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كلمة رئيس مجلس اإلدارة
الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الحميد

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله، والصالة والسالم عىل رسول الله وعىل آله وصحبه أجمعني. وبعد،

بإســمي وبإســم أعضــاء مجلــس اإلدارة ، يــرين أن أضــع بــني يــدي مســاهمي البنــك الكــرام التقريــر الســنوي للعــام 2013م، الــذي يبــني أداء البنــك العــام ، 

ح كذلك املركز املايل وحقوق املساهمني والقوائم املالية للسنة املالية املنتهية يف 31 ديسمرب 2013م. ل نتائج أنشطته الرئيسة ، ويُوضِّ ويَُفصِّ

بفضــل اللــه ومّنتــه ، فقــد حقــق البنــك نتائــج ماليــة وتشــغيلية إيجابيــة ومنــواً مقــدراً ، وقــد كان للسياســة املاليــة والنقديــة التــي تنتهجهــا حكومــة »البــالد« 

ــا عــىل التعامــل مــع املخاطــر  ــادة قدرته ــة وزي ــا املالي ــني أوضاعه ــاً ، عــىل متت ــوك الســعودية عموم ــالد ، والبن ــك الب ــدرة بن الرشــيدة الســبب الرئيــس يف ق

واملحافظة عىل مستوى مالءة مالية مرتفع ومستقر.

لقــد ســعى بنــك البــالد يف الفــرة املاضيــة إىل تبّنــي اســراتيجية جديــدة تواكــب التطــورات واملتغــرات املتســارعة مــن حولــه ، واضعــاً يف االعتبــار ظــروف 

البيئــة التنافســية التــي يعمــل يف إطارهــا. ويف هــذا الصــدد ، وضــع البنــك »بنــاء اإلنســان« عــىل قمــة هــرم األهــداف ، فهــو العامــل الرئيــس الــذي يؤثــر 

بشــكل مبــارش يف تحقيــق كافــة األهــداف األخــرى ، والتــي يــأيت يف مقدمتهــا بنــاء مرصفيــة إســالمية حقيقيــة تكــون أمنوذجــاً يحتــذى بــه يف العــامل ، إضافــة 

إىل تعظيــم القيمــة املقدمــة لعمالئنــا ومســاهمينا ومســتثمرينا ومودعينــا الحاليــني واملرتقبــني. كــا فرضنــا عــىل أنفســنا واجــب املســاهمة الفاعلــة يف خدمــة 

املجتمــع الــذي ننتمــي إليــه ونحمــل تجاهــه مســؤولية كبــرة. هــذه املســؤولية هــي الهاجــس الــذي نحملــه كل يــوم نحــو »أهــل البــالد« ويدفعنــا إىل تقديــم 

أفضل الخدمات التي تلبي احتياجاتهم.

ــر واالحــرام ملقــام خــادم الحرمــني  ــات التقدي ــك برفــع أســمى آي ــة منســويب البن ــة وكاف ــاً ، أتــرف بإســمي وبإســم مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذي  ختام

الريفــني وســمو ويل عهــده األمــني وســمو النائــب الثــاين – حفظهــم اللــه ورعاهــم – عــىل مــا اختصــوا بــه القطــاع املــرصيف مــن دعــم متواصــل ورعايــة 

كرميــة. وال أنــى التقــدم بالشــكر والتقديــر لكافــة املؤسســات الحكوميــة والخاصــة ، وعــىل وجــه الخصــوص مؤسســة النقــد العــريب الســعودي ووزارة املاليــة، 

ووزارة التجــارة والصناعــة ، وهيئــة الســوق املاليــة. كــا أشــكر بإســمي وإســم مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة مســاهمي بنــك البــالد ورشكاؤه وعمالئــه 

الكــرام عــىل ثقتهــم التــي يعتــز بهــا البنــك. وختامــاً ، أتقــدم بالثنــاء واإلشــادة لطاقــم الســفينة الجاريــة مــن منســويب البنــك ، ســفراء البــالد ، الذيــن يعملــون 

كل يــوم بجــد وإخــالص واقتــدار ، وكانــوا ومازالــوا الســبب الرئيــس - بعــد توفيــق اللــه عــز وجــل - فيــا حققنــاه ونحققــه مــن منــو مطَّــرد ونتائــج طيبــة، 

مــع ثقتنــا الكاملــة بأنهــم لــن يدخــروا جهــداً ولــن يتوقفــوا عنــد هــذا الحــد ، بــل ســيواصلون اإلبحــار نحــو مزيــد مــن التقــدم والنمــو فيــا يــي مــن أعــوام... 

وإنا عىل خوض بحور االقتصاد قادرون ومقدمون ، وعىل الدرب سائرون ، وما التوفيق إال من عند الله.

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،
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كلمة الرئيس التنفيذي
األستاذ خالد بن سليمان الجاسر

بسم الله والحمد لله والصالة والسالم عىل رسول الله محمد بن عبدالله وعىل آله وصحبه أجمعني

السادة مساهمي بنك البالد ،، املحرمني

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

ــرد بهــدوء وطأمنينــة،  و تواصــل ســفينة البــالد إبحارهــا الواثــق باجتهــاد يف خضــم تقلبــات  بفضــل اللــه وتوفيقــه يواصــل بنــك البــالد تحقيــق النمــو املطًّ

االقتصــاد العاملــي. نواصــل اإلبحــار واضعــني نصــب أعيننــا تحقيــق رغبــات مســاهمي البــالد وعمالئــه الكــرام ورشكائــه األساســيني وموظفيــه للنجــاح والنمــو 

املتواصل بإذن الله.

وإن مــا يثلــج الصــدر ويزيدنــا طأمنينــة ، أنــه منــذ العــام 2010م و بنــك البــالد يحقــق النمــو املســتمر يف أرباحــه عامــاً بعــد عامــاً ، حتــى بلغــت أرباحــه 

729 مليــون ريــال لعــام 2013م. هــذا النمــو يعــد األكــرب مــن نوعــه يف القطــاع املــرصيف ، مــا يســتوجب الركيــز ليــس فقــط عــىل  عوائــد االســتثار ، وإمنــا 

التنافس يف حجم هذه العوائد.

إن املوازنــة بــني العائــد عــىل االســتثار والعائــد عــىل املجتمــع هــي مــن أساســيات ثقافــة العمــل يف بنــك البــالد. واســتناداً إىل ذلــك، يواصــل بنــك البــالد 

املســاهمة بــكل مــا يســتطيع نحــو مجتمعــه يف شــتى املجــاالت عــىل األصعــدة العلميــة والتطوعيــة واملجتمعيــة ، لنحظــى كمنشــأة وطنيــة رائــدة بالحــظ 

األوفر باملساهمة يف منو االقتصاد الوطني وتحقيق الرخاء واالزدهار ألبناء هذه البالد.

يتوجــب علينــا يف بنــك البــالد أن نبــذل قصــارى الجهــد للمحافظــة عــىل مــا حققنــاه مــن مكتســبات وإثبــات معــدالت النمــو املســتمر مبواصلــة املبــادرة 

ــات  ــب تطلع ــة ، لنواك ــنوات القادم ــس س ــة للخم ــك الخاص ــراتيجية البن ــر الس ــس اإلدارة املوق ــاد مجل ــة واعت ــوح الرؤي ــد وض ــاً بع ــكار ، خصوص واالبت

املســاهمني والعمــالء يف إيجــاد الحلــول املرصفيــة اإلســالمية الحقيقيــة ، وليبقــى أهــالً للثقــة واملســؤولية مــن خــالل جــذب أفضــل الكــوادر املؤهلــة التــي 

متثل رأس املال الحقيقي يف استثاراتنا. 

إن دعــم مجلــس اإلدارة املوقــر لرســالة البــالد ، مــن خــالل املشــاركة واالهتــام ، هــو أســاس النجــاح بثبــات - بعــد توفيــق اللــه عــز وجــل - وهــو الوقــود 

الــذي نتــزود بــه كل حــني لنســتمر يف إبحارنــا لــكل خــر بــإذن اللــه ، وليعــم هــذا الخــر ليــس ملســاهمينا ورشكاءنــا فحســب، بــل يعــم أرجــاء البــالد وأهــل 

البالد كافة.

وفق الله الجميع ،، والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،



كما كّنا دائًما
وبرغم العواصف، وأمواج التغيرات االقتصادية العالمية، تبحر سفينة بنك البالد، بعمالئها، نحو شواطئ األمان. 

مسهمة ككل عام، منذ بدأت إبحارها في رفع كفة التنافس االقتصادي، وتنمية قطاع المجاالت المالية في 
»بالدنا« المملكة العربية السعودية. مساهمة بسوق مالي منافس، وتوفير بيئات عمل اقتصادية مثلى، واكتساب 

ثقة العميل الذي يبحث عن قطاع مصرفّي يسعى معه نحو تعامل مثالي، وخدمات مصرفية راقية.
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أنشطة قطاعات بنك البالد

مضى 2013م بكل ما فيه ، فكان عاَم خير وبركة وعطاء، 
عامًا زاخراً باإلنجازات وحافاًل باألنشطة. شارك في نجاحه 

قطاعات وإدارات »البالد« بكل أشكالها وألوانها. 

قطاع مصرفية االفراد
ال تنحــرص أهميــة اســراتيجية البنــك يف وضعهــا فقــط، بــل يف كافــة تطبيقاتها 

ــدى  ــي إح ــراد ه ــة األف ــطته. ومرصفي ــك وأنش ــىل أداء البن ــاتها ع وانعكاس

ــم العمــل عــىل خطــة  أشــكال النجــاح لتطبيــق هــذه االســراتيجية، فقــد ت

انتشــار الفــروع وتطويــر األنظمــة واملنتجــات وتطويــر فريــق العمــل، لينتــج 

عنه:

الودائع والتمويل 
فقــد زادت - بفضــل اللــه - ثقــة عمالئنــا بنــا وتوثقــت العالقــة أكــر مــن ذي 

ــراد بعــد  ــة األف ــع العمــالء ملرصفي ــاع نســبة ودائ ــك يف ارتف ــل ذل ــل. ومتث قب

الركيــز عــىل توســيع قاعــدة عمالئنــا. أمــا محافــظ التمويــل، فــزادت %24.8، 

ــدن  ــع عــرصي يف م ــث وطاب ــزت بطــراز حدي ــداً متي ــاً جدي ــا 14 فرع يعززه

ــة، رساة  ــاص، الحوي ــغ، الن ــدة، راب ــورة، بري ــة املن ــاض، املدين ــالد«: الري »الب

عبيــدة ومحايــل عســر، لتنضــم إىل شــبكة فــروع منتــرة تضــم 102 فرعــاً 

ــل  ــرب إىل أه ــون أق ــام 2013 لنك ــة ع ــى نهاي ــيدات حت ــال و40 للس للرج

“البالد”.

تمويل األفراد
تتمثل اسرتاتيجية قطاع متويل األفراد فيام ييل : −

رفع الحصة السوقية للبنك يف هذا القطاع.  

املحافظة عىل جودة املحفظة من خالل اإلدارة الحكيمة للمخاطر.  

تطبيق األسس والضوابط الرعية يف البيع وكل ما يتعلق باملنتجات   

والخدمات االئتانية املتوافقة مع الروط الرعية والقانونية.

التميز يف تقديم الخدمات لرقى إىل طموح عمالئنا، وتنفرد يف خصائصها   

من خالل تقليل دورة اإلجراءات ملنتجات التمويل.

االبتكار يف الحلول التمويلية املقدمة لعمالئنا والتميز يف تصميمها عن   

كل ما يقدمه املنافسون يف القطاع املرصيف.

الحفاظ عىل الكنز الحقيقي والروة األساسية للبالد ، وهي قاعدة العمالء   

الذين نترف بخدمتهم.

املنتجات: −

التطويــر الــدؤوب ملــا نقدمــه مــن خدمــات ومنتجــات متويليــة هــو شــغلنا 

الشــاغل. فالتحســني هــو أمــر يف غايــة األهميــة ، لكــن االســتمرار يف التحســني 

ــن  ــد م ــىل أداء العدي ــة ع ــة حقيقي ــة قيم ــا بإضاف ــك قمن ــم ، لذل ــو األه ه

خدماتنا ومنتجاتنا وفتح قنوات بيع عديدة بتنافسية متميزة، شملت:

منتج العقار التأجري ، ومنتج العقار االستثاري.  

منتج سداد مديونيات العقار ، ومنتج سداد املديونية للتمويل الشخيص.  

منتج التمويل مقابل رهن عقار.  

منتج التمويل اإلضايف مع صندوق التنمية العقاري.  

التمويل الشخيص دون تحويل الراتب )ملنسويب القطاعات املرصفية(.  

منتج التعليم.  

منتج السيارات التأجري.  

منتج إعادة التمويل.  

برنامج ضامن بالتعاون مع صندوق التنمية العقاري.  

وبفضــل اللــه ومنتــه ، قــد منــا رصيــد محفظــة متويــل األفــراد بزيــادة 

ــار  ــغ 9.5 ملي ــام 2013م كان مببل ــال ع ــام الســابق ؛ فإقف ملحوظــة عــن الع

ريــال مقارنــًة بإقفــال عــام 2012م والــذي كان 7.5 مليــار ريــال وذلــك 

ــا  ــح م ــم من ــل، إذ ت ــالء التموي ــدد عم ــا ع ــا من ــبتها 26.7%. ك ــادة نس بزي

يقــارب مــن 71 ألــف عميــل حســب إقفــال عــام 2013م مقارنــًة بـــ 60,000 

عميل لعام 2012م، لتكون الزيادة بنسبة %18.3.

قطاع إنجاز
إنجــاز )Enjaz( هــي العالمــة التجاريــة الراســخة يف مجــال الحــواالت املاليــة 

لبنــك البــالد. ويعتــرب إنجــاز يف طليعــة مقدمــي هــذه الخدمــات عــىل 

الصعيديــن املحــي والــدويل، إذ يتميــز باألمــان والرعــة واملوثوقيــة العاليــة. 

فآليــة الدفــع والتحويــل قــد تســتغرق مجــرد ثــواٍن معــدودة ليكــون مبلــغ 

ــلوب الخدمــة يف إنجــاز يتميــز عــن غــره  ــل لــدى املســتفيد. أس التحوي

بحلــول الدفــع املتطــورة، ورصف العمــالت األجنبيــة، وانتشــار الفــروع، 

وسهولة التحويل إىل أكر من 200 دولة.

وبنظــرة رسيعــة إىل تاريــخ إنجــاز حــني انطلقــت أوىل عملياتــه عــام 2005م 

تزامنــاً مــع انطــالق بنــك البــالد، كان إنجــاز يف مرحلــة بنــاء هويتــه يف الســوق 

ــام  ــى كان يف ع ــه حت ــان خدمات ــه وإتق ــة عمالئ ــاب ثق ــرب اكتس ــرصيف ع امل

2008م يف أوج تألقــه. ومنــذ ذلــك الحــني وهــو يــزداد تألقــاً يف الســوق 

ــا  ــن رض ــة م ــبة عالي ــاز نس ــق إنج ــرة، حق ــرة القص ــذه الف ــرصيف. يف ه امل

العمــالء وأصبــح الريــك املفضــل للتحويــل لــدى رشيحــة ضخمــة يف 

املجتمع.

واليــوم، فــإن شــبكة فــروع إنجــاز بلغــت 151 فرعــاً حــول اململكــة تغطــي 

ــه  ــر خدمات ــوم بتطوي ــا يق ــة. ك ــق املهم ــة واملناط ــع الحيوي ــم املواق معظ
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املاليــة يف التحويــالت مبــا لديــه مــن روابــط وثيقــة مــع البنــوك الرائــدة عامليــاً 

ذات الســمعة القويــة، وذلــك عــرب رشاكات حرصيــة مــع العديــد مــن 

املؤسسات والركات الرائدة عاملياً يف مجال التحويالت املالية.

وقــد شــهد عــام 2013م ظهــور خدمــات جديــدة وطــرح منتجــات متميــزة 

وفتــح قنــوات إضافيــة مــع البنــوك املراســلة. كــا تقــوم إنجــاز حاليــاً بتقديــم 

مجموعــة مــن الخيــارات يف تســليم التحويــالت املاليــة للعمــالء الراغبــني يف 

تحويــل األمــوال إىل الخــارج. حيــث تــم تطويــر منتجــات وخدمــات إنجــاز 

لتلبية متطلباتهم ، وهي عىل النحو التايل:

التحويالت املالية الدولية:  

إنجاز إيزي.  

إنجاز سويفت.  

ويسرن يونيون.  

التحويالت املحلية:  

إنجاز إىل إنجاز.  

حواالت رسيع.  

خدمات الشيك املرصيف.  

رصف العمالت األجنبية )كافة العمالت الرئيسية(.  

خدمات سداد.  

اإليداعات النقدية للحسابات الجارية يف بنك البالد.  

عمالء إنجاز املتميزون.  

قطاع مصرفية الشركات
ــة  ــة والتمويلي ــات املرصفي ــم الخدم ــز يف تقدي ــالد للتمي ــك الب ــعى يف بن نس

ألهــم الرائــح املســتهدفة يف هــذا القطــاع ، وتشــمل الهيئــات العامــة 

والخاصــة واملؤسســات والــركات بجميــع أنواعهــا. ويعمــل القطــاع بشــكل 

دؤوب عــىل تطويــر املنتجــات الحاليــة ، طــرح منتجــات جديــدة تالئــم 

احتياجــات العمــالء املتجــددة ، باإلضافــة إىل توظيــف التقنيــة بشــكل مكثف 

ــراءات  ــاز اإلج ــن إنج ــهل م ــا يس ــة مب ــات اإللكروني ــىل الخدم ــاد ع واالعت

ــالد  ــك الب ــث أن بن ــالء. وحي ــات العم ــام متطلب ــن إمت ــرع م ــة وي الداخلي

ــىل  ــتمل ع ــاع ليش ــيس القط ــم تأس ــة ، ت ــادة الفعالي ــص لزي ــن بالتخص يؤم

عدة إدارات تتفهم كل إدارة منها احتياجات عمالءها بدقة، وهي كاأليت:

قطاع األعال الناشئة واملتوسطة.  

املؤسسات والركات الخاصة.  

املؤسسات والجهات الحكومية وشبه الحكومية.  

الجمعيات الخرية.  

 املؤسسات املالية املحلية والدولية.  

ــة  ــات املقدم ــة ومنــواً يف عــدد الخدم ــة نوعي ــام املــايض نقل ــد شــهد الع وق

لهــذه القطاعــات، إذ اكتســبنا ثقــة رشائــح جديــدة مــن عمالئنــا بعــد 

ــة وتســويقية متخصصــة ومســتفيضة بالتعــاون مــع أشــهر  دراســات ميداني

بيــوت الخــربة املحليــة والعامليــة. كــا شــهد تحســني إجــراءات العمل ، شــامالً 

توظيــف التقنيــة يف تســير األعــال ، مبــا يضمــن رفــع مســتويات الخدمــة 

والرقابــة واألداء والشــفافية ، ويضمــن خفــض املخاطــر التشــغيلية ، ويزيــد 

مــن الكفــاءة ورسعــة األداء. وشــهد العــام املــايض أيضــاً تخريج دفعــة جديدة 

ــن  ــة م ــت نخب ــث ضم ــني ،حي ــالد للجامعي ــك الب ــج بن ــي برنام ــن خريج م

ــم  ــة ، ت ــة والعاملي ــات املحلي ــن الجامع ــتر م ــوس واملاجس ــة البكالوري حمل

ــه املهنيــة املرصفيــة وقيــاس املخاطــر،  تدريبهــم عــىل أحــدث مــا وصلــت ل

وتــم إلحاقهــم للعمــل تحــت إرشاف موظفــني مــن أصحــاب الخــربة املرصفيــة 

لضان استمرار التطوير ونقل الخربات.

قطاع الخزينة
زادت أهميــة قطــاع الخزينــة يف عــام 2013م بشــكل ال ميكــن تجاهلــه، فقــد 

ــالل  ــن خ ــالد ، م ــفينة الب ــو س ــرك من ــياً يف مح ــة دوراً أساس ــت الخزين لعب

استكشــاف مجــاالت هــذا النمــو الجديــدة واملتنوعــة. تــم ذلــك وفــق 

اســراتيجية ركــزت عــىل إعــادة هيكلــة القطــاع، توظيــف الكفــاءات يف 

املراكــز القياديــة ، تعزيــز عالقــات البــالد املرصفيــة ، الركيــز عــىل احتياجــات 

العمالء ، وتقديم منتجات تنافسية ومتوافقة مع الريعة اإلسالمية.

وتتمثل أهم إسهامات قطاع الخزينة يف:

إدارة املوازنات )محفظة »صكوك« ، وغرها(.  

إدارة سعر الفائدة ومخاطر التقلب يف أسعار رصف العمالت.  

تغطية الحسابات الخارجية.  

خدمات عمالء البنك املتنوعة.  

منو أعال األوراق النقدية.  

بحوث اقتصادية داخلية.  

عــام 2013م كان هــو عــام إعــادة الهيكلــة وزيــادة التاســك لهــذا القطــاع 

ــز مــن أصحــاب  ــاء فريــق عمــل متمي ــه بن الواعــد يف بنــك البــالد. تــم خالل

الخــربات لبيــع وتســويق منتجــات القطــاع ، فتضاعفــت أعــال تجــارة 

الجملــة لــأوراق النقديــة ، وتــم بنــاء محفظــة “صكــوك” والتوســع يف 

حجمها ، وزادت الحصة السوقية للبنك يف العديد من األسواق التنافسية.

حيويــة هــذا القطــاع وتطــوره بخطــى راســخة تجعلــه مرشــحاً لتحقيــق دور 

أكــرب ضمــن أنشــطة البنــك يف عــام 2014م. ســتكون منتجــات القطــاع هــي 

الخيــار األول للعمــالء الباحثــني عــن حلــول مرصفيــة متوافقــة مــع الريعــة 

اإلســالمية. مهــا كانــت التحديــات التــي تواجــه املرصفيــة اإلســالمية يف 

مجــال الخزينــة ، إىل أننــا نبحــر يف جــد واجتهــاد ضمــن هــذا البحــر املتالطــم 

ــالد ،  ــك الب ــة لبن ــة مضاف ــرة ذات قيم ــدة ومبتك ــول جدي ــاف حل الستكش

وألهل »البالد«.
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مجموعة المخاطر
خالل العام 2013م ، نجحت مجموعة املخاطر يف تحقيق فعالية عالية لنظام 

إدارة املخاطر والتأكد من تطبيق املارسات السليمة ، والتأكد أن أنشطة 

األعال املرصفية للبنك تحقق توازناً مالمئاً بني العائد واملخاطر املتوقعة.

