير العمليات لدى 
فروعه ويمنح عمالءه تجارب متوائمة عبر 

كل الفروع.

وخالل عام 2021م واصل عمالؤنا جني 
ثمار التحول الرقمي الذي تبناه البنك. 

وبتوفيٍق من الله, كان البنك قد بدأ رحلته 
الرقمية قبل عدة أعواٍم من انتشار الجائحة 

بما هيأه إلى التحول السريع نحو المصرفية 
الرقمية المستقلة عن الفروع. وتجلت هذه 

الجهود المثمرة في حقيقة أن 70% من 
إجمالي الحسابات البنكية تم فتحها رقميًا 
خالل العام 2021م - مقارنًة بـ 68% خالل 
العام 2020م - وإذا أضيفت عمليات فتح 

الحسابات الرقمية إلى غير الرقمية نجد أن 
البنك قد ضاعف عدد الحسابات المفتوحة 

ثالثة أضعاف.

وقد أدخل البنك على شبكة أجهزة الصراف 
اآللي التابعة له تقنيات االتصال قريب 

المدى “NFC“ خالل العام 2021م, بما أتاح 
لعمالئه استخدام أجهزة الصراف اآللي 

دون الحاجة إلدخال بطاقاتهم. كما ُحدثت 
شبكة أجهزة الصراف اآللي لتزويد العمالء 

بحلول مصرفيٍة رقميٍة لدى استخدامهم 
لألجهزة فضاًل عن تطبيقات الهواتف 

المحمولة. وذلك كله ما هو إال جزٌء من 
برنامج التحول الذي ينتهجه البنك نحو 

الوصول بالعمالء لتجربٍة رقميٍة متكاملة.

شبكة الفروع
التوزيع الجغرافي

لدينا قناعة راسخة بأهمية الفروع التقليدية 
في زيادة نمو العالمة التجارية للبنك وتعزيز 

سمعته وإدارة العالقات وزيادة تفاعل 
العمالء, وكلها عوامل تمكن من رفع حجم 

الودائع, وتنمية قاعدة العمالء وتحسين 
تجربتهم وضمان رضاهم.

من إجمالي الحسابات 
البنكية تم فتحها رقميًا 

%70
في المجمل من جميع معامالت 

إنجاز عبر القنوات الرقمية

%50
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ملخص العمليات التشغيلية )تتمة(

قطاع مصرفية األفراد
واصل قطاع مصرفية األفراد أداءه القوي 

في عام 2021م, مع تحقيق نمو كبير على 
وجه التحديد في حلول التمويل العقاري, 
إذ ارتفعت حصة البنك من سوق التمويل 

العقاري بدرجة مّطردة خالل السنوات 
األخيرة لتصل إلى 6.3% حاليًا. وتهدف 

استراتيجيتنا إلى زيادة حصتنا من السوق 
في عام 2022م لتتراوح بين %7 إلى %8.

استمر إقبال المواطنين على تمّلك المنازل 
في التزايد, ويرجع ذلك بشكل جزئي إلى 

المبادرات الحكومية الرامية إلى زيادة ملكية 
المنازل والتي تهدف إلى الوصول إلى 
70% بحلول عام 2030م على الصعيد 
الوطني. ووفقًا لبيانات الهيئة العامة 

لإلحصاء, فإن 67% من السعوديين أقل 
من 35 عامًا وسيبدؤون البحث عن حلول 
اإلسكان خالل السنوات القليلة القادمة. 

وال شك أن هذا يتيح الكثير من الفرص 
أمام قطاع مصرفية األفراد لتحقيق القيمة.

وّقع البنك أيضًا اتفاقية تعاون مع لجنة 
البيع والتأجير على الخارطة )وافي( لتوفير 

منتج )3 × 1( لتمويل شركات التطوير 
العقاري, بحيث يقدم البنك من خالله 

التسهيالت االئتمانية للشركات ويوفر 
حلول حسابات الضمان ويوفر التمويل 

للعمالء األفراد.

وفي إطار سعيه لتقديم المزيد من الدعم 
لسوق اإلسكان السعودي, واصل البنك 

من خالل شراكاته مع وزارة الشؤون البلدية 
والقروية واإلسكان وصندوق التنمية 
العقارية مساهمته في زيادة إمكانية 

الوصول إلى حلول شراء المنازل بأسعار 
معقولة خالل العام 2021م. ويترجم البنك 

هذه المساهمة من خالل ما يوفره من 
منتجات التمويل المدعوم )بتحمل كامل أو 

جزء من أرباح التمويل( للوحدات الجاهزة, 
وتمويل البناء الذاتي, وتمويل شراء 

وحدة سكنية تحت اإلنشاء, وتمويل شراء 
األراضي والبناء الذاتي, والتمويل مقابل 

الرهن العقاري.

لتحقيق نمو مستدام في قطاع مصرفية 
األفراد في عام 2022م, سنسعى لتطوير 

وإطالق منتجات وخدمات جديدة ومبتكرة 
تحقق نموًا مستدامًا في اإليرادات 

وصافي الدخل واألصول والرسوم وودائع 

العمالء. كما سنواصل السعي لتحسين 
جودة خدماتنا وتعزيز برامج الوالء, مع 

التركيز على شريحة كبار العمالء وتسريع 
وتيرة التحول الرقمي. وتشمل االبتكارات 
الرقمية التي يعمل عليها البنك استكمال 

الرحلة المتكاملة للعمالء عبر تطبيقات 
الهواتف الذكية, وتقنيات تقسيم شرائح 

العمالء, ومنصات المبيعات الجديدة. كما 
سنبادر باستغالل الفرص السانحة نتيجة 

رؤية المملكة 2030 وبرامج التحول.

قطاع إنجاز
حقق قطاع إنجاز أداًء قويًا خالل العام 

محققًا نتائج تجاوزت األهداف المحددة 
لتحويل العمالء إلى القنوات الرقمية 

وإصدار بطاقات إنجاز, وذلك رغم المنافسة 
المتزايدة في السوق والتحديات المتبقية 
من عام 2020م. وحقق القطاع نموًا في 

عدد المعامالت الرقمية, وارتفاعًا في 
استخدام البطاقات وتحول عمالء إنجاز إلى 

عمالء لدى بنك البالد.

سعيًا لدعم النمو, أطلقنا عددًا من حمالت 
التسويق الجديدة لتشجيع العمالء على 

استخدام تطبيق إنجاز وحساب إنجاز الرقمي 
في إطار استراتيجية التحول الرقمي العام 
لدى البنك. وقد تمت معالجة ,17% منها 
أجريت من خالل تطبيق إنجاز ومن تركيب 
100 جهاز إضافي من أجهزة إنجاز للخدمة 

الذاتية في مناطق تعمل على مدار الساعة 
في 100 مركز في جميع أنحاء المملكة 

خالل عام 2021م, لتسهيل تحول العمالء 
إلى القنوات الرقمية من خالل تمكينهم 

من تحويل األموال عبر تلك األجهزة. وقد 
أتاحت لنا األجهزة الجديدة زيادة معدل 

التحول إلى القنوات الرقمية وتمّكنا من 
زيادة نسبة المعامالت التي تتم معالجتها 

عبر األجهزة إلى 13% بنهاية العام.
وتمت إضافة المزيد من البنوك المراسلة 

إلى قائمة البنوك التي يمكن تحويل 
األموال إليها خالل عام 2021م, مما يوفر 

خيارات أكثر بكثير للعمالء.

واصل قطاع إنجاز تعزيز خدماته الرقمية 
في عام 2021م من خالل تطوير وإطالق 

الحلول الجديدة لتحويل األموال والدفع 
واستخدام البطاقات الرقمية. وكان تركيزنا 

األساسي منصبًا على المنافسة في مجال 
تطبيق الحواالت المالية والمحفظة الرقمية, 

وأثمر هذا التركيز عن تحميل التطبيق أكثر 

من 1.5 مليون مرة. كما ساعدنا إطالق 
قدراتنا الرقمية على تقليل المعامالت 

التي تتطلب زيارة الفرع بدرجة كبيرة, األمر 
الذي انعكس إيجابيًا في انخفاض عدد 

الفروع والتكاليف المرتبطة بها.

من ناحية أخرى, ركزنا بصورة أكبر على تغيير 
التصورات بشأن قطاع إنجاز في السوق 

من كونه مجرد ذراع التحويالت المالية التابع 
لبنك البالد إلى كونه جهة فاعلة في مجال 

المدفوعات, وذلك بتسويق خدمات إنجاز 
وبطاقات الرواتب. وخالل عام 2021م, 

تمّكنا من إصدار 182,490 بطاقة )رقمية 
وتقليدية(.

بالتطلع إلى المستقبل, فإن قطاع إنجاز 
يتمتع بمكانة جيدة تمّكنه من زيادة حصته 
السوقية, والتي تتراوح حاليًا بين 20 إلى 
25%, وذلك باالستفادة من مكانة البنك 
كأحد البنوك الرائدة في سوق الحواالت.

قطاع الخزينة
رغم استمرار التقلبات في عام 2021م, 

إال أن قطاع الخزينة في البنك تمّكن من 
التغلب على التحديات والتعامل معها 

بنجاح وتحقيق نتائج مميزة تتضح في نمو 
األصول وزيادة اإليرادات.

مع مرور العام, حدد قطاع الخزينة الفرص 
السانحة نتيجة االضطرابات الموجودة 

في السوق وتمّكن من استغاللها, مع 
اتباع استراتيجية واستخدام أدوات مّكنته 
من تنويع محفظة االستثمارات بصورة 

أكبر. وبنهاية العام, كان قطاع الخزينة 
قد حقق بعض اإلنجازات المتميزة, ومن 

بينها تحديدًا تحقيق نمو كبير في محفظة 
األصول المدرة للدخل الثابت, مما ساهم 
في تحقيق االستقرار في الدخل وتحسين 

نسبة العائدات إلى المخاطر, األمر الذي 
أتاح بعد ذلك زيادة مخصصات االستثمار 

في األسهم المحلية واإلقليمية )في 
دول مجلس التعاون الخليجي(, سواًء 

بشكل مباشر أو من خالل إدارة المحافظ 
االستثمارية الخاصة.

وربما كان اإلنجاز األكبر هو النجاح في 
توسيع قاعدة العمالء, وتوطيد العالقات 

الناتجة عن استئناف الزيارات الشخصية 
للعمالء, وإطالق المنتجات الجديدة. 

واصل البنك من خالل شـــراكاته مع وزارة 
الشـــؤون البلديـــة والقرويـــة واإلســـكان 
وصنـــدوق التنميـــة العقارية مســـاهمته 
في زيـــادة إمكانيـــة الوصول إلـــى حلول 
شـــراء المنـــازل بأســـعار معقولـــة خـــالل 

العـــام 2021م.
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ملخص العمليات التشغيلية

سيواصل قطاع الخزينة العمل 
على توطيد عالقاته بنظرائه )على 
الصعيدين المحلي والدولي(, مع 

تعزيز مصادر الدخل الثابت ومحافظ 
االستثمار البديلة واستهداف زيادة 

حصته في السوق وزيادة قاعدة 
عمالئه في مجال المشتقات المالية 

اإلسالمية.

قطاع مصرفية الشركات
ركزت استراتيجية البنك في عام 
2021م على تعزيز مكانته في 

قطاع الخدمات المصرفية للشركات 
وامتالك قاعدة أصول جيدة نظرًا 

لتمتع بمكانة فريدة وكونه من 
البنوك المفضلة التي توفر حلواًل 

تمويلية للشركات متوافقة مع أحكام 
الشريعة اإلسالمية. وتم ذلك من 
خالل التركيز على تحقيق اإليرادات 

من الرسوم, وتحسين البيع 
المشترك, وتعزيز الحصة السوقية. 

وبنهاية العام, كان قطاع مصرفية 
الشركات قد حقق نموًا في األصول 
بنسبة 14.3%, مع زيادة حجم قاعدة 

العمالء بنسبة 30%, وزيادة حجم 
معامالت التمويل التجاري بنسبة 

%28 على أساس سنوي.

اتبع قطاع مصرفية الشركات نهجًا 
صارمًا من خالل تحديد الشرائح 

األقل تأثرًا بجائحة كورونا في 
السوق, واستمرار التعامل بحذر مع 
الشرائح األكثر تأثرًا. باإلضافة إلى 
ذلك, كان من األهداف األساسية 

للقطاع ضمان الحفاظ على التواصل 
الوثيق مع العمالء لزيادة اإلنتاجية 
وتحقيق أعلى مستويات الخدمة.

وفي ظل التغيرات المستمرة 
التي تشهدها منظومة الخدمات 
المصرفية للشركات, عمل فريق 

مصرفية الشركات في البنك على 
التواصل الوثيق مع العمالء وتعزيز 

استراتيجيات التفاعل مع العمالء 
وزيادة معدالت االستفادة من 

المنتجات والخدمات الحالية.

وفي تحرك سريع واستباقي 
لمواجهة تأثير الجائحة, أعلن البنك 

المركزي السعودي عن حزمة من 
البرامج تصل قيمتها إلى 50 

مليار ريال سعودي تستهدف دعم 
المنشآت متناهية الصغر والصغيرة 

والمتوسطة. وقد حرص البنك 
على أن يستفيد عمالؤه من 

المنشآت متناهية الصغر والصغيرة 
والمتوسطة من هذه البرامج إلى 
أقصى حد, سواًء من خالل تأجيل 
الدفعات أو الحصول على تمويل 

إضافي من خالل برنامج ضمان 
التمويل للمنشآت متناهية الصغر 

والصغيرة والمتوسطة )كفالة(.

عالوًة على ذلك, طور قطاع 
مصرفية الشركات برامج تمويلية 

جديدة لتوفير حلول تمويلية وخدمات 
مصرفية مخصصة لعمالء البنك من 

شريحة المنشآت متناهية الصغر 
والصغيرة والمتوسطة. كما قمنا 

أيضًا بتعزيز أوجه التعاون مع الجهات 
الخارجية والداخلية الستقطاب عمالء 

من هذه الشريحة.

وفي إطار التزامه بدعم الصناعات 
عالية النمو وقطاع اإلسكان في 

المملكة, وقع البنك اتفاقية تعاون 
مع برنامج البيع والتأجير على الخارطة 

“وافي“ في عام 2021م لتمويل 
مشاريع التطوير العقاري للبيع على 

الخارطة. وتهدف االتفاقية إلى 
تعزيز االستثمار في القطاع العقاري 

من خالل تمكين تمويل المطورين 
العقاريين, وتوفير الحلول المالية 

المناسبة لزيادة المبيعات في 
المشاريع. وبصفته أمين الحساب 

وممول المشروع, يهدف البنك إلى 
تقليل مخاطر عدم اكتمال المشروع 

أو تعثره لعدم كفاية األموال 
المتحصلة من عمليات البيع.

ومع بداية عام 2022, نتوقع حدوث 
تقلبات في جدوى بعض الشركات 

في قطاعات معينة, األمر الذي ُيرجح 
أن يؤدي إلى عمليات دمج أو إغالق 

أو اندماج أو استحواذ, وال شك أن 
ذلك سيفرض تحديات على القطاع, 
لكنه سيتيح أيضًا الكثير من الفرص 

الجديدة.

شركة البالد لالستثمار )البالد 
المالية(

استهدفت استراتيجية شركة البالد 
لالستثمار )البالد المالية( في عام 
2021م الوصول إلى المستثمرين 

من المؤسسات لتسويق محفظتها 
متعددة األصول وتعزيز عملياتها 

االستثمارية واالبتكار في منتجاتها. 
كما سعت الشركة إلى االستفادة 
من األداء القوي لفريقها لتسويق 
خدمات إدارة المحافظ االستثمارية 

الخاصة في أسواق األسهم 
والصكوك. وقد حققت الشركة أداًء 

متميزًا في جميع القطاعات.

وبفضل أدائها المميز خالل عام 
2021م, ارتفع إجمالي إيرادات 

شركة البالد المالية من 181 مليون 
ريال سعودي إلى 239 مليون ريال 

سعودي. وشارك فريق خدمات 
االستثمار في شركة البالد المالية 

في مجموعة من الصكوك المميزة 
وعمليات الطرح العام األولي 

واالندماج واالستحواذ في عام 
2021م, ووصل حجم معامالت 

االستثمار في الصكوك إلى أكثر 
من 28 مليار ريال سعودي بنهاية 

العام. وتشمل هذه الصفقات 
العمل كمنظم ووكيل حصري إلصدار 
صكوك لبنك البالد بالريال السعودي 

من فئة شريحة رأس المال الثانية 
بقيمة 3 مليارات ريال سعودي, 

والمشاركة أيضًا في إدارة إصدار 
صكوك لشركة المراكز العربية بقيمة 

650 مليون ريال سعودي.

كما شاركت البالد المالية أيضًا في 
إدارة اإلصدار الرابع لصكوك شركة 
روابي القابضة بقيمة 1.673 مليار 

ريال سعودي, بعد أن كان حجم 
اإلصدار المخطط له هو 500 مليون 

ريال سعودي. وجاء اإلصدار الرابع 

لصكوك الشركة بعد نجاحها في 
ثالث إصدارات بقيمة إجمالية 

قدرها 1.16 مليار ريال سعودي 
بموجب برنامج إصدارات الصكوك 

في عام 2020م. إضافة إلى 
ذلك, شاركت البالد المالية كمدير 

سجل اكتتاب غير نشط ألول إصدار 
صكوك مقومة بالدوالر األمريكي 
لشركة أرامكو السعودية بقيمة 6 

مليارات دوالر أمريكي.

وشارك فريق الخدمات المصرفية 
االستثمارية في عدد من أهم 

الطروحات العامة األولية ومن بينها 
العمل كمتعهد تغطية مشارك في 

الطرح العام األولي لشركة أكوا 
باور بقيمة 1.2 مليار دوالر أمريكي 

والطرح العام األولي للشركة 
العربية للتعهدات الفنية بقيمة 

1.5 مليار ريال سعودي. كذلك, تم 
تكليف شركة البالد المالية بالقيام 

بمهام المستشار المالي ومدير 
الطرح ومتعهد التغطية لطرح 

عام أولي في السوق الرئيسي 
والذي من المقرر انطالقه في عام 
2022م )بعد الحصول على موافقة 

هيئة السوق المالية(. عالوًة على 
ذلك, فقد ساعدنا عمالءنا في 

العديد من المشاريع االستراتيجية 
وصفقات االندماج واالستحواذ 

على مدار العام الماضي, وذلك 
من خالل االستشارات االستراتيجية 

والمتعلقة باالندماج واالستحواذ.

إدارة األصول
حقق فريق إدارة األصول بالشركة 
أداًء قويًا خالل عام 2021م, حيث 

أطلق صندوق “البالد – فرص 
المملكة المتحدة للدخل“ في شهر 

مارس وأطلق صندوق “البالد 
المتنوع بالريال السعودي“ في 

شهر يونيو. وارتفع حجم األصول 
الُمدارة بأكثر من 31% بنهاية العام, 
ليصل إلى 5.9 مليار ريال سعودي. 

وحصل فريق إدارة األصول على 
جائزة )إدارة األصول المتوافقة مع 
الشريعة اإلسالمية( لعام 2021م 
ضمن حفل توزيع جوائز الخدمات 

 ,)GIFA( المالية اإلسالمية العالمية
كما كانت الشركة هي أول كشركة 

مالية تدخل في شراكة مع صندوق 
التنمية السياحي لتمويل مشاريع 

التنمية السياحية الضخمة في 
المملكة بقيمة 1.6 مليار ريال 

سعودي.

خدمات األوراق المالية
بعد أن وضعت لنفسها أهدافًا 

طموحة لعام 2021م, حققت 
مجموعة خدمات األوراق المالية 
بالشركة نموًا بنسبة 35% على 

أساس سنوي, في حين ارتفع 
حجم األصول المحفوظة والمدارة 

بنسبة %11 لتصل إلى 150 مليار 
ريال سعودي خالل نفس الفترة. 

وقد استثمرنا في عام 2021م 
في تعزيز قدرات فريقنا وتطوير 

تقنياتنا, إذ نعتبر هذين العنصرين 
هما الركيزتان األساسيتان 

الستراتيجية نمو أعمالنا. وقد عززت 
هذه االستثمارات من مكانتنا ومن 

شأنها تيسير النمو في عام 2022م 
وما بعده.

الوساطة
حققت مجموعة خدمات الوساطة 

في شركة البالد المالية نموًا كبيرًا 
في جميع المقاييس في عام 

2021م, من بينها تحقيق نمو بنسبة 
21.5% في حجم التداول وزيادة 
إيرادات العموالت بنسبة %8.7, 

في حين ظلت الحصة السوقية لها 
مستقرة. كذلك, ارتفعت إيرادات 

التمويل بالهامش بدرجة كبيرة خالل 
عام 2021م, حيث زادت بنسبة 
118.5% على أساس سنوي.

قبل نهاية العام, كانت الشركة 
قد حققت تقدمًا كبيرًا في تطوير 

خدمات الوساطة والقدرات 
التشغيلية. ووصل العمل على 
مكتب ومنصة الوساطة الدولية 

الجديدين إلى مرحلة متقدمة ومن 
المقرر إطالقهما في عام 2022م 

للسماح للمتداولين بالمشاركة 
في السوق السعودي باستخدام 

أحدث التقنيات واألدوات, وقد 
وافقت هيئة السوق المالية في 

شهر ديسمبر على طلبنا المتعلق 
بطرح وحدات صندوق “البالد إم 
إس سي آي المتداول لألسهم 

 Albilad MSCI( “األمريكية
US Equity ETF( في “تداول 

السعودية“ كصندوق مؤشرات 
متداول. كذلك, تمت إضافة خدمة 

التداول من خالل الرد الصوتي 
التفاعلي )IVR( كقناة تداول 

إضافية وتم إدخال تحسينات على 
منصة التداول.
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تأثير جائحة “كورونا“ واستجابة البنك لها

تمّكن البنك, بفضل جهود التحول الرقمي المكثفة التي 
أنجزها قبل الجائحة من التأقلم بسرعة ومرونة وضمان 

استمرار تقديم الخدمات للعمالء دون انقطاع على مدار 
عامي 2020 و2021م, وذلك في ظل تأثير جائحة كورونا 

على االقتصاد بأكمله.

باإلضافة إلى ذلك, أطلق البنك حلواًل 
رقمية أخرى مبتكرة خالل عام 2021م 

لالستفادة من الطلب المتزايد في 
مختلف قطاعات االقتصاد نتيجة 

انتعاشه وتعافيه في عام 2021م, 
وذلك بتسريع جهود استقطاب العمالء 
واستهداف الشرائح األقل تأثرًا بالجائحة 

في السوق.

وقد حقق هذا النهج الفعال نتائج 
مرضية في ظل توجهنا نحو زيادة 

حصتنا السوقية وتوطيد عالقاتنا مع 
عمالئنا الحاليين من خالل استراتيجيات 

البيع المشترك التي تعزز من تجربة 
العمالء. إضافًة إلى ذلك, وبفضل 

التحول الرقمي السريع لخدمات البنك 
خالل الجائحة, تمّكنا من توفير خدمات 

أفضل لعمالئنا بعد أن نجحنا في 

إطالق تطبيق “إنجاز“ الجديد للهواتف 
الذكية, والذي حظي بإشادة كبيرة من 

عمالء “إنجاز“ في عام 2021م.

