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أن نكون الخيـار األفضل في تقديم الحلول المصرفية اإلسالمية الحقيقية.

السعي من خالل المبادرة واالبتـكار لتوفير خدماتنا المصرفية على
 أسس شرعية حقيقية لتحقيق تطلعات شركائنا من عمالء

 وموظفين ومساهمين.

المبادرة واالبتكار

االهتمام والمشاركة

الثقة والمسؤولية









خالد الراجحي
األستاذ

عضو مجلس اإلدارة
عضو اللجنة التنفيذية

ناصر السبيعي
األستاذ

نائب رئيس مجلس اإلدارة
عضو اللجنة التنفيذية

عبدالرحمن الحميد
الدكتور

رئيس مجلس اإلدارة
رئيس اللجنة التنفيذية

عبدالرحمن عداس
األستاذ

عضو مجلس اإلدارة
رئيس لجنة الترشيح والمكافآت

رئيس لجنة اإللتزام والحوكمة

خالد المقيرن
األستاذ

عضو مجلس اإلدارة
عضو اللجنة التنفيذية
عضو لجنة الترشيح والمكافآت

عبدالعزيز العنيزان
األستاذ

الرئيس التنفيذي
عضو اللجنة التنفيذية

فهد القاسم
األستاذ

عضو مجلس اإلدارة
عضو لجنة المخاطر

فهد بن دخيل
األستاذ

عضو مجلس اإلدارة
عضو اللجنة التنفيذية

أحمد الحصان
األستاذ

عضو مجلس اإلدارة
رئيس لجنة المراجعة

خالد الجاسر
األستاذ

عضو مجلس اإلدارة

سعود الفايز
األستاذ

عضو مجلس اإلدارة
رئيس لجنة المخاطر عمر بابكر

المهندس

عضو مجلس اإلدارة
 عضو لجنة

الترشيح والمكافآت

و الرئيس التنفيذي
أعـــضـــــاء مجــــلس اإلدارة



الحمد لله، والصالة والسالم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد،
يسرني باسمي وباسم أعضاء مجلس اإلدارة، أن أضع بين يدي مساهمي البنك الكرام التقرير السنوي للعام 
ح المركز المالي وحقوق  ل نتائج أنشطته الرئيسة، وُيوضِّ المالي 2017م، الذي يبين األداء العام للبنك، وُيَفصِّ

المساهمين والقوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2017م.
نتائج مالية وتشغيلية  البنك من تحقيق  البالد، تمكن  الله وفضله وامتنانه ثم بجهود سفراء وسفيرات  بعون 
إيجابية ونموًا مقدرًا خالل العام الماضي المنتهي في 31 ديسمبر 2017م، وكان للسياسة المالية والنقدية 
التي تنتهجها حكومة المملكة الرشيدة الدور الرئيس في تعزيز قدرة بنك البالد، والبنوك السعودية عامة، على 
التعامل مع المخاطر والمحافظة على مستوى مالءة مالية مرتفع  المالية وزيادة قدرتها على  تمتين أوضاعها 

ومستقر.

 فخالل العام2017 م ونتيجة لألداء الجيد  والمتنامي للبنك خالل األعوام الماضية، -وفي سبيل تحقيق مجلس 
أرباح  البنك بصرف  ارباح منتظمة- قام  الحصول على  بينها حقهم في  البنك ومن  اإلدارة لمصالح مساهمي 
مرحلية عن النصف األول من العام 2017م بمبلغ اجمالي قدره 180 مليون ريال، بواقع 0.3 ريال للسهم الواحد، 
وبما يعادل  3% من القيمة األسمية للسهم، كما اوصى مجلس اإلدارة بتاريخ 2018/01/14م للجمعية العامة 
بتوزيع ارباح عن النصف الثاني من العام 2017م بمبلغ اجمالي قدره 240 مليون ريال، بواقع 0.4 ريال للسهم 
الواحد، وبما يعادل  4% من القيمة األسمية للسهم ليصبح اجمالي ما تم توزيعه على المساهمين عن العام 
القيمة  من   %7 يعادل  وبما  الواحد  للسهم  ريال   0.70 بواقع  ريال  مليون   420 وقدره  مبلغ  2017م  المالي 

األسمية للسهم.

عالوة على ما تحقق من نتائج مالية، عمل مجلس اإلدارة -في سبيل تحقيق رؤيته وأهدافه تجاه المجتمع بعناصره 
الثالثة –البيئة-والتنمية- والناس وانطالقًا من مسئوليته المجتمعية- على إيالء اهتمام خاص بهذا األمر، وذلك 
وتنميته، وسيتواصل عملنا  المجتمع  عززت من دوره في خدمة  البنك عدة مبادرات مجتمعية  تبنى  من خالل 

كمجلس إدارة في هذا المضمار تكريسًا لمسئولية البنك المجتمعية.

آيات  البنك أسمى  وكافة منسوبي  التنفيذية  واإلدارة  اإلدارة  وباسم مجلس  باسمي  أرفع  أن  أتشرف  إنني 
الشكر التقدير واالحترام لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده األمين صاحب 
السمو الملكي األمير محمد بن سلمان – حفظهما الله ورعاهما – على ما اختصا به القطاع المصرفي من دعم 
متواصل ورعاية كريمة، كما أتقدم باسمي واسم مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية بالشكر لكافة المؤسسات 
التجارة  ووزارة  المالية،  ووزارة  السعودي,  العربي  النقد  مؤسسة  الخصوص  وجه  وعلى  والخاصة،  الحكومية 
الهيئة الشرعية ولرئيس  المالية. وكذا ألصحاب المعالي والفضيلة رئيس وأعضاء  واالستثمار، وهيئة السوق 
واعضاء لجنة المراجعة، ولكافة لجان مجلس االدارة واالدارة التنفيذية، لما يبذلونه من جهود للتأكد من التزام 
البنك بالمعايير الشرعية من جانب وااللتزام بكافة األنظمة واللوائح وأعلى المعايير وأفضل التطبيقات العملية 

من جانب أخر، في كافة خدماته والعمل على تحقيق رؤية مجلس إدارة البنك.

ومساهميه في أن يكون البنك رائدًا للمصرفية اإلسالمية الحديثة، والشكر موصول لمساهمي بنك البالد 
البالد-  البنك-سفراء وسفيرات  البنك، وكذلك لمنسوبي  التي يعتز بها  الكرام على ثقتهم  وشركائه وعمالئه 
اللذين عملوا ويعلمون بجد وإخالص ومثابرة واقتدار، وكانوا ومازالوا - السبب الرئيس – بعد توفيق الله عز وجل 
لن يدخروا جهدًا في سبيل  بأنهم  الكاملة  ثقتنا  رد ونتائج طيبة، مع  البنك من نمو مطَّ – فيما حققه ويحققه 
مواصلة ذلك العمل الجاد وتحقيق التقدم المنشود، وتحقيق مزيد من النمو واالزدهار خالل هذا العام واألعوام 

التالية بإذن الله.
وختامًا اتقدم إليكم بخالص الشكر والتقدير على ثقتكم بإدارة البنك ومنسوبيه ويشرفني أن ألتقي بكم خالل 
اجتماع البنك السنوي في جمعيتكم العامة للرد على أي استفسار بخصوص ما تضمنه هذا التقرير موجه إلى 

كرئيس مجلس االدارة أو إلى أي من رؤساء لجان المجلس.
وما التوفيق إال من عند الله.

بسم الله الرحمن الرحيم

وبركاته الله  ورحمة  عليكم  والسالم 
اخوكم / عبدالرحمن بن إبراهيم الحمَيد
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بسم الله الرحمن الرحيم
تعزيز تجربة العمالء من خالل الخدمة المميزة والتحول الرقمي

إن التقنية وأمن المعلومات هما العنصران الرئيسيان في استراتيجية البنك المتعلقة بكفاءة تنفيذ التعامالت 
المصرفية وتحسين جودة خدمة العمالء، ولذلك استثمر البنك مبالغ طائلة في هذا المجال حيث تم وضع حجر 
األساس لمشروعنا المصرفي الرقمي لتحويل بنك البالد إلى بيئة عمل رقمية متكاملة تعنى بتحسين تجربة 

العميل في اتمام جميع تعامالته المصرفية لدى جميع قنوات البنك بشكل أفضل وأسرع.
المصرفي  للهاتف  اآللي  الرد  نظام  هندسة  إعادة  مثل  البديلة  القنوات  مختلف  التحسينات  شملت  كذلك   
التفاعلي من خالل إضافة وظائف وخدمات جديدة. وتطوير واتاحة منتجات التجارة اإللكترونية عبر موقع البالد نت 
ألعمال، والخاص بشريحة عمالء مصرفية الشركات وذلك توسيع نقاط التواصل مع العمالء وإضفاء السهولة 

على التعامل مع المنتجات والخدمات.
جديدة  مراكز   (5) افتتاح خمسة  فروعنا من خالل  تمركز شبكة  توزيع  إعادة  المبذولة في  جهودنا  واصلنا  ولقد 
للمبيعات، وثالثة (3) مراكز إنجاز، ونشر المزيد من أجهزة اإليداع النقدي واجهزة إيداع العملة المعدنية، كما قمنا 

بالتشغيل التجريبي ألجهزة الصراف اآللي التفاعلي لتحقيق خدمة أفضل للعمالء.
كما شهد عام 2017م، ايضا التركيز على خطة اعادة التوسع واالنتشار ألجهزة الصراف اآللي وأجهزة نقاط البيع، 
لضمان تقديم مستوى عاٍل من كفاءة التشغيل واألداء، وبالتالي تقديم الخدمات المصرفية اإللكترونية المريحة 

لعمالئنا على مدار الساعة.
ويتجلى األثر اإليجابي لهذه المبادرات في زيادة استخدام عمالئنا لمنصاتنا اإللكترونية عبر موقع البنك (البالد 

نت) وتطبيق الجوال (البالد معك).

تعزيز ثقافة األداء المتميز ورعاية المجتمع
يفتخر بنك البالد دائًما باهتمامه الدائم بموظفيه، إذ بينما نولي اهتماما كبيًرا لخدمة عمالءنا، فإننا نولي الدرجة 
ذاتها من االهتمام لموظفينا عامة، والمتميزين منهم خاصة بدعمهم عن طريق برامج التقدير والتكريم، فضًال 
عن التزامنا بتطوير مهاراتهم وتقديم البرامج التدريبية المتخصصة وإتاحة الفرص لهم إلحراز تقدم في حياتهم 
المهنية، ساعين لخلق بيئة عمل نموذجية جاذبة للكفاءات، أساسها مبني على المبادرة واالبتكار واألداء المتميز.
المسؤولية  برامج  في  المتمثلة  البالد  بنك  استراتيجية  في  األساس  حجر  المجتمعية  المشاركة  وُتشكل 

المجتمعية، إذ ندعم مجموعة واسعة من المشاريع والمبادرات التي تعنى بخدمة المجتمع وتنميته.

في الختام
سنتسمر في السعي جاهدين بإذن الله كسفراء وسفيرات بنك البالد للمحافظة على ما حققناه من مكتسبات 
المصرفية  الحلول  أفضل  بتقديم  وذلك  2018م،  لعام  أفضل  نتائج  وتحقيق  المستمر،  النمو  ومعدالت 
المشترك  البيع  مبادرات  خالل  من  عمالئنا  قاعدة  وزيادة  العالقات  وتعزيز  الخدمة  جودة  وتحسين  اإلسالمية، 
فضًال عن تعزيز كفاءة التشغيل باالستثمار في التقنيات الحديثة وبرأس المال البشري، ومواصلة دعم برامج 
المملكة  رؤية  أهداف  تحقيق  في  الفاعلة  المساهمة  على  العمل  ذلك،  من  واألهم  المجتمعية،  المسؤولية 

2030م وتطلعاتها.

ان ما حققة البنك خالل عام 2017م، هو نتاج اإلهتمام المتواصل والرعاية والتوجيهات التي يقدمها مشكورا 
مجلس إدارتنا الموقر لفريق إدارة البنك ومتابعته المستمرة لإلدارة التنفيذية لتحقيق اإلستراتيجية المعتمدة.

الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود  وبالختام نتقدم بجزيل الشكر والعرفان لمقام خادم 
حفظة الله، وولي عهده األمين صاحي السمو الملكي األمير محمد بن سلمان آل سعود وفقه الله، ولحكومتنا 
الرشيدة على ما تقدمه من دعم وعناية للقطاع المصرفي وجميع القطاعات التجارية والصناعيةوالزراعية وغيرها 
من القطاعات، كما نتوجه بالشكر الجزيل لكافة مساهمي وعمالء وسفراء وسفيرات بنك البالد لثقتهم ودعمهم 
نتقدم  النهاية  وفي  تطلعاتهم.  مع  تتماشى  نوعية  قفزات  بتحقيق  اإلستمرار  في  األثر  عميق  له  كان  الذي 
بتقديرنا العميق لمؤسسة النقد العربي السعودي لتنفيذها السياسات النقدية الحكيمة التي تضمن اإلستقرار 

والنمو في القطاع المصرفي.

 وفق الله الجميع
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته

اخوكم/ عبد العزيز بن محمد العنيزان
 الرئيس التنفيذي
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الحمد لله رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل 
الصالة واتم التسليم. 

السيدات والسادة مساهمي بنك البالد المحترمين، السالم عليكم ورحمة الله وبركاته،
بحمد الله وتوفيقه، ثم بتكاتف وتعاون سفراء وسفيرات البالد، واصل بنك البالد النمو في اعماله لعام 2017م، 
المعايير  وارتفاع  التقنية  استخدام  زيادة  تتطلب  التي  الشديدة  التنافسية  والبيئة  االقتصادية  التحديات  من  بالرغم 
التنظيمية المتعلقة بقياس مدى كفاية رأس المال وتغطية السيولة وااللتزام بتطبيق مبادئ حوكمة الشركات. حيث 
والقطاعات  األفراد  بمصرفية  األعمال  قطاعات  مختلف  العمالء في  كافة شرائح  مع  عالقاته  تعميق  البنك  واصل 
التجارية وقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مما أدي إلى تحقيق النمو في كافة المؤشرات بما في ذلك النمو 

بدخل العمليات وصافي ارباح البنك وكذلك تدعيم البنية األساسية لدعم األعمال لخدمة عمالئنا بكفاءة وتميز.

األداء المالي
نتيجة لهذه المبادرات واسعة النطاق، تمكن البنك ولله الحمد من زيادة صافي الدخل للعام 2017م بنسبة نمو تبلغ 
الموجودات  الدخل من صافي محفظة  ارتفع  ريال سعودي، حيث  إلى 942 مليون  السابق، ليصل  العام  17% عن 
من  الدخل  إجمالي  ارتفع  حين  في  سعودي،  ريال  مليار   1.739 ليحقق   %24 نسبته  بما  والتمويلية  االستثمارية 
نتيجة   ،%14 العمليات ما نسبته  الجانب اآلخر، وارتفعت إجمالي مصايف  14%. على  التشغيلية بنسبة  العمليات 
الزيادة في المخصصات والمصاريف التشغيلية بنسبة 59% و 6% على التوالي، وارتفع دخل الرسوم والعموالت 

بنسبة 3% ليحقق 834 مليون ريال سعودي، مدعوما بزيادة رسوم الخدمة المحصلة.

الى  18% لتصل  زيادة نسبتها  بنهاية عام 2017م  البنك  للبنك فقد سجلت موجودات  المالي  للمركز  بالنسبة  أما 
63.208 مليار ريال سعودي، وبلغ صافي التمويل 43.447 مليار ريال سعودي بزيادة قدرها 20% عن العام السابق، 

كما ارتفعت الودائع بنسبة 19% لتبلغ 47.783 مليار ريال سعودي.

التوسع في عروض منتجاتنا
منها  وتوقعاتهم،  عمالئنا  احتياجات  تلبي  التي  الجديدة  والخدمات  المنتجات  من  العديد  طرح  2017م  عام  شهد 

المنتجات والخدمات التقليدية وكذلك تقديم واتاحة الخدمات المصرفية اإللكترونية. 
وفي ظل التركيز على تطوير قطاع مصرفية األفراد، أصبح لدى البنك في الوقت الحالي مجموعة واسعة جًدا من 
منتجات تمويل األفراد بما في ذلك التمويل العقاري والتمويل الشخصي وتمويل السيارات باإلضافة الى العديد 

من أنواع بطاقات االئتمان.
ويفخر بنك البالد بكونه من أوائل البنوك التي قامت بعقد الشراكة مع وزارة اإلسكان وصندوق التنمية العقارية من 
خالل تقديم العديد من منتجات تمويل المنازل مثل: التمويل المعجل والتمويل المدعوم والتمويل الميسر، والتي 
ُأعدت جميعها خصيصا لمساعدة مواطني المملكة على تحقيق أحالمهم بتملك منازلهم الخاصة وسعًيا لتحقيق حياة 

أفضل وفًقا لما تصبوا إليه رؤية المملكة الطموحة 2030م.
كما قام البنك ايضا بتطوير استراتيجيته المتعلقة بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك بتقديم مزيٍد من 
خيارات المنتجات والخدمات لعمالئنا من هذه الشريحة، وما لذلك من أثر كبير في زيادة الحصة السوقية وبما يؤدي 
المنتجات  المزيد من  إعداد وتطوير  العمل على  يجري  ذلك،  القطاع. عالوة على  البنك في هذا  نمو محفظة  إلى 
التمويلية المتوافقة مع الشريعة لخدمة هذا القطاع الذي سيسهم بإذن الله في زيادة نمو إجمالي الناتج المحلي من 

20% الى 35% في عام 2030م.

اما في مجال تحويل األموال، فقد عزز بنك البالد من خالل قطاع (إنجاز) مكانته الرائدة في السوق من خالل إطالق 
خدمة التحويل الفورية الجديدة إذ يجري التحويل لحسابات المستفيدين فوًرا وفي نفس اليوم، كما تم تحسين أعمال 
التحويل أمًرا سهال  إنجاز اإللكترونية وتطبيق الجوال، مما جعل إجراء عملية  تحويل األموال من خالل تقديم شبكة 

ومريحًا للعمالء.
وفيما يتعلق بقطاع الخزينة، فقد تم زيادة التنويع في حجم المحفظة االستثمارية، إضافة إلى ذلك، تم التوسع في 
نمو  بما من شأنه دعم  العمالء،  العالمية وعالقاتنا االستثمارية فضال عن عالقاتنا مع  البنوك  شبكة عالقاتنا مع 

البنك.





دعم لجنة تراحم

عنهم  والمفرج  السجناء  لرعاية  الوطنية  للجنة  مالي  دعم  تقديم  تم 
وأسرهم (تراحم)



بلغ صافي الدخل العائد لمساهمي البنك للعام 2017م مبلغ 942 مليون ريال سعودي، بارتفاع نسبته 16.6% عن 
العام 2016م، ويرجع سبب هذا االرتفاع إلى زيادة دخل العمليات بنسبة 14.4% لتبلغ 2,960 مليون ريال نتيجة للنمو 
في صافي دخل محفظة الموجودات االستثمارية والتمويلية بنسبة 23.5% لتصل إلى 1,739 مليون ريال، في 
مقابل ذلك، ارتفع اجمالي مصاريف العمليات بنسبة 13.8% لتبلغ 2,024 مليون ريال نتيجة للزيادة في المخصصات 

المجنبة لمحفظة التمويل وكذلك في بند مصاريف عمومية وإدارية أخرى ورواتب الموظفين.

العام  عن   %17.6 نسبته  بارتفاع  سعودي  ريال  مليون   63,208 مبلغ  2017م،  عام  بنهاية  البنك  موجودات  بلغت 
الماضي، وبلغت ودائع العمالء بنهاية العام الحالي 47,783 مليون ريال سعودي، مسجلة ارتفاعًا بمبلغ 7,548 مليون 
ريال سعودي عن العام السابق اي بنسبة 18.8% كما ارتفع صافي محفظة التمويل بنهاية عام 2017م، إلى 43,447 

مليون ريال سعودي مقارنة بـ 36,178 مليون ريال سعودي للعام السابق بارتفاع نسبته %20.1.

النتائج التشغيلية
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بلغت حقوق المساهمين العائدة لمساهمي البنك 
بنهاية عام 2017م، مبلغا قدره 7,589 مليون ريال 

سعودي مقارنة بمبلغ 7,112مليون ريال سعودي في 
نهاية عام 2016م وبارتفاع نسبته 6.7% وبلغ عدد 

األسهم العادية المصدرة 600 مليون سهم، كما بلغ 
معدل كفاية رأس المال بنهاية عام 2017م، نسبة 18.5 % 
مقارنة بالحد األدنى المطلوب وهو 8%. هذا وقد حقق 
البنك عائدًا على متوسط الموجودات بلغ 1.61% في 

حين بلغ العائد على متوسط حقوق المساهمين 
12.78% وبلغت ربحية السهم 1.56 ريال للسهم الواحد.

حقوق المساهمين

مقارنات مالية
فيما يلي تحليل ألهم بنود قائمة المركز المالي الموحدة:                                بماليين  الرياالت السعودية
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التحليل الجغرافي إليرادات البنك والشركات التابعة:

تحليل إلجمالي اإليرادات حسب المناطق                             بماليين  الرياالت السعودية

اإلجماليالشرقيةالغربيةالوسطى

1,9086304222,960إجمالي اإليرادات لعام 2017

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.

المعايير المحاسبية المطبقة

 يتبع بنك البالد في إعداد قوائمه المالية الموحدة معايير المحاسبة للمؤسسات المالية الصادرة عن مؤسسة النقد 
البنك  (IFRS). كما يعد  المالية  بالتقارير  الخاصة  الدولية  (IAS) والمعايير  الدولية  المحاسبة  السعودي ومعايير  العربي 

قوائمه المالية الموحدة لتتماشى مع نظام مراقبة البنوك ونظام الشركات في المملكة العربية السعودية.
تجدر اإلشارة إلى أن هيئة السوق المالية قد أصدرت تعميما تؤكد بموجبه على مجالس إدارات الشركات ضرورة تضمين 
تقرير مجلس اإلدارة للعامين الماليين 2015م و2016م تفاصيل خطة تطبيق معايير المحاسبة الدولية دفعة واحدة -بعد 
استكمال اعتمادها من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين- على القوائم المالية المعدة عن فترات مالية تبدأ في 
1 يناير 2017م، أو بعده باإلضافة إلى مراحل تطبيق الخطة ومدى استعداد الشركة لتطبيق معايير المحاسبة الدولية في 

1 يناير 2017م.
وبما أن البنك يتبع بالفعل معايير المحاسبة الدولية عند إعداد قوائمه المالية الموحدة، فليس لدية أية خطط فيما يتعلق 

بما ورد بالتعميم المذكور.

استراتيجية البنك والخطط المستقبلية

 تأكيدا على استمرار البنك بااللتزام بقيمه المؤسسية، وتوافًقا مع التغييرات االقتصادية الراهنة، قام مجلس ادارة 
البنك خالل العام 2017م بتحديث االستراتيجية المعتمدة منذ عام 2013م وتمديدها للسنوات الخمس القادمة (2017 
– 2021م)؛ حيث تمت مراجعة التوجهات االستراتيجية مع األخذ في الحسبان الفرص االستثمارية المتوقعة، ومستويات 
االيرادات  النمو في  وتحقيق  السوقية،  زيادة حصته  المتمثلة في  وأهدافه  البنك  رؤية  لتحقيق  المقبولة،  المخاطرة 
االعمال  قطاعات  عمالء  قاعدة  توسيع  االستراتيجية  الخطط  استهدفت  إذ  الرأسمالية،  قاعدته  وزيادة  االرباح  وصافي 
بشرائحهم المختلفة، ورفع معايير جودة الخدمات المقدمة لهم، وطرح منتجات وخدمات جديدة عصرية وآمنة تناسب 
عام عن  اإلنتاجية بشكل  والمالية، ورفع  المصرفية  البنك  زيادة فعالية قنوات  كما تضمنت االستراتيجية  طموحاتهم. 
طريق تحسين فعالية اإلجراءات، وأداء الفروع وانتشارها، ومواقع أجهزة الصرف اآللي، وتطوير البنية التحتية التقنية 

والتشغيلية.

فيما يلي تحليل ألهم بنود قائمة الدخل الموحدة:                           

صافي الدخل من الموجودات
االستثمارية والتمويلية
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لتسهيل اجراءات االيتام واسرهم، بادر البنك بإنشاء البوابة االلكترونية 
لمستفيدي الجمعية الخيرية لرعاية االيتام "إنسان" والتي تهدف الى أتمته 

كافة الخدمات التي تقدمها الجمعية للمستفيدين.  

ن
سا

 ان
ية

مع
ج  انشاء البوابة
 االلكترونية أليتام

جمعية انسان

المسؤولية المجتمعية

المسؤولية المجتمعية في بنك البالد ''هي التزام البنك المستمر للمجتمع استشعارا بمواطنته ومشاركته لمجتمعه كمنشئة 
مسؤولة من خالل التحلي باألخالقيات المهنية العالية وعدم االضرار بالبيئة وترشيد المقدرات الطبيعية ولعب دور ايجابي في 
اقتصاد البالد لتحقيق تنمية اقتصادية والعمل على تحسين ممارسات األعمال المعتادة للبنك لما يكون له أثر مستدام ومباشر، 
باإلضافة إلى االلتزام بمراعاة هموم واهتمامات وتوقعات األطراف ذات الصلة بالبنك، وتغطية الجوانب االجتماعية والبيئية 
واالقتصادية، وفق سياسة المسئولية المجتمعة المحدثة التي أقرتها الجمعية العامة .خالل العام 2017م، والوثائق المنظمة 

ذات الصلة.
 

ابتدأ برنامج المسؤولية المجتمعية لبنك البالد #البالد مبادرة في العام 2011م بحملة " كل نفس قادره " التي تهدف إلى تعزيز 
القيم النبيلة في المجتمع ومنها كانت االنطالقة نحو المشاركة الفعالة في تنمية المجتمع تحت مظلة برنامج #البالد مبادرة.

اما في مجال المحافظة على البيئة وعدم االضرار بالمقدرات الطبيعية يولي بنك البالد اهتماما بهذا الجانب منذ التأسيس حيث 
تم مراعات معايير البناء الصديقة للبيئة في جميع منشآت البنك من مواد العزل والبناء التي تساهم في ترشيد استخدام 
الطاقة، كما يشارك البنك سنويا ببرنامج ساعة االرض العالمي للتوعية بأهمية تقليل االنبعاثات الكربونية وخطرها على كوكب 

االرض.

اما في مجال التنمية البشرية وتحسين بيئة العمل، لبنك البالد جهود عديده في هذا المجال من أبرزها:
•  تحقيق نسبة توطين الوظائف بما يزيد عن 87 %وبنسبة 97%على مستوى الفريق التنفيذي.

•  توظيف أكثر من 900 شاب وشابه خالل الثالث سنوات األخيرة.
•  الستمرار في دعم برنامج " مستقبل البالد " الذي يهدف لتدريب وتأهيل حديثي التخرج ليكونوا مدراء المستقبل. 

•  تدشين " أكاديمية البالد" لتدريب وتطوير موظفي البنك.
•  المشاركة ببرنامج وظيفتك بعثتك التابع لوزارة التعليم.
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التوسع بالخدمات البنكية
 

 خالل العام 2017م، تم مواصلة استراتيجية اعادة انتشار الفروع والتركيز على رفع كفاءة أداء شبكة الفروع وذلك من 
خالل ضمان مشاركة جميع الفروع في تحقيق األرياح المستهدفة، وقد نتج عن تنفيذ الدراسة المتعلقة بهذا األمر دمج 
بعض الفروع وافتتاح فرعين مصرفيين وخمسة فروع للخدمة الذاتية (مراكز مبيعات)، وبهذا يكون إجمالي عدد الفروع 
112 فرعًا عامًال إضافة إلى 34 قسمًا للسيدات. كما تم افتتاح عدد 3 مراكز إلنجاز ليبلغ عدد مراكز انجاز 179 مركزًا. اما 
فيما يخص إصدار البطاقات فقد تم اصدار 432,040 بطاقة بنكية في عام 2017 م مقسمة ما بين بطاقات مسبقة 
الدفع وبطاقات ائتمانية وبطاقات مدى. وفي مجال الخدمات البنكية اإللكترونية بلغت عدد أجهزة الخدمة الذاتية العاملة 
في 2017م، عدد 860 جهازًا. ويعود االنخفاض في عدد أجهزة الخدمة الذاتية إلى تقليل نفقات التشغيل وتغيير مواقع 
بعض األجهزة إلى مواقع أفضل. كما تم إضافة عدد 5099 جهازًا لنقاط البيع خالل العام 2017 م، ليبلغ عددها 10.783 

جهازًا في نهاية عام 2017م. 
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مجموعات وقطاعات االعمال واألنشطة الرئيسية للبنك وشركاته التابعة 

يمارس البنك بشركاته التابعة األنشطة الرئيسية التالية:

•  نشاط مصرفية  األفراد التجزئة

•  نشاط مصرفية  الشركات

•  نشاط الخزينة

•  نشاط خدمات االستثمار والوساطة

 يشمل الخدمات والمنتجات المقدمة لألفراد كاإليداعات وتمويل األفراد والحواالت وصرف
العمالت األجنبية

 يشمل الخدمات والمنتجات المقدمة للشركات والعمالء االعتباريين كالودائع والتمويل والخدمات
التجارية للعمالء

يشمل سوق المال وتقديم خدمات الخزينة

يشمل خدمات إدارة االستثمار وأنشطة إدارة األصول المرتبطة بخدمات التعامل و اإلدارة والترتيب
والمشورة وحفظ األوراق المالية التي تقوم بها شركة البالد لالستثمار المملوكة للبنك 

ملخص ألعمال مجموعات وقطاعات االعمال للبنك وشركاته التابعة

مجموعة مصرفية االفراد

المرابحة  بصيغة  المرن  العقاري  التمويل  منتج  منها  وخدمات  منتجات  عدة  بإطالق  وذلك  2017م  عام  خالل  األعمال  تنمية  تم 
والتمويل بصيغة اإلجارة والتمويل المدعوم بالتعاون مع وزارة اإلسكان، وصندوق التنمية العقاري والتمويل الميسر والتمويل 
اإلضافي بالتعاون مع صندوق التنمية العقاري، والتمويل التعليمي والتمويل الشخصي مقابل الرهن العقاري، باإلضافة إلى 
وتحسين  تطوير  عن  فضًال  العمل.  جهات  من  لعدد  تسويقية  وعروض  برامج  وتصميم  عقارية  تسويقية  اتفاقيات  عدة  توقيع 
المنتجات والخدمات الحالية بما يخدم القنوات البيعية وتلبية رغبات العمالء، مما أدي إلى تحقيق نتائج مالية غير مسبوقة خالل عام 
2017م إذ نمت محفظة تمويل األفراد حتى إقفال ديسمبر 2017م بمبلغ 2.8 مليار ريال أي بنسبة نمو 20 %مقارنة بنفس الفترة 
من العام السابق، ونمت محفظة التمويل العقاري بمبلغ 1.2 مليار ريال أي بنسبة نمو 88%، كما نمت محفظة التمويل الشخصي 
بمبلغ 1 مليار ريال أي بنسبة نمو  9 %وكذلك نمت محفظة التمويل التأجيري للسيارات بمبلغ 423 مليون ريال أي بنسبة نمو %110

كما تم اعادة اصدار برنامج التميز بحلته ومسماه الجديدين (التميز الذهبي، التميز الماسي) والذي يعتمد بشكل اساسي على مبدأ 
ادارة العالقة والتواصل مع العمالء عن قرب، لتقديم خدمة أفضل والسعي للرقي بمستوى الخدمة إلى افاق جديدة. وتم اضافة 
باقة من المنتجات والخدمات الجديدة إلى برنامج التميز وبأسعار تنافسية تشمل البطاقات بمزاياها المختلفة، والعمليات وصناديق 

االمانات.

الدفع) وتم  الرقمية (مسبقة  والبطاقة  االئتمانية  تمكين  بطاقة  والخدمات، منها  المنتجات  تم إطالق مجموعة جديدة من  وقد 
إطالق برنامج مكافآت البالد بالتعاون مع شركة فيزا العالمية. وتم إطالق خدمة طلب البطاقات إلكترونيًا عبر الموقع االلكتروني 
وبدون مراجعة الفرع. وخدمة اقساط للعمالء لتقسيط مشترياتهم وإطالق خدمة (Visa Checkout) باإلضافة للمنتجات والخدمات 
معك،  البالد  وخدمة  األمانات  وصناديق  البيع  ونقاط  اآللي  الصراف  وخدمات  العمالء  مع  العالقة  إدارة  من  مسبقا  الموجودة 
والحواالت  العمالت  صرف  وخدمة  الخاصة،  المصرفية  عمالء  وخدمات  والسحب  واإليداع  سداد،  وخدمة  الضمانات،  وتقديم 
الداخلية والخارجية. وتطوير خدمة التواصل مع العمالء من خالل قنوات التواصل االجتماعي فأصبحت الخدمة تقدم للعمالء على 
مدار الساعة من خالل فريق العمل في مركز االتصال. وستواصل مجموعة مصرفية االفراد في العام 2018م العمل على توسيع 
لجذب  وحديثة  متطورة  اساليب  استحداث  عبر  البنك  عمالء  رغبات  تلبي  جديدة  منتجات  بطرح  العوائد  وتنمية  العمالء  قاعدة 

واستقطاب العمالء وتلبية تطلعاتهم الحالية والمستقبلية.

الجوائز التي تحصل عليها البنك خالل فترة 2017م:

BNC PUBLISHING 1-  جائزة أفضل بنك إسالمي لعام 2016م، وذلك على هامش حفل أفضل 50 عالمة تجارية في المملكة بتنظيم من شركة
2-  جائزة المركز األول ألكبر بنك متعامل بالسلع من بورصة ماليزيا لعام 2016م. للعام الثالث على التوالي.

3-  حصول بنك البالد على المركز الـ 25 في قائمة أكبر 100 شركة سعودية لعام 2017م التي تصدرها صحيفة االقتصادية.
4-  تتويج شركة "البالد المالية" كأفضل صندوق محلي بالشرق األوسط التي تمنحها مؤسسة تومسون رويترز ليبر، تقديرًا ألداء صندوق "أموال"             

والذي يستثمر في أسهم المصارف والمؤسسات المالية اإلسالمية.  

الشركات التابعة للبنك
يمتلك البنك شركتين تابعة موضحة فيما يلي:

أسم الشركة

شركة البالد
لالستثمار

البالد المالية

رأس المالالنشاط الرئيسيتاريخ التأسيس
 الدولة المحل

الرئيس لعملياتها
 الدولة محل
التأسيس

 نسبة
الملكية

شركة البالد
العقارية المحدودة

 نوفمبر 
20

 2007

 سبتمبر
17

 2006

200
 مليون ريال 

سعودي

500
 ألف ريال  
سعودي 

 القيام بخدمات االستثمار
 وأنشطة إدارة األصول
 المتمثلة في التعامل

 والترتيب واإلدارة وتقديم
 المشورة وحفظ األوراق

المالية

 القيام بإجراءات التسجيل
 المتعلقة بالضمانات
 العقارية التي يحصل

عليها البنك من عمالئه

الرياض، 
المملكة 
العربية 

السعودية

الرياض، 
المملكة 
العربية 

السعودية

الرياض، 
المملكة 
العربية 

السعودية

 المملكة
 العربية

السعودية

 المملكة
 العربية

السعودية

%100

%100

تشمل القوائم المالية الموحدة للمجموعة على القوائم المالية للبنك وشركاته التابعة وهي شركة البالد ستثمار وشركة الب د العقارية ويشار إليهم 
مجتمعين بـ "المجموعة".

االستثمارات االستراتيجية

أسم الشركة

شركة بيان
للمعلومات

اإلئتمانية

رأس المالالنشاط الرئيسيتاريخ التأسيس
 الدولة المحل

الرئيس لعملياتها
 الدولة محل
التأسيس

 نسبة
الملكية

ديسمبر
28

 2015

١00
 مليون ريال 

سعودي

 تمارس الشركه نشاط
 تقديم المعلومات
 اإلىتمانيه وخدمات
 التقييم اإلئتماني

 واإلستشارات اإلئتمانية
 للشركات والمؤسسات

   التجاريه

 المملكة
 العربية

السعودية
%15
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 :(MSMEs) المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

أ. اإلفصاح النوعي

من أهم ما قام به البنك في هذا الصدد ما يلي:
•  تم التعاون مع االستشاري مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي (IFC)، وكان الهدف الرئيسي هو وضع األسس 
السليمة وبناء القدرات الالزمة لتنمية هذا القطاع. وقد استفاد البنك من الخبرة العالمية لمؤسسة التمويل الدولية في مجال 
المشاريع للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم حيث أنها تحمل معها مهمة زيادة وصول القطاع إلى الخدمات المالية في 
المنطقة. وقد شملت المشاركة التركيز على أربعة نماذج ذات صلة هي: االستراتيجية ونموذج األعمال التجارية، وتطوير المنتجات، 
وبناء القدرات والتدريب؛ وإدارة االئتمان والمخاطر، والتي أعطت البنك رؤى جديدة لوضع االستراتيجيات المناسبة ونهج األعمال 

لهذه الشريحة.
•  العمل على تطوير السياسة االئتمانية وتذليل الصعاب بما يخدم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة. 

•  وقد تم إطالق العديد من برامج المنتجات التي تستهدف قطاعات محددة ضمن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
•  توزيع مدراء العالقة من ادارة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في العديد من فروع المدن الرئيسية في جميع أنحاء المملكة.

•  الموافقة على خطط الحوافز للتوصيات المقدمة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
•  التحسين المستمر لألعمال المصرفية عبر موقع اإلنترنت لألعمال، والقنوات اإللكترونية االخرى بما يضمن سهولة وصول    

    هذه الشريحة إلى خدمات البنك. 
•  إجراء عدة ورش عمل ودورات تدريبية لتعزيز وتطوير مهارات مدراء العالقة بإجمالي عدد 99 يوم تدريب للموظفين.

(المبالغ بالماليين)العام 2017

التسهيالت المباشرة للمنشآت الصغيرة
والمتوسطة ومتناهية الصغر

التسهيالت غير المباشرة للمنشآت الصغيرة
والمتوسطة ومتناهية الصغر القيمة األسمية

التسهيالت المباشرة للمنشآت الصغير 
والمتوسطة ومتناهية الصغر نسبة إلى اجمالي 

التسهيالت المباشرة

التسهيالت غير المباشرة للمنشآت الصغيرة
والمتوسطة ومتناهية الصغر نسبة إلى اجمالي

التسهيالت غير المباشرة

عدد التسهيالت المباشرة وغير المباشرة

عدد العمالء للتسهيالت المباشرة وغير المباشرة

عدد التسهيالت المباشرة وغير المباشرة والمضمونة
عن طريق برنامج كفالة

اجمالي التسهيالت المباشرة وغير المباشرة
والمضمونة عن طريق برنامج كفالة

اجماليصغيرةمتناهية الصغرالتفاصيل متوسطة

595

216.59

%1

%3

207

78

178.11

1744

310.3

%4

%5

155

10

41

2,339.00

526.89

%5

%8

362.00

88.00

219.11

ب. اإلفصاح الكمي
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قطاع انجاز 
 

حقق قطاع إنجاز نموًا ملحوظًا خالل العام 2017م ليصبح "إنجاز" في الوقت الراهن أحد أهم مقدمي خدمة التحويالت المالية 
وبيع وشراء العمالت االجنبية على مستوى المملكة. وتأتي ثقة عمالء إنجاز انعكاسًا لما يشهده القطاع من التطوير المستمر 
لقنوات التحويل، وتطوير االنظمة لتتواكب مع التطور التكنولوجي العالمي، فتم خالل العام 2017م طرح منتجات وخدمات 
جديدة باإلضافة إلى توسيع شبكة المراسلين من خالل التعاقد مع كبرى البنوك في كافة انحاء العالم، فضًال عن االنتشار 

الجغرافي لمراكز إنجاز التي بلغ عددها 179مركزًا بنهاية عام 2017م.
 

قطاع الخزينة
 

تمركزت جهود وتوجهات قطاع الخزينة في عام 2017م حول محاور اساسية كالتوسع في المحفظة االستثمارية وذلك بالتركيز 
على االستثمار في صكوك حكومة المملكة العربية السعودية ومحافظ المرابحات المالية ومحافظ االستثمار المتعلقة بالتأجير 
ومحفظة االستثمار المباشر في األسهم. وفي مجال أسواق المال والعمالت والتوسع في مجاالت االستثمار طويل األجل 
وزيادة العالقات والتنوع مع المؤسسات المالية اإلقليمية والعالمية، والبدء في تقديم منتج التحوط من تذبذب العمالت عن 
احتياجاتها  تغطية  في  واالقليمية  المحلية  البنوك  لكافة  والمنافس  األول  الخيار  يكون  بأن  البنك  وتمكين  المرابحات  طريق 
والوسطى  الكبرى  والمؤسسات  الشركات  من  البنك  عمالء  خدمة  على  التركيز  كذلك  بالخزينة.  المتعلقة  األعمال  بمختلف 

والمصرفية الخاصة لتغطية احتياجاتهم من العمالت واالستثمار المباشر وذلك من خالل التعامل المباشر مع قطاع الخزينة.
وقد أدت هذه الجهود والتوجهات إلى زيادة وتنويع مصادر الدخل، باإلضافة إلى زيادة الحصة السوقية ورفع مستوى خدمة 

العمالء فضًال عن إدارة المخاطر بشكل محترف ودقيق.

مجموعة مصرفية الشركات

تمكن البنك خالل عام 2017م من تحقيق نموا كميا ونوعيا متميزًا، بمحفظة البنك التمويلية وقاعدة عمالء البنك في مجال 
المؤسسات والشركات وفي تمويل المشاريع الوطنية الكبرى، ولم يغفل جانب تعزيز حصته السوقية في مجال المؤسسات 
الشريحة من خالل فرق عمل متخصصة  المتخصصة لهذه  الخدمات والمنتجات  إذ تم تدشين عدد من  الصغيرة والمتوسطة 
ومدربة في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وفي جانب التطوير التقني دشن البنك خالل عام 2017 م مشروع أتمتة 
إجراءات عمل منح التسهيالت للمؤسسات والشركات والمؤسسات المالية مما يوفر الكثير من الوقت والجهد ويسهل عملية 

المتابعة، ويرتقى بمستوى الجودة من حيث إحكام الرقابة وتخفيف المخاطر. 
ونظرا لما حفل به العام 2017 م من العديد من المبادرات الحكومية والوطنية ضمن مسيرة التحول الوطني ورؤية 2030 م فقد 
قام البنك في بدراسة   تلك البرامج والمبادرات للعمل على تحقيق أقصى مساهمة إيجابية وفاعلة ممكنة فيها بجانب تحقيق 

أقصى العوائد الممكنة للبنك ورفع حصته السوقية وبما ينعكس إيجابا على حملة األسهم وأصحاب المصالح األخرين.

ي
ن الخير

سكا
ال

ا
 

م
ه

ربات
م وخ

ه
هالت

سابقة ومؤ
س اإلدارة الحالية وال

ضاء مجل
ف اع

ظائ
و

بنك البالدتقرير مجلس اإلدارة



أما على صعيد الخدمات الجديدة التي تميزت بها الشركة ودشنتها في العام 2017م فقد تم -بحمد الله- وألول مرة في 
المملكة العربية السعودية إطالق خدمة التمويل بالهامش اإللكترونية التي تمكن العميل من طلب الخدمة والحصول 
على التمويل دون الحاجة إلى زيارة فرع الشركة. كما أطلقت الشركة خدمة فتح الحساب االستثماري والمحفظة االستثمارية 

إلكترونيًا عبر موقع الشركة الجديد على شبكة اإلنترنت.
وتبوأت إدارة خدمات األوراق المالية التي أنشأتها الشركة في العام 2015م -بحمد الله- المركز األول في خدمات حفظ 
األصول للصناديق العقارية وصناديق الملكية الخاصة والتي تمثل أيقونة منتجات هذه اإلدارة، حيث بلغت قيمة األصول 
تحت الحفظ أكثر من 40 مليار ريال، كما احتلت الشركة المركز الثاني في سوق خدمات الحفظ المباشر ويتوقع أن تصل 

قيمة األصول تحت الحفظ بإذن الله إلى 100 مليار ريال قبل نهاية العام 2018م.