ويقوم إطار العمل يف مجموعة املخاطر عىل ثالث ركائز أساسية: املبادئ 

السليمة إلدارة املخاطر، الهيكل التنظيمي ، وعمليات قياس ومراقبة املخاطر 

التي تتفق مع األنشطة املرصفية لضان الحفاظ عىل مستوى مقبول لتلك 

املخاطر، مع العلم أن مهام مجموعة املخاطر مستقلة ومنفصلة عن مناطق 

العمل، وذلك بناًء عىل تعليات وإرشادات مؤسسة النقد العريب السعودي 

وإطارات عمل بنك التسويات الدولية، حيث طور البنك أطُر عمل لتحديد 

وقياس وإدارة املخاطر وحدد مهام إدارة املخاطر عىل أنها منطقة عمل مستقلة.

وإلدارة املخاطر املرصفية أشكال متنوعة، بعضها يف مخاطر االئتان، أو مخاطر 

السيولة، بينا هناك مخاطر العمليات ومخاطر السوق. وتعترب مراجعة البنك 

لسياسات ونظم إدارة املخاطر بشكل دوري إحدى مسؤولياته األساسية يف هذا 

اإلطار، نظراً ألهميته يف التايش مع متغرات األسواق واملنتجات وتحقيق أفضل 

املارسات الدولية.

مخاطر االئتمان
وهــي أبــرز املخاطــر التــي يواجههــا البنــك عــرب أنشــطته االســتثارية 

للعمــل  تتكامــل  التــي  الوحــدات  مــن  والتمويليــة. وهنــاك مجموعــة 

كمنظومة واحدة وفقاً للسياسات واإلجراءات االئتانية املعتمدة.

قياس درجة المخاطر االئتمانية
بدايــًة، يقــوم البنــك بقيــاس درجــة مخاطــر االئتــان كميــاً ونوعيــاً، إذ يطبــق 

البنــك نظــام تقييــم ُمعــد  مســبقاً مــن رشكــة موديــز للمســاعدة يف التقييــم 

ــة  ــدى احتالي ــركات وم ــالء ال ــة لعم ــر االئتاني ــة املخاط ــي لدرج الداخ

ــر.  ــن التع ــة ع ــائر الناتج ــا، والخس ــل تعره ــغ املحتم ــم املبال ــر، وحج التع

ــم الداخــي لدرجــة املخاطــر  ــر طــرق التقيي ــك إىل تطوي ــا يســعى البن وهن

ــابات  ــم الحس ــز لتقيي ــام مودي ــرب نظ ــم ع ــاذج تقيي ــتحداث من ــالء باس للعم

املتوســطة والصغــرة والعمــالء ذوي املــالءة املاليــة العاليــة، خالفــاً للنمــوذج 

الحايل لعمالء الركات بهدف الوصول إىل تقييم أكر دقة وعدالة.

مخففات وضوابط مخاطر االئتمان
هنــاك وســائل عــدة يتبناهــا البنــك مــن أجــل التقليــل مــن درجــة املخاطــر 

ــاس  ــتقبلية لقي ــات املس ــة للبيان ــات تحليلي ــراء دراس ــا إج ــة، أهمه االئتاني

إمكانيــة قيــام العميــل بســداد االلتزامــات، إذ تتــم املوافقــة االئتانيــة عــرب 

عــدة لجــان ائتانيــة مكونــة مــن أعضــاء تنفيذيــني يف البنــك ، أو مــن خــالل 

لجــان عــىل مســتوى مجلــس اإلدارة ، ومبــا يتناســب مــع درجــة تلــك املخاطــر 

وحجــم التســهيالت االئتانيــة لــكل جهــة صالحيــة. وبالطبــع، يســتويف البنــك 

ضانــات مقابــل تلــك التســهيالت متــى مــا دعــت الحاجــة لذلــك، إذ يفضــل 

ــذ. ــة للتنفي ــة وقابلي ــر نظامي ــيولة واألك ــر س ــات األك ــادة الضان ــك ع البن

أشــكال هــذه الضانــات تتنــوع وتتبايــن، فهنــاك الغطــاء النقــدي، والرهــن 

ــاء  ــة لق ــود كفال ــك ، ووج ــح البن ــول لصال ــتثارات واألص ــض االس ــىل بع ع

التســهيالت ســواء ماليــة أو شــخصية أو كفالــة طــرف ثالــث، والتحفــظ عــىل 

بعــض األصــول العقاريــة التجاريــة والســكنية، مــع األخــذ بعــني االعتبــار أن 

منــح التمويــل الخــاص باألفــراد يكــون عــىل أســاس برامــج متويليــة تتضمــن 

تحويــل راتــب العميــل للبنــك. كــا يراعــي البنــك ويأخــذ يف االعتبــار عــدم 

وجــود تركــز ائتــاين باملحفظــة االئتانيــة والتأكــد مــن توافــق حجــم 

التعــرض االئتــاين مــع الضوابــط املقــررة بهــذا الشــأن ســواء للتعــرض مــع 

جهة معينة أو قطاع نشط.

الرقابة والتقارير
ــع  ــاين لجمي ــايل واالئت ــع امل ــاملة للوض ــة ش ــة ائتاني ــك مبراجع ــوم البن يق

عمــالء الــركات الحاصلــني عــىل متويــل بشــكل ســنوي للتأكــد مــن اســتمرار 

نشــاط العميــل واحتياجــه التمويــي ، وحســن ســر العالقــة االئتانيــة مــع 

ــررة  ــارات متك ــر زي ــداد تقاري ــة وإع ــال مراجع ــري أع ــا يُج ــة. ك الرك

ــالء  ــرب عم ــك يعت ــد أن البن ــم التأكي ــن امله ــام. وم ــدار الع ــىل م ــالء ع للعم

الــركات مبعــدالت مخاطــر ائتانيــة مرتفعــة ويصنفهــم ضمــن قامئــة 

ــرض  ــذا التع ــة ه ــة ومتابع ــا مراقب ــم بعده ــة، يت ــة خاص ــتدعي مراقب تس

ــاين  ــل هــذا التعــرض االئت ــف وتقلي ــق وحــذر لتخفي ــاين بشــكل دقي االئت

ــىل  ــني ع ــراد الحاصل ــالء األف ــة محفظــة عم ــم متابع ــا يت ــليم. ك بشــكل س

ــم  ــرب تقيي ــامل ع ــاس ش ــىل أس ــان ع ــات ائت ــتهالكية وبطاق ــهيالت اس تس

ــك  ــوم البن ــكل رشيحــة عــىل حــدة. ويق ــذه املحفظــة ل ــررة له ــر املق املعاي

ــاً  ــة وفق ــك املالي ــم البن ــجالت وقوائ ــة يف س ــات ائتاني ــاب مخصص باحتس

للمعايــر املاليــة الدوليــة IFRS املتعــارف عليهــا، للحســابات املحتمــل 

ــك  ــؤرشات تســتلزم أداء تل ــور م ــك حــال ظه ــق خســائر بســببها، وذل تحقي

املخصصــات، والتــي قــد تؤثــر عــىل التدفقــات النقديــة املتوقعــة مــن هــذه 

ــامل  ــهري ش ــر ش ــداد تقري ــك بإع ــوم البن ــا يق ــتثارات. ك ــول أو االس األص

لوضــع محفظــة البنــك يتضمــن تحليــالً للركــزات االئتانيــة بهــدف املراجعــة 

واإلرشاف من قبل اإلدارة العليا بالبنك.

مخاطر السوق
ــة نتيجــة للتغــر  ــك لخســارة مالي وهــي املخاطــر الناتجــة عــن تعــرض البن

ــات  ــة للتدفق ــة العادل ــىل القيم ــر ع ــي تؤث ــوق، والت ــعار الس ــي ألس العك

ــة املســتقبلية، حيــث تشــمل متغــرات الســوق )معــدالت املرابحــة،  النقدي

أســعار رصف العمــالت األجنبيــة، وأســعار األســهم(. وتطبيقــاً للمعايــر 

ــم  ــد ت ــريب الســعودي، فق ــد الع ــات مؤسســة النق ــاالً لتوجيه ــة وامتث العاملي

تقسيم محافظ البنك إىل نوعني: محفظة املتاجرة ومحفظة االستثار.
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محفظة المتاجرة
االســتفادة مــن تغــرات الســوق وتحقيــق عوائــد قصــرة املــدى هــي الهــدف 

مــن هــذه املحفظــة. األمــر الوحيــد الــذي يواجــه البنــك يف هــذه املحفظــة 

هــو التعــرض ألســعار رصف العمــالت األجنبيــة حســب تصنيــف لجنــة بــازل 

ومؤسســة النقــد العــريب الســعودي، علــاً بــأن التعــرض ألســعار رصف 

العمالت األجنبية ناتج عن تغطية احتياجات البنك للعمالت األجنبية.

محفظة االستثمار
وهدفهــا تحقيــق العوائــد دون االعتــاد عــىل تغــرات أســعار الســوق عــىل 

ــر  ــن املخاط ــدود م ــن ح ــتثار ضم ــك باالس ــوم البن ــر، إذ يق ــدى القص امل

ــة والتــي قــد تنشــأ نتيجــة تعرضــه لتغــرات أســعار الســوق، والتــي  املقبول

ــا  ــل اإلدارة العلي ــن قب ــدة م ــة ومعتم ــراءات مطبق ــات وإج ــا سياس تحكمه

للبنك ومجلس اإلدارة.

ــك  ــرُّض البن ــة لتع ــة اليومي ــام بالرقاب ويســند إىل إدارة مخاطــر الســوق القي

ملخاطــر الســوق، إذ تُعــرض نتائــج الرقابــة اليوميــة بشــكل يومــي عــىل اإلدارة 

العليــا وبشــكل دوري للجنــة املوجــودات واملطلوبــات ومجلــس اإلدارة. كــا 

ــم  ــارات التحمــل لتقيي تقــوم إدارة مخاطــر الســوق بإجــراء عــدد مــن اختب

تأثــر الحــاالت االســتثنائية لتغــرات أســعار الســوق وفقــاً للتطبيقــات الدولية 

وتوجيهــات مؤسســة النقــد العــريب الســعودي .أمــا مخاطــر الســيولة فهــي 

املخاطــر الناتجــة عــن عجــز البنــك يف مواجهــة صــايف املطلوبــات املاليــة أو 

ــة  ــيولة نتيج ــر الس ــأ مخاط ــد تنش ــة. وق ــة مقبول ــة مالي ــا بتكلف ــاء به الوف

انخفــاض جــودة موجــودات البنــك أو التغــرات االقتصاديــة. ولهــذا الســبب 

كان قــرار البنــك بتنويــع مصــادر التمويــل وتخفيــض درجــة الركــز واالحتفاظ 

مبســتوى مقبــول مــن املوجــودات القابلــة للتســييل تقليــالً الحتاليــة 

ــر سياســات  ــك بتطوي ــام البن التعــرض ملخاطــر الســيولة. يف هــذا الصــدد، ق

ــات  ــع أفضــل التطبيق ــق م ــر مخاطــر الســيولة وخطــة للطــوارئ تتواف وأُط

ــن  ــادر م ــيولة الص ــر الس ــىل مخاط ــإدارة واإلرشاف ع ــليمة ل ــادئ الس للمب

لجنــة بــازل. ويف الوقــت ذاتــه، تــم البــدء يف قيــاس وتطبيــق معايــر بــازل 3 

ــد.  ــر والبعي ــدى القص ــىل امل ــيولة ع ــىل إدارة الس ــك ع ــدرة البن ــاس مق لقي

ــا يــربز دور لجنــة املوجــودات واملطلوبــات االســراتيجي والرقــايب فيــا  وهن

يتعلــق باســتحقاقات التدفقــات النقديــة وتركــزات الحســابات الجاريــة 

واالســتثارية ومعــدل احتياطــي الســيولة للتأكــد مــن فعاليــة إدارة مخاطــر 

الســيولة بشــكل يومــي ورفــع  الســيولة وكفايتهــا، إضافــة إىل مراقبــة 

التجــاوزات للجــان املختصــة ومجلــس اإلدارة، بينــا يتــم القيــام بعمــل 

ــواء  ــتثنائية س ــة أو االس ــروف الطبيعي ــيولة يف الظ ــل للس ــارات التحم اختب

الخاصــة بالبنــك أو الناتجــة عــن عوامــل خارجيــة بشــكل دوري. فباإلضافــة 

ــك  ــع البن ــعودي، وض ــريب الس ــد الع ــة النق ــن مؤسس ــة م ــدود املفروض للح

حــدوداً داخليــة للتحكــم يف مخاطــر الســيولة وذلــك وفقــاً لسياســات 

لسياســات  الدوريــة  املراجعــة  تتــم  املعتمدة.كــا  البنــك  وإجــراءات 

ــة  ــل لجن ــن قب ــا م ــم اعتاده ــي يت ــر الســيولة والت وإجــراءات إدارة مخاط

املوجودات واملطلوبات ومجلس اإلدارة.

مخاطر العمليات
تعتــرب تعريفــات لجنــة بــازل هــي املرجــع لبنــك البــالد يف تعريفــه ملخاطــر 

ــاءة أو  ــدم كف ــن ع ــة ع ــائر الناتج ــر الخس ــك مخاط ــي بذل ــات. وه العملي

األخطــاء الناتجــة عــن آليــة التنفيــذ أو األفــراد أو النظــم أو األحــداث 

الخارجية.

ــل يف اســراتيجية محكمــة  ــك مــع هــذه املخاطــر يتمث أســلوب تعامــل البن

ضمــن إطــار عمــل شــامل مدعــم بالسياســات واإلجــراءات، ســعياً لتحقيــق 

مجموعة من األهداف، أهمها:

املساعدة يف تحقيق أهداف أنشطة البنك.  

تحديد وتقييم مخاطر العمليات يف املنتجات الجديدة والحالية واألنشطة   

والنظم املتنوعة.

استقاللية واستمرارية التقييم لإجراءات والضوابط الرقابية ومستوى   

األداء.

الحد من الخسائر التشغيلية ومعالجة األسباب الجذرية لحدوثها.  

جهود البنك يف حوكمة هذه املخاطر متثلت يف خطوات عملية، أهمها:

إرشاف مجلس اإلدارة واإلدارة العليا.  

تشكيل لجنة إلدارة املخاطر ترف عىل أعال مخاطر العمليات.  

استقاللية دور إدارة مخاطر العمليات.  

تحديد دقيق لأدوار واملسؤوليات الخاصة مبختلف األطراف إلدارة   

مخاطر العمليات.

تنفيذ املراجعة الداخلية لتقييم مستقل ألنشطة إدارة املخاطر وتقديم   

التقارير للجنة املراجعة.

ــات خطــوات  ــك يف إدارة مخاطــر العملي ــق اســراتيجية البن ــب تحقي ويتطل

ــة أنشــطة  ــح ومراقب ــاس وتصحي ــد وقي مدروســة وأســاليب ممنهجــة لتحدي

البنك املختلفة، عرب اتباع األساليب التالية:

التقييم الذاتي للمخاطر
ــد  ــك اعتم ــني. لذل ــاءة عاليت ــة وكف ــايئ ذو فعالي ــذايت أســلوب وق ــم ال التقيي

البنــك سياســة محكمــة للتقييــم الــذايت للمخاطــر وعنــارص الرقابــة لتحديــد 

ــارشة  ــا مب ــك. يليه ــات البن املخاطــر الناشــئة مــن منتجــات وأنشــطة وعملي

تقييــم عنــارص الرقابــة لتخفيــف املخاطــر التــي تــم التعــرف عليهــا، بهــدف 

التعــرف عــىل فاعليــة هــذه العنــارص يف التخفيــف مــن مخاطــر العمليــات. 

ــع  ــة م ــارص الرقاب ــر وعن ــايل للمخاط ــم اإلج ــة التقيي ــم مقارن ــم يت ــن ث وم

معامــالت وحــدود تــم تعريفهــا مســبقاً تتعلــق مبســتوى وحــدود املخاطــر 

املقبولــة لتحقيــق العائــد املســتهدف. كل ذلــك بالطبــع محــاط باتخــاذ 

اإلجــراءات الداعمــة للبيئــة الرقابيــة، إضافــة إىل مواصلــة تنفيــذ برامــج 

تدريبيــة ملوظفــي البنــك لرفــع الوعــي مبخاطــر العميــات مــن أجــل تحســني 

الفعالية وسد الثغرات.
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حصر وتحليل بيانات خسائر العمليات
ــة دور  ــر إدارة املراجعــة الداخلي ــات وتقاري ــات خســائر العملي لقاعــدة بيان

بالــغ األهميــة يف إكــال عمليــة التقييــم الــذايت للمخاطــر وعنــارص الرقابــة 

واإلســهام يف الوصــول إىل نتائــج أفضــل. لذلــك كان لبنــك البــالد نظــام متطــور 

إلدارة بيانــات خســائر العمليــات، يتيــح جمــع وتحليــل األحــداث املرتبطــة 

بهــذه الخســائر )خســائر فعليــة أو خســائر قابلــة للحــدوث أو عــىل وشــك 

الحــدوث(. تبــدأ العمليــة بتحديــد املخاطــر وأســبابها، ثــم تقديــم التوصيــات 

ــا  ــا ورفعه ــدف معالجته ــة به ــة ذات الصل ــارص الرقابي ــز العن الخاصــة بتعزي

لإدارات املعنية سعياً للتقليل من تأثراتها املالية.

مؤشرات المخاطر الرئيسية
هنــاك أســلوب متبــع يف تحديــد وجمــع وتحليــل مــؤرشات املخاطــر الرئيســية 

ــم  ــة، إذ يت ــة معين ــاط أو وظيف ــر ألي نش ــتوى املخاط ــر إىل مس ــي تش الت

ــذا  ــة اســراتيجيات إدارة املخاطــر بالنســبة له ــدى كفاي ــة مل ــاس والرقاب القي

النشاط أو اإلدارة، إضافة إىل التعرف عىل نقاط الضعف ومعالجتها.

ــة يقــوم  ــر الدوري ويرتبــط بأســاليب إدارة مخاطــر العمليــات نظــام للتقاري

ــطتها  ــة بأنش ــات املرتبط ــر العملي ــام مبخاط ــة اإلدارات واألقس ــار كاف بإخط

لالســتجابة لهــا ومــن ثــم تعزيــز عنــارص الرقابــة وتخفيــف املخاطــر. إحــدى 

أهــم مزايــا هــذه التقاريــر قدرتهــا عــىل تدعيــم اتخــاذ القــرارات االســتباقية 

املرتبطة بأنشطة البنك من قبل اإلدارة العليا للبنك.

قطاع االلتزام
ــذا  ــن ه ــة. م ــة والتنظيمي ــات اإلرشافي ــح الجه ــد ولوائ ــك لقواع ــل البن ميتث

املنطلــق، بــادر بالتعامــل وفــق نظــام االلتــزام املُحكــم الــذي وضعتــه 

ــج  ــر برنام ــالل تطوي ــن خ ــعودي )SAMA(، م ــريب الس ــد الع ــة النق مؤسس

متكامل لتعزيز االلتزام. وجاء يف مقدمة املبادرات لهذا العام :

 تعيني مدير قطاع االلتزام تحت إرشاف لجنة املخاطر وااللتزام.  

تطوير هيكل القطاع وإطار العمل من خالل استحداث وحدات وإدارات   

فرعية جديدة.

توثيق سياسات وإجراءات االلتزام الواجب اتباعها.  

دعم القطاع باستقطاب مختصني يف إجراءات االلتزام ومكافحة غسيل   

األموال.

تهيئة بيئة ذات ارتباط قوي بني قطاع االلتزام والقطاعات األخرى.  

تطبيق وتحديث األنظمة اآللية لرصد ومكافحة العمليات املشبوهة   

بغسيل األموال.

تتــوىل إدارة االلتــزام مهــام مراجعــة السياســات، اإلجــراءات، املنتجــات، 

الخدمــات، العقــود، النــاذج، واالتفاقيــات لــدى بنــك البــالد بشــكل دائــم، 

إضافــة إىل مراجعــة وتحديــث كافــة سياســات إدارات األعــال والدعــم 

ــوم  ــة. وتق ــات التنظيمي ــا للتعلي ــن مطابقته ــق م ــن أجــل التحق ــك م بالبن

اإلدارة بتوفــر دليــل االلتــزام بشــكل دوري إلدارات العمــل، كــا يتــم 

ــك  ــة للبن ــة الداخلي ــبكة اإللكروني ــرب الش ــالد ع ــويب الب ــع منس ــل م التواص

للتوعيــة بأمــور االلتــزام. وتتعــاون إدارة االلتــزام مع إدارة التدريب بالتنســيق 

لعقــد دورات تدريبيــة للموظفــني تعميقــاً لهــذه الثقافــة بينهــم. وال تغيــب 

عــن البنــك أهميــة مكافحــة غســيل األمــوال، إذ يتــم بشــكل دوري مراجعــة 

ورفع التقارير الرضورية للجهات اإلرشافية والنظامية.

قطاع المراجعة الداخلية
ــة  ــي تقــوم بالتحقــق مــن فاعلي ــة مــن أهــم الجهــات الت املراجعــة الداخلي

الرقابــة الداخليــة ، وتقــوم بفحــص وتقييــم األنشــطة املختلفــة ، والتأكــد مــن 

تطبيــق السياســات اإلداريــة واملاليــة. وقــد قــام البنــك بتنفيــذ خطــة 

عــرب منهجيــة  الثــالث 2012م – 2014م  للســنوات  املعتمــدة  املراجعــة 

ــم املخاطــر الشــامل  ــة عــىل املخاطــر كنتيجــة ملــروع تقيي املراجعــة املبني

ــة واإلدارة  ــة املراجع ــاركة لجن ــة مبش ــة الداخلي ــاع املراجع ــراه قط ــذي أج ال

التنفيذية خالل الربع األخر من العام 2011م.

