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رؤيتنا..
أن نكون األوسع شهرة بني مقدمي الحلول املالية املعتمدة عىل أسس
الرشيعة اإلسالمية ،مبا يلبي تطلعات كافة عمالء وحملة أسهم وموظفي
البنك.

قيمنا..
األمانة واالستقامة:
التعامل املبني عىل أعىل املستويات األخالقية لتلبية التزاماتنا تجاه عمالئنا،
موظفينا ،وحملة أسهمنا.
االلتزام المطلق بالمصداقية الشرعية:
التعامل بشفافية وبأعىل مقاييس العدالة مع عمالئنا وموظفينا وحملة
أسهمنا.
التميز في خدمة العمالء:
سوف نطمح لتحقيق أعىل قدر من رىض العمالء عرب تف ّهمنا الحتياجاتهم
وتزويدهم بأفضل الحلول املمكنة.
العمل بروح الفريق:
إن مصدر قوتنا وتفوقنا -وسيظل دامئا -موظفينا ،والتزامنا الدائم تجاههم
يتمثل يف تطوير مستوى معرفتهم وأن نشاركهم األفكار والخربات .سوف
ندعمهم ونرتقي بثقافة املسؤولية لديهم ،مع الرتكيز عىل تنشئة وبناء روح
العمل كالفريق الواحد عىل كافة األصعدة.
المسؤولية االجتماعية:
نحن نلتزم بتوفري بيئة عمل آمنة وصحية لكافة الزمالء ،مع االلتزام باملشاركة
يف دعم النواحي التعليمية وغريها من املجاالت النبيلة التي تصب يف
املصلحة االجتامعية الوطنية.
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الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الحميد
عضو ورئيس اللجنة التنفيذية

معالي األستاذ مساعد بن محمد السناني
رئيس مجلس اإلدارة

األستاذ إبراهيم بن عبداهلل السبيعي
عضو

األستاذ ناصر بن محمد السبيعي
عضو

األستاذ خالد بن عبدالعزيز المقيرن
عضو

األستاذ خالد بن عبدالرحمن الراجحي
عضو

الدكتور إبراهيم بن عبدالرحمن البراك
عضو

األستاذ أديب بن عبداهلل الزامل
عضو

المهندس علي بن عثمان الزيد
عضو

األستاذ عبدالرحمن بن محمد رمزي عداس
عضو

األستاذ محمد بن عبداهلل القويز
عضو
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معالي األستاذ مساعد بن محمد السناني
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كلمة معالي رئيس مجلس اإلدارة
مساعد بن محمد السناني
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله ،والصالة والسالم عىل رسول الله وعىل آله وصحبه أجمعني .وبعد،
يرس مجلس إدارة بنك البالد أن يضع بني يدي مساهميه الكرام التقرير السنوي لعام 2012م .الذي يلقي الضوء عىل أداء البنك وانشطته الرئيسة والنتائج
التشغيلية واملركز املايل وحقوق املساهمني وبيان القوائم املالية للسنة املالية املنتهية يف  31ديسمرب 2012م.
وقد متكن بنك البالد بفضل الله من تحقيق النتائج اإليجابية واألهداف املنشودة ،وعىل رغم الظروف واألزمات املالية العاملية فإن االقتصاد السعودي كان مبنأى
عن التأثريات السلبية لألزمة املالية العاملية بتوفيق الله ثم للسياسة املالية والنقدية واملرصفية املحافظة التي تنتهجها وزارة املالية ومؤسسة النقد واستجابتها
وتفاعلها مع املتغريات واملستجدات االقتصادية ،كام أسهم يف ذلك متانة األوضاع املالية للبنوك السعودية وقدرتها عىل التعامل مع املخاطر واملحافظة عىل
مستويات مالءة مالية عالية.
وواصل بنك البالد تبني السياسات واالجراءات التي أسهمت يف دعم جودة خدماته وتحقيق إنجازاته يف مسريته املرصفية خالل عام 2012م .ملتزما باسرتاتيجيته
املرصفية املحافظة ،وذلك لتعزيز مكانته كواحد من الرصوح املرصفية ،ولدعم قدرته التنافسية ورفع حصته السوقية إىل مستويات متقدمة ومنافسة ،وكان لذلك
رسخت ثقة وكاالت التصنيف الدولية حيال مستوى أداء البنك.
أفضل األثر يف تطوير معدالت تقييم ائتامين متقدمة ّ
ويف الختام يترشف مجلس إدارة بنك البالد برفع أسمى آيات الشكر والتقدير ملقام خادم الحرمني الرشيفني ولسمو ويل عهده األمني لسمو النائب الثاين ـ حفظهم
الله ورعاهم ـ عىل ما حظي ويحظى به القطاع املرصيف من دعم ورعاية ،والشكر موصول ملؤسسة النقد العريب السعودي ،ووزارة املالية ،وهيئة السوق املالية،
ووزارة التجارة والصناعة ،كام يشكر املجلس مساهمي البنك وعمالئه الكرام عىل ثقتهم التي يعتز بها البنك .وال يفوت املجلس شكر منسويب البنك عىل جهودهم
املخلصة لجعل بنك البالد خيارا ً مرصفياً واستثامرياً ،مع االضطالع بدوره الحيوي للمساهمة يف خدمة املجتمع .وأسأل الله أن يبارك يف الجهود وميد الجميع بعونه
وتوفيقه.
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،
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سعادة األستاذ خالد بن سليمان الجاسر
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كلمة سعادة الرئيس التنفيذي
خالد بن سليمان الجاسر
بسم الله والحمد لله والصالة والسالم عىل رسول الله محمد بن عبد الله وعىل آله وصحبه وسلم
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته
باألصالة عن نفيس ونيابة عن زماليئ التنفيذين وكافة منسويب بنك أتقدم بالشكر الجزيل ملؤسسة النقد العريب السعودي ووزارة املالية ووزارة التجارة وهيئة
السوق املالية ولكافة مؤسساتنا الوطنية والهيئات الحكومية والقامئني عليها لدورهم وجهودهم يف دعم مسرية االقتصاد الوطني وتطوير املناخ االقتصادي لرشكات
ومؤسسات األعامل السعودية بشكل عام والقطاع املرصيف بشكل خاص يف ظل رعاية خادم الحرمني الرشيفني امللك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه وويل
عهده األمني صاحب السمو املليك األمري سلامن بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظه الله ورعاه ،ولصاحب السمو املليك األمري مقرن بن
عبدالعزيز النائب الثاين لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه ،كام وأتوجه بالشكر لجميع سفراء وسفريات بنك البالد لعطائهم املتواصل وإخالصهم يف أداء
مهامهم.
وباألصالة عن نفيس ونيابة عن أعضاء مجلس اإلدارة يسعدين أن اضع بني ايديكم التقرير السنوي لبنك البالد لعام 2012م.
ميكننا اليوم وبعد كل ما حدث يف االقتصاد العاملي خالل الفرتة املاضية أن نجدد التأكيد عىل أن اقتصاد اململكة العربية السعودية ميلك من املقومات والنمو
واالزدهار ما يؤهله ملزيد من الريادة يف منطقتنا التي يزداد االهتامم بها يوما بعد يوم بالنظر اىل عوامل متعددة منها كونها مصدرا ً رئيساً للبرتول ،ومنها ما يرتبط
باملوقع االسرتاتيجي كمنطقة حيوية متوسطة بني القارات دون أن ننىس العوامل الحضارية والتاريخية.
نعلم جميعاً بأن اململكة العربية السعودية تتمتع بنعم وافرة حباها إياها الله عز وجل مام أهلها للريادة يف كثري من املجاالت ومن أهمها املجال االقتصادي
حيث حقق هذا االقتصاد نهضة مشهودة أثارت أعجاب العامل األمر الذي خلق بيئة منافسة نعمل يف بنك البالد عىل االستفادة منها مبا يحقق أفضل العوائد عىل
املساهمني والعمالء .وبفضل هذه النهضة املتعاظمة للمملكة العربية السعودية فإن بنك البالد استمر يف توطيد مركزه ومكانته كبنك ريادي إسالمي يف تطبيق
املرصفية اإلسالمية يواكب متطلبات املرحلة التي تشهد كل يوم املزيد من العطاء يف ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمني الرشيفني امللك عبدالله بن عبدالعزيز
آل سعود وسمو ويل عهده األمني صاحب السمو املليك األمري سلامن بن عبدالعزيز آل سعود نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وسمو النائب الثاين األمري
مقرن بن عبدالعزيز آل سعود – حفظهام الله.
إن منو واستقرار االقتصاد السعودي ترتب علينا كبنوك وطنية أن نرتقي إىل مستوى املسؤولية وأن نساهم يف دفع النهضة يف شتى ميادين االقتصاد الوطني
مستلهمني رؤية خادم الحرمني الرشيفني وويل عهد األمني وسمو النائب الثاين يف خطواتنا التي تزيدها مكانة اململكة العربية السعودية املتميزة رسوخا وثقة.
إننا يف بنك البالد ندرك هذه املسؤولية الكبرية امللقاة عىل عاتقنا واملتمثلة باالضطالع بدورنا يف خدمة بلدنا ومجتمعنا واملساهمة يف منو اقتصادنا مع تحقيق
عائد متميز للمساهمني وخدمات رفيعة املستوى لعمالئنا ،وهو األمر الذي طاملا شكل هاجسا لنا لوضع برنامج عمل نسعى لتنفيذه بقدر كبري من الجد والعمل
املتواصل .لقد استطاع بنك البالد – بفضل الله عز وجل – تحقيق منو يف املحفظة التمويلية والودائع خالل العام املايض وهذا العام .مام انعكس بصورة ايجابية
عىل نشاط البنك وساهم بشكل كبري ومميز يف مسرية البناء والتنمية التي تواكب خطط البنك ،وقد حرص "البالد" عىل تطوير أعامله لتحقيق األهداف املنوطة
به وفق تطلعات عمالئه سواء من حيث الخدمات املرصفية يف الفروع أو من خالل القنوات االلكرتونية للوصول ألكرب رشيحة من العمالء.
لقد م ّن الله علينا بفضله وم ّنه بنتائج استثنائية يف عام  2012م مقارنة بتاريخ بنك البالد وأداءه يف األعوام السابقة ،حيث بلغ صايف الدخل التشغييل لهذا العام
2012م  569مليون ريال مقارنة بـ  330مليون ريال للعام  2011بارتفاع قدرة  .%72.4وقد بلغ صايف الدخل مع االرباح االستثنائية لهذا العام  942مليون ريال
وذلك بارتفاع قدرة  %185عن العام السابق
وقد تحققت هذه النتائج املتميزة بتظافر جهود جميع القامئني عىل البنك ،حيث نجحنا يف زيادة النمو يف الودائع بنسبة  %3عن العام السابق .كام منت محفظة
التمويل بشقيها (الرشكات واألفراد) بنسبة .%32.5
لقد انعكست هذه النتائج الطيبة  -التي أسأل الله أن يبارك فيها  -عىل العائد عىل متوسط األصول حيث بلغ  %3.3مقابل  %1.3يف عام  2011م .كام بلغ العائد
عىل متوسط حقوق املساهمني  %24.2يف العام الحايل مقارنة بـ  %10يف عام 2011م .ولقد نجحنا بفضل الله بزيادة إجاميل دخل العمليات إىل 1,737مليون
ريال ،بزيادة قدرها  %26.4مقارنة بالعام 2011م.
كام وفقنا يف خفض نسبة املصاريف التشغيلية اىل الدخل قبل املجنب للمخصصات اىل  51%مقارنة بـ  58%يف عام  2011م  ،وسنستمر بإذن الله يف ذلك كتوجه
رئيس يف ترشيد املصاريف وخلق قيمة مضافة منها.
كام بلغت مخصصات العام  2012م  275مليون ريال وذلك بارتفاع قدره  %9عن  2011م وذلك لتدعيم املركز املايل للبنك .خالل العام  2012تم افتتاح  6فروع
جديدة لبنك البالد ،ونعتزم بإذن الله خالل العام  2013م االستمرار يف التوسع يف بناء فروع للبالد لنكون أقرب إىل عمالئنا .إن ما تعكسه هذه األرقام من منو
ملحوظ جاوز التوقعات مل يتأىت إال بفضل الله عز وجل ثم بالدعم املتواصل من معايل رئيس مجلس اإلدارة واعضاء املجلس املوقرين ،وما يضمه بنك البالد من
كوادر سعودية احرتافية تساندين وتعينني بعد الله يف إدارة بنك البالد فشكرا ً للجميع عىل الجهود التي يبذلونها يف خدمة عمالء ومساهمي البنك.
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أنشطة قطاعات وإدارات بنك البالد
شهد عام  2012الكثري من االنجازات والنشاطات التي قامت بها قطاعات البنك وإداراته عىل مختلف األصعدة ،وكان من أبرز هذه النشاطات ما ييل:

قطاع مصرفية االفراد
تطبيقاً السرتاتيجية البنك املعتمدة فيام يخص مرصفية األفراد ،فقد تم العمل عىل خطة انتشار الفروع باإلضافة إىل تحسني وتطوير األنظمة واملنتجات ،كام تم العمل
عىل تطوير فريق العمل ،وقد تحقق بفضل الله النتائج اآلتية:

الودائع والتمويل
منت ودائع العمالء ملرصفية األفراد بنسبة مقدارها  % 17عن العام  2011وذلك بالرتكيز عىل بناء وتوسيع قاعدة عمالئنا .كام بلغ النمو يف محفظة التمويل نسبة %37
عن العام .2011وبالنسبة لشبكة الفروع ،فقد تم افتتاح عدد  6فروع جديدة ذات الطراز الحديث وقسمني للسيدات ضمن شبكة فروع البنك خالل عام  .2012ومع
افتتاح هذه الفروع الجديدة يكون حجم الشبكة قد وصل إىل  88فرعاً لنكون أقرب لعمالء البالد.

تمويل األفراد
•
•
•
•

بلغ رصيد صايف محفظة متويل األفراد حتى إقفال ديسمرب  2012م مببلغ ( )7,540مليون ريال مقارن ًة بإقفال عام  2011م ( )5,514مليون ريال وذلك بزيادة
مقدارها  ،%37كام زاد عدد العمالء املمنوحني لتمويل جديد من املحفظة حتى إقفال ديسمرب 2012م بـ  54ألف عميل بدالً من  46ألف عميل لعام 2011م
وذلك بزيادة مقدارها  %17و تتمحور اسرتاتيجية متويل األفراد حول :
تطبيق األسس الرشعية يف البيع من خالل مجموعه واسعة من املنتجات االئتامنية املتوافقة مع الرشوط الرشعية والقانونية.
تقديم خدمة ممتازة ترقى بالعمالء ومتيزهم من خالل املنتجات املقدمة وأعضاء فريق العمل الذين يقدمونها من موظفي البيع أو اإلدارة يف البنك.
تقديم الحلول التمويلية لعمالئنا والتي تتميز باختالفها عن الحلول األخرى املتوفرة لدى املنافسني.

• لقد قام قطاع متويل األفراد بالعمل عىل إدراج منتجات متويلية وتحسني أداء عمل املنتجات الحالية وفتح قنوات بيعيه متعددة وتقديم باقة من
العروض التنافسية ،منها عىل سبيل املثال:
 منتج إعادة التمويل للعمالء الحاليني. منتج سداد املديونيات يف البنوك املنافسة. منتج متويل شخيص برهن العقار. اإلجارة املنتهية بالتمليك ( السيارات). اإلجارة املنتهية بالتمليك ( عقار). خدمة القسط املتزايد. خدمة تأجيل السداد. -برنامج الضامن بالتعاون مع صندوق التنمية العقاري.

		

قطاع إنجاز
يختص إنجاز بعمليات الرصافة والتحويل ،حيث حقق منوا ً جيدا ً خالل العام  .2012كام تم طرح منتجات وخدمات جديدة وفتح قنوات مع البنوك املراسلة باإلضافة
إىل االنتشار الجغرايف ملراكز إنجاز التي بلغ عددها  144مركزا ً بنهاية عام  ،2012مع اضافة فتح ملف العميل إلكرتونياً.

قطاع مصرفية الشركات
يعمل قطاع مرصفية الرشكات لتقديم الخدمات املرصفية والتمويلية لبعض الرشائح الهامة من العمالء ،وهي تتمثل يف كل من:
 قطاع األعامل الناشئة املؤسسات والرشكات الخاصة املؤسسات والجهات الحكومية وشبه الحكومية الجمعيات الخريية -املؤسسات املالية املحلية والدولية
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وقد شهد العام املايض تحسنا كميا ونوعيا يف أعامل قطاع مرصفية الرشكات والوصول لرشائح إضافية من العمالء من خالل اإلستفادة من مخرجات العديد من الدراسات
امليدانية والتسويقية املتخصصة والتي تم إجراءها بالتعاون مع بيوت الخربة املحلية والعاملية .كام أنه جرى العمل عىل تحسني إجراءات العمل وتدشني بعض مشاريع
أمتتة األعامل ومبا يحسن من مستوى الخدمة ويرفع من مستوى الرقابة عىل األداء والشفافية ومبا يخفض من املخاطر التشغيلية ويزيد من الربحية املحققة .وقد
أنعكس جميع ما تم اإلشارة إليه سابقا عىل األداء ،فقد حقق قطاع مرصفية الرشكات بفضل الله تعايل صايف أرباح مببلغ ( )129مليون ريال خالل عام  2012مقارنة
مببلغ ( )73مليون ريال يف العام السابق وبنسبة منو بلغت (.)%77

قطاع الخزينة
يسهم قسم الخزينة يف بنك البالد يف العديد من األنشطة من خالل ما ييل:
•
•
•
•
•

تداول العمالت األجنبية
إدارة مخاطر السيولة ومنحنى العائد عىل أدوات الدين
االستثامر يف أدوات الدين املتوافقة مع الرشيعة اإلسالمية
املبيعات مبا يف ذلك العمالت األجنبية واملنتجات األخرى
األبحاث والتقارير اإلقتصادية

حافظت الخزينة عىل دورها رشيكا يف قصة نجاح بنك البالد ،ومحركاً فاعالً يف استقرار ومنو إيراداته.
فمن خالل سعينا املستمر لتعزيز دخلنا ،استفاد فريقنا من االختالف بني عائدات تداوالت البنوك فيام بينها من أجل زيادة إيراداته والتوسع إقليميا يف منتجات املرابحة
بالريال السعودي والدوالر األمرييك .كام استطاع فريقنا املتخصص بالعمالت األجنبية من لعب دور هام وبارز يف صناعة السوق محلياً وإقليمياً.
كذلك استطاع فريق املبيعات من توفري أسعار تنافسية لعمالئنا من املؤسسات والرشكات مبختلف مستوياتها األمر الذي ساعد هذه الجهات عىل إدارة مراكز عمالتها
األجنبية وتوفري احتياجات ميزانيتها العمومية .ومن أجل الولوج إىل أبعاد جديدة يف عالقتنا مع عمالئنا فقد انهينا وضع الخطوط العريضة لبنية تحتية متكاملة تتيح
لنا خدمة العميل مبارشة وتوسع قاعدة عمالئنا لتشمل قطاعات وأدوات جديدة وفاعلة.
باإلضافة إىل ذلك ورغبة يف تعزيز عالقة الرشاكة بني الخزينة وعمالئها ،فقد قام قطاع الخزينة بنرش مجموعة من التقارير الدورية بهدف استقراء أهم التطورات
االقتصادية واملالية عىل الساحتني املحلية والعاملية مربزين دور هذه التطورات وآثارها عىل اقتصادنا املحيل واإلقليمي ومنتجاتنا من العمالت األجنبية ،األمر الذي أضاف
بعدا ً أعمق ملفهوم الرشاكة القامئة عىل أساس تبادل الخربات واملشورة.

قطاعات المخاطر
قامت قطاعات املخاطر خالل العام  2012بالعمل مبا يساهم يف تحقيق الفعالية لنظام إدارة املخاطر وتحقيق املامرسات السليمة والتأكد أن أنشطة األعامل املرصفية
للبنك تحقق توازناً مالمئاً بني العائد واملخاطر املتوقعة.
يعتمد إطار عمل قطاعات املخاطر عىل ثالث ركائز هي املبادئ السليمة إلدارة املخاطر ،الهيكل التنظيمي وعمليات قياس ومراقبة املخاطر التي تتفق مع األنشطة
املرصفية لضامن الحفاظ عىل مستوى مقبول لتلك املخاطر .كام أن وظيفة قطاعات املخاطر مستقلة ومنفصلة عن مناطق العمل ،وذلك بنا ًء عىل تعليامت وإرشادات
مؤسسة النقد العريب السعودي(ساما) وإطارات عمل بنك التسوية الدويل ،حيث طور البنك أُطر عمل لتحديد وقياس وإدارة املخاطر وحدد وظيفة إدارة املخاطر عىل
أنها منطقة عمل مستقلة .وتشمل عملية إدارة املخاطر املرصفية أنواع مختلفة من املخاطر املرصفية مثل مخاطر االئتامن ،مخاطر السيولة ،مخاطر العمليات ومخاطر
السوق .ويراجع البنك بشكل دوري سياسات ونظم إدارة املخاطر ليك تتواءم مع التغريات يف األسواق واملنتجات والتوصل إىل أفضل املامرسات الدولية.

مخاطر االئتمان
تُعد مخاطر االئتامن أكرب مخاطر يتحملها البنك ،حيث أن البنك ُمع ّرض ملخاطر االئتامن من خالل أنشطته االستثامرية والتمويلية .وعمل مخاطر االئتامن ينقسم إىل
وحدات متعددة تعمل تحت منظومة واحدة وفقاً للسياسات واإلجراءات االئتامنية.

قياس درجة المخاطر االئتمانية
يعمل البنك عىل قياس درجة مخاطر االئتامن لغرض الوصول إىل أقىص درجة قياس كمية ونوعية لتحديد درجة املخاطر االئتامنية التي يتعرض لها البنك ،ويستخدم
بنك البالد نظام تقييم ُمعد من قبل رشكة موديز للمساعدة يف التقييم الداخيل لدرجة املخاطر االئتامنية لعمالء الرشكات وذلك لقياس احتاملية التعرث ،وحجم املبالغ
املحتمل تعرثها ،والخسائر الناتجة عن التعرث ،وقد يسعى البنك إىل تطوير طرق التقييم الداخيل لدرجة املخاطر للعمالء باستحداث مناذج تقييم من خالل نظام موديز
لتقييم الحسابات املتوسطة والصغرية والعمالء ذوي املالءة املالية العالية .بخالف النموذج الحايل لعمالء الرشكات وذلك إلعطاء تقييم أكرث دقة وعدالة.
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مخففات وضوابط مخاطر االئتمان
يقوم البنك باتباع عدة طرق لتقليل درجة املخاطر االئتامنية ،ومن أهم الطرق هو عمل دراسات تحليلية للبيانات املستقبلية لقياس إمكانية قيام العميل بسداد
االلتزامات .وتتم املوافقة االئتامنية من خالل عدة لجان ائتامنية متكونة من أعضاء تنفيذيني يف البنك ومبا يتناسب مع درجة املخاطر االئتامنية وحجم التسهيالت
االئتامنية لكل جهة صالحية .إضافة إىل ما تقدم ،يقوم البنك باستيفاء ضامنات لقاء التسهيالت متى ما دعت الحاجة لذلك ويكون توجه البنك عادة إىل الضامنات
األكرث سيولة واألكرث نظامية وقابلية للتنفيذ-حيث تتنوع أشكال الضامنات القامئة يف البنك لقاء التسهيالت االئتامين ،عىل سبيل املثال :الغطاء النقدي ،الرهن عىل بعض
االستثامرات واألصول لصالح البنك ،وجود كفالة لقاء التسهيالت سواء كانت كفالة مالية أو شخصية أو كفالة طرف ثالث ،التحفظ عىل بعض األصول العقارية التجارية
والسكنية علامً بأن منح التمويل الخاص باألفراد يكون بناء عىل أساس تحويل راتب العميل للبنك .كام يتم مراعاة عدم وجود تركز ائتامين والتأكد من توافق حجم
التعرض االئتامين مع الضوابط املقررة بهذا الشأن سواء للتعرض مع جهة معينة أو قطاع (نشاط) معني.

الرقابة والتقارير
يتم عمل مراجعة ائتامنية شاملة للوضع املايل واالئتامين لجميع عمالء الرشكات الحاصلني عىل متويل بشكل سنوي ،باإلضافة للقيام بأعامل مراجعة وتقارير زيارات
متكررة للعمالء عىل مدار العام .عمالء الرشكات الذين يحملون معدالت مخاطر ائتامنية مرتفعة يتم اعتبارهم وتصنيفهم ضمن قامئة العمالء الذين يحتاجون مراقبة
خاصة ،يتم بعدها مراقبة ومتابعة هذا التعرض االئتامين بشكل دقيق وحذر لتخفيف وتقليل هذا التعرض االئتامين بشكل سليم ،ويتم متابعة محفظة عمالء األفراد
الحاصلني عىل تسهيالت استهالكية وبطاقات ائتامن عىل أساس شامل من خالل تقييم للمعايري املقررة لهذه املحفظة لكل رشيحة عىل حدة .ويقوم البنك باحتساب
مخصصات ائتامنية يف سجالت وقوائم البنك املالية وذلك وفقاً للمعايري املالية الدولية  IFRSاملتعارف عليها للحسابات املحتمل تحقيق خسائر منها عند وجود مؤرشات
تدل عىل وجوب القيام بعمل تلك املخصصات ،والتي قد تؤثر عىل التدفقات النقدية املتوقعة من هذه األصول أو االستثامرات .كام يقوم البنك بإعداد تقرير شهري
شامل لوضع محفظة البنك محتوياً عىل تحليل للرتكزات االئتامنية وذلك للمراجعة واإلرشاف من قبل اإلدارة العليا بالبنك.

مخاطر السوق
تعرف مخاطر السوق بأنها املخاطر الناتجة عن تعرض البنك لخسارة مالية نتيجة للتغري العكيس ألسعار السوق والتي تؤثر عىل القيمة العادلة للتدفقات النقدية
املستقبلية ،حيث تشمل متغريات السوق(معدالت املرابحة – أسعار رصف العمالت األجنبية – أسعار األسهم) .وتطبيقاً للمعايري العاملية وتوجيهات مؤسسة النقد
العريب السعودي ،فقد تم تقسيم محافظ البنك إىل نوعني :محفظة املتاجرة ومحفظة االستثامر.

محفظة المتاجرة
تهدف محفظة املتاجرة لالستفادة من تغريات السوق وتحقيق عوائد عىل املدى القصري ،وال يوجد لدى البنك أي تعرضات يف محفظة املتاجرة سوى التعرض ألسعار
رصف العمالت األجنبية وذلك حسب تصنيف لجنة بازل ومؤسسة النقد العريب السعودي ،علامً بأن التعرض ألسعار رصف العمالت األجنبية ناتج عن تغطية احتياجات
البنك للعمالت األجنبية.

محفظة االستثمار
تهدف املحفظة االستثامرية لتحقيق العائد دون االعتامد عىل تغريات أسعار السوق عىل املدى القصري ،حيث يقوم البنك باالستثامر ضمن حدود من املخاطر املقبولة
والتي قد تنشأ نتيجة تعرض البنك لتغريات أسعار السوق حيث تحكم من خالل سياسات وإجراءات مطبقة ومعتمدة من قبل اإلدارة العليا للبنك ومجلس اإلدارة.
ويسند إىل إدارة مخاطر السوق القيام بالرقابة اليومية لتع ُّرض البنك ملخاطر السوق  -حيث ت ُعرض نتائج الرقابة اليومية بشكل يومي لإلدارة العليا وبشكل دوري للجنة
املوجودات واملطلوبات ومجلس اإلدارة .باإلضافة لذلك ،تقوم إدارة مخاطر السوق بإجراء عدد من اختبارات التحمل لتقييم تأثري الحاالت االستثنائية لتغريات أسعار
السوق وذلك وفقاً للتطبيقات الدولية وتوجيهات مؤسسة النقد العريب السعودي .أما مخاطر السيولة فهي املخاطر الناتجة عن عدم قدرة البنك عىل مواجهة صايف
املطلوبات املالية أو الوفاء بها بتكلفة مالية مقبولة .وقد تنشأ مخاطر السيولة نتيجة انخفاض جودة موجودات البنك أو التغريات االقتصادية البالغة .لذا فقد عمل
البنك عىل تنويع مصادر التمويل وتخفيض درجة الرتكز واالحتفاظ مبستوى مقبول من املوجودات القابلة للتسييل وذلك لتقليل احتاملية تعرض البنك ملخاطر السيولة.
وقد قام البنك بتطوير سياسات وأُطر مخاطر السيولة وخطة للطوارئ تتوافق مع أفضل التطبيقات للمبادئ السليمة لإلدارة واإلرشاف عىل مخاطر السيولة الصادر
من لجنة بازل ،كام تم البدء يف قياس وتطبيق معايري بازل  3لقياس مقدرة البنك عىل إدارة السيولة عىل املدى القصري والبعيد .وتعمل لجنة املوجودات واملطلوبات
بدور اسرتاتيجي ورقايب فيام يتعلق باستحقاقات التدفقات النقدية وتركزات الحسابات الجارية واالستثامرية ومعدل احتياطي السيولة للتأكد من فعالية إدارة مخاطر
السيولة وكفايتها ،كام تتم مراقبة السيولة بشكل يومي ورفع التجاوزات للجان املختصة ومجلس اإلدارة ،بينام يتم القيام بعمل اختبارات التحمل للسيولة تحت
الظروف الطبيعية أو االستثنائية سواء الخاصة بالبنك أو الناتجة عن عوامل خارجية بشكل دوري .فباإلضافة للحدود املفروضة من مؤسسة النقد العريب السعودي،
وضع البنك حدود داخلية للتحكم يف مخاطر السيولة وذلك وفقاً لسياسات وإجراءات البنك املعتمدة.
كام تتم املراجعة الدورية لسياسات وإجراءات إدارة مخاطر السيولة والتي يتم اعتامدها من قبل لجنة املوجودات واملطلوبات ومجلس اإلدارة.
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مخاطر العمليات
يعتمد بنك البالد يف تعريفه ملخاطر العمليات عىل تعريف لجنة بازل وذلك بأنها مخاطر الخسائر الناتجة عن عدم كفاءة أو األخطاء الناتجة عن آلية التنفيذ أو األفراد
أو النظم أو األحداث الخارجية.
وقد انتهج البنك إسرتاتيجيته إلدارة مخاطر العمليات من خالل وضع إطار عمل شامل مدعم بالسياسات واإلجراءات .ويهدف البنك من خالل تطبيق هذه اإلسرتاتيجية
لتحقيق مجموعة من األهداف منها:
• املساعدة يف تحقيق أهداف نشاطات البنك.
• تحديد وتقييم مخاطر العمليات يف املنتجات الجديدة واملنتجات الحالية واألنشطة والنظم املختلفة.
• استقاللية واستمرارية التقييم لإلجراءات والضوابط الرقابية ومستوى األداء.
• الحد من الخسائر التشغيلية ومعالجة األسباب الجذرية لحدوثها.
كام سعى البنك لتطبيق آلية لحوكمة مخاطر العمليات وذلك من خالل:
• إرشاف مجلس اإلدارة واإلدارة العليا.
• تشكيل لجنة إلدارة املخاطر ترشف عىل أعامل مخاطر العمليات.
• إستقاللية دور إدارة مخاطر العمليات.
• تحديد دقيق لألدوار واملسئوليات الخاصة مبختلف األطراف إلدارة مخاطر العمليات.
• تنفيذ املراجعة الداخلية لتقييم مستقل ألنشطة إدارة املخاطر وتقديم التقارير للجنة املراجعة.
ولتحقيق إسرتاتيجية البنك إلدارة مخاطر العمليات فقد اعتمدت إدارة مخاطر العمليات عىل عدة طرق تعمل عىل تحديد وقياس وتصحيح ومراقبة أنشطة البنك
املختلفة وذلك باتباع األساليب التالية:

التقييم الذاتي للمخاطر
طبق بنك البالد سياسة محكمة للتقييم الذايت للمخاطر وعنارص الرقابة لتحديد املخاطر التي تنشأ من منتجات وأنشطة وعمليات البنك .ويتبع عملية تحديد املخاطر
تقييم عنارص الرقابة فيام يتعلق بتصميم أو تطبيق هذه العنارص الالزمة لتخفيف املخاطر التي تم التعرف عليها .ويتم اختبار العنارص الرقابية بهدف التعرف عىل
فاعلية هذه العنارص يف التخفيف من مخاطر العمليات .ويتم مقارنة التقييم اإلجاميل للمخاطر وعنارص الرقابة مع معامالت وحدود تم تعريفها مسبقاً تتعلق مبستوى
وحدود املخاطر املقبوله لتحقيق العائد املستهدف .ويتبع ذلك إتخاذ اإلجراءات املناسبة التي تهدف اىل تعزيز البيئة الرقابية .كام تم االستمرار يف تنفيذ برامج تدريبية
ملوظفي البنك تهدف لزيادة الوعي مبخاطر العمليات وبالتايل زيادة فعالية العنارص الرقابية وتحديد الفجوات أينام ُوجدت.

حصر وتحليل بيانات خسائر العمليات
قاعدة بيانات خسائر العمليات وتقارير إدارة املراجعة الداخلية تكمل عملية التقييم الذايت للمخاطر وعنارص الرقابة وتساهم يف الوصول اىل نتائج أفضل .حيث ميتلك
بنك البالد نظام إلدارة بيانات خسائر العمليات والذي ميكّن البنك من تجميع وتحليل األحداث املرتبطة بهذه الخسائر(خسائر فعلية أو خسائر ممكن حدوثها أو
أوشكت عىل الحدوث) ،ويتم تحديد املخاطر والفجوة الرقابية املسئولة عن األحداث املرتبطة بهذه الخسائر ومن ثم تقديم التوصيات الخاصة بتعزيز العنارص الرقابية
ذات الصلة بهدف معالجة املخاطر التي تم التعرف عليها والتصعيد للمستويات اإلدارية املناسبة بهدف التقليل من التأثريات املالية لهذه األحداث.

مؤشرات المخاطر الرئيسية
لدى بنك البالد منهج لتحديد وتجميع وتحليل مؤرشات املخاطر الرئيسية التي تحدد مستوى املخاطر بالنسبة لنشاط أو وظيفة معينة حيث يتم القياس والرقابة ملدى
كفاية إسرتاتيجيات إدارة املخاطر بالنسبة لهذا النشاط أو اإلدارة كام يتم التعرف عىل مواطن الضعف والعمل عىل معالجتها.
يرتبط بأساليب إدارة مخاطر العمليات نظام للتقارير الدورية يهدف إىل التعريف واإلحاطة لكل اإلدارات واألقسام مبخاطر العمليات املرتبطة بأنشطتها للحصول عىل
االستجابة املناسبة لتعزيز عنارص الرقابة الالزمة للتخفيف من هذه املخاطر .كام تهدف هذه التقارير الدورية إىل تدعيم عملية إتخاذ القرارات االستباقية املرتبطة
بأنشطة البنك من قبل اإلدارة العليا للبنك.

قطاع االلتزام
ميتلك بنك البالد رؤية واضحة يف التمسك بتطبيق قواعد وتعليامت الجهات اإلرشافية و التنظيمية ،وعليه تم تطبيق سياسات االلتزام بالبنك .وتخضع إدارة االلتزام
كام هو الحال لكل اإلدارات األخرى بالبنك لعملية تطوير دائم من حيث سياسات العمل واألنظمة اآللية املستخدمة  -حيث تقوم إدارة االلتزام بشكل دائم مبراجعة
السياسات ،اإلجراءات ،املنتجات ،الخدمات ،العقود ،النامذج ،واالتفاقيات لدى بنك البالد ومراجعة وتحديث سياسات جميع إدارات األعامل والدعم بالبنك للتأكد
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من أنها متوافقة مع التعليامت التنظيمية .وبعيدا عن توفري دليل االلتزام إلدارات العمل حول أمور العمل بشكل دوري ،فإن وظيفة االلتزام تم تعريفها عرب الشبكة
اإللكرتونية الداخلية للبنك للتوعية بأمور االلتزام ،وتعمل إدارة االلتزام مع إدارة التدريب بالبنك لتطوير دورات تدريب للموظفني وتعميق ثقافة االلتزام بني جميع
موظفي وأعضاء البنك .كام تكون جميع معامالت العمالء تحت مظلة نظام مراقبة مكافحة غسيل األموال ،ويتم بشكل دوري مراجعة ومراقبة تلك املعامالت إضافة
إىل تعقب املعامالت املشتبه بها والتحقيق فيها ورفع التقارير إىل مؤسسة النقد العريب السعودي وكذلك وحدة التحريات املالية السعودية(.)SA-FIU

قطاع المراجعة الداخلية
تنفيذ خطة املراجعة املعتمدة للسنوات الثالث  2014 – 2012من خالل تطبيق منهجية املراجعة املبنية عىل املخاطر والتي كانت نتاجاً ملرشوع تقييم املخاطر الشامل
للبنك الذي قام به قطاع املراجعة الداخلية مبشاركة لجنة املراجعة واإلدارة التنفيذية والذي قام قطاع املراجعة الداخلية بتحديثه خالل الربع األخري من العام .2011
وقد قام قطاع املراجعة الداخلية بإصدار تقارير شاملة لإلدارات والفروع واملراكز املشمولة يف خطة  2012التي تم تغطيتها ودراسة كافة املالحظات ومناقشتها مع
اإلدارات املعنية ووضع الحلول التصحيحية لها ومراجعتها مع لجنة املراجعة واإلدارة التنفيذية ومتابعتها بشكل مستمر .كام قام القطاع ببحث وإعداد تقارير املراجعة
عن الحاالت واملواضيع الطارئة املوجهة من مؤسسة النقد أو لجنة املراجعة بالبنك أو اإلدارة .وكذلك إجراء املراجعة الالزمة للتأكد من إمتام عمليات التصحيح املناسبة
وفق التوصيات الواردة يف التقارير.
وسعى قطاع املراجعة الداخلية الستقطاب الكفاءات املهنية للعمل ضمن فريق املراجعة الداخلية ،وكذلك تدريب الكوادر املوجودة لترسيع تحقيق املهام والوصول
إىل األهداف املطلوبة ضمن اإلطار الزمني املحدد يف خطة املراجعة الداخلية .كذلك سعى القطاع لتطوير إجراءات تنفيذ العمل باستخدام نظام آيل يقوم بتنظيم
وحفظ أعامل املراجعة الداخلية ،ويساعد يف وضع الخطط املستقبلية من خالل ما يقدمه من بيانات توضح سري األعامل واإلحصائيات لكافة املدخالت .كام سعى
قطاع املراجعة الداخلية من خالل وحدة تأكيد الجودة التابعة له لرفع مستوى جودة األداء وتطوير وسائل العمل وتحسني مخرجات أنشطة القطاع ،وأيضا تطوير
دليل املراجعة الداخلية ليشمل منهجية وأعامل املراجعة وكذلك الئحة املراجعة الداخلية باإلضافة إىل تحديث الوصف الوظيفي لوظائف القطاع .وكذلك املتابعة من
خالل إدارة مكافحة االحتيال لكافة حاالت االحتيال والغش واتخاذ اإلجراءات الالزمة للتعامل مع كل حالة عىل حدة وإجراء التحقيقات والتنسيق مع اإلدارات ذات
العالقة يف البنك والجهات الرسمية.