وتحقيقًا لتوقعات الشركة في تقريرها للعام 2016م فقد ارتفع مجموع األصول العقارية تحت اإلدارة خالل العام 2017م 
إلى 2.1 مليار ريال بما يعكس حجم الجهد والنمو الذي تحققه الشركة حيث أصبحت الصناديق العقارية أحد أهم الروافد 

التي تعكس النمو اإليجابي للشركة. 
وعلى صعيد النتائج المالية فقد حققت الشركة في العام 2017م أداًء ماليًا جيدًا بالرغم من تراجع معظم قطاعات وأعمال 
السوق والتقلب الحاد والتحديات التي واجهت األسواق المحلية والعالمية في هذا العام، إذ ارتفع -بحمد الله- دخل 
الشركة بنسبة 15% مقارنة بالعام 2016م، لكن لم يظهر ذلك في زيادة أرباح الشركة نظرًا تعيين المزيد من الموظفين 
والتوسع في المصاريف الرأسمالية لتوسع أعمال الشركة واستيعاب حجم الطلب المستقبلي مما ترتب عليه انخفاض 

األرباح المحققة بنسبة 17%مقارنة بالعام 2016م، 

هذا فضًال عما للبالد المالية من تميز مشهود في إصدار التقارير عن السوق المالية السعودية والشركات والقطاعات 
الرئيسة الذي تقوده إدارة األبحاث بالشركة التي تعد من أنشط مراكز األبحاث االقتصادية والمالية في المنطقة حيث 
أصدرت 127 تقريرًا خالل العام 2017م، كما وسعت إدارة األبحاث تواجدها في مجموعة من قواعد البيانات المالية 

العالمية كوكالة رويترز وبلومبيرغ.

التسهيالت المباشرة للمنشآت الصغيرة
والمتوسطة ومتناهية الصغر

التسهيالت غير المباشرة للمنشآت الصغيرة
والمتوسطة ومتناهية الصغر القيمة األسمية

 التسهيالت المباشرة للمنشآت الصغير
 والمتوسطة ومتناهية الصغر نسبة إلى اجمالي

التسهيالت المباشرة

التسهيالت غير المباشرة للمنشآت الصغيرة
والمتوسطة ومتناهية الصغر نسبة إلى اجمالي

التسهيالت غير المباشرة

عدد التسهيالت المباشرة وغير المباشرة

عدد العمالء للتسهيالت المباشرة وغير المباشرة

عدد التسهيالت المباشرة وغير المباشرة والمضمونة
عن طريق برنامج كفالة

اجمالي التسهيالت المباشرة وغير المباشرة
والمضمونة عن طريق برنامج كفالة

اجماليصغيرةمتناهية الصغرالتفاصيل متوسطة

563.45

167.98

%2

%2

158

64

126.5

897.18

251.78

%2

%4

137

7

23.81

1,460.63

419.76

%4

%6

295.00

71.00

150.31

أنشطة شركة البالد لالستثمار "البالد المالية" لعام 2017م

لها من قبل هيئة  المالية" عام 2008م كشركة ذات مسؤولية محدودة ومصرح  البالد لالستثمار "البالد  تأسست شركة 
السوق المالية السعودية برأس مال قدره 200,000,000 ريال سعودي، وهي الذراع المصرفية االستثمارية لبنك البالد، 

مقرها الرئيس في مدينة الرياض وأعمالها متوافقة مع مبادئ الشريعة اإلسالمية.

في العام 2017م تحولت الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة شخص واحد مساهمة مقفلة، حيث صدر قرار 
معالي وزير التجارة واالستثمار رقم ق/166 بتاريخ 1438/6/3هـ بالموافقة على الترخيص بتحول الشركة. 

واألعمال  األفراد  قطاعي  من  عمالئها  تطلعات  لتحقيق  األفضل  االستثمارية  الشركة  تكون  أن  في  الشركة  رؤية  تتمثل 
وموظفيها ومساهميها. وتكمن رسالتها في تقديم الحلول االستثمارية المبنية على مبادئ الشريعة اإلسالمية السمحة.

تمارس البالد المالية نشاطها بصورة مستقلة في كافة مجاالت االستثمار والخدمات المصرفية االستثمارية بما في ذلك 
االستشارات المصرفية االستثمارية وتمويل الشركات، كما أنها تقوم بإدارة األصول المتمثلة في الصناديق االستثمارية 

والمحافظ الخاصة وأعمال الوساطة المالية واألوراق المالية والحفظ.

(المبالغ بالماليين)العام 2016

ال ينطبق

ال ينطبق

بنك البالدتقرير مجلس اإلدارة



التمويل والصكوك المصدرة

يقوم البنك في سياق تعامالته الطبيعية بتبادل التمويل مع البنوك ومؤسسة النقد العربي السعودي.
بتاريخ 30 اغسطس 2016م، أصدر البنك 2,000 شهادة صكوك معززة لرأس المال بمبلغ مليون ريال سعودي لكل صك، تستحق 
الدفع بشكل ربع سنوي وذلك في 29 فبراير و30 مايو و30 اغسطس و30 نوفمبر من كل سنة حتى تاريخ 30 اغسطس 2026م، 

وھو التاريخ الذي تستحق فيه هذه الصكوك.
 يحق للبنك ممارسة خيار االسترداد في 30 اغسطس 2021م أو بعد ھذا التاريخ حال استيفاء شروط محددة حسب األحكام الواردة 
في نشرة اإلصدار المتعلقة بھا، كما يمكن استرداد الصكوك أيضًا حال استيفاء بعض الشروط األخرى حسب األحكام الواردة في 

نشرة اإلصدار اآلنفة الذكر. علما بأن البنك لم يتعثر في سداد دفعات (االرباح) المستحقة خالل هذه السنة 2017م.

ربحية السهم

31 ديسمبر 2017م و2016م بقسمة صافي الدخل  تم احتساب ربحية السهم األساسية والمخفضة للفترتين المنتهيتين في 
للفترة العائدة لمساهمي البنك على المتوسط المرجح لعدد األسهم 2017م. 596 مليون سهم (2016م :595 مليون سهم) 
القائمة خالل الفترة وذلك بعد استبعاد أسهم الخزينة. تم تعديل المتوسط المرجح لعدد األسهم لعام 2016م بأثر رجعي بسبب 

إصدار أسهم منحة.

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 وتوجيهات مؤسسة النقد العربي السعودي على التالي:
1. تحتسب المبالغ الالزمة لدفع الزكاة المقررة على المساهمين، ويقوم البنك بدفع هذه المبالغ للجهات المختصة.

2. يرحل ما ال يقل عن (25%) خمسة وعشرون بالمائة من المتبقي من األرباح الصافية بعد خصم الزكاة لالحتياطي النظامي إلى 
أن يصبح االحتياطي المذكور مساويًا على األقل لرأس المال المدفوع.

3. يخصص من الباقي من األرباح بعد خصم االحتياطي النظامي والزكاة مبلغ ال يقل عن (5%) خمسة بالمائة من رأس المال 
المدفوع 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.
4. يستخدم الباقي بعد تخصيص المبالغ المذكورة في الفقرات (3,2,1) على النحو الذي يوصي به مجلس اإلدارة وتقره الجمعية 

العامة.

النسبة

اإلجمالي

التفاصيل

%3

180
مليون ريال 

240
مليون ريال 

 نسب األرباح التي تم
توزيعها خالل السنة

 نسبة األرباح المقترح توزيعها
إجمالي األرباحفي نهاية السنة

420
مليون ريال 

%4%7

إجمالي الموجودات

إجمالي المطلوبات

الدخل من الموجودات االستثمارية والتمويلية

العائد على الودائع  و المطلوبات المالية

وعاء التمويل

صافي الدخل من الموجودات االستثمارية والتمويلية

دخل أتعاب وعموالت وأخرى، صافي

إجمالي دخل العمليات

مخصص انخفاض التمويل، صافي

مخصص انخفاض االستثمارات المتاحة للبيع

استهالك

مصاريف العمليات  االخرى

إجمالي مصاريف العمليات

 صافي دخل السنة

:العائد الى
مساهمي البنك

الحصة غير المسيطرة عليها
صافي دخل السنة

بآالف الرياالت السعودية - 2017
قطاع األفراد

(التجزئة)
قطاع 

الشركات
 قطاع
الخزينة

19,226,564

31,939,534

ملخص للنتائج المالية لبنك البالد وشركاته التابعة (المجموعة) كما في 31 ديسمبر 2017م

اإلجماليأخرى

632,925

(114,619)

228,727

747,033

826,316

1,573,349

71,597

83,403

1,152,703

1,307,703

265,646

265,646

265,646

25,567,342

11,782,080

1,237,930

(40,881)

(397,990)

799,059

134,744

933,803

306,784

9,761

250,102

566,647

367,156

367,156

367,156

16,460,585

7,532,423

232,096

(145,190)

48,881

135,787

111,856

247,643

1,412

67,666

69,078

178,565

178,565

178,565

444,834

17,710

14,238

14,238

91,374

105,612

1,943

78,002

79,945

25,667

25,667

25,667

1,508,351

4,347,136

(77,504)

42,878

56,499

99,377

244

99,133

105,013

99,133

120,382

244

(5,880)

63,207,676

55,618,883

(378,194)

1,738,995

1,220,789

2,959,784

2,023,617

936,167

942,047

936,167

244

(5,880)

2,117,189

378,381

96,519

1,548,473

قطاع خدمات 
االستثمار والوساطة

تشمل القوائم المالية الموحدة كل من القوائم المالية للبنك وشركاته التابعة وهي شركة البالد لالستثمار وشركة البالد العقارية 
ويشار إليهم مجتمعين بـ "المجموعة".

بنك البالدتقرير مجلس اإلدارة



 دعم المرضى المحتاجين بأجهزة طبية متنوعه بالتعاون
مع لجنة اصدقاء المرضى بالرياض

المخاطر الحالية والمستقبلية

قد يتعرض البنك خالل ممارسته ألنشطته إلى مخاطر حالية ومستقبلية، وهي جزء أساسي من طبيعة أعمال البنك، وتتم 
السوق  االئتمان ومخاطر  إدارة مخاطر  عن  المسئولة  بالبنك  المخاطر  إدارة  المخاطر من خالل مجموعة  وإدارة هذه  مراقبة 
ومخاطر العمليات وأمن المعلومات، وااللتزام بمتطلبات لجنه بازل، وقد ورد وصف كامل لهذه المخاطر باإليضاحات المرفقة 

بالقوائم المالية الموحدة من 30 إلى 32 باعتبارها مكملة لتقرير مجلس اإلدارة. يتلخص اهمها فيما يلي:
استمرت مجموعة إدارة المخاطر خالل العام 2017م في العمل بما يسهم في تحقيق الفعالية لنظام إدارة المخاطر وتحقيق 
التطبيقات والممارسات السليمة والتأكد 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 
أن  المخاطر. كما  لتلك  الحفاظ على مستوى مقبول  المصرفية لضمان  تتفق مع األنشطة  التي  المخاطر  قياس ومراقبة 
تعليمات  على  بناًء  وذلك  بالبنك،  األعمال  وقطاعات  مجموعات  عن  ومنفصلة  مستقلة  المخاطر  إدارة  مجموعة  وظيفة 

مؤسسة النقد العربي السعودي ومتطلبات لجنة بازل.
 فلدى البنك ُأطر عمل لتحديد وقياس ومراقبة وإدارة المخاطر، وتشمل عملية إدارة المخاطر المصرفية أنواعًا مختلفة من 
المخاطر المصرفية مثل مخاطر االئتمان ومخاطر السيولة ومخاطر العمليات ومخاطر السوق. كما يراجع البنك بشكل دوري 
سياسات ونظم إدارة المخاطر لكي تتوائم مع المتغيرات في األسواق والمنتجات لتحقيق أفضل الممارسات المصرفية 

الدولية.

أ. مخاطر االئتمان:
 

التمويلية  أنشطته  خالل  من  االئتمان  لمخاطر  لتعرضه  نظرا  البنك،  يتحملها  التي  المخاطر  أهم  من  االئتمان  مخاطر  تعد 
واإلجراءات  للسياسات  وفقًا  واحدة  منظومة  تحت  تعمل  متعددة  وحدات  إلى  االئتمان  مخاطر  عمل  وينقسم  واالستثمارية، 

االئتمانية المعتمدة. 

•  قياس درجة المخاطر االئتمانية: يعمل البنك على قياس درجة مخاطر االئتمان لغرض الوصول إلى أقصى درجة قياس كمية 
ونوعية لتحديد درجة المخاطر االئتمانية التي يتعرض لها البنك، ويستخدم البنك  نظام تقييم متطور معد للمساعدة في التقييم 
الداخلي لدرجة المخاطر االئتمانية لعمالء الشركات وعمالء المصرفية الخاصة وكذلك للمؤسسات المالية وذلك لقياس احتمالية 
التعثر، وحجم المبالغ المحتمل تعثرها، والخسائر الناتجة عن التعثر، ويسعى البنك دومًا لتطوير طرق التقييم الداخلي لدرجة المخاطر 
المالية  المالءة  المتوسطة والصغيرة والعمالء ذوي  المنشآت  البنك نماذج تقييم خاصة بتقييم  عمالء  للعمالء حيث يستخدم 
العالية بخالف النموذج المخصص لتقييم عمالء الشركات وذلك إلعطاء تقييم أكثر دقة وعدالة ، وقد  أنتهى البنك خالل العام 
2017 م من تطبيق نظام لقياس تقييم درجة مخاطرة العمالء األفراد والذين يتم منحهم التمويل من خالل برامج تمويلية معتمدة.

 
•  مخففات وضوابط مخاطر االئتمان: يقوم البنك بإتباع عدة طرق للتخفيف من درجة المخاطر االئتمانية إلى الحدود المقبولة، 
وتتم  التمويلية،  االلتزامات  بسداد  العميل  قيام  إمكانية  لقياس  المستقبلية  للبيانات  تحليلية  دراسات  عمل  الطرق:  أهم  ومن 
الموافقة االئتمانية من خالل عدة لجان ائتمانية مكونة من أعضاء تنفيذيين في البنك أو من خالل لجان على مستوى مجلس 
البنك  التسهيالت االئتمانية لكل جهة صالحية. إضافة إلى ذلك يقوم  المخاطر االئتمانية وحجم  اإلدارة وبما يتناسب مع درجة 
باستيفاء ضمانات مق ابل  التسهيالت متى ما دعت الحاجة لذلك ويكون توجه البنك عادة إلى الضمانات القابلة للتسييل والتنفيذ 
بشكل اسرع ، حيث تتنوع أشكال الضمانات القائمة في البنك لقاء التسهيالت االئتمانية على سبيل المثال: الغطاء النقدي، الرهن 
على بعض االستثمارات واألصول لصالح البنك أو الرهن / التحفظ على بعض األصول العقارية التجارية والسكنية،  إضافة إلى 
التنازل المؤيد عن عوائد المشاريع في حال تمويل مشاريع محددة كذلك وجود كفالة مقابل  التسهيالت سواء كانت كفالة مالية أو 
شخصية أو كفالة طرف ثالث كما يتم استيفاء كفالة برنامج كفالة الداعم لتمويل المنشآت المتوسطة والصغيرة متى ما انطبقت 
شروط ومعايير البرنامج علمًا بأن منح التمويل الخاص باألفراد يكون بناء على أساس برامج تمويليه تتضمن تحويل راتب العميل 
للبنك. كما يتم مراعاة العمل على عدم وجود تركز ائتماني بالمحفظة االئتمانية والتأكد من توافق حجم التعرض االئتماني مع 

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

المالي واالئتماني لجميع عمالء الشركات والمصرفية  ائتمانية سنوية شاملة للوضع  اجراء مراجعة  الرقابة والتقارير: يتم    •
الخاصة الحاصلين على تمويل للتأكد من استمرار وضع نشاط العميل واحتياجه التمويلي وحسن سير العالقة االئتمانية باإلضافة 

للقيام بأعمال مراجعة تتضمن تقارير زيارات متكررة للعمالء على مدار العام.
يتم اعتبار وتصنيف عمالء الشركات الذين يحملون معدالت مخاطر ائتمانية مرتفعة ضمن قائمة العمالء الذين يحتاجون مراقبة 
خاصة حيث يتم مراقبة ومتابعة هذا التعرض االئتماني بشكل دقيق وحذر لتخفيف تقليص هذا التعرض االئتماني بشكل سليم 
وذلك بشكل نصف سنوي، ويتم متابعة محفظة عمالء األفراد الحاصلين على تسهيالت ائتمانية ألغراض استهالكية وبطاقات 

ائتمان على أساس شامل من خالل تقييم للمعايير المقررة لهذه المحفظة لكل شريحة على حده. 
 يقوم البنك باحتساب مخصصات ائتمانية في سجالت وقوائم البنك المالية وذلك وفقًا للمعايير المالية الدولية المتعارف عليها 
للحسابات المحتمل تحقيق خسائر منها عند وجود مؤشرات تدل على وجوب القيام بعمل تلك المخصصات، والتي قد تؤثر على 
التدفقات النقدية المتوقعة من هذه األصول أو االستثمارات، كما يقوم البنك بإعداد تقرير شهري شامل لوضع محفظة البنك 

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

 معــــــــافــــــــــــى
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ب. مخاطر السوق

 تعتبر مخاطر السوق من المخاطر الرئيسية التي تتعرض له معظم أنشطة البنوك، حيث أن التذبذب في أسعار هوامش االرباح 
والعمالت يؤدي إلى نتائج ايجابية أو سلبية ينتج عنها ارباح أو خسائر للبنك، هذا باإلضافة إلى أن التغيير المفاجئ والمرتفع في 
أسعارها قد يؤثر على السيولة الموجودة لدى البنك وكذلك قدره البنك التمويلية. وتشتمل مخاطر السوق على عدة انواع من 
المخاطر الرئيسية التي يتعرض لها البنك وهي كالتالي: - مخاطر معدل العائد أو مخاطر معدل الربح: وتعرف مخاطر معدل 
العائد أو مخاطر معدل الربح بأنها التأثير المحتمل على ربحية البنك نتيجة التغيرات في اسعار العوائد في السوق، وغالبًا ما تحدث 
العمالت  ومخاطر  للمقترض.  معينة  اسباب   / المصدر  بسبب  أو  عموما،  السوق  تحركات  بسبب  إما  االسعار  في  التغيرات 
ومخاطر  بالبنك.  الموجودة  العمالت  مراكز  على  للعمالت  الصرف  أسعار  في  التقلبات  تأثير  عن  الناتج  الخطر  وهو  األجنبية: 
وحقوق  البنك  ربحية  على  التأثير  وبالتالي  االسهم  أسعار  في  التقلبات  عن  الناتجة  المخاطر  وهي  األسهم:  في  االستثمار 
المساهمين. وبشكل عام فإن الهدف من إدارة مخاطر السوق للبنك هو إدارة ومراقبة التعرض لمخاطر السوق بهدف زيادة العوائد 
ضمن حدود السياسات المعتمدة لمخاطر السوق ومستوى المخاطر المقبولة للبنك، وتنقسم مصادر التعرض لمخاطر السوق 
تلبية متطلبات  بالعمالت االجنبية بسبب  المتاجرة  التعرض لمخاطر السوق في محفظة  المتاجرة: وينشأ  محافظ  إلى:  للبنك 
البنك وعمالئه من العمالت االجنبية. ومحافظ لغير اغراض المتاجرة: وينشأ التعرض لمخاطر السوق في المحافظ لغير اغراض 
المتاجرة في المقام االول بسبب عدم مطابقة الموجودات وتواريخ استحقاقها مع تواريخ استحقاق المطلوبات وتأثير التغير في 

االسعار مع تنفيذ عمليات إعادة االستثمار.

ج. 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 تصفية 

مراكزه بالسرعة المعقولة مع المحافظة على السعر المناسب (مخاطر سيولة السوق).
حوكمة مخاطر السوق ومخاطر السيولة: تعمل إدارة مخاطر السوق على وضع الحدود والرقابة لمدى االلتزام بها وذلك من       
خالل تطبيق السياسات والحدود المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة، وتعتبر لجنة الموجودات والمطلوبات هي المسؤولة عن إدارة 
المحافظ  حدود  تعيين  يتم  أنه  كما  لها.  الموكلة  والمسئوليات  المهام  بموجب  االستراتيجي  المستوى  على  السوق  مخاطر 
المنفذة  العمليات  المرتبطة بها وتحليل  السيولة في السوق والمخاطر االئتمانية  إلى حجم  المخاطر استنادًا  والمنتجات وأنواع 

والحد المستخدم من الحدود. 
تصنف إدارة مخاطر السوق على أنها إدارة رقابية مستقلة ومسؤولة عن تنفيذ سياسات مخاطر السوق بفاعلية، كما أنها مسئولة 
عن تطوير أساليب ومنهجيات إدارة مخاطر السوق في البنك وآليات القياس واالفتراضات السلوكية للسيولة واالستثمار، واالبالغ 
فورًا عن أي تجاوزات للحدود المقررة إلى اإلدارة العليا وفق آليات وإجراءات صارمة موافق عليها ومعتمدة من قبل مجلس اإلدارة، 

باإلضافة إلى االبالغ عن التعرض لمخاطر السوق وتجاوزات الحدود بانتظام إلى لجنة الموجودات والمطلوبات ومجلس اإلدارة.
 عمل البنك على تنويع مصادر التمويل بهدف الحد من التعرض لمخاطر السيولة مما يقلل من درجة التركز والحفاظ على مستوى 
مقبول من االصول القابلة للتسييل، باإلضافة إلى وضع عدد من السياسات والمعايير إلدارة مخاطر السيولة، فضًال عن توفير 
مراجعة  تتم  كما  السيولة.  مخاطر  بإدارة  يتعلق  فيما  بازل  لجنة  عن  الصادرة  الممارسات  أفضل  مع  يتماشى  بما  طوارئ  خطة 
السياسات واإلجراءات الخاصة بإدارة مخاطر السيولة بشكل دوري وتخضع لموافقة لجنة الموجودات والمطلوبات ومجلس اإلدارة. 
السوق ضمن مستويات مقبولة  لمخاطر  التعرض  المحافظة على مستوى  تعمل على  ما  غالبًا  إضافية  رقابة  عناصر  توجد  كما 
الجاهزية في حال وقوع احداث عكسية مثل ( اختبارات التحمل وإجراءات الموافقة على المنتجات الجديدة ) حيث يؤدى الحصول 
على نتائج اختبارات التحمل بشكل دوري إلى تحديد تأثير التغيرات في معدالت الربح و أسعار صرف العمالت األجنبية وعوامل 

المخاطر األخرى على الربحية وكفاية رأس المال للبنك والسيولة، وترسل نتائج اختبارات التحمل بشكل دوري لإلدارة التنفيذية 

ومجلس اإلدارة لتقييم االثر المالي المحتمل في حالة حدوث احداث استثنائية. وقد عملت مجموعة ادارة المخاطر خالل العام 2017م 
الدراسات  واعداد  والمطلوبات  الموجودات  وادارة  السيولة  مخاطر  قياس  عملية  تساعد في  التي  التقنية  االنظمة  تطوير  على 
المتعلقة بذلك وكذلك التقارير واختبارات التحمل كجزء من المنظومة التي تم العمل على تطويرها في أنظمة قياس المخاطر 

المالية بأنواعها المختلفة.
بناًء على نتائج التقييم الُمستمر للرقابة الداخلية خالل العام 2017م، فإن إدارة البنك ترى أن نظام الرقابة الداخلية المعمول به حاليًا 
كاٍف ويعمل بشكل فعال ويتم مراقبته بصورة منتظمة، ومع ذلك تسعى اإلدارة باستمرار إلى تعزيز نظام الرقابة الداخلية. ويرى 
مجلس اإلدارة أن نظام الرقابة الداخلية ُصمم بشكل كاٍف ونفذ بفاعلية وأنه ال يوجد ثغرات رقابية أو ضعف جوهري في أعمال 
البنك للعام 2017م، ويأتي هذا بناًء على التأكيدات المعقولة لدى مجلس اإلدارة عن سالمة تصميم وفاعلية تطبيق نظام الرقابة 

الداخلية، علمًا بأن أي نظام رقابة داخلية بغض النظر عن مدى سالمة تصميمه وفاعلية تطبيقه ال يمكن أن يوفر تأكيدًا مطلقا.

د. مخاطر العمليات

ُتعرف مخاطر العمليات بمخاطر الخسائر التي قد تنتج عن عدم كفاية أو فشل العمليات الداخلية أو األفراد أو النظم التقنية أو 
فمخاطر  السمعة-.  ومخاطر  االستراتيجية  المخاطر  منها  -ويستثنى  القانونية  المخاطر  التعريف  هذا  ويشمل  الخارجية  االحداث 
العمليات هي مخاطر مالزمة ومتأصلة في جميع المنتجات واألنشطة والعمليات ونظم البنك التقنية، والتي تنتج عن عوامل 
داخلية بخالف مخاطر االئتمان ومخاطر السوق التي تنشأ من عوامل خارجية، ومراعاة لذلك، انتهج بنك البالد استراتيجية تعتمد 
على المشاركة الفعالة من االدارة التنفيذية في إدارة هذا النوع من المخاطر لما لها من تأثير على مختلف أنشطة البنك، حيث 

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

•  تحليل وتقييم االهداف واالنشطة الفرعية والعمل على تخفيض التعرض لمخاطر العمليات
•  لتعرف على مخاطر العمليات في المنتجات القائمة والجديدة وأنشطة وعمليات ونظم تقنية المعلومات من خالل استخدام
    أدوات إدارة مخاطر العمليات التالية: حصر الخسائر التشغيلية بهدف التعرف على الفجوات الرقابية التي أدت إلى تلك الخسائر
    والعمل على وضع االجراءات التصحيحية للحد من تكرار حدوثها مستقبال، وتقييم المخاطر المالزمة والمتأصلة في أنشطة
   البنك المختلفة والعناصر الرقابية الموجودة لمعالجة تلك المخاطر، وجمع مؤشرات المخاطر الرئيسية بهدف متابعة ومراقبة

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

•  التقييم المستقل والمستمر للعناصر الرقابية، والسياسات، واإلجراءات وأداء أنشطة البنك.
•  االلتزام بتعليمات الجهات الرقابية والمعايير الدولية في إدارة مخاطر العمليات.

البنك  لها  تعرض  التي  التشغيلية  والخسائر  المخاطر  تقييم  نتائج  عن  الدورية  بالتقارير  اإلدارة  ومجلس  التنفيذية  اإلدارة  تزويد 
واالجراءات التصحيحية لها.

هـ. مخاطر االحتيال

تعد مخاطر االحتيال من المخاطر التشغيلية التي تتعرض لها المنشآت بما في ذلك المنشآت المصرفية، لذا استمر البنك في 
سعيه لتطبيق أفضل الممارسات والمتطلبات من الجهات الرقابية واإلشراقية للحد من تلك المخاطر. فقد تم اعادة هيكلة ادارة 
مكافحة االحتيال وضمها ضمن مجموعة ادارة المخاطر لما في ذلك الربط من زيادة لفعالية العملية الرقابية والتحليلية. وقد استمر 
البنك في عام 2017م في عملية تطوير السياسات واجراءات العمل المتعلقة بإدارة مكافحة االحتيال بما يتماشى مع استراتيجية 
البنك في الحد من المخاطر ضمن الهوامش المقبولة، كما تم البدء في تطوير االدوات الرقابية لتسهيل العمل وزيادة فعاليته.  
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بناء على نتائج التقييم اُلمستمر للرقابة الداخلية خالل العام2017م،فإن إدارةالبنك ترى أن نظام الرقابة الداخليةالمعمول به حاليا 
كاٍف ويعمل بشكل فعال ويتم مراقبته بصورة منتظمة، ومع ذلك تسعى ادارة باستمرار إلى تعزيز نظام الرقابة الداخلية. ويرى 
مجلس ا دارة أن نظام الرقابة الداخليةُ صمم بشكل كاٍ ف ونفذ بفاعلية وأنه   يوجد ثغرات رقابية أو ضعف جوهري في أعمال البنك 
للعام 2017م، ويأتي هذا بناء على التأكيدات المعقولة لدى مجلس ا دارة عن س مة تصميم وفاعلية تطبيق نظام الرقابة الداخلية، 

علما بأن أي نظام رقابة داخلية بغض النظر عن مدى س مة تصميمه وفاعلية تطبيقه   يمكن أن يوفر تأكيدا مطلقا.

الموارد البشرية والسعودة
 

في نهاية عام 2017م بلغ عدد العاملين بالبنك 3,394 موظف، مقارنة بـ 3,341 موظف بنهاية عام 2016م، وبلغت نسبة السعودة 
بالبنك كما هي بنهاية عام 2017م 87% من اجمالي الموظفين.

المؤهلة  الكفاءات  باستقطاب  2017م  عام  خالل  البشرية  الموارد  قطاع  استمر  البشري،  المال  رأس  بأهمية  البنك  من  وإيمانا 
ودورات  اإلدارية  والمعاهد  الجامعات  خريجي  من  الجدد  للموظفين  متخصصة  تدريبية  دورات  وتنفيذ  إعداد  تم  حيث  وتطويرها، 

تطويرية لعموم موظفيه.
كما بلغ عدد الفرص التدريبية لموظفي البنك 3,159 فرصة تدريبية، ويَتبع قطاع الموارد البشرية من خالل إداراته المختصة تطبيق 

معايير احترافية وأخالقية عالية.

مكافأة نهاية الخدمة

انتهاء خدماتهم طبًقا لنظام العمل السعودي وتدرج ضمن المطلوبات  البنك عند  يتم احتساب المكافآت المستحقة لموظفي 
االخرى في قائمة المركز المالي الموحدة.

االلتزام باألنظمة والقوانين
 

يتخذ بنك البالد من االلتزام باألنظمة والقواعد القانونية واألخالقية والمهنية ركيزة أساسية لتوجهاته وصنع سياساته وخططته 
وقراراته االستراتيجية وأهدافه الرئيسة، إذ يلتزم البنك بكافة األنظمة واللوائح والضوابط الصادرة من الجهات التنظيمية والرقابية، 
كمؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية ووزارة التجارة واالستثمار وغيرها، فضًال عما تتضمنه المعايير الدولية 

المعتمدة ذات الصلة. 
كما يحرص قطاع االلتزام ومكافحة الجرائم المالية بالبنك على تطوير أدواته وصقل إمكانياته من أجل تحقيق األهداف المنشودة 
وتنفيذ االستراتيجية المعتمدة التي تساهم في القضاء على جميع العمليات غير الشرعية والتأكد من التزام البنك بجميع األنظمة 
ذات الصلة وتعليمات ومتطلبات مؤسسة النقد العربي السعودي، -وبشكل خاص-، ما يتعلق منها برفع كفاءة أنظمة مكافحة 
غسل األموال وتمويل اإلرهاب، وكذا المشاركة في عمليات تدريب وتوعية موظفي البنك بمجال االلتزام ومكافحة غسل األموال 

وتمويل اإلرهاب.
 

المراجعة الداخلية

المراجعة الداخلية هي وظيفة مستقلة وموضوعيه ترفع تقاريرها مباشرة إلى لجنة المراجعة المشكلة من الجمعية العامة للبنك، 
وتهدف إلى تقديم تأكيدات معقولة للجنة المراجعة واإلدارة العليا للبنك حول مدى كفاية وفعالية نظام الرقابة الداخلية، وذلك من 
المراجعة  قطاع  ويّتبع  والرقابة.  المخاطر  وإدارة  الحوكمة  عمليات  فعالية  وتحسين  لتقييم  ُمنظم  منهجي  اسلوب  تطبيق  خالل 
الداخلية منهجية المراجعة المبنية على المخاطر في عمليات تخطيط وتنفيذ أعمال المراجعة، كما يقوم بمتابعة تصحيح المالحظات 
الواردة في تقارير المراجعة للتأكد من تنفيذها حسب الجدول الزمني واالجراءات الُمحددة لضمان سالمة ضوابط الرقابة الداخلية. 
ويعتمد قطاع المراجعة الداخلية على التطوير المستمر لموظفيه من أجل االرتقاء بمستوى قدراتهم. كما يتحقق القطاع من تطبيق 

معايير المراجعة الداخلية من خالل برنامج ضمان الجودة الذي يغطي كافة أنشطة المراجعة الداخلية.
يشمل نطاق عمل قطاع المراجعة الداخلية كافة أنشطة وقطاعات البنك، حيث قام القطاع في عام 2017م بتنفيذ أعمال المراجعة 
الخاضعة  للوحدات  للمخاطر  شامل  وتقييم  متكاملة  دراسة  على  والمبنية  المراجعة  لجنة  من  الُمعتمدة  الخطة  حسب  الداخلية 
للمراجعة على مستوى البنك. إضافة إلى ذلك قام قطاع المراجعة الداخلية بتنفيذ العديد من المهام األخرى التي ُكلف بها من 

ِقبل إدارة البنك أو مؤسسة النقد.

نظام الرقابة الداخلية

إعدادها تحت  داخلية مالئم وفعال يتضمن سياسات وإجراءات تم  رقابة  إيجاد نظام  للبنك مسؤولة عن  التنفيذية  اإلدارة  ُتعتبر 
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 
مجموعات وقطاعات وإدارات البنك ببذل جهود متضافرة ومتكاملة لتحسين بيئة الرقابة من خالل التطوير والمراجعة الُمستمرة 

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

التنفيذية العليا. وتقوم لجنة المراجعة بمراقبة كفاية وفعالية نظام الرقابة الداخلية للحد من المخاطر وحماية مصالح البنًك.

بنك البالدتقرير مجلس اإلدارة



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

معالي الشيخ عبداهللا بن سليمان المنيع .1

.2

.3

.4

.5

.6

معالي الشيخ أ. د. عبداهللا بن محمد المطلق

فضيلة الشيخ أ. د. عبد اهللا بن موسى العمار

فضيلة الشيخ د. محمد بن سعود العصيمي

فضيلة الشيخ أ. د. عبد العزي�ز بن فوزان الفوزان

فضيلة الشيخ أ. د. يوسف بن عبداهللا الشبيلي

951,934

(399,887)

في نهاية السنة

تم صرفها

متنازل عنها

االسهم الممنوحة خالل السنة

في بداية السنة

فيما يلي بيان بالحركة في عدد االسهم، لبرنامج أسهم الموظفين، خالل السنة: 

طريقة السداد

شرط المنح

فترة االستحقاق

قيمة االسهم الممنوحة بتاريخ المنح (بآالف الرياالت السعودية )

سعر السهم بتاريخ المنح (بالريال السعودي)

عدد األسهم الممنوحة بتاريخ المنح

تاريخ اإلستحقاق

التفاصيل

مايو 2017تاريخ المنح

733,620

18.12

13,293

سنوات 3

إكمال فترة الخدمة

أسهم

2017

822,646

733,620

(204,445)

2017

14 

١يناير 2018   %25
١يناير 2019   %25
١يناير 2020   %50

الهيئة الشرعية: 
 

انطالقًا من سياسة بنك البالد ونهجه المبني على االلتزام بأحكام الشريعة اإلسالمية، اختارت الجمعية العامة للبنك أعضاء 
الهيئة الشرعية ووافقت على الئحتها التي تنص على استقالليتها، وأبرز ما جاء في هذه الالئحة ما يأتي:

1- ال يطبق البنك أي منتج أو عقد أو اتفاقية إال بعد موافقة الهيئة الشرعية.  
2- قرارات الهيئة الشرعية ملزمة للبنك بجميع إداراته وشركاته التابعة.

3- تشارك الهيئة الشرعية وقطاع الشرعية في عملية تطوير المنتجات بما يتفق مع األحكام الشرعية. 
4- تسهم الهيئة الشرعية وقطاع الشرعية في نشر الوعي بالمصرفية اإلسالمية.

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

بشأنها، ودراسة األفكار المبدئية للمنتجات والتوجيه بشأنها.
وقد عقدت في عام 2017م، خمسة (5) اجتماعات للهيئة الشرعية، وثمانية عشر (18) اجتماًعا للجنة التحضيرية. 

ويعمل قطاع الشرعية بالبنك -من خالل إدارة الدراسات والبحوث، وإدارة الرقابة الشرعية، ووحدة الدعم. فتعمل إدارة الدراسات 
تطوير  والمشاركة في  لها،  الالزمة  والدراسات  البحوث  وإعداد  الشرعية،  للهيئة  الواردة  الموضوعات  تحضير  على  والبحوث 
المنتجات البنكية اإلسالمية وإجازتها، والمساهمة في نشر الوعي بالمصرفية اإلسالمية وتعمل إدارة الرقابة الشرعية على 
التحقق من التزام البنك بقرارات الهيئة الشرعية من خالل تنفيذ زيارات رقابية ميدانية للتدقيق على جميع أعمال البنك بشكل 
الهيئة  اجتماعات  ترتيب وتنسيق  الدعم على  الشرعية وضوابطها. وتعمل وحدة  الهيئة  بقرارات  البنك  التزام  بالتأكد من  دور 
الشرعية وخدمة نتاجها، ومتابعة وتنفيذ المشروعات واألعمال التي تساهم في نشر الوعي بالمصرفية اإلسالمية داخل البنك 
وخارجه كمشروع طباعة الرسائل العلمية فقد ساهم قطاع الشرعية منذ تأسيسه بطباعة الرسائل التي تهدف إلى نشر وتعميق 
المعرفة الشرعية بفقه المعامالت المالية واالقتصاد اإلسالمي، وقد صدر عن القطاع لعام 2017 م ثالث رسائل علمية هي:

•  كتاب البنوك التعاونية، دراسة فقهية تطبيقية.
•  كتاب تكلفة القرض، دراسة فقهية تطبيقية.

•  كتاب الحكم الربوية، دراسة نقدية ألهم ما قيل في حكمة تحريم الربا. 
الجانب  ربط  إلى  يهدف  الذي  المعرفة  تبادل  ومشروع  البنك.  لموظفي  اإلسالمية  بالمصرفية  التوعوي  التدريب  ومشروع 
وطالب  ألساتذة  اإلسالمية  المصرفية  ومنتجات  الشرعية  الصيغ  وفهم  المالية  المعامالت  في  العملي  بالجانب  النظري 

الجامعات من خالل زيارتهم لقطاع الشرعية. 

برنامج أسهم الموظفين:
 

النقد  برنامج معتمد من قبل مؤسسة  تحفيزية مدفوعة على أساس منح أسهم وفق  برامج  المؤهلين  البنك لموظفيه  يقدم 
العربي السعودي وبموجب شروط هذا البرنامج، يمنح البنك الموظفين المؤهلين أسهم سيتم االحتفاظ بها كجزء من مكافآتهم 

السنوية.
 تقاس تكلفة هذا البرنامج على أساس القيمة العادلة في تاريخ منح االسهم ويتم 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 
المبلغ  يمثل  المطاف.  نهاية  التي سيتم منحها في  لعدد األسهم  البنك  تقديرات  فترة االستحقاق، وأفضل  إليه  انتهت  الذي 
المحمل أو المقيد على قائمة الدخل الموحدة لسنة ما، الحركة في المصاريف التراكمية المثبتة في بداية ونهاية تلك السنة. 
يقوم البنك، بعد الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي، بإبرام اتفاقية مع طرف ثالث محايد لالحتفاظ باألسهم 

المعنية في البرنامج باإلضافة للمزايا المستحقة لهذه االسهم. المميزات الهامة للبرنامج هي كما يلي:

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

بنك البالدتقرير مجلس اإلدارة



مجلس اإلدارة: 

يتشكل مجلس اإلدارة من أحد عشر عضوًا، تم انتخابهم في اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 1437/07/04هـ، 
الموافق 2016/04/11م، لمدة ثالث سنوات بدأت اعتبارًا من تاريخ 2016/04/17م وتنتهي بتاريخ 2019/04/16م.

الحوكمة:
 

يلتزم مجلس إدارة بنك البالد بتقديم قيمة متنامية للمساهمين على المدى الطويل، ويعمل على تعزيز استمرار وجود نظام 
حوكمة فعال ومتطور في سبيل تحقيق النمو المستدام، ويتحقق ذلك من خالل صياغة األهداف االستراتيجية وترجمتها إلى برامج 

عمل مالئمة، والعمل على تحقيقها مع االلتزام بمعايير الشفافية واإلفصاح والعدالة.
 (CMA) وهيئة السوق المالية (SAMA) بناء على متطلبات وقرارات الجهات الرقابية متمثلة في مؤسسة النقد العربي السعودي 
وغيرها وادراكًا وايمانًا من مجلس ادارة البنك وادارته التنفيذية بأهمية الحوكمة، فقد تم اعتماد وثائق الحوكمة للبنك وتحديثاتها 
ومن ضمنها دليل الحوكمة وملحق دليل الحوكمة ومجموعة من السياسات والوثائق ذات الصلة، بما يتوافق مع ما ورد بنظام 
الشركات ولوائحه ومبادئ الحوكمة وكافة القواعد الصادرة عن الجهات الرقابية والتنظيمية ذات الصلة وكذلك تم تحديث النظام 

االساس للبنك.
والحوكمة -كمفهوم في بنك البالد- هي قواعد لقيادة البنك وتوجيهه تشتمل على آليات لتنظيم العالقة بين مجلس االدارة 
واالدارة التنفيذية والمساهمين واصحاب المصالح األخرين إذ يتم تطبيق قواعد واجراءات خاصة لتسهيل عملية اتخاذ القرارات 
المعامالت  العدالة والشفافية في  واضفاء طابع الشفافية عليها بغرض حماية حقوق المساهمين واصحاب المصالح وتحقيق 

المالية وبيئة االعمال.
وُتبنى حوكمة البنك على أساس المعاملة العادلة القائمة على المساواة بين مصالح األطراف المختلفة المعنية بما في ذلك 
المجتمع،  عناصر  وكافة  والتنظيمية)،  الرقابية  الجهات  فيها  (بما  الحكومية  والجهات  والموردين  والعمالء  واإلدارة  المساهمين 
ويعمل مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية بشكل مستمر على تأكيد ضرورة االلتزام بضوابط الحوكمة كوسيلة فعالة لتطوير مفاهيم 
الشفافية والنزاهة والرقابة الفعالة وتحقيق األداء المهني الرفيع. مما يعزز ثقة أصحاب المصالح. ويوضح هذا التقرير مدى التزام 

البنك بأحكام وشروط حوكمة الشركات. 
ومن أبرز ما تم في هذا الصدد خالل العام 2017م تحديث واعتماد دليل وملحق دليل الحوكمة ، بما يحتويه من قواعد عامة لمجلس 
من  أو  اإلدارة  مجلس  من  سواء  واعتمادها  والوثائق،  السياسات   من  العديد  واستحداث  ولجانهما  التنفيذية،  واالدارة  االدارة، 
الجمعية العامة وفق ما تتطلبه األنظمة واللوائح لالعتماد، لتتوافق بشكل خاص مع الئحة حوكــــمة الشركــــات المحـــدثة الصــــادرة 
من هيئة الســـوق المـــالية في  2017/2/13م، والضوابط واالجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذًا لنظام الشركات الخاصة بشركات 
المساهمة المدرجة الصادرة بتاريخ 2016/10/17م والمحدثة بتاريخ 2017/3/23م" والمبادئ الرئيسة للحوكمة في البنوك- التحديث 
االول مارس 2014 م والصادر من مؤسسة النقد العربي السعودي، وبما يتوافق مع نظام الشركات ولوائحه، وغيرها من القواعد 
ذات الصلة، ويعمل المجلس ولجانه بشكل مستمر بمتابعة االدارة التنفيذية للتأكد من التزامها بتطبيق جميع ما ُنص عليه بتلك 

اللوائح والسياسات والقواعد بشكل دائم وفعال.

الدكتور/ عبد الرحمن بن إبراهيم الحمًيد

األستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي

األستاذ/ سعود بن محمد الفايز

األستاذ/ عبدالرحمن بن محمد رمزي عداس

األستاذ / فهـد بـن عـبـدالله بـن دخـيـل

األستاذ/ خالد بن عبدالعزيز المقيرن

األستاذ / أحمـد بـن عـبـدالـرحمن الحصان

المهندس/ عــــمــــر بـن صـــالــــح بـــابـــكـــر

األستاذ/ خالد بــن ســلــيــمان الجــاسـر

األستاذ/ فــهـد بـن عــبــد الله القـاسم

األستاذ/ خالد بن عبدالرحمن الراجحي

تصنيف العضوطبيعة العضويةاالسم

اسماء وصفات أعضاء مجلس اإلدارة

رئيس مجلس اإلدارة

نائب رئيس مجلس اإلدارة

عضو

عضو

عضو

عضو

عضو

عضو

عضو

عضو

عضو

غير تنفيذي

غير تنفيذي

مستقل

مستقل

غير تنفيذي

غير تنفيذي

مستقل

مستقل

غير تنفيذي

غير تنفيذي

غير تنفيذي
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االسم

المالك الرئيسيون

المالك الرئيسيون للبنك هم المالك الذين يمتلك كل منهم 5%فأكثر من األسهم كما هو بنهاية تداول (2017/12/31م) كما يلي

شركة محمد ابراهيم السبيعي واوالده

شركة عبدالله ابراهيم السبيعي االستثمارية

خـالد عبدالرحمن صالح الراجحي

عبدالرحمن عبدالعزيز صالح الراجحي

محمد صالح حمزه صيرفي

  النسبةاسم المساهم

19.10

11.14

10.55

6.58

5.09

اعتمد البنك في رصد البيانات أعاله على سجالت البنك لدى شركة مركز ايداع بنهاية تداول 2017/12/31م.