ــة  ــمولة يف خط ــز املش ــروع واملراك ــة اإلدارات والف ــاملة لكاف ــر الش التقاري

2013م جميعهــا ضمــن مــا تــم إصــداره وتغطيتــه، إذ كانــت هنــاك دراســة 

الحلــول  ووضــع  املعنيــة  اإلدارات  مــع  ومناقشــتها  املالحظــات  لكافــة 

التنفيذيــة  واإلدارة  املراجعــة  لجنــة  مــع  ومراجعتهــا  لهــا  التصحيحيــة 

ومتابعتهــا بشــكل مســتمر. أمــا تقاريــر املراجعــة فتــم بحثهــا وإعــداد تقاريــر 

ــة  ــد أو لجن ــن مؤسســة النق ــة م ــة املوجه ــع الطارئ ــا واملواضي ــة عنه مراجع

املراجعــة بالبنــك أو اإلدارة، إضافــة إىل املراجعــة والتأكــد مــن إمتــام عمليــات 

التصحيح وفق التوصيات الواردة يف التقارير.

الجهــود املبذولــة إلنجــاح كل ذلــك كانــت ســيدة املوقــف. فقــد تــم 

ــة،  ــة الداخلي ــق املراجع ــن فري ــل ضم ــة للعم ــاءات املهني ــتقطاب الكف اس

وتدريــب الكــوادر الحاليــة لتريــع تحقيــق املهــام واألهــداف ضمــن اإلطــار 

ــك  ــة. هــذه الجهــود شــملت كذل ــي املحــدد لخطــة املراجعــة الداخلي الزمن

تطويــر إجــراءات تنفيــذ العمــل باســتخدام نظــام آيل يقــوم بتنظيــم وحفــظ 

ــرب  ــتقبلية ع ــط املس ــع الخط ــاعد يف وض ــة، ويس ــة الداخلي ــال املراجع أع

بيانات توضح سر العمل واإلحصائيات لكافة املدخالت.

ــر  وملــا للجــودة مــن أهميــة قصــوى، فقــد كان لهــا نصيــب كبــر يف التطوي

ــد الجــودة لرفــع مســتوى جــودة األداء  والتحســني، وذلــك عــرب وحــدة تأكي

ــُل  ــاع. ومل تخ ــطة القط ــات أنش ــني مخرج ــل وتحس ــائل العم ــر وس وتطوي

الجهــود مــن املتابعــة عــرب إدارة مكافحــة االحتيــال لحــاالت االحتيــال والغــش 

ــراء  ــدة وإج ــىل ح ــة ع ــع كل حال ــل م ــة للتعام ــراءات الالزم ــاذ اإلج واتخ

البنــك والجهــات  العالقــة يف  اإلدارات ذات  والتنســيق مــع  التحقيقــات 

الرسمية.
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 » البالد « يحصد جائزة أفضل 
مؤسسة مالية لحماية البطاقات 

االئتمانية ومكافحة االحتيال للمرة 
الرابعة على التوالي

حصــد بنــك البــالد شــهادة الريــادة )PCI-DSS( كأفضــل مؤسســة ماليــة 

االئتانيــة  البطاقــات  بيانــات  إدارة حايــة  األوســط يف  الــرق  يف 

املرصفيــة ومكافحــة االحتيــال للعــام 2013م للمــرة الرابعــة عــىل التــوايل، 

ــة  ــارف يف إدارة حاي ــوك واملص ــاهات البن ــد مس ــهادة ترص ــي ش وه

ــال واملخاطــر  ــة ومكافحــة االحتي ــة املرصفي ــات االئتاني ــات البطاق بيان

ــة  ــا رشك ــال، تقدمه ــة بشــكل فع ــات املالي عــىل مســتوى قطــاع الخدم

ــك  ــرب بن ــة. ويعت ــزا« العاملي ــع  »في ــاون م ــة بالتع »Truswave« العاملي

البالد أول بنك يف اململكة يفوز بهذه الشهادة من عام 2010م.

الهيئة الشرعية وقطاع الشرعية
ــك  ــري لبن ــود الفق ــة العم ــي مبثاب ــالمية ه ــة اإلس ــكام الريع ــزام بأح االلت

ــت  ــك كان ــزاز. لذل ــر واعت ــكل فخ ــا ب ــوم عليه ــكل تعامالتــه تق ــالد، ف الب

ــك  ــة أن يســعى البن ــه. وال غراب ــه وموظفي ــك عــرب إدارت ــة األوىل للبن األولوي

ليكــون األوســع شــهرة يف عــامل املرصفيــة اإلســالمية. كخطــوة يف هــذا االتجــاه، 

تــم تشــكيل الهيئــة الرعيــة لبنــك البــالد، وهــي هيئــة مســتقلة، ذات لوائــح 

ــة  ــذه اللجن ــط به ــات ومســؤوليات واضحــة. يرتب ــام وصالحي وأهــداف ومه

مــن الناحيــة الفنيــة قطــاع الرعيــة، ويعامــل إداريــاً وماليــاً معاملــة 

قطاعات البنك األخرى.

وتتكــون الهيئــة مــن ســتة أعضــاء ممــن لهــم بــاع طويــل وإســهامات جليلــة 

ــة املعــارصة. تتفــرع عــن  ــم الرعــي والتخصــص يف املعامــالت املالي يف العل

ــة،  ــة الرعي ــاء الهيئ ــن أعض ــة م ــا أربع ــة فيه ــة تحضري ــة لجن ــذه الهيئ ه

ــة  ــع للهيئ ــر املواضي ــات وتحض ــات والخدم ــكار املنتج ــة أف ــا دراس مهمته

الرعيــة، والبــت يف املواضيــع املســتعجلة منهــا. ولقــد قــام القطــاع بإصــدار 

الرســائل  بنــر  تعنــى  التــي  الرعيــة  املجموعــة  مطبوعــات  سلســلة 

والبحــوث العلميــة ذات العالقــة باالقتصــاد اإلســالمي وفقــه املعامــالت 

املاليــة، وعددهــا )10( إصــدارات. وكذلــك قامــت بإصــدار مــا يزيــد عــن 300 

ــة إىل  ــة باإلضاف ــة الرعي ــات الهيئ ــرارات وتوجيه ــع ق ــاب يجم ــه، وكت توجي

التدريب الرعي ملوظفي البنك.

وينقسم قطاع الرعية إىل إدارتني:

البحــوث  بإعــداد  معنيــة  وهــي  الرعيــة،  الهيئــة  أمانــة  إدارة  األوىل: 

ــغ  ــا، وتبلي ــيق له ــة والتنس ــة الرعي ــال الهيئ ــر ألع ــات، والتحض والدراس

ــك  ــني البن ــة ب ــل العملي ــة الوص ــار حلق ــي باختص ــا، فه ــا وتوجيهاته قراراته

والهيئة الرعية.

ــن  ــازة م ــدور إج ــن ص ــد م ــا التأك ــة، ودوره ــة الرعي ــة: إدارة الرقاب الثاني

الهيئــة الرعيــة بشــأن كل عمــل أو نشــاط يقــوم بــه البنــك، ليتــم بعدهــا 

التحقــق مــن أن التطبيــق الفعــي متوافــق ملــا صــدر عــن الهيئــة الرعيــة 

بشأنه، وإعداد تقارير دورية ترفعها للهيئة الرعية.

قطاع تقنية المعلومات
لقطــاع تقنيــة املعلومــات أهميــة قصــوى يف بنــك البــالد. لذلــك حــرص البنــك 

ــأداء  ــى ب ــة ترق ــة عالي ــاءة واحرافي ــه إىل كف ــل ب ــتمرار ليص ــوره باس أن يط

ــذي  ــر التنفي ــاع املدي ــذا القط ــام ه ــوىل مه ــك. ويت ــات البن ــات وخدم عملي

للمعلومات. ويتكون قطاع تقنية املعلومات من عدة أقسام:

تطوير وحلول تقنية املعلومات.  

البنية التحتية وعمليات تقنية املعلومات.  

إدارة الجودة.  

إدارة املشاريع.  

االتصاالت والشبكات.  

التحكم وااللتزام بتقنية املعلومات.  

ومــن حــرِص  البنــك واهتامــه بهــذا القطــاع، كان هــو البنــك األول يف الــرق 

األوســط الــذي يتمكــن مــن تنفيــذ ترقيــة نظــام T24 بنجــاح )مــن R8 إىل 

R11( ، والتــي اســتحق عليهــا جائــزة »تحســن الكفــاءة« مــن رشكــة 

Temenos. باإلضافــة إىل أنــه أول بنــك يف اململكــة العربيــة الســعودية يقــوم 

بنقل IPv6. إنجازات القطاع تشمل وال تقترص عىل :

تحسني وتطوير موقع بنك البالد.  
التحويل من النسخة R8 يف )T24 Application )Core Banking  اىل   

.R11
تطبيق املرصفية عرب الجوال عىل هواتف ويندوز.  
الرقية السنوية لنظام فيزا وماسر كارد.  
تطبيق نظام »مبارش« لركة البالد املالية.  
تطبيق خدمات االكتتاب العام من خالل خدمة االنرنت املرصفية   

اإلصدار 2.
تطبيق االصدار الجديد من »سداد«.  
  .EMC إىل IBM االنتقال من نظام تخزين
تطبيق مروع BPM لتقسيط السيارات.  
ترقية رابط االتصال مع ويسرن يونيون.  

ومــا عــام 2013م إال مجــرد نقطــة انطــالق تحفزنــا عــىل اإلبــداع ومواصلــة 

التحســني والتطويــر ملــا هــو قــادم يف 2014م، والتفــوق مبــا منتلكــه مــن رؤيــة 

واضحة يف قطاع تقنية املعلومات.
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قطاع الموارد البشرية
ــة. قــام  كان عــام 2013م هــو عــام التحــول والتغيــر لقطــاع املــوارد البري

البنــك باســتخدام بيــت خــربة معــروف يف مجــال املــوارد البريــة ملراجعــة 

جميــع أنظمــة املــوارد البريــة. وقــد تــم التعهــد بأكــر مــن مثانيــة 

ــوارد  ــه هــذه املشــاريع نحــو تحســني مارســات امل ــم توجي ــات. يت مروع

ــة قطــاع املــوارد  ــك، متــت إعــادة هيكل ــة إىل ذل ــك. باإلضاف ــة يف البن البري

دعــم  يف  تلعبــه  أن  تخطــط  الــذي  الجديــد  الــدور  لتعكــس  البريــة 

ــىل  ــوة ع ــل بق ــة يعم ــوارد البري ــاع امل ــك. قط ــدة للبن ــراتيجية الجدي االس

تطويــر قدراتــه وجــذب الكــوادر الجديــدة للدعــم يف عمليــة التحــول 

وتحقيق األهداف واملهام املسندة إليه.

يتوىل قطاع املوارد البرية مهام رئيسية، تتمثل يف:

جذب كفاءات جديدة من السوق لدعم عمليات البنك وخطة التوسع.  

تطوير أصحاب املهارات وتزويدهم بأدوات التطوير والتحسني عىل   

الصعيد املهني والشخيص.

الحفاظ عىل الكفاءات عرب العديد من الربامج والخطط، كالقروض وفرص   

الرقي والتقدم الوظيفي وبرامج املشاركة باألسهم.

تقديم خدمات الجودة لسفراء بنك البالد.  

تصميم برامج الحوافز التنافسية ملسار أعال املوظفني الذي يحفزهم   

لتحقيق األهداف املوضوعة.

خلق بيئة عمل مهنية لتعزيز األداء األمثل.  

بناء الثقافة التنظيمية املبنية عىل التعاون، واالبتكار، والثقة.  

ننظــر إىل القطــاع يف عــام 2014 ليــس كمقــدم للخدمــة فحســب ، إمنــا 

ــادات  ــال اإلرش ــن إيص ــد م ــق التأك ــن طري ــك ع ــال ، وذل ــك يف األع كري

العامــة والرؤيــة الجديــدة للبــالد لجميــع موظفــي البنــك ، مــا يجعــل مــن 

ــك  ــرى يف البن ــات األخ ــع القطاع ــم جمي ــاس يف دع ــر أس ــاع حج ــذا القط ه

لتطبيق االسراتيجية الجديدة. 

قطاع العمليات
يقــوم القطــاع بــأدوار مهمــة لنجــاح أي عمــل ؛ حيــث طبــق أحــدث الربامــج 

ــتندية  ــدورة املس ــص ال ــاهمت يف تقلي ــي س ــالء ، والت ــة العم ــة لخدم اآللي

املخاطــر  التنظيميــة وإدارة  النواحــي  ، مــع مراعــاة  الفــروع  لعمليــات 

والســيطرة عليهــا وكذلــك الرقابــة الفاعلــة. فقــد تــم إنشــاء مســتودع لحفــظ 

مســتندات البنــك بتنظيــم أرشــفتها لســهولة الرجــوع إليهــا، ويجــري العمــل 

حاليــاً عــىل وضــع نظــام حفــظ آيل بعــد تصويــر كافــة املســتندات وإتاحــة 

القدرة لصاحب العالقة اإلطالع عىل املستندات بكل ير وسهولة.

قطاع الخدمات اإلدارية
اإلداريــة  الخدمــات  تأمــني  عــن  مســؤول  اإلداريــة  الخدمــات  قطــاع 

واملمتلــكات مــن فــروع وإدارات ومواقــع أخــرى يــزاول فيهــا البنــك أعالــه 

فيــا يخــص املشــريات والعقــود واالستشــارات واملتابعــة الهندســية واألمــن 

والخدمــات األخــرى. إضافــة لذلــك فهــو يشــارك يف رفــع املوازنــات التقديريــة 

ودراســة التكاليــف اإلنشــائية واإلداريــة ملشــاريع البنــك، ومســؤولية تقديــم 

ــة التــي تحتاجهــا فــروع وقطاعــات البنــك. ومــا  الدعــم واملســاندة اإلداري

ــع  ــكات بجمي ــة واملمتل ــات اإلداري ــق قطــاع الخدم ــام فري ــم إنجــازه أن ق ت

إداراتــه وأقســامه خــالل عــام 2013م بطــرح وتنفيــذ وتجهيــز وتســليم عــدد 

من مشاريع البنك عىل النحو التايل:

مشاريع فروع البالد
تــم تنفيــذ تســعة فــروع للبــالد خــالل العــام 2013م : الســدحان – الريــاض، 

ــورة،  ــة املن ــرة – املدين ــق الهج ــف، طري ــة –الطائ ــرع الحوي ــدة، ف رساة عبي

ــيم  ــاض، النس ــاء – الري ــدة، العريج ــج – بري ــغ، الخلي ــاض، راب ــة – الري عرق

الغريب – الرياض.

مشاريع فروع الصرافة - إنجاز
تــم تنفيــذ )11( فــرع رصافــة إنجــاز خــالل العــام 2013م يف كل مــن: فــرع 

تبــوك املنشــية )نقــل( / فــرع صناعيــة األمــر ســلان – الريــاض / فــرع ينبــع 

الحدائــق / فــرع صناعيــة الدمــام / فــرع الحمــراء – األحســاء )نقــل/ فــرع 

رشورة / فــرع الدمــام الرئيــي )توســعة( / فــرع الخــرج / فــرع البلــد – جــدة 

ــك  ــار املل ــرع مط ــورة / ف ــة املن ــرة – املدين ــق الهج ــرع طري ــعة( / ف )توس

خالد – الرياض.

مشاريع أخرى:
ــة  ــإدارة العام ــد ل ــى الجدي ــز املبن ــروع تجهي ــالق م ــه إط ــد الل ــم بحم ت

للبنــك ، واملتوقــع اكتالــه يف نهايــة 2014م. وكذلــك إطــالق مــروع املقــر 

ــز املبنــى  ــة، باإلضافــة إىل إعــادة تأهيــل وتجهي ــد لركــة البــالد املالي الجدي

املقابل لإدارة العامة بامللز.

مشاريع تنفيذ أجهزة الصرف اآللية

ــف مناطــق  ــرصاف اآليل يف مختل ــزة ال ــن مشــاريع أجه ــدد م ــم تســليم ع ت

اململكة عىل النحو التايل:

- عدد )43( رصاف آيل سيار.  

- عدد )44( رصاف آيل غرف.  

- عدد )98(  رصاف آيل صالة.  

- تشغيل عدد )128( جهاز رصاف آيل خالل عام 2013م.  
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قطاع القانونية
هــو قطــاع رئيــي تقــوم عليــه معامــالت البنــك واإلجــراءات التــي يتخذهــا 

ــكل  ــام متخصصــة تركــز بش ــة مبه ــاع القانوني ــوم قط ــي. ويق ــكل يوم بش

ــال  ــم أع ــي تدع ــة الت ــر االستشــارات والشــؤون القانوني ــىل توف أســايس ع

ــداف  ــل أه ــدة، وتتمث ــته املعتم ــاً لسياس ــك وفق ــروع البن ــة إدارات وف كاف

وأغــراض اإلدارة يف الحايــة واملحافظــة عــىل حقــوق وأمــوال البنــك والدفــاع 

عنهــا واقتضائهــا مــن الغــر، وإبــداء املشــورة القانونيــة، ومبــارشة اإلجــراءات 

ــاع عــن مصالحــه  ــر والدف ــل الغ ــه قب ــة القتضــاء حقوق ــة والقضائي القانوني

فيا يُرفع ضده من دعاوى لجميع قطاعات البنك وفروعه.

قطاع المالية
يعمــل قطــاع املاليــة عــىل إعــداد امليزانيــات ، إدارة األصــول الثابتــة، وضــع 

االســراتيجيات املاليــة، باإلضافــة إىل حســابات الــزكاة والرضائــب. كــا يركــز 

قطــاع املاليــة بشــكل رئيــي يف العمــل عــىل ضــان توفــر جميــع التقاريــر 

املاليــة لــإدارة يف الوقــت املناســب وبدقــة عاليــة ، لتمكــني اإلدارة مــن اتخــاذ 

قرارات اسراتيجية تدعم صناعة القرار ألعال البنك.

ولضــان تحقيــق هــذه الغايــة ، اســتمر العمــل يف عــام 2013 عــىل توظيــف 

ــع  ــكل آيل. م ــات بش ــر وامليزاني ــداد التقاري ــات إع ــني عملي ــة وتحس التقني

ــر  ــعودي واملعاي ــريب الس ــد الع ــة النق ــر مؤسس ــام ملعاي ــاع الت ــان االتب ض

الدولية إلعداد التقارير.

قطاع التسويق والتواصل
ــالد  ــك الب ــز لبن ــويقي املمي ــي والتس ــد اإلعالم ــر التواج ــىل الكث ــَف ع مل يخ

ــن الحمــالت التســويقية الخاصــة باملنتجــات  ــد م خــالل 2013م عــرب العدي

ــي   ــادرة، والت ــالد مب ــالت الب ــك حم ــال وكذل ــات األع ــا قطاع ــي تقدمه الت

تعتــرب نافــذة الخدمــة االجتاعيــة التــي يقدمهــا البــالد لهــذا املجتمــع 

املبــارك، فبــدأ بتحويــل األقــوال إىل أفعــال عــرب تنفيــذ مــروع تفطــر 

الصامئــني وكســوة العيــد وإنشــاء تطبيــق الهواتــف الذكيــة )فاذكــروين( الــذي 

تــم إهــداؤه لعامــة املســلمني يف شــهر رمضــان مــن العــام ذاتــه. كــا يســتمر 

بنــك البــالد يف نهجــه التســويقي باملوازنــة بــني العائــد عــىل االســتثار 

والعائد عىل املجتمع يف جل مشاركاته أينا حل.

ويواصــل قطــاع التســويق والتواصــل مســاندة قطاعــات األعــال والقطاعــات 

ــك  ــة البن ــس احرافي ــا وعك ــار دوره ــه إلظه ــا تحتاج ــرى م ــاندة األخ املس

ــات  ــك مــن خــالل التواصــل الداخــي والعالق ــدى الجمهــور واملتلقــي وذل ل

ــم  ــن خــالل األبحــاث والتســويق بدع ــك دوره م ــل ويواصــل البن ــة. ب العام

قطاعــات األعــال باملعلومــات واإلحصــاءات املســاندة لتطبيــق اســراتيجية 

البنــك. هــذا إضافــة إىل مهــام قطــاع التســويق والتواصــل الرئيســة مــن خــالل 

االســتفادة مــن كافــة ســبل التواصــل مــن خــالل الوســائل التقليديــة والرقمية 

لرسيخ سمة بنك البالد التجارية كمرصف إسالمي رائد وعرصي.

شركة البالد المالية
ــتثارية  ــول االس ــات والحل ــن الخدم ــد م ــة العدي ــالد املالي ــة الب ــدم رشك تق

ــة  ــا الدقيق ــتثمر معرفته ــا تس ــالمية، ك ــة اإلس ــس الريع ــىل أس ــة ع املبني

عمالئهــا  لخدمــة  الســعودية  الســوق  يف  املتميــزة  وصالتهــا  وخربتهــا 

ــىل  ــة ع ــة حاصل ــتثارية إذ إن الرك ــم االس ــوغ أهدافه ــاعدتهم يف بل ومس

ــام بجميــع  ــة الســوق املاليــة مــا يتيــح لهــا القي كافــة الراخيــص مــن هيئ

األنشــطة االســتثارية. وتشــتمل خدمــات الركــة عــىل املرصفية االســتثارية، 

إدارة األصول، الوساطة وإدارة األبحاث واملشورة.