الهيئة الشرعية وقطاع الشرعية
إن من أهم القيم التي يعتز بها بنك البالد التزامه بأحكام الرشيعة اإلسالمية يف جميع تعامالته ،وبناء عليه فقد وضع البنك رؤيته ألن يكون األوسع شهرة بني مقدمي
الحلول املالية املعتمدة عىل أسس الرشيعة اإلسالمية .ومن هذا املنطلق تم تشكيل الهيئة الرشعية لبنك البالد ،وهي هيئة مستقلة ،وقد أوضحت الئحتها وأهدافها
ومهامها وصالحياتها ومسؤولياتها ،ويرتبط بها فنياً قطاع الرشعية ،ويعامل إدارياً ومالياً معاملة قطاعات البنك األخرى .وتتكون الهيئة من ستة أعضاء من ذوي الباع
الطويل يف العلم الرشعي والتخصص يف املعامالت املالية املعارصة ،ويتفرع عن الهيئة الرشعية لجنة تحضريية ،مكونة من أربعة من أعضاء الهيئة الرشعية ،ألجل دراسة
أفكار املنتجات وتحضري املوضوعات للهيئة الرشعية ،والبت يف املوضوعات املستعجلة.
ويعد قطاع الرشعية املسؤول عن تحقيق متطلبات الهيئة الرشعية يف البنك ،وينقسم القطاع إىل إدارتني :األوىل إدارة أمانة الهيئة الرشعية ،ويناط بها دور إعداد
البحوث والدراسات ،والتحضري ألعامل الهيئة الرشعية والتنسيق لها ،وتبليغ قراراتها وتوجيهاتها ،وباختصار فهي حلقة الوصل بني البنك والهيئة الرشعية ،والثانية هي
إدارة الرقابة الرشعية ،ودورها التأكد من أن كل عمل من أعامل البنك قد صدر بشأنه إجازة من الهيئة الرشعية ،ثم التأكد من أن التطبيق موافق ملا صدر عن الهيئة
الرشعية بشأنه ،وإعداد تقارير دورية ترفعها للهيئة الرشعية.

قطاع تقنية المعلومات
انطالقاً من أهمية الدور الذي يلعبه قطاع تقنية املعلومات يف تحقيق اسرتاتيجيات بنك البالد ،فقد واصل تحقيق األهداف الرئيسية خالل العام 2012م والتي شملت
إطالق العديد من األنظمة الخاصة باملنتجات والخدمات الجديدة وإتاحتها لخدمة عمالء البنك من خالل مختلف القنوات اإللكرتونية والفروع وكذلك تطوير وتحسني
العديد من الخدمات واألنظمة القامئة وتحديث البنية التحتية لتقنية املعلومات مبا يتوافق مع اسرتاتيجية القطاع .وقد كان من أهم االنجازات خالل هذا العام:
•
•
•

•

استبدال األنظمة الخاصة بإدارة أجهزة الرصاف اآليل وإصدار كافة البطاقات املرصفية بأحدث األنظمة التي تواكب آخر وأحدث التقنيات مام ساعد عىل تحسني
مستوى الخدمة املقدمة لعمالء البنك وس ّهل إمكانية الحصول عىل الكثري من الخدمات دون الحاجة إىل زيارة الفروع.
ترقية النظام املرصيف األسايس ( )Globusإىل اإلصدار .R11
تدشني نظام تداول األسهم الجديد والذي يتيح لعمالء رشكة البالد لالستثامر تداول األسهم يف السوق السعودي من خالل االنرتنت وأجهزة الهواتف الذكية.
باإلضافة لدعم نظام التداول للمحرتفني ( )TWSوالذي يزود املستثمرين بأدوات ومعلومات فعالة وهامة من أجل متابعة توجهات السوق وبالتايل ميكنهم من
اتخاذ القرارات اللحظية واملربحة لهم .كام أن هذا املرشوع يضمن استقاللية رشكة البالد لالستثامر عن بنك البالد بشكل تام مبا يتوافق مع متطلبات هيئة سوق
املال ،ويتيح التوسع مستقبالً ليشمل تداول األسهم يف األسواق العاملية.
إطالق نظام إدارة إجراءات العمل ( )BPMالذي يُس ّهل عمليات تشغيل وإدارة املنتجات .وقد تم من خالله إتاحة منتج "سياريت" إليجار السيارات مع الوعد
بالتملك وتحديث وتطوير منتج متويل األسهم الحايل ليخدم عمالء البنك بشكل أفضل وأرسع.
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•
•
•
•
•
•
•

•

تدشني خدمة "البالد نت" بشكلها الجديد والذي يواكب التطور العاملي يف مواقع الخدمات اإللكرتونية بإضافة طابع خاص لكل عميل عىل حسابه الشخيص،
واختيار صور خلفيات مميزة لزيادة األمان والثقة لدى عمالء البنك ،وشمل هذا التطوير التغري الكامل يف طريقة عرض الخدمات وامتام العمليات بصورة سهلة
وميرسة ،ودعم كامل لربامج التصفح املختلفة لتسهيل الوصول اىل خدمة البالد نت.
إطالق خدمة "البالد معك" بالتصميم الجديد الذي يعكس فكرة وطابع البنك يف تقديم أرقى الخدمات املرصفية من خالل أجهزة الهواتف الذكية.
إضافة خدمة التحقق من هوية املستخدم لحاميل بطاقات بنك البالد عند الرشاء من اإلنرتنت ( )Verified by Visaبدون أي تكلفة ،والتي تتيح لعمالء البنك
التسوق عرب اإلنرتنت بكل راحة وأمان.
إطالق نظام التقارير ( )Temenos Insightوالذي يتيح لجميع قطاعات األعامل بالبنك الحصول عىل مختلف التقارير املالية وتحليل البيانات بشكل رسيع
ومبارش.
وعىل صعيد املنتجات الجديدة فقد ساهم قطاع تقنية املعلومات يف إطالق العديد من املنتجات الجديدة من خالل إكامل األنظمة والتطبيقات الخاصة بها
ومنها منتج التمويل العقاري بصيغة اإلجارة ،نظام تصفية املساهامت العقارية املتعرثة ،إصدار بطاقات فيزا انفينيت االئتامنية ،خدمات بطاقات مداد من خالل
الفروع والهاتف املرصيف ،خدمة الهاتف املرصيف للخدمات البنكية الخاصة ،وطلب املنتجات من خالل موقع البنك عىل اإلنرتنت.
عمل العديد من التحديثات للبنية التحية ملركز املعلومات شملت استبدال نظام التخزين األسايس ،وشاشات مراقبة ( )CCTVووحدة تكييف إضافية.
استحداث شبكة من األلياف البرصية وتطوير األجهزة يف مركزي املعلومات األسايس واالحتياطي إلتاحة نقل املعلومات برسعات عالية بني مختلف األنظمة،
واستبدال أجهزة الشبكة الخاصة بربط أجهزة الرصاف اآليل بأجهزة جديدة ذات مواصفات عالية .كام تم ترقية األنظمة الخاصة باالتصاالت املدمجة والفاكس
اإللكرتوين ،وتوفري شبكة محلية السلكية يف مبنى اإلدارة العامة تتيح ربط تحويلة الهواتف الداخلية والربيد اإللكرتوين للموظفني بأجهزة الهواتف الذكية ،كام
تتيح لزوار إدارة البنك االتصال باإلنرتنت من خالل أجهزتهم املحمولة.
االنتهاء من استبدال جميع أجهزة الحاسب اآليل واملحمول عىل مستوى البنك بأجهزة حديثة تعمل باإلصدار الجديد لنظام الويندوز ( ،)Windows 7إضافة
لالنتهاء كذلك من مرشوع تأجري الطابعات وملحقاتها وتركيب الطابعات متعددة األغراض ( )MFPيف فروع البالد وإنجاز.

وقد روعي يف كل ما سبق من اإلنجازات التحقق من عمل االختبارات الفنية الالزمة املطابقة ألعىل معايري الجودة ،استخدم فيها أنظمة فنية خاصة تتيح إجراء مثل
هذه االختبارات بطريقة آلية واالنتهاء منها يف مدة زمنية أقل .وسوف يواصل قطاع تقنية املعلومات السعي من أجل التفوق يف عام 2013م متاشياً مع اسرتاتيجيته،
والسري بخطى ثابتة لتلبية الطلبات املتزايدة واملتنوعة من أجل دعم موقف البنك كواحد من أكرب الصانعني يف اململكة.

قطاع الموارد البشرية
انطالقاً من أهمية املوارد البرشية ،فقد واصل قطاع املوارد البرشية اهتاممه بكل ما من شأنه توفري أفضل السبل واملامرسات ليكون بنك البــالد الخيار األفضل
للموظفني .وسعياً من قطاع املوارد البرشية يف تطبيق هذا التوجه ،فان القطاع يسعى جاهدا ً ليكون الرشيك االسرتاتيجي لجميع قطاعات األعامل ،وذلك لتحقيق
األهداف االسرتاتيجية للبنك .ويأيت ذلك من خالل الرتكيز بشكل أسايس عىل استقطاب الكوادر الوطنية املؤهلة واملحافظة عليها انطالقاً من رسالة البنك نحو توفري فرص
العمل املالمئة للسعوديني .ويسعى القطاع بشكل مستمر اىل توفري بيئة عمل داعمة ومحفزة متكن موظفي البنك من العمل مبهنية عالية تساهم يف تحقيق أهداف
البنك ،حيث يقوم قطاع املوارد البرشية بإيجاد فرص التدريب والتطوير لبناء املهارات والقدرات سواء للكوادر املؤهلة من ذوي الخربات باإلضافة اىل حديثي التخرج
من الجامعات واملعاهد املتخصصة املحلية والدولية .هذا باإلضافة اىل الجهود املستمرة يف سبيل تطوير برامج الحوافز واملزايا لتشمل جميع موظفي البنك وتتيح لهم
إجراءات ميرسة وبرامج منافسة وفق سياسات البنك للمحافظة عىل املتميزين من موظفيه .ويحرص القطاع عىل توفري الدعم الكامل ملوظفي البنك وتقديم أفضل
الخدمات لهم وتحفيزهم بالشكل الذي يعود بالفائدة عىل البنك واملوظف معاً.
لكون العنرص البرشي يقف خلف النجاح والبناء للمستقبل ،فقد تم بعون الله وتوفيقه تخريج دفعة من املشاركني يف برنامج بنك البالد للجامعيني .وهذه الدفعة
ضمت نخبة من حملة البكالوريوس واملاجستري من الجامعات املحلية والعاملية الذين تم تدريبهم عىل أحدث ما وصلت إليه املهنية املرصفية وقياس املخاطر وتم
إلحاقهم للعمل تحت إرشاف موظفني ذوي خربة مرصفية عالية لضامن إستمرار التطوير ونقل الخربات .كام تم بحمد الله خالل العام املايض بدء برنامج الجامعيني
والذي سيتم اإلستفادة من مخرجاته خالل عام  2013وما بعدها .وتأيت هذه الربامج إميانا من البنك وقناعة منه بأهمية إعداد أجيال مرصفية محرتفة تساهم يف تطوير
العمل املرصيف وخدمة العمالء مبا يحوز عىل رضاهم.

قطاع العمليات
يعترب قطاع العمليات عنرص مساندة لنجاح قطاع االعامل ولقد استفادة العمليات التغيري الرسيع يف تقنية املعلومات وتفعيلها لتقديم الخدمة وتلبية متطلبات االعامل
حيث كان لنا يف العمليات الدور الكبري يف تويل إدارة وتنفيذ الكثري من طلبات التغري عىل األنظمة مبا يخدم العمالء ويقلل من الدورة املستندية لعمليات الفروع أخذين
يف االعتبار النواحي التنظيمية وإدارة املخاطر والسيطرة عليها وتخفيض املصاريف التشغيلية .حيث تقوم إدارة العمليات باستقبال ملفات العالقة واملستندات املرصفية
من فروع النب وفروع إنجاز ومراجعتها حسب األنظمة والقوانني السارية واملنظمة للعمل املرصيف وتم إنشاء مستودع لحفظ مستندات البنك بتنظيم أرشفتها لسهولة
الرجوع اليها وجاري العمل عىل وضع نظام حفظ اىل بعد تصوير كافه املستندات وإتاحة القدرة لصاحب العالقة االطالع عىل املستندات بكل يرس وسهوله وتم خالل
العام إنشاء مركز نقد ومقاصه يف منطقة مكة املكرمة وجاري العمل عىل إنشاء مركز نقد ومقاصه يف منطقة املدينة املنورة لخدمة الفروع وخدمة أجهزة الرصف االيل.
ولقد تم خالل العام  2012إنشاء مركز لتمويل التجارة يف املنطقة الغربية لخدمة قطاع الرشكات وتأهيله مبوظفني يتمتعون بخربات مميزة لتقديم افضل الخدمة
لعمالئنا من التجار والرشكات.
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قطاع الخدمات اإلدارية
يؤمن قطاع الخدمات اإلدارية جميع متطلبات البنك املتعلقة باملمتلكات من فروع وإدارات وملحقاتها مبا يخص أمور املشرتيات والعقود والهندسية واألمن والخدمات
والتي منها عىل سبيل املثال ال الحرص (طرح املناقصات وعمليات املشرتيات لجميع احتياجات ومتطلبات البنك  ،إبرام العقود بأنواعها ومايتبعها من إجراءات حكومية
ومراقبة الدفعات واملستخلصات املالية للمقاولني واملوردين  ،تنفيذ كافة املشاريع لفروع بنك البالد والرصافة "إنجاز" والرصافات اآللية بأنواعها عىل مستوى مناطق
اململكة املختلفة  ،تنفيذ األنظمة األمنية ومراقبة األمن والسالمة ،خدمات الصيانة والنظافة والضيافة والربيد الداخيل والخارجي مع خدمات تخزين الوثائق ومتابعة
إيصال الخدمات الحكومية) وكذلك املشاركة يف رفع املوازنات التقديرية ودراسة التكاليف اإلنشائية واإلدارية ملشاريع البنك ،كام يناط به مسئولية تقديم الدعم
واملساندة اإلدارية التي تحتاجها فروع وإدارات البنك.
وقد قام فريق قطاع الخدمات اإلدارية واملمتلكات بجميع إداراته وأقسامه خالل العام املنرصم 2012م بطرح وتنفيذ وتجهيز وتسليم عدد من مشاريع البنك (بالد ،
إنجاز ،رصافات آلية ،مشاريع أخرى) مبختلف مناطق اململكة عىل النحو التايل:

مشاريع فروع البالد
تم تنفيذ عدد ( )13فرع بالد يف 2012م افتتح منها عدد ( )6فروع جديدة عىل النحو التايل (الثقبة الخرب ،أبوعريش ،غرب الدمام ،الرصيفة مكة ،الدوحة الظهران،
الخفجي) .

مشاريع فروع الصرافة  -إنجاز
تم تنفيذ عدد ( )22فرع رصافة إنجاز يف 2012م افتتح منها عدد ( )18فرع جديد يف كل من (املربع بجدة  ، 221الصالحية بالرياض  ،169النعريية  ،324العوايل باملدينة
 ،206الرشفية بجدة  ،262الخرب الجنويب  ،322السيل بالرياض  ،171النسيم بالرياض  ،175قربان باملدينة  ،215جيزان  ،295الخليج بالرياض  ،177الحلقة املدينة ،205
الكوت باألحساء  ،330طريف  ،108النميص بأبها  ،292الجموم  ،263السويدي بالرياض  ، 180برتومني بجدة . )240

مشاريع تنفيذ الصرافات اآللية
-

تم تسليم عدد من مشاريع الرصافات اآللية يف مختلف مناطق اململكة و ذلك عىل النحو التايل :
عدد ( )35رصاف آيل سيار Drive Through
عدد ( )14رصاف آيل غرف Room Type
عدد ( )76رصاف آيل مستقل Lobby
عدد ( )31رصاف آيل نافذة خارجية بالفروع
تم تشغيل عدد  146جهاز رصاف آيل منها خالل عام 2012

قطاع القانونية
يقوم قطاع القانونية مبهام متخصصة تركز بشكل أسايس عىل توفري االستشارات والشؤون القانونية التي تدعم أعامل كافة إدارات وفروع البنك وفقاً لسياسته املعتمدة،
وتتمثل أهداف وأغراض اإلدارة يف الحامية واملحافظة عىل حقوق وأموال البنك والدفاع عنها واقتضائها من الغري ،وإبداء املشورة القانونية ،ومبارشة اإلجراءات القانونية
والقضائية القتضاء حقوقه قبل الغري والدفاع عن مصالحه فيام يُرفع ضده من دعاوى لجميع إدارات البنك وفروعه.

قطاع المالية
يركز قطاع املالية بشكل رئييس عىل ضامن توفري جميع التقارير املالية لإلدارة يف الوقت املناسب وبدقة لتمكني اإلدارة من اتخاذ قرارات اسرتاتيجية ألعامل البنك.
ولتحقيق هذه االهداف تم اتخاذ بعض االجراءات ألمتتة عمليات اعداد التقارير .وكذلك اتباع معايري مؤسسة النقد العريب السعودي واملعايري الدولية إلعداد التقارير.
ويضمن أيضا قطاع املالية أن جميع التقارير التي يتم إعدادها للجهات اإلرشافية املختلفة تكون عىل أساس الوقت املناسب وبعناية مهنية لتجنب أي إجراء جزايئ.
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قطاع التسويق والتواصل
يواصل قطاع التسويق والتواصل مساندة قطاعات االعامل والقطاعات املساندة األخرى مام تحتاجه إلظهار دورها وعكس احرتافية البنك لدى الجمهور واملتلقي وذلك
من خالل التواصل الداخيل والعالقات العامة .كام يواصل البنك دوره من خالل االبحاث والتسويق بدعم قطاعات االعامل باملعلومات واالحصاءات املساندة لتطبيق
اسرتاتيجية البنك .هذا إضافة إىل مهام قطاع التسويق والتواصل الرئيسة من خالل االستفادة من كافة سبل التواصل من خالل الوسائل التقليدية والرقمية لرتسيخ سمة
بنك البالد التجارية كمرصف اسالمي رائد وعرصي.

شركة البالد لالستثمار
تقدم رشكة البالد لالستثامر العديد من الخدمات و الحلول االستثامرية املبنية عىل أسس الرشيعة االسالمية ،كام تستثمر معرفتها الدقيقة وخربتها وصالتها املتميزة يف
السوق السعودية لخدمة عمالئها ومساعدتهم يف بلوغ أهدافهم االستثامرية .حيث أن الرشكة حاصلة عىل كافة الرتاخيص من هيئة السوق املالية مام يتيح لها القيام
بجميع األنشطة االستثامرية .وتشتمل خدمات الرشكة عىل املرصفية االستثامرية ،إدارة األصول ،الوساطة و إدارة األبحاث واملشورة.

المصرفية االستثمارية
تقدم إدارة املرصفية االستثامرية مجموعة فريدة من الخدمات املبنية عىل مبادئ الرشيعة اإلسالمية  ،حيث تعد االدارة رائدة يف تقديم خدمات متويل الرشكات من
خالل إدارة وتنفيذ االكتتابات العامة ،وطرح االكتتاب الخاص ،واكتتابات حقوق األولوية ،وعمليات االندماج واالستحواذ ،وتقدم منتجات مختلفة استنادا ً إىل احتياجات
العميل ،كام تقوم بإعداد التقييم املايل للرشكات ملساعدتها يف معرفة احتياجاتها املالية .ويتم ذلك من خالل فريق متخصص يتمتع بقدر عال من الخربة والكفاءة
املهنية .كام تتمتع الرشكة بعالقاتها املهنية الواسعة مع بيوت الخربة املالية والقانونية واملحاسبية والتي تستخدمها لخدمة عمالئها لتحقيق أهدافهم .وللرشكة قاعدة
بيانات عريضة تضم أغلب القطاعات الصناعية والعقارية والخدمية.

إدارة األصول
تقدم إدارة األصول خدمة إدارة الصناديق االستثامرية وإدارة املحافظ الخاصة ويتم ذلك عن طريق استخدام الخربات املتميزة وتحديد احتياجات العمالء وتحديد
الظروف االستثامرية إلقتناص أفضل الفرص لتقديم أداء رفيع املستوى يتناسب مع احتياجات العمالء .حيث تقدم إدارة االصول باقة متنوعة من خدمات إدارة
الصناديق والتي تتيح خيارات استثامرية ذات أصول متنوعة وتغطية كافة مستويات املخاطر من صناديق األسهم االستثامرية .باإلضافة إىل ذلك ،تقدم إدارة األصول
خدمات املحافظ الخاصة التي تساهم مبساعدة كبار املستثمرين من افراد ومؤسسات لتكوين محفظة تتناسب مع مستوى املخاطر املرغوبة وكذلك األهداف
االستثامرية مع أخذ الفرتة الزمنية يف الحسبان .تقدم هذه الخدمة اىل العمالء الذين يفضلون أن تكون محفظتهم االستثامرية مدارة من خالل مدراء محافظ محرتفني
وذلك مبساعدة متخصصني يف مجايل التحليل املايل والبحوث ويتم تصميم املحفظة االستثامرية بنا ًء عىل االحتياجات االستثامرية للعميل والعوائد املتوقعة واملخاطر
املناسبة له.

الوساطة
توفر خدمات الوساطة فرصة التداول يف سوق األسهم السعودي من خالل عدة قنوات تتسم بالفاعلية وسهولة االستخدام حيث تشتمل عىل خدمات التداول عن طريق
الهاتف من خالل االتصال املبارش مع الوحدة املركزية لتداول األسهم املحلية والتي يقوم من خاللها نخبة من الوسطاء ذوي الكفاءات املتميزة بتنفيذ األوامر مبارشة
يف السوق وتقديم أحدث األخبار واملستجدات يف سوق األسهم املحلية .باإلضافة اىل ذلك تقدم الرشكة خدمات التداول عن طريق االنرتنت مام يتيح لعمالئها سهولة
االطالع عىل األسعار وبيع ورشاء األسهم السعودية عن طريق املوقع االلكرتوين والتي تتميز بالرسعة وسهولة االستخدام وبأنها اقتصادية ومأمونة للغاية.

إدارة األبحاث والمشورة
تقوم إدارة األبحاث واملشورة بإصدار العديد من التقارير واألبحاث الدورية التي تساعد املستثمرين عىل فهم أوسع لتحركات السوق .من أبرزها (التقرير األسبوعي
عن سوق األسهم السعودية) والذي يصدر صباح السبت من كل أسبوع ،يعلق عىل تحركات األسبوع السابق ويعطي توقعات عن تحركات األسبوع القادم .كام تقدم
تقرير عن توقعات نتائج الرشكات قبل بدء موسم إعالن النتائج ،وبعد انتهاء فرتة إعالنات النتائج الربعية تقوم بإصدار تقرير تفصييل عن نتائج الرشكات املدرجة يف
السوق ،باإلضافة إىل تقديم دراسات وبحوث اقتصادية تتناول مجموعة من املواضيع املتعلقة باالقتصاد والتي يتم بحثها بشكل متعمق ،وتغطى هذه املجموعة من
التقارير أحدث التطورات يف االقتصاد املحيل.
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شركة البالد العقارية المحدودة
تم إنشاء رشكة البالد العقارية املحدودة (رشكة ذات مسئولية محدودة) بتاريخ  1427/3/26هـ املوافق  2006/4/24م وفقاً لنظام الرشكات الصادر باملرسوم املليك
رقم م  6 /وتاريخ  1385/3/22هـ وصدر لها السجل التجاري رقم  1010223341بتاريخ  1427/8/24هـ .

أغراض الشركة
رشاء وبيع وإفراغ ورهن العقارات وفكها وتأجريها ومسك وإدارة األصول املفرغة لصالح البنك وللغري.
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تقرير مجلس اإلدارة
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تقرير مجلس اإلدارة
31

تقرير مجلس اإلدارة
يرس مجلس اإلدارة أن يقدم ملساهمي بنك البالد التقرير السنوي عن أداء البنك وأنشطته الرئيسية للسنة املالية املنتهية يف  31ديسمرب .2012

النتائج التشغيلية
بلغ صايف دخل السنة  942مليون ريال سعودي بنمو بلغ  %185عن العام .2011
وترجع هذه الزيادة اىل تحقيق البنك دخل استثنايئ يقدر مببلغ  373مليون ريال سعودي نتج عن بيع البنك لقطعة أرض يف محافظة الدرعية يف الربع األول من
العام  2012وعند استبعاد هذا الدخل االستثنايئ يبلغ صايف دخل السنة التشغييل  569مليون ريال بنمو قدره  %72.4عن العام  ،2011وترجع هذه الزيادة اىل
منو دخل العمليات املرصفية بنسبة  %26.4لتبلغ  1,737مليون ريال سعودي مقارنة ب  1,374مليون ريال سعودي بنهاية العام  ،2011وذلك نتيجة لتحسن
العوائد من األنشطة الرئيسية املتضمنة محفظة التمويل واالستثامر  ،حيث بلغ النمو  %19.5مقارنة بالعام  2011لتبلغ  840مليون ريال سعودي .
و يف نفس السياق بلغ النمو يف صايف رسوم الخدمات املرصفية مقارنة بالعام  2011نسبة  %40.8لتبلغ  645مليون ريال سعودي.
وكذلك منت مكاسب تحويل العمالت األجنبية بنسبة  %23.8عن العام  2011لتبلغ  234مليون ريال سعودي.
ويف جانب مصاريف العمليات التشغيلية فقد ارتفعت بنسبة  %12مسجلة  1,168مليون ريال سعودي متضمنه  275مليون ريال سعودي مخصصات مجنبة لقاء
محفظة التمويل بارتفاع قدره  %9عن ما تم تجنيبه يف العام  2011وذلك لتدعيم املركز املايل للبنك ومقابل النمو يف محفظة التمويل.
كام تم يف العام  2012افتتاح  6فروع جديدة لبنك البالد ليبلغ عدد الفروع العاملة  88فرعاً ،وكذلك تم إضافة عدد  18مركزا ً للحواالت (إنجاز) ليبلغ عدد املراكز
 144مركزا ً بنهاية عام .2012
ويف مجال البنكية االلكرتونية تم تشغيل عدد  146جهازا ً للرصف االيل ليبلغ عدد االجهزة العاملة يف نهاية  2012عدد  728جهازا ً تغطي مناطق اململكة العربية
السعودية.
كام تم إضافة عدد  514نقطة بيع خالل العام  2012ليبلغ عدد نقاط البيع  1,751نقطة بيع بنهاية عام .2012

المركز المالي
بلغت موجودات البنك بنهاية عام  2012مبلغ  29,778مليون ريال سعودي ،وقد مثّل ذلك ارتفاعا بنسبة  %7.4عن العام املايض ،كذلك ارتفعت ودائع العمالء
بنهاية العام الحايل حيث بلغت  23,742مليون ريال سعودي ،مسجلة ارتفاعا مببلغ  704مليون ريال سعودي عن العام السابق بنسبة  .%3كام ارتفع صايف
محفظة التمويل بنهاية عام  2012اىل  18,256مليون ريال سعودي مقارنة بـ  13,780مليون ريال سعودي للعام السابق أي بارتفاع قدرة .%32.5

حقوق المساهمين
بلغت حقوق املساهمني بنهاية عام  2012مبلغ  4,371مليون ريال سعودي مقارنة مببلغ  3,416مليون ريال سعودي كام يف نهاية عام  ،2011وقد بلغ عدد األسهم
العادية املصدرة حوايل  300مليون سهم .بلغ معدل كفاية رأس املال بنهاية عام  2012نسبة  %18.52مقارنة بالحد األدىن املطلوب وهو .%8
هذا وقد حقق البنك عائدا عىل متوسط املوجودات بلغ  %3.3يف حني بلغ العائد عىل متوسط حقوق املساهمني  %24.2وبلغت ربحية السهم  3.14ريال للسهم
الواحد.
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مقارنات مالية

				
أ) فيام ييل تحليل ألهم بنود قامئة املركز املايل املوحدة:
صايف االستثامرات
صايف التمويل
إجاميل األصول
ودائع العمالء
إجاميل املطلوبات
إجاميل حقوق امللكية
				
ب) فيام ييل تحليل ألهم بنود قامئة الدخل املوحدة:
صايف الدخل من املوجودات االستثامرية والتمويلية
صايف رسوم الخدمات املرصفية
صايف مكاسب تحويل عمالت أجنبية
إجاميل دخل العمليات
مخصص االنخفاض يف قيمة االستثامرات واملوجودات املالية األخرى
مخصص خسائر التمويل
إجاميل مصاريف العمليات
مكاسب غري تشغيلية
صايف الدخل (الخسارة) للسنة

(مباليني الرياالت السعودية)
2012
1,537
18,256
29,778
23,742
25,407
4,371

2011
951
13,780
27,727
23,038
24,311
3,416

2010
1,611
12,290
21,117
16,932
18,014
3,103

2009
1٫534
11,014
17,411
13٫721
14,409
3,002

2008
1,883
8,276
16,052
10,971
12,839
3,213

(مباليني الرياالت السعودية)
2012
840
645
234
1,737
275
1,168
373
942

2011
703
458
189
1,374
252
1,044
330

2010
625
342
121
1,099
47
242
1,007
92

2009
548
280
74
909
61
302
1,157
()248

2008
578
230
78
888
65
20
763
125

المكاسب غير تشغيلية
قام البنك خالل السنة الفرتة ببيع قطعة األرض املدرجة ضمن بند املوجودات األخرى بقيمة دفرتية بلغت  280مليون ريال سعودي .وقام البنك باألستحواذ عىل
قطعة األرض يف عام  2007الستخدامه الخاص .وتم بيع قطعة األرض مببلغ قدره  653مليون ريال سعودي.
علام بأن البنك قد قام مبنح الرشكة املشرتية («الرشكة») متويل بيع آجل مببلغ  503مليون ريال سعودي الذي تم استخدامه بالكامل .بناءا عىل رشوط التمويل،
يتم تسديد التمويل عىل دفعتني يف فرباير  2013وأغسطس  .2013ونتيجة للبيع حقق البنك مكاسب غري تشغيلية مببلغ  373مليون ريال سعودي وتبلغ حصة
السهم من املكاسب غري تشغيلية  1.2ريال سعودي لكل سهم.
إن هذا التمويل منح بضامنات شخصية من مالك الرشكة املقرتضة باإلضافة إىل صك األرض الذي تم اإلحتفاظ به تحت اسم البنك حتى يتم تحصيل كامل مبلغ
التمويل.

النشاطات الرئيسية
ألغراض إدارية يتكون البنك من خمسة قطاعات أعامل مرصفية رئيسية كالتايل:
يشمل الخدمات واملنتجات املقدمة لألفراد كااليداعات ،متويل األفراد ،الحواالت ورصف العمالت األجنبية.
:
قطاع األفراد (التجزئة)
يشمل الخدمات واملنتجات املقدمة للرشكات واملؤسسات املالية كالودائع و التمويل و الخدمات التجارية للعمالء.
:
قطاع الرشكات
يشمل التعامل مع املؤسسات املالية األخرى وتقديم خدمات الخزينة لكافة القطاعات.
:
قطاع الخزينة
يشمل خدمات إدارة االستثامر و أنشطة إدارة األصول املرتبطة بخدمات التعامل و إدارة وترتيب و تقديم املشورة		
قطاع خدمات االستثامر والوساطة :
والحفظ لألوراق املالية.
				
وتشمل جميع وظائف قطاعات املساندة االخرى.
:
أخرى
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فيام ييل ملخص لجميع نشاطات البنك الرئيسية كام يف  31ديسمرب :2012
2012
إجاميل املوجودات
مصاريف رأساملية
إجاميل املطلوبات
صايف الدخل من املوجودات االستثامرية والتمويلية
رسوم ودخل العموالت ،صايف
إجاميل دخل العمليات
مخصص خسائر التمويل,صايف
إستهالك و إطفاء
إجاميل مصاريف العمليات
صايف الدخل التشغييل
مكاسب غري تشغيلية
صايف دخل السنة

قطاع األفراد
(التجزئة)

قطاع
الرشكات

9,780
36
16,498
344
657
1,001
83
75
733
268
268

11,573
7,320
445
54
499
192
12
370
129
129

(مباليني الرياالت السعودية)
قطاع خدمات
قطاع الخزينة اإلستثامر
والوساطة
1
7,568
2
86
494
51
63
74
63
125
1
33
32
30
93
30
93

أخرى

اإلجاميل

856
58
1,009
49
49
49
373
422

29,778
96
25,407
840
897
1,737
275
88
1,168
569
373
942

التحليل الجغرافي لإليرادات
تحليل إلجاميل اإليرادات حسب املناطق
إجاميل اإليرادات للعام 2012

		
الوسطى
996

الغربية
500

(مباليني الرياالت السعودية)
اإلجاميل
1,737

الرشقية
241

تتحقق معظم ايردات البنك بشكل رئييس من نشاطاته داخل اململكة العربية السعودية .وال يوجد للبنك أية فروع أو رشكات تابعة مؤسسة أو تعمل خارج
اململكة العربية السعودية.

الشركات التابعة
أسم الرشكة

تاريخ التأسيس

النشاط الرئييس

رشكة البالد لالستثامر  20نوفمرب  2007القيام بخدمات االستثامر وأنشطة إدارة األصول
املتمثلة يف التعامل والرتتيب واإلدارة وتقديم
املشورة وحفظ األوراق املالية
رشكة البالد العقارية  17سبتمرب  2006القيام بإجراءات التسجيل املتعلقة بالضامنات
العقارية التي يحصل عليها البنك من عمالئه
املحدودة

الدولة محل
مقر الرشكة الرئييس
التأسيس
اململكة العربية
الرياض ،اململكة
العربية السعودية السعودية
الرياض ،اململكة
العربية السعودية

اململكة العربية
السعودية

نسبة امللكية
%100
%100

الخطط المستقبلية
يستمر البنك بتقديم مجموعة واسعة من املنتجات والخدمات لتلبية احتياجات العمالء يف جميع قطاعات األعامل (األفراد ،والرشكات التجارية والرشكات
املتوسطة والصغرية) .إن اسرتاتيجية البنك تركز عىل استمرار التوسع وتطوير املنتجات ،والبنية التحتية ،والقنوات البديلة والحلول التقنية.
يتم متابعة خطة عمل البنك بدقة لضامن تحقيق األهداف املحددة وقد تعدل بناء عىل مستجدات األعامل أو أية عوامل مؤثرة أخرى تستدعي التعديل املطلوب.

إدارة المخاطر
يتعرض البنك من خالل أنشطته إىل مخاطر ،وهي جزء أسايس من طبيعة أعامل البنك ،وتتم مراقبة وإدارة هذه املخاطر من خالل مجموعه املخاطر بالبنك والتي
تتمثل يف مخاطر االئتامن ومخاطر السوق واملخاطر التشغيلية .وقد ورد وصف كامل لهذه املخاطر باإليضاحات املرفقة بالقوائم املالية املوحدة من  27إىل 31
باعتبارها جزا ً فاعالً لتقرير مجلس اإلدارة.
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المعايير المحاسبية المطبقة
يتبع البنك يف إعداد قوامئه املالية املوحدة معايري املحاسبة للمؤسسات املالية الصادرة عن مؤسسة النقد العريب السعودي واملعايري الدولية الخاصة بالتقارير
املالية .كام يعد البنك قوامئه املالية املوحدة لتتامىش مع نظام مراقبة البنوك ونظام الرشكات يف اململكة العربية السعودية .وال توجد هناك أي اختالفات جوهرية
عن معايري املحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبني القانونيني.

الئحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية
اعتمد مجلس إدارة البنك مجموعة شاملة من اللوائح الخاصة بحوكمة الرشكات تخضع ألحكام ورشوط النظام األسايس للبنك ،ونظام الرشكات السعودي ،ونظام
هيئة السوق املالية ولوائحه التنفيذية ،واألنظمة األخرى ذات العالقة .
وقد تم تطبيق جميع ما ورد يف الئحة حوكمة الرشكات فيام عدا:
املادة
املادة السادسة فقرة (ب) 2
املادة السادسة فقرة (د)

املادة الثانية عرشة فقرة (ط)

أسباب عدم التطبيق
نص املادة  /الفقرة
يف حال أن النظام األساس للرشكة يشري إىل استخدام طريقة التصويت تم تعديل فقرة التصويت يف النظام األسايس يف
الرتاكمي  ,هل تم استخدامه عند التصويت عىل اختيار أعضاء مجلس الجمعية العامة غري العادية
اإلدارة الحاليني يف الجمعية العامة التي تم انتخابهم فيها؟
يجب عىل املستثمرين من األشخاص ذوي الشخصية االعتبارية الذين ال ميلك البنك سلطة عىل هؤالء املساهمني ذوي
يترصفون بالنيابة عن غريهم – مثل صناديق االستثامر -اإلفصاح عن الصفة االعتبارية اللزامهم بافصاح سياساتهم
سياستهم يف التصويت وتصويتهم الفعيل يف التقرير السنوي و كذلك التصويتية واالستثامرية.
اإلفصاح عن كيفية التعامل مع أي تضارب جوهري للمصالح قد يؤثر
عىل مامرسة الحقوق األساسية الخاصة باستثامراتهم.
ال يجوز للشخص ذي الصفة االعتبارية – الذي يحق له بحسب نظام ال توجد شخصية اعتبارية مبجلس اإلدارة.
الرشكة تعيني ممثلني له يف مجلس اإلدارة – التصويت عىل اختيار
األعضاء اآلخرين يف مجلس اإلدارة.

مجلس اإلدارة
يتكون مجلس اإلدارة من أحد عرش عضوا ،تم انتخابهم يف اجتامع الجمعية العمومية العادية املنعقد بتاريخ 1431/04/25هـ ،املوافق 2010/04/10م ملدة ثالث
سنوات تبدأ اعتبارا ً من تاريخ 1431/05/03هـ املوافق 2010/04/17م وتنتهي بتاريخ 1434/06/06هـ املوافق 2013/04/16م.
وقد اجتمع مجلس اإلدارة خمس مرات خالل عام 2012م ،وفيام ييل سجل حضور هذه االجتامعات:
االسم
معايل األستاذ /مساعد بن محمد السناين
األستاذ /إبراهيم بن عبد الله السبيعي
الدكتور /إبراهيم بن عبد الرحمن الرباك
الدكتور /عبد الرحمن بن إبراهيم الحميد
املهندس /عيل بن عثامن الزيد
األستاذ /أديب بن عبد الله الزامل
األستاذ /عبدالرحمن بن محمد رمزي عداس
األستاذ /نارص بن محمد السبيعي
األستاذ /خالد بن عبدالعزيز املقرين
األستاذ /خالد بن عبدالرحمن الراجحي
األستاذ /محمد بن عبدالله القويز

2012/01/17م






X




X




تاريخ انعقاد االجتامع
2012/03/12م 2012/06/06م 2012/09/18م
























X

X













2012/12/18م
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األعضاء المشاركون في عضوية مجالس إدارات شركات مساهمة
م
1
2
3

4

اسم الرشكة
االسم
معايل األستاذ /مساعد بن محمد السناين الرشكة السعودية للفنادق واملناطق السياحية
األستاذ /إبراهيم بن عبدالله السبيعي رشكة جبل عمر للتطوير
رشكة مكة لإلنشاء والتطوير
الرشكة السعودية للفنادق واملناطق السياحية
األستاذ /نارص بن محمد السبيعي
رشكة محمد ابراهيم السبيعي واوالده (ماسك)
رشكة محمد وعبدالله السبيعي لالستثامر
رشكة مشاريع األرجان
رشكة بيوت األرجان
رشكة اكوان العقارية
رشكة الروبيان الوطنية
رشكة البالد لالستثامر
األستاذ /خالد بن عبدالعزيز املقرين
مجموعة املقرين القابضة
رشكة املكتبة للتسويق
رشكة االستثامر العائيل
رشكة التمويل العقاري

5

األستاذ /خالد بن عبدالرحمن الراجحي

6

األستاذ /أديب بن عبدالله الزامل

رشكة االسمنت السعودية
الرشكة السعودية املتحدة للتأمني التعاوين «والء»
رشكة تكوين املتطورة للصناعات
رشكة عبدالرحمن صالح الراجحي ورشكاه
املحدودة
مستشفى فخري والراجحي
مستشفى الرعاية الصحية (بروكري)
مدارس السالم األهلية
رشكة تنامي العربية املحدودة
رشكة الزامل لالستثامر الصناعي
رشكة كيامئيات امليثانول (كيامنول)
الرشكة السعودية العاملية للبرتوكيامويات
رشكة جدوى لالستثامر
رشكة مجموعة الزامل القابضة
الرشكة العربية السعودية لالستثامر

الصفة
رئيس مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة
رئيس مجلس اإلدارة
رئيس مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة
رئيس مجلس اإلدارة
رئيس مجلس اإلدارة
رئيس مجلس اإلدارة
رئيس مجلس اإلدارة
رئيس اللجنة
التأسيسية
عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة
رئيس تنفيذي
رئيس مجلس اإلدارة
رئيس مجلس اإلدارة
رئيس مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة
عضو لجنة املراجعة
عضو مجلس اإلدارة
العضو املنتدب
للشئون املالية
واإلستثامر
عضو مجلس اإلدارة
وعضو لجنة املخاطر

نوع الرشكة
مساهمة
مساهمة
مساهمة
مساهمة
ذات مسئولية محدودة
ذات مسئولية محدودة
مساهمة مقفلة
ذات مسئولية محدودة
مساهمة مقفلة
ذات مسئولية محدودة
ذات مسئولية محدودة
ذات مسئولية محدودة
مساهمة مقفلة
ذات مسئولية محدودة
مساهمة مقفلة
مساهمة
مساهمة
مساهمة
ذات مسئولية محدودة
ذات مسئولية محدودة
ذات مسئولية محدودة
خاصة
ذات مسئولية محدودة
مساهمة
مساهمة
مساهمة
مقفلة
عائلية
مقفلة
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7

8

الدكتور /عبدالرحمن بن ابراهيم الحميد الرشكة السعودية إلنتاج األنابيب الفخارية
رشكة الراجحي القابضة
رشكة محمد ابراهيم السبيعي واوالده(ماسك)
رشكة أتش أن يس
األستاذ /عبد الرحمن بن محمد رمزي رشكة مجموعة الرسيع التجارية الصناعية
عداس
رشكة سدكو كبيتال

رشكة أسواق البحر األحمر املحدودة
بنك كوانتام األستثامري (ديب)
رشكة كيبل النمو للتطوير املحدودة
رشكة ديار الخيال للتطوير العقاري املحدودة
صندوق املنارة املحدود (ديب)
رشكة عبدالعزيز الصغري القابضة
ستوسيد بنك (تونس)

9

املهندس /عيل بن عثامن الزيد

 10األستاذ /محمد بن عبدالله القويز

رشكة أركوما
رشكة أسمنت حائل
رشكة املعرفة العقارية
رشكة دراية املالية

عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة
رئيس مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة
/ولجنة املراجعة/
ولجنة الرتشيحات
واملكافآت
عضو مجلس اإلدارة/
رئيس لجنة املراجعة
ولجنة املخاطر
واأللتزام
عضو مجلس اإلدارة/
واللجنة التنفيذية
عضو مجلس اإلدارة
رئيس مجلس املديرين

مساهمة
مساهمة مقفلة
ذات مسئولية محدودة
ذات مسئولية محدودة
مساهمة

خاصة

خاصة

خاصة
مختلطة
مشاركة مع مستثمر اجنبي
عضو مجلس املديرين خاصة
عضو مجلس اإلدارة خاصة
عضو مجلس اإلدارة خاصة
عضو مجلس اإلدارة استثامر حكومي
مملوك لوزارة املالية
السعودية والحكومة
التونسية
عضو مجلس اإلدارة خاصة
عضو مجلس اإلدارة مساهمة
رئيس مجلس اإلدارة مساهمة مقفلة
مساهمة مقفلة
العضو املنتدب

وظائف أعضاء مجلس اإلدارة
االسم
معايل األستاذ /مساعد بن محمد السناين
األستاذ /إبراهيم بن عبدالله السبيعي
الدكتور /إبراهيم بن عبد الرحمن الرباك
الدكتور /عبد الرحمن بن إبراهيم الحميد
املهندس /عيل بن عثامن الزيد
األستاذ /أديب بن عبد الله الزامل
األستاذ /عبد الرحمن بن محمد رمزي عداس
األستاذ /نارص بن محمد السبيعي
األستاذ /خالد بن عبد العزيز املقرين
األستاذ /خالد بن عبد الرحمن الراجحي
األستاذ /محمد بن عبد الله القويز

املنصب
رئيس مجلس اإلدارة
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

الصفة
مستقل
غري تنفيذي
مستقل
مستقل
مستقل
مستقل
مستقل
غري تنفيذي
غري تنفيذي
غري تنفيذي
مستقل
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المالك الرئيسين
املالك الرئيسني للبنك هم الذين ميتلكون أكرث من  %5من األسهم ،كام ييل:
1
2
3
4
5

النسبة ()%
11.67
11.14
7.04
6.57
5.33

اسم املساهم
محمد ابراهيم محمد السبيعي
عبدالله ابراهيم محمد السبيعي
عبدالرحمن صالح عبدالعزيز الراجحي
عبدالرحمن عبدالعزيز صالح الراجحي
رشكة محمد ابراهيم السبيعي واوالده

أعضاء مجلس اإلدارة وزوجاتهم وأوالدهم القصر
رصيد أسهم أعضاء مجلس اإلدارة وزوجاتهم وأوالدهم القرص بنهاية ديسمرب  2012مقارنة بنهاية ديسمرب :2011
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ديسمرب 2012
25,065
32,435
40,566
1,000
1,000
7,500
2,000
899,115
419,342
11,544,854
4,160

اسم من تعود له املصلحة
معايل األستاذ /مساعد بن محمد السناين
األستاذ /إبراهيم بن عبدالله السبيعي و من يعول
الدكتور /إبراهيم بن عبد الرحمن الرباك
الدكتور /عبد الرحمن بن إبراهيم الحميد
املهندس /عيل بن عثامن الزيد
األستاذ /أديب بن عبد الله الزامل
األستاذ /عبد الرحمن بن محمد رمزي عداس
األستاذ /نارص بن محمد السبيعي و من يعول
األستاذ /خالد بن عبد العزيز املقرين
األستاذ /خالد بن عبد الرحمن الراجحي
األستاذ /محمد بن عبد الله القويز ومن يعول

ديسمرب 2011
25,065
17,635
40,566
1,000
1,000
7,500
2,000
507,490
479,342
9,100,000
2,160

صايف التغيري
14,800
391,625
()60,000
2,444,854
2,000

نسبة التغيري
%83.92
%77.17
()%12.52
%26.87
%92.59

رصيد أسهم كبار التنفيذيين وزوجاتهم واوالدهم القصر
رصيد أسهم كبار التنفيذيني وزوجاتهم واوالدهم القرص بنهاية ديسمرب  2012مقارنة بنهاية ديسمرب :2011
1
2

ديسمرب 2012
120
85
205

االسم
االستاذ  /خالد بن سليامن الجارس
االستاذ  /عبدالرحمن بن حمد الصغري
إجاميل عدد األسهم

ديسمرب 2011
120
85
205

صايف التغيري
-

نسبة التغيري
-

المكافآت والتعويضات
يقوم البنك بدفع مصاريف ومكافآت حضور الجلسات ألعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان ،كام يقوم بدفع رواتب ومكافآت وتعويضات لكبار التنفيذين حسب
العقود املربمة معهم .وفيام ييل تفاصيل املصاريف واملكافآت والرواتب املدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيني:
البيان
الرواتب والتعويضات
البدالت واملكافآت الدورية والسنوية
اإلجاميل

أعضاء مجلس اإلدارة غري التنفيذيني
3,729,000
3,729,000

سبعة من كبار التنفيذيني مبا فيهم الرئيس
التنفيذي واملدير املايل
13,348,705
4,675,100
18,023,805
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ترتيبات تنازل مع المساهمين أو أعضاء مجلس اإلدارة أوكبار التنفيذيين عن الرواتب أو
التعويضات أو األرباح
ال توجد أية ترتيبات أو اتفاقات مع أي من املساهمني أو أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيني بشأن التنازل عن أي رواتب أو مكافآت أو تعويضات أو أرباح.

مصالح في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت
ال توجد أية مصلحة يف فئة األسهم ذات األحقية يف التصويت تعود ألشخاص (عدا أعضاء مجلس اإلدارة امل ُصدر وكبار التنفيذيني وأزواجهم وأوالدهم القرص) ابلغوا
املصدر بتلك الحقوق.

التزامات البنك ،أدوات دين ،أدوات دين قابلة للتحويل ،أدوات دين قابلة لالسترداد وحقوق خيار
ال يوجد عىل البنك و رشكاته التابعة أية قروض قامئة ،أدوات دين أو أدوات دين قابلة للتحويل ومل يصدر أية أدوات دين خالل العام  .2012مل يقم البنك باسرتداد
أو رشاء أو إلغاء أية أدوات دين ،ديون قابلة للتحويل أو أدوات دين قابلة لالسرتداد ،حقوق خيار وغريها خالل العام .2012

لجان المجلس
قام مجلس اإلدارة بتكوين عدد من اللجان يف البنك ،ولكل من هذه اللجان مهام ومسؤوليات محددة .وتضم يف عضويتها بعض أعضاء املجلس وذوي االختصاص
ومن جهات خارجية من املشهود لهم يف مجال تخصصهم .وفيام ييل موجز عن أهم هذه اللجان:

اللجنة التنفيذية
تشمل مسؤوليات هذه اللجنة تطبيق سياسات البنك ،ومراقبة األداء ،وإدارة املخاطر ،وكفاءة إدارة أعامل البنك.وقد عقدت اللجنة التنفيذية  12اجتامعاً خالل
عام  2012م.
تتكون الدورة الحالية للجنة التنفيذية من ستة أعضاء وهم:
أعضاء الدورة الحالية للجنة
الدكتور /عبدالرحمن بن إبراهيم الحميد
األستاذ  /نارص بن محمد السبيعي
األستاذ  /خالد بن عبدالعزيز املقرين
األستاذ  /خالد بن عبدالرحمن الراجحي
األستاذ/عبدالرحمن بن محمد رمزي عداس
االستاذ /خالد بن سليامن الجارس

الصفة
الرئيس
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

لجنة المراجعة
تتمثل مسؤولية لجنة املراجعة يف اإلرشاف عىل قطاع املراجعة الداخلية والذي يتضمن التأكد من إجراءات املراجعة ،تقارير املراجعة ،اإلجراءات التصحيحية،
ترشيح املراجعني الخارجيني للبنك وتحديد أتعابهم والرفع بها ملجلس اإلدارة متهيدا ً لعرضها عىل الجمعية العامة للموافقة ،اإلرشاف عىل نشاطات املراجعني
الخارجيني وكذلك مراجعة مالحظاتهم عىل القوائم املالية ،ومناقشة وإقرار القوائم املالية املرحلية والسنوية ،ومراجعة السياسات املحاسبية املتبعة من قبل البنك.
وقد عقدت لجنة املراجعة ( )11اجتامعاً خالل عام 2012م.
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تتكون الدورة الحالية للجنة املراجعة من أربعة أعضاء ،عضو من أعضاء مجلس إدارة البنك وثالثة أعضاء مستقلني خارجيني من ذوي االختصاص .وهم:
أعضاء الدورة الحالية للجنة
الدكتور  /إبراهيم بن عبد الرحمن الرباك
الدكتور  /أحمد بن عبدالله املغامس
األستاذ  /يوسف بن أحمد البورشيد
األستاذ /سليامن بن نارص الهتالن

الصفة
الرئيس
عضو مستقل
عضو مستقل
عضو مستقل

لجنة الترشيحات والمكافآت
من مهام هذه اللجنة التوصية ملجلس اإلدارة بالرتشيح لعضوية املجلس واملراجعة السنوية لالحتياجات املطلوبة من املهارات املناسبة لعضوية مجلس اإلدارة،
ومراجعة هيكل وتشكيل مجلس اإلدارة من حني آلخر ،ورفع التوصيات بشأن نقاط القوة و الضعف ألعضاء املجلس و إعطاء االقرتاحات لهم ،والتحقق من
انعقاد االجتامعات العادية ملجلس اإلدارة بصورة منتظمة ،والتأكد بشكل سنوي من استقاللية األعضاء املستقلني ،والتأكد من عدم وجود مصالح متعارضة،
وتحديد سياسة املكافآت والحوافز ألعضاء املجلس و اإلدارة التنفيذية ،و متابعة األمور املتعلقة باملوارد البرشية ،ورفع التوصيات ملجلس اإلدارة .وقد عقدت لجنة
الرتشيحات و املكافآت  4اجتامعات خالل عام 2012م.
تتكون الدورة الحالية للجنة الرتشيحات واملكافآت من خمسة أعضاء ،أربعة أعضاء من مجلس اإلدارة وعضو من خارجه .وهم:
أعضاء الدورة الحالية للجنة
األستاذ/عبدالرحمن بن محمد رمزي عداس
األستاذ  /نارص بن محمد السبيعي
األستاذ /خالد بن عبدالعزيز املقرين
األستاذ /محمد بن عبدالله القويز
األستاذ  /خالد بن صالح الهذال

الصفة
الرئيس
عضو
عضو
عضو
عضو مستقل

نظام الرقابة الداخلية
تم اعتامد نظام الرقابة الداخلية للبنك من قبل مجلس اإلدارة ،وإن إدارة البنك مسئولة عن تطبيق هذا النظام لضامن الفاعلية وذلك عن طريق الرقابة و املتابعة
املبارشة.
يضمن نظام الرقابة الداخيل تطبيق جميع األنظمة ذات العالقة لتاليف األخطار الرئيسية والتي تشمل االئتامن ،السيولة ،املخاطر التشغيلية ،مخالفة األنظمة أو
الترشيعات ،النشاطات الغري مرصحة وعمليات االحتيال .باإلضافة إىل املراجعة الدورية من قبل القطاعات املختصة ،وتتم تغطية التعرض لهذه األخطار من قبل
لجان إدارية مختلفة تم تشكيلها ملتابعة نظام الرقابة الداخيل.
تتمثل وظائف مخاطر العمليات و االلتزام يف مراقبة بيئة التحكم خالل تلك املراجعات بالتعاون مع بعضهم البعض .وإن من وظائف املراجعة الداخلية تقديم
تقييم لنظام الرقابة الداخلية بشكل مستقل و فعال .يتم تحقيق هذا الهدف عن طريق إتباع خطة مراجعة مبنية عىل املخاطر واملعتمدة من قبل لجنة املراجعة.
وتقوم إدارة مكافحة االحتيال والتحقيق يف قطاع املراجعة الداخلية بالتحقيق يف أي حالة احتيال يتم اكتشافها يف البنك و اتخاذ اإلجراءات الالزمة للتعامل معها.
كام تقوم هذه اإلدارة بتقديم برامج توعية ملوظفي البنك فيام يتعلق مبكافحة االحتيال والتحقيق ،ونتيجة لنظام الرقابة الداخيل فإنه ال توجد مالحظات جوهرية
من االدارات الرقابية.

االلتزام الشرعي
منذ بداية تأسيس بنك البالد أخذ عىل نفسه االلتزام بأحكام الرشيعة اإلسالمية ،ومصداقاً لذلك فقد وافق عىل ميثاق الهيئة الرشعية والذي ينص عىل استقالليتها
عن جميع إدارات البنك ،وأبرز ما يف هذه الالئحة ما يأيت:
ال يطبق البنك أي منتج أو عقد أو اتفاقية إال بعد عرضه عىل الهيئة الرشعية ،وموافقتها عليه.
.1
قرارات الهيئة الرشعية ملزمة.
.2
تشارك الهيئة الرشعية وقطاع الرشعية يف عملية تطوير املنتجات مبا يتفق مع القواعد الرشعية.
.3
تسهم الهيئة الرشعية وقطاع الرشعية يف نرش الوعي باملرصفية اإلسالمية يف البنك.
.4
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الهيئة الشرعية
تتكون الهيئة الرشعية من ستة أعضاء من أهل العلم والتخصص يف املعامالت املالية املعارصة ،وهم:
(رئيسا للهيئة)
.1
صاحب الفضيلة واملعايل الشيخ عبدالله بن سليامن بن منيع ً
صاحب الفضيلة واملعايل الشيخ أ.د .عبدالله بن محمد املطلق (نائبًا)
.2
فضيلة الشيخ أ.د .عبد الله بن موىس العامر (عض ًوا)
.3
فضيلة الشيخ د .عبد العزيز بن فوزان الفوزان (عض ًوا)
.4
فضيلة الشيخ د .يوسف بن عبدالله الشبييل (عض ًوا)
.5
فضيلة الشيخ د .محمد بن سعود العصيمي (عض ًوا)
.6

اللجنة التحضيرية
ينبثق من الهيئة الرشعية اللجنة التحضريية وتتكون من أربعة أعضاء من الهيئة الرشعية ولها مهام عدة من أبرزها:
دراسة املوضوعات الواردة للهيئة واستكامل النظر فيام متت دراسته من املوضوعات متهيدا ً لعرضها عىل الهيئة الرشعية.
.1
دراسة االستفسارات الرشعية الواردة من موظفي البنك وعمالئه والتوجيه بشأنها.
.2
دراسة األفكار املبدئية للمنتجات والتوجيه بشأنها.
.3
وقد عقد خالل عام  2012سبعة اجتامعات للهيئة الرشعية ،وأربعة وعرشون اجتامعا للجنة التحضريية.

إدارة أمانة الهيئة الشرعية
تقوم إدارة أمانة الهيئة الرشعية بتحضري املوضوعات الواردة للهيئة الرشعية ،وإعداد البحوث والدراسات الالزمة لذلك ،وتشكل إدارة أمانة الهيئة الرشعية حلقة
الوصل بني الهيئة الرشعية وإدارات البنك ،كام تعمل عىل نرش الوعي باملرصفية اإلسالمية يف البنك.

إدارة الرقابة الشرعية
تعمل إدارة الرقابة الرشعية عىل التحقق من التزام البنك بقرارات الهيئة الرشعية من خالل تنفيذ زيارات رقابية ميدانية للتدقيق عىل جميع منتجات البنك
بشكل دوري.
وتعتمد الرقابة يف التدقيق عىل املنتجات بأخذ عينات عشوائية من وثائق ومستندات املنتجات ونتائج أعامل اإلدارات ،مبا يعطيها درجة معقولة من القناعة
بالتزام البنك بقرارات وضوابط الهيئة الرشعية.
كام تقوم إدارة الرقابة الرشعية بالرد عىل استفسارات العمالء ،وإيضاح اآللية الرشعية التي تنفذ بها منتجات البنك ،وكذلك تقوم إدارة الرقابة بالعمل عىل حل
شكاوى العمالء التي تصلها ،والتواصل مع إدارات البنك لتحقيق ذلك.

وسائل اإلتصال مع المساهمين
يعترب مجلس إدارة البنك الشفافية من املبادئ الهامة للبنك التي يعمل عىل تطبيقها ،وهي من مبادئ حوكمة الرشكات التي تعمل عىل ضامن التعامل العادل
لعموم املساهمني وتحديد مسؤولية مجلس اإلدارة تجاه البنك ومساهميه .ويتّبع البنك معايري وإرشادات مؤسسة النقد العريب السعودي وهيئة السوق املالية
وتوصيات لجنة بازل حول حوكمة الرشكات .ويقوم البنك بتقديم معلومات شاملة عن كافة أنشطته وأعامله ضمن التقرير السنوي والقوائم املالية املوجزة
املنشورة يف الصحف املحلية ،وعىل موقع تداول وموقع البنك اإللكرتوين ( )www.bankalbilad.comالذي يحتوي عىل معلومات وأخبار إضافية عن البنك.
وكذلك يويل البنك أهمية لالستفسارات الواردة من قبل مساهميه والرد عليها ،وكذلك يشجع مساهمي البنك لحضور اجتامعات الجمعية العمومية السنوية
التي تناقش أعامل البنك.
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المدفوعات النظامية المستحقة
(ماليني الرياالت السعودية)

									

2012
25
3.7

الزكاة الرشعية
املؤسسة العامة للتأمينات االجتامعية

2011
10
3.3

الزكاة
تلقى البنك الربط الزكوي املقدم من قبل مصلحة الزكاة والدخل لألعوام السابقة من  2006إىل  .2008وقد نتج عن الربط مطالبات اضافية للزكاة مببلغ  62مليون ريال
سعودي  60 ،مليون ريال سعودي و 55مليون ريال سعودي لألعوام  2007 ،2006و  2008عىل التوايل .وترجع هذه الفروقات بشكل أسايس إىل عدم اضافة محفظة التمويل
واملوجودات املالية للوعاء الزكوي وبعض املرصوفات عند احتساب البنك للوعاء الزكاة.
قام البنك باالعرتاض لدى اللجنة االبتدائية لدى مصلحة الزكاة والدخل عن جميع الربوط املستلمة للسنوات السابقة املشار إليها أعاله .وقد أيدت اللجنة االبتدائية ربط مصلحة
الزكاة والدخل للعام  2006وعليه إستأنف البنك لدى اللجنة االستئنافية ضد هذا القرار.
من ناحية أخرى ،قام البنك بعد اخذ املشوره باالعرتاض عىل التقييم من قبل مصلحة الزكاة والدخل .وقام البنك مع قطاع البنوك برفع هذه القضية إىل مؤسسة النقد العريب
السعودي للوصول إىل حل مناسب .بناء عىل ذلك مل يقم البنك بتسجيل مطالبات الزكاة اإلضافية املشار اليها أعاله من قبل مصلحة الزكاة والدخل لألعوام 2006و 2007و2008
يف القوائم املالية املوحدة.
بلغت الزكاة املستحقة عىل املساهمني عن السنة املنتهية يف  31ديسمرب  2012مبلغ وقدره  25مليون ريال سعودي ( 10 : 2011مليون ريال سعودي) ،سيتم دفعها من قبل
البنك بالنيابة عن املساهمني وسيتم استقطاعها من أية أرباح موزعة الحقاً.
وفيام يخص الزكاة لألعوام 2009و  2010و  2011فقد تم احتسابها بنفس طريقة السنوات السابقة.

العقوبات المفروضة على البنك وشركاته التابعة من قبل الجهات اإلشرافية
ال توجد غرامات ذات أثر جوهري فرضت عىل البنك خالل العام  2012و معظم ما فرض عىل البنك هي جزاءات ألعامل تشغيلية و قد متت معالجتها.
فيام ييل بيان بالغرامات التي فرضت عىل البنك من الجهات االرشافية:
الجهة اإلرشافيه
مؤسسة النقد العريب السعودي
هيئة السوق املالية
وزارة الشئون البلدية و القروية

عدد الغرامات
11
5
168

مجموع الغرامات
679,642
170,000
838,100

توزيع األرباح
توزع أرباح البنك السنوية الصافية التي يحددها بعد خصم كل املرصوفات العامة و التكاليف األخرى ،وتكوين االحتياطيات الالزمة ملواجهة الديون املشكوك فيها
وخسائر االستثامرات وااللتزامات الطارئة التي يرى مجلس اإلدارة رضورتها مبا يتفق و أحكام نظام مراقبة البنوك وتوجيهات مؤسسة النقد العريب السعودي عىل التايل:
 .1تحتسب املبالغ الالزمة لدفع الزكاة املقررة عىل املساهمني ،ويقوم البنك بدفع هذه املبالغ للجهات املختصة.
 .2يرحل ما ال يقل عن ( )%10عرشة باملائة من املتبقي من األرباح الصافية بعد خصم الزكاة لالحتياطي النظامي إىل أن يصبح االحتياطي املذكور مساوياً عىل
األقل لرأس املال املدفوع.
 .3يخصص من الباقي من األرباح بعد خصم االحتياطي النظامي والزكاة مبلغ ال يقل عن ( )%5خمسة باملائة من رأس املال املدفوع للتوزيع عىل املساهمني
طبقاً ملا يقرتحه مجلس اإلدارة وتقرره الجمعية العامة .وإذا كانت النسبة املتبقية من األرباح املستحقة للمساهمني ال تكفي لدفع هذه النسبة ،ال يجوز
للمساهمني املطالبة بدفعها يف السنة أو السنوات التالية ،وال يجوز للجمعية العامة أن تقرر توزيع نسبة من األرباح تزيد عام اقرتحه مجلس اإلدارة.
 .4يستخدم الباقي بعد تخصيص املبالغ املذكورة يف القنوات ( )3,2,1عىل النحو الذي يقرتحه مجلس اإلدارة وتقرره الجمعية العامة.
 فيام يخص البند الثاين من سياسية توزيع األرباح فإن البنك يقتطع  %25من األرباح الصافية وترحل إىل االحتياطي النظامي وذلك حسب ما تقتضيهاملادة رقم  13من نظام مراقبة البنوك يف اململكة العربية السعودية.
 فيام يخص البند الثالث أقرتح مجلس اإلدارة عدم توزيع أية أرباح نقدية عن العام  2012وأوىص للجمعية العامة غري العادية املزمع عقدها بتاريخ  9أبريل 2013بزيادة رأس املال من  3مليار ريال اىل  4مليارات ريال وذلك بتوزيع سهم لكل ثالثة أسهم ملساهمي البنك املسجلني كام بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية.
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التصنيف االئتماني
قام البنك بالتعاقد مع إحدى رشكات التصنيف االئتامين املعتمدة دولياً وبالتايل اتخذ خطوات جادة للحصول عىل تصنيف ائتامين وال زالت يف مراحل الدراسة
مع الرشكة املصنفة.

الموارد البشرية
بلغ عدد العاملني بالبنك ( 2,540ألفان وخمسامئة وأربعون موظفاً) بنهاية عام  ،2012مقارنة بـ ( 2,247ألفان ومئتان وسبعة وأربعون موظفاً) بنهاية عام  ،2011وبلغت نسبة
السعودة بنهاية عام  2012معدل  .%72كام قام بإعداد وتنفيذ دورات تدريبية متخصصة للموظفني الجدد من خريجي الجامعات واملعاهد اإلدارية ،ودورات تطويرية لعموم
موظفيه .ويويل البنك أهمية قصوى الختيار موظفيه من ذوي الكفاءة والخربة املرصفية ويتبع معايري احرتافية وأخالقية كام يف قواعد السلوك املهني للبنك .وبلغ عدد الفرص
التدريبية ملوظفي البنك  2,474فرصة تدريبية.

مكافأة نهاية الخدمة
يتم استحقاق املكافآت املدفوعة ملوظفني البنك بنهاية خدمتهم لتتوافق مع نظام العمل السعودي ويتم إدراجه ضمن املطلوبات االخرى باملركز املايل للبنك.

برنامج اسهم الموظفين
يقدم البنك للموظفني املؤهلني برنامج مكافآت عىل أساس أسهم واملعتمدة من قبل مؤسسة النقد العريب السعودي وهيئة السوق املالية .وتقاس تكلفة هذا الربنامج بالقيمة
العادلة بتاريخ املنح .يتم االعرتاف بتكلفة هذا الربنامج خالل الفرتة التي بها الوفاء برشط الخدمة وتنتهي يف التاريخ الذي يصبح املوظفني املعنيني مستحقني لالسهم بشكل تام
(تاريخ االستحقاق) .عند تاريخ اعداد التقارير ،تقوم اإلدارة مبراجعة التقديرات لعدد األسهم املتوقع منحها .يتم اإلعرتاف بتأثري هذه املراجعة للتقديرات األساسية ( إن وجدت)
يف قامئة الدخل املوحدة خالل فرتة املنح املتبقية ،مع التسوية املقابلة يف احتياطي أسهم املوظفني.
مبوجب نظام هذا الربنامج ،قامت املجموعة برشاء عدد معني من األسهم للربنامج أعاله .وفقا للخطة املعتمده من مؤسسة النقد العريب السعودي يجب الوفاء بااللتزام بشكل
أسايس بخطة املدفوعات عىل أساس أسهم واملحملة بالتكلفة فإن املجموعة ال تصبح املالك القانوين لها حيث تم تسليمها إىل رشكة استثامر مستقلة ( الويص) والتي تقوم
باالحتفاظ بها مع جميع الفوائد منها وليس لهذه األسهم حق يف التصويت .وعند االنتهاء من فرته املنح يتم نقل ملكية األسهم للموظفني املؤهلني مع جميع الفوائد مستحقة
سواء عىل شكل أرباح و حقوق ومكافآت وما إىل ذلك.

المميزات الهامة للبرنامج هي كما يلي
تاريخ املنح
تاريخ االستحقاق
عدد األسهم املعروضة بتاريخ املنح
سعر السهم بتاريخ املنح (بالريال السعودي)
قيمة األسهم املمنوحة بتاريخ املنح (بآالف الرياالت السعودية )
فرتة املنح
رشط املنح
طريقة التسوية
حركة عدد األسهم هي كام ييل:
يف بداية العام
األسهم املمنوحة خالل العام
األسهم املصادرة
املستعمل
يف نهاية العام

2012
 12مايو 2012
 1يناير 2015
319,624
28.20
9,013
 3سنوات
إكامل فرتة الخدمة
أسهم

2011
 17ديسمرب 2011
 1يناير 2014
159,000
19.60
3,116
 3سنوات
إكامل فرتة الخدمة
أسهم

2012
159,000
319,624
41,100
437,524

2011
159,000
159,000

تم منح هذه األسهم برشط أسايس وهو إكامل فرتة الخدمة .وال يوجد رشط سوقي مرتبط بها.
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العقود مع األطراف ذات العالقة
يتعامل البنك خالل دورة أعامله العادية مع أطراف ذات عالقة ،وتخضع تلك املعامالت مع األطراف ذات العالقة للنسب املنصوص عليها يف نظام مراقبة البنوك
والتعليامت الصادرة عن مؤسسة النقد العريب السعودي .ومل يربم البنك أية عقود توجد أو كانت توجد فيها مصلحة جوهرية ألي من أعضاء مجلس اإلدارة أو
رئيس مجلس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي أو كبري املسؤولني املاليني أو ألي شخص ذي عالقة بأي منهم.
إن طبيعة وأرصدة تلك املعامالت للسنتني املنتهيتني يف  31ديسمرب هي كامييل:

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

بيع آجل
مشاركة
التعهدات وااللتزامات املحتملة
حسابات جارية
حساب البالد

2012
بآالف الرياالت السعودية
1,073,879
45,415
21,441
23,598
651

2011
بآالف الرياالت السعودية
1,601,817
34,663
67,965
20,726
1,583

إن كبار املساهمني هم املساهمون الذين ميتلكون نسبة  %5أو أكرث من رأس مال البنك املصدر.

ب  -أرصدة صناديق البنك اإلستثمارية
كان هناك أرصدة قامئة مع الصناديق اإلستثامرية للبنك كام هي يف 31ديسمرب:

ودائع العمالء

2012
بآالف الرياالت السعودية
7,286

2011
بآالف الرياالت السعودية
5,274

ج  -اإليرادات والمصاريف المتعلقة باألطراف ذات العالقة
فيام ييل تحليالً باإليرادات واملصاريف املتعلقة باملعامالت مع األطراف ذات العالقة واملدرجة يف قامئة الدخل املوحدة للسنتني املنتهيتني يف  31ديسمرب:

دخل التمويل
الدخل من التعهدات و االلتزامات املحتملة
أتعاب إدارية  -صناديق البالد اإلستثامرية
مكافآت وبدالت أعضاء مجلس اإلدارة
رواتب ومكافآت و بدالت أعضاء اإلدارة التنفيذية

2012
بآالف الرياالت السعودية
62,639
197
13,082
3,729
41,963

2011
بآالف الرياالت السعودية
21,233
743
11,043
4,180
37,304

يقصد بأعضاء اإلدارة التنفيذية االشخاص الذين لهم السلطة واملسؤولية لتخطيط وتوجيه والتحكم يف أنشطة البنك ،سواء بشكل مبارش أو غري مبارش.
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مراجعو الحسابات الخارجيون:
يف اجتامع الجمعية العامة املنعقدة بتاريخ  25جامدى األول  1433املوافق  ،2012/04/17تم تعيني السادة /مكتب ابا الخري ديلويت ومكتب أرنست ويونغ
كمراجعي حسابات خارجيني للبنك حتى نهاية الربع األول يف  31مارس .2013

مسؤوليات أعضاء مجلس اإلدارة المتعلقة بالقوائم المالية
إن صالحيات ومسؤوليات أعضاء مجلس إدارة البنك ذات شقّني :قانوين وتعاقدي ،ويحكمها نظام الرشكات ،والنظام األسايس للبنك والئحة حوكمة الرشكات.
وباإلضافة إىل ما سبق ،فإن نظام مراقبة البنوك يحدد بشكل مبارش عالقة أعضاء مجلس اإلدارة بالبنك ،وطريقة سلوكهم ،ومسؤوليتهم تجاه التزام البنك مبتطلبات
النظام أو مخالفته .وإن مجلس إدارة البنك يؤكد للمساهمني واألطراف ذات العالقة ما ييل:
• أنه تم إعداد سجالت الحسابات بالشكل الصحيح.
• أن نظام الرقابة الداخلية أعد عىل أسس سليمة و تم تنفيذه بفعالية.
• أنه ال يوجد شك يذكر بشأن قدرة البنك عىل مواصلة نشاطه.
• قدم مراجعو حسابات البنك تقرير مراجعة غري متحفظ حول القوائم املالية املوحدة للبنك عن العام املايل الحايل.
ويف الختام يترشف مجلس اإلدارة برفع أسمى آيات الشكر والتقدير ملقام خادم الحرمني الرشيفني امللك عبدالله بن عبدالعزيز  -حفظه الله -وإىل صاحب السمو
املليك األمري سلامن بن عبدالعزيز ويل العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع  -حفظه الله – والشكر موصول لوزارة املالية ووزارة التجارة والصناعة
ومؤسسة النقد العريب السعودي وهيئة السوق املالية ،ملا يلقاه قطاع البنوك واملؤسسات املالية من عون ودعم وتشجيع.
كام يرس املجلس أن يعرب عن شكره وتقديره لكافة مساهمي البنك وعمالئه عىل دعمهم وثقتهم الغالية .كام يشكر موظفي البنك عىل جهدهم الدائب واملخلص
من أجل تطوير وتحسني األداء وتحقيق أغراض البنك وأهدافه املنشودة.
والله ويل التوفيق،،
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القوائم المالية الموحدة
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القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2012
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قائمة المركز المالي الموحدة
كما في  31ديسمبر  2012و 2011

إيضاحات
املوجودات
نقد وأرصدة لدى مؤسسة النقد العريب السعودي
أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى ،صايف
استثامرات ،صايف
متويل ،صايف
ممتلكات ومعدات ،صايف
موجودات أخرى
إجاميل املوجودات
املطلوبات وحقوق املساهمني
املطلوبات
أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى
ودائع العمالء
مطلوبات أخرى
إجاميل املطلوبات
حقوق املساهمني
رأس املال
برنامج أسهم املوظفني
إحتياطي نظامي
إحتياطيات أخرى
أرباح مبقاة
إجاميل حقوق املساهمني
إجاميل املطلوبات وحقوق املساهمني
تعترب اإليضاحات املرفقة من رقم  1اىل رقم  40جزءا ً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املوحدة.

