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كلمة رئيس مجلس اإلدارة
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله ،والصالة والسالم عىل رسول الله وعىل آله وصحبه أجمعني .وبعد،
بإســمي وباســم أعضــاء مجلــس اإلدارة  ،يــرين أن أضــع بــن يــدي مســاهمي البنــك الكـرام التقريــر الســنوي للعــام 2014م  ،والــذي يبــن أداء البنــك العــام  ،ويُف َِّصــل نتائــج
أنشــطته الرئيســة  ،ويُوضِّ ــح كذلــك املركــز املــايل وحقــوق املســاهمني والقوائــم املاليــة للســنة املاليــة املنتهيــة يف  31ديســمرب 2014م.
بعــون اللــه وفضلــه وامتنانــه ،فقــد حقــق البنــك خــال العــام املــايض املنتهــي بتاريــخ  2014/12/31م نتائــج ماليــة وتشــغيلية إيجابيــة ومنــوا ً مقــدرا ً ،وقــد كان للسياســة املاليــة
والنقديــة التــي تنتهجهــا حكومــة «البــاد» الرشــيدة الســبب الرئيــس يف قــدرة بنــك البــاد  ،والبنــوك الســعودية عموم ـاً  ،عــى متتــن أوضاعهــا املاليــة وزيــادة قدرتهــا عــى
التعامــل مــع املخاطــر واملحافظــة عــى مســتوى مــاءة ماليــة مرتفــع ومســتقر.
خــال العــام املنــرم أنهــى البنــك بنجــاح تــام إنفــاذ مــا هــو مخطــط إنجــازه يف الســنة األوىل مــن العمــل باالسـراتيجية التــي ســبق وأقرهــا مجلــس اإلدارة ،وقــد كانــت النتائــج
بحمــد اللــه إيجابيــة ومبــرة بنجــاح االسـراتيجية املوضوعــة حيــث تــم إدراج مثانــن خطــة عمــل إلمتــام املبــادرات االسـراتيجية موزعــة عــى جميــع قطاعــات البنــك  ،كــا تــم
تطويــر نظــام حوكمــة متكامــل ملتابعــة تنفيــذ هــذه الخطــط االسـراتيجية ،إضافــة إىل اســتقطاب عــدد مــن القيــادات التنفيذيــة الســعودية املشــهود لهــا بالخــرة والكفــاءة،
وهــو األمــر الــذي انعكــس إيجابـاً عــى أربــاح البنــك وأمثــر منــوا ً جيــدا ً يف حقــوق امللكيــة هــذا العــام .
عــاوة عــى مــا تحقــق مــن نتائــج ماليــة ،فإننــا يف مجلــس اإلدارة توخينــا أيضـاً تحقيــق مكاســب مجتمعيــة وأن نــويل املســئولية االجتامعيــة اهتاممنــا حيــث تبنــى البنــك عــدة
مبــادرات مجتمعيــة عــززت دوره يف خدمــة املجتمــع.
إن توصيــة مجلــس إدارة البنــك للجمعيــة العامــة بزيــادة رأس املــال إىل خمســة مليــار ريــال وذلــك بتوزيــع أســهم منحــة بواقــع ســهم واحــد لــكل أربعــة أســهم ،باإلضافــة إىل
توزيــع أرباحـاً نقديــة للمســاهمني قدرهــا نصــف ريــال للســهم الواحــد ،قــد جــاء نتيجــة لــأداء الجيــد للبنــك خــال األعــوام املاضيــة واســترشافاً ملســتقبل يــرى املجلــس بأنــه
ســيكون واعــدا ً ومثمـرا ً بــإذن اللــه.
إننــي أتــرف أن أرفــع بإســمي وباســم مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة وكافــة منســويب البنــك أســمى آيــات التقديــر واالحـرام ملقــام خــادم الحرمــن الرشيفــن امللــك ســلامن
بــن عبدالعزيــز و ويل عهــده األمــن صاحــب الســمو امللــي األمــر مقــرن بــن عبدالعزيــز و ويل ويل العهــد صاحــب الســمو امللــي األمــر محمــد بــن نايــف – حفظهــم اللــه
ورعاهــم – عــى مــا اختصــوا بــه القطــاع املــريف مــن دعــم متواصــل ورعايــة كرميــة .وال أنــى التقــدم بالشــكر لكافــة املؤسســات الحكوميــة والخاصــة ،وعــى وجــه الخصــوص
مؤسســة النقــد العــريب الســعودي ووزارة املاليــة ،ووزارة التجــارة والصناعــة ،وهيئــة الســوق املاليــة .كــا أشــكر بإســمي وباســم مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة أصحــاب
املعــايل والفضيلــة رئيــس وأعضــاء الهيئــة الرشعيــة للبنــك نظــر مــا يبذلونــه مــن جهــود مقــدرة للتأكــد مــن التـزام البنــك باملعايــر الرشعيــة يف كافــة خدماتــه ومنتجاتــه والعمــل
عــى تحقيــق رؤيــة مجلــس إدارة البنــك ومســاهميه عــى أن يكــون البنــك رائــدا ً للمرصفيــة اإلســامية الحقيقيــة  ،والشــكر موصــول ملســاهمي بنــك البــاد ورشكائــه وعمالئــه
الكـرام عــى ثقتهــم التــي يعتــز بهــا البنــك.
ختامـاً  ،أتوجــه بالثنــاء واإلشــادة إىل منســويب البنــك  ،ســفراء البــاد  ،الذيــن يعملــون كل يــوم بجــد وإخــاص واقتــدار  ،وكانــوا ومازالــوا الســبب الرئيــس – بعــد توفيــق اللــه
عــز وجــل – يف مــا حققنــاه ونحققــه مــن منــو مطَّــرد ونتائــج طيبــة ،مــع ثقتنــا الكاملــة بأنهــم لــن يدخــروا جهــدا ً ولــن يتوقفــوا عنــد هــذا الحــد  ،بــل ســيعملون بــكل جــد
لتحقيــق مزيــد مــن التقــدم والنمــو يف األعــوام التاليــة بــإذن اللــه… ومــا التوفيــق إال مــن عنــد اللــه.
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،
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األستاذ خالد بن سليمان الجاسر
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كلمة الرئيس التنفيذي
بسم الله والحمد لله والصالة والسالم عىل رسول الله محمد بن عبدالله وعىل آله وصحبه أجمعني
السادة مساهمي بنك البالد  ،،املحرتمني
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته ،،
يواصــل بنــك البــاد بفضــل اللــه وتوفيقــه تحقيــق النمــو املطًّــرد مبعــدالت تفــوق معــدالت منــو الســوق ،كــا نواصــل اإلنجــازات واضعــن نصــب أعيننــا تحقيــق رغبــات
مســاهمي البــاد وعمالئــه الك ـرام ورشكائــه األساســيني وموظفيــه للنجــاح والنمــو املتواصــل بــإذن اللــه.
إنــه منــذ العــام 2010م وبنــك البــاد يحقــق النمــو املســتمر يف أرباحــه عامـاً بعــد عامـاً ،حتــى بلغــت أرباحــه  864مليــون ريــال لعــام 2014م ،وذلــك بارتفــاع قــدره %18.5
عــن العــام املــايض ،كــا تجــاوز إجــايل املوجــودات  45مليــار بنمــو قــدره  % 24.5عــن العــام الــذي قبلــه ،مــا يســتوجب الرتكيــز ليــس فقــط عــى عوائــد االســتثامر ،وإمنــا
التنافــس يف حجــم هــذه العوائــد.
اننــي وزمــايئ يف البنــك  ،ســنبذل قصــارى جهدنــا للمحافظــة عــى مــا حققنــاه مــن مكتســبات و معــدالت النمــو املســتمر وذلــك مبواصلــة املبــادرة واالبتــكار  ،ملواكبــة تطلعــات
املســاهمني والعمــاء يف إيجــاد الحلــول املرصفيــة اإلســامية الحقيقيــة  ،وليبقــى البنــك أهـاً للثقــة واملســؤولية مــن خــال جــذب أفضــل الكــوادر املؤهلــة التــي متثــل رأس املــال
الحقيقــي يف اســتثامراته  ،كــا ســوف نواصــل مبادراتنــا املجتمعيــة الهادفــة لتعزيــز املســئولية االجتامعيــة للبنــك .
إن دعــم مجلــس اإلدارة املوقــر لــإدارة التنفيذيــة  ،مــن خــال املشــاركة واالهتــام واعتــاد اس ـراتيجية البنــك واإلرشاف عــى تنفيذهــا ،هــو أســاس النجــاح بثبــات – بعــد
توفيــق اللــه عــز وجــل – وهــو العــون الــذي نتــزود بــه كل حــن لنســتمر يف تقدمنــا نحــو االفضــل بــإذن اللــه  ،وليعــم هــذا الخــر ليــس ملســاهمينا ورشكاءنــا فحســب ،بــل
يعــم أرجــاء البــاد.
أســأل اللــه أن يعــز هــذه البــاد بقيــادة قائدهــا خــادم الحرمــن الرشيفــن امللــك ســلامن بــن عبدالعزيــز ،وعضــده صاحــب الســمو امللــي األمــر مقــرن بــن عبدالعزيــز ويل
عهــده ،وويل ويل العهــد صاحــب الســمو امللــي األمــر محمــد بــن نايــف بــن عبدالعزيــز حفظهــم اللــه أجمعــن ووفقهــم ملــا فيــه خــر البــاد والعبــاد.
وفق الله الجميع  ،،والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،
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أنشطة قطاعات بنك البالد
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أنشطة قطاعات بنك البالد
وبعــون اللــه ،فلقــد منــت العمليــات مبعــدل جيــد وملحــوظ خــال العــام املنــرم
قطاع مصرفية االفراد
بفضــل العمــل الــدؤوب عــى انتشــار شــبكة املراســلني عــر توقيــع اتفاقيــات جديــدة
كان العــام  2014مميـزا ً بالنســبة إىل بنــك البــاد ،حيــث طــرأت العديــد مــن التغيـرات مــع رشكاء عمــل اس ـراتيجيني وتطويــر أداء شــبكة املراســلني الحاليــة ،ويؤمــن إنجــاز
عــى صعيــد التوظيــف يف قطــاع مرصفيــة األفـراد ،ودعمــه بالطاقــات البرشيــة العاليــة دامئـاً بأنــه مــن خــال توســعة شــبكة املراســلني ،ميكنــه تنويــع قنــوات الدفــع وتقديــم
الكفــاءة .كذلــك أصبــح لــدى القطــاع فريــق مبيعــات متكامــل ،ونظــام ملــؤرشات تجربــة تحويــل أمــوال فريــدة لعمالئــه.
األداء ،باالضافــة إىل نظــام حوافــز يعتــر األفضــل عــى مســتوى اململكــة.
وأحــد إنجــازات العــام  2014أنــه أصبــح لــدى إنجــاز موقــع خــاص عــى اإلنرتنــت
وكان لتوســيع شــبكة البنــك وافتتــاح فــروع جديــدة خــال العــام املــايض أثــر هــام يف يتيــح لعمالئــه التعــرف عــى الخدمــات املتنوعــة وشــبكة املراســلني يف كافــة أنحــاء
تحقيــق قطــاع مرصفيــة األفـراد نســبة منــو جيــدة يف الحســابات الجاريــة ســواء عــى العــامل ،باإلضافــة إىل ســاعات العمــل يف الفــروع وغــر ذلــك مــن املعلومــات التــي
مســتوى األفـراد أو الــركات.
يتطلــع العميــل ملعرفتهــا .وقريبـاً ســيمكن هــذا املوقــع العمــاء مــن تحويــل األمــوال
مــن خاللــه.
وتــم تنفيــذ الكثــر مــن التطويــر يف االج ـراءات والتقنيــات لخدمــة العمــاء ،وجــاء
جــزء منهــا اســتجابة للترشيعــات التــي أقرتهــا مؤسســة النقــد العــريب الســعودي كــا ميكــن لعمــاء بنــك البــاد حاليـاً التحويــل عــن طريــق خدمــات البــاد اإللكرتونيــة
بخصــوص متويــل األفــراد والتمويــل العقــاري والتمويــل التأجــري.
مــن خــال خدمــة إنجــاز إيــزي املتاحــة لهــم ضمــن قامئــة خدمــات متعــددة .ولعــل مــا
مييــز خدمــة إنجــاز إيــزي هــو تقديــم حلــول تحويــل أمــوال رسيعــة آمنــة و ميــرة
وأهــم مــا مييــز بنــك البــاد هــو حداثتــه التــي تجعلــه قــادرا ً عــى تبنــي الق ـرارات
عــى مــدار الســاعة.
واملبــادرات بشــكلٍ رسيــع بأقــل أث ـ ٍر ممكــن .ويتوقــع أن العــام  2015سيشــهد نقلــة
نوعيــة للقطــاع.

قطاع مصرفية الشركات:

كــا تــم إفتتــاح  14فرعــاً وفرعــن للســيدات خــال عــام  ،2014ونقــل فرعــن
باإلضافــة اىل فــرع للســيدات .ويتوقــع أن يتــم تحقيــق نســبة منــو يف عــدد الفــروع
تصــل إىل  % 20خــال العــام  .2015كذلــك ،هنــاك تحــدي هــام جــدا ً يف العــام 2015
وهــو االنتقــال باملوظفــن مــن الرتكيــز عــى العمليــات إىل الرتكيــز عــى املبيعــات،
خصوص ـاً وأنــه تــم اســتحداث إدارة متخصصــة للمبيعــات.

لقــد كان العــام املــايض مــن األعــوام التــي حقــق فيهــا قطــاع مرصفيــة الــركات نجاحــا
باه ـرا عكــس الرتجمــة الفعليــة لسياســات البنــك يف تنميــة املــوارد البرشيــة وتطويــر
املنتجــات ورفــع اآلليــات واالجـراءات لترسيــع دراســة طلبــات العمــاء والبــت فيهــا،
وكان نتيجــة ذلــك بحمــد اللــه وفضلــه تصـدّر هــذا القطــاع املكانــة األوىل يف تحقيــق
العائــدات عــى مســتوى البنــك ليصبــح املصــدر الرئيــس ألربــاح البنــك رغــم التقلبــات
االقتصاديــة واملتغ ـرات االقليميــة  .ولقــد عمــل قطــاع مرصفيــة الــركات يف خــال
العــام املــايض عــى تعزيــز تواجــده الســوقي مــن خــال اســتقطاب قطــاع أوســع
وأعــرض مــن العمــاء وكذلــك التنويــع يف متويــل أنشــطة اقتصاديــة مختلفــة ومتنوعــة.
وقــد حرصنــا يف بنــك البــاد عــى رفــع الكفــاءة حيــث حققــت املحفظــة التمويليــة
لهــذا القطــاع منــوا بنســبة ( )%29كــا أن ودائــع العمــاء مــن املؤسســات الخاصــة
والعامــة والــركات قــد حققــت منــوا وصــل إىل ( .)%20كــا واصلــت سياســة بنــك
البــاد املعنيــة برفــع الكفــاءة التشــغيلية زيــادة معدالتهــا املتســارعة ليحقــق قطــاع
مرصفيــة الــركات منــوا ً يف صــايف األربــاح بنســبة (.)%75

خــال العــام املــايض ،منــت شــبكة فــروع إنجــاز إىل  159فرع ـاً غطــت العديــد مــن
مناطــق اململكــة .هــذا ،وقــد تــم أيض ـاً تطويــر عــدد مــن الفــروع الحاليــة لتعزيــز
عملياتهــا والرفــع مــن مســتوى كفاءتهــا االنتاجيــة.

ويف مجــال خدمــة العمــاء ،إســتمر البنــك يف طــرح عــدد مــن املبــادرات واملشــاريع
الجديــدة التــي نفــذ بعضهــا يف خــال العــام املــايض وســيدخل عــدد منهــا حيــز
التنفيــذ خــال  2015بــإذن اللــه تعــاىل والتــي تهــدف بشــكل رئيــس إىل تقديــم ســلة
مــن املنتجــات للعمــاء ملوامئــة احتياجــات أكــر رشيحــة منهــم وتحقيــق رضــا العمــاء
وتنفيــذ معامالتهــم .ويف ســبيل تعزيــز هــذه املكاســب واملحافظــة عــى معــدالت

قطاع إنجاز
شــهد قطــاع "إنجــاز" تحقيــق نســبة منــو جيــدة خــال العــام املــايض ،كــا يعــد "إنجــاز"
اليــوم أحــد أهــم مقدمــي خدمــة التحويــات املاليــة يف الســوق الســعودي .و يــأيت
هــذا النجــاح مــن خــال األعتــاد عــى ثــاث ركائــز رئيســة؛ هــي :ســهولة تحويــل
األمــوال مــن خــال قنــوات تحويــل ســهلة الوصــول ،وانتشــار شــبكة املراســلني يف بلــدان
مختلفــة عامليـاً ،والتطــور التكنولوجــي لألنظمــة ملواكبــة التطــورات امللحوظــة يف أنظمــة
التحويــات املاليــة عــى الصعيــد العاملــي.
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أنشطة قطاعات بنك البالد
النمــو وتخفيــض درجــات املخاطــر يف األعــال ،ركــز البنــك عــى اســتمرار تدريــب
وتأهيــل منســوبيه مــن املــدراء املعنيــن ب جميــع رشائــح العمــاء لخدمتهــم بشــكل
يناســب احتياجاتهــم ومبــا يحفــظ حقــوق البنــك ،وأيضــا اســتمر البنــك يف طــرح برامــج
الشــباب الجامعيــن والتــي تعــد رافــدا أساســا ملســتقبل البــاد.

قطاع الخزينة
لمحة عامة:
إســتمر قطــاع الخزينــة يف أدائــه املتميــز يف عــام  2014حيــث كان عام ـاً ناجح ـاً لبنــك
البــاد مــن حيــث األداء واالي ـرادات مقارن ـ ًة بعــام .2013
وحيــث أن قطــاع الخزينــة يعتــر القلــب النابــض ألي مــرف فقــد عملــت إدارة
القطــاع عــى تطويــر القطــاع يف كافــة الوحــدات املؤلــف منهــا مــن حيــث الكــوادر
واملنتجــات واملحافــظ اإلســتثامرية وســمعة البنــك محليــا وإقليميــا وعامليــا .ومــن أبــرز
مــا تــم العمــل والرتكيــز عليــه يف  2014وبصــورة مختــرة:
أوال :توقيــع العقــد الخــاص لـراء نظــام جديــد للخزينــة والبــدء بتطويــر هــذا النظــام
وتطبيقــه واملفــرض أن يتــم االنتهــاء مــن املرحلتــن األوىل والثانيــة يف نهايــة العــام
 2015واللتــن تعتــران أهــم مرحلتــن لتغطيــة كافــة أعــال الخزينــة الحاليــة ،بينــا
يتــم االنتهــاء مــن املرحلــة الثالثــة واألخــرة يف عــام  2016علــا أن النظــام يعــد مــن
أفضــل األنظمــة لتغطيــة أعــال الخزينــة وعمليــات الخزينــة واملخاطــر يف املصــارف
اإلســامية.

مــن املصــارف الفعالــة والرئيســة يف أســواق العمــات وتغطيــة احتياجــات املصــارف
مــن النقــد األجنبــي أو الــدوالر األمريــي مقابــل الريــال الســعودي.
هــذا ويعمــل قطــاع الخزينــة عــى تقديــم منتجــات جديــدة تخــدم ليــس البنــك
فحســب وإمنــا عمــاء البنــك أيضـاً مــن خــال عمليــات التحــوط مــن تذبــذب أســعار
العمــات العامليــة .كــا أننــا نخطــط لزيــادة قنــوات االســتثامر عــن طريــق االســتثامر
يف منتجــات جديــدة ومتوافقــة مــع أحــكام الرشيعــة.
وبالرغــم مــن كل التحديــات إســتطاع قطــاع الخزينــة وبحمــد اللــه وتوفيقــه تجــاوز
الكثــر منهــا نتيجــة لتوظيــف األشــخاص املؤهلــن والرتكيــز عــى تدريــب موظفــي
القطــاع والتواصــل املبــارش مــع كافــة القطاعــات وموظفــي البنــك ،كــا أن العمــل
الــدؤوب واملتواصــل مــع قطــاع الرشيعــة فتــح لنــا املجــال لتنويــع املحافــظ وزيــادة
املنتجــات وتذليــل الكثــر مــن الصعــاب.

مجموعة المخاطر
مجموعــة املخاطــر تتألــف مــن قطــاع املخاطــر وإدارة أمــن املعلومــات وحوكمــة
تقنيــة املعلومــات .وقطــاع السياســات االئتامنيــة ووحــدة تطبيقــات بــازل.
قامــت املجموعــة بالعديــد مــن املبــادرات خــال العــام 2014م ،أهمهــا كان البــدء يف
تطويــر نظــام  Enterprise Wide Risk Managementوالتــي تتــوىل تأسيســه حاليـاً
رشكــة موديــز .وعنــد االنتهــاء مــن املرحلــة األوىل مــن هــذا النظــام ،ســتتم أمتتــة
حســابات  ،Pillar One Capital Chargeوعنــد االنتهــاء مــن تنفيــذ املرحلــة الثانيــة
مــن النظــام ،ســتتم أمتتــة كافــة أنظمــة إدارة األصــول.

ثانيــا :وحــدة املبيعــات والتســويق يف قطــاع الخزينــة ،فقــد تــم تزويــد الوحــدة
بكــوادر وطنيــة مؤهلــة لتقــوم بالعمــل ومســاندة قطــاع الــركات وقطــاع األف ـراد
يف بيــع منتجــات الخزينــة والقيــام بالزيــارات املشــركة لعمــاء البنــك يف القطاعــن أهــم التحديــات التــي واجهــت املجموعــة خــال العــام 2014م هــو احتــواء املخاطــر
وفــروع إنجــاز وتقديــم العــروض لعمــاء البنــك وموظفيــه ،كــا تــم البــدء بالتــداول عنــد املســتويات املقبولــة بشــكلٍ عــام .وباســتثناء األهــداف املتعلقــة بالربحيــة ،متكــن
مــع بعــض عمــاء البنــك مبــارشة لتغطيــة احتياجاتهــم مــن منتجــات الخزينــة بأفضــل القطــاع –بفضــل مــن اللّــه -مــن تحقيــق كافــة األهــداف التــي وضعهــا لنفســه للعــام
املــايض ،كــا متكــن مــن الوفــاء بتلبيــة رغبــة املســتثمرين للمخاطــر.
األســعار ومبنتجــات متطابقــة متامــا مــع أحــكام الرشيعــة ورشوطهــا.
ثالثــا :عمــل قطــاع الخزينــة عــى االســتثامر يف املزيــد مــن الصكــوك املتوافقــة مــع
أحــكام الرشيعــة ورشوطهــا وذلــك لزيــادة حصتــه يف هــذا املجــال ورفــع قيمــة
محفظتــه مــن الصكــوك ذات العائــد الجيــد واملخاطــر املقبولــة .وقــد تــم وألول مــرة
االســتثامر يف بعــض الصناديــق االســتثامرية ذات العائــد املجــدي واملخاطــر املحــدودة
واملتوافقــة مــع أحــكام الرشيعــة والتــي كان لهــا أثــر يف رفــع عوائــد القطــاع مــن
أســواق رؤوس املــال.
وقــد انعكــس تطــور أعــال الخزينــة يف أســواق املــال وأســواق رؤوس األمــوال
وأســواق البيــع النقــدي عــى تضاعــف األرقــام وزيــادة األربــاح وأصبــح بنــك البــاد

كذلــك ،تعمــل املجموعــة حالي ـاً عــى التحقــق مــن منــاذج إحتســاب درجــة املخاطــر
املعتمــدة لــدى البنــك ،والتــي تــم تنفيذهــا خــال الســنوات املاضيــة .وســتعمل
"موديــز" عــى مراجعــة النــاذج املختلفــة لــدى البنــك خصوصـاً تلــك املتعلقــة بربامــج
 ,Assessment Capital Reccomendation, Stress Testingوبرامــج أخــرى
مثــل  Facility Risk ratingوغريهــا مــن النــاذج .وفــور االنتهــاء مــن تقييــم هــذه
النــاذج ،ســتكون مجموعــة املخاطــر قــد تحققــت مــن النهــج الصحيــح إلدارة
املخاطــر Risk Management ،يف البنــك ،واعتــاد أفضــل املامرســات املعتمــدة يف
هــذا املجــال .كذلــك ،تعمــل مجموعــة املخاطــرة عــى اتبــاع معايــر بــازل ،واملحافظــة
عــى جــودة الخدمــات املقدمــة عنــد أفضــل املســتويات املمكنــة.
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قطاع االلتزام ومكافحة الجرائم المالية
يعنــى القطــاع بتقييــم متطلبــات مؤسســة النقــد العــريب الســعودي فيــا يتعلــق
باملتطلبــات النظاميــة لجميــع القطاعــات يف البنــك والتــي ترتكــز يف ناحيــة األعــال
واملســاندة ،مــا يســاعد يف اكتشــاف أي عمليــة لغســل األمــوال أو االحتيــال.
يعتمــد القطــاع عــى عــدد مــن األنظمــة املتعــددة يتــم عربهــا اســتنباط بعــض
النشــاطات والعمليــات املشــبوهة ،ويصــار إىل عمــل التحليــات الالزمــة التــي تكــون
املصــدر األســايس لرفــع تقاريــر إىل الجهــات الرســمية املعنيــة وإدارة البنــك العليــا.
وبذلــك ،يتــم القضــاء عــى مثــل هــذه العلميــات الغــر رشعيــه ،والتــي يتــم فيهــا
اســتغالل البنــك كوســيلة للوصــول إىل أهدافهــم الغــر رشعيــة.
شــهد عــام  2014توظيــف كــوادر برشيــة جديــدة مؤهلــة مــن الشــباب الســعودي
الذيــن يحملــون شــهادات دوليــة معــرف بهــا ،وأخــذ الجانــب التقنــي يف االعتبــار،
والتكامــل معــه إلرساع إنجــاز احتياجــات القطــاع.
تــم تحقيــق العديــد مــن اإلنجــازات خــال العــام 2014م ،وكان مــن أهــم هــذه
ٍ
خــاص ببنــك البــاد.
اإلنجــازات عمــل نظــام متكامــل لقوائــم الحظــر الدوليــة
كذلــك ،بــدأ العمــل عــى مراقبــة كافــة الحســابات والعمليــات التــي تتــم مــن قطــاع
"إنجــاز" والفــروع .باإلضافــة إىل ذلــك ،تــم تطبيــق نظــامٍ جديـ ٍـد متكامــلٍ ملكافحــة
غســل األمــوال يتــاىش مــع املبــدأ املبنــي عــى املخاطــر ،وبــدأ العمــل بــه يف ابريــل
2014م .كــا متــت إعــادة هيكلــة إجــراءات قبــول العمــاء حســب تصنيفاتهــم،
وتطويــر وســيلة آليــة لرفــع مســتوى الثقافــة والوعــى مبكافحــه غســل االمــوال لجميــع
موظفــي البنــك بشــكلٍ إلكــروين .وأخـرا ً ،تــم االتفــاق عــى أن يعمــل بنــك البــاد عــى
دعــم األحــداث والفعاليــات التــي ترمــي ملكافحــة غســل األمــوال وااللتـزام مبتطلبــات
مؤسســه النقــد ،وقــد كان البنــك مؤخ ـرا ً الراعــي املــايس للمؤمتــر الســنوي الســادس
لاللتــزام ومكافحــة غســل األمــوال والــذي حظــي برعايــة معــايل محافــظ مؤسســة
النقــد العــريب الســعودي وشــهده ودعمــه ســعادة الرئيــس التنفيــذي للبنــك.

قطاع المراجعة الداخلية
يف خــال العــام  ،2014قــام قطــاع املراجعــة الداخليــة بإكامل مــا نســبته  %96من خطة
املراجعــة الداخليــة املعتمــدة باإلضافــة اىل عــدد مــن مشــاريع املراجعــة الخاصــة خارج
نطــاق الخطــة الســنوية والتــي قــام بهــا القطــاع لتغطيــة عــدد مــن املخاطرالناشــئة
خــال العــام وملتابعــة وتأكيــد بعــض املعالجــات التــي قامــت بهــا االدارة لضوابــط
الرقابــة الداخليــة وذلــك إلعطــاء مســتوى اعــى مــن التأكيــد ألكتــال جميــع متطلبــات
املعالجــة الســليمة  .وكجــزء مــن التـزام القطــاع بتقييــم وتأكيــد جــودة جميــع أعــال
املراجعــة الداخليــة ولغــرض متكــن القطــاع مــن التطــور املســتمر ألنشــطته،فقد قــام
القطــاع بإجـراء التقييــم الــذايت للجــودة وفقــا للمعايــر املهنيــة الدوليــة املعتمــدة مــن
جمعيــة املراجعــن الداخليــن ( ، )IIAوتــم عــرض نتائــج التقييــم عــى لجنــة املراجعــة
للبنــك .كــا تــم االنتهــاء مــن الرتتيبــات الخاصــة إلجــراء تقييــم الجــودة الخارجــي
متاشــيا مــع متطلبــات املعايــر املهنيــة الدوليــة وبهــدف تقييــم مامرســات القطــاع
مقارنــة مــع أفضــل املامرســات الدوليــة يف مجــال املراجعــة الداخليــة.
وتــم تطويــر اس ـراتيجية قطــاع املراجعــة الداخليــة لرتتكــز عــى أربعــة ( )4محــاور
رئيســية :عمليــات املراجعــة ،والكــوادر البرشيــة ،والتكنولوجيــا ،والتواصــل ،وذلــك
لتمكــن القيــام بجميــع اعــال املراجعــة الداخليــة بفعاليــة وكفــاءة باتبــاع نهــج قائــم
عــى املخاطــر وبتطبيــق أفضــل املامرســات املهنيــة .وكانعــكاس الس ـراتيجية القطــاع
وإميانــه باألهميــة االس ـراتيجية لتنميــة رأس املــال البــري ،أنهــى موظفــو املراجعــة
الداخليــة مجموعــة متنوعــة مــن الــدورات التدريبيــة املهنيــة وأنشــطة التطويــر
املوجهــة بهــدف تزويدهــم باملزيــج الصحيــح مــن املعــارف واملهــارات واألدوات الالزمــة
لتمكينهــم مــن أداء جميــع اعــال املراجعــة مبســتوى عــال مــن التأكيــد والقيمــة
املضافــة .مــن جانــب آخــر ،شــكلت التكنولوجيــا أيض ـاً محــور تركيــز للقطــاع وتبلــور
ذلــك يف عــدد مــن املبــادرات منهــا اعتــاد نظــام آيل إلدارة املراجعــة يغطــي جميــع
الجوانــب الرئيســة ألنشــطتها :تقييــم املخاطــر وإدارة أوراق أعــال املراجعــة ومتابعــة
تقـدّم عمليــة تنفيــذ توصيــات املراجعــة والتقاريــر ذات الصلــة باإلضافــة إىل ذلك ،رشع
القطــاع بتنفيــذ مبــادرة اس ـراتيجية لتطويــر اســتخدامات متقدمــة لتحليــل البيانــات
وتصورهــا وذلــك لغــرض متكــن القطــاع تدريجيــاً مــن إلجــراء مراجعــة مســتمرة
للمخاطــر الرئيســة املتعلقــة باملعامــات واألنشــطة املرصفيــة ذات املخاطــر العاليــة.

تطلعــات اإلدارة يف العــام 2015م تكمــن يف إمتــام كل الربامــج التــي بدأتهــا يف
2014م ،و االلتــزام التــام بقــرارات مجلــس إدارة البنــك ورئيســه التنفيــذي فيــا
يتعلــق بتطبيــق كافــة متطلبــات مؤسســة النقــد العــريب الســعودي .وأخ ـرا ً ،نتطلــع
لرفــع وعــي الفئــات املســتهدفة مبكافحــة غســل األمــوال ،واالحتيــال بكافــة الطــرق ،قطاع الشرعية
مــن أبرزهــا التعاميــم واإلرشاف املســتمر واملتــوايل عــى االلتــزام بــكل متطلبــات
إنطالقـاً مــن سياســة بنــك البــاد التــي نصــت عــى التـزام البنــك يف معامالتــه بأحــكام
واشــراطات مؤسســة النقــد لــدى مختلــف قطاعــات البنــك.
الرشيعــة اإلســامية ،تكونــت الهيئــة الرشعيــة مــن هيئــة مســتقلة عــن إدارة البنــك
التنفيذيــة مرتبطــة بالجمعيــة العامــة .وتضــم الهيئــة الرشعيــة يف عضويتهــا عــددا ً مــن
العلــاء املتمكنــن يف فقــه املعامــات املاليــة واالقتصــاد وهــم:
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 .1معايل الشيخ عبد الله بن سليامن بن منيع ً
 .2معايل الشيخ أ .د .عبد الله بن محمد املطلق (نائبًا)
 .3فضيلة الشيخ أ .د .عبد الله بن موىس العامر (عض ًوا)
 .4فضيلة الشيخ د .محمد بن سعود العصيمي (عض ًوا)
 .5فضيلة الشيخ د .عبد العزيز بن فوزان الفوزان (عض ًوا)
 .6فضيلة الشيخ أ .د .يوسف بن عبد الله الشبييل (عض ًوا)

موضوعـاً ،وهــو أكــر عــدد تصــل إليــه املوضوعــات يف الســنوات املاضيــة منــذ تأســيس
البنــك .كــا تــم رصــد ( )32ملحوظــة رقابيــة ،متــت معالجــة معظمهــا وبقيــت تقريبـاً
( )7ملحوظــات مــا زالــت يف طــور املراجعــة.

كــا متكــن قطــاع الرشعيــة مــن إنجــاز نســبة كبــرة مــن مــروع أمتتــة أنظمــة الرقابــة
الرشعيــة لتصبــح آليــة بالكامــل يف نظــام واحــد يســمى "راصــد" الــذي يســهل أعــال
تدقيــق املنتجــات وحرصهــا وتطويرهــا ،كــا يســهل التواصــل مــع الجهــات ذات
وينبثــق مــن الهيئــة الرشعيــة لجنــة تحضرييــة تتكــون مــن أصحــاب الفضيلــة األعضــاء العالقــة.
األربعــة األخرييــن ،ومتــارس اللجنــة التحضرييــة الصالحيــات املمنوحــة لهــا مــن الهيئــة
واســتطاع قطــاع الرشعيــة مبســاعدة هــذا النظــام تبنــي مبــدأ تــايف األخطــاء قبــل
الرشعيــة ،ولهــا مهــام عــدة مــن أبرزهــا:
 .1دراســة املوضوعــات الــواردة مــن البنــك متهيــدا ً لعرضهــا عــى الهيئــة الرشعيــة وقوعهــا عــر اتخــاذ خطــوات اســتباقية تجنــب البنــك أي أمــر قــد يــؤدي إىل حــدوث
خســائر ماديــة أو إرضار بســمعته .وقــد أســهم "راصــد" يف جعــل إدارة الرقابــة الرشعية
للبــت فيهــا.
 .2دراســة االستفســارات الرشعيــة الــواردة مــن موظفــي البنــك وعمالئــه والتوجيــه بيئــة عمــل خاليــة مــن الــورق ،مــا أســهم يف تقليــل معــدل األخطــاء وخفــض التكاليــف
التشــغيلية.
بشــأنها.
 .3دراسة األفكار املبدئية للمنتجات والتوجيه بشأنها.
ويف هــذا العــام  ،2015يطمــح القطــاع إىل اســتكامل أمتتــة كامــل عملياتــه ،مــا ســيكون
ويرتبــط بالهيئــة الرشعيــة فنيًــا أحــد قطاعــات البنــك وهــو قطــاع الرشعيــة ،ويعالــج لــه أثــر مبــارش يف زيــادة انســيابية العمــل وخفــض الوقــت املســتغرق يف املعامــات.
إداريًــا ومال ًيــا معامــات قطاعــات البنــك األخــرى .ويعــد قطــاع الرشعيــة الجهــاز كذلــك يعمــل القطــاع عــى مواصلــة حــر القضايــا التــي تعــرض عليــه ،ووضــع
املســؤول عــن تحقيــق جميــع متطلبــات الهيئــة الرشعيــة واالســراتيجية الرشعيــة ضوابــط لهــا لــي تعالــج وف ًقــا ملــا أجيــز مــن الهيئــة الرشعيــة.
للبنــك ،وكافــة األمــور املتعلقــة بأحــكام الرشيعــة اإلســامية.
وقــد أطلــق قطــاع الرشعيــة خــال العــام املــايض - 2014مبوافقــة الهيئــة الرشعيــة-
ويتكــون هيــكل قطــاع الرشعيــة مــن:إدارة أمانــة الهيئــة الرشعيــة وإدارة الرقابــة مــروع  Ideal Ratingبرنام ًجــا يعنــى بالتصنيــف الرشعــي لألســهم املحليــة
الرشعيــة ووحــدة الدعــم والتنســيق.
والخليجيــة والعامليــة ،وتقديــم نتائــج دقيقــة يضعهــا يف متنــاول الجهــات ذات العالقــة
كرشكــة البــاد املاليــة وقطــاع الخزينــة ،كــا تتــاح النتائــج لعمــوم العمــاء.
وتعمــل إدارة أمانــة الهيئــة الرشعيــة عــى تحضــر املوضوعــات الــواردة للهيئــة
الرشعيــة ،وإعــداد البحــوث والدراســات الالزمــة لذلــك واملشــاركة يف تطويــر املنتجــات ومــن ضمــن أنشــطة قطــاع الرشعيــة ،مــروع الطباعــة وإصــدار سلســلة مطبوعــات
املرصفيــة اإلســامية وهــي حلقــة الوصــل بــن مختلــف قطاعــات البنــك وإداراتــه وبــن مــن الرســائل والبحــوث العلميــة املرتبطــة باالقتصــاد اإلســامي وفقــه املعامــات
الهيئــة الرشعيــة.
املاليــة ،وقــد أصــدر القطــاع خــال العــام املــايض  2014ثالثــة ( )3إصــدارات وهــي:
 .1كتاب "الضوابط املستخلصة من قرارات الهيئة الرشعية" باللغة اإلنجليزية.
ويتمثــل عمــل إدارة الرقابــة الرشعيــة بضــان التـزام جميــع منتجــات البنــك مبــا صــدر  .2كتاب "البنوك التعاونية  -دراسة فقهية تطبيقية".
عــن الهيئــة الرشعيــة وتوافقهــا مــع احــكام الرشيعــة االســامية عنــد التأســيس والتأكــد  .3كتــاب "الدليــل الرشعــي للتمويــل العقــاري" ،وهــذا اإلصــدار يعنــى ببيــان األحــكام
مــن انهــا تســر وفــق االجـراءات واالســس التــي أجيــزت مــن قبــل الهيئــة الرشعيــة.
الرشعيــة لعــدد مــن مســائل التمويــل العقــاري باملرابحــة واإلجــارة التمويليــة
ـة
ـ
إضاف
وتعنــى وحــدة الدعــم والتنســيق برتتيــب اجتامعــات الهيئــة الرشعيــة ودعمهــا،
(املنتهيــة بالتمليــك) التــي يحتــاج إىل معرفتهــا موظفــو البنــك وعمــاء التمويــل
إىل إدارة مــروع الطباعــة ومتابعــة املكتبــة الرشعيــة يف القطــاع.
را لــرح
واملكاتــب العقاريــة ،باإلضافــة إىل إنتــاج ( )55عرضً ــا مرئ ًيــا مختــ ً
مســائل الدليــل الرشعــي للتمويــل العقــاري ،وســتنرش عــى قنــاة البنــك يف موقــع
وعقــدت الهيئــة الرشعيــة يف خــال العــام املــايض  2014تســعة ( )9اجتامعــات ،يف
.YouTube
حــن عقــدت اللجنــة التحضرييــة ســبعة عــر ( )17اجتامع ـاً.
ليصل بذلك إجاميل عدد مطبوعات القطاع إىل أربعة عرش ( )14إصدا ًرا.
كــا قــام قطــاع الرشعيــة يف خــال العــام املــايض  2014مبعالجــة أكــر مــن 800
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قطاع تقنية المعلومات
بالنســبة إىل قطــاع تقنيــة املعلومــات ،اتســم العــام املــايض بكونــه عــام االمتثــال
للضوابــط واملعايــر املختلفــة ،حيــث أصــدرت مؤسســة النقــد العــريب الســعودي
مراجعــات للعديــد مــن الترشيعــات والضوابــط يف مجــال الصريفــة اإللكرتونيــة ،كــا
قــام القطــاع بعمليــة تدقيــق ضخمــة ،وتــم تخصيــص العديــد مــن املــوارد لهــذه
العمليــة ،وتكللــت الجهــود بالنجــاح.

ومتــت معالجــة  % 90مــن املالحظــات التــي قدمتهــا مؤسســة النقــد ،وســيتم اســتكامل
املتبقــي يف نهايــة الربــع الثــاين مــن العــام .2015
كذلــك ،بــدأ العمــل يف أواخــر عــام  2014عــى مشــاريع كــرى تشــمل التصويــر الضويئ
للوثائــق وامللفــات عــى مــدى األعــوام العــرة املاضيــة ،وسيســتمر العمــل عــى تلــك
املشــاريع هــذا العــام .وذلــك مــن أجــل تأمــن هــذه الســجالت وتحميلهــا عــى نظــام
األرشــفة ،الســتعادتها عنــد الحاجــة.
وبالتزامــن مــع كل هــذه املنج ـزات ،يحــرص قطــاع تقنيــة املعلومــات عــى خفــض
تكاليــف الربمجيــات بشــكلٍ عــام.

عــى صعيــد البنيــة التحتيــة ،كان هنــاك تركي ـزا ً كب ـرا ً عــى أمــن تقنيــة املعلومــات،
مــن خــال ضــان اعتامديتهــا وأمانهــا العــايل .وقــد متكــن القطــاع مــن اعتــاد املنصــة
املناســبة إلنجــاز املعامــات املرصفيــة األساســية عــى مــدار الســاعة عــر اإلنرتنــت ،قطاع الموارد البشرية
حيــث كانــت املعامــات يف املــايض تتعــرض للتوقــف كل يــوم جمعــة ،بينــا يف الوقــت
الحــايل ،ال تتوقــف املعامــات أبــدا ً حتــى لــو تــم إجـراء صيانــة أو تحديثــات لألنظمــة .يقــدم قطــاع املــوارد البرشيــة خدمــات الدعــم للموظفــن وقطاعــات البنــك األخــرى
كــا نجــح القطــاع يف إنتــاج تطبيـ متقـ للهواتــف الذكيــة يقــدم كافــة الخدمــات مــن خــال أربــع إدارات رئيســية األوىل :إدارة القــوة العاملــة والتوظيــف و التــي تضــم
ـقٍ ـدمٍ
وحــدات املتعاقديــن ،والتوظيــف ،والقــوى العاملــة .اإلدارة الثانيــة هــي إدارة عالقــات
املرصفيــة عــر اإلنرتنــت.
املوظفــن والتــي تتكــون مــن وحــدات الرواتــب ،وخدمــات املوظفــن ،العالقــات
كذلــك ،نجــح القطــاع يف خــال العــام املــايض يف أداء دوره يف عمليــة توســيع شــبكة الحكوميــة .أمــا اإلدارة الثالثــة فهــي إدارة األداء والتعويضــات والتــي تضــم وحــديت
أجهــزة الــراف اآليل ،كــا قــام القطــاع بإعــادة تحديــث كاملــة لنظــام األرشــيف التعويضــات واملزايــا إضافــة إىل حــدة إدارة األداء .اإلدارة الربعــة هــي إدارة الكفــاءات
والتــي تعنــى بتطويــر مهــارات املوظفــن مــن خــال الربامــج التدريبيــة القصــرة أو
االحتياطــي الخــاص بالبنــك مــن خــال برنامــج التخزيــن الشــبيك
برامــج التطويــر املهنــي واملســارات الوظيفيــة وبرامــج التعاقــب الوظيفــي  ،التــي
(.Network Access Storage (NAS
تقــدم مــن خــال وحــدة التدريــب ،ووحــدة تطويــر الكفــاءات.
وقــام القطــاع مببــادر ٍ
ات لدعــم الــركات عــر عــد ٍد مــن الخدمــات واملنتجــات
الجديــدة ،لضــان ســهولة أكــر وإنســيابية إضافيــة للمعامــات املرصفيــة لقطــاع
التجزئــة ومجموعــة إدارة املخاطــر وغريهــا ،والتــي يجــري تطويرهــا حاليــاً.
وقــام القطــاع بتحديــث نظــام التعــايف مــن األزمــات لضــان التزامــه بالضوابــط
املرتبطــة بذلــك.
وســيواجه القطــاع يف خــال األعــوام القليلــة القادمــة تحــدي عمليــة نقــل مقــر اإلدارة
العامــة للبنــك ومراكــز البيانــات الخاصــة بالبنــك ،حيــث ســيتم نقــل تلــك املراكــز إىل
مواقــع تعــود ملكيتهــا للبنــك ،ومنحهــا بيئــة معلوماتيــة أكــر نضج ـاً وتطــورا ً ،مــع
إبقــاء الحــد األدىن مــن تأثــر عمليــة النقــل هــذه عــى عمليــات البنــك.

كــا اســتحدث القطــاع وحــدة رعايــة املوظفــن ترتبــط مبــارشة برئيــس القطــاع
لتعكــس توجــه البنــك املســتمر نحــو منــح املوظفــن االهتــام الــذي يســتحقونه.
وتتمثــل املهــام الرئيســة لهــذه الوحــدة يف معالجــة تظلــات املوظفــن ،وإجــراء
اســتبيانات رضــا املوظفــن ،والعمــل عــى تقديــم كل مــا يســاهم يف تحســن مســتوى
بيئــة العمــل مــن خــال الربامــج املوجهــة للموظفــن .حيــث نظمــت الوحــدة برامــج
تقديــر املوظفــن مثــل برنامــج نجــوم البــاد ورحلــة للحــج تــم فيهــا تســيري قافلــة
ضمــت  23موظفـاً وعائالتهــم ألداء مناســك الحــج لعــام 1435هـــ ،وتكفــل البنــك فيهــا
بكافــة مصاريــف اإلقامــة واإلعاشــة .كــا نفــذ القطــاع برنامــج "الســفري الصغــر"
لعــام 2015م وهــو يعنــى بربــط املوظــف بعائلتــه حيــث تتــم دعــوة أبنــاء املوظفــن
للتعــرف عــى املواقــع التــي يعمــل فيهــا آباؤهــم  ،ومعرفــة ماهيــة وظائفهــم مــا يولــد
لديهــم تقدي ـرا ً أكــر لهــم.