الجمعيات العامة المنعقدة خالل العام 2017م

عقد بنك البالد جمعية عامة واحدة لمساهميه خالل العام المالي 2017م، وهي الجمعية العامة غير العادية الثامنة المنعقدة بتاريخ 
12 شعبان 1438هـ الموافق 08 مايو 2017م.

سجل حضور اعضاء مجلس اإلدارة الجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة

الدكتور/ عبد الرحمن بن إبراهيم الحمًيد

األستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي

األستاذ/ سعود بن محمد الفايز

األستاذ/ عبدالرحمن بن محمد رمزي عداس

األستاذ / فهـد بـن عـبـدالله بـن دخـيـل

األستاذ/ خالد بن عبدالعزيز المقيرن

األستاذ / أحمـد بـن عـبـدالـرحمن الحصان

المهندس/ عــــمــــر بـن صـــالــــح بـــابـــكـــر

األستاذ/ خالد بــن ســلــيــمان الجــاسـر

األستاذ/ فــهـد بـن عــبــد الله القـاسم

األستاذ/ خالد بن عبدالرحمن الراجحي

سجل الحضور - 08 مايو 2017م

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

.9

.10

.11

سجل حضور اجتماعات مجلس اإلدارة
تعزيزًا لدوره، فقد عقد مجلس اإلدارة (6) اجتماعات خالل عام 2017م، وفيما يلي تواريخ انعقاد هذه االجتماعات وسجل الحضور

الدكتور/ عبد الرحمن بن إبراهيم الحمًيد

األستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي

األستاذ/ سعود بن محمد الفايز

األستاذ/ عبدالرحمن بن محمد رمزي عداس

األستاذ / فهـد بـن عـبـدالله بـن دخـيـل

األستاذ/ خالد بن عبدالعزيز المقيرن

األستاذ / أحمـد بـن عـبـدالـرحمن الحصان

المهندس/ عــــمــــر بـن صـــالــــح بـــابـــكـــر

األستاذ/ خالد بــن ســلــيــمان الجــاسـر

األستاذ/ فــهـد بـن عــبــد الله القـاسم

األستاذ/ خالد بن عبدالرحمن الراجحي

االسم

رقم االجتماع وتاريخ انعقاده

(65)(66)(67)(68)(69)(70)
2017/03/132017/04/24

x

م2017/05/08تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة

(%)
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.7

.8
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.11

x

x

x

م2017/12/18م2017/09/25م2017/09/18م2017/06/12مم

اعتذرحضر

٠

x

x

بنك البالدتقرير مجلس اإلدارة



س
ضو مجل

ي يكون ع
ل المملكة أو خارجها الت

ت داخ
شركا

سماء ال
 ا

ن مديريها
سابقة أو م

س إدارتها الحالية وال
ي مجال

ضوًا ف
إلدارة ع

ا
 عبد الرحمن
 بن إبراهيم

د الحميِّ

5.عضو مجلس إدارة الشركة السعودية 
لالستثمار الزراعي واإلنتاج الحيواني سالك

1.عضو مجلس إدارة الشركة السعودية 
إلنتاج األنابيب الفخارية

2.عضو مجلس إدارة شركة محمد عبد العزيز 
الراجحي وأوالده القابضة الراجحي القابضة
3.عضو مجلس إدارة شركة محمد إبراهيم 

السبيعي وأوالده ماسك
4.عضو مجلس إدارة شركة مجموعة العبيكان 

لالستثمار

مساهمة مدرجة

مساهمة مقفلة

مساهمة مقفلة

مساهمة مقفلة

مساهمة حكومية

ال يوجدال يوجدال يوجدداخل المملكة

 ناصر بن
 محمد

السبيعي

5.رئيس مجلس إدارة شركه ذاخر

1.نائب رئيس مجلس إدارة شركة دور للضيافة
2.نائب رئيس مجلس إدارة شركه محمد ابراهيم 

السبيعي واوالده لالستثمار ماسك
3.رئيس مجلس إدارة شركة مشاريع األرجان

4.عضو مجلس إدارة شركه اكوان العقارية

خارج المملكة6.عضو مجلس إدارة شركه فجر كابيتال

مساهمة مدرجة
مساهمة مقفلة

مساهمة مقفلة
مساهمة مقفلة
مساهمة مقفلة

 مسؤولية محدودة

ال يوجدال يوجدال يوجد

 سعود بن
 محمد
ال يوجدال يوجدال يوجدالفايز

1.عضو مجلس إدارة شركة 
التصنيع الوطنية

2.عضو مجلس إدارة شركة الشيكات 
السياحية السعودية.

داخل المملكة

داخل المملكة

مساهمة مدرجة
مساهمة غير مدرجة

مساهمة مدرجة

3.عضو مجلس إدارة البنك السعودي 
االسباني 

بنك مشتركخارج المملكة

 عبدالرحمن
 بن محمد

 رمزي
عداس

2.عضو مجلس إدارة شركة أركوما

1.رئيس مجلس إدارة شركة ديار الخيال للتطوير 
العقاري.

3.رئيس مجلس اإلدارة وعضو لجنة المخاطر 
البنك التونسي السعودي

داخل المملكة

داخل المملكة

 شركة مملوكة لكلخارج المملكة
 من وزارتي المالية

 التونسية
والسعودية

مساهمة مغلقة

مسؤولية محدودة

1.مجموعة السريع الصناعية التجارية - 
عضو مجلس اإلدارة وعضو لجنة 

المراجعة وعضو لجنة الترشيح 
والمكافآت.

2.شركة أسواق البحر األحمر المحدودة 
عضو مجلس اإلدارة.

3.مجموعة عبدالعزيز الصغير - عضو 
مجلس اإلدارة وعضو لجنة المراجعة 

ولجنة الترشيح.
4.بنك كوانتام االستثماري عضو 

مجلس اإلدارة وعضو لجنة المراجعة 
وعضو لجنة المخاطر وااللتزام.

داخل المملكة

داخل المملكة

داخل المملكة

شركة ماليةخارج المملكة
 مرخصة من هيئة سوق

المال بدبي

مساهمة مدرجة

 شركة مالية مرخصة
من هيئة سوق المال

شركة خاصة

مسؤولية محدودة

 فهد بن
 عبدالله بن

دخيل

1.رئيس مجلس إدارة شركة البالد المالية
2.رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للخدمات 

النفطية
3.رئيس مجلس إدارة شركة الحكمة لالستثمار 

التجاري والصناعي
4.رئيس مجلس إدارة شركة الوفاء للصناعات

5.عضو مجلس إدارة شركة االستثمار العائلي

 مسؤولية محدودة

 مسؤولية محدودة

 مسؤولية محدودة
 مسؤولية محدودة

1.الشركة الوطنية للخدمات 
النفطية دبي

مسؤولية محدودةخارج المملكةمساهمة مقفلة

 أحمد بـــــن
عبدالرحمن

الحصان 
ال يوجدال يوجدال يوجدال يوجدال يوجدال يوجد

عمر بــــــن
صالح بابكر 

1.عضو مجلس إدارة الشركة األهلية للتأمين التعاوني
2.رئيس شركة ابناء صالح بابكر للتجارة

3.رئيس شركة بابكر للتموين
4.رئيس مجلس إدارة شركة الهيكلية للمقاوالت

5.شركة بناء للخرسانة الجاهزة
6.عضو مجلس إدارة شركة شرق آسيا لالستثمار الزراعي

مساهمة مدرجة

مساهمة مقفلة

مسؤولية محدودة
مسؤولية محدودة
مسؤولية محدودة
مسؤولية محدودة

1.شركة اشراق العقارية

 خالد بــن
 سليمان
الجاسر

1.عضو مجلس إدارة شركة البالد المالية.
2.عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للتأمين التعاوني.

3.الرئيس التنفيذي لشركة المراكز العربية.
خارج المملكة4.عضو مجلس إدارة مراكز تسوق الشرق االوسط.

داخل المملكة

داخل المملكة

داخل المملكة

مساهمة مقفلة

مساهمة مدرجة
مسؤولية محدودة
مسؤولية محدودة

مسؤولية محدودة

مسؤولية محدودة

مسؤولية محدودة
مسؤولية محدودة

مسؤولية محدودة

مسؤولية محدودة
مسؤولية محدودة

مسؤولية محدودة

حكومية

1.شركة اسمنت القصيم
2.شركة الشيكات السياحية

 فهد بن
 عبــدالله
القاسم

1.عضو مجلس إدارة مجموعة صافوال
2.عضو مجلس إدارة شركة جرير للتسويق

3.عضو مجلس إدارة شركة دور للضيافة
4.عضو مجلس إدارة شركة دله الصحية

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

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

7.عضو مجلس إدارة شركة الدكتور محمد راشد الفقيه 
وشركاؤه

8.عضو مجلس إدارة شركة ركين نجد الدولية
9.عضو مجلس إدارة ممثل عن البريد السعودي في 

شركة ناقل
10.رئيس مجلس اإلدارة وشريك في شركة أموال 

لالستشارات المالية المحدودة
11.رئيس مجلس اإلدارة وشريك في شركة أريز 

لالستثمار التجاري المحدودة
12.عضو مجلس إدارة شركة راج العقارية

13.عضو مجلس إدارة شركة الراجحي ألفا  لالستثمار 
القابضة

14.عضو مجلس إدارة شركة ركين نجد العالمية
15.عضو مجلس إدارة المؤسسة العامة للبريد 

السعودي
16.شريك في بوابة اللؤلؤ

17.شريك في شركة التسهيالت
18.شركة فينكورب

مساهمة مدرجة
مساهمة مدرجة
مساهمة مدرجة
مساهمة مدرجة
مساهمة مقفلة

مساهمة مقفلة

مساهمة مقفلة

مساهمة مقفلة

مساهمة مقفلة

خارج المملكة

1.مجموعة عبد اللطيف العيس 

القابضة

2.الشركة الوطنية العمومية

 للسيارات

 خالد بـــــــن
 عبدالرحمن

الراجحي

داخل المملكة

مساهمة مدرجة

مساهمة مدرجة

مساهمة مقفلة

مساهمة مقفلة

مسؤولية محدودة

مساهمة مدرجةخارج المملكة

مساهمة مدرجةداخل المملكة
مسؤولية محدودة

مساهمة غير مدرجة

مسؤولية محدودة

داخل المملكة

داخل المملكة

داخل المملكة

داخل المملكة

داخل المملكة

داخل المملكة

داخل المملكة

 خالد بن
 عبدالعزيز
المقيرن

1.رئيس مجلس إدارة شركة المكتبة للتسوق
2.رئيس مجلس إدارة شركة االستثمار العائلي

3.رئيس مجلس إدارة شركة خالد المقيرن 
وأوالده القابضة

 مسؤولية محدودة
 مسؤولية محدودة

1.شركة البالد المالية

2.الغرفة التجارية الصناعية
داخل المملكةمساهمة مقفلة

داخل المملكة
مساهمة مغلقة
مؤسسة أهلية

داخل المملكة

3.الشركة السعودية لالتصاالت
4.الشركة الوطنية السعودية للنقل 

البحري

1.شركة دانا غاز
2. شركة ناس 

مساهمة مدرجة
مساهمة مدرجة
مساهمة مدرجة
مساهمة مدرجة

خارج المملكة
خارج المملكة

داخل المملكة
داخل المملكة

6.الرئيس التنفيذي لشركة عبدالرحمن صالح الراجحي وشركاه المحدودة

1.رئيس مجلس اإلدارة ورئيس اللجنة التنفيذية في 
شركة االسمنت السعودية

2.عضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة االستثمار وعضو 
لجنة المخاطر في الشركة السعودية المتحدة للتأمين 

التعاوني "والء"
3.عضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة الترشيحات 

والمكافآت في شركة تكوين المتطورة للصناعات
4.عضو مجلس إدارة شركة تنامي العربية
5.عضو مجلس إدارة شركة البالد المالية

اسم العضو
الكيــــــان

القانوني
العضوية في مجالس إدارات

الشركات الحالية أو من مديريها 
العضوية في مجالس إدارات

الشركات الحالية أو من مديريها 
داخل المملكة
خارج الممـلكة 

الكيــــــان
القانوني

داخل المملكة
خارج المملكة
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الوظيفة الحالية االسم
1. متقاعد من جامعة الملك سعود
2. رجل اعمال وعضو مجلس ادارة 

في العديد من الشركات المساهمة
3. عضو في عدد من لجان المراجعة 

لشركات مساهمة سعودية
4.عضو في مجلس أمناء معايير 
المحاسبة الدولية للشرق األوسط

 وشمال أفريقيا
5.عضو مجلس أمناء جامعة األمير 
سلطان منذ التأسيس وحتى اآلن

6. عضو في أكثر من جمعية مهنية
 محليًا وإقليميًا ودوليًا

الوظائف السابقة
 أستاذ المحاسبة والمراجعة

جامعة الملك سعـود

    رئيس قسم المحاسبة
جامعة الملك سعـــــــود

 دكتوراه فــــــــــــي
 المحاسبة الماليــة
 والمراجعة | جامعة
 والية لويزيانــــــــــــا
الحكومية | 1981م

 الخـــــــــبــــــــراتالمؤهالت
مدير االستشارات – الراشد محاسبون  

ومراجعون قانونيون 1986 
عضو في مجلس إدارة الهيئة السعودية   

(للمحاسبين القانونيين (دورتين 
رئيس لجنة االختبارات – الهيئة السعودية 

للمحاسبين القانونيين 
رئيس لجنة معايير المحاسبة – الهيئة السعودية 

للمحاسبين القانونيين ١٠ سنوات 
رئيس لجنة االختبارات – الهيئة الخليجية 

للمحاسبين القانونيين 
رئيس لجنة األوراق المالية – الغرفة التجارية 

والصناعية بالرياض لمدة ٥ سنوات 
عضو في اللجان االبتدائية والزكوية لمدة ١٠ سنوات 

عضو المجلس البلدي لمدينة الرياض للدورة األولى

 ناصر بن
 محمـــــــد

السبيعي

 نائب رئيس مجلس اداره شركه
محمد ابراهيم السبيعي وأوالده

(ماسك)

رجل اعمال وعضو مجلس ادارة
في العديد من الشركات المساهمة 

ال يوجد

م

 بكالوريوس علوم إدارية
(قسم المحاسبـــــــــــــــة)

جامعة الملك سعود 
 1399  

خبرة طويلة في المجال المالي والمصرفي 
خبرة طويلة في المجال العقاري واالستثماري

سعـــــــود
بن محمد 

الفايز 

 الرئيس التنفيذي للشركةمتقاعد 
العربيــــة لألنابيــــــــــــــــــــب

2014 -1996

 مساعد المدير العــــام
 لشؤون رقابة االئتمان بنك

 الريـــــــــــــــــــــــــاض
 1994 -1984

 مدير مشاريـــــــع صندوق
 التنميـــــــــة الصناعي

السعودي 1977 – 1984م

بكالوريوس إدارة أعمال
الجامعة األردنية | عمان 

1977 

 برنامج ستي بنك االئتماني
اثينا اليونان 1983م 

 برنامج تشيس بنك تشيــــــس
االئتماني | نيويورك الواليات

المتحدة االمريكية 1979م 

 المحاسبة والتدقيق آرثر أندرســـون
وشركاه شيكاغو، الواليات المتحدة

األمريكية 1979م 
  عدة دورات وبرامج قصيرة في
   اإلدارة والقيادة من أوروبـــــــــــا   

والـواليات المتحدة األمريكية

م

 عبدالرحمن
 بن محمد

رمزي
عداس

2010

 مستشار مالي مرخص من وزارة
 التجارة لالستشارات المالية لغير

 االوراق المالية من مارس
  الى اآلن

 العضو المنتدب لالستثمارات
 العقارية بشركة ســـــدكو

من يوليو 2007 إلى يناير 2010
 

 تدرج في وظائف قيادية مختلفة
 أخرها رئيسًا لقطاع الشركات
 بالبنك األهلي التجاري من

مارس 1980   إلى أبريل 2007

 ماجستير إدارة أعمال تخصص
 إدارة مالية من جامعة دنفر

 بوالية كولورادو األمريكية في
عام 1986

 بكالوريوس إدارة أعمال من
 جامعة الملك عبدالعزيز بجدة مع
 مرتبة الشرف األولى في عام

1979 ممم

م

 مصرفية شاملة في جميع
 قطاعات البنك التمويلية

 واالستثمارية وإدارة المخاطر
 إضافة إلى خبرات عملية في
 إدارة االستثمارات بشكل عام

والعقارية بشكل خاص

رجل أعمال  فهد بن
 عبدالله بن

دخيل

 خالد
 عبدالعزيز
المقيرن

 رئيس مجلس إدارة شركة البالدرجل أعمال
المالية

 نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة
التجارية الصناعية بالرياض

 مدير عام للخدمات الخاصة
واالستثمار ببنك ساب

 دبلوم دراسات عليا في المال
واألعمال

 بكالوريوس في االقتصاد من
جامعة الملك سعود

 أكثر من 31 سنه خبرات متنوعه بكالوريوس أساليب كميه
مصرفية وتجارية

 شريك تنفيذي – المقيرن للصيرفة 
واالستثمار من 1983م وحتى 2005م

 رئيس مجلس إدارة شركة خالد عبدالعزيز 
المقيرن وأوالده القابضة

رئيس مجلس إدارة شركة المكتبة للتسويق
رئيس مجلس إدارة شركة االستثمار العائلي

الوظيفة الحالية الخـــــــــبــــــــراتالمؤهالتالوظائف السابقةاالسم

 أحمد  بـن
 عبدالرحمن

الحصان

 رئيس مركز الثريا
لالستشارات المالية

 نائب المدير العام للمالية بشركة
الراجحي المصرفية لالستثمار

المدير االقليمي للمنطقة
 الوسطى بشركة الراجـحي 
الــمصرفية لالستثمـــــــــــار

مراقب مالي بوزارة المالية

 درجة البكالوريـــوس
تخصص إدارة أعمال

دبلوم الرقابة المالية
من معهــــــد اإلدارة 

دبلوم الدراسات العليا
في اإلدارة المالية 

 دبلوم االئتمان المصرفي األكاديمية
العربية للعلوم المالية والمصرفيـة

 حضور العديد من الدورات المتخصصة
والمؤتمــــرات داخل المملكة وخارجها

عضو دائم في اللجنة العليا لمنح  
التسهيالت االئتمانية الدوليــــــــة   

عضو في لجنة اإلدارة العليــــــا
خبره طويلة في المجال المالي

والمصرفي 

 عمر بــن
صالح بابكر

المدير التنفيذي لشركةرئيس مجلس إدارة مجموعة بابكر
أبناء صالح عبدالعزيز بابكر  

(1989 – 2002م)
 مدير مشروع الهيئة العليا 

لتطوير مدينة الرياض 
(1983 – 1989م)

 بكالوريوس هندسة مدنية |
 جامعة الملك سعود

م1984 

خبرة طويلة في التجارة والمقاوالت

 خالد بــن
 سليمان
الجاســـر

الرئيس التنفيذي لشركة
المراكز العربية 

الرئيس التنفيذي لبنك البالد
 نائب رئيس تنفيذي للموارد

البشرية بنك الرياض
 مدير اقليمي للمنطقة الشرقية

بنك الرياض
مدير مجموعة فروع ببنك الرياض

بكالوريوس إدارة أعمال

 فهد بن
 عبداللــه
القاسم

رئيس مجلس اإلدارة (شركة أموال 
لالستشارات المالية)

مستشار مجلس اإلدارة
 (شركة اتحاد الراجحي القابضة 

لالستثمار)

 الرئيس التنفيذيـ  شركة أموال
لالستشارات المالية 2001

ـ 2011 
المدير العامـ  مجموعة

  العثيم التجارية 
2000 – 2001

شريكـ  مديرـ  شركة
 كي بي ام جي العالمية 1995 ـ 

1999
 المدير التنفيذي مستشفى دله

1991 – 1995   
 شريكـ  مكتب القاسم محاسبون

قانونيون
معتمدون 1990 - 1991 

  

م

م

م

م

م

 بكالوريوس علوم إدارية تخصص
محاسبة | جامعة الملك سعود

 برنامج اإلدارة المتقدمة والقيادة |
جامعة اكسفورد

استشارات مالية وإدارية ومراجعة 20 سنة
إدارة تنفيذية ـ مؤسسة صحية 5 سنـــوات

إدارة تنفيذية | تجارة تجزئة وجملة سنة واحدة

 خالد بـــــن
 عبدالرحمن

الراجحي

 رئيس مجلس إدارة واللجنة التنفيذية –
شركة االسمنت السعودية

 عضو مجلس إدارة ولجنة المخاطر
 ورئيس لجنــــــــة االستثمار – شركة والء

للتأمين التعاوني

 عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة
 المكافآت – شركة تكوين للصناعات

المتطورة
 عضو مجلس إدارة – شركة تنامي

العربية

 الرئيس التنفيذي - شركة عبدالرحمن
صالح الراجحي وشركاه المحدودة

 عضو مجلس إدارة – شركة دانا
غاز | االمارات العربية

 عضو مجلس إدارة – الشركة
السعودية لالتصاالت

 عضو مجلس إدارة واللجنة
 التنفيذية – الشركة الوطنية

السعودية للنقل البحري

 عضو مجلس إدارة – شركة
ناس | البحرين

 بكالوريوس في اإلدارة المالية
| جامعة المـــلك

فهد للبترول والمعادن 

اإلدارة المالية 
التعامالت والتحويالت النقدية

االستثمارات

خبره طويلة في المجال المالي والمصرفي 



وظائف اعضاء اللجان التابعة لمجلس اإلدارة (األعضاء من خارج المجلس)
الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم

االسم

 أحمد بن
 عبدالــــله

المغامس

 عضو لجنة
المراجعــــة

الخبراتالمؤهالتالوظائف السابقةالوظيفة الحالية

 األمين العام للهيئــــــة 
 السعودية للمحاسبين

القانونيين

 استاذ مساعد | بجامعة
الملك سعود

 دكتوراه إدارة األعمال
في تخصص المحاسبة

 عضو مجلس األمناء بهيئة المحاسبة 
والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية

 نائب رئيس لجنة تطوير الهيئات النائية
المحاسبية التابعة لدى االتحاد الدول للمحاسبين

عضو أساسي في الهيئة السعودية
للمحاسبين القانونيين 

رئيس لجنة إدارة الجمعية السعودية للمحاسبة
عضو اللجنة الدائمة لظاهرة توظيف األموال

عضو لجنة الدراسات العليا بجامعة الملك سعود
 عضو الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد

األكاديمي، وزارة التعليم العالي
 عضو لجنة المراجعة بكل من شركة االسمنت

السعودي، وشركة االتصاالت السعودية
 عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة

بالشركة الوطنية السعودية للنقل البحري

سليمان
 بن ناصر 
الهتــالن

الرئيس التنفيذي لشركة بيت
االستشارات الوطني 

  عضو هيئة التدريب
معهد اإلدارة العامة

 ماجستير في المحاسبة
المهنية

 المحاسبة والمراجعة الداخلية والتقارير المالية
 واالندماج واالستحواذ والتنظيم اإلداري وتقييم

الشركات

 أديب بن
 محمد

ابانمي

محاسب قانوني - ابانمي
محاسبون ومراجعون قانونيون 

 مستشار ثاني - هيئة
 السوق المالية

 محاضر | جامعة األمام
محمد بن سعود

 محلل مالي - الصندوق
السعودي للتنمية

ماجستير محاسبة
بكالوريوس محاسبة

26 سنة خبرة في المحاسبة والمراجعة

 عبد الفتـــاح
 بن إبراهيم

الطويل

 مدير تنفيذي لشركة  آي تي
لالستشارات

 رئيس قطاع الحوكمة
 والمخاطر و االلتزام
في الخبير الماليــــة

 ماجيستير ادارة االعمال |
 جامعة تكساس الواليات

المتحدة االمريكية

30 سنة خبرة بنكية و تقلد عدة 
مناصب

  رئيس قطاع المخاطر و الحوكمة 
وااللتزام 

مدير تنفيذي لالئتمان في البنك 
األهلي التجاري وبنك قطر التجاري

 عضو لجنة
المراجعــــة

 عضو لجنة
 االلتــــــزام
والحوكمة

 عضو لجنة
 االلتــــــزام
والحوكمة

االسم

بشار بـن
 زكريـــــــــا 
المشعل

الخبـــــــــــراتالمؤهالتالوظائف السابقةالوظيفة الحالية

 مستشار إداري  توظيف
 وتقييم المدراء التنفيذيين

وأعضاء مجالس اإلدارة

مستشار إداري
مدير مشاريع فنية

 مهندس كمبيوتر
والكترونيات

  شهادة بكالوريوس
هندسة كمبيوتر

 شهادة الماجستير
علوم اإلدارة

 شهادة الماجستير
اإلدارة العامة

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

مجالس اإلدارة

10سنوات خبرة في هندسة الكمبيوتر

 محمد بن
 سليمان
الحجيالن

 عضو لجنة
المخاطر

 مدير عام بنك دبي الوطنياستشارات مالية
بالمملكة العربية السعودية

 مدير إدارة البطاقات والقروض
 الشخصية ومدير االئتمان

 بمجموعة إدارة الفروع بالبنك
السعودي الفرنسي

 مدير إدارة القروض الشخصية
 ومدير إدارة المنشئات

 الصغيرة بالبنك السعودي
األمريكي

 مدير االئتمان والتحصيل بإدارة
 البطاقات االئتمانية بالبنك

السعودي األمريكي

 بكالوريوس  في
 االقتصاد من جامعة

 إمبوريا | كانزاس
 الواليات المتحدة

األمريكية

االئتمان والمخاطر لألفراد والشركات
التخطيط االستراتيجي

عضوية مجالس إدارات و لجان تنفيذية / ائتمان

 عبدالعزيز
 بن محمد
العنيزان

 عضو اللجنة
التنفيذية

 الرئيس التنفيذي لبنك البالد
من 2016م

 المدير التنفيذي لألعمال بنك
البالد 2014-2016

 مدير عام الخزينة -مصرف
االنماء 2008 - 2014

 شركة االنماء لالستثمار
2008-2014

 البنك العربي الوطني
2004-2008

 مجموعة سامبا المالية
1991-2004

 شهادة البكالوريوس تخصص
اساليب كمية 1987م

 العديد من الدورات والبرامج التدريبية المتخصصة
واالدارية

 عام من العمل في المجال البنكي 30 
.والمؤسسات المالية

 خالد بن
 صالـــــح
الهذال

 الرئيس التنفيذي لشركه
مزن لالستثمار

 خبرة أكثر من 23 سنة في القطاعات التجاريةماجستير اداره اعمال
 

 وزارة اإلسكان واألشغال العامة – شركة جنرال "
الكتريك" - مجموعة الفيصلية

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

للعائلة
نائب الرئيس بمدينه حائل االقتصادية

 عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة الترشيحات
والتعويضات بشركة البالد المالية

 عضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة الترشيحات
 والتعويضات محمد السبيعي وأوالده

لالستثمار-ماسك
 عضو مجلس إدارة كل من: شركة المكتبة

 للتسويق.، شركة سمبلفي الدولية، صندوق
منازل قرطبة

 رئيس مجلس إدارة كل من شركة مزن االستثمار،
وشركة الخدمات اللوجستية

عضو لجنة الترشيحات والتعويضات شركة االرجان

 عضو لجنة
 الترشيـــــــح
والمكافآت

 عضو لجنة
 الترشيـــــــح
والمكافآت

 الرئيس التنفيذي للخدمات
المشتركة مجموعه الفيصلية

 نائب الرئيس لمدينه حائل
االقتصادية

م

م

م

م

مم

بنك البالدتقرير مجلس اإلدارة



األحكام العامة للمكافآت
 

1-1 يجب أال يزيد ما يصرف ألعضاء المجلس عن (5%) خمسة بالمائة من األرباح الصافية، وفي جميع األحوال، يجب اال يتجاوز 
مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس اإلدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ (500) خمسمائة ألف ريال سنويًا متضمنة بدل 
الحضور الذي يجب اال يزيد عن (5000) خمسة االف ريال لالجتماع الواحد، وبما يتوافق مع الضوابط المقررة في نظام الشركات 
والضوابط واإلجراءات التنظيمية لنظام الشركات، والئحة حوكمة الشركات، ومبادئ وتعليمات (تعاميم) مؤسسة النقد العربي 

السعودي، وسياسات البنك ذات الصلة.

2-1 يجوز لعضو مجلس اإلدارة الحصول على مكافأة مقابل عضويته في لجنة المراجعة المشكلة من قبل الجمعية العامة، أو 
مقابل أي أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو استشارية بموجب ترخيص مهني -  إضافية يكلف بها في البنك، وذلك 
باإلضافة الى المكافأة التي - يمكن أن يحصل عليها بصفته عضوًا في مجلس اإلدارة وفي اللجان المشكلة من قبل مجلس 

اإلدارة، وفقًا لنظام الشركات ونظام الشركة األساس، وهذه السياسة.

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

للعضو عن االجتماع أو االجتماعات التي لم يحضرها.

4-1 ال يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة التصويت على بند مكافآت أعضاء مجلس االدرة في الجمعية العامة.

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

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

 
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، وتعاميم ومبادئ مؤسسة النقد 
العربي السعودي ذات الصلة، والنظام األساس للبنك وتحدد معاييرها وأحكامها السياسة المتعلقة بمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 

ولجانه وكبار التنفيذيين. فيما بيان ألهم هذه األحكام وعرض ألهم بنود آليات تحديد مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة ولجانه.

المكافآت والتعويضات
 

به "الضوابط واالجراءات  بناء على ما جاء بنظام الشركات وفق ما تقضي  المكافآت والتعويضات وعملية االفصاح عنها  ٌتحدد 
بتاريخ  والمحدثة  2016/10/17م  بتاريخ  الصادرة  المدرجة  المساهمة  بشركات  الخاصة  الشركات  لنظام  تنفيذًا  الصادرة  التنظيمية 
2017/3/23م" بوجوب االفصاح عن سياسات المكافآت وآليات تحديدها، وكذا وفق ما تقرره قواعد ومبادئ ولوائح مؤسسة النقد 

وهيئة السوق المالية، والمعايير الدولية المعتمدة ذات الصلة.
كما يلتزم البنك بما جاء بسياسة االفصاح الخاصة به تحت بند مستلزمات اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة وفيما يلي عرض آللية 

تحديد المكافآت والبدالت ألعضاء المجلس ولجانه، وتفاصيل ما تقاضاه أعضاء المجلس ولجانه وكبار التنفيذيين.

عدد أسهم أعضاء مجلس اإلدارة وزوجاتهم وأبنائهم القصر بداية ونهاية العام المالي 2017م:

رصيد أسهم أعضاء مجلس اإلدارة وزوجاتهم وأبنائهم القصر

الدكتور/ عبد الرحمن بن إبراهيم الحميد

األستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي (ومن يعول)

وعاء التمويالألستاذ/ سعود بن محمد الفايز

األستاذ/ عبدالرحمن بن محمد رمزي عداس

األستاذ / فهـد بـن عـبـدالله بـن دخـيـل

األستاذ/ خالد بن عبدالعزيز المقيرن (ومن يعول)

األستاذ / أحمـد بـن عـبـدالـرحمن الحصان

المهندس/ عــــمــــر بـن صـــالــــح بـــابـــكـــر

األستاذ/ خالد بــن ســلــيــمان الجــاسـر

األستاذ/ فــهـد بـن عــبــد الله القـاسم

األستاذ/ خالد بن عبدالرحمن الراجحي

1,999

2,064,842

2,400

3,998

1,500

959,880

1,500

1,900,989

659,210

63,277,420

 0.0003

0.3441

0.0004

0.0007

0.0003

0.6100

0.0003

0.3168

0.1099

10.5462

1,999

2,058,051

2,400

3,998

1,500

588,265

1,500

1,900,989

63,277,420

0.0003

0.3430

0.0004

0.0980

0.0003

0.3168

10.5462

0

-6,791

0

-371,615

0

0

0.0003

0

0

-0.3

0

-38.7

0

0

0

0

0

0

نسبةاسم من تعود له المصلحة
الملكية

نسبة
الملكية

عدد األسهم بداية
العام 2017م

عدد األسهم
نهاية العام

 2017

صافي
التغيير

نسبة
التغيير

نسبة
الملكية

نسبة
الملكية

عدد األسهم 
بداية

العام 2017م

عدد األسهم
نهاية العام

 2017

صافي
التغيير

نسبة
التغيير

0

0.0007

00

659,2100.10990

1,4400.00021,4400.0002

0

الزوجة واألبناء أقل من 18 سنة (*)

*

*

رصيد أسهم كبار التنفيذيين وزوجاتهم واوالدهم القصر بداية ونهاية العام المالي 2017م:

رصيد أسهم كبار التنفيذيين وزوجاتهم واوالدهم القصر: 

األستاذ/ عبدالعزيز بن محمد العنيزان

األستاذ/ مصدق اعجاز

األستاذ/ هشام بن علي العقل

64,766

4,806

38

0.0108

0.0008

0.00001

64,766

4,806

38

0.0108

0.0008

0.00001

0

0

0

0

0

االسم

0

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

.9

.10

.11

% %

% %

بنك البالدتقرير مجلس اإلدارة



المكــافآت المـتغيرةالمكـافآت الـثـابـتة
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س
ت المجل

سا
ضور جل

بدل ح

ت اللجان
سا

ضور جل
مجموع بدل ح

مزايا عينية

شارية
ست
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الدارية وا

العمال الفنية وا
ت ا

مكافآ

سر ان كان احد
ن ال

ب او امي
ضو المنتد

س او الع
س المجل

 مكافاة رئي
ضاء

الع
ا

المجموع

الرباح
سبة ا

ن

ت دورية
(*)   مكافآ

صيرة
ط تحفيزية ق

ط
 خ

ل
الج

ا
ل

الج
طويلة ا

ط تحفيزية 
ط

خ

سهم الممنوحة ( يتم ادخال القيمة
ال

(ا

المجموع

مكافاة نهاية الخدمة

ي
المجموع الكل

ت
صروفا

بدل الم

-- 360,00018,00015,000 -500,000-140,000---393,0000.042140,000-سعود بن محمد الفايز 

-- 360,00015,00024,000 عبدالرحمن بن محمد 
رمزي عداس

-399,0000.042140,000---140,000-500,00010,000

-- 360,00018,00021,000 أحمد بن عبدالرحمن
الحصان

-399,0000.042140,000---140,000-539,000-

-- 360,00015,00012,000 -387,000------387,0000.041-عمر بن صالح بابكر

-- 1,440,00066,00072,000 1,926,00010,000-420,000---1,578,0000.168420,000-المجموع

-- 360,00018,00055,000 عبدالرحمن بن إبراهيم
الحميد 

-433,0000.046140,000---140,000-500,000-

-- 360,00018,00055,000  ناصر بن محمد
السبيعي

-433,0000.046------433,000-

اوًال: االعضاء المستقلين

ثانيًا: االعضاء غير التنفيذيين

تحديد ما يتقاضاه أعضاء مجلس اإلدارة واللجان التابعة من مكافآت وبدالت وتعويضات أخرى
أليات تحديد مكافآت أعضاء المجلس ولجانه

مع مراعاة ما جاء بالقواعد العامة أعاله، و بما يتفق مع ما جاء بنظام الشركات ولوائحه كالضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة 
تنفيذًا لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، والئحة حوكمة الشركات المحدثة، وتعاميم ومبادئ مؤسسة النقد 
العربي السعودي ذات الصلة، وخاصة ما يتعلق منها بالحد األدنى "والحد األقصى الذي ال يجب أن يزيد عن خمسمائة ألف ريال 
سعودي (500 ألف ريال)"، تحدد آليات تحديد المكافآت للمخاطبين بهذه السياسة من أعضاء المجلس ولجانه، وفق ما يصدر من 
مجلس اإلدارة من سياسات وقرارات، ومع مراعاة ما للجنة المراجعة من أحكام خاصة وفقًا لنظام الشركات ولوائحه، والضوابط 

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

بالطائرات على الدرجة األولى.
يصرف لكل عضو من أعضاء لجان المجلس (الخارجيين) من غير أعضاء مجلس االدارة - باإلضافة إلى المكافأة المقطوعة ومبلغ بدل 
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.

مع مراعاة ما ينطبق مما جاء بالقواعد والمعايير العامة أعاله، ووفق ما جاء باألنظمة واللوائح ذات الصلة والئحة حوكمة الشركات 
التنفيذيين  ولكبار  عام  الموظفين بشكل  تحديد مكافآت  آليات  تحدد  السعودي،  العربي  النقد  وتعاميم ومبادئ مؤسسة  المحدثة، 
بشكل خاص وفق ما يصدر من مجلس اإلدارة من سياسات وقرارات، يراعى فيها الضوابط والمعايير ذات الصلة خاصة الواردة بالئحة 

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

مكافآت أعضاء اإلدارة التنفيذية وآليات تحديدها:

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

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

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

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

بنك البالدتقرير مجلس اإلدارة
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ثالثًا: االعضاء التنفيذيين

ال يوجد اعضاء تنفيذيين

(*) مكافآت رؤساء اللجان، في حالة رئاسة عضو ألكثر من لجنة يحصل رئيس اللجنة فقط على مبلغ اجمالي قدره (140) ألف ريال

(*) مكافآت رؤساء اللجان، في حالة رئاسة عضو ألكثر من لجنة يحصل رئيس اللجنة فقط على مبلغ اجمالي قدره (140) ألف ريال

(**) الحد األعلى لجميع ما يحصل عليه العضو سواء نظير عضوية المجلس فقط أو عضوية المجلس وعضوية اللجان مجتمعين -يجب اال يتجاوز في جميع األحوال مبلغ (500) ألف ريال في 

السنة، باستثناء رئيس وأعضاء لجنة المراجعة

ثانيًا: االعضاء غير التنفيذيين

-- 360,00018,00050,000 -428,000------428,0000.045-فهد بن عبدالله بن دخيل

-- 360,00018,00064,000 -442,000------442,0000.047-خالد بن عبدالعزيز المقيرن

-- 360,00018,000- -378,000------378,0000.040-خالد بن سليمان الجاسر

-- 360,00015,00015,000 -390,000------390,0000.041-فهد بن عبدالله القاسم

-- 2,520,000120,000289,000 -2,996,000-140,000---2,929,0000.311140,000-المجموع

-- 360,00015,00050,000 -425,000------425,0000.045-خالد بن عبدالرحمن الراجحي

س
جل

لم
ج ا

ار
 خ

ن
 م

اء
ض

ألع
بدل حضور جلساتاعضاء اللجانا  المكافآت الثابتة

(عدا بدل حضور الجلسات)
المجموع

 مكافآت أعضاء لجان مجلس اإلدارة

120,00050,000

120,00050,000

170,000

170,000

120,00021,000141,000

291,42951,000342,429

120,00021,000141,000

51,4299,00060,429

 أحمد بن عبدالله المغامس

سليمان بن ناصر الهتالن

 حمد بن محمد الكنهل (*)

أعضاء اللجنة التنفيذية من خارج المجلس
عبدالعزيز بن محمد العنيزان

المجموع

المجموع

أعضاء لجنة الترشيح والمكافآت من خارج المجلس
 خالد بن صالح الهذال

 بشار بن زكريا المشعل (**)

21,000المجموع

120,00012,000132,000

210,000231,000

90,0009,00099,000

أعضاء لجنة المخاطر من خارج المجلس
محمد بن سليمان الحجيالن 

المجموع

اعضاء لجنة االلتزام والحوكمة من خارج المجلس
أديب بن محمد أبا نمي

عبدالفتاح إبراهيم الطويل

120,00012,000132,000

240,00024,000264,000

120,00012,000132,000

120,00015,000135,000

120,00015,000135,000

(*) ما تم صرفه لألستاذ/ حمد بن محمد الكنهل، للمبالغ المستحقة له خالل الفترة من 2017/01/01م وحتى تقديمة استقالته بتاريخ 2017/05/21م.

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

غيابه.

- تم تحديث سياسة مكافآت أعضاء مجلس االدارة ولجانه وكبار التنفيذيين وسيتم العمل بها اعتبارًا من العام المالي 2018م بعد أن تم اقرارها من الجمعية 

العامة العادية التاسعة المنعقدة بتاريخ 2018/01/09م.

المجموع

الـــثـــابـتـــــــــة المــتـــغيــرةالــمـكــافـــــــآت  المـــكــافــــآت 

بنك البالدتقرير مجلس اإلدارة



اجتمعت اللجنة (13) اجتماعًا خالل العام 2017م، وتتكون اللجنة من ستة أعضاء خمسة منهم غير تنفيذي وواحد تنفيذي وهم

رقم االجتماع وتاريخ انعقاده

االسم
طبيعة

العضوية 

(125)

(126)

(127)

(128)

(129)

(130)

(131)

(132)

 (133)

(134)

(135)

(136)

(137)

2017/01/15

2017/01/21

2017/03/05

2017/04/09

2017/04/24

2017/05/08

2017/05/28

2017/06/12

2017/07/27

2017/09/13

2017/10/08

2017/11/12

2017/12/11

الدكتور/ عبد الرحمن بن إبراهيم الحمَيد

األستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي

األستاذ / فهـد بـن عـبـدالله بـن دخـيـل

األستاذ/ خالد بن عبدالعزيز المقيرن

األستاذ/ خالد بن عبدالرحمن الراجحي

األستاذ/ عبدالعزيز بن محمد العنيزان

ئيس  ر
اللجنة

عضو

عضو

عضو

عضو

عضو

اعتذرحضر

ممممممممممممم

البيان
سبعة من كبار التنفيذيين بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير الماليبآالف الرياالت السعودية

12,116

تفاصيل المكافآت والرواتب والبدالت والتعويضات األخرى المدفوعة لكبار التنفيذيين:

الرواتب والتعويضات
 

البدالت والمكافآت الدورية والسنوية

اإلجمالــــــــــي

7,824

19,940

لجان المجلس  
 تمارس لجان مجلس اإلدارة مهامها ومسئولياتها بناء على سياسات ولوائح ووثائق الحوكمة األخرى ذات الصلة المعتمدة من قبل 
مجلس اإلدارة -أو الجمعية العامة حسب األحوال- والتي تحدد صالحيتها وإجراءات عملها، وقد تم تشكيل هذه اللجان لفترة ثالث 
سنوات مع تشكيل مجلس اإلدارة اعتبارًا من تاريخ 2016/04/17 م وحتى بتاريخ 2019/06/04 م قام مجلس اإلدارة بتكوين عدد خمس 
البنك من ذوي  خارج  تنفيذيين من  المجلس واعضاء مستقلين وغير  أعضاء  تم تشكيل عضويتها من  المجلس،  لجان منبثقه من 

الخبرات والتخصصات وعضو تنفيذي، وهي عـلى النحــو التالـي

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 وعمل التوصيات الالزمة، كما أن اللجنة مسئولة عن بحث 
القضايا التي في حاجة إلى مراجعة متعمقة ودراسة مفصلة قبل عرضها على المجلس للبت فيها وإصدار قرار نهائي بشأنها،  

باإلضافة إلى  أي مهام أخرى توكل إليها أو تكلف بها من قبل مجلس اإلدارة.