أتاحت التحديات التي فرضتها جائحة 
كورونا فرصًا جديدة أمام البنك لتعزيز 

الكفاءة التشغيلية على مدار العام, مما 
أتاح تيسير عمل الوظائف المختلفة, 

مثل مراكز االتصال التي لم تُعد مقّيدة 
بالنطاق الجغرافي.

الجاهزية المستقبلية
من الواضح أن اآلثار طويلة األجل 

لجائحة كورونا على االقتصاد العالمي 
تتجلى حاليًا في ارتفاع مستوى 

التضخم والمعوقات في سلسلة 
التوريد وانخفاض مشتريات األصول 

والتخفيف المحتمل للسياسات النقدية 

من جانب البنوك المركزية. وقد 
تفرض هذه المتغيرات ضغوطًا كبيرة 
على المستثمرين في األصول ذات 

الدخل الثابت, لكن من المرجح أن تظل 
أسواق األسهم من الحلول المفضلة 
نظرًا الستمرار توافر السيولة النقدية 

منخفضة التكلفة.

حقق البنك تقدمًا كبيرًا في تجهيز 
نفسه باألدوات التي يحتاجها للحفاظ 

على النمو خالل الفترة القادمة, وذلك 
بفضل تميز منصاته ومنتجاته الرقمية, 

وعالقاته الوطيدة مع العمالء, 
ونهجه الحذر في التعامل مع الشرائح 
المختلفة في السوق, ومركزه المالي 

القوي.

شكلت جائحة كورونا اختباًرا كبيًرا للبنية التحتية للبنك وقدراته في مجال إدارة استمرارية األعمال, وبفضل الله ثم 
بفضل االستثمار في تعزيز القدرات والبنية الرقمية عبر مختلف القطاعات على مدار السنوات األخيرة, فقد تمكن 

البنك من التغلب على كثير من التحديات في ظل هذه األزمة. كما أثمر االلتزام بضمان تجربة متميزة للعمالء 
والموظفين على حد سواء القدرة على مواجهة تحدي استمرارية األعمال ومواصلة تقديم الخدمات دون انقطاع.
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التحول الرقمي واالبتكار

حقق البنك تقدمًا كبيرًا في عام 2021م 
في تعزيز القيمة التي يقدمها لعمالئه 

وموظفيه ومساهميه والمجتمعات التي 
يخدمها, وذلك من خالل التوسع في إتاحة 

خدماته ومنتجاته الرقمية للعمالء. وقد 
ساعدت هذه التحوالت مجتمعة البنك 

في تحقيق نمو ديناميكي مستدام يصب 
في صالح جميع الجهات المعنية وأصحاب 

المصالح.

بعد أن أتاح البنك إمكانية فتح الحسابات 
رقميًا في عام 2018م, أدخل المزيد من 

التحسينات الرقمية على خدماته في 
عام 2021م حتى يتمكن العمالء من فتح 

الحسابات بشكل أسهل وفي وقت أسرع. 
وأصبح اآلن باإلمكان فتح الحسابات الجارية 

خالل ثالث دقائق من أي مكان, وبعدها 
يمكن تنفيذ عمليات اإليداع والتحويل 
واالستفادة من المنتجات المالية عبر 

اإلنترنت. وتمثل هذه بداية الجيل القادم 
من رحالت العمالء الرقمية.

حلول جديدة
تم تعزيز تجربة العمالء بصورة أكبر خالل 

عام 2021م بإطالق حسابات االدخار 
الرقمية الجديدة والتي توفر عوائد مختلفة 

عبر مختلف القنوات, كما استثمر البنك 
في مجموعة من حلول ومنتجات االستثمار 

الرقمية الجديدة بالتعاون مع شركائه في 
مجال التقنيات المالية خالل عام 2021م.

في إطار التزامه العام بتمكين االقتصاد 
الرقمي, يحرص البنك على مساعدة 

عمالئه في مختلف قطاعات األعمال على 
االستفادة من البدائل المصرفية الرقمية. 
لذلك, أضاف البنك تقنية االتصال قريب 

المدى )NFC( ألجهزة الصراف اآللي التابعة 
له, والتي تتيح للعمالء اإليداع والسحب 

دون الحاجة إلدخال بطاقاتهم في األجهزة. 
وُتعد رقمنة تجربة استخدام أجهزة الصراف 
اآللي من الخطوات األساسية في برنامج 

التحول الرقمي لدى البنك, إذ تتيح للعمالء 
التعرف على فوائد المشاركة في االقتصاد 

الرقمي.

خالل عام 2021م, فتح البنك العديد 
من مسارات التحويل الجديدة من خالل 

توقيع اتفاقية مع شركة ترانس فاست 
)TRANSFAST( للحواالت المالية الدولية, 
ويمكن االستفادة من تلك المسارات عبر 
 )IPS( تطبيق إنجاز ونظام التحويل الفوري

الذي يتيح تسليم الحواالت على الفور 
داخل المملكة. ومع نهاية العام, بدأ العمل 
على منصة الخدمات المصرفية المفتوحة 

الخاصة ببنك البالد, مما يمهد الطريق 
لعقد اتفاقيات تعاون جديدة ومبتكرة في 

مجال التقنيات المالية.

خدمة عمالئنا من المنشآت الصغيرة 
والمتوسطة

تماشيًا مع التزام البنك بدعم تنمية 
المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعم 
النشاط االقتصادي بوجه عام, واللذان 

يعتبران من المحاور األساسية في رؤية 
المملكة 2030, تم تطوير وإطالق العديد 

من الحلول الرقمية الجديدة الموجهة 
للشركات من هذه الفئة في عام 2021م. 

وأصبح باإلمكان اآلن إصدار الوثائق 
اإللكترونية والتحقق من الوثائق عبر الموقع 

اإللكتروني. كما تم إطالق نظام جديد 
إلصدار الفواتير الرقمية ُيسمى “إيصال“ 

)Esal( ويتيح للعمالء من األفراد والشركات 
إصدار الفواتير الرقمية عبر منصات البنك.

وّفر البنك أيضًا أجهزة إليداع المبالغ المالية 
الكبيرة إلكترونيًا لمساعدة التجار الذين ال 
يزال عمالؤهم يعتمدون على النقد في 
التحول إلى المنصات الرقمية. وُيعد هذا 

الخيار من الحلول االنتقالية األساسية 
للتجار أثناء تحولهم إلى استخدام الخدمات 

المصرفية الرقمية. وتقبل هذه األجهزة, 
الموجودة في فروع البنك, الودائع النقدية 
بمبالغ كبيرة, والتي يتم إيداعها على الفور 
في الحساب المصرفي للتاجر الستخدامها 
رقميًا في نهاية كل يوم. كما يمكن للتجار 

والمنشآت الصغيرة والمتوسطة طلب 
أجهزة نقاط البيع عبر القنوات الرقمية دون 

الحاجة إلى زيارة أي فرع.

تحّول مستدام
تم فتح %73 في المجمل من حسابات 
األفراد الجديدة رقميًا في عام 2021م, 

مقارنًة بنسبة %68 في عام 2020م, 
بما يمثل التحول الكبير في الحسابات 

المصرفية الجديدة بنهاية العام, ويمثل 
هذا زيادة كبيرة بنسبة %20 على أساس 
سنوي. وإذا ما جمعنا بين عدد الحسابات 

الرقمية وغير الرقمية الجديدة, نجد أن البنك 
تمّكن من مضاعفة عدد الحسابات المفتوحة 

ثالث مرات.

ُتظهر المؤشرات في نهاية العام إقبال عدد 
قياسي من العمالء, الحاليين والجدد, على 

الخدمات الرقمية الجديدة للبنك في عام 
2021م. وقد عزز قطاع “إنجاز“ من خدماته 

الرقمية من خالل تطوير وإطالق بطاقة 
رقمية جديدة وحلول للحواالت المالية. 
كما تم تحميل تطبيق “إنجاز“ للخدمات 

المصرفية أكثر من 1.5 مليون مرة, وتم 
تنفيذ %50 من جميع معامالت “إنجاز“ 
عبر القنوات الرقمية. إضافًة إلى ذلك, 

استمر النمو في اإلقبال على استخدام 
محفظة “إنجاز“ الرقمية الجديدة في عام 

2021م, والتي تتيح للعمالء تنفيذ العديد 
من المعامالت رقميًا, دون الحاجة إلى زيارة 

الفروع.

تطور ديناميكي
سيستمر االبتكار الرقمي لدى البنك في 

عام 2022م حيث نهدف إلى االستفادة 
من التقنيات المبتكرة لتصبح هي المحرك 

األساسي لنمونا المستدام. وسنعمل 
على تحقيق ذلك من خالل االبتكار الداخلي 
والتعاون مع الشركاء الخارجيين عبر منصتنا 

للخدمات المصرفية المفتوحة. وستتزايد 
أهمية الشراكات في بناء منصات وحلول 
رقمية فريدة ويمكن نشرها سريعًا, بينما 
يتحول تركيز البنك إلى العديد من الفرص 

طويلة األجل التي ينطوي عليها مجال 
.)BaaS( الخدمات المصرفية كخدمة

تعتبر عملية الخدمات المصرفية كخدمة 
)BaaS( من المحاور االستراتيجية األساسية 

للبنك, إذ يتطور قطاع الخدمات المالية 
بالتوازي مع تطور االقتصاد الرقمي. 

وبالتالي, فإننا نتوقع استمرار االستثمارات 
الرأسمالية في الحلول الرقمية والتقنية 

الحيوية التي من شأنها تحسين تجربة 
العمالء وتزويد البنك باألدوات التي 

يحتاجها لمواكبة التطورات المستقبلية 
ومواءمة عملياته بما يتناسب معها.
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الخدمات المصرفية الرقمية

إنجاز للخدمات المصرفية الرقمية

Apple Pay الدفع باستخدام
انطالقًا من حرص البنك على تقديم 

جميع الحلول التي تعزز تجربة العميل, 
دمج البنك طريقة الدفع Apple Pay في 

تطبيق إنجاز, لتمكين عمالء إنجاز والبنك 
من إتمام معامالت الدفع بكل سهولة 

ويسر. وقد اعتنى البنك بتجهيز التطبيق 
 Apple بأحدث التقنيات لتضمين ميزة

Pay كطريقة دفع أساسية, بداًل من طلب 
إدخال تفاصيل البطاقة يدويًا. وقد عمل 

فريق التحول الرقمي بشكل وثيق ومكثف 
مع فريق انجاز وفريق المدفوعات لتنفيذ 

المشروع في الوقت المحدد. ونتيجة لذلك, 
مكّنت الميزة الجديدة تطبيق إنجاز من إتاحة 

طرق دفع أسرع وأسهل وأكثر أمنًا إلى 
العمالء, فضاًل عن مواكبة أحدث التقنيات 

للمحافظة على قدرته التنافسية.

مكافآت البالد
يطمح قطاع إنجاز دومًا إلى إرساء عالقات 

جيدة مع العمالء وتعزيز ثقتهم, لذلك عمل 
فريق إنجاز على تطوير برنامج والء ودمجه 

في تطبيق إنجاز للهواتف الذكية بهدف 
استبقاء العمالء الحاليين وزيادة القيمة 

مدى الحياة لهم والتعبير عن تقدير البنك 
لوالئهم للعالمة التجارية وبالتالي رفع 

مستوى ثقتهم بخدماته. وقد تعاون الفريق 
الرقمي وفريق انجاز وفريق البطاقات 

لتطوير وتنفيذ برنامج والء لتمكين العمالء 
من اكتساب النقاط والفوز بمكافآت مجزية 

عند استخدامهم لتطبيق إنجاز. ُيمّكن 
البرنامج العمالء بعد ذلك من استبدال 

تلك النقاط للحصول على مكافآت البالد. 
وقد أثمرت المبادرة عن تحفيز عمالء إنجاز 

الستخدام بطاقاتهم بشكل أكثر تكرارًا 
وزيادة عدد المعامالت.

حاسبة العمالت لجميع الحواالت الدولية
استمر فريق قطاع انجاز في تحسين تجربة 
العمالء وتلبية احتياجاتهم من حيث معرفة 

سعر الصرف ومبلغ الرسوم ومبلغ الحوالة 
بالعملة المحلية أو بعملة المستفيد 

وإجمالي المبلغ المدفوع إلى المستفيد 
من أجل مقارنة األسعار في السوق. كان 
الحل يتمثل في إضافة حاسبة العمالت 

لجميع خدمات التحويل مثل ويسترن 
يونيون وترانس فاست وإنجاز إيزي 

وسويفت وقد مكنت عمالء البنك وعمالء 
إنجاز من حساب سعر الصرف قبل إجراء أي 
معاملة. وقد أتاح هذا التعاون المثمر بين 

فريق إنجاز والفريق الرقمي عمالء إنجاز 
من حساب تفاصيل المعاملة بكل سهولة 

ويسر قبل إجراء المعاملة فعليًا.
وكمؤشر لالبتكارات والتحسينات المستمرة 

لتطبيق انجاز, بلغ إجمالي عدد مرات 
التحميل 733 ألف, وتم تنفيذ 2.6 مليون 

معاملة عبر التطبيق في عام 2021.

قنوات البالد الرقمية

الحسابات الرقمية

%94
نسبة العمالء المؤهلين

المسجلين على
القنوات الرقمية

%73
من إجمالي الحسابات البنكية تم 

فتحها رقميًا في عام 2020م

%58
من العمالء الجدد يستخدمون 

بطاقة مدى االفتراضية فقط منذ 
إطالق المنتج

%50
نسبة معامالت إنجاز المنفذة 

باستخدام القنوات الرقمية

+1.5 مليون
عدد مرات تحميل 

تطبيق إنجاز

%61
نسبة العمالء المسجلين

النشطين

61
نسبة ارتفاع حجم التعامالت البنكية 

المنفذة باستخدام تطبيقات األجهزة 
الذكية مقارنًة بعام 2020م

29
زيادة في عدد مستخدمي 

تطبيقات األجهزة الذكية
مقارنًة بعام 2020م

3
نسبة ارتفاع عدد اإليداعات 

النقدية عبر أجهزة الصراف اآللي
مقارنًة بعام 2020م

20
نسبة ارتفاع عدد الحسابات

الرقمية المفتوحة في
2021م

67
نسبة ارتفاع عدد اإليداعات

في الحسابات الرقمية
مقارنًة بعام 2020م

بنك رقمي مبتكر رائددراسات الحالة

إضاءات على بعض قصص نجاح البنك في 2021م
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رأس المال البشري

ركز قطاع الموارد البشرية في عام 2021م على 
تعزيز المرونة وزيادة اإلنتاجية واالبتكار وتلبية 

احتياجات العمالء, إلى جانب تعزيز إمكانات 
الموظفين ومشاركتهم وانتمائهم لبيئة العمل.

ومع استمرار جهود جميع قطاعاته, حقق 
البنك أعلى مستوى ممكن فيما يتعلق 
بالتوطين. وانطالقًا من فلسفته لتنمية 

الموارد البشرية, تمت االستفادة من 
البنية األساسية للتدريب لتلبية احتياجات 

التدريب المختلفة في مختلف قطاعات 
األعمال لتحسين مهارات وكفاءات سفرائنا 

وسفيراتنا على جميع المستويات. وشملت 
مجاالت التدريب األساسية خالل عام 

2021م مهارات اإلدارة والقيادة, وخدمة 
العمالء, وإدارة العالقات, والخزينة, 

والتمويل, والمخاطر االئتمانية ومصرفية 
األفراد, مع التركيز بشكل كبير على 

المعرفة بالمنتجات لتعزيز المبيعات والبيع 
المشترك.

وتركزت أنشطة قطاع الموارد البشرية 
أيضًا على دعم التوجه االستراتيجي الجاري 
لتحويل األعمال لدى البنك من خالل برامج 

التحول الرقمي التي تهدف إلى توعية 
الموظفين على كافة المستويات بأهمية 

مواكبة التطورات الرقمية. كذلك, تم إرساء 
أسس مشروع العمل عن ُبعد وبدأ تنفيذه. 

وتضّمنت خطة التدريب أيضًا تصميمات 
مبتكرة, مثل أنشطة بناء الفريق لرفع 

معنويات الموظفين وزيادة تفاعلهم بعد 
الجائحة. وأثمرت خطة التدريب خالل العام 

عن 5,000 فرصة تدريبية, حيث حصل 
2,570 موظفًا على شهادات التدريب 

اإللزامية على أسس الخدمات المصرفية 
لألفراد واالستشارات االئتمانية المتطلبة 

من قبل البنك المركزي السعودي من 
موظفي الخدمات المصرفية لألفراد, 

باإلضافة إلى التدريب في مجال تحويل 
العمالت لموظفي قطاع “إنجاز“.

وفي إطار برنامجه التمكيني, يبذل 
البنك جهدًا كبيرًا لتعزيز نسبة التوازن بين 

الجنسين, والتي ارتفعت على أساس 
سنوي بفضل التركيز المستمر على 

استقطاب أفضل الكفاءات النسائية في 
البنك.

استمر تركيز البنك على تطوير الكفاءات 
كأحد األولويات الرئيسية له, وذلك 

بالتركيز على استقطاب الكفاءات وتطوير 
مواهبهم, مع إطالق برنامجين رئيسيين 
في هذا الشأن هما “برنامج سفير فوق 

العادة“, وهو عبارة عن منصة لتحديد 
إمكانات أفضل الكفاءات أداًء بين سفراء 

وسفيرات البنك وصقل مهاراتهم وتنميتها 
وتسهيل التقدم المهني لهم وترقيتهم 
لشغل المناصب اإلدارية العليا, ويشمل 

ذلك تلقي التدريب لدى أفضل الكليات 
الدولية إلدارة األعمال. أما البرنامج الثاني 

لتطوير أفضل الكفاءات فهو برنامج 
“مستقبل البالد“, والذي يهدف إلى 

استقطاب الكفاءات الشابة من الخريجين 
الجدد وإلحاقهم بدورة تدريبية مكثفة لمدة 
15 شهرًا لتجهيزهم لمسيرة مهنية طويلة 
األجل. وشهد عام 2021م تدريب دفعتين 

من المتدربين عددهم 48, وكان من بينهم 
متدربات للمرة األولى في تاريخ البنك.

أثمرت الجهود المتواصلة لقطاع الموارد 
البشرية عن تحسين نتائج أعمال البنك 
وتحسين تجارب العمالء ورضا السفراء 

والسفيرات والتطور المهني لهم.

سيواصل قطاع الموارد البشرية في عام 
2022م العمل على زيادة مساهمة سفرائه 

وسفيراته وتحسين مستويات التمكين 
واالبتكار والمشاركة. كما سنحرص أيضًا 
على تعزيز مكانتنا كجهة التوظيف األكثر 

تفضياًل للخريجين الجدد, مع اعتقادنا الراسخ 
بأن بيئة العمل المبتكرة هي األساس لنجاح 

جميع القطاعات. وسيجري البنك مراجعة 
جديدة لهيكل المكافآت والتعويضات 

والدرجات الوظيفية في عام 2022م في 
ظل المنافسة المتزايدة على الكفاءات في 

القطاعين العام والخاص.

وفي إطار برنامجه 
التمكيني, يبذل البنك 
جهدًا كبيرًا لتعزيز نسبة 

التوازن بين الجنسين, والتي 
ارتفعت على أساس سنوي 

بفضل التركيز المستمر على 
استقطاب أفضل الكفاءات 

النسائية في قطاعنا.

5,000
2,570فرص التدريب خالل العام

الموظفون الذين أكملوا 
شهادات التدريب اإللزامية
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المخاطر الحالية والمستقبلية:

التعرض للمخاطر جزء أساسي من طبيعة أعمال البنك, إال أن 
البنك يقوم بمراقبة وإدارة هذه المخاطر من خالل مجموعة 

إدارة المخاطر المسئولة عن إدارة مخاطر االئتمان ومخاطر 
السوق ومخاطر العمليات وأمن المعلومات, وااللتزام 

بمتطلبات البنك المركزي السعودي ولجنه بازل. 

وقد ورد شرح كامل لهذه المخاطر باإليضاحات 
المرفقة بالقوائم المالية الموحدة من 29 إلى 

43 باعتبارها مكملة لتقرير مجلس اإلدارة. يتلخص 
اهمها فيما يلي:

استمرت مجموعة إدارة المخاطر خالل العام 2021م 
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, وبما يتفق مع 
تعليمات البنك المركزي السعودي.

فلدى البنك ُأطر عمل لتحديد وقياس ومراقبة 
وإدارة المخاطر, وتشمل عملية إدارة المخاطر 

المصرفية أنواعًا مختلفة من المخاطر المصرفية 
مثل مخاطر االئتمان ومخاطر السوق ومخاطر 

السيولة ومخاطر العمليات وأمن المعلومات. كما 
يراجع البنك بشكل دوري سياسات ونظم إدارة 

المخاطر لكي تتوائم مع المتغيرات في األسواق 
والمنتجات لتحقيق أفضل الممارسات المصرفية 

الدولية:

1. مخاطر االئتمان:
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.

أ. قياس درجة المخاطر االئتمانية:
يعمل البنك على قياس درجة مخاطر االئتمان 
لغرض الوصول إلى 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 والمؤسسات 
المتوسطة والصغيرة 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 مراجعتها 
بشكل دوري, كما أن البنك شرع في تطبيق نظام 
لقياس تقييم درجة مخاطرة العمالء األفراد والذين 

يتم منحهم التمويل من خالل برامج تمويلية 
معتمدة.

ب. مخففات وضوابط مخاطر االئتمان:
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 مستويات ولجان 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.

عميل حسب مصفوفة الصالحيات االئتمانية. 
إضافة إلى ذلك يقوم البنك باستيفاء ضمانات 

مقبولة تتناسب مع التسهيالت متى ما دعت 
الحاجة لذلك, حيث تتنوع أشكال الضمانات 

المستوفاة في البنك لقاء التسهيالت االئتمانية 
على سبيل المثال: الغطاء النقدي, الرهن على 

بعض االستثمارات واألصول لصالح البنك أو الرهن 
/ على 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 التمويل الخاص باألفراد يكون بناء على 
أساس برامج تمويلية تتضمن معايير ائتمانية 

محددة. 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.

ج. الرقابة والتقارير:
يتم اجراء مراجعة ائتمانية سنوية كحد أدنى 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. كما يقوم البنك بقياس ومراقبة مؤشرات 
التحذير المبكر لعمالئه بشكل دوري لضمان سالمة 

موقفهم االئتماني.

يتم اعتبار وتصنيف عمالء الشركات ذوي معدالت 
المخاطر االئتمانية المرتفعة 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 حدة.

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, ويقوم البنك بمراجعة 

المدخالت واالفتراضات المستخدمة لتحديد خسائر 
االئتمان المتوقعة, كتعديل عوامل/مدخالت 

االقتصاد الكلي التي يستخدمها البنك في نموذج 
الخسائر االئتمانية المتوقعة بما في ذلك معدالت 

التخلف عن السداد وقد تم األخذ بعين االعتبار 
التغيرات االقتصادية الناتجة أثر جائحة كورونا.
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.