ومتكــن القطــاع مــن اســتحداث مركزيــن جديديــن للبيانــات مرتبطــن بنظــام مزامنــة
مميــز ،وهــذا أمــر غــر مســبوق يف صناعــة الخدمــات املرصفيــة .كــا أتاحــت حلــول كان العــام 2014م مهــاً للغايــة بالنســبة لقطــاع املــوارد البرشيــة بالبنــك ،حيــث
تخزيــن البيانــات الجديــدة للقطــاع إمكانيــة توفــر البيانــات بشــكلٍ أكــر يف الوقــت تواكــب مــع بدايــة تطبيــق الخطــة االسـراتيجية الجديــدة للبنــك وخاصــة فيــا يتعلــق
املطلــوب ،ورفــع مســتوى االمتثــال لضوابــط مؤسســة النقــد العــريب الســعودي يف هــذا بالتحــول الــذي يشــهده القطــاع وتحديــث آليــات العمــل حيــث اســتكمل قطــاع املوارد
املجــال والــذي وصــل ملســتويات متميــزة مقارنــة باملصــارف األخــرى ،ناهيــك عــن البرشيــة مــروع الهيــكل التنظيمــي الجديــد للبنــك ونجــح بفضــل اللــه يف إغــاق
إمكانيــة اســتعادة البيانــات عنــد الحاجــة.
معظــم الشــواغر مــن خــال توفــر الكفــاءات البرشيــة املؤهلــة لــإدارات املختلفــة.
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هنــاك العديــد مــن املشــاريع التــي نفذهــا القطــاع يف إطــار الخطــة االســراتيجية تحديــث الســجل االئتــاين للعمــاء بانســيابية وســهولة ،وهــذا عائــد لجهــود قطــاع
للبنــك ،ومــا ي ـزال يعمــل عــى املزيــد مــن املشــاريع.
العمليــات يف هــذا املجــال.
ولعــل تطويــر القطــاع دون أن يتأثــر مســتوى األداء كان مــن أهــم التحديــات خــال
العــام املــايض ،خصوص ـاً وأن التطويــر يتعلــق باألســس االس ـراتيجية للقطــاع والبنــك
عــى حــد ســواء .ومــا يـزال القطــاع يبــذل الجهــود ليحقــق تطلعــات كافــة القطاعــات
يف مجــال تطويــر املوظفــن حيــث ســاهم القطــاع يف تدريــب  1,000مــن موظفــي
قطــاع التجزئــة للحصــول عــى شــهادات مهنيــة معتمــدة مــن قبــل مؤسســة النقــد.
كذلــك تعمــل إدارة الكفــاءات عــى تنظيــم برنامــج تدريبيــة جديــدة .ويف عــام  2014م
تــم تدريــب اكــر مــن  3000موظــف عــى حســب احتياجاتهــم الوظيفيــة مبــا يعــادل
 65,000ســاعة تدريبيــة وايضــاً تــم تقديــم امتحــان ألكــر مــن  1000موظــف يف
املهنيــة يف اساســيات مرصفيــة األف ـراد.
وبعــد إعتــاد ســلم رواتــب جديــد يف ديســمرب العــام 2013م ،وضــع القطــاع آليــة
متكاملــة لتطبيقــه اعتمدهــا مجلــس إدارة البنــك ،وجــار العمــل عــى تنفيذهــا حســب
ٍ
جديــدة لتقييــم
الخطــة املعتمــدة .كــا انتهــى القطــاع مــن تصميــم نظــام وآليــة
األداء ،تــم تطبيقــه آليــا يف العــام 2014م.
وتتضمــن إنجــازات القطــاع مراجعــة وتحديــث كافــة سياســات املــوارد البرشيــة
لضــان اشــتاملها عــى كافــة الجوانــب التــي تســاعد عــى تســهيل إج ـراءات العمــل
وتوضيــح حقــوق املوظفــن وواجباتهــم .كــا قامــت إدارة عالقــات املوظفــن باعتــاد
العديــد مــن الخدمــات الذاتيــة الجديــدة يف نظــام املــوارد البرشيــة الخــاص بالبنــك
لتحســن وتطويــر بعــض اإلج ـراءات.

وميثــل قطــاع العمليــات بنــك البــاد يف اجتامعــات لجنــة مــدراء عمليــات املصــارف
العاملــة يف اململكــة العربيــة الســعودية والتــي تقــوم بالتعــاون مــع مؤسســة النقــد
العــريب الســعودي عــى تطويــر عمليــات القطــاع املــريف مــن خــال إدارة تنفيــذ
فعالــة لضوابــط املؤسســة يف املصــارف العاملــة باململكــة العربيــة الســعودية وصياغــة
أطــر فعالــة وآمنــة لتطويــر ضوابــط العمليــات والخدمــات املقدمــة لعمــاء القطــاع
املــريف الســعودي.
كذلــك ،يعمــل قطــاع العمليــات باســتمرار عــى اســتقطاب الكــوادر البرشيــة الوطنيــة
وتطويرهــا ويحــرص عــى اعتــاد معايــر لكافــة تعامــات وتقاريــر اإلدارات ،ويقــوم
القطــاع باالجتــاع بصفــة دوريــة مــع مــدراء القطاعــات واالجتــاع مــع املديــر
التنفيــذي للعمليــات بشــكل شــهري للوقــوف عــى املســتجدات أوال بــأول والتأكــد مــن
تذليــل العقبــات التــي تواجــه قطــاع العمليــات يف تقديــم الخدمــات املميــزة للعمــاء.

قطاع الخدمات االدارية والممتلكات
يخــدم هــذا القطــاع البنــك مبختلــف اتجاهاتــه مــن حيــث دعــم األعــال .تنــدرج
تحــت هــذا القطــاع ســبعة أقســام رئيســة؛ هــي :قســم اإلدارة الهندســية ،ومهمتهــا
تصميــم املواقــع الخاصــة بالبنــك واالرشاف عــى تنفيذهــا وتســليمها بشــكل نهــايئ.
ولهــا دور استشــاري ملختلــف قطاعــات البنــك.

كذلــك ،هنــاك إدارة تركيبــات ال ـراف اآليل والتــي تعمــل عــى البحــث عــن املواقــع
وتتمثــل تطلعــات قطــاع املــوارد البرشيــة يف اســتكامل الخطــط التطويريــة التــي وتحليلهــا لرتكيــب الرصافــات اآلليــة فيهــا ،وتقــدم توصياتهــا يف هــذا املجــال ،ثــم تقــوم
تخــدم اســراتيجية البنــك وتوفــر الدعــم لســفراء وســفريات البــاد مبــا يســاهم يف بتصميــم وتركيــب الرصافــات وإدارتهــا للمــرة األوىل ومــن ثــم تســليمها إلدارة التشــغيل.
خدمــة عمــاءه ومســاهميه مــن خــال توفــر الكــوادر البرشيــة وأمتتــه آليــات العمــل وتتــوىل إدارة العقــود مســؤولية اصــدار العقــود وإدارتهــا لصالــح مختلــف قطاعــات
وتلبيــة جميــع املتطلبــات التنظيميــة.
البنــك ،وهــي تشــمل الخدمــات واالستشــارات ودعــم األعــال وجميــع العقــود تتــم
صياغتهــا وإدارتهــا بالتعــاون مــع القطاعــات املعنيــة.
قطاع العمليات
وتعتــر إدارة األمــن والســامة مســؤولة عــن كل مــا يخــص ســامة وأمــن املنشــآت
يوفــر قطــاع العمليــات الدعــم املبــارش ملختلــف قطاعــات البنــك لتقديــم الخدمــات والعاملــن يف البنــك ،وكذلــك أمــن وســامة عمليــات البنــك بشــكلٍ عــام ،مبــا يف ذلــك
لعمــاء البنــك عــى مختلــف رشائحهــم حيــث يقــوم قطــاع العمليــات بــإدارة عمليــات إنشــاء أنظمــة اإلنــذار وتشــغيلها  ،وتأمــن نقــل النقــود وتخزينهــا يف الفــروع وأجهــزة
متويــل التجــارة ومتويــل األفــراد واملدفوعــات عــر جميــع قنــوات البنــك والنقــد ال ـراف اآليل.
واملقاصــة والخزينــة واملطابقــات والتســويات وأعــال الدعــم األخــرى كتدقيــق ملفــات
الحســابات وفهرســة الوثائــق متهيــدا ألرشــفتها وغريهــا مــن أعــال الدعــم األخــرى وتعتمــد إدارة األمــن والســامة أفضــل التقنيــات الخاصــة بالحراســة واملراقبــة ،حيــث
التــي تهيــئ فــروع البــاد ومراكــز إنجــاز لتطبيــق معايــر عاليــة مــن األداء والفعاليــة .ميلــك البنــك إحــدى أحــدث غــرف العمليــات التــي مت ّكــن املختصــن مــن مراقبــة كافــة
ويعــد بنــك البــاد أول بنــك يقــوم مبكننــة  automateالتســجيل يف مــروع (ســمة) فــروع البنــك ومرافقــه عــى مــدار الســاعة ،والتحكــم بأنظمــة اإلنــذار .وتعمــل اإلدارة
الخــاص باملعلومــات االئتامنيــة لــدى مؤسســة النقــد العــريب الســعودي ،حيــث يتــم عــى تزويــد إدارات البنــك مبــا تحتاجــه يف مجــال املراقبــة والحاميــة.
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تشــارك هــذه اإلدارة مــدراء األمــن يف البنــوك باالجتــاع ســنوياً برئاســة رئيــس قطــاع
الخدمــات االداريــة واملمتلــكات ،يتــم يف خاللــه طــرح التحديــات وتقييــم املنج ـزات
ووضــع الخطــوات املســتقبلية.

وطرحــت إدارة املورديــن  79مناقصــة إضافيــة قدرهــا  % 27عــن العــام  ،2013وبلغــت
قيمــة املناقصــات خــال العــام  2014حــوايل  157مليــون ريــال ،وســجلت اإلدارة 210
مورديــن جــددا ً للبنــك.

وتعتــر إدارة الخدمــات املســاندة ،مــن أكــر إدارات البنــك ،ويتــوزع فريقهــا عــى
مختلــف مناطــق اململكــة .وتكــون اإلدارة مســؤولة عــن كافــة خدمــات الربيد واألرشــفة
وإدارة املنشــآت والصيانــة والتنظيــف ،وكذلــك خدمــات الضيافــة ،وذلــك بالتعــاون مــع
مزوديــن خدمــات متخصصــن يف هــذا املجــال .والعاملــون يف هــذه اإلدارة هــم الجنــود
املجهولــون.

كــا أنجــزت إدارة األمــن والســامة  19مرشوعـاً تطويريـاً موزعـاً عــى االدارة العامــة
وفــروع البنــك و"إنجــاز" ،وغرفــة املراقبــة األمنيــة .كــا تــم إمتــام  25,000رحلــة لنقــل
لألمــوال.

أمــا إدارة املورديــن فهــي مســؤولة عــن عالقــات البنــك مبــوردي الخدمــات ومقدمــي
االستشــارات ،وتقييــم أدائهــم .كذلــك ،هــي تقــوم بــإدارة املناقصــات ،وتقييــم الجهــات
التــي تتقــدم لهــا ،وتعمــل عــى تحديــث معلومــات املورديــن يف اململكة بشــكل دوري.
وتك ّمــل حــدة املشــريات منظومــة العقــود واملورديــن ،حيــث تتــوىل هــذه الوحــدة
جمــع وتأمــن كافــة احتياجــات مختلــف اإلدارات مــن الخدمــات واملنتجــات.
وتعتــر اإلدارة الســابعة األحــدث حتــى اآلن وهــي مــا زالــت يف مرحلــة التطــور؛
وهــي إدارة املعايــر والرقابــة .هــذه اإلدارة هــي ترجمــة لتوجــه البنــك نحــو تحديــث
الخدمــات املقدمــة لعمــاء البنــك ومنحهــم القيمــة املضافــة ،وضــان االلتــزام
باملعايــر واملواصفــات املوضوعــة لــكل إدارة.
وتعمــل اإلدارة أيضـاً عــى تقييــم وقيــاس وتطويــر كل مــا يقــوم بــه البنــك أو األطـراف
الخارجيــة التــي يتعــاون معهــا ســواء يف العقــود أو النظافــة أو غريهــا ،والتأكــد مــن
تواؤمهــا مــع املعايــر واملواصفــات املعتمــدة عاملي ـاً ،مثــل األيــزو (املنظمــة الدوليــة
للتقييــس  )ISOو 6ســيغام وغريهــا ،باإلضافــة إىل تفعيــل برامــج ضــان الجــودة،
وذلــك قبــل البــدء بتقدميهــا خــارج اإلدارة يف مرافــق البنــك .وســينتهي بنــاء هــذه
اإلدارة قريبــاً.

بالنســبة إىل العــام  ،2015سيســعى القطــاع للمحافظــة عــى النمــو الــذي حققــه
البنــك ،وســيتم الرتكيــز عــى رفــع مســتوى رضــا العمــاء ،والتعــاون لتحقيــق الهــدف
األهــم وهــو مراقبــة تكاليــف التشــغيل والتحكــم بهــا.
ويعمــل القطــاع حالي ـاً عــى تطويــر هويــة جديــدة للفــروع ليتــم إطالقهــا يف خــال
العــام القــادم .وســيقوم البنــك بتقديــم نفســه بطريقــة مختلفــة.

قطاع الشؤون القانونية
يتبــع قطــاع الشــئون القانونيــة للرئيــس التنفيــذي للبنــك مبــارشة  ،ويتكــون القطــاع
مــن ثــاث إدارات هــي عــى التــوايل إدارة الدعــاوى والتحقيقــات وإدارة اإلستشــارات
القانونيــة وإدارة معالجــة الديــون والتحصيــل ،وتُعنــى إدارة الدعــاوى والتحقيقــات
بإقامــة الدعــاوى والرتافــع أمــام الجهــات القضائيــة يف الدعــاوى املرفوعــة مــن أو
ضــد البنــك  ،كــا أنهــا تقــوم بإج ـراء التحقيقــات الداخليــة يف املخالفــات اإلداريــة
الجســيمة .وت ُعنــى إدارة اإلستشــارات القانونيــة بتقــدم املشــورة والــرأي القانــوين
لجميــع قطاعــات وإدارات وفــروع البنــك ،كــا تعمــل عــى مراجعــة االتفاقيــات
والعقــود التــي يكــون البنــك طرفـاً فيهــا .أمــا إدارة التحصيــل ومعالجــة الديــون فهــي
ت ُعنــى بتحصيــل حقــوق البنــك لــدى العمــاء املتعرثيــن .

قطاع المالية

كجــزء مــن اسـراتيجية البنــك املعتمــدة ،رشع يف خطــة متوســطة املــدى لضــان أمتتــة
يهــدف القطــاع بشــكل عــام إىل متكــن البنــك مــن تحقيــق النمــو يف أعاملــه ،وخفــض جميــع املنتجــات والعمليــات .وكان الرتكيــز الرئيــي عــى تحســن وتطويــر تقاريــر
تكاليــف التشــغيل بالقــدر املمكــن.
نظــم املعلومــات وذلــك لتمكــن كل قطاعــات األعــال واملســاندة مــن تحقيــق أهداف
االسـراتيجية .كــا وضعــت أهــداف طموحــة للموازنــة وكذلــك خطــة متوســطة املــدى
وتتلخــص أهــم املنج ـزات العــام  2014يف افتتــاح  15فرع ـاً جديــدا ً ،ونقــل  3فــروع ،للبنــك .األمــر الــذي يضمــن وضــع مــؤرشات أداء رئيســية لجميــع قطاعــات األعــال
وتأســيس مثانيــة مراكــز "إنجــاز" جديــدة ،كــا تــم تركيــب  164رصاف آيل ونقلهــا ،يف واملســاندة تكــون قابلــة للقيــاس مقابــل األداء.
حــن تــم اعتــاد نظــام أرشــفة الكــروين جديــد .كــا نجــح القطــاع يف توفــر % 2,7
مــن امليزانيــة املخصصــة للقطــاع العــام املــايض بعــد تنفيــذ املشــاريع املقــررة ،وتــم وقطــاع املاليــة عــى اطــاع بالتطــورات املختلفــة يف عــامل املحاســبة ،لضــان االنتقــال
التعامــل مــع  23,000زائــر لــادارة العامــة طــوال العــام.
الســلس وحيــث تكــون املعايــر الجديــدة قابلــة للتطبيــق ،وكانــت اإلدارة عــى اطــاع
بهــذه التطــورات لضــان إيجابياتهــا وســلبياتها يف مبــادرات األعــال املختلفــة.
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قطاع التسويق والتواصل
يعتــر دور قطــاع التســويق والتواصــل محوريــا يف مســاندة قطاعــات االعــال
والخدمــات وايضــا يف تعزيــز وترســيخ ســمة البــاد كمــرف اســامي مجتمعــي رائــد
ومعــارص.
يكمــن دور التســويق والتواصــل والخــاص مبســاندة قطاعــات االعــال والخدمــات
خــال عــام  2014بالقيــام بالعديــد مــن الحمــات التســويقية والرتويجيــة الخاصــة
بالتمويــل ،والبطاقــات ،وقطــاع انجــاز وايضــا االعــداد والتحضــر للمنتجــات الجديــدة
التــي ســيقوم البنــك بإطالقهــا بالتنســيق مــع القطاعــات املعنيــة بهــذه املنتجــات يف
البــاد .ويعتــر ايضــا دعــم قطاعــات االعــال باملعلومــات واالحصــاءات واالستشــارات
مــن خــال األبحــاث التســويقية مهــا لتطبيــق اســراتيجية البنــك وتوجهاتــه .امــا
بالنســبة للقطاعــات الخدميــة بالبنــك ،فقــد امثــر التعــاون املتميــز بــن قطاع التســويق
والتواصــل ،وقطــاع تقنيــة املعلومــات وقطــاع القنــوات االلكرتونيــة بتطويــر مميــز يف
موقــع البنــك وخدماتــه مــن خــال قنواتــه االلكرتونيــة.
امــا عــى صعيــد تعزيــز وترســيخ ســمة البــاد كمــرف اســامي مجتمعــي رائــد
ومعــارص ،فقــد قــام البنــك بالعديــد مــن املبــادرات املجتمعيــة ومــن اهمهــا افتتــاح
اول فــرع متكامــل للوصــول الشــامل واالحتياجــات الخاصــة وعمــل ونــر فيديوهــات
لتطويــر الــذات موجهــه ألصحــاب اإلعاقــة الســمعية .وايضــا قــام البنــك باملســاهمة
يف تعزيــز ثقافــة التطــوع مــن خــال رعايــة املعســكر الكشــفي لحــج عــام 1435هـــ
وتوزيــع مليــون وخمســائة ألــف عبــوة مــاء ومئتــان وخمســون ألــف عبــوة عصــر
لضيــوف الرحمــن و مــن خــال مــروع افطــار الصامئــن وذلــك بتوزيــع أكــر مــن
 200ألــف وجبــة إفطــار يف اكــر مــن  14مدينــة بالبــاد ومبشــاركة اكــر مــن 2000
متطــوع .

شركة البالد المالية
مواصلة النمو
رشكــة البــاد املاليــة هــي رشكــة اســتثامرية مرخصــة مــن قبــل هيئــة الســوق املاليــة
مملوكــة بالكامــل لبنــك البــاد ،وتنشــط يف كافــة مجــاالت االســتثامر مبــا يف ذلــك
خدمــات املرصفيــة االســتثامرية ،وإدارة األصــول ،والوســاطة واالستشــارات ،والحفــظ.
ويســجل للرشكــة نتائجهــا اإليجابيــة بشــكل عــام يف خــال العــام  2014رغــم هبــوط
ســوق املــال يف آخــر شــهرين مــا شــكل تحديـاً بالنســبة للرشكــة .وقــد ســجلت الرشكــة
ارتفاعـاً يف االيـرادات مقارنــة بالعــام  ،2013كــا أطلقــت عــددا ً من املنتجــات الجديدة
يف العــام املــايض ،كان مــن أبرزهــا الصنــدوق العقــاري الــذي أسســته بالتعــاون مــع
رشكــة رافــال ويســتثمر يف عقــارات الرشكــة ،وهــو يتميــز ببنيــة تنظيميــة فريــدة.
مــن جهــة أخــرى ،أطلقــت الرشكــة متويــل األســهم  ،Margin Lendingومــن خاللهــا

تقــدم الرشكــة القــروض ملضــاريب األســهم.
وقامــت الرشكــة بقف ـزات نوعيــة يف خــال الفــرة املاضيــة ،ومتكنــت مــن مضاعفــة
عملياتهــا منــذ العــام  ،2012وستســتفيد مــن نشــاط الســوق ومنــوه املســتمرين لتدعــم
معــدل منوهــا الــذي بلــغ  % 25-26يف العــام  .2014وهــي تعمــل جاهــدة لتنويــع
اســتثامراتها جغرافيــا ونوعي ـاً ،وتحقيــق تــوزان أكــر فيهــا.
بــدأت الرشكــة يف العــام  2012بتقديــم خدمــة الحفــظ ،ويف خــال العــام 2013
حافظــت عــى تطويرهــا ،ويف عــام  2014شــكلت الخدمــة جــزءا ً كبـرا ً مــن الدخــل يف
مــا يتعلــق مبرصفيــة الــركات.
مــن ناحيــة أخــرى ،شــهدت إدارة األصــول منــوا ً كبـرا ً مــن حيــث حجــم األصــول املــدارة
بلــغ  % 39بــن االعــوام  2012اىل .2014
ولعــل مــن أهــم التحديــات املاليــة التــي تواجــه البــاد املاليــة كغريهــا مــن الــركات
االســتثامرية ،هــو هبــوط أســعار النفــط ،باعتبــاره عامــاً جديــدا ً مــن متغــرات
الســوق مل تواجهــه الرشكــة مــن قبــل ،لكــن تعهــد الحكومــة مبواصلــة اإلنفــاق يبعــث
عــى االطمئنــان واالســتقرار.
وتق ّيــم الرشكــة ردة فعــل ســوق األســهم حتــى اآلن بأنهــا متوســطة ،وســتبقى كذلــك
عــى املــدى القصــر .أمــا عــى املــدى الطويــل ،فهنــاك تفــاؤل كبــر حيــال أداء الســوق،
ويدعــم هــذا التفــاؤل الدخــول املرتقــب للمســتثمرين األجانــب يف ســوق األســهم
خــال شــهر حزيران/يونيــو القــادم مــا ســرفع مــؤرش الســوق ويســهم يف تحســن
أدائــه ،رغــم أن هــذا االرتفــاع رمبــا يكــون محــدودا ً نظـرا ً ألن الســوق ال يحتــاج ملزيــد
مــن الســيولة ،لكــن مــن املمكــن أن يــؤدي هــذا الدخــول إىل ابتــكار منتجــات جديــدة
تلبــي متطلبــات هــؤالء املســتثمرين ورغباتهــم وتفتــح آفاقـاً غــر مســبوقة لالســتثامر.
وقــد بــدأت الرشكــة فعلي ـاً اســتعداداتها لدخــول املســتثمرين األجانــب واالســتفادة
قــدر اإلمــكان مــا ســيقدمونه للســوق الســعودي.
تســعى الرشكــة إىل التعامــل مــع أســعار العقــارات اآليلــة إىل االرتفــاع وهــي تعمــل
حاليـاً عــى تطويــر منتــج عقــاري وســتقوم بإطالقــه يف الربــع األول مــن العــام .2015
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أنشطة قطاعات بنك البالد

تقرير المسؤولية االجتماعية

املســؤولية االجتامعيــة ببنــك البــاد ''هــي التـزام مســتمر مبشــاركة املجتمــع استشــعارا قام بنك البالد بتبني ورعاية العديد من الربامج واملناسبات التي من
مبســؤولية البنــك تجــاه مجتمعــه وبأســلوب يخــدم جميــع اطيــاف املجتمــع يف آن ابرزها:

واحــد" ،وذلــك بالتحــي بأخالقيــات مهنيــة عاليــة وعــدم االرضار بالبيئــة واقتصــاد
البــاد مــن خــال تحقيــق التنميــة االقتصاديــة والعمــل عــى تحســن مامرســات
األعــال املعتــادة للبنــك ،باإلضافــة إىل االلتـزام مبراعــاة همــوم واهتاممــات وتوقعــات
األط ـراف ذات الصلــة بالبنــك ،وتغطيــة الجوانــب االجتامعيــة والبيئيــة واالقتصاديــة.
اميانــا منــا بأهميــة مبــدأ املســؤولية االجتامعيــة ،قمنــا يف عــام  2014وبعــد موافقــة
الجمعيــة العموميــة بتكويــن لجنــة خاصــة بهــذا الشــأن ممثلــة بأعــى الســلطات
بالبنــك وهــم الرئيــس التنفيــذي ،املديــر التنفيــذي لألعــال ،امــن عــام مجلــس االدارة،
مديــر عــام قطــاع الــركات ،مديــر عــام املــوارد البرشيــة ،مديــر قطــاع التســويق
والتواصــل حيــث تتــم اجتامعــات هــذه اللجنــة دوريــا لبحــث ســبل تطويــر برامــج
املســؤولية االجتامعيــة والبــت فيهــا .مــن ابــرز مخرجــات اجتامعــات اللجنــة لهــذا
العــام هــي البــدء يف تطويــر اسـراتيجية البنــك للمســؤولية االجتامعيــة ،باإلضافــة اىل
االتفــاق عــى املوازنــة العامــة ألنشــطة املســؤولية االجتامعيــة.

ومن ابرز مبادرات البنك يف مجال املسؤولية االجتامعية:

حملة البالد مبادرة:
تزامنــا مــع شــهر رمضــان املبــارك ،قمنــا بإطــاق حملــة اعالنيــة تعنــى بتعزيــز قيــم
العمــل التطوعــي ومســاعدة املحتاجــن باإلضافــة اىل مبــادرة البنــك بتقديــم وجبــات
افطــار يف معظــم مــدن اململكــة يف هــذا الشــهر الكريــم والتــي تجــاوزت ال  200الــف
وجبــة.
بادرة خدمة حجاج بيت اهلل الحرام:
عــن طريــق الرعايــة الحرصيــة ملعســكرات الكشــافة يف موســم الحــج ،قمنــا بخدمــة
حجــاج بيــت اللــه وتوزيــع مليــون وخمســائة ألــف عبــوة مــاء ومئتــان وخمســون
ألــف عبــوة عصــر لضيــوف الرحمــن يف املشــاعر املقدســة.
خدمة ذوي االحتياجات الخاصة:
فرع الوصول الشامل( :فرع التخصصي)
قمنــا بتأهيــل فــرع مجهــز بكامــل االمكانيــات الالزمــة لخدمــة ذوي االحتياجــات
الخاصــة والتــي متكــن كل مــن ذوي االعاقــات الحركيــة ،الســمعية ،البرصيــة مــن
تنفيــذ كافــة العمليــات البنكيــة بســهولة تامــه.
قاموس المعامالت البنكية بلغة اإلشارة:
بالتعــاون مــع املختصــن ،قمنــا بتبنــي قامــوس يحــوي مصطلحــات املعامــات البنكيــة
بلغــة االشــارة لتمكــن ذوي االعاقــة الســمعية مــن انجــاز معامالتهــم بثقــه وســهولة.
مــن منطلــق اميــان البنــك بــرورة شــمولية برامجــه املجتمعيــة لتخــدم اكــر عــدد
ممكــن مــن فئــات املجتمــع،
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التوظيف
رعاية يوم املهنة للطالب املبتعثني يف الواليات املتحدة االمريكية.
رعاية معرض لقاءات قطاعات التوظيف بجده.
اقامة اليوم املفتوح لتوظيف املبتعثني من خريجي الجامعات االمريكية.
التعليم
رعاية حفل تخريج اطباء وطبيبات جامعة امللك سعود.
رعاية مؤمتر كليات ادارة االعامل بدول مجلس التعاون الخليجي.
رعاية ندوة الصحافة الجامعية.
رعاية حفل تكريم الطالبات املتفوقات من خريجات الثانوية العامة.
اسر منتجة
رعاية معرض من ايدينا.
المرأة
رعاية معرض أسبوع املرأة.
رعاية ملتقى عامل السيدات.
الشباب
رعاية قرعة كاس امللك.
جائزة التميز الريايض.
المصرفية االسالمية
رعاية مدونة " املعامالت املالية املستنبطة من الكتب الفقهية".
رعاية مؤمتر هارفرد للمرصفية االسالمية.
عام
اقامة ندوة "كيف تؤسس وقفك بتميز".
رعاية معرض وملتقى مشاريع النقل العام الرائدة.
رعاية حفل يوم اليتيم العريب.
مسؤوليتنا االجتماعية تجاه موظفينا:
برنامج نجوم البالد:
نقــوم مبكافئــة املوظفــون املتميــزون ســنويا برحلــة خارجيــة يتــم مــن خاللهــا التعــرف
عــى ثقافــة جديــده وبنــاء مهــارات العمــل الجامعــي.
برنامج ابطال البالد:
نقــوم بتنظيــم دوري ســنوي لكــرة القــدم يشــارك فيــه املوظفــون ،ويتــم فيــه اختيــار
املميزيــن للذهــاب و اللعــب مــع احــد االنديــة العامليــة.
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البــاد يدشــن أول فــرع فــي المملكــة لتقديــم خدمــات مصرفية لــذوى االحتياجات
الخاصة

دشــن ســعادة األســتاذ خالــد بــن ســليامن الجــارس الرئيــس التنفيــذي لبنــك البــاد ،أول فــرع مــن بنــك البــاد لتقديــم خدمــات مرصفيــة تخــدم العمــاء مــن ذوى
االعاقــة البرصيــة والســمعية والحركيــة مبدينــة الريــاض.
وقــال االســتاذ خالــد الجــارس خــال تدشــن الفــرع" :أن هــذا الفــرع هــو باكــورة الفــروع البنكيــة بالرشاكــة بــن بنــك البــاد ومراكــز االتصــال الطبيــة "تواصــل"
لتقديــم الخدمــات لــذوى االحتياجــات الســمعية ،مضيف ـاً يف الوقــت الحــايل هنــاك حاجــة كبــرة لتقديــم الخدمــات املرصفيــة لــذوى االحتياجــات الخاصــة ،مــن
خــال االســتغناء عــن املرتجمــن كــا كان يف الســابق وخاصــة أن الكثــر مــن العمــاء ال يوجــد لهــم مرتجــم .وبــن الرئيــس التنفيــذي لبنــك البــاد أن الرشاكــة مــع
مراكــز االتصــال ترتكــز عــى ثــاث خطــوات رئيســة هــي :الوصــول الشــامل :وهــو ،كخطــوة أوىل ،تأهيــل فــرع التخصــي يف الريــاض ليقــدم خدماتــه لكافــة الفئــات
ذات االحتياجــات الخاصــة مــن مكفوفــن وذوي اإلعاقــة الحركيــة ،وثاني ـاً إنشــاء قامــوس مــريف :وهــو ترجمــة املفــردات املرصفيــة بلغــة اإلشــارة عــن طريــق
مقاطــع فيديــو وصــور ثابتــة لتمكــن هــذه الفئــة مــن معرفــة كل مفــردة وماتعنــي عــى حــده ،ســعياً لتقديــم خدمــة افضــل لهــذه الفئــة يف املجتمــع ,ويعتــر هــذا
أول قامــوس بلغــة اإلشــارة للمفــردات املرصفيــة يف العــامل العــريب ،وثالثـاً ترجمــة كتــاب "كيــف تصبــح بطـاً يف  3ســاعات" للمؤلــف الدكتــور يوســف الحزيــم األمــن
العــام ملؤسســة العنــود الخرييــة ,وذلــك عــن طريــق مقاطــع فيديــو بالصــوت والصــورة ليتمكــن املكفوفــن والصــم مــن االســتفادة منــه.
ومــن جهتــه أوضــح الرئيــس التنفيــذي لرشكــة مراكــز االتصــال الطبيــة (تواصــل) الدكتــور فهــد بــن صالــح العريفــي ،أن االتفــاق بــن املركــز وبنــك البــاد تــم
لتقديــم خدمــة غــر مســبوقة لــذوي االحتياجــات الخاصــة واملتمثلــة بتقديــم الرتجمــة الفوريــة مــن وإىل لغــة اإلشــارة للصــم ،ال ســيام أن عــدد املعاقــن ســمعياً
باململكــة حــوايل  900ألــف وال تتوفــر لهــم خدمــات الرتجمــة يف االماكــن الخدميــة ومنهــا البنــوك ,وكذلــك تقديــم خدمــة الوصــول الشــامل لباقــي اإلعاقــات.
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تدشين برنامج "مستقبل البالد"

قــام ســعادة الرئيــس التنفيــذي لبنــك البــاد األســتاذ خالــد بــن ســليامن الجــارس ،بإطــاق برنامــج "مســتقبل البــاد" وذلــك خــال حفــل خــاص أقيــم يــوم الخميــس
 18ســبتمرب  2014يف فنــدق الراديســون بلــو مبدينــة الريــاض ،بحضــور املــدراء التنفيذيــن يف البنــك ،ومــدراء عمــوم القطاعــات ،ومــدراء القطاعــات ،بجانــب
املشــاركني يف الربنامــج وعــدد مــن ســفراء البــاد.
ويف كلمتــه التوجيهيــة للمشــاركني يف الربنامــج أكــد الرئيــس التنفيــذي لبنــك البــاد األســتاذ خالــد بــن ســليامن الجــارس ،عــى رضورة التمييــز بــن الخدمــة والخــرة،
وأن الخــرة هــي األهــم كونهــا متكــن الشــخص مــن اكتســاب وإتقــان مهــارات متعــددة يف مجــاالت مختلفــة ،يف حــن أن الخدمــة يف الغالــب عبــارة عــن إتقــان
مهــارة واحــدة طــوال فــرة العمــل .وشــارك ســعادة األســتاذ خالــد بــن ســليامن الجــارس يف كلمتــه الحضــور بالخـرات التــي اكتســبها يف حياتــه املهنيــة ومســرته
الطويلــة يف املجــال املــريف ،مســتعرضا منــاذج لشــخصيات ناجحــة أثــرت حياتــه املهنيــة والشــخصية مــوردا بعضــا مــن قصــص النجــاح يف املنطقــة العربيــة والعــامل.
مــن جانبــه رحــب مديــر عــام قطــاع املــوارد البرشيــة ببنــك البــاد األســتاذ حمــد بــن نــارص القضيــب خــال كلمتــه بالحضــور ،موجهــا شــكره للرئيــس التنفيــذي
والفريــق القيــادي بالبنــك عــى دعمهــم وتعاونهــم يف إنجــاح مثــل هــذه الربامــج التطويريــة التــي تســعى لخدمــة أبنــاء البــاد ،مؤكــدا بــأن الربنامــج صمــم حتــى
يســاهم يف إنجــاح الرؤيــة االسـراتيجية الطموحــة للبنــك حتــى يتحقــق النجــاح -بــإذن اللــه
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السادة :مساهمي بنك البالد
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،
يسر مجلس اإلدارة أن يقدم لمساهمي بنك البالد التقرير السنوي عن أداء البنك وأنشطته الرئيسية للسنة المالية المنتهية في 31
ديسمبر .2014

النتائج التشغيلية
بلــغ صــايف دخــل الســنة  864مليــون ريــال ســعودي بارتفــاع بلــغ  % 18.5عــن العــام ،2013
وترجــع هــذه الزيــادة اىل منــو دخــل العمليــات املرصفيــة بنســبة  % 9.4لتبلــغ  2,097مليــون
ريــال ســعودي بنهايــة عــام  ،2014وذلــك نتيجــة لتحســن الدخــل مــن األنشــطة الرئيســية
املتضمنــة محفظــة التمويــل واالســتثامر  ،حيــث بلــغ النمــو  % 7.7مقارنــة بالعــام 2013
لتبلــغ  1,019مليــون ريــال ســعودي.

حقوق المساهمين
بلغــت حقــوق املســاهمني بنهايــة عــام  2014مبلــغ  5,891مليــون ريــال
ســعودي مقارنــة مببلــغ  5,101مليــون ريــال ســعودي كــا يف نهايــة عــام ،2013
وقــد بلــغ عــدد األســهم العاديــة املصــدرة حــوايل  400مليــون ســهم ،كــا بلــغ
معــدل كفايــة رأس املــال بنهايــة عــام  2014نســبة % 16.71مقارنــة بالحــد
األدىن املطلــوب وهــو .% 8

بلــغ النمــو يف صــايف رســوم ودخــل العمــوالت مقارنــة بالعــام  2013نســبة  % 8لتبلــغ

 719مليــون ريــال ســعودي .كــا منــت مكاســب تحويــل العمــات األجنبيــة بنســبة هــذا وقــد حقــق البنــك عائــدا عــى متوســط املوجــودات بلــغ  % 2.1يف حــن
 % 19.6عــن العــام  2013لتبلــغ  293مليــون ريــال ســعودي ،ويف جانــب مصاريــف بلــغ العائــد عــى متوســط حقــوق املســاهمني  % 15.7وبلغــت ربحيــة الســهم
العمليــات التشــغيلية فقــد ارتفعــت تلــك املصاريــف بنســبة  % 3.8مســجلة  2.16 1,233ريــال للســهم الواحــد.
مليــون ريــال ســعودي متضمنــه ( )7,5مليــون ريــال ســعودي عكــس ملخصصــات لقــاء
محفظــة التمويــل وذلــك نتيجــة الســرداد مبالــغ متعــرة.

المركز المالي
بلغــت موجــودات البنــك بنهايــة عــام  2014مبلــغ  45,230مليــون ريــال ســعودي ،
وقــد مثّــل ذلــك ارتفاعــا بنســبة  % 24.5عــن العــام املــايض ،وارتفعــت ودائــع العمــاء
بنهايــة العــام الحــايل حيــث بلغــت  36,724مليــون ريــال ســعودي ،مســجلة ارتفاعــا
مببلــغ  7,616مليــون ريــال ســعودي عــن العــام الســابق بارتفــاع قــدرة  .% 26.2كــا
ارتفــع صــايف محفظــة التمويــل بنهايــة عــام  2014اىل  28,355مليــون ريــال ســعودي
مقارنــة بـــ  23,415مليــون ريــال ســعودي للعــام الســابق أي بارتفــاع قــدره .% 21.1

40

التوسع بالخدمات البنكية
يف العــام  2014تــم افتتــاح  14فرعــا جديــدا لبنــك البــاد ليبلــغ عــدد الفــروع
العاملــة  116فرع ـاً ،كــا تــم إضافــة عــدد  7مراك ـ ًز للحــواالت (إنجــاز) ليبلــغ
عــدد املراكــز  158مرك ـزا ً بنهايــة عــام . 2014
يف مجــال البنكيــة االلكرتونيــة تــم تشــغيل 97جهــازا ً للــرف اآليل ليبلــغ عــدد
االجهــزة العاملــة يف نهايــة  2014عــدد  953جهــازا ً تغطــي مناطــق اململكــة
العربيــة الســعودية .كــا تــم إضافــة  567جهــازا لنقــاط البيــع خــال العــام
 2014ليبلــغ عددهــا  2,690جهــازا بنهايــة عــام .2014
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اﻟﺰﻳـﺎدة ﻓﻲ
ﻋﺪد اﻟﻔﺮوع

ﺗﻢ ﰲ ﻋﺎم  2014اﻓﺘﺘﺎح  14ﻓﺮﻋﺎً ﺟﺪﻳﺪا ً ﻟﺒﻨﻚ اﻟﺒﻼد ﻟﻴﺒﻠﻎ
ﻋﺪد اﻟﻔﺮوع اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ  116ﻓﺮﻋﺎً

2014

2013

116

102

2012

88

2011

82

2010

75
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مقارنات مالية
أ) فيام ييل تحليل ألهم بنود قامئة املركز املايل املوحدة:

(مباليني الرياالت السعودية)

45,230

البنود

36,323
29,778
27,727
21,117

2014

2013

2012

2011

2010

اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات

% 24.5

2014

2013

2012

االستثامرات ،صايف

2,635

1,667

1,537

951

1,611

التمويل ،صايف

28,355

23,415

18,256

13,780

12,290

إجاميل األصول

45,230

36,323

29,778

27,727

21,117

ودائع العمالء

36,724

29,108

23,742

23,038

16,932

إجاميل املطلوبات

39,339

31,222

25,407

24,311

18,014

إجاميل حقوق امللكية

5,891

5,101

4,371

3,416

3,103

ب) فيام ييل تحليل ألهم بنود قامئة الدخل املوحدة:

(مباليني الرياالت السعودية)

5,891
5,101
4,371
3,416
3,103

2014

2013

2012

2011

2010

اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ

% 15.5

البنود

2014

2013

2012

2011

2010

صايف الدخل من املوجودات االستثامرية والتمويلية

1,019

947

840

703

625

صايف رسوم الخدمات املرصفية

719

666

645

458

342

صايف مكاسب تحويل عمالت أجنبية

293

245

234

189

121

إجاميل دخل العمليات

2,097

1,917

1,737

1,374

1,099

عكس مخصص انخفاض مرابحات بضائع

-

)(5

-

-

47

(عكس)  /مخصص انخفاض التمويل ،صايف

)(8

175

275

252

242

إجاميل مصاريف العمليات

1,233

1,188

1,168

1,044

1,007

مكاسب غري تشغيلية

-

-

373

-

-

صايف الدخل للسنة

864

729

942

330

92

ربحية السهم األسايس واملخفض (ريال سعودي)

2.16

1.82

*1.42

1.1

0.31

*صايف الدخل قبل الدخل اإلستثنايئ
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النشاطات الرئيسية
ألغراض إدارية يتكون البنك من نشاطات أعامل مرصفية رئيسية كالتايل:
نشاط مرصفية األفراد (التجزئة)

يشمل الخدمات واملنتجات املقدمة لألفراد كااليداعات ،متويل األفراد ،الحواالت ورصف
العمالت األجنبية.

نشاط مرصفية الرشكات

يشمل الخدمات واملنتجات املقدمة للرشكات واملؤسسات املالية كالودائع و التمويل و
الخدمات التجارية للعمالء.

نشاط الخزينة

يشمل سوق املال والتجارة وتقديم خدمات الخزينة.

نشاط خدمات االستثامر والوساطة

يشمل خدمات إدارة االستثامر و أنشطة إدارة األصول املرتبطة بخدمات التعامل و إدارة
وترتيب و تقديم املشورة والحفظ لألوراق املالية.

فيمــا يلــي ملخــص لجميــع نشــاطات البنــك وشــركاته التابعــة الرئيســية كمــا فــي  31ديســمبر
2014

2014
بآالف الرياالت السعودية

نشاط األفراد
(التجزئة)

نشاط
الخزينة

نشاط
الشركات

28,355
23,415
18,256
13,780
12,290

2014

2013

2012

2011

2010

% 21.1
36,724

نشاط خدمات اإلستثمار
والوساطة

أخرى

اإلجمالي

29,108
23,742
23,038

357,212 11,023,015 19,234,996

إجاميل املوجودات

13,141,895

مصاريف رأساملية

62,341

310

24,688,068

1,103,361 12,123,331

1,373

16,932

45,229,914 1,472,796
132,325

1,172

67,129

125,236

39,338,561 1,298,565

إجاميل املطلوبات
صايف الدخل من املوجودات
االستثامرية والتمويلية
أتعاب دخل العموالت وأخرى،
صايف
إجاميل دخل العمليات

413,769

510,816

52,022

310

42,260

1,019,177

722,061

125,378

86,072

78,898

65,466

1,077,875

1,135,830

636,194

138,094

79,208

107,726

2,097,052

مخصص خسائر التمويل ,صايف

79,242

()86,760

-

-

-

()7,518

إستهالك و إطفاء

90,859

3,331

1,100

503

-

95,793

إجاميل مصاريف العمليات

972,292

166,057

49,454

43,392

1,828

1,233,023

صايف دخل السنة

163,538

470,137

88,640

35,816

105,898

864,029

2014

2013

2012

2011

2010

% 26.2
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التحليل الجغرافي لإليرادات
(مباليني الرياالت السعودية)

إجاميل اإليرادات للعام 2014

الوسطى

الغربية

الشرقية

اإلجمالي

1,086

576

435

2,097

تتحقــق معظــم ايــردات البنــك بشــكل رئيــي مــن نشــاطاته داخــل اململكــة العربيــة الســعودية ،وال يوجــد للبنــك أيــة فــروع أو رشكات أو مؤسســات تابعــة تعمــل خــارج
اململكــة العربيــة الســعودية.