المصرفية االستثمارية
تقــدم إدارة املرصفيــة االســتثارية مجموعــة فريــدة مــن الخدمــات املبنيــة 

عــىل مبــادئ الريعــة اإلســالمية، حيــث تعــد اإلدارة رائــدة يف تقديــم 

ــة،  ــات العام ــذ االكتتاب ــالل إدارة وتنفي ــن خ ــركات م ــل ال ــات متوي خدم

وطــرح االكتتــاب الخــاص، واكتتابــات حقــوق األولويــة، وعمليــات االندمــاج 

واالســتحواذ، وتقــدم منتجــات مختلفــة اســتناداً إىل احتياجــات العميــل، كــا 

ــا  ــة احتياجاته ــاعدتها يف معرف ــركات ملس ــايل لل ــم امل ــداد التقيي ــوم بإع تق

ــن  ــال م ــدر ع ــع بق ــق متخصــص يتمت ــن خــالل فري ــك م ــم ذل ــة. ويت املالي

الخــربة والكفــاءة املهنيــة. كــا تتمتــع الركــة بعالقاتهــا املهنيــة الواســعة مــع 

» البالد المالية « تحصد جائزة تقديرية 
عن صندوقها » عقار «

حصلــت »البــالد املاليــة« عــىل جائــزة تقديريــة لصنــدوق أســهم 

الــركات العقاريــة الخليجيــة »عقــار« وذلــك لفئــة »األســهم الخليجية«، 

خــالل حفــل جوائــز مؤسســة  MENA Fund Manager، الــذي اقيــم  

يف ديب، والــذي يعــد أكــرب تجمــع مــن نوعــه ملديــري صناديــق االســتثار 

ــا األداء  ــر منه ــدة معاي ــىل ع ــة ع ــز املؤسس ــد جوائ ــة. وتعتم باملنطق

املتميز والسياسة االستثارية والهيكلية لصناديق االستثار.
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أنشطة قطاعات بنك البالد

ــة  ــتخدمها لخدم ــي تس ــبية والت ــة واملحاس ــة والقانوني ــربة املالي ــوت الخ بي

عمالئهــا لتحقيــق أهدافهــم. وللركــة قاعــدة بيانــات عريضــة تضــم أغلــب 

القطاعات الصناعية والعقارية والخدمية.

إدارة األصول
تقــوم مجموعــة إدارة األصــول يف رشكــة البــالد املاليــة بتقديــم خدمــات إدارة 

املحافــظ الخاصــة وإدارة مجموعــة مــن االســتثارات العامــة مثــل »املرابــح« 

وهــي صناديــق أســواق املــال اإلســالمية ، باإلضافــة إىل عــدد مــن صناديــق 

األســهم اإلســالمية مثــل : إمثــار، عقــار، أمــوال، أصايــل، الســيف ، وغرهــا مــن 

منتجــات إدارة األصــول. تغطــي تلــك املنتجــات العديــد مــن أصنــاف األصــول 

ــام 2013  ــل الع ــارات. وميث ــالمية ، والعق ــال اإلس ــواق امل ــهم ، أس ــل األس مث

العــام األول مــن اســراتيجية النمــو الخمســية ، حيــث أن أبــرز مــا مييــز هــذه 

املنتجــات هــو األداء العــايل والتطبيقــات االســتثارية ذات العوائــد املمتــازة 

والخاضعة ملبادئ الريعة اإلسالمية.

الوساطة
تخــدم مجموعــة الوســاطة يف رشكــة البــالد املاليــة العمــالء وطلبــات التــداول 

الخاصــة بهــم يف ســوق األســهم الســعودي مــن خــالل عــدة قنــوات تتســم 

بالفاعليــة وســهولة االســتخدام ، حيــث تشــمل خدمــات التــداول عــرب 

ــة  ــداول األســهم املحلي ــة لت ــارش مــع الوحــدة املركزي ــف واالتصــال املب الهات

ــزة  ــاءات املتمي ــطاء ذوي الكف ــن الوس ــة م ــا نخب ــن خالله ــوم م ــي يق والت

بتنفيــذ األوامــر مبــارشة يف الســوق وتقديــم أحــدث األخبــار واملســتجدات يف 

ســوق األســهم املحليــة. باإلضافــة إىل ذلــك تقــدم الركــة خدمــات التــداول 

ــعار  ــىل األس ــالع ع ــهولة االط ــا س ــح لعمالئه ــا يتي ــت م ــق اإلنرن ــن طري ع

وبيــع ورشاء األســهم الســعودية عــن طريــق املوقــع اإللكــروين والتــي تتميــز 

بالرعــة وســهولة االســتخدام ، وبأنهــا خيــار اقتصــادي وآمــن ، أو عــرب منصــة 

التــداول )E-Tadawul( القامئــة عــىل اإلنرنــت. أيضــا تقــدم مجموعــة 

الوســاطة يف رشكــة البــالد املاليــة خدماتهــا مــن خــالل نظــام جديــد للتــداول 

، وتســعى إىل زيــادة قنــوات التــداول مــن نافــذة الهواتــف الذكيــة واألجهــزة 

اللوحيــة ، وتحــرص املجموعــة عــىل مواكبــة كل جديــد مــن شــأنه تحســني 

تجربة املستخدم وتلبية احتياجات العمالء بشكل أفضل.

إدارة األبحاث والمشورة
ــالد  ــورة بالب ــاث واملش ــإدارة األبح ــي ب ــاري والبحث ــق االستش ــعي الفري يس

ــني املســتثمرين بصفــة عامــة مــن خــالل إصــدار  ــع الوعــي ب ــة إىل رف املالي

العديــد مــن املنتجــات التــي تســاعد املســتثمرين يف اتخــاذ قراراتهــم 

االستثارية بطريقة مالمئة من خالل:

إعداد التقارير التي تغطي أسواق املال السعودية والركات املدرجة بها.  

زيادة الوعي بني املستثمرين واإلبالغ عن تطورات األسواق بطرق سهلة   

ومبسطة ليسهل إيصالها إىل كافة رشائح املستثمرين.

تغطية كاملة للسوق ، مثل التقارير اليومية واألسبوعية.  

تغطية مفصلة ملختلف القطاعات السوقية.  

تغطية مفصلة لبعض الركات املختارة ، والتي متثل قطاعات مختلفة.  

تتميز منتجاتنا عن املنافسني من خالل تقديم تقارير مفصلة بشكل كبر،   

وخاصة تقارير القطاع املرصيف وتقارير قطاع التأمني ، والتي تعد فريدة 

من نوعها يف السوق.

نقوم بتطوير التقارير اليومية واألسبوعية الخاصة بنا لتكون متاحة   

للعامة من خالل مختلف قنوات النر.

شركة البالد العقارية المحدودة
تــم إنشــاء رشكــة البــالد العقاريــة املحــدودة )رشكــة ذات مســؤولية محدودة( 

بتاريــخ 1427/3/26هـــ املوافــق 2006/4/24م وفقــاً لنظــام الــركات الصــادر 

ــجل  ــا الس ــدر له ــخ 1385/3/22هـــ وص ــم م / 6 وتاري ــي رق ــوم املل باملرس

ــرض رشاء  ــك لغ ــخ 1427/8/24هـــ وذل ــم 1010223341 بتاري ــاري رق التج

ــول  ــك وإدارة األص ــا ومس ــا وتأجره ــارات وفكه ــن العق ــراغ وره ــع وإف وبي

املفرغة لصالح البنك وللغر.

أغراض الشركة
رشاء وبيــع وإفــراغ ورهــن العقــارات وفكهــا وتأجرهــا ومســك وإدارة 

األصول املفرغة لصالح البنك وللغر.



شراء مقر اإلدارة العامة
ــع  ــىل تقاط ــرة ع ــدان القاه ــة مي ــع مبواجه ــاً يق ــاً عقاري ــك برج ــرى البن اش

طريــق مكــة مــع طريــق امللــك فهــد مبدينــة الريــاض ليكــون مقــراً لــإدارة 

ــة  ــس االدارة واإلدارة التنفيذي ــن مجل ــا م ــك حرص ــأيت ذل ــك، وي ــة للبن العام

للبنك عىل توفر أفضل بيئة عمل للموظفني.



» البالد« في مقدمة أفضل 
 100 عالمة تجارية بالمملكة

ــالد« ضمــن أفضــل 100 عالمــة  ــك الب ــة لـــ »بن جــاءت العالمــة التجاري

تجاريــة ســعودية رواجــاً خــالل عــام 2013، وحضــوراً يف أذهــان ســكان 

ــعودية  ــة الس ــة العربي ــار باململك ــع االنتش ــتطالع واس ــق اس ــالد، وف الب

قامــت بــه رشكــة leap، وقــد كــرم وزيــر الثقافــة واإلعــالم الدكتــور 

ــذه املناســبة  ــالد« به ــك »الب ــن خوجــة، بن ــي الدي ــن محي ــز ب عبدالعزي

لتحقيقــه هــذا اإلنجــاز املتميــز الــذي يعــد امتــداداً للعديــد مــن 

 االســتحقاقات يف مجــال العالمــات التجاريــة وتعزيــزاً لــدوره وتنافســيته.

وجــاء هــذا التصنيــف الــذي وضــع ســمة »البــالد« يف ريــادة العالمــات 

ــة  ــة مــن ضمــن املائ ــن بالجمل ــع والعري ــث كان الراب ــة ، حي املحلي

ــتطالٍع  ــق اس ــك وف ــرصيف ، وذل ــاع امل ــن القط ــع ضم ــة ، والراب عالم

ــة  ــن صحيف ــة م ــتقلة برعاي ــات املس ــد الجه ــه أح ــت ب ــرأي قام لل

الوطن أعلنت نتائجه مساء يوم االحد 2013-12-22 . 

مديــر قطــاع التســويق والتواصــل األســتاذ محمــد بــن راشــد أبالخيــل 

ــي  ــن محي ــز ب ــور عبدالعزي ــر اإلعــالم الدكت ــايل وزي ــن مع يســتلم م

الدين خوجة درع أفضل مائة عالمة.
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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 2013.

النتائج التشغيلية
بلــغ صــايف دخــل الســنة 729 مليــون ريــال ســعودي بانخفــاض بلــغ %22.6 

عــن العــام 2012. ويرجــع هــذا االنخفــاض اىل تحقيــق البنــك دخــل اســتثنايئ 

يقــدر مببلــغ 373 مليــون ريــال ســعودي نتــج عــن بيــع البنــك لقطعــة أرض 

يف محافظــة الدرعيــة يف الربــع األول مــن العــام 2012 وعنــد اســتبعاد هــذا 

ــغ 569  ــام 2012 مبل ــغيي للع ــل التش ــايف الدخ ــغ ص ــتثنايئ يبل ــل االس الدخ

ــبة  ــام 2013 بنس ــغيي للع ــل التش ــايف الدخ ــو ص ــدر من ــال ويق ــون ري ملي

ــات  ــادة اىل منــو دخــل العملي 28.2% عــن العــام 2012. وترجــع هــذه الزي

ــة عــام  ــال ســعودي بنهاي ــون ري ــغ 1,917 ملي ــة بنســبة 10.4% لتبل املرصفي

2013، وذلــك نتيجــة لتحســن يف الدخــل مــن األنشــطة الرئيســية املتضمنــة 

محفظــة التمويــل واالســتثار ، حيــث بلــغ النمــو 13% مقارنــة بالعــام 2012 

لتبلــغ 947 مليــون ريــال ســعودي.

 وقــد بلــغ النمــو يف صــايف دخــل وأتعــاب العمــوالت مقارنــة بالعــام 2012 

ــب  ــت مكاس ــك من ــعودي. وكذل ــال س ــون ري ــغ 666 ملي ــبة 3.2% لتبل نس

تحويــل العمــالت األجنبيــة بنســبة 5 % عــن العــام 2012 لتبلــغ 246 مليــون 

ريــال ســعودي. ويف جانــب مصاريــف العمليــات التشــغيلية فقــد ارتفعــت 

بنســبة 1.7 % مســجلة 1,188 مليــون ريــال ســعودي متضمنــه 170 مليــون 

ــودات  ــل واملوج ــة التموي ــة محفظ ــات مجنب ــاء مخصص ــعودي لق ــال س ري

املاليــة األخــرى وذلــك بانخفــاض قــدره 38% عــن مــا تــم تجنيبــه يف العــام 

2012 وذلــك لتدعيــم املركــز املــايل للبنــك ومقابــل النمــو يف محفظــة 

ــل. التموي

كــا تــم يف العــام 2013 افتتــاح 14 فرعــا جديــدا لبنــك البــالد ليبلــغ عــدد 

ــًز للحــواالت  ــة عــدد 7 مراك ــم إضاف ــك ت ــاً، وكذل ــة 102 فرع الفــروع العامل

ــة عــام 2013 . ــغ عــدد املراكــز 151 مركــزاً بنهاي )إنجــاز( ليبل

ويف مجــال البنكيــة اإللكرونيــة تــم تشــغيل 128 جهــازاً للــرصف اآليل ليبلــغ 

ــق  ــي مناط ــازاً تغط ــدد 856 جه ــة 2013 ع ــة يف نهاي ــزة العامل ــدد االجه ع

ــع  ــاط البي ــازا لنق ــة 372 جه ــم إضاف ــا ت ــعودية. ك ــة الس ــة العربي اململك

ــام 2013. ــة ع ــازاً بنهاي ــا 2,123 جه ــغ عدده ــام 2013 ليبل ــالل الع خ

المركز المالي
ــال  ــون ري ــغ 36,323 ملي ــام 2013 مبل ــة ع ــك بنهاي ــودات البن ــت موج بلغ

ســعودي ، وقــد مثّــل ذلــك ارتفاعــا بنســبة 22 % عــن العــام املــايض، 

وارتفعــت ودائــع العمــالء بنهايــة العــام الحــايل حيــث بلغــت 29,108 مليــون 

ــال ســعودي عــن  ــال ســعودي، مســجلة ارتفاعــا مببلــغ 5,366 مليــون ري ري

العــام الســابق بارتفــاع قــدرة 22.6 %. كــا ارتفــع صــايف محفظــة التمويــل 

ــة بـــ 18,256  ــعودي مقارن ــال س ــون ري ــام 2013 اىل 23,415 ملي ــة ع بنهاي

ــدرة %28.3. ــاع ق ــام الســابق أي بارتف ــال ســعودي للع ــون ري ملي

حقوق المساهمين
ــال  ــون ري ــغ 5,101 ملي ــام 2013 مبل ــة ع ــاهمني بنهاي ــوق املس ــت حق بلغ

ــام  ــة ع ــا يف نهاي ــعودي ك ــال س ــون ري ــغ 4,371 ملي ــة مببل ــعودي مقارن س

2012، وقــد بلــغ عــدد األســهم العاديــة املصــدرة حــوايل 400 مليــون ســهم. 

ــة  ــبة 17.14%مقارن ــام 2013 نس ــة ع ــال بنهاي ــة رأس امل ــدل كفاي ــغ مع بل

ــو %8. ــوب وه ــد األدىن املطل بالح

قــام البنــك بزيــادة رأس املــال مــن 3 مليــار ريــال ســعودي إىل 4 مليــار ريــال 

ســعودي وذلــك عــن طريــق منــح أســهم بواقــع )1( ســهم لــكل )3( أســهم 

ليصبــح عــدد األســهم 400 مليــون ســهم.

ــغ 2.2% يف  ــودات بل ــط املوج ــىل متوس ــدا ع ــك عائ ــق البن ــد حق ــذا وق ه

حــني بلــغ العائــد عــىل متوســط حقــوق املســاهمني 15.4% وبلغــت ربحيــة 

ــال للســهم الواحــد. الســهم 1.82 ري
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عنـد اسـتبعاد هـذا الدخــل 

االســتثنا	 يبلــغ صــايف الدخــل 

التشــغييل للعــام 2012 مبلــغ 

569  مليــون ريــال

942

 �حقـق البنـك دخـل اسـتثنا

يقـدر �بلـغ 373 مليـون ريـال 

سـعودي نتـج عـن بيـع البنـك 

لقطعـة أرض يف محافظـة 

الدرعيـة



إجمالي دخل العمليـات
�الي� الريـاالت السعـوديـة
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%10.4
�ا دخل العمليات املرصفية بنسبة %10.4  

ليبلغ 1,917 مليون ريال سعودي بنهاية عام 2013،  
وذلك نتيجة لتحسن يف الدخل من األنشطة الرئيسية 

املتضمنة محفظة التمويل واالستث�ر

نمو دخل العمليات المصرفية
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 تـم تشـغيل 128 جهازاً  
جديًدا للـرصف اآليل ليبلغ 

عدد االجهزة العاملة 
يف نهاية 2013 

عــدد 856 جهــازاً 
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الزيـادة فـي
عـدد الفـروع

تـم يف العــام 2013 افتتــاح 14 فرعــا جديــًدا 

لبنك البالد ليبلغ عدد الفروع العاملة 102 فرعاً
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ليبلغ 1,917 مليون ريال سعودي بنهاية عام 2013،  
وذلك نتيجة لتحسن يف الدخل من األنشطة الرئيسية 

املتضمنة محفظة التمويل واالستث�ر
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1,099

1,374

1,737

1,917



41

تقرير مجلس اإلدارة

مقارنات مالية

)مباليني الرياالت السعودية( أ(  فيا يي تحليل ألهم بنود قامئة املركز املايل املوحدة:         

20132012201120102009البنود

1,6671,5379511,6111,534االستثامرات، صايف

23,41518,25613,78012,29011,014التمويل، صايف

36,32329,77827,72721,11717,411إجاميل األصول

29,10823,74223,03816,93213,721ودائع العمالء

31,22225,40724,31118,01414,409إجاميل املطلوبات

5,1014,3713,4163,1033,002إجاميل حقوق امللكية

ب(  فيا يي تحليل ألهم بنود قامئة الدخل املوحدة:        )مباليني الرياالت السعودية(

20132012201120102009البنود

947840703625548صايف الدخل من املوجودات االستثامرية والتمويلية

666645458342280صايف دخل وأتعاب العموالت

24523418912147صايف مكاسب تحويل عمالت أجنبية

1,9171,7371,3741,099909إجاميل دخل العمليات

4761--)5(مخصص االنخفاض يف قيمة االستثامرات واملوجودات املالية األخرى، صايف

175275252242302مخصص انخفاض التمويل، صايف

1,1881,1681,0441,0071,157إجاميل مصاريف العمليات

---373-مكاسب غري تشغيلية *

)248(72994233092صايف الدخل )الخسارة( للسنة *

*إن انخفــاض صــايف الدخــل بنســبة 22.6% للعــام 2013 مقارنــة للعــام 2012 هــو نتيجــة لتحقيــق البنــك دخــل اســتثنايئ يقــدر مببلــغ 373 مليــون ريــال 

ســعودي نتــج عــن بيــع البنــك لقطعــة أرض يف محافظــة الدرعيــة يف الربــع األول مــن العــام 2012.

%22.6
الزيـادة في ودائـع العمـالء

20102009 2011 2012 2013
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13,721
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الزيادة في صافي التمويل
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11,014
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النشاطات الرئيسية
ألغراض إدارية يتكون البنك من خمسة قطاعات أعال مرصفية رئيسية كالتايل:

يشمل الخدمات واملنتجات املقدمة لأفراد كااليداعات، متويل األفراد، الحواالت ورصف العمالت األجنبية.قطاع األفراد )التجزئة( 

قطاع الركات 
يشمل الخدمات واملنتجات املقدمة للركات واملؤسسات املالية كالودائع و التمويل و الخدمات التجارية 

للعمالء.

يشمل سوق املال والتجارة وتقديم خدمات الخزينة.قطاع الخزينة 

قطاع خدمات االستثار والوساطة 
يشمل خدمات إدارة االستثار و أنشطة إدارة األصول املرتبطة بخدمات التعامل و إدارة وترتيب و تقديم 

املشورة والحفظ لأوراق املالية.

وتشمل جميع وظائف قطاعات املساندة االخرى.أخرى 

فيما يلي ملخص لجميع نشاطات البنك الرئيسية كما في 31 ديسمبر 2013

بآالف الرياالت السعودية
قطاع األفراد

)التجزئة(
قطاع الشركات

قطاع 
الخزينة

قطاع خدمات 
اإلستثمار والوساطة

اإلجماليأخرى

12,229,03614,777,6537,774,105288,5001,254,01436,323,308إجاميل املوجودات

64,843108944,024453,946523,015مصاريف رأساملية

19,067,69510,114,583901,056121,0791,018,00631,222,419إجاميل املطلوبات

صايف الدخل من املوجودات االستثامرية 
400,802462,33343,9981,10438,385946,622والتمويلية

659,284114,71674,88865,56656,152970,606رسوم ودخل العموالت وأخرى، صايف

1,060,086577,049118,88666,67094,5371,917,228إجاميل دخل العمليات

175,287---63,457111,830مخصص خسائر التمويل ، صايف

مخصص خسائر املوجودات املالية 
)5,340(--)5,340(--األخرى، صايف

88,524-81,5925,983596353استهالك و إطفاء

1,188,060-814,519308,82730,01634,698إجاميل مصاريف العمليات

245,567268,22288,87031,97294,537729,168الدخل من أنشطة العمليات

------مكاسب غري تشغيلية

245,567268,22288,87031,97294,537729,168صايف دخل السنة

%22
الزيادة في إجمالي الموجودات

20102009 2011 2012 2013

36,323

29,778
27,727

21,117

17,411

�الي� الرياالت
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الزيـادة في حقوق المساهمين
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4,371

3,416
3,1033,002

�الي� الرياالت
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التحليل الجغرافي لإليرادات
تحليل إلجايل اإليرادات حسب املناطق )مباليني الرياالت السعودية(

اإلجماليالشرقيةالغربيةالوسطى

1,0765482931,917إجاميل اإليرادات للعام 2013

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

تعمــل خــارج اململكــة العربيــة الســعودية.

الشركات التابعة

أسم الشركة
تاريخ 

التأسيس
رأس المالالنشاط الرئيسي

مقر الشركة 
الرئيسي

الدولة محل 
التأسيس

نسبة 
الملكية

رشكة البالد لالستثامر
20 نوفمرب 

2007

القيام بخدمات االستثار وأنشطة 
إدارة األصول املتمثلة يف التعامل 

والرتيب واإلدارة وتقديم املشورة 
وحفظ األوراق املالية

200 مليون 
ريال 

سعودي

الرياض، 
اململكة العربية 

السعودية

اململكة العربية 
السعودية

%100

رشكة البالد العقارية 

املحدودة

17 سبتمرب 
2006

القيام بإجراءات التسجيل املتعلقة 
بالضانات العقارية التي يحصل 

عليها البنك من عمالئه

500 ألف 
ريال 

سعودي

الرياض، 
اململكة العربية 

السعودية

اململكة العربية 
السعودية

%100

الخطط المستقبلية
ــز حزمــة املنتجــات، خدمــة  ــق تعزي ــي تركــز عــىل التوجهــات املســتقبلية، النمــو عــن طري ــك اســراتيجية الخمــس ســنوات والت اعتمــد مجلــس إدارة البن

ــة أعــىل للمنتجــات وقطاعــات األعــال. ــة املنتجــات والخدمــات والقنــوات للحصــول عــىل ربحي ــة، أمتت ــة التحتي العميــل، االســتخدام الفعــال ملرافــق البني

يتبــع البنــك خطــة طموحــة لتطويــر موظفيــه وذلــك لتعزيــز القيــادة والتدريــب عــىل النظــام األســايس للبنــك عــن طريــق وضــع مبــادرات جديــدة الجتــذاب 

واســتبقاء املواهــب الجيــدة.