2. مخاطر السوق:
تعتبر مخاطر السوق من المخاطر الرئيسية التي 

تتعرض له معظم أنشطة البنوك, حيث أن التذبذب 
في األسعار وأسعار هوامش األرباح والعمالت 

يؤدي إلى نتائج سلبية وقد تؤدي بالتالي إلى 
أرباح أو خسائر للبنك, هذا باإلضافة إلى أن التغيير 
المفاجئ والمرتفع في تلك األسعار قد يؤثر على 
السيولة الموجودة لدى البنك وكذلك قدرة البنك 

التمويلية. وتشتمل مخاطر السوق على عدة أنواع 
من المخاطر الرئيسية التي يتعرض لها البنك وهي 

كالتالي:

مخاطر معدل الربح: وتعرف بأنها التأثير  •
المحتمل على ربحية البنك نتيجة التغيرات في 

أسعار العوائد في السوق, وغالبًا ما تحدث 
التغيرات في األسعار إما بسبب تحركات السوق 

عموما, أو بسبب المصدر / أسباب معينة 
للمقترض.

ومخاطر العمالت األجنبية: وهو الخطر  •
الناتج عن التذبذب في أسعار الصرف للعمالت 
على مراكز العمالت الموجودة بالبنك. 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 األجنبية 
بسبب تلبية متطلبات البنك وعمالئه من 
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العمالت األجنبية.
ومحافظ لغير أغراض المتاجرة: وينشأ التعرض  •

لمخاطر السوق في المحافظ لغير أغراض 
المتاجرة في المقام األول بسبب عدم مطابقة 

الموجودات وتواريخ استحقاقها مع تواريخ 
استحقاق المطلوبات وتأثير التغير في األسعار 

مع تنفيذ عمليات إعادة االستثمار.

3. مخاطر السيولة:
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 تسييل استثماراته بالسرعة المعقولة 
مع المحافظة على السعر المناسب )مخاطر سيولة 

السوق(.

حوكمة مخاطر السوق ومخاطر السيولة: تساهم 
إدارة مخاطر السوق في وضع الحدود ورقابة 

االلتزام بها وذلك من خالل تطبيق السياسات 
والحدود المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة, وتعتبر 

لجنة الموجودات والمطلوبات هي المسؤولة 
عن إدارة مخاطر السوق والسيولة على المستوى 

االستراتيجي بموجب المهام والمسئوليات الموكلة 
لها. كما أنه يتم تعيين حدود للمحافظ االئتمانية 

والمنتجات وأنواع المخاطر استنادًا إلى حجم 
السيولة في السوق والمخاطر االئتمانية المرتبطة 

بها.

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 واالستثمار في البنك وآليات القياس 
والنماذج السلوكية للسيولة واإلبالغ فورًا عن 
أي تجاوزات للحدود المقررة إلى اإلدارة العليا 

وفق آليات وإجراءات موافق عليها ومعتمدة من 
قبل مجلس اإلدارة, باإلضافة إلى اإلبالغ عن 

التعرض لمخاطر السوق وتجاوزات الحدود 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 األصول القابلة للتسييل, باإلضافة إلى 

وضع عدد من السياسات والمعايير إلدارة مخاطر 

السيولة, فضاًل عن توفير خطة ألي حادثة طارئة 
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 أن قياس ومراقبة مخاطر السوق يساهم في 
المحافظة على مستوى التعرض لمخاطر السوق 

ضمن مستويات مقبولة في حال وقوع احداث غير 
متوقعة,  ويشمل هذا القياس القيام باختبارات 
الجهد حيث يساعد الحصول على نتائج اختبارات 

الجهد بشكل دوري على تحديد تأثير التغيرات في 
معدالت الربح وأسعار صرف العمالت األجنبية 

وعوامل المخاطر األخرى على الربحية وكفاية رأس 
المال للبنك والسيولة, ويتم مشاركة نتائج اختبارات 

الجهد بشكل دوري لإلدارة التنفيذية ومجلس 
اإلدارة لتقييم األثر المالي المحتمل في حالة 

حدوث أحداث غير متوقعة. وقد عملت مجموعة 
إدارة المخاطر خالل العام 2021م على تحسين 

إداء األنظمة التقنية التي تساعد في عملية 
قياس مخاطر السيولة والسوق وإدارة الموجودات 

والمطلوبات وإعداد الدراسات المتعلقة بذلك 
وكذلك التقارير واختبارات الجهد كجزء من المنظومة 
التي تم العمل على تطويرها في أنظمة القياس 

لمخاطر السيولة والسوق.

4. مخاطر العمليات:
ُتعرف مخاطر العمليات بمخاطر الخسائر التي قد 

تنتج عن عدم كفاية أو فشل العمليات الداخلية 
أو األفراد أو النظم التقنية أو األحداث 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 البنك 
استراتيجية تعتمد على المشاركة الفعالة من اإلدارة 

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 األهداف واألنشطة والعمل  •
على تخفيض التعرض لمخاطر العمليات.

تقييم مخاطر العمليات المحتملة في المنتجات  •
والخدمات القائمة والجديدة وأنشطة وعمليات 

ونظم تقنية المعلومات من خالل استخدام 
أدوات إدارة مخاطر العمليات بهدف التعرف على 

الفجوات التي قد تؤدي إلى خسائر تشغيلية 
والعمل على وضع اإلجراءات التصحيحية لمنع 

حدوثها مستقباًل, وتقييم المخاطر المالزمة 
والمتأصلة في أنشطة البنك المختلفة لمعالجة 

تلك المخاطر, وجمع البيانات المتعلقة بمؤشرات 
المخاطر الرئيسية بهدف متابعة ومراقبة مستوى 
التعرض لمخاطر العمليات كوسيلة إنذار مبكر قبل 

حدوث الخطر.
انتهاج اسلوب المبادرة االستباقية من إدارة  •

البنك في معالجة مخاطر العمليات.
التقييم المستقل والمستمر للسياسات,  •

واإلجراءات وأداء أنشطة البنك.
االلتزام بتعليمات الجهات الرقابية والمعايير  •

الدولية في إدارة مخاطر العمليات.
تزويد اإلدارة التنفيذية ومجلس اإلدارة بالتقارير  •

الدورية عن نتائج تقييم المخاطر والخسائر 
التشغيلية التي تعرض لها البنك واإلجراءات 

التصحيحية لها.

5. مخاطر أمن المعلومات: 
مع تزايد االعتماد على تكنولوجيات االتصاالت 

والمعلومات التقنية وما يصاحبه من مخاطر 
ناشئة ومحتملة لشباكات وأمن المعلومات, 

تعمل إدارة أمن المعلومات بالبنك على دعم نمو 
خدمات البنك التقنية عن طريق تقليل مخاطر أمن 

المعلومات وذلك بالتأكد من تطبيق معايير أمن 
المعلومات داخل البنك والتي تشمل اإلتاحة, 

التكامل, والسرية. مع العمل على تقييم المخاطر 
بشكل مستمر لضمان مستوى االمان في 

الخدمات او التقنيات المستخدمة من قبل البنك 
لتوفير الخدمات الالزمة للعمالء.

 ويشمل هذا التقييم لمخاطر أمن المعلومات 
النقاط التالية:

تقييم الخدمات والمشاريع التقنية والتغييرات  •
الجديدة التي يتبناها البنك لتطوير أو تحسين 

خدماته اإللكترونية.
تقييم مستوى االستجابة لحوادث األمن  •

السيبراني بشكل دوري لضمان فعالية اإلجراء.
تقييم المستوى األمني في الخدمات التقنية,  •

وذلك عن طريق عمل إجراءات فحص للثغرات 
األمنية واختيارات اختراق على األنظمة ذات 

الحساسية العالية.

تقييم المخاطر بشكل دوري والذي يستهدف  •
قطاعات األعمال وقطاع تقنية المعلومات 

للكشف عن أي مخاطر آمنة في اإلجراءات أو 
ضوابط األنظمة األمنية.

اإلشراف على عملية االلتزام باألدلة التنظيمية  •
والتشريعات الصادرة بهذا 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 في الوقت الطريقة المناسبين. وخالل عام 
2021م نفذ البنك 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 األنظمة 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 أسس البنك بالفعل مركزًا جديدًا الستمرارية 

األعمال والتعافي من الكوارث.

االلتزام ومكافحة الجرائم المالية
يعتبر بنك البالد أن االلتزام باألنظمة والمعايير 

والتعليمات الصادرة عن الهيئات التنظيمية 
والرقابية من أهم عوامل نجاحه, وتشكل 

أولوية للبنك لدورها في الحفاظ على سمعته 
ومصداقيته, وكذلك على مصالح المساهمين 

والمودعين, كما تحمي البنك من التعرض 
للعقوبات التنظيمية والقانونية.

دور قطاع االلتزام ومكافحة الجرائم المالية
يعد االلتزام وظيفة مستقلة تقوم على تحديد 

وتقييم وتقديم النصح والمشورة, ومتابعة وإعداد 
التقارير حول مخاطر عدم التزام البنك باألنظمة 

والتعليمات بهدف حماية البنك وسفرائه من 
التعرض لعقوبات تنظيمية أو إدارية أو كل ما قد 

يؤثر سلبًا على سمعة البنك نتيجة عجزه عن االلتزام 
باألنظمة واللوائح والضوابط أو المعايير التنظيمية 

والسلوكية السليمة والممارسات المهنية.

يؤدي قطاع االلتزام ومكافحة غسل األموال 
في البنك دورًا أساسيًا يتمثل في ضمان التزام 
كافة سياسات وأدلة البنك وإجراءاته مع اللوائح 

إدارة المخاطر )تتمة(
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إدارة المخاطر )تتمة(

والتعليمات الصادرة من الجهات التنظيمية 
والرقابية, وكذلك ضمان تطبيقها من قبل البنك 

كما ينبغي.

ويتولى قطاع االلتزام ومكافحة غسل األموال 
عددًا من المهام والمسؤوليات العامة التي تندرج 

تحتها بعض الوظائف المحددة ومنها:

مكافحة غسل األموال ومحاربة تمويل اإلرهاب  •
ومنع انتشاره ومحاربة التستر التجاري

مكافحة االحتيال المالي والجرائم المالية •
تقديم المشورة والدعم لكافة الوحدات  •

اإلدارية
مكافحة الفساد واإلبالغ عن المخالفات •
تحديد وتحليل وتقييم مخاطر عدم االلتزام ذات  •

الصلة بعمالء البنك وخدماته ومنتجاته ومناطق 
عمله الجغرافية وقنوات التسليم, ووضع ضوابط 

ومعايير مناسبة
توثيق العالقات مع الهيئات التنظيمية  •

والرقابية
التدريب والتوعية •
رفع التقارير حول مشاكل عدم االلتزام وتقديم  •

التوصيات بشأن إجراءات التعامل مع هذه 
المشاكل

مراقبة وتقييم فعالية تطبيق اللوائح والتعليمات
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.

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 ينفذ البنك بشكل دوري برامج 
تدريبية حول االلتزام, تشمل تدريب مكافحة غسل 

األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب ومكافحة االحتيال 
والفساد المالي لكافة السفراء والسفيرات, بهدف 

تعزيز معرفتهم واطالعهم على كافة اللوائح 
المتعلقة بااللتزام, عالوة على تطوير مهاراتهم 
وقدراتهم في مجاالت االلتزام, ذلك إلى جانب 

التدريب المتخصص لموظفي قطاع االلتزام 
ومكافحة غسل األموال, والدورات االفتراضية 
لموظفي البنك والموظفين الجدد, لتعريفهم 

على 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 والقوانين 

واللوائح التنظيمية واحدًا من أهم قواعد وعوامل 
نجاحه وتميزه وحفاظه على سمعته ومصداقيته. 
وعليه, كان من اإللزامي أن يتعرف جميع سفراء 

وسفيرات البنك على أهمية االمتثال للوائح 
التنظيمية والتعليمات والسياسات المتعلقة بعمل 

البنك والمهام الموكلة إليهم, وتطبيقها دون أي 
خرق أو تقصير.

بــنــــــك الــبـــــــــالد التــقريــــر الســـــنـوي 2021م
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بــنــــــك الــبـــــــــالد التــقريــــر الســـــنـوي 2021م

استنادًا لهذه المنهجية, قام البنك بوضع 
استراتيجية المسؤولية المجتمعية الخاصة 

به في العام 2021م, والتي شهدت تحواًل 
واضحًا نحو اعتماد شكل أكثر تطورًا من 

بروتوكوالت القياس وإعداد التقارير الخاصة 
بممارسات الحوكمة البيئية واالجتماعية 

وحوكمة الشركات. فعندما ندرك أثر 
ممارساتنا فيما يخص هذه الجوانب 

المهمة, تصبح لدينا رؤية أوضح وفهم 
أفضل لمدى فعالية جهودنا من عدمها. 

عالوة على ذلك, فإننا نكتسب القدرة على 
إتقان عملنا ومواءمة ممارساتنا بشكل 

فوري لضمان بذل أقصى ما في وسعنا 
كل يوم لتقديم قيمة مستدامة ومؤثرة.

االستدامة

يدرك البنك مسؤوليته تجاه العديد من أصحاب المصالح وأن 
تأثيره عليهم له نتائج تتجاوز كثيرًا ضرورة تحقيق البنك لألرباح. 
فدورنا كبنك مسؤول ليس فقط “عدم إلحاق الضرر“ - ولكن 
إحداث أثر إيجابي على هذه المجموعات من المجتمع وكذلك 

البيئة الطبيعية التي نعمل فيها.

2,536 

الجوانب البيئية
على المستوى الداخلي, أجرى البنك 

تغييرات كبيرة على كيفية استخدامه للطاقة 
خالل العام 2021م, وذلك من خالل التحول 

إلى توليد الطاقة الشمسية في بعض 
مواقع عملياته. كما تم خالل العام 2021م 
إنشاء مجلس سفراء البالد – وهو مجلس 

منتخب من قبل الموظفين المسؤولين عن 
برامج المشاركة والمسؤولية المجتمعية 
والحمالت البيئية وغيرها من األمور ذات 
الصلة. ومن أعماله خالل العام 2021م 

مساهمته بزراعة أكثر من 3,000 شجرة في 
وادي القرينة شمال غرب الرياض.

نجحت األنشطة البيئية للبنك خالل العام 
2021م في الخفض المباشر النبعاثات غاز 
ثاني أكسيد الكربون بمقدار 194 طنًا على 

مدار العام. وبفضل نظام الطاقة الشمسية 
في مبنى اإلدارة العامة للبنك في الرياض 

الذي تبلغ مساحته اآلن 1,743 مترًا مربعًا, 
تمكننا من توفير أكثر من 80 ألف لتر من 
الوقود بحلول نهاية العام. وبالنظر إلى 

المستقبل, سيواصل البنك تحسين كفاءة 
موارده, وتوسعة مرافق إعادة التدوير, 

وزيادة أنشطة التشجير واالستمرار في رفع 
مستوى الوعي بالمسؤولية البيئية بين 

جميع منسوبيه.

وفي إطار برنامج إعادة تدوير البالستيك 
والورق الذي أطلقه البنك, تم توزيع حاويات 

إعادة التدوير على جميع الطوابق في 
مبنى المقر الرئيسي للبنك. وخالل العام 
2021م, تم إعادة تدوير ما إجماليه 2.536 

كجم من النفايات, ما وفر ما يعادل 42 
شجرة و17.7 جالونًا من المياه وأكثر من 10 

أطنان من ثاني أكسيد الكربون.

الجوانب االجتماعية
بصفتنا بنكًا ووجهة عمل ومزودًا للخدمات 

والحلول المالية, يجب علينا إدراك 
تأثير عملياتنا على األفراد والعائالت 

والمجتمعات التي نعمل فيها. كما أنه 
من واجبنا المهني تسخير خبراتنا وخدماتنا 

لدعم ومساعدة من يحتاج إلى دعمنا. ومن 
بين القضايا الملحة التي سعى البنك 
لحلها خالل العام 2021م قضية تمكين 

المواطنين من تملك منازلهم. 

حلول سكنية ميسورة التكلفة
تستمر الرغبة في امتالك المنازل بين 

المواطنين في النمو, ويرجع الفضل في 
ذلك جزئيًا إلى المبادرات الحكومية التي 

تهدف إلى زيادة معدالت تملك المنازل, 
والرامية للوصول لمعدل ملكية يبلغ 70% 
بحلول العام 2030م. ووفقًا للهيئة العامة 

لإلحصاء, فإن %67 من السعوديين هم 
دون سن 35 عامًا وسوف تضاف هذه 

النسبة إلى شريحة الباحثين عن حلول 
سكنية في السنوات القليلة المقبلة, األمر 

الذي يخلق فرصًا هائلة لقطاع الخدمات 
 المصرفية لألفراد بالبنك لتحقيق

قيمة مضافة.

وفي إطار سعيه لتقديم المزيد من الدعم 
لسوق اإلسكان السعودي, استمرت 

شراكات البنك مع وزارة الشؤون البلدية 
والقروية واإلسكان وصندوق التنمية 

العقارية في المساعدة على زيادة إمكانية 
الوصول إلى حلول شراء المنازل بأسعار 

ميسرة خالل العام 2021م. 

وتشمل المنتجات في هذا الصدد المنتجات 
الربحية المدعومة للوحدات الجاهزة, وتمويل 

البناء الذاتي, وتمويل شراء وحدة سكنية 
تحت اإلنشاء, وتمويل شراء األراضي 

والبناء الذاتي, والتمويل مقابل الرهن 
العقاري. كذلك يوفر البنك حلول تسهيل 

الدفعة المقدمة ضمن برنامج التمويل 
المدعوم والرهن الميسر للمستفيدين من 

برامج الدعم الحكومية, حيث تبدأ الدفعة 
األولى من %5 من قيمة العقار. كما وقع 
البنك اتفاقية تعاون مع جامعة الملك خالد 

لتقسيط رسوم التعليم بأقساط ميسرة 
وبدون أي هامش ربح أو رسوم إضافية.

ومن خالل إطالق مبادرة “االدخار في 
المسكن“ في العام 2021م, سعى البنك 
إلى خلق وتعزيز ثقافة االدخار لبناء وشراء 
المنازل - وهي مساهمة مهمة في رؤية 

المملكة 2030 من أجل الوعي المالي 
واالدخار. كما تهدف المبادرة إلى تصحيح 

المفاهيم الخاطئة حول أسلوب الحياة في 
مجال البناء, وقد تم إطالقها بالتعاون مع 
وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان.

وخالل العام 2021م, استفاد أكثر من 
38 وزارة وهيئة وجامعة ومدرسة وشركة 
من القطاع الخاص من هذه المبادرة الذي 
لبت احتياجات أكثر من 120 ألف شخص. 
واشتملت المشاريع على جلسات نقاش 

مع قادة وخبراء في مجال التمويل, وتقديم 
منشورات توعوية ولقاءات افتراضية. كما 
أطلق البنك مبادرة ترميم المنازل الجديدة, 

والتي قدم خاللها 1,206 متطوع 7,336 
ساعة لترميم أكثر من 100 منزل وتحقيق 

عائد اقتصادي بلغ 347,503 ريال سعودي.

الخدمات المجتمعية
بصفتنا أحد البنوك الرائدة في المملكة, 

فإننا ندرك أهمية دعم المجتمع بما يتجاوز 
مجرد تقديم الخدمات المصرفية. حيث ينبع 

هذا من قناعتنا الراسخة بأن خلق قيمة 
طويلة المدى يتم تحقيقه من خالل بناء 
عالقات أوثق وأعمق تعمل على تعزيز 

إجمالي النفايات 
الُمعاد تدويرها

كيلو جرام

ترميم المنازل

المتطوعين

1,206
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روابط البنك بالمجتمع الذي يعمل به 
بشكل عام.

حرص البنك على تشجيع موظفيه 
على المشاركة في البرامج 

المجتمعية خالل العام 2021م, حيث 
تطوع السفراء والسفيرات في 

مجاالت متخصصة مثل المحاسبة 
وتقنية المعلومات لمساعدة 

المنظمات غير الربحية. باإلضافة 
إلى ذلك, شارك البنك في حملة 

منصة إحسان لجمع التبرعات خالل 
شهر رمضان المبارك بجمع مليون 

ريال. وتهدف المنصة إلى تعزيز 
مكانة المملكة كرائد عالمي في 

األعمال الخيرية من خالل دعم جهود 
المتبرعين والجهات الخيرية, وتذليل 

الصعوبات التي تواجه التحويالت 
المصرفية إلى المنظمات غير 
الربحية وتنظيم بوابات الدفع.

باإلضافة إلى تقديم 8 آالف سلة 
طعام للعائالت المستحقة المتعففة 

في المجتمعات التي نعمل فيها. 
كما قام خالل العام 2021م بتقديم 

الدعم لجمعية مشكور - بنك الطعام.

مركز التميز للتوحد
ساهم البنك في تأسيس مركز 

التميز للتوحد بالرياض, بتكلفة 286 
مليون ريال سعودي بالشراكة مع 

وزارة الموارد البشرية والتنمية 
االجتماعية ومجموعة من البنوك 

السعودية. ويهدف المركز إلى 
تطوير القدرات الوطنية في 

مجال التوحد ودعم إجراء األبحاث 
والدراسات المتخصصة.

تمكين األشخاص ذوي اإلعاقة
ساهم البنك بأطالق عدد من أجهزة 

الصّراف اآللي لتلبية احتياجات 
العمالء من ذوي اإلعاقة, في جميع 
فروعه بالمملكة, وذلك بالشراكة مع 
هيئة رعاية األشخاص ذوي اإلعاقة. 

وتم تزويد أجهزة الصّراف اآللي 
بواجهة استخدام صوتية تتيح لذوي 

اإلعاقة إجراء معامالتهم المالية 
بسهولة وسرعة وأمان وخصوصية 

تامة كذلك تم توفير نماذج البنك 
بلغة برايل لألشخاص ذوي اإلعاقة 

في جميع فروع البنك, إضافة الى 
إطالق فيديوهات توعوية لألشخاص 

ذوي اإلعاقة بلغة اإلشارة عن 
منتجات وخدمات البنك.

الرعاية الصحية
خالل العام 2021م اتاح البنك عددًا 

من فروع إنجاز الستخدام وزارة 
الصحة كمراكز لتلقي لقاحات فيروس 
كورونا, ما مكن كثيرًا من المواطنين 
والمقيمين من تلقي التطعيم دون 
الحاجة إلى حجز المواعيد. باإلضافة 
إلى ذلك, استمر برنامج لقاء البالد 

عبر اإلنترنت والذي تم من خالله 
تقديم ورش عمل حول سبل الحفاظ 
على الصحة البدنية والنفسية خالل 
الجائحة, كما تم توزيع مجموعة من 
اإلرشادات حول أفضل الممارسات 

واإلجراءات الخاصة بالعمل عن 
بعد, وكذلك تلك المتعلقة بالصحة 
والسالمة ألولئك الذين استمروا 
في العمل في المكاتب والفروع. 

عالوة على ذلك, واصل البنك حملته 
السنوية لتشجيع التبرع بالدم في 

العام 2021م من خالل التعاون مع 
التجمع الصحي األول في الرياض 
خالل شهر فبراير ومن خالل دعم 

حملة التبرع بالدم في مستشفى 
الملك فيصل التخصصي خالل شهر 

أكتوبر. باإلضافة إلى ذلك, قدم 
البنك مساهمة دعمًا لتطوير وحدة 
مركز أمراض الجهاز الهضمي في 

مستشفى الرس العام والتي تخدم 
ستة مستشفيات و109 مراكز صحية 

و250 قرية.