الشركات التابعة
أسم الشركة

تاريخ التأسيس

رشكة البالد
لالستثامر

الرياض،
القيام بخدمات االستثامر وأنشطة إدارة األصول املتمثلة يف
 200مليون
 20نوفمرب 2007
اململكة العربية
التعامل والرتتيب واإلدارة وتقديم املشورة وحفظ األوراق املالية ريال سعودي
السعودية

اململكة العربية
% 100
السعودية

رشكة البالد
العقارية
املحدودة

الرياض،
 500ألف
اململكة العربية
ريال سعودي
السعودية

اململكة العربية
% 100
السعودية

 17سبتمرب2006

النشاط الرئيسي

القيام بإجراءات التسجيل املتعلقة بالضامنات العقارية التي
يحصل عليها البنك من عمالئه

رأس المال

مقر الشركة
الرئيسي

الدولة محل
التأسيس

نسبة
الملكية

الخطط المستقبلية
اعتمــد بنــك البــاد سياســة منــو تهــدف إىل كســب املزيــد مــن الحصــة الســوقية .وقــد رشع البنــك يف وضــع نهــج للحوكمــة والشــفافية عــى جميــع األنشــطة التــي تــؤدي إىل
أداء أفضــل وتحســن نظــرة العميــل .اتخــذ البنــك خطــوات نحــو املؤسســاتية ،مــن خــال العديــد مــن املبــادرات التــي تعــزز العمليــات يف البنــك ،والــذي يتضــح مــن خــال
تحســن األداء يف مختلــف املجــاالت مثــل النمــو يف اإلي ـرادات وانخفــاض التمويــل الغــر عامــل .تهــدف هــذه املبــادرات االس ـراتيجية لدعــم العمــاء الحاليــن واملســتقبليني
للبنــك وتحويــل البنــك إىل مؤسســة ماليــة عامليــة.
وضــع بنــك البــاد اسـراتيجية الســتفادة مــن الفــرص املتاحــة يف األســواق الحاليــة للوصــول إىل النمــو األقــى وزيــادة الحصــة الســوقية .وكذلــك طــور البنــك خطــة عمــل مــع
األخــذ بعــن االعتبــار التوقعــات االقتصاديــة والتجاريــة يف اململكــة عــى الرغــم مــن تزايــد املنافســة يف الســوق.
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وحجــم املبالــغ املحتمــل تعرثهــا ،والخســائر الناتجــة عــن التعــر ،ويســعى البنــك
المخاطر الحالية والمستقبلية
دومــا لتطويــر طــرق التقييــم الداخــي لدرجــة املخاطــر للعمــاء حيــث لــدى البنــك
يتعــرض البنــك مــن خــال أنشــطته إىل مخاطــر حاليــة ومســتقبلية ،وهــي جــزء منــاذج تقييــم مــن خــال نظــام موديــز لتقييــم عمــاء الــركات املتوســطة والصغــرة
أســايس مــن طبيعــة أعــال البنــك ،وتتــم مراقبــة وإدارة هــذه املخاطــر مــن خــال والعمــاء ذو املــاءة املاليــة العاليــة بخــاف النمــوذج الحــايل لعمــاء الــركات وذلــك
أدارة املخاطــر بالبنــك واملســئولة عــن أدارة مخاطــر االئتــان ومخاطــر الســوق إلعطــاء تقييــم أكــر دقــة وعدالــة.
ومخاطــر العمليــات وأمــن املعلومــات ،وتنفيــذ متطلبــات لجنــه بــازل ،وحوكمــة تقنيــة
املعلومــات ،وقــد ورد وصــف كامــل لهــذه املخاطــر باإليضاحــات املرفقــة بالقوائــم ● مخففات وضوابط مخاطر االئتمان
يقــوم البنــك بإتبــاع عــدة طــرق للتخفيــف مــن درجــة املخاطــر االئتامنيــة ايل الحــدود
املاليــة املوحــدة مــن  28إىل  32باعتبارهــا جــزا ً فاعــاً لتقريــر مجلــس اإلدارة.
املقبولــة ،ومــن أهــم الطــرق هــو عمــل دراســات تحليليــة للبيانــات املســتقبلية لقيــاس
إمكانيــة قيــام العميــل بســداد االلتزامــات  ،وتتــم املوافقــة االئتامنيــة مــن خــال
عــدة لجــان ائتامنيــة مكونــة مــن أعضــاء تنفيذيــن يف البنــك أو مــن خــال لجــان
قطاعات ادارة المخاطر
عــى مســتوى مجلــس اإلدارة ومبــا يتناســب مــع درجــة املخاطــر االئتامنيــة وحجــم
قامــت قطاعــات املخاطــر خــال العــام  2014بالعمــل مبــا يســاهم يف تحقيــق الفعاليــة التســهيالت االئتامنيــة لــكل جهــة صالحيــة .إضافــة إىل ذلــك يقــوم البنــك باســتيفاء
لنظــام إدارة املخاطــر وتحقيــق التطبيقــات واملامرســات الســليمة والتأكــد مــن أن ضامنــات لقــاء التســهيالت متــى مــا دعــت الحاجــة لذلــك ويكــون توجــه البنــك عــادة
أنشــطة األعــال املرصفيــة للبنــك تحقــق توازنـاً مالمئـاً بــن العائــد واملخاطــر املتوقعــة .إىل الضامنــات األكــر ســيولة واألكــر نظاميــة وقابليــة للتنفيــذ .حيــث تتنــوع أشــكال
يعتمــد إطــار عمــل مجموعــة قطاعــات أدارة املخاطــر عــى ثالثــة ركائــز هــي املبادئ الضامنــات القامئــة يف البنــك لقــاء التســهيالت االئتامنيــة عــى ســبيل املثــال :الغطــاء
الســليمة إلدارة املخاطــر والهيــكل التنظيمــي وعمليــات قيــاس ومراقبــة املخاطــر التــي النقــدي ،الرهــن عــى بعــض االســتثامرات واألصــول لصالــح البنــك أو الرهــن  /التحفــظ
تتفــق مــع األنشــطة املرصفيــة لضــان الحفــاظ عــى مســتوى مقبــول لتلــك املخاطــر .عــى بعــض األصــول العقاريــة التجاريــة والســكنية  ،وجــود كفالــة لقــاء التســهيالت
كــا أن وظيفــة قطاعــات املخاطــر مســتقلة ومنفصلــة عــن نشــاط عمــل البنــك ،وذلك ســواء كانــت كفالــة ماليــة أو شــخصية أو كفالــة طــرف ثالــث .علــاً بــأن منــح
بنــا ًء عــى تعليــات وإرشــادات مؤسســة النقــد العــريب الســعودي (ســاما) وتعليــات التمويــل الخــاص باألف ـراد يكــون بنــاء عــى أســاس برامــج متويلــه تتضمــن تحويــل
ُ
لجنــة بــازل  ،حيــث طــور البنــك أطــر عمــل لتحديــد وقيــاس وإدارة املخاطــر وحــدد راتــب العميــل للبنــك .كــا يتــم مراعــاة العمــل عــى عــدم وجــود تركــز ائتــاين
وظيفــة إدارة املخاطــر عــى أنهــا ادارة منفصلــة عــن قطاعــات االعــال  ،وتشــمل باملحفظــة االئتامنيــة والتأكــد مــن توافــق حجــم التعــرض االئتــاين مــع الضوابــط
عمليــة إدارة املخاطــر املرصفيــة أنــواع مختلفــة مــن املخاطــر املرصفيــة مثــل مخاطــر املقــررة بهــذا الشــأن ســواء للتعــرض مــع جهــة معينــة أو قطــاع (نشــاط) معــن.
االئتــان ومخاطــر الســيولة ومخاطــر العمليــات ومخاطــر الســوق.
يراجــع البنــك بشــكل دوري سياســات ونظــم إدارة املخاطــر لــي تتوائــم مــع التغـرات ● الرقابة والتقارير
يف األســواق واملنتجــات للتوصــل إىل أفضــل املامرســات املرصفيــة الدوليــة.
يتــم عمــل مراجعــة ائتامنيــة شــاملة للوضــع املــايل واالئتــاين لجميــع عمــاء الــركات
أ ) مخاطر االئتمان
تعــد مخاطــر االئتــان مــن أهــم املخاطــر التــي يتحملهــا البنــك ،حيــث أن البنــك
معــرض ملخاطــر االئتــان مــن خــال أنشــطته االســتثامرية والتمويليــة وعمــل
مخاطــر االئتــان ينقســم إىل وحــدات متعــددة تعمــل تحــت منظومــة واحــدة وفقـاً
للسياســات واإلجــراءات االئتامنيــة املعتمــدة
● قياس درجة المخاطر االئتمانية
يعمــل البنــك عــى قيــاس درجــة مخاطــر االئتــان لغــرض الوصــول إىل أقــى درجــة
قيــاس كميــة ونوعيــة لتحديــد درجــة املخاطــر االئتامنيــة التــي يتعــرض لهــا البنــك،
ويســتخدم بنــك البــاد نظــام تقييــم معد مــن قبل رشكــة موديــز للمســاعدة يف التقييم
الداخــي لدرجــة املخاطــر االئتامنيــة لعمــاء الــركات وذلــك لقيــاس احتامليــة التعــر،

الحاصلــن عــى متويــل بشــكل ســنوي للتأكــد مــن اســتمرار وضــع نشــاط العميــل
واحتياجــه التمويــي وحســن ســر العالقــة االئتامنيــة باإلضافــة للقيــام بأعــال
مراجعــة تقاريــر زيــارات متكــررة للعمــاء عــى مــدار العــام.
عمــاء الــركات الذيــن يحملــون معــدالت مخاطــر ائتامنيــة مرتفعــة يتــم اعتبارهــم
وتصنيفهــم ضمــن قامئــة العمــاء الذيــن يحتاجــون مراقبــة خاصــة حيــث يتــم بعدهــا
مراقبــة ومتابعــة هــذا التعــرض االئتــاين بشــكل دقيــق وحــذر لتخفيــف وتقليــل هــذا
التعــرض االئتــاين بشــكل ســليم ،ويتــم متابعــة محفظــة عمــاء األف ـراد الحاصلــن
عــى تســهيالت ائتامنيــة ألغ ـراض اســتهالكية وبطاقــات إئتــان عــى أســاس شــامل
مــن خــال تقييــم للمعايــر املقــررة لهــذه املحفظــة لــكل رشيحــة عــى حــده.
يقــوم البنــك باحتســاب مخصصــات ائتامنيــة يف ســجالت وقوائــم البنــك املاليــة
وذلــك وفق ـاً للمعايــر املاليــة  IFRSالدوليــة املتعــارف عليهــا للحســابات املحتمــل
تحقيــق خســائر منهــا عنــد وجــود مــؤرشات تــدل عــى وجــوب القيــام بعمــل تلــك
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املخصصــات ،والتــي قــد تؤثــر عــى التدفقــات النقديــة املتوقعــة مــن هــذه األصــول أو
االســتثامرات ،كــا يقــوم البنــك بإعــداد تقريــر شــهري شــامل لوضــع محفظــة البنــك
محتويـاً عــى تحليــل للرتكـزات االئتامنيــة وذلــك للمراجعــة واإلرشاف مــن قبــل اإلدارة
العليــا بالبنــك.
ت) مخاطر السيولة :
تعتــر مخاطــر الســيولة مــن أهــم املخاطــر التــي قــد يتعــرض لهــا القطــاع املــريف أو
ب) مخاطر السوق
بنــك بعينــه ،وتأخــذ بعــن االعتبــار احتامليــة عــدم قــدرة البنــك عــى تلبيــة متطلبــات
تتعــرض معظــم اعــال البنــوك ملخاطــر الســوق  ،وذلــك حيــث ان التذبــذب يف التمويــل بتكلفــة معقولــة (مخاطــر متويــل الســيولة) ،أو عــدم القــدرة عــى تصفيــة
األســعار غالب ـاً مــا يــؤدي اىل نتائــج ايجابيــة أو ســلبية ينتــج عنهــا اربــاح او خســائر مراكــزه بالرسعــة املعقولــة مــع املحافظــة عــى الســعر املناســب (مخاطــر ســيولة
بالنســبة للبنــك  ،هــذا باإلضافــة اىل أن التذبــذب املفاجــئ واملرتفــع يف األســعار قــد الســوق).
يؤثــر عــى الســيولة املوجــودة لــدى البنــك وكذلــك قــدرة البنــك التمويليــة.
● حوكمة مخاطر السوق ومخاطر السيولة :
تعمــل إدارة مخاطــر الســوق عــى وضــع الحــدود والرقابــة ملــدى االلتـزام بهــا وذلــك
وهناك أنواع رئيسية من مخاطر السوق يتعرض لها البنك وهي كالتايل-:
مــن خــال تطبيــق السياســات والحــدود املعتمــدة مــن قبــل مجلــس اإلدارة  ،وتعتــر
 مخاطر معدل العائد أو مخاطر معدل الربح :يعــرف مخاطــر معــدل العائــد أو مخاطــر معــدل الربــح بأنــه التأثــر املحتمــل لجنــة املوجــودات واملطلوبــات هــي املســؤولة عــن ادارة مخاطــر الســوق عــى
عــى ربحيــة البنــك نتيجــة التغ ـرات يف ســعر العائــد يف الســوق  ،وغالب ـاً مــا املســتوى االس ـراتيجي مبوجــب الســلطة املفوضــة لهــا.
تحــدث التغـرات يف ســعر الســوق للعائــد إمــا بســبب تحــركات الســوق العــام كــا أنــه يتــم تعيــن حــدود املحافــظ واملنتجــات وأنــواع املخاطــر اســتنادا ً اىل حجــم
الســيولة يف الســوق واملخاطــر االئتامنيــة املرتبطــة بهــا وتحليــل العمليــات املنفــذة
 ،أو بســبب املصــدر  /اســباب معينــة للمقــرض.
والحــد املســتخدم مــن الحــدود.
تصنــف إدارة مخاطــر الســوق عــى أنهــا ادارة رقابيــة مســتقلة ومســؤولة عــن
 مخاطر العمالت األجنبية :وهــو الخطــر الناتــج عــن تأثــر التقلبــات يف أســعار الــرف للعمــات عــى مراكــز تنفيــذ سياســات مخاطــر الســوق بفاعليــة  ،كــا أنهــا مســئولة عــن تطويــر أســاليب
ومنهجيــات ادارة مخاطــر الســوق يف البنــك وآليــات القيــاس واالفرتاضــات الســلوكية
العمــات املوجــودة بالبنك.
للســيولة واالســتثامر ،واالبــاغ فــورا عــن أي تجــاوزات للحــدود املقــررة اىل االدارة
العليــا وفــق آليــات وإج ـراءات صارمــة موافــق عليهــا ومعتمــدة مــن قبــل مجلــس
 مخاطر االستثامر يف األسهم :وهــي املخاطــر الناتجــة عــن التقلبــات يف أســعار االســهم وبالتــايل التأثــر عــى االدارة  ،باإلضافــة اىل االبــاغ عــن التعــرض ملخاطــر الســوق وتجــاوزات الحــدود
بانتظــام اىل لجنــة املوجــودات واملطلوبــات ومجلــس االدارة .
ربحيــة البنــك وحقــوق املســاهمني.
عمــل البنــك عــى تنويــع مصــادر التمويــل بهــدف الحــد مــن التعــرض ملخاطــر
وبشــكل عــام فــإن الهــدف مــن ادارة مخاطــر الســوق للبنــك هــو ادارة ومراقبــة الســيولة مــا يقلــل مــن درجــة الرتكــز والحفــاظ عــى مســتوى مقبــول مــن االصــول
التعــرض ملخاطــر الســوق بهــدف زيــادة العائــد ضمــن حــدود السياســات املعتمــدة القابلــة للتســييل  ،باإلضافــة اىل وضــع عــدد مــن السياســات واملعايــر إلدارة مخاطــر
ملخاطــر الســوق ومســتوى املخاطــر املقبولــة للبنــك  ،وتنقســم مصــادر التعــرض الســيولة  ،فضــا عــن توفــر خطــة طــوارئ مبــا يتــاىش مــع افضــل املامرســات الصــادرة
عــن لجنــة بــازل فيــا يتعلــق بــإدارة مخاطــر الســيولة .كــا تتــم مراجعــة السياســات
ملخاطــر الســوق يف البنــك اىل:
واإلج ـراءات الخاصــة بــإدارة مخاطــر الســيولة بشــكل دوري وتخضــع ملوافقــة لجنــة
املوجــودات واملطلوبــات ومجلــس اإلدارة.
● محافظ املتاجرة:
وينشــأ التعــرض ملخاطــر الســوق يف محفظــة املتاجــرة بالعمــات االجنبيــة بســبب كــا توجــد عنــارص رقابــة إضافيــة غالب ـاً مــا تعمــل عــى املحافظــة عــى مســتوى
التعــرض ملخاطــر الســوق ضمــن مســتويات مقبولــة الجاهزيــة يف حــال وقــوع احــداث
تلبيــة متطلبــات البنــك وعمالئــه مــن العمــات االجنبيــة.
عكســية مثــل ( اختبــارات التحمــل وإج ـراءات املوافقــة عــى املنتجــات الجديــدة)
حيــث يــؤدى الحصــول عــى نتائــج اختبــارات التحمــل بشــكل دوري اىل تحديــد تأثــر
● محافظ لغري اغراض املتاجرة:
وينشــأ التعــرض ملخاطــر الســوق يف املحافــظ لغــر اغـراض املتاجرة يف املقــام االول التغــرات يف معــدالت الربــح و أســعار رصف العمــات األجنبيــة وعوامــل املخاطــر
بســبب عــدم مطابقــة املوجــودات وتواريــخ اســتحقاقها مــع تواريــخ اســتحقاق
املطلوبــات وتأثــر التغــر يف االســعار مــع تنفيــذ عمليــات إعــادة االســتثامر.

52

تقرير مجلس اإلدارة
األخــرى عــى الربحيــة وكفايــة رأس املــال للبنــك والســيولة ،وترســل نتائــج اختبــارات
التحمــل بشــكل دوري لــإدارة التنفيذيــة ومجلــس االدارة لتقييــم االثــر املــايل املحتمــل
يتبــع البنــك يف إعــداد قوامئــه املاليــة املوحــدة معايــر املحاســبة للمؤسســات املاليــة
يف حالــة حــدوث احــداث اســتثنائية.
الصــادرة عــن مؤسســة النقــد العــريب الســعودي واملعايــر الدوليــة الخاصــة بالتقاريــر
املاليــة .كــا يعــد البنــك قوامئــه املاليــة املوحــدة لتتــاىش مــع نظــام مراقبــة البنــوك
ث) مخاطر العمليات
ت ُعــرف مخاطــر العمليــات مبخاطــر الخســائر التــي قــد تنتــج عــن عــدم كفايــة أو فشــل ونظــام الــركات يف اململكــة العربيــة الســعودية .وال توجــد هنــاك أي اختالفــات
العمليــات الداخليــة أو األفــراد أو النظــم التقنيــة أو االحــداث الخارجيــة ويشــمل جوهريــة عــن معايــر املحاســبة الصــادرة عــن الهيئــة الســعودية للمحاســبني
هــذا التعريــف املخاطــر القانونيــة ويســتثنى منهــا املخاطــر االس ـراتيجية و مخاطــر القانونيــن.
الســمعة .فمخاطــر العمليــات هــي مخاطــر مالزمــة ومتأصلــة يف جميــع املنتجــات،
واألنشــطة ،والعمليــات ونظــم البنــك التقنية,والتــي تنتــج عــن عوامــل داخليــة بخــاف الحوكمة والشفافية
مخاطــر االئتــان ومخاطــر الســوق التــي تنشــأ مــن عوامــل خارجيــة.
إن مجلــس إدارة بنــك البــاد ملتــزم بتقديــم قيمــة متناميــة للمســاهمني عــى املــدى
أخــذا يف االعتبــار مــا تقــدم فقــد انتهــج بنــك البــاد اسـراتيجية تعتمــد عــى املشــاركة
الطويــل ،ويثمــن دور نظــام حوكمــة فعــال يف تحقيــق النمــو املســتدام ،ويتحقــق ذلــك
الفعالــة مــن ادارة البنــك العليــا يف ادارة هــذا النــوع مــن املخاطــر ملــا لهــا مــن تأثــر
مــن خــال صياغــة األهــداف االسـراتيجية وترجمتهــا إىل برامــج عمــل مالمئــة ،والعمــل
عــى مختلــف أنشــطة البنــك .حيــث يســعى البنــك باســتمرار للعمــل عــى الحــد مــن
عــى تحقيقهــا مــع االلت ـزام مبعايــر الشــفافية واإلفصــاح املقــرة مــن قبــل مؤسســة
تأثـرات مخاطــر العمليــات لتحقيــق أهــداف البنــك االسـراتيجية وذلــك مــن خــال:
النقــد و هيئــة الســوق املاليــة .
● تحليــل وتقييــم االهــداف واالنشــطة الفرعيــة والعمــل عــى تخفيــض التعــرض
ويشــدد مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة عــى رضورة االلتــزام بضوابــط الحوكمــه
ملخاطــر العمليــات.
كوســيلة فعالــة لتطويــر مفاهيــم الشــفافية والنزاهــة والرقابــة الفعالــة وتحقيــق األداء
● التعــرف عــى مخاطــر العمليــات يف املنتجــات القامئــة والجديــدة وأنشــطة
املهنــي الرفيــع .وهــذا بــدوره يعــزز ثقــة املســتثمرين ،وخدمــة مصالــح املســاهمني
وعمليــات ونظــم تقنيــة املعلومــات مــن خــال اســتخدام أدوات ادارة مخاطــر
والعاملــن ،وكذلــك املجتمــع ،والــركاء ،والعمــاء ،محلي ـاَ وإقليمي ـاً.
العمليــات التاليــة:
ويشــدد إطــار عمــل الحوكمــه عــى حقيقــة أن أعضــاء مجلــس اإلدارة يجــب أن
 حــر الخســائر التشــغيلية بهــدف التعــرف عــى الفجــوات الرقابيــة التــييقومــوا بتفعيــل دورهــم اإلرشايف ويتحملــوا مســئولياتهم يف تعزيــز الثقــة العامــة يف
أدت اىل تلــك الخســائر والعمــل عــى وضــع االجـراءات التصحيحيــة للحــد مــن
إدارة البنــك ،مــع األخــذ يف االعتبــار أن يكــون ذلــك ضمــن إطــار عمــل لتعزيــز أربــاح
تك ـرار حدوثهــا مســتقبال.
البنــك وتقليــل أثــر املخاطــر عــى مصالــح املودعــن وعــى االســتقرار املــايل .ويوضــح
 تقييــم املخاطــر املالزمــة واملتأصلــة يف أنشــطة البنــك املختلفــة والعنــارصهــذا التقريــر مــدى الت ـزام البنــك بأحــكام ورشوط حوكمــة الــركات.
الرقابيــة املوجــودة ملعالجــة تلــك املخاطــر.
 جمــع مــؤرشات املخاطــر الرئيســية بهــدف متابعــة ومراقبــة مســتوى التعــرضملخاطــر العمليــات كوســيلة انــذار أويل قبــل حــدوث الخطــر.

المعايير المحاسبية المطبقة

● املبادرة االستباقية من ادارة البنك يف معالجة مخاطر العمليات .
● التقييــم املســتقل واملســتمر للعنــارص الرقابيــة ،والسياســات ،واإلج ـراءات وأداء
أنشــطة البنــك.
● االلتــزام بتعليــات الجهــات الرقابيــة واملعايــر الدوليــة يف ادارة مخاطــر
العمليــات.
● تزويــد االدارة التنفيذيــة ومجلــس االدارة بالتقاريــر الدوريــة عــن نتائــج تقييــم
املخاطــر والخســائر التشــغيلية التــي تعــرض لهــا البنــك واالج ـراءات التصحيحيــة
لهــا.

53

تقرير مجلس اإلدارة
البنود المطبقة جزئي ًا والتي لم يتم تطبيقها من الئحة حوكمة الشركات
يقــر مجلــس االدارة الت ـزام البنــك بتطبيــق جميــع املــواد االلزاميــة املنصــوص عليهــا بالئحــة حكومــة الــركات الصــادرة مــن هيئــة الســوق املاليــة بتاريــخ 2006-11-21م
املعدلــة بقـرار مجلــس هيئــة الســوق املاليــة بتاريــخ 2010-3-16م  ،وكذلــك جميــع مــا نــص عليــه باملبــادئ العامــة لحكومــة البنــوك والصــادر مــن مؤسســة النقــد العــريب
الســعودي بتاريــخ مــارس2014م التحديــث االول ،كــا تــم تطبيــق بعــض البنــود غــر االسرتشــاد يــه و املنصــوص عليهــا بالئحــة حكومــة الــركات باســتثناء البنــود التاليــة :
عدد البنود الغير مطبقة

عدد البنود المطبقة
جزئي ًا

عبد البنود المطبقة
بالكامل

عدد البنود

د

-

-

4

5

ط

-

-

8

9

عدد البنود التي ال تطبق

رقم المقارنة وفق
الئحة حوكمة الشركات

السادسة  :حقوق
التصويت
الثانية عرشة  :لجان
مجلس اإلدارة

كــا اعتمــد مجلــس إدارة البنــك مجموعــة شــاملة مــن اللوائــح والسياســات الخاصــة بالحوكمــة والتــي تتفــق مــع مــا ورد بنظــام الــركات والئحــة حوكمــة الــركات الصــادرة
مــن هيئــة الســوق املاليــة واملبــادىء العامــة لحوكمــة البنــوك الصــادر مــن مؤسســة النقــد وكذلــك النظــام االســايس للبنــك ،ويقــوم املجلــس مبتابعــة االدارة التنفيذيــة للتأكــد
مــن التزامهــا بتطبيــق جميــع مــا نــص عليــه بتلــك اللوائــح والسياســات.

المسؤولية االجتماعية
يــويل بنــك البــاد املســؤولية االجتامعيــة االهتــام الكبــر وقــد ســاهم يف عــدة انشــطة اجتامعيــة وعمليــة خــال العــام  2014مــن رعايــة وتنظيــم عــدد مــن املشــاريع الخرييــة
و املعــارض و املؤمتـرات و إقامــة النــدوات و ذلــك استشــعارا ملســؤوليته تجــاه املجتمــع .

مجلس اإلدارة
يتشــكل مجلــس اإلدارة مــن أحــد عــر عضــوا ،تــم انتخابهــم يف اجتــاع الجمعيــة العموميــة العاديــة املنعقــد بتاريــخ 1434/05/28هـــ ،املوافــق 2013/04/09م ،ملــدة ثــاث
ســنوات تبــدأ اعتبــارا ً مــن تاريــخ 1434/06/07هـــ املوافــق 2013/04/17م وتنتهــي بتاريــخ 1437/07/09هـــ املوافــق 2016/04/16م.
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سجل حضور اجتماعات مجلس اإلدارة
تعزيزا لدوره  ،فقد عقد مجلس اإلدارة ( )6اجتامعات خالل عام 2014م ،وفيام ييل سجل حضور هذه االجتامعات:
تاريخ انعقاد االجتماع

 2014/03/10م

 2014/04/14م

 2014/06/02م

 2014/07/1م

 2014/09/15م

 2014/12/14م

الدكتور /عبد الرحمن بن إبراهيم الحميد

√

√

√

√

√

√

األستاذ /نارص بن محمد السبيعي

√

√

√

√

√

√

الدكتور /إبراهيم بن عبد الرحمن الرباك

√

√

√

√

√

√

األستاذ /عبدالرحمن بن محمد رمزي عداس

√

√

√

√

√

√

املهندس /عبداملحسن بن عبداللطيف العيىس

√

√

X

√

√

√

األستاذ  /فهـد بـن عـبـدالله بـن دخـيـل

√

X

√

√

√

X

املهندس /احـمد بـن عـبدالعـزيز العـوهـيل

√

√

√

√

√

√

األستاذ /خالد بن عبدالعزيز املقرين

√

√

√

√

√

√

األستاذ  /أحمـد بـن عـبـدالـرحمن الحصان

√

√

√

√

√

√

األستاذ /خالد بن عبدالرحمن الراجحي

√

√

√

√

√

√

االستاذ /خـالـد بـن عــبـدالله السبيعي

X

√

√

√

√

√

االسم
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األعضاء المشاركون في عضوية مجالس إدارات شركات مساهمة مدرجة
االسم

اسم الشركة

الصفة

الدكتور /عبدالرحمن بن ابراهيم الحميد

الرشكة السعودية إلنتاج األنابيب الفخارية

عضو مجلس اإلدارة

األستاذ /نارص بن محمد السبيعي
األستاذ /عبدالرحمن بن محمد رمزي عداس

الرشكة السعودية للفنادق واملناطق السياحية
رشكة مجموعة الرسيع التجارية الصناعية
الرشكة السعودية إلنتاج األنابيب الفخارية
الرشكة املتحدة لإللكرتونيات (أكسرتا)
الرشكة السعودية العاملية للبرتوكيامويات
رشكة االسمنت السعودية
الرشكة السعودية املتحدة للتأمني التعاوين "والء"
رشكة تكوين املتطورة للصناعات
رشكة دانة غاز (اإلمارات العربية املتحدة)

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

املهندس /عبداملحسن بن عبداللطيف العيىس
املهندس /أحمد بن عبدالعزيز العوهيل
األستاذ /خالد بن عبدالرحمن الراجحي

وظائف أعضاء مجلس اإلدارة
االسم

المنصب

الصفة

الدكتور /عبد الرحمن بن إبراهيم الحميد

رئيس مجلس اإلدارة

غري تنفيذي

األستاذ /نارص بن محمد السبيعي

نائب رئيس مجلس اإلدارة

غري تنفيذي

الدكتور /إبراهيم بن عبد الرحمن الرباك

عضو

مستقل

األستاذ /عبدالرحمن بن محمد رمزي عداس

عضو

مستقل

املهندس /عبداملحسن بن عبداللطيف العيىس

عضو

غري تنفيذي

األستاذ  /فهـد بـن عـبـدالله بـن دخـيـل

عضو

غري تنفيذي

املهندس /احـمد بـن عـبدالعـزيز العـوهـيل

عضو

مستقل

األستاذ /خالد بن عبدالعزيز املقرين

عضو

غري تنفيذي

األستاذ  /أحمـد بـن عـبـدالـرحمن الحصان

عضو

مستقل

األستاذ /خالد بن عبدالرحمن الراجحي

عضو

غري تنفيذي

االستاذ /خـالـد بـن عــبـدالله السبيعي

عضو

غري تنفيذي
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المالك الرئيسيين
املالك الرئيسيني للبنك هم الذين ميتلكون أكرث من  % 5من األسهم كام هو بنهاية تداول (2014/12/31م) ، ،كام ييل:
م

) (%النسبة

اسم المساهم

1

رشكة محمد ابراهيم السبيعي واوال ده

18.45

2

رشكة عبدالله ابراهيم محمد السبيعي

11.14

3

عبدالرحمن صالح عبدالعزيز الراجحي

8.45

4

عبدالرحمن عبدالعزيز صالح الراجحي

6.57

5

خـالد عبدالرحمن صالح الراجحي

8.84

•اعتمد البنك يف رصيد البيانات أعاله بناءا ً عىل سجالت البنك لدى السوق املالية السعودية ( تداول ) بنهاية تداول 2014/12/31م.

أعضاء مجلس اإلدارة وزوجاتهم وأوالدهم القصر
رصيد أسهم أعضاء مجلس اإلدارة وزوجاتهم وأوالدهم القرص بنهاية ديسمرب  2014مقارنة بنهاية ديسمرب :2013
م

اسم من تعود له المصلحة

ديسمبر 2014

ديسمبر 2013

صافي التغيير

نسبة التغيير %

1

الدكتور /عبد الرحمن بن إبراهيم الحميد

1,333

1,333

-

-

2

األستاذ /نارص بن محمد السبيعي (ومن يعول)

1,368,562

1,368,775

()213

-

3

الدكتور /إبراهيم بن عبد الرحمن الرباك

1000

54,088

()53,088

()98.2

4

األستاذ /عبدالرحمن بن محمد رمزي عداس

2,666

2,666

-

-

5

املهندس /عبداملحسن بن عبداللطيف العيىس

1,333

1,333

-

-

6

األستاذ  /فهـد بـن عـبـدالله بـن دخـيـل

1,000

1,000

-

-

7

املهندس /احـمد بـن عـبدالعـزيز العـوهـيل

4,000

4,000

-

-

8

األستاذ /خالد بن عبدالعزيز املقرين (ومن يعول)

566,588

606,454

()39,866

()6.6

9

األستاذ  /أحمـد بـن عـبـدالـرحمن الحصان

1,000

6,666

()5,666

()85

10

األستاذ /خالد بن عبدالرحمن الراجحي

35,368,748

25,561,251

9,807,497

38.4

11

األستاذ /خـالـد بـن عــبـدالله السبيعي

1,333

1,333

-

-
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رصيد أسهم كبار التنفيذيين وزوجاتهم واوالدهم القصر
رصيد أسهم كبار التنفيذيني وزوجاتهم واوالدهم القرص بنهاية ديسمرب  2014مقارنة بنهاية ديسمرب :2013
م

االسم

ديسمبر 2014

1

األستاذ /خالد بن سليامن الجارس

196,423

160

196,423

160

إجاميل عدد األسهم

ديسمبر 2013

صافي التغيير

نسبة التغيير

196,263

%122,664

196,263

% 122,664

المكافآت والتعويضات
يقــوم البنــك بدفــع مصاريــف ومكافــآت حضــور الجلســات ألعضــاء مجلــس اإلدارة وأعضــاء اللجــان ،كــا يقــوم بدفــع رواتــب ومكافــآت وتعويضــات لكبــار التنفيذيــن حســب
العقــود املربمــة معهــم .وفيــا يــي تفاصيــل املصاريــف واملكافــآت والرواتــب املدفوعــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار التنفيذيــن:
البيان
بآالف الرياالت السعودية

أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين

سبعة من كبار التنفيذيين بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي

الرواتب والتعويضات

-

11,707

البدالت واملكافآت الدورية والسنوية

5,280

9,887

اإلجاميل

5,280

21,593

لجان المجلس
قــام مجلــس اإلدارة بتكويــن عــدد اربعــة لجــان منبثقــة مــن املجلــس  ،تــم تشــكيل عضويتهــا مــن قبــل أعضــاء املجلــس وأعضــاء مســتقلني مــن خــارج البنــك مــن ذوي الخـرات
والتخصصــات وعضــو تنفيذي.
ولهذه اللجان ميثاق عمل معتمد من قبل مجلس اإلدارة يحدد صالحيتها وإجراءات عملها  ،وهي عىل النحو التايل:

اللجنة التنفيذية
تتمثــل مســئوليات اللجنــة بضــان فعاليــة عمليــة اتخــاذ القـرار عــى أعــى املســتويات بغيــة تحقيــق أهــداف البنــك بــكل مرونــة ووفــق الجــدول الزمنــي املقــرر
لهــا وكذلــك مســاعدة مجلــس اإلدارة يف تحمــل مســئولياته وتفعيــل دوره يف تعزيــز ومتابعــة وتنفيــذ االسـراتيجية مبــا يدعــم فعاليــة األداء ومراجعــة ومراقبــة
أعــال البنــك بصفــة منتظمــة وعمــل التوصيــات الالزمــة ،كــا أن اللجنــة مســئولة يف الوقــت ذاتــه عــن بحــث القضايــا التــي يف حاجــة إىل مراجعــة متعمقــة
ودراســة مفصلــة قبــل عرضهــا عــى املجلــس للبــت فيهــا وإصــدار قـرار نهــايئ بشــأنها .باالضافــة اىل أي مهــام أخــرى تــوكل إليهــا أو تكلــف بهــا مــن قبــل مجلــس
اإلدارة.
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تتكــون اللجنــة مــن ســتة أعضــاء تنفيذيــن وغــر تنفيذيــن مبــا فيهــم رئيــس اللجنــة
و الرئيــس التنفيــذي للبنــك ،وقــد عقــدت اللجنــة التنفيذيــة ( )11اجتامع ـاً خــال
عــام  2014م .
تتكون الدورة الحالية للجنة التنفيذية من ستة أعضاء وهم:
أعضاء الدورة الحالية للجنة

الصفة

الدكتور /عبدالرحمن بن إبراهيم رئيس مجلس اإلدارة – رئيس
اللجنة
الحميد
عضو مجلس االدارة – عضو
األستاذ  /نارص بن محمد السبيعي
اللجنة
األستاذ  /خالد بن عبدالعزيز
عضو مجلس االدارة – عضو اللجنة
املقرين
األستاذ  /خالد بن عبدالرحمن
عضو مجلس االدارة – عضو اللجنة
الراجحي
األستاذ/عبدالرحمن بن محمد
عضو مجلس االدارة – عضو اللجنة
رمزي عداس
االستاذ /خالد بن سليامن الجارس الرئيس التنفيذي – عضو للجنة

لجنة المراجعة

أعضاء الدورة الحالية للجنة

الصفة

حضور

األستاذ  /أحمد بن عبدالرحمن الحصان

عضو مجلس اإلدارة
رئيس اللجنة عضو مستقل

9

الدكتور  /أحمد بن عبدالله املغامس

عضو (مستقل)

7

األستاذ  /يوسف أحمد البورشيد

عضو (مستقل)

7

11

األستاذ /سليامن نارص الهتالن

عضو (مستقل)

9

10

لجنة الترشيحات والمكافآت

حضور

11
10
11
11

تتمثــل مســئولية اللجنــة يف التوصيــة ملجلــس اإلدارة بالرتشــيح لعضويــة املجلــس
واملراجعــة الســنوية لالحتياجــات املطلوبــة مــن املهــارات املناســبة لعضويــة مجلــس
اإلدارة ومراجعــة هيــكل وتشــكيل مجلــس اإلدارة مــن حــن آلخــر ورفــع التوصيــات
بشــأن نقــاط القــوة و الضعــف ألعضــاء املجلــس و إعطــاء االقرتاحــات لهــم و والتحقــق
مــن انعقــاد االجتامعــات العاديــة ملجلــس اإلدارة بصــورة منتظمــة والتأكــد بشــكل
ســنوي مــن اســتقاللية األعضــاء املســتقلني والتأكــد مــن عــدم وجــود مصالــح متعارضــة
وتحديــد سياســة املكافــآت والحوافــز ألعضــاء املجلــس و اإلدارة التنفيذيــة و متابعــة
األمــور املتعلقــة بهيــكل الوظائــف واملــوارد البرشيــة ورفــع التوصيــات ملجلــس اإلدارة،
وقــد عقــدت لجنــة الرتشــيحات و املكافــآت ( )4اجتامعــات خــال عــام 2014م.

تتمثــل مســؤولية لجنــة املراجعــة يف اإلرشاف عــى قطــاع املراجعــة الداخليــة ومراجعــة
خطــة وإجــراءات املراجعــة و تقاريــر املراجعــة و اإلجــراءات التصحيحيــة  ،ترشــيح تتكــون الــدورة الحاليــة للجنــة الرتشــيحات واملكافــآت مــن خمســة أعضــاء ،أربعــة
املراجعــن الخارجيــن للبنــك و تحديــد أتعابهــم واإلرشاف عــى نشــاطاتهم ومراجعــة أعضــاء مــن مجلــس اإلدارة وعضــو مــن خــارج البنــك وهــم:
خطــة عملهــم وكذلــك مراجعــة مالحظاتهــم عــى القوائــم املاليــة ،مناقشــة وإق ـرار
حضور
الصفة
أعضاء الدورة الحالية للجنة
القوائــم املاليــة املرحليــة والســنوية  ،مراجعــة السياســات املحاســبية املتبعــة مــن قبــل
4
البنــك وتقيــم مــدى تطبيــق ضوابــط الرقابــة عليهــا  ،االرشاف عــى املشــاريع الخاصــة األستاذ/عبدالرحمن بن محمد رمزي عداس الرئيس
4
عضو
ومراجعــة التقاريــر اإلداريــة ورفــع التقاريــر إىل مجلــس اإلدارة  ،مراجعــة دقــة األستاذ  /نارص بن محمد السبيعي
اإلج ـراءات املتعلقــة بعمليــة اإلفصاحــات املاليــة  ،وكافــة األعــال الرقابيــة األخــرى
4
عضو
التــي تقــع تحــت مســؤولية اللجنــة وفــق الئحــة عمــل لجنــة املراجعــة املعتمــدة األستاذ /خالد بن عبدالعزيز املقرين
4
مــن مجلــس اإلدارة .وقــد عقــدت اللجنــة ( )9اجتامعــات خــال عــام2014م .تتكــون املهندس /احـمد بـن عـبدالعـزيز العـوهـيل عضو
4
عضو
الــدورة الحاليــة للجنــة املراجعــة مــن أربعــة أعضــاء ،رئيــس اللجنــة وهــو أحــد أعضــاء األستاذ  /خالد بن صالح الهذال
مجلــس إدارة البنــك وثالثــة أعضــاء مســتقلني خارجيــن مــن ذوي االختصــاص .وهــم:
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لجنة المخاطر وااللتزام
تتمثــل مســئولية اللجنــة بــاالرشاف عــى مســتوى املخاطــر وااللتـزام يف البنــك لضــان
العمــل ضمــن حــدود املخاطــر املعتمــدة والتأكــد مــن أن البنــك لديــه السياســات
واإلجــراءات الكافيــة واملعتمــدة مــن جهــات الصالحيــة ،و مراجعــة السياســات
الداخليــة للبنــك وعرضهــا عــى مجلــس االدارة للمصادقــة ومراجعــة واعتــاد
إجـراءات العمــل بالبنــك واعتــاد توزيــع مقــدار مخاطــر االئتــان املقبولــة والوفــاء
باملســؤوليات االئتامنيــة وكافــة املخاطــر املعتمــدة مــن مجلــس اإلدارة واملراجعــة
والتقييــم الــدوري لحــدود املخاطــر ومخاطــر املنتجــات الجديــدة والتأكــد مــن االلتـزام
بتعليــات الجهــات التنظيميــة وتطبيــق أنظمــة رقابيــة مناســبة ،وقــد عقــدت اللجنــة
( )7اجتامعــات خــال العــام 2014م.
وتتكــون الــدورة الحاليــة للجنــة املخاطــر وااللت ـزام مــن ()7أعضــاء ،عضويــن مــن
أعضــاء مجلــس اإلدارة ،وخمســة اعضــاء مــن مســئويل البنــك .وهــم:
االسم

الصفة

األستاذ/عبدالرحمن بن محمد رمزي
عداس
األستاذ  /فهـد بـن عـبـدالله بـن
دخـيـل
املدير التنفيذي للمخاطر /مصدق
اعجاز
املدير التنفيذي للعمليات /محمد بن
عبدالله اليحيى
مدير قطاع االلتزام /مصطفى بن أحمد
عبداللطيف
مدير قطاع املخاطر /عبدالله بن محمد
بلحارث
مدير قطاع السياسات االئتامنية/
عبدالله بن محمد العريفي

عضو مجلس االدارة –
رئيس اللجنة
عضو مجلس االدارة –
عضو اللجنة

حضور

7
6

تنفيذي  -عضو اللجنة

6

تنفيذي  -عضو اللجنة

7

تنفيذي  -عضو اللجنة

7

تنفيذي  -عضو اللجنة

7

تنفيذي  -عضو اللجنة

7

نظام الرقابة الداخلية
قــام مجلــس إدارة بنــك البــاد بوضــع إطــار لنظــام رقابــة داخليــة مالئــم وفعــال ومــن
ذلــك قيــام مجلــس االدارة بــاإلرشاف عــى تنفيــذ مامرســات إدارة املخاطــر عــى الوجــه
الســليم مبــا يتــاىش مــع رشوط مؤسســة النقــد العــريب الســعودي و لضــان عمــل
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البنــك ضمــن مســتوى تحمــل املخاطــرة املحــدد ويراقــب املجلــس ايضـاً بانتظــام مــدى
كفايــة وفعاليــة إطــار الرقابــة الداخليــة يف البنــك مــن خــال لجانــه (لجنــة املراجعــة
ولجنــة املخاطــر وااللتـزام ).
وقــد اعتمــد البنــك إطــار عمــل للرقابــة الداخليــة ليضــم ثالثــة خطــوط دفــاع عــى
النحــو املحــدد مــن قبــل لجنــة بــازل.
خــط دفــاع أول وهــو إدارة البنــك مبســؤوليتها عــن تصميــم الســليم للضوابــط
الداخليــة وعمــل نظــام الرقابــة الداخليــة بشــكل عــام وتتقاســم املســؤولية عــن
تطبيــق وتحديــث نظــام الرقابــة الداخليــة مــع جميــع موظفــي البنــك.
خــط دفــاع الثــاين وهــو إدارة املخاطــر وااللتــزام وميكــن ان تختــر مهامهــا يف
مســؤولية تأكيــد أن املخاطــر يف البنــك قــد تــم تحديدهــا و قياســها وإدارتهــا عــى
النحــو املطلوب،هــذا باإلضافــة اىل املراقبــة والتأكيــد أن جميــع عمليــات البنــك تجــري
أنشــطتها وفقــا لسياســات البنــك يف إدارة املخاطــر ووفقــا للسياســات واإلجــراءات
التشــغيلية املعتمــدة.
أمــا خــط الدفــاع الثالــث فهــي املراجعــة الداخليــة ،حيــث تقــوم بتقييــم فعاليــة نظــام
الرقابــة الداخــي للبنــك مبــا يف ذلــك الضوابــط الداخليــة لجميــع خطــوط الدفــاع
الســابقة بشــكل مســتقل وتزويــد مجلــس االدارة بتأكيــد معقــول عــى فعاليــة نظــام
الرقابــة الداخــي .
بنــا ًء عــى نتائــج التقييــم  ،تعتــر ادارة البنــك أن تصميــم وعمــل واملراقبــة املســتمرة
لنظــام الرقابــة الداخليــة كافيــة وفاعلــة وبالرغــم مــن ذلــك ،تســعى االدارة بشــكل
مســتمر للتحســن املســتمر للنظــام الرقابــة الداخليــة للبنــك.

االلتزام الشرعي
التــزم بنــك البــاد منــذ تأسيســه بأحــكام الرشيعــة اإلســامية ،ولتحقيــق هــذا الغــرض
اختــارت الجمعيــة العموميــة للبنــك أعضــاء الهيئــة الرشعيــة ووافقــت عــى الئحتهــا
التــي تنــص عــى اســتقاللها عــن جميــع إدارات البنــك التنفيذيــة ،وأبــرز مــا جــاء يف
هــذه الالئحــة مــا يــأيت:
1.1ال يطبق البنك أي منتج أو عقد أو اتفاقية إال بعد موافقة الهيئة الرشعية.
2.2قرارات الهيئة الرشعية ملزمة للبنك بجميع إداراته ورشكاته التابعة.
3.3تشــارك الهيئــة الرشعيــة وقطــاع الرشعيــة يف عمليــة تطويــر املنتجــات مبــا يتفــق
مــع األحــكام الرشعيــة.
4.4تسهم الهيئة الرشعية وقطاع الرشعية يف نرش الوعي باملرصفية اإلسالمية .
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الهيئة الشرعية

إدارة الرقابة الشرعية

تتكــون الهيئــة الرشعيــة مــن ســتة أعضــاء مــن أهــل العلــم واالختصــاص باملعامــات تعمــل إدارة الرقابــة الرشعيــة عــى التحقــق مــن التــزام البنــك بقــرارات الهيئــة
الرشعيــة مــن خــال تنفيــذ زيــارات رقابيــة ميدانيــة للتدقيــق عــى جميــع أعــال
املاليــة املعــارصة ،وهــم:
البنــك بشــكل دوري.
تعتمــد الرقابــة يف التدقيــق عــى املنتجــات بأخــذ عينــات مــن وثائــق املنتجــات
العضوية
االسم
ونتائــج أعــال اإلدارات ،مبــا يعطيهــا درجــة معقولــة مــن القناعــة بالتــزام البنــك
بقــرارات الهيئــة الرشعيــة وضوابطهــا.
الرئيس
معايل الشيخ عبدالله بن سليامن بن منيع
كــا تقــوم إدارة الرقابــة الرشعيــة بالــرد عــى استفســارات العمــاء ،وإيضــاح الطريقــة
الرشعيــة التــي تنفــذ بهــا منتجــات البنــك ،وكذلــك تقــوم إدارة الرقابــة بحــل شــكاوى
نائب الرئيس
معايل الشيخ أ .د .عبدالله بن محمد املطلق
العمــاء التــي تصلهــا ،والتواصــل مــع إدارات البنــك لتحقيــق ذلــك.
عضو
فضيلة الشيخ أ .د .عبد الله بن موىس العامر

وسائل االتصال مع المساهمين

عضو
فضيلة الشيخ د .محمد بن سعود العصيمي
انطالق ـاً مــن حــرص البنــك عــى تعزيــز عالقتــه مــع املســاهمني وكافــة املســتثمرين
والعمــاء ،وإميان ـاً منــه مببــدأ اإلفصــاح والشــفافية وأهميــة املعلومــات للمســتثمرين
عضو
فضيلة الشيخ د .عبد العزيز بن فوزان الفوزان
يعتــر مجلــس إدارة البنــك الشــفافية مــن املبــادئ الهامــة للبنــك التــي يعمــل عــى
تطبيقهــا ،وهــي مــن مبــادئ الحوكمــة التــي تعمــل عــى ضــان التعامــل العــادل
عضو
فضيلة الشيخ أ .د .يوسف بن عبدالله الشبييل
لعمــوم املســاهمني وتحديــد مســؤولية مجلــس اإلدارة تجــاه البنــك ومســاهميه،
ويتّبــع البنــك يف هــذا لوائــح و معايــر وإرشــادات مؤسســة النقــد العــريب الســعودي
وهيئــة الســوق املاليــة وتوصيــات لجنــة بــازل حــول حوكمــة الــركات ،ويقــوم البنــك
اللجنة التحضيرية
بتقديــم معلومــات شــاملة عــن كافــة أنشــطته وأعاملــه ضمــن التقريــر الســنوي
ينبثــق مــن الهيئــة الرشعيــة اللجنــة التحضرييــة وتتكــون مــن أربعــة أعضــاء مــن والقوائــم املاليــة املوجــزة املنشــورة يف الصحــف املحليــة ،وعــى موقــع تــداول وموقــع
البنــك اإللكــروين ( )www.bankalbilad.comالــذي يحتــوي عــى معلومــات وأخبــار
الهيئــة الرشعيــة ولهــا مهــام عــدة مــن أبرزهــا:
 .1دراســة املوضوعــات الــواردة مــن البنــك متهيــدا ً لعرضهــا عــى الهيئــة الرشعيــة إضافيــة عــن البنــك.
كذلــك يــويل البنــك أهميــة لالستفســارات الــواردة مــن قبــل مســاهميه والــرد عليهــا،
للبــت فيــه.
 .2دراســة االستفســارات الرشعيــة الــواردة مــن موظفــي البنــك وعمالئــه والتوجيــه وكذلــك يشــجع مســاهمي البنــك لحضــور اجتامعــات الجمعيــة العموميــة الســنوية
التــي تناقــش أعــال البنــك.
بشــأنها.
 .3دراسة األفكار املبدئية للمنتجات والتوجيه بشأنها.
وقــد عقــد خــال عــام  2014تســعة اجتامعــات للهيئــة الرشعيــة ،و ســبعة عــر المدفوعات النظامية المستحقة
اجتام ًعــا للجنــة التحضرييــة.
(ماليني الرياالت السعودية)
		

إدارة أمانة الهيئة الشرعية
تقــوم إدارة أمانــة الهيئــة الرشعيــة بتحضــر املوضوعــات الــواردة للهيئــة الرشعيــة
وإعــداد البحــوث والدراســات الالزمــة لذلــك واملشــاركة يف تطويــر املنتجــات البنكيــة
اإلســامية وتعــد إدارة أمانــة الهيئــة الرشعيــة حلقــة الوصــل بــن الهيئــة الرشعيــة
وإدارات البنــك ،كــا تعمــل عــى نــر الوعــي باملرصفيــة اإلســامية يف البنــك.