بنك البالدتقرير مجلس اإلدارة



االسم
طبيعة

العضوية 

األستاذ/ سعود بن محمد الفايز

األستاذ/ فهد بن عبدالله القاسم

األستاذ/ محمد بن سليمان الحجيالن

رئيس اللجنة

عضو

عضو

اعتذرحضر

2017/02/27م

(01/17)

2017/04/16م

(02/17)

2017/05/29م

(03/17)

2017/09/10م

(04/17)

2017/12/04م

(05/17)

رقم االجتماع وتاريخ انعقاده

لجنة المخاطر
الحالية  الكلية  واالستراتيجيات  الخطط  بشأن  للمجلس  واالستشارة  النصح  تقديم  في  المخاطر  لجنة  من  الرئيس  الغرض  يتمثل 
الخطط  لهذه  للبنك  التنفيذية  اإلدارة  تنفيذ  على  واإلشراف  المخاطر،  تحمل  على  وقدرته  البنك  بقابلية  المتعلقة  والمستقبلية 
واالستراتيجيات بصفة عامة كما تعمل على مساعدة مجلس اإلدارة في اإلشراف على كافة األنشطة والقرارات المتعلقة بمجموعة 
إدارة المخاطر في البنك المتمثلة في  مخاطر السوق واالئتمان ومخاطر االستثمار والمالية والتشغيل ومخاطر السيولة والسمعة 
واستمرارية االعمال ومخاطر االنظمة التقنية، هذا باإلضافة إلى أي مهام أو مسؤوليات قد تسند لها من مجلس اإلدارة وبما ال 

يتعارض مع مهام ومسؤوليات لجان المجلس األخرى
كما تتمثل مسئولية اللجنة باإلشراف على مستوى المخاطر في البنك لضمان العمل ضمن حدود المخاطر المعتمدة والتأكد من أن 
البنك لديه السياسات واإلجراءات الكافية والمعتمدة من جهات الصالحية، ومراجعة السياسات الداخلية للبنك المتعلقة بالمخاطر 
وكافة  االئتمانية  بالمسؤوليات  والوفاء  المقبولة  االئتمان  مخاطر  مقدار  توزيع  واعتماد  للمصادقة  االدارة  مجلس  على  وعرضها 
االلتزام  من  والتأكد  الجديدة  المنتجات  ومخاطر  المخاطر  لحدود  الدوري  والتقييم  والمراجعة  اإلدارة  مجلس  من  المعتمدة  المخاطر 

بتعليمات الجهات التنظيمية وتطبيق أنظمة رقابية مناسبة

عقدت اللجنة خالل العام 2017م عدد (5) اجتماعات، حيث تتكون اللجنة من (3) أعضاء، عضوين من أعضاء مجلس اإلدارة، وعضو 
مستقل من خارج البنك وهم:

االسم
طبيعة

العضوية 

األستاذ/ عبدالرحمن بن محمد رمزي عداس

األستاذ/ خالد بن عبدالعزيز المقيرن

المهندس/ عمر بن صالح بابكر

األستاذ/ خالد بن صالح الهذال

األستاذ/ بشار بن زكريا المشعل

رئيس اللجنة

عضو

عضو

عضو

عضو

اعتذرحضر

لجنة الترشيح والمكافآت
تتمثل مسئولية اللجنة في المراجعة السنوية لالحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة واللجان التابعة 
ورفع  حين آلخر  من  ولجانه  اإلدارة  مجلس  وتشكيل  هيكل  ومراجعة  وكذا  والئحتها،  طبيعتها  مع  يتناسب  بما  الشرعية  والهيئة  له 
التوصيات بشأن نقاط القوة والضعف باألعضاء وتقديم االقتراحات للتغلب عليها والرفع لمجلس اإلدارة بتوصياتها بهذا الخصوص 
وبخصوص المرشحين لعضوية المجلس ولجانه والمؤهالت والخبرات المناسبة للعضوية، والتحقق من انعقاد االجتماعات العادية 
لمجلس اإلدارة واللجان التابعة له بصورة منتظمة والتأكد بشكل سنوي من استقاللية األعضاء المستقلين بالمجلس والتأكد من 
بمكافآت  المتعلقة  السياسات  واقتراح  وتحديث  وتطوير  وضع  دراسة  مسئولية  اللجنة  تتولى  وكما  متعارضة  مصالح  وجود  عدم 
التنفيذية ومتابعة  اإلدارة ولجانه واإلدارة  التنفيذية وكذا سياسة اإلحالل ألعضاء مجلس  المجلس ولجانه واإلدارة  أعضاء  وحوافز 

األمور المتعلقة بهيكل الوظائف والموارد البشرية ورفع التوصيات لمجلس اإلدارة بهذه األمور.

اإلدارة  مجلس  من  أعضاء  ثالثة  اعضاء،   (5) من  للجنة  الحالية  الدورة  وتتكون  2017م،  العام  خالل  اجتماعات   (4) اللجنة  اجتمعت 
وعضوين من خارج المجلس والبنك، وهم:

2017/03/12م

(45)

2017/06/11م

(46)

2017/09/17م

(47)

2017/12/17م

(48)

رقم االجتماع وتاريخ انعقاده

بنك البالدتقرير مجلس اإلدارة



لجنة المراجعة 

تساند لجنة المراجعة مجلس االدارة في تعزيز الثقة بنظام الرقابة الداخلية حيث تتمثل مسؤولية لجنة المراجعة في اإلشراف على قطاع 
المراجعة الداخلية ويشمل ذلك التحقق من استقاللية وفعالية القطاع واعتماد خطة المراجعة السنوية وأيضًا التحقق من توافر الموارد 
البشرية ودراسة التقارير الصادرة من قطاع المراجعة ومتابعة مدى التزام ادارات البنك بتصحيح تلك المالحظات في الوقت المحدد. كما 
يشمل أيضًا ترشيح المراجعين الخارجيين للبنك وتحديد أتعابهم واإلشراف على نشاطاتهم ومراجعة خطة عملهم ومناقشة مالحظاتهم 
وتقييم أدائهم والتحقق من استقاللهم. ويدخل ضمن نطاق عمل اللجنة أيضًا دراسة القوائم المالية المرحلية والسنوية قبل اعتمادها 
من مجلس اإلدارة والتوصية في شأنها على ما يتبين لها من عدالتها ومدى توافقها مع المعايير المحاسبية المقبولة. كما تقوم اللجنة 
بالتحقق من التزام البنك بالتعليمات والسياسات ذات الصلة وأيضًا مراجعة العقود والتعامالت الُمقترح أن يجريها البنك مع األطراف ذوي 
العالقة، وكافة األعمال الرقابية األخرى التي تقع تحت مسؤولية اللجنة وفق ملحق دليل الحوكمة المؤسسية للبنك الُمعتمد من مجلس 

اإلدارة، بما في ذلك الئحتها المعتمدة من الجمعية العامة.

الُمعتمدة للعام  إليها حسب الخطة  اللجنة سبعة اجتماعات خالل عام 2017م، لتغطية جميع المهام والمسئوليات الموكلة  وقد عقدت 
المالي 2017م، وتتكون الدورة الحالية للجنة المراجعة من أربعة أعضاء، رئيس اللجنة وهو أحد أعضاء مجلس إدارة البنك وثالثة أعضاء من 

خارج المجلس من ذوي االختصاص وهم:
عدد االجتماعات (7) اجتماعات

االسم
طبيعة

العضوية 

ألول 
الجتماع ا

ا
12يناير 2017م

ي
الجتماع الثان

ا
23 فبراير 2017م

ث
الجتماع الثال

ا
ل 2017م

13 أبري

الجتماع الرابع
ا

25 مايو 2017م

س
الجتماع الخام

ا
13 يوليو 2017م

س
ساد

الجتماع ال
ا

18 أكتوبر 2017م

سابع
الجتماع ال

ا
سمبر 2017م

14 دي

األستاذ /أحمد بن عبدالرحمن الحصان

الدكتور / أحمد بن عبدالله المغامس

األستاذ/ سليمان بن ناصر الهتالن

*األستاذ/ حمد بن محمد الكنهل

ئيس  ر
اللجنة

عضو

عضو

عضو

اعتذرحضر *عضو اللجنة االستاذ/ حمد بن محمد الكنهل، تقدم باستقالته بتاريخ 2017/05/21م

لجنة االلتزام والحكومة

تتمثل مسئولية اللجنة في األشراف والحفاظ على وتدعيم تطبيق 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، كما تتولى اللجنة مسئولية 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 الجهات الرقابية، ومتابعة كفاية وفاعلية 
واستقاللية قطاع االلتزام فيما يتعلق بتنفيذ سياسة ودليل االلتزام. ومراجعة تقارير االلتزام الدورية والسنوية وضمان التصحيح 

الفعال ألية فجوات أو مخالفات يتم رصدها أو تحديدها.
وفي سبيل أدائها للدور المنوط بها عقدت اللجنة أربعة (4) اجتماعات خالل عام 2017م.

وتتكون الدورة الحالية للجنة االلتزام والحوكمة من (3) أعضاء، عضو واحد من اعضاء مجلس اإلدارة وعضوين مستقلين خارجيين 
من ذوي الخبرة واالختصاص.

االسم
طبيعة

العضوية 

األستاذ/عبدالرحمن بن محمد رمزي عداس

األستاذ / أديب بن محمد أبانمي

األستاذ / عبدالفتاح بن ابراهيم الطويل

رئيس اللجنة

عضو

عضو

اعتذرحضر

(17/07)(17/08)(17/09)(17/10)

رقم االجتماع وتاريخ انعقاده

2017/12/17م2017/09/17م2017/06/11م2017/03/12م

بنك البالدتقرير مجلس اإلدارة



اعتمد البنك في رصد البيانات أعاله على سجالت البنك لدى شركة مركز ايداع بنهاية تداول 2017/12/31م.

الجمعيات العامة المنعقدة خالل العام 2017م

عقد بنك البالد جمعية عامة واحدة لمساهميه خالل العام المالي 2017م، وهي الجمعية العامة غير العادية الثامنة المنعقدة بتاريخ 
12 شعبان 1438هـ الموافق 08 مايو 2017م.

المعامالت مع األطراف ذوي العالقة 
يتعامل البنك خالل دورة أعماله العادية مع أطراف ذوي عالقة وتخضع تلك المعامالت مع أطراف ذوي عالقة للضوابط المنصوص عليها 
في نظام مراقبة البنوك والتعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي وفيما يلي طبيعة وأرصدة تلك المعامالت للسنة 

المنتهية في 31 ديسمبر 2017 | جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية.

بآالف الرياالت السعودية
2017

 الجهات ذات العالقة

    اعضاء مجلس االدارة
 

0   *تمويل              

*تعهدات والتزامات محتملة *            

 *حسابات جارية           

 
  شركات ومؤسسات بكفالة أعضاء في مجلس اإلدارة

  *تمويل              

*تعهدات والتزامات محتملة

 
  مساهمين رئيسيين اخرين (يملكون أكثر من %5 من رأس مال المصرف

  *تمويل               

* تعهدات والتزامات محتملة           

 *حسابات جارية

*مطلوبات أخرى

  صناديق مشتركة

 *استثمارات في صناديق

 

1,176

483,025

3,048

1,544,748

78,465

* (حدود البطاقات االئتمانية ) تمثل حدود البطاقات االئتمانية ألعضاء مجلس االدارة وأفراد العائلة.

أليات ووسائل تقييم أداء مجلس اإلدارة ولجانه واعضاء كل منه
يعتمد مجلس االدارة  في تقييم أدائه وأداء لجانه وأعضائهما، على آلية تتضمنن قيام لجنة الترشيح والمكافآت التابعة لمجلس 
اإلدارة بحكم االختصاص بعمل تقييم سنوي لمجلس اإلدارة ولجانه التابعة، وذلك من خالل نماذج تقييم صممت خصيصًا لهذا 

الغرض وهي: (نموذج تقييم مجلس االدارة / نموذج التقييم الذاتي لعضو مجلس االدارة / نموذج تقييم اللجان التابعة للمجلس / 
نموذج تقييم اعضاء اللجان التابعة للمجلس)، وتقوم اللجنة بدراسة ومناقشة نتائج التقييم لمعرفة جوانب القوه ليتم تعزيزها 

وجوانب الضعف لمعالجتها لدى المجلس أو لجانه، ومن ثم عرض ملخص بالنتائج مع توصيات اللجنة الالزمة لمجلس اإلدارة في 
أقرب اجتماع يعقده المجلس، علمًا بأنه جارى دراسة عملية تطوير آلية التقويم من خالل االستعانة باستشاريين أو خبراء من خارج 

البنك أو من داخله للقيام بعملية تقييم االعضاء وعقد دورات تدريبية لمجلس اإلدارة واللجان المنبثقة كلما دعت الحاجة.

العقوبات المفروضة على البنك وشركاته التابعة من قبل الجهات اإلشرافية: 
خالل العام 2017م، 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 الجهات اإلشرافية:                                                                                                    

مؤسسة النقد العربي السعودي

عدد الغراماتالجهات اإلشرافية
مجموع مبلغ الغرامات

(بآالف الرياالت السعودية)

71,246مخالفات تعليمات المؤسسة اإلشرافية

180مخالفات تعليمات المؤسسة الخاصة بحماية العمالء

-- مخالفات تعليمات المؤسسة الخاصة ببذل العناية الواجبة

مخالفات تعليمات المؤسسة الخاصة ببذل بمستوى أداء أجهزة الصرف اآللي و أجهزة
 نقاط البيع 

4535

 مخالفات تعليمات المؤسسة الخاصة ببذل العناية الواجبة في مكافحة غسل االموال
و تمويل االرهاب

2550

118745وزارة الشئون البلدية و القروية والهيئة العامة للطيران المدني

1323,156االجمالي

بنك البالدتقرير مجلس اإلدارة



فيما يلي المعلومات المتعلقة باألعمال والعقود التي كان البنك طرفًا فيها وكانت فيها مصلحة ألحد أعضاء مجلس اإلدارة 
أو لكبار التنفيذيين أو ألي شخص ذي عالقة بأي منهم والتي تمت خالل عام 2017م جميع المبالغ بآالف الريالت السعودية.

عقد ايجار موقع جهاز صراف آلي - مدينة الرياض
عائد ملكيته لشركة محمد بن ابراهيم السبيعي 

واوالده 

من 2015/07/03م
إلى 2025/07/02م

100,000  عضو مجلس اإلدارة ناصر بن محمد
 السبيعي ( باعتباره نائب رئيس مجلس

 إدارة الشركة وشريك فيها)

عقد ايجار مركز انجاز فرع الخالدية الجنوبية – مدينة
الدمام، عائد ملكيته لشركة محمد بن ابراهيم 

السبيعي واوالده 

من 2016/12/05م
إلى 2026/12/04م 

174,790  عضو مجلس اإلدارة ناصر بن محمد
 السبيعي ( باعتباره نائب رئيس مجلس

 إدارة الشركة وشريك فيها)

عقد ايجار مركز انجاز الصناعية الثانية - مدينة
الرياض، عائد ملكيته لشركة محمد بن ابراهيم 

السبيعي واوالده 

من 2016/04/06م
إلى 2026/04/05م 

472,000  عضو مجلس اإلدارة ناصر بن محمد
 السبيعي ( باعتباره نائب رئيس مجلس

 إدارة الشركة وشريك فيها)

عقد ايجار المعرض رقم (2) بالدور األرضي المؤجر
لشركة البالد لالستثمار، والواقع بطريق الملك 

فهد بمدينة الرياض (برج سمارت)، عائدة ملكيتها 
لشركة خالد عبدالعزيز المقيرن وأوالده القابضة 

من 2013/01/01م
إلى 2017/12/31م 

(لم يتم التجديد)

1,287,000 عضو مجلس اإلدارة خالد بن عبدالعزيز
المقيرن (باعتباره رئيس مجلس إدارة 

الشركة ومالك لها )

عقد ايجار المكتبين رقم (101)، (102)، المؤجرة
لشركة البالد لالستثمار، والواقع بطريق الملك 

فهد بمدينة الرياض (برج سمارت)، عائدة ملكيتها 
لشركة خالد عبدالعزيز المقيرن وأوالده القابضة 

 من 2013/01/01م
إلى 2018/12/31م

عضو مجلس اإلدارة خالد بن عبدالعزيز 1,168,200
المقيرن (باعتباره رئيس مجلس إدارة 

الشركة ومالك لها )

عقد ايجار  المكتبين رقم (103)، (104)، المؤجرة
 لشركة البالد لالستثمار، والواقع بطريق الملك 

 فهد بمدينة الرياض (برج سمارت)، عائدة ملكيتها
لشركة خالد عبدالعزيز المقيرن وأوالده القابضة

من 2013/01/01م
إلى  2018/12/31م 

1,089,000 عضو مجلس اإلدارة خالد بن عبدالعزيز
المقيرن (باعتباره رئيس مجلس إدارة 

الشركة ومالك لها )

 عقد ايجار مركز انجاز –  محافظة الخفجي، عائد
ملكيته للسيد/ عبدالرحمن بن صالح الراجحي

من  2016/08/08م
إلى 2019/12/31م 

150,000  عضو مجلس اإلدارة خالد بن عبدالرحمن
 الراجحي ( باعتباره ابن مالك العقار)

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

قيمة العقد السنويةمدة العقداسم الطرف ذو العالقةطبيعة العقد
(ريال سعودي)

اسم الطرف ذو العالقةطبيعة العقد

عقود ايجارات عدد (26) موقع اجهزة صراف آلي
 في بعض مدن المملكة، والعائدة ملكيتها لشركة 

المراكز العربية المحدودة

من 2013/07/09م 
إلى 2018/05/15م

2,792,400

قيمة العقد السنويةمدة العقد
(ريال سعودي)

 عضو مجلس اإلدارة خالد بن سليمان
الجاسر ( باعتباره الرئيس التنفيذي

 للشركة )
 

عقد توريد أثاث برج البالد – شركة المكتبية
المحدودة 

من 2017/11/21م 
إلى 2018/11/20م

17,545,864 عضو مجلس اإلدارة خالد بن عبدالعزيز
المقيرن( باعتباره رئيس مجلس إدارة  

 الشركة )

عقد توريد قرطاسية بنك البالد – شركة مكتبة
 جرير للتسويق 

من 2015/04/09م 
إلى 2018/04/08م

1,390,904.08 
(العقد بالوحدة

استهالك 2017م )

 عضو مجلس اإلدارة فهد بن عبد الله
القاسم( باعتباره عضو مجلس إدارة

الشركة )

 عقد ايجار مركز انجاز الرئيسي - مدينة ينبع، عائد 
ملكيته للسيد/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن صالح

الراجحي 

من 2015/08/09م
 إلى 2025/08/08م

(لم يتم التجديد)

180,000  عبدالرحمن بن عبدالعزيز
 بن صالح الراجحي

( بصفته من كبار المساهمين )

 عقد ايجار فرع البالد الخبيب - مدينة بريدة، عائدة
 ملكيته للسيد/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن صالح

الراجحي

من 2015/06/01م
 إلى 2025/05/31م

400,000  عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن صالح
الراجحي

( بصفته من كبار المساهمين )

عقد ايجار فرع البالد الرئيسي - مدينة الدمام
 عائدة ملكيته للسيد/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز

بن صالح الراجحي

من 2010/09/15م
 إلى 2025/09/14م

500,000  عبدالرحمن بن عبدالعزيز
 بن صالح الراجحي

( بصفته من كبار المساهمين )

تقررها  التي  للضوابط واألحكام في  المعامالت  تلك  أطراف ذوي عالقة وتخضع  العادية مع  أعمالها  دورة  المجموعة خالل  تتعامل 
األنظمة واللوائح وتعليمات الجهات الرقابية ذات الصلة ووفق اآلليات الواردة في وثائق الحوكمة المعتمدة بالبنك.

من ناحية اخرى يقصد بكبار المساهمين أولئك الذين يمتلكون نسبة 5٪ أو أكثر من رأسمال البنك ويقصد بكبار التنفيذيين أولئك 
االشخاص، الذين لديهم الصالحية والمسئولية للقيام بأعمال التخطيط والتوجيه واالشراف على أنشطة البنك بصورة مباشرة أو غير 

مباشرة.

.8

.9

.10

.11

.12

.13

بنك البالدتقرير مجلس اإلدارة



2017
بآالف الرياالت السعودية

صناديق المجموعة االستثمارية

التفاصيل

ودائع العمالء
استثمارات

196

220,367

اإليرادات والمصاريف

التفاصيل

اإليرادات

2017
بآالف الرياالت السعودية

الدخل من التمويل
 دخل أتعاب وعموالت وأخرى، صافي

دخل أتعاب وعموالت وأخرى، صافي - صناديق البالد االستثمارية

المصاريف
(حساب البالد (مضاربة

إيجارات مباني
مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

36,833

2,664

27,250

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

 فيما يلي تحليل باإليرادات والمصاريف المتعلقة بالمعامالت مع األطراف ذات العالقة والمدرجة في قائمة الدخل الموحدة للسنة
المنتهية في 31 ديسمبر 2017م

622
12,277

4,922

أرصدة كبار موظفي اإلدارة والشركات المنتسبة لهم

التفاصيل

اإليرادات

2017
بآالف الرياالت السعودية

الدخل من التمويل

المصاريف
(حساب البالد (مضاربة

156

84

أرصدة كبار موظفي اإلدارة والشركات المنتسبة لهم

التفاصيل

 مزايا موظفين

2017
بآالف الرياالت السعودية

69,523

 أعضاء مجلس اإلدارة وكبار المساهمين اآلخرين والشركات المنتسبة لهم والصناديق االستثمارية المدارة من
قبل المجموعة

التفاصيل

تمويل

2017
بآالف الرياالت السعودية

بيع آجل
مشاركة

تعهدات والتزامات محتملة
تعهدات والتزامات محتملة

ودائع
تحت الطلب

(حساب البالد (مضاربة
أخرى

2,017,422

13,331

81,512

64,390

88,625

5,750

كبار موظفي اإلدارة والشركات المنتسبة لهم

التفاصيل

تمويل

2017
بآالف الرياالت السعودية

بيع بالتقسيط مشاركة

ودائع
تحت الطلب

(حساب البالد (مضاربة

11,481

2,271

14,203

إن طبيعة وأرصدة تلك المعامالت للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م هي كما يلي: 

بنك البالدتقرير مجلس اإلدارة



عدد طلبات البنك لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها

عدد طلبات سجل المساهمين

1

أسباب الطلبتاريخ ملف الملكياتوقت الطلب

إجراءات البنك2016/12/31م2017/01/01م

إجراءات البنك2017/03/12م2017/03/12م2

إجراءات البنك2017/03/31م2017/04/04م3

الجمعية العامة2017/05/08م2017/05/07م4

إجراءات البنك2017/05/10م2017/05/11م5

إجراءات البنك2017/06/22م2017/08/03م6

إجراءات البنك2017/07/17م2017/07/18م7

إجراءات البنك2017/09/30م2017/10/01م8

ملف أرباح2017/10/03م2017/10/04م9

المدفوعات النظامية المستحقة

التفاصيل

 الزكاة الشرعية

2017

30.0

7.3 المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

( ماليين الرياالت السعودية)

1- الزكاة الشرعية – سوف يقدم البنك اإلقرار الزكوي للعام المالي 2017م، خالل الربع األول من العام 2018م، ويتم دفع   
الزكاة المستحقة للعام المالي 2017م، والمقدرة بمبلغ 30 مليون ريال (2016: 25 مليون ريال) مع اإلقرار الزكوي.

2- المستحقات للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية والمقدرة بمبلغ 7.3 مليون ريال (2016م.  6.2 مليون ريال) يتم 
دفعها خالل شهر يناير 2018م.

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  افي سبيل إعالئه لهذه المبادئ ضمن مبادئ الحوكمة التي 
تعمل على ضمان التعامل العادل لعموم المساهمين وتحديد مسؤولية مجلس اإلدارة تجاه البنك ومساهميه، ويّتبع البنك في 
بازل وغيرها حول حوكمة  لجنة  المالية وتوصيات  السوق  السعودي وهيئة  العربي  النقد  لوائح و معايير وإرشادات مؤسسة  هذا 
الشركات، إذ يقوم البنك بتقديم معلومات شاملة وافية عن كافة أنشطته وأعماله ضمن التقرير السنوي والقوائم المالية الموجزة 
المنشورة في الصحف المحلية، وعلى موقع تداول، فضًال عن موقع البنك اإللكتروني (www.bankalbilad.com) الذي يحتوي 
باإلضافة إلى ذلك على معلومات وأخبار إضافية عن البنك، كما تم استحداث صفحة خاصة عليه لعالقات المساهمين تم تضمينها 
جميع المعلومات المهمة والضرورية التي يحتاج اليها المساهمون واصحاب المصالح األخرين ومن ذلك وضع نسخة من : ( النظام 
االساس للبنك / دليل المساهم / جميع محاضر اجتماعات الجمعيات العامة العادية وغير العادية التي عقدها البنك منذ التأسيس 
وحتى آخر جمعية عقدت) باإلضافة الى المعلومات األخرى مثل زيادات رأس المال التي تمت وكذلك ارباح األسهم التي تم توزيعها 
البنك  ويشجع مساهمي  عليها،  والرد  قبل مساهميه  من  الواردة  لالستفسارات  أهمية  البنك  يولي  كذلك  المساهمين)،  على 

لحضور اجتماعات الجمعية العامة السنوية سواء بالحضور شخصيًا أو التصويت (االلكتروني)عن بعد، التي تناقش أعمال البنك.

المساهمين  بمقترحات  علمًا   – التنفيذيين  غير  وبخاصة   - أعضائه  إلحاطة  اإلدارة  مجلس  اتخذها  التي  اإلجراءات 
وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها

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 كافة أعضاء المجلس الحالي إما غير تنفيذيين أو مستقلين.

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 (الُمصدر) 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.

بنك البالدتقرير مجلس اإلدارة



البيان

الضريبة

المستحق حتى نهاية الفترةالمسدد
المالية السنوية ولم تسدد 

وصف موجز لها

 الضريبة على غير المقيم6355
في المملكة

بيان األسباب

 الضريبة على غير المقيم
في المملكة

 المؤسسة العامة
للتأمينات االجتماعية

اشتراكات التأميناتاشتراكات التأمينات االجتماعية4,235378
االجتماعية 

تكاليف تأشيرات
وجوازات 

رسوم تجديد اإلقامة ونقل الكفالة-42

رسوم تجديدرخصة العمل

رسوم تجديد اإلقامة
ونقل الكفالة 

رسوم تجديد رخص العمل-1رسوم مكتب العمل

هيئة السوق المالية

18

-

رسوم البلديةرسوم البلدية

رسوم هيئة السوق المالية
لدراسة تسجيل صندوق جديد

ورسوم تجديد رخص الهيئة
ورسوم تسجيل موظفي الشركة

رسوم دراسة طلب تسجيل
صندوق+رسوم تجديد  رخص الهيئة+

تسجيل الموظفين لدى الهيئة 

وزارة التجارة

أمانة مدينة الرياض

323

30

-

السجل التجاري + رسوم-
تسجيل العالمة التجارية للبالد

المالية + نشر القرار الوزاري

تسجيل شركة مساهمة

( بآالف الرياالت السعودية)      شركة البالد المالية

 في سبتمبر 2017م قرر مجلس االدارة توزيع أرباح نقدية عن النصف األول من العام 2017م بمبلغ 180 مليون ريال سعودي (0.3
للسهم الواحد)، وتم البدء بصرفها للمساهمين بتاريخ 19 أكتوبر 2017م

التفاصيل

صافي دخل السنة العائد الى مساهمي البنك

2017
بماليين الرياالت

942

236المحول لالحتياطي النظامي

30 الزكاة من األرباح المبقاة

180 توزيعات أرباح نقدية  عن النصف األول

240توزيعات أرباح مقترحة  عن النصف الثان

الزكاة
قدم البنك إقراراته الزكوية إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل وسدد الزكاة البالغة 177 مليون ريال سعودي عن السنوات المالية من 
2006م حتى 2016م، واستلم الربوط عن األعوام من 2006م حتى 2014م، ونتج عنها مطالبات إضافية قدرها 615.3 مليون ريال 
سعودي. وتم استبعاد االستثمارات طويلة األجل وإضافة التمويل طويل األجل إلى وعاء الزكاة. خالل العام 2016م، قام البنك 
بدفع مبلغ المطالبة االضافية للزكاة قدرها 58 مليون ريال سعودي فيما يتعلق بالربط للعام 2006م وما زال البنك معترض على 

القضية لدى لجنة االستئناف العليا.
وقام البنك باالعتراض لدى اللجنة الضريبية العليا على األساس الذي تم بموجبه إنشاء المطالبات الزكوية اإلضافية. تتوقع اإلدارة 
بأن نتيجة االعتراض أعاله ستكون في صالح البنك وبالتالي لم يجنب مخصص يتعلق بهذا االمر في هذه القوائم المالية الموحدة

لم يتم إجراء الربوط النهائية لعامي 2015م و2016م من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل بعد. وبناءًا على الربوط النهائية التي 
انهتها الهيئة العامة للزكاة والدخل للسنوات أعاله، فإنه إذا ما تم استبعاد االستثمارات طويلة األجل وإضافة التمويل طويل األجل 
إلى وعاء الزكاة، فإن ذلك سينتج عنه التعرض لمطالبات زكوية إضافية جوهرية، وال تزال هذه المسالة موضع اهتمام قطاع البنوك 

بصفه عامة.

بيان قيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2017:

البيان

*الزكاة

المستحق حتى نهاية الفترةالمسدد
المالية السنوية ولم تسدد 

وصف موجز لها

 المبلغ المسدد كزكاة عن عام 2016م10,88130,000
والمبلغ المستحق للزكاة عن عام 2017م

من واقع السجالت 

بيان األسباب

الزكاة الشرعية عن الدخل

 المبلغ المسدد للضريبة لألشهر3,553602الضريبة
 من يناير حتى نوفمبر 2017م

 و المبلغ المسدد للضريبة عن شهر
ديسمبر 2017م

الضريبة على غير المقيم
في المملكة 

المؤسسة العامة
للتأمينات االجتماعية 

المبلغ المسدد للتأمينات لألشهر48,6173,994
 من يناير حتى نوفمبر 2017م 

 والمبلغ المسدد للتأمينات عن شهر
ديسمبر 2017م

اشتراكات التأمينات
االجتماعية 

المبلغ المسدد خالل 2017-3,895رسوم حكومية
كرسوم حكومية 

رسوم حكومية

تشمل البنك وشركاته التابعة* 

( بآالف الرياالت السعودية) بنك البالد

بنك البالدتقرير مجلس اإلدارة



 االلتزام بالئحة حوكمة الشركات

في  المالية  السوق  هيئة  من  الصادرة  المحدثة  الشركات  حوكمة  لالئحة  وفقًا  إدارته  مجلس  ويعمل  البنك  يلتزم 

المدرجة  المساهمة  بشركات  الخاصة  الشركات  لنظام  تنفيذًا  الصادرة  التنظيمية  واالجراءات  والضوابط  2017/2/13م، 

الصادرة بتاريخ 2016/10/17م والمحدثة بتاريخ 2017/3/23م" والمبادئ الرئيسة للحوكمة في البنوك العاملة بالمملكة 

العربية السعودية التحديث األول مارس 2014م لمؤسسة النقد العربي السعودي، وما يصدر منها من تعليمات وبما 

يتوافق مع نظام الشركات ولوائحه، وسياسات البنك ذات الصلة.

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

كفاية رأس المال
تتمثل أهداف المجموعة عند إدارة رأس المال في االلتزام بمتطلبات رأس المال الموضوعة من قبل مؤسسة النقد 
العربي السعودي للحفاظ على مقدره المجموعة في االستمرار في أعمالها وفقا لمبدأ االستمرارية واالحتفاظ بقاعدة 

رأسمالية قوية.
تقوم إدارة المجموعة بمراقبة كفاية رأس المال واستخدام رأس المال النظامي بانتظام. تتطلب تعليمات مؤسسة النقد 
إلى  النظامي  المال  رأس  إجمالي  نسبة  تكون  وأن  النظامي  المال  رأس  من  أدنى  بحد  االحتفاظ  السعودي  العربي 

الموجودات المرجحة المخاطر عند أو تزيد عن الحد األدنى المتفق عليه وهو 8 % .
تراقب المجموعة كفاية رأس المال باستخدام النسب المقررة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، وبموجبها يتم 
قياس كفاية رأس المال بمقارنة بنود رأس المال المؤهل للمجموعة مع الموجودات المدرجة في قائمة المركز المالي 

الموحدة وااللتزامات المحتملة باستخدام األرصدة المرجحة إلظهار مخاطرها النسبية. 
قامت مؤسسة النقد العربي السعودي بإصدار ارشادات وأطر عمل إلعادة هيكلة رأس المال حسب توصيات لجنة بازل 3 
والتي سرى مفعولها اعتبارًا من 1 يناير 2013م. وفقًا ألطر عمل لجنة بازل 3، تم احتساب الموجودات المرجحة المخاطر 

الموحدة الخاصة بالمجموعة وإجمالي رأس المال والنسب ذات الصلة على أساس موحد على مستوى المجموعة. 
كما في 31 ديسمبر 2017م و31 ديسمبر 2016م خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، يلتزم البنك متطلبات 

رأس المال النظامي.

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

إفصاحات بازل الركيزة الثالثة
تم إعداد هذه اإلفصاحات بموجب متطلبات مؤسسة النقد العربي السعودي بخصوص اإلفصاحات الكمية والنوعية المتعلقة 

www.bankalbilad.com :بافصاحات بازل للركيزة الثالثة، ولالطالع على اإلفصاحات يرجى زيارة موقع البنك على الرابط االتي

المادة

50

نص المادة/الفقرةالفقرة

أال يقل عدد أعضاء اللجان عن ثالثة وال يزيد على خمسة.4

 اسباب عدم التطبيق

مطبقة على جميع لجان المجلس 
باستثناء اللجنة التنفيذية،

 وسيتم التطبيق  خالل العام 2018م

التفاصيل
2017

بآالف الرياالت السعودية

الموجودات المرجحة لمخاطر االئتمان

الموجودات المرجحة لمخاطر التشغيل

الموجودات المرجحة لمخاطر السوق

إجمالي الركيزة األولى للموجودات المرجحة المخاطر

رأس المال األساسي

رأس المال المساند

إجمالي رأس المال األساسي ورأس المال المساند

نسبة كفاية رأس المال         

نسبة رأس المال األساسي

نسبة رأس المال األساسي ورأس المال والمساند

49,050,813

4,899,270

1,512,788

55,462,871

7,588,793

2,693,286

10,282,079

%13.68

%18.54

بنك البالدتقرير مجلس اإلدارة



 يتشرف مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي وكافة منسوبي المجموعة بأن 
الحرمين  خادم  لمقام  والتقدير  الشكر  آيات  أسمى  رفع  على  يؤكد 
الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله، وإلى صاحب 
نائب  العهد  ولي  عبدالعزيز  بن  بن سلمان  محمد  األمير  الملكي  السمو 
لوزارة  موصول  والشكر   – الله  حفظه  الدفاع  وزير  الوزراء  مجلس  رئيس 
السعودي  العربي  النقد  ومؤسسة  واالستثمار  التجارة  ووزارة  المالية 
المالية من  والمؤسسات  البنوك  يلقاه قطاع  لما  المالية  السوق  وهيئة 

عون ودعم وتشجيع.
لكافة  وتقديره  شكره  على  تأكيده  عن  يعرب  أن  المجلس  يسر  كما 
مساهمي البنك وعمالئه على دعمهم وثقتهم الغالية. كما يشكر سفراء 
وسفيرات البالد على جهدهم الدائب والمخلص من أجل تطوير وتحسين 

األداء وتحقيق أغراض البنك وأهدافه المنشودة.

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.

تقرير مراجعي حسابات البنك

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

مراجعو الحسابات الخارجيون: 

في اجتماع الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 12 شعبان 1438هـ الموافق 08 مايو 2017م، تم تعيين السادة/ مكتب 

برايس واتر هاوس كوبر ومكتب كي بي ام جي الفوزان وشركاه، كمراجعي حسابات خارجيين للبنك للعام المالي 

2017م، أما بالنسبة للعام 2018م، فسوف يتم تعيين مراجعي الحسابات في اجتماع الجمعية العامة المقرر عقدها 

في مطلع الربع الثاني لعام 2018م، بإذن الله. 

بنك البالدتقرير مجلس اإلدارة
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نقد وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى، صافي

استثمارات، صافي

تمويل، صافي

ممتلكات ومعدات، صافي

استثمار عقاري

 موجودات أخرى

إجمالي الموجودات

الموجودات

5

إيضاحات

4

2017
بآالف الرياالت

السعودية

2016
بآالف الرياالت

السعوديـــة (معدلة) 

7

6

8

10

9

7,706,382

5,688,931

43,447,429

5,140,017

875,424

349,493

-

63,207,676

 7,950,844 

 4,528,825 

 36,178,387 

 3,080,945 

802,424

207,245

1,000,000

53,748,670

المطلوبات

أرصدة لمؤسسة النقد العربي السعودي

أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

ودائع العمالء

صكوك

مطلوبات أخرى

إجمالي المطلوبات

المطلوبات وحقوق الملكية

11

13

12

14

1,748,937

2,012,518

2,006,575

47,782,959

2,067,894

55,618,883

996,391

2,006,214

2,007,047

40,234,715

1,352,419

46,596,786

رأس المال

إحتياطي نظامي

إحتياطيات أخرى

أرباح مبقاة

توزيعات أرباح نقدية مقترحة

أسهم خزينة

احتياطي برنامج أسهم الموظفين

إجمالي حقوق الملكية العائدة لمساهمي البنك

حصة غير ُمسيطرة

إجمالي حقوق الملكية

إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

حقوق الملكية العائدة لمساهمي البنك

15

18

16

17

866,508

6,000,000

530,805

47,420

240,000

(104,575)

630,997

 6,000,000 

260,188

25,280

300,000

 (113,207)

388,635

7,588,793

-

7,588,793

63,207,676

 8,720 

39,906

7,151,884

53,748,670

7,111,978

الدخل من الموجودات اإلستثمارية والتمويلية

 العائد على الودائع والمطلوبات المالية

الدخل

21

إيضاحات

20

2017
بآالف الرياالت

السعودية

2016
بآالف الرياالت

السعوديـــة (معدلة) 

(378,194)

2,117,189

(362,626)

1,770,534

دخل أتعاب وعموالت، صافي

مكاسب تحويل عمالت أجنبية، صافي

توزيعات أرباح

مكاسب استثمارات مقتناة لغير أغراض المتاجرة، صافي

دخل العمليات األخرى

اجمالي دخل العمليات

الدخل من الموجودات االستثمارية والتمويلية، صافي

22

23

7,539

309,909

61,414

7,820

2,959,784

6,805

311,175

45,224

4,040

2,587,428

رواتب ومزايا الموظفين

إيجارات ومصاريف مباني

استهالك

مصاريف عمومية وإدارية أخرى

مخصص انخفاض التمويل، صافي

مخصص انخفاض االستثمارات المتاحة للبيع

إجمالي مصاريف العمليات

صافي دخل السنة

العائد إلى:

المصاريف

24

8

7 (ب)

252,012

953,585

342,876

96,519

378,381

244

250,461

902,222

290,998

96,327

191,214

47,183 6 (ب)

2,023,617

936,167

1,778,405

809,023

1,738,9951,407,908

834,107812,276

مساهمي البنك

حصة غير ُمسيطرة

صافي دخل السنة

ربح السهم األساسي والمخفض 
(العائد إلى مساهمي البنك العاديين) (بالريال السعودي)

942,047

(5,880)

807,723

1,300

25

936,167

1.56

809,023

1.36

قـائمة المركز المالي الموحدة
كما في 31 ديسمبر 2017 و 2016

قـائمة الدخل الموحدة
للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2017 و 2016

بنك البالدالقوائم المالية الموحدة



العائد الى مساهمي البنك

 رأسإيضاحات
المــال

 إحتياطي
نظـامي

 إحتياطيات
أرباح مبقاةأخرى

 توزيعات أرباح
أسهم خزينةنقدية مقترحة

 برنامج أسهم
اإلجمالـــيالموظفين

 حصة
غير ُمسيطرة

 أجمالي
حقوق الملكية

17

38

الرصيد في بداية السنة 
- كما في القوائم 

المالية السابقة

أثر تعديل السياسة 
المحاسبية

رصيد بداية السنة 
المعدل

التغيرات في حقوق 
الملكية للسنة

صافي التغيرات في القيمة 
العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع

صافي المبالغ المحولة إلى 
قائمة الدخل الموحدة المجمع 

عند االستبعاد 

مخصص انخفاض 
االستثمارات المتاحة للبيع

الدخل الشامل األخرى

صافي دخل السنة

إجمالي الدخل الشامل للسنة

توزيعات االرباح النهائية 
المدفوعة للسنة 2016

توزيعات أرباح نقدية مرحلية 
مدفوعة للسنة 2017

توزيعات أرباح  نقدية مقترحة 
النهائية للسنة 2017

أسهم الخزينة

إحتياطي برنامج 
اسهم الموظفين

الزكاة للسنة المحولة 
إلى مطلوبات أخرى

المحول لالحتياطي 
النظامي

انخفاض الحصة غير المسيطرة 
عليها الناتج من إنتفاء توحيد

الرصيد في نهاية السنة

3

6,000,000

6,000,000

630,997

630,997

169,201

(143,921)

25,280

29,716

(7,820)

244

22,140

22,140

(180,000)

(240,000)

(15,919)

(235,511)

47,420

285,188

(25,000)

260,188

942,047

942,047

530,805

300,000

300,000

300,000

240,000

240,000

(113,207)

(113,207)

8,632

(104,575)

19

16235,511

6,000,000866,508

2017
بآالف الرياالت السعودية

8,720

8,720

(85)

8,6357,588,793 7,588,793

7,280,899

(168,921)

7,111,978

29,716

(7,820)

244

22,140

942,047

964,187

300,000

(180,000)

8,632

(85)

(15,919)

39,906

39,906

(5,880)
(5,880)

(34,026)

7,320,805

(168,921)

7,151,884

29,716

(7,820)

244

22,140

936,167
958,307

300,000

(180,000)

8,632

(85)

(15,919)

(34,026)

(أ)

بنود الدخل الشامل اآلخرى:
بنود يمكن اعادة تدويرها إلى قائمة الدخل الموحدة 

في الفترات الالحقة أو تم إعادة تدويرها في السنة الحالية

- موجودات مالية متاحة للبيع
   • صافي التغيرات في القيمة العادلة

   • صافي المبالغ المحولة إلى قائمة الدخل الموحدة المجمع عند االستبعاد
   • مخصص انخفاض االستثمارات المتاحة للبيع

إجمالي الدخل الشامل االخرى

إجمالي الدخل الشامل للسنة 
العائد الى:

مساهمي البنك 
الحصة غير المسيطرة

إجمالي الدخل الشامل للسنة

صافي دخل السنة

إيضاحات

2017
بآالف الرياالت

السعودية

2016
بآالف الرياالت

السعوديـــة (معدلة) 

18

936,167

29,716
(7,820)

22,140
244

958,307

809,023

(6,151)
(4,040)

36,992
47,183

846,015

964,187
(5,880)
958,307

844,715
1,300

846,015

قـائمة الدخل الشامل الموحدة
للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2017 و 2016

قـائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة
للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2017 و 2016

بنك البالدالقوائم المالية الموحدة



العائد الى مساهمي البنك

 رأسإيضاحات
المــال

 إحتياطي
نظـامي

 إحتياطيات
أرباح مبقاةأخرى

 توزيعات أرباح
أسهم خزينةنقدية مقترحة

 برنامج أسهم
اإلجمالـــيالموظفين

 حصة
غير ُمسيطرة

 أجمالي
حقوق الملكية

(أ)

15

38

الرصيد في بداية السنة 
- كما في القوائم 

المالية السابقة

أثر تعديل السياسة 
المحاسبية

رصيد بداية السنة 
المعدل

التغيرات في حقوق 
الملكية للسنة

صافي التغيرات في القيمة 
العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع

صافي المبالغ المحولة إلى 
قائمة الدخل الموحدة المجمع 

عند االستبعاد 

مخصص انخفاض 
االستثمارات المتاحة للبيع

الدخل الشامل األخرى

صافي دخل السنة

إجمالي الدخل الشامل للسنة

توزيعات أرباح نقدية

إصدار اسهم مجانية

أسهم الخزينة

إحتياطي برنامج 
اسهم الموظفين

الزكاة المحملة و المحولة 
إلى المطلوبات أخرى

المحول لالحتياطي 
النظامي

حصة غير ُمسيطرة الناتجة 
عن التوحيد

الرصيد في نهاية السنة - معدلة

3

5,000,000

5,000,000

1,000,000(532,000)

961,066

961,066

(11,712)

(11,712)

(6,151)

(4,040)

47,183

36,992

36,992

(468,000)

(83,666)

25,280

591,317

(85,255)

506,062

807,723

807,723

260,188

300,000

300,000

(113,758)

(113,758)

(113,207)

 (هـ)

16(201,931)

6,000,000630,997

2016
بآالف الرياالت السعودية

15,326

15,326

(6,606)

8,7207,111,9787,151,884

6,442,239

(85,255)

6,356,984

(6,151)

(4,040)

47,183

36,992

807,723

844,715

1,300

1,300

38,606

6,442,239

(85,255)

6,356,984

(6,151)

(4,040)

47,183

36,992

809,023

846,015

38,606

17

39,906

(300,000)

(201,931)

551 551 551 

(6,606)(6,606)

(83,666)(83,666)

صافي دخل السنة
التعديالت لتسوية صافي الدخل إلى صافي النقدية الناتجة

 من (المستخدمة في) األنشطة التشغيلية :

خسائر إستثمارات مقتناة  لغير أغراض المتاجرة، صافي

مكاسب بيع ممتلكات و معدات، صافي

استهالك

مخصص انخفاض التمويل، صافي

مخصص انخفاض االستثمارات المتاحة للبيع

االرباح من الصكوك

برنامج اسهم الموظفين

الربح من العمليات قبل التغيرات في الموجودات 
والمطلوبات التشغيلية

صافي (الزيادة)/النقص في الموجودات التشغيلية :

وديعة نظامية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى تستحق 
بعد تسعين يوما من تاريخ االقتناء 

مرابحات في بضائع مع مؤسسة النقد العربي السعودي  
تستحق بعد تسعين يوما من تاريخ االقتناء

تمويل

موجودات أخرى

الزكاة المدفوعة

صافي الزيادة /  (النقص) في المطلوبات التشغيلية :

أرصدة لمؤسسة النقد العربي السعودي

أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

ودائع العمالء

مطلوبات أخرى

صافي النقدية الناتجة/ (المستخدمة في) األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثمارية :

شراء إستثمارات لغير أغراض المتاجرة

المحصل من بيع إستثمارات مقتناة لغير أغراض المتاجرة

استبعاد شركة التابعة 

استحواذ على شركة التابعة 

األنشطة التشغيلية

إيضاحات

2017
بآالف الرياالت

السعودية

2016
بآالف الرياالت

السعوديـــة (معدلة) 

7 (ب)

936,167809,023

(7,820)(4,040)

(1,359)(917)

105,21896,327

378,381191,214

24447,183

77,66229,015

8,5476,431

1,497,0401,174,236

(323,044)96,888

(314,249)828,154

(148,228)358,715

(7,647,423)(2,114,978)

(142,248)(32,510)

(10,919)(78,666)

6 (ب)

6,3042,006,214
752,546(425,261)

7,548,244(1,944,745)

710,475150,360

1,928,49818,407

(2,400,147)(743,592)
519,014546,788
991,301-

-(1,000,000)
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شراء ممتلكات ومعدات

المحصل من بيع ممتلكات ومعدات 

صافي النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية

األنشطة التمويلية :

اصدار صكوك

االرباح المدفوع على الصكوك

شراء أسهم برنامج أسهم الموظفين 

توزيعات ارباح مدفوعة

حصة غير ُمسيطرة

صافي النقدية (المستخدمة في) / الناتجة من األنشطة التمويلية 

الزيادة / )النقص( في النقدية وما في حكمها

النقدية وما في حكمها في بداية السنة 

النقدية وما في حكمها في نهاية السنة 

معلومات إضافية غير نقدية:

الدخل المحصل من الموجودات اإلستثمارية و التمويلية

العائد المدفوع على الودائع والمطلوبات المالية

إجمالي بنود الدخل الشامل اآلخرى

إصدار أسهم مجانية

(170,157)(106,806)

1,9971,055

(1,057,992)(1,302,555)

8,786,2808,066,276

(78,134)

2,000,000

(480,000)

(12,486)

(34,026)38,606

(592,160)2,004,152

278,346720,004

-

9,064,6268,786,280

(21,968)

-

-

22,14036,992

1,463,2951,697,624

278,027348,648

-1,000,000
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إيضاحات

2017
بآالف الرياالت

السعودية

2016
بآالف الرياالت

السعوديـــة (معدلة) 

قائمة التدفقات النقدية الموحدة
للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2017 و 2016

بنك البالدالقوائم المالية الموحدة





1. عــام

أ) التأسيس والعمل
تأسس بنك البالد ("البنك") كشركة مساهمة سعودية في المملكة العربية السعودية، وتم الترخيص بانشائه بموجب المرسوم الملكي رقم 
م/48 وتاريخ 21 رمضان 1425 هـ (الموافق 4 نوفمبر 2004م)، وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم (258) وتاريخ 18 رمضان 1425هـ (الموافق 1 نوفمبر 

2004م) وإن البنك مدرج في السوق المالية السعودية  ( تداول ).