4
5
6
7
8
9

10
11
12

13
38
14
( 6أ) و 15

2012
بآالف الرياالت
السعودية

2011
بآالف الرياالت
السعودية

2,932,369
6,575,466
1,537,260
18,255,676
336,225
140,505
29,777,501

5,834,702
6,454,366
951,458
13,779,746
328,436
378,461
27,727,169

570,830
23,741,624
1,094,231
25,406,685
3,000,000
()37,165
370,104
15,066
1,022,811
4,370,816
29,777,501

421,837
23,037,934
851,148
24,310,919
3,000,000
()41,097
134,653
6,236
316,458
3,416,250
27,727,169

القوائم المالية الموحدة
49

قائمة الدخل الموحدة
للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2012و 2011

إيضاحات
الدخل
الدخل من املوجودات اإلستثامرية والتمويلية
العائد عىل الودائع واملطلوبات املالية
صايف الدخل من املوجودات االستثامرية والتمويلية
19
رسوم ودخل العموالت ،صايف
مكاسب تحويل عمالت أجنبية ،صايف
20
الدخل من توزيعات االرباح
21
مكاسب استثامرات مقتناة لغري أغراض املتاجرة ،صايف
22
دخل العمليات األخرى
اجاميل دخل العمليات
املصاريف
23
رواتب ومزايا املوظفني
إيجارات ومصاريف املباين
8
استهالك واطفاء
مصاريف عمومية وإدارية أخرى
(7أ)
مخصص خسائر التمويل،صايف
إجاميل مصاريف العمليات
صايف دخل العمليات للسنة
24
مكاسب غري تشغيلية
صايف دخل السنة
25
ربح السهم األسايس واملخفض (بالريال السعودي)
								
تعترب اإليضاحات املرفقة من رقم  1اىل رقم  40جزءا ً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املوحدة.
17
18

2012
بآالف الرياالت
السعوديـــة

2011
بآالف الرياالت
السعوديـــة

860,553
()21,039
839,514
645,300
234,004
11,717
5,225
1,620
1,737,380

727,934
()24,948
702,986
458,296
189,436
10,884
7,396
4,510
1,373,508

517,357
133,983
88,020
154,163
275,220
1,168,743
568,637
373,167
941,804
3.14

448,977
111,276
88,689
142,699
252,242
1,043,883
329,625
329,625
1.10
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قائمة الدخل الشامل الموحدة
للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2012و 2011

إيضاح
صايف دخل السنة
بنود الدخل الشامل اآلخرى:
 موجودات مالية متاحة للبيعصايف التغري يف القيمة العادلة
صايف التحويالت إىل قامئة الدخل املوحدة
إجاميل الدخل الشامل للسنة

(6أ)

2012
بآالف الرياالت
السعودية
941,804

2011
بآالف الرياالت
السعودية
329,625

14,055
()5,225
950,634

()9,979
()7,396
312,250

تعترب اإليضاحات املرفقة من رقم  1اىل رقم  40جزءا ً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املوحدة.

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين الموحدة
للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2012و 2011

2012
الرصيد يف بداية السنة
إجاميل الدخل الشامل للسنة
برنامج أسهم املوظفني :أسهم محتجزة
املحول إىل االحتياطي النظامي
الرصيد يف نهاية السنة
2011
الرصيد يف بداية السنة
إجاميل الدخل الشامل للسنة
برنامج أسهم املوظفني :أسهم محتجزة
املحول إىل االحتياطي النظامي
الرصيد يف نهاية السنة

إيضاحات

38
14

38
14

رأس املال

بآالف الرياالت السعودية
برنامج أسهم اإلحتياطي إحتياطيات
أخرى
النظـامي
املوظفني

أرباح مبقاة

اإلجاملـــي

3,000,000
3,000,000

()41,097
3,932
()37,165

134,653
235,451
370,104

6,236
8,830
15,066

316,458
941,804
()235,451
1,022,811

3,416,250
950,634
3,932
4,370,816

3,000,000
3,000,000

()42,136
1,039
()41,097

52,246
82,407
134,653

23,611
()17,375
6,236

69,240
329,625
()82,407
316,458

3,102,961
312,250
1,039
3,416,250
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قائمة التدفقات النقدية الموحدة
للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2012و 2011
إيضاح
األنشطة التشغيلية:
صايف دخل السنة
التعديالت لتسوية صايف الدخل إىل صايف النقدية الناتجة من (املستخدمة يف) األنشطة
التشغيلية:
مكاسب إستثامرات لغري أغراض املتاجرة ،صايف
مكاسب من بيع ممتلكات و معدات ،صايف
استهالك واطفاء
مخصص خسائر التمويل ،صايف
مكاسب غري تشغيلية
الربح من العمليات قبل التغري يف املوجودات واملطلوبات التشغيلية
صايف (الزيادة)/النقص يف املوجودات التشغيلية :
وديعة نظامية لدى مؤسسة النقد العريب السعودي
أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى املستحقة بعد تسعني يوما من تاريخ
االقتناء
االستثامرات
متويل
موجودات أخرى
صايف الزيادة(/النقص) يف املطلوبات التشغيلية:
أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى
ودائع العمالء
مطلوبات أخرى
صايف التدفقات النقدية (املستخدمة يف) الناتجة من األنشطة التشغيلية
األنشطة االستثامرية:
رشاء االستثامرات لغري أغراض املتاجرة
املحصل من بيع إستثامرات مقتناة لغري أغراض املتاجرة
رشاء ممتلكات ومعدات
املحصل من بيع ممتلكات ومعدات
املحصل من بيع قطعة أرض
صايف التدفقات النقدية املستخدمة يف األنشطة االستثامرية
األنشطة التمويلية
أسهم لربنامج أسهم املوظفني ،صايف
صايف التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التمويلية
صايف (النقص) الزيادة يف النقدية وما يف حكمها
النقدية وما يف حكمها يف بداية السنة
النقدية وما يف حكمها يف نهاية السنة
الدخل املحصل من املوجودات املالية واالستثامرية
العائد املدفوع عىل الودائع واملطلوبات املالية
معلومات إضافية غري نقدية:
صايف التغري يف احتياطي القيمة العادلة وصايف التحويالت إىل قامئة الدخل املوحدة
التمويل املقدم لبيع قطعة أرض

26
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2012
بآالف الرياالت
السعوديـــة

2011
بآالف الرياالت
السعوديـــة

941,804

329,625

()5,225
()1,356
88,020
275,220
()373,167
925,296

()7,396
()2,473
88,689
252,242
660,687

()363,461
()786,469

()190,350
()403,073

()500,168
()4,248,108
()41,919

700,486
()1,742,161
()34,096

148,993
703,690
243,083
()3,919,063

39,408
6,105,519
152,267
5,288,687

()264,751
193,172
()96,446
1,993
150,000
()16,032

()252,559
201,555
()83,635
10,873
()123,766

3,932
3,932
()3,931,163
9,007,824
5,076,661
586,299
13,977

1,039
1,039
5,165,960
3,841,864
9,007,824
703,695
31,196

8,830
503,042

()17,375
-
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 .1عـام

ج) العملة الوظيفية وعملة العرض

أ) التأسيس والعمل

يتم عرض هذه القوائم املالية املوحدة بالريال السعودي ،والذي يعترب
العملة الرئيسية للمجموعة .يتم تقريب البيانات املالية املعروضة ألقرب
ألف ريال سعودي ،مامل يذكر خالف ذلك.

تأسس بنك البالد (“البنك”) كرشكة مساهمة سعودية يف اململكة العربية
السعودية ،وتم الرتخيص بانشائه مبوجب املرسوم املليك رقم م 48/وتاريخ
 21رمضان 1425هـ (املوافق  4نوفمرب  ،)2004وفقاً لقرار مجلس الوزراء
رقم ( )258وتاريخ  18رمضان 1425هـ (املوافق  1نوفمرب .)2004
ويعمل البنك مبوجب السجل التجاري رقم ( )1010208295بتاريخ 10
ربيع األول 1426هـ (املوافق  19ابريل  )2005وعنوان املركز الرئييس للبنك
هو كام ييل:
بنك البالد
ص .ب 140
الرياض 11411
اململكة العربية السعودية
تشمل القوائم املالية املوحدة القوائم املالية للبنك و رشكاته التابعة وهي
رشكة البالد لإلستثامر و رشكة البالد العقارية و يشار إليهم مجتمعني بـ
“املجموعة” .تتمثل أغراض املجموعة يف مزاولة جميع األعامل املرصفية
والتمويلية واإلستثامرية من خالل منتجات وأدوات متنوعة متوافقة مع
الرشيعة اإلسالمية ولعقد التأسيس والنظام األسايس للبنك وألحكام نظام
مراقبة البنوك .ويقوم البنك بتقديـم هذه الخدمـات من خالل  88فرع
بنيك ( )82 :2011و  144مركز رصافة و حواالت ( )126 :2011يف اململكة
العربية السعودية.

ب) الهيئة الشرعية
أنشأ البنك هيئة رشعية (“الهيئة الرشعية”) لضامن توافق جميع أعامل
البنك مع أحكام الرشيعة اإلسالمية.

 . 2أسس اإلعداد
أ) بيان اإللتزام
تعد القوائم املالية املوحدة وفقاً ملعايري املحاسبة للمؤسسات املالية الصادرة
عن مؤسسة النقد العريب السعودي واملعايري الدولية الخاصة بالتقارير املالية.
كام يعد البنك قوامئه املالية املوحدة لتتامىش مع متطلبات نظام مراقبة
البنوك ونظام الرشكات يف اململكة العربية السعودية والنظام األسايس للبنك.

ب) أسس القياس
تعد القوائم املالية املوحدة وفقاً ملبدأ التكلفة التاريخية بإستثناء القياس
بالقيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية املحتفظ بها بالقيمة العادلة
من خالل قامئة الدخل و املوجودات املالية املتاحة للبيع.

د) األحكام والتقديرات واإلفتراضات 		
المحاسبية الجوهرية
ان اعداد القوائم املالية املوحدة وفقا للمعايري الدولية الخاصة بالتقارير
املالية يتطلب استخدام بعض التقديرات واالفرتاضات املحاسبية الهامة والتى
ميكن ان تؤثر عىل مبالغ املوجودات واملطلوبات املسجلة .كام ويتطلب ذلك
ان تقوم اإلدارة باستخدام تقديراتها حول عملية تطبيق السياسات املحاسبية
للبنك .يتم تقويم هذه التقديرات واالفرتاضات واألحكام بصورة مستمرة،
ويتم احتسابها استنادا إىل الخربات السابقة وبعض العوامل االخرى ،مبا يف
ذلك الحصول عىل استشارات مهنية وتوقعات لالحداث املستقبلية والتي
يعتقد انها معقولة ضمن ظروف محددة .تتكون البنود الهامة التي تستخدم
فيها اإلدارة التقديرات واالفرتاضات او تلك التي متارس فيها االحكام مام ييل:

 -1خسائر اإلنخفاض في الموجودات		
التمويلية
يقوم البنك مبراجعة محفظة التمويل بهدف تقييم االنخفاضات املحددة
واإلجاملية كل ربع سنة عىل األقل .وحتى يتمكن البنك من تحديد ما إذا
كان ينبغي تسجيل خسائر االنخفاض أم ال ،فإن البنك يستخدم التقديرات
واألحكام فيام إذا كانت هنالك أية بيانات جديرة باملالحظة تدل عىل وجود
انخفاض ملحوظ يف التدفقات النقدية التقديرية مستقبلياً .وقد يشتمل
الدليل عىل بيانات جديرة باملالحظة تشري إىل وجود تغري عكيس يف وضع
السداد من قبل مجموعة من املقرتضني.
تقوم اإلدارة باستخدام التقديرات املبنية عىل الخربة من واقع الخسائر
السابقة للتمويل الذي يتسم مبخاطر ائتامنية والدليل املوضوعي عىل
انخفاض مامثل ملا هو موجود يف املحفظة عند تقييم تدفقاتها النقدية .وتتم
مراجعة املنهجية واالفرتاضات املستخدمة لتقييم مبالغ وأوقات التدفقات
النقدية املستقبلية بشكل منتظم لتقليص أية اختالفات بني الخسائر املقدرة
والفعلية.

 -2القيمة العادلة لألدوات المالية غير
المتداولة
يتم تحديد القيم العادلة لألدوات املالية غري املتداولة يف األسواق النشطة
باستخدام أساليب تقييم .عندما يتم استخدام أساليب التقييم (مثالً أنظمة
التسعري) لتحديد القيمة العادلة فانه يتم اختبارها ومراجعتها دورياً بواسطة
أشخاص مؤهلني مستقلني عن الجهة التي أعدتها .إن كافة أنظمة التسعري
يتم اعتامدها قبل استخدامها ويتم معايرتها لضامن أن املخرجات تعكس
البيانات الحقيقية وأسعار السوق املقارنة .إن أنظمة التسعري تستخدم فقط
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البيانات التي ميكن مالحظتها ،إال أن أمور مثل مخاطر اإلئتامن (الخاصة
بالبنك والطرف األخر) والتقلبات واالرتباطات تتطلب من اإلدارة إجراء
تقديرات للتغريات يف االفرتاضات لتلك العوامل التي من املمكن أن تؤثر
يف القيمة العادلة لتلك األدوات املالية ،تظهر األدوات املالية غري املتداولة
للتكلفة.

 -3تصنيف االستثمارات المقتناة حتى
تاريخ االستحقاق
يتبع البنك معيار املحاسبة الدويل رقم  39يف تصنيف املوجودات املالية غري
املشتقة ذات الدفعات الثابتة او القابلة للتحديد ذات تاريخ استحقاق محدد
كإستثامرات مقتناة حتى تاريخ االستحقاق .ولهذا الغرض ،يقوم البنك بتقييم
نيته ومقدرته عىل االحتفاظ بهذه االستثامرات حتى تاريخ االستحقاق.

 -4اإلنخفاض في إستثمارات األسهم
المتاحة للبيع
يقوم البنك بتقدير االنخفاض يف إستثامرات األسهم املتاحة للبيع ويتضمن
هذا تحديد اإلنخفاض الجوهري أوالدائم يف القيمة العادلة لالستثامرات
دون تكلفتها .حيث أن البنك يقيم  ،من ضمن عوامل أخرى  ،التقلب
الطبيعي يف قيمة هذه االستثامرات .يحدد اإلنخفاض عندما يكون هناك
دليالً للرتاجع امللحوظ يف املالءة االئتامنية للرشكة املستثمر فيها أو يف أداء
قطاع األعامل ذو العالقة أو يف التغريات التقنية أو يف التدفقات النقدية
التشغيلية والتمويلية.

هـ) مبدأ االستمرارية
قامت إدارة البنك بتقييم قدرة البنك عىل اإلستمرار يف العمل وفقا ملبدأ
اإلستمراية وقد تأكدت اإلدارة من امتالك البنك للمصادر التي تؤهله
لالستمرار يف نشاطه يف املستقبل القريب .إضافة إىل ذلك ،ال يوجد لدى
اإلدارة أي علم فيام يتعلق بوجود أي شك جوهري بعدم قدرة البنك عىل
اإلستمرار يف العمل .وعليه تم إعداد القوائم املالية وفقا ملبدأ اإلستمرارية.

 .3ملخص ألهم السياسات المحاسبية
فيام ييل بيانا بأهم السياسات املحاسبية املتبعة يف إعداد القوائم املالية
املوحدة .تتوافق السياسات املحاسبية املستخدمة يف إعداد القوائم املالية
املوحدة مع السياسات املحاسبية املتبعة يف العام السابق فيام عدا ما يتعلق
بالتعديالت عىل معيار التقارير املالية الدويل رقم (" ،)7األدوات املالية:
اإلفصاحات – تحويالت املوجودات املالية":
تعرض هذه التعديالت إفصاحات جديدة مطلوبة تتعلق بتحويل املوجودات
املالية ،كام تتضمن اإلفصاح عن:
• املوجودات املالية التي مل يتم الغاء االعرتاف بها مبجملها.
• املوجودات املالية التي تم الغاء االعرتاف بها مبجملها ولكن تتمتع
املجموعة بالتأثري عليها.

أ) أسس إعداد القوائم المالية الموحدة
تشمل القوائم املالية املوحدة القوائم املالية للبنك والرشكات التابعة .ويتم
إعداد القوائم املالية للرشكات التابعة لنفس الفرتة املالية للبنك بإستخدام
سياسات محاسبية مامثلة.
الرشكات التابعة هي كافة الرشكات التي يكون للبنك القدرة (املبارشة أو
غري املبارشة) عىل السيطرة عليها و تتواجد السيطرة عندما يكون لدى البنك
القدرة عىل التحكم يف سياساتها املالية والتشغيلية للحصول عىل مكاسب من
أنشطتها ،وعادة ميتلك فيها البنك حصة تزيد عن نصف حقوق التصويت.
ويتم توحيد القوائم املالية للرشكات التابعة مع القوائم املالية للبنك بتاريخ
انتقال السيطرة عليها إىل البنك ،ويتوقف توحيد هذه القوائم املالية بتاريخ
توقف البنك عن مامرسة مثل هذه السيطرة.
ميتلك البنك  %100يف رشكتي البالد لإلستثامر والبالد العقارية كام يف 31
ديسمرب .2012
يتم إستبعاد األرصدة بني البنك والرشكات التابعة  ،وأي دخل أو مرصوف ينشأ
من املعامالت املالية مع الرشكات التابعة عند إعداد القوائم املالية املوحدة.
تستبعد الخسائر الغري محققة بنفس الطريقة التي يتم فيها استبعاد االرباح
الغري محققة اىل الحد الذي ال يكون فيه دليل عىل االنخفاض يف القيمة.

ب) تاريخ التداول
يتم إثبات وإلغاء كافة العمليات االعتيادية املتعلقة برشاء وبيع املوجودات
املالية بتاريخ التداول ،أي التاريخ الذي يلتزم فيه البنك برشاء أو بيع
املوجودات .تتطلب العمليات االعتيادية املتعلقة برشاء وبيع املوجودات
املالية أن يتم تسليم تلك املوجودات خالل فرتة زمنية تنص عليها األنظمة
أو العرف السائد يف السوق.
تم االعرتاف بجميع املوجودات واملطلوبات املالية االخرى (مبا فيها املوجودات
واملطلوبات املثبتة بالقيمة العادلة) من خالل قامئة الدخل بتاريخ التداول
أي التاريخ الذي يصبح فيه البنك طرفاً يف األحكام التعاقدية لألداة

ج) العمالت األجنبية
تحول املعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية اىل الريال السعودي بأسعار
التحويل السائدة بتاريخ إجراء تلك املعامالت .كام تحول أرصدة املوجودات
واملطلوبات النقدية املسجلة بالعمالت األجنبية يف نهاية السنة اىل الريال
السعودي بأسعار التحويل السائدة بتاريخ قامئة املركز املايل املوحدة.
تقيد املكاسب أو الخسائر املحققة وغري املحققة عن عمليات التحويل عىل
قامئة الدخل املوحدة.

د) المقاصة
تتم مقاصة املوجودات واملطلوبات املالية ويدرج الصايف يف قامئة املركز
املايل املوحدة عند وجود حق نظامي ملزم وعندما يكون لدى املجموعة
نية لتسوية املوجودات مع املطلوبات عىل أساس الصايف ،أو بيع املوجودات
وتسديد املطلوبات يف آن واحد.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
56

هـ) األرصدة لدى البنوك والمؤسسات
المالية االخرى واالستثمارات 		
والتمويل
 )1ارصدة لدى البنوك والمؤسسات
المالية االخرى
يتم قياس األرصدة لدى البنوك و املؤسسات املالية االخرى
بالقيمة العادلة وبعد ذلك تقاس بالتكلفة املطفأة.

 )2االستثمارات – يقوم البنك بتصنيف
االستثمارات كما يلي:
بعد االعرتاف املبديئ ،ال يسمح عادة بالتحويل الالحق بني
مختلف فئات االستثامر والتمويل ،وتحدد قيمة كل فئة من
االستثامرت بنهاية الفرتة املالية الالحقة عىل األساس املوضح يف
الفقرات التالية:

اإلستثمارات المتاحة للبيع
االستثامرات املتاحة للبيع هي أدوات مالية غري مشتقة تم تخصيصها للبيع
أو مل تصنف كـ (أ) استثامرت دين (ب) استثامرات مقتناه حتى تاريخ
االستحقاق (ج) موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قامئة
الدخل.
يتم إثبات االستثامرات املتاحة للبيع مبدئيا بقيمتها العادلة باإلضافة إىل
تكاليف اإلقتناء لتلك االستثامرات ومن ثم يتم قياسها بالقيمة العادلة .يتم
إثبات أي مكاسب/خسائر غري محققة ناتجة عن التغري يف القيمة العادلة
تحت بند “احتياطيات أخرى” يف حقوق املساهمني .كام يتم إثبات أي
مكاسب (خسائر) مسجلة مسبقاً ضمن حقوق املساهمني يف قامئة الدخل
املوحدة عند التوقف عن إثبات هذه االستثامرات.
بالنسبة لألوراق املالية التي يتم تداولها يف األسواق املالية النظامية ،تحدد
القيمة العادلة عىل أساس سعر الطلب املتداول بالسوق عند إنتهاء العمل
يف تاريخ قامئة املركز املايل .يتم تحديد القيمة العادلة للموجودات املدارة
واالستثامرات يف الصناديق االستثامرية بالرجوع إىل صايف قيمة املوجودات
املعلن عنها.
أما بالنسبة لألوراق املالية التي ال يتوفر لها أسعار سوقية متداولة ،يتم إجراء
تقدير مناسب للقيمة العادلة عىل أساس القيمة السوقية الحالية لألدوات
األخرى املشابهة لها تقريباً ،أو عىل أساس التدفقات النقدية املتوقعة لهذه
االستثامرات .ويف حال عدم معرفة القيم العادلة من أسواق نشطة يتم
تحديدها باستخدام طرق تقويم مختلفة والتي تتضمن استخدام طرق
رياضية .يتم أخذ مدخالت هذه النامذج من األسواق التي ميكن مالحظتها
إذا كان ممكناً ولكن ويف حال عدم وجود ذلك يجب إجراء تقدير مناسب
لتحديد القيم العادلة.

االستثمارات المقتناة حتى تاريخ
االستحقاق
االستثامرات املقتناة حتى تاريخ االستحقاق هي موجودات مالية غري مشتقة
ذات دفعات ثابتة وميكن تحديدها ولها تواريخ إستحقاق محددة ولدى
إدارة البنك النية والقدرة عىل االحتفاظ بها.
يتم مبدئياَ اثبات اإلستثامرات املقتناة حتى تاريخ االستحقاق بالقيمة
العادلة ،متضمنة مصاريف اإلقتناء املرتبطة باإلستثامر ،و يتم قياسها الحقاً
بالتكلفة املطفأة ناقصا أي مبالغ مشطوبة ومخصص االنخفاض يف القيمة.

 )3التمويل
يتم إثبات التمويل الذي يتكون من البيع باآلجل و البيع بالتقسيط واملشاركة
والتي أصدرها البنك بالقيمة العادلة متضمنة مصاريف اإلقتناء وتقاس الحقاً
بالتكلفة ناقصا أي مبالغ مشطوبة ومخصص االنخفاض يف القيمة ،إن وجد.
يتم اثبات التمويل عندما يتم دفع النقد إىل املقرتضني ويتم إلغائه عندما
يقوم العمالء بسداد التزاماتهم أو عندما يتم بيع التمويل أو شطبه أو عند
تحويل كافة منافع ومخاطر امللكية.
 البيع اآلجل و البيع بالتقسيط :ميثل عقد متوييل مبني عىل املرابحةوالذي يقوم البنك من خاللة برشاء بضاعة أو أصل ثم بيعه للعميل
بناءا ً عىل وعد منه بالرشاء باإلضافة إىل هامش ربح متفق عليه .إن
البيع اآلجل هو منتج مخصص لتمويل الرشكات بينام منتج البيع
بالتقسيط مخصص لتمويل األفراد.
 إجارة :هو اتفاق يكون البنك فية مؤجرا ً ،يقوم برشاء أو إنشاء األصلاملؤجر طبقا لطلب ومواصفات املستأجر بناءا ً عىل وعد منه باستئجار
األصل ملدة معينة متفق عليها .وميكن إنهاء عقد اإلجارة بتحويل
ملكية األصل املستأجر إىل املستأجر بعد إنقضاء فرتة التأجري.
 املشاركة :هو اتفاق بني البنك والعميل للمشاركة بانشاء استثامرمعني أو متلك عقار معني ينتهي بامتالك العميل لكامل االستثامر
أوالعقار ،ويتم توزيع الربح أو الخسارة حسب بنود االتفاق.

و) انخفاض قيمة الموجودات المالية
الموجودات المالية المقتناة بالتكلفة
المطفأة
يتم إجراء تقييم يف تاريخ كل قامئة مركز مايل لتحديد ما إذا كان هناك
دليل موضوعي عىل انخفاض قيمة أي من املوجودات املالية أو مجموعة
من املوجودات املالية .يف حالة وجود مثل هذا الدليل ،فإنه يتم احتساب
الفرق بني القيمة الدفرتية للموجودات والقيمة الحالية املتوقعة للتدفقات
النقدية املستقبلية ويتم إثبات أي خسائر انخفاض يف القيمة بالتغريات
يف القيمة الدفرتية للموجودات .يتم تعديل القيمة الدفرتية للموجودات
املالية املقتناة بالتكلفة املطفأة سواء مبارشة أو من خالل استخدام حساب
املخصص ،ويتم إدراج مبلغ التسوية يف قامئة الدخل املوحدة.
يتم تقييم املخصصات الخاصة بشكل منفرد ،كام يتطلب أن تقوم اإلدارة
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باتخاذ األحكام يف تقدير حجم ووقت التدفقات النقدية املستقبلية عند
تحديد املخصص املطلوب .تعتمد تلك التقديرات عىل افرتاضات تتعلق بعدة
عوامل تتضمن استخدام أحكام وتقديرات مختلفة ،وقد تختلف النتائج
الفعلية والتي قد يرتتب عليها تغيريات مستقبلية عىل تلك املخصصات.
باإلضافة إىل املخصصات الخاصة أعاله ،يقوم البنك بعمل مخصصات جامعية
والتي يتم تقييمها عىل أساس املحفظة ويتم تسجيل أي خسائر يف القيمة
يف حالة وجود أي دليل موضوعي عىل وجود خسائر غري محددة يف تاريخ
التقرير .يتم تقدير مبلغ املخصص بنا ًء عىل املعلومات التاريخية املتعلقة
باالستثامرات والتمويل مع األطراف األخرى باإلضافة إىل درجات التصنيف
اإلئتامين بعد األخذ بعني اإلعتبار الظروف اإلقتصادية السائدة.
تتضمن املعايري التي يستخدمها البنك يف تحديد ما إذا كان هناك دليل
موضوعي عىل خسارة ناتجة عن اإلنخفاض يف القيمة كام ييل:
-

التأخر يف سداد أصل املبلغ أو الربح املتعاقد عليه.
مواجهة العميل صعوبات يف التدفقات النقدية.
اإلخالل برشوط ومواثيق السداد.
رفع دعاوى إفالس عىل العميل.
تدهور الوضع التنافيس للعميل.
هبوط يف قيمة الرهونات.

عندما يعترب التمويل غري قابل للتحصيل فإنه يتم شطبه من مخصص
اإلنخفاض يف القيمة ،يشطب هذا التمويل بعد إمتام كافة اإلجراءات وتحديد
مبلغ الخسارة.
وإذا ماحدث الحقاً انخفاض يف مبلغ خسارة االنخفاض وان هذا االنخفاض
يتعلق بصورة موضوعية بوقوع حدث بعد إثبات االنخفاض (مثل تحسني
درجة التصنيف اإلئتامين للعميل) ،يتم عكس خسارة اإلنخفاض التي تم
إثباتها سابقا وذلك بتعديل مبلغ املخصص .يتم إثبات عكس القيم يف قامئة
الدخل املوحدة ضمن خسائر انخفاض التمويل .اليتم شطب املوجودات
املالية إال بعد استنفاذ كافة وسائل التحصيل املمكنة.

استثمارات أسهم متاحة للبيع
أما بالنسبة لالستثامرات يف األسهم املقتناة لغرض البيع فإن اإلنخفاض
الجوهري أو الدائم يف القيمة العادلة بأقل من تكلفتها ميثل دليالً موضوعياً
عىل اإلنخفاض .ال ميكن عكس خسائر اإلنخفاض من خالل قامئة الدخل طاملا
يتم إثبات املوجودات وطاملا استمر اإلعرتاف بها ،وأية زيادة يف القيمة العادلة
بعد تسجيل اإلنخفاض ميكن اإلعرتاف به فقط ضمن حقوق املساهمني.
وعند التوقف عن إثبات أية مكاسب أو خسائر متجمعة ومعرتف بها مسبقاً
يف حقوق املساهمني تتم إضافتها إىل قامئة الدخل املوحدة لتلك الفرتة.

ز) إثبات اإليرادات
يتم إثبات الدخل من املوجودات االستثامرية والتمويلية يف قامئة الدخل
املوحدة باستخدام طريقة العائد الفعيل عىل األرصدة القامئة عىل مدى فرتة
العقد.
يتم إثبات األتعاب والعموالت عند تقديم الخدمات .يتم تأجيل أتعاب
املطلوبات التمويلية املحتمل سحبها باإلضافة إىل التكاليف املبارشة ذات

العالقة ،ويتم إثباتها كتسوية عىل العائد الثابت من التمويل.
يتم إثبات أتعاب إدارة املحافظ وأتعاب االستشارات والخدمات وفقا لعقود
الخدمات ذات العالقة وعادة ما تكون عىل أساس مدة الخدمة.
فيام يتم إثبات أتعاب إدارة املوجودات ،إدارة الرثوات ،خدمات الحفظ وغريها
من الخدمات املامثلة التي تقدم خالل مدة زمنية عىل مدى الفرتة التي يتم
فيها تقديم الخدمات .يتم إثبات أتعاب املطلوبات التمويلية عىل أساس زمني
نسبي خالل مدة املطلوبات يف حال عدم توقع سحب املطلوبات املالية .يتم
اإلعرتاف بدخل العموالت الخاصة مقابل مرابحات البضاعة لدى مؤسسة النقد
العريب السعودي يف قامئة الدخل املوحدة عىل أساس زمني نسبي..
يتم إثبات مكاسب أو (خسائر) تحويل العمالت األجنبية عند تحقيقها أو
(تكبدها).
يتم إثبات توزيعات األرباح من إستثامرات األسهم عند اإلقرار بأحقية إستالمها.

ح) إلغاء االعتراف باالدوات المالية
يتم الغاء االعرتاف باملوجودات املالية ( أو جزء منها  ،أو جزء من مجموعة
موجودات مالية متشابهة) عندما تنتهي الحقوق التعاقدية الستالم التدفقات
املالية الخاصة بهذه املوجودات.
ويف الحاالت التي تظهر فيها دالالت عىل أن البنك نقل أصل مايل ،يتم الغاء
االعرتاف عند قيام البنك بنقل جميع املخاطر واملنافع املصاحبة مللكية
االصل بشكل جوهري .ويف الحاالت التي مل يتم فيها نقل او االبقاء عىل
جميع املخاطر و املنافع املصاحبة مللكية األصل بشكل جوهري ،يتم الغاء
االعرتاف فقط يف حالة تخيل البنك عن السيطرة عىل األصل .يقوم البنك
بتسجيل املوجودات أو املطلوبات بشكل منفصل يف حالة الحصول عىل
الحقوق وااللتزامات الناتجة أو االحتفاظ بها عن هذه العمليات.
يتم التوقف عن إستبعاد املطلوبات املالية (أو جزء منها) وذلك فقط عند
استنفاذها ،أي عندما يتم تنفيذ االلتزامات املحددة يف العقد أو الغاءها او
انتهاء مدتها.

ط) الزكاة وضريبة االستقطاع
مبوجب أنظمة الزكاة والرضيبة باململكة العربية السعودية فان الزكاة هي
التزام عىل املساهمني السعوديني .يتم احتساب الزكاة عىل حصة املساهمني
السعوديني يف حقوق امللكية أو صايف الدخل باستخدام االسس املوضحة
مبوجب انظمة الزكاة.
ال يتم تحميل الزكاة عىل قامئة الدخل املوحدة حيث أنها تستقطع من
األرباح املوزعة عىل املساهمني.
تخصم رضائب االستقطاع من الدفعات للموردين غري املقيمني مقابل
الخدمات املقدمة والبضاعة املشرتاة حسب نظام الرضائب املطبق يف
اململكة العربية السعودية وتدفع مبارشة ملصلحة الزكاة والدخل شهرياً.

ي) المخصصات
يتم إثبات املخصصات عندما يكون لدى البنك التزام حايل أو متوقع ناتج عن
أحداث سابقة وانه من املحتمل سداد هذا االلتزام وميكن تقدير هذا االلتزام
بشكل موثوق به .يتم مراجعه املخصصات بتاريخ كل قامئة مركز مايل و يتم
تعديلها لتعكس افضل تقدير مايل.
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ك) الموجودات والمطلوبات المحتملة

غري قابلة لإلسرتداد .يتم تخفيض القيمة الدفرتية مبارشة إىل القيمة القابلة
لإلسرتداد يف حال زيادة القيمة الدفرتية لألصل عن القيمة القابلة لإلسرتداد له.

ال يتم إثبات املوجودات املحتملة من قبل البنك ،كام ال يتم اإلفصاح عنها
إال إذا كان هناك احتامل حصول تدفق ملنافع اقتصادية .وكذلك اليتم إثبات
املطلوبات املحتملة ،وامنا يتم اإلفصاح عنها إال إذا كان إحتامل حدوث الخسائر
أمرا ً مستبعدا ً.
يف الحاالت االعتيادية ،يقوم البنك باعطاء ضامنات مالية تتمثل يف اعتامدات
مستندية و خطابات ضامن و قبوالت.يتم االعرتاف املبديئ بالعالوة املستلمة من
الضامنات املالية يف القوائم املالية عىل اساس القيمة العادلة ضمن املطلوبات
األخرى .يتم االعرتاف بالعالوة املستلمة يف قامئة الدخل املوحدة ضمن (دخل
األتعاب والعموالت ،صايف) عىل اساس القسط الثابت عىل مدى فرتة الضامن .
متثل القبوالت تعهدات من البنك بدفع الكمبياالت املسحوبة عىل العمالء.
يتوقع البنك أن تتم تسوية غالبية القبوالت يف وقت سدادها من قبل العمالء،
ويتم املحاسبة عنها عىل أنها عمليات خارج قامئة املركز املايل ويتم اإلفصاح
عنها كمطلوبات والتزامات محتملة.

ش) المطلوبات المالية

ل) محاسبة عقود اإليجار
تعترب كافة عقود اإليجار التي يربمها البنك كمستأجر عقود إيجار تشغيلية،
ومبوجبها تحمل دفعات اإليجار عىل قامئة الدخل املوحدة بطريقة القسط
الثابت عىل مدى فرتة اإليجار.

م) النقدية وما في حكمها
ألغراض إعداد قامئة التدفقات النقدية املوحدة ،تعرف النقدية وما يف
حكمها بأنها تلك املبالغ املدرجة يف النقدية واألرصدة لدى مؤسسة النقد
العريب السعودي ،باستثناء الوديعة النظامية .كام تشتمل أيضاً عىل األرصدة
لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى التي تستحق خالل ثالثة أشهر من
تاريخ االقتناء.