إدارة المخاطر
يتعــرض البنــك مــن خــالل أنشــطته إىل مخاطــر، وهــي جــزء أســايس مــن طبيعــة أعــال البنــك، وتتــم مراقبــة وإدارة هــذه املخاطــر مــن خــالل مجموعــه 

املخاطــر بالبنــك والتــي تتمثــل يف مخاطــر االئتــان ومخاطــر الســوق واملخاطــر التشــغيلية. وقــد ورد وصــف كامــل لهــذه املخاطــر باإليضاحــات املرفقــة 

بالقوائــم املاليــة املوحــدة مــن 29 إىل 33 باعتبارهــا جــزاً فاعــالً لتقريــر مجلــس اإلدارة.
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المعايير المحاسبية المطبقة
ــة  ــر الدولي ــد العــريب الســعودي واملعاي ــة الصــادرة عــن مؤسســة النق ــر املحاســبة للمؤسســات املالي ــة املوحــدة معاي ــك يف إعــداد قوامئــه املالي ــع البن يتب

الخاصــة بالتقاريــر املاليــة. كــا يعــد البنــك قوامئــه املاليــة املوحــدة لتتــاىش مــع نظــام مراقبــة البنــوك ونظــام الــركات يف اململكــة العربيــة الســعودية. وال 

توجــد هنــاك أي اختالفــات جوهريــة عــن معايــر املحاســبة الصــادرة عــن الهيئــة الســعودية للمحاســبني القانونيــني.

الئحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية
اعتمــد مجلــس إدارة البنــك مجموعــة شــاملة مــن اللوائــح الخاصــة بحوكمــة الــركات تخضــع ألحــكام ورشوط النظــام األســايس للبنــك، ونظــام الــركات 

الســعودي، ونظــام هيئــة الســوق املاليــة ولوائحــه التنفيذيــة، واألنظمــة األخــرى ذات العالقــة .

وقد تم تطبيق جميع ما ورد يف الئحة حوكمة الركات فيا عدا:

أسباب عدم التطبيقنص المادة / الفقرةالمادة

املادة السادسة فقرة )د(

يجب عىل املستثمرين من األشخاص ذوي الشخصية 
االعتبارية الذين يترصفون بالنيابة عن غرهم – مثل صناديق 

االستثار – اإلفصاح عن سياستهم يف التصويت و تصويتهم 
الفعي يف التقرير السنوي و كذلك اإلفصاح عن كيفية 
التعامل مع أي تضارب جوهري للمصالح قد يؤثر عىل 

مارسة الحقوق األساسية الخاصة باستثاراتهم.

ال ميلك البنك سلطة عىل هؤالء املساهمني ذوي 
الصفة االعتبارية اللزامهم بافصاح سياساتهم 

التصويتية واالستثارية.

املادة الثانية عرشة فقرة )ط(
ال يجوز للشخص ذي الصفة االعتبارية – الذي يحق له 

بحسب نظام الركة تعيني ممثلني له يف مجلس اإلدارة – 
التصويت عىل اختيار األعضاء اآلخرين يف مجلس اإلدارة.

ال توجد شخصية اعتبارية مبجلس اإلدارة.
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مجلس اإلدارة
يتكــون مجلــس اإلدارة مــن أحــد عــر عضــوا، تــم انتخابهــم يف اجتــاع الجمعية العموميــة العاديــة املنعقد بتاريــخ 1434/05/28هـــ، املوافــق 2013/04/09م، 

ملــدة ثــالث ســنوات تبدأ اعتبــاراً من تاريــخ 1434/06/07هـــ املوافــق 2013/04/17م وتنتهي بتاريــخ 1437/07/09هـ املوافــق 2016/04/16م.

قامئة بأساء أعضاء مجلس اإلدارة املنتهية عضويتهم والجدد :

العضويةاالسم

منتهيةمعايل األستاذ مساعد بن محمد السناين

منتهيةاألستاذ إبراهيم بن عبد الله السبيعي

منتهيةاملهندس عيل بن عثامن الزيد

منتهيةاألستاذ أديب بن عبد الله الزامل

منتهيةاألستاذ محمد بن عبدالله القويز

جديداملهندس عبداملحسن بن عبداللطيف العيىس

جديداألستاذ  فهـد بـن عـبـدالله بـن دخـيـل

جديداملهندس أحـمد بـن عـبدالعـزيز العـوهـيل

جديداألستاذ  أحمـد بـن عـبـدالـرحمن الحصان

جديداالستاذ خـالـد بـن عــبـدالله السبيعي

اجتاعات الدورة السابقة للمجلس املنتهية بتاريخ 2013/04/16م، والتي انعقدت خالل الربع األول من العام 2013م.

تاريخ انعقاد االجتماع

2013/03/12م2013/01/14ماالسم

√√معايل األستاذ مساعد بن محمد السناين

√√األستاذ إبراهيم بن عبد الله السبيعي

√√الدكتور إبراهيم بن عبد الرحمن الرباك

√√الدكتور عبد الرحمن بن إبراهيم الحميد

X√املهندس عيل بن عثامن الزيد

√Xاألستاذ أديب بن عبد الله الزامل

√√األستاذ عبدالرحمن بن محمد رمزي عداس

√√األستاذ نارص بن محمد السبيعي

√√األستاذ خالد بن عبدالعزيز املقرين

√√األستاذ خالد بن عبدالرحمن الراجحي

√√األستاذ محمد بن عبدالله القويز
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وقد اجتمع مجلس اإلدارة الحايل خمس مرات خالل عام 2013م، وفيا يي سجل حضور هذه االجتاعات

االسم
تاريخ انعقاد االجتماع

2013/12/16م11-2013/09/12م2013/07/16م2013/04/22م2013/04/09 م

√√√√√الدكتور عبد الرحمن بن إبراهيم الحميد

√√√√√األستاذ نارص بن محمد السبيعي

√√√√√الدكتور إبراهيم بن عبد الرحمن الرباك

√√√√√األستاذ عبدالرحمن بن محمد رمزي عداس

X√√√√املهندس عبداملحسن بن عبداللطيف العيىس

√√√√√األستاذ  فهـد بـن عـبـدالله بـن دخـيـل

√√√√Xاملهندس احـمد بـن عـبدالعـزيز العـوهـيل

√√√√√األستاذ خالد بن عبدالعزيز املقرين

√√√√√األستاذ  أحمـد بـن عـبـدالـرحمن الحصان

√√√√√األستاذ خالد بن عبدالرحمن الراجحي

√√√√√االستاذ خـالـد بـن عــبـدالله السبيعي

األعضاء المشاركون في عضوية مجالس إدارات شركات مساهمة المدرجة وغير المدرجة

نوع الشركةالصفةاسم الشركةاالسم

الدكتور عبدالرحمن بن 1
ابراهيم الحميد

مساهمةعضو مجلس اإلدارةالركة السعودية إلنتاج األنابيب الفخارية

مساهمة مقفلةعضو مجلس اإلدارةرشكة الراجحي القابضة

رشكة محمد ابراهيم السبيعي 
ذات مسئولية محدودةعضو مجلس اإلدارةواوالده)ماسك(

ذات مسئولية محدودةرئيس مجلس اإلدارةرشكة أتش أن يس
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نوع الشركةالصفةاسم الشركةاالسم

األستاذ نارص بن محمد 2
السبيعي

الركة السعودية للفنادق واملناطق 
السياحية

عضو مجلس اإلدارة
مساهمة

رئيس لجنة االستثار

مساهمة مقفلةرئيس مجلس اإلدارةرشكة مشاريع األرجان

رشكة اكوان العقارية
عضو مجلس اإلدارة

مساهمة مقفلة
عضو اللجنة التنفيذية

مساهمة مقفلة وذات مسئولية عضو مجلس اإلدارةعضو يف مجموعة من الركات
محدودة

األستاذ عبدالرحمن بن 3
محمد رمزي عداس

رشكة مجموعة الريع التجارية الصناعية

عضو مجلس اإلدارة 

مساهمة عضو لجنة املراجعة

عضو لجنة الرشيحات واملكافآت

رشكة سدكو كابيتال
عضو لجنة املراجعة

خاصة
عضو لجنة املخاطر والتطبيقات

خاصةعضو مجلس املديرينرشكة أسواق البحر األحمر املحدودة

بنك كونتام األستثاري )ديب(

عضو مجلس اإلدارة

خاصة رئيس لجنة املخاطر والتطبيقات

عضو لجنة املراجعة

مختلطة، مشاركة مع مستثمر رئيس مجلس املديرينرشكة كيبل النمو للتطوير املحدودة
اجنبي

رشكة ديار الخيال للتطوير العقاري 
خاصةرئيس مجلس املديريناملحدودة

خاصةعضو مجلس اإلدارةمجموعة عبدالعزيز الصغر القابضة

بستوسيد بنك )تونس(
استثار حكوميعضو مجلس اإلدارة

مملوك لوزارة املالية السعودية 
والحكومة التونسية رئيس لجنة املخاطر

خاصةعضو مجلس اإلدارةرشكة أركوما
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نوع الشركةالصفةاسم الشركةاالسم

املهندس عبداملحسن بن 4
عبداللطيف العيى

مساهمة مقفلةرئيس مجلس اإلدارةمجموعة عبداللطيف العيى القابضة

مساهمة مقفلةرئيس مجلس اإلدارةرشكة الير للتقسيط

ذات مسئولية محدودةرئيس مجلس اإلدارةرشكة املباين الخفيفة املحدودة )سيبوركس(

ذات مسئولية محدودةرئيس مجلس اإلدارةرشكة السربو السعودية

مساهمة مقفلةرئيس مجلس اإلدارةرشكة عقارات الخليج

مساهمة مدرجةعضو مجلس اإلدارةرشكة األنابيب السعودية

مساهمة مدرجةعضو مجلس اإلدارةالركة املتحدة لإلكرونيات )أكسرا(

مساهمة مقفلةعضو مجلس اإلدارةالركة العربية لصناعة الورق

األستاذ فهد بن عبدالله 5
بن دخيل

)NPS( ذات مسئولية محدودةعضو مجلس اإلدارةالركة الوطنية للخدمات البرولية

ذات مسئولية محدودةرئيس مجلس اإلدارةرشكة الوفاء العاملية

ذات مسئولية محدودةرئيس مجلس اإلدارةرشكة الحكمة لالستثار التجاري والصناعي

املهندس أحمد بن 6
عبدالعزيز العوهي

مساهمة مدرجةعضو مجلس اإلدارةالركة السعودية العاملية للبروكياويات

مختلطة – ذات مسئولية رئيس مجلس اإلدارةالركة العاملية للبوليمرات
محدودة

ذات مسئولية محدودةرئيس مجلس اإلدارةرشكة سبكيم للتسويق

ذات مسئولية محدودة – رئيس مجلس اإلدارةرشكة إيكرا السويرية
سويرا

ذات مسئولية محدودةرئيس مجلس اإلدارةرشكة سبكيم للكياويات

مختلطة – ذات مسئولية عضو مجلس اإلدارةالركة العاملية لآلسيتيل
محدودة

مختلطة – ذات مسئولية عضو مجلس اإلدارةالركة العاملية للميثانول
محدودة

مختلطة – ذات مسئولية رئيس مجلس اإلدارةرشكة إندسور السعودية للحديد
محدودة

مختلطة – ذات مسئولية عضو مجلس اإلدارةرشكة بشوف وكالين الرق األوسط
محدودة

األستاذ خالد بن عبدالعزيز 7
املقرن

ذات مسئولية محدودةرئيس مجلس اإلدارةرشكة البالد لالستثار

مؤسسة أهليةنائب رئيس مجلس اإلدارةالغرفة التجارية الصناعية بالرياض

مساهمة مقفلةرئيس مجلس اإلدارةرشكة املكتبة للتسويق

ذات مسئولية محدودةرئيس مجلس اإلدارةرشكة االستثار العائي

رشكة خالد عبدالعزيز املقرن وأوالده 
ذات مسئولية محدودةرئيس مجلس اإلدارةالقابضة
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نوع الشركةالصفةاسم الشركةاالسم

األستاذ خالد بن 8
عبدالرحمن الراجحي

مساهمةرئيس مجلس اإلدارةرشكة االسمنت السعودية

الركة السعودية املتحدة للتأمني التعاوين 
“والء”

عضو مجلس اإلدارة

مساهمة عضو اللجنة التنفيذية

رئيس لجنة االستثار

مساهمةعضو مجلس اإلدارةرشكة تكوين املتطورة للصناعات

ذات مسئولية محدودةالرئيس التنفيذيرشكة عبدالرحمن صالح الراجحي ورشكاه

ذات مسئولية محدودةرئيس مجلس اإلدارةمستشفى فخري والراجحي

ذات مسئولية محدودةرئيس مجلس اإلدارةمستشفى الرعاية الصحية )بروكر(

خاصةرئيس مجلس اإلدارةمجمع مدارس السالم

ذات مسئولية محدودةعضو مجلس اإلدارةرشكة متكني لإستثار والتطوير العقاري

ذات مسئولية محدودةعضو مجلس اإلدارةرشكة تنامي العربية
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نوع الشركةالصفةاسم الشركةاالسم

األستاذ خالد بن عبدالله 9
السبيعي

رشكة مساهمة مغلقةعضو مجلس ادارةرشكة السبيعي لالستثارات املالية

رشكة مساهمة مغلقةعضو مجلس ادارةرشكة السباعا لالستثارات العقارية

رشكة مساهمة مغلقةعضو مجلس ادارةرشكة السبيعي الفندقية

رشكة مساهمة مغلقةعضو مجلس ادارةرشكة الجواد املتكامل

رشكة مساهمة مغلقةعضو مجلس ادارةرشكة العربية للمقاوالت والرافعات

رشكة مساهمة مغلقةعضو مجلس ادارةرشكة كافاك التجارية املحدودة

رشكة مساهمة مغلقةعضو مجلس ادارةرشكة ريناد الجزيرة للمقاوالت والتجهيزات

ذات مسؤولية محدودةعضو مجلس ادارةرشكة عبد الله ابراهيم السبيعي القابضة

توصية بسيطةعضو مجلس ادارةرشكة عبد الله ابراهيم السبيعي وأوالده

ذات مسؤولية محدودةعضو مجلس ادارةرشكة عبد الله ابراهيم السبيعي املتحدة

رشكة عبد الله ابراهيم السبيعي للتطوير 
ذات مسؤولية محدودةعضو مجلس ادارةالعقاري

ذات مسؤولية محدودةعضو مجلس ادارةرشكة عبد الله ابراهيم السبيعي التجارية

ذات مسؤولية محدودةعضو مجلس ادارةرشكة الجواد الشاملة

ذات مسؤولية محدودةعضو مجلس ادارةرشكة الجواد املتحدة

رشكة عبد الله ابراهيم السبيعي 
ذات مسؤولية محدودةعضو مجلس ادارةاالستثارية

ذات مسؤولية محدودةعضو مجلس ادارةرشكة أساس املتكاملة

ذات مسؤولية محدودةعضو مجلس ادارةرشكة التدريب املتكامل

ذات مسؤولية محدودةعضو مجلس ادارةرشكة مصنع املدينة للسجاد

ذات مسؤولية محدودةعضو مجلس ادارةرشكة السبيعي الصناعية

ذات مسؤولية محدودةعضو مجلس ادارةرشكة عبد الله ابراهيم السبيعي الفندقية

ذات مسؤولية محدودةعضو مجلس ادارةرشكة عبد الله ابراهيم السبيعي العقارية
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وظائف أعضاء مجلس اإلدارة

الصفةالمنصباالسم

مستقلرئيس مجلس اإلدارةالدكتور عبد الرحمن بن إبراهيم الحميد

غر تنفيذينائب رئيس مجلس اإلدارةاألستاذ نارص بن محمد السبيعي

مستقلعضوالدكتور إبراهيم بن عبد الرحمن الرباك

مستقلعضواألستاذ عبدالرحمن بن محمد رمزي عداس

مستقلعضواملهندس عبداملحسن بن عبداللطيف العيىس

مستقلعضواألستاذ  فهـد بـن عـبـدالله بـن دخـيـل

مستقلعضواملهندس احـمد بـن عـبدالعـزيز العـوهـيل

غر تنفيذيعضواألستاذ خالد بن عبدالعزيز املقرين

مستقلعضواألستاذ  أحمـد بـن عـبـدالـرحمن الحصان

غر تنفيذيعضواألستاذ خالد بن عبدالرحمن الراجحي

غر تنفيذيعضواالستاذ خـالـد بـن عــبـدالله السبيعي

المالك الرئيسيين 

املالك الرئيسيني للبنك هم الذين ميتلكون أكر من 5% من األسهم، كا يي:

النسبة )%(اسم المساهم

18.55رشكة محمد ابراهيم السبيعي وأوالده1

11.14عبدالله ابراهيم محمد السبيعي2

7.04عبدالرحمن صالح عبدالعزيز الراجحي3

6.57عبدالرحمن عبدالعزيز صالح الراجحي4

6.39خـالد عبدالرحمن صالح الراجحي5
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أعضاء مجلس اإلدارة وزوجاتهم وأوالدهم القصر
رصيد أسهم أعضاء مجلس اإلدارة وزوجاتهم وأوالدهم القرص بنهاية ديسمرب 2013 مقارنة بنهاية ديسمرب 2012 :

نسبة التغيير %صافي التغييرديسمبر 2012ديسمبر 2013اسم من تعود له المصلحة

--1,3331,333الدكتور عبد الرحمن بن إبراهيم الحميد1

1,368,7751,198,820169,95514.2األستاذ نارص بن محمد السبيعي ومن يعول2

--54,08854,088الدكتور إبراهيم بن عبد الرحمن الرباك3

--2,6662,667األستاذ عبدالرحمن بن محمد رمزي عداس4

1,333100-1,333املهندس عبداملحسن بن عبداللطيف العيى5

1,000100-1,000األستاذ  فهـد بـن عـبـدالله بـن دخـيـل6

--4,0004,000املهندس أحـمد بـن عـبدالعـزيز العـوهـي7

606,454559,12347,3318.5األستاذ خالد بن عبدالعزيز املقرن ومن يعول8

6,666100-6,666األستاذ  أحمـد بـن عـبـدالـرحمن الحصان9

25,561,25115,393,13910,168,11266.1األستاذ خالد بن عبدالرحمن الراجحي10

--1,3331,333األستاذ خـالـد بـن عــبـدالله السبيعي11

تم تغيري عدد األسهم للعام 2012 نتيجة لتوزيع أسهم املنحة املجانية والبالغة سهم لكل ثالثة أسهم.

رصيد أسهم كبار التنفيذيين وزوجاتهم واوالدهم القصر
رصيد أسهم كبار التنفيذيني وزوجاتهم واوالدهم القرص بنهاية ديسمرب 2013 مقارنة بنهاية ديسمرب 2012:

ديسمبر 2013االسم
ديسمبر 

2012
نسبة التغييرصافي التغيير

--160160األستاذ خالد بن سليان الجارس1

--160160إجاميل عدد األسهم

تم تغيري عدد األسهم للعام 2012 نتيجة لتوزيع أسهم املنحة املجانية والبالغة سهم لكل ثالثة أسهم.
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المكافآت والتعويضات
يقوم البنك بدفع مصاريف ومكافآت حضور الجلسات ألعضاء مجلس اإلدارة 

وأعضاء اللجان، كا يقوم بدفع رواتب ومكافآت وتعويضات لكبار التنفيذين 

حسب العقود املربمة معهم. وفيا يي تفاصيل املصاريف واملكافآت 

والرواتب املدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيني

البيان
أعضاء مجلس 

اإلدارة غير 
التنفيذيين

سبعة من كبار التنفيذيين 
بما فيهم الرئيس 

التنفيذي والمدير المالي

الرواتب 

والتعويضات
-13,976

البدالت واملكافآت 
5,2667,243الدورية والسنوية

5,26621,219اإلجاميل

ترتيبات تنازل مع المساهمين أو أعضاء 
مجلس اإلدارة أوكبار التنفيذيين عن الرواتب أو 

التعويضات أو األرباح

ال توجــد أيــة ترتيبــات أو اتفاقــات مــع أي مــن املســاهمني أو أعضــاء مجلــس 

اإلدارة أو كبــار التنفيذيــني يتــم مبوجبــه التنــازل عــن أي رواتــب أو مكافــآت 

أو تعويضــات أو أربــاح.

مصالح في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت

ــود  ــت تع ــة يف التصوي ــهم ذات األحقي ــة األس ــة يف فئ ــة مصلح ــد أي ال توج

ألشــخاص )عــدا أعضــاء مجلــس اإلدارة املُصــدر وكبــار التنفيذيــني وأزواجهــم 

وأوالدهــم القــرص( ابلغــوا املصــدر بتلــك الحقــوق.

التزامات البنك، أدوات دين، أدوات دين قابلة 
للتحويل، أدوات دين قابلة لالسترداد، أوراق 

مالية تعاقدية وحقوق خيار

ــن،  ــة، أدوات دي ــروض قامئ ــة ق ــة أي ــه التابع ــك و رشكات ــىل البن ــد ع ال يوج

أدوات ديــن قابلــة للتحويــل أو لالســرداد أو أوراق ماليــة تعاقديــة ومل 

ــرداد أو  ــك باس ــم البن ــام 2013. مل يق ــالل الع ــن خ ــة أدوات دي ــدر أي يص

رشاء أو إلغــاء أيــة أدوات ديــن، ديــون قابلــة للتحويــل أو أدوات ديــن قابلــة 

ــام 2013. ــالل الع ــا خ ــار وغره ــوق خي ــرداد، حق لالس

لجان المجلس 
قــام مجلــس اإلدارة بتكويــن عــدد مــن اللجــان يف البنــك، ولــكل مــن هــذه 

ــاء  ــض أعض ــا بع ــم يف عضويته ــددة. وتض ــؤوليات مح ــام ومس ــان مه اللج

ــم يف  ــهود له ــن املش ــة م ــات خارجي ــن جه ــاص وم ــس وذوي االختص املجل

ــن أهــم هــذه اللجــان: ــي موجــز ع ــا ي ــم. وفي مجــال تخصصه

اللجنة التنفيذية
تشــمل مســؤوليات هــذه اللجنــة تطبيــق سياســات البنــك، ومراقبــة األداء، 

وإدارة املخاطــر، وكفــاءة إدارة أعــال البنــك. وقــد عقــدت اللجنــة التنفيذيــة 

13 اجتاعــاً خــالل عــام 2013 م .