حوكمة اإلدارة وحقوق أصحاب 
المصالح

تؤثر الطريقة التي ُيدار بها البنك 
على جميع أصحاب المصالح, 

بداية من الموظفين ووصواًل إلى 
المساهمين. وهدفنا كصاحب عمل 
هو مواءمة تجربة سفراء وسفيرات 

البنك مع أهدافنا األشمل بشأن 
الجوانب البيئة واالجتماعية والحوكمة 

والتأكد من أن كل موظف في بنك 
البالد هو عنصر مشارك بفعالية 
ضمن منظومة قوة عاملة عالية 

األداء. ومن خالل تطوير برامج جديدة 

إلشراك الموظفين يمكننا تطوير 
الوظائف وزيادة اإلنتاجية وتقليل 
معدل دوران الموظفين وتحسين 

معدالت االحتفاظ بالعمالء.
وتلبيًة الحتياجات الموظفين كأفراد, 
فقد سعينا خالل العام 2021م إلى 

تعزيز استراتيجيات إدارة المواهب 
على مستوى الفروع, بما يتيح 

لإلدارة الرئيسية للبنك تكوين رؤية 
حول كفاءات ومهارات معينة داخل 
الفروع, وبالتالي يمكننا من تقديم 

حلول تدريبية تلبي احتياجات كل 
موظف وفرع معين على حدة.

وبفضل هذه العملية, يتمتع البنك 
اآلن بفهم أكثر ذكاًء ودقة لقدرات 

المهارات وفرص التنمية في جميع 
قطاعات األعمال. ونبقى ملتزمين 

برعاية جميع الكفاءات, على كل 
مستوى وفي كل ركن من أركان 

العمل, بداية من الفرع إلى اإلدارة 
الرئيسية. وعلى المستوى الفردي 

للموظفين أيضًا, شرعنا في 
تطبيق إجراءات لتمكين المرأة في 

مكان العمل ما مكننا من تحقيق 
تحسن في التوازن بين الجنسين 

بحلول نهاية العام 2021م مقارنة 
بالسنوات السابقة, مع مواصلة 

التركيز على جذب أبرز الكفاءات 
النسائية في القطاع المصرفي.

وتقديرًا لممارسات الحوكمة القوية 
للبنك تم تتويجه خالل العام 2021م 

بمنحه جائزة التميز في مؤشر حوكمة 
الشركات.

مسيرة البنك في ممارسات 
الحوكمة البيئية واالجتماعية 

والمؤسسية
بينما نتطلع إلى تدعيم استراتيجيتنا 
المرنة في مجال الممارسات البيئية 

واالجتماعية وحوكمة الشركات, 
فإننا ندرك أنه بجانب االهتمام 

المتزايد بالقضايا البيئية واالجتماعية 
والحوكمة, هناك أيضًا اهتمام 

متسارع النمو بالتمويل المتوافق 
مع احكام الشريعة اإلسالمية بسبب 

ميثاقه األخالقي المتأصل في 
مبادئه. 

حرصنا كل الحرص خالل العام 

2021م على تلبية توقعات مجتمع 
المستثمرين وجميع عمالئنا لالمتثال لجميع 
التغييرات والمتطلبات التشريعية, والحفاظ 

على عالقات قوية مع الجهات الرقابية, 
وااللتزام التام بالشفافية والتواصل 

المستمر, وإدارة جودة األصول وخسائر 
انخفاض قيمها, وإدارة التكاليف وتحسين 

نسبة التكلفة إلى الدخل للبنك.

كما يلتزم البنك بتعزيز جميع مبادراته فيما 
يخص الممارسات البيئية واالجتماعية 
وحوكمة الشركات خالل العام 2022م 

لضمان مواصلة تحقيق تأثير إيجابي ودائم 
وهادف على موظفينا وشركائنا وموردينا 

ومستثمرينا ومساهمينا والمجتمعات التي 
نقوم بتقديم الخدمات لها.

التنفيذ المسؤول للعمليات

يعتبر التنفيذ المسؤول للعمليات جزءًا ال 
يتجزأ من فلسفة البنك وقيمه, وعاماًل 
أساسيًا الزدهار جميع أصحاب المصالح, 
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 وعمليات اإلفصاح.

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 يطبقها البنك, باإلضافة إلى حوكمة 
وإدارة المخاطر, في دعم برامج األمن 

السيبراني. 

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 تهديدًا. 

ويسعى البنك باستمرار لتحسين مستوى 
أمن المعلومات من خالل توظيف التقنيات 

المتطورة, وهو ما يدل عليه أداء البنك 
المتميز في مجال خصوصية العمالء, 

باإلضافة إلى تدريب موظفي البنك على 
كيفية التعامل مع المخاطر والتهديدات 

المحتملة.

االستدامة )تتمة(

%94
نسبة اإلنفاق الموجه للموردين 

المحليين

0
عدد حوادث وخروقات األمن 

السيبراني

116,000
ساعات التدريب الحضوري

180,000
ساعات التدريب االلكتروني

%100
من محاوالت االختراق 
األمني اإللكتروني تم 

كشفها )وإفشالها(
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ب. الشمول المالي
يؤمن البنك بأن تقديم الخدمات الموجهة 

لبعض الشرائح في القطاع المصرفي 
من األفراد والمنشآت متناهية الصغر 
والصغيرة والمتوسطة, 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 عموم مناطق المملكة وخاصًة 
النائية منها, باإلضافة إلى طرح منتجات 

وخدمات بأسعار مالئمة لألفراد والمشاريع 
المهمشة في قطاع الخدمات المصرفية 

التقليدية.
ج. أخالقيات العمل

تمثل أخالقيات العمل المتميزة للبنك 
أساسًا لعالقاته مع أصحاب المصالح, 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 جزءًا 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 معايير حقوق اإلنسان 

واألداء البيئي.

د. االلتزام بضوابط ومستجدات 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 سياسات 
وإجراءات فعالة - تحت إشراف مجلس 

اإلدارة ولجانه المختصة -تحد من المخاطر 
وتعمل على حسن إدارتها خاصة المخاطر 
المتعلقة بأنشطة البنك كمخاطر االئتمان 

وغيرها ضمن أطر حوكمة فعالة أقرها 

مجلس اإلدارة بما يتناسب مع كل نوع من 
أنواع المخاطر, كما تعد مبادئ المسؤولية 

والمسائلة والعدالة ونشر ثقافة تحملها 
ركائز أساسية في تحديد أسس واضحة 

للمساءلة والمحاسبة فيما يتعلق بقرارات 
ونتائج األعمال.

االستدامة )تتمة(
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إدارة البنك 
والحوكمة
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األستاذ/ عبدالعزيز بن محمد العنيزان
الرئيس التنفيذي - عضو تنفيذي

األستاذ/ أحمد بن عبدالرحمن الحصان
عضو مستقل

األستاذ/ أديب بن محمد أبانمي
عضو مستقل

األستاذ/ خالد بن عبدالرحمن الراجحي
عضو غير تنفيذي

األستاذ/ هيثم بن سليمان السحيمي
عضو غير تنفيذي

مجلس اإلدارة

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

األستاذ/ فهد بن عبدالله بن دخيل
نائب رئيس مجلس اإلدارة - عضو غير تنفيذي

الدكتور/ زياد بن عثمان الحقيل
عضو مستقل

األستاذ/ سمير بن عمر باعيسى
عضو مستقل

األستاذ/ خالد بن عبدالعزيز المقيرن
عضو غير تنفيذي
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اإلدارة التنفيذية

عبدالعزيز بن محمد العنيزان
الرئيس التنفيذي

سامر بن محمد فرهود
نائب الرئيس التنفيذي للخزينة

جميل بن نايف الحمدان
نائب الرئيس التنفيذي لمصرفية الشركات

عمر بن عبدالرحمن الحسين
نائب الرئيس التنفيذي لمصرفية األفراد

خالد بن حسن الزين 
نائب الرئيس التنفيذي إلنجاز

هيثم بن مديني المديني
نائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية

صالح بن سليمان الحبيب
نائب الرئيس التنفيذي للعمليات

عبدالله بن محمد العريفي
نائب الرئيس التنفيذي للمخاطر

هشام بن علي العقل
نائب الرئيس التنفيذي للمالية
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الحوكمة

المستدامة,  رؤيته ورسالته وتنميته  البنك  لتحقيق استراتيجية   
فالحوكمة - كمفهوم لدى البنك - هي قواعد وإجراءات لقيادة 

البنك وتوجيهه, تشمل آليات تنظم العالقة بين مجلس اإلدارة 
التنفيذية والمساهمين وأصحاب المصالح, إذ يتم تطبيق  واإلدارة 

تلك القواعد واإلجراءات لتسهل عملية اتخاذ القرارات وتحقيق 
المالية وبيئة األعمال لخلق  العدالة والشفافية في المعامالت 
والمستثمرين  المساهمين  وحماية حقوق  للبنك  متنامية  قيمة 

المصالح. وأصحاب 

إذ ُتبنى حوكمة البنك على أساس المعاملة العادلة القائمة 
كالمساهمين  المختلفة  بين مصالح األطراف  المساواة  على 

والمستثمرين وغيرهم من أصحاب المصالح األخرين من اإلدارة 
والجهات  والتنظيمية  الرقابية  والجهات  والموردين  والعمالء 
الحكومية األخرى ذات الصلة, وللمجتمع, مع األخذ باالعتبار 
والبيئية واالقتصادية(.  )االجتماعية  الثالثة  أبعاد االستدامة 

فيعمل مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية باستمرار على تأكيد 
الحوكمة كوسيلة فعالة لتطوير مفاهيم  أهمية االلتزام بضوابط 

الرفيع. الشفافية والنزاهة والرقابة وتحقيق األداء المهني 

يؤكد هذا التقرير مدى التزام البنك بأحكام ومبادئ حوكمة 
الشركات بما يتوافق مع األنظمة واللوائح ومتطلبات وتعليمات 
 ,)SAMA( المركزي السعودي  كالبنك  الرقابية والتنظيمية  الجهات 

وهيئة السوق المالية )CMA(, وعليه فقد تم اعتماد وثائق 
الحوكمة للبنك وتحديثاتها ومن أبرز ما تم في هذا الصدد خالل 

2021م تحديث العديد من وثائق الحوكمة لتتوافق مع  العام 
الحوكمة وملحقه,  دليل  كتحديث  والتعليمات,  االنظمة  تحديثات 

ودليل المساهم, والعديد من سياسات ووثائق البنك واعتمادها 
سواء من مجلس اإلدارة أو من الجمعية العامة وفق ما تتطلبه 

األنظمة واللوائح لالعتماد, فتم اجراء تحديث النظام األساس 
الجمعية  وإقرارهما من  المجتمعية,  المسئولية  للبنك, وسياسة 
العامة, كما تم استحداث لجنة جديدة من لجان اإلدارة التنفيذية 

19”, كمتطلب من  تعنى بمخاطر فيروس كورونا “كوفيد 
المركزي. البنك  متطلبات 

ويعمل مجلس اإلدارة ولجانه باستمرار على متابعة اإلدارة 
التزامها الدائم والفعال بتطبيق ما جاء بتلك  التنفيذية للتأكد من 

والسياسات. اللوائح 

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

حوكمة مجلس اإلدارة
يتشكل مجلس اإلدارة من عشرة أعضاء, 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 2020م 

التصنيفالمنصباالسمم

غير تنفيذيرئيس مجلس اإلدارةاألستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي1

غير تنفيذينائب رئيس مجلس اإلدارةاألستاذ / فهـد بـن عـبـدالله بـن دخـيـل2

مستقلعضواألستاذ/ سمير بن عمر باعيسى3

غير تنفيذيعضواألستاذ/ خالد بن عبدالعزيز المقيرن4

مستقلعضواألستاذ / أحمـد بـن عـبـدالـرحمن الحصان5

مستقلعضوالدكتور/ زياد بن عثمان الحقيل6

تنفيذيعضو - الرئيس التنفيذياألستاذ/ عبدالعزيز بن محمد العنيزان7

مستقلعضواألستاذ/ أديب بن محمد أبانمي8

غير تنفيذيعضواألستاذ/ خالد بن عبدالرحمن الراجحي9

غير تنفيذيعضواألستاذ/ هيثم بن سليمان السحيمي10
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األستاذ/ فهد بن عبدالله بن دخيل - نائب رئيس مجلس اإلدارة - عضو غير تنفيذي
يتمتع األستاذ فهد بن دخيل بخبرة طويلة في مجال المصرفية الخاصة واالستثمار في عدة بنوك من ضمنها البنك السعودي البريطاني, 

ويشغل حاليًا رئيس مجلس إدارة شركة البالد المالية وعضوًا في مجلس اإلدارة لعدة شركات, ويحمل درجة البكالوريوس في األساليب 
 الكمية من جامعة الملك سعود.

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 البالد 
مساهمة داخل المملكةالمالية

مقفلة

الشركة الوطنية للخدمات 
مسؤولية خارج المملكةالنفطية دبي

محدودة
رئيس مجلس إدارة شركة الوفاء 

مسؤولية داخل المملكةللصناعات
محدودة

عضو مجلس إدارة شركة المقر 
حكوميةداخل المملكةللتطوير والتنمية

األستاذ/ أحمد بن عبد الرحمن الحصان -عضو مستقل
يتمتع األستاذ أحمد بن عبدالرحمن الحصان بخبرة طويلة في المجال المصرفي حيث عمل مديرًا إقليميًا للمنطقة الوسطى ونائبا للمدير 

العام للشؤون المالية في شركة الراجحي المصرفية لالستثمار, وهو عضو سابق بمجلس أمناء هيئة المحاسبة والمراجعة للمصارف 
والمؤسسات المالية اإلسالمية , وحاليًا رئيس لجنة المراجعة في شركة محمد إبراهيم السبيعي وأوالده و لجنة المراجعة في شركة دار 

األرجان للمشاريع ويحمل دبلوم االئتمان المصرفي ودبلوم الدراسات العليا في اإلدارة المالية من األكاديمية العربية للعلوم المالية 
والمصرفية وبكالوريوس إدارة أعمال من جامعة الملك سعود.

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

--ال يوجد--ال يوجد

األستاذ/ سمير بن عمر باعيسى - عضو مستقل
يتمتع األستاذ سمير بن عمر باعيسى بخبرة طويلة بالمجال المصرفي شغل فيها 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 الشركة السعودية للعدد واألدوات ساكو. ويحمل درجة الماجستير في إدارة األعمال من جامعة كاليفورنيا 
الحكومية ودرجة البكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة الملك عبد العزيز.

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 للعدد واألدوات 

)ساكو(
مساهمة داخل المملكة

---مدرجة

ب. مؤهالت ووظائف وخبرات أعضاء مجلس اإلدارة 

األستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي - رئيس مجلس اإلدارة - عضو غير تنفيذي
 يتمتع األستاذ ناصر السبيعي بخبرة في المجال المصرفي واالستثماري والعقاري على ما يقارب من 40 عامًا, ويحمل درجة البكالوريوس

في المحاسبة من جامعة الملك سعود.

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 إبراهيم السبيعي 

وأوالده لالستثمار )ماسك(
مساهمة داخل المملكة

مقفلة

عضو مجلس إدارة شركة دور 
مساهمة داخل المملكةللضيافة

مدرجة
مساهمة داخل المملكةرئيس مجلس شركة ذاخر

مقفلة

رئيس مجلس إدارة شركة 
مساهمة داخل المملكةمشاريع األرجان

مقفلة

عضو مجلس إدارة شركة اكوان 
مساهمة داخل المملكةالعقارية

مقفلة

األستاذ/ خالد بن عبدالعزيز المقيرن - عضو غير تنفيذي
يتمتع األستاذ خالد بن عبدالعزيز المقيرن بخبرة طويلة في المجال المصرفي والتجاري, ويشغل حاليًا رئيسًا لمجلس إدارة شركة المكتبة 
للتسويق وشركة خالد المقيرن وأوالده القابضة, ويحمل دبلوم عالي في المصرفية واالستثمار من جامعة بيروت المفتوحة في لبنان 

ودرجة البكالوريوس في االقتصاد من جامعة الملك سعود.

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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األستاذ/ عبدالعزيز بن محمد العنيزان - عضو تنفيذي - الرئيس التنفيذي
يتمتع األستاذ عبدالعزيز بن محمد العنيزان بخبرة بنكية تزيد على الثالثين عاما تقلد خاللها مناصب قيادية بعدة بنوك محلية مثل مجموعة 

سامبا المالية والبنك العربي الوطني ومصرف االنماء ويشغل حاليًا منصب الرئيس التنفيذي في بنك البالد وعضوًا تنفيذيًا بمجلس 
اإلدارة ورئيس مجلس إدارة شركة بيان للمعلومات االئتمانية ونائب رئيس مجلس إدارة شركة البالد المالية , ويحمل درجة البكالوريوس في 

األساليب الكمية من جامعة الملك سعود وحاصل على العديد من الدورات والبرامج المتقدمة من معاهد دولية متخصصة .

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 
مساهمة داخل المملكةالبالد المالية

مقفلة

عضو مجلس إدارة شركة 
مساهمة داخل المملكةاالنماء لالستثمار

مقفلة

مدير عام الخزينة واالستثمار 
مساهمة داخل المملكةبمصرف االنماء

مدرجة

مدير عام الخزينة واالستثمار 
والمؤسسات المالية بالبنك 

العربي الوطني
مساهمة داخل المملكة

مدرجة

رئيس مجلس إدارة شركة بيان 
مساهمة داخل المملكةللمعلومات االئتمانية

مقفلة
مساعد مدير عام - قطاع 

مساهمة داخل المملكةالخزينة- مجموعة سامبا المالية
مدرجة

األستاذ/ أديب بن محمد أبانمي - عضو مستقل
يتمتع األستاذ أديب بن محمد أبانمي بخبرة وظيفية وعملية طويلة حيث عمل سابقًا كمستشار ثاني إفصاح مستمر في هيئة السوق 

المالية وعضوًا في مجلس إدارة البنك السعودي التونسي, ويشغل حاليًا عضو مجلس إدارة شركة المعذر ريت وشركة جازان للطاقة 
والتنمية وشركة بن سعيدان العقارية وعضوًا في عدد من لجان المراجعة في عدد من الشركات المساهمة العامة والمقفلة, ويحمل درجة 

الماجستير في المحاسبة من جامعة ميامي األمريكية ودرجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود.

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 دواجن 
مساهمة داخل المملكةالوطنية 

مقفلة

عضو مجلس إدارة البنك 
خارج المملكةالسعودي التونسي

مساهمة 
حكومية 
مناصفة

بين المملكة 
العربية

السعودية 
والجمهورية

التونسية

عضو مجلس إدارة شركة جازان 
مساهمة داخل المملكةللطاقة والتنمية

مدرجة

عضو مجلس إدارة شركة بن 
مساهمة داخل المملكةسعيدان العقارية

مقفلة

عضو مجلس إدارة صندوق 
داخل المملكةالمعذر ريت

صندوق 
استثماري 

عقاري 
متداول

الدكتور/ زياد بن عثمان الحقيل - عضو مستقل
يتمتع الدكتور زياد بن عثمان الحقيل بخبرة طويلة في العديد من المجاالت, ويعمل حاليًا رجل أعمال ومستشار ورئيس وعضو في عدد من 

مجالس اإلدارة واللجان لعدة شركات منها رئاسة مجلس إدارة لكل من شركة جبل عمر وشركة أنظمة االتصاالت وااللكترونيات المتقدمة, 
ويحمل درجتي الدكتوراه والماجستير في الهندسة الكهربائية من جامعة والية أوهايو األمريكية وبكالوريوس في الهندسة الكهربائية من 

جامعة الملك سعود.

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 الشركة 
الوطنية لالستزراع المائي 

)ناقوا(
مساهمة داخل المملكة 

مغلقة 
شركة أوقاف سليمان بن 

مسؤولية داخل المملكةعبدالعزيز الراجحي القابضة
محدودة

رئيس مجلس إدارة شركة أنظمة 
االتصاالت وااللكترونيات 

المتقدمة
مساهمة داخل المملكة

مغلقة
الشركة الوطنية لالستزراع 

مساهمة داخل المملكةالمائي
مغلقة

عضو مجلس المديرين لشركة 
مسؤولية داخل المملكةربط المعارف

محدودة
شركة الحبوب واالعالف 

 مسؤولية داخل المملكةالسعودية القابضة
محدودة

عضو مجلس إدارة شركة 
سليمان الراجحي لالستثمارات 

العقارية
مسؤولية داخل المملكة

محدودة
الشركة الوطنية لنظم 

 مسؤولية داخل المملكةالمعلومات
محدودة

عضو مجلس إدارة شركة ديار 
مساهمة داخل المملكةالخزامي

مغلقة
شركة سليمان الراجحي 

مسؤولية داخل المملكةللتعليم والتنمية
محدودة

عضو مجلس المديرين لشركة 
 مسؤولية داخل المملكةأمالك السبق

مساهمة داخل المملكةالشركة التعليمية المتطورةمحدودة
مغلقة

عضو مجلس إدارة شركة 
مساهمة داخل المملكة سيدكو القابضة

مغلقة

 مسؤولية داخل المملكةشركة الوطنية للزراعة
محدودة

مسؤولية داخل المملكةشركة التبريد المركزية
محدودة

مساهمة داخل المملكةشركة جبل عمر
مدرجة
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األستاذ/ خالد بن عبدالرحمن الراجحي - عضو غير تنفيذي
يتمتع األستاذ خالد بن عبد الرحمن الراجحي بخبرة طويلة في عدد من المجاالت , حيث عمل سابقا عضوًا في مجلس إدارة شركة االتصاالت 

السعودية ورئيسًا للجنة المراجعة وعضوًا في لجنة االستثمار, وهو حاليًا رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لإلسمنت وعضوا في 
مجلس إدارة شركة البالد المالية كما يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة عبدالرحمن صالح الراجحي وشركاه المحدودة وعضو مجلس إدارة 

شركة تنامي العربية, ويحمل درجة البكالوريوس في العلوم المالية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

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

مدرجة

مساهمة خارج المملكةشركة دانا غاز
مدرجة

مساهمة خارج المملكةشركة ناس
مدرجة

عضو مجلس إدارة شركة تنامي 
مساهمة داخل المملكةالعربية

مساهمة داخل المملكةشركة االتصاالت السعوديةمقفلة
مدرجة

عضو مجلس إدارة شركة البالد 
مساهمة داخل المملكةالمالية

مقفلة
الشركة الوطنية السعودية 

مساهمة داخل المملكةللنقل البحري
مدرجة

رئيس مجلس اإلدارة والرئيس 
التنفيذي لشركة عبد الرحمن 

صالح الراجحي وشركاه 
المحدودة

مسؤولية داخل المملكة
محدودة

الشركة السعودية المتحدة 
مساهمة داخل المملكةللتأمين التعاوني )والء(

مدرجة

شركة تكوين المتطورة 
مساهمة داخل المملكةللصناعات

مدرجة

األستاذ/ هيثم بن سليمان السحيمي - عضو غير تنفيذي
يتمتع األستاذ هيثم بن سليمان السحيمي بخبرات في إدارة الثروة واالستثمار من خالل شغل عدة مناصب في شركة البالد المالية 

وهو الرئيس التنفيذي لتطوير األعمال منذ مارس 2020م ورئيس إدارة الثروات بين 2018م و2020م ومحلل مالي لخدمات المصرفية 
االستثمارية واألسهم الخاصة بين 2018م و 2016م, كما عمل رئيسًا للتسويق والمبيعات في شركة سابن االمارات العربية المتحدة 

بين 2012م و2014م , وهو حاليًا عضو مجلس إدارة العديد من الصناديق المملوكة من قبل شركة البالد المالية, و عضو لجنة الشركات 
المالية المرخصة منذ ديسمبر 2020م ,ويحمل درجة الماجستير في االستثمار والمخاطر المالية من جامعة ويستمنستر في بريطانيا ودرجة 

البكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة الغرير في اإلمارات.