ن) الممتلكات والمعدات
تقيد املمتلكات واملعدات بالتكلفة ويتم إظهارها بعد خصم االستهالك
واإلطفاء املرتاكم ويجري إستهالك أو إطفاء تكلفة املمتلكات واملعدات
واملوجودات الثابته األخرى بطريقة القسط الثابت عىل مدى األعامر
اإلنتاجية املقدرة للموجودات كام ييل:
املباين
تحسينات املباين املستأجرة
املعدات واألثاث
أجهزة وبرامج الكمبيوتر

 20سنة
 10سنوات أو فرتة اإليجار ،أيهام
أقل
 4إىل  6سنوات
 5سنوات

يتم بتاريخ كل قامئة مركز مايل مراجعة القيمة التقديرية املتبقية واألعامر
اإلنتاجية للموجودات ومن ثم يتم تعديلها إذا لزم األمر.
ويتم احتساب املكاسب والخسائر الناتجة عن البيع أو اإلستبعاد عىل أساس
الفرق بني القيمة الدفرتية وصايف املبلغ املحصل ،وتدرج هذه املكاسب أو
الخسائر يف قامئة الدخل املوحدة.
يتم مراجعة كافة املوجودات للتأكد من وجود انخفاض يف قيمتها وذلك
عندما تشرياألحداث أو التغري يف الظروف إىل أن القيمة الدفرتية قد تكون

يتم يف األصل إثبات كافة ودائع العمالء ،االرصدة للبنوك واملؤسسات املالية
االخرى واملطلوبات املالية االخرى بالقيمة العادلة ،وتقاس الحقاً بالتكلفة
املطفأة.

ع) خدمات االستثمار

يقدم البنك خدمات االستثامر للعمالء من خالل رشكته التابعة والتي تشتمل
عىل ادارة صناديق استثامر معينة بالتشاور مع مستشاري استثامر مهنيني.
يتم إدراج حصة البنك يف هذه الصناديق ضمن اإلستثامرات املتاحة للبيع،
بينام يتم اإلفصاح عن دخل االتعاب املكتسبة من ادارة هذه الصناديق
ضمن معامالت مع أطراف ذوي عالقة.
ان املوجودات املحتفظ بها بصفة األمانة او الحفظ ال تعترب موجودات خاصة
بالبنك وبالتايل ال يتم ادراجها يف القوائم املالية املوحدة للبنك.

ف) اإليرادات المستبعدة من قائمة الدخل
الموحدة
تقوم الهيئة الرشعية بالبنك من حني آلخر بالتأكد من تطبيق القرارات
الرشعية يف جميع أعامل البنك ،وإن وجد ما يخالف ذلك عن طريق الخطأ
أو س ّجل بغري قصد فإن مجلس اإلدارة سيقوم وبنا ًء عىل طلب من الرئيس
التنفيذي للبنك باملوافقة عىل استبعاد هذه اإليرادات من إيرادات البنك
والتخلص منها نهائيا.

ص) برنامج أسهم الموظفين
يقدم البنك للموظفني املؤهلني برنامج مكافآت عىل أساس أسهم واملعتمد
من قبل مؤسسة النقد العريب السعودي وهيئة السوق املالية .وتقاس تكلفة
هذا الربنامج بالقيمة العادلة بتاريخ املنح .يتم االعرتاف بتكلفة هذا الربنامج
خالل الفرتة التي بها الوفاء برشط الخدمة بطريقة القسط الثابت وتنتهي يف
التاريخ الذي يصبح املوظفني املعنيني مستحقني لالسهم بشكل تام (تاريخ
االستحقاق) وبتاريخ إعداد القوائم املالية لكل فرتة ،تقوم اإلدارة بتعديل
تقديراتها لعدد األسهم املتوقع منحها .يتم إثبات تعديل التقديرات األصلية
( إن وجد) يف قامئة الدخل املوحدة خالل فرتة املنح املتبقية ،مع إجراء
التسوية املقابلة لذلك عىل احتياطي برنامج أسهم املوظفني.
مبوجب نظام هذا الربنامج ،قامت املجموعة برشاء عدد معني من أسهم
الخزينة  ،ومبوجب الخطة املعتمدة واملوافق عليها من مؤسسة النقد العريب
السعودي بشأن إبراء ذمتها من االلتزامات مبوجب برنامج الدفعات
املحسوبة عىل أساس االسهم واملسجلة بالتكلفة ،تم اسناد الوصاية عىل
األسهم أعاله لرشكة استثامر مستقلة (الويص) .سيقوم الويص باالحتفاظ
فقط باألسهم واملزايا املستحقة املتعلقة بها طوال فرتة املنح .وان األسهم
هذه خالية من حقوق التصويت طوال نفس الفرتة  .وعند انتهاء فرتة املنح
تنتقل ملكية هذه األسهم اىل املوظفني املؤهلني مبا يف ذلك املزايا املستحقة
عليها من توزيعات ارباح وحقوق ومكافآت.....الخ.
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س) مكافأة نهاية الخدمة
يتم احتساب املكافأت املستحقة ملوظفني البنك عند انتهاء خدماتهم طبقًا
لنظام العمل السعودي و تدرج ضمن املطلوبات االخرى يف قامئة املركز املايل املوحدة.

 .4النقد واألرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي
يتكون النقد و االرصدة لدى مؤسسة النقد العريب السعودي كام يف  31ديسمرب مام ييل:
إيضاح
نقد يف الصندوق
وديعة نظامية
أرصدة أخرى
اإلجاميل

1-4

2012
بآالف الرياالت
السعوديـــة
1,153,106
1,544,269
234,994
2,932,369

2011
بآالف الرياالت
السعوديـــة
1,115,535
1,180,808
3,538,359
5,834,702

					
 1-4وفقاً لنظام مراقبة البنوك وكذلك التعليامت الصادرة عن مؤسسة النقد العريب السعودي ،يتعني عىل البنك االحتفاظ بوديعة نظامية لدى مؤسسة النقد
العريب السعودي بنسب مئوية محددة من ودائع العمالء تحسب يف نهاية كل شهر .إن الوديعه النظامية لدى مؤسسة النقد العريب السعودي غري متاحة لتمويل
العمليات اليومية للبنك وبالتايل ال تعترب جزءا ً من بند النقدية وما يف حكمها.

 .5أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى ،صافي
(أ) تتكون االرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى كما في  31ديسمبر مما يلي:

حسابات جارية
مرابحات يف بضائع
مخصص االنخفاض يف قيمة عقود املرابحات
اإلجاميل

2012
بآالف الرياالت
السعوديـــة
401,961

2011
بآالف الرياالت
السعوديـــة
1,302,182

6,269,768
()96,263
6,173,505
6,575,466

5,248,447
()96,263
5,152,184
6,454,366

(ب) تتلخص حركة مخصص اإلنخفاض في في قيمة عقود المرابحات في اآلتي:

الرصيد يف أول السنة
املحمل خالل السنة
الرصيد يف نهاية السنة

2012
بآالف الرياالت
السعودية
96,263
96,263

2011
بآالف الرياالت
السعودية
96,262
1
96,263
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 .6استثمارات ،صافي
تتكون االستثامرات كام يف  31ديسمرب مام ييل:
بآالف الرياالت السعودية
استثامرات متاحة للبيع
أسهم
صناديق إستثامرية
صكوك
استثامرات مقتناة بالتكلفة املطفأة
مرابحات يف بضائع لدى مؤسسة النقد العريب السعودي
بآالف الرياالت السعودية
استثامرات متاحة للبيع
أسهم
صناديق إستثامرية
صكوك
استثامرات مقتناة بالتكلفة املطفأة
مرابحات يف بضائع لدى مؤسسة النقد العريب السعودي

متداولة

2012
غري متداولة

اإلجاميل

138,137
90,584
58,000
286,721

150,000
150,000

288,137
90,584
58,000
436,721

286,721

1,100,539
1,250,539

1,100,539
1,537,260

متداولة

2011
غري متداولة

اإلجاميل

122,296
20,791
58,000
201,087

150,000
150,000

272,296
20,791
58,000
351,087

201,087

600,371
750,371

600,371
951,458

(أ) تتلخص حركة االحتياطيات األخرى في اآلتي:

			

الرصيد يف أول السنة
صايف التغري يف القيمة العادلة
تحويالت إىل قامئة الدخل
الرصيد يف نهاية السنة

2012
بآالف الرياالت
السعودية
6,236
14,055
()5,225
15,066

2011
بآالف الرياالت
السعودية
23,611
()9,979
()7,396
6,236

(ب ) فيما يلي تحليل اإلستثمارات حسب أطراف التعامل

رشكات
بنوك و مؤسسات مالية أخرى
مؤسسة النقد العريب السعودي
اإلجاميل

2012
بآالف الرياالت
السعودية
327,308
109,413
1,100,539
1,537,260

2011
بآالف الرياالت
السعودية
330,296
20,791
600,371
951,458

(ج) تشمل االستثامرات يف االسهم املتاحة للبيع اسهم غري متداولة باالسواق املالية مببلغ  150مليون ريال سعودي ( 150 :2011مليون ريال سعودي) والتي يتم
قيدها بالتكلفة .حيث ان قيمتها العادلة غري قابلة للقياس بشكل موثوق به.
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 .7التمويل ،صافي
يتكون صايف التمويل كام يف  31ديسمرب مام ييل:
2012
بآالف الرياالت السعودية
بيع آجل
بيع بالتقسيط
إجارة
مشاركة
اإلجاميل

التمويل العامل التمويل غري العامل
597,065
8,915,846
69,323
7,680,952
529,348
85,914
1,471,247
752,302
18,597,393

2011
بيع آجل
بيع بالتقسيط
إجارة
مشاركة
اإلجاميل

7,037,464
5,597,065
352,968
991,113
13,978,610

601,311
44,847
39,057
685,215

اإلجاميل
9,512,911
7,750,275
529,348
1,557,161
19,349,695
7,638,775
5,641,912
352,968
1,030,170
14,663,825

املخصصات
()780,261
()209,783
()103,975
()1,094,019
()706,794
()127,032
()50,253
()884,079

الصايف
8,732,650
7,540,492
529,348
1,453,186
18,255,676
6,931,981
5,514,880
352,968
979,917
13,779,746

(أ) مخصص خسائر التمويل،صافي
تتلخص حركة مخصص خسائر التمويل للسنوات املنتهية يف  31ديسمرب يف اآليت:
2012
بآالف الرياالت
السعودية
884,079
275,220
()65,280
1,094,019

الرصيد يف أول السنة
املحمل خالل السنة
مبالغ مشطوبة خالل السنة
الرصيد يف نهاية السنة

2011
بآالف الرياالت
السعودية
633,029
252,242
()1,192
884,079

(ب) فيما يلي تحليل بمخاطر التركيز والمخصصات المتعلقة بها ،حسب القطاعات
االقتصادية الرئيسية كما في  31ديسمبر
2012
بآالف الرياالت السعودية
تجاري
صناعي
بناء وإنشاءات
نقل واتصاالت
خدمات
زراعة واسامك
شخصية
أخرى
اإلجاميل

التمويل العامل
2,015,389
1,716,791
3,873,751
1,978
874,804
702,918
7,680,952
1,730,810
18,597,393

التمويل غري العامل
94,220
308,360
35,213
54,394
69,323
190,792
752,302

املخصصات
()124,074
()345,843
()110,622
()43
()72,228
()15,346
()209,783
()216,080
()1,094,019

صايف التمويل
1,985,535
1,679,308
3,798,342
1,935
856,970
687,572
7,540,492
1,705,522
18,255,676
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2011
بآالف الرياالت السعودية
تجاري
صناعي
بناء وإنشاءات
نقل واتصاالت
خدمات
زراعة واسامك
شخصية
أخرى
اإلجاميل

التمويل العامل
1,966,850
990,395
2,712,422
5,478
363,029
732,639
5,597,065
1,610,732
13,978,610

التمويل غري العامل
83,147
358,484
5,576
50,998
1,410
44,847
140,753
685,215

املخصصات
()85,388
()377,886
()52,055
()94
()59,273
()13,963
()127,032
()168,388
()884,079

صايف التمويل
1,964,609
970,993
2,665,943
5,384
354,754
720,086
5,514,880
1,583,097
13,779,746

(ج) الجودة االئتمانية للمحفظة (غير متأخرة السداد ولم تنخفض قيمتها)
ألغراض العرض ،قام البنك بتصنيف محفظة التمويل التي هي غري متأخرة السداد ومل تنخفض قيمتها إىل خمس فئات فرعية كام ييل:

ممتازة
جيدة
مرضية
مخاطر مقبولة
تحت املراقبة
اجاميل

2012
بآالف الرياالت
السعودية
2,350,871
9,177,661
1,804,705
4,455,694
518,998
18,307,929

2011
بآالف الرياالت
السعودية
579,160
7,853,733
1,642,804
3,340,982
432,007
13,848,686

ممتازة

مركز مايل قوي ذو سيولة مرتفعة ورأس مال وإيرادات وتدفقات نقدية وإدارة وقدرة ممتازة عىل السداد.

جيدة

مركز مايل جيد ذو سيولة ورأس مال وإيرادات وتدفقات نقدية وإدارة وقدرة جيدة عىل السداد.

مرضية

مركز مايل مقبول ذو سيولة معقولة ورأس مال وإيرادات وتدفقات نقدية وإدارة وقدرة جيدة عىل السداد.

مخاطر مقبولة

مركز مايل مقبول ولكنه متقلب .لذا فإن القدرة عىل السداد تكون مقبولة.

تحت المراقبة

قد تؤدي مشاكل التدفقات النقدية إىل تأخري سداد األرباح/األقساط .تتطلب التسهيالت مراقبة مستمرة ،ومع ذلك تعتقد اإلدارة بأنه سيتم تسديد كامل األقساط.
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فردي 		
(د) يوضح الجدول أدناه إجمالي أرصدة التمويل التي إنخفضت قيمتها بشكل
ً
والقيمة العادلة للضمانات المرتبطة بها التي بحوزة البنك كما في  31ديسمبر
بآالف الرياالت السعودية
قروض إنخفضت قيمتها بشكل فردي
القيمة العادلة للضامنات

بيع آجل
597,065
608,588

بيع بالتقسيط
69,323
2,905

2012
إجارة
-

مشاركة
85,914
271,783

بآالف الرياالت السعودية
قروض إنخفضت قيمتها بشكل فردي
القيمة العادلة للضامنات

بيع آجل
601,311
494,964

بيع بالتقسيط
44,847
2,396

2011
إجارة
-

مشاركة
39,057
80,309

إجاميل
752,302
883,276
إجاميل
685,215
577,669

(هـ) جودة االئتمان للمحفظة (متأخرة السداد ولم تنخفض قيمتها)
2012
بآالف الرياالت السعودية
من  30 – 1يوم
من  90 – 31يوم
من  180 – 91يوم
اكرث من  180يوم
االجاميل
القيمة العادلة للضامن

بيع آجل
151,572
918
152,490
257,201

2011
من  30 – 1يوم
من  90 – 31يوم
من  180 – 91يوم
اكرث من  180يوم
االجاميل
القيمة العادلة للضامن

45,281
59,843
105,124
639,108

بيع بالتقسيط
81,668
26,435
108,103
16,651
15,809
8,991
24,800
9,123

إجارة
-

مشاركة
28,871
28,871
28,871
-

إجاميل
262,111
27,353
289,464
302,723
61,090
68,834
129,924
648,231

ميثل إجاميل مبالغ التمويل العاملة ،أرصدة التمويل غري املتأخرة السداد ومل تنخفض قيمتها أو املتأخرة السداد ومل تنخفض قيمتها.

(و) الضمانات
يقوم البنك خالل دورة أعامله العادية ومن خالل أنشطة التمويل باالحتفاظ بضامنات كتأمني للحد من مخاطر االئتامن .تتضمن هذه الضامنات غالباً ودائع
وضامنات مالية وأسهم محلية وعقارات .ويتم االحتفاظ بهذه الضامنات بصفة أساسية مقابل التسهيالت االئتامنية التجارية والعقارية وتتم إدارتها يف مقابل
األرصدة ذات العالقة بصايف القيمة البيعية لها..
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فيام ييل بيانا بأرصدة التمويل كام يف  31ديسمرب حسب نوع الضامن:
2012
بآالف الرياالت السعودية
عقارات
أسهم واستثامرات
ضامن طرف اخر
غري مغطاة بضامنات
االجاميل

بيع آجل
4,210,073
1,922,593
2,671,682
708,563
9,512,911

2011
بآالف الرياالت السعودية
عقارات
أسهم واستثامرات
ضامن طرف اخر
غري مغطاة بضامنات
االجاميل

2,989,493
1,456,285
2,516,334
676,663
7,638,775

مشاركة
168,231
94,470
1,202,107
92,353
1,557,161

128,335
163,236
663,593
75,006
1,030,170

إجارة
529,348
529,348

352,968
352,968

بيع بالتقسيط
1,477,069
6,273,206
7,750,275

1,450,278
4,191,634
5,641,912

إجاميل
5,855,373
2,017,063
3,873,789
7,603,470
19,349,695

4,568,106
1,619,521
3,179,927
5,296,271
14,663,825

 .8ممتلكات ومعدات ،صافي
تتكون املمتلكات و املعدات بالصايف كام يف  31ديسمرب مام ييل:
بآالف الرياالت السعودية

أرايض و مباين

تحسينات عىل
املباين املستاجرة

املعدات واألثاث

أجهزة وبرامج
الكمبيوتر

اإلجاميل
2012

اإلجاميل
2011

التكلفة
856,805
916,140
314,608
187,989
401,239
12,304
الرصيد يف  1يناير
83,635
96,446
28,203
34,660
33,583
االضافات خالل السنة
()24,300
()59,535
()51,802
()7,733
االستبعادات /التسويات
916,140
953,051
291,009
214,916
434,822
12,304
الرصيد يف  31ديسمرب
االستهالك واإلطفاء املرتاكم
514,915
587,704
272,531
139,130
175,925
118
الرصيد يف  1يناير
88,689
88,020
20,653
23,175
43,839
353
املحمل خالل السنة
()15,900
()58,898
()51,239
()7,659
االستبعادات /التسويات
587,704
616,826
241,945
154,646
219,764
471
الرصيد يف  31ديسمرب
صايف القيمة الدفرتية
336,225
49,064
60,270
215,058
11,833
الرصيد يف  31ديسمرب 2012
328,436
42,077
48,859
225,314
12,186
الرصيد يف  31ديسمرب 2011
تشتمل التحسينات عىل املباين املستأجرة أعاله عىل أعامل تحت التنفيذ قدرها  23مليون ريال سعودي كام يف  31ديسمرب  11 :2011( 2012مليون ريال سعودي).

 .9موجودات أخرى
تتكون املوجودات األخرى كام يف  31ديسمرب مام ييل:
ايضاح
إيجارات مدفوع مقدماً
دفعات مقدمة للموردين
أتعاب إدارة مدينة
أخرى
االجاميل

1-9

2011
2012
بآالف الرياالت السعودية بآالف الرياالت السعودية
15,613
19,362
18,712
22,572
33,359
47,728
310,777
50,843
378,461
140,505

 1-9يتضمن بند “أخرى” لعام  2011مبلغ  280مليون ريال سعودي متثل تكلفة األرض املشرتاة بواسطة البنك .والتي تم بيعها يف الربع األول من العام ( 2012إيضاح )24
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 .10أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى
تتكون األرصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى كام يف  31ديسمرب مام ييل:

حسابات جارية
ودائع إستثامرية ألجل
إجاميل

2012
بآالف الرياالت السعودية
76,851
493,979
570,830

2011
بآالف الرياالت السعودية
9,256
412,581
421,837

 .11ودائع العمالء
تتكون ودائع العمالء كام يف  31ديسمرب مام ييل:
ايضاحات
حسابات جارية
حسابات البالد
ودائع استثامرية ألجل
ودائع أخرى
إجاميل

1-11
2-11

2012
بآالف الرياالت السعودية
18,472,482
3,121,571
1,670,237
477,334
23,741,624

2011
بآالف الرياالت السعودية
18,582,336
2,929,251
1,192,169
334,178
23,037,934

 1-11تتضمن الحسابات الجارية ودائع بالعمالت األجنبية مببلغ  346مليون ريال سعودي ( 1,257 :2011مليون ريال سعودي).
 2-11تتضمن الودائع األخرى الحساب الجاري لصالح صناديق البنك اإلستثامرية مببلغ  7مليون ريال سعودي ( 5 :2011مليون ريال سعودي) وتأمينات مببلغ
 470مليون مقابل التزامات غري قابلة للنقض ( 329 :2011مليون ريال سعودي).

 .12المطلوبات األخرى
تتكون املطلوبات األخرى كام يف  31ديسمرب مام ييل:

ذمم دائنة
مصاريف مستحقة -موظفني
مصاريف تشغيلية مستحقة
أخرى
اإلجاميل

2012
بآالف الرياالت السعودية
756,576
142,743
60,045
134,867
1,094,231

2011
بآالف الرياالت السعودية
516,255
100,510
89,630
144,753
851,148

 .13رأس المال
رأس املال املصدر واملدفوع بالكامل يتكون من  300مليون سهم ،قيمة كل سهم  10رياالت سعودية (  300 :2011مليون سهم و 10رياالت سعودية لكل سهم ).

 .14اإلحتياطي النظامي
تقتيض املادة رقم  13من نظام مراقبة البنوك يف اململكة العربية السعودية ،بتحويل ما ال يقل عن  %25من صايف الدخل السنوي إىل االحتياطي النظامي إىل أن
يساوي رصيد هذا االحتياطي رأس املال املدفوع للبنك .تم تحويل ما يقارب مبلغ  235مليون ريال سعودي (  82 :2011مليون ريال سعودي) إىل االحتياطي
النظامي .إن االحتياطي النظامي غري قابل للتوزيع عىل املساهمني.
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 .15االحتياطيات األخرى
متثل اإلحتياطيات األخرى مكاسب (/خسائر) إعادة التقييم غري املحققة لإلستثامرات املتاحة للبيع .إن هذا االحتياطي غري قابل للتوزيع عىل املساهمني.

 .16اإلرتباطات وااللتزامات المحتملة
أ  -الدعاوى القضائية
كانت هناك دعاوى قضائية بتاريخ  31ديسمرب  2012مقامة ضد البنك ،تم تكوين مخصصات لقاء بعض هذه الدعاوى وذلك بنا ًء عىل نصيحة املستشارين
القانونيني للبنك.

ب  -االلتزامات الرأسمالية
بلغت االلتزامات الرأساملية لدى البنك كام يف  31ديسمرب  2012مبلغ  68مليون ريال سعودي ( 88 : 2011مليون ريال سعودي) ،تتعلق بعقود تحسينات عىل
الفروع املستأجرة ومكائن الرصف االيل.

ج  -التعهدات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان
تتكون التعهدات وااللتزامات املحتملة املتعلقة باالئتامن بشكل أسايس من خطابات الضامن واالعتامدات املستندية وااللتزامات ملنح االئتامن غري املستخدمة.
إن الغرض الرئييس من وراء هذه األدوات هو ضامن توفري األموال للعمالء عند طلبها  .إن خطابات الضامن واالعتامدات املستندية التي تعترب ضامنات غري قابلة
للنقض من قبل البنك بالسداد يف حالة عدم متكن العميل من الوفاء بالتزاماته تجاه األطراف األخرى تحمل نفس مخاطر االئتامن التي يحملها التمويل.
إن االعتامدات املستندية والتجارية التي تعترب مبثابة تعهدات خطية من البنك نيابة عن العميل تسمح للطرف الثالث بسحب األموال وفق رشوط و أحكام خاصة
مضمونة بالبضاعة التي تخصها وبالتايل فإنها تحمل مخاطر أقل.
أما املتطلبات النقدية مبوجب االعتامدات املستندية وخطابات الضامن فإنها تقل كثريا ً عن املبلغ امللتزم به لعدم توقع البنك قيام الطرف الثالث بسحب األموال
مبوجب االتفاقية.
متثل االلتزامات ملنح االئتامن الجزء غري املستخدم من االئتامن املمنوح عىل شكل متويل وضامنات واعتامدات مستندية .وفيام يتعلق مبخاطر االئتامن املتعلقة
بااللتزامات ملنح االئتامن غري املستخدمة ،فمن املحتمل أن يتعرض البنك لخسارة مببلغ يعادل االلتزامات غري املستخدمة ،إال أن مبلغ الخسارة املحتملة الذي
الميكن تقديره بشكل معقول يتوقع أن يكون أقل كثريا من إجاميل االلتزامات غري املستخدمة ألن معظم االلتزامات ملنح االئتامن تتطلب من العمالء الحفاظ عىل
معايري ائتامن محددة .إن إجاميل االلتزامات القامئة ملنح االئتامن غري املستخدمة ال ميثل بالرضورة املتطلبات النقدية املستقبلية ألن العديد من هذه االلتزامات
يتم انتهاء مدتها بدون تقديم التمويل املطلوب.

( )1فيما يلي االستحقاقات التعاقدية لقاء التعهدات وااللتزامات المحتملة كما يلي:
2012
باالف الرياالت السعودية
إعتامدات مستندية
خطابات الضامن
قبوالت
اإلجاميل
2011
باالف الرياالت السعودية
إعتامدات مستندية
خطابات الضامن
قبوالت
اإلجاميل

أقل من  3أشهر

من  3أشهر إىل سنة

سنة فأكرث

اإلجاملـي

454,562
347,038
209,294
1,010,894

649,838
1,086,340
53,099
1,789,277

59,968
937,927
997,895

1,164,368
2,371,305
262,393
3,798,066

194,761
181,896
186,778
563,435

376,070
701,384
91,606
1,169,060

48,711
964,188
1,012,899

619,542
1,847,468
278,384
2,745,394

بلغ الجزء غري املستخدم من االلتزامات املحتملة والتي ميكن إلغاؤها يف أي وقت من قبل البنك ،والقامئة كام يف  31ديسمرب  2012ما مقداره  4مليار ريال سعودي
( 3.2 :2011مليار ريال سعودي).
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( )2فيما يلي تحلي ً
ال للتعهدات وااللتزامات المحتملة حسب أطراف التعامل كما في
 31ديسمبر:

رشكات
مؤسسات مالية (ضامنات)
أخرى
اإلجاميل

2012
بآالف الرياالت السعودية
3,586,654
164,066
47,346
3,798,066

2011
بآالف الرياالت السعودية
2,613,626
110,108
21,660
2,745,394

د  -االلتزامات المتعلقة بعقود اإليجار التشغيلية
فيام ييل تحليالً بالحد األدىن لدفعات اإليجار املستقبلية مبوجب عقود اإليجار التشغيلية غري القابلة لإللغاء التي أبرمها البنك كمستأجر:

أقل من سنة واحدة
من سنة إىل  5سنوات
أكرث من  5سنوات
اإلجاميل

2012
بآالف الرياالت السعودية
94,559
234,207
140,383
469,149

2011
بآالف الرياالت السعودية
64,731
172,069
61,562
298,362

هـ  -الحسابات اإلستثمارية المقيدة
ودائع مبوجب ترتيبات وكالة

2012
بآالف الرياالت السعودية
-

2011
بآالف الرياالت السعودية
1,189,256

يقوم البنك بفتح حسابات إستثامرية مقيدة لعمالئه مبوجب ترتيبات وكالة و تكون هذه الحسابات حسابات أمانة يقوم البنك باستثامرها نيابة عن عمالئه يف
مرابحات مع بنوك ومؤسسات مالية ويتقاىض نظري هذه الخدمة عمولة إدارية عىل هذه الحسابات.

و -الزكاة
تلقى البنك الربط الزكوي املقدم من قبل مصلحة الزكاة والدخل لألعوام السابقة من  2006إىل  .2008وقد نتج عن الربط مطالبات اضافية للزكاة مببلغ 62
مليون ريال سعودي 60 ،مليون ريال سعودي و  55مليون ريال سعودي لألعوام  2007 ،2006و  2008عىل التوايل .وترجع هذه الفروقات بشكل أسايس إىل عدم
اضافة محفظة التمويل واملوجودات املالية للوعاء الزكوي وبعض املرصوفات عند احتساب البنك للوعاء الزكاة.
قام البنك باالعرتاض لدى اللجنة االبتدائية لدى مصلحة الزكاة والدخل عن جميع الربوط املستلمة للسنوات السابقة املشار إليها أعاله .وقد أيدت اللجنة
االبتدائية ربط مصلحة الزكاة والدخل للعام  2006وعليه إستأنف البنك لدى اللجنة االستئنافية ضد هذا القرار.
من ناحية أخرى ،قام البنك بعد اخذ املشوره باالعرتاض عىل التقييم من قبل مصلحة الزكاة والدخل .وقام البنك مع قطاع البنوك برفع هذه القضية إىل مؤسسة
النقد العريب السعودي للوصول إىل حل مناسب .بناء عىل ذلك مل يقم البنك بتسجيل مطالبات الزكاة اإلضافية املشار اليها أعاله من قبل مصلحة الزكاة والدخل
لألعوام  2006و  2007و  2008يف القوائم املالية املوحدة.
بلغت الزكاة املستحقة عىل املساهمني عن السنة املنتهية يف  31ديسمرب  2012مبلغ وقدره  25مليون ريال سعودي ( 10 : 2011مليون ريال سعودي) ،سيتم
دفعها من قبل البنك بالنيابة عن املساهمني وسيتم استقطاعها من أية أرباح موزعة الحقاً.
وفيام يخص الزكاة لألعوام  2009و  2010و  2011فقد تم احتسابها بنفس طريقة السنوات السابقة.
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 .17الدخل من الموجودات االستثمارية والتمويلية
يتكون الدخل من املوجودات االستثامرية والتمويلية للسنتني املنتهيتني يف  31ديسمرب مام ييل:

مقتناة بالتكلفة املطفاة
استثامرات
مرابحات لدى مؤسسة النقد العريب السعودي
مرابحات لدى البنوك واملؤسسات املالية
أرباح من االستثامر يف صكوك
التمويل
بيع آجل
بيع بالتقسيط
إجارة
مشاركة
اإلجاميل

2012
بآالف الرياالت السعودية

2011
بآالف الرياالت السعودية

1,834
49,821
1,094

3,985
23,457
206

392,994
358,306
6,326
50,178
860,553

320,470
331,369
2,943
45,504
727,934

 .18العائد على الودائع والمطلوبات المالية
يتكون العائد املدفوع عىل الودائع واملطلوبات املالية للسنتني املنتهيتني يف  31ديسمرب مام ييل:

حسابات البالد
ودائع إستثامرية بأجل من العمالء واملؤسسات املالية
اإلجاميل

2012
بآالف الرياالت السعودية
5,892
15,147
21,039

2011
بآالف الرياالت السعودية
3,521
21,427
24,948

 .19رسوم ودخل العموالت ،صافي
تتكون رسوم ودخل العموالت ،صايف للسنتني املنتهيتني يف  31ديسمرب مام ييل:

دخل أتعاب ورسوم الخدمات املرصفية
رسوم أجهزة الرصاف اآليل ونقاط البيع
عموالت وساطة
رسوم اصدار االعتامدات املستندية
رسوم حواالت
رسوم إدارية (صناديق إستثامر وأخرى)
رسوم إدارية ملنح التسهيالت
رسوم حفظ املستندات
أخرى
إجاميل إيرادات الرسوم

2012
بآالف الرياالت السعودية

2011
بآالف الرياالت السعودية

97,904
44,726
40,369
424,323
31,635
47,595
33,592
13,273
733,417

82,044
29,161
15,574
325,829
22,379
67,058
20,138
5,527
567,710

مصاريف أتعاب ورسوم الخدمات املرصفية
رسوم أجهزة الرصاف اآليل ونقاط البيع
رسوم مدفوعة للوسطاء
أخرى
إجاميل مصاريف الرسوم
رسوم ودخل العموالت ،صايف

76,647
3,481
7,989
88,117
645,300

101,270
2,840
5,304
109,414
458,296
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 .20الدخل من توزيعات األرباح
يتكون الدخل من توزيعات األرباح للسنتني املنتهيتني يف  31ديسمرب مام ييل:
2012
بآالف الرياالت السعودية
11,717

إستثامرات متاحة للبيع

2011
بآالف الرياالت السعودية
10,884

 .21مكاسب استثمارات مقتناة لغير أغراض المتاجرة ،صافي
تتكون مكاسب االستثامرات املقتناة لغري أغراض املتاجرة للسنتني املنتهيتني يف  31ديسمرب مام ييل:
2012
بآالف الرياالت السعودية
5,225

إستثامرات متاحة للبيع

2011
بآالف الرياالت السعودية
7,396

 .22دخل العمليات األخرى
يتكون دخل العمليات األخرى للسنتني املنتهيتني يف  31ديسمرب مام ييل:
2012
بآالف الرياالت السعودية
1,356
264
1,620

مكاسب بيع ممتلكات و معدات
أخرى
اإلجاميل

2011
بآالف الرياالت السعودية
2,582
1,928
4,510

 .23رواتب ومزايا الموظفين
عدد املوظفني

2012
7
كبار التنفيذيني (تتطلب موافقة مؤسسة
النقد العريب السعودي)
1,869
موظفون يقومون بأنشطة تشمل عىل
مخاطر (تشمل موظفي خدمة العمالء)
138
املوظفني الذين يقومون مبهام الرقابة
526
اخرى
300
موظفني بعقود خارجية
2,840
اجاميل
تعويضات متغرية مستحقة
مزايا موظفني اخرى
اجاميل رواتب ومزايا املوظفني

تعويضات ثابتة

2011
8

بآالف الرياالت
السعودية
2011
2012
10,773 13,349

1,595
116
528
211
2,458

تعويضات متغرية مدفوعة
أسهم
بآالف الرياالت السعودية

نقدا ً

إجاميل

2012
4,675

2011
2,938

2012
-

2011
-

2012
4,675

2011
2,938

21,743 160,775 198,811

7,248

-

-

21,743

7,248

1,840 2,458 29,037
4,872 8,427 86,679
27,180
16,898 37,303 314,444
25,039
109,494
448,977

-

-

1,840 2,458
4,872 8,427
16,898 37,303

34,656
96,032
28,506
371,354
61,959
84,044
517,357
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 .23رواتب ومزايا الموظفين (تتمة)
لدى البنك سياسة شاملة للرواتب والتعويضات تهدف إىل توظيف وتدريب و تطوير و ترقية املوظفني وكذلك اإلبقاء عىل املواهب املتميزة ،الذين يساهمون
يف تحقيق أهداف و تطلعات البنك .كام تهدف هذه السياسة إىل التأكد أن لدى البنك ،ويف جميع األوقات ،عدد كايف من املوظفني املؤهلني القادرين عىل إدارة
مهامهم بطريقة تحقق أهداف البنك عىل املدى القصري والطويل مبا يتوافق مع السياسة العامة للمخاطر لدى البنك .وكذلك يحفز البنك التوظيف الداخيل لتزويد
املوظفيني الحاليني بفرص التطوير الوظيفي برشط عدم وجود تعارض مع موظفي الوحدة الحاليني.
تشمل سياسة التعويضات باالضافة إىل املكافآت واملزايا الشهرية ،هيكل الحوافز لجميع املوظفني بناء عىل أداء البنك ككل ،أداء املجموعة /القطاع /القسم املعني
وأداء كل موظف عىل حدة .تقيم جميع هذه العوامل عىل أساس الفرتات ويتم اطالع الجهات املختصة بالنتائج والتي عىل أساسها يتم إعالن املكافآت يف نهاية
الفرتة املحاسبية.
قام مجلس اإلدارة بتأسيس لجنة املكافآت والتعويضات ،و تتكون هذة اللجنة من
 رئيس		
االستاذ عبدالرحمن بن محمد رمزي عداس
.1
 عضواالستاذ نارص بن محمد السبيعي		
.2
 عضواالستاذ خالد بن عبدالعزيز املقرين		
.3
 عضواالستاذ محمد بن عبدالله القويز		
.4
 عضو			
االستاذ خالد بن صالح الهذال
.5
تتمثل مهام اللجنة يف مراقبة نظام املكافات و التعويضات و إعداد تقارير دورية و تقييم كفاءة هذا النظام ومقارنتها باملنافسني.

 .24المكاسب غير تشغيلية
قام البنك خالل السنة ببيع قطعة األرض املدرجة ضمن بند املوجودات األخرى بقيمة دفرتية بلغت  280مليون ريال سعودي .وقام البنك باألستحواذ عىل قطعة
األرض يف عام  2007الستخدامه الخاص .وتم بيع قطعة األرض مببلغ قدره  653مليون ريال سعودي.
علام بأن البنك قد قام مبنح الرشكة املشرتية (“الرشكة”) متويل بيع آجل مببلغ  503مليون ريال سعودي الذي تم استخدامه بالكامل .بناءا عىل رشوط التمويل،
يتم تسديد التمويل عىل دفعتني يف فرباير  2013وأغسطس  .2013و نتيجة للبيع حقق البنك مكاسب غري تشغيلية مببلغ  373مليون ريال سعودي وتبلغ حصة
السهم من املكاسب غري تشغيلية  1.2ريال سعودي لكل سهم.
إن هذا التمويل منح بضامنات شخصية من مالك الرشكة املقرتضة باإلضافة إىل صك األرض الذي تم اإلحتفاظ به تحت اسم البنك حتى يتم تحصيل كامل مبلغ
التمويل.