الزكاة الرشعية ()1
املؤسسة العامة للتأمينات االجتامعية ()2

2014
23.0
5.8

2013
18.7
4.4
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تقرير مجلس اإلدارة
 1.1الــزكاة الرشعيــة – ســوف يقــدم اإلق ـرار الزكــوي للعــام املــايل  2014خــال الربــع
األول مــن العــام  2015ويتــم دفــع الــزكاة املســتحقة للعــام املــايل  2015واملقــدرة
مببلــغ  23مليــون ريــال ( 18.7 :2013مليــون ريــال) مــع اإلقـرار الزكــوي.
2.2املســتحقات للمؤسســة العامــة للتأمينــات االجتامعيــة واملقــدرة مببلــغ  5.8مليــون
ريــال ( 4.4 :2013مليــون ريــال) يتــم دفعهــا خــال شــهر ينايــر .2015

الزكاة
قــدم البنــك اقرارتــه الزكويــة إىل مصلحــة الــزكاة والدخــل بصــورة مامثلــة عــن جميــع
الســنوات مبــا يف ذلــك عــام  2013ملصلحــة الــزكاة والدخــل ووفــق نفــس أســس
االحتســاب.
تلقــى البنــك الربــوط الزكويــة املقدمــة مــن قبــل مصلحــة الــزكاة والدخــل لألعــوام
 2006اىل  2008وقــد نتــج عــن هــذا الربــوط مطالبــات زكويــة اضافيــة قــدرة 185
مليــون ريــال وقــد تــم االع ـراض مــن قبــل البنــك عــى األســاس الــذي تــم مبوجبــه
فــرض هــذه االلتزامــات الزكويــه اإلضافيــة بالتعــاون مــع البنــوك األخــرى يف اململكــة
العربــة الســعودية ،وقــد قــام البنــك باالع ـراض رســميا عــى هــذه الربــوط وال ي ـزال
بانتظــار رد املصلحــة.
أيــدت اللجنــة االبتدائيــة ربــط مصلحــة الــزكاة والدخــل للعــام  2006لــذا فقــد
إســتأنف البنــك لــدى اللجنــة االســتئنافية ضــد هــذا القــرار.
مل يتــم اصــدار الربــوط النهائيــة للســنوات مــن  2009حتــى  2013مــن قبــل مصلحــة
الــزكاة والدخــل وال ميكــن تحديــده أثــر هــذه الربــوط بصــورة موثــوق بهــا يف هــذه
املرحلــة والتــي قــد ينتــج عنهــا مطالبــات اضافيــة.

العقوبــات المفروضــة علــى البنــك و شــركاته التابعــة
مــن قبــل الجهــات اإلشــرافية
ال توجــد غرامــات ذات أثــر جوهــري فرضــت عــى البنــك خــال العــام  2014و معظــم
مــا فــرض عــى البنــك هــي غرامــات ألعــال تشــغيلية و قــد متــت معالجتهــا.
فيام ييل بيان بالغرامات التي فرضت عىل البنك من الجهات االرشافية:
الجهة االشرافية

عدد الغرامات

مجموع الغرامات

مؤسسة النقد العريب
السعودي
وزارة الشئون البلدية و
القروية

4

35,944

94

646,300
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سياسة توزيع األرباح
تــوزع أربــاح البنــك الســنوية الصافيــة التــي يحددهــا بعــد خصــم كل املرصوفــات
العامــة و التكاليــف األخــرى و تكويــن االحتياطيــات الالزمــة ملواجهــة الديــون
املشــكوك فيهــا و خســائر االســتثامرات و االلتزامــات الطارئــة التــي يــرى مجلــس
اإلدارة رضورتهــا مبــا يتفــق و أحــكام نظــام مراقبــة البنــوك و توجيهــات مؤسســة النقــد
العــريب الســعودي عــى التــايل:
 .1تحتســب املبالــغ الالزمــة لدفــع الــزكاة املقــررة عــى املســاهمني ،ويقــوم البنــك
بدفــع هــذه املبالــغ للجهــات املختصــة.
 .2يرحــل مــا ال يقــل عــن ( )% 10عــرة باملائــة مــن املتبقــي مــن األربــاح الصافيــة
بعــد خصــم الــزكاة لالحتياطــي النظامــي إىل أن يصبــح االحتياطــي املذكــور
مســاوياً عــى األقــل لــرأس املــال املدفــوع.
 .3يخصــص مــن الباقــي مــن األربــاح بعــد خصــم االحتياطــي النظامــي و الــزكاة
مبلــغ ال يقــل عــن ( )% 5خمســة باملائــة مــن رأس املــال املدفــوع للتوزيــع عــى
املســاهمني طبقــاً ملــا يقرتحــه مجلــس اإلدارة و تقــرره الجمعيــة العامــة.و إذا
كانــت النســبة املتبقيــة مــن األربــاح املســتحقة للمســاهمني ال تكفــي لدفــع هــذه
النســبة ،ال يجــوز للمســاهمني املطالبــة بدفعهــا يف الســنة آو الســنوات التاليــة ،وال
يجــوز للجمعيــة العامــة أن تقــرر توزيــع نســبة مــن األربــاح تزيــد عــا اقرتحــه
مجلــس اإلدارة.
 .4يســتخدم الباقــي بعــد تخصيــص املبالــغ املذكــورة يف القنــوات ( )3,2,1عــى النحــو
الــذي يــويص بــه مجلــس اإلدارة و تقــرره الجمعيــة العامــة.
 فيــا يخــص البنــد الثــاين مــن سياســية توزيــع األربــاح فــإن البنــك يقتطــع % 25مــن األربــاح الصافيــة وترحــل إىل االحتياطــي النظامــي و ذلــك حســب مــا تقتضيــه
املــادة رقــم  13مــن نظــام مراقبــة البنــوك يف اململكــة العربيــة الســعودية.
 وقــد اقــرح مجلــس االدارة توزيــع اربــاح نقديــة عــن العــام  2014مببلــغ 200مليــون ريــال وذلــك مبعــدل  0.5ريــال للســهم ويعلــن عــن احقيــة االربــاح يف
وقــت الحــق بعــد االعتــاد مــن الجمعيــة العموميــة ايل ســتعقد خــال الربــع
الثــاين . 2015

توصية زيادة رأس المال
أوىص مجلــس إدارة بنــك البــاد يف اجتامعــه املنعقــد بتاريــخ  2015-01-08للجمعيــة
العامــة بزيــادة رأس مــال الرشكــة مــن  4,000مليــون ريــال اىل  5,000مليــون ريــال اي
بنســبة الزيــادة قدرهــا  ،% 25حيــث ســيتم منــح  1ســهم لــكل  4ســهم ملســاهمي
البنــك ليصبــح  500مليــون ســهم و ســتتم الزيــادة يف رأس املــال عــن طريــق رســملة
 995.6مليــون ريــال مــن حســاب األربــاح املبقــاة وتحويــل  4.4مليــون مــن االحتياطــي
النظامــي اىل رأس املــال بإجــايل مبلــغ قــدره  1,000مليــون ريــال.

تقرير مجلس اإلدارة

التصنيف االئتماني
قامــت مؤسســة موديــز مبنــح بنــك البــاد  A2تصنيــف ائتــاين طويــل األجــل و P-1
تصنيــف ائتــاين قصــر األجــل.
يف البيــان الصــادر يف يــوم  20مايــو  ،2014وصفــت مؤسســة موديــز أن تصنيــف
بنــك البــاد يعكــس قــوة املركــز املــايل للبنــك وجــودة املوجــودات ومقاييــس التغطيــة
وصالبــة مســتويات الرســملة والربحيــة القويــة الناتجــة مــن منــو حجــم األعــال
والكفــاءة يف املكاســب واملســاهمة القويــة مــن اإليــرادات غــر املمولــة ،باإلضافــة
إىل االســاس القــوي القتصــاد اململكــة العربيــة الســعودية والــذي يدعــم منــو القطــاع
املــريف.

الموارد البشرية
بلــغ عــدد العاملــن بالبنــك  ( 3,194ثالثــة االف ومائــة واربــع وتســعون موظفـاً ) بنهايــة
عــام  ،2014مقارنــة بـــ ( 2,958ألفــان وتســعامئة ومثــان و خمســون موظفــاً ) بنهايــة
عــام  ،2013وبلغــت نســبة الســعودة بنهايــة عــام  2014معــدل  .% 80كــا قــام
البنــك بإعــداد وتنفيــذ دورات تدريبيــة متخصصــة للموظفــن الجــدد مــن خريجــي
الجامعــات واملعاهــد اإلداريــةودورات تطويريــة لعمــوم موظفيــه ،حيــث بلــغ عــدد
الفــرص التدريبيــة ملوظفــي البنــك  3,154فرصــة تدريبيــة ويــويل البنــك أهميــة
قصــوى الختيــار موظفيــه مــن ذوي الكفــاءة والخــرة املرصفيــة ويتبــع معايــر احرتافية
وأخالقيــة عاليــة كــا يف قواعــد الســلوك املهنــي للبنــك .

مكافأة نهاية الخدمة
يتــم اســتحقاق املكافــآت املدفوعــة ملوظفــن البنــك بنهايــة خدمتهــم لتتوافــق مــع
نظــام العمــل الســعودي و يتــم إدراجــه ضمــن املطلوبــات االخــرى باملركــز املــايل
للبنــك.

برنامج اسهم الموظفين
يقــدم البنــك ملوظفيــه املؤهلــن برامــج تحفيزيــة مدفوعــة عــى أســاس األســهم
(الربامــج) معتمــد مــن قبــل مؤسســة النقــد العــريب الســعودي و مبوجــب رشوط
هــذا الربنامــج ،مينــح البنــك املوظفــن املؤهلــن أســهم ســيتم االحتفــاظ بهــا كجــزء
مــن مكافآتهــم الســنوية.
تقاس تكلفة هذه الربامج عىل أساس القيمة العادلة يف تاريخ منح االسهم.
يتــم إثبــات تكلفــة الربامــج عــى مــدى الفــرة التــي يتــم خاللهــا الوفــاء بــرط
الخدمــة والتــي تنتهــي بالتاريــخ الــذي يســتحق فيــه املوظفــون املعنيــون منــح األســهم
(تاريــخ االســتحقاق) .تظهــر املصاريــف الرتاكميــة – التــي يتــم احتســابها مبوجــب
هــذه الربامــج بتاريــخ إعــداد كل قوائــم ماليــة حتــى تاريــخ االســتحقاق – املــدى الــذي

انتهــت إليــه فــرة االســتحقاق ،وأفضــل تقدي ـرات البنــك لعــدد األســهم التــي ســيتم
منحهــا يف نهايــة املطــاف .ميثــل املبلــغ املحمــل أو املقيــد عــى قامئــة الدخــل املوحــدة
لســنة مــا ،الحركــة يف املصاريــف الرتاكميــة املثبتــة يف بدايــة ونهايــة تلــك الســنة.
يقــوم البنــك ،بعــد الحصــول عــى موافقــة مؤسســة النقــد العــريب الســعودي ،بإبـرام
اتفاقيــة مــع طــرف ثالــث محايــد لالحتفــاظ باألســهم املعنيــة يف الربنامــج باإلضافــة
للمزايــا املســتحق لهــذه االســهم.
املميزات الهامة للربنامج هي كام ييل:

2014

2013

تاريخ املنح

 15سبتمرب 2014

 4سبتمرب 2013

تاريخ االستحقاق
عدد األسهم املمنوحة بتاريخ
املنح
سعر السهم بتاريخ املنح (بالريال
السعودي)
قيمة األسهم املمنوحة بتاريخ
املنح (بآالف الرياالت السعودية )
فرتة االستحقاق

 1يناير 2017

 1يناير 2016

329,349

251,300

32.79

31.80

10,799

7,991

 3سنوات

 3سنوات

رشط املنح

إكامل فرتة الخدمة

إكامل فرتة الخدمة

طريقة التسوية

أسهم

أسهم

حركة عدد األسهم هي كام ييل:

2014

2013

يف بداية السنة

781,637

583,407

األسهم املمنوحة خالل السنة

329,349

251,300

اسهم متنازل عنها

27,527

53,070

متت مامرستها

388,824

-

يف نهاية السنة

694,635

781,637

تــم منــح هــذه األســهم بــرط أســايس وهــو إكــال فــرة الخدمــة .وال يوجــد رشط
ســوقي مرتبــط بهــا.
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تقرير مجلس اإلدارة
ج  -اإليرادات والمصاريف:
األرصدة و المعامالت مع األطراف ذات العالقة
فيــا يــي تحلي ـاً باإلي ـرادات واملصاريــف املتعلقــة باملعامــات مــع األط ـراف ذات
يتعامــل البنــك خــال دورة أعاملــه العاديــة مــع أط ـراف ذات عالقــة حيــث تخضــع العالقــة واملدرجــة يف قامئــة الدخــل املوحــدة للســنتني املنتهيتــن يف  31ديســمرب:
تلــك املعامــات للحــدود املنصــوص عليهــا يف نظــام مراقبــة البنــوك والتعليــات
الصــادرة عــن مؤسســة النقــد العــريب الســعودي.
2013
2014
إن طبيعة وأرصدة تلك املعامالت للسنتني املنتهيتني يف  31ديسمرب هي كام ييل:
بآالف الرياالت
بآالف الرياالت
السعودية

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

2014

2013

بآالف الرياالت السعودية

بآالف الرياالت السعودية

بيع آجل

1,509,743

1,455,432

مشاركة
تعهدات والتزامات
محتملة
تحت الطلب

30,600

17,529

41,632

12,334

27,036

43,508

ادخار

4,113

9,320

أخرى

4,093

-

52,381
دخل التمويل
الدخل من التعهدات و االلتزامات املحتملة 294
أتعاب إدارة  -صناديق البالد اإلستثامرية 18,086
4,800
إيجارات
5,280
مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

السعودية

44,110
148
14,758
5,675
5,266

فيام ييل تحليالً بإجاميل التعويضات املدفوعة لكبار موظفي اإلدارة خالل السنة:

2014
بآالف الرياالت
السعودية

48,016

مزايا موظفني قصرية االجل
مزايا ما بعد التوظيف ،مكافأة نهاية الخدمة
7,808
للموظفني ،و برنامج منح االسهم

2013
بآالف الرياالت
السعودية

40,990
140

يقصــد بكبــار املســاهمني أولئــك الذيــن ميتلكــون نســبة  %5أو أكــر مــن رأس مــال
البنــك املصــدر.
يقصــد بأعضــاء اإلدارة التنفيذيــة االشــخاص الذيــن لديهــم الصالحيــة واملســؤولية
للقيــام بإعــال التخطيــط والتوجيــه واإلرشاف عــى أنشــطة البنــك ،ســواء بشــكل
ب  -صناديق البنك اإلستثمارية:
مبــارش أو غــر مبــارش.
ميثل هذا البند أرصدة قامئة مع الصناديق االستثامرية للبنك كام يف  31ديسمرب:

2014
بآالف الرياالت السعودية

2013
بآالف الرياالت السعودية

ودائع العمالء

2,082

13,529

استثامرات

56,918

28,221
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مراجعو الحسابات الخارجيون
يف اجتــاع الجمعيــة العامــة املنعقــدة بتاريــخ  14جــادى اآلخــر  1435املوافــق 14
أبريــل  ، 2014تــم تعيــن الســادة /مكتــب ديلويــت آنــد تــوش وبكــر عبداللــه ابــو
الخــر ورشكاهــم ومكتــب ارنســت ويونــغ ورشكاهــم كمراجعــي حســابات خارجيــن
للبنــك للعــام املــايل 2014م ،وللعــام  2015ســوف يتــم تعيــن مراجعــي الحســابات يف
اجتــاع الجمعيــة العامــة املقــرر عقدهــا يف الربــع الثــاين .2015

تقرير مجلس اإلدارة

إقرارات مجلس اإلدارة
إن مجلس إدارة البنك يؤكد ما ييل:
 أن سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحيح. أن نظام الرقابة الداخلية أعد عىل أسس سليمة و نفذ بفعالية. أنه ال يوجد أي شك يذكر يف قدرة البنك عىل مواصلة نشاطه قدم مراجعو حسابات البنك تقرير مراجعة غري متحفظ حول القوائم املالية املوحدة للبنك عن العام املايل الحايل. ال توجــد أيــة ترتيبــات أو اتفاقــات مــع أي مــن املســاهمني أو أعضــاء مجلــس اإلدارة أو كبــار التنفيذيــن يتــم مبوجبــه التنــازل عــن أي رواتــب أو مكافــآت أو تعويضــات أوأرباح.
 ال توجــد أيــة مصلحــة يف فئــة األســهم ذات األحقيــة يف التصويــت تعــود ألشــخاص (عــدا أعضــاء مجلــس اإلدارة امل ُصــدر وكبــار التنفيذيــن وأزواجهــم وأوالدهــم القــر)ابلغــوا املصــدر بتلــك الحقــوق.
 ال يوجــد عــى البنــك او رشكاتــه التابعــة أيــة التزامــات ماليــة او قــروض قامئــة آو أدوات ديــن قابلــة للتحويــل أو لالســرداد أو أوراق ماليــة تعاقديــة ومل يصــدر أيــة أدواتديــن خــال العــام .2014
 مل يقم البنك باسرتداد أو رشاء أو إلغاء أية أدوات دين او ديون قابلة للتحويل أو أدوات دين قابلة لالسرتداد او حقوق خيار وغريها خالل العام .2014و يف الختــام يتــرف مجلــس اإلدارة والرئيــس التنفيــذي وكافــة منســويب البنــك برفــع أســمى آيــات الشــكر والتقديــر ملقــام خــادم الحرمــن الرشيفــن امللــك ســلامن بــن
عبدالعزيــز آل ســعود  -حفظــه اللــه -وإىل صاحــب الســمو امللــي األمــر مقــرن بــن عبدالعزيــز آل ســعود ويل العهــد و نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء  -حفظــه اللــه – و اىل
صاحــب الســمو امللــي االمــر محمــد بــن نايــف بــن عبدالعزيــز آل ســعود ويل ويل العهــد النائــب الثــاين لرئيــس مجلــس الــوزراء و وزيــر الداخليــة  -حفظــه اللــه – والشــكر
موصــول لــوزارة املاليــة ووزارة التجــارة والصناعــة ومؤسســة النقــد العــريب الســعودي وهيئــة الســوق املاليــة ملــا يلقــاه قطــاع البنــوك واملؤسســات املاليــة مــن عــون ودعــم
وتشــجيع.
كــا يــر املجلــس أن يعــرب عــن شــكره وتقديــره لكافــة مســاهمي البنــك وعمالئــه عــى دعمهــم وثقتهــم الغاليــة .كــا يشــكر موظفــي البنــك عــى جهدهــم الدائــب واملخلــص
مــن أجــل تطويــر وتحســن األداء وتحقيــق أغـراض البنــك وأهدافه املنشــودة.
واللّه ويل التوفيق،،
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للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2014
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قائمة المركز المالي الموحدة
كما في  31ديسمبر

إيضاحات

2014
بآالف الرياالت السعودية

2013
بآالف الرياالت السعودية

الموجودات

نقد وأرصدة لدى مؤسسة النقد العريب السعودي
أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى ،صايف
استثامرات ،صايف
متويل ،صايف
ممتلكات ومعدات ،صايف
موجودات أخرى

4
5
6
7
8
9

إجاميل املوجودات

4,467,704
8,784,586
2,635,330
28,355,270
798,369
188,655

45,229,914

4,186,998
6,155,497
1,667,069
23,415,423
762,204
136,117

36,323,308

المطلوبات وحقوق المساهمين
المطلوبات

أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى
ودائع العمالء
مطلوبات أخرى

10
11
12

إجاميل املطلوبات

1,191,018
36,723,742
1,423,801

39,338,561

975,616
29,107,718
1,139,085

31,222,419

حقوق المساهمين

رأس املال
إحتياطي نظامي
إحتياطيات أخرى
أرباح مبقاة
برنامج أسهم املوظفني

13
14
( 6أ) و 16
37

4,000,000
768,403
22,778
1,195,557
()95,385

4,000,000
552,396
43,338
547,535
()42,380

إجاميل حقوق املساهمني

5,891,353

5,100,889

إجاميل املطلوبات وحقوق املساهمني

45,229,914

36,323,308

تعترب اإليضاحات املرفقة من رقم  1اىل رقم  41جزءا ً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املوحدة.
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قائمة الدخل الموحدة

للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر
إيضاحات

2014
بآالف الرياالت السعودية

2013
بآالف الرياالت السعودية

الدخل

الدخل من املوجودات اإلستثامرية والتمويلية
العائد املدفوع عىل الودائع واملطلوبات املالية

صايف الدخل من املوجودات االستثامرية والتمويلية
دخل وأتعاب العموالت ،صايف
مكاسب تحويل عمالت أجنبية ،صايف
دخل توزيعات االرباح
مكاسب استثامرات مقتناة لغري أغراض املتاجرة ،صايف
دخل العمليات األخرى

18
19

1,072,694
()53,517

20

719,096
293,433
14,002
38,814
12,530

21
22
23

اجاميل دخل العمليات

1,019,177

2,097,052

974,650
()28,028

946,622

665,715
245,364
13,522
21,904
24,101

1,917,228

المصاريف

رواتب ومزايا املوظفني
إيجارات ومصاريف مباين
استهالك واطفاء
مصاريف عمومية وإدارية أخرى
(عكس)  /مخصص انخفاض التمويل ،صايف
عكس مخصص انخفاض مرابحات بضائع

إجاميل مصاريف العمليات

صايف دخل السنة

ربح السهم األسايس واملخفض (بالريال السعودي)

24
8
(7أ)
(5ب)

25

742,316
198,786
95,793
203,646
()7,518
-

582,247
176,860
88,524
170,482
175,287
()5,340

1,233,023

1,188,060

864,029

729,168

2.16

1.82

								
تعترب اإليضاحات املرفقة من رقم  1اىل رقم  41جزءا ً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املوحدة.
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قائمة الدخل الشامل الموحدة
للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر

إيضاحات

2014
بآالف الرياالت السعودية

864,029

صايف دخل السنة

2013
بآالف الرياالت السعودية

729,168

بنود الدخل الشامل اآلخرى:

بنود ميكن اعادة تدويرها إىل قامئة الدخل املوحدة يف الفرتات االحقة
 -موجودات مالية متاحة للبيع

(6أ) و16

صايف التغريات يف القيمة العادلة

18,254

50,176

صايف املبالغ املحولة إىل قامئة الدخل املوحدة

()38,814

()21,904

843,469

757,440

إجاميل الدخل الشامل للسنة
تعترب اإليضاحات املرفقة من رقم  1اىل رقم  41جزءا ً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املوحدة.
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قائمة التغيرات في حقوق المساهمين الموحدة
للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر

بآالف الرياالت السعودية

2014
الرصيد يف بداية السنة
التغريات يف حقوق املساهمني للسنة
صايف التغري يف القيمة العادلة لالستثامرات املالية
املتاحة للبيع
صايف املبالغ املحولة إىل قامئة الدخل املوحدة
صايف الدخل املدرج مبارشة يف حقوق املساهمني
صايف دخل السنة
إجاميل الدخل الشامل للسنة
احتياطي برنامج اسهم املوظفني
املحول إىل االحتياطي النظامي
الرصيد يف نهاية السنة

إيضاحات

أرباح مبقاة

برنامج أسهم
الموظفين

اإلجمالـــي

احتياطي
رأس المــال
نظـامي

إحتياطيات
أخرى

547,535

()42,380

5,100,889

-

-

18,254

-

-

18,254

-

216,007
768,403

()38,814
()20,560
()20,560
22,778

864,029
864,029
()216,007
1,195,557

()53,005
()95,385

()38,814
()20,560
864,029
843,469
()53,005
5,891,353

احتياطي
رأس المــال
نظـامي

43,338 552,396 4,000,000

37
14

4,000,000

بآالف الرياالت السعودية

2013
الرصيد يف بداية السنة
التغريات يف حقوق املساهمني للسنة
صايف التغري يف القيمة العادلة لالستثامرات املالية
املتاحة للبيع
صايف املبالغ املحولة إىل قامئة الدخل املوحدة
صايف الدخل املدرج مبارشة يف حقوق املساهمني
صايف دخل السنة
إجاميل الدخل الشامل للسنة
احتياطي برنامج اسهم املوظفني
إصدار أسهم مجانية
تسويات زكوية
املحول إىل االحتياطي النظامي
الرصيد يف نهاية السنة

إيضاحات

37
15
15
14

إحتياطيات
أخرى

أرباح مبقاة

برنامج أسهم
الموظفين

اإلجمالـــي

3,000,000

370,104

15,066

1,022,811

()37,165

4,370,816

-

-

50,176

-

-

50,176

()21,904
28,272
28,272
43,338

729,168
729,168
()5,215
(- )1,000,000
()22,152
(- )182,292
()42,380
547,535

- 1,000,000
182,292
552,396 4,000,000

()21,904
28,272
729,168
757,440
()5,215
()22,152
5,100,889

تعترب اإليضاحات املرفقة من رقم  1اىل رقم  41جزءا ً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املوحدة.
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قائمة التدفقات النقدية الموحدة
للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر

إيضاحات

2014
بآالف الرياالت السعودية

2013
بآالف الرياالت السعودية

األنشطة التشغيلية:

صايف دخل السنة

التعديالت لتسوية صايف الدخل إىل صايف النقدية الناتجة من (املستخدمة يف) األنشطة
التشغيلية :
مكاسب إستثامرات مقتناة لغري أغراض املتاجرة ،صايف
مكاسب بيع ممتلكات و معدات ،صايف
استهالك و اطفاء
(عكس)  /مخصص انخفاض التمويل ،صايف
عكس مخصص انخفاض مرابحات بضائع
برنامج اسهم املوظفني

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 تستحق بعد تسعني يوما من تاريخ االقتناء
إستثامرات تستحق بعد تسعني يوما من تاريخ االقتناء
متويل
موجودات أخرى
صايف الزيادة(/النقص) يف املطلوبات التشغيلية :
أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى
ودائع العمالء
مطلوبات أخرى
صايف النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية

864,029

729,168

()38,814
()82
95,793
()7,518
15,086

()21,904
()4,452
88,524
175,287
()5,340
7,075

928,494

968,358

()582,141
()1,345,983
()399,139
()4,932,329
()52,538

()232,448
1,056,496
198,431
()5,335,034
()17,764

215,402
7,616,024
284,716
1,732,506

404,786
5,366,094
44,854
2,453,773

األنشطة االستثمارية :

رشاء إستثامرات مقتناة لغري أغراض املتاجرة
املحصل من بيع إستثامرات مقتناة لغري أغراض املتاجرة
رشاء ممتلكات ومعدات
املحصل من بيع ممتلكات ومعدات

صايف النقدية املستخدمة يف األنشطة االستثامرية
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()610,363
309,404
()132,325
449

()432,835

()468,774
340,761
()523,015
12,964

()638,064
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إيضاحات

2014

بآالف الرياالت السعودية

2013
بآالف الرياالت السعودية

األنشطة التمويلية:

()68,091

رشاء أسهم برنامج أسهم املوظفني

صايف النقدية املستخدمة يف األنشطة التمويلية
الزيادة يف النقدية وما يف حكمها
النقدية وما يف حكمها يف بداية السنة

النقدية وما يف حكمها يف نهاية السنة

الدخل املحصل من املوجودات اإلستثامرية و التمويلية
العائد املدفوع عىل الودائع واملطلوبات املالية
معلومات إضافية غري نقدية:
صايف التغري يف احتياطي القيمة العادلة و صايف املبالغ املحولة إىل قامئة الدخل املوحدة
إصدار أسهم مجانية
تسويات زكوية

()68,091

1,231,580
7,480,171

()12,290

()12,290

1,803,419
5,676,752

26

8,711,751

7,480,171

15

()20,560
-

28,272
1,000,000
22,152

1,058,539
37,868

987,493
36,837

تعترب اإليضاحات املرفقة من رقم  1اىل رقم  41جزءا ً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املوحدة.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 -1عـام

 -2أسس اإلعداد

أ .التأسيس والعمل

أ .بيان اإللتزام

تأســس بنــك البــاد («البنــك») كرشكــة مســاهمة ســعودية يف اململكــة العربيــة
الســعودية ،وتــم الرتخيــص بانشــائه مبوجــب املرســوم امللــي رقــم م 48/وتاريــخ 21
رمضــان  1425هـــ (املوافــق  4نوفمــر  ،)2004وفقـاً لقـرار مجلــس الــوزراء رقــم ()258
وتاريــخ  18رمضــان 1425هـــ (املوافــق  1نوفمــر .)2004
يعمــل البنــك مبوجــب الســجل التجــاري رقــم ( )1010208295بتاريــخ  10ربيــع
األول 1426هـــ (املوافــق  19ابريــل  )2005وعنــوان املركــز الرئيــي للبنــك هــو كــا
يــي:

تعــد القوائــم املاليــة املوحــدة وفق ـاً ملعايــر املحاســبة للمؤسســات املاليــة الصــادرة
عــن مؤسســة النقــد العــريب الســعودي واملعايــر الدوليــة الخاصــة بالتقاريــر املاليــة.
كــا يعــد البنــك قوامئــه املاليــة املوحــدة لتتــاىش مــع متطلبــات نظــام مراقبــة البنــوك
ونظــام الــركات يف اململكــة العربيــة الســعودية وعقــد تأســيس البنــك.

بنك البالد
ص .ب 140
الرياض 11411
المملكة العربية السعودية
تشــمل القوائــم املاليــة املوحــدة عــى القوائــم املاليــة للبنــك و رشكاتــه التابعــة
وهــي رشكــة البــاد لالســتثامر ورشكــة البــاد العقاريــة و يشــار إليهــم مجتمعــن بـــ
«املجموعــة» .الــركات التابعــة مملوكــة بنســبة  % 100للبنــك وتأسســتا يف اململكــة
العربيــة الســعودية.
تتمثــل أغــراض املجموعــة يف مزاولــة جميــع األعــال املرصفيــة والتمويليــة
واإلســتثامرية مــن خــال منتجــات وأدوات متنوعــة متوافقــة مــع الرشيعــة اإلســامية
والنظــام األســايس للبنــك واحــكام نظــام مراقبــة البنــوك .ويقــوم البنــك بتقديـــم هــذه
الخدمـــات مــن خــال  116فــرع بنــي ( 102 :2013فــرع بنــي) و 158مركــز رصافــة
وحــواالت ( 151 :2013مركــز رصافــة وحــواالت) يف اململكــة العربيــة الســعودية.
ب .الهيئة الشرعية
أنشــأ البنــك هيئــة رشعيــة («الهيئــة الرشعيــة») لضــان توافــق جميــع أعــال البنــك
مــع أحــكام أعتامدهــا و توجيهاتهــا.

ب .أسس القياس والعرض
تعــد القوائــم املاليــة املوحــدة وفقــاً ملبــدأ التكلفــة التاريخيــة بإســتثناء قيــاس
املوجــودات املاليــة املتاحــة للبيــع بالقيمــة العادلــة.
ج .العملة الوظيفية وعملة العرض
يتــم عــرض هــذه القوائــم املاليــة املوحــدة بالريــال الســعودي ،والــذي يعتــر العملــة
الرئيســية للمجموعــة .يتــم تقريــب البيانــات املاليــة املعروضــة ألقــرب ألــف ،مــامل
يذكــر خــاف ذلــك.
د .األحكام والتقديرات المحاسبية الهامة
ان اعــداد هــذه القوائــم املاليــة املوحــدة وفقــا للمعايــر الدوليــة الخاصــة بالتقاريــر
املاليــة يتطلــب اســتخدام بعــض التقدي ـرات واالفرتاضــات املحاســبية الهامــة والتــى
ميكــن ان تؤثــر عــى مبالــغ املوجــودات واملطلوبــات املســجلة .كــا ويتطلــب ذلــك ان
تقــوم اإلدارة باســتخدام تقديراتهــا حــول عمليــة تطبيــق السياســات املحاســبية للبنــك.
يتــم تقييــم هــذه التقدي ـرات واالفرتاضــات واألحــكام بصــورة مســتمرة ،اســتنادا اىل
الخ ـرات الســابقة وبعــض العوامــل االخــرى ،مبــا يف ذلــك الحصــول عــى استشــارت
مهنيــة وتوقعــات لالحــداث املســتقبلية والتــي يعتقــد انهــا معقولــة وفقــا للظــروف.
تتكــون البنــود الهامــة التــي تســتخدم فيهــا اإلدارة التقدي ـرات واالفرتاضــات او تلــك
التــي متــارس فيهــا االحــكام مــا يــي:

 -1انخفاض لخسائر التمويل:

يقــوم البنــك مبراجعــة محفظــة التمويــل بهــدف تقييــم االنخفــاض الخــاص و الجامعي
بشــكل دوري .وحتــى يتمكــن البنــك مــن تحديــد مــا إذا كان ينبغــي تســجيل خســائر
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االنخفــاض أم ال ،فــإن البنــك يســتخدم التقديـرات واألحــكام للتأكــد فيــا إذا كانــت  -3تصنيف االستثامرات املقتناة حتى تاريخ االستحقاق

هنالــك أيــة بيانــات قابلــة للمالحظــة تــدل عــى وجــود انخفــاض ميكــن قياســه يف يتبــع البنــك معيــار املحاســبة الــدويل رقــم ( )39يف تصنيــف املوجــودات املاليــة غــر
التدفقــات النقديــة التقديريــة املســتقبلية .وقــد يشــتمل الدليــل عــى بيانــات قابلــة املشــتقة ذات الدفعــات الثابتــة او القابلــة للتحديــد و التــي لهــا تاريــخ اســتحقاق
باملالحظــة تشــر إىل وجــود تغــر عكــي يف وضــع الســداد مــن قبــل مجموعــة مــن محــدد كموجــودات ماليــة مقتنــاة حتــى تاريــخ االســتحقاق .ولهــذا الغــرض ،يقــوم
املقرتضــن.
البنــك بتقييــم نيتــه ومقدرتــه عــى االحتفــاظ بهــذه االســتثامرات حتــى تاريــخ
عــى
املبنيــة
ات
ر
التقديــ
باســتخدام
اإلدارة
تقــوم
النقديــة،
التدفقــات
تقديــر
عنــد
االســتحقاق.
الخــرة الســابقة للتمويــل الــذي يتســم مبخاطــر ائتامنيــة مامثلــة و دليــل موضوعــي
عــى انخفــاض مامثــل ملــا هــو موجــود يف املحفظــة .تتــم مراجعــة
املنهجيــة  -4اإلنخفاض يف قيمة االسهم و الصكوك اإلستثامرية املتاحة للبيع
واالفرتاضــات املســتخدمة لتقييــم مبالــغ وتوقيــت التدفقــات النقديــة املســتقبلية
يقــوم البنــك بتقديــر االنخفــاض يف إســتثامرات األســهم والصكــوك االســتثامرية املتاحــة
بشــكل منتظــم لتقليــص أيــة اختالفــات بــن الخســائر املقــدرة والفعليــة.
للبيــع .ويتضمــن هــذا تحديــد اإلنخفــاض الجوهــري أوالدائــم يف القيمــة العادلــة
لالســتثامرات دون تكلفتهــا .يقــوم البنــك بتقييــم  ،مــن ضمــن العوامــل األخــرى،
 -2القيمة العادلة لألدوات املالية
تقــوم املجموعــة بقيــاس األدوات املاليــة بالقيمــة العادلــة بتاريــخ كل قامئــة مركــز التقلــب الطبيعــي يف اســعار االســتثامر عنــد عمــل هــذه التقدي ـرات .يحــدد البنــك
مــايل موحــد ،و كــا تــم االفصــاح عــن القيمــة العادلــة لــأدوات املاليــة املقتنــاه حتــى اإلنخفــاض عندمــا يكــون هنــاك دليـاً للرتاجــع امللحــوظ يف املــاءة االئتامنيــة للرشكــة
املســتثمر فيهــا أو يف أداء قطــاع األعــال ذو العالقــة أو يف تغــرات يف التقنيــة أو
تاريــخ االســتحقاق يف االيضــاح .6
القيمــة العادلــة هــي الســعر الــذي ســيتم اســتالمه عنــد بيــع موجــودات أو الــذي التدفقــات النقديــة التشــغيلية والتمويليــة.
يتــم دفعــه لتحويــل مطلوبــات مبوجــب معاملــة نظاميــة تتــم بــن متعامــي الســوق
يف تاريــخ القيــاس .إن قيــاس القيمــة العادلــة مبنــي عــى اف ـراض أن معاملــه بيــع  -5تحديد السيطرة عىل الرشكات املسثمر فيها
املوجــودات أو تحويــل مطلوبــات قــد متــت إمــا:
تخضــع مــؤرشات الســيطرة املذكــورة باالضــاح رقــم (3ب) الحــكام االدارة و التــي
•يف السوق الرئيسية للموجودات أواملطلوبات ،أو
ميكــن ان يكــون لهــا تأثــر هــام عــى حصــة املجموعــة يف ادوات التســنيد و الصناديــق
ـود
ـ
وج
ـدم
ـ
ع
ـال
ـ
ح
يف
ـات،
ـ
واملطلوب
•يف اكــر االســواق فائــدة و املتاحــة للموجــودات
االســتثامرية.
ســوق رئيسية.

صناديق اإلستثامر

يجب ان تكون السوق الرئيسية أو اكرث االسواق فائدة متاحة للمجموعة.
تقــاس القيمــة العادلــة للموجــودات أو املطلوبــات بنــاء عــى االفرتاضــات التــي
يســتخدمها املتعاملــون يف الســوق عنــد تســعري املوجــودات أواملطلوبــات وعــى
افــراض وبأنهــم يســعون لتحقيــق أفضــل منفعــة اقتصاديــة لهــم .
تســتخدم املجموعــة طــرق تســعري مناســبة وفقــا للظــروف والتــي تشــتمل بيانــات
كافيــة لقيــاس القيمــة العادلــة ،وذلــك بزيــادة اســتخدام املدخــات القابلــة للمالحظــة
وتقليــل املدخــات غــر القابلــة للمالحظــة.
تصنــف جميــع املوجــودات واملطلوبــات التــي تقــاس بالقيمــة العادلــة أو افصحــت
بالقوائــم املاليــة ضمــن التسلســل الهرمــي ادنــاه للقيمــة العادلــة  ،بنــاء عــى مدخــات مخصصات االلتزامات والرسوم
االدىن الهــام لقيــاس القيمــة العادلــة ككل :
تتعــرض املجموعــة ملتطلبــات قانونيــة ضدهــا ،خــال دورة أعاملهــا العاديــة ،وعنــد
عمــل املخصصــات ،قامــت االدارة باحتســاب االحتــاالت لنتائــج املطالبــات .إن
 املســتوى األول  -األســعار املتداولــة يف االســواق املالية النشــطة لنفــس املوجودات توقيــت تســوية املطالبــات القانونيــة غــر مؤكــد ,وكذلــك املبلــغ املحتمــل للتدفــقواملطلوبــات (بــدون تعديل).
النقــدي الــذي ميكــن أن ينتــج عنــه منفعــه اقتصاديــة .ان التوقيــت و التكلفــة تعتمــد
ـاس
ـ
لقي
ـة
ـ
الهام
–
االدىن
ـتوى
ـ
املس
ـات
ـ
مدخ
ـر
ـ
تعت
ـم
ـ
تقيي
 املســتوى الثــاين  -طــرقيف النهايــة عــى االج ـراءات القانونيــة املتبعــة وفقــا للقانــون.
القيمــة العادلــة  -قابلــة للمالحظــة بصــورة مبــارشة أوغــر مبــارشة.
 املســتوى الثالــث  -طــرق تقييــم تعتــر مدخــات املســتوى االدىن – الهامــةلقيــاس القيمــة العادلــة –غــر قابلــة للمالحظــة.
تعمــل املجموعــة كمديــر للعديــد مــن صناديــق اإلســتثامر .إن تحديــد امكانيــة
مامرســة املجموعــة ســيطرة عــى صنــدوق اســتثامري يتــم عــادة بالرتكيــز عــى تقييــم
اجــايل املصالــح االقتصاديــة للمجموعــة يف الصنــدوق (و التــي تتكــون مــن أي عمولــة
مســجلة و اتعــاب إدارة متوقعــة) و حقــوق املســتثمرين يف إقالــة مديــر الصنــدوق.
و نتيجــة لذلــك  ،فــإن املجموعــة تعمــل كوكيــل للمســتثمرين يف جميــع الحــاالت
وبالتــايل مل يتــم توحيــد هــذه الصناديــق.
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 -3ملخص ألهم السياسات المحاسبية
إن السياسات املحاسبية املتبعة يف إعدااد القوائم املالية املوحدة موضحة أدناه:
أ .التغيرات في السياسات المحاسبية

•تعديــل عــى معيــار املحاســبة الــدويل رقــم ( )39والــذي يطبــق اعتبــارا ً مــن
 1ينايــر  ،2014والــذي قــدم إســتثناءا ً محــدودا ً لتطبيــق معيــار املحاســبة
الــدويل رقــم ( )39والــذي يعفــى مــن محاســبة تغطيــة املخاطــر الحاليــة
وذلــك عندمــا ال يتوقــع بــأن تفــي مســتندات تغطيــة املخاطــر األصليــة
مبعايــر محــددة.
•اصــدر مجلــس معايــر املحاســبة الدوليــة تفســر  21مــن الجبايــات والــذي
يطبــق اعتبــارا ً مــن  1ينايــر  .2014هــذا التفســر يحــدد الرضيبــة التــي دفعــت
إىل الحكومــة حيــث املنشــأء التــي تتلقــى أي بضائــع أو خدمــات محــددة ويوفــر
توجيهــات محاســبية تتعلــق الجبايــات وفقــا ملتطلبــات معيــار املحاســبة الــدويل
رقــم .37

تتوافــق السياســات املحاســبية املتبعــة يف إعــداد هــذة القوائــم املاليــة املوحــدة مــع
تلــك السياســات املحاســبية املتبعــة يف إعــداد القوائــم املاليــة الســنوية املوحــدة
للســنة املنتهيــة يف  31ديســمرب  2013فيــا عــدا اتبــاع املعايــر الجديــدة والتعديــات
عــى املعايــر الحاليــة املوضحــة ادنــاه والتــي ليــس لهــا أثــر هــام عــى القوائــم املاليــة
املوحــدة للمجموعــة للفــرة الحاليــة أو الفــرة الســابقة  ،و يتوقــع أن يكــون لهــا أثــر
غــر هــام عــى الف ـرات املســتقبلية:
ب .أسس إعداد القوائم المالية الموحدة
التعديالت على المعايير القائمة.
•تعديــات عــى املعايــر الخاصــة بالتقاريــر املاليــة رقــم ( )12و ( )10ومعيــار
املحاســبة الــدويل رقــم ( )27والــذي يعفــي مــن توحيــد الصناديــق االســتثامرية
اعتبــارا ً مــن  1ينايــر  .2014ينــص هــذا االعفــاء االلزامــي عــى أنــه يتعــن عــى
املنشــأة االســتثامرية املؤهلــة ,املحاســبة عــن االســتثامرات يف املنشــآت املســيطر
عليهــا وكذلــك االســتثامرات يف الــركات الزميلــة واملشــاريع املشــركة بالقيمــة
العادلــة مــن خــال الربــح أو الخســارة رشيطــة الوفــاء ببعــض الــروط وبإســتثناء
الــركات التابعــة التــي تعتــر إمتــدادا ً للنشــاطات االســتثامرية للمنشــأة
االســتثامرية.
•تعديــل عــى معيــار املحاســبة الــدويل رقــم ( )32والــذي يطبــق اعتبــارا ً مــن
 1ينايــر  .2014ينــص املعيــار عــى (أ) أنــه يوجــد للمنشــأة حالي ـاً حــق نظامــي
ملــزم للمقاصــة إذا كان ذلــك الحــق ال يتوقــف عــى حــدث مســتقبيل وملــزم
خــال دورة األعــال العاديــة ،ويف حالــة تعــر أو إفــاس املنشــاة وكافــة األطـراف
األخــرى ،و (ب) أن إجــايل التســوية يعــادل صــايف التســوية وذلــك فقــط إذا كان
إلجــايل آليــة التســوية خصائــص يتــم مبوجبهــا حــذف أو ينتــج عنهــا مخاطــر
إئتــان وســيولة غــر هامــة ويتــم مبوجبهــا معالجــة الذمــم املدينــة والدائنــة يف
عمليــة أو دورة تســوية واحــدة.
•تعديــات عــى معيــار املحاســبة الــدويل رقــم ( )36والــذي يطبــق بأثــر رجعــي
اعتبــارا ً مــن  1ينايــر  .2014تتنــاول هــذه التعديــات االفصــاح عــن املعلومــات
املتعلقــة بالقيمــة القابلــة لإلســرداد للموجــودات املنخفضــة القيمــة مبوجــب
هــذه التعديــات ،وأنــه يحــق االفصــاح عــن القيمــة القابلــة لإلســرداد لــكل
وحــدة مولــده للنقديــة خصصــت إليهــا الشــهرة أو املوجــودات غــر امللموســة
التــي ليــس لهــا عمــر محــدد وذلــك فقــط عنــد إثبــات خســارة االنخفــاض أو
عكــس قيدهــا.
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تشــتمل هــذة القوائــم املاليــة املوحــدة عــى القوائــم املاليــة للبنــك والــركات
التابعــة .ويتــم إعــداد القوائــم املاليــة للــركات التابعــة لنفــس الســنة املاليــة للبنــك.
الــركات التابعــة هــي املنشــآت التــي تســيطرعليها املجموعــة .تســيطر املجموعــة
عــى منشــأة مــا عندمــا تتعــرض بشــأنها ولديهــا حقــوق يف الحصــول عــى عوائــد
مختلفــة مــن عالقتهــا بالرشكــة املســتثمرة فيهــا ولديهــا املقــدرة عــى التأثــر عــى
العائــدات مــن خــال مامرســة ســلطاتها عــى الرشكــة املســتثمرة فيهــا .توحــد القوائــم
املاليــة للــركات التابعــة يف القوائــم املاليــة املوحــدة اعتبــارا مــن تاريــخ انتقــال
الســيطرة عــى تلــك الــركات ويتــم الوقــف عــن التوحيــد اعتبــارا مــن تاريــخ انتهــاء
هــذه الســيطرة.
ميتلــك البنــك كامــل الحصــص يف رشكــه البــاد لالســتثامر ورشكــه البــاد العقاريــة
وتأسســتا يف اململكــة العربيــة الســعودية.
تــم اعــداد هــذه القوائــم املاليــة املوحــدة باســتخدام سياســات محاســبية مامثلــة
وطــرق تقييــم للمعامــات واألحــداث االخــرى وفــق ظــروف مامثلــة.
تســيطر املجموعــة عــى الرشكــة املســتثمر فيهــا بشــكل أســايس فقــط عندمــا يتوفــر
لــدى املجموعــة:
1.1مامرســة الســلطة عــى الرشكــة املســتثمر فيهــا (توفــر الحــق الــذي مينــح
املجموعــة املقــدرة عــى توجيــه األنشــطة ذات العالقــة للرشكــة املســتثمر فيهــا).
2.2التعــرض والحــق يف الحصــول عــى عوائــد مختلفــة مــن خــال عالقتهــا بالرشكــة
املســتثمر فيهــا.
3.3املقدرة عىل التأثري عىل عائدات الرشكة املستثمر فيها.
عندمــا ال متتلــك املجموعــة حقــوق األكرثيــة يف الــركات املســتثمر فيهــا والتــي يحــق
لهــا التصويــت عليــه ،تأخــذ املجموعــة بعــن االعتبــار جميــع الحقائــق والظــروف ذات
العالقــة لتحديــد فيــا اذا كانــت متــارس ســلطتها عــى الرشكــة املســتثمر فيهــا والتــي
تشمل :

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
1.1الرتتيبات التعاقدية مع أصحاب حقوق التصويت اآلخرين.
ح .األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية االخرى
2.2الحقوق الناشئة عن الرتتيبات التعاقدية األخرى.
3.3حقــوق التصويــت وحقــوق التصويــت املحتملــة املمنوحــة مــن قبــل حقــوق
يتــم قيــاس األرصــدة لــدى البنــوك و املؤسســات املاليــة االخــرى بالقيمــة العادلــة
امللكيــة مثــل األســهم.
يتــم إســتبعاد األرصــدة املتداخلــة بــن رشكات املجموعــة  ،وأي دخــل أو مــروف مبدئيــا وبعــد ذلــك تقــاس حتــى تاريــخ االســتحقاق.
ينشــأ مــن املعامــات املتداخلــة عنــد إعــداد القوائــم املاليــة املوحــدة .يتــم اســتبعاد
الخســائر غــر املحققــة بنفــس الطريقــة التــي يتــم فيهــا اســتبعاد االربــاح الغــر خ .االستثمارات
املحققــة اىل الحــد الــذي ال يكــون فيــه دليــل عــى االنخفــاض يف القيمــة.
يقوم البنك بتصنيف االستثامرات كام ييل:
بعــد االثبــات االويل لهــا  ،ال يســمح عــادة بالتحويــل الالحــق بــن مختلــف أصنــاف
ت .المحاسبة في تاريخ التداول
االســتثامر والتمويــل ،وتحــدد قيمــة كل فئــة مــن االســتثامرت بنهايــة الفــرة املاليــة
يتــم مبدئيــا إثبــات و التوقــف عــن إثبــات كافــة العمليــات االعتياديــة املتعلقــة الالحقــة عــى األســاس املوضــح يف الفق ـرات التاليــة:
بـراء وبيــع املوجــودات املاليــة بتاريــخ التــداول ،أي التاريــخ الــذي يصبــح فيــه البنــك
طــرف يف األحــكام التعاقديــة لــأداة  .تتطلــب العمليــات االعتياديــة املتعلقــة ب ـراء اإلستثامرات املتاحة للبيع
وبيــع املوجــودات املاليــة أن يتــم تســليم تلــك املوجــودات خــال فــرة زمنيــة تنــص االســتثامرات املتاحــة للبيــع هــي اســتثامرات يف اســهم و صكــوك غــر مشــتقة مل
تصنــف كـــ (أ) متويــل (ب) اســتثامرات مقتنــاه حتــى تاريــخ االســتحقاق.
عليهــا األنظمــة أو العــرف الســائد يف الســوق.
يتــم إثبــات االســتثامرات املتاحــة للبيــع مبدئيــا بقيمتهــا العادلــة باإلضافــة إىل تكاليــف
يتــم اثبــات جميــع املوجــودات و املطلوبــات املاليــة االخــرى بتاريــخ التــداول ،أي اإلقتنــاء لتلــك االســتثامرات ومــن ثــم يتــم قياســها بالقيمــة العادلــة.
التاريــخ و الــذي يصبــح فيــه البنــك طرف ـاً يف األحــكام التعاقديــة لــأداة.
بالنســبة لــأوراق املاليــة التــي يتــم تداولهــا يف األســواق املاليــة النظاميــة ،تحــدد

القيمــة العادلــة عــى أســاس اســعار الطلــب املعلنــة و املتداولــة بالســوق عنــد
ث .العمالت األجنبية
إغــاق الســوق يف تاريــخ قامئــة املركــز املــايل املوحــدة .يتــم تحديــد القيمــة العادلــة
للموجــودات املــدارة واالســتثامرات يف الصناديــق االســتثامرية بالرجــوع إىل صــايف
تحــول املعامــات التــي تتــم بالعمــات األجنبيــة اىل الريال الســعودي بأســعار التحويل قيمــة املوجــودات املعلــن.
الســائدة بتاريــخ إجـراء تلــك املعامــات .كــا تحــول أرصــدة املوجــودات واملطلوبــات أمــا بالنســبة لــأوراق املاليــة التــي ال يتوفــر لهــا أســعار ســوقية متداولــة ،يتــم إجـراء
النقديــة املســجلة بالعمــات األجنبيــة يف نهايــة الســنة اىل الريــال الســعودي بأســعار تقديــر مناســب للقيمــة العادلــة عــى أســاس القيمــة الســوقية الحاليــة لــأدوات
األخــرى املشــابهة لهــا تقريبــاً ،أو عــى أســاس التدفقــات النقديــة املتوقعــة لهــذه
التحويــل الســائدة بتاريــخ اعــداد القوائــم املاليــة املوحــدة.
تقيــد املكاســب و الخســائر املحققــة وغــر املحققــة عــن عمليــات التحويــل يف قامئــة االســتثامرات .ويف حــال عــدم تحديــد القيــم العادلــة مــن أســواق نشــطة  ،يتــم
تحديدهــا باســتخدام طــرق تقويــم مختلفــة و تتضمــن اســتخدام طــرق رياضيــة .ان
الدخــل املوحــدة.
املدخــل لهــذه الطــرق يتــم مــن خــال األســواق التــي ميكــن مالحظتهــا إذا كان ممكنـاً،
ولكــن اذا كان ذلــك غــر ممكــن /غــر مجــدي ،فانــه يتــم إجــراء تقديــر مناســب
ج .مقاصة االدوات المالية
لتحديــد القيــم العادلــة.