يعمل البنك بموجب السجل التجاري رقم 1010208295  بتاريخ 10 ربيع األول 1426هـ (الموافق 19 ابريل 2005م) وعنوان المركز الرئيسي للبنك 
هو كما يلي:

بنك البالد
ص. ب  140

الرياض 11411
المملكة العربية السعودية

إليهم  العقارية (يشار  البالد  البالد لالستثمار وشركة  التابعة، وهم/شركة  للبنك وشركاته  المالية  القوائم  الموحدة  المالية  القوائم  تشمل هذه 
مجتمعين بـ "المجموعة"). إن كل من شركة البالد لالستثمار و شركة البالد العقارية هي شركات تابعة مملوكة بنسبة 100% من قبل البنك. إن 

جميع الشركات التابعة تم تأسيسها في المملكة العربية السعودية.

كما في 31 ديسمبر 2016 م، كان لدى البنك حصة بنسبة 80% في صندوق مكة للضيافة ( "الصندوق") و تم توحيدها كما في 31 ديسمبر 2016 م، و على 
الرغم من ذلك خالل السنة الحالية اصدر الصندوق وحدات إضافية فانخفضت تبعًا لذلك نسبة ملكية البنك إلى ٪29.75 في 31 أغسطس 2017 م، 

وبالتالي فقد البنك السيطرة على الصندوق وتم التوقف عن توحيد الصندوق اعتبارا من 1 سبتمبر 2017م.

تتمثل أغراض المجموعة في مزاولة جميع األعمال المصرفية والتمويلية واإلستثمارية من خالل منتجات وأدوات متنوعة متوافقة مع الشريعة 
اإلسالمية وعقد تأسيس البنك واحكام نظام مراقبة البنوك. ويقوم البنك بتقديـم هذه الخدمـات من خالل 112 فرع بنكي (2016: 114 فرع 

بنكي) و179  مركز صرافة  وحواالت (2016م:176 مركز صرافة  وحواالت) في المملكة العربية السعودية. 

ب) الهيئة الشرعية
أنشأ البنك هيئة شرعية ("الهيئة الشرعية") لضمان توافق جميع أعمال البنك مع أحكام أعتمادها و توجيهاتها.

2. أسس اإلعداد

أ) بيان اإللتزام
تم إعداد البيانات المالية (الموحدة) للبنك (للمجموعة ):

- وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية المعدلة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي لمحاسبة الزكاة وضريبة الدخل والتي 
المعيار  من  تطبيق  باستثناء  الدولية  المحاسبة  معايير  مجلس  عن  الصادرة  المالية  للتقارير  الدولية  المعايير  جميع  اعتماد  تتطلب 
المحاسبي الدولي رقم (12) - "ضرائب الدخل" والتفسير رقم 21 - "الرسوم" فيما يتعلق بالزكاة وضريبة الدخل. وفقا لتعميم 
مؤسسة النقد العربي السعودي رقم 381000074519 بتاريخ 11 أبريل 2017م و التعديالت الالحقة من خالل بعض التوضيحات 
المتعلقة بمحاسبة الزكاة وضريبة الدخل ( "تعميم مؤسسة النقد العربي السعودي" )، تستحق الزكاة وضريبة الدخل على أساس 

ربع سنوي من خالل حقوق الملكية تحت االرباح المحتجزة.

- وفقا ألحكام نظام مراقبة البنوك ونظام الشركات في المملكة العربية السعودية و عقد تأسيس للبنك.
عالوة على ذلك، ألغى تعميم مؤسسة النقد العربي السعودي المذكور أعاله المعايير المحاسبية الحالية للمصارف التجارية، كما 

أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي، ولم تعد قابلة للتطبيق اعتبارا من 1 يناير 2017 م.
راجع إيضاح 3 (س) للسياسة المحاسبية للزكاة وضريبة الدخل المالحظة 3(أ) لتأثير التغير في السياسة المحاسبية الناتجة عن تعميم 

مؤسسة النقد العربي السعودي.

ب) أسس القياس والعرض
 

تعد القوائم المالية الموحدة وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية، باستثناء االستثمارات المتاحة للبيع، حيث يتم قياسها بالقيمة العادلة. 
عمليات  بشأن  تحليل  تقديم  تم  وقد  السيولة.  أساس  على  بها  الخاصة  الموحدة  المالي  المركز  قائمة  بعرض  المجموعة  تقوم 
االسترداد أو السداد خالل 12 شهرًا من تاريخ إعداد القوائم المالية (متداولة) وألكثر من سنة بعد تاريخ إعداد القوائم المالية (غير 

متداولة) في اإليضاح 32.

جـ) العملة الوظيفية وعملة العرض

يتم عرض هذه القوائم المالية الموحدة بالريال السعودي، والذي يعتبر العملة الرئيسية للبنك وشركاته التابعة. يتم تقريب البيانات 
المالية المعروضة بالريال السعودي ألقرب ألف، مالم يذكر خالف ذلك. 

بنك البالدإيضاحات حول القوائم المالية الموحدة



لغرض إفصاحات القيمة العادلة، حددت المجموعة فئات الموجودات والمطلوبات على أساس طبيعة وخصائص ومخاطر الموجودات 
أو المطلوبات ومستوى تسلسل القيمة العادلة كما هو موضح أعاله.

3.اإلنخفاض في قيمة االستثمارت في األسهم و الصكوك و الصناديق اإلستثمارية المتاحة  للبيع 
تقوم المجموعة ، بنهاية كل فترة محاسبية، بممارسة األحكام عند مراجعة اإلنخفاض في قيمة استثمارات حقوق الملكية و صناديق 
االستثمارية المتاحة للبيع. ويشمل ذلك التأكد فيما إذا كان اإلنخفاض الجوهري أو المستمر في القيمة العادلة لالستثمار يقل عن 
التكلفة. يتم إبداء التقدير للتأكد فيما إذا كان اإلنخفاض في القيمة العادلة لالستثمارات "جوهري" أو "مستمر". وعند إجراء التقييم 
للتأكد فيما إذا كان االنخفاض جوهريًا، فيتم تقييم االنخفاض في القيمة العادلة مقابل التكلفة األصلية بتاريخ االثبات األولي. وعند 
إجراء التقييم للتأكد فيما إذا كان االنخفاض مستمرًا، فإنه يتم تقييم االنخفاض مقابل الفترة التي تكون فيها القيمة العادلة دون 

التكلفة األصلية بتاريخ اإلثبات األولي. 
وعند إجراء التقديرات، تقوم المجموعة بتقويم، من بين عوامل أخرى، التغير العادي في أسعار االستثمارات، وتدهور المركز المالي 
التشغيلية  األنشطة  من  الناتجة  النقدية  والتدفقات  التقنية،  في  والتغيرات  والقطاع،  الصناعة  وأداء  فيها،  المستثمر  للجهة 

والتمويلية. 
تقوم المجموعة بمراجعة االستثمارات في الصكوك المصنفة كمتاحة للبيع بتاريخ إعداد القوائم المالية بنهاية كل فترة محاسبية 
للتأكد من وجود انخفاض من عدمه في قيمتها. ويتطلب ذلك إبداء تقديرات مماثلة لتلك المتبعة بشأن تقويم تمويل الشركات 

بصورة فردية , يمكن الرجوع أيضًا إلى اإليضاح 3(ذ)(2).
انظر أيضا الى اإليضاح 6 (ب) لالطالع على تفاصيل خسائر االنخفاض في القيمة المسجلة خالل العام.

4.تحديد السيطرة على الشركات المسثمر فيها
تأثير هام على حصة المجموعة  3(ب) ألحكام اإلدارة والتي يمكن ان يكون لها  تخضع مؤشرات السيطرة المذكورة باإليضاح رقم 

بالصناديق االستثمارية. 
على صندوق  المجموعة سيطرة  ممارسة  امكانية  تحديد  إن  اإلستثمار.  من صناديق  للعديد  كمدير  لالستثمار  البالد  تعمل شركة 
استثماري يتم عادة بالتركيز على تقييم اجمالي المصالح االقتصادية للمجموعة في الصندوق (و التي تتكون من أي عمولة مسجلة 
و اتعاب إدارة متوقعة ) و حقوق المستثمرين في إقالة مدير الصندوق. و نتيجة لذلك ، فإن المجموعة تعمل كوكيل للمستثمرين 
في جميع الحاالت وبالتالي لم يتم توحيد هذه الصناديق باستثناء صندوق مكة للضيافة الذي تم توحيدة حتى 31 أغسطس 2017م 

(لمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى اإليضاح 1 (أ) و 3 (ب)).

5.مخصصات االلتزامات والرسوم
تستلم المجموعة مطالبات قانونية ضدها خالل دورة أعمالها العادية. وعند عمل المخصصات، قامت االدارة بإجراء التقديرات بشأن 

احتمال تجنيب مخصص لقاء المطالبات. إن تاريخ إنتهاء المطالبات القانونية والمبلغ المراد دفعه غير مؤكد. ان التوقيت والتكلفة 
تعتمد في النهاية على االجراءات النظامية المتبعة , للتفاصيل يمكن الرجوع إلى اإليضاح  19(أ) .

6.خطط منافع الموظفين المحددة
یقوم البنك بتسجيل خطة منافع نھایة الخدمة لموظفيه بناء علی قوانین العمل السعودیة السائدة. يتم استحقاق المطلوبات 

على أساس طريقة الوحدة المتوقعة وفقا للتقييم االكتواري الدوري. ولالطالع على تفاصيل االفتراضات والتقديرات يرجى الرجوع 
إلى االيضاح (27) .

7.أتعاب الخدمات المالية
قامت االدارة بتحديد مستويات بغرض اثبات اتعاب تسيير التمويالت كتعديل لمعدل العائد الفعلي. ال يتم رسملة المبالغ دون 

تلك المستويات حيث أنه ليس لها أثر جوهري.  

8.االستمرارية
قامت االدارة بإجراء تقييم لقدرة المجموعة على االستمرار كمنشأة عاملة، وهي مقتنعة بأن المجموعة والبنك يمتلكان الموارد 

لمواصلة االعمال في المستقبل النظور. وعالوة على ذلك، فإن االدارة ليست على علم بأي شكوك جوهرية حول قدرة المجموعة 
على االستمرار كمنشأة عاملة. لذلك، يتم إعداد القوائم المالية الموحدة على أساس مبدأ االستمرارية.

د) األحكام والتقديرات المحاسبية الهامة
واالفتراضات  التقديرات  بعض  استخدام  يتطلب  المالية  للتقارير  الدولية  للمعايير  وفقا  الموحدة  المالية  القوائم  هذه  إعداد  إن 
المحاسبية الهامة والتى يمكن ان تؤثر على ارصدة الموجودات والمطلوبات المسجلة. كما يتطلب من اإلدارة أن تقوم باستخدام 
تقديراتها حول عملية تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة. يتم تقييم هذه التقديرات واالفتراضات واألحكام بصورة مستمرة، 
استنادا الى الخبرات السابقة وبعض العوامل االخرى، بما في ذلك الحصول على استشارات مهنية وتوقعات لالحداث المستقبلية 
والتي يعتقد انها معقولة وفقا للظروف ونادرا ما تتساوى التقديرات المحاسبية الناتجة عن ذلك، وفقًا لتعريفها،  مع النتائج الفعلية 
ذات الصلة. تتكون البنود الهامة التي تستخدم فيها اإلدارة التقديرات واالفتراضات او تلك التي تمارس فيها االحكام والتي لها 

مخاطر جوهرية تؤدي إلى تعديل جوهري على القيمة الدفترية للموجودات و المطلوبات في السنة المالية التالية هي مما يلي:

1.انخفاض خسائر التمويل:
تقوم المجموعة بمراجعة محفظة التمويل بهدف تقييم االنخفاض الخاص و الجماعي بشكل دوري. وحتى تتمكن المجموعة من تحديد 
أية  هنالك  كانت  إذا  فيما  للتأكد   واألحكام  التقديرات  تستخدم  المجموعة  فإن  ال،  أم  االنخفاض  خسائر  تسجيل  ينبغي  كان  إذا  ما 
مؤشرات قابلة للمالحظة تدل على وجود انخفاض يمكن قياسه في التدفقات النقدية التقديرية المستقبلية. وقد يشتمل الدليل 

على مؤشرات قابلة للمالحظة تؤدي إلى وجود تغير عكسي في وضع السداد من قبل مجموعة من المقترضين.
عند تقدير التدفقات النقدية، تقوم اإلدارة باستخدام التقديرات المبنية على الخبرة السابقة للتمويل الذي يتسم بمخاطر ائتمانية 
مماثلة و دليل موضوعي على انخفاض مماثل لما هو موجود في المحفظة عند تقدير التدفقات النقدية. تتم مراجعة المنهجية 
واالفتراضات المستخدمة لتقييم مبالغ وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية بشكل منتظم لتقليص أية اختالفات بين الخسائر 

المقدرة والفعلية . أنظر أيضا إلى اإليضاح 3(ذ)(1) وااليضاح (7) .

2.قياس القيمة العادلة 
تقوم المجموعة بقياس األدوات المالية بالقيمة العادلة بتاريخ كل قائمة مركز مالي موحدة. 

القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه عند بيع موجودات أو الذي يتم دفعه لتحويل مطلوبات بموجب معاملة نظامية تتم 
بين متعاملين في السوق بتاريخ القياس. إن قياس القيمة العادلة مبني على افتراض أن معامله بيع الموجودات أو تحويل مطلوبات 

قد تمت إما:  

- في السوق الرئيسية للموجودات أوالمطلوبات، أو
- في اكثر االسواق ذات العوائد المقبولة والمتاحة للموجودات والمطلوبات، في حال عدم وجود سوق رئيسية.

يجب ان تكون السوق الرئيسية أو اكثر االسواق ذات العوائد المقبولة متاحة للمجموعة.

تسعير  عند  السوق  في  المتعاملون  يستخدمها  التي  االفتراضات  على  بناء  المطلوبات  أو  للموجودات  العادلة  القيمة  تقاس 
الموجودات أوالمطلوبات وعلى افتراض بأنهم يسعون لتحقيق أفضل منفعة اقتصادية لهم .

تستخدم المجموعة  طرق تسعير مناسبة وفقا للظروف، وتتوفر بشأنها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة، وذلك بزيادة استخدام 
المدخالت القابلة للمالحظة وتقليل المدخالت غير القابلة للمالحظة.

تصنف جميع الموجودات والمطلوبات التي تقاس بالقيمة العادلة أو تم اإلفصاح عنها في القوائم المالية الموحدة ضمن التسلسل 
الهرمي ادناه للقيمة العادلة ، بناء على مدخالت المستوى االدنى الهام لقياس القيمة العادلة ككل :

- المستوى األول  - األسعار المتداولة في االسواق المالية النشطة لنفس الموجودات والمطلوبات (بدون تعديل).
- المستوى الثاني  -  طرق تقييم تعتبر مدخالت المستوى االدنى – الهامة لقياس القيمة العادلة - قابلة للمالحظة بصورة مباشرة 

أوغير مباشرة.
- المستوى الثالث  -  طرق تقييم تعتبر مدخالت المستوى االدنى – الهامة لقياس القيمة العادلة –غير قابلة للمالحظة. 

لغرض إفصاحات القيمة العادلة، حددت المجموعة فئات الموجودات والمطلوبات على أساس طبيعة وخصائص ومخاطر الموجودات 
أو المطلوبات ومستوى تسلسل القيمة العادلة كما هو موضح أعاله.
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3. ملخص ألهم السياسات المحاسبية 

إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعدااد القوائم المالية الموحدة موضحة أدناه:

أ) التغيرات في السياسات المحاسبية 
المالية  القوائم  إعداد  في  المستخدمة  لتلك  مماثلة  المجمعة  المالية  القوائم  هذه  إعداد  في  المستخدمة  المحاسبية  السياسات  إن 
الموحدة السنوية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 باستثناء التغير في السياسة المحاسبية للزكاة والضريبة واعتماد التعديالت إلى 
المعايير الحالية المذكورة أدناه. التعديالت على المعايير الحالية لم يكن لها أي تأثير جوهري على البيانات المالية الموحدة للمجموعة في 
الفترة الحالية أو الفترات السابقة، ومن المتوقع أن يكون لها تأثير ضئيل في الفترات المستقبلية. وقد أدى تأثير التغير في السياسة 

المحاسبية للزكاة في إعادة صياغة القوائم المالية الموحدة.

الزكاة وضريبة الدخل
قام البنك بتعديل سياسته المحاسبية المتعلقة بالزكاة وضريبة الدخل و بدأ باحتساب الزكاة وضريبة الدخل المستحقة على أساس ربع 
االستحقاق  مع   ، الدخل  الزكاة وضريبة  بشأن  السعودي  العربي  النقد  لتوجيهات مؤسسة  وفقا  المبقاة  األرباح  على  وتحميلها  سنوي 
المقابل لها ضمن المطلوبات األخرى . أما سابقا ، فقد كان يتم تسجيل الزكاة وضريبة الدخل كاستحقاق على المساهمين من ضمن 
التغيير في  هذا  باحتساب  المجموعة  قامت   ، المساهمين.  إلى  دفعها  عند  األرباح  توزيعات  مقابل  تعديلها  ويتم  األخرى  الموجودات 
والتغيرات في حقوق  المالي،  المركز  بنود قائمة  أعاله على  المذكورة  التغيرات  وأثر  رجعي،  بأثر  بالزكاة  المتعلقة  المحاسبية  السياسة 

الملكية كما يلي:

قائمة المركز المالي الموحدة

موجودات أخرى

مطلوبات  أخرى

أرباح مبقاة

إحتياطيات أخرى

قائمة التدفقات النقدية الموحدة

موجودات أخرى

الحساب

 الرصيد المبين سابقا
كما في 1 يناير 2016

 بآالف الرياالت السعودية
أثر التعديل

باآلف الرياالت السعودية

 الرصيد المعدل
كما في 1 يناير 2016

باآلف الرياالت السعودية

(65,255)174,735 239,990

20,0001,197,059 1,177,059

(85,255)506,062 591,317

-(11,712) (11,712)

22,269(29,066) (51,335)

كما في 1 يناير 2016

قائمة المركز المالي الموحدة

موجودات أخرى

مطلوبات  أخرى

أرباح مبقاة

إحتياطيات أخرى

قائمة التدفقات النقدية الموحدة

موجودات أخرى

الحساب

 الرصيد المبين سابقا
كما في 1 يناير 2016

 بآالف الرياالت السعودية
أثر التعديل

باآلف الرياالت السعودية

 الرصيد المعدل
كما في 1 يناير 2016

باآلف الرياالت السعودية

(143,921)207,245 351,166

25,0001,352,419 1,327,419

(25,000)260,188 285,188

(143,921)25,280 169,201

78,666(32,510) (111,176)

كما في 31 ديسمبر 2016

تعديالت على المعايير الحالية
التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم (7)، مبادرة االفصاح لقائمة التدفقات النقدية: تنطبق على الفترات السنوية التي تبدأ في 

أو بعد 1 يناير 2017م.
األنشطة  عن  الناشئة  المطلوبات  التغيرات في  تقييم  المالية من  البيانات  تمكن مستخدمي  إضافية  افصاحات  التعديالت  تقدم هذه 
التمويلية. هذا التعديل هو جزء من مبادرة اإلفصاح الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية، والتي تواصل استكشاف كيفية تحسين 

اإلفصاح عن البيانات المالية.
إن هذه التبني ليس له أي تأثير جوهري على القوائم المالية الموحدة باستثناء بعض اإلفصاحات اإلضافية.

اختار البنك عدم التبني المبكر للتعديالت والتنقيحات على المعايير الدولية للتقارير المالية التي تم نشرها وهي إلزامية على البنوك 
للسنوات المحاسبية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2018 م ( يرجى الرجوع أيضا إلى إيضاح (37).

ب) أسس توحيد القوائم المالية 
تشتمل هذه القوائم المالية الموحدة على القوائم المالية للبنك والشركات التابعة. يتم إعداد القوائم المالية للشركات التابعة لنفس 

السنة المالية للبنك بإستخدام سياسات محاسبية مماثلة.
ان الشركات التابعة هي المنشآت التي تسيطر عليها المجموعة. تسيطر المجموعة على منشأة ما عندما تتعرض بشأنها ولديها حقوق 
العائدات من خالل ممارسة  على  التأثير  على  المقدرة  ولديها  فيها  المستثمرة  بالشركة  عوائد مختلفة من عالقتها  على  الحصول  في 
انتقال  تاريخ  من  اعتبارا  الموحدة  المالية  القوائم  التابعة في  للشركات  المالية  القوائم  توحد  فيها.   المستثمرة  الشركة  على  سلطاتها 

السيطرة على تلك الشركات ويتم التوقف عن التوحيد اعتبارا من تاريخ التخلي عن ممارسة مثل هذه السيطرة.
يمتلك البنك كامل الحصص في شركه البالد لالستثمار وشركه البالد العقارية وتأسستا في المملكة العربية السعودية.

يتمثل النشاط الرئيسي لشركة البالد لالستثمار في تقديم خدمات التداول، واإلدارة، والترتيب، والمشورة، وحفظ األوراق المالية وفقا 
لنظام هيئة السوق المالية. 

يتمثل النشاط الرئيسي لشركة البالد العقارية في حفظ الموجودات والمقدمة كضمانات من عمالء البنك. 
تم اعداد هذه القوائم المالية الموحدة باستخدام سياسات محاسبية مماثلة وطرق تقييم للمعامالت واألحداث االخرى وفق ظروف مماثلة.
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يتم الحقا تسوية حقوق الملكية غير المسيطرة بحصة المجموعة في التغيرات في حقوق ملكية الشركة التابعة بعد تاريخ االستحواذ.
يتم حذف كافة األرصدة المتداخلة واإليرادات والمصاريف المتعلقة بالمعامالت بين شركات المجموعة بالكامل عند إعداد هذه القوائم 
المالية الموحدة. تحذف الخسائر غير المحققة بنفس الطريقة التي تتم بها األرباح غير المحققة, ولكن فقط بقدر عدم وجود دليل على 

االنخفاض في القيمة.

عندما تتوقف المجموعة عن توحيد أو حساب حقوق الملكية لالستثمار بسبب فقدان السيطرة أو التأثير الملموس، يتم إعادة قياس أي 
حصة متبقية في الشركة بالقيمة العادلة مع إدراج التغير في القيمة الدفترية في قائمة الدخل. تصبح هذه القيمة العادلة القيمة الدفترية 
االولية ألغراض المحاسبة الحقا عن الحصة المحتفظ بها كشركة زميلة أو أصل مالي. باإلضافة إلى ذلك، يتم احتساب أي مبالغ سبق 
االعتراف بها في الدخل الشامل االخر فيما يتعلق بتلك المنشأة كما لو كانت المجموعة قد قامت باستبعاد الموجودات أو المطلوبات 

ذات الصلة. قد يعني ذلك الن المبالغ التي تمت االعتراف بها سابقا في الدخل الشامل اآلخر يتم إعادة تصنيفها إلى قائمة الدخل.
المبالغ  من  متناسبة  تصنيفها سوى حصة  إعادة  يتم  جوهري،  تأثير  االحتفاظ  يتم  ولكن  زميلة  ملكية في شركة  تخفيض حصة  تم  إذا 

المسجلة سابقا في الدخل الشامل اآلخر إلى بيان الدخل، حيثما كان ذلك مناسبا

  ت) تاريخ التداول
يتم مبدئيا إثبات و التوقف عن  إثبات كافة العمليات االعتيادية المتعلقة بشراء وبيع الموجودات المالية بتاريخ التداول، أي التاريخ الذي 
تصبح فيه المجموعة طرفًا في األحكام التعاقدية لألداة . تتطلب العمليات االعتيادية المتعلقة بشراء وبيع الموجودات المالية أن يتم 

تسليم تلك الموجودات خالل فترة زمنية تنص عليها األنظمة أو العرف السائد في السوق.
يتم اثبات جميع الموجودات و المطلوبات المالية االخرى بتاريخ التداول، أي التاريخ والذي تصبح فيه المجموعة طرفًا في األحكام التعاقدية 

لألداة.

ث) العمالت األجنبية
يتم عرض القوائم المالية الموحدة للمجموعة بالريال السعودي، وهو أيضًا العملة الوظيفية للبنك  والمجموعة.

تحول المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية الى الريال السعودي بأسعار التحويل السائدة بتاريخ إجراء تلك المعامالت. كما تحول أرصدة 
الموجودات والمطلوبات النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية في نهاية السنة الى الريال السعودي بأسعار التحويل السائدة بتاريخ اعداد 

القوائم المالية الموحدة. 
تقيد المكاسب و الخسائر المحققة وغير المحققة عن عمليات تحويل العمالت األجنبية في قائمة الدخل الموحدة.

 ج) مقاصة االدوات المالية
تتم مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية ويدرج الصافي في قائمة المركز المالي الموحدة عند وجود حق نظامي ملزم وعندما 
يكون لدى المجموعة نية لتسوية الموجودات مع المطلوبات على أساس الصافي، أو بيع الموجودات وتسديد المطلوبات في آن واحد.

ال يتم اجراء مقاصة لإليرادات والمصاريف في قائمة الدخل الموحدة مالم يطلب أو يسمح به أي معيار محاسبي  أو التفسيرات وكما 
هو مبين في السياسات المحاسبية للمجموعة.

وبشكل خاص, تسيطر المجموعة على الشركة المستثمر فيها وذلك فقط عندما:
بأعمال  للقيام  الحالية  المسئولية  تمنحها  التي  الحالية  الحقوق  (أي  المستثمر فيها  الشركة  التحكم في  القدرة على  لديها  تكون   •

التوجيه واإلشراف على نشاطات الشركة المستثمر فيها).
• تكون معرضة لمخاطر أو لديها حقوق في العوائد المتغيرة من إرتباطها بالشركة المستثمر فيها.

• تكون لديها القدرة على إستخدام سلطاتها على الشركة المستثمر فيها للتأثير على عوائدها.

وفي الحاالت التي تكون فيها حقوق المجموعة أقل من أغلبية التصويت أو ما يعادلها من الحقوق في الشركة المستثمر فيها, 
عندئذ تنظر المجموعة في الحقائق والظروف ذات العالقة عند تقدير مدى السيطرة على الشركة المستثمر فيها, ويشمل ذلك:

• الترتيبات التعاقدية مع ذوي أحقية التصويت اآلخرين في الشركة المستثمر فيها.
• الحقوق الناشئة عن الترتيبات التعاقدية األخرى.

صناديق  او  األسهم   مثل  الملكية  حقوق  أدوات  بموجب  الممنوحة  المتوقعة  التصويت  وحقوق  المجموعة  تصويت  حقوق   •
االستثمار.

تقوم المجموعة بإعادة التقدير فيما إذا كانت تسيطر على الشركة المستثمر فيها أم ال وذلك عندما تشير الحقائق إلى وجود تغير 
في عنصر واحد أو أكثر من الثالثة عناصر المتعلقة بالسيطرة. يبدأ توحيد الشركات التابعة اعتبارَا من إنتقال السيطرة على الشركة 
تدرج موجودات ومطلوبات  التابعة.  الشركة  المسيطرة على  المجموعة  التوقف عن ذلك عند فقدان  المجموعة ويتم  إلى  التابعة 
وإيرادات ومصاريف الشركة التابعة المشتراه أو المستبعدة خالل السنة في قائمة الدخل الشامل اعتبارًا من تاريخ سيطرة المجموعة 

ولحين التوقف عن ممارسة السيطرة على الشركة التابعة.

تمثل حقوق الملكية غير المسيطرة جزء من صافي الدخل (الخسارة) وصافي موجودات الشركه التابعة غير المملوكة – سواَء بشكل 
مباشرة أو غير مباشرة - من قبل البنك.كان صندوق مكة للضيافة  شركة تابعة للبنك حتى 31 اغسطس 2017 م, وبالتالي يتم عرضها 
بشكل منفصل في قائمة الدخل الموحدة. يتم توزيع أية خسائر تتعلق بحقوق الملكية غير المسيطرة في أي شركة تابعة على حقوق 

الملكية غير المسيطرة حتى لو أدى ذلك إلى أن يكون رصيدها عجز. يمكن أيضا الرجوع إلى اإليضاح 1(أ) و 1 (د)(4).
يتم اعتبار معامالت حقوق الملكية غير المسيطرة والتي ال ينتج عنها فقدان السيطرة كعمليات حقوق ملكية، أي كعملية مع المالك 
بصفتهم مالكا.  ويسجل في حقوق الملكية الفرق بين القيمة العادلة للعوض المدفوع والحصة المشتراة المقتناة بالقيمة العادلة 

لصافي موجودات الشركة التابعة، وكذلك ُيسجل في حقوق الملكية أرباح أو خسائر استبعاد حقوق الملكية غير المسيطرة.
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ح) األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية االخرى
يتم، في األصل، قياس األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية االخرى بالقيمة العادلة وبعد ذلك تقاس بالتكلفة المطفأة.

خ) االستثمارات
الشراء  المدفوع، شاملة مصاريف  المبلغ  تمثل  والتي  العادلة  بالقيمة  السندات اإلستثمارية  كافة  إثبات  يتم، في األصل، 
المتعلقة باإلستثمارات باستثناء االستثمارات المدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل. ال يتم إضافة تكاليف المعامالت، إن 

وجدت، إلى قياس القيمة العادلة عند االثبات األولي لالستثمارات المدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل.

تطفأ العالوة والخصم على أساس العائد الفعلي، وتدرج في قائمة الدخل الموحدة. 

تحدد القيمة العادلة للسندات التي يتم تداولها في األسواق المالية النظامية على أساس األسعار المتداولة بالسوق عند 
الصناديق  في  واإلستثمارات  المداره  للموجودات  العادلة  القيمة  تحدد  المالية.  القوائم  إعداد  تاريخ  في  العمل  إنتهاء 

اإلستثمارية على أساس صافي قيمة الموجودات المعلنة والذي يقارب القيمة العادلة.

تحدد القيمة العادلة للسندات غير المتداولة بالسوق، وذلك بإجراء تقدير مناسب للقيمة العادلة على أساس القيمة السوقية 
الحالية لألدوات األخرى المشابهة لها تقريبًا، أو على أساس التدفقات النقدية المتوقعة أو على أساس ما يخص تلك السندات 
من صافي الموجودات ذات الصلة. وفي حالة عدم إمكانية تحديد القيمة العادلة من األسواق المالية النشطة، فإنه يتم إثباتها 

بالتكلفة.

وبعد اإلثبات األولي لمختلف فئات السندات اإلستثمارية، يسمح بإجراء أية تحويالت الحقة بين فئات اإلستثمار المختلفة، 
وذلك في حالة الوفاء ببعض الشروط. تحدد كل فئة من االستثمارات المختلفة عند نهاية الفترة المالية التالية وفقًا لألسس 

المبينة في الفقرات التالية:

1. اإلستثمارات المدرجة بقيمتها العادلة في قائمة الدخل  
العادلة في  أو "إستثمارات مدرجة قيمتها  المتاجرة"  كـ "إستثمارات مقتناة ألغراض  الفئة  تصنف اإلستثمارات ضمن هذه 
قائمة الدخل"عند االثبات األولي لها. ال يوجد لدى المجموعة أي أدوات مالية كـ"إستثمارات مدرجة بقيمتها العادلة في قائمة 

الدخل". 

2. اإلستثمارات المتاحة للبيع
تاريخ  حتى  مقتناه  كإستثمارات  تصنيفها  يتم  لم  االستثمار  و صناديق  أسهم وصكوك  عن  عبارة  للبيع  المتاحة  اإلستثمارات 
االستحقاق أو تمويل أو استثمارات مدرجة قيمتها العادلة من قائمة الدخل، وتعتزم المجموعة اإلحتفاظ بها لمدة غير محددة، 
والتي يمكن بيعها للوفاء بمتطلبات السيولة أو لمواجهة التغيرات في معدالت األرباح، أو أسعار تحويل العمالت األجنبية، 

أسعار األسهم.
يتم، في األصل، إثبات اإلستثمارات المصنفة كـ "إستثمارات متاحة للبيع" بالقيمة العادلة شاملة تكاليف المعامالت العرضية 
المتعلقة بها مباشرة، وتقاس الحقًا بالقيمة العادلة باستثناء األسهم غير المتداولة التي ال يمكن تحديد قيمتها العادلة بشكل 
موثوق به حيث يتم قيدها بالتكلفة. تدرج األرباح أو الخسائر غير المحققة الناتجة عن التغيرات في قيمتها العادلة مباشرة في 
الخسارة  أو  الربح  إظهار  يتم  وعندئذ  قيمتها،  انخفاض  أو  اإلستثمارات  تلك  إثبات  أسباب  إنتفاء  لحين  اآلخر  الشامل  الدخل 

المتراكمة – المثبتة سابقًا ضمن الدخل الشامل اآلخر - في قائمة الدخل الموحدة. 

يتم إثبات الدخل من االستثمارات والتمويل في قائمة الدخل الموحدة على أساس العائد الفعلي. يتم إثبات توزيعات األرباح في 
قائمة الدخل الموحدة عندما تستحق المجموعة توزيعات األرباح. يتم إثبات أرباح أو خسائر الصرف األجنبي من استثمارات سندات الدين 

المتاحة للبيع في قائمة الدخل الموحدة.
تعريف  الوفاء بشروط  حالة  المطفأة" في  بالتكلفة  المقتناه  األخرى  إلى "االستثمارات  للبيع  المتاحة  السندات  إعادة تصنيف  يجوز 
"االستثمارات األخرى المقتناه بالتكلفة المطفأة"، وعند وجود النية والمقدرة لدى المجموعة على االحتفاظ بالموجودات المالية في 

المستقبل المنظور أو حتى تاريخ استحقاقها.

3. اإلستثمارات المقتناة حتى تاريخ اإلستحقاق 
النية  ولديها  المجموعة  تستطيع  والتي  محدد  إستحقاق  تاريخ  ولها  تحديدها  الممكن  أو  الثابتة  الدفعات  ذات  اإلستثمارات  تصنف 
اإليجابية والمقدرة على اقتنائها حتى تاريخ إستحقاقها كإستثمارات مقتناه حتى تاريخ اإلستحقاق. يتم، في األصل، إثبات االستثمارات 
المقتناه حتى تاريخ االستحقاق بالقيمة العادلة شاملة تكاليف المعامالت المباشرة والعرضية، وتقاس الحقًا بالتكلفة المطفأة ناقصًا 
مخصص اإلنخفاض في قيمتها. يتم حساب التكلفة المطفأة بعد األخذ بعين اإلعتبار الخصم أو العالوة عند الشراء باستخدام معدل 
تلك  إثبات  أسباب  إنتفاء  عند  الموحدة  الدخل  قائمة  اإلستثمارات في  ناجمة عن هذه  أو خسائر  أية مكاسب  وتدرج  الفعلي،  العائد 

اإلستثمارات أو إنخفاض قيمتها.

إن اإلستثمارات المصنفة كـ " مقتناه حتى تاريخ اإلستحقاق"، ال يمكن عادة بيعها أو إعادة تصنيفها – دون أن تتأثر مقدرة المجموعة 
على إستخدام هذا التصنيف.

و على الرغم من ذلك فإن عمليات البيع أو إعادة التصنيف التي تتم في أي من الظروف التالية لن تؤثر على مقدرة المجموعة على 
استخدام هذا التصنيف.

• عمليات البيع أو التصنيف التي تتم بتاريخ قريب لتاريخ االستحقاق، وأن التغيرات في أسعار العموالت السائدة في السوق لن يكون 
لها أثر هام على القيمة العادلة.

• عمليات البيع أو إعادة التصنيف بعد قيام المجموعة بتحصيل المبلغ األصلي  لألصل بالكامل.
• عمليات البيع أو إعادة التصنيف المتعلقة بأحداث معزولة غير مكررة تقع خارج نطاق سيطرة المجموعة والتي ال يمكن توقعها بشكل 

معقول.

4. االستثمارات األخرى المقتناه بالتكلفة المطفأة
أخرى مقتناه  كـ " إستثمارات  المتداولة في سوق مالي نشط  تحديدها وغير  الممكن  أو  الثابتة  الدفعات  ذات  تصنف اإلستثمارات 
بالتكلفة المطفأة". تظهر هذه االستثمارات بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل العائد الفعلي، ناقصًا مخصص اإلنخفاض في 
قيمتها. تدرج أية مكاسب أو خسائر ناجمة عن هذه اإلستثمارات في قائمة الدخل الموحدة عند إنتفاء أسباب إثبات تلك اإلستثمارات 

أو انخفاض قيمتها. 
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د) التمويل 
إثباتها  ، ويتم في األصل  المجموعة  المشتراه من قبل  أو  الصادرة  بالتقسيط والمشاركة واإلجارة  باآلجل والبيع  البيع  التمويل من  يتكون 
بالقيمة العادلة متضمنة مصاريف اإلقتناء وتقاس الحقًا بالتكلفة المطفأة ناقصا أي مبالغ مشطوبة ومخصص االنخفاض في القيمة، إن 
وجد. يتم اثبات التمويل عندما يتم دفع النقد إلى المقترضين ويتم التوقف عن اثباته عندما يقوم العمالء بسداد التزاماتهم أو عندما يتم بيع 

التمويل أو شطبه أو عند تحويل كافة المنافع والمخاطر المصاحبة للملكية.

- البيع اآلجل والبيع بالتقسيط:  يمثل عقد تمويلي مبني على المرابحة والذي تقوم المجموعة من خالله بشراء بضاعة أو أصل ثم بيعه 
لتمويل  البيع اآلجل هو منتج مخصص  إن  ربح متفق عليه.  زائدًا هامش  التكلفة  البيع من  بالشراء. يتكون سعر  بناًء على وعد منه  للعميل 

الشركات بينما منتج البيع بالتقسيط مخصص لتمويل األفراد.
- إجارة منتهية بالتمليك: هو اتفاق تكون المجموعة فيه مؤجرًا، وتقوم بموجبة بشراء أو إنشاء األصل المؤجر طبقا لطلب ومواصفات 
العميل (المستأجر) بناًء على وعد منه باستئجار األصل لمدة معينة متفق عليها. ويمكن إنهاء عقد اإلجارة بتحويل ملكية األصل المستأجر إلى 

المستأجر بعد إنقضاء فترة التأجير. 
- المشاركة: هو اتفاق بين المجموعة والعميل للمشاركة للقيام بمشروع استثماري معين أو تملك عقار معين ينتهي بامتالك العميل لكامل 

االستثمار أوالعقار، ويتم تقاسم الربح أو الخسارة حسب بنود االتفاق.

ذ) انخفاض قيمة الموجودات المالية
 

1. التمويل واالستثمارات المقتناة بالتكلفة المطفأة
يتم، بتاريخ اعداد القوائم المالية، إجراء تقييم لتحديد فيما إذا كان هناك دليل موضوعي على وجود إنخفاض في قيمة أصل ما أو مجموعة 
من الموجودات المالية. وفي حالة وجود مثل هذا الدليل، تحدد القيمة المقدرة القابلة لالسترداد لذلك األصل، ويتم إثبات أية خسائر ناجمة 

عن ذلك االنخفاض بالتغيرات في قيمتها الدفترية على أساس صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة.

تقوم المجموعة بالتأكد من وجود دليل على وقوع انخفاض في التمويل واالستثمارات المقتناه بالتكلفة المطفأة على أساس األصل بشكل 
خاص أو بشكل جماعي.

الدخل  قائمة  على  مباشرة  بتحميلها  أو  القيمة  إنخفاض  مخصص  من  شطبها  يتم  فإنه  للتحصيل،  قابلة  غير  المالية  الموجودات  كانت  إذا 
الموحدة. ال يتم شطب الموجودات المالية إال بعد استنفاذ كافة وسائل التحصيل الممكنة وبعد تحديد مبلغ الخسارة. 

وإذا ما حدث الحقًا إنخفاض في مبلغ خسارة االنخفاض في القيمة وأن هذا االنخفاض يعود بشكل موضوعي إلى حدث وقع بعد إثبات 
إنخفاض القيمة (مثًال تحسن في درجة التصنيف االئتماني للمدين)، عندئذ يتم عكس قيد مبلغ الخسارة الذي تم إثباته سابقًا وذلك عن طريق 

تسوية حساب مخصص االنخفاض. يتم إثبات عكس القيد في قائمة الدخل الموحدة تحت بند مخصص انخفاض التمويل.
إن التمويل الذي يتم إعادة التفاوض حول شروطه ال يعتبر متأخر السداد، ولكن تتم معاملته كتمويل جديد. توضع سياسات وإجراءات إعادة 
الجدولة وفقًا لمؤشرات أو مقاييس تشير إلى أن عملية السداد ستستمر في الغالب. ويستمر تقييم إنخفاض قيمة التمويل بشكل فردي 

أو جماعي بإستخدام معدل العائد الفعلي األصلي للتمويل.