 .25ربح السهم األساسي والمخفض
تم احتساب ربح السهم االسايس واملخفض للسنتني املنتهيتني يف  31ديسمرب  2012و  2011عىل أساس صايف الدخل مقسوماً عىل عدد األسهم القامئة والبالغ 300
مليون سهم كام يف  31ديسمرب  2012و .2011

 .26النقدية وما في حكمها
يتكون بند النقدية و ما يف حكمها الظاهرة يف قامئة التدفقات النقدية املوحدة للسنتني املنتهيتني يف  31ديسمرب كالتايل:

نقدية
أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية االخرى (تستحق خالل تسعني يوماً من
تاريخ االقتناء)
أرصدة لدى مؤسسة النقد العريب السعودي (فيام عدا الوديعة النظامية)
اإلجاميل

2012
بآالف الرياالت السعودية

2011
بآالف الرياالت السعودية

1,153,106
3,688,561

1,115,535
4,353,930

234,994
5,076,661

3,538,359
9,007,824
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 .27قطاعات األعمال
يقوم البنك بتحديد القطاعات التشغيلية ،بناءا عىل مجموعات العمالء ،عىل أساس التقارير الداخلية عن املكونات اململوكة للبنك والتي يتم مراجعتها بصفة
مستمرة من قبل لجنة إدارة املوجودات واملطلوبات بصفتها الجهة املتخذة للقرارات الرئيسية من أجل تحديد مصادر القطاعات وتقييم أدائها.ميارس البنك
نشاطة الرئييس يف اململكة العربية السعودية.
ألغراض إدارية يتكون البنك من خمسة قطاعات مرصفية رئيسية كالتايل:
:
قطاع األفراد (التجزئة)
:
قطاع الرشكات
:
قطاع الخزينة
قطاع خدمات اإلستثامر والوساطة :
				
:
أخرى

يشمل الخدمات واملنتجات املقدمة لألفراد كالودائع ،متويل األفراد ،الحواالت ورصف العمالت األجنبية.
يشمل الخدمات واملنتجات املقدمة للرشكات واملؤسسات املالية كالودائع والتمويل والخدمات التجارية للعمالء.
يشمل التعامل مع املؤسسات املالية األخرى وتقديم خدمات الخزينة لكافة القطاعات.
يشمل خدمات إدارة اإلستثامر وأنشطة إدارة األصول املرتبطة بخدمات التعامل وإدارة وترتيب وتقديم املشورة 		
والحفظ لألوراق املالية.
وتشمل جميع وظائف قطاعات املساندة االخرى.

تتم جميع املعامالت بني القطاعات املذكورة أعاله وفقا لرشوط وأحكام نظام التسعري الداخيل املعتمد .وإن مصاريف القطاعات املسانده واإلدارة العامة تحمل
عىل قطاعات األعامل بنا ًء عىل املعايري املعتمده.
( )1فيام ييل تحليال بإجاميل موجودات ومطلوبات البنك ودخل ومصاريف العمليات وصايف الدخل (الخسارة) للسنتني املنتهيتني يف  31ديسمرب لكل قطاع من
قطاعات األعامل:
2012
بآالف الرياالت السعودية
إجاميل املوجودات
مصاريف رأساملية
إجاميل املطلوبات
صايف الدخل من املوجودات االستثامرية والتمويلية
رسوم ودخل العموالت وأخرى ،صايف
إجاميل دخل العمليات
مخصص خسائر التمويل,صايف
إستهالك و إطفاء
إجاميل مصاريف العمليات
صايف الدخل التشغييل
مكاسب غري تشغيلية
صايف دخل السنة
2011
بآالف الرياالت السعودية
إجاميل املوجودات
مصاريف رأساملية
إجاميل املطلوبات
صايف الدخل من املوجودات االستثامرية والتمويلية
رسوم ودخل العموالت وأخرى ،صايف
إجاميل دخل العمليات
مخصص خسائر التمويل ,صايف
إستهالك و إطفاء
إجاميل مصاريف العمليات
صايف دخل السنة

قطاع الخزينة قطاع خدمات
قطاع
قطاع األفراد
اإلستثامر
الرشكات
(التجزئة)
والوساطة
763
7,567,538 11,572,550 9,780,498
2,155
66
192
35,748
85,762
493,979
7,320,370 16,498,105
51,432
444,297
343,785
63,116
73,823
55,203
657,136
63,116
125,255
499,500
1,000,921
192,469
82,751
271
1,110
11,590
75,049
33,298
32,350
370,094
733,001
29,818
92,905
129,406
267,920
29,818
92,905
129,406
267,920
قطاع األفراد
(التجزئة)

قطاع
الرشكات

7,507,819
54,149
14,094,315
350,844
444,918
795,762
81,509
77,181
650,848
144,914

9,832,503
69
8,952,875
321,881
86,274
408,155
170,733
10,172
334,907
73,248

قطاع الخزينة قطاع خدمات
اإلستثامر
والوساطة
791
9,322,791
188
6
3,892
412,581
18,581
42,940
74,610
42,940
93,191
371
965
25,869
32,259
17,071
60,932

أخرى

اإلجاميل

856,152
58,285
1,008,469
48,588
48,588
48,588
373,167
421,755

29,777,501
96,446
25,406,685
839,514
897,866
1,737,380
275,220
88,020
1,168,743
568,637
373,167
941,804

أخرى

اإلجاميل

1,063,265
29,223
847,256
11,680
21,780
33,460
33,460

27,727,169
83,635
24,310,919
702,986
670,522
1,373,508
252,242
88,689
1,043,883
329,625

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
72

( )2فيام يىل تحليال ملخاطر اإلئتامن التي يتعرض لها البنك لكل قطاع من قطاعات األعامل البنك:
2012
بآالف الرياالت السعودية
إجاميل املوجودات
التعهدات وااللتزامات املحتملة

قطاع األفراد (التجزئة)

قطاع الرشكات

قطاع الخزينة

اإلجاميل

7,540,492
-

10,715,184
1,784,664

7,676,005
-

25,931,681
1,784,664

2011
بآالف الرياالت السعودية
إجاميل املوجودات
التعهدات وااللتزامات املحتملة

5,514,880
-

8,264,866
1,422,325

7,054,737
-

20,834,483
1,422,325

تشتمل مخاطر االئتامن التي يتعرض لها البنك عىل األرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى واالستثامرات والتمويل ،كام تشتمل مخاطر االئتامن عىل
املعادل االئتامين لقيمة التعهدات وااللتزامات.

 .28إدارة المخاطر المالية
تتعرض أنشطة البنك لعدد من املخاطر املالية ،والتي يتم تقوميها عن طريق التحليل والتقييم واملوافقة وإدارة بعض املخاطر أو عدد من املخاطر .إن املخاطر تعد
جوهر النشاط البنيك ،تحيط هذه املخاطر بجميع من يعمل يف مجال االسواق املالية .لذا يهدف البنك إىل تحقيق توازن مالئم بني املخاطرة واإليرادات وتقليل
اآلثار السلبية عىل أدائه املايل وزيادة املنفعه للمساهمني.
تم تصميم سياسات وإجراءات وأنظمة إدارة املخاطر لتحديد وتحليل هذه املخاطر ووضع األدوات املالمئة للتخفيف والتحكم يف هذه املخاطر .يقوم البنك
مبراجعة سياسات وأنظمة إدارة املخاطر باستمرار لعكس أي تغيريات يف األسواق ،املنتجات والتعامل بإتباع أفضل املامرسات.
تتم إدارة املخاطر بالبنك من خالل مجموعة إدارة املخاطر واالئتامن والتي تعمل مبوجب سياسات معتمدة من قبل مجلس اإلدارة .تقوم مجموعة إدارة املخاطر
واالئتامن بتحديد وقياس ومراقبة املخاطر املالية بالتعاون الوثيق مع الوحدات التشغيلية العاملة بالبنك .وفيام ييل املخاطر الرئيسية التي يتعرض لها البنك وهي:
مخاطر االئتامن ،املخاطر التشغيلية ،مخاطر السيولة ومخاطر السوق .مخاطر السوق تتضمن مخاطر العمالت األجنبية ،مخاطر العوائد ومخاطر أسعار السوق.

 .29مخاطر االئتمان
يقوم البنك بإدارة تعرضه ملخاطر االئتامن ،والتي تتمثل يف عدم متكن طرف ما من الوفاء بإلتزاماته بشأن أداة مالية ما مام يؤدي لتكبد الطرف اآلخر خسائر
مالية .وتقع عمليات تعرض االئتامن للمخاطر بشكل رئييس يف نشاطات التمويل واالستثامر .كذلك ،توجد مخاطر ائتامن تتعلق بأدوات مالية خارج قامئة املركز
املايل ،مثل اإلعتامدات املستندية وخطابات الضامن ،وااللتزامات ملنح االئتامن.
يقوم البنك بتقييم احتامل التخلف عن السداد من قبل األطراف األخرى باستخدام أدوات تصنيف داخلية .كام يقوم البنك باستخدام درجات تصنيف صادرة
من وكاالت تصنيف رئيسية عند توفرها.
يحاول البنك السيطرة عىل مخاطر االئتامن من خالل مراقبة التعرضات االئتامنية  ،تقليص التعامالت مع أطراف معينة ،والتقييم املستمر للمالءه االئتامنية
لألطراف األخرى .وقد تم إعداد سياسات البنك الخاصة بإدارة املخاطر لديه بحيث تعمل عىل تحديد املخاطر وتضع حدودا ً مناسبة وسياسات ،ووسائل للسيطرة
عىل املخاطر وااللتزام بالحدود .وتتم الرقابة عىل التعرضات الفعلية ومقارنتها بالحدود املقررة عىل أساس يومي .وباإلضافة إىل مراقبة الحدود املقررة لالئتامن،
يقوم البنك بإدارة التعرضات االئتامنية املرتبطة بنشاطات التداول وذلك بإبرام اتفاقيات مقاصة عامة ،وترتيبات ضامنات مع األطراف األخرى ضمن ظروف
مناسبة ،ومن خالل تقليص مدة التعرض.
يحصل تركز مخاطر االئتامن عندما يكون هناك عدد من األطراف األخرى مرتبطني بنشاطات عملية متشابهة ،أو عمليات يف نفس املنطقة الجغرافية ،أو لديهم
صفات اقتصادية متشابهة ،مام قد يؤدي إىل التأثري عىل قدرتهم جميعاً عىل تلبية التزاماتهم التعاقدية بنفس القدر إذا حصل أي تغري يف الظروف االقتصادية أو
السياسية أو غري ذلك.
ويدل تركز مخاطر االئتامن عىل الحساسية النسبية ألداء البنك تجاه التطورات التي تؤثر عىل صناعة معينة أو موقع جغرايف معني.
يسعى البنك إىل إدارة تعرضه ملخاطر اإلئتامن من خالل التنويع لضامن عدم حصول تركز يف املخاطر من ناحية أفراد أو مجموعات من العمالء يف مناطق معينة
أو ضمن نشاطات عملية محددة ،كام أنه يلجأ إىل الحصول عىل الضامنات الالزمة حيثام يكون مالمئاً .كذلك يسعى البنك إىل الحصول عىل املزيد من الضامنات
من األطراف األخرى حاملا تتضح مؤرشات االنخفاض للتسهيالت ذات العالقة.
تقوم اإلدارة مبتابعة القيمة السوقية للضامنات ،ومن ثم طلب املزيد من الضامنات وفق االتفاقية التي تحدد ذلك ،كام تقوم مبتابعة القيمة السوقية للضامنات
التي يتم استنتاجها من خالل مراجعتها لكفاية مخصص خسائر االنخفاض.
يقوم البنك بشكل منتظم مبراجعة سياسات وأنظمة إدارة املخاطر لديه بحيث تعكس التغريات يف منتجات األسواق وأفضل املامرسات املستجدة.
تم تبيان تحليل االستثامرات حسب األطراف األخرى يف اإليضاح ( 6ب) .وملعرفة تفاصيل مكونات التمويل ميكن الرجوع إىل اإليضاح  ،7للتعهدات وااللتزامات
املحتملة ميكن الرجوع إىل اإليضاح  .16وللمعلومات حول الحد األقىص لتعرض االئتامن ومخاطر االئتامن لدى البنك حسب قطاعات األعامل وعىل املستوى
اإلجاميل ،ميكن الرجوع إىل اإليضاح .)2( 27
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 )1التركيز الجغرافي
أ -فيام ييل الرتكز الجغرايف للفئات الرئيسية للموجودات واملطلوبات والتعهدات وااللتزامات املحتملة ومخاطر االئتامن التابعة لها كام يف  31ديسمرب:

2012
املوجودات
نقد وأرصدة لدى مؤسسة النقد العريب السعودي
أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية االخرى،
صايف
االستثامرات ،صايف
التمويل ،صايف
اإلجاميل
املطلوبات
أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية االخرى
ودائع العمالء
اإلجاميل
التعهدات وااللتزامات املحتملة
مخاطراالئتامن (مبينة باملعادل االئتامين) للتعهدات
وااللتزامات املحتملة

2011
املوجودات
نقد وأرصدة لدى مؤسسة النقد العريب السعودي
أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية االخرى،
صايف
االستثامرات ،صايف
التمويل ،صايف
اإلجاميل
املطلوبات
أرصدة للبنوك واملؤسسات مالية االخرى
ودائع العمالء
اإلجاميل
التعهدات وااللتزامات املحتملة
مخاطر االئتامن (مبينة باملعادل االئتامين)
للتعهدات وااللتزامات املحتملة

اململكة العربية دول مجلس
التعاون
السعودية
الخليجي
األخرى ومنطقة
الرشق األوسط

بآالف الرياالت السعودية
جنوب رشق
أوروبا
آسيا

دول أخرى

اإلجاملــي

2,932,369
4,216,687

1,994,876

255,575

21,330

86,998

2,932,369
6,575,466

1,537,260
18,255,676
26,941,992

1,994,876

255,575

21,330

86,998

1,537,260
18,255,676
29,300,771

193,760
23,741,624
23,935,384
3,798,066
1,784,664

376,573
376,573
-

-

-

497
497
-

570,830
23,741,624
24,312,454
3,798,066
1,784,664

دول أخرى

اإلجاملــي

اململكة العربية دول مجلس
التعاون
السعودية
الخليجي
األخرى ومنطقة
الرشق األوسط

بآالف الرياالت السعودية
جنوب رشق
أوروبا
آسيا

5,766,435
2,676,210

12,206
2,345,248

12,102
1,366,223

39,934

43,959
26,751

5,834,702
6,454,366

951,458
13,779,746
23,173,849

2,357,454

1,378,325

39,934

70,710

951,458
13,779,746
27,020,272

318,813
23,037,934
23,356,747
2,745,394
1,422,325

100,517
100,517
-

1,682
1,682
-

-

825
825
-

421,837
23,037,934
23,459,771
2,745,394
1,422,325

تعكس مبالغ املعادل االئتامين املبالغ الناتجة عن تحويل التعهدات وااللتزامات املحتملة خارج قامئة املركز املايل إىل معامل مخاطر االئتامن التي تحملها اتفاقيات
التمويل بإستخدام معامل تحويل ائتامنية محددة من قبل مؤسسة النقد العريب السعودي .يتم استخدام معامل التحويل االئتامنية لتغطية مخاطر االئتامن
املحتملة نتيجة قيام البنك بالوفاء بإلتزاماته.
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ب -التوزيع الجغرايف لالستثامرات واملوجودات التمويلية التي انخفضت قيمتها ومخصصات انخفاض االستثامرات واملوجودات التمويلية:
2012

التمويل غري العامل
مخصص انخفاض املوجودات التمويلية
املوجودات املالية األخرى غري عاملة
مخصص انخفاض املوجودات املالية األخرى

اململكة العربية دول مجلس
التعاون
السعودية
الخليجي األخرى
ومنطقة الرشق
األوسط
752,302
1,094,019
-

96,263
96,263

بآالف الرياالت السعودية
جنوب رشق
أوروبا
آسيا

-

دول أخرى

اإلجاملــي

-

752,302
1,094,019
96,263
96,263

-

2011
التمويل غري العامل
مخصص انخفاض املوجودات التمويلية
املوجودات املالية األخرى غري عاملة
مخصص انخفاض املوجودات املالية األخرى

685,215
884,079
-

96,263
96,263

-

-

-

685,215
884,079
96,263
96,263

 .30مخاطر السوق
مخاطر السوق هي املخاطر املتعلقة بتقلبات القيمة العادلة أو التدفقات النقدية املستقبلية لألدوات املالية نتيجة للتغريات يف السوق مثل معدل العائد وأسعار
رصف العمالت األجنبية وأسعار األسهم.

أ) معدل العائد
تتمثل مخاطر العائد املستلمة بالتدفقات النقدية املستقبلية لألدوات املالية والتي قد تتغري إستجابة للتغريات يف معدل العائد السائد يف السوق .التوجد لدى
البنك أية تعرضات جوهرية لتاثريات التغريات يف معدل العائد السائد يف السوق عىل التدفقات النقدية املستقبلية ألن جزءا ً كبريا ً من املوجودات واملطلوبات
املالية ذات عوائد ثابتة ومدرجة يف القوائم املالية عىل أساس القيمة املطفأة.باالضافة اىل ذلك ،فان جزءا ً كبريا ً من التزامات البنك اليحمل اية عوائد.

ب) مخاطر اسعار العمالت االجنبية
( )1يتعرض البنك ملخاطر آثار التقلبات يف أسعار الرصف السائدة بالسوق عىل مركزه املايل وتدفقاته النقدية ،وتقوم اإلدارة بوضع حدود مستوى املخاطر املقبولة
لكل عملة وبشكل إجاميل ملراكز العمالت بنهاية اليوم ،ويتم مراقبتها يومياً.
فيام ييل ملخصا ملخاطر أسعار العمالت األجنبية كام يف  31ديسمرب:
				
2012
بآالف الرياالت السعودية
عمالت أجنبية
ريال سعودي
املوجودات
125,542
2,806,827
نقد وأرصدة لدى مؤسسة النقد العريب السعودي
825,655
5,749,811
أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية االخرى ،صايف
1,537,260
إستثامرات ،صايف
323,261
17,932,415
التمويل ،صايف
336,225
ممتلكات ومعدات ،صايف
94
140,411
موجودات أخرى
1,274,552
28,502,949
اإلجاميل

ريال سعودي
5,766,435
4,516,649
951,458
13,426,778
328,436
378,305
25,368,061

2011

عمالت أجنبية
68,267
1,937,717
352,968
156
2,359,108
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بآالف الرياالت السعودية

ريال سعودي

املطلوبات و حقوق املساهمني
أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية االخرى
ودائع العمالء
مطلوبات أخرى
حقوق املساهمني
اإلجاميل

2012

عمالت أجنبية

ريال سعودي

395,564
421,387
11,524
828,475

4,150
21,741,182
838,087
3,416,250
25,999,669

175,266
23,320,237
1,082,707
4,370,816
28,949,026

2011

عمالت أجنبية
417,687
1,296,752
13,061
1,727,500

جزء جوهري من تعرض البنك ملخاطر صايف العمالت األجنبية يتمثل يف الدوالر األمرييك واملثبت سعر رصفه مقابل الريال السعودي ،ال تعترب مخاطرأسعارالعمالت
األجنبية األخرى جوهرية ،نتيجة لذلك فإن البنك ال يتعرض ملخاطر جوهرية من العمالت األجنبية.
( )2مركز العمالت
فيام ييل تحليالً باملخاطر الجوهرية الهامة كام يف نهاية السنة بشأن مخاطر أثر التقلبات يف العمالت األجنبية:
2012
بآالف الرياالت السعودية
دائن (مدين)
381,186
6,108
11,085
11,336
17,458
3,617
15,287
446,077

دوالر أمرييك
دينار كويتي
ربية باكستانية
ريال قطري
درهم إمارايت
جنيه مرصي
أخرى
اإلجاميل

2011
بآالف الرياالت السعودية
دائن (مدين)
513,133
3,495
19,591
53,861
9,024
8,478
24,026
631,608

قام البنك بعمل تحليل حساسية عىل مدى عام واحد إلمكانية التغري يف أسعار العمالت األجنبية باستثناء الدوالر األمرييك باستخدام متوسط أسعار الرصف
األجنبي التاريخية وتبني بأنه ال يوجد هناك تأثري جوهري عىل صايف تعرض البنك لتقلبات العمالت األجنبية.

ج) مخاطر أسعار األسهم
تشري مخاطر أسعار األسهم إىل مخاطر انخفاض القيمة العادلة لألسهم يف محفظة استثامرات البنك املتاحة للبيع نتيجة للتغريات املحتملة املعقولة يف مستويات
مؤرشات األسهم وقيمة األسهم الفردية .فيام ييل األثر عىل استثامرات األسهم اململوكة واملتاحة للبيع بسبب التغريات املحتملة املعقولة يف مؤرشات األسهم مع
بقاء كافة البنود األخرى القابلة للتغيريثابتة-:
مؤرشات السوق
مؤرش تداول
غري متداولة

 31ديسمرب 2012
األثر بآالف الرياالت
نسبة التغري يف قيمة السهم
28,672
10+2+-

3,000

 31ديسمرب 2011
األثر بآالف الرياالت
نسبة التغري يف قيمة السهم
20,109
10+2+-

3,000
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 .31مخاطر السيولة
متثل مخاطر السيولة عدم مقدرة البنك عىل تلبية صايف متطلبات التمويل الخاصة به .وميكن أن تحدث مخاطر السيولة عند وجود اضطراب يف السوق أو انخفاض
مستوى درجات التصنيف االئتامين مام يؤدي إىل شح مفاجئ يف بعض مصادر التمويل .وللتقليل من هذه املخاطر ،قامت اإلدارة بتنويع مصادر التمويل ،وإدارة
املوجودات بعد األخذ بعني االعتبار توفر السيولة ،والحفاظ عىل رصيد كاف للنقدية وما يف حكمها وكذلك أوراق مالية قابلة للتداول.
ميثل الجدول أدناة ملخصا باستحقاقات املوجودات واملطلوبات للبنك.تم تحديد االستحقاقات التعاقدية للموجودات و املطلوبات عىل اساس الفرتة املتبقية من
تاريخ قامئة املركز املايل املوحدة و حتى تاريخ االستحقاق التعاقدي و مل يتم االخذ يف االعتبار االستحقاقات الفعلية كام هو محدد بتاريخ االحتفاظ بوادئع البنك.
إن املبالغ الظاهرة يف الجدول أدناه هي التدفقات النقدية التعاقدية غري املخصومة ،بينام يقوم البنك بإدارة مخاطر السيولة املالزمة بناء عىل التدفقات النقدية
غري املخصومة املتوقعة.
تقوم اإلدارة مبراقبة محفظة االستحقاق لضامن توفر السيولة الكافية .يتم مراقبة مراكز السيولة يوميا ،ويتم إجراء اختبارات جهد منتظمة بشأن السيولة
باستخدام سيناريوهات متعددة تغطي الظروف اإلعتيادية وغري اإلعتيادية يف السوق .تخضع كافة السياسات واإلجراءات املتعلقة بالسيولة للمراجعة واملوافقة
من قبل لجنة املوجودات واملطلوبات بالبنك .يتم إصدار تقارير يومية تغطي مركز السيولة للبنك والرشكة التابعة العاملة .كام يقدم بانتظام تقرير موجز إىل
لجنة املوجودات واملطلوبات بالبنك يشمل عىل كافة االستثناءات واإلجراءات املتخذة.
وطبقاً لنظام مراقبة البنوك وكذلك التعليامت الصادرة عن مؤسسة النقد العريب السعودي ،يحتفظ البنك لدى مؤسسة النقد بوديعة نظامية تعادل )%7 :2011( %7
من إجاميل الودائع تحت الطلب و ) %4 :2011( %4من إجاميل الودائع ألجل .باإلضافة إىل الوديعة النظامية يحتفظ البنك باحتياطي سيولة ال يقل عن  %20من
التزامات ودائعه ،ويتكون هذا اإلحتياطي من النقد أو املوجودات التي ميكن تحويلها إىل نقد خالل فرتة ال تزيد عن ثالثني يوماً ( 30يوم).
كام ميكن للبنك الحصول عىل مبالغ إضافية من خالل ترتيبات استثامرية خاصة مع مؤسسة النقد العريب السعودي.
أ) فيام ييل تحليالً لالستحقاقات التعاقدية للموجودات واملطلوبات و حقوق املساهمني كام يف  31ديسمرب:
2012

بآالف الرياالت السعودية
أقل من  3أشهر من  3أشهر إىل من سنة إىل  5أكرث من 5
سنوات
سنوات
سنة

املوجودات
نقد وأرصدة لدى مؤسسة النقد العريب السعودي
وديعة نظامية لدى مؤسسة النقد العريب السعودي
أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى،
صايف
1,100,539
استثامرات ،صايف
3,904,315
التمويل  ،صايف
املمتلكات واملعدات ،صايف
موجودات أخرى
12,104,290
إجاميل املوجودات
املطلوبات و حقوق املساهمني
570,830
أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى
22,423,692
ودائع العمالء
مطلوبات أخرى
حقوق املساهمني
22,994,522
إجاميل املطلوبات وحقوق املساهمني
1,388,100
5,711,336

بدون تاريخ
استحقاق

اإلجاملــي

864,130

-

-

1,544,269
-

1,388,100
1,544,269
6,575,466

6,663,250
7,527,380

6,941,791
6,941,791

746,320
746,320

436,721
336,225
140,505
2,457,720

1,537,260
18,255,676
336,225
140,505
29,777,501

1,317,932
1,317,932

-

-

1,094,231
4,370,816
5,465,047

570,830
23,741,624
1,094,231
4,370,816
29,777,501
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2011

بآالف الرياالت السعودية
أقل من  3أشهر من  3أشهر إىل من سنة إىل  5أكرث من 5
سنوات
سنوات
سنة

بدون تاريخ
استحقاق

اإلجاملــي

1,124,451
400,264
4,454,573
5,979,288

5,694,561
5,694,561

911,363
911,363

1,180,808
351,087
328,436
378,461
2,238,792

4,653,894
1,180,808
6,454,366
951,458
13,779,746
328,436
378,461
27,727,169

1,167,635
1,167,635

1,500
1,500

-

851,148
3,416,250
4,267,398

421,837
23,037,934
851,148
3,416,250
27,727,169

املوجودات
نقد وأرصدة لدى مؤسسة النقد العريب السعودي 4,653,894
وديعة نظامية لدى مؤسسة النقد العريب السعودي
أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية االخرى ،صايف 5,329,915
200,107
استثامرات ،صايف
2,719,249
التمويل  ،صايف
املمتلكات واملعدات ،صايف
موجودات أخرى
12,903,165
إجاميل املوجودات
املطلوبات و حقوق املساهمني
421,837
أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى
21,868,799
ودائع العمالء
مطلوبات أخرى
حقوق املساهمني
22,290,636
إجاميل املطلوبات وحقوق املساهمني

ب) فيام ييل تحليل املطلوبات املالية حسب االستحقاقات التعاقدية املتبقية كام يف  31ديسمرب،
2012

بآالف الرياالت السعودية
أقل من  3أشهر من  3أشهر إىل من سنة إىل  5أكرث من 5
سنوات
سنوات
سنة

املطلوبات املالية
أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى ،صايف
ودائع العمالء

570,921
22,423,908

2011
املطلوبات املالية
أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى
ودائع العمالء

421,858
21,868,824

1,330,083

1,177,063

-

1,509

-

-

بدون تاريخ
استحقاق

اإلجاملــي

-

570,921
23,753,991

-

421,858
23,047,396

 .32القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية
القيمة العادلة هي القيمة التي يتم بها تبادل أصل أو تسوية إلتزام بني أطراف راغبة يف ذلك وتتم بنفس رشوط التعامل مع األطراف األخرى .وبالتايل ميكن أن
تنتج فروقات بني القيمة الدفرتية والقيمة العادلة املقدرة.
يستخدم البنك املستويات التالية عند تحديد القيمة العادلة لألدوات املالية واإلفصاح عنها:
األسعار املتداولة يف األسواق املالية النشطة لنفس األداة (بدون تعديل)
املستوى : 1
		
األسعار املتداولة يف األسواق املالية النشطة ملوجودات ومطلوبات مامثلة أو طرق تقييم أخرى يتم تحديد كافة مدخالتها الهامة وفق 		
املستوى : 2
بيانات قابلة للمالحظة.
		
		
طرق تقويم مل تحدد أي من مدخالتها الهامة وفق بيانات قابلة للمالحظة.
املستوى : 3
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بآالف الرياالت السعودية
2012
املوجودات املالية
استثامرات مالية متاحة للبيع

املستوى األول

املستوى الثاين

املستوى الثالث

اإلجاميل

286,721

-

150,000

436,721

2011
املوجودات املالية
استثامرات مالية متاحة للبيع

201,087

-

150,000

351,087

ميثل املستوى الثالث من االستثامرات استثامرات متاحة للبيع غري متداولة ومسجله بالتكلفة لعدم امكانية قياس قيمتها العالدلة بشكل موثوق به (ايضاح ( 6ج)).
إن القيمة العادلة لألدوات املالية داخل قامئة املركز املايل ،ال تختلف جوهرياً عن القيمة الدفرتية املدرجة يف القوائم املالية .إن القيمة العادلة للتمويل ،األرصدة
لدى البنوك ،األرصدة للبنوك واالستثامرات املقتناة حتى تاريخ االستحقاق املسجلة بالتكلفة املطفأة ال تختلف كثريا ً عن القيمة الدفرتية املدرجة يف القوائم املالية
املوحدة ألن أسعار العموالت الحالية السائدة يف السوق ألدوات مالية مامثلة ال تختلف كثريا ً عن األسعار املتعاقد عليها وبسبب قرص الفرتة بالنسبة لألرصدة
لدى البنوك.

 .33المعامالت مع األطراف ذات العالقة
يتعامل البنك ،خالل دورة أعامله العادية ،مع أطراف ذات عالقة .تخضع تلك املعامالت مع األطراف ذات العالقة للحدود املنصوص عليها يف نظام مراقبة البنوك
والتعليامت الصادرة عن مؤسسة النقد العريب السعودي .إن طبيعة وأرصدة تلك املعامالت للسنتني املنتهيتني يف  31ديسمرب هي كام ييل:

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

بيع آجل
مشاركة
التعهدات وااللتزامات املحتملة
حسابات جارية
حساب البالد

2012
بآالف الرياالت السعودية
1,073,879
45,415
21,441
23,598
651

2011
بآالف الرياالت السعودية
1,601,817
34,663
67,965
20,726
1,583

			
يقصد بكبار املساهمني هم أولئك الذين ميتلكون نسبة  %5أو أكرث من رأس مال البنك املصدر.

ب  -صناديق البنك اإلستثمارية
كان هناك أرصدة قامئة مع الصناديق اإلستثامرية للبنك كام هي يف 31ديسمرب:

ودائع العمالء

2012
بآالف الرياالت السعودية
7,286

2011
بآالف الرياالت السعودية
5,274
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ج  -اإليرادات والمصاريف المتعلقة باألطراف ذات العالقة
فيام ييل تحليالً باإليرادات واملصاريف املتعلقة باملعامالت مع األطراف ذات العالقة واملدرجة يف قامئة الدخل املوحدة للسنتني املنتهيتني يف  31ديسمرب:

دخل التمويل
الدخل من التعهدات و االلتزامات املحتملة
أتعاب إدارة  -صناديق البالد اإلستثامرية
مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
رواتب ومكافآت و بدالت أعضاء اإلدارة التنفيذية

2011
بآالف الرياالت السعودية
21,233
743
11,043
4,180
37,304

2012
بآالف الرياالت السعودية
62,639
197
13,082
3,729
41,963

يقصد بأعضاء اإلدارة التنفيذية االشخاص الذين لديهم الصالحية واملسؤولية لقيام بإعامل التخطيط والتوجيه واإلرشاف عىل أنشطة البنك ،سواء بشكل مبارش
أو غري مبارش.

 .34كفاية رأس المال
تتمثل أهداف البنك عند إدارة رأس املال يف االلتزام مبتطلبات رأس املال املوضوعة من قبل مؤسسة النقد العريب السعودي للحفاظ عىل مقدرة البنك يف االستمرار
يف أعامله وفقا ملبدأ االستمرارية واالحتفاظ بقاعدة رأساملية قوية.
تقوم إدارة البنك مبراقبة كفاية رأس املال واستخدام رأس املال بصورة يومية .تتطلب تعليامت مؤسسة النقد العريب السعودي يف اإلحتفاظ بحد أدىن من رأس
املال النظامي وأن تكون نسبة إجاميل رأس املال النظامي اىل املوجودات املرجحة املخاطر عند أو ال تزيد عن الحد األدىن املتفق عليه وهو %8

املوجودات املرجحة ملخاطر االئتامن
املوجودات املرجحة للمخاطر التشغيلية
املوجودات املرجحة ملخاطر السوق
إجاميل الركيزة األوىل للموجودات املرجحة املخاطر
رأس املال األسايس
رأس املال املساند
إجاميل رأس املال األسايس ورأس املال املساند
نسبة كفاية رأس املال
نسبة رأس املال األسايس
نسبة رأس املال األسايس ورأس املال واملساند

2012
بآالف الرياالت السعودية
22,005,550
2,629,094
451,388
25,086,032
3,429,012
1,216,873
4,645,885
%13.67
%18.52

(غري مدققة )

2011
بآالف الرياالت السعودية
17,182,708
2,167,026
631,838
19,981,572
3,086,625
572,528
3,659,153
%15.45
%18.31

 .35خدمات إدارة االستثمار والوساطة
يقدم البنك خدمات إدارة االستثامر والوساطة لعمالئه من خالل رشكته التابعة رشكة البالد لالستثامر .تتضمن الخدمات إدارة ستة صناديق إستثامرية (:2011
خمسة صناديق إستثامرية) .مبوجودات يبلغ إجامليها  979مليون ريال سعودي ( 795 :2011مليون ريال سعودي) .تدار كافة الصناديق االستثامرية وفقاً
للضوابط الرشعية وتخضع لرقابة رشعية بصفة دورية ،وتدار بعض هذه الصناديق بالتعاون مع مستشاري استثامرات متخصصني خارجيني .كام يدير البنك محافظ
استثامرية خاصة نيابة عن عمالئه .ال تشمل القوائم املالية للبنك عىل القوائم املالية لهذه الصناديق واملحافظ االستثامرية الخاصة .تم إيضاح املعامالت التي تتم
بني البنك وهذه الصناديق تحت املعامالت مع األطراف ذات العالقة (إيضاح .)33
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 .36إفصاحات خاصة بالركيزة الثالثة لبازل 2
بناءا عىل بازل  2الركيزة الثالثة ،يجب اإلفصاح عن بعض االفصاحات الكمية والنوعية املحددة .ستكون هذه االفصاحات موجودة عىل موقع البنك االلكرتوين
( )www.bankalbilad.comحسب متطلبات مؤسسة النقد العريب السعودي ،ومل تخضع هذه اإلفصاحات للفحص أو املراجعه من قبل مراجعي الحسابات
الخارجيني.

 .37المعايير الدولية التي صدرت ولم يتم تطبيقها
 -1معايير المحاسبة الدولية  /معايير التقارير المالية الدولية الجديدة أو المعدلة
اختار البنك عدم التطبيق املبكر ملعايري التقارير املالية الدولية الجديدة  /املعدلة والتي صدرت ولكن مل يتم تفعيلها لسنوات البنك املحاسبية التي تبدأ بعد 1
يناير  2013والتي يقوم البنك حاليا بدراستها وتقييم أثر تطبيقها:

أ) معيار التقارير المالية الدولي  9األدوات المالية ()2010
النسخة املعدلة من املعيار ويرسي اعتبارا من  1يناير  .2015شملت التعديالت متطلبات التصنيف والقياس لإللتزمات املالية مقابل متطلبات الشطب الحالية
ملعيار املحاسبة الدويل رقم  39األدوات املالية – القياس والتسجيل

ب) معيار التقارير المالية الدولي  10توحيد القوائم المالية
حل هذا املعيار محل املتطلبات املدرجة سابقا مبعيار املحاسبة الدويل رقم  27القوائم املالية املنفصلة واملوحدة و ( – ) SIC-12توحيد املنشأت ذات الغرض
الخاص ويرسي اعتبارا من  1يناير  .2013ويقدم املعيار منوذج واحد للتوحيد لكل املنشأت بناء عىل السيطرة  ،بغض النظر عن طبيعة املستثمر(سواء كانت
املنشأة مسيطر عليها من خالل حقوق التصويت أو من خالل ترتيبات تعاقدية كام هو سائد يف حالة املنشأت بغرض خاص)

ج) معيار التقارير المالية الدولية  11الترتيبات المشتركة
حل املعيار محل معيار املحاسبة الدولية رقم  31املصالح يف املشاريع املشرتكة – ويرسي اعتبارا من  1يناير  .2013يتطلب املعيار الطرف يف ترتيبات مشرتكة من
تحديد طبيعة الرتتيبات املشرتكة املرتبط بها بتقييم حقوقه والتزاماته ومن ثم حساب تلك الحقوق والواجبات وفقا لهذا النوع من الرتتيبات املشرتكة.