تتــم مقاصــة املوجــودات واملطلوبــات املاليــة ويــدرج الصــايف يف قامئــة املركــز املــايل االستثامرات املقتناة حتى تاريخ االستحقاق

املوحــدة عنــد وجــود حــق نظامــي ملــزم وعندمــا يكــون لــدى املجموعــة نيــة لتســوية
املوجــودات مــع املطلوبــات عــى أســاس الصــايف ،أو بيــع املوجــودات وتســديد
املطلوبــات يف آن واحــد.
ال يتــم اجـراء مقاصــة اإليـرادات واملرصوفــات يف قامئــة الدخــل املوحــدة مــامل يطلــب
أو يســمح بــه أي معيــار محاســبي أو التفســرات وكــا هــو مبــن يف السياســات
املحاســبية للمجموعــة.

االســتثامرات املقتنــاة حتــى تاريــخ االســتحقاق هــي موجــودات ماليــة غــر مشــتقة
ذات دفعــات ثابتــة محــددة ولهــا تواريــخ إســتحقاق محــددة ولــدى إدارة البنــك النية
والقــدرة عــى االحتفــاظ بهــا حتــى تاريــخ االســتحقاق.
يتــم مبدئي ـاَ اثبــات اإلســتثامرات املقتنــاة حتــى تاريــخ االســتحقاق بالقيمــة العادلــة،
متضمنــة مصاريــف اإلقتنــاء املرتبطــة باإلســتثامر ،و يتــم قياســها الحقـاً حتــى تاريــخ
االســتحقاق ناقصــا أي مبالــغ مشــطوبة ومخصــص االنخفــاض يف القيمــة.
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د .التمويل
يتــم إثبــات التمويــل الــذي يتكــون مــن البيــع باآلجــل والبيــع بالتقســيط واملشــاركة
واإلجــارة والتــي أصدرهــا البنــك بالقيمــة العادلــة متضمنــة مصاريــف اإلقتنــاء وتقــاس
الحقـاً بالتكلفــة ناقصــا أي مبالــغ مشــطوبة ومخصــص االنخفــاض يف القيمــة ،إن وجــد.
يتــم اثبــات التمويــل عندمــا يتــم دفــع النقــد إىل املقرتضــن ويتــم التوقــف عــن اثباتــه
عندمــا يقــوم العمــاء بســداد التزاماتهــم أو عندمــا يتــم بيــع التمويــل أو شــطبه أو عنــد
تحويــل كافــة منافــع ومخاطــر امللكيــة.
 البيــع اآلجــل والبيــع بالتقســيط :ميثــل عقــد متويــي مبنــي عــى املرابحــة والــذييقــوم البنــك مــن خاللــه بـراء بضاعــة أو أصــل ثــم بيعــه للعميــل بنــا ًء عــى وعــد منــه
بال ـراء .يتكــون ســعر البيــع مــن التكلفــة زائــدا ً هامــش ربــح متفــق عليــه .إن البيــع
اآلجــل هــو منتــج مخصــص لتمويــل الــركات بينــا منتــج البيــع بالتقســيط مخصــص
لتمويــل األف ـراد.
 إجــارة منتهيــة بالتمليــك :هــو اتفــاق يكــون البنــك فيــه مؤجــرا ً ،يقــوم بــراء أوإنشــاء األصــل املؤجــر طبقــا لطلــب ومواصفــات العميــل (املســتأجر) بنــا ًء عــى وعــد
منــه باســتئجار األصــل بايجــار و ملــدة معينــة متفــق عليهــا .وميكــن إنهــاء عقــد اإلجــارة
بتحويل ملكية األصل املستأجر إىل املستأجر بعد إنقضاء فرتة التأجري.
 املشــاركة :هــو اتفــاق بــن البنــك والعميــل للمشــاركة بانشــاء اســتثامر معــن أو متلــكعقــار معــن ينتهــي بامتــاك العميــل لكامــل االســتثامر أوالعقــار ،ويتــم توزيــع الربــح أو
الخســارة حســب بنــود االتفــاق.
ذ .انخفاض قيمة الموجودات المالية
املوجودات املالية املقتناة حتى تاريخ االستحقاق
يتــم بتاريــخ إعــداد القوائــم املاليــة املوحــدة اجـراء تقييــم لتحديــد مــا إذا كان هنــاك
دليــل موضوعــي عــى انخفــاض قيمــة أي مــن املوجــودات املاليــة أو مجموعــة مــن
املوجــودات املاليــة كــا يف تاريــخ إعــداد القوائــم املاليــة .يف حالــة وجــود مثــل هــذا
الدليــل ،فإنــه يتــم احتســاب الفــرق بــن القيمــة الدفرتيــة للموجــودات والقيمــة
الحاليــة للتدفقــات النقديــة املســتقبلية املتوقعــة ويتــم إثبــات أيــة خســائر انخفــاض
نتيجــة التغــر يف القيمــة الدفرتيــة للموجــودات .يتــم تعديــل القيمــة الدفرتيــة
للموجــودات املاليــة املقتنــاة حتــى تاريــخ االســتحقاق ســواء مبــارشة أو مــن خــال
اســتخدام حســاب املخصــص ،ويتــم إدراج مبلــغ التســوية يف قامئــة الدخــل املوحــدة.
يتــم تقييــم املخصصــات الخاصــة بشــكل منفــرد ،كــا يتطلــب أن تقــوم اإلدارة باتخــاذ
األحــكام عنــد تقديــر حجــم وتوقيــت التدفقــات النقديــة املســتقبلية عنــد تحديــد
املخصــص املطلــوب .تعتمــد تلــك التقدي ـرات عــى افرتاضــات تتعلــق بعــدة عوامــل
تتضمــن اســتخدام أحــكام وتقديـرات مختلفــة ،وقــد تختلــف النتائــج الفعليــة والتــي
قــد يرتتــب عليهــا تغي ـرات مســتقبلية عــى تلــك املخصصــات.
تتضمــن املعايــر التــي يســتخدمها البنــك يف تحديــد مــا إذا كان هنــاك دليــل موضوعي
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عــى وقــوع خســائر اإلنخفاض مــن اآليت:
 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.عندمــا يعتــر التمويــل غــر قابــل للتحصيــل  ،فإنــه يتــم شــطبه مــن مخصــص
اإلنخفــاض يف القيمــة  .يشــطب هــذا التمويــل بعــد إمتــام كافــة اإلجـراءات الرضوريــة
وتحديــد مبلــغ الخســارة.
وإذا ماحــدث الحقــاً انخفــاض يف مبلــغ خســائر االنخفــاض وان هــذا االنخفــاض
يتعلــق بصــورة موضوعيــة بوقــوع حــدث بعــد إثبــات االنخفــاض (مثــل تحســن درجــة
التصنيــف اإلئتــاين للعميــل)  ،يتــم عكــس خســارة اإلنخفــاض التــي تــم إثباتهــا ســابقا
وذلــك بتعديــل مبلــغ املخصــص .يتــم إثبــات عكــس القيــد يف قامئــة الدخــل املوحــدة
ضمــن خســائر االنخفــاض .اليتــم شــطب املوجــودات املاليــة إال بعــد اســتنفاذ كافــة
وســائل التحصيــل املمكنــة.
إضافــة إىل املخصصــات الخاصــة أعــاة يقــوم البنــك بتجنيــب مخصــص جامعــي لقــاء
اإلنخفــاض عــى أســاس املحفظــة ويتــم تكوينــه لقــاء الخســائر يف حالــة وجــود دليــل
موضوعــي عــى وجــود خســائر غــر محــددة بتاريــخ إعــداد القوائــم املاليــة املوحــدة.
يقــدر مبلــغ املخصــص عــى أســاس حــاالت اإلخفــاق الســابقة لألطــراف األخــرى
والتصنيــف اإلئتــاين لهــا بعــد األخــذ بعــن اإلعتبــار الظــروف اإلقتصاديــة الســائدة.
استثامرات متاحة للبيع
بالنســبة الدوات الديــن  /الصكــوك املدرجــة كاســتثامرات متاحــة للبيــع ،يقــوم البنــك
بشــكل منفــرد بتحديــد امكانيــة وجــود انخفــاض يف القيمــة باســتخدام نفــس املعايــر
للموجــودات املاليــة املقتنــات بالتكلفــة املطفــأه .اال أنــه يتــم اثبــات مبلــغ االنخفــاض
يف القيمــة والتــي متثــل الخســائر املرتاكمــة ويتــم قياســها بالفــرق بــن التكلفــة املطفــأه
والقيمــة العادلــة الحاليــة ،ناقصــا أي مخصــص انخفــاض يف القيمــة ومعــرف بهــا
مســبقا يف قامئــة الدخــل املوحــده.
واذا ماحــدث الحقــا أن القيمــة العادلــة ألدوات الديــن قــد ارتفعــت وأن هــذا االرتفــاع
يتعلــق بصــوره موضوعيــة بوقــوع حــدث بعــد اثبــات االنخفاض،يتــم عكــس خســائر
االنخفــاض مــن خــال قامئــة الدخــل املوحــدة.
أمــا بالنســبة لالســتثامرات يف األســهم املقتنــاة كمتاحــة للبيــع ،فــإن اإلنخفــاض
الجوهــري أو الدائــم يف القيمــة العادلــة بأقــل مــن تكلفتهــا ميثــل دلي ـاً موضوعي ـاً
عــى اإلنخفــاض .ال ميكــن عكــس خســائر اإلنخفــاض مــن خــال قامئــة الدخــل املوحدة
طاملــا اســتمر إثبــات املوجــودات  ،أي ان أيــة زيــادة يف القيمــة العادلــة بعــد تســجيل
اإلنخفــاض ميكــن اإلعـراف بــه فقــط ضمــن حقــوق املســاهمني .وعنــد التوقــف عــن
إثباتهــا  ،يتــم إدراج ايــة مكاســب او خســائر مرتاكمــة ومعــرف بهــا مســبقاً يف حقــوق
املساهمني يف قامئة الدخل املوحدة.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
ر .إثبات اإليرادات

 -1الدخل والعائد عىل املوجودات و املطلوبات املالية

 -5مكاسب (خسائر) االستثامرات املقتناه لغري اغراض املتاجرة

يتــم اثبــات املكاسب/الخســائر الغــر محققــة املتعلقــة بالتغــرات يف يف قيمــة
الدخــل الشــامل .وعنــد التوقــف عــن اثباتهــا أو انخفــاض قيمتهــا  ،يعــاد تدويــر
املكاسب/الخســائر املرتاكمــة املثبتــة ســابقا ضمــن قامئــة الدخــل الشــامل يف قامئــة
الدخــل املوحــدة.

يتــم إثبــات الدخــل مــن املوجــودات االســتثامرية والتمويليــة يف قامئــة الدخــل املوحدة
باســتخدام طريقــة العائــد الفعــي عــى األرصــدة القامئــة عــى مــدى فــرة العقد.
ان احتســاب معــدل العائــد الفعــي يأخــذ بعــن االعتبــار جميــع الرتتيبــات التعاقديــة
لــأداة الحاليــة والتــي تتضمــن األتعــاب ،وتكاليــف املعامــات ،والخصومــات التــي ز .التوقف عن اثبات االدوات المالية
تعتــر جــزءا ال يتجــزأ مــن معــدل العائــد الفعــي وال تتضمــن خســائر التمويــل
املســتقبلية .إن تكاليــف العمليــات هــي التكاليــف العرضيــة والتــي ترتبــط مبــارشة يتــم التوقــف عــن اثبــات املوجــودات املاليــة ( أو جــزء منهــا  ،أو جــزء مــن مجموعــة
موجــودات ماليــة متشــابهة) عنــد انتهــاء الحقــوق التعاقديــة الســتالم التدفقــات املالية
باالســتحواذ عــى املوجــودات املاليــة.
الخاصــة بهــذه املوجــودات او عنــد نقــل املوجــودات وان النقــل مؤهــل للتوقــف عــن
االثبات.
 -2دخل االتعاب و العموالت
تــم ادراج دخــل األتعــاب والعمــوالت التــي تعتــر جــزء ال يتجــزأ مــن احتســاب العائــد ويف الحــاالت التــي تظهــر فيهــا دالالت عــى أن البنــك نقل ملكيــة أصل مايل ،يتــم الغاء
االعـراف عنــد قيــام البنــك بنقــل جميــع املخاطــر واملنافــع املصاحبــة مللكيــة االصــل
الفعــي ضمــن املوجــودات املعنية.
يتــم إثبــات دخــل األتعــاب والعمــوالت التــي ال تعتــر جــزء ال يتجــزأ مــن احتســاب بشــكل جوهــري .ويف الحــاالت التــي مل يتــم فيهــا نقــل او االبقــاء عــى جميــع املخاطــر
العائــد الفعــي عــى املوجــودات و املطلوبــات املاليــة عنــد تقديــم الخدمــات املعنيــة و املنافــع املصاحبــة مللكيــة األصــل بشــكل جوهــري ،يتــم الغــاء االع ـراف فقــط يف
حالــة تخــي البنــك عــن الســيطرة عــى األصــل .يقــوم البنــك بتســجيل املوجــودات أو
كــا يــي :
•يتــم إثبــات أتعــاب إدارة املحافــظ وأتعــاب االستشــارات اإلداريــة والخدمــات املطلوبــات بشــكل منفصــل يف حالــة الحصــول عــى الحقــوق أواالحتفــاظ بااللتزامــات
وفقــا لعقــود الخدمــات ذات العالقــة وذلــك يف العــادة عــى أســاس زمنــي نســبي .الناتجــة عــن هــذه العمليــات.
•يتــم إثبــات األتعــاب املســتلمة عــن إدارة املوجــودات ،إدارة الــروات ،و التخطيــط يتــم التوقــف عــن اثبــات املطلوبــات املاليــة (أو جــزء منهــا) وذلــك فقــط عنــد
املــايل و خدمــات الحفــظ وغريهــا مــن الخدمــات املامثلــة التــي تقــدم خــال اســتنفاذها ،أي عندمــا يتــم تنفيــذ االلتزامــات املحــددة يف العقــد أو الغاءهــا او انتهــاء
مدتهــا.
مــدة زمنيــة عــى مــدى الفــرة التــي يتــم فيهــا تقديــم الخدمــات.
•يتــم اثبــات االتعــاب املرتبطــة بــاالداء او مكونــات االتعــاب عنــد الوفــاء مبعايــر
االداء.
•يتــم تأجيــل اثبــات أتعــاب االلتـزام ملنــح التمويــل التــي يحتمــل عــدم ســحبها و
كذلــك اتعــاب االئتــان االخــرى (مبــا فيهــا التكاليــف العرضيــة) ,واثباتهــا كتســوية
للعائــد الفعــي عــى التمويــل .ويف الحــاالت التــي ال يتوقــع فيهــا اســتخدام
التمويــل ،يتــم اثبــات اتعــاب االلت ـزام ملنــح التمويــل بطريقــة القســط الثابــت
عــى مــدى فــرة االلت ـزام.

س .الزكاة وضريبة االستقطاع

مبوجــب أنظمــة الــزكاة ورضيبــة الدخــل باململكــة العربيــة الســعودية فــان الــزكاة
هــي التـزام عــى املســاهمني الســعوديني .يتــم احتســاب الــزكاة عــى حصة املســاهمني
الســعوديني يف حقــوق امللكيــة أو صــايف الدخــل باســتخدام االســس املوضحــة مبوجــب
انظمــة الــزكاة.
ال يتــم تحميــل الــزكاة عــى قامئــة الدخــل املوحــدة للبنــك حيــث أنهــا تســتقطع مــن
األربــاح املوزعــة عــى املســاهمني الســعوديني.
 -3أرباح (خسائر) تحويل العمالت االجنبية
تخصــم رضائــب االســتقطاع مــن الدفعــات للمورديــن غــر املقيمــن مقابــل الخدمــات
يتــم اثبــات اربــاح (خســائر) تحويــل العمــات االجنبيــة طبقــا ملــا تــم ايضاحــة يف
املقدمــة والبضاعــة املش ـراة وفقــا لالنظمــة الرضيبيــة املطبقــة يف اململكــة العربيــة
السياســة املحاســبية املتعلقــة بتحويــل العمــات االجنبيــة اعــاه.
الســعودية وتدفــع مبــارشة ملصلحــة الــزكاة والدخــل شــهرياً.

 -4توزيعات االرباح

يتم إثبات توزيعات األرباح من إستثامرات األسهم عند اإلقرار بأحقية إستالمها.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
ش .الضمانات المالية

 -2عندما يكون البنك هو املؤجر

عنــد تحويــل املوجــودات مبوجــب عقــد اجــارة منتهيــة بالتمليــك ،يتــم اثبــات القيمــة
الحاليــة لدفعــات االيجــار كذمــم مدينــه ويتــم االفصــاح عنهــا ضمــن «التمويــل» .يتــم
اثبــات الفــرق بــن اجــايل الذمــم املدينــه و القيمــة الحاليــة للذمــم املدينــة كعائــد
غــر مكتســب .يتــم اثبــات دخــل االجــار عــى مــدى فــره عقــد االيجــار باســتخدام
طريقــة صــايف االســتثامر و التــي تظهــر معــدل عائــد دوري ثابــت.
تــدرج املوجــودات الخاضعــة لعقــود االيجــارات التشــغيلية يف القوائــم املاليــة املوحــدة
«كممتلــكات و معــدات» .يتــم اثبــات الدخــل مــن االيجــارات التشــغيلية بطريقــة
القســط الثابــت ( او أســاس مالئــم ) عــى مــدى فــرة االيجــار.

يقــوم البنــك ،خــال دورة األعــال االعتياديــة ،بتقديــم ضامنــات ماليــة تشــمل عــى
اعتــادات مســتنديه وضامنــات وقبــوالت .يتــم يف األصــل إثبــات الضامنــات املاليــة
ضمــن املطلوبــات األخــرى يف القوائــم املاليــة املوحــدة بالقيمــة العادلــة والتــي
متثــل قيمــة العــاوة املســتلمة .وبعــد اإلثبــات األويل ،يتــم قيــاس التزامــات البنــك
تجــاه كل ضــان بالعــاوة املطفــأة ،أو أفضــل تقديــر للمصاريــف الالزمــة لســداد أي
ضــان مــايل ،ناتجــة عــن الضامنــات أيهــا أعــى .يتــم اثبــات الزيــادة يف االلتزامــات
املتعلقــة بالضامنــات املاليــة يف قامئــة الدخــل املوحــدة ضمــن «مخصــص انخفــاض
خســائر التمويــل ،صايف».يتــم إثبــات العــاوة املســتلمة يف قامئــة الدخــل املوحــدة
ضمــن «دخــل االتعــاب والعمــوالت ،صــايف» بطريقــه القســط الثابــت عــى مــدى فــرة ط .النقدية وما في حكمها
الضــان.
ألغ ـراض إعــداد قامئــة التدفقــات النقديــة املوحــدة ،تعــرف النقديــة ومــا يف حكمهــا
بأنهــا تلــك املبالــغ املدرجــة يف النقــد واألرصــدة لــدى مؤسســة النقــد العــريب
ص .المخصصات
الســعودي ،باســتثناء الوديعــة النظاميــة .كــا تشــتمل عــى األرصــدة لــدى البنــوك
واملؤسســات املاليــة األخــرى التــي تســتحق خــال ثالثــة أشــهر او اقــل مــن تاريــخ
يتــم إثبــات املخصصــات عندمــا يكــون لــدى البنــك التـزام حــايل أو متوقــع ناتــج عــن
االقتنــاء و التــي ال تخضــع لتغــرات هامــة يف قيمتهــا العادلــة .
أحــداث ســابقة وانــه مــن املحتمــل ســداد هــذا االلتـزام وميكــن تقديــر هــذا االلتـزام
بشــكل موثــوق بــه .يتــم مراجعــه املخصصــات بتاريــخ كل قامئــة مركــز مــايل موحــد و
ظ .الممتلكات والمعدات
يتــم تعديلهــا لتعكــس افضــل تقديــر قائــم.
ض .محاسبة عقود اإليجار

 -1عندما يكون البنك هو املستأجر

تصنــف عقــود االيجــار والتــي مل تحــول اىل البنــك كافــة مخاطــر و منافــع امللكيــة
االصــل بشــكل كامــل ضمــن عقــود اإليجــارات التشــغيلية  .و نتيجــة لذلــك .تعتــر
كافــة عقــود االيجــار التــي يربمهــا البنــك عقــود ايجــارات تشــغيلية .تحمــل الدفعــات
مبوجــب عقــود االيجــارات التشــغيلية عــى قامئــة الدخــل املوحــدة بطريقــه القســط
الثابــت عــى مــدى فــرة االيجــار.
ويف حالــة انتهــاء أو إلغــاء عقــد االيجــار قبــل انتهــاء مدتــه ،تــدرج ايــة غرامــات
(بالصــايف بعــد خصــم دخــل اإليجــار املتوقــع ،إن وجــد) يجــب دفعهــا للمؤجــر
كمــروف خــال الفــرة التــي يتــم فيهــا انهــاء العقــد.
تقــوم املجموعــة بتقييــم الرتتيبــات غــر املتعلقــة بااليجــارات مثــل عقــود االســتعانة
مبصــادر خارجيــة وغريهــا لتحديــد إن كانــت تحتــوي عــى عنــر ايجــار يك يتــم
احتســابه بصــورة مســتقلة.
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تقيــد املمتلــكات واملعــدات بالتكلفــة ويتــم إظهارهــا بالصــايف بعــد خصــم االســتهالك
واإلطفــاء املرتاكــم .يجــري إســتهالك أو إطفــاء تكلفــة املمتلــكات واملعــدات بطريقــة
القســط الثابــت عــى مــدى األعــار اإلنتاجيــة املقــدرة للموجــودات كــا يــي:
 33سنة
املباين
تحسينات املباين املستأجرة فرتة اإليجار او العمر االنتاجي ( 10سنوات)  ,أيهام
أقرص
املعدات واألثاث والسيارات  4إىل  6سنوات
 5سنوات
أجهزة وبرامج الكمبيوتر
يتــم بتاريــخ اعــداد للقوائــم املاليــة املوحــدة  ،مراجعــة القيمــة التقديريــة املتبقيــة و
األعــار اإلنتاجيــة للموجــودات ومــن ثــم يتــم تعديلهــا إذا لــزم األمــر.
ويتــم احتســاب املكاســب والخســائر الناتجــة عــن البيــع وذلــك مبقارنــة متحصــات
البيــع مــع القيمــة الدفرتيــة  ،وتــدرج هــذه املكاســب أو الخســائر يف قامئــة الدخــل
املوحــدة.
يتــم مراجعــة كافــة املوجــودات للتأكــد مــن وجــود انخفــاض يف قيمتهــا وذلــك عندمــا
تشــر األحــداث أو التغـرات يف الظــروف إىل أن القيمــة الدفرتيــة قــد تكــون غــر قابلــة
لإلســرداد .يتــم تخفيــض القيمــة الدفرتيــة مبــارشة إىل القيمــة القابلــة لإلســرداد يف
حــال زيــادة القيمــة الدفرتيــة لألصــل عــن القيمــة القابلــة لإلســرداد لــه.
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ع .المطلوبات المالية

اتفاقيــة مــع طــرف ثالــث محايــد لالحتفــاظ باألســهم املعنيــة يف الربنامــج باإلضافــة
للمزايــا املســتحق لهــذة االســهم.

يتــم يف األصــل إثبــات كافــة ودائــع العمــاء  ،االرصــدة للبنــوك واملؤسســات املاليــة
االخــرى و املطلوبــات املاليــة االخــرى بالقيمــة العادلــة  ،وتقــاس الحق ـاً حتــى تاريــخ ك .مزايا الموظفين قصيرة األجل
االســتحقاق.
يتــم قيــاس مزايــا املوظفــن قصــرة عــى أســاس غــر مخصــوم وتقيــد كمصاريــف
خــال فــرة تقديــم الخدمــة.
غ .خدمات االستثمار
يتــم اثبــات املبالــغ التــي يتوقــع دفعهــا خــال فــرة قصــرة األجــل والتــي تتضمــن
يقــدم البنــك خدمــات االســتثامر للعمــاء مــن خــال رشكتــه التابعــة والتــي تشــتمل حوافــز نقديــة وبرامــج مشــاركة األربــاح.

عــى ادارة صناديــق اســتثامر معينــة بالتشــاور مــع مستشــاري اســتثامر مهنيــن .يتــم
إدراج حصــة البنــك يف هــذه الصناديــق ضمــن اإلســتثامرات املتاحــة للبيــع ،بينــا يتــم
اإلفصــاح عــن دخــل االتعــاب املكتســبة مــن ادارة هــذه الصناديــق ضمــن املعامــات مــع
األط ـراف ذوي عالقــة.
ان املوجــودات املحتفــظ بهــا بصفــة األمانــة او الوكالــة ال تعتــر موجــودات خاصــة
بالبنــك وبالتــايل ال يتــم ادراجهــا يف القوائــم املاليــة املوحــدة للبنــك.
ف .اإليرادات المستبعدة من قائمة الدخل الموحدة

تقــوم الهيئــة الرشعيــة بالبنــك مــن حــن آلخــر بالتأكــد مــن تطبيــق القـرارات الرشعية،
وإذا وجــدت ايـرادات ســجلت عــن طريــق الخطــأ أو بغــر قصــد فــإن مجلــس اإلدارة
ســيقوم وبنــا ًء عــى طلــب مــن الرئيــس التنفيــذي للبنــك باملوافقــة عــى اســتبعاد
هــذه اإليـرادات مــن إيـرادات املجموعــة والتخلــص منهــا نهائيــا.
ق .برنامج أسهم الموظفين
يقــدم البنــك ملوظفيــه املؤهلــن برامــج تحفيزيــة مدفوعــة عــى أســاس األســهم
(الربامــج) معتمــد مــن قبــل مؤسســة النقــد العــريب الســعودي و مبوجــب رشوط
هــذا الربنامــج ،مينــح البنــك املوظفــن املؤهلــن أســهم ســيتم االحتفــاظ بهــا كجــزء
مــن مكافآتهــم الســنوية.
تقاس تكلفة هذه الربامج عىل أساس القيمة العادلة يف تاريخ منح االسهم.
يتــم إثبــات تكلفــة الربامــج عــى مــدى الفــرة التــي يتــم خاللهــا الوفــاء بــرط
الخدمــة والتــي تنتهــي بالتاريــخ الــذي يســتحق فيــه املوظفــون املعنيــون منــح األســهم
(تاريــخ االســتحقاق) .تظهــر املصاريــف الرتاكميــة – التــي يتــم احتســابها مبوجــب
هــذه الربامــج بتاريــخ إعــداد كل قوائــم ماليــة حتــى تاريــخ االســتحقاق – املــدى الــذي
انتهــت إليــه فــرة االســتحقاق ،وأفضــل تقدي ـرات البنــك لعــدد األســهم التــي ســيتم
منحهــا يف نهايــة املطــاف .ميثــل املبلــغ املحمــل أو املقيــد عــى قامئــة الدخــل املوحــدة
لســنة مــا ،الحركــة يف املصاريــف الرتاكميــة املثبتــة يف بدايــة ونهايــة تلــك الســنة.
يقــوم البنــك ،بعــد الحصــول عــى موافقــة مؤسســة النقــد العــريب الســعودي ،بإبـرام

ل .مكافأة نهاية الخدمة
يتــم احتســاب املكافــأت املســتحقة ملوظفــي البنــك عنــد انتهــاء خدماتهــم طبقًــا
لنظــام العمــل الســعودي و تــدرج ضمــن املطلوبــات االخــرى يف قامئــة املركــز املــايل
املوحــدة.

 -4النقد واألرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي
يتكــون النقــد و االرصــدة لــدى مؤسســة النقــد العــريب الســعودي كــا يف  31ديســمرب
مــا ييل:
إيضاحات 2014

وديعة نظامية
نقد يف الصندوق
أرصدة أخرى
اإلجاميل

4.1
4.2

2013

بآالف الرياالت
السعوديـــة

بآالف الرياالت
السعوديـــة

2,358,857
1,339,091
769,756
4,467,704

1,776,717
1,609,797
800,484
4,186,998

 4.1وفق ـاً لنظــام مراقبــة البنــوك وكذلــك التعليــات الصــادرة عــن مؤسســة النقــد
العــريب الســعودي ،يتعــن عــى البنــك االحتفــاظ بوديعــة نظاميــة لــدى مؤسســة النقد
العــريب الســعودي بنســب مئويــة محــددة مــن الودائــع تحــت الطلــب ،واالدخــار،
واســتثامرية ألجــل و غريهــا تحســب يف نهايــة كل شــهر .إن الوديعــه النظاميــة لــدى
مؤسســة النقــد العــريب الســعودي غــر متاحــة لتمويــل العمليــات اليوميــة للبنــك
وبالتــايل ال تعتــر جــزءا ً مــن النقديــة ومــا يف حكمهــا.
 4.2تشــتمل عــى حســاب إدارة النقــد لــدى مؤسســة النقــد العــريب الســعودي مببلــغ
 615مليــون ريــال ســعودي ( 620:2013مليــون ريــال ســعودي).
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 -5أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى ،صافي
أ .تتكون االرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى ،صافي كما في  31ديسمبر مما يلي:
2014

2013

بآالف الرياالت السعوديـــة

بآالف الرياالت السعوديـــة

حسابات جارية

274,373

266,204

مرابحات يف بضائع
مخصص االنخفاض يف قيمة مرابحات يف بضائع

8,601,136
()90,923
8,510,213
8,784,586

5,980,216
()90,923
5,889,293
6,155,497

اإلجاميل
ب .تتلخص حركة مخصص اإلنخفاض في القيمة في اآلتي :

2014
بآالف الرياالت السعودية

2013
بآالف الرياالت السعودية

الرصيد يف بداية السنة

90,923

96,263

مبالغ مسرتدة خالل السنة

-

()5,340

الرصيد يف نهاية السنة

90,923

90,923
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 -6االستثمارات  ،صافي
تتكون االستثمارات في السوق المحلي كما في  31ديسمبر مما يلي:
2014

بآالف الرياالت السعودية
متداولة

استثامرات متاحة للبيع
أسهم
صناديق إستثامرية
بعمولة عامئة – صكوك

174,368
152,985
256,770
584,123

غير متداولة

150,000
200,000
350,000

اإلجمالي

324,368
152,985
456,770
934,123

استثامرات مقتناة حتى تاريخ االستحقاق
مرابحات يف بضائع لدى مؤسسة النقد العريب السعودي

-

1,701,207

1,701,207

584,123

2,051,207

2,635,330

2013

بآالف الرياالت السعودية
متداولة

استثامرات متاحة للبيع
أسهم

غير متداولة

اإلجمالي

178,689

150,000

328,689

صناديق إستثامرية

28,221

-

28,221

سندات بعمولة عامئة – صكوك

258,000

-

258,000

464,910

150,000

614,910

استثامرات مقتناة حتى تاريخ االستحقاق
مرابحات يف بضائع لدى مؤسسة النقد العريب السعودي

-

1,052,159

1,052,159

464,910

1,202,159

1,667,069
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(أ) تتلخص حركة االحتياطيات األخرى في اآلتي:
2014

2013

بآالف الرياالت السعودية

بآالف الرياالت السعودية

الرصيد يف بداية السنة
صايف التغريات يف القيمة العادلة
صايف التحويالت إىل قامئة الدخل املوحدة

43,338
18,254
()38,814

15,066
50,176
()21,904

الرصيد يف نهاية السنة

22,778

43,338

(ب) فيما يلي تحليل باإلستثمارات حسب االطراف االخرى:
2014

2013

بآالف الرياالت السعودية

بآالف الرياالت السعودية

رشكات

884,236

565,543

بنوك و مؤسسات مالية أخرى

49,887

49,367

مؤسسة النقد العريب السعودي

1,701,207

1,052,159

اإلجاميل

2,635,330

1,667,069

(ج) تتضمن االستثمارات المتاحة للبيع اسهم غير متداولة بمبلغ  150مليون ريال سعودي ( 150 :2013مليون ريال سعودي)
والتي يتم قيدها بالتكلفة و سندات بعمولة عائمة تمثل صكوك غير متداولة بمبلغ  200مليون ريال سعودي ( :2013اليوجد).
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 -7التمويل ،صافي
يتكون التمويل كام يف  31ديسمرب مام ييل:
2014
بآالف الرياالت السعودية

بيع آجل

بيع بالتقسيط/
اجارة

مشاركة

إجارة

اإلجمالي

التمويل العامل
التمويل غري العامل
اإلجاميل
مخصص انخفاض
التمويل ،صايف

16,609,417
219,119
16,828,536
()520,519
16,308,017

10,163,859
116,749
10,280,608
()164,789
10,115,819

1,417,580
94,863
1,512,443
()127,088
1,385,355

558,782
558,782
()12,703
546,079

28,749,638
430,731
29,180,369
()825,099
28,355,270

2013
بآالف الرياالت السعودية

بيع آجل

بيع بالتقسيط /اجارة

مشاركة

إجارة

اإلجمالي

التمويل العامل
التمويل غري العامل
اإلجاميل
مخصص انخفاض
التمويل ،صايف

12,306,085
244,258
12,550,343
()598,813
11,951,530

9,486,885
122,945
9,609,830
()148,241
9,461,589

1,530,608
93,665
1,624,273
()133,083
1,491,190

526,288
526,288
()15,174
511,114

23,849,866
460,868
24,310,734
()895,311
23,415,423

(أ) مخصص انخفاض التمويل
تتلخص حركة مخصص انخفاض التمويل للسنتني املنتهيتني يف  31ديسمرب يف اآليت:
		 2014
		 بآالف الرياالت السعودية

الرصيد يف بداية السنة
املحمل خالل السنة
مبالغ مشطوبة خالل السنة
مبالغ مسرتدة من املبالغ املحمل سابقا
الرصيد يف نهاية السنة

895,311
132,953
()62,694
()140,471
825,099

2013
بآالف الرياالت السعودية

1,094,019
196,078
()373,995
()20,791
895,311
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(ب ) فيما يلي تحليل تركز المخاطر للتمويل والمخصصات المتعلقة بها ،حسب القطاعات االقتصادية الرئيسية كما في  31ديسمبر:
2014
بآالف الرياالت السعودية

التمويل العامل

التمويل غير العامل

مخصصات االنخفاض

التمويل ،صافي

تجاري
صناعي
بناء وإنشاءات
نقل واتصاالت
خدمات
زراعة واسامك
مناجم وتعدين
شخصية
أخرى
اإلجاميل

3,221,103
3,390,899
5,578,254
679,005
2,122,228
567,631
629,210
10,163,859
2,397,449
28,749,638

78,093
114,848
57,340
3,145
116,749
60,556
430,731

()150,836
()117,048
()183,487
()15,436
()51,234
()12,904
()14,304
()164,789
()115,061
()825,099

3,148,360
3,388,699
5,452,107
663,569
2,074,139
554,727
614,906
10,115,819
2,342,944
28,355,270

2013
بآالف الرياالت السعودية

التمويل العامل

التمويل غير العامل

مخصصات االنخفاض

التمويل ،صافي

تجاري
صناعي
بناء وإنشاءات
نقل واتصاالت
خدمات
زراعة واسامك
شخصية
أخرى

3,215,514
2,785,084
3,556,238
308,638
1,486,388
669,907
9,486,885
2,341,212

73,388
2,811
61,953
8,981
122,945
190,790

()166,163
()83,115
()159,770
()8,899
()51,515
()19,315
()148,241
()258,293

3,122,739
2,704,780
3,458,421
299,739
1,443,854
650,592
9,461,589
2,273,709

اإلجاميل

23,849,866

460,868

()895,311

23,415,423
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(ج) الجودة االئتمانية للتمويل غير متأخر السداد ولم تنخفض قيمته:
إن األرصدة القامئة لكل فئة فرعية كام يف  31ديسمرب هي كام ييل :

ممتازة

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

جيدة

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

مرضية

مركز مايل مقبول ذو سيولة معقولة و رأس مال و إيرادات و تدفقات نقدية وإدارة وقدرة جيدة عىل السداد.

مخاطر مقبولة

مركز مايل مقبول ولكنه متقلب ،مع ذلك فإن القدرة عىل السداد تكون مقبولة.

تحت املراقبة

قد تؤدي مشاكل التدفقات النقدية إىل تأخري سداد األرباح/األقساط .تتطلب التسهيالت مراقبة مستمرة ،ومع ذلك تعتقد اإلدارة بأنه سيتم تسديد كامل األقساط.
قام البنك بتصنيف التمويل غري متأخر السداد ومل ينخفض قيمته إىل الفئات الفرعية التالية:
2014

2013

الفئات

بآالف الرياالت السعودية

بآالف الرياالت السعودية

ممتازة

4,629,296

3,004,926

جيدة

4,303,771

2,733,131

مرضية

3,556,758

2,499,553

مخاطر مقبولة

5,699,118

5,375,191

تحت املراقبة

301,920

710,768

إجاميل متويل الرشكات

18,490,863

14,323,569

متويل األفراد  -قياسية

9,943,485

9,287,095

اجاميل

28,434,348

23,610,664
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(د) الجودة االئتمانية للمحفظة (التي إنخفضت قيمتها بشكل فردي) :
فردي والقيمة العادلة للضامنات املرتبطة بها التي يحتفظ بها البنك كام يف  31ديسمرب:
يوضح الجدول أدناه إجاميل أرصدة التمويل التي إنخفضت قيمتها بشكل ً
2014
بآالف الرياالت السعودية

بيع آجل

بيع بالتقسيط  /اجارة

إجارة

مشاركة

إجمالي

أرصدة متويل إنخفضت قيمتها بشكل فردي

219,119

116,749

-

94,863

430,731

القيمة العادلة للضامنات

213,524

8,863

-

374,112

596,499

2013
بآالف الرياالت السعودية

بيع آجل

بيع بالتقسيط  /اجارة

إجارة

مشاركة

إجمالي

أرصدة متويل إنخفضت قيمتها بشكل فردي

244,258

122,945

-

93,665

460,868

القيمة العادلة للضامنات

410,238

5,980

-

463,749

879,967

(هـ) جودة االئتمان للمحفظة (متأخرة السداد ولم تنخفض قيمتها) :
2014
بآالف الرياالت السعودية

بيع آجل

بيع بالتقسيط  /اجارة

إجارة

مشاركة

إجمالي

من  30 – 1يوم

12,135

165,382

-

-

177,517

من  90 – 31يوم

53,752

54,992

-

29,029

137,773

االجاميل

65,887

220,374

-

29,029

315,290

القيمة العادلة للضامن

59,835

48,585

-

-

108,420

2013
بآالف الرياالت السعودية

بيع آجل

بيع بالتقسيط  /اجارة

إجارة

مشاركة

إجمالي

من  30 – 1يوم

34,301

152,512

-

5,111

191,924

من  90 – 31يوم

-

47,278

-

-

47,278

االجاميل

34,301

199,790

-

5,111

239,202

القيمة العادلة للضامن

51,309

17,600

-

-

68,909

ميثل إجاميل مبالغ التمويل العاملة ،أرصدة التمويل غري املتأخرة السداد ومل تنخفض قيمتها و املتأخرة السداد ومل تنخفض قيمتها.
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(و ) الضمانات
يقــوم البنــك خــال دورة أعاملهــا العاديــة والخاصــة بأنشــطة التمويــل  ،باالحتفــاظ بضامنــات كتأمــن للحــد مــن مخاطــر االئتــان .تتضمــن هــذه الضامنــات غالبـاً ودائــع و
ضامنــات ماليــة و أســهم محليــة و عقــارات .ويتــم االحتفــاظ بهــذه الضامنــات بصفــة أساســية مقابــل التســهيالت االئتامنيــة التجاريــة والعقاريــة وتتــم إدارتهــا مقابــل األرصــدة
ذات العالقــة بصــايف القيمــة التحصيليــة.
(ز ) إن إجمالي ﺍﻟﺫﻣﻡ ﺍﻟﻣﺩﻳﻧﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺄﺟﻳﺭ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻠﻲ ﻛﻣﺎ ﻳﻠﻲ :
2014

2013

بآالف الرياالت السعودية

بآالف الرياالت السعودية

افراد

شركات

افراد

شركات

ﺇﺟﺎﻤﻲﻟ ﺍﻟﺬﻣﻢ ﺍﻤﻟﺪﻳﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺄﺟﺮﻴ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻲﻠ:
أقل من سنة

187,567

560,225

204,271

529,986

من سنة إىل خمس سنوات

327,754

-

445,488

-

أكرثمن خمس سنوات

363

-

363

-

ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻤﺗﻮﻳﻞ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻏﺮﻴ ﻣﺤﻘﻘﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺄﺟﺮﻴ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻲﻠ

()33,038

()1,443

()27,680

()3,698

صايف مستحقات من التأجري التموييل

482,646

558,782

622,442

526,288
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 -8الممتلكات والمعدات ،صافي
تتكون املمتلكات و املعدات ،صايف  ،كام يف  31ديسمرب مام ييل:
بآالف الرياالت السعودية

أراضي و مباني

تحسينات على المباني
المستاجرة

المعدات
واألثاث وسيارات

أجهزة وبرامج
الكمبيوتر

اإلجمالي
2014

اإلجمالي
2013

التكلفة

يف بداية السنة
االضافات خالل السنة
االستبعادات
يف  31ديسمرب

424,219
28,442
452,661

464,712
59,758
()36
524,434

248,073
25,687
()4,784
268,976

317,946
18,438
()4,736
331,648

953,051 1,454,950
523,015 132,325
()21,116
()9,556
1,454,950 1,577,719

االستهالك واإلطفاء المتراكم

يف بداية السنة
املحمل خالل السنة
االستبعادات
يف  31ديسمرب
صايف القيمة الدفرتية
يف  31ديسمرب 2014
يف  31ديسمرب 2013

1,110
533
1,643

262,903
46,982
()24
309,861

174,304
25,998
()4,645
195,657

254,429
22,280
()4,520
272,189

692,746
95,793
()9,189
779,350

451,018
423,109

214,573
201,809

73,319
73,769

59,459
63,517

798,369

تشتمل تحسينات عىل املباين املستأجرة أعاله عىل أعامل تحت التنفيذ قدرها  61مليون ريال سعودي كام يف  31ديسمرب  25 :2013( 2014مليون ريال سعودي).