يعاد التفاوض عادة بشأن التمويل وذلك إما كجزء من العالقة المستمرة مع العميل أو لمواجهة التغيرات السلبية في ظروف 
الجهة المقترضة. ويمكن أن يؤدي إعادة المفاوضات إلى تمديد تاريخ االستحقاق أو برامج السداد وبموجبها تمنح المجموعة 
سعر عمولة معدل إلى العميل المتعثر. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى االستمرار في اعتبار األصل "متأخر السداد" و "منخفض 
القيمة" لوحدة ألن سداد العمولة وأصل المبلغ الذي أعيد للتفاوض بشأنه لن يسترد القيمة الدفترية األصلية للتمويل. 

وفي بعض الحاالت، تفضي إعادة التفاوض إلى إبرام إتفاقية جديدة، ويتم إعتبارها كـ "تمويل جديد". 

كما تقوم المجموعة بالتأكد من وجود إنخفاض على مستوى جماعي للموجودات التمويلية . يتم تكوين المخصص الجماعي 
الخارجي  االئتماني  التصنيف  درجة  أو  الداخلي  التصنيف  درجة  في  إنخفاض  وجود  عند  التالية:  واألسس  المعايير  وفق 
السداد  عن  العجز  وحاالت  المقترض  فيها  يعمل  التي  الحالية  االقتصادية  والظروف  المقترضين،  مجموعة  أو  للمقترض 

السابق.

2. اإلستثمارات المتاحة للبيع
بالنسبة لإلستثمارات في الصكوك المصنفة كاستثمارات متاحة للبيع، تقوم المجموعة بإجراء تقييم بصورة منفردة للتأكد 
من وجود انخفاض في القيمة باستخدام نفس المعايير المتبعة بشأن الموجودات المالية المقتناة بالتكلفة المطفأة. إن مبلغ 
االنخفاض في القيمة يمثل الخسائر المتراكمة التي يتم قياسها بالفرق بين التكلفة المطفأه والقيمة العادلة الحالية، ناقصا 

خسارة االنخفاض في القيمة المثبتة سابقًا في قائمة الدخل الموحدة.

وإذا ما حدث الحقًا زيادة في االستثمارات في الصكوك، وأن هذه الزيادة تعود بشكل موضوعي لحدث إئتماني وقع بعد 
اثبات خسارة االنخفاض في قائمة الدخل الموحدة ، يتم عكس خسائر االنخفاض من خالل قائمة الدخل الموحدة.

أما بالنسبة لالستثمارات في األسهم و صناديق االستثمار المقتناة كمتاحة للبيع، فإن اإلنخفاض الجوهري أو المستمر في 
القيمة العادلة دون التكلفة يمثل دليًال موضوعيًا على اإلنخفاض. ال يمكن عكس خسائر اإلنخفاض من خالل قائمة الدخل 
الموحدة طالما استمر إثبات الموجودات في السجالت، أي ان أية زيادة في القيمة العادلة بعد تسجيل اإلنخفاض يمكن 
إثباتها فقط ضمن حقوق الملكية. وعند التوقف عن إثباتها ، يتم إدراج اية مكاسب او خسائر متراكمة وتم اثباتها سابقا ضمن 

حقوق الملكية في قائمة الدخل الموحدة. 

ر) إثبات اإليرادات 
  

1. الدخل من الموجودات االستثمارية والتمويلية و العائد على المطلوبات المالية
الموحدة  الدخل  قائمة  في  المالية  المطلوبات  على  العائد  و  والتمويلية  االستثمارية  الموجودات  من  الدخل  إثبات  يتم 

باستخدام طريقة العائد الفعلي على األرصدة القائمة على مدى فترة العقد.
الحالية والتي تتضمن األتعاب (فوق  التعاقدية لألداة  الشروط  يأخذ بعين االعتبار جميع  الفعلي  العائد  احتساب معدل  ان 
مستوى معين) ، وتكاليف المعامالت، والخصومات التي تعتبر جزءا ال يتجزأ من معدل العائد الفعلي وال تتضمن خسائر 
والمطلوبات  الموجودات  على  باالستحواذ  مباشرة  تتعلق  عرضية  تكاليف  المعامالت،  تكاليف  تعتبر  المستقبلية.  التمويل 

التمويلية.
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2. دخل االتعاب و العموالت 
يتم ادراج دخل األتعاب والعموالت (فوق مستوى معين للرسوم المتعلقة بالتمويل) التي تعتبر جزء ال يتجزأ من احتساب العائد الفعلي 

في قياس الموجودات المعنية.

يتم إثبات دخل األتعاب والعموالت التي ال تعتبر جزء ال يتجزأ من احتساب العائد الفعلي على الموجودات والمطلوبات المالية عند تقديم 
الخدمات المعنية كما يلي : 

- يتم إثبات أتعاب إدارة المحافظ وأتعاب االستشارات اإلدارية والخدمات األخرى وفقا لعقود الخدمات ذات العالقة وذلك في العادة على 
أساس زمني نسبي.

- يتم إثبات األتعاب المستلمة عن إدارة الموجودات، إدارة الثروات، والتخطيط المالي وخدمات الحفظ وغيرها من الخدمات المماثلة التي 
تقدم خالل مدة زمنية على مدى الفترة التي يتم فيها تقديم الخدمات. 

- يتم اثبات االتعاب المرتبطة باالداء او مكونات االتعاب عند الوفاء بمعايير االداء.
- يتم تأجيل اثبات أتعاب االلتزام لمنح التمويل التي يحتمل سحبها وكذلك اتعاب االئتمان االخرى (بما فيها التكاليف العرضية), واثباتها 
كتسوية للعائد الفعلي على التمويل. وفي الحاالت التي ال يتوقع فيها بأن تؤدي االلتزامات المتعلقة بالتمويل إلى استخدام التمويل،  

- يتم اثبات اتعاب االلتزام لمنح التمويل بطريقة القسط الثابت على مدى فترة االلتزام.
تتعلق مصاريف األتعاب والعموالت األخرى أساسًا بأتعاب المعامالت والخدمات، ويتم قيدها كمصاريف عند اتمام المعاملة واستالم 

الخدمة.

3. مكاسب  /(خسائر) تحويل العمالت االجنبية
يتم اثبات مكاسب (خسائر) تحويل العمالت االجنبية طبقا لما تم ايضاحة في السياسة المحاسبية المتعلقة بتحويل العمالت األجنبية 

اعاله. 
4. توزيعات االرباح

يتم إثبات توزيعات األرباح من إستثمارات األسهم عند اإلقرار بأحقية المجموعة إستالمها ويكون ذلك عند مصادقة المساهمين عليها.

5. مكاسب  /(خسائر) االستثمارات المقتناه لغير أغراض المتاجرة 
يتم اثبات المكاسب/الخسائر غير المحققة الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة في بنود الدخل الشامل األخرى لحين التوقف عن إثبات 
االستثمارات أو انخفاض قيمتها وعندئذ يعاد تدوير المكاسب/الخسائر المتراكمة المثبتة سابقا ضمن بنود الدخل الشامل اآلخرى في 

قائمة الدخل الموحدة.

ز) التوقف عن اثبات االدوات المالية  
يتم التوقف عن اثبات الموجودات المالية ( أو جزء منها ، أو جزء من مجموعة موجودات مالية متشابهة) عند انتهاء الحقوق 
التعاقدية الستالم التدفقات المالية الخاصة بهذه الموجودات او عند نقل الموجودات وان النقل مؤهل للتوقف عن االثبات.

قيام   عند  اإلثبات  عن  التوقف  يتم  مالي،  أصل  ملكية  نقلت  المجموعة  أن  على  دالالت  فيها  تظهر  التي  الحاالت  وفي 
المجموعة بنقل جميع المخاطر والمنافع المصاحبة لملكية االصل بشكل جوهري. وفي الحاالت التي لم يتم فيها نقل او 
االبقاء على جميع المخاطر و المنافع المصاحبة لملكية األصل بشكل جوهري، يتم التوقف عن اإلثبات فقط في حالة تخلي 
المجموعة عن السيطرة على األصل. تقوم المجموعة بتسجيل الموجودات أو المطلوبات بشكل منفصل في حالة الحصول 

على الحقوق أواالحتفاظ بااللتزامات الناتجة عن هذه العمليات.

يتم  التوقف عن اثبات المطلوبات المالية (أو جزء منها) وذلك فقط عند استنفاذها، أي عندما يتم تنفيذ االلتزامات المحددة 
في العقد أو الغاءها او انتهاء مدتها. 

س) الزكاة وضريبة االستقطاع
المحددة  باستخدام األسس  الدخل  أو صافي  الملكية  السعودیین في حقوق  المساھمین  الزکاة علی حصة  احتساب  یتم 

بموجب أنظمة الزکاة. يتم احتساب ضرائب الدخل على حصة المساهمين االجانب من صافي دخل السنة المعدل.

العربي  النقد  لتوجيهات مؤسسة  المبقاة وفقا  األرباح  ربع سنوي وتحمل على  الدخل على أساس  الزكاة وضريبة  تستحق 
السعودي بشأن محاسبة الزكاة وضريبة الدخل. سابقا، تم خصم الزكاة وضريبة الدخل من توزيعات االرباح عند دفعها إلى 

المساهمين وتم االعتراف بها كمطلوبات في ذلك الوقت.

تخصم ضرائب االستقطاع من الدفعات للموردين غير المقيمين مقابل الخدمات المقدمة والبضاعة المشتراة وفقا لالنظمة 
الضريبية المطبقة  في المملكة العربية السعودية وتدفع شهريًا مباشرة الى الهيئة العامة للزكاة الدخل.

ش) الضمانات المالية 
تقوم المجموعة ، خالل دورة األعمال االعتيادية، بتقديم ضمانات مالية تشمل على اعتمادات مستنديه وضمانات وقبوالت. 
يتم في األصل إثبات الضمانات المالية ضمن المطلوبات األخرى في القوائم المالية الموحدة بالقيمة العادلة والتي تمثل 
قيمة العالوة المستلمة. وبعد اإلثبات األولي، يتم قياس التزامات المجموعة تجاه كل ضمان بالعالوة المطفأة، أو أفضل 
تقدير للمصاريف الالزمة لسداد أي ضمان مالي، ناتجة عن الضمانات أيهما أعلى.  يتم اثبات الزيادة في االلتزامات المتعلقة 
بالضمانات المالية في قائمة الدخل الموحدة ضمن "مخصص انخفاض التمويل، صافي ".يتم إثبات العالوة المستلمة في 

قائمة الدخل الموحدة ضمن "دخل االتعاب والعموالت، صافي" بطريقه القسط الثابت على مدى فترة الضمان.
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ص) المخصصات 
يتم إثبات المخصصات عندما يكون لدى المجموعة التزام حالي أو متوقع ناتج عن أحداث سابقة وانه من المحتمل سداد هذا االلتزام 
ويمكن تقدير هذا االلتزام بشكل موثوق به. يتم مراجعه المخصصات بتاريخ كل قائمة مركز مالي موحد، ويتم تعديلها لتعكس افضل 

تقدير قائم.

ض) محاسبة عقود اإليجار

1. عندما تكون المجموعة هي المستأجر
تصنف عقود االيجار والتي لم تحول بموجبها الى المجموعة كافة مخاطر ومنافع الملكية األصل عقود إيجارات تشغيلية.  ونتيجة لذلك، 
تعتبر كافة عقود االيجار التي تبرمها المجموعة عقود ايجارات تشغيلية. تحمل الدفعات بموجب عقود االيجارات التشغيلية على قائمة 

الدخل الموحدة بطريقه القسط الثابت على مدى فترة االيجار.

وفي حالة انهاء عقد االيجار قبل انتهاء مدته، تدرج اية غرامات (بعد خصم دخل اإليجار المتوقع، إن وجد) يجب دفعها للمؤجر كمصروف 
خالل الفترة التي يتم فيها انهاء العقد.

تقوم المجموعة بتقييم الترتيبات غير المتعلقة بااليجارات مثل عقود االستعانة بمصادر خارجية وغيرها للتأكد فيما إذا إن كانت تحتوي على 
عنصر ايجار كي يتم احتسابه بصورة مستقلة.

2. عندما تكون المجموعة هي المؤجر
عند تحويل الموجودات بموجب عقد اجارة منتهية بالتمليك، يتم اثبات القيمة الحالية لدفعات االيجار كذمم مدينه ويتم االفصاح عنها 
ضمن "التمويل". يتم اثبات الفرق بين اجمالي الذمم المدينه و القيمة الحالية للذمم المدينة كعائد غير مكتسب. يتم اثبات دخل االجاره 

على مدى فتره عقد االيجار باستخدام طريقة صافي االستثمار و التي تظهر معدل عائد دوري ثابت.

ط) النقدية وما في حكمها
ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية الموحدة، تعرف النقدية وما في حكمها بأنها تلك المبالغ المدرجة في النقد واألرصدة والمرابحة 
لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، باستثناء الوديعة النظامية. كما تشتمل على األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى 

وفترة استحقاقها االصلية تستحق خالل ثالثة أشهر او اقل من تاريخ االقتناء و التي تخضع لتغيرات غير هامة في قيمتها العادلة .

ظ) الممتلكات والمعدات
الممتلكات  تكلفة  إطفاء  أو  إستهالك  يجري  إن وجد.  القيمة  اإلنخفاض في  و  االستهالك  ناقصا  بالتكلفة  والمعدات  الممتلكات  تقيد 

والمعدات بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات و كما يلي:

يتم، بتاريخ اعداد القوائم المالية الموحدة ، مراجعة القيمة التقديرية المتبقية و األعمار اإلنتاجية للموجودات ومن ثم يتم 
تعديلها إذا لزم األمر.

 ويتم احتساب المكاسب والخسائر الناتجة عن البيع وذلك بمقارنة متحصالت البيع مع القيمة الدفترية ، وتدرج هذه المكاسب 
أو الخسائر في قائمة الدخل الموحدة.

يتم مراجعة كافة الموجودات للتأكد من وجود انخفاض في قيمتها وذلك عندما تشير األحداث أو التغيرات في الظروف إلى 
زيادة  القابلة لإلسترداد في حال  القيمة  الدفترية مباشرة إلى  القيمة  الدفترية. يتم تخفيض  عدم إمكانية استرداد قيمتها 

القيمة الدفترية لألصل عن القيمة القابلة لإلسترداد له.

ع) استثمارات عقارية
تصنف االستثمارات العقارية المقتناه لغرض الحصول على إيجار منها أو إلنماء رأس مال أو كالهما معًا كإستثمارات عقارية. 
الملكية  أتعاب نقل  المعامالت على  تكاليف  المعامالت. تشمل  تكاليف  بالتكلفة شاملة  العقارية  يتم قياس االستثمارات 
كما  حالة تشغيلية.  يكون في  العقار ألن  األولية وذلك إلعداد  التأجير  القانونية وعموالت  الخدمات  لقاء  المهنية  واألتعاب 
تشمل القيمة الدفترية على تكلفة تبديل جزء من االستثمارات العقارية الحالية بتاريخ تكبد التكلفة إذا ما تم الوفاء بشروط 

االثبات.
وبعد االثبات األولي لها, تظهر االستثمارات العقارية بالتكلفة ناقصَا االستهالك المتراكم واالنخفاض في القيمة, ويتم 
مراجعتها, بتاريخ إعداد قوائم مالية, للتأكد من وجود انخفاض في قيمتها. يتم االفصاح عن أرباح هذه االستثمارات عند بيع 

االستثمارات العقارية.
العمر االنتاجي المقدر لالستثمارات العقارية هو 40 سنة وذلك بدءًا من تاريخ إستخدام العقارات.

غ) المطلوبات المالية
يتم مبدئيًا إثبات كافة ودائع العمالء، و األرصدة لمؤسسة النقد العربي السعودي واألرصدة للبنوك والمؤسسات المالية 

االخرى والصكوك والمطلوبات المالية االخرى بالقيمة العادلة ، وتقاس الحقًا بالتكلفة المطفأة.

ف) خدمات إدارة االستثمار
تقدم المجموعة خدمات استثمارية لعمالئها من خالل شركتها التابعة والتي تشتمل على ادارة بعض الصناديق االستثمارية 
بالتشاور مع مستشاري استثمار مهنيين. يتم إدراج حصة المجموعة من االستثمارات في هذه الصناديق  ضمن اإلستثمارات 
المتاحة للبيع، بينما يتم اإلفصاح عن دخل االتعاب المكتسبة من ادارة هذه الصناديق ضمن المعامالت مع األطراف ذوي 

عالقة. 

ان الموجودات المحتفظ بها بصفة األمانة او الوكالة ال تعتبر موجودات خاصة بالمجموعة وبالتالي ال يتم ادراجها في القوائم 
المالية الموحدة.

المباني

تحسينات المباني المستأجرة

المعدات واألثاث والسيارات

أجهزة وبرامج الحاسب اآللي

 سنة 

فترة اإليجار أو العمر االنتاجي (10 سنوات) , أيهما أقصر

4 إلى 6 سنوات

5 سنوات
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ق) اإليرادات المستبعدة من قائمة الدخل الموحدة
 

تقوم الهيئة الشرعية بالبنك من حين آلخر بالتأكد من تطبيق القرارات الشرعية، وفي حالة إثبات إيرادات عن طريق الخطأ أو بغير قصد، 
فإن مجلس اإلدارة سيقوم وبناًء على طلب من الرئيس التنفيذي للبنك بالموافقة على استبعاد هذه اإليرادات من إيرادات المجموعة 

والتخلص منها نهائيا.

ك) برنامج أسهم الموظفين

العربي  النقد  مؤسسة  قبل  من  معتمدة  (البرامج)  األسهم  أساس  على  مدفوعة  تحفيزية  برامج  المؤهلين  لموظفيه  البنك  يقدم 
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.
الموظفون  الذي يستحق فيه  بالتاريخ  تنتهي  الخدمة والتي  الوفاء بشرط  التي يتم خاللها  الفترة  البرنامج على مدى  تكلفة  إثبات  يتم 
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.
يقوم البنك، بعد الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي، بإبرام اتفاقية مع طرف ثالث محايد لالحتفاظ باألسهم المعنية 

في البرنامج باإلضافة للمزايا المستحقة لهذة االسهم.

ل) أسهم الخزينة

تقيد أسهم الخزينة بالتكلفة ويتم إظهارها كبند مخصوم من حقوق الملكية بعد تعديلها بتكاليف المعامالت وتوزيعات األرباح وأرباح أو 
خسائر بيع هذه األسهم. وبعد شرائها، يتم إثبات هذه األسهم بمبلغ يعادل المبلغ المدفوع.

يقوم البنك بشراء هذه األسهم بعد الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي وذلك إلبراء ذمته من التزاماته بموجب 
البرامج التحفيزية للدفعات المحسوبة على أساس األسهم.

م) مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

يتم احتساب مخصص مكافأة نهاية الخدمة وفق أسس إكتوارية يتم اعدادها من قبل خبير اكتواري. يتم إجراء التقويم االكتواري مع األخذ 
بعين االعتبار أحكام نظام العمل والعمال السعودي.

وديعة نظامية 

نقد في الصندوق

أرصدة أخرى

اإلجمالي

إيضاحات

2,735,257 1-4

1,724,325

2-41,229,349

5,688,931

4. النقد واألرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي

2,412,213

1,518,636

597,976

4,528,825

4-1 وفقًا لنظام مراقبة البنوك والتعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي، يتعين على البنك االحتفاظ بوديعة 
نظامية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي بنسب مئوية محددة من الودائع تحت الطلب، واالدخار، وألجل والودائع األخرى 
تحسب في نهاية كل شهر. إن الوديعه النظامية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي غير متاحة لتمويل العمليات اليومية 

للبنك وبالتالي ال تعتبر جزءًا من النقدية وما في حكمها.

4-2 تشتمل على حساب إدارة النقد لدى مؤسسة النقد العربي السعودي بمبلغ 1,075مليون ريال سعودي (2016: 325 
مليون ريال سعودي).

بآالف الرياالت السعوديةبآالف الرياالت السعودية

2016 2017
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تحت الطلب

مرابحات في بضائع - العاملة

مرابحات في بضائع -  غير العاملة

مخصص االنخفاض في قيمة مرابحات في بضائع

اإلجمالي

157,645

7,548,737

90,923

(90,923)

5. األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى، صافي

467,716

7,483,128

90,923

(90,923)

تتم إدارة جودة االئتمان لألرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى من قبل  وكاالت التصنيف االئتماني الخارجية.
ويبين الجدول أدناه جودة االئتمان العاملة حسب التصنيف:

7,548,737

7,706,382

7,483,128

7,950,844

ممتازة

جيدة جدا

غير مصنفة

 6,381,810 

 1,300,736 

 23,836 

 7,706,382 

5,714,178

2,236,666

-

7,950,844

التصنيف

ولالطالع على تفاصيل تصنيف جودة االئتمان ، يرجى الرجوع إلى االيضاح 7 (ج).

6. االستثمارات ، صافي
(أ)   تتكون االستثمارات في كما في  31  ديسمبر  مما يلي:

دوليمحلي

اإلجماليغير متداولةمتداولةغير متداولةمتداولة إيضاح

(ب)   تتلخص حركة مخصص االنخفاض في القيمة المحملة 

من خالل قائمة الدخل الموحدة في اآلتي:

الرصيد في بداية السنة  

المحمل خالل السنة

الرصيد في نهاية السنة
 

ال يتم إثبات أي انخفاض في قيمة الصكوك والصناديق االستثمارية.

بآالف الرياالت السعوديةبآالف الرياالت السعودية

2016 2017

60,291

244

60,535

13,108

47,183

60,291

بآالف الرياالت السعوديةبآالف الرياالت السعودية

2016 2017

بآالف الرياالت السعوديةبآالف الرياالت السعودية

2016 2017

132,254

374,539

-

1,137,491

(ب) 6 

630,698

1,137,491

دوليمحلي

132,254

374,539

1,137,491

(ب) 6 

630,698

1,137,491

استثمارات متاحة للبيع

صافي أسهم  بعد االطفاء

صناديق إستثمارية

صكوك

استثمارات مقتناة بالتكلفة المطفأة

مرابحات في بضائع لدى مؤسسة النقد العربي السعودي

اإلجمالي

بآالف الرياالت السعودية

-

-

47,747

-

-

-

-

47,747

-

-

دوليمحلي

اإلجماليغير متداولةمتداولةغير متداولةمتداولة إيضاح

130,320

279,365

157,500

-

470,644

-

660,406

1,744,578

2,372,722

(ب) 6 

47,747-

250,791

628,144

287,820

279,365

769,182

1,336,367

1,744,578

3,080,945

660,406

(ب) 6 

استثمارات متاحة للبيع

صافي أسهم  بعد االطفاء

صناديق إستثمارية

صكوك

استثمارات مقتناة بالتكلفة المطفأة

مرابحات في بضائع لدى مؤسسة النقد العربي السعودي

اإلجمالي

2017

2016

بآالف الرياالت السعودية

3,869

-

3,869

-

-

3,869

8,333

311,777

320,110

-

-

320,110

5,140,017

290,647

706,058

2,250,511

3,247,216

1,892,801

158,393

319,317

1,308,036

1,892,801

3,678,547

1,785,746

158,393

319,317

1,308,036

3,678,547

1,785,746

بنك البالدإيضاحات حول القوائم المالية الموحدة



7. التمويل، صافي

(أ) مسجل بالتكلفة المطفأة :

التمويل العامل

التمويل غير العامل

اإلجمالي

مخصص االنخفاض

التمويل، صافي

بآالف الرياالت السعودية

140,816

-

140,816

15,535,506

140,018

15,675,524

(684)

140,132

27,021,505

309,456

27,330,961

(891,203)

26,439,758

1,466,377

82,702

1,549,079

(123,912)

1,425,167

(233,152)

15,442,372

44,164,204

532,176

44,696,380

(1,248,951)

43,447,429

تمويل شخصيتمويل تجاري

بيع بالتقسيطمشاركةإجارة
اجارة /

اإلجمالي بيع آجل

(هـ)   تتضمن االستثمارات المتاحة للبيع أسهم غير متداولة بمبلغ 158.4  مليون ريال سعودي (2016: 157.5 مليون 

ريال سعودي) مقيدة بالتكلفة حيث تعتقد اإلدارة ان تكلفة هذه االستثمارات تقارب قيمتها العادلة. كما تعتقد اإلدارة 

أن تكلفة مرابحات في بضائع لدى مؤسسة النقد العربي والصكوك غير المتداولة تقارب قيمتها العادلة.

2017

(ج )    فيما يلي تحليل باإلستثمارات حسب جودة االئتمان  :

سيادية

استثمارات من الدرجة االولى

أخرى

اإلجمالي

(د)     فيما يلي تحليل باإلستثمارات حسب االطراف االخرى:

حكومية وشبه حكومية

شركات

اإلجمالي 

بآالف الرياالت السعوديةبآالف الرياالت السعودية

2016 2017

3,015,391

2,124,626

5,140,017

1,744,578

1,336,367

3,080,945

بآالف الرياالت السعوديةبآالف الرياالت السعودية

2016 2017

3,015,391

410,465

717,456

4,143,312

1,744,578

298,538

470,644

2,513,760

"السيادية" تشمل التعرض للحكومة المركزية والبنك المركزي المقابل.
"االستثمارات من الدرجة االولى" هي التي تتضمن التعرضات في نطاق التصنيف االئتماني " خالية من مخاطر

اإلئتمان إلى حد كبير إلى جودة االئتمان جيدة جيدًا" .

بنك البالدإيضاحات حول القوائم المالية الموحدة



2,232,502

140,816

148,700

228,625

475,080

520,617

74,740

1,447,7621,141,987

14,900,40612,272,572

2,381,202

4,971,068

9,954,601

7,103,180

1,705,085

26,115,136

14,900,406

41,015,54236,044,522

23,771,950

12,272,572

4,550,016

296,124

9,808,280

4,288,645

4,828,885

142,645

258,631

406,845

333,866

140,816

180,086

180,086

3,954,779

4,742,4434,422,040

9,338,7059,485,549

6,582,5634,291,385

1,630,345296,124

24,526,55822,449,877

 التصنيف

ممتازة

جيدة

مرضية

مخاطر مقبـولة

تحت المراقبة

إجمالي تمويل تجـــاري

تمويل شخصي - مرضية

اجمالي 

بآالف الرياالت السعودية

تمويل شخصيتمويل تجاري

بيع بالتقسيطمشاركةإجارة
اجارة /

اإلجمالي بيع آجل

20172016 2017201620172016 2017201620172016

ب- مخصص انخفاض التمويل :

التمويل العامل

التمويل غير العامل

اإلجمالي

مخصص االنخفاض

التمويل، صافي

بآالف الرياالت السعودية

180,086

-

180,086

12,671,433

162,518

12,833,951

(2,696)

177,390

22,667,228

252,995

22,920,223

(687,644)

22,232,579

1,158,166

91,612

1,249,778

(105,446)

1,144,332

(209,865)

12,624,086

36,676,913

507,125

37,184,038

(1,005,651)

36,178,387

تمويل شخصيتمويل تجاري

بيع بالتقسيطمشاركةإجارة
اجارة /

اإلجمالي بيع آجل

2016

الرصيد في بداية السنة 

المحمل خالل السنة                                         

استرداد لمبالغ مجنبة سابقًا

الرصيد في نهاية السنة                                      

بآالف الرياالت السعودية

209,865

63,824

(40,537)

233,152

795,786

332,377

(17,820)

314,557

(94,544)

1,015,799

1,005,651

431,876

(53,495)

378,381

(135,081)

1,248,951

إجماليتمويل شخصي تمويل تجاري
2017

بآالف الرياالت السعودية

191,000

(26,508)

-66,923

40,415

(21,550)

209,865

673,226

195,452

(44,653)

150,799

(28,239)

795,786

864,226

262,375

(71,161)

191,214

(49,789)

1,005,651

إجماليتمويل شخصي تمويل تجاري

2016

تتضمن هذه المخصصات مخصص انخفاض القيمة على قروض إجارة مستحقة القبض بمبلغ  12 مليون  ريال سعودي
( 2016: 11 مليون ريال سعودي ) بلغ مخصص السنة النخفاض قيمة تمويل االيجارة 3 مليون ريال  سعودي (2016: 3 

مليون ريال سعودي )

الرصيد في بداية السنة 

المحمل خالل السنة                                         

استرداد لمبالغ مجنبة سابقًا

مبالغ مشطوبة خالل السنة

الرصيد في نهاية السنة                                      

(ج )    جودة االئتمان للتمويل:

تم تصنيف التمويل الى الفئات التالية:

1-   غير متأخر السداد ولم تنخفض قيمته:

99,499

(35,675)

مبالغ مشطوبة خالل السنة

بنك البالدإيضاحات حول القوائم المالية الموحدة



ممتازة 
مركز مالي قوي ذو سيولة مرتفعة و رأس مال و إيرادات و تدفقات نقدية وإدارة وقدرة ممتازة على السداد.

جيدة
مركز مالي جيد ذو سيولة جيدة ورأس مال و إيرادات وتدفقات نقدية وإدارة وقدرة جيدة على السداد.

مرضية
مركز مالي مقبول ذو سيولة معقولة و رأس مال و إيرادات و تدفقات نقدية وإدارة وقدرة جيدة على السداد.

 تعتبر جودة االئتمان لجميع عمليات التمويل األفراد مرضية.

مخاطر مقبولة
مركز مالي مقبول ولكنه متقلب، مع ذلك فإن القدرة على السداد تكون مقبولة.

تحت المراقبة
قد تؤدي مشاكل التدفقات النقدية إلى تأخير سداد األرباح/األقساط. تتطلب التسهيالت مراقبة مستمرة، 

ومع ذلك تعتقد اإلدارة بأنه سيتم تسديد كامل األقساط.

2-    تحليل أعمار المحفظة (متأخرة السداد ولم تنخفض قيمتها) :
3-    جودة االئتمان للتمويل (تمويل إنخفضت قيمته بشكل فردي) :

من 1 – 30 يوم

من 31 – 90 يوم

اإلجمالي

القيمة العادلة للضمانات

بآالف الرياالت السعودية

535,810

99,290

2,398,997-

-

-

-

95,950

2,494,947

2,924,052

8,281

10,334

18,615

7,553

635,100

203,663

2,943,088

205,574

3,148,662

3,135,268

تمويل شخصيتمويل تجاري

بيع بالتقسيطمشاركةإجارة
اجارة /

اإلجمالي بيع آجل

2017

أرصدة تمويل إنخفضت قيمتها بشكل فردي

بآالف الرياالت السعودية

140,018 309,456-82,702532,176

تمويل شخصيتمويل تجاري

بيع بالتقسيطمشاركةإجارة
اجارة /

اإلجمالي بيع آجل

2017

من 1 – 30 يوم

من 31 – 90 يوم

اإلجمالي

القيمة العادلة للضمانات

بآالف الرياالت السعودية

321,423

77,437

209,051-

-

-

-

8,301

217,352

294,464

15,695

484

16,179

6,002

398,860

86,852

546,169

86,222

632,391

387,318

تمويل شخصيتمويل تجاري

بيع بالتقسيطمشاركةإجارة
اجارة /

اإلجمالي بيع آجل

2016

يوضح الجدول أدناه إجمالي أرصدة التمويل التي إنخفضت قيمتها بشكل فردي والقيمة العادلة للضمانات المرتبطة بها 
(المقيدة للتعرض للتمويل) التي تحتفظ بها المجموعة كما في 31 ديسمبر:

يمثل إجمالي مبالغ التمويل العاملة، االرصدة غير المتأخرة السداد ولم تنخفض قيمتها و االرصدة المتأخرة السداد 
ولم تنخفض قيمتها. 

بنك البالدإيضاحات حول القوائم المالية الموحدة



أرصدة تمويل إنخفضت قيمتها بشكل فردي

بآالف الرياالت السعودية

162,518 252,995-91,612507,125

تمويل شخصيتمويل تجاري

بيع بالتقسيطمشاركةإجارة
اجارة /

اإلجمالي بيع آجل

2016

یحتفظ البنك بضمانات بمبلغ 667 ملیون ريال سعودي (2016: 596 ملیون ريال سعودي) مقابل بعض العمالء المتعثرین، ولکن علی 
سبيل الحذر لم یتم أخذھا في االعتبار عند احتساب قيمة المخصص مقابل التمويل الذي انخفضت قيمته لھؤالء العمالء، حيث ترى 

االدارة بانها قد ال تكون قادرة على تحقيق هذه الضمانات بشكل فوري.

تشتمل هذه الضمانات غالبًا على الودائع المستحقة للمشاريع و ضمانات مالية و أسهم محلية و عقارات. ويتم االحتفاظ بهذه 
الضمانات بصفة أساسية مقابل التسهيالت االئتمانية العقارية للشركات واالفراد وتتم إدارتها مقابل التعرضات ذات العالقة

بصافي قيمتها القابلة للتحقيق.

يقوم البنك، خالل دورة أعمالها العادية والخاصة بأنشطة التمويل ، باالحتفاظ بضمانات للتقليل من مخاطر االئتمان. 

(د)   الضمانات:

(هـ)   فيما يلي تحليل بمخاطر تركزات التمويل مخصص و االنخفاض المتعلق به، حسب القطاعات االقتصادية: 

 تجاري
صناعي

بناء وإنشاءات
نقل واتصاالت

 كهرباء وماء وغاز وخدمات صحية
خدمات

زراعة واسماك
مناجم وتعدين

 شخصية
أخرى

 اإلجمالي

بآالف الرياالت السعودية
التمويل ،صافيمخصص االنخفاضالتمويل غير العامل التمويل العامل

2017

166,309(271,564)
(186,548)
(252,295)

(8,460)
(8,079)

(62,281)
(28,545)

(24)

4,514,046

5,530,297
9,779,657
736,879
936,749

2,098,515
447,433

9,585
15,442,372
3,951,896

43,447,429

(233,152)
(198,003)

(1,248,951)

98,185
50,361

574
3,000
4,945

68,784
140,018

532,176

 تجاري
صناعي

بناء وإنشاءات
نقل واتصاالت

 كهرباء وماء وغاز وخدمات صحية
خدمات

زراعة واسماك
مناجم وتعدين

 شخصية
أخرى

 اإلجمالي

التمويل ،صافيمخصص االنخفاضالتمويل غير العاملبآالف الرياالت السعودية التمويل العامل

2016

195,9804,375,299
4,195,560
 7,445,662

585,057
371,794

2,201,948
733,804
17,432

 12,656,322
3,595,509

36,178,387

 (235,450)
 (85,005)

 (179,120)
 (3,932)
 (1,870)

 (37,679)
 (64,026)

(85)
(209,865)
(188,619)

(1,005,651)

4,414,769

4,248,322
 7,572,156

588,989
373,664

2,236,429
797,830
17,517

12,703,669
3,723,568

36,676,913

32,243
52,626

3,198

60,560
162,518

507,125

(و)    يشمل التمويل ذمم إيجار تمويلي، وهي كما يلي

إجمالي الذمم المدينة من التأجير التمويلي:

أقل من سنة
من سنة إلى خمس سنوات

أكثرمن خمس سنوات

عائد غير مكتسب من التأجير التمويلي

صافي الذمم المدينة من التأجير التمويلي

بآالف الرياالت السعودية

218,929359,594181,770

181,770

(1,684)

180,086

186,427
1,614

547,635

(105,050)

442,585

810,472
129,675

1,159,076

(1,678)

140,816

(274,342)

884,734

تمويل شخصي

-
-

-

-

-
-

--
142,494

142,494

تمويل تجاريتمويل شخصيتمويل تجاري

2017

بآالف الرياالت السعودية

2016

-
-

4,619,301
5,618,660
9,981,591
744,765
941,828

2,155,851

4,081,115
15,535,506

44,164,204

475,978
9,609

بنك البالدإيضاحات حول القوائم المالية الموحدة



إجمالي الذمم المدينة من التأجير التمويلي:

أقل من سنة
من سنة إلى خمس سنوات

أكثرمن خمس سنوات

بآالف الرياالت السعودية

241,604298,500180,086

180,086

142,944
1,141

442,585

578,796
64,334

884,734140,816

تمويل شخصي

-
-

--
140,816

تمويل تجاريتمويل شخصيتمويل تجاري

2017

بآالف الرياالت السعودية

2016

تشتمل تحسينات المباني المستأجرة أعاله على أعمال تحت التنفيذ بمبلغ 141.4 مليون ريال سعودي كما في
31 ديسمبر 2017 م(2016: 35.1 مليون ريال سعودي).

8. الممتلكات والمعدات، صافي 

            

في بداية السنة

االضافات خالل السنة

االستبعادات 

في 31  ديسمبر

االستهالك المتراكم

في بداية السنة

المحمل للسنة

االستبعادات 

في 31  ديسمبر

صافي القيمة الدفترية

في 31  ديسمبر 2017

في  31 ديسمبر 2016

بآالف الرياالت السعودية

457,23

457,231

2,957

1,467

4,424

452,807

454,274

587,736

113,637

(573)

700,800

393,268

30,210

(549)

422,929

 277,871 

194,468

332,432395,3641,772,7631,668,394

106,806

(2,437)

1,772,763

876,310

96,327

(2,298)

970,339

802,424

170,157

(60,374)

1,882,546

970,339

96,519

(59,736)

1,007,122

875,424

42,930

(42,392)

395,902

323,859

40,706

(42,349)

322,216

 73,686 

71,505

13,590

(17,409)

328,613

250,255

24,136

(16,838)

257,553

 71,060 

82,177

تحسينات المباني
المستاجرة

المعدات
واألثاث والسيارات

أجهزة وبرامج
الحاسب اآللي 

اإلجمالي
2017

اإلجمالي
2016

األراضي والمباني

مصاريف مدفوعة مقدما

دفعات مقدمة للموردين

أتعاب إدارة مستحقة

أخرى

اإلجمالي

113,090

18,408

40,159

177,836

9. استثمار عقاري

93,935

13,110

41,085

59,115

تمثل االستثمار عقاري تكلفة العقارات في مكة المكرمة والتي تهدف إلى تزويد المستثمرين بتوزيعات أرباح ونمو رأسمالي 
على المدى المتوسط والطويل. وقد نتج هذا االستثمار سابقا عن طريق توحيد صندوق مكة المكرمة للضيافة والذي تديره 
شركة البالد لالستثمار، وهي شركة تابعة تسيطر عليها المجموعة. كما في 31 أغسطس 2017، فقدت المجموعة السيطرة 
على صندوق مكة المكرمة نظرا لتغير نسبة الملكية. وبناء عليه، قامت المجموعة بإلغاء االعتراف بالموجودات والمطلوبات 

و الحصة غير المسيطرة ذات الصلة لصندوق مكة المكرمة للضيافة (راجع اإليضاحين 1 و 3).

349,493207,245

10. الموجودات األخرى

بآالف الرياالت السعودية

2017

بآالف الرياالت السعودية

2016

 التكلفة

بنك البالدإيضاحات حول القوائم المالية الموحدة



تحت الطلب 

استثمار مباشر 

حساب البالد (مضاربة)

أخرى  

اإلجمالي 

27,442,213

6,623,054

12,811,178

906,514

26,974,543

6,496,933

5,937,828

825,411

47,782,95940,234,715

11. األرصدة  للبنوك والمؤسسات المالية األخرى
 12-1 تضمن الودائع تحت الطلب ودائع بعمالت أجنبية قدرها 537 مليون ريال سعودي (2016: 594 مليون ريال سعودي).

  
12-2 تتضمن الودائع األخرى هوامش مقابل التزامات غير قابلة للنقض بمبلغ 906 مليون ريال سعودي (2016م: 825 مليون ريال 
سعودي)، وتتضمن حسابات الهوامش، هامش لعمالت اجنبية بمبلغ 51 مليون ريال سعودي (2016م: 54  مليون ريال سعودي).

12-3 يشمل ما ورد أعاله ودائع بالعمالت األجنبية على النحو التالي

تحت الطلب

استثمار مباشر

أخرى 

اإلجمالي

537,050

890,352

51,037

1,478,439

593,565

930,906

54,340

1,578,811

13.الصكوك

بتاريخ 30 اغسطس 2016م ، أصدر البنك 2,000 شھادة صكوك بمبلغ مليون ريال سعودي لكل صك، تستحق الدفع بشكل 
ربع سنوي وذلك في 29 فبراير و 30 مايو  و30 اغسطس و 30 نوفمبر من كل سنة حتى تاريخ 30 اغسطس 2026م ، وھو 
التاريخ الذي تستحق فيه هذه الصكوك. يحق للبنك ممارسة خيار االسترداد في 30 اغسطس 2021م أو بعد ھذا التاريخ حال 
استيفاء شروط محددة حسب األحكام الواردة في نشرة اإلصدار المتعلقة بھا.  يمكن استرداد الصكوك أيضًا حال استيفاء 
بعض الشروط األخرى حسب األحكام الواردة في نشرة اإلصدار. لم يتعثر البنك في سداد دفعات (األرباح ألصل المبلغ) 
المستحقة خالل السنة. إن توزيعات األرباح المتوقعة للصكوك هي سعر األساس لثالث شهور باإلضافة إلى هامش2 %.

بآالف الرياالت السعودية

2017

بآالف الرياالت السعودية

2016

بآالف الرياالت السعودية

2017

بآالف الرياالت السعودية

2016

تحت الطلب 

استثمارات مباشرة 

االجمالي 

346,546

1,402,391

1,748,937

62,758

933,633

996,391

بآالف الرياالت السعودية

2017

بآالف الرياالت السعودية

2016

12. ودائع العمالء

إيضاحات

1-12

2-12

بنك البالدإيضاحات حول القوائم المالية الموحدة



ذمم دائنة

مصاريف مستحقة

زكاة مستحقة

أخرى

اإلجمالي

955,842

450,698

30,000

631,354

14. المطلوبات األخرى

559,930

304,502

25,000

462,987

2,067,8941,352,419

15. رأس المال

يتكون رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل للبنك من 600 مليون سهم، قيمة كل سهم 10 رياالت سعودية  
(2016: 600 مليون سهم، قيمة كل سهم 10  رياالت سعودية).

تمت الموافقة من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 11 أبريل 2016 م على اصدار 
أسهم مجانية وذلك بواقع سهم واحد لكل خمسة اسهم مملوكة، مما أدى الى زيادة رأسمال البنك من 5,000 مليون ريال 
سعودي الى 6,000 مليون ريال سعودي. تم اصدار األسهم المجانية وذلك برسملة مبلغ قدره 468 مليون ريال سعودي من 
األرباح المبقاة، وتحويل مبلغ قدرة 532 مليون ريال سعودي من اإلحتياطي النظامي بعد الحصول على الموافقات الالزمة 
من الجهات اإلشرافية ليزيد عدد األسهم القائمة بعد إصدار األسهم المجانية من 500  مليون سهم الى 600 مليون سهم.

16. اإلحتياطي النظامي

تقتضي المادة رقم 13  من نظام مراقبة البنوك في المملكة العربية السعودية  بتحويل ما ال يقل عن 25% من صافي 
الدخل السنوي إلى االحتياطي النظامي إلى أن يساوي رصيد هذا االحتياطي رأس المال المدفوع للبنك. وعليه تم تحويل 
مبلغ 236  مليون ريال سعودي ( 2016 م : 202 مليون ريال سعودي) إلى االحتياطي النظامي.  إن االحتياطي النظامي غير 

قابل للتوزيع على المساهمين.

17.توزيعات األرباح 

300 مليون ريال سعودي ( 0.5 ريال سعودي للسهم الواحد) من قبل الجمعية  تمت الموافقة على توزيعات أرباح بمبلغ 
العامة غير العادية للبنك التي عقدت في 8 مايو 2017 م. باإلضافة إلى ذلك، تمت الموافقة على توزيع أرباح بمبلغ 180 
مليون ريال سعودي ( 0.3 ريال سعودي للسهم الواحد) في النصف األول من عام 2017 من قبل اجتماع مجلس اإلدارة 

للبنك الذي عقد في 25 سبتمبر 2017 م.

وفي 14 يناير 2018 م، أوصى مجلس االدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 240 مليون ريال سعودي ( 0.4 ريال سعودي للسهم 
الواحد ). تخضع هذه التوزيعات للموافقة النهائية للمساهمين في الجمعية العامة القادمة.