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 صندوق 
البالد المتداول للمتاجرة 

بالذهب
داخل المملكة

صندوق 
مرخص من 

هيئة السوق 
المالية

--اليوجد

عضو مجلس إدارة صندوق 
داخل المملكةالبالد ريت القابض

صندوق 
مرخص من 

هيئة السوق 
المالية

عضو مجلس إدارة صندوق 
البالد المتداول للصكوك 

الحكومية
داخل المملكة

صندوق 
مرخص من 

هيئة السوق 
المالية

عضو مجلس إدارة صندوق 
البالد للمرابحة بالريال 

السعودي
داخل المملكة

صندوق 
مرخص من 

هيئة السوق 
المالية

عضو مجلس إدارة صندوق 
داخل المملكةنساند

صندوق 
مرخص من 

هيئة السوق 
المالية

عضو مجلس إدارة شركة حلول 
مسؤولية داخل المملكةالمشاركة لتقنية المعلومات 

محدودة

عضو مجلس إدارة شركة تالد 
مساهمة داخل المملكةلالستثمار

مقفلة

عضو مجلس إدارة شركة وسم 
مساهمة داخل المملكةاالعمال لتقنية المعلومات

مقفلة
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 ج. سجل حضور اجتماعات مجلس اإلدارة لعام 2021م

تعزيزًا لدوره فقد عقد مجلس اإلدارة )9( اجتماعات خالل عام 2021م: 

االسمم

رقم االجتماع وتاريخ انعقاده 

)2021/01()2021/02()2021/03()2021/04()2021/05()2021/06()2021/07()2021/08()2021/09(

2021/12/13م2021/11/10م2021/09/13م2021/08/29م2021/07/13م2021/06/14م2021/04/20م2021/03/15م2021/01/27م

األستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي1

األستاذ / فهـد بـن عـبـدالله بـن دخـيـل 2

األستاذ/ سمير بن عمر باعيسى 3

األستاذ/ خالد بن عبدالعزيز المقيرن4

األستاذ / أحمـد بـن عـبـدالـرحمن الحصان5

الدكتور/ زياد بن عثمان الحقيل6

األستاذ/ عبدالعزيز بن محمد العنيزان7

األستاذ/ أديب بن محمد أبانمي8

األستاذ/ خالد بن عبدالرحمن الراجحي9

األستاذ/ هيثم بن سليمان السحيمي10

 حضر
x  اعتذر

ه. وظائف كبار التنفيذيين الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم

التخصص الخبرات المؤهالت الوظائف السابقة الوظيفة الحالية االسم

أساليب كمية 34 سنة بكالوريوس المدير التنفيذي لألعمال 
ببنك البالد الرئيس التنفيذي األستاذ / عبدالعزيز بن محمد 

العنيزان
هندسة 

حاسب آلي 25 سنة بكالوريوس رئيس التوظيف بالبنك 
السعودي البريطاني 

نائب الرئيس التنفيذي 
للموارد البشرية

األستاذ / هيثم بن مديني 
المديني

محاسبة 20 سنة ماجستير المدير التنفيذي للمالية - 
شركة الراجحي المالية

نائب الرئيس التنفيذي 
للمالية

األستاذ / هشام بن علي 
العقل

إدارة أعمال 22 سنة ماجستير نائب الرئيس التنفيذي إلنجاز نائب الرئيس التنفيذي 
لمصرفية األفراد

المهندس / عمر بن عبد الرحمن 
الحسين

محاسبة 27 سنة بكالوريوس مدير عام قطاع الشركات 
ببنك البالد

نائب الرئيس التنفيذي 
للعمليات

األستاذ / صالح بن سليمان 
الحبيب

إدارة أعمال 22 سنة بكالوريوس رئيس تطوير انجاز 
والمراسلين نائب الرئيس التنفيذي إلنجاز األستاذ / خالد بن حسن الزين

محاسبة 25 سنة بكالوريوس مدير عام قطاع السياسات 
االئتمانية بنك البالد

نائب الرئيس التنفيذي 
للمخاطر

األستاذ / عبدالله بن محمد 
العريفي

هندسة 
حاسب آلي 34 سنة بكالوريوس الرئيس التنفيذي - دوتشيه 

الخليج للتمويل
نائب الرئيس التنفيذي 

للخزينة
األستاذ / سامر بن محمد 

فرهود
إدارة أعمال 

دولية 16 سنة بكالوريوس مدير عام قطاع الشركات - 
بنك البالد

نائب الرئيس التنفيذي 
لمصرفية الشركات

األستاذ / جميل بن نايف 
الحمدان

و. عدد أسهم كبار التنفيذيين وزوجاتهم وأبنائهم القصر

عدد أسهم كبار التنفيذيين وزوجاتهم وأبنائهم القصر بداية ونهاية العام المالي 2021م:

المنصباسم من تعود له المصلحةم
عدد األسهم 

بداية عام 
2021م

عدد األسهم 
نهاية عام 

2021م

صافي 
التغيير

نسبة 
التغيير %

)46(%)327,270(712,455385,185الرئيس التنفيذياألستاذ/ عبدالعزيز بن محمد العنيزان1

21.1%88,307106,92518,618نائب الرئيس التنفيذي للمخاطراألستاذ/ عبدالله بن محمد العريفي2

58.8%30,49948,43217,933نائب الرئيس التنفيذي للماليةاألستاذ/ هشام بن علي العقل3

16.8%157,438183,91826,480نائب الرئيس التنفيذي للعملياتاألستاذ/ صالح بن سليمان الحبيب4

نائب الرئيس التنفيذي للموارد األستاذ/ هيثم بن مديني المديني5
)29.1(%)11,778(40,40728,629البشرية

52.1%11,616 22,25733,873نائب الرئيس التنفيذي للخزينةاألستاذ/ سامر بن محمد فرهود6

المهندس/ عمر بن عبدالرحمن 7
الحسين

نائب الرئيس التنفيذي لمصرفية 
)24.9(%)5,256(21,13515,879األفراد

91.4%3,0365,8122,776نائب الرئيس التنفيذي إلنجازاألستاذ/ خالد حسن الزين8

نائب الرئيس التنفيذي لمصرفية األستاذ / جميل بن نايف الحمدان9
187.2%7,61821,88314,265الشركات

د. رصيد أسهم أعضاء مجلس اإلدارة وزوجاتهم وأبنائهم القصر

عدد أسهم أعضاء مجلس اإلدارة وزوجاتهم وأبنائهم القصر بداية ونهاية العام المالي 2021م: 

اسم من تعود له المصلحةم

عدد األسهم 
بداية العام 

2021م

عدد األسهم 
نهاية العام 

نسبة التغيير %صافي التغيير2021م

0%2,742,5632,742,5630األستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي 1

----األستاذ/ سمير بن عمر با عيسى2

----الدكتور/ زياد بن عثمان الحقيل3

)72.7(%)1,364( 1,875511األستاذ / فهـد بـن عـبـدالله بـن دخـيـل 4

)38.9(%)199,969(514,001314,032األستاذ/ خالد بن عبدالعزيز المقيرن 5

0%1,8751,8750األستاذ / أحمـد بـن عـبـدالـرحمن الحصان 6

)46(%) 327,270 (712,455385,185األستاذ/ عبدالعزيز بن محمد العنيزان 7

---األستاذ/ أديب بن محمد ابانمي8

---األستاذ/ هيثم بن سليمان السحيمي9

0%68,387,38668,387,3860األستاذ/ خالد بن عبدالرحمن الراجحي 10
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لجان مجلس اإلدارة
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 من أعضاء مجلس اإلدارة, وقد اجتمعت اللجنة ثمانية عشر اجتماع خالل عام 2021م, 
وفيما يلي بيان باجتماعات اللجنة وأسماء الحضور:

ب. لجنة الترشيح والمكافآت

تتمثل مسئولية اللجنة في المراجعة السنوية لالحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة واللجان التابعة له 
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 ورفع التوصيات الالزمة 

لمجلس اإلدارة العتماد الهيكل التنظيمي للبنك وما يتعلق به من تحديثات و تعديالت .

تتكون اللجنة في دورتها الحالية من ثالثة أعضاء منهم عضو من أعضاء مجلس اإلدارة وعضوين من خارجه, وقد اجتمعت اللجنة )6( 
اجتماعات خالل عام 2021م, وفيما يلي السير الذاتية لألعضاء من خارج المجلس وهم:

األستاذ/ خالد بن صالح الهذال

يتمتع األستاذ خالد بن صالح الهذال بخبرات ألكثر من 30 سنة في عدد من المجاالت المتنوعة والمصرفية والتجارية, من خالل شغله للعديد 
من الوظائف منها منصب المدير التنفيذي للخدمات المشتركة في مجموعة الفيصلية سابقًا والرئيس التنفيذي لشركة آن المحدودة والعديد 

من الشركات االخرى , ويشغل حاليًا منصب الرئيس التنفيذي لشركة مزن لالستثمار والعديد من العضويات في مجالس اإلدارة واللجان 
 التابعة لعدد من الشركات, ويحمل درجة الماجستير ودرجة البكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة انديانا في الواليات

المتحدة االمريكية.

األستاذ/ عمرو بن حسني الطاهر

يتمتع األستاذ عمرو بن حسني الطاهر بخبرة تتجاوز 40 عاما معظمها في الموارد البشرية كما عمل مديرا للموارد البشرية في عدد من 
البنوك المحلية واإلقليمية والدولية, ويشغل حاليا العديد من عضوية مجالس إدارات بعض الشركات ولجان الترشيح والمكافآت, ويحمل 

درجة البكالوريوس في العلوم من جامعة الملك سعود.

وفيما يلي بيان باجتماعات اللجنة وأسماء الحضور:

االسم
طبيعة 

العضوية

رقم االجتماع وتاريخ انعقاده

123456789101112131415161718
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1/
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/0
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2م
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1/
12

/1
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الدكتور/ عبدالرحمن بن إبراهيم الحميد 
)يرحمه الله(*

الرئيس 
-----------------السابق 

رئيس األستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي

xعضواألستاذ / فهـد بـن عـبـدالله بـن دخـيـل

xعضواألستاذ/ خالد بن عبدالعزيز المقيرن

عضواألستاذ/ خالد بن عبدالرحمن الراجحي

األستاذ/ عبدالعزيز بن محمد العنيزان 
-عضو**

  حضر
x   اعتذر

* انتقل الى رحمة الّله بتاريخ 2021/01/20م
** أصبح عضوًا في اللجنة بتاريخ 2021/02/07م

الصفةاالسم

تاريخ انعقاد االجتماع ورقمه

2021/01/10م
)2021/01(

2021/01/27م
)2021/02(

2021/03/08م
)2021/03(

2021/06/07م
)2021/04(

2021/09/06م
)2021/05(

2021/12/06م
)2021/06(

 األستاذ/ سمير
رئيسبن عمر باعيسى 

 األستاذ/ خالد بن
عضوصالح الهذال

 األستاذ/ عمرو بن
عضوحسني الطاهر 

  حضر
x   اعتذر



بــنــــــك الــبـــــــــالد التــقريــــر الســـــنـوي 2021م

2م
02

1 
ي

نو
س

 ال
ير

قر
الت

ك
لبن

 با
ف

عري
ت

ية
يج

رات
ست

ال
ة ا

جع
مرا

ال
مة

وك
لح
ا

75 74

ج. لجنة المخاطر

لجنة المخاطر أحد لجان مجلس اإلدارة, وتتضمن أدوار اللجنة الرئيسة في تقديم النصح واالستشارة لمجلس اإلدارة بشأن الخطط 
واالستراتيجيات الكلية الحالية والمستقبلية المتعلقة بقابلية وقدرة البنك على تحمل المخاطر واإلشراف على إنفاذ اإلدارة التنفيذية للبنك 

لهذه الخطط واالستراتيجيات وبصفة عامة فإن اللجنة تعمل على مساعدة مجلس اإلدارة في اإلشراف على كافة األنشطة والقرارات 
المتعلقة بإدارة المخاطر في البنك كاإلشراف 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, ومخاطر تقنية 
وأمن المعلومات )السيبرانية(, والمخاطر القانونية, واالستراتيجية, كما يتضمن دور اللجنة مراجعة السياسات الداخلية للبنك المتعلقة 
بالمخاطر وعرضها على مجلس اإلدارة 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.

تتكون اللجنة في دورتها الحالية من ثالثة أعضاء منهم عضوين من أعضاء مجلس اإلدارة وعضو من خارجه, وقد اجتمعت اللجنة )4( 
اجتماعات خالل عام 2021م, وأدناه السيرة الذاتية لعضو اللجنة من خارج المجلس:

األستاذ/ معاذ بن عبدالرحمن الحسيني 

يتمتع األستاذ معاذ بن عبد الرحمن الحسيني بالعديد من الخبرات من خالل عمله سابقًا بدويتشه بنك كرئيس إلدارة الحلول والمشتقات 
المالية ومخاطرها بمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وكذلك عمل في بنك ساب بقسم الخزينة بمنصب كبير مستشاري الخزينة, وهو 
الشريك المؤسس والتنفيذي لشركة إحاطة المالية, ويحمل شهادة البكالوريوس في نظم المعلومات اإلدارية مع مرتبة الشرف من جامعة 

 .FRM وشهادة مدير المخاطر المالية المعتمد ,CFA الملك فهد للبترول والمعادن, كما أنه حاصل على شهادة المحلل المالي المعتمد

وفيما يلي بيان بأعضاء اللجنة واجتماعاتها لعام 2021م:

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 البنك المركزي السعودي, ومتابعة كفاية 

وفاعلية واستقاللية قطاع االلتزام ومكافحة الجرائم المالية فيما يتعلق بتنفيذ سياسة ودليل االلتزام, ومكافحة الجرائم المالية ومراجعة 
التقارير الدورية والسنوية لكل منها 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 )5( 
اجتماعات خالل عام 2021م, وأدناه السيرة الذاتية لعضو اللجنة من خارج المجلس في الدورة الحالية:

األستاذ/ معاذ بن عبدالرحمن الحسيني

يتمتع األستاذ معاذ بن عبد الرحمن الحسيني بالعديد من الخبرات من خالل عمله سابقًا بدويتشه بنك كرئيس إلدارة الحلول والمشتقات 
يتمتع األستاذ معاذ بن عبد الرحمن الحسيني بالعديد من الخبرات من خالل عمله سابقًا بدويتشه بنك كرئيس إلدارة الحلول والمشتقات 

المالية ومخاطرها بمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وكذلك عمل في بنك ساب بقسم الخزينة بمنصب كبير مستشاري الخزينة, وهو 
الشريك المؤسس والتنفيذي لشركة إحاطة المالية, يحمل شهادة البكالوريوس في نظم المعلومات اإلدارية مع مرتبة الشرف من جامعة 

 .FRM وشهادة مدير المخاطر المالية المعتمد ,CFA الملك فهد للبترول والمعادن, كما أنه حاصل على شهادة المحلل المالي المعتمد

وفيما يلي بيان باجتماعات اللجنة وأسماء الحضور:

ه. لجنة المراجعة

تتمثل مسؤولية لجنة المراجعة في اإلشراف الفعال على قطاع المراجعة الداخلية ويشمل ذلك التأكد من فعالية القطاع وأداءه مسؤولياته 
باستقاللية وموضوعية, والتحقق من توافر الموارد البشرية , واعتماد الخطة االستراتيجية والخطة والسنوية لقطاع المراجعة الداخلية , 

ودراسة التقارير الصادرة من قطاع المراجعة ومتابعة اإلجراءات التصحيحية ومتابعة تنفيذها والتأكد من إجراء تقييم خارجي مستقل لقطاع 
المراجعة الداخلية على األقل مرة كل خمس سنوات , كما تقوم اللجنة بترشيح المراجعين الخارجيين للبنك وتحديد أتعابهم واإلشراف على 
نشاطاتهم ومراجعة خطة عملهم وتقييم أدائهم والتحقق من استقالليتهم وتعاون اإلدارة التنفيذية معهم ومناقشة مالحظاتهم ومتابعة 
التنسيق بين المراجعين الخارجيين والمراجعة الداخلية, ودراسة القوائم المالية المرحلية والسنوية والتوصية باعتمادها من مجلس اإلدارة, 
كما تقوم اللجنة بمتابعة معالجة مالحظات الجهات التنظيمية والمراجعين الخارجيين وكذلك مراجعة 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.

الصفةاالسم

تاريخ انعقاد االجتماع ورقمه

)21/01(
2021/02/22م

)21/02(
2021/05/24م

)21/03(
2021/08/25م

)21/04(
2021/11/22م

رئيساألستاذ / أحمد بن عبدالرحمن الحصان 

عضواألستاذ / هيثم بن سليمان السحيمي 

عضواألستاذ / معاذ بن عبدالرحمن الحسيني 

  حضر
x   اعتذر

الصفةاالسم

تاريخ انعقاد االجتماع ورقمه

2021/02/02م
)2021/01(

2021/03/09م
)2021/02(

2021/06/08م
)2021/03( 

2021/09/07م
)2021/04( 

2021/12/07م
)2021/05( 

رئيسالدكتور/ زياد بن عثمان الحقيل

عضواألستاذ/ سمير بن عمر باعيسى

عضواألستاذ/ معاذ بن عبدالرحمن الحسيني

  حضر
x   اعتذر
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تتكون اللجنة في دورتها الحالية من ثالثة أعضاء منهم عضو من أعضاء مجلس اإلدارة )رئيس اللجنة( وعضوين من خارجه, وفيما يلي 
السير الذاتية لألعضاء من خارج المجلس في الدورة الحالية وهم:

األستاذ/ جاسر بن عبد الكريم الجاسر.

يتمتع األستاذ جاسر بن عبدالكريم الجاسر بخبرة طويلة من خالل عمله سابقًا كنائب 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, وهو مراجع داخلي معتمد من جمعية المراجعين الداخليين ومحلل مخاطر معتمد من الجمعية االمريكية 
لإلدارة المالية, ويحمل درجة الماجستير في إدارة األعمال من جامعة كولورادو للتكنولوجيا ودرجة البكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة 

الملك سعود.

األستاذ/ محمد بن فرحان بن نادر.

يتمتع األستاذ محمد بن فرحان بن نادر بخبرات متنوعة في األعمال المصرفية ومجال االستشارات من خالل خبراته في شركات استشارية 
محلية وعالمية, وهو حاصل على الزمالة االمريكية والسعودية للمحاسبين القانونيين, ويحمل درجة الماجستير في إدارة األعمال من جامعة 

هيريوت وات البريطانية, ودرجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود.

وقد اجتمعت اللجنة )7( اجتماعات خالل عام 2021م وفيما يلي بيان بأعضاء اللجنة واجتماعاتها لعام 2021م:

الصفةاالسم

تاريخ انعقاد االجتماع ورقمه

االجتماع
األول

2021/02/01م

االجتماع
الثاني

2021/03/08م

االجتماع
الثالث

201/04/19م

االجتماع
الرابع

2021/06/06م

االجتماع 
الخامس

2021/07/28م

االجتماع 
السادس

2021/10/19م

 االجتماع
السابع

2021/12/15م

رئيس األستاذ / أديب بن محمد أبانمي

عضو األستاذ / جاسر بن عبدالكريم الجاسر

عضو األستاذ / محمد بن فرحان بن نادر 

  حضر
x   اعتذر

و. اللجنة الشرعية

يعد الغرض األساس من اللجنة الشرعية مساعدة مجلس اإلدارة في أداء مهامه ومسؤولياته في تعزيز الثقة في بيئة االلتزام باألحكام 
والمبادئ الشرعية لدى البنك, وذلك من خالل إبداء الرأي الشرعي والرقابة الشرعية على أعمال البنك بما يضمن حماية مصالح المساهمين 

وكافة أصحاب المصالح. وتمارس اللجنة مهامها باستقاللية لضمان عدم تعرضها ألي تأثير قد يعيقها عن إصدار قرارات شرعية موضوعية 
عند تداول المسائل المعروضة عليها وإصدار القرارات الشرعية بشأن ممارسة نشاط المصرفية اإلسالمية في سبيل تحقق رؤية البنك 

ورسالته وقيمه والتي تحافظ على هويته, وذلك وفقا لألسس ومبادئ وأحكام الشريعة اإلسالمية, وقد عمل البنك بعد صدور إطار 
الحوكمة الشرعية عن البنك المركزي السعودي في تاريخ 2020/02/13م على التوافق مع متطلبات اإلطار والذي تطلب اجراء بعض 

التعديالت على لوائح وسياسات البنك.

وترتبط اللجنة بمجلس اإلدارة بشكل مباشر وتتشكل وفق الضوابط والشروط العامة لتشكيل اللجان المعتمدة بالبنك, وتتكون اللجنة 
الشرعية من خمسة أعضاء من أهل العلم واالختصاص المتمكنين في فقه المعامالت المالية واالقتصاد, وهم: 

معالي الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع )رئيس اللجنة(

عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي السعودي, وعضو المجلس الشرعي بهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات 
المالية اإلسالمية AAOIFI. وقد حصل معاليه على البكالوريوس من كلية الشريعة بجامعة اإلمام محمد بين سعود اإلسالمية في عام 

 1377ه وحصل على الماجستير من المعهد العالي للقضاء بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية في عام 1389ه. له عدد من
المؤلفات منها:

• الورق النقدي حقيقته وتاريخه وحكمه.
• مجموع بحوث وفتاوى - 4 مجلدات.

• بحوث في االقتصاد اإلسالمي.
• رسالة في زكاة عروض التجارة.

معالي الشيخ أ.د. عبد الله بن محمد المطلق )نائب الرئيس(

عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي السعودي, ورئيس اللجنة الشرعية بالهيئة العامة للزكاة والدخل, وعضو المجلس 
الشرعي بهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية AAOIFI. وقد حصل معاليه على الدكتوراه من قسم الفقه المقارن 

بالمعهد العالي للقضاء بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية في عام 1404هـ, كما عمل رئيسًا لقسم الفقه المقارن بالمعهد العالي 
للقضاء ووكياًل للمعهد, له عدد من المؤلفات منها:

• التحقيق في جرائم األعراض.
• بيع المزاد.

• عقد التوريد.
• الصكوك.

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

أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية سابقا, والمستشار غير المتفرغ بوزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة 
واإلرشاد, وقد عمل وكيال لقسم الفقه بكلية الشريعة بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية. وقد حصل فضيلته على الماجستير 
والدكتوراه من قسم الفقه بكلية الشريعة من جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية في عام 1407هـ, له عدد من المؤلفات منها:

• القرعة ومجاالت تطبيقها في الفقه اإلسالمي.
• تحقيق كتاب تجريد العناية.

• اإلحداد أحكامه وواقع الناس فيه.
• حياة سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ )باالشتراك(.