د) معيار التقارير المالية الدولي  12االفصاح عن المصالح في وحدات أخرى
يتطلب إفصاح شامل للمعلومات التي متكن مستخدم التقارير املالية من تقييم طبيعة املخاطر املرتبطة  ،واملصالح يف الوحدات األخرى  ،وآثار تلك املصالح عىل
مركزها املايل ،األداء املايل والتدفقات النقدية ويرسي اعتبارا من  1يناير .2013

هـ) معيار التقارير المالية الدولي  13قياس القيمة العادلة
حل محل االرشادات لقياس القيمة العادلة يف املعايري الدولية للتقارير املالية الحالية -املحاسبة من خالل معيار موحد ويرسي اعتبارا من  1يناير  .2013وقد
عرفت املعايري الدولية للتقارير املالية القيمة العادلة وقدمت ارشادات عن كيفية تحديد القيمة العادلة ،كام طلت االفصاح عن طرق قياس القيمة العادلة.
وبشكل عام مل يتغري املعيار  13من املتطلبات فيام يخص أي بنود التي يجب قياسها أو االفصاح عنها بالقيمة العادلة ويرسي اعتبار من  1يناير .2013

 -2التعديالت على معايير المحاسبة الدولية  /معايير التقارير المالية الدولية
اختار البنك عدم التطبيق املبكر للتعديالت عىل املعايري الدولية للتقارير املالية ومعايري املحاسبة الدولية الحالية التالية والتي صدرت من مجلس املعايري
املحاسبية الدولية والتي يقوم البنك حاليا بدراستها وتقييم أثر تطبيقها:
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أ) تعديالت المعيار الدولي رقم  - 1عرض القوائم المالية: -
تم التعديل لتوضيح طريقة عرض عمليات أخرى بقامئة الدخل الشامل ،ويرسي اعتبارا من  1يناير 2013

ب) تحسينات بالمعايير الدولية للتقارير المالية ( – )7إفصاحات األدوات المالية :-
تم تعديل متطلبات االفصاح باملعايري الدولية للتقارير املالية رقم ( )7بإضافة معلومات عن األدوات املالية املثبتة والتي حددت طبقا للفقرة ملعيار املحاسبة
الدولية رقم  ،32كام تطلبت أيضا معلومات عن األدوات املالية املثبتة وخاضعة للرتتيبات قابلة للتنفيذ التفاقات املعاوضة ،حتى ولو مل يتم تعيينها مبوجب املعيار
املحاسبي الدويل ( )32ويرسي اعتبارا من  1يناير .2013

ج) تعديالت المعيار الدولي للمحاسبة رقم ( )32عرض األدوات المالية:
تم التعديل لتوضيح بعض الجوانب املتعلقة برشوط املقابلة ويرسي اعتبار من  1يناير .2014

د) معيار المحاسبة الدولي  – 19مزايا الموظفين:-
التعديالت ملعيار املحاسبة الدويل  19يقوم بتجريد الخيار بتأجيل االعرتاف باحتساب االرباح والخسائر ،جميع التعديالت يف خطة قيمة مزايا املوظفني يتم
االعرتاف بها يف االرباح أو الخسائر والدخل الشامل االخر .ويرسي اعتبارا من  1يناير .2013

هـ) التعديالت في المعايير المحاسبية الدولية ( - )IAS 27البيانات المالية المنفصلة (:)2011
النسخة املعدلة من املعيار ويرسي اعتبار من  1يناير  2013والذي يتعلق مبتطلبات فصل البيانات املالية والتي مل يتم بشكل كبري تعديلها طبقا للمعيار IAS27
 -متطلبات القوائم املالية املنفصلة واملوحدة  .متطلبات توحيد القوائم املالية تم ادراجها مبعيار التقارير املالية الدولية رقم  10القوائم املالية املوحدة.

و) معيار المحاسبة الدولي رقم  - 28االستثمار في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة (: )2011
النسخة املعدلة من املعيار ويرسي اعتبار من  1يناير  .2013وترجع أغلب التعديالت نتيجة ادراج املرشوعات املشرتكة يف املعيار  )2011( 28ومل يغري هذا التعديل
النهج االساسية للمحاسبة عن االستثامرات يف األسهم.

ز) نشر مجلس معايير المحاسبة الدولية التحسينات السنوية على معايير التقارير المالية الدولية 2011-2009
والتي تحتوي على تعديالت على المعايير التالية مع التعديالت الالحقة لغيرها من المعايير والتفسيرات مع
تطبيقها اعتبارا من  1يناير :2013
-

املعايري الدولية للتقارير املالية  1االعتامد للمرة األوىل عىل املعايري الدولية للتقارير املالية :التطبيق املتكرر للمعايري الدولية للتقارير املالية  1واالقرتاض
بإقصاء التكلفة.
معيار املحاسبة الدويل  1عرض القوائم املالية :املعلومات التي تم مقارنتها فيام بعد بالحد األدىن من املتطلبات والعرض االفتتاحي للقوائم املالية
وااليضاحات املتعلقة بها.
معيار املحاسبة الدويل  – 16املمتلكات واملعدات  :تصنيف صيانة املعدات.
معيار املحاسبة الدويل  – 32عرض األدوات املالية  :عواقب رضيبة الدخل من التوزيعات.
معيار املحاسبة الدويل  – 34التقارير املالية املرحلية :املوجودات واملطلوبات للقطاع.

ح) كيانات االستثمار ( تعديالت على المعايير الدولية للتقارير المالية  12،10و معيار المحاسبة الدولي :27
نرش مجلس معايري املحاسبة الدولية رسيان تطبيق التعديالت اعاله اعتبارا من  1يناير  2014مع استثناء توطيد الزامية تأهيل الكيان االستثامري املطلوب احساب
كيانات االستثامر تحت الرقابة فضال عن االستثامرات يف رشكات زميلة ومشاريع مشرتكة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  .االستثناء الوحيد يكون يف
الرشكات الزميلة التي تعترب متديد أنشطة الكيان االستثامري.
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 .38برنامج أسهم الموظفين
املميزات الهامة للربنامج هي كام ييل:
تاريخ املنح
تاريخ االستحقاق
عدد األسهم املعروضة بتاريخ املنح
سعر السهم بتاريخ املنح (بالريال السعودي)
قيمة األسهم املمنوحة بتاريخ املنح (بآالف الرياالت السعودية )
فرتة املنح
رشط املنح
طريقة التسوية

2012
 12مايو 2012
 1يناير 2015
319,624
28.20
9,013
 3سنوات
إكامل فرتة الخدمة
أسهم

2011
 17ديسمرب 2011
 1يناير 2014
159,000
19.60
3,116
 3سنوات
إكامل فرتة الخدمة
أسهم

2012
159,000
319,624
41,100
437,524

2011
159,000
159,000

حركة عدد األسهم هي كام ييل:
يف بداية العام
األسهم املمنوحة خالل العام
األسهم املصادرة
املستعمل
يف نهاية العام

تم منح هذه األسهم برشط أسايس وهو إكامل فرتة الخدمة .وال يوجد رشط سوقي مرتبط بها.

 .39أرقام المقارنة
أعيد تبويب بعض أرقام املقارنة للسنة املاضية يك تتامىش مع تبويب السنة الحالية.

 .40إعتماد القوائم المالية
اعتمد مجلس اإلدارة القوائم املالية املوحدة بتاريخ  1ربيع األخر 1434هـ املوافق  11فرباير 2013م
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إفصاحات بازال اا
الكمية والنوعية
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كما في  31ديسمبر 2012
بآالف الرياالت السعودية

مكونات رأس املال
رأس املال األسايس  -الرشيحة األوىل
رأس املال املؤهل املدفوع
اإلحتياطيات املؤهلة
اإلحتياطي النظامي
اإلحتياطيات األخرى
أرباح مبقاة
إجاميل الرشيحة األوىل
مخخصات عامة مؤهلة
ربح الفرتة
إجاميل الرشيحة الثانية
إجاميل رأس املال املؤهل

الجدول الثاين  :هيكل رأس املال

القيمة
3,000,000
112,554
134,653
()22,099
316,458
3,429,012
275,069
941,804
1,216,873
4,645,885
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كما في  31ديسمبر 2012
بآالف الرياالت السعودية
الجدول الثالث :كفاية رأس املال
مبلغ التعرض

رأس املال املطلوب

املحفظة

-

-

1,639,564

-

أخرى

-

-

بنوك التنمية متعددة األطراف

-

-

مؤسسات القطاع العام

-

-

البنوك ورشكات األوراق املالية

6,173,506

165,762

الرشكات

7,641,065

611,285

متويل األفراد ما عدا الرهونات العقارية

6,206,341

372,380

31,604

1,896

السيادية والبنوك املركزية
مؤسسة النقد العريب السعودي والحكومة
السعودية

متويل الرشكات الصغرية

-

الرهونات
السكنية

1,474,611

117,969

التجاري

3,301,772

264,142

التسنيد

-

-

األسهم

1,479,260

30,298

57,804

4,624

أخرى

2,171,494

49,314

اإلجاميل

30,177,021

1,617,671

التمويل املتأخر
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كما في  31ديسمبر 2012
بآالف الرياالت السعودية

النهج املوحد

رأس املال املطلوب ملخاطر العمليات
املؤرشات األساسية للنهج املوحد

الجدول الثالث  :كفاية رأس املال
مخاطر أسعار الفائدة مخاطر مركز األسهم مخاطر الرصف األجنبي مخاطر السلع
36,111
-

الجدول الثالث  :كفاية رأس املال
رأس املال املطلوب
210,328

الجدول الثالث  :كفاية رأس املال
إجاميل نسبة كفاية رأس املال
املستوى املوحد

اإلجاميل
36,111

18.52

%

نسبة كفاية رأس املال الرشيحة األوىل
13.67
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كما في  31ديسمبر 2012
بآالف الرياالت السعودية
املحفظة
السيادية والبنوك املركزية
مؤسسة النقد العريب السعودي و الحكومة
السعودية
أخرى
بنوك التنمية متعددة األطراف
مؤسسات القطاع العام
البنوك ورشكات األوراق املالية
الرشكات
متويل األفراد ما عدا الرهونات العقارية
متويل الرشكات الصغرية
الرهونات
السكنية
التجاري
التسنيد
األسهم
التمويل املتأخر
أخرى
اإلجاميل

الجدول الرابع  )STA( :مخاطر اإلئتامن  :اإلفصاحات العامة
متوسط إجاميل التعرض ملخاطر االئتامن عىل مدى
إجاميل التعرض ملخاطر االئتامن
الفرتة
1,639,564

1,871,297

6,295,669
9,342,754
6,206,341
61,642

7,414,884
8,528,462
5,434,283
67,833

1,474,611
3,301,772
1,479,260
57,804
2,171,494
32,030,911

1,465,633
3,227,677
956,631
37,552
2,352,141
31,356,394
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كما في  31ديسمبر 2012
بآالف الرياالت السعودية

املحفظة
السيادية والبنوك املركزية
مؤسسة النقد العريب السعودي
والحكومة السعودية
أخرى
بنوك التنمية متعددة األطراف
مؤسسات القطاع العام
البنوك ورشكات األوراق املالية
الرشكات
متويل األفراد ما عدا الرهونات
العقارية
متويل الرشكات الصغرية
الرهونات
السكنية
التجاري
التسنيد
األسهم
التمويل املتأخر
أخرى
اإلجاميل

الجدول الرابع  )STA( :مخاطر اإلئتامن  :اإلفصاحات العامة
املنطقة الجغرافية
دول مجلس
"اململكة
جنوب رشق
أمريكا
أوروبا
آسيا
الشاملية
التعاون
العربية
الخليجي
السعودية
والرشق
األوسط

دول أخرى

اإلجاميل

1,639,564

-

-

-

-

-

1,639,564

4,242,588
9,342,754
6,206,341

2,053,081
-

-

-

-

-

6,295,669
9,342,754
6,206,341

61,642

-

-

-

-

-

61,642

1,474,611
3,301,772
1,479,260
57,804
1,643,991
29,450,326

76,289
2,129,370

277,394
277,394

124,577
124,577

21,330
21,330

27,913
27,913

1,474,611
3,301,772
1,479,260
57,804
2,171,494
32,030,910
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كما في  31ديسمبر 2012
بآالف الرياالت السعودية

املحفظة

البنوك
الحكومية
وشبه واملؤسسات
املالية
الحكومية
األخرى

السيادية والبنوك
املركزية
مؤسسة النقد
العريب السعودي
1,639,564
والحكومة
السعودية
أخرى
بنوك التنمية
متعددة األطراف
مؤسسات القطاع
العام
6,295,669
البنوك ورشكات
األوراق املالية
الرشكات
متويل األفراد ما
عدا الرهونات
العقارية
متويل الرشكات
الصغرية
الرهونات
السكنية
التجاري
التسنيد
27,627 1,100,539
األسهم
التمويل املتأخر
أخرى
6,323,296 2,740,103
اإلجاميل

الزراعة
وصيد
األسامك

الجدول الرابع  )STA( :مخاطر اإلئتامن  :اإلفصاحات العامة
قطاع الصناعة
النقل
التجارة
البناء
التصنيع التعدين الكهرباء
واالتصاالت
واملاء والغاز والتشييد
والخدمات
الصحية

الخدمات

القروض
الشخصية
وبطاقات
االئتامن

أخرى
اإلجاميل

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,639,564

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6,295,669

-

-

-

-

1,939,488 710,897
-

225

2,866

21,735 45,155
19,203
21,735 1,987,509 730,325

-

2,422,929 1,452,435
-

12,333

27,777

3,301,772
4,359
14,146
9,160
2,464,851 4,780,059

3,046
-

-

26,776
29,822

9,342,754 1,695,181
1,118,778
6,206,341
6,206,341
-

7,578

-

10,863

61,642

1,474,611
1,474,611
3,301,772
1,479,260 219,674
14,192
57,804
12,497
20,737
1,265
2,171,494 2,171,494
32,030,911 4,109,710 7,701,689 1,141,812
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كما في  31ديسمبر 2012
بآالف الرياالت السعودية

الجدول الرابع  )STA( :مخاطر اإلئتامن  :اإلفصاحات العامة
تفاصيل اإلستحقاقات
املحفظة
أقل من 8

 30-8يوم

 90-30يوم

 180-90يوم

أيام

360-180

 3-1سنة

 5-3سنوات

يوم

بدون تاريخ

أكرث من 5

استحقاق

سنوات

اإلجاميل

السيادية والبنوك املركزية
1,639,564

-

-

-

-

-

-

-

-

1,639,564

مؤسسة النقد العريب السعودي و
أخرى

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

بنوك التنمية متعددة األطراف

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

مؤسسات القطاع العام

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

340,500

3,592,210

1,396,009

890,456

75,143

168

729

-

455

6,295,669

الرشكات

248,322

832,414

1,462,213

1,811,966

3,260,297

1,168,923

361,697

-

196,922

9,342,754

متويل األفراد ما عدا الرهونات العقارية

113,017

26,966

280,311

420,244

814,622

3,029,440

1,519,685

-

2,055

6,206,341

2,016

3,287

8,005

5,962

12,694

21,172

5,366

-

3,140

61,642

الحكومة السعودية

البنوك ورشكات األوراق املالية

متويل الرشكات الصغرية
الرهونات
السكنية

12,884

1,693

22,337

33,641

70,006

300,564

297,871

-

التجاري

10,385

168,004

925,016

359,488

1,272,401

345,175

36,154

-

185,150

التسنيد

-

-

-

-

-

-

-

-

-

األسهم

1,100,539

-

-

-

-

-

-

378,721

التمويل املتأخر

735,613

1,474,611
3,301,772
1,479,260

-

-

-

-

-

-

-

57,804

-

57,804

أخرى

1,694,764

-

-

-

-

-

-

476,730

-

2,171,494

اإلجاميل

5,161,991

4,624,573

4,093,891

3,521,758

5,505,163

4,865,442

2,221,503

913,255

1,123,335

32,030,910
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كما في  31ديسمبر 2012
بآالف الرياالت السعودية

الجدول الرابع  )STA( :مخاطر اإلئتامن  :اإلفصاحات العامة
القروض املخفضة ،القروض املتأخرة السداد ( جدول )F ،4
القطاعات

قروض

القروض املتأخرة

مخفضة

( > 90يوم) وغري

العمر االئتامين للقروض املخفضة (أيام)

متعرث

املخصصات

مخصصات محددة

العامة

مخفضة
أقل من 90

180 - 90

360 - 180

أكرث من

محمل عىل معدم خالل رصيد نهاية

360

الفرتة

الفرتة

الفرتة

القطاع الحكومي وشبة الحكومي

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

القطاع البنيك والرشكات املالية

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

القطاع الزراعي وصيد االسامك

-

-

-

-

-

-

-

()1,410

-

-

15,346

القطاع الصناعي

308,360

-

308,360

-

-

2,814

305,546

()2,359

()49,895

308,363

37,480

قطاع التعدين

-

-

-

-

-

-

-

قطاع الكهرباء ،املاء ،الغاز

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

والخدمات الصحية
قطاع البناء واملقاوالت

35,213

-

35,213

47,456

1,021

34,193

-

24,522

()4,050

26,054

84,568

القطاع التجاري

94,220

-

94,220

918

-

53,341

40,880

39,721

()11,334

80,074

44,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

43

قطاع الخدمات

54,394

-

54,394

514

1,780

-

52,615

()223

-

53,130

19,098

القروض االستهالكية و بطاقات

69,323

-

69,323

108,103

14,029

20,060

35,235

20,853

()2

48,586

161,197

قطاع النقل و االتصاالت

االئتامن
اخرى

190,792

-

190,792

132,473

-

50,000

140,792

37,500

-

178,292

37,788

اإلجاميل

752,302

-

752,302

289,464

16,829

160,407

575,067

118,605

()65,280

694,499

399,520
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كما في  31ديسمبر 2012
بآالف الرياالت السعودية

الجدول الرابع  )STA( :مخاطر اإلئتامن  :اإلفصاحات العامة
القروض املخفضة ،القروض املتأخرة السداد ( جدول )G ،4
التوزيع الجغرايف

قروض مخفضة

اململكة العربية
السعودية

752,302

مخصصات
محددة

العمر االئتامين القروض املتأخرة السداد (أيام)
أقل من 90

180 - 90

360 - 180

أكرث من 360

289,464

16,829

160,407

575,067

694,499

املخصصات
العامة
399,520

دول مجلس
التعاون الخليجي
والرشق األوسط

-

-

-

-

-

-

-

أوروبا

-

-

-

-

-

-

-

أمريكا الشاملية

-

-

-

-

-

-

-

دول جنوب رشق
آسيا

-

-

-

-

-

-

-

دول أخرى

-

-

-

-

-

-

-

752,302

289,464

16,829

160,407

575,067

694,499

399,520

اإلجاميل

الرصيد يف بداية العام
املبالغ املجنبه ( املعكوسة) خالل الفرتة
املحول بني املخصاات
الرصيد كام يف نهاية العام

الجدول الرابع  )STA( :مخاطر اإلئتامن  :اإلفصاحات العامة
مطابقة التغريات يف مخصص انخفاض القروض ( جدول )H ،4
مخصصات محددة
641,175
71,085
()17,761
694,499

املخصصات العامة
242,903
138,856
17,761
399,520
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الجدول الخامس  :مخاطر اإلئتامن ،افصاحات تتعلق بالنهج املوحد
%0

%20

%35

%50

%75
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أوزان
غري
املخاطر
مصنف
االخرى

الخصم

السيادية والبنوك املركزية
1,639,564

-

-

-

-

-

-

-

-

-

مؤسسة النقد العريب السعودي
والحكومة السعودية
أخرى

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

بنوك التنمية متعددة األطراف

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

مؤسسات القطاع العام

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

البنوك ورشكات األوراق املالية

-

3,389,223

-

2,903,633

2,813

-

-

-

-

الرشكات

-

-

-

-

-

9,342,754

-

-

-

-

متويل األفراد ما عدا الرهونات
العقارية

-

-

-

-

6,206,341

-

-

-

-

-

متويل الرشكات الصغرية

-

-

-

-

61,642

-

-

-

-

-

الرهونات
السكنية

-

-

-

-

-

1,474,611

-

-

-

-

التجاري

-

-

-

-

-

3,301,772

-

-

-

-

التسنيد

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

األسهم

1,100,539

-

-

-

-

378,721

-

-

-

-

-

-

-

-

-

57,804

-

-

-

-

أخرى

1,555,067

-

-

-

-

616,427

-

-

-

-

اإلجاميل

4,295,170

3,389,223

-

2,903,633

6,267,983

15,174,901

-

-

-

-

التمويل املتأخر
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الجدول السابع  :تخفيف حدة املخاطر االئتامنية (  ) CRMالفصاحات النهج املوحد
مغطى بـــ
املحفظة
ضامنات  /مشتقات االئتامن
ضامنات مالية مدفوعة
السيادية والبنوك املركزية
مؤسسة النقد العريب السعودي و الحكومة
السعودية
أخرى
بنوك التنمية متعددة األطراف
مؤسسات القطاع العام
البنوك ورشكات األوراق املالية
357,051
الرشكات
متويل األفراد ما عدا الرهونات العقارية
112,941
متويل الرشكات الصغرية
الرهونات
السكنية
التجاري
التسنيد
األسهم
التمويل املتأخر
أخرى
469,992
اإلجاميل

رأس املال املطلوب

اإلستثامرات

الجدول العارش  :مخاطر التسويق  ،االفصاحات للبنوك التي تستخدم النهج املوحد
مخاطر السلع
مخاطر أسعار الفائدة مخاطر مركز األسهم مخاطر الرصف األجنبي
36,111
-

اإلجاميل
36,111

الجدول الثالث عرش  :األسهم  :اإلفصاحات املتعلقة مبركز البنك
اإلستثامرت املتداولة
اإلستثامرات الغري متداولة
القيمة العادلة
القيمة املفصحة يف القوائم
القيمة العادلة
القيمة املفصحة يف القوائم
املالية
املالية
286,721
286,721
150,000
150,000
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اإلستثامرات
الحكومية وشبه الحكومية
البنوك واملؤسسات املالية األخرى
الزراعة وصيد األسامك
التصنيع
التعدين
الكهرباء واملاء والغاز والخدمات الصحية
البناء والتشييد
التجارة
النقل واالتصاالت
الخدمات
أخرى
اإلجاميل

الجدول الثالث عرش  :األسهم  :اإلفصاحات املتعلقة مبركز البنك
التداول العام
27,627
19,203
45,155
21,735
4,359
26,776
14,192
69,674
228,721

الخاصة
150,000
150,000

الجدول الثالث عرش  :األسهم  :اإلفصاحات املتعلقة مبركز البنك
األرباح  /الخسائر وما إىل ذلك
املكاسب (الخسائر) املتحققة املرتاكمة الناتجة عن عمليات التصفية أو البيع لفرتة التقرير
إجاميل مكاسب (خسائر) غري محققة

مجموعات األسهم
الحكومية وشبه الحكومية
البنوك واملؤسسات املالية األخرى
الزراعة وصيد األسامك
التصنيع
التعدين
الكهرباء واملاء والغاز والخدمات الصحية
البناء والتشييد
التجارة
النقل واالتصاالت
الخدمات
أخرى
اإلجاميل

الجدول الثالث عرش  :األسهم  :اإلفصاحات املتعلقة مبركز البنك
رأس املال املطلوب
2,210
1,536
3,612
1,739
349
2,142
1,135
17,574
30,298

القيمة
8,830
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الجدول رقم ()1
مجال التطبيق
أ) المجال
تعمل اإلفصاحات النوعية التالية عىل تحديد مسار بنك البالد لتقييم رأس املال.

ب) أسس التوحيد
للغايات املحاسبية ،يتم توحيد كل كيان عليه رقابة ضمن القوائم املالية للمجموعة.

الوحدات (ضمن المجموعة) الموحدة بالكامل
 )1شركة البالد لالستثمار
تأسست رشكة البالد لالستثامر يف اململكة العربية السعودية عام  2007كرشكة سعودية ذات مسؤولية محدودة ،وتشتمل نشاطاتها عىل :التعامل ،اإلدارة ،الرتتيب،
واملشورة والوصاية عىل األوراق املالية .وميتلك بنك البالد حالياً  %100من رأساملها.

 )2شركة البالد العقارية
تأسست رشكة البالد العقارية يف اململكة العربية السعودية عام  ،2006وتشتمل نشاطاتها عىل تسجيل الضامنات العقارية التي يحصل عليها البنك من عمالئه.
وميتلك بنك البالد حالياً  %100من رأساملها.

ج) ليست هنالك أية قيود أو موانع رئيسية تحد من تحويل األرصدة أو رأس المال النظامي
ضمن المجموعة.
الجدول رقم ()2
هيكل رأس المال
يتألف رأس مال البنك من الوحدات التالية:

 .1أسهم رأس المال النظامية المدفوعة
تتألف أسهم رأس املال العادية للبنك من  300,000,000سهم بقيمة عرشة ( )10رياالت للسهم الواحد .وتتمتع جميع األسهم بنفس حقوق التصويت ،كام إنها
غري قابلة لالستبدال .وتعترب األسهم يف املرتبة الصغرى باملقارنة مع وحدات رأس املال األخرى يف حالة وجود مطالبات عىل البنك .أوىص مجلس اإلدارة بزيادة
رأس املال من  3مليار ريال اىل  4مليارات ريال وذلك بتوزيع سهم لكل ثالثة أسهم ملساهمي البنك .وهذه التوصية خاضعة ملوافقة املساهمني يف الجمعية العامة
الرابعة القادمة.

 .2االحتياطيات النظامية
يتم تكوين االحتياطيات النظامية من تخصيص وتجميع مبالغ من األرباح ،ويحتفظ بها للنمو يف املستقبل.
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الجدول رقم ()3
كفاية رأس المال
ما زالت أحكام كفاية رأس املال للبنوك تستند منذ عام  1988عىل توصيات بازل  ،1وهي مجموعة من األحكام التي يصدرها بنك التسويات الدويل .وقد كانت
الغاية من بازل  1هي وضع متطلبات رأس املال يف موضع شديد الحساسية تجاه املخاطر ودمج تأثريات النشاطات التي تتم خارج املركز املايل .كذلك كان لها
هدف آخر وهو إيجاد نظام أكرث تجانساً للبنوك عىل مستوى العامل.
ما زال رأس املال النظامي للبنوك اعتبارا ً من تقديم بازل  1يعتمد عىل مفاهيم مركزية مثل رأس املال “ ”Tier 1ورأس املال اإلضايف ،والبنود املرجحة للمخاطر.
وتجرى عىل بازل  1تعديالت مستمرة ،ومن ذلك عىل سبيل املثال طرح قياس املخاطر السوقية عام .1999
يف السادس من شهر حزيران (يونيو) عام  2006قامت مؤسسة النقد العريب السعودي بطرح حدود أولية لقواعد جديدة ومختلفة لرأس املال استنادا ً عىل
توصيات بازل  IIالتي يصدرها كذلك بنك التسويات الدويل .وتتمثل االحتياجات النظامية الرئيسية يف هذه القواعد يف التوسع يف إدارة املخاطر ،واملرونة وازدياد
الحساسية تجاه املخاطر.
وتعمل بازل  IIعىل ثالث ركائز :احتساب االحتياجات الدنيا لرأس املال (الركيزة األوىل)؛ عملية املراجعة اإلرشافية (الركيزة الثانية)؛ واالنتظام السوقي /اإلفصاح
(الركيزة الثالثة).
وكقاعدة عامة ،ترمي لجنة بازل إىل االحتفاظ مبستوى رأس املال الحايل للقطاع املرصيف ،إال أن بعض البنوك سيستفيد بال شك من تخفيف الضغوط الرأساملية
مبوجب هذه املتطلبات .وهناك عدد من العوامل املختلفة التي تنعكس بالفائدة عىل بنك البالد تحت القواعد الجديدة لكفاية رأس املال ،منها:
• التنوع الجيد ملخاطر االئتامن ما بني الدول ،رشائح العمالء ،واملصالح العملية.
• اإلنتاج العايل والثابت رأس املال الداخيل.
• اإلدارة الراسخة للمخاطر ،ورأس املال واألداء.
يتم احتساب املوجودات املرجحة للمخاطر يف الركيزة األوىل (حسب توجيهات بازل  )IIباستخدام “األسلوب املوحد” املوضح للمخاطر االئتامنية والسوقية،
و”أسلوب املؤرشات الرئيسية” ملخاطر العمليات .ويقوم البنك بإجراء عدد من اختبارات التحمل من خالل “اإلجراءات الداخلية لتقييم كفاية رأس املال”
( )ICAAPلضامن الكفاية يف رأس ماله ،وكذلك يف املناخات االقتصادية غري املالمئة .ويف أثناء هذه االختبارات يتم تعريض محفظة املخاطر لدى البنك إىل حاالت
من الضغوط الشديدة ،وتشكل الزيادة يف الضغوط الرأساملية الناجمة من هذه االختبارات جزءا ً من الركيزة الثالثة من املتطلبات الرأساملية.
تنص سياسة “ ”ICAAPلدى بنك البالد عىل أن عىل البنك أن يحتفظ بغطاء إضايف عالوة عىل املطلب النظامي ،علامً بأن هذه السياسة تهدف التأكد من أن رأس
مال املجموعة يدعم منو األعامل .وسوف تبقى هذه السياسة بدون تغيري ،كام إن بنك البالد سيحتفظ بغطاء إضايف عالوة عىل املطلب النظامي.
تهدف إدارة رأس املال لدى بنك البالد ضامن االستخدام الفعال لرأس املال بحيث يلبي أهداف رأس املال الكلية لدى البنك.
بدأ بنك البالد خالل العام  2007بالعمل مبوجب أحكام بازل  IIلكفاية رأس املال ،وقد اختار البنك تب ّني “األسلوب املوحد” (للمخاطر االئتامنية والسوقية)
و”أسلوب املؤرشات الرئيسية” (ملخاطر العمليات) الحتساب املتطلبات النظامية لكفاية رأس املال.
إن اسرتاتيجية بنك البالد هي التطبيق الكامل لطريقة بازل  IIاملتطورة .باإلضافة إىل مامرسة عملية التقييم التي ستساعد البنك يف تحديد العمل الذي ينبغي
التعهد به ،خطة اإلجراءات وما هو قابل للتسليم أثناء تطبيق تعليامت بازل  IIمبوجب الطريقة املتقدمة ملخاطر اإلئتامن ،السوق والعمليات.
ويشمل ذلك التحول إىل التقدير الداخيل القائم عىل معالجة مخاطر اإلئتامن ،مخاطر السوق واملعالجة القياسية ملخاطر العمليات .والبنك حالياً بصدد صياغة
منوذج رأساميل اقتصادي لدعم موقف بنك البالد يف أسوأ حاالت االعتامدات ،السوق أو سيناريوهات الخسارة التشغيلية.
يتطابق املنظور الكيل للمخاطر لدى البنك مع أهداف رأس املال ،وذلك يتضمن ،باإلضافة إىل أمور أخرى ،أن عىل البنك أن يحتفظ برأس مال ٍ
كاف لتغطية النمو
الطبيعي إىل جانب التذبذبات الحالية يف تعرضات البنك .وبينام يقوم مجلس اإلدارة بتحديد املخاطر وأهداف رأس املال ،فإن لجنة املوجودات واملطلوبات هي
املسؤولة عن ضامن تحقيق هذه األهداف.
تقوم إدارة املخاطر يف البنك باستالم تقارير منتظمة حول التطورات يف هيكل كشوف امليزانية ويف حركات كشوف امليزانية ،مبا يف ذلك استخدام رأس املال
واحتامالت املخاطر.

“”ICAAP
تعمل “ ”ICAAPلدى بنك البالد عىل الجمع بني املنظور الكيل ملخاطر البنك ،واإلطار الكيل إلدارة املخاطر مع رأس املال املتاح واملطلوب .وكانت “”ICAAP
قد أسست عام  2008مبينة األدوار واملسؤوليات التي يتم التكليف بها تحت مظلة لجنة املوجودات واملطلوبات ،علامً بأن مجلس اإلدارة قد اعتمد أول تقرير
“ ”ICAAPمن املجموعة لعام .2009
يتمثل أحد أهداف “ ”ICAAPيف التأكد من أن اإلدارة تقوم بتحديد وقياس مخاطر البنك بدقة .كذلك ،فإن هذه العملية تساعد عىل التحقق من أن اإلدارة
تتخذ الخطوات الالزمة لضامن احتفاظ البنك رأس مال داخيل ٍ
كاف بالنظر إىل املنظور الكيل للمخاطر ،وأنه يطبق ويتم تطوير األنظمة املناسبة إلدارة املخاطر.
وتبعاً للمتطلبات النظامية ،فإن مؤسسة النقد العريب السعودي ستقوم مبراجعة وتقييم تطبيق البنك لعملية “ ”ICAAPوملستوى اإلجراءات اإلدارية الداخلية
التي تشكل “ ”ICAAPجزءا ً منها.
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التعرض للمخاطر وتقييم المخاطر – إفصاحات عامة
يتمثل أحد املكونات الرئيسية السرتاتيجية أعامل بنك البالد يف أن تكون إدارة املخاطر قادرة عىل دعم الهدف من البقاء كرشيك مايل قوي يتمتع بالرؤية والشفافية
يف التعامل مع املخاطر.
كام تتمثل رؤية البنك يف تب ّني أفضل املستويات واملامرسات الدولية يف إدارة املخاطر ،لذلك فإن البنك يستخدم مصادر جوهرية لتطوير إجراءاته وأدواته التي
تدعم هذه الرؤية .وعىل هذا األساس ،فقد متكن البنك من بناء خربة شاملة يف إدارة املخاطر ورأس املال.
وتعترب إدارة املخاطر من العمليات التي تؤدى بشكل مستقل يف وحدات العمل يف بنك البالد ،حيث تهدف إىل تعزيز ثقافة راسخة إلدارة املخاطر من خالل
مجموعة شاملة من العمليات املصممة لتحديد وقياس ومراقبة التعرضات للمخاطر بشكل فعال .ويشارك كل من مجلس اإلدارة واإلدارات العليا يف وضع عمليات
املخاطر وتحديد اإلرشادات والتوقعات الدورية التي تقع يف وظائف إدارة املخاطر .وتبقى هذه العمليات خاضعة للتفتيش واملتابعة من قبل هيئة رشعية
مستقلة وكذلك من قبل املراجعني الداخليني والخارجيني ومنظمي البنك ،مام يساعد عىل زيادة تقوية مامرسات إدارة املخاطر.
يبني الشكل التايل الهيكل التنظيمي إلدارة املخاطر:

يتعرض بنك البالد إىل أنواع عديدة من املخاطر التي تتم إدارتها عىل مستويات متفاوتة يف املؤسسة ،وفيام ييل بيان بأهم هذه األنواع:
• مخاطر االئتمان :وهي مخاطر الخسارة الناجمة من عجز األطراف األخرى عن تلبية التزاماتهم ،كلياً أو جزئياً.
• مخاطر السوق :وهي مخاطر الخسارة الناجمة من تذبذب القيمة السوقية ألصول وخصوم بنك البالد تبعاً لتغريات الظروف السوقية.
• مخاطر السيولة :وهي مخاطر الخسارة التي تنشأ إذا بقي احتياطي السيولة النقدية العادية لدى البنك غري ٍ
كاف لتلبية التزامات البنك.
• مخاطر العمليات :وهي مخاطر الخسارة الناجمة من إجراءات داخلية قارصة أو خاطئة ،أخطاء برشية أو من تطبيق النظام ،أو األحداث الخارجية.
ويتم تعريف كل من هذه املخاطر عىل حدة وفقاً للمتطلبات الترشيعية أو التنظيمية ،كام يجري بيانه بتفصيل أوسع عىل الشبكة العنكبوتية.
تخصص إدارة املخاطر مصادر عديدة لضامن استمرار االلتزام بالحدود االئتامنية وللرقابة عىل محافظ االئتامن لديها .ولدى اإلدارة دائرة محددة للتقارير تعمل
عىل التأكد من أن جهات اإلدارة ذات العالقة ،مبا يف ذلك مجلس اإلدارة واللجنة التنفيذية ،تبقى عىل اطالع بالتطورات يف محفظة االئتامن ،والقروض غري العاملة،
وما شابه ذلك.

الجدول رقم ()4
مخاطر االئتمان – اإلفصاحات العامة
تتمثل مخاطر االئتامن يف مخاطر الخسائر الناتجة عن عدم مقدرة أحد األطراف عىل الوفاء بالتزاماته تجاه البنك ،وتشكل مخاطر االئتامن الشق األكرب من
تعرضات املخاطر لدى البنك.
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إدارة مخاطر االئتمان
يقوم البنك بقياس وإدارة هذه املخاطر بااللتزام باملبادئ التالية:
• يتم تطبيق معايري منتظمة عىل مستوى البنك يف عمليات اتخاذ قرارات منح االئتامن من خالل استخدام منوذج “موديز” الحتساب درجة املخاطرة لكافة
العمالء من الرشكات .ويقوم البنك باستخدام منوذج تم تطويره داخلياً لتقييم إقراض العمالء األفراد  ،كام يقوم البنك باستعامل نظام  SIMAHألغراض
تقييم مخاطر االئتامن لألفراد.
• بدأ البنك بإجراءات تعبئة املعلومات االئتامنية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة والرشكات من واقع بطاقات التقييم املع ّدة والنامذج يف نظام موديز.
باإلضافة إىل االستفادة من منوذج تقييم املخاطر يف نظام موديز للحصول عىل مكونات مخاطر االئتامن ،أي عامل الخسارة ،وعامل التعرض يف نظام موديز،
من أجل ربط تقييم مخاطر العمالء مع احتامالت التعرض والتي يتم التنبؤ بها بنا ًء عىل البيانات التاريخية للبنك /بيانات السوق السعودي ليتامىش مع
توصيات بازل  IIفيام يتعلق مبدخل تقييم املخاطر داخلياً.
• يجب أن يتطابق اعتامد الحدود االئتامنية لألطراف وإدارة تعرضات االئتامن الفردية مع إرشادات محفظة البنك وإسرتاتيجيته االئتامنية ،وأن يشتمل كل
قرار عىل تحليل املخاطر باملقارنة مع العائدات.
• يتطلب كل متديد يجري عىل أي تسهيل ائتامين ألي طرف أو تغيري مادي به (مثل تغيري يف املدة ،هيكل الضامنات ،أو القيود الرئيسية) موافقة ائتامنية
من جهة الصالحية املعنية.
• مينح البنك حالياً صالحيات املوافقة االئتامنية عىل أساس نظام موافقة ثنايئ مشرتك بني وحدات األعامل واملخاطر وذلك حتى مستوى معينّ  ،أما املوافقات
االئتامنية التي تتجاوز هذا املستوى ،فتتم إحالتها إىل لجنة االئتامن الفرعية ولجنة االئتامن العليا واللجنة التنفيذية وأخريا ً مجلس اإلدارة للموافقة عليها.