18. االحتياطيات األخرى 

للبيع. ان هذه  المتاحة  إعادة تقويم اإلستثمارات  المحققة عن  (الخسائر) غير   / المكاسب  تمثل اإلحتياطيات األخرى صافي 
االحتياطيات غير قابل للتوزيع على المساهمين. 

تتلخص حركة االحتياطيات األخرى في اآلتي:

الرصيد في بداية السنة                                       

صافي التغير في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع

المبالغ المحولة إلى قائمة الدخل الموحدة

مخصص انخفاض االستثمارات المتاحة للبيع

صافي الحركة خالل للسنة

الرصيد في نهاية السنة                                      

25,280

29,716

(7,820)

244

(11,712)

(6,151)

(4,040)

47,183

22,14036,992

47,42025,280

بآالف الرياالت السعودية

2017

بآالف الرياالت السعودية

2016

بآالف الرياالت السعودية

2017

بآالف الرياالت السعودية

2016
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1) فيما يلي االستحقاقات التعاقدية مقابل التعهدات وااللتزامات المحتملة  للمجموعة :

إعتمادات مستندية

خطابات ضمان*

قبوالت

التزامات لمنح االئتمان غير قابلة للنقض

اإلجمالي 

من سنة الى
 5 سنوات

أكثر من 
5 سنوات

61,467

1,171,030

1,812

568,010

-

114,921

-

-

1,802,319114,921

19.التعهدات وااللتزامات المحتملة 

أ - الدعاوى القضائية
كانت هناك دعاوى قضائية مقامة ضد البنك كما في31  ديسمبر 2017 م. تم تكوين مخصصات مقابل بعض هذه الدعاوى 

وذلك بناًء على نصيحة المستشارين القانونيين للبنك.

ب - االلتزامات الرأسمالية
بلغت االلتزامات الرأسمالية لدى البنك كما في  31 ديسمبر 2017  م مبلغ 52 مليون ريال سعودي (2016 : 131 مليون ريال 

سعودي) ، تتعلق بتحسينات المباني المستأجرة وشراء معدات.

ج - التعهدات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان
إن الغرض الرئيسي من وراء هذه األدوات هو ضمان توفير األموال للعمالء عند طلبها.

إن خطابات الضمان واالعتمادات المستندية التي تعتبر ضمانات غير قابلة للنقض من قبل المجموعة بالسداد في حالة عدم 
تمكن العميل من الوفاء بالتزاماته تجاه األطراف األخرى تحمل نفس مخاطر االئتمان التي يحملها التمويل.  أما المتطلبات 
النقدية بموجب االعتمادات المستندية وخطابات الضمان فإنها تقل كثيرًا عن المبلغ الملتزم به لعدم توقع المجموعة قيام 

الطرف الثالث بسحب األموال بموجب االتفاقية.

الثالث بسحب  للطرف  العميل تسمح  نيابة عن  المجموعة  بمثابة تعهدات خطية من  تعتبر  التي  المستندية  إن االعتمادات 
األموال على المجموعة بسقف محدد وفق شروط و أحكام خاصة مضمونة عادة بشحنات البضاعة التي تخصها وبالتالي فإنها 

تحمل مخاطر أقل.

تمثل القبوالت تعهدات المجموعة لسداد الكمبياالت المسحوبة من قبل العمالء. تتوقع المجموعة ان يتم تقديم معظم 
القبوالت قبل سدادها من قبل العمالء.

وضمانات  تمويل  شكل  على  رئيسي  بشكل  الممنوح  االئتمان  من  المستخدم  غير  الجزء  االئتمان  لمنح  االلتزامات  تمثل 
واعتمادات مستندية. وفيما يتعلق بمخاطر االئتمان المتعلقة بااللتزامات لمنح االئتمان، فمن المحتمل أن تتعرض المجموعة 
لخسارة بمبلغ يعادل االلتزامات غير المستخدمة، إال أن مبلغ الخسارة المحتملة الذي ال يمكن تقديره بشكل معقول يتوقع أن 
يكون أقل كثيرا من إجمالي االلتزامات غير المستخدمة ألن معظم االلتزامات لمنح االئتمان تتطلب من العمالء الحفاظ على 
معايير ائتمان محددة. إن إجمالي االلتزامات القائمة لمنح االئتمان ال تمثل بالضرورة متطلبات نقدية مستقبلية ألن العديد 

من هذه االلتزامات قد يتم انتهاء مدتها أو إنهاؤها بدون تقديم التمويل المطلوب.

أقل من 3 أشهر
من 3 أشهر

إلى 12 شهرًا

338,317

750,241

197,253

-

531,557

2,296,408

213,569

-

1,285,8113,041,534

اإلجمالـي

931,341

4,332,600

412,634

568,010

6,244,585

2017
باالف الرياالت السعودية

إعتمادات مستندية

خطابات ضمان

قبوالت

التزامات لمنح االئتمان غير قابلة للنقض

اإلجمالي 

من سنة الى
 5 سنوات

أكثر من 
5 سنوات

62,381

1,719,423

-

1,633,518

-

127,464

-

-

3,415,322127,464

أقل من 3 أشهر
من 3 أشهر

إلى 12 شهرًا

198,678

210,483

137,527

-

634,673

2,184,562

79,905

-

546,6882,899,140

اإلجمالـي

895,732

4,241,932

217,432

1,633,518

6,988,614

2016
باالف الرياالت السعودية

بلغ الجزء القائم غير المستخدم من التعهدات والتي يمكن إلغاؤها في أي وقت من قبل المجموعة كما في 31  ديسمبر 2017 م مبلغ 
6.8  مليار ريال سعودي (2016:  5.6 مليار ريال سعودي). 

* هذا وفقا لفترة العقد من الضمان وفي حالة العجز عن السداد قد تكون مستحقة الدفع عند الطلب وبالتالي لمبيعتها متداولة.

بنك البالدإيضاحات حول القوائم المالية الموحدة



2) التعهدات وااللتزامات المحتملة حسب االطراف االخرى:

شركات

مؤسسات مالية 

أخرى

اإلجمالي

5,105,524

1,052,347

86,714

6,244,585

6,091,729

827,039

69,846

6,988,614

د - االلتزامات المتعلقة بعقود اإليجار التشغيلية
فيما يلي تحليًال بالحد األدنى لدفعات اإليجار المستقبلية بموجب عقود اإليجار التشغيلية غير القابلة لإللغاء التي أبرمتها 

المجموعة كمستأجر:

أقل من سنة واحدة

من سنة إلى 5 سنوات                                      

أكثر من 5 سنوات

اإلجمالي

139,496

416,836

272,358

828,690

159,975

437,183

357,884

955,042

هـ- الزكاة 
قدم البنك إقراراته الزكوية إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل وسدد الزكاة البالغة 177 مليون ريال سعودي عن السنوات المالية 
من 2006م حتى 2016م، و استلم الربوط عن األعوام من 2006 م حتى 2014 م، ونتج عنها مطالبات إضافية قدرها 615.3 
مليون ريال سعودي. وتم إستبعاد االستثمارات طويلة األجل وإضافت التمويل طويل األجل إلى وعاء الزكاة. خالل العام 
2016م, قام البنك بدفع مبلغ المطالبة االضافية للزكاة قدرها 58 مليون ريال سعودي فيما يتعلق بالربط للعام 2006 وما 

زال البنك معترض على القضية لدى لجنة االستئناف العليا.

وقام البنك باالعتراض لدى اللجنة الضريبية العليا على األساس الذي تم بموجبه إنشاء المطالبات الزكوية اإلضافية. تتوقع 
اإلدارة بأن نتيجة االعتراض أعاله ستكون في صالح البنك وبالتالي لم يجنب مخصص يتعلق بهذا االمر في هذه القوائم 

المالية الموحدة. 
لم يتم إجراء الربوط النهائية لعامي 2015م و 2016م من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل بعد . وبناءًا على الربوط النهائية 
التي انهتها الهيئة العامة للزكاة والدخل للسنوات أعاله، فإنه إذا ما تم إستبعاد االستثمارات طويلة األجل وإضافة التمويل 
طويل األجل إلى وعاء الزكاة، فإن ذلك سينتج عنه التعرض لمطالبات زكوية إضافية جوهرية، وال تزال هذه المسالة موضع 

إهتمام قطاع البنوك بصفه عامة.

20.الدخل من الموجودات االستثمارية والتمويلية

دخل مرابحات في البضائع لدى : 
       - مؤسسة النقد العربي السعودي

       - بنوك ومؤسسات مالية اخرى

دخل الصكوك

دخل التمويل

بيع آجل 

بيع بالتقسيط

إجارة

مشاركة

اإلجمالي

45,999
141,766

46,339

28,275
210,098

18,083

استثمارات و ارصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى

1,287,711999,161

528,819448,768

3,4853,217

63,07062,932

2,117,1891,770,534

بآالف الرياالت السعودية

2017

بآالف الرياالت السعودية

2016

بآالف الرياالت السعودية

2017

بآالف الرياالت السعودية

2016

بآالف الرياالت السعودية

2017

بآالف الرياالت السعودية

2016
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21.العائد على الودائع والمطلوبات المالية

أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

ودائع

      - حساب البالد (مضاربة)
      - استثمار مباشر

صكوك

اإلجمالي

53,27146,611
العائد على:

109,32647,255
137,935239,745

77,66229,015

378,194362,626

22.دخل األتعاب والعموالت، صافي

دخل األتعاب والعموالت

   اتعاب حواالت                                           

   أجهزة الصراف اآللي ونقاط البيع                       

   اتعاب إدارة لمنح التسهيالت            

   اعتمادات مستندية وضمانات                      

   اتعاب إدارة (صناديق إستثمار وأخرى)                 

   دخل عمولة وساطة   

   اتعاب حفظ المستندات

    أخرى 
                                            

إجمالي دخل األتعاب والعموالت

465,651486,830

204,568191,517

90,70487,862

47,58542,154

61,28647,476

27,01331,895

69,82539,260

59,18456,974

1,025,816983,968

مصاريف األتعاب والعموالت 

      مصاريف أجهزة الصراف اآللي ونقاط البيع                       

      مصاريف وساطة                       

      مصاريف حواالت                                           

       أخرى                                                                 

إجمالي مصاريف االتعاب والعموالت

دخل األتعاب والعموالت، صافي 
                                            

142,092130,233

4,0893,052

7,3604,846

38,16833,561

191,709171,692

834,107812,276

23.دخل العمليات األخرى 

استرداد تمويل مشطوب مباشرة

أخرى

اإلجمالي

38,65225,948

22,76219,276

61,41445,224

بآالف الرياالت السعودية

2017

بآالف الرياالت السعودية

2016

بآالف الرياالت السعودية

2017

بآالف الرياالت السعودية

2016

بآالف الرياالت السعودية

2017

بآالف الرياالت السعودية

2016

بآالف الرياالت السعودية

2017

بآالف الرياالت السعودية

2016

بنك البالدإيضاحات حول القوائم المالية الموحدة



24.رواتب ومزايا الموظفين

السنتين  خالل  للموظفين  المدفوعة  والمتغيرة  الثابتة  التعويضات  تتضمن  والتي  المطبقة  التعويضات  أدناه سياسة  الجدول  يلخص 
المنتهيتين في 31 ديسمبر باالضافة الى طرق سدادها:

كبار التنفيذيين ( يتطلب تعينهم موافقة 
مؤسسة النقد العربي السعودي)

موظفون يقومون بأنشطة تشمل على مخاطر

موظفون يقومون بمهام رقابية

موظفون آخرون

موظفون بعقود خارجية

االجمالي

تعويضات متغيرة مستحقة  

مزايا موظفين اخرى

اجمالي رواتب ومزايا الموظفين

عدد الموظفين
تعويضات ثابتة

بآالف الرياالت السعودية

تعويضات متغيرة مدفوعة
إجماليأسهمنقدًا

بآالف الرياالت السعودية

2017201620172016201720162017201620172016

14,84512,461 996,7743,3651,3185,6088,0928,973

82,97680,628 27126712,5729,3041,8011,60914,37310,913

74,91471,853 2642687,9226,4061,8021,1499,7247,556

2,897

374

3,815

2,849

457

3,850

393,780396,79346,18541,6013,2212,97249,40644,573

71,91759,1243042--3042

638,432620,85973,48360,7188,14211,33881,62572,057

109,618

205,535

953,585

73,748

207,615

902,222

مزايا وتعويضات الموظفين

1.اإلفصاح الكمي
تم تقسيم فئات الموظفين بناء على التقسيم التالي وتم شرح المقصود في كل فئة ادناه:

أ) كبار التنفيذيين (يتطلب تعينهم موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي)   
يشمل جميع الموظفين الذين يتطلب موافقة مسبقة من مؤسسة النقد العربي السعودي قبل تعينهم، مثل: الرئيس 
التنفيذي، المدير التنفيذي لألعمال، المدير التنفيذي للعمليات، المدير التنفيذي للمخاطر، المدير التنفيذي للمالية، مدير عام 

قطاع المراجعة الداخلية، مدير قطاع االلتزام وما إلى ذلك.

ب) موظفون يقومون بأنشطة تشمل على مخاطر
يتألف من مختلف قطاعات األعمال بالبنك، مثل قطاعات: الشركات، مصرفية األفراد، الخزينة، الخدمات التجارية المصرفية 

الخاصة، إلخ..  وهم المسؤولين عن تنفيذ وتطبيق استراتيجية أعمال البنك.

جـ) موظفون يقومون بمهام رقابية
وتتألف من القطاعات التي ال تقوم بأنشطة تشمل على مخاطر لكن تقوم بمهام رقابية مثل قطاعات: المخاطر، االلتزام، 

المراجعة الداخلية، عمليات الخزينة، المالية، المحاسبة، إلخ.

د)موظفون آخرون 
جميع الموظفين العاديين فيما عد المذكورين بالبنود من ( أ) إلى  (ج).

هـ)موظفون بعقود خارجية
غير  بأعمال  كامل ويقومون  بدوام  للبنك  بتقديم خدمات  الجهات ويقومون  العاملين في مختلف  الموظفين  يشمل ذلك 

هامة. ال تتطلب هذه المهام القيام بأية انشطة رقابية وال تشمل على مخاطر.

بنك البالدإيضاحات حول القوائم المالية الموحدة



2.اإلفصاح النوعي
الصادرة عن  السعودي والتوجيهات  العربي  النقد  الصادرة عن مؤسسة  التعليمات  إلى  التعويضات استنادًا  البنك بوضع سياسة  قام 

مجلس االستقرار المالي العالمي ولجنة بازل بشأن االشراف البنكي .

وقد قام مجلس اإلدارة باعتماد هذه السياسة. كما قام مجلس اإلدارة بتشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت، تتكون هذه اللجنة من خمسة 
أعضاء، يعتبر الرئيس وعضوين آخرين أعضاء مستقلين ويقومون باإلشراف على تطبيق السياسة.

تقوم اللجنة باإلشراف على تصميم وتشغيل نظام التعويضات وإعداد ومراجعة سياسة التعويضات بشكل دوري، وتقييم مدى فعاليتها 
وبما يتمشى مع الممارسات المتبعة في الصناعة المصرفية.

أهداف السياسة 
لموظفي  دفعها  سيتم  التي  والمتغيرة  الثابتة  التعويضات  من  بكل  المتعلقة  االرشادات  ("السياسة")  التعويضات  سياسة  حددت 
التقارير، وخيارات األسهم، والمكافأة  التعويضات، وطريقة االعتماد وإعداد  المجموعة. يشتمل نطاق هذه السياسة على كافة عناصر 

وتأجيلها... إلخ.

تهدف السياسة إلى التأكد بأن التعويضات تخضع لتقييم األداء المالي وأنها مرتبطة بمختلف المخاطر بشكل إجمالي. إن كبار الموظفين 
بالبنك مؤهلين للحصول على تعويضات متغيرة مبنية على صافي الدخل المعدل بالمخاطر والذي يأخذ بعين االعتبار المخاطر المحتملة 

والحالية الهامة لضمان الحفاظ على الكفاية المالية وتقليل الخسائر المستقبلية المحتملة.

هيكل التعويضات 
تم تحديد هيكل التعويضات بالبنك وذلك بمقارنته مع الممارسات المالئمة المتبعة في القطاع المصرفي، ويشتمل على تعويضات 

ثابتة ومتغيرة. تم تصميم التعويضات المتغيرة لالحتفاظ بكبار الموظفين وتستحق على مدى 3 سنوات.

            أ)التعويضات الثابتة
             وتمثل رواتب أو أجور منافسة تتمشى مع السوق وتشتمل على الراتب األساسي والسكن والمواصالت وبدالت ثابتة، طبقاً 

             لعقود عمل الموظفين.

            ب)التعويضات المتغيرة
             تأخذ بعين االعتبار المخاطر المتعلقة بأداء البنك وتقييم أداء الموظفين المعنيين. يتم تقييم كافة هذه العوامل دوريًا، ويتم                                
             تقاسم النتائج مع الجهات المستفيدة وبموجبها يتم االعالن عن الحوافز في نهاية كل فترة محاسبية تشتمل على خيارات 

             األسهم التي قد تستحق في نهاية البرنامج.

نظام إدارة األداء
والعمليات  بالعمالء  تتعلق  واعتبارات  مالية،  عوامل  االعتبار  بعين  باألخذ  متوازن  نقاط  نظام  بإتباع  الموظفين  كافة  أداء  قياس  يتم 

والموظفين وربط ذلك مع أداء الموظفين المعنيين.

25.ربحية السهم األساسي والمخفضة

تم احتساب ربحية السهم األساسية والمخفض للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2017 م و 2016 م بقسمة صافي الدخل للسنة 
العائدة لمساهمي البنك على المتوسط المرجح لعدد األسهم في 2017 : 596 مليون سهم (2016 :595 مليون سهم ) القائمة خالل 

السنة وذلك بعد استبعاد اسهم الخزينة. تم تعديل المتوسط المرجح لعدد االسهم لعام 2016 بأثر رجعي بسبب إصدار أسهم منحة.

26.النقدية وما في حكمها

نقد في الصندوق

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية االخرى 
(تستحق خالل تسعين يومًا من تاريخ االقتناء)

استثمارات مقتناة بالتكلفة المطفاء (تستحق 
خالل تسعين يومًا من تاريخ االقتناء)

أرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي 
(فيما عدا الوديعة النظامية)   

اإلجمالي                                       

إيضاحات

1,724,325 4

5,810,887

4

300,065

1,229,349

9,064,626

1,518,636

6,369,598

300,070

597,976

8,786,280

ويبين الجدول أدناه جودة االئتمان العاملة حسب التصنيف:

بآالف الرياالت السعوديةبآالف الرياالت السعودية

2016 2017

التصنيف

ممتازة

جيدة جدا

غير مصنفة

8,090,448

950,342

23,836

9,064,626

6,405,975

2,380,305

-

8,786,280

بآالف الرياالت السعوديةبآالف الرياالت السعودية

2016 2017

بنك البالدإيضاحات حول القوائم المالية الموحدة



التزامات المنافع المحدودة في بداية السنة

تكلفة الخدمة الحالية

تكلفة الفائدة

المنافع المدفوعة

خسائر / (أرباح) اكتوارية غير معترف بها *

161,307

47,770

8,700

(16,461)

142,565

31,072

7,128

(9,567)

-

201,316

(9,891)

161,307

بلغت تكلفة الخدمة الحالية للسنة 48 مليون ريال سعودي (2016: 31 مليون ريال سعودي).
* لم تظهر األرباح / (الخسائر) االكتوارية غير المعترف بها في الدخل الشامل األخر بسبب عدم جوهريتها.

ج) االفتراضات االكتوارية الرئيسية (فيما يتعلق بنظام منافع الموظفين)

معدل الخصم

المعدل المتوقع لزيادة الرواتب

سن التقاعد العادي

• ذكور

• اناث

%5

%5

60 سنة 

55 سنة 

%5

%5

60 سنة 

55 سنة 

تحدد االفتراضات المتعلقة بالوفيات في المستقبل استنادا إلى المشورة االكتوارية وفقا لإلحصاءات المنشورة والخبرات 
في المنطقة.

د) حساسية االفتراضات االكتوارية
 (%5) الخصم  إلى معدل  م  31 ديسمبر 2017  كما في  للمنافع  المحددة  االلتزامات  تقييم  أدناه حساسية  الجدول  يوضح 

ومعدل تصاعد الرواتب (5%) وافتراضات االنسحاب ومعدالت الوفيات.

معدل الخصم

المعدل المتوقع لزيادة الرواتب

سن التقاعد العادي

      • ذكور

      • اناث

 السيناريو
األساسي

%5

%5

60 سنة 

55 سنة 

%1

%1

%20

%20

 تغيير
في االفتراض

 زيادة
في االفتراض

 انخفاض
في االفتراض

بآالف الرياالت السعوديـــة
التأثير على التزامات المنافع المحددة - الزيادة / (النقص)

(%10.23)

%14.85

(%3.28)

(%3.28)

%12.01

(%12.57)

%3.59

%3.59

تستند تحليالت الحساسية المذكورة أعاله على التغيير في افتراض مع إبقاء جميع االفتراضات األخرى ثابتة.

بآالف الرياالت السعودية

2017

بآالف الرياالت السعودية

2016

بآالف الرياالت السعودية

2017

بآالف الرياالت السعودية

2016

ب) إن المبالغ المعترف بها في فائمة المركز المالي والحركة المتوقعة في التزامات خالل العام بناء على قيمتها الحالية هي كما يلي:

27.التزامات منافع الموظفين

أ) وصف عام
يقوم البنك بتشغيل خطة منافع نهاية الخدمة لموظفيه بناء على قوانين العمل السعودية السائدة. يتم استحقاق المطلوبات وفقا 

للتقييم االكتواري وفقا لطريقة ائتمان الوحدة بينما يتم سداد التزامات مدفوعات االستحقاقات عند استحقاقها.

بنك البالدإيضاحات حول القوائم المالية الموحدة



28. المعلومات القطاعية

تقوم المجموعة بتحديد القطاعات التشغيلية، بناء على مجموعات العمالء، على أساس التقارير الداخلية عن العناصر و المكونات 
التي تتكون منها المجموعة والتي يتم مراجعتها بصفة مستمرة من قبل لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات بالمجموعة من أجل 

توزيع الموارد للقطاعات وتقييم أدائها .تمارس المجموعة نشاطها الرئيسي في المملكة العربية السعودية
لم يكن هناك أي تغيير على أساس تقسيم القطاعات أو أساس قياسات ارباح أو خسائر القطاعات منذ 31 ديسمبر2016

ألغراض إدارية، تتكون المجموعة من خمسة قطاعات تشغيلية كالتالي

   
(1)

2017

:

:

:

:

:

.

.

:

(التجزئة)

قطاع الشركات

قطاع الخزينة

قطاع خدمات اإلستثمار 
والوساطة:

أخرى

تتم جميع المعامالت بين القطاعات التشغيلية المذكورة أعاله وفقًا لشروط وأحكام نظام  التسعير الداخلي المعتمد. توزع مصاريف
القطاعات المسانده واإلدارة العامة على القطاعات التشغيلية األخرى وفق معايير معتمدة 

فيما يلي تحليال بإجمالي موجودات ومطلوبات المجموعة وإجمالي دخل ومصاريف العمليات وصافي الدخل / (الخسارة) للسنتين
المنتهيتين في 31  ديسمبر 2017 و 2016 لكل قطاع من القطاعات التشغيلية 

.

.

:

إجمالي الموجودات

إجمالي المطلوبات

 الدخل من الموجودات
االستثمارية والتمويلية

 العائد على الودائع  و
المطلوبات المالية

وعاء التمويل

 19,226,564

31,939,534

632,925

(114,619)

25,567,342

11,782,080

1,237,930

(40,881)

16,460,585

7,532,423

232,096

(145,190)

444,834

17,710

14,238

1,508,351

4,347,136

(77,504)

بآالف الرياالت السعودية
 قطاع األفراد

أخرى قطاع الخزينة قطاع الشركات

63,207,676

55,618,883

2,117,189

(378,194)

228,727(397,990)48,881120,382

اإلجمالي
 قطاع خدمات

اإلستثمار والوساطة (التجزئة)

صافي الدخل من الموجودات
االستثمارية والتمويلية

دخل أتعاب وعموالت
وأخرى، صافي

إجمالي دخل العمليات

مخصص انخفاض
 التمويل، صافي

 مخصص انخفاض االستثمارات
 المتاحة للبيع

 إستهالك

مصاريف العمليات
االخرى

إجمالي مصاريف العمليات

صافي دخل السنة

:العائد الى

747,033

826,316

1,573,349

71,597

799,059

134,744

933,803

306,784

135,787

111,856

247,643

14,238

91,374

105,61299,377

42,878

56,499

 1,738,995 

 1,220,789 

2,959,784

378,381

244244

83,403

1,152,703

1,307,703

265,646

9,761

250,102

566,647

367,156

1,412

67,666

69,078

178,56525,66799,133936,167

1,943

78,002

79,945244

96,519

1,548,473

2,023,617

مساهمي البنك

 حقوق الملكية غير الُمسيطرة

صافي دخل السنة

265,646

265,646

367,156

367,156

178,565

178,565

25,667

25,66799,133

105,013

(5,880)

942,047

(5,880)

936,167

يشمل الخدمات والمنتجات المقدمة للشركات والعمالء االعتباريين كالودائع والتمويل و 
الخدمات التجارية للعمالء

يشمل الخدمات والمنتجات المقدمة لألفراد كالودائع، تمويل األفراد، الحواالت وصرف 
العمالت األجنبية

   
يشمل خدمات إدارة اإلستثمار وأنشطة إدارة األصول المرتبطة بخدمات التعامل 

واإلدارة والترتيب والمشورة وحفظ األوراق المالية.

يشمل سوق المال و خدمات الخزينة

 وتشمل جميع القطاعات المساندة االخرى

  قطاع األفراد

2017
بآالف الرياالت السعودية

 قطاع األفراد
اإلجماليأخرى قطاع الخزينة قطاع الشركات

 قطاع خدمات
اإلستثمار والوساطة (التجزئة)

بنك البالدإيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
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29. إدارة المخاطر المالية

تعرض أنشطة المجموعة لعدد من المخاطر المالية، والتي يتم تقييمها عن طريق التحليل والتقييم والموافقة وإدارة بعض درجات 
المخاطر أو عدد من المخاطر. تهدف المجموعة إلى تحقيق توازن مالئم بين المخاطر واإليرادات وتقليل اآلثار السلبية على أدائها 

المالي وزيادة المنفعه للمساهمين.

المالئمة  األدوات  ووضع  المخاطر  هذه  وتحليل  لتحديد  بالمجموعة  الخاصة  المخاطر  إدارة  وأنظمة  وإجراءات  تصميم سياسات  تم 
تغييرات في  أي  لعكس  باستمرار  المخاطر  إدارة  وأنظمة  بمراجعة سياسات  المجموعة  تقوم  المخاطر.  هذه  والتحكم في  للتقليل 

األسواق، والمنتجات و أفضل الممارسات المستجدة.

قرر مجلس اإلدارة تشكيل لجنة المخاطر وااللتزام وذلك لمراقبة عملية ادارة المخاطر الكليه بالمجموعة. كما ان اللجنة مسئوله عن 
ومراقبة  المخاطر  إدارة  قرارات  تشمل مسؤوليتها  كما  والقيود.  والسياسات  واألطر  القواعد  تطبيق  و  للمخاطر  استراتيجية  وضع 

مستوى المخاطر. يتم اصدار تقرير لجنه المخاطر وااللتزام بشكل دوري  وعرضه على مجلس اإلدارة.

2017

إجمالي الموجودات

التعهدات  وااللتزامات
المحتملة 

15,442,37228,005,057

3,148,960

11,849,69455,297,123

3,148,960

اإلجمالي قطاع الخزينة قطاع الشركات قطاع األفرادبآالف الرياالت السعودية

2016

إجمالي الموجودات

التعهدات  وااللتزامات
المحتملة 

12,624,08623,554,301

3,657,416

10,456,60446,634,991

3,657,416

اإلجمالي قطاع الخزينة قطاع الشركات قطاع األفرادبآالف الرياالت السعودية

 صافي الدخل من الموجودات
االستثمارية والتمويلية

دخل أتعاب وعموالت
وأخرى، صافي                                  

إجمالي دخل العمليات                                  

مخصص انخفاض
التمويل، صافي                                 

مخصص انخفاض االستثمارات 
المتاحة للبيع                                 

إستهالك 

مصاريف العمليات
االخرى

إجمالي مصاريف العمليات

صافي دخل السنة

475,072

819,216

1,294,288

26,659

661,519

134,288

795,807

164,555

157,467

94,492

251,959

9,283

83,662

92,945152,429

104,567

47,862

1,407,908

1,179,520

2,587,428

191,214

47,18347,183

85,741

1,091,063

1,203,463

90,825

7,557

233,334

405,446

390,361

1,300

57,436

58,736

193,22331,123103,491809,023

1,729

60,0931,755

61,82248,938

96,327

1,443,681

1,778,405

2016

 إجمالي الموجودات

إجمالي المطلوبات

 الدخل من الموجودات
االستثمارية والتمويلية

 العائد على الودائع  و
المطلوبات المالية

وعاء التمويل

)(معدلة

)(معدلة

18,343,093

25,620,006

523,121

(79,554)

22,537,142

8,180,533

990,957

(12,862)

11,480,857

9,436,781

247,173

(241,195)

227,406

15,932

9,283

1,160,172

3,343,534

(29,015)

بآالف الرياالت السعودية
 قطاع األفراد

أخرى قطاع الخزينة قطاع الشركات

53,748,670

46,596,786

1,770,534

(362,626)

31,505(316,576)151,489133,582

اإلجمالي
 قطاع خدمات

اإلستثمار والوساطة (التجزئة)

العائد الى:
مساهمي البنك

حقوق الملكية غير الُمسيطرة

صافي دخل السنة

90,825

90,825

390,361

390,361

193,223

193,223

31,123

31,123103,491

102,191

1,300

807,723

1,300

809,023

:فيما يلى تحليال لمخاطر اإلئتمان حسب القطاعات التشغيلية(2)

تشتمل مخاطر االئتمان التي تتعرض لها المجموعة على األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى واالستثمارات والتمويل، كما تشتمل مخاطر 
االئتمان على المعادل االئتماني للتعهدات وااللتزامات المحتملة كما يتم احتسابها وفقا ألنظمة مؤسسة النقد العربي السعودي.

2016
بآالف الرياالت السعودية

 قطاع األفراد
اإلجماليأخرى قطاع الخزينة قطاع الشركات

 قطاع خدمات
اإلستثمار والوساطة (التجزئة)

----

بنك البالدإيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

-

-

-

-

----

--

--

-

-

-

-



  

مرابحات في بضائع

2017

 الموجودات

5,688,931

1,724,325

3,964,606

بآالف الرياالت السعودية
 المملكة العربية

السعودية

 دول مجلس
التعاون الخليجي
األخرى ومنطقة 
أوروباالشرق األوسط 

أمريكا
الالتينية 

5,688,931

1,724,325

3,964,606

5,757,5871,808,90379,8576,277

17,75379,8576,277

7,706,382 17,825

17,825157,645

35,933

35,933

1,791,150 5,757,5877,548,737

 جنوب
اإلجمالــيدول أخرىشرق آسيا

 أمريكا
الشمالية

30. مخاطر االئتمان
تقوم المجموعة بإدارة مخاطر االئتمان، والتي تتمثل في عدم تمكن طرف ما من الوفاء بإلتزاماته بشأن أداة مالية مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسائر 
مالية. تتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان بشكل رئيسي بشأن نشاطات التمويل واالستثمار. باالضافة إلى مخاطر ائتمان تتعلق بأدوات مالية خارج قائمة 

المركز المالي، مثل اإلعتمادات المستندية وخطابات الضمان، وااللتزامات لمنح التمويل.

تقوم المجموعة بتقييم احتمال التخلف عن السداد من قبل األطراف األخرى باستخدام أدوات تصنيف داخلية. كما تقوم المجموعة باستخدام درجات تصنيف 
صادرة من وكاالت تصنيف خارجية، عند توفرها.

تحاول المجموعة التقليل من مخاطر االئتمان من خالل مراقبة التعرضات االئتمانية، ووضع حدود للمعامالت مع اطراف محددة، وتقويم المالءه االئتمانية 
لهذا األطراف بصورة مستمرة. وقد تم إعداد سياسات المجموعة الخاصة بإدارة المخاطر بحيث تعمل على تحديد المخاطر وتضع حدودا مناسبة لمراقبة 
المقررة  الحدود  إلى مراقبة  المقررة على أساس يومي. وباإلضافة  بالحدود  الفعلية ومقارنتها  التعرضات  الرقابة على  بالحدود. وتتم  المخاطر وااللتزام 
ترتيبات ضمان مع  رئيسة والدخول في  اتفاقيات مقاصة  بإبرام  بأنشطتها وذلك  المرتبطة  االئتمان  التعرضات لمخاطر  بإدارة  المجموعة  لالئتمان، تقوم 

األطراف األخرى ضمن ظروف مناسبة، ومن خالل تقليص مدة التعرض.

ينتج تركز مخاطر االئتمان عند قيام عدد من األطراف بنشاطات مماثلة، أو أعمال في نفس المنطقة الجغرافية، أو لديهم خصائص اقتصادية متشابهة، مما 
قد يؤدي إلى التأثير على قدرتهم جميعًا على تلبية التزاماتهم التعاقدية بنفس القدر إذا حصل أي تغير في الظروف االقتصادية أو السياسية أو غير ذلك.

ويعتمد تركز مخاطر االئتمان على الحساسية النسبية ألداء المجموعة تجاه التطورات التي تؤثر على صناعة معينة أو موقع جغرافي معين.

تسعى المجموعة إلى إدارة تعرضه لمخاطر اإلئتمان من خالل التنويع لضمان عدم حصول تركز في المخاطر من ناحية أفراد أو مجموعات من العمالء في 
مناطق معينة أو ضمن نشاطات اقتصادية محددة، كما أنها تلجأ إلى الحصول على الضمانات الالزمة حيثما يكون مالئمًا. كذلك تسعى المجموعة إلى 

الحصول على المزيد من الضمانات من األطراف األخرى حالما تتضح مؤشرات االنخفاض للتسهيالت ذات العالقة.

تقوم اإلدارة بطلب المزيد من الضمانات بموجب االتفاقيات المبرمة. كما تقوم بمتابعة القيمة السوقية للضمانات التي يتم الحصول عليها أثناء مراجعتها 
الدورية لكفاية مخصص انخفاض التمويل .

تقوم المجموعة بشكل منتظم بمراجعة سياسات وأنظمة إدارة المخاطر لديها بحيث تعكس التغيرات في منتجات األسواق وأفضل الممارسات المستجدة.

تم تبيان تحليل االستثمارات حسب األطراف األخرى في اإليضاح 6 (د). و للتمويل  يمكن الرجوع إلى اإليضاح 7 و للتعهدات وااللتزامات المحتملة يمكن 
الرجوع إلى اإليضاح 19. وللمعلومات حول الحد األقصى لالئتمان لتعرض لمخاطر االئتمان لدى المجموعة حسب القطاعات التشغيلية، يمكن الرجوع إلى 

اإليضاح 28 (ب).

  

فيما يلي التركز الجغرافي للموجودات والمطلوبات والتعهدات وااللتزامات المحتملة ومخاطر االئتمان كما في31 ديسمبر 

  

نقد وأرصدة لدى مؤسسة
النقد العربي  السعودي 

  

  نقد في الصندوق           

النقد       مؤسسة  لدى   أرصدة 
 العربي السعودي

  

-

  

-

  

:

أ) التركيز الجغرافي

المطلوبات

2,012,518

1,221,51791,955

69,428245,53923,537

158,348

8,041

245,539181,8858,041

2,012,518

1,748,937

346,545

1,221,51722,5271,402,392

  

أرصدة لمؤسسة النقد العربي 
  السعودي

أرصدة للبنوك والمؤسسات 
المالية االخرى

  

تحت الطلب

  

-

47,782,959

27,442,213

6,623,054

47,782,959

27,442,213

6,623,054

  

ودائع العمالء

  

 استثمارات مباشرة       

  

-

  

تحت الطلب

  

-  

 استثمارات مباشرة       

  

-

12,811,178

906,514

12,811,178

906,514

  

حساب البالد (مضاربة)

  

-  

  أخرى       

  

-

  

تحت الطلب

  

 أرصدة لدى البنوك
والمؤسسات المالية األخرى

4,815,538

2,922,737

311,7778,8333,869

311,7778,8333,869

5,140,017

3,247,216

1,892,8011,892,801

  

  استثمارات متاحة للبيع

 االستثمارات المقتناه
بالتكلفة المطفأة

  

-

  

-

  

إستثمارات، صافي

43,447,429

15,442,372

43,447,429

15,442,372

28,005,05728,005,057

  

  تمويل شخصي

تمويل تجاري

  

-

  

-

  

تمويل، صافي

875,424875,424

60,934,4022,120,68088,69010,14663,238,604 17,825 35,933

349,493349,493

  

  ممتلكات ومعدات، صافي

استثمار عقاري
  

موجودات أخرى
  

اإلجمالي

بنك البالدإيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
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-
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-  

-



المطلوبات

2,006,214

727,153145,854

33,22843

93,854

29,487

93,89729,487

2,006,214

996,391

62,758

727,153112,626933,633

  

العربي النقد  لمؤسسة   أرصدة 
  السعودي

أرصدة للبنوك والمؤسسات 
المالية االخرى

2,007,0472,007,047
  

صكوك

  

تحت الطلب

40,234,715

26,974,543

6,496,933

40,234,715

26,974,543

6,496,933

  

ودائع العمالء

  

 استثمارات مباشرة       

  

تحت الطلب

  

-  

 استثمارات مباشرة       

  

-

  

-

  

-

5,937,828

825,411

5,937,828

825,411

1,352,4191,352,419
  

مطلوبات أخرى

  

حساب البالد (مضاربة

  

-  

 أخرى       

  

-

2,006,575

2,067,894

55,091,46391,955245,539181,8858,041

2,006,575

2,067,894

55,618,883

  
  صكوك

مطلوبات أخرى

931,341

412,634

931,341

4,332,600

412,634

  

التعهدات وااللتزامات المحتملة

  

مخاطراالئتمان (مبينة بالمعادل 
االئتماني) للتعهدات وااللتزامات 

المحتملة

  

اإلجمالي

  

قبوالت

568,010568,010

6,244,5856,244,585

3,148,9603,148,960

  

 التزامات لمنح االئتمان
غير قابلة للنقض

  

  إعتمادات مستندية

خطابات ضمان

  

-  

-  

-

  

-

2016

 الموجودات

4,528,825

1,518,636

3,010,189

بآالف الرياالت السعودية
 المملكة العربية

السعودية

 دول مجلس
التعاون الخليجي
األخرى ومنطقة 
أوروباالشرق األوسط 

أمريكا
الالتينية 

4,528,825

1,518,636

3,010,189

 جنوب
اإلجمالــيدول أخرىشرق آسيا

 أمريكا
الشمالية

  

نقد وأرصدة لدى مؤسسة
النقد العربي  السعودي 

  

  نقد في الصندوق           

النقد       مؤسسة  لدى   أرصدة 
 العربي السعودي

  

-

  

-

3,631,585109,779161,736

109,779161,736

7,950,844 54,822

54,822467,716

97,968

97,968

3,894,954

43,411

3,851,543 3,631,5857,483,128

  

تحت الطلب   

مرابحات في بضائع

  

-

  

-

  

 أرصدة لدى البنوك
والمؤسسات المالية األخرى

3,024,900

1,280,322

47,7478,298

47,7478,298

3,080,945

1,336,367

1,744,5781,744,578

  

  استثمارات متاحة للبيع

 االستثمارات المقتناه
بالتكلفة المطفأة

  

-

  

-

  

إستثمارات، صافي

36,178,387

12,624,086

36,178,387

12,624,086

23,554,30123,554,301

  

  تمويل شخصي

تمويل تجاري

  

-

  

-

  

تمويل، صافي

802,424802,424

1,000,0001,000,000

49,372,9423,943,125118,077161,73653,748,670 54,822 97,968

206,821424207,245

  

  ممتلكات ومعدات، صافي

استثمار عقاري
  

موجودات أخرى
  

اإلجمالي

4,332,600

46,327,548145,85446,596,786 29,487 93,897

  

اإلجمالي

  

(

بنك البالدإيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
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2017
بآالف الرياالت السعودية

 المملكة العربية
السعودية

 دول مجلس
التعاون الخليجي
األخرى ومنطقة 
أوروباالشرق األوسط 

أمريكا
الالتينية 

 جنوب
اإلجمالــيدول أخرىشرق آسيا

 أمريكا
الشمالية

2016
بآالف الرياالت السعودية

 المملكة العربية
السعودية

 دول مجلس
التعاون الخليجي
األخرى ومنطقة 
أوروباالشرق األوسط 

أمريكا
الالتينية 

 جنوب
اإلجمالــيدول أخرىشرق آسيا

 أمريكا
الشمالية



895,732

4,241,932

895,732

4,241,932

217,432217,432

  

التعهدات و اإللتزامات المحتملة

  

خطابات ضمان

  

-

1,633,5181,633,518

6,988,6146,988,614

3,657,416

.

3,657,416

  

  قبوالت

التزامات لمنح االئتمان
غير قابلة للنقض 

  

-

  

-

  

إعتمادات مستندية

  

-

  

 مخاطراالئتمان (مبينة بالمعادل
 االئتماني ) للتعهدات وااللتزامات

المحتملة

  

فيما يلي التركز الجغرافي للموجودات والمطلوبات والتعهدات وااللتزامات المحتملة ومخاطر االئتمان كما في31 ديسمبر  2(

2017

532,176

1,248,951

547

بآالف الرياالت السعودية
 المملكة العربية

السعودية

 دول مجلس
التعاون الخليجي
األخرى ومنطقة 
أوروباالشرق األوسط 

أمريكا
الالتينية 

532,176

1,248,951

91,470

 جنوب
اإلجمالــيدول أخرىشرق آسيا

 أمريكا
الشمالية

  

   التمويل غير العامل

   مخصص انخفاض التمويل

اإلستثمارات المتاحة
للبيع والمرابحات في 

البضائع التي انخفضت قيمتها 

24490,92391,167

  

 مخصص انخفاض
االستثمارات والمرابحات

في البضائع 

2016

507,125

1,005,651

102,18290,923

بآالف الرياالت السعودية
 المملكة العربية

السعودية

 دول مجلس
التعاون الخليجي
األخرى ومنطقة 
أوروباالشرق األوسط 

أمريكا
الالتينية 

507,125

1,005,651

193,105

 جنوب
اإلجمالــيدول أخرىشرق آسيا

 أمريكا
الشمالية

  

   التمويل غير العامل

   مخصص انخفاض التمويل

اإلستثمارات المتاحة
للبيع والمرابحات في 

البضائع التي انخفضت قيمتها 

47,18390,923138,106

  

 مخصص انخفاض
االستثمارات والمرابحات

في البضائع 

  تعكس مبالغ المعادل االئتماني المبالغ الناتجة عن تحويل التعهدات وااللتزامات المحتملة للمجموعة إلى معامل مخاطر االئتمان التي تحملها اتفاقيات التمويل
 بإستخدام معامل تحويل االئتمان المحددة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي. يتم استخدام معامل تحويل االئتمان لتغطية مخاطر االئتمان المحتملة

نتيجة قيام المجموعة بالوفاء بإلتزاماتها
31. مخاطر السوق

مخاطر السوق هي المخاطر المتعلقة بتقلبات القيمة العادلة للتدفقات النقدية المستقبلية لألدوات المالية نتيجة للتغيرات  في السوق مثل معدل 
العائد وأسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار األدوات المالية

أ )  مخاطر معدل العائد 
تمثل مخاطر العائد المخاطر الناتجة عن تذبذب التدفقات النقدية المستقبلية لألدوات المالية نتيجة للتغيرات في معدل العائد السائد في السوق. 

التوجد لدى المجموعة أية تعرضات جوهرية لتاثيرات التغيرات في معدل العائد السائد في السوق على التدفقات النقدية المستقبلية ألن جزءًا كبيرًا 
من الموجودات والمطلوبات المالية ذات عوائد ثابتة ومدرجة في القوائم المالية الموحدة بالتكلفة المطفأة. باالضافة الى ذلك، فان جزءًا كبيرًا من 

  مطلوبات المجموعة غير مرتبطة بعائد.