تتكون الدورة الحالية للجنة التنفيذية من ستة أعضاء وهم

الصفةأعضاء الدورة الحالية للجنة

الرئيسالدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الحميد

عضواألستاذ نارص بن محمد السبيعي

عضواألستاذ خالد بن عبدالعزيز املقرين

عضواألستاذ خالد بن عبدالرحمن الراجحي

عضواألستاذعبدالرحمن بن محمد رمزي عداس

عضواالستاذ خالد بن سليامن الجارس

لجنة المراجعة 
تتمثــل مســؤولية لجنــة املراجعــة يف اإلرشاف عــىل قطــاع املراجــع الداخليــة 

ومراجعــة خطــة وإجــراءات املراجعــة و تقاريــر املراجعــة و اإلجــراءات 

التصحيحيــة ، ترشــيح املراجعــني الخارجيــني للبنــك و تحديــد أتعابهــم 

مراجعــة  وكذلــك  ومراجعــة خطــة عملهــم  نشــاطاتهم  عــىل  واإلرشاف 

مالحظاتهــم عــىل القوائــم املاليــة، مناقشــة وإقــرار القوائــم املاليــة املرحليــة 

والســنوية ، مراجعــة السياســات املحاســبية املتبعــة مــن قبــل البنــك وتقيــم 

ــة  ــاريع الخاص ــىل املش ــا ، االرشاف ع ــة عليه ــط الرقاب ــق ضواب ــدى تطبي م

ــة  ــس اإلدارة ، مراجع ــر إىل مجل ــع التقاري ــة ورف ــر اإلداري ــة التقاري ومراجع

ــراءات املتعلقــة بعمليــة اإلفصاحــات املاليــة ، وكافــة األعــال  دقــة اإلج

ــل  ــة عم ــق الئح ــة وف ــؤولية اللجن ــت مس ــع تح ــي تق ــرى الت ــة األخ الرقابي

ــة )9(  ــدت اللجن ــد عق ــس اإلدارة. وق ــن مجل ــدة م ــة املعتم ــة املراجع لجن

ــام2013م. ــالل ع ــات خ اجتاع
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تتكــون الــدورة الحاليــة للجنــة املراجعــة مــن خمســة أعضــاء، عضويــن مــن 

ــن ذوي  ــني م ــتقلني خارجي ــاء مس ــة أعض ــك وثالث ــس إدارة البن ــاء مجل أعض

االختصــاص. وهــم:

الصفةأعضاء الدورة الحالية للجنة

الرئيسالدكتور  أحمد عبدالرحمن الحصان

عضو مستقلالدكتور  أحمد عبدالله املغامس

عضو مستقلاألستاذ  يوسف أحمد البورشيد

عضو مستقلاألستاذ سليامن نارص الهتالن

عضواألستاذ خالد عبدالله السبيعي

لجنة الترشيحات والمكافآت 

مــن مهــام هــذه اللجنــة التوصيــة ملجلــس اإلدارة بالرشــيح لعضويــة املجلــس 

واملراجعــة الســنوية لالحتياجــات املطلوبــة مــن املهــارات املناســبة لعضويــة 

مجلــس اإلدارة، ومراجعــة هيــكل وتشــكيل مجلــس اإلدارة مــن حــني آلخــر، 

ورفــع التوصيــات بشــأن نقــاط القــوة و الضعــف ألعضــاء املجلــس و إعطــاء 

االقراحــات لهــم ، والتحقــق مــن انعقــاد االجتاعــات العاديــة ملجلــس اإلدارة 

بصــورة منتظمــة، والتأكــد بشــكل ســنوي مــن اســتقاللية األعضــاء املســتقلني، 

ــآت  ــة املكاف ــد سياس ــة، وتحدي ــح متعارض ــود مصال ــدم وج ــن ع ــد م والتأك

ــة، و متابعــة األمــور املتعلقــة  والحوافــز ألعضــاء املجلــس و اإلدارة التنفيذي

ــة  ــدت لجن ــد عق ــس اإلدارة. وق ــات ملجل ــع التوصي ــة، ورف ــوارد البري بامل

الرشــيحات و املكافــآت )7( اجتاعــات خــالل عــام 2013م.

تتكــون الــدورة الحاليــة للجنــة الرشــيحات واملكافــآت مــن خمســة أعضــاء، 

: وهــم  خارجــه.  مــن  وعضــو  اإلدارة  مجلــس  مــن  أعضــاء  أربعــة 

الصفةأعضاء الدورة الحالية للجنة

الرئيساألستاذ عبدالرحمن بن محمد رمزي عداس

عضواألستاذ  نارص بن محمد السبيعي

عضواألستاذ خالد بن عبدالعزيز املقرين

عضواملهندس احـمد بـن عـبدالعـزيز العـوهـيل

عضو مستقلاألستاذ  خالد بن صالح الهذال

لجنة المخاطر وااللتزام
هــي لجنــة دامئــة معتمــدة مــن مجلــس اإلدارة حيــث قــرر مجلــس االدارة 

تشــكيل اللجنــة يف اجتاعــه املنعقــد بتاريــخ 2013/01/14م بهــدف االرشاف 

ــدود  ــن ح ــل ضم ــان العم ــك لض ــزام يف البن ــر وااللت ــتوى املخاط ــىل مس ع

ــراءات  ــات واإلج ــه السياس ــك لدي ــن أن البن ــد م ــدة والتأك ــر املعتم املخاط

الكافيــة واملعتمــدة مــن جهــات الصالحيــة. حيــث تشــمل مهــام ومســئوليات 

اللجنــة مراجعــة السياســات الداخليــة للبنــك وعرضهــا عــىل مجلــس االدارة 

للمصادقــة ، ومراجعــة واعتــاد إجــراءات العمــل بالبنــك ، واعتــاد توزيــع 

ــواع  ــع أن ــس اإلدارة لجمي ــن مجل ــدة م ــة واملعتم ــر املقبول ــدار املخاط مق

املخاطــر، واملراجعــة والتقييــم الــدوري لحــدود املخاطــر ومخاطــر املنتجــات 

ــق  ــة وتطبي ــات التنظيمي ــات الجه ــزام بتعلي ــن االلت ــد م ــدة والتأك الجدي

أنظمــة رقابيــة مناســبة. وقــد عقــدت اللجنــة اربعــة اجتاعــات خــالل العــام 

2013م.

 تتكون الدورة الحالية للجنة املخاطر وااللتزام من سبعة أعضاء، عضوين من 

أعضاء مجلس اإلدارة، وخمسة اعضاء من موظفي البنك. وهم:

العضويـةاالسم

الرئيساألستاذ عبدالرحمن بن محمد رمزي عداس

عضواألستاذ  فهـد بـن عـبـدالله بـن دخـيـل

عضواملدير التنفيذي للمخاطر مصدق اعجاز

عضواملدير التنفيذي للعمليات محمد بن عبدالله اليحيى

عضومدير قطاع االلتزام مصطفى بن أحمد عبداللطيف

عضومدير قطاع املخاطر عبدالله بن محمد بلحارث

عضومدير قطاع السياسات االئتامنية عبدالله بن محمد العريفي

نظام الرقابة الداخلية

تــم اعتــاد نظــام رقابــة داخليــة فعــال ومالئــم ومراقبتــه مــن قبــل مجلــس 

اإلدارة، حيــث يقومــوا مبراجعــة اســراتيجية األعــال والسياســات للبنــك. كــا 

ــكل دوري  ــر بش ــر املخاط ــس اإلدارة بتقاري ــر مجل ــك بتوف ــوم إدارة البن تق

لالطــالع عــىل املخاطــر الرئيســية التــي يديرهــا البنــك ومراقبــة املســتويات 

ــم  ــك مســؤولة عــن التصمي ــة املحــددة لهــذه املخاطــر. إن إدارة البن املقبول

واألداء املالئــم لنظــام الرقابــة الداخليــة وتقاســم املســؤولية لعمــل ومتابعــة 

هــذا النظــام مــع جميــع املوظفــني.

عمليــة التطبيــق تأخــذ يف االعتبــار أهــداف نظــام الرقابــة الداخــي وتشــمل 

لجنــة  اإلدارة،  مجلــس  مثــل  الرئيســيني،  واألشــخاص  الوظائــف  جميــع 
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املراجعــة، لجنــة املخاطــر وااللتــزام، اإلدارة العليــا، إدارة املخاطــر ووظائــف 

ــزام. ــة وااللت ــة الداخلي املراجع

لــدى البنــك أخالقيــات املهنــة، مصفوفــه للصالحيــات، ومســؤوليات وقواعــد 

ــزام  ــر وااللت ــة إدارة املخاط ــني. إن وظيف ــع املوظف ــددة لجمي ــة ومح واضح

ــد  ــك توج ــر. وكذل ــد املخاط ــاس ح ــات لقي ــل والتوصي ــف وتحلي ــي تعري ه

ــال  ــا االحتي ــق يف قضاي ــي تعمــل عــىل التحقي ــال والت وحــدة مخاطــر االحتي

ــم  ــد تصمي ــق توحي ــي تطب ــة. وتوجــد مهمــة إعــادة الهندســة والت االعتيادي

ــة  ــة املراجع ــة. إن وظيف ــة املطلوب ــم املتكامل ــارص التحك ــع عن ــات م العملي

الداخليــة هــي اجــراء التقييــم املســتمر واملســتقل لنظــام الرقابــة الداخــي 

ــم أوجــه القصــور. وتقيي

االلتزام الشرعي 
منــذ بدايــة تأســيس بنــك البــالد أخــذ عــىل نفســه االلتــزام بأحــكام الريعــة 

اإلســالمية، ومصداقــاً لذلــك فقــد وافــق عــىل الئحــة الهيئــة الرعيــة والتــي 

تنــص عــىل اســتقالليتها عــن جميــع إدارات البنــك، وأبــرز مــا يف هــذه 

الالئحــة مــا يــأيت:

1.  ال يطبــق البنــك أي منتــج أو عقــد أو اتفاقيــة إال بعــد عرضــه عــىل الهيئــة 

الرعيــة، وموافقتهــا عليه.

2.  قرارات الهيئة الرعية ملزمة للبنك.

3.  تشــارك الهيئــة الرعيــة وقطــاع الرعيــة يف عمليــة تطويــر املنتجــات مبــا 

يتفــق مــع القواعــد الرعيــة.

ــة  ــي باملرصفي ــر الوع ــة يف ن ــاع الرعي ــة وقط ــة الرعي ــهم الهيئ 4.  تس

اإلســالمية يف البنــك.

الهيئة الشرعية
ــة مــن ســتة أعضــاء مــن أهــل العلــم والتخصــص يف  تتكــون الهيئــة الرعي

ــة املعــارصة، وهــم: املعامــالت املالي

العضويـةاالسم

الرئيسصاحب الفضيلة واملعايل الشيخ عبدالله بن سليان بن منيع

النائبصاحب الفضيلة واملعايل الشيخ أ. د. عبدالله بن محمد املطلق

عضوفضيلة الشيخ أ. د. عبد الله بن موىس العار

عضوفضيلة الشيخ د. محمد بن سعود العصيمي

عضوفضيلة الشيخ د. عبد العزيز بن فوزان الفوزان

عضوفضيلة الشيخ أ. د. يوسف بن عبدالله الشبيي

اللجنة التحضيرية
ينبثــق مــن الهيئــة الرعيــة اللجنــة التحضريــة وتتكــون مــن أربعــة أعضــاء 

مــن الهيئــة الرعيــة ولهــا مهــام عــدة مــن أبرزهــا:

1.  دراســة املوضوعــات الــواردة للهيئــة واســتكال النظــر فيــا متــت دراســته 

مــن املوضوعــات متهيــداً لعرضهــا عــىل الهيئــة الرعية.

ــه  ــك وعمالئ ــي البن ــن موظف ــواردة م ــة ال ــارات الرعي ــة االستفس 2.  دراس

ــأنها. ــه بش والتوجي

3.  دراسة األفكار املبدئية للمنتجات والتوجيه بشأنها.

وقــد عقــد خــالل عــام 2013 خمســة اجتاعــات للهيئــة الرعيــة، وإحــدى 

وعــرون اجتاًعــا للجنــة التحضريــة.

إدارة أمانة الهيئة الشرعية
ــة  ــواردة للهيئ ــات ال ــر املوضوع ــة بتحض ــة الرعي ــة الهيئ ــوم إدارة أمان تق

الرعيــة، وإعــداد البحــوث والدراســات الالزمــة لذلــك، وتشــكل إدارة أمانــة 

ــك، كــا  ــة وإدارات البن ــة الرعي ــني الهيئ ــة حلقــة الوصــل ب ــة الرعي الهيئ

ــة اإلســالمية يف البنــك. تعمــل عــىل نــر الوعــي باملرصفي

إدارة الرقابة الشرعية
ــرارات  ــك بق ــزام البن ــن الت ــق م ــىل التحق ــة ع ــة الرعي ــل إدارة الرقاب تعم

الهيئــة الرعيــة مــن خــالل تنفيــذ زيــارات رقابيــة ميدانيــة للتدقيــق عــىل 

ــكل دوري. ــك بش ــات البن ــع منتج جمي

ــات عشــوائية مــن  ــق عــىل املنتجــات بأخــذ عين ــة يف التدقي وتعتمــد الرقاب

ــا درجــة  ــج أعــال اإلدارات، مبــا يعطيه ــق ومســتندات املنتجــات ونتائ وثائ

ــة. ــة الرعي ــط الهيئ ــرارات وضواب ــك بق ــزام البن ــة مــن القناعــة بالت معقول

كــا تقــوم إدارة الرقابــة الرعيــة بالــرد عــىل استفســارات العمــالء، وإيضــاح 

اآلليــة الرعيــة التــي تنفــذ بهــا منتجــات البنــك، وكذلــك تقــوم إدارة الرقابــة 

ــع إدارات  ــل م ــا، والتواص ــي تصله ــالء الت ــكاوى العم ــل ش ــىل ح ــل ع بالعم

البنــك لتحقيــق ذلــك.

وسائل االتصال مع المساهمين
ــي  ــك الت ــة للبن ــادئ الهام ــن املب ــفافية م ــك الش ــس إدارة البن ــرب مجل يعت

ــل  ــي تعم ــركات الت ــة ال ــادئ حوكم ــن مب ــا، وهــي م ــىل تطبيقه ــل ع يعم

عــىل ضــان التعامــل العــادل لعمــوم املســاهمني وتحديــد مســؤولية مجلــس 

اإلدارة تجــاه البنــك ومســاهميه. ويتّبــع البنــك معايــر وإرشــادات مؤسســة 
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ــازل  ــة ب ــات لجن ــة وتوصي ــوق املالي ــة الس ــعودي وهيئ ــريب الس ــد الع النق

ــن  ــاملة ع ــات ش ــم معلوم ــك بتقدي ــوم البن ــركات. ويق ــة ال ــول حوكم ح

ــة املوجــزة  ــر الســنوي والقوائــم املالي ــه ضمــن التقري كافــة أنشــطته وأعال

املنشــورة يف الصحــف املحليــة، وعــىل موقــع تــداول وموقــع البنــك اإللكروين        

)www.bankalbilad.com( الــذي يحتــوي عــىل معلومــات وأخبــار إضافيــة 

ــل  ــواردة مــن قب ــة لالستفســارات ال ــك أهمي ــويل البن ــك ي ــك. وكذل عــن البن

مســاهميه والــرد عليهــا، وكذلــك يشــجع مســاهمي البنــك لحضــور اجتاعات 

ــك. ــي تناقــش أعــال البن ــة الســنوية الت ــة العمومي الجمعي

المدفوعات النظامية المستحقة
      

)ماليني الرياالت السعودية(

20132012

19.524.3الزكاة الرشعية )1(

4.43.7املؤسسة العامة للتأمينات االجتامعية )2(

ــزكاة الرعيــة – ســوف يقــدم اإلقــرار الزكــوي للعــام املــايل 2013 خــالل  ال

ــايل  ــام امل ــتحقة للع ــزكاة املس ــع ال ــم دف ــام 2014 ويت ــن الع ــع األول م الرب

ــال( مــع  ــال )2012: 24.3 مليــون ري ــغ 19.5 مليــون ري 2014 واملقــدرة مببل

ــرار الزكــوي. اإلق

ــغ 4.4  ــة واملقــدرة مببل ــات االجتاعي املســتحقات للمؤسســة العامــة للتأمين

ــر  ــهر يناي ــالل ش ــا خ ــم دفعه ــال( يت ــون ري ــال )2012: 3.7 ملي ــون ري ملي

.2014

الزكاة
ــل  ــزكاة والدخ ــة ال ــل مصلح ــن قب ــدم م ــوي املق ــط الزك ــك الرب ــى البن تلق

ــات  ــط مطالب ــن الرب ــج ع ــد نت ــن 2006 إىل 2008. وق ــابقة م ــوام الس لأع

اضافيــة للــزكاة مببلــغ 62 مليــون ريــال ســعودي و 60 مليــون ريــال ســعودي 

ــوايل.  ــىل الت ــوام 2006 و2007 و 2008 ع ــعودي لأع ــال س ــون ري و55 ملي

وترجــع هــذه الفروقــات بشــكل أســايس إىل عــدم اضافــة محفظــة التمويــل 

ــاب  ــد احتس ــات عن ــض املرصوف ــوي وبع ــاء الزك ــة للوع ــودات املالي واملوج

ــزكاة. ــك لوعــاء ال البن

قــام البنــك باالعــراض لــدى اللجنــة االبتدائيــة لــدى مصلحــة الــزكاة والدخــل 

عــن جميــع الربــوط املســتلمة للســنوات الســابقة املشــار إليهــا أعــاله. وقــد 

أيــدت اللجنــة االبتدائيــة ربــط مصلحــة الــزكاة والدخــل للعــام 2006 وعليــه 

اســتأنف البنــك لــدى اللجنــة االســتئنافية ضــد هــذا القــرار.

مــن ناحيــة أخــرى، قــام البنــك بعــد اخــذ املشــورة باالعــراض عــىل الربــوط 

التــي أجرتهــا مصلحــة الــزكاة والدخــل. وقــام البنــك مــع قطــاع البنــوك برفــع 

هــذه القضيــة إىل مؤسســة النقــد العــريب الســعودي للوصــول إىل حــل 

مناســب. بنــاء عــىل ذلــك مل يقــم البنــك بتســجيل مطالبــات الــزكاة اإلضافيــة 

املشــار اليهــا أعــاله مــن قبــل مصلحــة الــزكاة والدخــل لأعــوام 2006 و2007 

و2008 يف القوائــم املاليــة املرحليــة املوحــدة املوجــزة.

بلغــت الــزكاة املســتحقة عــىل املســاهمني عــن الســنة املنتهية يف 31 ديســمرب 

2013 مبلــغ وقــدره 19.5 مليــون ريــال ســعودي )2012: 24.3 مليــون ريــال 

ســعودي(، ســيتم دفعهــا مــن قبــل البنــك بالنيابــة عــن املســاهمني وســيتم 

اســتقطاعها مــن أيــة أربــاح موزعــة الحقــاً.

ــم احتســابها  ــد ت ــى 2013 فق ــن 2009 حت ــوام م ــزكاة لأع ــا يخــص ال وفي

ــابقة. ــنوات الس ــة الس ــس طريق بنف

نتيجــة إصــدار أســهم مجانيــة، قــام البنــك باقتطــاع املبلــغ املدفــوع ملصلحــة 

العقوبات المفروضة على البنك و شركاته الــزكاة والدخــل مــن األربــاح املبقــاة للســنوات مــن 2006 ولغايــة 2011.
التابعة من قبل الجهات اإلشرافية

ال توجــد غرامــات ذات أثــر جوهــري فرضــت عــىل البنــك خــالل العــام 2013 

و معظــم مــا فــرض عــىل البنــك هــي جــزاءات ألعــال تشــغيلية و قــد متــت 

. لجتها معا

فيــا يــي بيــان بالغرامــات التــي فرضــت عــىل البنــك مــن الجهــات االرشافية:

 مجموع
الغرامات

 عدد
الغرامات

الجهة االشرافية

1,346,609 7 مؤسسة النقد العريب السعودي

643,000 74 وزارة الشئون البلدية و القروية

توزيع األرباح

تــوزع أربــاح البنــك الســنوية الصافيــة التــي يحددهــا بعــد خصــم كل 

ــة  ــات الالزم ــن االحتياطي ــف األخــرى ، و تكوي ــة و التكالي ــات العام املرصوف

ملواجهــة الديــون املشــكوك فيهــا و خســائر االســتثارات و االلتزامــات 

ــام  ــكام نظ ــق و أح ــا يتف ــا مب ــس اإلدارة رضورته ــرى مجل ــي ي ــة الت الطارئ

مراقبــة البنــوك و توجيهــات مؤسســة النقــد العــريب الســعودي عــىل التــايل:

1.  تحتســب املبالــغ الالزمــة لدفــع الــزكاة املقــررة عــىل املســاهمني، ويقــوم 

البنــك بدفــع هــذه املبالــغ للجهــات املختصــة.

2.  يرحــل مــا ال يقــل عــن )10%( عــرة باملائــة مــن املتبقــي مــن األربــاح 

الصافيــة بعــد خصــم الــزكاة لالحتياطــي النظامــي إىل أن يصبــح االحتياطــي 

املذكــور مســاوياً عــىل األقــل لــرأس املــال املدفــوع.
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ــاح بعــد خصــم االحتياطــي النظامــي و  3.  يخصــص مــن الباقــي مــن األرب

ــوع  ــال املدف ــن رأس امل ــة م ــة باملائ ــن )5%( خمس ــل ع ــغ ال يق ــزكاة مبل ال

للتوزيــع عــىل املســاهمني طبقــاً ملــا يقرحــه مجلــس اإلدارة و تقــرره الجمعية 

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 اقرحــه مجلــس اإلدارة.