 -9الموجودات األخرى
تتكون املوجودات األخرى كام يف  31ديسمرب مام ييل:

أتعاب إدارة مستحقة
دفعات مقدمة للموردين
إيجارات مدفوعة مقدماً
أخرى
االجاميل
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2014

2013

بآالف الرياالت السعودية

بآالف الرياالت السعودية

62,685
31,048
36,313
58,609
188,655

41,982
28,159
24,862
41,114
136,117

616,826
88,524
()12,604
692,746

762,204
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 -10األرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى
تتكون األرصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى كام يف  31ديسمرب مام ييل:
2014

2013

بآالف الرياالت السعودية

بآالف الرياالت السعودية

حسابات جارية

87,658

74,560

ودائع إستثامرية ألجل

1,103,360

901,056

إجاميل

1,191,018

975,616

 -11ودائع العمالء
تتكون ودائع العمالء كام يف  31ديسمرب مام ييل:
2014

2013

بآالف الرياالت السعودية

بآالف الرياالت السعودية

26,867,287

22,640,801

ادخار

3,207,113

3,069,358

ألجل

5,834,117

2,755,637

815,225

641,922

36,723,742

29,107,718

إيضاحات

تحت الطلب

أخرى
اإلجاميل

1.11

2.11

 1.11تتضمن الودائع تحت الطلب ودائع بعمالت أجنبية قدرها  224مليون ريال سعودي ( 303 : 2013مليون ريال سعودي).
 2.11تتضمــن الودائــع األخــرى ودائــع نيابــة عــن صناديــق البنــك اإلســتثامرية قدرهــا  2.1مليــون ريــال ســعودي ( 13.5 : 2013مليــون ريــال ســعودي) و تأمينــات مقابــل
التزامــات غــر قابلــة للنقــض مببلــغ  813مليــون ريــال ســعودي ( 628 : 2013مليــون ريــال ســعودي) ،وتتضمــن حســابات الهامــش عمــات اجنبيــة مبلــغ قــدرة  69مليــون
ريــال ســعودي ( 66 : 2013مليــون ريــال ســعودي).
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 -12المطلوبات األخرى
تتكون املطلوبات األخرى كام يف  31ديسمرب مام ييل:

ذمم دائنة
مصاريف مستحقة -موظفني
مصاريف تشغيلية مستحقة
أخرى
اإلجاميل

2014

2013

بآالف الرياالت السعودية

بآالف الرياالت السعودية

733,373
186,022
90,527
413,879
1,423,801

577,118
159,499
59,488
342,980
1,139,085

 -13رأس المال
يتكــون رأس املــال املصــدر واملدفــوع بالكامــل للبنــك مــن  400مليــون ســهم ،قيمــة كل ســهم  10ريــاالت ســعودية (  400 :2013مليــون ســهم قيمــة كل ســهم  10ريــاالت
ســعودية).

 -14اإلحتياطي النظامي
تقتــي املــادة رقــم  13مــن نظــام مراقبــة البنــوك يف اململكــة العربيــة الســعودية بتحويــل مــا ال يقــل عــن  % 25مــن صــايف الدخــل الســنوي إىل االحتياطــي النظامــي إىل أن
يســاوي رصيــد هــذا االحتياطــي رأس املــال املدفــوع للبنــك .وعليــه تــم تحويــل  216مليــون ريــال ســعودي (  182 :2013مليــون ريــال ســعودي) إىل االحتياطــي النظامــي .إن
االحتياطــي النظامــي غــر قابــل للتوزيــع عــى املســاهمني.

 -15األسهم المجانية
صــادق املســاهمون خــال اجتــاع الجمعيــة العامــة غــر العاديــة املنعقــدة بتاريــخ  9ابريــل  2013عــى اصــدار أســهم مجانيــة عــن الســنة املنتهيــة يف  31ديســمرب 2012
قدرهــا  100مليــون ســهم  ،بقيمــة اســمية قدرهــا  10ريــال ســعودي للســهم.
نتيجــة إصــدار أســهم مجانيــة ،قــام البنــك بإقتطــاع مبلــغ وقــدرة 22.1مليــون ريــال ســعودي مــن االربــاح املبقــاة و الــذي ميثــل املبلــغ املدفــوع ملصلحــة الــزكاة والدخــل نيابــة
عــن املســاهمني و املتعلقــة بالربــوط الزكويــة للســنوات مــن  2006حتــى .2011
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 -16االحتياطيات األخرى
متثــل اإلحتياطيــات األخــرى صــايف املكاســب ( /الخســائر) غــر املحققــة عــن إعــادة تقييــم اإلســتثامرات املتاحــة للبيــع ,ان هــذا االحتياطــي غــر قابــل للتوزيــع عــى
املساهمني.
2014

2013

االستثمارات المتاحة للبيع

بآالف الرياالت السعودية

بآالف الرياالت السعودية

الرصيد يف بداية السنة
صايف التغري يف القيمة العادلة
التحويالت إىل قامئة الدخل املوحدة
صايف الحركة خالل للسنة
الرصيد يف نهاية السنة

43,338
18,254
()38,814
()20,560
22,778

15,066
50,176
()21,904
28,272
43,338

 -17التعهدات وااللتزامات المحتملة
أ  -الدعاوى القضائية
كانــت هنــاك دعــاوى قضائيــة مقامــة ضــد البنــك كــا يف  31ديســمرب  .2014تــم تكويــن مخصصــات لقــاء بعــض هــذه الدعــاوى وذلــك بنــا ًء عــى نصيحــة املستشــارين
القانونيــن للبنــك.
ب  -االلتزامات الرأسمالية
بلغــت االلتزامــات الرأســالية لــدى البنــك كــا يف  31ديســمرب  2014مبلــغ  62مليــون ريــال ســعودي ( 46 : 2013مليــون ريــال ســعودي)  ،تتعلــق بعقــود تحســينات عــى
الفــروع الجديــدة و مراكــز التحويــل وأجهــزة الــرف االيل.
ج  -التعهدات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان
إن الغــرض الرئيــي مــن وراء هــذه األدوات هــو ضــان توفــر األمــوال للعمــاء عنــد طلبهــا .إن خطابــات الضــان واالعتــادات املســتندية التــي تعتــر ضامنــات غــر قابلــة
للنقــض مــن قبــل البنــك بالســداد يف حالــة عــدم متكــن العميــل مــن الوفــاء بالتزاماتــه تجــاه األط ـراف األخــرى تحمــل نفــس مخاطــر االئتــان التــي يحملهــا التمويــل .أمــا
املتطلبــات النقديــة مبوجــب االعتــادات املســتندية وخطابــات الضــان فإنهــا تقــل كث ـرا ً عــن املبلــغ امللتــزم بــه لعــدم توقــع البنــك قيــام الطــرف الثالــث بســحب األمــوال
مبوجــب االتفاقيــة.
إن االعتــادات املســتندية التــي تعتــر مبثابــة تعهــدات خطيــة مــن البنــك نيابــة عــن العميــل تســمح للطــرف الثالــث بســحب األمــوال عــى البنــك بســقف محــدد وفــق رشوط
و أحــكام خاصــة مضمونــة عــادة بشــحنات البضاعــة التــي تخصهــا وبالتــايل فإنهــا تحمــل مخاطــر أقــل.
متثل القبوالت تعهدات البنك لسداد الكمبياالت املسحوبة من قبل العمالء .يتوقع البنك ان يتم تقديم معظم القبوالت قبل سدادها من قبل العمالء.
متثــل االلتزامــات ملنــح االئتــان الجــزء غــر املســتخدم مــن االئتــان املمنــوح عــى شــكل متويــل بشــكل رئيــي وضامنــات واعتــادات مســتندية .وفيــا يتعلــق مبخاطــر
االئتــان املتعلقــة بااللتزامــات ملنــح االئتــان  ،فمــن املحتمــل أن يتعــرض البنــك لخســارة مببلــغ يعــادل االلتزامــات غــر املســتخدمة ،إال أن مبلــغ الخســارة املحتملــة الــذي ال
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ميكــن تقديــره بشــكل معقــول يتوقــع أن يكــون أقــل كثـرا مــن إجــايل االلتزامــات غــر املســتخدمة ألن معظــم االلتزامــات ملنــح االئتــان تتطلــب مــن العمــاء الحفــاظ عــى
معايــر ائتــان محــددة .إن إجــايل االلتزامــات القامئــة ملنــح االئتــان غــر املســتخدمة ال متثــل بالــرورة متطلبــات نقديــة مســتقبلية ألن العديــد مــن هــذه االلتزامــات قــد
يتــم انتهــاء مدتهــا أو إنهاؤهــا بــدون تقديــم التمويــل املطلــوب.

 .1فيام ييل هيكل االستحقاقات التعاقدية لقاء التعهدات وااللتزامات املحتملة للبنك :
2014
باالف الرياالت السعودية

أقل من  3أشهر

من  3أشهر
إلى سنة

من سنة الى 5
سنوات

أكثر من  5سنوات

اإلجمالـي

إعتامدات مستندية
خطابات الضامن
قبوالت
التزامات ملنح االئتامن غري قابلة لاللغاء
اإلجاميل

339,130
375,750
425,903
1,140,783

728,157
1,346,302
136,014
2,210,473

59,018
1,721,248
651,371
2,431,637

81,202
51,597
132,799

1,126,305
3,524,502
561,917
702,968
5,915,692

2013
باالف الرياالت السعودية

أقل من  3أشهر

من  3أشهر
إلى سنة

من سنة الى 5
سنوات

إعتامدات مستندية
خطابات الضامن
قبوالت
التزامات ملنح االئتامن غري قابلة لاللغاء
اإلجاميل

371,877
285,808
262,676
920,361

590,936
1,072,591
50,950
1,714,477

584,712
1,362,849
1,716,661
3,664,222

أكثر من 5

سنوات

-

111,963
111,963

اإلجمالـي

1,547,525
2,833,211
313,626
1,716,661
6,411,023

بلــغ الجــزء غــر املســتخدم مــن االلتزامــات والتــي ميكــن إلغاؤهــا يف أي وقــت مــن قبــل البنــك والقامئــة كــا يف  31ديســمرب  2014مبلــغ  7.8مليــار ريــال ســعودي (:2013
 6.6مليــار ريــال ســعودي).

 .2فيام ييل تحليالً للتعهدات وااللتزامات املحتملة حسب االطراف االخرى كام يف  31ديسمرب:
2014

2013

بآالف الرياالت السعودية

بآالف الرياالت السعودية

رشكات

5,726,883

6,144,238

مؤسسات مالية

156,736

230,155

أخرى

32,073

36,630

اإلجاميل

5,915,692

6,411,023
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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:
2014

2013

بآالف الرياالت السعودية

بآالف الرياالت السعودية

أقل من سنة واحدة
من سنة إىل  5سنوات

117,496
290,801

112,423
237,504

أكرث من  5سنوات

264,618

198,929

اإلجاميل

672,915

548,856

هـ  -الزكاة
قــدم البنــك اقرارتــه الزكويــة إىل مصلحــة الــزكاة والدخــل بصــورة مامثلــة عــن جميــع الســنوات مبــا يف ذلــك عــام  2013ملصلحــة الــزكاة والدخــل ووفــق نفــس أســس االحتســاب.
تلقــى البنــك الربــوط الزكويــة املقدمــة مــن قبــل مصلحــة الــزكاة والدخــل لألعــوام  2006اىل  2008وقــد نتــج عــن هــذا الربــوط مطالبــات زكويــة اضافيــة قــدرة  185مليــون
ريــال وقــد تــم االع ـراض مــن قبــل البنــك عــى األســاس الــذي تــم مبوجبــه فــرض هــذه االلتزامــات الزكويــه اإلضافيــة بالتعــاون مــع البنــوك األخــرى يف اململكــة العربيــة
الســعودية  .وقــد قــام البنــك باالعـراض رســميا عــى هــذه الربــوط وال يـزال بانتظــار رد املصلحــة.
أيدت اللجنة االبتدائية ربط مصلحة الزكاة والدخل للعام  2006وعليه إستأنف البنك لدى اللجنة االستئنافية ضد هذا القرار.
مل يتــم اصــدار الربــوط النهائيــة للســنوات مــن  2009حتــى  2013مــن قبــل مصلحــة الــزكاة والدخــل وال ميكــن تحديــده أثــر هــذه الربــوط بصــورة موثــوق بهــا يف هــذه
املرحلــة والتــي قــد ينتــج عنهــا مطالبــات اضافيــة.
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 -18الدخل من الموجودات االستثمارية والتمويلية
يتكون الدخل من املوجودات االستثامرية والتمويلية املقتناة حتى تاريخ االستحقاق للسنتني املنتهيتني يف  31ديسمرب مام ييل:

استثمارات و ارصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى

2014

2013

بآالف الرياالت السعودية

بآالف الرياالت السعودية

المرابحات في البضائع لدى :

9,454
39,588
6,955

 مؤسسة النقد العريب السعودي بنوك ومؤسسات مالية اخرىدخل صكوك بعمولة عامئة

7,655
47,850
4,053

التمويل

523,369
421,233
17,498
54,597
1,072,694

بيع آجل
بيع بالتقسيط
إجارة
مشاركة
اإلجاميل

443,243
400,438
14,814
56,597
974,650

 -19العائد على الودائع والمطلوبات المالية
يتكون العائد املدفوع عىل الودائع واملطلوبات املالية للسنتني املنتهيتني يف  31ديسمرب مام ييل:
		

أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى
ودائع
 ادخار ألجل -اإلجاميل

100

2014

2013

بآالف الرياالت السعودية

بآالف الرياالت السعودية

1,892

2,863

4,898
46,727
53,517

6,655
18,510
28,028
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 -20دخل األتعاب والعموالت ،صافي
يتكون دخل األتعاب والعموالت ،صايف للسنتني املنتهيتني يف  31ديسمرب مام ييل:
2014

2013

بآالف الرياالت السعودية

بآالف الرياالت السعودية

دخل األتعاب والعموالت

اتعاب حواالت
أجهزة الرصاف اآليل ونقاط البيع
اتعاب إداريه ملنح التسهيالت
اعتامدات مستندية وضامنات
دخل عموالت وساطة
اتعاب إداريه (صناديق إستثامر وأخرى)
اتعاب حفظ املستندات
أخرى
إجاميل دخل األتعاب والعموالت

463,615
98,526
65,793
51,594
47,472
43,047
33,449
15,184
818,680

425,653
102,735
74,857
44,200
32,952
43,463
33,023
9,517
766,400

مصاريف األتعاب والعموالت

مصاريف أجهزة الرصاف اآليل ونقاط البيع
مصاريف حواالت
مصاريف الوسطاء
أخرى
إجاميل مصاريف االتعاب والعموالت
دخل األتعاب والعموالت ،صايف

85,862
3,169
3,159
7,394
99,584
719,096

87,042
3,119
2,610
7,914
100,685
665,715
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 -21توزيعات األرباح
تتكون توزيعات األرباح للسنتني املنتهيتني يف  31ديسمرب مام ييل:
2014

2013

بآالف الرياالت السعودية

بآالف الرياالت السعودية

استثامرات متاحة للبيع
متداولة
غري متداولة

7,110
6,892
14,002

7,779
5,743
13,522

 -22مكاسب استثمارات مقتناة لغير أغراض المتاجرة ،صافي
تتكون مكاسب االستثامرات املقتناة لغري أغراض املتاجرة للسنتني املنتهيتني يف  31ديسمرب مام ييل:

إستثامرات متاحة للبيع

2014

2013

بآالف الرياالت السعودية

بآالف الرياالت السعودية

38,814

21,904

 -23دخل العمليات األخرى
يتكون دخل العمليات األخرى للسنتني املنتهيتني يف  31ديسمرب مام ييل:

ديون مشطوبة مسرتدة
مكاسب بيع ممتلكات و معدات
أخرى
اإلجاميل
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2014

2013

بآالف الرياالت السعودية

بآالف الرياالت السعودية

12,384
82
64
12,530

16,189
4,452
3,460
24,101
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 -24رواتب ومزايا الموظفين
يلخــص الجــدول أدنــاه التعويضــات املطبقــة و التــي تتضمــن التعويضــات الثابتــة واملتغــرة املدفوعــة للموظفــن خــال الســنتني املنتهيتــن يف  31ديســمرب باالضافــة اىل صــورة
هــذه التعويضــات:

عدد الموظفين

تعويضات متغيرة مدفوعة

تعويضات ثابتة
نقد ًا

إجمالي

أسهم

بآالف الرياالت السعودية

كبار التنفيذيني ( يتطلب تعينهم موافقة مؤسسة
النقد العريب السعودي)
موظفون يقومون بأنشطة تشمل عىل مخاطر
موظفون يقومون مبهام رقابية
موظفون آخرون
موظفون بعقود خارجية
اجاميل
تعويضات متغرية مستحقة
مزايا موظفني اخرى
اجاميل رواتب ومزايا املوظفني

2013 2014
7

7

2014

2013

2014

2013

2014

2013

2014

2013

12,838

13,976

6,331

7,243

6,964

-

13,295

7,243

3,694
4,722
17,855
33,514

1,300
809
2,728
11,801

-

11,824
8,978
60,593
94,690

3,694
4,722
17,855
33,514

10,496 32,684 53,653
99 199
8,188 54,243 53,728 246 227
57,871 255,481 337,262 2,606 2,761
- 37,598 33,839 249 249
82,886 393,982 491,320 3,207 3,443
36,034 15,095
152,231 235,901
582,247 742,316

لــدى البنــك سياســة شــاملة للرواتــب والتعويضــات تهــدف إىل توظيــف وتدريــب و تطويــر و ترقيــة املوظفــن وكذلــك اإلبقــاء عــى املواهــب املتميــزة ،و التــي تســاهم يف
تحقيــق أهــداف و تطلعــات البنــك .كــا تهــدف هــذه السياســة إىل التأكــد أن لــدى البنــك ،ويف جميــع األوقــات ،عــدد ٍ
كاف مــن املوظفــن ذوي املؤهــات واملهــارات والصفــات
والقادريــن عــى إدارة مهامهــم بطريقــة تحقــق أهــداف البنــك عــى املــدى القصــر والطويــل مبــا يتوافــق مــع اإلسـراتيجية العامــة للمخاطــر لــدى البنــك .وكذلــك يحفــز البنــك
التوظيــف الداخــي لتزويــد املوظفيــن الحاليــن بفــرص التطويــر الوظيفــي بــرط عــدم وجــود تعــارض أو اعاقــة ملوظفــي الوحــدة الحاليــن.
تشــمل سياســة التعويضــات باالضافــة إىل املكافــآت واملزايــا الشــهرية ،هيــكل حوافــز األداء لجميــع املوظفــن بنــاء عــى أداء البنــك ككل ،أداء املجموعــة /القطــاع /القســم
املعنــي وأداء كل موظــف عــى حــدة .تقيــم جميــع هــذه العوامــل بشــكل دوري ويتــم اطــاع الجهــات املختصــة بالنتائــج والتــي عــى أساســها يتــم إعــان املكافــآت يف نهايــة
الفــرة املحاســبية.
قام مجلس ادارة البنك بتأسيس لجنة الرتشيحات واملكافآت ،و تتكون هذة اللجنة من:
1.1االستاذ  /عبدالرحمن بن محمد رمزي عداس  -رئيس
 عضو2.2االستاذ  /نارص بن محمد السبيعي
 عضو3.3االستاذ  /خالد بن عبدالعزيز املقرين
4.4املهندس  /احـمد بـن عـبدالعـزيز العـوهـيل  -عضو
 عضو		
5.5االستاذ  /خالد بن صالح الهذال
تتمثــل مهــام اللجنــة يف االرشاف عــى تصميــم و تشــغيل نظــام التعويضــات ،واعــداد ومراجعــة سياســة التعويضــات بصــورة دوريــة وتقويــم فعاليتهــا مبقارنتهــا مــع البنــوك
االخــرى.
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 -25ربح السهم األساسي والمخفض
تــم احتســاب ربــح الســهم األســايس واملخفــض للســنتني املنتهيتــن يف  31ديســمرب  2014و  2013وذلــك بقســمة صــايف دخــل الســنتني العائــد للمســاهمني عــى  400مليــون
ســهم .

 -26النقدية وما في حكمها
تتكون النقدية و ما يف حكمها الظاهرة يف قامئة التدفقات النقدية املوحدة كام يف  31ديسمرب من اآليت:
2014

2013

إيضاحات

بآالف الرياالت السعودية

بآالف الرياالت السعودية

4

1,339,091

1,609,797

5,602,854

4,319,748

1,000,050

750,142

769,756
8,711,751

800,484
7,480,171

نقدية
أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية االخرى (تستحق خالل تسعني يوماً من
تاريخ االقتناء)
االستثامرات املقتناة حتى تاريخ االستحقاق (تستحق خالل تسعني يوماً من
تاريخ االقتناء)
4
أرصدة لدى مؤسسة النقد العريب السعودي (فيام عدا الوديعة النظامية)
اإلجاميل

 -27المعلومات القطاعية
يقــوم البنــك بتحديــد القطاعــات التشــغيلية ،بنــاء عــى مجموعــات العمــاء ،عــى أســاس التقاريــر الداخليــة عــن العنــارص و املكونــات التــي تتكــون منهــا املجموعــة والتــي
يتــم مراجعتهــا بصفــة مســتمرة مــن قبــل لجنــة إدارة املوجــودات واملطلوبــات وصانعــي القـرار الرئيــي بالبنــك مــن أجــل توزيــع املــوارد للقطاعــات وتقييــم أدائهــا .متــارس
املجموعــة نشــاطها الرئيــي يف اململكــة العربيــة الســعودية.
ألغراض إدارية تتكون املجموعة من خمسة قطاعات أعامل مرصفية رئيسية كالتايل:
قطاع األفراد (التجزئة)
قطاع الرشكات
قطاع الخزينة

يشمل الخدمات واملنتجات املقدمة لألفراد كالودائع ،متويل األفراد ،الحواالت ورصف العمالت األجنبية.
يشمل الخدمات واملنتجات املقدمة للرشكات والعمالء التجاريني كالودائع والتمويل و الخدمات التجارية للعمالء.
يشمل سوق املال و املتاجرة وتقديم خدمات الخزينة.

قطاع خدمات اإلستثامر والوساطة

يشمل خدمات إدارة اإلستثامر وأنشطة إدارة األصول املرتبطة بخدمات التعامل و اإلدارة وترتيب وتقديم املشورة وحفظ
األوراق املالية.
وتشمل جميع وظائف قطاعات املساندة االخرى.

أخرى

تتــم جميــع املعامــات بــن القطاعــات املذكــورة أعــاه وفقـاً لــروط وأحــكام نظــام التســعري الداخــي املعتمــد .تــوزع مصاريــف القطاعــات املســانده واإلدارة العامــة عــى
قطاعــات األعــال وفــق معايــر معتمــدة.
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 -1فيــا يــي تحليــا بإجــايل موجــودات ومطلوبــات املجموعــة وإجــايل دخــل ومصاريــف العمليــات وصــايف الدخــل (الخســارة) للســنتني املنتهيتــن يف  31ديســمرب لــكل
قطــاع مــن قطاعــات األعــال:
2014
بآالف الرياالت السعودية

إجاميل املوجودات
مصاريف رأساملية
إجاميل املطلوبات
صايف الدخل من املوجودات االستثامرية
والتمويلية
دخل أتعاب والعموالت وأخرى ،صايف
إجاميل دخل العمليات
مخصص خسائر التمويل ,صايف
إستهالك و إطفاء
إجاميل مصاريف العمليات
صايف دخل السنة

قطاع األفراد
(التجزئة)

قطاع الشركات

قطاع الخزينة

قطاع خدمات اإلستثمار
والوساطة

أخرى

اإلجمالي

13,141,895
62,341
24,688,068

19,234,996
310
12,123,331

11,023,015
1,373
1,103,361

357,212
1,172
125,236

1,472,796
67,129
1,298,565

45,229,914
132,325
39,338,561

413,769

510,816

52,022

310

42,260

1,019,177

722,061
1,135,830
79,242
90,859
972,292
163,538

125,378
636,194
()86,760
3,331
166,057
470,137

86,072
138,094
1,100
49,454
88,640

78,898
79,208
503
43,392
35,816

65,466
107,726
1,828
105,898

1,077,875
2,097,052
()7,518
95,793
1,233,023
864,029

2013
بآالف الرياالت السعودية

قطاع األفراد
(التجزئة)

قطاع الشركات

قطاع الخزينة

قطاع خدمات اإلستثمار
والوساطة

أخرى

اإلجمالي

إجاميل املوجودات
مصاريف رأساملية
إجاميل املطلوبات
صايف الدخل من املوجودات االستثامرية
والتمويلية
دخل أتعاب و العموالت وأخرى ،صايف
إجاميل دخل العمليات
مخصص خسائر التمويل ,صايف
عكس مخصص انخفاض املوجودات املالية
األخرى
إستهالك و إطفاء
إجاميل مصاريف العمليات
صايف دخل السنة

12,229,036
64,843
19,067,695

14,777,653
108
10,114,583

7,774,105
94
901,056

288,500
4,024
121,079

1,254,014
453,946
1,018,006

36,323,308
523,015
31,222,419

400,802

462,333

43,998

1,104

38,385

946,622

659,284
1,060,086
63,457

114,716
577,049
111,830

74,888
118,886
-

65,566
66,670
-

56,152
94,537
-

970,606
1,917,228
175,287

-

-

()5,340

-

-

()5,340

81,592
814,519
245,567

5,983
308,827
268,222

596
30,016
88,870

353
34,698
31,972

94,537

88,524
1,188,060
729,168
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 -2فيام يىل تحليال ملخاطر اإلئتامن التي تتعرض لها املجموعة لكل قطاع من قطاعات أعامل البنك:
2014
بآالف الرياالت السعودية

قطاع األفراد (التجزئة)

قطاع الشركات

قطاع الخزينة

اإلجمالي

إجاميل املوجودات

10,115,819

18,239,451

10,485,793

38,841,063

التعهدات وااللتزامات املحتملة

-

2,871,605

-

2,871,605

2013
بآالف الرياالت السعودية

قطاع األفراد (التجزئة)

قطاع الشركات

قطاع الخزينة

اإلجمالي

إجاميل املوجودات

9,461,589

13,953,834

7,207,656

30,623,079

التعهدات وااللتزامات املحتملة

-

3,005,530

-

3,005,530

تشــتمل مخاطــر االئتــان التــي تتعــرض لهــا املجموعــة عــى األرصــدة لــدى البنــوك واملؤسســات املاليــة األخــرى واالســتثامرات والتمويــل ،كــا تشــتمل مخاطــر االئتــان عــى
املعــادل االئتــاين لقيمــة التعهــدات وااللتزامــات املحتملــة وفقــا لألنظمــة مؤسســة النقــد العــريب الســعودي.

 -28إدارة المخاطر المالية
تتعــرض أنشــطة البنــك لعــدد مــن املخاطــر املاليــة ،والتــي يتــم تقييمهــا عــن طريــق التحليــل والتقييــم واملوافقــة وإدارة بعــض درجــات املخاطــر أو عــدد مــن املخاطــر .يهــدف
البنــك إىل تحقيــق تــوازن مالئــم بــن املخاطــر واإليـرادات وتقليــل اآلثــار الســلبية عــى أدائــه املــايل وزيــادة املنفعــه للمســاهمني.
تــم تصميــم سياســات وإجـراءات وأنظمــة إدارة املخاطــر الخاصــة باملجموعــة لتحديــد وتحليــل هــذه املخاطــر ووضــع األدوات املالمئــة للتخفيــف والتحكــم يف هــذه املخاطــر.
يقــوم البنــك مبراجعــة سياســات وأنظمــة إدارة املخاطــر باســتمرار لعكــس أي تغيـرات يف األســواق ،واملنتجــات و أفضــل املامرســات املســتجدة.
قــرر مجلــس اإلدارة تشــكيل لجنــة املخاطــر وااللتـزام وذلــك ملراقبــة عمليــة ادارة املخاطــر الكليــه بالبنــك .كــا ان اللجنــة مســئوله عــن تطويــر اسـراتيجية املخاطــرو تطبيــق
القواعــد واألطــر والسياســات والقيــود .كــا تشــمل مســؤوليتها قـرارات إدارة املخاطــر و مراقبــة مســتوى املخاطــر .يتــم اصــدار تقريــر لجنــه املخاطــر وااللتـزام بشــكل دوري
وعرضــه عــى مجلــس اإلدارة.

 -29مخاطر االئتمان
يقــوم البنــك بــإدارة مخاطــر االئتــان ،والتــي تتمثــل يف عــدم متكــن طــرف مــا مــن الوفــاء بإلتزاماتــه بشــأن أداة ماليــة مــا يــؤدي لتكبــد الطــرف اآلخــر خســائر ماليــة .يتعــرض
البنــك ملخاطــر االئتــان بشــكل رئيــي بشــأن نشــاطات التمويــل واالســتثامر .كذلــك ،توجــد مخاطــر ائتــان تتعلــق بــأدوات ماليــة خــارج قامئــة املركــز املــايل ،مثــل اإلعتــادات
املســتندية وخطابــات الضــان ،وااللتزامــات ملنــح االئتــان.
يقــوم البنــك بتقييــم احتــال التخلــف عــن الســداد مــن قبــل األطـراف األخــرى باســتخدام أدوات تصنيــف داخليــة .كــا يقــوم البنــك باســتخدام درجــات تصنيــف صــادرة مــن
وكاالت تصنيــف خارجيــة عنــد توفرهــا.
يحــاول البنــك التقليــل مــن مخاطــر االئتــان مــن خــال مراقبــة التعرضــات االئتامنيــة  ،التقليــل مــن املعامــات مــع اط ـراف محــددة ،والتقييــم املســتمر للمــاءه االئتامنيــة
لألطـراف األخــرى .وقــد تــم إعــداد سياســات البنــك الخاصــة بــإدارة املخاطــر لديــه بحيــث تعمــل عــى تحديــد املخاطــر وتضــع حــدودا مناســبة ملراقبــة املخاطــر وااللتـزام بالحــدود.
وتتــم الرقابــة عــى التعرضــات الفعليــة ومقارنتهــا بالحــدود املقــررة عــى أســاس يومــي .وباإلضافــة إىل مراقبــة الحــدود املقــررة لالئتــان ،يقــوم البنــك بــإدارة التعرضــات االئتامنيــة
املرتبطــة بأنشــطة التجاريــة وذلــك بإبـرام اتفاقيــات مقاصــة رئيســة وابـرام ترتيبــات ضــان مــع األطـراف األخــرى ضمــن ظــروف مناســبة ،ومــن خــال تقليــص مــدة التعــرض.
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ينتــج تركــز مخاطــر االئتــان عندمــا يرتبــط عــدد مــن األطـراف بنشــاطات عمليــة متشــابهة ،أو عمليــات يف نفــس املنطقــة الجغرافيــة ،أو لديهــم خصائــص اقتصاديــة متشــابهة،
مــا قــد يــؤدي إىل التأثــر عــى قدرتهــم جميعـاً عــى تلبيــة التزاماتهــم التعاقديــة بنفــس القــدر إذا حصــل أي تغــر يف الظــروف االقتصاديــة أو السياســية أو غــر ذلــك.
ويدل تركز مخاطر االئتامن عىل الحساسية النسبية ألداء البنك تجاه التطورات التي تؤثر عىل صناعة معينة أو موقع جغرايف معني.
يســعى البنــك إىل إدارة تعرضــه ملخاطــر اإلئتــان مــن خــال التنويــع لضــان عــدم حصــول تركــز يف املخاطــر مــن ناحيــة أفـراد أو مجموعــات مــن العمــاء يف مناطــق معينــة
أو ضمــن نشــاطات عمليــة محــددة ،كــا أنــه يلجــأ إىل الحصــول عــى الضامنــات الالزمــة حيثــا يكــون مالمئـاً .كذلــك يســعى البنــك إىل الحصــول عــى املزيــد مــن الضامنــات
مــن األطـراف األخــرى حاملــا تتضــح مــؤرشات االنخفــاض للتســهيالت ذات العالقــة.
تقــوم اإلدارة بطلــب املزيــد مــن الضامنــات وفــق االتفاقيــة التــي تحــدد ذلــك ،كــا تقــوم مبتابعــة القيمــة الســوقية للضامنــات التــي يتــم الحصــول عليهــا أثنــاء مراجعتهــا
لكفايــة مخصــص خســائر االنخفــاض.
يقوم البنك بشكل منتظم مبراجعة سياسات وأنظمة إدارة املخاطر لديه بحيث تعكس التغريات يف منتجات األسواق وأفضل املامرسات املستجدة.
تــم تبيــان تحليــل االســتثامرات حســب األطـراف األخــرى يف اإليضــاح ( 6ب) .و للتمويــل ميكــن الرجــوع إىل اإليضــاح  7و للتعهــدات وااللتزامــات املحتملــة ميكــن الرجــوع إىل
اإليضــاح  .17وللمعلومــات حــول الحــد األقــى لالئتــان لتعــرض ملخاطــر االئتــان لــدى البنــك حســب قطاعــات األعــال ،ميكــن الرجــوع إىل اإليضــاح .)2( 27

أ .التركيز الجغرافي
(أ )1.فيام ييل الرتكز الجغرايف للفئات الرئيسية للموجودات واملطلوبات والتعهدات وااللتزامات املحتملة والتعرض االئتامين الخاص بها كام يف 31ديسمرب:
2014
بآالف الرياالت السعودية

المملكة العربية
السعودية

دول مجلس التعاون الخليجي األخرى
ومنطقة الشرق األوسط

أوروبا

جنوب شرق
آسيا

دول أخرى

اإلجمالــي

املوجودات
نقد وأرصدة لدى مؤسسة النقد
العريب السعودي
أرصدة لدى البنوك واملؤسسات
املالية االخرى ،صايف
إستثامرات ،صايف

4,467,704

-

-

-

-

4,467,704

6,070,397

2,484,583

81,152

34,435

114,019

8,784,586

2,635,330

-

-

-

-

2,635,330

متويل ،صايف

28,355,270

-

-

-

-

28,355,270

اإلجاميل

41,528,701

2,484,583

81,152

34,435

114,019

44,242,890

املطلوبات
أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية
االخرى
ودائع العمالء

493,810

606,253

521

68,260

22,174

1,191,018

36,723,742

-

-

-

-

36,723,742

اإلجاميل

37,217,552

606,253

521

68,260

22,174

37,914,760

التعهدات وااللتزامات املحتملة
مخاطراالئتامن(مبينة باملعادل
االئتامين)للتعهدات وااللتزامات
املحتملة

5,915,692

-

-

-

-

5,915,692

2,871,605

-

-

-

-

2,871,605
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2013
بآالف الرياالت السعودية

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

المملكة العربية
السعودية

دول مجلس التعاون الخليجي األخرى
ومنطقة الشرق األوسط

أوروبا

جنوب شرق
آسيا

دول أخرى

اإلجمالــي

4,186,998

-

-

-

-

4,186,998

3,991,953

1,948,939

93,031

32,482

89,092

6,155,497

1,667,069
23,415,423
33,261,443

1,948,939

93,031

32,482

89,092

1,667,069
23,415,423
35,424,987

188,319

656,682

-

-

130,615

975,616

29,107,718
29,296,037
6,410,362

656,682
-

-

-

130,615
-

29,107,718
30,083,334
6,410,362

3,005,530

-

-

-

-

3,005,530

تعكــس مبالــغ املعــادل االئتــاين املبالــغ الناتجــة عــن تحويــل التعهــدات وااللتزامــات املحتملــة خــارج قامئــة املركــز املــايل إىل معامــل مخاطــر االئتــان التــي تحملهــا اتفاقيــات
التمويــل بإســتخدام معامــل تحويــل االئتــان املحــددة مــن قبــل مؤسســة النقــد العــريب الســعودي .يتــم اســتخدام معامــل تحويــل االئتــان لتغطيــة مخاطــر االئتــان املحتملــة
نتيجــة قيــام البنــك بالوفــاء بإلتزاماتــه.
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(أ )2.فيام ييل التوزيع الجغرايف للموجودات االستثامرية والتمويلية التي انخفضت قيمتها و مخصصات انخفاض املوجودات االستثامرية والتمويلية
2014
بآالف الرياالت السعودية

المملكة العربية
السعودية

دول مجلس التعاون الخليجي األخرى
ومنطقة الشرق األوسط

أوروبا

جنوب شرق
آسيا

دول أخرى

اإلجمالــي

التمويل غري العامل

430,731

-

-

-

-

430,731

مخصص انخفاض التمويل

825,099

-

-

-

-

825,099

مرابحات يف البضائع الغري العاملة

-

90,923

-

-

-

90,923

مخصص انخفاض مرابحات يف البضائع -

90,923

-

-

-

90,923

2013
بآالف الرياالت السعودية

المملكة العربية
السعودية

دول مجلس التعاون الخليجي األخرى
ومنطقة الشرق األوسط

أوروبا

جنوب شرق
آسيا

دول أخرى

اإلجمالــي

التمويل غري العامل

460,868

-

-

-

-

460,868

مخصص انخفاض التمويل

895,311

-

-

-

-

895,311

مرابحات يف البضائع الغري العاملة

-

90,923

-

-

-

90,923

مخصص انخفاض مرابحات يف البضائع -

90,923

-

-

-

90,923

 -30مخاطر السوق
مخاطــر الســوق هــي املخاطــر املتعلقــة بتقلبــات القيمــة العادلــة للتدفقــات النقديــة املســتقبلية لــأدوات املاليــة نتيجــة للتغ ـرات يف الســوق مثــل معــدل العائــد وأســعار
رصف العمــات األجنبيــة وأســعار األســهم.

أ .مخاطر معدل العائد
متثــل مخاطــر العائــد املخاطــر الناتجــة عــن تذبــذب التدفقــات النقديــة املســتقبلية لــأدوات املاليــة نتيجــة للتغـرات يف معــدل العائــد الســائد يف الســوق .التوجــد لــدى البنــك
أيــة تعرضــات جوهريــة لتاثـرات التغـرات يف معــدل العائــد الســائد يف الســوق عــى التدفقــات النقديــة املســتقبلية ألن جــزءا ً كبـرا ً مــن املوجــودات واملطلوبــات املاليــة ذات
عوائــد ثابتــة ومدرجــة يف القوائــم املاليــة حتــى تاريــخ االســتحقاق .باالضافــة اىل ذلــك ،فــان جــزءا ً كبـرا ً مــن مطلوبــات البنــك غــر مرتبطــة بعائــد.

109

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

ب .مخاطر اسعار العمالت االجنبية
متثل مخاطر العمالت االجنبية املخاطر الناتجة عن التغيري يف قيمة االدوات املالية نتيجة لتذبذب اسعار رصف العمالء.
(ب )1.يتعــرض البنــك ملخاطــر آثــار التقلبــات يف أســعار الــرف الســائدة بالســوق عــى مركــزه املــايل وتدفقاتــه النقديــة ،وتقــوم إدارة البنــك بوضــع حــدود ملســتوى
املخاطــر املقبولــة لــكل عملــة وبشــكل إجــايل ملراكــز العمــات بنهايــة اليــوم ،ويتــم مراقبتهــا يوميـاً.
فيام ييل ملخصا لتعرض البنك ملخاطر أسعار العمالت األجنبية كام يف  31ديسمرب:
بآالف الرياالت السعودية

املوجودات
نقد وأرصدة لدى مؤسسة النقد العريب السعودي
أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية االخرى ،صايف
إستثامرات ،صايف
متويل ،صايف
ممتلكات ومعدات ،صايف
موجودات أخرى
اإلجاميل
املطلوبات و حقوق املساهمني
أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية االخرى
ودائع العمالء
مطلوبات أخرى
حقوق املساهمني
اإلجاميل

2014
ريال سعودي

2013
عمالت أجنبية

ريال سعودي

عمالت أجنبية

4,398,306
8,139,572
2,635,330
28,092,343
798,369
136,888
44,200,808

69,398
645,014
262,927
51,767
1,029,106

4,003,877
5,526,957
1,667,069
23,121,870
762,204
104,311
35,186,288

183,121
628,540
293,553
31,806
1,137,020

724,429
36,423,171
1,413,294
5,891,353
44,452,247

466,589
300,571
10,507
777,667

82,361
28,723,751
1,129,674
5,100,889
35,036,675

893,255
383,967
9,411
1,286,633

ان جــزءا ً جوهريـاً مــن صــايف العمــات األجنبيــة التــي يتعــرض لهــا البنــك يتمثــل يف الــدوالر األمريــي واملثبــت ســعر رصفــه مقابــل الريــال الســعودي .ال تعتــر مخاطــر أســعارالعمالت األجنبيــة
األخــرى جوهريــة  ،و نتيجــة لذلــك فــإن البنــك ال يتعــرض ملخاطــر اســعار عمــات اجنبيــة هامــة.

قــام البنــك بعمــل تحليــل حساســية عــى مــدى عــام واحــد بشــان احتــال حــدوث تغــر يف أســعار العمــات األجنبيــة باســتثناء الــدوالر األمريــي باســتخدام متوســط أســعار
الــرف األجنبــي التاريخيــة وتبــن بأنــه ال يوجــد هنــاك تأثــر جوهــري عــى صــايف تعــرض البنــك لتقلبــات العمــات األجنبيــة.
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(ب )2.مركز العمالت
فيام ييل تحليالً بصايف األرصدة الجوهرية الخاصة بالبنك كام يف نهاية السنة بشأن العمالت األجنبية التالية:

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

2014

2013

بآالف الرياالت السعودية
مركز دائن (مدين)

بآالف الرياالت السعودية
مركز دائن (مدين)

()174,612
2,068
60,944
320,102
30,230
5,282
7,425
251,439

()558,895
8,352
43,134
290,802
32,679
4,795
29,520
()149,613

ج .مخاطر أسعار االستثمارات
تشــر مخاطــر أســعار االســتثامرات إىل مخاطــر انخفــاض القيمــة العادلــة لألســهم يف محفظــة اســتثامرات البنــك املتاحــة للبيــع نتيجــة للتغـرات املحتملــة املعقولــة يف مســتويات
مــؤرشات تــداول وقيمــة االســتثامرات الفرديــة خــال ســنة.
فيام ييل األثر عىل استثامرات اململوكة واملتاحة للبيع بسبب التغريات املحتملة املعقولة يف مؤرشات تداول مع بقاء كافة البنود األخرى القابلة للتغيري ثابتة-:
 31ديسمبر 2014
مؤشرات السوق

نسبة التغير في قيمة سعر

األثر بآالف الرياالت السعودية

مؤرش تداول
غري متداولة

االستثمارات %
10+
2+

58,412
7,000

 31ديسمبر 2013
نسبة التغير في قيمة سعر

األثر بآالف الرياالت السعودية

االستثمارات %
10+
2+

46,491
3,000

111

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 -31مخاطر السيولة
متثــل مخاطــر الســيولة عــدم مقــدرة البنــك عــى تلبيــة صــايف متطلبــات التمويــل الخاصــة بــه .وميكــن أن تحــدث مخاطــر الســيولة عنــد وجــود اضطـراب يف الســوق أو انخفــاض
مســتوى درجــات التصنيــف االئتــاين مــا يــؤدي إىل شــح مفاجــئ يف بعــض مصــادر التمويــل .وللتقليــل مــن هــذه املخاطــر ،قامــت اإلدارة بتنويــع مصــادر التمويــل ،وإدارة
املوجــودات بعــد األخــذ بعــن االعتبــار توفــر الســيولة ،والحفــاظ عــى رصيــد كاف للنقديــة ومــا يف حكمهــا وكذلــك أوراق ماليــة قابلــة للتــداول الفــوري.
تقــوم اإلدارة مبراقبــة محفظــة االســتحقاق لضــان توفــر الســيولة الكافيــة .يتــم مراقبــة مراكــز الســيولة يوميــا ،ويتــم إجـراء اختبــارات جهــد منتظمــة بشــأن الســيولة باســتخدام
ســيناريوهات متعــددة تغطــي الظــروف اإلعتياديــة وغــر اإلعتياديــة يف الســوق .تخضــع كافــة السياســات واإلجـراءات املتعلقــة بالســيولة للمراجعــة واملوافقــة مــن قبــل لجنــة
املوجــودات واملطلوبــات بالبنــك .يتــم إصــدار تقاريــر يوميــة تغطــي مركــز الســيولة للبنــك والرشكــة التابعــة العاملــة .كــا يقــدم بانتظــام تقريــر موجــز إىل لجنــة املوجــودات
واملطلوبــات بالبنــك يشــمل عــى كافــة االســتثناءات واإلجـراءات املتخــذة.
وطبق ـاً لنظــام مراقبــة البنــوك وكذلــك التعليــات الصــادرة عــن مؤسســة النقــد العــريب الســعودي ،يحتفــظ البنــك لــدى مؤسســة النقــد العــريب الســعودي بوديعــة نظاميــة
تعــادل  )% 7 :2013( % 7مــن إجــايل الودائــع تحــت الطلــب و )% 4 :2013( % 4مــن إجــايل الودائــع ألجــل .باإلضافــة إىل الوديعــة النظاميــة يحتفــظ البنــك باحتياطــي
ســيولة ال يقــل عــن  % 20مــن التزامــات ودائعــه ،ويتكــون هــذا اإلحتياطــي مــن النقــد و املوجــودات التــي ميكــن تحويلهــا إىل نقــد خــال فــرة ال تزيــد عــن ثالثــن يومـاً .
كام وميكن للبنك الحصول عىل مبالغ إضافية من خالل تسهيالت وترتيبات استثامرية خاصة مع مؤسسة النقد العريب السعودي.
ميثــل الجــدول أدنــاه ملخصــا باســتحقاقات املوجــودات واملطلوبــات الخاصــة بالبنك.تــم تحديــد االســتحقاقات التعاقديــة للموجــودات و املطلوبــات عــى اســاس الفــرة املتبقيــة
مــن تاريــخ قامئــة املركــز املــايل املوحــدة و حتــى تاريــخ االســتحقاق التعاقــدي و مل يتــم االخــذ يف االعتبــار االســتحقاقات الفعليــة كــا يشــر إليــة تاريــخ االحتفــاظ بوادئــع البنك.
تتمثــل املبالــغ الظاهــرة يف الجــدول أدنــاه التدفقــات النقديــة التعاقديــة غــر املخصومــة ،بينــا يقــوم البنــك بــإدارة مخاطــر الســيولة املالزمــة بنــاء عــى التدفقــات النقديــة
الــواردة املخصومــة املتوقعــة.
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أ .فيما يلي تحلي ً
ال لالستحقاقات التعاقدية للموجودات والمطلوبات و حقوق المساهمين كما في  31ديسمبر:
بآالف الرياالت السعودية
2014

املوجودات
نقد وأرصدة لدى مؤسسة النقد العريب السعودي
وديعة نظامية لدى مؤسسة النقد العريب السعودي
أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى ،صايف
استثامرات ،صايف
متويل  ،صايف
ممتلكات ومعدات ،صايف
موجودات أخرى
إجاميل املوجودات
املطلوبات و حقوق املساهمني
أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى
ودائع العمالء
مطلوبات أخرى
حقوق املساهمني
إجاميل املطلوبات وحقوق املساهمني

خالل  3أشهر

من  3أشهر
إلى سنة

من سنة إلى
 5سنوات

أكثر من 5
سنوات

بدون تاريخ
استحقاق محدد

اإلجمالــي

2,108,847
6,737,832
1,450,918
7,138,896
17,436,493

2,046,754
250,289
12,024,209
14,321,252

8,603,266
8,603,266

456,770
588,899
1,045,669

2,358,857
477,353
798,369
188,655
3,823,234

2,108,847
2,358,857
8,784,586
2,635,330
28,355,270
798,369
188,655
45,229,914

1,191,018
33,358,001
34,549,019

3,365,741
3,365,741

-

-

1,423,801
5,891,353
7,315,154

1,191,018
36,723,742
1,423,801
5,891,353
45,229,914
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بآالف الرياالت السعودية
2013

خالل  3أشهر

املوجودات
نقد وأرصدة لدى مؤسسة النقد العريب السعودي
وديعة نظامية لدى مؤسسة النقد العريب السعودي
أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية االخرى ،صايف
استثامرات ،صايف
متويل  ،صايف
ممتلكات ومعدات ،صايف
موجودات أخرى
إجاميل املوجودات
املطلوبات و حقوق املساهمني
أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى
ودائع العمالء
مطلوبات أخرى
حقوق املساهمني
إجاميل املطلوبات وحقوق املساهمني

من  3أشهر
إلى سنة

من سنة إلى 5
سنوات

أكثر من 5
سنوات

بدون تاريخ
استحقاق محدد

اإلجمالــي

2,410,281
5,442,081
1,052,159
6,247,159
15,151,680

713,416
8,358,164
9,071,580

8,125,483
8,125,483

684,617
684,617

1,776,717
614,910
762,204
136,117
3,289,948

2,410,281
1,776,717
6,155,497
1,667,069
23,415,423
762,204
136,117
36,323,308

787,298
26,606,667
27,393,965

188,318
2,501,051
2,689,369

-

-

-

-

-

1,139,085
5,100,889
6,239,974

975,616
29,107,718
1,139,085
5,100,889
36,323,308

ب .فيما يلي تحليل المطلوبات المالية حسب االستحقاقات التعاقدية المتبقية كما في  31ديسمبر،
بآالف الرياالت السعودية
2014

خالل  3أشهر

من  3أشهر
إلى سنة

من سنة إلى
 5سنوات

أكثر من 5
سنوات

بدون تاريخ استحقاق
محدد

اإلجمالــي

املطلوبات املالية
أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى
ودائع العمالء

1,191,067
33,359,811

3,385,225

-

-

-

1,191,067
36,745,036

2013

خالل  3أشهر

من  3أشهر
إلى سنة

من سنة إلى 5
سنوات

أكثر من 5
سنوات

بدون تاريخ استحقاق
محدد

اإلجمالــي

املطلوبات املالية
أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى
ودائع العمالء

787,380
26,606,761
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188,836
2,521,020

-

-

-

976,216
29,127,781
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 -32القيمة العادلة لألدوات المالية
إن القيمــة العادلــة هــي الســعر الــذي ســيتم إســتالمه عنــد بيــع موجــودات أو دفعــة لتحويــل مطلوبــات يف معاملــة نظاميــة تتــم بــن املتداولــن يف الســوق يف تاريــخ القيــاس
ويســتند قيــاس القيمــة العادلــة عــى افـراض أن الصفقــة لبيــع موجــودات أو دفعــة لتحويــل مطلوبــات يحــدث إمــا:
 يف السوق الرئيسية للموجودات واملطلوبات ،أو يف أكرث األسواق فائدة و املتاحة للموجودات و املطلوبات ،يف حالة عدم وجود السوق الرئيسية.تحديد القيمة العادلة لألدوات املالية ومستويات القيمة العادلة
إن القيم العادلة لألدوات املالية املسجلة يف قامئة املركز املايل ال تختلف بشكل كبري عن قيمتها الدفرتية املدرجة يف القوائم املالية املوحدة.
يستخدم البنك املستويات التالية عند تحديد القيمة العادلة لألدوات املالية واإلفصاح عنها:
املستوى 1

األسعار املتداولة يف األسواق املالية النشطة لنفس األداة (بدون تعديل).