فضيلة الشيخ د. محمد بن سعود العصيمي )عضوًا(

المشرف العام على مركز المقاصد لالستشارات االقتصادية, واألستاذ المشارك بكلية االقتصاد والعلوم اإلدارية بجامعة اإلمام محمد 
بن سعود اإلسالمية سابقا. وقد حصل فضيلته على الماجستير والدكتوراه في االقتصاد, من جامعة كولورادو- بولدر, الواليات المتحدة 

األمريكية في عام 1414هـ, له عدد من المؤلفات منها:

• كيف تعمل البنوك التجارية لغير المتخصصين.
• البطاقات اللدائنية, الجوانب االقتصادية لبطاقات الدفع المختلفة.

• ترجمة كتاب “موت النقود”, جويل كرتزمن.
• الجوانب االقتصادية للحوادث المرورية.
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فضيلة الشيخ أ. د. يوسف بن عبدالله الشبيلي )عضوًا(
أستاذ الفقه بالمعهد العالي للقضاء بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية, وعضو المجلس الشرعي بهيئة المحاسبة والمراجعة 

للمؤسسات المالية اإلسالمية AAOIFI, وقد حصل فضيلته على الماجستير والدكتوراه من قسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء 
بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية في عام 1422هـ, له عدد من المؤلفات منها:

• بطاقات االئتمان واألحكام المتعلقة بها في الفقه اإلسالمي.
• الخدمات االستثمارية في المصارف وأحكامها في الفقه اإلسالمي.

• مقاصد التشريع اإلسالمي.
• المعامالت المالية.

وقد عقد في عام 2021م, )4( اجتماعات للجنة الشرعية, وفيما يلي بيان باجتماعات اللجنة وأسماء الحضور:

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 بالشركات المساهمة المدرجة وتحديثاتها, والئحة حوكمة الشركات وتحديثاتها” بوجوب 

االفصاح عن سياسات المكافآت وآليات تحديدها, وكذا وفق ما تقرره قواعد ومبادئ ولوائح البنك المركزي السعودي 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 البنك المركزي السعودي 

ذات الصلة, والنظام األساس للبنك وتحدد معاييرها وأحكامها السياسة المتعلقة بمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة ولجانه وكبار التنفيذيين. 
وفيما يلي بيان ألهم هذه األحكام وعرض ألهم بنود آليات تحديد مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة ولجانه:

1 - األحكام العامة للمكافآت
يجب أال يزيد ما يصرف ألعضاء المجلس عن )5٪( خمسة بالمائة من األرباح الصافية, وفي جميع األحوال, يجب اال يتجاوز مجموع   1-1

ما يحصل عليه عضو مجلس اإلدارة باستثناء عضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة المراجعة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ 
خمسمائة ألف  ريال سعودي سنويًا متضمنة بدل الحضور الذي يجب اال يزيد عن خمسة االف  ريال سعودي لالجتماع الواحد, وبما 

يتوافق مع الضوابط المقررة في نظام الشركات والضوابط واإلجراءات التنظيمية لنظام الشركات, والئحة حوكمة الشركات, ومبادئ 
وتعليمات )تعاميم( البنك المركزي السعودي, وسياسات البنك ذات الصلة.

الصفةاالسم

تاريخ انعقاد االجتماع ورقمه

2021/12/29م2021/10/19م2021/06/28م2021/03/22م

484485486487

رئيسمعالي الشيخ / عبدالله بن سليمان المنيع

نائب الرئيسمعالي الشيخ أ.د. عبدالله بن محمد المطلق

عضوفضيلة الشيخ أ.د. عبدالله بن موسى العمار

عضوفضيلة الشيخ د. محمد بن سعود العصيمي

عضوفضيلة الشيخ أ.د. يوسف بن عبدالله الشبيلي

  حضر
x   اعتذر

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, ووفقًا 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 اإلدارة 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. 

2 - آليات تحديد مكافآت أعضاء المجلس ولجانه
مع مراعاة ما جاء بالقواعد العامة أعاله, وبما يتفق مع ما جاء بنظام الشركات ولوائحه كالضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة   1-2
تنفيذًا لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة, والئحة حوكمة الشركات المحدثة, وتعاميم ومبادئ البنك المركزي 

السعودي ذات الصلة, وخاصة ما يتعلق منها بالحد األدنى “والحد األقصى الذي ال يجب أن يزيد عن خمسمائة ألف ريال سعودي 
)500 ألف  ريال سعودي(”, 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 اإلدارة ولجانه بما في ذلك نفقات اإلقامة ونفقات السفر 

بالطائرات على الدرجة األولى. 
يصرف لكل عضو من أعضاء لجان المجلس )الخارجيين( من غير أعضاء مجلس اإلدارة - 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.

3 - سياسة مكافآت أعضاء اإلدارة التنفيذية وآليات تحديدها

مع مراعاة ما ينطبق عليها من القواعد والمعايير العامة أعاله, ووفق ما جاء باألنظمة واللوائح ذات الصلة والئحة حوكمة الشركات المحدثة, 
وتعاميم ومبادئ البنك المركزي السعودي, تحدد آليات تحديد مكافآت الموظفين بشكل عام وكبار التنفيذيين بشكل خاص وفق ما يصدر من 

مجلس اإلدارة من سياسات وقرارات, يراعى فيها الضوابط والمعايير ذات الصلة خاصة الواردة بالئحة لجنة الترشيح والمكافآت المعتمدة 
من الجمعية العامة والقواعد الخاصة بالمكافآت الصادرة عن البنك المركزي 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 البنك المركزي السعودي المتعلقة بالمكافآت والحوافز ومبادئ ومعايير المجلس المعني باالستقرار المالي

وفقًا لتعميم البنك المركزي السعودي رقم 391000083183 وتاريخ 1439/7/28هـ ال ينطبق تعميم البنك المركزي 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

المكافآت المتغيرةالمكافآت الثابتة 

مبلغ معينالمجموع الكلي

بدل حضور 
جلسات 
المجلس

مجموع 
بدل حضور 

جلسات 
مزايا عينيةاللجان

مكافآت 
االعمال 
الفنية 

واالداري 
واالستشارية

مكافأة 
رئيس 

المجلس 
او العضو 
المنتدب 
او امين 
السر ان 
كان احد 
نسبة االرباحالمجموعاالعضاء

مكافآت 
دورية 

خطط 
تحفيزية 
قصيرة 

خطط 
تحفيزية 
طويلة 
االجل

االسهم 
بدل المصروفاتالمجموع الكليمكافاة نهاية الخدمةالمجموعالممنوحة 

اواًل: االعضاء المستقلين

500,00012,334-170,000---420,000170,000---1320,00045,00055,000. سمير بن عمر باعيسى 

495,000-110,000---385,000110,000---2320,00045,00020,000. أحمد بن عبدالرحمن الحصان

500,000-110,000---390,000110,000---3320,00045,00025,000. زياد بن عثمان الحقيل 

700,000-300,000---400,000300,000---4320,00045,00035,000. أديب بن محمد أبانمي 

2,195,000-690,000---1,595,000690,000---1,280,000180,000135,000المجموع

ثانيًا: االعضاء غير التنفيذيين

5,000-----------5,000--1. الدكتور/ عبدالرحمن بن إبراهيم الحميد )يرحمه الّله(*

500,000-110,000---455,000110,000---2320,00045,00090,000. ناصر بن محمد السبيعي

500,000-56,666---450,00056,666---3320,00045,00085,000.فهد بن عبدالله بن دخيل

500,000-56,666---450,00056,666---4320,00045,00085,000.خالد بن عبدالعزيز المقيرن

500,000-60,000---455,00060,000---5320,00045,00090,000.خالد بن عبدالرحمن الراجحي

445,000-60,000---385,00060,000---6320,00045,00020,000.هيثم بن سليمان السحيمي 

2,450,000-343,332---2,195,000343,332---1,600,000225,000375,000المجموع

ثالثًا: االعضاء التنفيذيين

500,000-----450,00060,000---1320,00045,00085,000.عبدالعزيز بن محمد العنيزان

* انتقل الى رحمة الله بتاريخ 20/01/2021م
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2. مكافآت أعضاء لجان مجلس اإلدارة - األعضاء من خارج المجلس

اعضاء اللجان
المكافآت الثابتة 

المجموعبدل حضور جلسات)عدا بدل حضور الجلسات(

أعضاء لجنة الترشيح والمكافآت:

1110,00030,000140,000. خالد بن صالح الهذال

2110,00030,000140,000. عمرو حسني الطاهر

220,00060,000280,000المجموع

أعضاء لجنة المراجعة:

1110,00035,000145,000. جاسر بن عبدالكريم الجاسر 

2110,00035,000145,000. محمد بن فرحان بن نادر 

220,00070,000290,000المجموع

أعضاء لجنة المخاطر:

1110,00020,000130,000. معاذ بن عبدالرحمن الحسيني 

110,00020,000130,000المجموع

اعضاء لجنة االلتزام والحوكمة:

1110,00025,000135,000. معاذ بن عبدالرحمن الحسيني 

110,00025,000135,000المجموع

أعضاء الجنة الشرعية:

1120,00030,000150,000.معالي الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع

2120,00030,000150,000. معالي الشيخ أ.د. عبدالله بن محمد المطلق

3120,00095,000215,000.فضيلة الشيخ أ.د. عبدالله بن موسى العمار )*(

4120,00095,000215,000. فضيلة الشيخ د. محمد بن سعود العصيمي )*(

5120,00095,000215,000. فضيلة الشيخ أ.د. يوسف بن عبدالله الشبيلي )*(

600,000345,000945,000 المجموع

)*( بدل حضور الجلسات يشمل كذلك بدل حضور اجتماعات اللجنة التحضيرية التابعة للجنة الشرعية.

3. تفاصيل المكافآت والرواتب والبدالت والتعويضات األخرى المدفوعة لكبار التنفيذيين

اعضاء البيان
سبعة من كبار التنفيذيين بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي
بآالف الرياالت السعودية

17,553الرواتب والتعويضات 

24,214البدالت والمكافآت الدورية والسنوية

41,767اإلجمالي

آليات ووسائل تقييم أداء مجلس اإلدارة ولجانه وأعضاء كل منهم:

يعتمد مجلس اإلدارة 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 وآلية تقييم صممت خصيصًا لهذا الغرض, إذ تم موافقة لجنة الترشيح 
والمكافآت على أن تقوم األمانة العامة والحوكمة للتجهيز واإلعداد لعملية التقييم وفق النماذج واآللية المحدثة المعتمدة لذلك ,وقامت 

اللجنة باألشراف على ودراسة ومناقشة نتائج التقييم للمجلس ولجانه والوقوف على جوانب القوة والتوصية بالعمل على تعزيزها وجوانب 
الضعف والتوصية بالعمل على معالجتها , والعمل على عرض ملخص بالنتائج مع توصيات اللجنة الالزمة لمجلس اإلدارة.

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 الداخلية 

والمراجعين الخارجيين والجهات التنظيمية والرقابية 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 2021م 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 البنك
المركزي السعودي.

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 الوحدات اإلدارية بالبنك 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 الجهات الرقابية في البنك ومنها قطاع االلتزام ومجموعة إدارة المخاطر, ُ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 والرئيس التنفيذي. 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 2021م, فإن مجلس اإلدارة يرى بأن نظام الرقابة الداخلية ُصمم بشكل 
كاٍف وُنفذ بفاعلية وأنه ال يوجد ثغرات رقابية أو ضعف جوهري في أعمال البنك للعام 2021م ويأتي هذا بناًء على التأكيدات المعقولة 

لدى مجلس اإلدارة عن سالمة تصميم وفاعلية تطبيق نظام الرقابة الداخلية ,كما ترى إدارة البنك بأن نظام الرقابة الداخلية المعمول به حاليًا 
كاٍف ويعمل بشكل فعال ويتم مراقبته بصورة منتظمة, و تسعى باستمرار إلى تعزيز نظام الرقابة الداخلية , علمًا بأن أي نظام رقابة داخلية 

بغض النظر عن مدى سالمة تصميمه وفاعلية تطبيقه ال يمكن أن يوفر تأكيدًا مطلقًا.
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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 البنك المركزي السعودي على التالي:

تحتسب المبالغ الالزمة لدفع الزكاة المقررة على المساهمين, ويقوم البنك بدفع هذه المبالغ للهيئة العامة للزكاة والدخل.  .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  .4 
الجمعية العامة.

المالك الرئيسيون

 المالك الرئيسيون للبنك هم المالك الذين يمتلك كل منهم ما نسبته 5٪ فأكثر من أسهم البنك كما هو بنهاية تداول
2021/12/31م( كما يلي:

ب. جاءت نتائج التصويت على بنود الجمعية العامة كالتالي:

الموافقة على تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي المنتهي في 2020/12/31م.  .1

الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31م.  .2

الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31م.  .3

الموافقة على تعيين مراجعي حسابات البنك )شركة كي بي إم جي الفوزان وشركاه وشركة أرنست ويونغ وشركاهم( من بين   .4
المرشحين بناًء على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للبنك للربع الثاني والثالث والقوائم المالية 

السنوية للعام المالي 2021م, والربع األول من العام المالي 2022م, وتحديد أتعابهم.

الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31م.  .5

6.  الموافقة على تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي البنك بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 
2021م.

الموافقة على صرف مبلغ )3,520,000( ريال سعودي كمكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة بواقع )320( ألف ريال لكل عضو, عن العام   .7
المالي المنتهي في 2020/12/31م.

الموافقة على تعديل سياسة المسؤولية المجتمعية.  .8

الموافقة على تفويض مجلس اإلدارة بصالحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة )1( من المادة الحادية والسبعين   .9
من نظام الشركات, وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس اإلدارة المفوض أيهما أسبق, وفقًا 

للشروط الواردة في الضوابط واالجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذًا لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

الموافقة على تعديل المـادة رقم 3 من النظام األساس للبنك والمتعلقة بأغراض الشركة.  .10

الموافقة على تعديل المادة رقم 4 من النظام األساس للبنك والمتعلقة بالمشاركة واالندماج.  .11

الموافقة على تعديل المـادة رقم 5 من النظام األساس للبنك والمتعلقة بمدة الشـركة.  .12

الموافقة على تعديل المـادة رقم 6 من النظام األساس للبنك والمتعلقة بمركز الشركة.  .13

الموافقة على تعديل المـادة رقم 8 من النظام األساس للبنك والمتعلقة باالكتـتـاب.  .14

الموافقة على تعديل المـادة رقم 9 من النظام األساس للبنك والمتعلقة باألسهــم.  .15

الموافقة على تعديل المـادة رقم 10 مكرر من النظام األساس للبنك والمتعلقة بشراء أسهم الشركة والتصرف فيها.  .16

الموافقة على تعديل المـادة رقم 13 من النظام األساس للبنك والمتعلقة بزيادة رأس المــال.  .17

الموافقة على تعديل المـادة رقم 14 من النظام األساس للبنك والمتعلقة بتخفيض رأس المال.  .18

الموافقة على تعديل المـادة رقم 16 من النظام األساس للبنك والمتعلقة بعضو مجلس اإلدارة.  .19

الموافقة على تعديل المـادة رقم 17 من النظام األساس للبنك والمتعلقة بانتهاء العضوية واالحالل.  .20

الموافقة على تعديل المـادة رقم 18 من النظام األساس للبنك والمتعلقة بصالحـيات واختصاصات مجلس اإلدارة.  .21

الموافقة على تعديل المـادة رقم 19 من النظام األساس للبنك والمتعلقة بلجان المجلس ولجنة المراجعة.  .22

الموافقة على تعديل المـادة رقم 20 من النظام األساس للبنك والمتعلقة بالمكافـــآت.  .23

الموافقة على تعديل المـادة رقم 21 من النظام األساس للبنك والمتعلقة برئيس المجلس ونائبه والعضو المنتدب وأمين السر.  .24

الموافقة على تعديل المـادة رقم 22 من النظام األساس للبنك والمتعلقة باالجتماعــات.  .25

الموافقة على تعديل المـادة رقم 23 من النظام األساس للبنك والمتعلقة بنصاب االجتماعات.  .26

الموافقة على تعديل المـادة رقم 24 من النظام األساس للبنك والمتعلقة بقرارات المجلس.  .27

الموافقة على تعديل المـادة رقم 25 من النظام األساس للبنك.  .28

الموافقة على تعديل المـادة رقم 26 من النظام األساس للبنك والمتعلقة بالجمعية التأسيسية.  .29

الموافقة على تعديل المـادة رقم 27 من النظام األساس للبنك والمتعلقة بالجمعية العـامة العاديــة.  .30

الجمعيات العامة المنعقدة خالل العام 2021م

عقد بنك البالد جمعية عامة غير عادية لمساهميه خالل العام المالي 2021م, وهي الجمعية العامة غيرالعادية الحادية عشر بتاريخ 29 شعبان 
1442هـ الموافق 11 ابريل 2021م:

أ . سجل حضور أعضاء مجلس اإلدارة ورؤساء اللجان الجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة خالل العام 2021م

تم عقد اجتماع الجمعية عن طريق وسائل التقنية الحديثة, وكان الحضور من أعضاء مجلس اإلدارة على النحو اآلتي:

النسبة )%( اسم المساهمم

19.34شركة محمد إبراهيم السبيعي وأوالده1

11.14شركة عبد الله إبراهيم السبيعي االستثمارية2

9.12خـالد عبد الرحمن صالح الراجحي3

6.66عبد الرحمن عبد العزيز صالح الراجحي4

سجل الحضوراالسمم

األستاذ / ناصر بن محمد السبيعي )رئيس مجلس اإلدارة(1

األستاذ / فهـد بـن عـبـدالله بـن دخـيـل )نائب رئيس مجلس اإلدارة(2

األستاذ / خالد بن عبدالعزيز المقيرن 3

األستاذ / خالد بن عبدالرحمن الراجحي 4

األستاذ / أحمـد بـن عـبـدالـرحمن الحصان 5

األستاذ / سمير بن عمر باعيسى 6

الدكتور / زياد بن عثمان الحقيل 7

األستاذ / عبدالعزيز بن محمد العنيزان8

األستاذ / أديب بن محمد أبانمي 9

األستاذ / هيثم بن سليمان السحيمي 10
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الموافقة على تعديل المـادة رقم 28 من النظام األساس للبنك والمتعلقة بالجمعية العامة غير العـاديــة.  .31

الموافقة على تعديل المـادة رقم 29 من النظام األساس للبنك والمتعلقة بانعقاد الجمعيات العامة للمساهميـن.  .32

الموافقة على تعديل المـادة رقم 30 من النظام األساس للبنك والمتعلقة بطريقــة الحضـــور.  .33

الموافقة على تعديل المـادة رقم 34 من النظام األساس للبنك والمتعلقة بالقــــرارات.  .34

الموافقة على تعديل المـادة رقم 40 من النظام األساس للبنك والمتعلقة بالوثائق المالية.  .35

الموافقة على تعديل المـادة رقم 41 من النظام األساس للبنك والمتعلقة بتوزيع األربــاح.  .36

الموافقة على تعديل المـادة رقم 44 من النظام األساس للبنك والمتعلقة بخسائر الشركـة.  .37

الموافقة على تعديل المـادة رقم 45 من النظام األساس للبنك والمتعلقة بآليات تصفية الشركة.  .38

الموافقة على تعديل المـادة رقم 46 من النظام األساس للبنك والمتعلقة بنظام الشـركات واألنظمة ذات الصلة.  .39

الموافقة على تعديل المـادة رقم 47 من النظام األساس للبنك والمتعلقة بإيداع النظام األساس.  .40

مدونة مبادئ وقواعد السلوك المهني واألخالقي

تشكل مبادئ وقواعد 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 كالبنك المركزي السعودي وهيئة السوق 
المالية, كما عزز هذه السمعة اخالص والتزام وتفاني جميع منسوبي البنك لخدمة عمالئه وضمان تقديم أفضل خدمة مصرفية ممكنة لهم 

وفق أرقي مستوى مهني واخالقي.

فتشّكل كل من الثقة والمسئولية واألمانة واالحترام عناصر جوهرية وركائز أساسية لهذه السمعة ومصدر أساس للقيمة التي يوفرها البنك 
لعمالئه وااللتزامات التي وضعها على نفسه تجاه اصحاب المصالح المتعددين, للمحافظة على قيم ومبادئ البنك, مما يوجب على جميع 
الموظفين دون استثناء أداء عملهم ومهامهم بطريقة تعكس صورة حسنة للبنك وموظفيه وتضمن الحفاظ على سمعة البنك وتجنيبه أية 

أضرار أو مخاطر ناجمة عن أي تصرف غير سوي داخل البنك وخارجه, سواء داخل المملكة العربية السعودية وخارجها, إذ يتوجب على جميع 
الموظفين أن يعاملوا اآلخرين بكرامة واحترام وأن يتحملوا مسؤولية أعمالهم ويتصرفوا وفقًا للقوانين واألنظمة نصًا وروحًا, وأن يكونوا 

منفتحين وصادقين وصريحين من أجل اتخاذ قرارات عالية المستوى مستندة إلى الحقائق.

النتائج التشغيلية

حقق بنك البالد صافي ربح بعد خصم الزكاة للعام 2021م مبلغ بنحو 1,687 مليون  ريال سعودي مقارنة بصافي ربح بنحو 1,349 مليون  
ريال سعودي للفترة المماثلة من العام السابق 2020م بنسبة ارتفاع قدرها 25%.

كما حقق البنك قبل خصم الزكاة صافي ربح خالل هذا العام 2021م بنحو 1,880 مليون  ريال سعودي مقارنة بصافي ربح بنحو 1,502 
مليون  ريال سعودي للفترة المماثلة من العام السابق 2020م وبارتفاع قدره 378 مليون  ريال سعودي بنسبة %25, ويعود سبب االرتفاع 

الى الزيادة في اجمالي دخل العمليات بنسبة %8 نتيجة الرتفاع صافي الدخل من الموجودات االستثمارية والتمويلية بنسبة %6 لتصل 
إلى 3,489 مليون  ريال سعودي. في المقابل, انخفاض اجمالي مصاريف العمليات بنسبة %2 لتبلغ 2,704 مليون وذلك نتيجة النخفاض 

مخصص خسائر ائتمانية متوقعة.

صافي الدخل العائد لمساهمي البنك للسنوات الخمس الماضية قبل خصم الزكاة )بماليين الرياالت( 
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)بماليين الرياالت السعودية( 
المركز المالي

الموجودات 

بلغت موجودات البنك بنهاية عام 2021م مبلغ 110,854 مليون ريال سعودي مقارنة بمبلغ 95,754 مليون ريال سعودي للعام السابق 
2020م أي ارتفع بمبلغ 15,100 مليون ريال سعودي وبنسبة %16 عن العام الماضي ويرجع سبب االرتفاع في الموجودات نتيجة االرتفاع 

في التمويل واالستثمارات للبنك.
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 تكوين الموجودات )بماليين الرياالت السعودية(
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صافي التمويل واالستثمار

حقق صافي محفظة التمويل ارتفاعًا بنحو 12,818 مليون ريـال سعودي وبنسبة %18.3 لتصل إلى نحو 82,933 مليون ريـال بنهاية 
ديسمبر 2021م, كما حققت محفظة االستثمارات ارتفاعا بنحو 2,209 مليون ريـال وبنسبة %14.8 لتصل إلى نحو 17,092 مليون ريـال.