ــوات )3,2,1(  ــورة يف القن ــغ املذك ــص املبال ــد تخصي ــي بع 4.  يســتخدم الباق

ــة العامــة. ــس اإلدارة و تقــرره الجمعي ــذي يقرحــه مجل عــىل النحــو ال

-  فيــا يخــص البنــد الثــاين مــن سياســية توزيــع األربــاح فــإن البنــك يقتطــع 

25% مــن األربــاح الصافيــة وترحــل إىل االحتياطــي النظامــي و ذلــك حســب 

مــا تقتضيــه املــادة رقــم 13 مــن نظــام مراقبــة البنــوك يف اململكــة العربيــة 

الســعودية.

-  فيــا يخــص البنــد الثالــث أقــرح مجلــس اإلدارة عــدم توزيــع أيــة أربــاح 

نقديــة عــن العــام 2013.

التصنيف االئتماني
قــام البنــك بالتعاقــد مــع إحــدى رشكات التصنيــف االئتــاين املعتمــدة دوليــاً 

و بالتــايل اتخــذ خطــوات جــادة للحصــول عــىل تصنيــف ائتــاين وال زالــت يف 

مراحــل الدراســة مــع الركــة املصنفــة.

الموارد البشرية
ــون  ــان و خمس ــعائة ومث ــان وتس ــك 2,958) ألف ــني بالبن ــدد العامل ــغ ع بل

( بنهايــة عــام 2013، مقارنــة بـــ 2,540 )ألفــان وخمســائة و  موظفــاً 

أربعــون موظفــاً ( بنهايــة عــام 2012، وبلغــت نســبة الســعودة بنهايــة عــام 

ــة  ــة متخصص ــذ دورات تدريبي ــداد وتنفي ــام بإع ــا ق ــدل 77%. ك 2013 مع

ــة، ودورات  ــد اإلداري ــات واملعاه ــي الجامع ــن خريج ــدد م ــني الج للموظف

تطويريــة لعمــوم موظفيــه. ويــويل البنــك أهميــة قصــوى الختيــار موظفيــه 

مــن ذوي الكفــاءة والخــربة املرصفيــة ويتبــع معايــر احرافيــة وأخالقيــة كــا 

يف قواعــد الســلوك املهنــي للبنــك . وبلــغ عــدد الفــرص التدريبيــة ملوظفــي 

ــة. ــك 1,971 فرصــة تدريبي البن

مكافأة نهاية الخدمة

يتــم اســتحقاق املكافــآت املدفوعــة ملوظفــني البنــك بنهايــة خدمتهــم 

ــات  ــن املطلوب ــه ضم ــم إدراج ــعودي و يت ــل الس ــام العم ــع نظ ــق م لتتواف

للبنك.برنامــج اســهم الموظفيــن املــايل  باملركــز  االخــرى 

ــاس  ــىل أس ــوب ع ــزي محس ــج تحفي ــني برام ــه املؤهل ــك ملوظفي ــدم البن يق

ــعودي  ــريب الس ــد الع ــة النق ــل مؤسس ــن قب ــد م ــج( معتم ــهم )الربام األس

ــارات  ــني خي ــني املؤهل ــك املوظف ــح البن ــج، مين ــذا الربنام ــب رشوط ه مبوج

أســهم بأســعار رشاء محــددة ســلفاً ســيتم اقتطاعهــا مــن مكافآتهــم الســنوية.

ــح  ــخ من ــة يف تاري ــة هــذه الربامــج عــىل أســاس القيمــة العادل ــاس تكلف تق

ــارات. الخي

ــاء  ــا الوف ــم خالله ــي يت ــرة الت ــدى الف ــىل م ــج ع ــة الربام ــات تكلف ــم إثب يت

بــرط الخدمــة والتــي تنتهــي بالتاريــخ الــذي يســتحق فيــه املوظفــني 

املعنيــني خيــار األســهم )تاريــخ االســتحقاق(. تظهــر املصاريــف الراكميــة – 

التــي يتــم احتســابها مبوجــب هــذه الربامــج بتاريــخ إعــداد كل قوائــم ماليــة 

ــتحقاق،  ــرة االس ــه ف ــت إلي ــذي انته ــدى ال ــتحقاق – امل ــخ االس ــى تاري حت

وأفضــل تقديــرات البنــك لعــدد األســهم التــي ســيتم منحهــا يف نهايــة 

املطــاف. ميثــل املبلــغ املجمــل أو املقيــد عــىل قامئــة الدخــل املوحــدة لفــرة 

ــك الفــرة. ــة تل ــة ونهاي ــة يف بداي ــة املثبت مــا، الحركــة يف املصاريــف الراكمي

يقــوم البنــك، بعــد الحصــول عــىل موافقــة مؤسســة النقــد العــريب الســعودي، 

بإبــرام اتفاقيــة مــع طــرف ثالــث محايــد لــراء األســهم املعنيــة وذلــك فقــط 

إلدارة هــذا الربنامــج باإلضافــة ألي منفعــة مســتحقة الحقــة.

املميزات الهامة للربنامج هي كا يي:

2012 2013

12 مايو 
2012

4 سبتمرب 
2013 تاريخ املنح

1 يناير 2015 1 يناير 
2016 تاريخ االستحقاق

426,187 251,300 عدد األسهم املمنوحة بتاريخ املنح

28.20 31.80 سعر السهم بتاريخ املنح )بالريال 
السعودي(

9,013 7,991 قيمة األسهم املمنوحة بتاريخ املنح 
)بآالف الرياالت السعودية (

3 سنوات 3 سنوات فرة االستحقاق

إكال فرة 
الخدمة

إكال فرة 
الخدمة رشط املنح

أسهم أسهم طريقة التسوية

2012 2013 حركة عدد األسهم هي كا يي:

212,020 583,407 يف بداية السنة

426,187 251,300 األسهم املمنوحة خالل السنة

54,800 53,070 اسهم متنازل عنها

- - متت مارستها

583,407 781,637 يف نهاية السنة

تــم منــح هــذه األســهم بــرط أســايس وهــو إكــال فــرة الخدمــة. وال يوجــد 

رشط ســوقي مرتبــط بهــا.
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العقود الهامة
ــربم البنــك خــالل العــام أي عقــود هامــة توجــد فيهــا مصلحــة  ــاه بخصــوص األرصــدة واملعامــالت مــع األطــراف ذات العالقــة مل ي بخــالف املعلومــات أدن

جوهريــة ألي مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة أو الرئيــس التنفيــذي أو املديــر املــايل أو أي شــخص ذو عالقــة بــأي منهــم، وذلــك مــن الحــدود املقــررة مــن مؤسســة 

النقــد العــريب الســعودي.

األرصدة و المعامالت مع األطراف ذات العالقة
يتعامــل البنــك، خــالل دورة أعالــه العاديــة، مــع أطــراف ذات عالقــة. تخضــع تلــك املعامــالت مــع األطــراف ذات العالقــة للحــدود املنصــوص عليهــا يف نظــام 

مراقبــة البنــوك والتعليــات الصــادرة عــن مؤسســة النقــد العــريب الســعودي. إن طبيعــة وأرصــدة تلــك املعامــالت للســنتني املنتهيتــني يف 31 ديســمرب هــي 

كــا يــي:

أ – أرصدة أعضاء مجلس اإلدارة وكبار املساهمني اآلخرين والركات املنتسبة لهم:         بآالف الرياالت السعودية

20132012

1,455,4321,399,819بيع آجل

17,52974,759مشاركة

12,33434,826التعهدات وااللتزامات املحتملة

43,50823,598حسابات جارية

9,320651حساب البالد

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

ب – صناديق البنك اإلستثارية:

ميثل هذا البند أرصدة قامئة مع الصناديق اإلستثارية للبنك كا يف 31 ديسمرب:         بآالف الرياالت السعودية

20132012

13,5297,286ودائع العمالء
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ج – اإليرادات واملصاريف املتعلقة باألطراف ذات العالقة:

فيا يي تحليالً باإليرادات واملصاريف املتعلقة باملعامالت مع األطراف ذات العالقة واملدرجة يف قامئة الدخل املوحدة للسنتني املنتهيتني يف 31 ديسمرب:

20132012

44,11048,936دخل التمويل

148197الدخل من التعهدات و االلتزامات املحتملة

14,75813,082أتعاب إدارة – صناديق البالد اإلستثامرية

5,6754,380إيجارات

5,2663,729مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

52,10141,963رواتب ومكافآت و بدالت أعضاء اإلدارة التنفيذية

يقصــد بأعضــاء اإلدارة التنفيذيــة االشــخاص الذيــن لديهــم الصالحيــة واملســؤولية للقيــام بإعــال التخطيــط والتوجيــه واإلرشاف عــىل أنشــطة البنــك، ســواء 

بشــكل مبــارش أو غــر مبــارش.

مراجعو الحسابات الخارجيون
ــا الخــر ديلويــت ومكتــب  يف اجتــاع الجمعيــة العامــة املنعقــدة بتاريــخ 28 جــادى األول 1434 املوافــق 9 أبريــل 2013، تــم تعيــني الســادة/ مكتــب اب

ــع األول يف 31 مــارس 2014. ــة الرب ــى نهاي ــك حت ــني للبن ــغ كمراجعــي حســابات خارجي أرنســت ويون

مسؤوليات أعضاء مجلس اإلدارة المتعلقة بالقوائم المالية

إن صالحيــات ومســؤوليات أعضــاء مجلــس إدارة البنــك ذات شــّقني: قانــوين وتعاقــدي، ويحكمهــا نظــام الــركات، والنظــام األســايس للبنــك والئحــة حوكمــة 

الــركات. وباإلضافــة إىل مــا ســبق، فــإن نظــام مراقبــة البنــوك يحــدد بشــكل مبــارش عالقــة أعضــاء مجلــس اإلدارة بالبنــك، وطريقــة ســلوكهم، ومســؤوليتهم 

تجــاه التــزام البنــك مبتطلبــات النظــام أو مخالفتــه. وإن مجلــس إدارة البنــك يؤكــد للمســاهمني واألطــراف ذات العالقــة مــا يــي:

- أنه تم إعداد سجالت الحسابات بالشكل الصحيح.

- أن نظام الرقابة الداخلية أعد عىل أسس سليمة و تم تنفيذه بفعالية.

- أنه ال يوجد شك يذكر بشأن قدرة البنك عىل مواصلة نشاطه.

- قدم مراجعو حسابات البنك تقرير مراجعة غر متحفظ حول القوائم املالية املوحدة للبنك عن العام املايل الحايل.

ويف الختــام يتــرف مجلــس اإلدارة برفــع أســمى آيــات الشــكر والتقديــر ملقــام خــادم الحرمــني الريفــني امللــك عبداللــه بــن عبدالعزيــز – حفظــه اللــه – وإىل 

صاحــب الســمو امللــي األمــر ســلان بــن عبدالعزيــز ويل العهــد نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء ووزيــر الدفــاع – 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.

ــك عــىل  ــة. كــا يشــكر موظفــي البن ــه عــىل دعمهــم وثقتهــم الغالي ــك وعمالئ ــة مســاهمي البن ــره لكاف ــس أن يعــرب عــن شــكره وتقدي كــا يــر املجل

ــه املنشــودة. ــك وأهداف ــراض البن ــق أغ ــر وتحســني األداء وتحقي ــن أجــل تطوي ــص م ــب واملخل جهدهــم الدائ

والله ويل التوفيق،،



القوائم المالية الموحدة
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القوائم المالية الموحدة

20132012

بآالف الرياالت السعوديةبآالف الرياالت السعوديةإيضاحات

املوجودات

44,186,9982,932,369نقد وأرصدة لدى مؤسسة النقد العريب السعودي

56,155,4976,575,466أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى، صايف

61,667,0691,537,260استثارات، صايف                       

723,415,42318,255,676متويل، صايف

8762,204336,225ممتلكات ومعدات، صايف

9136,117140,505موجودات أخرى 

36,323,30829,777,501إجاميل املوجودات

املطلوبات وحقوق املساهمن
املطلوبات

10975,616570,830أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى

1129,107,71823,741,624ودائع العمالء

121,139,0851,094,231مطلوبات أخرى

31,222,41925,406,685إجاميل املطلوبات

حقوق املساهمن

3,000,000 4,000,000 13 رأس املال

370,104 552,396 14إحتياطي نظامي                                      

15,066 43,338 6 )أ( و 16إحتياطيات أخرى                                

1,022,811 547,535 أرباح مبقاة

)37,165( )42,380(38برنامج أسهم املوظفني

5,100,8894,370,816إجاميل حقوق املساهمن

36,323,30829,777,501إجاميل املطلوبات وحقوق املساهمن

تعترب اإليضاحات املرفقة من رقم 1 إىل رقم 42 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املوحدة.

قائمة المركز 
المالي الموحدة

كما في 31 ديسمبر 
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القوائم المالية الموحدة

20132012

بآالف الرياالت السعوديـــةبآالف الرياالت السعوديـــةإيضاحات

الدخل

18974,650860,553الدخل من املوجودات اإلستثارية والتمويلية

)21,039()28,028(19العائد عىل الودائع واملطلوبات املالية 

946,622839,514صايف الدخل من املوجودات االستثامرية والتمويلية 

20665,715645,300دخل وأتعاب العموالت، صايف                  

245,364234,004مكاسب تحويل عمالت أجنبية، صايف

2113,52211,717توزيعات األرباح

2221,9045,225مكاسب استثارات مقتناة لغر أغراض املتاجرة، صايف

2324,1011,620دخل العمليات األخرى 

1,917,2281,737,380إجاميل دخل العمليات

املصاريف

517,357 582,247 24رواتب ومزايا املوظفني

133,983 176,860 إيجارات ومصاريف مباين

88,020 88,524 8استهالك واطفاء

154,163 170,482 مصاريف عمومية وإدارية أخرى

275,220 175,287 7)أ(مخصص انخفاض التمويل، صايف

- )5,340(5)ب(عكس مخصص انخفاض املوجودات املالية األخرى، صايف

1,188,0601,168,743إجاميل مصاريف العمليات             

729,168568,637صايف دخل العمليات للسنة

373,167-25مكاسب غر تشغيلية

729,168941,804صايف دخل السنة

261.822.35ربح السهم األسايس واملخفض )بالريال السعودي(

تعترب اإليضاحات املرفقة من رقم 1 إىل رقم 42 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املوحدة.

قائمة الدخل الموحدة
للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر
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القوائم المالية الموحدة

20132012

بآالف الرياالت السعوديـــةبآالف الرياالت السعوديـــةإيضاح

729,168941,804صايف دخل السنة

بنود الدخل الشامل اآلخرى:
بنود ميكن اعادة تدويرها إىل قامئة الدخل املوحدة يف املستقبل

6)أ(       - موجودات مالية متاحة للبيع

50,17614,055                   صايف التغر يف القيمة العادلة

)5,225()21,904(              صايف التحويالت إىل قامئة الدخل املوحدة

757,440950,634إجاميل الدخل الشامل للسنة

تعترب اإليضاحات املرفقة من رقم 1 إىل رقم 42 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املوحدة.

قائمة الدخل 
الشامل الموحدة 

للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 
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القوائم المالية الموحدة

2013

اإلجمالـــي
برنامج 
أسهم 

الموظفين
أرباح مبقاة إحتياطيات 

أخرى
احتياطي 

نظـامي رأس المــال إيضاح بآالف الرياالت السعودية

4,370,816 )37,165( 1,022,811 15,066 370,104 3,000,000 الرصيد يف بداية السنة

- - - - - -  التغرات يف حقوق املساهمني للسنة

50,176 - - 50,176 - -  صايف التغر يف القيمة العادلة

)21,904( - - )21,904( - - صايف التحويالت إىل قامئة الدخل املوحدة

28,272 - - 28,272 - - صايف الدخل املدرج مبارشة يف حقوق املساهمني

729,168 - 729,168 - - - صايف دخل السنة

757,440 - 729,168 28,272 - - إجاميل الدخل الشامل للسنة 

)5,215( )5,215( - - - - 38 احتياطي برنامج اسهم املوظفني

- - )1,000,000( - - 1,000,000 15 إصدار أسهم مجانية

)22,152( - )22,152( - - - تسويات زكوية

- - )182,292( - 182,292 - 14 املحول إىل االحتياطي النظامي

5,100,889 )42,380( 547,535 43,338 552,396 4,000,000 الرصيد يف نهاية السنة

2012

اإلجمالـــي برنامج أسهم 
الموظفين أرباح مبقاة إحتياطيات أخرى احتياطي 

نظـامي رأس المــال إيضاح بآالف الرياالت السعودية

3,416,250 )41,097( 316,458 6,236 134,653 الرصيد يف بداية السنة 3,000,000

 التغرات يف حقوق املساهمني للسنة

14,055 - - 14,055 - -   صايف التغر يف القيمة العادلة

)5,225( - - )5,225( - - صايف التحويالت إىل قامئة الدخل املوحدة

8,830 - - 8,830 - -
 صايف الدخل املدرج مبارشة يف حقوق

املساهمني

941,804 - 941,804 - - - صايف دخل السنة

950,634 - 941,804 8,830 - - إجايل الدخل الشامل للسنة

3,932 3,932 - - - - 38 احتياطي برنامج اسهم املوظفني

- - )235,451( - 235,451 - 14 املحول إىل االحتياطي النظامي

4,370,816 )37,165( 1,022,811 15,066 370,104  3,000,000 الرصيد يف نهاية السنة

تعترب اإليضاحات املرفقة من رقم 1 إىل رقم 42 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املوحدة.

قائمة التغيرات في 
حقوق المساهمين 

الموحدة
للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 
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القوائم المالية الموحدة

20132012

بآالف الرياالت السعوديـــةبآالف الرياالت السعوديـــةإيضاح

األنشطة التشغيلية:

729,168941,804صايف دخل السنة

التعديالت لتسوية صايف الدخل إىل صايف النقدية الناتجة من )املستخدمة يف( األنشطة 
التشغيلية :

)5,225( )21,904(مكاسب إستثارات لغر أغراض املتاجرة، صايف

)1,356( )4,452(مكاسب بيع ممتلكات و معدات، صايف

88,020 88,524 استهالك و اطفاء

275,220 175,287 مخصص انخفاض التمويل، صايف

- )5,340(عكس مخصص انخفاض املوجودات املالية األخرى، صايف

)373,167(-مكاسب غر تشغيلية

7,0753,932برنامج اسهم املوظفني

968,358929,228الربح من العمليات قبل التغري يف املوجودات واملطلوبات التشغيلية

صايف )الزيادة( / النقص يف املوجودات التشغيلية :

)363,461()232,448(وديعة نظامية لدى مؤسسة النقد العريب السعودي

)786,469(1,056,496أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى تستحق بعد تسعني يوما من تاريخ االقتناء 

)500,168(48,380اإلستثارات

)4,248,108()5,335,034(متويل

)41,919()17,764(موجودات أخرى

صايف الزيادة / )النقص( يف املطلوبات التشغيلية :

404,786148,993أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى

5,366,094703,690ودائع العمالء

44,854243,083مطلوبات أخرى

)3,915,131(2,303,722صايف التدفقات النقدية الناتجة من )املستخدمة يف( األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثامرية:

)264,751()468,774(رشاء إستثارات لغر أغراض املتاجرة

340,761193,172املحصل من بيع إستثارات مقتناة لغر أغراض املتاجرة

)96,446( )523,015(رشاء ممتلكات ومعدات

1,993 12,964 املحصل من بيع ممتلكات ومعدات 

150,000-املحصل من بيع قطعة أرض

)16,032()638,064(صايف التدفقات النقدية املستخدمة يف األنشطة االستثامرية

قائمة التدفقات 
النقدية الموحدة

للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر

تعترب اإليضاحات املرفقة من رقم 1 إىل رقم 42 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املوحدة.
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القوائم المالية الموحدة

20132012

بآالف الرياالت السعوديـــةبآالف الرياالت السعوديـــةإيضاح

األنشطة التمويلية

- )12,290(رشاء أسهم برنامج أسهم املوظفني 

- )12,290(صايف التدفقات النقدية )املستخدمة يف(  الناتجة من األنشطة التمويلية 

)3,931,163(1,653,368الزيادة )النقص( يف النقدية وما يف حكمها

5,076,6619,007,824النقدية وما يف حكمها يف بداية السنة 

276,730,0295,076,661النقدية وما يف حكمها يف نهاية السنة 

987,493586,299الدخل املحصل من املوجودات اإلستثارية و التمويلية

36,83713,977العائد املدفوع عىل الودائع واملطلوبات املالية

معلومات إضافية غري نقدية:

28,2728,830صايف التغر يف احتياطي القيمة العادلة و صايف التحويالت إىل قامئة الدخل املوحدة 

503,042 -   متويل مقدم لبيع قطعة أرض

- 1,000,000 إصدار أسهم مجانية

- 22,152 تسويات زكوية

تعترب اإليضاحات املرفقة من رقم 1 إىل رقم 42 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املوحدة.

قائمة التدفقات 
النقدية الموحدة

للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر
) تابع (
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

عـام– 1

التأسيس والعملأ . 

تأســس بنــك البــالد )»البنــك«( كركــة مســاهمة ســعودية يف اململكــة 

العربيــة الســعودية، وتــم الرخيــص بانشــائه مبوجــب املرســوم امللــي رقــم 

ــرار  ــاً لق ــرب 2004(، وفق ــق 4 نوفم ــان 1425 )املواف ــخ 21 رمض م/48 وتاري

مجلــس الــوزراء رقــم )258( وتاريــخ 18 رمضــان 1425 )املوافــق 1 نوفمــرب 

 .)2004

يعمــل البنــك مبوجــب الســجل التجــاري رقــم )1010208295(  بتاريــخ 10  

ربيــع األول 1426 )املوافــق 19 ابريــل 2005( وعنــوان املركــز الرئيــي للبنــك 

هو كا يي:

بنك البالد
ص. ب  140

الرياض 11411
المملكة العربية السعودية

ــه التابعــة  ــك و رشكات ــة للبن ــم املالي ــة املوحــدة القوائ ــم املالي تشــمل القوائ

وهــي رشكــة البــالد لالســتثار ورشكــة البــالد العقاريــة و يشــار إليهــم 

مجتمعــني بـــ »املجموعــة«.  الــركات التابعــة مملوكــة بنســبة  100% للبنك 

وتأسستا يف اململكة العربية السعودية.