املستوى 2

األسعار املتداولة يف األسواق املالية النشطة ملوجودات ومطلوبات مامثلة أو طرق تقييم أخرى يتم تحديد كافة مدخالتها الهامة وفق بيانات سوقية
قابلة للمالحظة.

املستوى 3

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

بآالف الرياالت السعودية

المستوى األول

المستوى الثاني

المستوى الثالث

اإلجمالي

2014

املوجودات املالية
استثامرات مالية متاحة للبيع

584,123

-

350,000

934,123

بآالف الرياالت السعودية

المستوى األول

المستوى الثاني

المستوى الثالث

اإلجمالي

2013

املوجودات املالية
استثامرات مالية متاحة للبيع

464,910

-

150,000

614,910

ميثل املستوى الثالث من االستثامرات ،استثامرات متاحة للبيع غري متداولة.
إن القيمــة العادلــة لــأدوات املاليــة بتاريــخ قامئــة املركــز املــايل املوحــدة ،ال تختلــف جوهريـاً عــن القيمــة الدفرتيــة املدرجــة يف القوائــم املاليــة املوحــدة .إن القيمــة العادلــة
للتمويــل ،و االرصــدة لــدى و للبنــوك واالســتثامرات املقتنــاة حتــى تاريــخ االســتحقاق املســجلة حتــى تاريــخ االســتحقاق ال تختلــف كث ـرا ً عــن القيمــة الدفرتيــة املدرجــة يف
القوائــم املاليــة املوحــدة ألن االربــاح الحاليــة الســائدة يف الســوق ألدوات ماليــة مامثلــة ال تختلــف كثـرا ً عــن األســعار املتعاقــد عليهــا وبســبب قــر الفــرة بالنســبة لألرصــدة
لــدى و للبنــوك.
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 -33األرصده و المعامالت مع األطراف ذات العالقة
يتعامــل البنــك ،خــال دورة أعاملــه العاديــة ،مــع أطـراف ذات عالقــة .تخضــع تلــك املعامــات مــع األطـراف ذات العالقــة للحــدود املنصــوص عليهــا يف نظــام مراقبــة البنــوك
والتعليــات الصــادرة عــن مؤسســة النقــد العــريب الســعودي .إن طبيعــة وأرصــدة تلــك املعامــات للســنتني املنتهيتــن يف  31ديســمرب هــي كــا يــي:
أ  -أرصدة أعضاء مجلس اإلدارة وكبار المساهمين اآلخرين والشركات المنتسبة لهم:
2014

2013

بآالف الرياالت السعودية

بآالف الرياالت السعودية

بيع آجل

1,509,743

1,455,432

مشاركة

30,600

17,529

تعهدات والتزامات محتملة
تحت الطلب
ادخار
أخرى

41,632
27,036
4,113
4,093

12,334
43,508
9,320
-

يقصد بكبار املساهمني أولئك الذين ميتلكون نسبة  %5أو أكرث من رأس مال البنك املصدر.
ب  -صناديق البنك اإلستثمارية:
ميثل هذا البند أرصدة قامئة مع الصناديق اإلستثامرية للبنك كام يف  31ديسمرب:

ودائع العمالء
استثامرات

116

2014

2013

بآالف الرياالت السعودية

بآالف الرياالت السعودية

2,082
56,918

13,529
28,221
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ج  -اإليرادات والمصاريف:
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 وااللتزامات املحتملة
أتعاب إدارة  -صناديق البالد اإلستثامرية
إيجارات
مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

2014

2013

بآالف الرياالت السعودية

بآالف الرياالت السعودية

52,381
294
18,086
4,800
5,280

44,110
148
14,758
5,675
5,266

فيام ييل تحليالً بإجاميل التعويضات املدفوعة لكبار موظفي اإلدارة خالل السنة:
2014

2013

بآالف الرياالت السعودية

بآالف الرياالت السعودية

مزايا موظفني قصرية االجل

48,016

40,990

مزايا ما بعد التوظيف ،مكافأة نهاية الخدمة للموظفني ،و برنامج منح االسهم

7,808
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يقصــد بكبــار موظفــي اإلدارة أولئــك االشــخاص ،مبــا فيهــم العضــو املنتــدب و الذيــن لديهــم الصالحيــة و املســئولية للقيــام بأعــال التخطيــط و التوجيــه و االرشاف عــى أنشــطة
البنــك بصــورة مبــارش أو غــر مبــارش.

 -34كفاية رأس المال
تتمثــل أهــداف املجموعــة عنــد إدارة رأس املــال يف اإللتـزام مبتطلبــات رأس املــال املوضوعــة مــن قبــل مؤسســة النقــد العــريب الســعودي للحفــاظ عــى مقــدرة املجموعــة يف
االســتمرار يف أعاملهــا وفقــا ملبــدأ االســتمرارية واالحتفــاظ بقاعــدة رأســالية قويــة.
تقــوم إدارة املجموعــة مبراقبــة كفايــة رأس املــال واســتخدام رأس املــال النظامــي .تتطلــب تعليــات مؤسســة النقــد العــريب الســعودي االحتفــاظ بحــد أدىن مــن رأس املــال
النظامــي وأن تكــون نســبة إجــايل رأس املــال النظامــي إىل املوجــودات املرجحــة املخاطــر عنــد أو تزيــد عــن الحــد األدىن املتفــق عليــه وهــو . % 8
تراقــب املجموعــة كفايــة رأس املــال باســتخدام النســب املقــررة مــن قبــل مؤسســة النقــد العــريب الســعودي .و مبوجبهــا يتــم قيــاس كفايــة رأس املــال مبقارنــة بنــود رأس املــال
املؤهــل للمجموعــة مــع املوجــودات املدرجــة يف قامئــة املركــز املــايل املوحــدة واإللتزامــات املحتملــة باســتخدام االرصــده املرجحــة إلظهــار مخاطرهــا النســبية.
قامــت مؤسســة النقــد العــريب الســعودي بإصــدار ارشــادات وأطــر عمــل العــادة هيكلــة رأس املــال حســب توصيــات لجنــة بــازل  3والتــي رسى مفعولهــا اعتبــارا ً مــن  1ينايــر .2013
وفقـاً الطرعمــل لجنــة بــازل  ،3تــم احتســاب املوجــودات املرجحــة املخاطــر املوحــدة الخاصــة باملجموعــة وإجــايل رأس املــال والنســب ذات الصلــة عــى أســاس موحــد للمجموعــة .
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الجدول التايل يلخص الركيزة األوىل للمجموعة للموجودات املرجحة املخاطر ،رأس املال األسايس ورأس املال املساند ونسبة كفاية رأس املال:
(غير مدققة )

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

2014

2013

بآالف الرياالت السعودية

بآالف الرياالت السعودية

33,786,740
3,553,573
448,075
37,788,388
5,891,353
422,334
6,313,687

28,053,891
3,142,572
612,338
31,808,801
5,100,889
350,674
5,451,563

%15.59
%16.71

%16.04
%17.14

 -35خدمات إدارة االستثمار والوساطة
يقــدم البنــك خدمــات إدارة االســتثامر لعمالئــه مــن خــال رشكتــه التابعــة  /رشكــة البــاد لالســتثامر .تتضمــن هــذه الخدمــات إدارة ســبعة صناديــق إســتثامرية ( :2013ســتة
صناديــق إســتثامرية) .مبوجــودات يبلــغ إجامليهــا  1,188مليــون ريــال ســعودي ( 1,154 :2013مليــون ريــال ســعودي) .تــدار كافــة الصناديــق االســتثامرية وفق ـاً للضوابــط
الرشعيــة وتخضــع لرقابــة رشعيــة بصفــة دوريــة ،وتــدار بعــض هــذه الصناديــق بالتعــاون مــع مستشــاري اســتثامرات مهنيــن خارجيــن.
كــا يديــر البنــك محافــظ اســتثامرية خاصــة نيابــة عــن عمالئــه مببلــغ  7,889مليــون ريــال ســعودي ( 8,234 :2013مليــون ريــال ســعودي) .ال تشــمل القوائــم املاليــة املوحــدة
عــى القوائــم املاليــة لهــذه الصناديــق واملحافــظ االســتثامرية الخاصــة .تــم االفصــاح عــن املعامــات التــي تتــم بــن البنــك وهــذه الصناديــق ضمــن املعامــات مــع األط ـراف
ذات العالقــة (إيضــاح .)33
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 -36التغيرات في أطر اعداد التقارير المالية الدولية
لقــد ارتــأت املجموعــة عــدم التطبيــق املبكــر للمعايــر الجديــدة الصــادرة و غــر الســارية املفعــول بعــد عــى الســنوات املحاســبية للبنــك التــي تبــدأ بعــد  1ينايــر  ،2015ويقــوم
املجموعــة حاليــا بدراســة أثارها.
ويف ما ييل نبذة مخترصة عن املعايري الجديد و التعديالت عليها و املعايري فعالة للفرتات السنوية التي تبدأ يف و بعد  1يناير : 2015
ساري المفعول للفترات السنوية التي
تبدأ في او بعد

معيار التقارير املالية الدويل 9

األدوات املالية

 1يناير 2018

معيار التقارير املالية الدويل 15

االيرادات من عقود العمالء

 1يناير 2017

التعديالت عىل معيار التقارير املالية الدويل 15

التعاقدات ( الرتتيبات ) املشرتكة

 1يناير 2016

التعديالت عىل معايري املحاسبة االدويل رقم 16
و 38

توضيح الطرق املقبولة لإلستهالك و اإلطفاء

 1يناير 2016

التعديالت عىل معايري املحاسبة االدويل رقم 16
و 41

الزراعة

 1يناير 2016

التعديالت عىل معيار املحاسبة االدويل رقم 19

خطط املنافع (مساهامت املوظفني)

 1يوليو 2014

التعديالت عىل املعايري التقارير املالية الدولية

التحسينات السنوية الدورية للمعايري التقارير املالية الدولية 2012-2010

 1يوليو 2014

التعديالت عىل املعايري التقارير املالية الدولية

التحسينات السنوية الدورية للمعايري التقارير املالية الدولية 2013-2011

 1يوليو 2014
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 -37برنامج أسهم الموظفين
املميزات الهامة للربنامج هي كام ييل:
2014

2013

تاريخ املنح
تاريخ االستحقاق
عدد األسهم املمنوحة بتاريخ املنح
سعر السهم بتاريخ املنح (بالريال السعودي)
قيمة األسهم املمنوحة بتاريخ املنح (بآالف الرياالت السعودية )
فرتة االستحقاق
رشط املنح
طريقة التسوية

 15سبتمرب 2014
 1يناير 2017
329,349
32.79
10,799
 3سنوات
إكامل فرتة الخدمة
أسهم

 4سبتمرب 2013
 1يناير 2016
251,300
31.80
7,991
 3سنوات
إكامل فرتة الخدمة
أسهم

حركة عدد األسهم هي كام ييل:
يف بداية السنة
األسهم املمنوحة خالل السنة
اسهم متنازل عنها
تم رصفها
يف نهاية السنة

2014

2013

781,637
329,349
27,527
388,824
694,635

583,407
251,300
53,070
781,637

تم منح هذه األسهم برشط أسايس وهو إكامل فرتة الخدمة وغري مرتبطة بظروف السوق.

 -38حدث الحق
اقــرح مجلــس االدارة يف اجتامعــه املنعقــد بتاريــخ  2015-01-08للجمعيــة العموميــة اعتــاد توزيــع اربــاح نقديــة عــن العــام  2014مببلــغ  200مليــون ريــال وذلــك بواقــع 0.5
ريــال للســهم .وكذلــك اقــرح مجلــس اإلدارة منــح ســهم مجــاين واحــد لــكل  4أســهم مملوكــة مــن قبــل مســاهمي البنــك كــا يف تاريــخ انعقــاد الجمعيــة العموميــة بغــرض
زيــادة رأس مــال البنــك مــن  4,000مليــون ريــال اىل  5,000مليــون ريــال  .ســيتم اصــدار األســهم املجانيــة عــن طريــق رســملة االربــاح املبقــاة ليصبــح عــدد األســهم  500مليــون
ســهم .يخضــع اقـراح مجلــس اإلدارة توزيــع اربــاح نقديــة بواقــع  0.5ريــال للســهم و منــح ســهم مجــاين واحــد لــكل  4ســهم ملوافقــه الجمعيــة العموميــة.

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

 -40إعتماد مجلس اإلدارة للقوائم المالية الموحدة
اعتمد مجلس اإلدارة القوائم املالية املوحدة بتاريخ  28ربيع الثاين  1436هـ املوافق  17فرباير .2015
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 -41االفصاحات بموجب اطر عمل لجنة بازل 3
إن بعــض اإلفصاحــات االضافيــة مطلوبــة تحــت اطــر عمــل لجنــة بــازل  .3ســوف تكــون هــذه االفصاحــات متاحــة عــى موقــع البنــك االلكــروين ()www.Bankalbilad.com
حســب متطلبــات مؤسســة النقــد العــريب الســعودي .ال تخضــع هــذه اإلفصاحــات للتدقيــق مــن قبــل مراجعــي الحســابات الخارجيــن للبنــك.
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الجدول الثاني:
هيكل رأس المال

كما في  31ديسمبر  | 2014بآالف الرياالت السعودية

المركز المالي  -الخطوة األولى

المركز المالي في
القوائم المالية المنشورة

( جدول ( 2ب))

(ج)

التعديالت على الكيانات
األخرى
(د)

تحت النطاق النظامي
للتوحيد
( هـ )

املوجودات
نقد وأرصدة لدى مؤسسة النقد العريب السعودي 4,467,704

-

4,467,704

أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى

8,784,586

-

8,784,586

استثامرات ،صايف

2,635,330

-

2,635,330

متويل ،صايف

28,355,270

-

28,355,270

ممتلكات ومعدات ،صايف

798,369

-

798,369

موجودات أخرى

188,655

-

188,655

إجاميل املوجودات

45,229,914

-

45,229,914

-

املطلوبات
أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى

1,191,018

-

1,191,018

ودائع العمالء

36,723,742

-

36,723,742

مطلوبات أخرى

1,423,801

-

1,423,801

إجاميل املطلوبات

39,338,561

-

39,338,561

-
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رأس املال

4,000,000

-

4,000,000

اإلحتياطي النظامي

768,403

-

768,403

إحتياطيات أخرى

()72,607

-

()72,607

أرباح مبقاة

1,195,557

-

1,195,557

إجاميل املطلوبات وحقوق املساهمني

45,229,914

-

45,229,914

إفصاحات بازل ااا الكمية

الجدول الثاني:
هيكل رأس المال

كما في  31ديسمبر  | 2014بآالف الرياالت السعودية

القالب العام  -الخطوة الثالثة

المركز المالي في
القوائم المالية المنشورة

( الجدول  ( 2ج ))

(ج)

التعديالت على
الكيانات األخرى
(د)

تحت النطاق النظامي
للتوحيد
( هـ )

املوجودات
نقد وأرصدة لدى مؤسسة النقد العريب السعودي

4,467,704

-

4,467,704

أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى

8,784,586

-

8,784,586

استثامرات ،صايف

2,635,330

-

2,635,330

متويل ،صايف

28,355,270

-

28,355,270

منها املخصصات العامة

477,996

-

477,996

ممتلكات ومعدات ،صايف

798,369

-

798,369

موجودات أخرى

188,655

-

188,655

إجاميل املوجودات

45,229,914

-

45,229,914

-

املطلوبات
أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى

1,191,018

-

1,191,018

ودائع العمالء

36,723,742

-

36,723,742

مطلوبات أخرى

1,423,801

-

1,423,801

إجاميل املطلوبات

39,338,561

-

39,338,561

رأس املال

4,000,000

-

4,000,000

منها املبلغ املؤهل لرأس املال الرشيحة األوىل

4,000,000

-

4,000,000

اإلحتياطي النظامي

768,403

-

768,403

إحتياطيات أخرى

()72,607

-

()72,607

أرباح مبقاة

1,195,557

-

1,195,557

إجاميل املطلوبات وحقوق املساهمني

45,229,914

-

45,229,914
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الجدول الثاني:
هيكل رأس المال
القالب العام  -الخطوة الثالثة
( الجدول  ( 2د) ) I
(مــن ينايــر  2013إلــى 2018
مطابقــا لمــا بعــد  )2018مــع
المبالــغ الخاضعــة لمعالجــة مــا
قبــل بــازل 3

كما في  31ديسمبر  | 2014بآالف الرياالت السعودية
مكونات رأس المال

رأس املال العام الرشيحة األوىل  :أدوات و احتياطيات
1

رأس املال

4,000,000

2

أرباح مبقاة

1,411,564

3

إجاميل الدخل الشامل اآلخر

479,789

6

رأس املال العام الرشيحة األوىل قبل التعديالت التنظيمية

5,891,353

رأس املال العام الرشيحة األوىل  :التعديالت التنظيمية
28

إجاميل التعديالت التنظيمية لرأس املال العام الرشيحة األوىل

-

29

رأس املال العام الرشيحة األوىل ( ) CET1

5,891,353

45

الرشيحة األولة لرأس املال ()T1 = CET1 + AT1

5,891,353
كما في  31ديسمبر  | 2014بآالف الرياالت السعودية

مكونات رأس المال

الرشيحة الثانية لرأس املال  :أدوات و مخصصات
50
51

املخصصات
الرشيحة الثانية لرأس املال قبل التعديالت التنظيمية

58
59
60

الرشيحة الثانية لرأس املال ()T2
إجاميل رأس املال ()TC = T1 + T2
إجاميل املوجودات املرجحة املخاطر

61
62
63

رأس املال العام للرشيحة األول ( بالنسبة للموجودات املرجحة املخاطر)
الرشيحة األول ( بالنسبة للموجودات املرجحة املخاطر)
إجاميل رأس املال ( بالنسبة للموجودات املرجحة املخاطر)
املتطلبات املحددة ( أقل رأس املال العام الرشيحة األوىل املطلوب باالضافة إىل
% 7.0
الحفاظ عىل حدود رأس املال بالنسبة للموجودات املرجحة املخاطر)
رأس املال العام الرشيحة األوىل ملقابلة الحدود ( بالنسبة للموجودات املرجحة املخاطر) % 6.8

64
68
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الرشيحة الثانية لرأس املال  :التعديالت التنظيمية

نسب رأس املال

422,334
422,334
422,334
6,313,687
37,788,388
% 15.6
% 15.6
% 16.71
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الجدول الثالث :
كفاية رأس المال

كما في  31ديسمبر  | 2014بآالف الرياالت السعودية
المحفظة

مبلغ التعرض

رأس المال المطلوب

السيادية والبنوك املركزية
مؤسسة النقد العريب السعودي و الحكومة السعودية

3,128,613

-

أخرى

-

-

بنوك التنمية متعددة األطراف

-

-

مؤسسات القطاع العام

-

-

البنوك ورشكات األوراق املالية

8,510,212

199,134

الرشكات

14,146,967

1,123,757

متويل األفراد ما عدا الرهونات العقارية

8,802,870

528,172

متويل الرشكات الصغرية

110,929

6,656

الرهونات
السكنية

1,360,989

108,879

التجاري

4,857,924

388,634

التسنيد

-

-

األسهم

2,178,560

38,188

أخرى
اإلجاميل

2,610,845
45,707,909

79,790
2,473,211
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الجدول الثالث :
كفاية رأس المال

كما في  31ديسمبر  | 2014بآالف الرياالت السعودية

النهج املوحد

مخاطر أسعار الفائدة

مخاطر مركز األسهم

مخاطر الصرف األجنبي

مخاطر السلع

اإلجمالي

-

-

35,846

-

35,846

كما في  31ديسمبر  | 2014بآالف الرياالت السعودية
رأس المال المطلوب لمخاطر العمليات

رأس المال المطلوب

املؤرشات األساسية للنهج املوحد

284,286

كما في  31ديسمبر  | 2014بآالف الرياالت السعودية

املستوى املوحد

128

إجمالي نسبة كفاية رأس المال

نسبة كفاية رأس المال الشريحة األولى

% 16.71

% 15.59
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الجدول الرابع :
( )STAمخاطر
اإلئتمان :
اإلفصاحات العامة

كما في  31ديسمبر  | 2014بآالف الرياالت السعودية
إجمالي التعرض لمخاطر االئتمان

المحفظة

متوسط إجمالي التعرض لمخاطر
االئتمان على مدى الفترة

السيادية والبنوك املركزية
مؤسسة النقد العريب السعودي و الحكومة السعودية

3,128,613

2,993,800

أخرى

-

-

بنوك التنمية متعددة األطراف

-

-

مؤسسات القطاع العام

-

-

البنوك ورشكات األوراق املالية

8,624,686

6,460,062

الرشكات

16,932,001

15,856,383

متويل األفراد ما عدا الرهونات العقارية

8,802,870

8,728,858

متويل الرشكات الصغرية

147,328

132,826

الرهونات
السكنية

1,360,989

1,406,260

التجاري

4,857,924

4,206,261

التسنيد

-

-

األسهم

2,178,560

2,834,174

أخرى
اإلجاميل

2,610,845
48,643,816

3,107,663
45,726,286
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الجدول الرابع :
( )STAمخاطر
اإلئتمان :
اإلفصاحات العامة

كما في  31ديسمبر  | 2014بآالف الرياالت السعودية
المنطقة الجغرافية
المحفظة

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
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المملكة العربية
السعودية

دول مجلس
التعاون الخليجي
والشرق األوسط

أمريكا
الشمالية

أوروبا

جنوب شرق
آسيا

اإلجمالي

دول أخرى

3,128,613

-

-

-

-

-

3,128,613

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6,165,914

2,439,816

-

-

-

18,956

8,624,686

16,932,001

-

-

-

-

-

16,932,001

8,802,870

-

-

-

-

-

8,802,870

147,328

-

-

-

-

-

147,328

السكنية

1,360,989

-

-

-

-

-

1,360,989

التجاري

4,857,924

-

-

-

-

-

4,857,924

التسنيد

-

-

-

-

-

-

-

األسهم
أخرى
اإلجاميل

2,178,560
2,336,472
45,910,671

44,767
2,484,583

81,152
81,152

75,046
75,046

34,435
34,435

38,973
57,929

2,178,560
2,610,845
48,643,816

إفصاحات بازل ااا الكمية

الجدول الرابع  )STA( :مخاطر اإلئتمان :
اإلفصاحات العامة

كما في  31ديسمبر  | 2014بآالف الرياالت السعودية

قطاع الصناعة

المحفظة

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

الحكومية
وشبه
الحكومية

الزراعة
البنوك
والمؤسسات وصيد
المالية األخرى األسماك

التصنيع

التعدين

الكهرباء
والماء
والغاز
والخدمات
الصحية

البناء
والتشييد

التجارة

النقل
واالتصاالت

الخدمات

القروض
الشخصية
وبطاقات
االئتمان

أخرى

اإلجمالي

3,128,613

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3,128,613

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8,624,686

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8,624,686

-

-

571,439

3,830,540

- 952,918

881,101

2,769,206

-

2,362,286

16,932,001

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8,802,870

-

8,802,870

-

-

-

17,767

-

-

24,438

33,566

2,569

33,780

-

35,209

147,328

3,698,800 1,865,712

الرهونات
السكنية

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,360,989

-

1,360,989

التجاري

-

-

-

-

-

-

- 4,857,924

-

-

-

-

4,857,924

التسنيد

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

األسهم

1,701,207

9,231

14,725

91,273

13,122

-

10,933

-

15,979

20,613

-

301,477

2,178,560

أخرى

-

-

-

1,610

-

-

663

482

-

155

7,447

2,600,488

2,610,846

اإلجاميل

4,829,820

8,633,917

586,164

3,941,189

- 966,040

899,649

5,299,460 10,171,306 2,823,755

3,732,848 6,759,670
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48,643,816

إفصاحات بازل ااا الكمية

الجدول الرابع :
( )STAمخاطر
اإلئتمان :
اإلفصاحات العامة

كما في  31ديسمبر  | 2014بآالف الرياالت السعودية
تفاصيل اإلستحقاقات

أقل من 8
أيام

المحفظة

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

769,756

90-30
يوم

 30-8يوم

180-90
يوم

360-180
يوم

5-3
سنوات

 3-1سنوات

بدون تاريخ
استحقاق

- 2,358,857

-

-

-

-

-

-

3,128,613

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,707,909

697,366 4,081,822

608,611

5,650 1,461,164

62,164

-

-

8,624,685

1,042,424

614,823 1,418,422 4,868,119 4,891,419 2,146,459 1,854,763

-

95,571

16,932,001

10,435

8,802,870

38,180

11,290

-

2,490

147,328

335,280

301,767

-

567,562

1,360,989

77,017

-

199,618

4,857,924

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,178,560

-

-

-

997,381

-

2,610,845

875,677

48,643,816

4,778

190,004

441,020

612,214

1,682

9,619

26,127

25,968

31,971

السكنية

190

12,682

26,138

39,459

77,911

التجاري

211,344

288,243

935,960 1,804,685

التسنيد

-

-

-

األسهم

477,353

750,300

700,618

250,289

أخرى

1,613,464

-

-

-

اإلجاميل

5,828,900

997,630 2,862,380 6,567,445 8,759,161 7,363,921 5,842,413 9,546,289
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أكثر من 5
سنوات

اإلجمالي

249 1,795,318 4,551,340 1,197,513

218,574 1,122,482

إفصاحات بازل ااا الكمية

الجدول الرابع :
( )STAمخاطر
اإلئتمان :
اإلفصاحات العامة

كما في  31ديسمبر  | 2014بآالف الرياالت السعودية
القروض المخفضة ،القروض المتأخرة السداد ( جدول )F ،4

القطاعات

القطاع
الحكومي و شبة
الحكومي
القطاع البنيك و
الرشكات املالية
القطاع الزراعي
و صيد االسامك
القطاع الصناعي
قطاع التعدين
قطاع الكهرباء
 ،املاء  ،الغاز
و الخدمات
الصحية
قطاع البناء و
املقاوالت
القطاع التجاري
قطاع النقل و
االتصاالت
قطاع الخدمات
القروض
االستهالكية و
بطاقات االئتامن
اخرى
اإلجاميل

قروض
مخفضة

العمر االئتماني للقروض المخفضة (أيام)
أقل من
90

متعثر

 360 - 180 180 - 90أكثر من 360

مخصصات محددة
محمل على
الفترة

معدم خالل
الفترة

رصيد نهاية
الفترة

المخصصات
العامة

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12,904

48,197
-

14,116
-

258
-

2,774
-

37,148
-

-

39,963
-

77,085
14,304

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

57,337

57,337

43,543

-

-

57,337

()560

-

56,677

126,810

78,093

78,093

1,782

-

6,503

71,590

4,158

-

77,611

73,225

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15,436

3,145

236

1,394

-

236

-

()5,670

-

2,990

48,245

33,445 220,374 116,749 116,749

35,679

47,625

87,018

()62,694

109,302

55,486

47,561

42,676

60,559
239,885

()130,232
()8,138

()62,694

60,559
347,102

54,501
477,996

17,148 114,848
-

- 60,559 60,559
315,290 330,122 430,731
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إفصاحات بازل ااا الكمية

الجدول الرابع :
( )STAمخاطر
اإلئتمان :
اإلفصاحات العامة

كما في  31ديسمبر  | 2014بآالف الرياالت السعودية
القروض المخفضة ،القروض المتأخرة السداد ( جدول )G ،4
التوزيع الجغرافي

قروض
مخفضة

العمر االئتماني القروض المتأخرة السداد (أيام)

مخصصات
محددة

المخصصــات
العامــة

اململكة العربية السعودية
دول مجلس التعاون الخليجي
والرشق األوسط
أوروبا

430,731

315,290

47,561

42,676

239,885

347,102

477,996

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

أمريكا الشاملية

-

-

-

-

-

-

-

دول جنوب رشق آسيا

-

-

-

-

-

-

-

دول أخرى

-

-

-

-

-

-

-

اإلجاميل

430,731

315,290

47,561

42,676

239,885

347,102

477,996

أقل من 180 - 90 90

 360 - 180أكثر من 360

كما في  31ديسمبر  | 2014بآالف الرياالت السعودية
مطابقة التغيرات في مخصص انخفاض القروض ( جدول )H ،4
مخصصات محددة
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المخصصات العامة

الرصيد يف بداية العام

417,934

477,376

املبالغ املجنبه ( املعكوسة) خالل الفرتة

()62,694

-

املبالغ املشطوبة مقابل املخصصات خالل الفرتة

()139

()7,379

املحول بني املخصصات

()7,999

7,999

الرصيد كام يف نهاية العام

347,102

477,996

إفصاحات بازل ااا الكمية

الجدول الخامس  :مخاطر اإلئتمان :
افصاحات تتعلق بالنهج الموحد
كما في  31ديسمبر  | 2014بآالف الرياالت السعودية

%0
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

% 20

% 35

% 50

% 75

% 100

% 150

أوزان
المخاطر
االخرى

غير مصنف

الخصم

- 3,128,613

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 5,899,682

- 2,718,999

-

6,005

-

-

-

-

-

-

200,000

-

- 16,732,001

-

-

-

-

-

-

-

- 8,802,870

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

147,328

الرهونات
السكنية

-

-

-

-

-

1,360,989

-

-

-

-

التجاري

-

-

-

-

-

4,857,924

-

-

-

-

التسنيد

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

األسهم

1,701,207

-

-

-

-

477,353

-

-

-

-

أخرى

1,613,464

-

-

-

-

997,381

-

-

-

-

اإلجاميل

- 5,899,682 6,443,284

-

-

-

6,005 24,425,648 8,950,198 2,918,999

135

إفصاحات بازل ااا الكمية

الجدول السابع:
تخفيف حدة المخاطر
االئتمانية ()CRM
الفصاحات النهج
المحفظة
الموحد
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كما في  31ديسمبر  | 2014بآالف الرياالت السعودية
مغطى بـــ
ضمانات مالية مدفوعة

ضمانات  /مشتقات االئتمان

السيادية والبنوك املركزية

-

-

مؤسسة النقد العريب السعودي و الحكومة السعودية

-

-

أخرى

-

-

بنوك التنمية متعددة األطراف

-

-

مؤسسات القطاع العام

-

-

البنوك ورشكات األوراق املالية

-

-

الرشكات

543,645

-

متويل األفراد ما عدا الرهونات العقارية

-

-

متويل الرشكات الصغرية

269,079

-

الرهونات

-

-

السكنية

-

-

التجاري

-

-

التسنيد

-

-

األسهم

-

-

أخرى

-

-

اإلجاميل

812,724

-

إفصاحات بازل ااا الكمية

الجدول العاشر  :مخاطر التسويق
االفصاحات للبنوك التي تستخدم
		
النهج الموحد
رأس املال املطلوب

كما في  31ديسمبر  | 2014بآالف الرياالت السعودية

مخاطر أسعار الفائدة

مخاطر مركز األسهم

مخاطر الصرف األجنبي

مخاطر السلع

اإلجمالي

-

-

35,846

-

35,846

الجدول الثالث عشر  :األسهم :
اإلفصاحات المتعلقة بمركز البنك

كما في  31ديسمبر  | 2014بآالف الرياالت السعودية
اإلستثمارات الغير متداولة

اإلستثامرات

اإلستثمارت المتداولة

القيمة المفصحة في القوائم
المالية

القيمة العادلة

القيمة المفصحة في القوائم
المالية

القيمة العادلة

150,000

150,000

327,353

327,353

كما في  31ديسمبر  | 2014بآالف الرياالت السعودية
الخاصة

اإلستثمارات

التداول العام

الحكومية وشبه الحكومية

-

البنوك واملؤسسات املالية األخرى

9,231

-

الزراعة وصيد األسامك

14,725

-

التصنيع

91,273

-

التعدين

13,122

-

الكهرباء واملاء والغاز والخدمات الصحية

-

-

البناء والتشييد

10,933

-

التجارة

-

-

النقل واالتصاالت

15,979

-

الخدمات

20,613

-

أخرى

151,477

150,000

اإلجاميل

327,353

150,000
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إفصاحات بازل ااا الكمية

الجدول الثالث
عشر  :األسهم
اإلفصاحات
المتعلقة بمركز
البنك

كما في  31ديسمبر  | 2014بآالف الرياالت السعودية
األرباح  /الخسائر وما إلى ذلك
القيمة

املكاسب ( الخسائر ) املتحققة املرتاكمة الناتجة عن عمليات التصفية أو البيع لفرتة التقرير
()20,560

إجاميل مكاسب ( خسائر ) غري محققة

كما في  31ديسمبر  | 2014بآالف الرياالت السعودية

138

مجموعات األسهم

رأس المال المطلوب

الحكومية وشبه الحكومية

-

البنوك واملؤسسات املالية األخرى

738

الزراعة وصيد األسامك

1,178

التصنيع

7,302

التعدين

1,050

الكهرباء واملاء والغاز والخدمات الصحية

-

البناء والتشييد

875

التجارة

-

النقل واالتصاالت

1,278

الخدمات

1,649

أخرى

24,118

اإلجاميل

38,188

إفصاحات بازل ااا الكمية

الجدول الرابع عشر :
مخاطر اسعار
الفائدة المتعلقة
بمركز البنك

كما في  31ديسمبر  | 2014بآالف الرياالت السعودية
 200نقطة أساس من اسعار الفائدة على العمالت مع أكثر من  % 5من الموجودات أو المطلوبات
معدل الصدمات

التغير في الربح

معدل الصدمات التصاعدي:

8,422,479

معدل الصدمات التنازيل:

()8,422,479
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إفصاحات بازل ااا النوعية

141

إفصاحات بازل ااا النوعية

الجدول رقم ( )1لمحة عامة
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:

				
 .2االحتياطيات النظامية
يتــم تكويــن االحتياطيــات النظاميــة مــن تخصيــص وتجميــع مبالــغ مــن األربــاح،
ويحتفــظ بهــا للنمــو يف املســتقبل.

الجدول رقم ( )3كفاية رأس المال
كفايــة رأس املــال للبنــوك بشــكل عــام تســتند عــى توصيــات بــازل منــذ عــام ،1988
وهــي مجموعــة مــن املعايــر التــي يصدرهــا بنــك التســويات الــدويل .وقــد كانــت
الغايــة مــن بــازل هــي وضــع متطلبــات رأس املــال يف موضــع بالــغ االهميــة تجــاه
املخاطــر ودمــج تأث ـرات االنشــطة التــي تتــم خــارج املركــز املــايل .كذلــك كان لهــا
هــدف آخــر وهــو إيجــاد نظــام أكــر تجانس ـاً للبنــوك عــى مســتوى العــامل.

منــذ ظهــور بــازل ,مــا زال رأس املــال النظامــي للبنــوك يعتمــد عــى مفاهيــم مركزيــة
 .1رشكة البالد لالستثامر
تأسســت رشكــة البــاد لالســتثامر يف اململكــة العربيــة الســعودية عــام  2007كرشكــة مثــل رأس املــال " "Tier 1ورأس املــال اإلضــايف ،والبنــود املرجحــة للمخاطــر .والزال
ســعودية ذات مســؤولية محــدودة ،وتشــتمل نشــاطاتها عــى :التعامــل ،اإلدارة ،هنــاك تعديــات مســتمرة عــى بــازل ،ومــن ذلــك عــى ســبيل املثــال طــرح قيــاس
الرتتيــب ،واملشــورة والوصايــة عــى األوراق املاليــة .وميتلــك بنــك البــاد حاليـاً  % 100املخاطــر الســوقية عــام .1999
مــن رأســالها.
يف الســادس مــن شــهر حزي ـران (يونيــو) عــام  , 2006قامــت مؤسســة النقــد العــريب
الســعودي بطــرح قواعــد جديــدة ومختلفــة لــرأس املــال اســتنادا ً عــى توصيــات بــازل
 .2رشكة البالد العقارية
تأسســت رشكــة البــاد العقاريــة يف اململكــة العربيــة الســعودية عــام  ،2006وتشــتمل التــي يصدرهــا بنــك التســويات الــدويل .وتتمثــل االحتياجــات النظاميــة الرئيســية
نشــاطاتها عــى تســجيل الضامنــات العقاريــة التــي يحصــل عليهــا البنــك مــن عمالئــه .يف هــذه القواعــد يف التوســع يف إدارة املخاطــر ،واملرونــة وازديــاد الحساســية تجــاه
املخاطــر.
وميتلــك بنــك البــاد حاليـاً  % 100مــن رأســالها.
ج) ليس هنالك أي قيود أو موانع رئيسة تحد من تحويل األرصدة
أو رأس المال النظامي ضمن المجموعة.

الجدول رقم ( )2هيكل رأس المال

وتعمل بازل عىل ثالث ركائز:
احتســاب االحتياجــات الدنيــا لــرأس املــال (الركيــزة األوىل)؛ عمليــة املراجعــة اإلرشافية
(الركيــزة الثانيــة)؛ واالنتظــام الســوقي /اإلفصــاح (الركيــزة الثالثة).
وكقاعــدة عامــة ،تهــدف لجنــة بــازل إىل االحتفــاظ مبســتوى رأس املــال الحــايل
للقطــاع املــريف ،الســيام أن بعــض البنــوك سيســتفيد بــا شــك مــن تخفيــف الضغــوط
الرأســالية مبوجــب هــذه املتطلبــات.
هنــاك عــدد مــن العوامــل املختلفــة التــي ســوف تنعكــس بالفائــدة عــى بنــك البــاد
تحــت القواعــد الجديــدة لكفايــة رأس املــال ،ومنهــا:

يتألف رأس مال البنك مما يلي:
 .1أسهم رأس املال النظامية املدفوعة
تتألــف أســهم رأس املــال العاديــة للبنــك مــن  400,000,000ســهم بقيمــة عــرة ()10
ريــاالت للســهم الواحــد .وتتمتــع جميــع األســهم بنفــس حقــوق التصويــت ،كــا إنهــا
•التنوع الجيد ملخاطر االئتامن ما بني الدول ،رشائح العمالء ،واملصالح العملية.
غــر قابلــة لالســتبدال .وتعتــر األســهم يف املرتبــة الصغــرى باملقارنــة مــع وحــدات رأس
•االنتاج العايل والثابت لرأس املال الداخيل..
املــال األخــرى يف حالــة وجــود مطالبــات عــى البنــك .أوىص مجلــس اإلدارة بزيــادة
•اإلدارة الراسخة للمخاطر ،ورأس املال واألداء.
رأس املــال مــن  4مليــار ريــال اىل  5مليــارات ريــال وذلــك بتوزيــع ســهم لــكل اربعــة يتــم احتســاب املوجــودات املرجحــة للمخاطــر يف الركيــزة األوىل (حســب توجيهــات
أســهم ملســاهمي البنــك .وهــذه التوصيــة خاضعــة ملوافقــة املســاهمني يف الجمعيــة بــازل) باســتخدام "األســلوب املوحــد" املوضــح للمخاطــر االئتامنيــة والســوقية،
العامــة القادمــة.
و"أســلوب املــؤرشات الرئيســية" ملخاطــر العمليــات .ويقــوم البنــك بإجــراء عــدد
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مــن اختبــارات الجهــد مــن خــال "اإلج ـراءات الداخليــة لتقييــم كفــاءة رأس املــال"
( )ICAAPلضــان الكفايــة يف رأس مالــه ،وكذلــك يف املناخــات االقتصاديــة غــر
املالمئــة .ويف أثنــاء هــذه االختبــارات يتــم تعريــض محفظــة املخاطــر لــدى البنــك إىل
حــاالت مــن الضغــوط الشــديدة ،وتشــكل الزيــادة يف الضغــوط الرأســالية الناجمــة
مــن هــذه االختبــارات جــزءا ً مــن الركيــزة الثالثــة مــن املتطلبــات الرأســالية.

مخاطــر البنــك بدقــة .وهــذه العمليــة تســاعد عــى التحقــق مــن أن اإلدارة تتخــذ
الخطــوات الالزمــة لضــان احتفــاظ البنــك لــرأس مــال داخــي ٍ
كاف إىل املنظــور الــكيل
للمخاطــر .،وتبعــاً للمتطلبــات النظاميــة ،فــإن مؤسســة النقــد العــريب الســعودي
ســتقوم مبراجعــة وتقييــم تطبيــق البنــك لعمليــة " "ICAAPوملســتوى اإلجــراءات
اإلداريــة الداخليــة التــي تشــكل " "ICAAPجــزءا ً منهــا.

تنــص سياســة اإلج ـراءات الداخليــة لتقييــم كفــاءة رأس املــال " "ICAAPلــدى بنــك
البــاد أن عــى البنــك أن يحتفــظ بغطــاء إضــايف عــاوة عــى املطلــب النظامــي ،علـاً
بــأن هــذه السياســة تهــدف اىل التأكــد مــن أن رأس املــال يدعــم منــو األعــال .وســوف
تبقــى هــذه السياســة بــدون تغيــر ،كــا إن بنــك البــاد ســيحتفظ بغطــاء إضــايف
عــاوة عــى املطلــب النظامــي.

التعرض للمخاطر وتقييم المخاطر – إفصاحات عامة
مــن املكونــات الرئيســية الســراتيجية ألعــال بنــك البــاد هــي أن تكــون إدارة
املخاطــر قــادرة عــى دعــم الهــدف مــن البقــاء كرشيــك مــايل قــوي يتمتــع بالرؤيــة
والشــفافية يف التعامــل مــع املخاطــر.

كــا تتمثــل رؤيــة البنــك يف تب ّنــي أفضــل املســتويات واملامرســات الدوليــة يف إدارة
تهــدف إدارة رأس املــال لــدى بنــك البــاد ضــان االســتخدام الفعــال لــرأس املــال املخاطــر ،لذلــك فــإن البنــك يســتخدم مصــادر جوهريــة لتطويــر إجراءاتــه وأدواتــه
بحيــث يلبــي أهــداف رأس املــال الكليــة لــدى البنــك .حيــث يعتــر الوضــع القــوي التــي تدعــم هــذه الرؤيــة .وعــى هــذا األســاس ،فقــد متكــن البنــك مــن بنــاء خــرة
شــاملة يف إدارة املخاطــر ورأس املــال.
لــرأس املــال عامــل رضوري الســراتيجية أعــال البنــك ووضعــه التنافــي.

بــدأ بنــك البــاد خــال العــام  2007بالعمــل مبوجــب أحــكام بــازل لكفايــة رأس
املــال ،وقــد اختــار البنــك تب ّنــي "األســلوب املوحــد" (للمخاطــر االئتامنيــة والســوقية)
و"أســلوب املــؤرشات الرئيســية" (ملخاطــر العمليــات) الحتســاب املتطلبــات النظاميــة
لكفايــة رأس املــال.
يتطابــق املنظــور الــكيل للمخاطــر لــدى البنــك مــع أهــداف رأس املــال ،وذلــك يتضمن،
باإلضافــة إىل أمــور أخــرى ،أن عــى البنــك أن يحتفــظ بــرأس مــال ٍ
كاف لتغطيــة النمــو
الطبيعــي إىل جانــب التذبذبــات الحاليــة يف تعرضــات البنــك .وبينــا يقــوم مجلــس
اإلدارة بتحديــد املخاطــر وأهــداف رأس املــال ،فــإن لجنــة املخاطــر وااللتــزام هــي
املســؤولة عــن ضــان تحقيــق هــذه األهــداف.

وتعتــر إدارة املخاطــر مــن العمليــات التــي تــؤدى بشــكل مســتقل يف وحــدات العمــل
يف بنــك البــاد ،حيــث تهــدف إىل تعزيــز ثقافــة راســخة إلدارة املخاطــر مــن خــال
مجموعــة شــاملة مــن العمليــات املصممــة لتحديــد وقيــاس ومراقبــة التعرضــات
للمخاطــر بشــكل فعــال .ويشــارك كل مــن مجلــس اإلدارة واإلدارات العليــا يف وضــع
عمليــات املخاطــر وتحديــد اإلرشــادات والتوقعــات الدوريــة التــي تقــع يف وظائــف
إدارة املخاطــر .وتبقــى هــذه العمليــات خاضعــة للتفتيــش واملتابعــة مــن قبــل هيئــة
رشعيــة مســتقلة وكذلــك مــن قبــل املراجعــن الداخليــن والخارجيــن ومنظمــي البنــك،
مــا يســاعد عــى زيــادة تقويــة مامرســات إدارة املخاطــر.

تقــوم إدارة املخاطــر يف البنــك باســتالم تقاريــر منتظمــة حــول التطــورات يف هيــكل
كشــوف امليزانيــة ويف حــركات كشــوف امليزانيــة ،مبــا يف ذلــك اســتخدام رأس املــال
واحتــاالت املخاطــر.
اإلجراءات الداخلية لتقييم كفاءة رأس المال ""ICAAP
تعمــل اإلج ـراءات الداخليــة لتقييــم كفــاءة رأس املــال " "ICAAPلــدى بنــك البــاد
عــى الجمــع بــن املنظــور الــكيل ملخاطــر البنــك ،واإلطــار الــكيل إلدارة املخاطــر مــع
رأس املــال املتــاح واملطلــوب.