ب )
تمثل مخاطر اسعار العمالت االجنبية المخاطر الناتجة عن التغيير في قيمة االدوات المالية نتيجة لتذبذب اسعار صرف العمالت.

  

 تتعرض المجموعة لمخاطر آثار التقلبات في أسعار الصرف السائدة بالسوق على مركزها المالي وتدفقاتها النقدية، وتقوم إدارة المجموعة 
بوضع حدود لمستوى المخاطر المقبولة لكل عملة وبشكل إجمالي لمراكز العمالت بنهاية اليوم، ويتم مراقبتها يوميًا. 

فيما يلي ملخصا لتعرض المجموعة لمخاطر أسعار العمالت األجنبية كما في 31 ديسمبر.

  

مخاطر اسعار العمالت االجنبية 

  (1)

بنك البالدإيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
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90,923

2016
بآالف الرياالت السعودية

 المملكة العربية
السعودية

 دول مجلس
التعاون الخليجي
األخرى ومنطقة 
أوروباالشرق األوسط 

أمريكا
الالتينية 

 جنوب
اإلجمالــيدول أخرىشرق آسيا

 أمريكا
الشمالية



11,698

فيما يلي تحليًال بصافي المخاطر الجوهرية التي تتعرض لها المجموعة كما في نهاية السنة بشأن العمالت األجنبية التالية:

  

مركز العمالت (2

بآالف الرياالت السعودية

.
5,620,78968,142

(1,474,290)(970,868)

(2,253)3,417

10,01849,681

(8,443)6,965

(3,129)19,851

(2,308)

(14,058)6,095

(1,494,463)(873,161)

7,548,737

4,451,004

7,389,269

77,821

 561,575 157,645

  

الموجودات

  

ريال سعودي

  

عمالت أجنبية

  

ريال سعودي

  

بآالف الرياالت السعودي مركز دائن
  

(مدين)

  

بآالف الرياالت السعودي مركز دائن
  

(مدين)

  

عمالت أجنبية

  

نقد وأرصدة لدى مؤسسة
النقد العربي  السعودي 

  

والمؤسسات البنوك  لدى   أرصدة 
المالية االخرى، صافي

4,568,7593,024,89956,046 571,258

  

إستثمارات، صافي
  

43,244,465202,96435,982,360تمويل، صافي

1,000,000

 196,027 
  

استثمار عقاري

325,782173,63933,606 23,711

  

موجودات أخرى

  

المطلوبات وحقوق الملكية

2,012,5182,006,214

716,830781,615214,776 1,032,107

  

العربي النقد  لمؤسسة   أرصدة 
السعودي

  

46,304,5201,478,439ودائع العمالء

2,006,575

38,655,903

2,007,047

1,578,812

  

أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية
األخرى

2,060,3421,347,2465,173 7,552

  

صكوك

  

مطلوبات أخرى

7,588,7087,112,501(523) 85

39,906

  

مساهمي العائد  الملكية   حقوق 
البنك

  

حقوق الملكية غير المُسيطرة

اإلجمالي

دوالر أمريكي

دينار كويتي
 

روبية باكستانية

يورو

درهم إماراتي

تاكا بنجالديشية

أخرى

20172016

20172016

إن جزءًا جوهريًا من صافي العمالت األجنبية التي تتعرض لها المجموعة يتمثل في الدوالر األمريكي والمثبت سعر صرفه 
مقابل الريال السعودي. ال تعتبر مخاطر أسعار العمالت األجنبية األخرى جوهرية ، و نتيجة لذلك فإن المجموعة ال تتعرض لمخاطر 

اسعار عمالت اجنبية جوهرية.
قامت المجموعة بعمل تحليل حساسية على مدى عام واحد بشان احتمال حدوث تغير في أسعار العمالت األجنبية باستثناء 

الدوالر األمريكي باستخدام متوسط أسعار الصرف األجنبي التاريخية وتبين بأنه ال يوجد هناك تأثير جوهري على صافي تعرض 
المجموعة لتقلبات العمالت األجنبية.

بنك البالدإيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

--

--

--

- --

-



 ج)  مخاطر أسعار االستثمارات

تشير مخاطر أسعار االستثمارات إلى مخاطر انخفاض القيمة العادلة لألسهم والصناديق االستثمارية والصكوك التي تتضمنها 
محفظة االستثمارات المتاحة للبيع بالمجموعة نتيجة للتغيرات المحتملة المعقولة في مستويات مؤشرات السوق وقيمة 

االستثمارات الفردية خالل سنة.
فيما يلي األثر على استثمارات المملوكة والمتاحة للبيع بسبب التغيرات المحتملة في مؤشرات السوق مع بقاء كافة البنود 

األخرى القابلة للتغيير ثابتة:

32.مخاطر السيولة 

تمثل مخاطر السيولة عدم مقدرة المجموعة على تلبية صافي متطلبات التمويل الخاصة بها. ويمكن أن تحدث مخاطر السيولة عند 
بعض مصادر  انخفاض في  إلى  يؤدي  مما  االئتماني  التصنيف  درجات  انخفاض في مستوى  أو  السوق  اضطراب في  وجود 
توفر  االعتبار  بعين  األخذ  بعد  الموجودات  وإدارة  التمويل،  مصادر  بتنويع  اإلدارة  قامت  المخاطر،  هذه  من  وللتقليل  التمويل. 

السيولة، والحفاظ على رصيد كاف للنقدية وما في حكمها واألوراق المالية القابلة للتداول الفوري.
تقوم اإلدارة بمراقبة محفظة االستحقاق  لضمان توفر السيولة الكافية. يتم مراقبة مراكز السيولة يوميا، ويتم إجراء اختبارات جهد 
كافة  تخضع  السوق.  في  اإلعتيادية  وغير  اإلعتيادية  الظروف  تغطي  متعددة  سيناريوهات  باستخدام  السيولة  بشأن  منتظمة 
السياسات واإلجراءات المتعلقة بالسيولة للمراجعة والموافقة من قبل لجنة الموجودات والمطلوبات بالبنك. يتم إصدار تقارير 
يومية تغطي مركز السيولة للبنك والشركات التابعة العاملة. كما يقدم بانتظام تقرير موجز إلى لجنة الموجودات والمطلوبات 

بالبنك يشمل على كافة االستثناءات واإلجراءات المتخذة. 
وطبقًا لنظام مراقبة البنوك وكذلك التعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي، يحتفظ البنك لدى مؤسسة النقد 
العربي السعودي بوديعة نظامية تعادل 7 % (2016: 7%) من إجمالي الودائع تحت الطلب و 4 % (2016:  4 %) من إجمالي الودائع 
هذا  ويتكون  ودائعه،  التزامات  20 %من  عن  يقل  ال  سيولة  باحتياطي  البنك  يحتفظ  النظامية،  الوديعة  إلى  باإلضافة  ألجل. 

اإلحتياطي من  النقد و الموجودات التي يمكن تحويلها إلى نقد خالل فترة ال تزيد عن ثالثين يومًا.
كما يمكن للبنك الحصول على مبالغ إضافية من خالل تسهيالت وترتيبات استثمارية خاصة مع مؤسسة النقد العربي السعودي.

أ) فيما يلي تحليًال لالستحقاقات المتوقعة للموجودات والمطلوبات و المخصومة

يمثل الجدول أدناه ملخصا باستحقاقات الموجودات والمطلوبات الخاصة بالمجموعة.تم تحديد االستحقاقات التعاقدية للموجودات 
و المطلوبات على اساس الفترة المتبقية بتاريخ قائمة المركز المالي الموحدة و حتى تاريخ االستحقاق التعاقدي و لم يتم االخذ 
في االعتبار تواريخ االستحقاقات الفعلية كما يشير إلية  تاريخ االحتفاظ بالوادئع لدى المجموعة.تتمثل المبالغ الظاهرة في الجدول 
أدناه التدفقات النقدية التعاقدية المخصومة، بينما تقوم المجموعة بإدارة مخاطر  السيولة المالزمة بناء على التدفقات النقدية 

الواردة المخصومة المتوقعة.

انواع االستثمار

   ديسمبر 2017     

1013,225 13,032 

 3,150 3,168

  

االسهم

  

نسبة التغير في
  قيمة أسعار االستثمارات % 

  

 األثر بآالف
 الرياالت السعودية

  

غير متداولة

27,937
38,287

  

صناديق إستثمارية

  

صكوك

  

متداولة

6,464

94,248
29,854

9,413 26,161

  

غير متداولة

  

متداولة

31     ديسمبر 2016     31  

+
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2 +

  

نسبة التغير في
 قيمة أسعار االستثمارات % 

  

 األثر بآالف
الرياالت السعودية

  

غير متداولة

  

متداولة

بنك البالدإيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

-



نقد وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي 
السعودي 

       - نقد في الصندوق

       - أرصدة لدى مؤسسة النقد 
       العربي السعودي

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات
المالية األخرى

 
       - تحت الطلب

       - مرابحات في بضائع

إستثمارات، صافي

       - استثمارات متاحة للبيع
 

       - االستثمارات المقتناه بالتكلفة المطفأة

تمويل، صافي

       - تمويل شخصي

       - تمويل تجاري

 استثمار عقاري

موجودات أخرى*

إجمالي الموجودات

 بآالف الرياالت السعودية

خالل 3 أشهر
 من 3 أشهر

أكثر من 5 سنواتإلى سنة
 أكثر من سنة

إلى 5 سنوات

2,953,674

1,724,325

 بدون تاريخ
اإلجمالياستحقاق محدد

1,229,349

6,391,004

157,645

6,233,359

1,628,633

9,927,147

623,114

9,304,033

-

20,900,458

-

-

-

360,579

-

360,579

10,230

20,042,406

3,284,472

16,757,934

-

20,413,215

-

-

-

954,799

-

954,799

497,500

10,868,928

9,655,390

1,213,538

-

12,321,227

-

-

-

--

-

-

2,006,948

2,608,948

1,879,396

729,552

-

4,615,896

2,735,257

-

-

-

996,706

-

-

3,795,987

5,688,931

1,724,325

7,706,382

157,645

7,548,737

5,140,017

37,53210,230497,5001,705,248996,7063,247,216

1,591,101--301,700-

-

-

1,892,801

28,005,057

-

----64,02464,024

62,046,783

3,964,606 2,735,257

43,447,429

15,442,372

2017

الموجودات
أرصدة لمؤسسة النقد العربي السعودي

أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية االخرى

      - تحت الطلب

      - استثمارات مباشرة

ودائع العمالء

      - تحت الطلب

      - استثمار مباشر

      - حساب البالد (مضاربة)

      - أخرى

صكوك

مطلوبات أخرى*

إجمالى المطلوبات

التعهدات وااللتزامات المحتملة

 بآالف الرياالت السعودية

2,012,518

1,236,723

346,546

890,177

46,266,291

27,442,213

-

512,214

-

512,214

1,516,668

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

2,012,518

1,748,937

1,402,391

47,782,959

27,442,213

5,106,3861,516,668---6,623,054

12,811,178----12,811,178

906,514----906,514

---2,006,575-2,006,575

346,546 -

----1,448,0341,448,034

49,515,5322,028,882-2,006,5751,448,03454,999,023

1,285,8113,041,5341,802,319114,921-6,244,584

تم االشارة الى االستحقاقات المتراكمة للتعهدات وااللتزامات المحتملة باإليضاح رقم (19) في القوائم المالية.
* ال تشمل الموجودات والمطلوبات غير المالية.

خالل 3 أشهر
 من 3 أشهر

أكثر من 5 سنواتإلى سنة
 أكثر من سنة

إلى 5 سنوات
 بدون تاريخ

اإلجمالياستحقاق محدد

2017

المطلوبات

بنك البالدإيضاحات حول القوائم المالية الموحدة



خالل 3 أشهر
 من 3 أشهر

أكثر من 5 سنواتإلى سنة
 أكثر من سنة

إلى 5 سنوات

2,116,612

1,518,636

 بدون تاريخ
اإلجمالياستحقاق محدد

597,976

6,628,766

467,716

6,161,050

1,243,704

7,560,003

 721,116 

 6,838,887 

-

17,549,085

-

-

-

960,684

-

960,684

199,287

18,226,823

2,758,780

15,468,043

800,000

20,186,794

-

-

-

361,394

-

361,394

290,993

9,655,969

8,417,725

1,238,244

-

10,308,356

-

-

-

--

-

-

779,777

735,592

726,465

9,127

-

1,515,369

2,412,213

-

-

-

567,184

-

200,000

3,227,598

4,528,825

1,518,636

7,950,844

467,716

7,483,128

3,080,945

--290,993478,190567,1841,336,367

1,243,704199,287-301,587-

-

-

1,744,578

 23,554,301 

1,000,000

----48,20148,201

52,787,202

3,010,189 2,412,213

36,178,387

 12,624,086 

794,485

62,758

731,727

38,756,872

26,974,543

2,006,214

201,906

-

201,906

1,477,843

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

2,006,214

996,391

933,633

40,234,715

26,974,543

5,937,828----5,937,828

5,019,0901,477,843---6,496,933

825,411----825,411

---2,007,047-2,007,047

62,758 -

----922,084922,084

39,551,3573,685,963-2,007,047922,08446,166,451

546,6882,899,1403,415,322127,464-6,988,614

تم االشارة الى االستحقاقات المتراكمة للتعهدات وااللتزامات المحتملة باإليضاح رقم (19) في القوائم المالية.
* ال تشمل الموجودات والمطلوبات غير المالية.

-

خالل 3 أشهر
 من 3 أشهر

أكثر من 5 سنواتإلى سنة
 أكثر من سنة

إلى 5 سنوات
 بدون تاريخ

اإلجمالياستحقاق محدد

نقد وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي 
السعودي 

     - نقد في الصندوق

     - أرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات
المالية األخرى

 
     - تحت الطلب

     - مرابحات في بضائع

إستثمارات، صافي

     - استثمارات متاحة للبيع
 

     - االستثمارات المقتناه بالتكلفة المطفأة

تمويل، صافي

     - تمويل شخصي

     - تمويل تجاري

 استثمار عقاري

موجودات أخرى*

إجمالي الموجودات

 بآالف الرياالت السعودية

أرصدة لمؤسسة النقد العربي السعودي

أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية االخرى

    - تحت الطلب

    - استثمارات مباشرة

ودائع العمالء

    - تحت الطلب

    - استثمار مباشر

    - حساب البالد (مضاربة)

    - أخرى

صكوك

مطلوبات أخرى*

إجمالى المطلوبات

التعهدات وااللتزامات المحتملة

2016 بآالف الرياالت السعودية

الموجودات

2016

المطلوبات

بنك البالدإيضاحات حول القوائم المالية الموحدة



ب) فيما يلي تحليًال للمطلوبات المالية حسب االستحقاقات التعاقدية المتبقية غير المخصومة كما في  31 ديسمبر:

 المطلوبات المالية

أرصدة لمؤسسة النقد العربي السعودي     

أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

ودائع العمالء

 من 3 أشهرخالل 3 أشهربآالف الرياالت السعودية 
أكثر من 5 سنواتإلى سنة

 أكثر من سنة
إلى 5 سنوات

2,014,309

 بدون تاريخ
استحقاق محدد

اإلجمالي

1,237,279

46,274,649

-

515,578

1,533,665

-

-

-

-

-

--

-2,014,309

47,808,314

1,752,857 -

بآالف الرياالت السعودية 

 المطلوبات المالية

أرصدة لمؤسسة النقد العربي السعودي     

أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

ودائع العمالء

-

794,574

38,771,144

2,020,908

203,716

1,489,250

-

-

-

-

-

--

-2,020,908

40,260,394

998,290 -

33.القيمة العادلة لألدوات المالية

بين  تتم  نظامية  معاملة  بموجب  مطلوبات  لتحويل  دفعة   أو  موجودات  بيع  عند  إستالمه  الذي سيتم  السعر  العادلة هي  القيمة  إن 
متعاملين في السوق في تاريخ القياس ويستند قياس القيمة العادلة على افتراض أن صفقة بيع الموجودات أو تحويل المطلوبات قد 

تمت إما:
      - في السوق الرئيسية للموجودات والمطلوبات، أو

      - في أكثر األسواق فائدة و المتاحة للموجودات و المطلوبات،  في حالة عدم وجود السوق الرئيسية. 

تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية ومستويات القيمة العادلة
تستخدم المجموعة المستويات التالية عند تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية واإلفصاح عنها:

المستوى 1 

المستوى 2 

المستوى 3 

األسعار المتداولة في األسواق المالية النشطة لنفس األداة أو أداة مماثلة و التي يمكن الوصول 
اليها في تاريخ القياس .

األسعار المتداولة في األسواق المالية النشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة أو طرق تقييم أخرى 
يتم تحديد كافة مدخالتها الهامة وفق بيانات سوقية قابلة للمالحظة.

طرق تقويم لم تحدد أي من مدخالتها الهامة وفق بيانات سوقية قابلة للمالحظة.

2017 

2016

بنك البالدإيضاحات حول القوائم المالية الموحدة



موجودات مالية تم قياسها بالقيمة العادلة

استثمارات متاحة للبيع 
   • أسهم 

   • صناديق إستثمارية
   • صكوك

موجودات مالية لم يتم قياسها بالقيمة العادلة

األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى ، صافي

إستثمارات مقتناه بالتكلفة المطفأة

التمويل ، صافي

31  ديسمبر 2017 
بآالف الرياالت السعودية

 
المستوى الثالثالمستوى األولالقيمة الدفترية المستوى الثاني

290,647

اإلجمالي

706,058
2,250,511

132,254
382,872
942,475

-
323,186

-

158,393
-

1,308,036

290,647

2,250,511
706,058

7,706,382

1,892,801

43,447,429

-

-

-

-

-

-

7,706,382

1,892,801

42,356,960

7,706,382

42,356,960

1,892,801

القيمة العادلة

موجودات مالية تم قياسها بالقيمة العادلة

استثمارات متاحة للبيع 
   • أسهم 

   • صناديق إستثمارية
   • صكوك

موجودات مالية لم يتم قياسها بالقيمة العادلة

األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى ، صافي

إستثمارات مقتناه بالتكلفة المطفأة

التمويل ، صافي

استثمار عقاري

31  ديسمبر 2016 
بآالف الرياالت السعودية

 

المستوى الثالثالمستوى األولالقيمة الدفترية المستوى الثاني

287,820

اإلجمالي

287,365
761,182

130,320
279,365
298,538

-
-
-

157,500
-

470,644

287,820

769,182
279,365

7,950,844

1,744,578

36,178,387

-

-

-

-

-

-

7,950,844

1,744,578

35,613,860

7,950,844

35,613,860

1,744,578

القيمة العادلة

1,000,000--1,290,6371,290,637

مطلوبات مالية لم يتم قياسها بالقيمة العادلة

أرصدة لمؤسسة النقد العربي السعودي     

أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

ودائع العمالء

 صكوك

31  ديسمبر 2017 
بآالف الرياالت السعودية

 

المستوى الثالثالمستوى األولالقيمة الدفترية المستوى الثاني

2,012,518

اإلجمالي

1,748,937

47,782,959

-

-

-

-

-

-

2,012,518

1,748,937

47,782,959

2,012,518

47,782,959

1,748,937

القيمة العادلة

2,006,575--2,006,5752,006,575

مطلوبات مالية لم يتم قياسها بالقيمة العادلة

أرصدة لمؤسسة النقد العربي السعودي     

أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

ودائع العمالء

 صكوك

31  ديسمبر 2016 
بآالف الرياالت السعودية

 

المستوى الثالثالمستوى األولالقيمة الدفترية المستوى الثاني

2,006,214

اإلجمالي

996,391

40,234,715

-

-

-

-

-

-

2,006,214

996,391

40,234,715

2,006,214

40,234,715

996,391

القيمة العادلة

2,007,047--2,007,0472,007,047
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القيمة  تختلف جوهريًا عن  الموحدة ال  المالية  القوائم  العادلة في هذه  بالقيمة  لم يتم قياسها  المالية والتي  العادلة لألدوات  القيمة  إن 
الدفترية المدرجة في القوائم المالية الموحدة. إن القيمة العادلة لودائع العمالء المرتبطة بعائد واالستثمارات المقتناة بالتكلفة المطفأة 
واالرصدة لدى وللبنوك والمؤسسات المالية األخرى المسجلة بالتكلفة المطفاة ال تختلف كثيرًا عن القيمة الدفترية المدرجة في القوائم 
المالية الموحدة ألن معدالت األرباح الحالية السائدة في السوق ألدوات مالية مماثلة ال تختلف كثيرًا عن األسعار المتعاقد عليها وبسبب قصر 
لهذه  أو معا. اليوجد سوق نشط  األخرى  المالية  للبنوك والمؤسسات  و  لدى  األرصدة   المالية وخصوصا  األدوات  لبعض  بالنسبة  الفترة 

االدوات، وتعتزم المجموعة تحقيق القيمة الدفترية لهذة االدوات المالية وذلك باجراء تسوية مع الطرف النظير بتاريخ استحقاقها.

 تم تصنيف التمويل على أنه في المستوى 3 وذلك بإستخدام التدفقات النقدية المتوقعة المخصومة ذات الصلة بالسايبور. ايضا انظر الى 
االيضاح رقم 7 (هـ).

العادلة  بالقيمة  االدارة  قبل  من  قياسها  تم  والتي  المدرجة  غير  3 صكوك  المستوى  المصنفة ضمن  للبيع  المتاحة  االستثمارات  تتضمن 
باستخدام أسعار السمسرة أو عن طريق تقدير القيمة الحالية خصم للتدفقات النقدية باستخدام طريقة معدل خصم المّعدل.ثم احتساب 
معدل الخصم المّعدل باستخدام  طرسقة مبادلة االئتمانية االفتراضية ("CDS") لشركة مماثلة باستخدام المعلومات المتاحة للجمهور. تمت 

الموافقة على طريقة تقييم عن طريق لجنة الموجودات و المطلوبات.

خالل السنة الحالية، لم يتم تحويل أي موجودات / مطلوبات مالية بين المستوى 1 و / أو المستوى 2 من التسلسل الهرمي للقيمة العادلة. 
تسوية القيمة العادلة. 

تسوية القيمة العادلة للمستوى 3 المحتفظ بها كمتاحة للبيع

الرصيد في بداية السنة

الشراء

البيع

صافي التغیرات في القیمة العادلة (غیر المحققة).

االجمالي

628,144

830,284

8,001

 455,068 

 269,414 

 (97,568)

 1,230 

1,466,429 628,144 

بآالف الرياالت السعوديةبآالف الرياالت السعودية

2016 2017

34.األرصده والمعامالت مع األطراف ذات العالقة

تتعامل المجموعة، خالل دورة أعمالها العادية مع أطراف ذات عالقة. تخضع المعامالت مع األطراف ذات العالقة للحدود المنصوص عليها 
في الئحة الحوكمة للمجموعة والمعتمدة من قبل مجلس اإلدارة متماشية لتعليمات الحوكمة الصادرة من الجهات اإلشرافية في نظام 
مراقبة البنوك والتعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي. و يقصد بكبار المساهمين أولئك الذين يمتلكون نسبة 5% أو 
الصالحية  لديهم  والذين  المنتدب  العضو  بما فيهم  أولئك االشخاص،  اإلدارة  بكبار موظفي  المصدر ويقصد  البنك  رأسمال  أكثر من 
والمسئولية للقيام بأعمال التخطيط والتوجيه واالشراف على أنشطة البنك. إن طبيعة وأرصدة تلك المعامالت للسنتين المنتهيتين في 

31  ديسمبر هي كما يلي:

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

تمويل

      بيع باألجل

      مشاركة 

تعهدات والتزامات محتملة

      تعهدات والتزامات محتملة

ودائع

      تحت الطلب

      حساب البالد (مضاربة)
    

5,750      أخرى

2,017,422

13,331

88,625

5,750

 1,126,699 

 16,376 

2,611

81,51290,642

بآالف الرياالت السعوديةبآالف الرياالت السعودية

2016 2017

64,39084,728

-
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ب -  أرصدة كبار موظفي اإلدارة والشركات المنتسبة لهم:

تمويل

     بيع بالتقسيط

ودائع

     تحت الطلب

     دحساب البالد (مضاربة)

11,481

14,203

9,381

5,326

بآالف الرياالت السعوديةبآالف الرياالت السعودية

2016 2017

2,2715,707

ج - صناديق المجموعة اإلستثمارية*: 
يمثل هذا البند األرصدة القائمة لدى الصناديق اإلستثمارية للمجموعة كما في 31  ديسمبر:  

ودائع العمالء

استثمارات - وحدات

تمويل

الصكوك الصادرة من البنك 

220,36747,164

بآالف الرياالت السعوديةبآالف الرياالت السعودية

2016 2017

196196

-8,000

-811,800

* تتضمن هذه االرصدة  بعض االرصدة المتعلقة بصندوق مكة المكرمة للضيافة والتي تم توحيدها في عام 2016 ولكن لم يتم توحيدها 
في عام 2017 وبالتالي أدرجت في هذه االرصدة في عام 2017.

د - اإليرادات والمصاريف:

فيما يلي تحليًال باإليرادات والمصاريف المتعلقة بالمعامالت مع األطراف ذات العالقة والمدرجة في قائمة الدخل الموحدة للسنتين 
المنتهيتين في 31  ديسمبر 2017 م  و 2016 م:

أرصدة أعضاء مجلس اإلدارة وكبار المساهمين اآلخرين والشركات المنتسبة لهم والصناديق االستثمارية المدارة من 
قبل المجموعة:

اإليرادات

     الدخل من التمويل

     دخل أتعاب وعموالت ، صافي                  

     دخل أتعاب وعموالت ، صافي – (صناديق البالد اإلستثمارية)

المصاريف

     حساب البالد (مضاربة)

     إيجار مباني

4,883     مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

36,833

622

10,404

5,480

39,699

626

11,054

12,27711,790

بآالف الرياالت السعوديةبآالف الرياالت السعودية

2016 2017

2,66416

اإليرادات

     الدخل من التمويل

المصاريف

     حساب البالد (مضاربة)

156100

8416

بآالف الرياالت السعوديةبآالف الرياالت السعودية

2016 2017

69,52396,905مزايا موظفين 

بآالف الرياالت السعوديةبآالف الرياالت السعودية

2016 2017

 أرصدة كبار موظفي اإلدارة والشركات المنتسبة لهم

فيما يلي بيان بإجمالي التعويض المدفوع لكبار موظفي اإلدارة خالل السنة:
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35. كفاية رأس المال

العربي  النقد  الموضوعة من قبل مؤسسة  المال  المال في اإللتزام بمتطلبات رأس  إدارة رأس  المجموعة عند  تتمثل أهداف 
السعودي للحفاظ على مقدرة المجموعة في االستمرار في أعمالها وفقا لمبدأ االستمرارية واالحتفاظ بقاعدة رأسمالية قوية.

تقوم إدارة المجموعة بمراقبة كفاية رأس المال واستخدام رأس المال النظامي بانتظام. تتطلب تعليمات مؤسسة النقد العربي 
السعودي االحتفاظ بحد أدنى من رأس المال النظامي وأن تكون نسبة إجمالي رأس المال النظامي إلى الموجودات المرجحة 

المخاطر عند أو تزيد عن الحد األدنى المتفق عليه وهو 8 %.
 

تراقب المجموعة كفاية رأس المال باستخدام النسب المقررة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، وبموجبها يتم قياس 
الموحدة  المالي  المركز  قائمة  في  المدرجة  الموجودات  مع  للمجموعة  المؤهل  المال  رأس  بنود  بمقارنة  المال  رأس  كفاية 

واإللتزامات المحتملة  باستخدام االرصده المرجحة إلظهار مخاطرها النسبية. 
 

قامت مؤسسة النقد العربي السعودي بإصدار ارشادات وأطر عمل العادة هيكلة رأس المال حسب توصيات لجنة بازل 3 والتي 
سرى مفعولها اعتبارًا من 1 يناير 2013. وفقًا الطرعمل لجنة بازل 3، تم احتساب الموجودات المرجحة المخاطر الموحدة الخاصة 

بالمجموعة وإجمالي رأس المال والنسب ذات الصلة على أساس موحد على مستوى المجموعة . 

كما في 31 ديسمبر 2017 و 31 ديسمبر  2016 و خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017، يلتزم البنك بمتطلبات رأس المال 
النظامي.

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

الموجودات المرجحة لمخاطر االئتمان

الموجودات المرجحة للمخاطر التشغيلية

الموجودات المرجحة لمخاطر السوق

إجمالي الركيزة األولى للموجودات المرجحة المخاطر

رأس المال األساسي

رأس المال المساند

إجمالي رأس المال األساسي ورأس المال المساند

نسبة كفاية رأس المال

نسبة رأس المال األساسي

نسبة رأس المال األساسي ورأس المال المساند

بآالف الرياالت السعوديةبآالف الرياالت السعودية

2016 2017

49,050,813

4,899,270

1,512,788

55,462,871

7,588,793

2,693,286

10,282,079

%13.68

%18.54

42,831,321

4,340,692

991,676

48,163,689

7,320,805

2,532,325

9,853,130

%15.20

%20.46
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تقدم المجموعة خدمات إدارة االستثمار لعمالئها من خالل شركتها التابعة / شركة البالد لالستثمار. تتضمن هذه الخدمات إدارة سبعة 
صناديق إستثمارية عامة (2016: سبعة صناديق إستثمارية عامة)، وبموجودات يبلغ إجمالها 921 مليون ريال سعودي (2016: 946 
مليون ريال سعودي).و تدير شركة البالد االستثمار كمدير لهذه الصناديق. تدار كافة الصناديق االستثمارية وفقًا للضوابط الشرعية 

وتخضع لرقابة شرعية بصفة دورية، وتدار بعض هذه الصناديق بالتعاون مع مستشاري استثمارات مهنيين خارجيين.

ريال  مليون   1,644  :2016) ريال سعودي  مليون    1,105 بمبلغ   عمالئها  عن  نيابة  خاصة  استثمارية  محافظ  المجموعة  تدير  كما 
سعودي). لم يتم إدراج القوائم المالية لهذه الصناديق والمحافظ االستثمارية في القوائم المالية الموحدة للمجموعة. تم االفصاح 

عن المعامالت التي تتم بين المجموعة وهذه الصناديق ضمن المعامالت مع األطراف ذات العالقة (انظر إيضاح 34).

36. خدمات إدارة االستثمار والوساطة

يقوم البنك حاليا بتقييم أثر المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16 والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 15 على القوائم 
المالية للبنك، ولكن ليس من المتوقع حدوث أي تأثير جوهري.

لقد اختار البنك عدم التبني المبكر للمعايير و التعديالت التي تم نشرها وهي إلزامية من قبل البنوك اعتبارا
من الفترة المحاسبية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2018.

في يوليو 2014 م، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (9) االدوات المالية، وهو 
المعيار الذي يحل محل معيار المحاسبة الدولي رقم (39) االدوات المالية: االعتراف والقياس اعتبارا من 1 يناير 2018 م، مع 
السماح بالتطبيق المبكر. ينظر البنك في تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (9) كمشروع هام، وبالتالي أنشأ فريق 
تنفيذ متعدد التخصصات مع أعضاء من المخاطر االئتمانية و مخاطر السوق والمالية وتقنية المعلومات والعمليات وغيرها 
من األعمال ذات الصلة لتحقيق تنفيذ ناجح وقوي. يدار المشروع بشكل مشترك من قبل رئيس قسم المالية ورئيس قسم 

المخاطر.

37. التغيرات المستقبلية في أطر اعداد التقارير المالية الدولية

تطبيق وتحليل االثر للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم (9)

وصف موجز للتغييراتتاريخ التطبيقالمعيار، التعديالت

المعيار الدولي للتقارير المالية 
رقم 2 - "الدفع على أساس 

االسهم"

المعيار الدولي للتقارير المالية 
رقم 15 - "االيرادات من العقود 

مع العمالء"

المعيار الدولي للتقارير المالية 
رقم 16 - "عقود االيجار"

تغطي التعديالت تصنيف وقياس ثالثة مجاالت المحاسبية، أوال، 
وقياس مدفوعات نقدية مستندة إلى االسهم، والثانية، تصنيف 

مدفوعات على أساس االسهم يتم تسويتها بعد خصم الحسم 
الضريبي، وثالثا، وهو ما يمثل التعديل للدفع على أساس 

االسهم من التسوية النقدية لتسوية حقوق المساهمين. إن 
التأثير ليس جوهريا بالنسبة للبنك.

هذا معيار متقارب من مجلس معايير المحاسبة الدولية ومجلس 
معايير المحاسبة المالية  بشأن االعتراف باإليرادات. وسيحسن 

هذا المعيار التقارير المالية عن اإليرادات ويحسن قابلية المقارنة 
بين االيرادات في القوائم المالية على الصعيد العالمي.

یلغي المعیار الجدید النموذج المحاسبي المزدوج الحالي 
للمستأجرین بموجب معیار المحاسبة الدولي رقم 17 والذي

یميز بین عقود التأجیر التمویلي في قائمة المركز المالي 
والعقود التشغیلیة خارج قائمة المركز المالي. وبدال من ذلك، 
يقترح المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16 نموذج المحاسبة 

في قائمة المركز المالي.

1 يناير 2018

1 يناير 2018

1 يناير 2019

1-     استراتيجية التنفيذ

م

م

م
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يعتمد تصنيف وقياس الموجودات المالية ( باستثناء أدوات حقوق الملكية ) على كيفية إدارة هذه االصول ( نموذج أعمال 
المنشأة ) وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية لها. تحدد هذه العوامل ما إذا كانت الموجودات المالية يتم قياسها بالتكلفة 
المطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أو القيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر. بالنسبة ألدوات حقوق 
الملكية غیر المحتفظ بھا لغرض المتاجرة، یجوز للبنك أن یختار بصورة غیر قابلة للنقض تحديدها کموجودات مدرجة بالقیمة 
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ، مع عدم إعادة تبویب األرباح أو الخسائر الحقا إلی قائمة الدخل. ويتم إجراء هذه االختيار 

على كل استثمار على حدة.
إن معظم أدوات دين البنك المصنفة حاليا كمتاحة للبيع سوف تستوفي شروط التصنيف بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
القيمة  انخفاض  متطلبات  باستثناء  الموجودات  هذه  عن  المحاسبة  في  تغيير  أي  هناك  يكون  لن  وبالتالي  اآلخر  الشامل 
الجديدة. سيستمر قیاس استثمارات األسھم المدرجة حالیا بالقیمة العادلة من خالل األرباح أوالخسائر علی نفس األساس 

بموجب المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم(9).
إن معظم الموجودات المالية المصنفة كتمويل والتي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 
(39) يتوقع أن يتم قياسها بالتكلفة المطفأة بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (9) أيضا. يمكن قياس األدوات 
المصنفة كمتاحة للبيع وفقا لمعيار المحاسبي الدولي رقم (39)، وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم (9)، بالتكلفة 
المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أو بالقيمة العادلة من خالل االرباح أو الخسائر، وفقا لظروف معينة.

لمعيار  كبير  حد  إلى  مشابهة  ستبقى  المالية  للمطلوبات  المحاسبة  فإن   ،(9) رقم  المالية  للتقارير  الدولي  للمعيار  وفقا 
المتعلقة  بالمنشأة  الخاصة  االئتمان  مخاطر  من  الناتجة  الخسائر  أو  األرباح  معالجة  باستثناء   ،(39) رقم  الدولي  المحاسبة 
بالمطلوبات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أوالخسائر. تم تحويل قواعد إلغاء االعتراف من معيار المحاسبة الدولي 
إللغاء  المحاسبة  والسياسة  المالية  مطلوباته  على  جوهري  تأثير  أي  البنك  يتوقع  ال  ولذلك  تغييرها.  يتم  ولم   (39) رقم 

االعتراف.

سوف يقوم البنك بإدراج مخصصات انخفاض القيمة بناء على نهج النظرة المستقبلية بشأن خسائر االئتمان المتوقعة على 
الموجودات المالية التي ال يتم قياسها من خالل االرباح أوالخسائر. ويشمل ذلك بشكل رئيسي التمويل االستثمارات التي 
تقاس بالتكلفة المطفأة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االآخر (باستثناء استثمارات حقوق الملكية) وإيداعات ما بين 
البنوك والضمانات المالية وذمم اإلجار المدينة والتزامات االئتمان. لن يتم االعتراف بخسارة االنخفاض في القيمة على 
استثمارات حقوق الملكية. إن المدخالت الرئيسية في قياس خسائر االئتمان المتوقعة هى عبارة عن هيكل المتغيرات التالية:

.(PD) احتمال التخلف عن السداد •      
.(LGD) خسارة التخلف عن السداد •      
.(EAD) تعرض للتخلف عن السداد •      

وتستمد العوامل المذكورة أعاله عموما من نماذج إحصائية تم تطويرها داخليا، وبيانات تاريخية أخرى، ويتم تعديلها وفقا 
لمعلومات مستقبلية. يقوم البنك بتصنيف موجوداته المالية إلى ثالث مراحل وفقا لمنهج المعيار الدولي للتقارير المالية 

رقم (9):
المرحلة االولى: الموجودات العامة: الموجودات المالية التي لم تتدهورا بشكل كبير في نوعية االئتمان منذ نشأتها. يتم 

تسجيل مخصص انخفاض القيمة على أساس 12 شهرا من خسائر االئتمان المتوقعة.

2-     التصنيف والقياس

3-     انخفاض القيمة

كبيرة في نوعية االئتمان منذ نشأتها. يتم تسجيل  بدرجة  التي تدهورت  المالية  الموجودات  المتدنية األداء:  الموجودات  الثانية:  المرحلة 
مخصص انخفاض القيمة على أساس العمر المتوقع خسائر االئتمان.

المرحلة الثالثة: الموجودات المنخفضة القيمة: بالنسبة للموجودات المالية التي تعرضت النخفاض جوهري في القيمة، يقوم البنك بإدراج 
مخصص انخفاض القيمة على أساس العمر المتوقع للخسائر االئتمانية.

وسينظر البنك أيضا في المعلومات المستقبلية في تقييمه للتدهور الجوهري في مخاطر االئتمان منذ نشأته وكذلك قياس خسائر االئتمان 
المتوقعة.

وستشمل المعلومات المستقبلية عناصر مثل عوامل االقتصاد الكلي (مثل البطالة وأسعار النفط واالستهالك الخاص واالستهالك الحكومي 
ومعدالت الربح) والتنبؤات االقتصادية التي يتم الحصول عليها من مصادر داخلية وخارجية.وقد تم اختيار المتغيرات بعد تحليل سيناريوهات 

متعددة و وتحليل األثر على محفظة البنك.

إن البنك اآلن جاهز لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (9)  بعد التحقق من قبل المراجعيين الخارجيين الطار المعايير الدولي للتقارير 
الدولية رقم (9) بأكمله.

تهدف متطلبات محاسبة التحوط العامة إلى تبسيط محاسبة التحوط، مما يخلق عالقة أقوى مع استراتيجية إدارة المخاطر و السماح بتطبيق 
محاسبة التحوط على مجموعة أكبر من أدوات التحوط والمخاطر. و على الرغم من المراجعيين ذلك، فإنھا ال تتناول بشكل صريح استراتیجیات 
السياسة  باختيار   (9) رقم  المالية  للتقارير  الدولي  المعيار  يسمح  لذلك،  ونتيجة  للبنوك.  خاصة  أھمیة  ذات  وھي  الكلي،  التحوط  محاسبة 
المحاسبية لمواصلة تطبيق متطلبات محاسبة التحوط في معيار المحاسبة الدولي رقم (39) بدل من متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية 

رقم (9) 
البنك ليس لديه أي أدوات التحوط كما في 31 ديسمبر 2017.

 • وعالوة على ذلك، سوف تتأثر نسبة الركيزة االولى للبنك بشكل رئيسي من الزيادة المحتملة في مخصصات انخفاض قيمة االئتمان.

• واستنادا إلى االرصدة كما في 31 ديسمبر 2017، فإن تأثير اليوم األول لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (9)(يسري اعتبارًا من 
1 يناير 2018 ) سيكون تخفيض مقداره حوالي 0.3٪ إلى 0.35٪ في نسبة كفاية رأس المال التي سيتم تحويلها على مدى خمس سنوات 

وفقا لتوجيهات مؤسسة النقد العربي السعودي. وعالوة على ذلك، فإن اآلثار الرئيسية التي تستحق إبرازها هي كما يلي:

4-     محاسبة التحوط

5-     األثر المتوقع العام

قام البنك بمراجعة موجوداتة ومطلوباتة المالية ويتوقع التأثير التالي من تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (9)  بتاريخ 1 يناير 2018:

• وفقا لألحكام االنتقالية للتطبيق المبدئي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم (9)، يسمح للبنك باالعتراف بأي فرق بين القيمة الدفترية         
السابقة بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم (39) والقيمة الدفترية في بداية فترة التقرير السنوية التي تتضمن تاريخ التطبيق المبدئي             

في األرباح المبقاة االفتتاحية. وبناء على ذلك، فإن األثر االجمالي على حقوق الملكية والقيمة الدفترية المجمعة الموجودات المالية ذات
الصلة يقدر بنسبة (1٪) إلى (2.3٪) و (0.1٪) إلى (0.27٪) على التوالي بتاريخ التطبيق المبدئي الناتج عن تطبيق نموذج الخسارة االئتمانية

المتوقعة مقابل نموذج الخسائر المتكبدة .
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تم منح هذه األسهم بشرط أساسي وهو إكمال فترة الخدمة  وغير مرتبطة بظروف السوق.

أعيد تبويب بعض أرقام المقارنة للسنة الماضية كي تتماشى مع تبويب السنة الحالية.

اعتمد مجلس اإلدارة القوائم المالية الموحدة بتاريخ 25 جمادى األولى 1439 هـ الموافق 11  فبراير 2018.

أ- إلن يتم تحويل األرباح أو الخسائر المحققة من بيع أدوات حقوق الملكية المصنفة كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل  
   الشامل اآلخر إلى الربح أو خسائر, خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017، وتحقيق مكاسب تصل إلى 7,820 مليون                   

   ريال سعودي (2016: 4,040 مليون ريال سعودي) والمعترف بها في الربح أو الخسارة فيما يتعلق بالتخلص من األصول
   المالية المتاحة للبيع.

• كما يقدم المعيار الجديد متطلبات إفصاح موسعة وتغييرات في العرض. ومن المتوقع أن يغير هذا طبيعة ومدى إفصاحات 
البنك حول األدوات المالية لها، والسيما في سنة اعتماد المعيار الجديد.

تنبيه  :
والزيادة في مخصصات  المالي  المركز  قائمة  التغيرات  وقياس  تصنيف  تأثير  الملكية  حقوق  االنخفاض في  هذا  يتضمن 
31 ديسمبر 2017 بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم (39).إن  انخفاض القيمة االئتمانية مقارنة مع تلك المطبقة في 
التقييم أعاله هو تقدير في نقطة زمنية معينة وليس تنبؤات. إن التأثير الفعلي لتطبيق المعايير الدولي للتقارير المالية رقم 
(9) على البنك من الممكن ان يختلف بشكل جوهري عن هذا التقدير. ويواصل البنك تحسين النماذج والمنهجيات والضوابط، 
و مراقبة التطورات في وضع القواعد التنظيمية في وقت مبكر قبل تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (9) في 1 

يناير عام 2018.

39. أرقام المقارنة

40. إعتماد مجلس اإلدارة للقوائم المالية الموحدة

عدد األسهم الممنوحة  بتاريخ المنح

سعر السهم بتاريخ المنح (بالريال السعودي)

قيمة األسهم الممنوحة بتاريخ المنح (بآالف الرياالت السعودية )

فترة االستحقاق

شرط المنح

طريقة السداد

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

في بداية السنة 

ممنوحة خالل السنة

متنازل عنها

تم صرفها

في نهاية السنة 

2016

2016

2017

2017

483,477

24.07

11,637

38. برنامج أسهم الموظفين 

تاريخ المنح

تاريخ االستحقاق

يونيو 2016  14  مايو 2017 21

2016 2017

1 يناير 2018

1 يناير 2019

1 يناير 2020

733,620

18.12

13,293

 إكمال فترة الخدمة

822,6461,129,439

483,477

(332,598)

(457,672)

822,646

733,620

 أسهم

 إكمال فترة الخدمة

 أسهم

(128,563)

(399,887)

1,027,816

فيما يلي المالمح الجوهرية لبرنامج الدفعات المحسوبة على أساس األسهم:

%25

%25

%50

1 يناير 2017

1 يناير 2018

1 يناير 2019

%25

%25

%50

سنوات  3 سنوات  3

بنك البالدإيضاحات حول القوائم المالية الموحدة