ودائع العمالء

بلغ ارتفاع ودائع العمالء نحو 9,558 مليون ريـال بنسبة ٪ 13.4لتصل إلى نحو 81,110 مليون ريـال بنهاية 2021م مقارنة ب 71,553 مليون 
ريال بنهاية 2020م.
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حقوق الملكية

سجل إجمالي حقوق الملكية ارتفاعًا بنحو 1,239 مليون ريـال بنسبة %11.5 ليصل إلى نحو 11,980مليون ريـال بنهاية ديسمبر 2021م 
مقابل 10,741 مليون ريـال بنهاية ديسمبر 2020م, 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 2021م نسبة %18.74. وحقق البنك بعد خصم الزكاة 
عائدًا على متوسط الموجودات بلغ %1.63 في حين بلغ العائد على متوسط حقوق المساهمين %14.85 وبلغت ربحية السهم 2.26 ريال 

للسهم الواحد.

مقارنات مالية

فيما يلي تحليل ألهم بنود قائمة المركز المالي الموحدة:

2017م2018م2019م2020م2021م)بماليين الرياالت السعودية(

17,09214,88410,9886,4665,140االستثمارات, صافي

82,93370,11559,29150,58843,447التمويل, صافي

110,85495,75486,00373,63663,208إجمالي الموجودات

81,11071,55367,10657,17647,783ودائع العمالء

98,87485,01376,57865,80355,619إجمالي المطلوبات

11,98010,7419,4267,8337,589إجمالي حقوق الملكية

نسبة التغيرالتغيرات2020م2021م)بماليين الرياالت السعودية(

14.8%17,09214,8842,208االستثمارات, صافي

18.3%82,93370,11512,818التمويل, صافي

15.8%110,85495,75415,100إجمالي الموجودات

13.4%81,11071,5539,557ودائع العمالء

16.3%98,87485,01313,861إجمالي المطلوبات

11.5%11,98010,7411,239إجمالي حقوق الملكية

تكوين حقوق المساهمين )بماليين الرياالت السعودية(

إجمالي حقوق المساهمين للسنوات الخمس الماضية )بماليين الرياالت(
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فيما يلي تحليل ألهم بنود قائمة الدخل الموحدة:

2017م2018م2019م2020م2021م)بماليين الرياالت السعودية(

3,4893,2932,8242,1641,739صافي الدخل من الموجودات االستثمارية والتمويلية

731627677843834دخل أتعاب وعموالت, صافي

313362314316310مكاسب تحويل عمالت أجنبية, صافي

4,5844,2623,9453,4162,960إجمالي دخل العمليات

570695543490379مخصص خسائر ائتمانية متوقعة, صافي

2,7042,7602,5592,3062,023إجمالي مصاريف العمليات

1,8801,5021,3871,111936صافي دخل السنة قبل الزكاة

-194153143498الزكاة للسنة

1,6871,3491,244613936صافي دخل السنة

العائد الى:

1,6871,3491,244613942مساهمي البنك

)6(----الحصة غير المسيطرة عليها

1,6871,3491,244613936صافي الدخل للسنة

نسبة التغيرالتغيرات2020م2021م)بماليين الرياالت السعودية(

6%3,4893,293196صافي الدخل من الموجودات االستثمارية والتمويلية

17%731627104دخل أتعاب وعموالت, صافي 

)14%()49(313362مكاسب تحويل عمالت أجنبية, صافي

8%4,5844,262322إجمالي دخل العمليات

)18%()125(570695مخصص خسائر ائتمانية متوقعة, صافي

)2%()56(2,7042,760إجمالي مصاريف العمليات

25%1,8801,502378صافي دخل السنة قبل الزكاة

26%19415341الزكاة للسنة

25%1,6871,349338صافي دخل السنة 

المعايير المحاسبية المطبقة

تم إعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة كما في وللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 و31 ديسمبر 2020, على التوالي وفًقا 
للمعايير الدولية للتقرير المالي, والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين ونظام مراقبة البنوك 

ونظام الشركات في المملكة العربية السعودية.

مجموعات وقطاعات االعمال واألنشطة الرئيسة للبنك وشركاته التابعة: 

يمارس البنك بشركاته التابعة األنشطة الرئيسة التالية: 

يشمل الخدمات والمنتجات المقدمة لألفراد كالودائع وتمويل األفراد والحواالت  قطاع األفراد: 
وصرف العمالت األجنبية.

يشمل الخدمات والمنتجات المقدمة لعمالء الشركات, بما في ذلك الودائع  قطاع الشركات: 
والتمويل والخدمات التجارية.

يشمل سوق المال وخدمات الخزينة. قطاع الخزينة: 

يشمل خدمات إدارة االستثمار وأنشطة إدارة األصول المرتبطة بخدمات التداول واإلدارة والترتيب  قطاع خدمات االستثمار والوساطة: 
والمشورة وحفظ األوراق المالية.
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االستثمارات االستراتيجيةبيان تأثير األنشطة الرئيسة في حجم أعمال البنك وإسهامه في اجمالي االيرادات على النحو التالي:

ملخص للنتائج المالية لبنك البالد وشركاته التابعة )المجموعة( كما في 31 ديسمبر 2021م:    التحليل الجغرافي إليرادات البنك والشركات التابعة والتحليل إلجمالي اإليرادات حسب المناطق: 

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:

2021
النسبةإيرادات النشاطبآالف الرياالت السعودية

64%2,922,221قطاع األفراد

17%781,802قطاع الشركات

14%641,189قطاع الخزينة

5%238,738قطاع خدمات االستثمار والوساطة

100%4,583,950اإلجمالي

اإلجماليالشرقيةالغربيةالوسطى)بماليين الرياالت السعودية(

2,7181,0767904,584إجمالي اإليرادات لعام 2021م

تاريخ أسم الشركة
الدولة المحل رأس المالالنشاط الرئيسيالتأسيس

الرئيس لعملياتها
الدولة محل 

التأسيس
نسبة 

الملكية

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 

السعودية
100%

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 

السعودية
100%

تاريخ أسم الشركة
رأس المالالنشاط الرئيسيالتأسيس

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

75 مليون 
ريال 

سعودي

الرياض, 
المملكة 
العربية 

السعودية

المملكة 
العربية 

السعودية
18.75%

2021م
قطاع الخزينةقطاع الشركاتقطاع األفرادبآالف الرياالت السعودية

قطاع خدمات 
االستثمار 
والوساطة

اإلجمالي

50,918,04038,374,06920,355,0341,206,561110,853,704إجمالي الموجودات

58,258,73219,122,99721,063,801428,08498,873,614إجمالي المطلوبات

صافي الدخل من الموجودات االستثمارية 
2,278,684715,461483,09012,2593,489,494والتمويلية

643,53766,341158,099226,4791,094,456دخل أتعاب وعموالت وأخرى, صافي

2,922,221781,802641,189238,7384,583,950إجمالي دخل العمليات

5,731569,669)5,787(149,847419,878مخصص خسائر ائتمانية متوقعة, صافي

221,90149,2732,6142,666276,454االستهالك واإلطفاء

1,864,315651,29468,946119,1982,703,753إجمالي مصاريف العمليات

1,057,906130,508572,243119,5401,880,197صافي 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 2021 م, 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 البنك المركزي السعودي:

المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

اإلفصاح النوعي

حرص البنك خالل عام 2021م على استكمال سياسته التوسعية في هذا القطاع, اسهاما وتنفيذا لرؤية المملكة 2030 وتلبية الحتياجات 
هذا القطاع من الناحية المصرفية من خالل تقديم برامج تمويلية متميزة وحلول مصرفية مبتكرة ومتخصصة موجهة للعديد من القطاعات 

الحكومية والخاصة. بناء على ذلك, تم زيادة مساهمة البنك في برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة و المتوسطه “كفالة” والحصول 
على مراكز متقدمة لدى )بوابة التمويل( التابعة لهيئة المنشآت الصغيره والمتوسطه و متناهية الصغر “منشآت”, والتي 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, باإلضافة الى دعم األنشطة المستهدفة ضمن برامج رؤية المملكة 2030. 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

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

يسعى البنك لتفادي تكرار هذه الغرامات وذلك باعتماد السياسات وتخصيص الموارد الالزمة وبما يتوافق مع تعليمات الجهات 
اإلشرافية والتنظيمية

موضوع المخالفة

عام 2021م

موضوع المخالفة

عام 2020م

 عدد
 القرارات
الجزائية

 إجمالي مبلغ
 الغرامات

 المالية بالريال
السعودي

 عدد
 القرارات
الجزائية

 إجمالي مبلغ
 الغرامات

 المالية بالريال
السعودي

مخالفة بنك البالد تعليمات البنك 
 مخالفات تعليمات البنك المركزي4245,000المركزي

141,591,000السعودي اإلشرافية

مخالفات تعليمات البنك المركزي 
 مخالفات تعليمات البنك المركزي21,584,800السعودي الخاصة بحماية العمالء

32,007,800السعودي الخاصة بحماية العمالء

مخالفة توريد أوراق عملة مزيفة 
745,000الى البنك المركزي

 مخالفات تعليمات البنك المركزي
 السعودي الخاصة ببذل العناية

الواجبة
--

 مخالفة بنك البالد تعليمات
1504,000طلب البيانات

 مخالفات تعليمات البنك المركزي
 السعودي الخاصة ببذل بمستوى
 أداء أجهزة الصرف اآللي وأجهزة

نقاط البيع

--

مخالفة بنك البالد تعليمات مكافحة 
1365,000غسل األموال وتمويل االرهاب

 مخالفات تعليمات البنك المركزي
 السعودي الخاصة ببذل العناية

 الواجبة في مكافحة غسل االموال
وتمويل االرهاب

1400,000 118,000مخالفة بنك البالد تعليمات الفحص

مخالفة بنك البالد تعليمات 
1100,000اإلجراءات المالية األمنية

183,998,800االجمالي172,861,800االجمالي

بيان الغرامات مجموع مبلغ الغرامات
بالريال السعودي عدد الغرامات الجهات اإلشرافية

زيادة نسبة البناء في الموقع عن الحد المسموح به + عدم 
توفر مسار الدخول والخروج + نقص ارتداد +ملصقات  237,000.00 31 مخالفات الصراف االلي 

لعام 1442ھ

لوحات مخالفة )فالق( 33,000.00 66 مخالفات فروع انجاز 
لعام 1442ھ

لوحات مخالفة )فالق( 6,000.00 3 مخالفات فروع البالد 
لعام 1442ھ

عدم توفر رخصة تشغيل للفرع بسبب عدم توفر رخصة بناء 
للموقع 34,250.00 1 مخالفة فرع البالد 

- 310,250.00 101 اإلجمالي

)المبالغ بماليين الرياالت السعودية - 2021م(

اجماليمتوسطةصغيرةمتناهية الصغرالتفاصيل 

10,66511,729  943 121 التسهيالت المباشرة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

التسهيالت غير المباشرة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية 
1,0951,933 225 613 الصغر )القيمة األسمية(

التسهيالت المباشرة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر 
%13.71%12.46%1.10%0.14نسبة إلى اجمالي التسهيالت المباشرة

التسهيالت غير المباشرة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية 
%19.57%11.08%2.28%6.21الصغر نسبة إلى اجمالي التسهيالت غير المباشرة

عدد التسهيالت المباشرة وغير المباشرة

 9522782141,444عدد العمالء للتسهيالت المباشرة وغير المباشرة

عدد عمالء التسهيالت المباشرة وغير المباشرة والمضمونة عن طريق 
 370 75 194 101برنامج كفالة

اجمالي التسهيالت المباشرة وغير المباشرة والمضمونة عن طريق 
 1,026 582 385 59برنامج كفالة

 )المبالغ بماليين الرياالت السعودية - 2020م(

اجماليمتوسطةصغيرةمتناهية الصغرالتفاصيل 

331,3058,91210,250التسهيالت المباشرة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

التسهيالت غير المباشرة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية 
5182559841,757الصغر )القيمة األسمية(

التسهيالت المباشرة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر 
%14.23%12.37%1.81%0.05نسبة إلى اجمالي التسهيالت المباشرة

التسهيالت غير المباشرة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية 
%23.86%13.37%3.46%7.03الصغر نسبة إلى اجمالي التسهيالت غير المباشرة

عدد التسهيالت المباشرة وغير المباشرة

7672672331,267عدد العمالء للتسهيالت المباشرة وغير المباشرة

عدد عمالء التسهيالت المباشرة وغير المباشرة والمضمونة عن طريق 
1913747203برنامج كفالة

اجمالي التسهيالت المباشرة وغير المباشرة والمضمونة عن طريق 
22304385711برنامج كفالة
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التمويل والصكوك المصدرة

يقوم البنك في سياق تعامالته الطبيعية بتبادل التمويل مع البنوك والبنك المركزي السعودي.

بتاريخ 30 أغسطس 2016, أصدر البنك 2,000 شھادة صكوك الشريحة الثانية )صكوك( بمبلغ مليون ريال سعودي لكل صك, تستحق الدفع 
بشكل ربع سنوي وذلك في 28 فبراير و30 مايو و30 اغسطس و30 نوفمبر من كل سنة حتى تاريخ 30 اغسطس 2026, وھو التاريخ الذي 

تستحق فيه هذه الصكوك. خالل السنة, مارس البنك خيار الشراء على صكوكه السابقة واسترجع صكوًكا بقيمة 1,061 مليون ريال سعودي. 
تمت الموافقة على هذه الترتيبات من قبل الجهات الرقابية ومجلس إدارة البنك.

في 15 أبريل 2021, أصدر البنك 3000 شهادة صكوك الشريحة الثانية )الصكوك( بقيمة 1 مليون ريال سعودي لكل منها, وتستحق الدفع 
كل ثالثة أشهر حتى 15 أبريل 2031. يحق للبنك ممارسة خيار االسترداد في 15 أبريل 2026 أو بعد ھذا التاريخ وفًقا للشروط المذكورة في 
نشرة اإلصدار ذات الصلة. إن توزيعات األرباح المتوقعة للصكوك هي سعر األساس لثالثة أشهر باإلضافة إلى هامش ربح بنسبة 1.65%.

كما تضمن اإلصدار خياًرا لحاملي الصكوك البالغة 2 مليار ريال سعودي )استحقاق 2026( التي سبق إصدارها من قبل البنك )“الصكوك 
السابقة”( الستبدال استثماراتهم في الصكوك السابقة باستثمار في صكوك الشريحة الثانية الجديدة, مع مراعاة الشروط واألحكام الخاصة 

بالصكوك. مارس بعض حاملي الصكوك التي تبلغ قيمتها الدفترية 939 مليون ريال سعودي خيار االستبدال واكتتبوا في االستثمار في 
صكوك الشريحة الثانية الجديدة.

ربحية السهم

تم احتساب ربحية السهم األساسية والمخفضة للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2021 و2020 بقسمة صافي الدخل للسنة العائدة 
لحاملي األسهم على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة في 2021: 746 مليون سهم )2020: 746 مليون سهم( القائمة 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 البنك المركزي 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 البنك المركزي السعودي, بإبرام اتفاقية مع طرف ثالث محايد لالحتفاظ باألسهم المعنية في البرنامج 
باإلضافة للمزايا المستحقة لهذه االسهم..

المميزات الهامة للبرنامج هي كما يلي:

المعامالت مع األطراف ذوي العالقة: 

تقوم المجموعة خالل دورة أعمالها العادية بإجراء معامالت مع األطراف ذات العالقة. تخضع المعامالت مع األطراف ذات العالقة للحدود 
المنصوص عليها في نظام مراقبة البنوك والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي السعودي وفيما يلي بيان طبيعة وأرصدة المعامالت مع 

األطراف ذات العالقة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية(:

طبيعة وأرصدة تلك المعامالت للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م هي كما يلي:

 أ- أرصدة أعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة وكبار المساهمين اآلخرين والشركات المنتسبة لهم وأخرى:

ب- صناديق المجموعة االستثمارية

يمثل هذا البند األرصدة القائمة لدى الصناديق اإلستثمارية للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2021م:

ج-اإليرادات والمصاريف

فيما يلي تحليل باإليرادات والمصاريف المتعلقة بالمعامالت مع األطراف ذات العالقة والمدرجة في قائمة الدخل الموحدة للسنة المنتهية 
في 31 ديسمبر 2021م:

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

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.

يتم منح هذه األسهم فقط بموجب ظروف الخدمة وغير مرتبطة بظروف السوق.

من يناير 2022م الى ديسمبر 2024متاريخ االستحقاق 

1,709,132عدد األسهم الممنوحة بتاريخ المنح

3 سنواتفترة االستحقاق

أسهمطريقة السداد

معدل السعر SAR 29.51سعر السهم بتاريخ المنح )بالريال السعودي(

2021م

بآالف الرياالت السعوديةالتفاصيل 

4,214,721تمويل*

3,985,665تمويل**

117,861تعهدات والتزامات محتملة

72,948ودائع

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 طبقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية ولوائح هيئة    **

السوق المالية والبنك السعودي المركزي.  

2021م

بآالف الرياالت السعوديةالتفاصيل 

21,367ودائع العمالء

373,842استثمارات - وحدات

2021م

بآالف الرياالت السعوديةالتفاصيل 

152,992اإليرادات

14,016المصاريف 

2021م

بآالف الرياالت السعوديةالتفاصيل 

112,045مزايا موظفين 
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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 أو الشركات التابعة للبنك والتي تمت خالل عام 2021م 

الطرف ذو العالقة#

العضو/ الشخص صاحب 
المصلحة المباشرة أو 

نوع/ طبيعة العالقة أو التعارضالسببغير المباشرة
مبلغ 
تاريخ العقدالعقد

أ. عبدالرحمن صالح 1
الراجحي 

أ. خالد بن عبدالرحمن 
الراجحي

)والد( عضو مجلس 
إدارة بنك البالد

عقد ايجار مركز انجاز - 
محافظة الخفجي, عائد 

ملكيته للسيد/ عبدالرحمن بن 
صالح الراجحي

 150,000
ريال

من 
2010/04/11م

إلى 
2024/04/10م

أ. عبدالرحمن عبدالعزيز 2
الراجحي 

أ. عبدالرحمن عبدالعزيز 
الراجحي 

من كبار المساهمين 
في بنك البالد 

عقد ايجار مركز انجاز الرئيسي 
- مدينة ينبع, عائد ملكيته 

للسيد/ عبدالرحمن بن 
عبدالعزيز بن صالح الراجحي

 180,000
ريال

من 
2010/08/09م

إلى 
2025/08/08م

أ. عبدالرحمن عبدالعزيز 3
الراجحي 

أ. عبدالرحمن عبدالعزيز 
الراجحي 

من كبار المساهمين 
في بنك البالد 

عقد ايجار فرع البالد الخبيب 
- مدينة بريدة, عائدة ملكيته 

للسيد/ عبدالرحمن بن 
عبدالعزيز بن صالح الراجحي

 400,000
ريال

من 
2005/06/01م

إلى 
2025/05/31م

4
شركة محمد إبراهيم 

السبيعي وأوالده 
)ماسك(

أ. ناصر بن محمد 
السبيعي

نائب رئيس مجلس 
إدارة بنك البالد

عضو مجلس إدارة 
شركة )ماسك(

عقد ايجار موقع صراف 
آلي- مدينة الرياض عائد 

ملكيته لشركة محمد إبراهيم 
السبيعي وأوالده )ماسك(

 25,000
ريال

من 
2019/12/01م

إلى 
2029/11/30م

شركة محمد إبراهيم 
السبيعي وأوالده 

)ماسك(

من كبار المساهمين 
في بنك البالد

أ. خالد بن صالح الهذال

عضو لجنة الترشيحات 
والمكافآت بنك البالد

عضو مجلس إدارة 
البالد المالية

عضو مجلس إدارة 
شركة )ماسك(

شركة ماسك 5
اللوجستية

أ. ناصر بن محمد 
السبيعي 

رئيس مجلس إدارة 
بنك البالد

عضو مجلس إدارة 
شركة )ماسك(

عقد موقع صراف آلي- 
مدينة الرياض عائد استثماره 

لشركة ماسك اللوجستية. 