يتمثــل أحــد أهــداف " "ICAAPيف التأكــد مــن أن اإلدارة تقــوم بتحديــد وقيــاس
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الشكل التالي يبين الهيكل التنظيمي إلدارة المخاطر:

يتعرض بنك البالد إىل أنواع عديدة من املخاطر التي تتم إدارتها عىل مستويات متفاوتة يف البنك ،وفيام ييل بيان بأهم هذه األنواع:
•مخاطر االئتامن :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 موقع البنك.
144

إفصاحات بازل ااا النوعية
تخصــص إدارة املخاطــر مصــادر عديــدة لضــان اســتمرار االلتـزام بالحــدود االئتامنيــة
وللرقابــة عــى محافــظ االئتــان لديهــا .ولــدى اإلدارة دائــرة محــددة للتقاريــر تعمــل
عــى التأكــد مــن أن جهــات اإلدارة ذات العالقــة ،مبــا يف ذلــك مجلــس اإلدارة واللجنــة
التنفيذيــة ،تبقــى عــى اطــاع بالتطــورات يف محفظــة االئتــان ،والقــروض غــر
العاملــة ،ومــا شــابه ذلــك.

الجدول رقم ( )4مخاطر االئتمان – اإلفصاحات العامة
تتمثــل مخاطــر االئتــان يف مخاطــر الخســائر الناتجــة عــن عــدم مقــدرة أحــد األطراف
عــى الوفــاء بالتزاماتــه تجــاه البنــك  ،وتشــكل مخاطــر االئتــان الشــق األكــر مــن
تعرضــات املخاطــر لــدى البنــك.

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.
•مخاطــر تركــز االئتــان :هــي املخاطــر التــي تنشــأ مــن أي تعــرض بشــكل فــردي أو
بشــكل مجموعــة مــن التعرضــات التــي تنطــوي عــى احتــال وقــوع خســائر كبــرة
(تتعلــق بــرأس مــال البنــك ،أو إجــايل أصولــه ،أو عــى مســتوى املخاطــر الشــاملة)
مــا قــد تؤثــر عــى مركــز البنــك أو قدرتــه عــى املحافظــة عــى ســر عملياتــه
الرئيســية .تعتــر مخاطــر تركــز االئتــان مــن أكــر أســباب املشــاكل يف البنــوك.
•مخاطــر التســوية :هــي املخاطــر التــي تكــون مرتبطــة بتســويات الدفعــات مقابــل
التــداول يف األوراق املاليــة وغريهــا مــن األدوات .وتنشــأ هــذه املخاطــر إذا تــم
تحويــل الدفعــات قبــل أن يتمكــن البنــك مــن التأكــد مــن أن الدفعــات قــد تــم
تحويلهــا إىل أحــد الحســابات البنكيــة.

إدارة مخاطر االئتمان
يقوم البنك بقياس وإدارة هذه املخاطر بااللتزام باملبادئ التالية:
• يتــم تطبيــق معايــر منتظمــة عــى مســتوى البنــك يف عمليــات اتخــاذ ق ـرارات
منــح االئتــان مــن خــال اســتخدام منــوذج "موديــز" الحتســاب درجــة املخاطــرة
لكافــة العمــاء مــن الــركات .ويقــوم البنــك باســتخدام منــوذج تــم تطويــره
داخليــاً لتقييــم إقــراض العمــاء األفــراد  ،كــا يقــوم البنــك باســتعامل نظــام
 SIMAHألغ ـراض تقييــم مخاطــر االئتــان لألف ـراد.
• بــدأ البنــك بإجــراءات تعبئــة املعلومــات االئتامنيــة للمؤسســات الصغــرة
واملتوســطة والــركات مــن واقــع بطاقــات التقييــم املع ـدّة والنــاذج يف نظــام
سياسة االئتمان:
موديــز .باإلضافــة إىل االســتفادة مــن منــوذج تقييــم املخاطــر يف نظــام موديــز
تعتــر سياســة االئتــان مــن الوســائل األساســية لالتصــال ،التــي يقــوم مجلــس اإلدارة
للحصــول عــى مكونــات مخاطــر االئتــان ، ،وعامــل التعــرض يف نظــام موديــز،
واإلدارة العليــا مــن خاللهــا بتوجيــه اإلرشــادات لتســيري ومراقبــة االنشــطة التمويليــة
مــن أجــل ربــط تقييــم مخاطــر العمــاء مــع احتــاالت التعــرض والتــي يتــم بحيــث يتــم تحقيــق أهــداف األعــال دون تعريــض البنــك إىل مســتوى يتجــاوز
التنبــؤ بهــا بنــا ًء عــى البيانــات التاريخيــة للبنــك /بيانــات الســوق الســعودي مســتويات التحمــل التــي اعتمدهــا مجلــس اإلدارة.
ليتــاىش مــع توصيــات بــازل فيــا يتعلــق مبدخــل تقييــم املخاطــر داخليــاً.
ـان
• يجــب أن يتطابــق اعتــاد الحــدود االئتامنيــة لألطـراف وإدارة تعرضــات االئتـ
إن الجزء األساس يف سياسة االئتامن هو ما ييل:
الفرديــة مــع إرشــادات محفظــة البنــك وإسـراتيجيته االئتامنيــة ،وأن يشــتمل كل
•يقــوم البنــك بشــكل أســايس بتوفــر التمويــل القصــر األجــل لتلبيــة احتياجــات رأس
قـرار عــى تحليــل املخاطــر باملقارنــة مــع العائــدات.
املــال العامــل ،أمــا احتياجــات التمويــل املتوســط والطويــل األجــل فتتــم مراجعتهــا
ـه
ـ
ب
ـادي
ـ
م
ـر
ـ
تغي
أو
ـرف
ـ
ط
ألي
• يتطلــب كل متديــد يجــري عــى أي تســهيل ائتــاين
بشــكل انتقــايئ بالنســبة للعمــاء التجاريــن الذيــن يتمتعــون بســمعة جيــدة يف
(مثــل تغيــر يف املــدة ،هيــكل الضامنــات ،أو القيــود الرئيســية) موافقــة ائتامنيــة
الســوق وذات تقييــم مــايل جيــد ولديهــم ســجل جيــد مــن الجــدارة االئتامنيــة.
مــن جهــة الصالحيــة املعنيــة.
•يكــون التمويــل يف األصــل مرتبطــاً باألعــال التــي تتناســب مــع معايــر قبــول
• مينــح البنــك حاليــاً صالحيــات املوافقــة االئتامنيــة عــى أســاس نظــام موافقــة
املخاطــر.
ثنــايئ مشــرك بــن قطــاع األعــال واملخاطــر وذلــك حتــى مســتوى معـ ّـن ،أمــا
•يســهم أداء املحفظــة االئتامنيــة وإدارتهــا بحكمــة ضمــن حــدود املخاطــرة يف
املوافقــات االئتامنيــة التــي تتجــاوز هــذا املســتوى ،فتتــم إحالتهــا إىل لجنــة
تحقيــق أهــداف بنــك البــاد مــن حيــث تحقيــق األربــاح والنمــو املســتدام.
االئتــان الفرعيــة ولجنــة االئتــان العليــا واللجنــة التنفيذيــة وأخــرا ً مجلــس
•لــن يقــوم البنــك بتمديــد أي تســهيل ائتــاين إذا كان مخالفـاً للقواعــد واإلجـراءات
اإلدارة للموافقــة عليهــا.
التــي تحددهــا مؤسســة النقــد العــريب الســعودي أو أيــة ســلطة تنظيميــة أخــرى
مــن وقــت آلخــر.
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•تعمــل سياســة االئتــان عــى تأمــن اســتمرارية التواصــل وتأخــذ يف اعتبارهــا مخاطر االئتمان – اإلفصاحات العامة
خصائــص الــدورة االقتصاديــة للمملكــة.
التعثر (العجز)
البــاد
بنــك
يف
واملســتقبلية
الحاليــة
االئتامنيــة
•ســوف تكــون كافــة السياســات
يعتــر تعريــف التعــر "العجــز" املســتخدم لــدى بنــك البــاد متناســباً مــع متطلبــات
ضمــن اإلطــار العــام ملبــادرة بــازل التــي ســيتم إتباعهــا مبوجــب الخطــة املوضوعــة بــازل ،إذ يتــم اعتبــار وجــود عجــز يف املديونيــة عندمــا يكــون مــن غــر املحتمــل أن
أو التــي ســوف توضــع مســتقبالً مــن قبــل مؤسســة النقــد العــريب الســعودي.
يقــوم العميــل بتســديد كافــة التزاماتــه إىل البنــك أو أي مــن رشكاتــه التابعــة.
•ســيتأكد البنــك مــن أن التســهيالت املمنوحــة متفقــة مــع هيــكل األعــال للعميــل
إدارة معالجة الديون
واحتياجــات العميــل وقدرتــه عــى ســداد التســهيالت.
•يعتــر تقديـــم التمويــل ألغ ـراض املضاربــة نشــاطات غــر مرغــوب بهــا ومخالفــة يتــم التعامــل مبنتهــى الحــرص والحيطــة عنــد منــح التمويــل للعمــاء  ،كــا يتــم إتبــاع
كافــة املقاييــس التــي تحددهــا أحــكام مؤسســة النقــد العــريب الســعودي وسياســات
لسياســة البنــك.
•يــويل بنــك البــاد أهميــة كبــرة إلقامــة وتوســيع عالقــات طويلــة األجــل مــع البنــك .هــذا ويف الحــاالت التــي يكــون هنــاك احتــال ضئيــل يف تحصيــل املديونيــة
يقــوم البنــك بإعــادة جدولــة التمويــل ومتابعتــه حتــى تســويته بشــكل مناســب.
العمــاء.
•يقــوم بنــك البــاد بانتظــام مبتابعــة التطــورات يف األوضــاع املاليــة للعمــاء بغيــة وعنــد وجــود مثــل تلــك الحــاالت ،فــإن البنــك ال يســتطيع أن يقــف متفرج ـاً عــى
التأكــد مــن عــدم حصــول أي تغيــر عــى األســس التــي منــح مبوجبهــا االئتــان .االنخفــاض الحاصــل يف جــودة أصولــه.
•ســوف يأخــذ بنــك البــاد يف اعتبــاره تســهيالت التمويــل طويلــة األجــل عــى أســاس
أنواع المخصصات
انتقــايئ فقــط ،وذلــك للعمــاء الذيــن يتمتعــون بوضــع مــايل راســخ.
•يتــم تجنــب قبــول الضامنــات مــن العمــاء األف ـراد ،ولكنهــا ت ُقبــل لتوفــر املزيــد  .1املخصصات العامة
بالنســبة ألغـراض القوائــم املاليــة املحاســبية يتــم إتبــاع اإلرشــادات الــواردة يف معايــر
مــن االطمئنــان.
•يتعامــل البنــك مبنتهــى الحــرص عنــد منــح ائتــان ملنشــآت األعــال التــي تعــاين املحاســبة الدوليــة ،كــا بــدأ البنــك تكويــن مخصصــات عامــة ملحفظــة الديــون الجيدة
 .2املخصصات املحدّ دة (الخاصة)
صعوبــات أو تقلبــات صناعيــة.
يجــب تكويــن مخصــص محـدّد بالنســبة للخســائر املتكبــدة واملتوقعــة بشــكل فــردي
لــكل متويــل ســواءا رشكات أو جهــة حكوميــة أو جهــات بنكيــة خاصــة ،واألصــول
تركيز مخاطر االئتمان
األخــرى ذات املخاطــر العاليــة وذلــك ملعرفــة صــايف القيمــة القابلــة للتحقــق مــن
يتمثــل تركيــز املخاطــر يف تلــك األخطــار التــي تنشــأ مــن التوزيــع الغــر املتــوازن
األصــول ذات املخاطــر.
للمدينــن /أطــراف العالقــة االئتامنيــة أو مــن الرتكيــز يف قطاعــات األعــال أو
كذلــك ينبغــي تكويــن مخصصــات محـدّدة لتغطيــة املخاطــر املتعلقــة بتمويــل األفـراد
يف مناطــق جغرافيــة مع ّينــة .ومــن هــذا املفهــوم فــإن مخاطــر الرتكيــز يف محافــظ
التــي تنــدرج تحــت بنــد الفئــات غــر العاملــة.
االئتــان تنشــأ مــن خــال التوزيــع الغــر املتــوازن للتســهيالت االئتامنيــة املقدّمــة
إىل مقرتضــن أف ـراد (تركيــز األســاء) ،أو إىل القطــاع الصناعي/الخدمــي وإىل مناطــق إجراءات الشطب
جغرافيــة معينــة (الرتكيــز القطاعــي).
يتــم شــطب القــروض والســلف حــال اكتــال إجـراءات التحصيــل االعتياديــة  ،وعندمــا
باعتبارهــا
البــاد
بنــك
لــدى
االئتــان
محفظــة
يتــم تحديــد تركيــز املخاطــر يف
يصبــح مــن املمكــن احتســاب الخســارة مــن القــرض بشــكل محــدد ويتــم خصــم
مقياس ـاً إلدارة مخاطــر االئتــان .وتشــكل مخاطــر الرتكيــز التاليــة جــزءا ً طبيعي ـاً مــن املبالــغ املشــطوبة مــن حســاب املخصصــات.
إســراتيجية األعــال لــدى بنــك البــاد:
•التعرضات الكبرية لطرف منفرد.
يتــم اق ـراح الشــطب بعــد اســتنفاذ كافــة الجهــود املمكنــة إمــا للتحصيــل أو تحســن
معي.
•التعرضات الكبرية لصناعة/قطاع ّ
التقييــم االئتــاين مبــا يف ذلــك إعــادة تأهيــل أو تنشــيط أعــال املقرتضــن ،دون تعريــض
.
واحدة
ائتامنية
•الرتكز مع عمالء بدرجة تصنيف
البنــك للمزيــد مــن املخاطــر .ويف مثــل هــذه الحالــة تأخــذ الجهــة املخ ّولــة باملوافقــة يف
االعتبــار آراء األشــخاص الذيــن يقدمــون اقرتاحــات الشــطب ســعياً وراء تحســن معــدل
املخاطــر أو تصنيــف األصــول ذات املخاطــر ،مبــا يف ذلــك إعــادة هيكلــة التســهيالت
االئتامنيــة .وعــى كل حــال ،فــإن مثــل هــذه االقرتاحــات يجــب أن تبـ ّـن بوضــوح التحســن
يف مركــز البنــك ويفضــل أن يكــون ذلــك يف كل مــن املــدى القصــر واملــدى الطويــل.
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تقليص مخاطر االئتمان
يســتخدم بنــك البــاد مجموعــة متنوعــة مــن الضامنــات والكفــاالت املاليــة وغــر
املاليــة لتخفيــف مخاطــر االئتــان الرئيســة يف عمليــات اإلق ـراض وأعــال الخزينــة
االعتياديــة لديــه ،وتجــدر اإلشــارة إىل أنــه ليــس هنالــك أي ضامنــات عــى عمليــات
الخزينــة ،أي عمليــات "املرابحــة" .كذلــك ،يعتــر اســتخدام أســاليب الحاميــة التــي يتــم
تأمينهــا عــى شــكل مشــتقات ماليــة ائتامنيــة أم ـرا ً ليــس بــذات أهميــة حالي ـاً .إن
البنــك ملتــزم بقامئــة مــن الضامنــات املقبولــة والحاميــة االئتامنيــة التــي تحددهــا
مؤسســة النقــد العــريب الســعودي لكافــة البنــوك يف اململكــة (باســتثناء الذهــب
والفضــة).
تشتمل أنواع الضامنات التي يستخدمها بنك البالد حالياً بشكل عام عىل:
الضامنات املالية
•الهوامش النقدية (الغطاء النقدي) .
•«حصة العميل» يف عمليات «املشاركة».
•الضامن املايل ملنح االئتامن للحامية من عجز األطراف األخرى
•األســهم املحليــة املدرجــة واملعتمــدة مــن الهيئــة الرشعيــة يف البنــك بالنســبة إلقراض
الــركات والتــداول باألســهم .وتتــم مراجعــة قامئــة األســهم املقبولــة بشــكل دوري
مــن قبــل لجنــة االئتــان.
•وحــدات الصناديــق املشــركة ،املحليــة والخارجيــة ،التــي تشــتمل عــى الــركات
املدرجــة واملقبولــة رشع ـاً.

فريــق مــن خ ـراء التقييــم املســتقلني.
يُبنــى تقييــم الضامنــات عــى القيمــة الســوقية لشــبيهاتها ،ويتــم التأكــد من اســتقاللية
خـراء التقييــم بحيــث ال يكــون التقييــم متحيـزا ً تجــاه طــرف واحد:
•إعطاء حد ائتامين أعىل للمقرتض.
•تكوين مخصص غري ٍ
كاف.
•االستمرار يف االعرتاف بالعوائد الئتامن متعرث.
تقــوم إدارة املخاطــر بالتأكــد مــن أن طريقــة التقييــم املســتخدمة ،ســوا ًء كانــت
داخليــة أم خارجيــة ،تســتند إىل افرتاضــات معقولــة وحكيمــة وأن جميــع االفرتاضــات
قــد تــم توثيقهــا بشــكل واضــح.
يتــم تقييــم الضامنــات حســب قيمتهــا الصافيــة القابلــة للتحقــق ،كلّــا كان ذلــك
ممكننـاً ،كــا يتــم تعريفهــا عــى أنهــا القيمــة الســوقية الحاليــة ناقصـاً أيــة تكاليــف
تحقيــق محتملــة ،مبــا يف ذلــك ودون حــر ،تح ّمــل مصاريــف الضامنــات املســرجعة
أو املصاريــف القانونيــة أو أيــة مصاريــف أخــرى مرتبطــة بالتــرف بالضامنــات.
حــدد بنــك البــاد مــن ضمــن أهدافــه االحتفــاظ مبســتوى مــن املعلومــات حــول
الرهــون والضامنــات الكافيــة لتقديــر قيمتهــا بانتظــام .ويتــم احتســاب القيمــة عــى
أســاس القيمــة املســتلمة مــن عمليــة البيــع الجــري ناقصـاً التكاليــف البيعيــة ،مبــا يف
ذلــك تكاليــف األيــام التــي تــم فيهــا عــرض الضامنــات يف الســوق.

الضامنات العقارية
يســتقبل البنــك إىل حــد مــا ضامنــات لتعرضــات ائتامنيــة ،ويتــم تقديـــم جــزء كبــر
•العقــار التجــاري املســتخدم لضــان تعــرض البنــك للمقرتضــن مــن رشكات
مــن هــذه الضامنــات مــن مؤسســات أو أشــخاص تربطهــا عالقــة قامئــة مــع املقــرض.
ومقرتضــن تجاريــن.
كــا يقــوم البنــك بتقييــم مــاءة الكفيــل قبــل اســتيفاء كفالتــة.
•العقار السكني املستخدم لضامن التمويل املقدّم لعمالء متويل األفراد.
األسلوب الموحد وأوزان المخاطر اإلشرافية
الكفاالت
يســتخدم بنــك البــاد بالنســبة للمحافــظ التــي تخضــع لألســلوب املوحــد تقييــات
•الكفاالت الرسمية والنافذة بالنظام التي يتم استالمها من البنوك.
املخاطــر الصــادر عــن معاهــد تقييــم املخاطــر الخارجيــة كجــزء مــن وســائل تحديــد
•الكفاالت الشخصية النافذة بالنظام.
حجــم املخاطــر:
ال يتــم حاليـاً عمــل تقييــم خارجــي ملحفظــة البنــك لــدى الــركات ،إال أن هنــاك ثــاث
ضامنات أخرى
وكاالت تقييــم ائتــاين خارجيــة معتمــدة مــن مؤسســة النقد العريب الســعودي تســتخدم
•التنــازل عــن العائــدات املتحصلــة للمشــاريع التــي ميولهــا بنــك البــاد ،حيــث إن
لتقييــم املؤسســات املاليــة ،وقــد متــت تســميتها لهــذه الغايــة .وهــذه الــوكاالت هــي:
لــكل مــروع يتــم متويلــه حــدودا ً معروفــة بشــكل مســتقل ميثــل جــزءا ً مــن الحــد
«موديــز لخدمــة املســتثمرين»« ،مجموعــة التقييــم ســتاندرد آنــد بــورز» و «مجموعــة
االئتــاين املقــدم إىل األط ـراف املتعاملــة.
•تحويــل الراتــب الشــهري للعميــل يف حالــة كان املقرتضــن أفــراد ،حيــث يتــم فيتــش».
اقتطــاع مبلــغ مــن كل دفعــة تــرد للحســاب يف التاريــخ املحــدد.
تقييم الضمانات
يتــم تقديــر معــدالت االئتــان لكافــة التعرضــات بشــكل فــردي مــن وكاالت االئتــان
تقــوم لجنــة االئتــان بإجـراء تقييــم مســتقل لألصــول املطروحــة للرهــن قبــل قبولهــا أعــاه ويُدخــل إىل معــدالت تقييــم املخاطــر حســب الجــداول اإلرشافيــة.
وضمــن ف ـرات معينــة بالنظــر إىل طبيعــة الضامنــات .ويتــم هــذا التقييــم مــن قبــل
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يتشــابه التوزيــع األبجــدي للمعــدالت ملجموعــة املخاطــر يف كل وكالــة مــع إرشــادات المطالبات على الشركات
بنــك التســويات الــدويل ومؤسســة النقــد العــريب الســعودي.
-AA
-A
تقييم
إىل
إىل
االئتمان
المطالبات على الحكومات وبنوكها المركزية
+A
AAA
تقييم االئتمان

-AA
إىل
AAA

-A
إىل
+A

-BBB
إىل
+BBB

-B
إىل
+BB

أدىن من
-B

غــر
مقيّــم

نسبة
المخاطرة

%0

%20

%50

%100

%150

%100

املطالبــات عــى البنــوك ومؤسســات األوراق املاليــة (تحــت خيــار رقــم  2حســب
طلــب مؤسســة النقــد العــريب الســعودي)

تقييم االئتمان

-AA
إىل
AAA

نسبة
المخاطرة تحت
خيار 2

%20

نسبة
المخاطرة
للمطالبات
القصيرة
األجل تحت
خيار 2

%20

-A
إىل
+A
%50

-BBB
إىل
+BBB
%50

-B
إىل
+BB
%100

أدىن من
-B
%150

غري
مقيّم
%50

%20

%20

%50

%150

%20

%100

%150

%100

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 المخاطر

بنوك التنمية المتعددة الجوانب
تعتــر نســبة صفــر %هــي نســبة املخاطــر لتحديــد أهليــة بنــوك التنميــة املتعــددة
الجوانــب حســب تعليــات مؤسســة النقــد العــريب الســعودي وضمــن نســب املخاطــر
العامــة املطلــوب تحديدهــا ،عــى أســاس معــدالت فرديــة لهــذه البنــوك حســب
الخيــار رقــم  2للبنــوك.
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نسبة
المخاطرة

%20

%50

-BB
إىل
+BBB

أدىن من
-BB

غري مقيّم

150
100
100

مستوى االحتياط

حتى %20
 %20إىل %50
 %50فأكرث

األصول األخرى
يكــون وزن املخاطــر املوحــد لكافــة األصــول األخــرى  %100باســتثناء الذهــب الــذي
يعامــل معاملــة مســاوية للنقــد وبالتــايل يكــون وزن املخاطــر.%0
عنــد احتســاب القيمــة املقــدرة للمخاطــر ألي تعــرض تحــت األســلوب املوحــد ،يتــم
تطبيــق وظيفــة البحــث النظــري عــى قاعــدة البيانــات املركزيــة املحفوظــة باســتخدام
برنامــج «إكســل» وتخصــص لــكل تعـ ّرض بشــكل فــردي.
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الجــدول رقــم ( )10مخاطــر الســوق :إفصاحــات البنــوك
التــي تســتخدم األســاليب الموحــدة 2014
مخاطر السوق
تتعلــق مخاطــر الســوق مبعــدالت هوامــش الربــح ،ومنحنــى العائــد ،واألســعار ،حيــث
تنشــأ مخاطــر الســوق نتيجــة التغـرات يف األســعار ســواء أســعار املرابحــة أو منحنــى
العائــد ،او الــرف األجنبــي أو الســلع أو األســهم  ،وال يوجــد لــدى البنــك أي تعرضــات
ملخاطــر الســوق ناتجــة لغــرض املتاجــرة (  )Trading Bookفيــا عــدا تعرضــات
البنــك لســعر الــرف األجنبــي .
ويعتمــد بنــك البــاد عــى طريقــة األســلوب املوحــد عنــد احتســابه ملخاطــر الســوق
بالنســبة للركيــزة األوىل لكفايــة رأس املــال ،وكذلــك يعتمــد عــى طريقــة قيــاس
املخاطــر املتقدمــة للركيــزة الثانيــة مثــل القيمــة عنــد املخاطــر واختبــارات الجهــد.
وقــد بلــغ مقــدار كفايــة رأس املــال ملخاطــر الســوق لــدى بنــك البــاد يف تاريــخ 31
ديســمرب  2014مبلــغ  35,846ألــف ريــال ســعودي  ،وذلــك نتيجــة صــايف التعرضــات
ملخاطــر الــرف األجنبــي للبنــك .

السياسات والمسؤوليات
قــام مجلــس اإلدارة باعتــاد حــدود مخاطــر الســوق والســيولة لبنــك البــاد ،وهــي
متوافقــة مــع مســتويات التعــرض للمخاطــر االســراتيجية واملســتويات املعتمــدة
للمخاطــر املقبولــة ضمــن سياســات مخاطــر الســوق والســيولة .باإلضافــة لذلــك تقــوم
لجنــة املوجــودات واملطلوبــات بشــكل منتظــم مبتابعــة ومناقشــة األمــور املتعلقــة
مبخاطــر الســوق والســيولة.
يســتخدم بنــك البــاد طــرق القيــاس التقليديــة و املتقدمــة لقيــاس ومراقبــة تعرضاتــه
ملخاطــر الســوق والســيولة وذلــك مــن خــال :فجــوة اســتحقاقات الســيولة ،وحــدود
الرتكــز ألكــر املودعــن ،ونســبة الودائــع مقابــل القــروض ،و نســبة االعتــاد عــى
التمويــل غــر االســايس الصــايف ،ونســبة تغطيــة الســيولة وفــق تعليــات اتفاقيــة بــازل،
ونســبة التمويــل املســتقر  ،ومخاطــر هامــش الربــح  ،والفجــوات الرتاكميــة والدوريــة
 ،والقيمــة االقتصاديــة املرجحــة باملخاطــر  ،بحيــث يتــم ارســال النتائــج والتقاريــر
للجهــات التاليــة :
•مجلس ادارة بنك البالد واالدارة العليا بشكل شهري أو ربع سنوي .
•مؤسسة النقد العريب السعودي بشكل شهري .
•وحدات العمل يف البنك بشكل يومي .

يقــوم بنــك البــاد حالي ـاً بإســتخدام طريقــة القيمــة عنــد املخاطــر لقيــاس مخاطــر
مخاطر هوامش الربح
ت ّعــرف مخاطــر هوامــش الربــح لألغـراض االســتثامرية ( )Banking Bookبأنهــا تعرض الســوق للركيــزة الثانيــة  ،ويف نفــس الوقــت يســتخدم أنظمــة لقيــاس مخاطــر الســوق
القيمــة العادلــة ملوجــودات البنــك االســتثامرية وهوامــش الربــح للتغــر  ،وتنتــج هــذه والســيولة بشــكل يومــي .
بشــكل رئيــي بســبب عــدم التطابــق بــن تواريــخ إعــادة االســتثامر للموجــودات
وتعتــر القيمــة عنــد املخاطــر إجـراءا ً إحصائيـاً لقيــاس مقــدار الحــد األعــى للخســارة
وتواريــخ اســتحقاقات املطلوبــات و التغـرات يف معــدالت الربــح.
التــي قــد يتكبدهــا البنــك يف محافظــه خــال فــرة زمنيــة محــددة وضمــن مســتوى
وبهــدف إدارة مخاطــر لهامــش الربــح  ،تقــوم إدارة مخاطــر الســوق لــدى بنــك البــاد مقبــول مــن الثقــة  ،وهــي أيض ـاً إج ـراء إحصــايئ خــاص باملخاطــر ميكــن مــن خاللــه
بقيــاس مخاطــر التغــر يف منحنــى العائــد والــذي يعكــس مقــدار الخســائر إذا تغــرت تحديــد حجــم الخســائر املتوقعــة تحــت الظــروف الطبيعيــة.
معــدالت هامــش الربــح لجميــع فـرات االســتحقاق املختلفــة وبشــكل مســتقل لــكل
عملــة وفقـاً لحجــم التعــرض.

وتتميــز طريقــة قيــاس القيمــة عنــد املخاطــر بإعطــاء رق ـاً مشــركاً لجميــع أنــواع
املخاطــر يســهل عمليــة القيــاس واملراقبــة  ،حيــث تأخــذ طريقــة القيمــة عنــد املخاطــر
يف اعتبارهــا معايــر االرتبــاط والتشــتت يف عوامــل الســوق املاليــة.

مخاطر الصرف األجنبي
مخاطــر الــرف األجنبــي هــي مخاطــر التعــرض للخســائر ســواء ألغـراض املتاجــرة أو
االســتثامر يف العمــات األجنبيــة بســبب التغـرات العكســية يف أســعار الــرف وتأثريها ويســتخدم بنــك البــاد طــرق القيــاس املعتمــدة عــى التغــرات خــال الفــرات
التاريخيــة إلحتســاب القيمــة عنــد املخاطــر ،والتــي تأخــذ يف االعتبــار تأثــر تغ ـرات
عــى تعرضــات البنــك للعمــات األجنبيــة .
االســعار خــال الفــرات الســابقة  ،ويفــرض يف هــذا األســلوب للقيــاس أن تكــون
ويتــم احتســاب مقــدار الخســارة الكليــة املحتملــة باســتخدام صــايف تعرضــات البنــك املوجــودات موزعــة توزيعــاً طبيعيــاً .
املوجبــة والســالبة وقياســها باســتخدام طريقــة القيــاس املوحــد وفقـاً للتعــرض األعــى .
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بلغــت القيمــة عنــد املخاطــر بتاريــخ  31ديســمرب  2014يف بنــك البــاد مبلــغ  66,958تــم وضــع حــدود ملخاطــر املتاجــرة واالســتثامر لوحــدات األعــال املختلفــة وتتــم
ألــف ريــال ســعودي  ،وهــو أقــى مبلــغ ميكــن أن يخــره بنــك البــاد مــن الناحيــة الرقابــة عــى هــذه الحــدود بشــكل منتظــم  ،وقــد تــم وضــع اإلجــراءات الالزمــة
اإلحصائيــة بدرجــة مــن الثقــة تبلــغ مســتوى  % 99عــى افـراض أن التعــرض قــد كان للمتابعــة والرقابــة لتلــك الحــدود بحيــث يتــم التأكــد بــأن أي تجــاوزات لتلــك
الســقوف يتــم التعامــل معهــا مــن قبــل وحــدات العمــل ضمــن التوقيــت املقبــول
ثابتـاً ملــدة عــرة أيــام عمــل.
واملحــدد مســبقا .
ويقــوم بنــك البــاد بإجـراء اختبــارات التحمــل وتحليــل للســيناريوهات لقيــاس مقــدار
املخاطــر تحــت الظــروف غــر االعتياديــة للســوق .تعمــل اختبــارات التحمــل عــى يتــم تحديــث املعلومــات للمســئولني يف مجلــس اإلدارة ولجنــة املوجــودات واملطلوبات
تقديــر خســائر بنــك البــاد املحتملــة إذا تعرضــت موجــودات ومطلوبــات البنــك وإدارة املخاطــر بانتظــام مــن خــال تقاريــر دوريــة حــول مخاطــر الســوق واألحــداث
ذات التأثــر ،وتشــتمل عمليــات التحديــث عــى متابعــة كل مخاطــر الســوق مصنفــة
ملعــدالت هوامــش الربــح ضمــن حــدود  200 -/+نقطــة أســاس .
بشــكل مســتقل أو عــام عــى شــكل "القيمــة عنــد املخاطــر"  ،وباملثــل فقــد تــم وضــع
وباإلضافــة إىل اختبــارات الجهــد ،يتــم القيــام بعــدد مــن الســيناريوهات التــي يتــم إجـراءات اإلبــاغ عــن املخاطــر لــكل وحــدات العمــل املعرضــة ملخاطــر الســوق.
تحديدهــا عــى أســاس الوقائــع التاريخيــة التــي تســببت يف وقــوع أزمــات يف األســواق
املاليــة  ،إال أن الوقائــع الحاليــة أو املســتقبلية التــي يتوقــع أن يكــون لهــا تأثــر مخاطر السيولة
عــى األســواق املاليــة تســتخدم كوســيلة لتحديــد ســيناريوهات اختبــارات الجهــد ،هــي املخاطــر الناتجــة عــن عــدم متكــن البنــك مــن مواجهــة التزاماتــه عنــد حلولهــا
وتتــم مراجعــة هــذه الســيناريوهات وتغيريهــا بانتظــام بحيــث تعكــس التغيـرات يف ضمــن تكلفــة ســوقية مقبولــة  ،وهــذه املخاطــر يتــم قياســها مــن خــال االســتحقاقات
محافــظ املخاطــر لــدى بنــك البــاد واألوضــاع االقتصاديــة  ،ويتــم إجـراء التحليــل عــى املحــددة مســبقاً واملعتمــدة عــى مطابقــة التدفقــات النقديــة ملوجــودات ومطلوبــات
البنــك .
أســاس اختبــارات التحمــل التــي تــويص بهــا لجنــة بــازل .
كذلــك يقــوم بنــك البــاد بإجـراء اختبــارات الجهدعــى فـرات منتظمــة ويتــم تقديــم تعـ ّرف مخاطــر الســيولة بأنهــا مخاطــر تعــرض البنــك للخســارة وذلــك لعــدة أســباب
النتائــج إىل اإلدارة العليــا  ،وباإلضافــة إىل ذلــك هنــاك عــدد مــن املعايــر النوعيــة هــي :
•تكاليف التمويل لدى البنك قد تزداد بشكل غري متناسب.
األخــرى الالزمــة للتأكــد مــن الطــرق املســتخدمة تــم تحديثهــا وتنفيذهــا مــن حيــث
•نقص التمويل قد يعيق البنك عن إنشاء أعامل جديدة.
توفــر املســتندات وتطبيقــات طــرق االحتســاب والوســائل الرقابيــة .
•نقص التمويل قد يؤدي يف النهاية إىل إعاقة البنك عن تلبية التزاماته.
كــا ميتلــك بنــك البــاد أدوات ماليــة غــر مقيمــة يف األســواق وعوضـاً عــن ذلــك فــإن
تقييمهــا يتــم عــى أســاس تطبيقــات التســعري التــي يتــم تطويرهــا داخليـاً لــدى البنــك تقــوم إدارة مخاطــر الســيولة بشــكل رئيــي عــى مراقبــة وإدارة الســيولة اليوميــة
 ،وتقــوم إدارة املخاطــر بتفعيــل هــذه التطبيقــات بشــكل مســتقل بهــدف تقييــم للعمليــات والبنيــة املســتقبلية لالســتحقاقات الكافيــة ملقابلــة املتطلبــات املســتقبلية.
وباإلضافــة اىل نســبة الســيولة املطلوبــة حســب تعليــات مؤسســة النقــد العــريب
إمكانيــة التطبيــق عــى تســعري وإدارة املخاطــر بالنســبة ملنتــج معــن.
الســعودي ،يقــوم البنــك ايضــا مبراقبــة نســبة تغطيــة الســيولة وفــق اتفاقيــة بــازل
ويتــم التحقــق بشــكل منتظــم مــن فعاليــة ودقــة التطبيقــات املســتخدمة وذلــك كأحــد مــؤرشات املخاطــر الســيولة املحتملــة.
بهــدف التأكــد مــن عــدم إجـراء أي تغيــر عــى املنتــج أو حصــول أي تغــر يف الســوق
مــا يكــون لــه تأثــر كبــر عــى صحــة التطبيــق  ،كــا أنــه يتــم باســتمرار وضــع ان جميــع سياســات مخاطــر الســيولة لــدى بنــك البــاد معتمــدة مــن مجلــس االدارة
إج ـراءات للمراقبــة والتحقــق مــن أســعار الســوق املســتخدمة يف تقييــم واحتســاب ،كــا تــم وضــع خطــط للطــوارئ بهــدف التأكــد مــن أن بنــك البــاد مهيــأ بشــكل
ٍ
كاف التخــاذ اإلجــراءات العالجيــة الالزمــة عنــد حــدوث أزمــات ماليــة تؤثــر عــى
املخاطــر.
ســيولة البنــك .وقــد تــم تحديــد سياســات البنــك التــي تبــن حجــم الســيولة الســلبية
ويتــم رفــع تقاريــر القيــاس والرقابــة واإلدارة الخاصــة مبخاطــر الســوق بشــكل يومــي التــي يقبلهــا البنــك حيــث مييّــز البنــك بــن الســيولة بالعملــة املحليــة والســيولة
إىل اإلدارة العليــا واملســئولني ،ويتــم احتســاب مخاطــر الســوق الحاليــة وإرســال بالعمــات األجنبيــة األخــرى .حيــث قامــت إدارة املخاطــر بوضــع حــدود ملخاطــر
الســيولة يتــم احتســابها بشــكل مســتقل وذلــك بالنســبة للريــال الســعودي والعمــات
التقاريــر باســتخدام قاعــدة بيانــات رئيســية .
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الرئيســية األخــرى  ،وباملقابــل فــإن إدارة مخاطــر الســوق هــي املســئولة عــن التأكــد
مــن االلت ـزام بحــدود مخاطــر الســيولة املعتمــدة وبــأن أي تجــاوزات لتلــك الحــدود
يتــم رفعهــا لــإدارة العليــا  .كــا يتلقــى املســئولون يف وحــدات األعــال ووحــدات
املخاطــر تقاريــر منتظمــة عــن مخاطــر الســيولة لــدى البنــك وتقــوم لجنــة املوجــودات
واملطلوبــات باســتمرار بتقييــم التطــورات يف ســيولة البنــك ووضــع خطــط للتمويــل
الطويــل األجــل.
إدارة مخاطر السيولة القصرية األجل
تهــدف إدارة مخاطــر الســيولة القصــرة األجــل أو التشــغيلية لــدى بنــك البــاد بشــكل
رئيــي لضــان توفــر ســيولة ماليــة مالمئــة لــدى البنــك بحيــث تكــون كافيــه لتمكينــه
مــن امتصــاص الصدمــات املاليــة القصــرة األجــل وتأثريهــا عــى املعامــات القامئــة
واملتوقعــة.

تحليل السيناريوهات
يقــوم بنــك البــاد بإجـراء اختبــارات التحمــل لقيــاس املخاطــر الفوريــة للســيولة لــدى
البنــك والتأكــد مــن أن البنــك لديــه الوقــت الــكايف ملواجهــة حصــول تلــك األزمــات
 ،وتعمــل اختبــارات التحمــل عــى تقديــر مخاطــر بنيــة الســيولة يف العديــد مــن
الســيناريوهات وتشــمل تحليــل الســيناريوهات األزمــات التــي تخــص بنــك البــاد
وكذلــك أزمــات الســوق ً عموم ـاً التــي قــد تؤثــر عــى ســيولة البنــك  .وباإلضافــة اىل
ذلــك  ،يقــوم البنــك مبراقبــة نســبة التمويــل الصــايف املســتقر وفــق تعليــات اتفاقيــة
بــازل كأحــد املــؤرشات التــي تســاهم يف تقييــم مخاطــر الســيولة الرتاكميــة يف البنــك
ويعمــل البنــك عــى مراقبــة التنــوع يف املنتجــات والعمــات واالســتحقاقات  ،ونســب
الرتكــز ألكــر املودعــن ،وتداعيــات تذبــذب التمويــل مــا بــن البنــوك ،للتأكــد مــن أن
البنــك يتمتــع بقاعــدة متويــل مــن شــأنها حاميــة البنــك إىل أقــى درجــة ممكنــة يف
حــال حــدوث أزمــات ســوقية .

ويتــم تحديــد الســيولة عــى أســاس التدفقــات النقديــة للمعامــات املربمــة مســبقاً
 ،ويتــم احتســابها مــع األخــذ يف االعتبــار مقــدار املوجــودات القابلــة للتســييل .ويف
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ســياق ادارة مخاطــر الســيولة قصــرة االمــد  ،فــان البنــك ســيقوم بالتأكــد بــأن نســبة
احتياطــي الســيولة لديــه اعــى مــن الحــدود الدنيــا املطلوبــة وفــق تعليــات مؤسســة المخاطر التشغيلية
يعتمــد بنــك البــاد يف تعريفــه للمخاطــر التشــغيلية عــى تعريــف لجنــة بــازل وذلــك
النقــد العــريب الســعودي .
بأنهــا مخاطــر الخســائر الناتجــة عــن عــدم كفــاءة أو فشــل العمليــات الداخليــة او
املوظفــن او االنظمــة أو األحــداث الخارجيــة.
إدارة مخاطر السيولة الطويلة األجل

يتــم إدارة مخاطــر الســيولة عــى املــدى املتوســط والطويــل مــن خــال قيــاس عــدم
تطابــق ســيولة البنــك عــى املــدى الطويــل وتحديــد مقــدار الفجــوة لــكل فــرة عــى
حــدة وكذلــك بشــكل تراكمــي  ،وتهــدف إدارة هــذه املخاطــر إىل التأكــد مــن عــدم
تعــرض البنــك لتجميــع احتياجــات متويــل مســتقبلية كبــرة بشــكل غــر متناســب ،
ويعتــر تحديــد بنيــة الســيولة مــن األمــور الهامــة لقيــام البنــك بتخطيــط نشــاطات
التمويــل لديــه وتســعري املعامــات .
يديــر البنــك مخاطــر بنيــة الســيولة الهيكليــة بنــا ًء عــى تقريــر فجــوة االســتحقاقات
وهــذا التقريــر يبنــى عــى توزيــع موجــودات البنــك ومطلوباتــه وبنــود املــواد
خــارج كشــوف امليزانيــة تبع ـاً الســتحقاقها ،ولهــذه الغايــة يســتخدم البنــك تواريــخ
االســتحقاق املثبتــة تعاقديــاً لــكل منتــج.
وكجــزء مــن إدارة مخاطــر بنيــة الســيولة لــدى البنــك يتــم تقســيم ســيولة البنــك يف
تقريــر فجــوة االســتحقاقات بنــاء عــى مجموعــة مــن العوامــل مثــل العملــة واملنتــج
والوحــدات التنظيميــة وتبــن تلــك التقاريــر أن البنــك لديــه فائــض يف بنيــة الســيولة
بالريــال يف األوضــاع االعتياديــة .

وقــد انتهــج البنــك اس ـراتيجيته إلدارة املخاطــر التشــغيلية مــن خــال وضــع إطــار
عمــل شــامل مدعــم بالسياســات واإلجــراءات .ويهــدف البنــك مــن خــال تطبيــق
هــذه االســراتيجية لتحقيــق مجموعــة مــن األهــداف منهــا:
•املساعدة يف تحقيق أهداف و نشاطات البنك.
•تحديــد وتقييــم املخاطــر التشــغيلية يف املنتجــات الجديــدة واملنتجــات الحاليــة
واألنشــطة والنظــم املختلفــة.
•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.
•استقاللية دور إدارة مخاطر العمليات.
•تحديــد دقيــق لــأدوار واملســئوليات الخاصــة مبختلــف األطــراف إلدارة مخاطــر
العمليــات.
•تنفيــذ املراجعــة الداخليــة لتقييــم مســتقل ألنشــطة إدارة املخاطــر وتقديــم
التقاريــر للجنــة املراجعــة.
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ولتحقيــق اس ـراتيجية البنــك إلدارة مخاطــر العمليــات فقــد اعتمــدت إدارة مخاطــر مؤشرات المخاطر الرئيسية
العمليــات عــى عــدة طــرق تعمــل عــى تحديــد وقيــاس وتصحيــح ومراقبــة أنشــطة لــدى بنــك البــاد منهــج لتحديــد وتجميــع وتحليــل مــؤرشات املخاطــر الرئيســية التــي
البنــك املختلفــة وذلــك باتبــاع األســاليب التاليــة:
تحــدد مســتوى املخاطــر بالنســبة لنشــاط أو وظيفــة معينــة حيــث يتــم القيــاس
والرقابــة ملــدى كفايــة اس ـراتيجيات إدارة املخاطــر بالنســبة لهــذا النشــاط أو اإلدارة
التقييم الذاتي للمخاطر والعناصر الرقابية
كــا يتــم التعــرف عــى مواطــن الضعــف والعمــل عــى معالجتهــا.
طبــق بنــك البــاد سياســة محكمــة للتقييــم الــذايت للمخاطــر وعنــارص الرقابــة لتحديــد
وتقييــم املخاطــر التــي تنشــأ مــن منتجــات وأنشــطة وعمليــات البنــك .ويتبــع عمليــة يرتبــط بأســاليب إدارة مخاطــر العمليــات نظــام للتقاريــر الدورية يهــدف إىل التعريف
تحديــد وتقييــم املخاطــر بتحديــد و تقييــم عنــارص الرقابــة فيــا يتعلــق بتصميــم أو واإلحاطــة لــكل اإلدارات واألقســام مبخاطــر العمليــات املرتبطــة بأنشــطتها للحصــول
تطبيــق هــذه العنــارص الالزمــة لتخفيــف املخاطــر التــي تــم التعــرف عليهــا .ويتــم عــى االســتجابة املناســبة لتعزيــز عنــارص الرقابــة الالزمــة للتخفيــف مــن هــذه
اختبــار العنــارص الرقابيــة بهــدف التعــرف عــى فاعليــة هــذه العنــارص يف التخفيــف املخاطــر .كــا تهــدف هــذه التقاريــر الدوريــة إىل تدعيــم عمليــة اتخــاذ الق ـرارات
مــن مخاطــر العمليــات .ويتــم مقارنــة التقييــم اإلجــايل للمخاطــر وعنــارص الرقابــة االســتباقية املرتبطــة بأنشــطة البنــك مــن قبــل اإلدارة العليــا للبنــك.
مــع معامــات وحــدود تــم تعريفهــا مســبقاً تتعلــق مبســتوى وحــدود املخاطــر املقبولة
لتحقيــق العائــد املســتهدف .ويتبــع ذلــك اتخــاذ اإلجـراءات املناســبة التــي تهــدف اىل
تعزيــز البيئــة الرقابيــة .كــا تــم االســتمرار يف تنفيــذ برامــج تدريبيــة ملوظفــي البنــك
تهــدف لزيــادة الوعــي مبخاطــر العمليــات وبالتــايل زيــادة فعاليــة العنــارص الرقابيــة
وتحديــد الفجــوات أينــا ُوجــدت.
حصر وتحليل بيانات خسائر العمليات
قاعــدة بيانــات خســائر العمليــات وتقاريــر إدارة املراجعــة الداخليــة تكمــل عمليــة
التقييــم الــذايت للمخاطــر وعنــارص الرقابــة وتســاهم يف الوصــول اىل نتائــج أفضــل.
حيــث ميتلــك بنــك البــاد نظــام إلدارة بيانــات خســائر العمليــات والــذي ميكّــن
البنــك مــن تجميــع وتحليــل األحــداث املرتبطــة بهــذه الخسائر(خســائر فعليــة
أو خســائر ممكــن حدوثهــا أو أوشــكت عــى الحــدوث) ،ويتــم تحديــد املخاطــر
والفجــوة الرقابيــة املســئولة عــن األحــداث املرتبطــة بهــذه الخســائر ومــن ثــم تقديــم
التوصيــات الخاصــة بتعزيــز العنــارص الرقابيــة ذات الصلــة بهــدف معالجــة املخاطــر
التــي تــم التعــرف عليهــا والتصعيــد للمســتويات اإلداريــة املناســبة بهــدف التقليــل
مــن التأث ـرات املاليــة لهــذه األحــداث.
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