االستراتيجيات:
أهداف إدارة مخاطر االئتمان:
• االستمرار باملحافظة عىل بيئة اقرتاضية قوية مدعومة بسياسات ونظام رقايب ف ّعال للمخاطر.
• تشكيل تحدي ف ّعال للقامئني باألعامل من خالل حثهم عىل تعريف وتطبيق سياسات تح ّمل املخاطر.
• ضامن وجود خربات مستقلة قادرة عىل املوافقة عىل املخاطر االئتامنية أو تقليصها.

أنواع مخاطر االئتمان الرئيسية:
تشتمل مخاطر االئتامن عىل مخاطر الرتكيز والتسوية.
• مخاطر تركز االئتامن :هي املخاطر التي تنشأ من أي تعرض بشكل إفرادي أو بشكل مجموعة من التعرضات التي تنطوي عىل احتامل وقوع خسائر
كبرية (تتعلق برأس مال البنك ،أو إجاميل أصوله ،أو عىل مستوى املخاطر الشاملة) مام قد تؤثر عىل مركز البنك أو قدرته عىل املحافظة عىل سري عملياته
الرئيسية .تعترب مخاطر تركز االئتامن من أكرب أسباب املشاكل يف البنوك.
• مخاطر التسوية :هي املخاطر التي تكون مرتبطة بتسويات الدفعات مقابل التداول يف األوراق املالية وغريها من األدوات .وتنشأ املخاطر إذا تم تحويل
الدفعات قبل أن يتمكن البنك من التأكد من أن الدفعات قد تم تحويلها إىل أحد الحسابات البنكية.

سياسة االئتمان:
متثل سياسة االئتامن الوسائل األساسية لالتصال ،التي يقوم مجلس اإلدارة واإلدارة العليا من خاللها بتوجيه اإلرشادات لتسيري ومراقبة النشاطات التمويلية بحيث
يتم تحقيق أهداف األعامل دون تعريض البنك إىل مستوى يتجاوز مستويات التحمل التي اعتمدها مجلس اإلدارة.
إن الجزء األساس يف سياسة االئتامن هو ما ييل:
• يقوم البنك بشكل أسايس بتوفري التمويل القصري األجل لتلبية احتياجات رأس املال العامل ،أما احتياجات التمويل املتوسط والطويل األجل فتتم مراجعتها
بشكل انتقايئ بالنسبة للعمالء التجاريني التي تتمتع بسمعة جيدة يف السوق وذات تقييم مايل جيد ولديها سجل جيد من الجدارة االئتامنية.
• يكون التمويل يف األصل مرتبطاً باألعامل التي تتناسب مع معايري قبول املخاطر.
• يسهم أداء املحفظة االئتامنية وإدارتها بحكمة ضمن حدود املخاطرة يف تحقيق أهداف بنك البالد من حيث تحقيق األرباح والنمو املستدام.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

لن يقوم البنك بتمديد أي تسهيل ائتامين إذا كان مخالفاً للقواعد واإلجراءات التي تحددها مؤسسة النقد العريب السعودي أو أية سلطة تنظيمية أخرى
من وقت آلخر.
تعمل سياسة االئتامن عىل تأمني استمرارية التواصل وتأخذ يف اعتبارها خصائص الدورة االقتصادية للمملكة.
سوف تكون كافة السياسات االئتامنية الحالية واملستقبلية يف بنك البالد ضمن اإلطار العام ملبادرة بازل  IIالتي سيتم إتباعها مبوجب الخطة املوضوعة أو
التي سوف توضع مستقبالً من قبل مؤسسة النقد العريب السعودي.
سيتأكد البنك من أن التسهيالت املمنوحة متفقة مع هيكل األعامل للعميل واحتياجات العميل وقدرته عىل سداد التسهيالت.
يعترب تقديـم التمويل ألغراض املضاربة نشاطات غري مرغوب بها ومخالفة لسياسة البنك.
يويل بنك البالد أهمية كبرية إلقامة وتوسيع عالقات طويلة األجل مع العمالء.
يقوم بنك البالد بانتظام مبتابعة التطورات يف األوضاع املالية للعمالء بغية التأكد من عدم حصول أي تغيري عىل األسس التي منح مبوجبها االئتامن.
سوف يأخذ بنك البالد يف اعتباره تسهيالت التمويل طويلة األجل عىل أساس انتقايئ فقط ،وذلك للعمالء الذين يتمتعون بوضع مايل راسخ.
يتم تجنب قبول الضامنات من العمالء األفراد ،ولكنها تُقبل لتوفري املزيد من االطمئنان.
يتعامل البنك مبنتهى الحرص عند منح ائتامن ملنشآت األعامل التي تعاين صعوبات أو تقلبات صناعية.

تركيز مخاطر االئتمان
يتمثل تركيز املخاطر يف تلك األخطار التي تنشأ من التوزيع غري املتوازن للمدينني /أطراف العالقة االئتامنية أو من الرتكيز يف قطاعات األعامل أو يف مناطق
جغرافية مع ّينة .ومن هذا املفهوم فإن مخاطر الرتكيز يف محافظ االئتامن تنشأ من خالل التوزيع غري املتوازن للتسهيالت االئتامنية املق ّدمة إىل مقرتضني أفراد
(تركيز األسامء) ،أو إىل القطاع الصناعي/الخدمي وإىل مناطق جغرافية معينة (الرتكيز القطاعي).
يتم تحديد تركيز املخاطر يف محفظة االئتامن لدى بنك البالد باعتبارها مقياساً إلدارة مخاطر االئتامن .وتشكل مخاطر الرتكيز التالية جزءا ً طبيعياً من إسرتاتيجية
األعامل لدى بنك البالد:
• التعرضات الكبرية لطرف منفرد.
• التعرضات الكبرية لصناعة/قطاع معينّ .
• الرتكز مع عمالء بدرجة تصنيف ائتامنية واحدة.

مخاطر االئتمان – اإلفصاحات العامة
التعثر (العجز)
يعترب تعريف التعرث “العجز” املستخدم لدى بنك البالد متناسباً مع متطلبات بازل  ، IIإذ يتم اعتبار وجود عجز يف املديونية عندما يكون من غري املحتمل أن
يقوم العميل بتسديد كافة التزاماته إىل البنك أو أي من رشكاته التابعة.

إدارة معالجة الديون
يتم التعامل مبنتهى الحرص والحيطة عند منح التمويل للعمالء ،كام يتم إتباع كافة املقاييس التي تحددها أحكام مؤسسة النقد العريب السعودي وسياسات البنك.
هذا ويف الحاالت التي يكون هناك احتامل ضئيل يف تحصيل املديونية يقوم البنك بإعادة جدولة التمويل ومتابعته حتى تسويته بشكل مناسب .وعند وجود مثل
تلك الحاالت ،فإن البنك ال يستطيع أن يقف متفرجاً عىل االنخفاض الحاصل يف جودة أصوله.

أنواع المخصصات
 -1المخصصات العامة
بالنسبة ألغراض القوائم املالية املحاسبية يتم إتباع اإلرشادات الواردة يف معايري املحاسبة الدولية ،كام بدأ البنك تكوين مخصصات عامة ملحفظة 			
الديون الجيدة.

 -2المخصصات المح ّددة (الخاصة)
يجب تكوين مخصص مح ّدد بالنسبة للخسائر املتكبدة واملتوقعة بشكل إفرادي لكل متويل رشكات أو جهة حكومية أو جهات بنكية خاصة ،واألصول األخرى
ذات املخاطر العالية وذلك ملعرفة صايف القيمة القابلة للتحقق من األصول ذات املخاطر.
كذلك ينبغي تكوين مخصصات مح ّددة لتغطية املخاطر املتعلقة بتمويل األفراد التي تندرج تحت بند الفئات غري العاملة.
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إجراءات الشطب
يتم شطب القروض والسلف حال اكتامل إجراءات التحصيل االعتيادية  ،وعندما يصبح من املمكن احتساب الخسارة من القرض بشكل محدد ،ويتم خصم املبالغ
املشطوبة من حساب املخصصات.
يتم اقرتاح الشطب بعد استنفاذ كافة الجهود املمكنة إما للتحصيل أو تحسني التقييم االئتامين مبا يف ذلك إعادة تأهيل أو تنشيط أعامل املقرتضني ،دون تعريض
البنك للمزيد من املخاطر .ويف مثل هذه الحالة تأخذ الجهة املخ ّولة باملوافقة يف االعتبار آراء األشخاص الذين يقدمون اقرتاحات الشطب سعياً وراء تحسني معدل
املخاطر أو تصنيف األصول ذات املخاطر ،مبا يف ذلك إعادة هيكلة التسهيالت االئتامنية .وعىل كل حال ،فإن مثل هذه االقرتاحات يجب أن تبينّ بوضوح التحسن
يف مركز البنك ويفضل أن يكون ذلك يف كل من املدى القصري واملدى الطويل.

تقليص مخاطر االئتمان
يستخدم بنك البالد مجموعة متنوعة من الضامنات والكفاالت املالية وغري املالية لتخفيف مخاطر االئتامن الرئيسة يف عمليات اإلقراض وأعامل الخزينة االعتيادية
لديه ،وتجدر اإلشارة إىل أنه ليس هنالك أي ضامنات عىل عمليات الخزينة ،أي عمليات “املرابحة” .كذلك ،يعترب استخدام أساليب الحامية التي يتم تأمينها عىل
شكل مشتقات مالية ائتامنية أمرا ً ليس بذات أهمية حالياً .إن البنك ملتزم بقامئة من الضامنات املقبولة والحامية االئتامنية التي تحددها مؤسسة النقد العريب
السعودي لكافة البنوك يف اململكة (باستثناء الذهب والفضة).

تشتمل أنواع الضمانات التي يستخدمها بنك البالد حالي ًا بشكل عام على:
الضامنات املالية
•
•
•
•
•

الهوامش النقدية (الغطاء النقدي) .
“حصة العميل” يف عمليات “املشاركة”.
الضامن املايل ملنح االئتامن للحامية من عجز األطراف األخرى
األسهم املحلية املدرجة واملعتمدة من الهيئة الرشعية يف البنك بالنسبة إلقراض الرشكات والتداول باألسهم .وتتم مراجعة قامئة األسهم املقبولة بشكل
دوري من قبل لجنة االئتامن.
وحدات الصناديق املشرتكة ،املحلية والخارجية ،التي تشتمل عىل الرشكات املدرجة واملقبولة رشعاً.

الضامنات العقارية
•
•
الكفاالت
•
•

العقار التجاري املستخدم لضامن تعرض البنك للمقرتضني من رشكات ومقرتضني تجاريني.
العقار السكني املستخدم لضامن التمويل املق ّدم لعمالء متويل األفراد.
الكفاالت الرسمية والنافذة بالنظام التي يتم استالمها من البنوك.
الكفاالت الشخصية النافذة بالنظام.

ضامنات أخرى
•
•

التنازل عن العائدات املتحصلة للمشاريع التي ميولها بنك البالد ،حيث إن لكل مرشوع يتم متويله حدودا ً معروفة بشكل مستقل ميثل جزءا ً من الحد
االئتامين املقدم إىل األطراف املتعاملة.
تحويل الراتب الشهري للعميل يف حالة كان املقرتضني أفراد ،حيث يتم اقتطاع مبلغ من كل دفعة ترد للحساب يف التاريخ املحدد.

تقييم الضمانات
تقوم لجنة االئتامن بإجراء تقييم مستقل لألصول املطروحة للرهن قبل قبولها وضمن فرتات معينة بالنظر إىل طبيعة الضامنات .ويتم هذا التقييم من قبل فريق
من خرباء التقييم املستقلني.
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يُبنى تقييم الضامنات عىل القيمة السوقية لشبيهاتها ،ويتم التأكد من استقاللية خرباء التقييم بحيث ال يكون التقييم متحيزا ً تجاه:
• إعطاء حد ائتامين أعىل للمقرتض.
• تكوين مخصص غري ٍ
كاف.
• االستمرار يف االعرتاف بالعوائد الئتامن متعرث.
تقوم مجموعة إدارة املخاطر بالتأكد من أن طريقة التقييم املستخدمة ،سوا ًء كانت داخلية أم خارجية ،تستند إىل افرتاضات معقولة وحكيمة وأن جميع
االفرتاضات قد تم توثيقها بشكل واضح.
يتم تقييم الضامنات حسب قيمتها الصافية القابلة للتحقق ،كلّام كان ذلك ممكنناً ،كام يتم تعريفها عىل أنها القيمة السوقية الحالية ناقصاً أية تكاليف تحقيق
محتملة ،مبا يف ذلك ودون حرص ،تح ّمل مصاريف الضامنات املسرتجعة أو املصاريف القانونية أو أية مصاريف أخرى مرتبطة بالترصف بالضامنات.
حدد بنك البالد من ضمن أهدافه االحتفاظ مبستوى من املعلومات حول الرهون والضامنات الكافية لتقدير قيمتها بانتظام .ويتم احتساب القيمة عىل أساس
القيمة املستلمة من عملية البيع الجربي ناقصاً التكاليف البيعية ،مبا يف ذلك تكاليف األيام التي تم فيها عرض الضامنات يف السوق.
يستقبل البنك إىل حد ما ضامنات لتعرضات ائتامنية ،ويتم تقديـم جزء كبري من هذه الضامنات من مؤسسات أو أشخاص تربطها عالقة قامئة مع املقرتض .كام
يقوم البنك بتقييم مالءة الكفيل قبل استيفاء كفالتة.

األسلوب الموحد وأوزان المخاطر اإلشرافية
يستخدم بنك البالد بالنسبة للمحافظ التي تخضع لألسلوب املوحد تقييامت املخاطر الصادر عن معاهد تقييم املخاطر الخارجية كجزء من وسائل تحديد حجم
املخاطر:
ال يتم حالياً عمل تقييم خارجي ملحفظة البنك لدى الرشكات ،إال أن هناك ثالث وكاالت تقييم ائتامين خارجية معتمدة من مؤسسة النقد العريب السعودي
تستخدم لتقييم املؤسسات املالية ،وقد متت تسميتها لهذه الغاية .وهذه الوكاالت هي“ :موديز لخدمة املستثمرين”“ ،مجموعة التقييم ستاندرد آند بورز”
و“مجموعة فيتش”.
يتم تقدير معدالت االئتامن لكافة التعرضات بشكل فردي من وكاالت االئتامن أعاله ويُدخل إىل معدالت تقييم املخاطر حسب الجداول اإلرشافية.
يتشابه التوزيع األبجدي للمعدالت ملجموعة املخاطر يف كل وكالة مع إرشادات بنك التسويات الدويل ومؤسسة النقد العريب السعودي.

المطالبات على الحكومات وبنوكها المركزية
تقييم االئتامن
نسبة املخاطرة

 AAAإىل
AA%0

 A+إىل
A%20

 BBB+إىل
BBB%50

 BB+إىل
B%100

أدىن من
B%150

غري مقيّم
%100

المطالبات على البنوك ومؤسسات األوراق المالية (تحت خيار رقم  2حسب طلب مؤسسة النقد العربي السعودي)
تقييم االئتامن
نسبة املخاطرة تحت خيار 2
نسبة املخاطرة للمطالبات
القصرية األجل تحت خيار 2

غري مق ّيم

 AAAإىل
AA%20

 A+إىل
A%50

 BBB+إىل
BBB%50

 BB+إىل
B%100

أدىن من
B%150

%50

%20

%20

%20

%50

%150

%20

بنوك التنمية المتعددة الجوانب
تعترب نسبة صفر %هي نسبة املخاطر لتحديد أهلية بنوك التنمية املتعددة الجوانب حسب تعليامت مؤسسة النقد العريب السعودي وضمن نسب املخاطر
العامة املطلوب تحديدها ،عىل أساس معدالت فردية لهذه البنوك حسب الخيار رقم  2للبنوك.
املطالبات عىل الرشكات
تقييم االئتامن
نسبة املخاطرة

 AAAإىل
AA%20

 A+إىل
A%50

 BBB+إىل
BB%100

أدىن من
BB%150

غري مقيّم
%100
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المطالبات المشمولة في محافظ التجزئة النظامية (أفراد) غير المرهونة
تعطى مثل هذه التعرضات نسبة  %75من تقييم هذه املخاطر.

المطالبات المضمونة برهونات سكنية
تطبق عىل مثل هذه املطالبات نسبة  %100من تقييم هذه املخاطر.

المطالبات المضمونة برهونات عقارية تجارية
تطبق عىل مثل هذه املطالبات نسبة  %100من تقييم هذه املخاطر.

القروض المتجاوزة لتواريخ االستحقاق
نسبة وزن املخاطر
150
100
100

مستوى االحتياط
حتى %20
 %20إىل %50
 %50فأكرث

األصول األخرى
يكون وزن املخاطر املوحد لكافة األصول األخرى  %100باستثناء الذهب الذي يعامل معاملة مساوية للنقد وبالتايل يكون وزن املخاطر .%0
عند احتساب القيمة املقدرة للمخاطر ألي تعرض تحت األسلوب املوحد ،يتم تطبيق وظيفة البحث النظري عىل قاعدة البيانات املركزية املحفوظة باستخدام
برنامج “إكسل” وتخصص لكل تع ّرض بشكل إفرادي.

الجدول رقم ()10
مخاطر السوق :إفصاحات البنوك التي تستخدم األساليب الموحدة 2012
مخاطر السوق
تتعلق مخاطر السوق مبعدالت هوامش الربح ،ومنحنى العائد ،واألسعار ،حيث تنشأ مخاطر السوق نتيجة التغريات يف األسعار سواء أسعار املرابحة أو منحنى
العائد ،أو الرصف األجنبي أو السلع أو األسهم ،وال يوجد لدى البنك أي تعرضات ملخاطر السوق ناتجة لغرض املتاجرة ( )Trading Bookفيام عدا تعرضات
البنك لسعر الرصف األجنبي.
ويعتمد بنك البالد عىل طريقة األسلوب املوحد عند احتسابه ملخاطر السوق بالنسبة للركيزة األوىل لكفاية رأس املال ،وكذلك يعتمد عىل طريقة قياس املخاطر
املتقدمة للركيزة الثانية مثل القيمة عند املخاطر واختبارات التحمل.
وقد بلغ مقدار كفاية رأس املال ملخاطر السوق لدى بنك البالد يف تاريخ  31ديسمرب  2012مبلغ  36,111ألف ريال سعودي ،وذلك نتيجة صايف التعرضات ملخاطر
الرصف األجنبي للبنك.

مخاطر هوامش الربح
تع ّرف مخاطر هوامش الربح لألغراض االستثامرية ( )Banking Bookبأنها تعرض القيمة العادلة ملوجودات البنك االستثامرية وهوامش الربح للتغري ،وتنتج هذه
بشكل رئييس بسبب عدم التطابق بني تواريخ إعادة االستثامر للموجودات وتواريخ استحقاقات املطلوبات والتغريات يف معدالت الربح.
وبهدف إدارة مخاطر هامش الربح  ،تقوم إدارة مخاطر السوق لدى بنك البالد بقياس مخاطر التغري يف منحنى العائد والذي يعكس مقدار الخسائر إذا تغريت
معدالت هامش الربح لجميع فرتات االستحقاق املختلفة وبشكل مستقل لكل عملة وفقاً لحجم التعرض.
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مخاطر الصرف األجنبي
مخاطر الرصف األجنبي هي مخاطر التعرض للخسائر سواء ألغراض املتاجرة أو االستثامر يف العمالت األجنبية بسبب التغريات العكسية يف أسعار الرصف وتأثريها
عىل تعرضات البنك للعمالت األجنبية .
ويتم احتساب مقدار الخسارة الكلية املحتملة باستخدام صايف تعرضات البنك املوجبة والسالبة وقياسها باستخدام طريقة القياس املوحد وفقاً للتعرض األعىل .

السياسات والمسؤوليات
قام مجلس اإلدارة باعتامد حدود مخاطر السوق والسيولة لبنك البالد ،وهي متوافقة مع مستويات التعرض للمخاطر االسرتاتيجية واملستويات املعتمدة للمخاطر
املقبولة ضمن سياسات مخاطر السوق والسيولة .باإلضافة لذلك تقوم لجنة املوجودات واملطلوبات بشكل منتظم مبتابعة ومناقشة األمور املتعلقة مبخاطر السوق
والسيولة.
يستخدم بنك البالد طرق القياس التقليدية و املتقدمة لقياس ومراقبة تعرضاته ملخاطر السوق والسيولة وذلك من خالل :فجوة استحقاقات السيولة ،وحدود
الرتكز ألكرب املودعني ،ونسبة الودائع مقابل القروض ،و نسبة االعتامد عىل التمويل غري االسايس الصايف ،ونسبة تغطية السيولة وفق تعليامت اتفاقية بازل ، 3
ونسبة التمويل املستقر  ،ومخاطر هامش الربح  ،والفجوات الرتاكمية والدورية  ،والقيمة االقتصادية املرجحة باملخاطر  ،بحيث يتم ارسال النتائج والتقارير
للجهات التالية :
• مجلس ادارة بنك البالد واالدارة العليا بشكل شهري أو ربع سنوي .
• مؤسسة النقد العريب السعودي بشكل شهري .
• وحدات العمل يف البنك بشكل يومي.

يقوم بنك البالد حالياً بإستخدام طريقة القيمة عند املخاطر لقياس مخاطر السوق للركيزة الثانية ،ويف نفس الوقت يستخدم أنظمة لقياس مخاطر السوق
والسيولة بشكل يومي.
وتعترب القيمة عند املخاطر إجراءا ً إحصائياً لقياس مقدار الحد األعىل للخسارة التي قد يتكبدها البنك يف محافظه خالل فرتة زمنية محددة وضمن مستوى مقبول
من الثقة ،وهي أيضاً إجراء إحصايئ خاص باملخاطر ميكن من خالله تحديد حجم الخسائر املتوقعة تحت الظروف الطبيعية.
وتتميز طريقة قياس القيمة عند املخاطر بإعطاء رقامً مشرتكاً لجميع أنواع املخاطر يسهل عملية القياس واملراقبة ،حيث تأخذ طريقة القيمة عند املخاطر يف
اعتبارها معايري االرتباط والتشتت يف عوامل السوق املالية.
ويستخدم بنك البالد طرق القياس املعتمدة عىل التغريات خالل الفرتات التاريخية إلحتساب القيمة عند املخاطر ،والتي تأخذ يف االعتبار تأثري تغريات االسعار
خالل الفرتات السابقة  ،ويفرتض يف هذا األسلوب للقياس أن تكون املوجودات موزعة توزيعاً طبيعياً.
بلغت القيمة عند املخاطر بتاريخ  31ديسمرب  2012يف بنك البالد مبلغ  65,346ألف ريال سعودي ،وهو أقىص مبلغ ميكن أن يخرسه بنك البالد من الناحية
اإلحصائية بدرجة من الثقة تبلغ مستوى  %99عىل افرتاض أن التعرض قد كان ثابتاً ملدة عرشة أيام عمل.
ويقوم بنك البالد بإجراء اختبارات التحمل وتحليل للسيناريوهات لقياس مقدار املخاطر تحت الظروف غري االعتيادية للسوق .تعمل اختبارات التحمل عىل
تقدير خسائر بنك البالد املحتملة إذا تعرضت موجودات ومطلوبات البنك ملعدالت هوامش الربح ضمن حدود  200 -/+نقطة أساس .
وباإلضافة إىل اختبارات التحمل ،يتم القيام بعدد من السيناريوهات التي يتم تحديدها عىل أساس الوقائع التاريخية التي تسببت يف وقوع أزمات يف األسواق
املالية ،إال أن الوقائع الحالية أو املستقبلية التي يتوقع أن يكون لها تأثري عىل األسواق املالية تستخدم كوسيلة لتحديد سيناريوهات اختبارات التحمل  ،وتتم
مراجعة هذه السيناريوهات وتغيريها بانتظام بحيث تعكس التغيريات يف محافظ املخاطر لدى بنك البالد واألوضاع االقتصادية ،ويتم إجراء التحليل عىل أساس
اختبارات التحمل التي تويص بها لجنة بازل .
كذلك يقوم بنك البالد بإجراء اختبارات التحمل عىل فرتات منتظمة ويتم تقديم النتائج إىل اإلدارة العليا  ،وباإلضافة إىل ذلك هناك عدد من املعايري النوعية
األخرى الالزمة للتأكد من الطرق املستخدمة تم تحديثها وتنفيذها من حيث توفر املستندات وتطبيقات طرق االحتساب والوسائل الرقابية .
كام ميتلك بنك البالد أدوات مالية غري مقيمة يف األسواق وعوضاً عن ذلك فإن تقييمها يتم عىل أساس تطبيقات التسعري التي يتم تطويرها داخلياً لدى البنك ،
وتقوم إدارة املخاطر بتفعيل هذه التطبيقات بشكل مستقل بهدف تقييم إمكانية التطبيق عىل تسعري وإدارة املخاطر بالنسبة ملنتج معني.
ويتم التحقق بشكل منتظم من فعالية ودقة التطبيقات املستخدمة وذلك بهدف التأكد من عدم إجراء أي تغيري عىل املنتج أو حصول أي تغري يف السوق مام
يكون له تأثري كبري عىل صحة التطبيق ،كام أنه يتم باستمرار وضع إجراءات للمراقبة والتحقق من أسعار السوق املستخدمة يف تقييم واحتساب املخاطر.
ويتم رفع تقارير القياس والرقابة واإلدارة الخاصة مبخاطر السوق بشكل يومي إىل اإلدارة العليا واملسئولني ،ويتم احتساب مخاطر السوق الحالية وإرسال التقارير
باستخدام قاعدة بيانات رئيسية .
تم وضع حدود ملخاطر املتاجرة واالستثامر لوحدات األعامل املختلفة وتتم الرقابة عىل هذه الحدود بشكل منتظم ،وقد تم وضع اإلجراءات الالزمة للمتابعة
والرقابة لتلك الحدود بحيث يتم التأكد بأن أي تجاوزات لتلك السقوف يتم التعامل معها من قبل وحدات العمل ضمن التوقيت املقبول واملحدد مسبقا .
يتم تحديث املعلومات للمسئولني يف مجلس اإلدارة ولجنة املوجودات واملطلوبات وإدارة املخاطر بانتظام من خالل تقارير دورية حول مخاطر السوق واألحداث
ذات التأثري ،وتشتمل عمليات التحديث عىل متابعة كل مخاطر السوق مصنفة بشكل مستقل أو عام عىل شكل “القيمة عند املخاطر” ،وباملثل فقد تم وضع
إجراءات اإلبالغ عن املخاطر لكل وحدات العمل املعرضة ملخاطر السوق.
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مخاطر السيولة
هي املخاطر الناتجة عن عدم متكن البنك من مواجهة التزاماته عند حلولها ضمن تكلفة سوقية مقبولة ،وهذه املخاطر يتم قياسها من خالل االستحقاقات
املحددة مسبقاً واملعتمدة عىل مطابقة التدفقات النقدية ملوجودات ومطلوبات البنك.
تع ّرف مخاطر السيولة بأنها مخاطر تعرض البنك للخسارة وذلك لعدة أسباب هي :
• تكاليف التمويل لدى البنك قد تزداد بشكل غري متناسب.
• نقص التمويل قد يعيق البنك عن إنشاء أعامل جديدة.
• نقص التمويل قد يؤدي يف النهاية إىل إعاقة البنك عن تلبية التزاماته.
تقوم إدارة مخاطر السيولة بشكل رئييس عىل مراقبة وإدارة السيولة اليومية للعمليات والبنية املستقبلية لالستحقاقات الكافية ملقابلة املتطلبات املستقبلية.
وباإلضافة اىل نسبة السيولة املطلوبة حسب تعليامت مؤسسة النقد العريب السعودي ،يقوم البنك ايضا مبراقبة نسبة تغطية السيولة وفق اتفاقية بازل  3كأحد
مؤرشات املخاطر السيولة املحتملة.
ان جميع سياسات مخاطر السيولة لدى بنك البالد معتمدة من مجلس االدارة ،كام تم وضع خطط للطوارئ بهدف التأكد من أن بنك البالد مهيأ بشكل كافٍ
التخاذ اإلجراءات العالجية الالزمة عند حدوث أزمات مالية تؤثر عىل سيولة البنك .وقد تم تحديد سياسات البنك التي تبني حجم السيولة السلبية التي يقبلها
البنك حيث مي ّيز البنك بني السيولة بالعملة املحلية والسيولة بالعمالت األجنبية األخرى .حيث قامت إدارة املخاطر بوضع حدود ملخاطر السيولة يتم احتسابها
بشكل مستقل وذلك بالنسبة للريال السعودي والعمالت الرئيسية األخرى ،وباملقابل فإن إدارة مخاطر السوق هي املسئولة عن التأكد من االلتزام بحدود مخاطر
السيولة املعتمدة وبأن أي تجاوزات لتلك الحدود يتم رفعها لإلدارة العليا .كام يتلقى املسئولون يف وحدات األعامل ووحدات املخاطر تقارير منتظمة عن مخاطر
السيولة لدى البنك وتقوم لجنة املوجودات واملطلوبات باستمرار بتقييم التطورات يف سيولة البنك ووضع خطط للتمويل الطويل األجل.

إدارة مخاطر السيولة القصيرة األجل
تهدف إدارة مخاطر السيولة القصرية األجل أو التشغيلية لدى بنك البالد بشكل رئييس لضامن توفر سيولة مالية مالمئة لدى البنك بحيث تكون كافيه لتمكينه
من امتصاص الصدمات املالية القصرية األجل وتأثريها عىل املعامالت القامئة واملتوقعة.
ويتم تحديد السيولة عىل أساس التدفقات النقدية للمعامالت املربمة مسبقاً  ،ويتم احتسابها مع األخذ يف االعتبار مقدار املوجودات القابلة للتسييل .ويف سياق
ادارة مخاطر السيولة قصرية االمد ،فان البنك سيقوم بالتأكد بأن نسبة احتياطي السيولة لديه اعىل من الحدود الدنيا املطلوبة وفق تعليامت مؤسسة النقد
العريب السعودي.

إدارة مخاطر السيولة الطويلة األجل
يتم إدارة مخاطر السيولة عىل املدى املتوسط والطويل من خالل قياس عدم تطابق سيولة البنك عىل املدى الطويل وتحديد مقدار الفجوة لكل فرتة عىل حدة
وكذلك بشكل تراكمي  ،وتهدف إدارة هذه املخاطر إىل التأكد من عدم تعرض البنك لتجميع احتياجات متويل مستقبلية كبرية بشكل غري متناسب  ،ويعترب تحديد
بنية السيولة من األمور الهامة لقيام البنك بتخطيط نشاطات التمويل لديه وتسعري املعامالت.
يدير البنك مخاطر بنية السيولة الهيكلية بنا ًء عىل تقرير فجوة االستحقاقات وهذا التقرير يبنى عىل توزيع موجودات البنك ومطلوباته وبنود املواد خارج كشوف
امليزانية تبعاً الستحقاقها ،ولهذه الغاية يستخدم البنك تواريخ االستحقاق املثبتة تعاقدياً لكل منتج.
وكجزء من إدارة مخاطر بنية السيولة لدى البنك يتم تقسيم سيولة البنك يف تقرير فجوة االستحقاقات بناء عىل مجموعة من العوامل مثل العملة واملنتج
والوحدات التنظيمية وتبني تلك التقارير أن البنك لديه فائض يف بنية السيولة بالريال يف األوضاع االعتيادية.

تحليل السيناريوهات
يقوم بنك البالد بإجراء اختبارات التحمل لقياس املخاطر الفورية للسيولة لدى البنك والتأكد من أن البنك لديه الوقت الكايف ملواجهة حصول تلك األزمات ،
وتعمل اختبارات التحمل عىل تقدير مخاطر بنية السيولة يف العديد من السيناريوهات وتشمل تحليل السيناريوهات األزمات التي تخص بنك البالد وكذلك
أزمات السوق ً عموماً التي قد تؤثر عىل سيولة البنك  .وباإلضافة اىل ذلك  ،يقوم البنك مبراقبة نسبة التمويل الصايف املستقر وفق تعليامت اتفاقية بازل  3كأحد
املؤرشات التي تساهم يف تقييم مخاطر السيولة الرتاكمية يف البنك
ويعمل البنك عىل مراقبة التنوع يف املنتجات والعمالت واالستحقاقات ،ونسب الرتكز ألكرب املودعني ،وتداعيات تذبذب التمويل ما بني البنوك ،للتأكد من أن
البنك يتمتع بقاعدة متويل من شأنها حامية البنك إىل أقىص درجة ممكنة يف حال حدوث أزمات سوقية .
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الجدول رقم ()12
مخاطر العمليات 2012
مخاطر العمليات
يعتمد بنك البالد يف تعريفه ملخاطر العمليات عىل تعريف لجنة بازل وذلك بأنها مخاطر الخسائر الناتجة عن عدم كفاءة أو األخطاء الناتجة عن آلية التنفيذ أو
األفراد أو النظم أو األحداث الخارجية.
وقد انتهج البنك إسرتاتيجيته إلدارة مخاطر العمليات من خالل وضع إطار عمل شامل مدعم بالسياسات واإلجراءات .ويهدف البنك من خالل تطبيق هذه
اإلسرتاتيجية لتحقيق مجموعة من األهداف منها:
• املساعدة يف تحقيق أهداف نشاطات البنك.
• تحديد وتقييم مخاطر العمليات يف املنتجات الجديدة واملنتجات الحالية واألنشطة والنظم املختلفة.
• استقاللية واستمرارية التقييم لإلجراءات والضوابط الرقابية ومستوى األداء.
• الحد من الخسائر التشغيلية ومعالجة األسباب الجذرية لحدوثها.
كام سعى البنك لتطبيق آلية لحوكمة مخاطر العمليات وذلك من خالل:
• إرشاف مجلس اإلدارة واإلدارة العليا.
• تشكيل لجنة إلدارة املخاطر ترشف عىل أعامل مخاطر العمليات.
• إستقاللية دور إدارة مخاطر العمليات.
• تحديد دقيق لألدوار واملسئوليات الخاصة مبختلف األطراف إلدارة مخاطر العمليات.
• تنفيذ املراجعة الداخلية لتقييم مستقل ألنشطة إدارة املخاطر وتقديم التقارير للجنة املراجعة.
ولتحقيق إسرتاتيجية البنك إلدارة مخاطر العمليات فقد اعتمدت إدارة مخاطر العمليات عىل عدة طرق تعمل عىل تحديد وقياس وتصحيح ومراقبة أنشطة البنك
املختلفة وذلك باتباع األساليب التالية:

التقييم الذاتي للمخاطر
طبق بنك البالد سياسة محكمة للتقييم الذايت للمخاطر وعنارص الرقابة لتحديد املخاطر التي تنشأ من منتجات وأنشطة وعمليات البنك .ويتبع عملية تحديد
املخاطر تقييم عنارص الرقابة فيام يتعلق بتصميم أو تطبيق هذه العنارص الالزمة لتخفيف املخاطر التي تم التعرف عليها .ويتم اختبار العنارص الرقابية بهدف
التعرف عىل فاعلية هذه العنارص يف التخفيف من مخاطر العمليات .ويتم مقارنة التقييم اإلجاميل للمخاطر وعنارص الرقابة مع معامالت وحدود تم تعريفها
مسبقاً تتعلق مبستوى وحدود املخاطر املقبوله لتحقيق العائد املستهدف .ويتبع ذلك إتخاذ اإلجراءات املناسبة التي تهدف اىل تعزيز البيئة الرقابية .كام تم
االستمرار يف تنفيذ برامج تدريبية ملوظفي البنك تهدف لزيادة الوعي مبخاطر العمليات وبالتايل زيادة فعالية العنارص الرقابية وتحديد الفجوات أينام ُوجدت.

حصر وتحليل بيانات خسائر العمليات
قاعدة بيانات خسائر العمليات وتقارير إدارة املراجعة الداخلية تكمل عملية التقييم الذايت للمخاطر وعنارص الرقابة وتساهم يف الوصول اىل نتائج أفضل .حيث
ميتلك بنك البالد نظام إلدارة بيانات خسائر العمليات والذي ميكّن البنك من تجميع وتحليل األحداث املرتبطة بهذه الخسائر(خسائر فعلية أو خسائر ممكن
حدوثها أو أوشكت عىل الحدوث) ،ويتم تحديد املخاطر والفجوة الرقابية املسئولة عن األحداث املرتبطة بهذه الخسائر ومن ثم تقديم التوصيات الخاصة بتعزيز
العنارص الرقابية ذات الصلة بهدف معالجة املخاطر التي تم التعرف عليها والتصعيد للمستويات اإلدارية املناسبة بهدف التقليل من التأثريات املالية لهذه
األحداث.

مؤشرات المخاطر الرئيسية

لدى بنك البالد منهج لتحديد وتجميع وتحليل مؤرشات املخاطر الرئيسية التي تحدد مستوى املخاطر بالنسبة لنشاط أو وظيفة معينة حيث يتم القياس والرقابة
ملدى كفاية إسرتاتيجيات إدارة املخاطر بالنسبة لهذا النشاط أو اإلدارة كام يتم التعرف عىل مواطن الضعف والعمل عىل معالجتها.

يرتبط بأساليب إدارة مخاطر العمليات نظام للتقارير الدورية يهدف إىل التعريف واإلحاطة لكل اإلدارات واألقسام مبخاطر العمليات املرتبطة بأنشطتها للحصول
عىل االستجابة املناسبة لتعزيز عنارص الرقابة الالزمة للتخفيف من هذه املخاطر .كام تهدف هذه التقارير الدورية إىل تدعيم عملية إتخاذ القرارات االستباقية
املرتبطة بأنشطة البنك من قبل اإلدارة العليا للبنك.
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