 60,000
ريال

من 
2018/03/18م

إلى 
2028/03/17م

أ. ناصر بن محمد شركة بيوت األرجان 6
السبيعي 

رئيس مجلس إدارة 
بنك البالد

عضو مجلس إدارة 
شركة بيوت األرجان 

عقد موقع صراف آلي - 
مدينة الجبيل عائد ملكيته 

لشركة بيوت األرجان

 90,000
ريال

من 
2018/08/05م

إلى 
2025/08/04م

أ. ناصر بن محمد شركة بيوت األرجان 7
السبيعي 

رئيس مجلس إدارة 
بنك البالد

عضو مجلس إدارة 
شركة بيوت األرجان 

عقد موقع صراف آلي - 
مدينة الجبيل عائد ملكيته 

لشركة بيوت األرجان

 80,000
ريال

من 
2018/09/01م

إلى 
2025/08/31م

أ. ناصر بن محمد شركة بيوت األرجان 8
السبيعي

رئيس مجلس إدارة 
بنك البالد

عضو مجلس إدارة 
شركة بيوت األرجان 

عقد موقع صراف آلي - 
مدينة الجبيل عائد ملكيته 

لشركة بيوت األرجان

 80,000
ريال

من 
2018/09/01م

إلى 
2025/08/31م

الطرف ذو العالقة#

العضو/ الشخص صاحب 
المصلحة المباشرة أو 

نوع/ طبيعة العالقة أو التعارضالسببغير المباشرة
مبلغ 
تاريخ العقدالعقد

9
شركة محمد إبراهيم 

السبيعي وأوالده 
)ماسك(

أ. ناصر بن محمد 
السبيعي

رئيس مجلس إدارة 
بنك البالد عضو 

مجلس إدارة شركة 
)ماسك(

عقد ايجار مركز انجاز فرع 
الخالدية الجنوبية - مدينة 

الدمام, عائد ملكيته لشركة 
محمد بن إبراهيم السبيعي 

وأوالده

 174,790
ريال

من 
2016/12/05م

إلى 
2026/12/04م

شركة محمد إبراهيم 
السبيعي وأوالده 

)ماسك(

من كبار المساهمين 
في بنك البالد

أ. خالد بن صالح الهذال

عضو لجنة الترشيحات 
والمكافآت بنك البالد

عضو مجلس إدارة 
البالد المالية

عضو مجلس إدارة 
شركة )ماسك(

10
شركة محمد إبراهيم 

السبيعي وأوالده 
)ماسك(

أ. ناصر بن محمد 
السبيعي

رئيس مجلس إدارة 
بنك البالد

عضو مجلس إدارة 
شركة )ماسك(

  100,000
ريال

من 
2015/07/03م

إلى 
2025/07/02م

شركة محمد إبراهيم 
السبيعي وأوالده 

)ماسك(

من كبار المساهمين 
في بنك البالد

أ. خالد بن صالح الهذال

عضو لجنة الترشيحات 
والمكافآت بنك البالد

عضو مجلس إدارة 
البالد المالية

عضو مجلس إدارة 
شركة )ماسك(

11
شركة محمد إبراهيم 

السبيعي وأوالده 
)ماسك(

أ. ناصر بن محمد 
السبيعي

رئيس مجلس إدارة 
بنك البالد

عضو مجلس إدارة 
شركة )ماسك(

عقد ايجار مركز انجاز الصناعية 
الثانية - مدينة الرياض, عائد 

ملكيته لشركة محمد بن 
إبراهيم السبيعي وأوالده

 472,000
ريال

من 
2016/11/15م

إلى 
2026/11/14م

شركة محمد إبراهيم 
السبيعي وأوالده 

)ماسك(

من كبار المساهمين 
في بنك البالد

أ. خالد بن صالح الهذال

عضو لجنة الترشيحات 
والمكافآت بنك البالد 

/ عضو مجلس إدارة 
البالد المالية

عضو مجلس إدارة 
شركة )ماسك(
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الطرف ذو العالقة#

العضو/ الشخص صاحب 
المصلحة المباشرة أو 

تاريخ العقدمبلغ العقدنوع/ طبيعة العالقة أو التعارضالسببغير المباشرة

شركة كنان الدولية 12
أ. عبدالله العريفي للتطوير العقاري

بصفته عضو مجلس 
إدارة شركة كنان 

الدولية - ممثاًل لبنك 
البالد - نائب الرئيس 

التنفيذي للمخاطر 

عقد ايجار فرع البالد الدانه 
مول 729

 -اول ثالث سنوات 
133,504

-ثاني ثالث سنوات 
 146,020

-االربع سنوات الخيرة 
158,536

 133,504
ريال

من 
2019/01/01م

إلى 
2028/12/31م

شركة الرياض 13
للتعمير

أ. ناصر بن محمد 
السبيعي

رئيس مجلس إدارة 
بنك البالد - صلة 

قرابة )أب( مع أ. ماجد 
بن ناصر السبيعي 
عضو مجلس إدارة 

أسعار اتفاقية مزاد سياراتشركة الرياض للتعمير
افرادية

من 
2020/04/05م

إلى 
2022/04/04م

أ. خالد بن صالح الهذال

عضو لجنة الترشيحات 
والمكافآت بنك البالد 

/ عضو مجلس إدارة 
البالد المالية

شركة الرياض 14
للتعمير

أ. ناصر بن محمد 
السبيعي

رئيس مجلس إدارة 
بنك البالد - صلة 

قرابة )أب( مع أ. ماجد 
بن ناصر السبيعي 
عضو مجلس إدارة 

أسعار خدمات نقل اموال وعدهاشركة الرياض للتعمير
افرادية

من 
2019/12/28م 

الى 
2020/12/27م

أ. خالد بن صالح الهذال

عضو لجنة الترشيحات 
والمكافآت بنك البالد 

/ عضو مجلس إدارة 
البالد المالية

15
الشركة السعودية 
لخدمات السيارات 

والمعدات )ساسكو(

أ. ناصر بن محمد 
السبيعي

رئيس مجلس إدارة 
بنك البالد - صلة 

قرابة )أب( مع أ. ماجد 
بن ناصر السبيعي 
عضو مجلس إدارة 

شركة ساسكو

عقد إيجار موقع صراف الي 
- مدينة الطائف- عائد ملكيته 

لشركة ساسكو
65,000 ريال

من 
2021/01/01م 

الى 
2025/12/31م

شركة خالد عبدالعزيز 16
المقيرن وأوالده

أ. خالد بن عبدالعزيز 
المقيرن

عضو مجلس إدارة 
بنك البالد

عقد ايجار المكاتب رقم 
 )101,102,103,104(

المؤجرة لشركة البالد المالية, 
والواقع بطريق الملك فهد 

بمدينة الرياض )برج سمارت(, 
وتملك شركة خالد عبدالعزيز 

المقيرن وأوالده القابضة حق 
تأجير العقار.

 2,000,700
ريال

من 
2021/01/01م 

إلى 
2023/12/31م

شركة خالد عبدالعزيز 17
أ. خالد بن عبدالعزيز المقيرن وأوالده

المقيرن

عضو مجلس إدارة 
بنك البالد

عقد ايجار المكتب رقم 
)401( المؤجر لشركة البالد 
لالستثمار, والواقع بطريق 
الملك فهد بمدينة الرياض 

)برج سمارت(, وتملك شركة 
خالد عبدالعزيز المقيرن 

وأوالده القابضة حق تأجير 
العقار

 247,650
ريال

من 
2021/01/01م 

إلى 
2023/12/31م

الطرف ذو العالقة#

العضو/ الشخص صاحب 
المصلحة المباشرة أو 

تاريخ العقدمبلغ العقدنوع/ طبيعة العالقة أو التعارضالسببغير المباشرة

شركة البالد المالية شركة البالد المالية18
شركة البالد المالية 

مملوكة بالكامل لبنك 
البالد

2,500,000عقد الخدمات المساندة
من 

2017/01/01م 
ومستمر العقد

شركة البالد المالية شركة البالد المالية19
شركة البالد المالية 

مملوكة بالكامل لبنك 
البالد

إيجار مكتب داخل فرع 
التخصصي في الرياض بنك 

البالد
281,964

ال يوجد عقد 
بين البالد 

المالية وبنك 
البالد

شركة البالد المالية شركة البالد المالية20
شركة البالد المالية 

مملوكة بالكامل لبنك 
البالد

إيجار مكتب داخل فرع الريان 
151,698في الرياض- بنك البالد

ال يوجد عقد 
بين البالد 

المالية وبنك 
البالد

شركة البالد المالية شركة البالد المالية21
شركة البالد المالية 

مملوكة بالكامل لبنك 
البالد

تقديم خدمات استشارية 
لبنك البالد

رسوم خدمات استشارية 
لعام 2021م

3,855,833

من 
2021/01/01م 

الى 
2021/12/31م

أ. الجوهرة بنت فهد 22
بن دخيل 

أ. فهد بن عبدالله بن 
دخيل 

إبنة رئيس مجلس 
إدارة شركة البالد 

المالية
33,800,000عقد تمويل الهامش 

من 
2021/01/17م 

الى 
2022/01/16م

أ. الجوهرة بنت فهد 23
بن دخيل 

أ. فهد بن عبدالله بن 
دخيل 

إبنة رئيس مجلس 
إدارة شركة البالد 

المالية
19,759,932عقد تمويل الهامش 

من 
2021/04/29م 

الى 
2022/04/28م

شركة البالد المالية شركة البالد المالية24
شركة البالد المالية 

مملوكة بالكامل لبنك 
البالد

عقد إدارة محفظة بنك البالد
2,118,750 رسوم إدارية لعام 2021م 

من 
2016/10/12م
وينتهي العقد 

بخطاب من 
بنك البالد

شركة البالد المالية شركة البالد المالية25
شركة البالد المالية 

مملوكة بالكامل لبنك 
البالد

عقد إدارة حفظ صكوك بنك 
البالد

رسوم الحفظ لعام 2021م
172,500

من 
2016/08/30م 

الى 
2026/08/30م

أ. الجوهرة بنت فهد 26
بن دخيل 

أ. فهد بن عبدالله بن 
دخيل 

إبنة رئيس مجلس 
إدارة شركة البالد 

المالية
16,373,742عقد تمويل الهامش 

من 
2021/08/12م 

الى 
2022/08/11م

أ. الجوهرة بنت فهد 27
بن دخيل 

أ. فهد بن عبدالله بن 
دخيل 

إبنة رئيس مجلس 
إدارة شركة البالد 

المالية
5,990,322عقد تمويل الهامش 

من 
2021/12/20م 

الى 
2022/12/19م

لمياء بنت مشاري 28
أ.فهد بن دخيلالعنقري

زوجة رئيس مجلس 
إدارة شركة البالد 

المالية
1,729,130عقد تمويل الهامش 

من 
2021/12/22م 

الى 
2022/12/16م



بــنــــــك الــبـــــــــالد التــقريــــر الســـــنـوي 2021م

2م
02

1 
ي

نو
س

 ال
ير

قر
الت

ك
لبن

 با
ف

عري
ت

ية
يج

رات
ست

ال
ة ا

جع
مرا

ال
مة

وك
لح
ا

107 106

الطرف ذو العالقة#

العضو/ الشخص صاحب 
المصلحة المباشرة أو 

تاريخ العقدمبلغ العقدنوع/ طبيعة العالقة أو التعارضالسببغير المباشرة

عبدالله بن فهد بن 29
أ.فهد بن دخيلدخيل 

ابن رئيس مجلس 
إدارة شركة البالد 

المالية
499,909عقد تمويل الهامش 

من 
2021/12/22م 

إلى 
2022/12/16م

مستشفى الرعاية 30
التخصصية بروكير

أ. خالد بن عبدالرحمن 
الراجحي

- عضو مجلس إدارة 
بنك البالد

عقد إيجار موقع صراف الي-
20,000 ريالمدينة الرياض

من 
2020/06/01م

إلى 
2025/05/31م

شركة الرياض 31
للتعمير

أ. ناصر بن محمد 
السبيعي

رئيس مجلس إدارة 
بنك البالد - صلة 

قرابة )أب( مع أ. ماجد 
بن ناصر السبيعي 
عضو مجلس إدارة 

شركة الرياض للتعمير

عقد ايجار فرع انجاز الحراج 
174

96,900 ريال

من 
2018/02/07م 

إلى 
2023/12/04م

أ. خالد بن صالح 
الهذال

- عضو لجنة الترشيح 
والمكافآت ببنك البالد/ عضو 

مجلس إدارة البالد المالية
- عضو مجلس إدارة شركة 

الرياض للتعمير

شركة الوطنية 32
لإلسكان

أ. صالح بن عبدالله 
الحناكي

- عضو مجلس إدارة 
البالد المالية - عضو 

مجلس إدارة شركة 
الوطنية لالسكان

عقد ايجار مركز مبيعات 458 
عائدة ملكيته لشركة الوطنية 

لإلسكان

 314,000
ريال

من 
2019/09/01م 

إلى 
2022/08/31م

شركة الوطنية 33
لإلسكان

أ. صالح بن عبدالله 
الحناكي

- عضو مجلس إدارة 
البالد المالية - عضو 

مجلس إدارة شركة 
الوطنية لالسكان

عقد ايجار مركز مبيعات 
1-458 عائدة ملكيته لشركة 

الوطنية لإلسكان

 314,000
ريال

من 
2020/12/01م 

إلى 
2021/11/30م

شركة الوطنية 34
لإلسكان

أ. صالح بن عبدالله 
الحناكي

- عضو مجلس إدارة 
البالد المالية - عضو 

مجلس إدارة شركة 
الوطنية لالسكان

عقد ايجار مركز مبيعات 620 
عائدة ملكيته لشركة الوطنية 

لإلسكان

 600,000
ريال

من 
2021/08/01م 

إلى 
2022/07/31م

شركة الوطنية 35
لإلسكان

أ. صالح بن عبدالله 
الحناكي

- عضو مجلس إدارة 
البالد المالية - عضو 

مجلس إدارة شركة 
الوطنية لالسكان

عقد ايجار مركز مبيعات 928 
عائدة ملكيته لشركة الوطنية 

لإلسكان

 348,000
ريال

من 
2021/08/01م 

إلى 
2022/07/31م

شركة الوطنية 36
لإلسكان

أ. صالح بن عبدالله 
الحناكي

- عضو مجلس إدارة 
البالد المالية - عضو 

مجلس إدارة شركة 
الوطنية لالسكان

عقد ايجار مركز مبيعات 719 
عائدة ملكيته لشركة الوطنية 

لإلسكان

 420,000
ريال

من 
2021/07/01م 

إلى 
2022/06/30م

37
 DirectFN - Post

 Trade Technology
Program

أ. صالح بن سليمان 
الحبيب

- نائب الرئيس 
التنفيذي للعمليات 

ببنك البالد
727,500 اتفاقية ترخيص البرامج

ريال

من 
2021/03/26م 

إلى 
2024/03/25م

38
الشركة السعودية 
لخدمات السيارات 

والمعدات )ساسكو(

أ. ناصر بن محمد 
السبيعي

- رئيس مجلس إدارة 
بنك البالد - صلة 

قرابة )أب( مع أ. ماجد 
بن ناصر السبيعي 
عضو مجلس إدارة 

شركة ساسكو

عقد إيجار موقع صراف الي 
-مدينة الطائف - عائد ملكيته 

لشركة ساسكو 
90,000 ريال

من 
2021/01/01م

إلى 
2025/12/31م

شركة عبدالله إبراهيم 39
السبيعي العقارية

شركة عبدالله إبراهيم 
السبيعي االستثمارية 

)شركة شخص واحد(

- كبار المساهمين 
في بنك البالد

عقد ايجار فرع لبنك البالد 
- فرع العقربية 921 عائد 
ملكيته لشركة عبدالله بن 

إبراهيم السبيعي العقارية

 2,590,600
ريال

من 
2005/03/01م

إلى 
2024/11/12م

المدفوعات النظامية المستحقة

الزكاة الشرعية - قام البنك باحتساب مبلغ تقديري للزكاة المستحقة لسنة 2021م بمبلغ 194 مليون ريال )2020: 153 مليون ريال(   .1
وذلك وفقا لإلقرار الزكوي المزمع تقديمه عن عام 2021م.

المستحقات للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية والمقدرة بمبلغ 8.4 مليون ريال )2020م 8.0 مليون ريال( يتم دفعها خالل شهر   .2
يناير 2022م.

بيان قيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م:

)ماليين الرياالت السعودية(

2021مالتفاصيل 

194الزكاة الشرعية )1(

8.4المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية )2(

بنك البالد                                                                                                                                            
)بآالف الرياالت السعودية(

المسددالبيان

المستحق حتى 
نهاية الفترة 

المالية السنوية 
بيان األسبابوصف موجز لهاولم تسدد

218,110193,660الزكاة
الزكاة السنوية لعام 2020م  
مع قسط التسوية السنوي 

لعام 2021م 

الزكاة لعام 2021م تدفع في شهر إبريل 
لعام 2022م

ضريبة االستقطاع 
ضريبة االستقطاع على غير 6,5551,026على غير المقيمين 

المقميين  
ضريبة شهر ديسمبر 2021م, تدفع في 

الشهر التالي يناير  2022م  
ضريبة القيمة 

ضريبة شهر ديسمبر 2021م, تدفع في ضريبة القيمة المضافة 116,7818,723المضافة
الشهر التالي يناير 2022م 

المؤسسة 
العامة للتأمينات 

االجتماعية
اشتراكات التأمينات المسددة 93,4957,784

خالل 2021

اشتراكات التأمينات لشهر ديسمبر 
2021م , تدفع في الشهر التالي يناير 

2022م  
تكاليف تأشيرة 

تجديد رسوم اإلقامات ورسوم -2,598وجوازات
الخروج والعودة ونقل الكفالة

تجديد إقامات الموظفين األجانب ورسوم 
الخروج والعودة ونقل الكفالة

هيئة السوق 
رسوم هيئة السوق المالية باإلضافة الى رسوم هيئة السوق المالية -1,892المالية

رسوم تسجيل الموظفين لدى الهيئة
رسوم البلدية السنويةرسوم البلدية السنوية-3,403رسوم بلديات

بنك البالد
)بآالف الرياالت السعودية(

المسددالبيان

المستحق حتى 
نهاية الفترة 

المالية السنوية 
بيان األسبابوصف موجز لهاولم تسدد

الزكاة السنوية المستحقة لسنة 2021مالزكاة المسددة لسنة 2020م 8,45511,954الزكاة

الضريبة على غير المقيم في 79156الضريبة
المملكة

الضريبة على غير المقيم في المملكة 
المستحقة لشهر ديسمبر 2021م

ضريبة القيمة 
ضريبة القيمة المضافة المستحقة لشهر ضريبة القيمة المضافة30,4127,315المضافة

ديسمبر 2021م
المؤسسة 

العامة للتأمينات 
االجتماعية

اشتراكات التأمينات المسددة 5,537495
خالل 2021م

اشتراكات التأمينات المستحقة لشهر 
ديسمبر 2021م

تكاليف تأشيرات 
تجديد رسوم اإلقامات ورسوم -27وجوازات

الخروج والعودة ونقل الكفالة
تجديد إقامات الموظفين األجانب ورسوم 

الخروج والعودة ونقل الكفالة
رسوم مكتب 

رسوم رخص العمل للموظفين -143العمل
رسوم رخص العمل للموظفين األجانباألجانب

هيئة السوق 
رسوم هيئة السوق المالية باإلضافة الى رسوم هيئة السوق المالية -305المالية

رسوم تسجيل الموظفين لدى الهيئة
رسوم البلدية السنويةرسوم البلدية السنوية-10أمانة مدينة الرياض
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كفاية رأس المال

تتمثل أهداف المجموعة عند إدارة رأس المال في االلتزام بمتطلبات رأس المال الموضوعة من قبل البنك المركزي 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 البنك المركزي 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%.

تقوم المجموعة بمراقبة مدى كفاية رأس المال باستخدام النسب المقررة من قبل البنك المركزي السعودي. تراقب المجموعة كفاية رأس 
المال باستخدام النسب المقررة من قبل البنك المركزي السعودي, وبموجبها يتم قياس كفاية رأس المال بمقارنة بنود رأس المال المؤهل 

للمجموعة مع الموجودات وااللتزامات المدرجة في قائمة المركز المالي الموحدة باستخدام األرصدة المرجحة إلظهار مخاطرها النسبية.

بموجب التعميم رقم 391000029731 وتاريخ 15 ربيع األول 1439هـ )الموافق 3 ديسمبر 2017م( بشأن المدخل المرحلي والترتيبات 
االنتقالية للتوزيعات المحاسبية بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي 9, قام البنك المركزي السعودي بتوجيه البنوك بضرورة توزيع األثر 

األولي على نسبة كفاية رأس المال نتيجة تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 9 على مدى خمس سنوات.

في إطار التوجيهات المؤخرة للبنك المركزي السعودي بشأن المحاسبة والمعالجة التنظيمية إلجراءات الدعم االستثنائية المتعلقة بجائحة 
كوفيد - 19, ُيسمح للبنوك اآلن بإضافة ما يصل إلى ٪100 من مبلغ التعديل االنتقالي على الشريحة األولى من حقوق الملكية المشتركة 

لفترة قدرها عامين كاملين تتضمن عام 2020م و2021م اعتباًرا من إعداد القوائم المالية للفترة المنتهية في 31 مارس 2020م. يجب بعد 
ذلك التخلص التدريجي من المبلغ اإلضافي على أساس القسط الثابت على مدى السنوات الثالث التالية.

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

إفصاحات بازل الركيزة الثالثة

تم إعداد هذه االفصاحات بموجب متطلبات البنك المركزي السعودي بخصوص االفصاحات الكمية والنوعية المتعلقة بافصاحات بازل للركيزة 
.www.bankalbilad.com الثالثة, ولالطالع على االفصاحات يرجى زيارة موقع البنك على الرابط االتي

مراجعو الحسابات الخارجيون

في اجتماع الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 29 شعبان 1442هـ الموافق 11 ابريل 2021م, تم تعيين السادة/ مكتب كي بي ام جي 
لالستشارات المهنية, وشركة إرنست ويونغ للخدمات المهنية كمراجعي حسابات خارجيين للبنك للعام المالي 2021, أما بالنسبة للعام 

2022م, فسوف يتم تعيين مراجعي الحسابات في اجتماع الجمعية العامة المقرر عقدها في مطلع الربع الثاني لعام 2022م, 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:

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 البنك المركزي 
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. 

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:

التفاصيل
2021م

بآالف الرياالت السعودية

77,220,576بآالف الرياالت السعودية

8,018,819الموجودات المرجحة لمخاطر التشغيل

224,600الموجودات المرجحة لمخاطر السوق

85,483,995إجمالي الركيزة األولى للموجودات المرجحة المخاطر

12,051,419رأس المال األساسي

3,965,257رأس المال المساند

16,016,676إجمالي رأس المال األساسي ورأس المال المساند

نسبة كفاية رأس المال

14.10%نسبة رأس المال األساسي

18.74%نسبة رأس المال األساسي ورأس المال والمساند

النظرة المستقبليةقصير االجلطويل االجلوكالة التصنيف

مستقرةA3P-2موديز

أسباب الطلبتاريخ ملف الملكيات#

اجراءات الشركات2021/01/04م1

اجراءات الشركات2021/02/02م2

اجراءات الشركات2021/03/02م3

اجراءات الشركات2021/04/04م4

الجمعية العامة2021/04/11م5

اجراءات الشركات2021/05/03م6

اجراءات الشركات2021/06/02م7

اجراءات الشركات2021/07/04م8

اجراءات الشركات2021/08/02م9

اجراءات الشركات2021/09/02م10

اجراءات الشركات2021/10/04م11

اجراءات الشركات2021/11/02م12

اجراءات الشركات2021/12/02م13
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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 وتحديثاتها” والمبادئ الرئيسة 
للحوكمة في البنوك العاملة بالمملكة العربية السعودية التحديث األول مارس 2014م للبنك المركزي السعودي, وتحديثاتها, وما يصدر من 

تعليمات وضوابط تنظيمية أخرى وبما يتوافق مع نظام الشركات وتحديثاته ولوائحه, وسياسات ووثائقه البنك ذات الصلة.

وقد التزم البنك بتطبيق كافة بنود الئحة حوكمة الشركات سالفة الذكر باستثناء الفقرة الفرعية ب المتعلقة بـ)االفصاح عن مكافآت كبار 
التنفيذيين( من الفقرة الفرعية )4( من الفقرة )أ( من المادة )93( وما يتعلق بذلك بالفقرة ب من ذات المادة, إذ تم االلتزام جزئيا بها 

باإلفصاح عن اجمالي مكافآت كبار التنفيذيين المشار إليهم.

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 سفراء وسفيرات البنك برفع 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 -لما يلقاه قطاع البنوك والمؤسسات المالية من عون ودعم وتشجيع, والشكر موصول 
لوزارة المالية ووزارة التجارة والبنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية.

كما يقدم مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي شكرهم وتقديرهم لكافة مساهمي البنك وعمالئه على دعمهم وثقتهم الغالية. كما يشكرون 
سفراء وسفيرات البالد على جهودهم المخلصة من أجل تطوير وتحسين األداء وتحقيق أغراض البنك وأهدافه المنشودة.

 قد يحتوي هذا التقرير على بعض المعلومات أو البيانات بما في ذلك تقييم اإلدارة لخطط البنك وعملياته المستقبلية, وتوقعاته المبنية  على 
الوقائع الحالية, والتي قد تكون غير مؤكدة والمعبر عنها بكلمات مثل توقع, “نعتقد”, “خطة”, “تقدير”, “نتوقع”, “التنبؤ”, “تنوي”, “سوف”, 

“قد”, “يمكن”, “من شأنه”, “ينبغي” وما شابهها, عليه ال ينبغي االعتماد علي هذه المعلومات بمفردها التخاذ أي قرار استثماري. تجنبا للمخاطر 
والشكوك المعروفة وغير المعروفة, المترتبة على اختالف األداء الفعلي للبنك ونتائجه المالية في الفترات المقبلة اختالفا مؤثرا عن أي توقعات تم 

استنتاجها. تم االشارة إلى أهم المخاطر بالقسم الخاص بالمخاطر وغيره من أقسام بالتقرير. فوفق القوانين واألنظمة المعمول بها في المملكة 
,عليه فلن يتحمل بنك البالد وال تابعيه ومسئوليه أي مسؤولية عن أي خسارة أو ضرر محتمل نتيجة استخدام المعلومات الواردة بهذا التقرير.