تتمثــل أغــراض املجموعــة يف مزاولــة جميــع األعــال املرصفيــة والتمويليــة 

واإلســتثارية مــن خــالل منتجــات وأدوات متنوعــة متوافقــة مــع الريعــة 

ــة البنــوك. ويقــوم  اإلســالمية والنظــام األســايس للبنــك واحــكام نظــام مراقب

البنــك بتقديـــم هــذه الخدمـــات من خــالل 102 فــرع بنــي )2012: 88 فرع 

بنــي(  و 151 مركــز رصافــة  و حــواالت )2012: 144 مركــز رصافة  وحواالت( 

يف اململكة العربية السعودية. 

الهيئة الشرعيةب . 

ــع  ــق جمي ــان تواف ــة«( لض ــة الرعي ــة )»الهيئ ــة رشعي ــك هيئ ــأ البن أنش

أعال البنك مع أحكام أعتادها و توجيهاتها.

 أسس اإلعداد– 2

بيان اإللتزامأ . 

تعــد القوائــم املاليــة املوحــدة  وفقــاً ملعايــر املحاســبة للمؤسســات املاليــة 

الصــادرة عــن مؤسســة النقــد العــريب الســعودي واملعايــر الدوليــة الخاصــة 

ــع  ــاىش م ــة املوحــدة لتت ــه املالي ــك قوامئ ــد البن ــا يع ــة. ك ــر املالي بالتقاري

متطلبــات نظــام مراقبــة البنــوك ونظــام الــركات يف اململكــة العربيــة 

السعودية.

أسس القياس ب . 

ــتثناء  ــة بإس ــة التاريخي ــدأ التكلف ــاً ملب ــدة وفق ــة املوح ــم املالي ــد القوائ تع

القيــاس بالقيمــة العادلــة للموجــودات واملطلوبــات املاليــة املدرجــة  بالقيمة 

العادلة من خالل قامئة الدخل و املوجودات املالية املتاحة للبيع.

العملة الوظيفية وعملة العرضج . 

يتــم عــرض هــذه القوائــم املاليــة املوحــدة بالريــال الســعودي، والــذي يعتــرب 

ــة  ــة املعروض ــات املالي ــب البيان ــم تقري ــة. يت ــية للمجموع ــة الرئيس العمل

ألقرب ألف، مامل يذكر خالف ذلك. 

األحكام والتقديرات المحاسبية د . 

ــة الخاصــة  ــة املوحــدة وفقــاً للمعايــر الدولي إن إعــداد هــذه القوائــم املالي

واالفراضــات  التقديــرات  بعــض  اســتخدام  يتطلــب  املاليــة  بالتقاريــر 

املحاســبية الهامــة والتــى ميكــن أن تؤثــر عــىل مبالــغ املوجــودات واملطلوبات 

املســجلة. كــا ويتطلــب ذلــك أن تقــوم اإلدارة باســتخدام تقديراتهــا حــول 

عمليــة تطبيــق السياســات املحاســبية للبنــك. يتــم تقويــم هــذه التقديــرات 

واالفراضــات واألحــكام بصــورة مســتمرة، ويتــم احتســابها إســتناداً إىل 

ــىل  ــول ع ــك الحص ــا يف ذل ــرى، مب ــل االخ ــض العوام ــابقة وبع ــربات الس الخ

استشــارت مهنيــة وتوقعــات لالحــداث املســتقبلية والتــي يعتقد انهــا معقولة 

وفقــا للظــروف. تتكــون البنــود الهامــة التــي تســتخدم فيهــا اإلدارة التقديرات 

واالفراضات أو تلك التي متارس فيها االحكام ما يي:

انخفاض لخسائر موجودات التمويل. 1

يقــوم البنــك مبراجعــة محفظــة التمويــل بهــدف التأكــد مــن وجــود انخفــاض 

خــاص و جاعــي بشــكل دوري. وحتــى يتمكــن البنــك مــن تحديــد مــا إذا 

يســتخدم  البنــك  فــإن  ال،  أم  االنخفــاض  تســجيل خســائر  ينبغــي  كان 

ــرة  ــات جدي ــة بيان ــك أي ــرات واألحــكام للتأكــد  فيــا إذا كانــت هنال التقدي

باملالحظــة تــدل عــىل وجــود انخفــاض ميكــن قياســه يف التدفقــات النقديــة 

التقديريــة املســتقبلية. وقــد يشــتمل الدليــل عــىل بيانــات جديــرة باملالحظــة 
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ــن  ــة م ــل مجموع ــن قب ــر عكــي يف وضــع الســداد م تشــر إىل وجــود تغ

املقرضني. 

تقــوم اإلدارة باســتخدام التقديــرات املبنيــة عــىل الخــربة مــن واقــع الخســائر 

الســابقة للتمويــل الــذي يتســم مبخاطــر ائتانيــة والدليــل املوضوعــي عــىل 

انخفــاض ماثــل ملــا هــو موجــود يف املحفظــة عنــد تقديــر تدفقاتهــا النقدية. 

ــت  ــغ وتوقي ــم مبال ــة واالفراضــات املســتخدمة لتقيي ــة املنهجي ــم مراجع تت

التدفقــات النقديــة املســتقبلية بشــكل منتظــم لتقليــص أيــة اختالفــات بــني 

الخسائر املقدرة والفعلية.

القيمة العادلة لألدوات املالية. 2

تقــوم املجموعــة بقيــاس األدوات املاليــة بالقيمــة العادلــة بتاريــخ كل قامئــة 

ــة  ــأدوات املالي ــة ل ــة العادل ــن القيم ــاح ع ــم االفص ــا ت ــايل، و ك ــز م مرك

املقتناه بالتكلفة املطفأة يف االيضاح 3 ) ز(.

القيمــة العادلــة هــي الســعر الــذي ســيتم إســتالمه عنــد بيــع موجــودات أو 

ــني  ــم ب ــة تت ــة نظامي ــات مبوجــب معامل ــل مطلوب ــم دفعــه لتحوي ــذي يت ال

متعامــي الســوق يف تاريــخ القيــاس. إن قيــاس القيمــة العادلــة مبنــي عــىل 

افراض أن معامله بيع املوجودات أو تحويل مطلوبات قد متت إما:  

يف السوق الرئيسية للموجودات أواملطلوبات، أو  

يف حال عدم وجود سوق رئيسية يف اكر االسواق فائدة للموجودات   

واملطلوبات.

ــل للوصــول  ــدة يجــب ان يكــون قاب ــر االســواق فائ ــي أو اك الســوق الرئي

اليه من قبل املجموعة.

تقــاس القيمــة العادلــة للموجــودات أو املطلوبــات بافــراض ان املتعاملــني يف 

الســوق يســتفيدون عنــد تســعر املوجــودات أواملطلوبــات وبانهــم يســعون 

لتحقيق أفضل منفعة اقتصادية لهم.

ــر  ــي تتوف ــا للظــروف والت تســتخدم املجموعــة  طــرق تســعر مناســبة وفق

ــتخدام  ــادة اس ــك بزي ــة، وذل ــة العادل ــاس القيم ــة لقي ــات قابل ــأنها بيان بش

املدخالت القابلة للمالحظة وتقليل املدخالت غر قابلة للمالحظة.

ــة أو  ــة العادل ــاس بالقيم ــي تق ــات الت ــع املوجــودات واملطلوب ــف جمي تصن

أفصحــت بالقوائــم املاليــة ضمــن التسلســل الهرمــي ادنــاه للقيمــة العادلــة : 

بناء عىل مستوى اإلدخال االدىن الهام لقياس القيمة العادلة ككل :

املستوى األول: األسعار املتداولة يف االسواق املالية النشطة لنفس  −

املوجودات واملطلوبات )بدون تعديل(.

املستوى الثاين: طرق تقويم تعترب مدخالت املستوى االدىن – الهامة  −

لقياس القيمة العادلة - لها قابلة للمالحظة بصورة مبارش أوغر مبارش.

املستوى الثالث: طرق تقويم تعترب مدخالت املستوى االدىن – الهامة  −

لقياس القيمة العادلة – لها غر قابلة للمالحظة. 

تصنيف االستثامرات املقتناة حتى تاريخ االستحقاق. 3

ــودات  ــف املوج ــم )39( يف تصني ــدويل رق ــبة ال ــار املحاس ــك معي ــع البن يتب

املاليــة غــر املشــتقة ذات الدفعــات الثابتــة أو القابلــة للتحديــد و التــي لهــا 

تاريــخ اســتحقاق محــدد كموجــودات ماليــة مقتنــاة حتــى تاريخ االســتحقاق. 

ولهــذا الغــرض، يقــوم البنــك بتقييــم نيتــه ومقدرتــه عــىل االحتفــاظ بهــذه 

االستثارات حتى تاريخ االستحقاق.

اإلنخفاض يف اإلستثامرات املتاحة  للبيع . 4

يقــوم البنــك بتقديــر االنخفــاض يف إســتثارات األســهم املتاحــة للبيــع. 

ويتضمــن هــذا تحديــد اإلنخفــاض الجوهــري أو الدائــم يف القيمــة العادلــة 

ــل  ــن عوام ــن ضم ــم ، م ــك يقي ــث أن البن ــا. حي ــتثارات دون تكلفته لالس

ــا  ــاض عندم ــدد اإلنخف ــهم.  يح ــعار االس ــي يف أس ــب الطبيع ــرى ، التقل أخ

يكــون هنــاك دليــالً للراجــع امللحــوظ يف املــالءة االئتانيــة للركــة املســتثمر 

فيهــا أو يف أداء قطــاع األعــال ذو العالقــة أو يف تغــرات يف التقنيــة أو 

التدفقات النقدية التشغيلية والتمويلية. 

تحديد السيطرة عىل الرشكات املسثمر فيها. 5

تخضــع مــورشات الســيطرة املذكــورة باالضــاح رقــم 3)ب( ألحــكام اإلدارة و 

ــة يف أدوات  ــة املجموع ــىل حص ــام ع ــر ه ــا تأث ــون له ــن ان يك ــي ميك الت

التسنيد و الصناديق االستثارية.

صناديق اإلستثامر 

ــتثار. إن  ــق اإلس ــن صنادي ــد م ــدوق للعدي ــر صن ــة كمدي ــل املجموع تعم

التأكــد فيــا اذا كانــت املجموعــة متــارس ســيطرة عــىل صنــدوق اســتثاري 

يتــم عــادة بالركيــز عــىل تقييــم إجــايل املصالــح االقتصاديــة للمجموعــة يف 

الصنــدوق )و التــي تتكــون مــن أي عمولــة مســجلة و أتعــاب إدارة متوقعــة( 

ــإن  ــك ، ف ــة لذل ــدوق. و نتيج ــر الصن ــة مدي ــتثمرين يف إقال ــوق املس و حق

املجموعــة تعمــل كوكيــل للمســتثمرين يف جميــع الحــاالت وبالتــايل مل يتــم 

توحيد هذه الصناديق.

ملخص ألهم السياسات المحاسبية – 3

ــم  ــداد القوائ ــة يف إع ــبية املتبع ــات املحاس ــم السياس ــا بأه ــي بيان ــا ي في

املالية املوحدة.

باســتثناء التغــر يف السياســات املحاســبية املبنيــة تفاصيلهــا يف االيضــاح 3 )أ(، 

تتــاىش السياســات املحاســبية املســتخدمة يف إعــداد القوائــم املاليــة املوحدة 

مع تلك املستخدمة يف العام املايض.
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التغيرات في السياسات المحاسبية أ . 

تتــاىش السياســات املحاســبية املســتخدمة يف إعــداد القوائــم املاليــة املوحدة 

مــع تلــك املتبعــة يف العــام الســابق فيــا عــدا مــا يتعلــق باملعايــر الجديــدة 

والتعديــالت عــىل املعايــر الحاليــة املوضحــة ادنــاه والتــي تــم تطبيقهــا مــن 

قبل البنك:

املعايري الجديدة. 1

املعيــار الــدويل الخــاص بالتقاريــر املاليــة 10 - القوائــم املاليــة املوحــدة: حــل 

هــذا املعيــار محــل املتطلبــات املدرجــة ســابقا مبعيــار املحاســبة الــدويل رقــم  

ــن  ــادر ع ــم )12( الص ــرأي رق ــدة وال ــتقلة واملوح ــة املس ــم املالي 27 - القوائ

ــد املنشــأت ذات األغــراض الخاصــة.  ــر الدامئــة – توحي ــة تفســر املعاي لجن

يقــدم املعيــار طريقــة واحــدة للتوحيــد لــكل املنشــأت عىل أســاس الســيطرة، 

ــت املنشــأة  ــا ) ســواء كان ــة املســتثمر فيه بغــض النظــر عــن طبيعــة الرك

ــت للمســتثمرين أو مــن خــالل  ــا مــن خــالل حقــوق التصوي مســيطر عليه

ترتيبــات تعاقديــة أخــرى كــا هــو الحــال يف املنشــأت ذات األغــراض 

الخاصة(.

ــص يف  ــن الحص ــاح ع ــة 12 - االفص ــر املالي ــاص بالتقاري ــدويل الخ ــار ال املعي

املنشــآت األخــرى: يتطلــب املعيــار اإلفصــاح الشــامل عــن املعلومــات التــي 

ــة،  ــر املرتبط ــة واملخاط ــم طبيع ــن تقيي ــة م ــم املالي ــتخدم القوائ ــن مس متك

ــار تلــك الحصــص عــىل مركزهــا املــايل،  بالحصــص يف املنشــآت األخــرى ، وآث

األداء املايل والتدفقات النقدية .

املعيــار الــدويل الخــاص بالتقاريــر املاليــة رقــم 13 - قيــاس القيمــة العادلــة: 

حــل هــذا املعيــار محــل االرشــادات املتعلقــة بقيــاس القيمــة العادلــة 

ــة  ــة الحالي ــر املالي ــة بالتقاري ــة الخاص ــر الدولي ــا يف املعاي ــوص عليه املنص

لتكــون يف معيــار واحــد. قــام هــذا املعيــار بتعريــف القيمــة العادلــة، وقــدم 

ــن  ــاح ع ــب االفص ــة وتطل ــة العادل ــد القيم ــة تحدي ــأن كيفي ــادات بش إرش

طــرق قيــاس القيمــة العادلــة. إن هــذا املعيــار مل يغــر املتطلبــات املتعلقــة 

بالبنود الواجب قياسها أو االفصاح عنها بالقيمة العادلة.

التعديالت عىل املعايري الحالية. 2

التعديالت عىل معيار املحاسبة الدويل رقم 1 – عرض القوائم املالية:− 

يعدل هذا املعيار من طريقة عرض بنود الدخل الشامل األخرى.

التعديالت عىل املعيار الدويل الخاص بالتقارير املالية رقم 7 – األدوات − 

املالية - اإلفصاح 

تــم تعديــل متطلبــات االفصــاح املنصــوص عليهــا يف املعيــار الــدويل الخــاص 

بالتقاريــر املاليــة رقــم )7( حيــث يطلــب تقديــم املعلومــات املتعلقــة بكافــة 

األدوات املاليــة املثبتــة التــي متــت مقاصتهــا طبقــاً للفقــرة )42( مــن معيــار 

املحاســبة الــدويل رقــم )32( كــا يتطلــب االفصــاح عــن املعلومــات املتعلقــة 

بــاألدوات املاليــة املثبتــة مبوجــب ترتيبــات وإتفاقيــات مقاصــة رئيســية حتــى 

لــو مل ينــص عليهــا يف معيــار املحاســبة الــدويل رقــم )32(.

معيار املحاسبة الدويل رقم 19 – مزايا املوظفن – التعديالت:− 

لقــد اســتبعدت التعديــالت عــىل معيــار املحاســبة الــدويل رقــم )19( خيــار 

ــة(.  ــراءات االنتقالي ــة )أي اإلج ــائر االكتوراي ــاح والخس ــات األرب ــل إثب تأجي

ــة  ــا يف قامئ ــددة املزاي ــج املح ــة الربام ــرات يف قيم ــة التغ ــات كاف ــيتم إثب س

ــود الدخــل الشــامل األخــرى. الدخــل املوحــدة وبن

معيار املحاسبة الدويل رقم 27 – القوائم املالية املستقلة ) لعام 2011(: − 

يتعامــل هــذا املعيــار اآلن مــع املتطلبــات املتعلقــة بالقوائــم املاليــة املســتقلة 

املنصــوص عليهــا يف معيــار املحاســبة الــدويل رقــم 27– القوائــم املاليــة 

ــة املوحــدة يف  ــم املالي ــات القوائ ــم اآلن إدراج متطلب املوحــدة واملســتقلة. ت

املعيــار الــدويل الخــاص بالتقاريــر املاليــة رقــم 10 – القوائــم املاليــة املوحــدة.

ــنوية  ــينات الس ــر التحس ــة بن ــبة الدولي ــر املحاس ــس معاي ــام مجل ــد ق لق

عــىل املعايــر الدوليــة الخاصــة بالتقاريــر املاليــة لأعــوام 2009 حتــى 2011. 

دورة التحســينات تشــتمل عــىل التعديــالت عــىل املعايــر التاليــة والتعديــالت 

عىل املعاير األخرى :

املعيــار الــدويل الخــاص بالتقاريــر املاليــة رقــم 1 – إتبــاع املعايــر الدوليــة   

الخاصــة بالتقاريــر املاليــة ألول مــرة – التطبيــق املتكــرر للمعيــار الــدويل 

الخــاص بالتقاريــر املاليــة رقــم )1( وإســتبعاد تكاليــف التمويــل.

ــات    ــم املاليــة – بيان ــرض القوائ ــم 1 – ع ــدويل رق ــبة ال ــار املحاس معي

ــدة  ــرض األرص ــات لع ــن املتطلب ــد األدىن م ــن الح ــادة ع ــة بالزي املقارن

االفتتاحيــة لبنــود قامئــة املركــز املــايل واإليضاحــات ذات العالقــة.

معيار املحاسبة الدويل رقم 16 – املمتلكات واآلالت واملعدات: تصنيف   

معدات الخدمة.

معيار املحاسبة الدويل رقم 34 – التقارير املالية املرحلية – موجودات   

ومطلوبات القطاعات.

ــد  ــايل املوح ــز امل ــىل املرك ــر ع ــالت أي أث ــذه التعدي ــاع ه ــن إتب ــج ع مل ينت

للمجموعة أو أدائها املايل.

أسس إعداد القوائم المالية الموحدةب . 

تشــمل القوائــم املاليــة املوحــدة القوائــم املاليــة للبنــك والــركات التابعــة. 

ويتــم إعــداد القوائــم املاليــة للــركات التابعــة لنفــس الســنة املاليــة للبنــك 

بإستخدام سياسات محاسبية ماثلة.

ــيطر  ــة. تس ــيطرعليها املجموع ــي تس ــآت الت ــي املنش ــة ه ــركات التابع ال

املجموعــة عــىل منشــأة مــا عندمــا تتعــرض بشــأنها ولديهــا حقــوق يف 

الحصــول عــىل عوائــد مختلفــة مــن عالقتهــا بالركــة املســتثمرة فيهــا ولديهــا 

ــىل  ــلطاتها ع ــة س ــالل مارس ــن خ ــدات م ــىل العائ ــر ع ــىل التأث ــدرة ع املق
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الركــة املســتثمرة فيهــا.  تــدرج القوائــم املاليــة للــركات التابعــة يف القوائــم 

املاليــة املوحــدة  اعتبــارا مــن تاريــخ انتقــال الســيطرة عــىل تلــك الــركات 

ويتم الوقف عن التوحيد اعتبارا من تاريخ التخي من هذه السيطرة.

ميتلــك البنــك كامــل الحصــص يف رشكــه البــالد لالســتثار ورشكــه البــالد 

العقارية.

ــل أو  ــة ، وأي دخ ــني رشكات املجموع ــة ب ــدة املتداخل ــتبعاد األرص ــم اس يت

مــرصوف ينشــأ مــن املعامــالت املتداخلــة عنــد إعــداد القوائــم املاليــة 

ــم  ــي يت ــم حــذف الخســائر غــر املحققــة بنفــس الطريقــة الت املوحــدة. يت

فيهــا اســتبعاد األربــاح الغــر املحققــة إىل الحــد الــذي ال يكــون فيــه دليــل 

عىل االنخفاض يف القيمة.                

المحاسبة في تاريخ التداول ج . 

ــة  ــة املتعلق ــات االعتيادي ــة العملي ــات كاف ــن  إثب ــف ع ــات و التوق ــم إثب يت

بــراء وبيــع املوجــودات املاليــة بتاريــخ التــداول، أي التاريــخ الــذي يلتــزم 

فيــه البنــك بــراء أو بيــع املوجــودات. تتطلــب العمليــات االعتياديــة 

املتعلقــة بــراء وبيــع املوجــودات املاليــة أن يتــم تســليم تلــك املوجــودات 

خالل فرة زمنية تنص عليها األنظمة أو العرف السائد يف السوق.

ــا  ــا فيه ــرى )مب ــة االخ ــات املالي ــودات و املطلوب ــع املوج ــات جمي ــم إثب يت

املوجــودات و املطلوبــات املثبتــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل قامئــة الدخــل 

ــاً يف  ــك طرف ــه البن ــح في ــذي يصب ــخ ال ــداول، أي التاري ــخ الت املوحــدة( بتاري

األحكام التعاقدية لأداة.

العمالت األجنبيةد . 

تحــول املعامــالت التــي تتــم بالعمــالت األجنبيــة إىل الريــال الســعودي 

بأســعار التحويــل الســائدة بتاريــخ إجــراء تلــك املعامــالت. كا تحــول أرصدة 

ــة  ــة يف نهاي ــالت األجنبي ــجلة بالعم ــة املس ــات النقدي ــودات واملطلوب املوج

الســنة إىل الريــال الســعودي بأســعار التحويــل الســائدة بتاريــخ اعــداد 

القوائم املالية املوحدة. 

تقيــد املكاســب و الخســائر املحققــة وغــر املحققــة عــن عمليــات التحويــل 

عىل قامئة الدخل املوحدة.

  مقاصة األدوات المالية   . 

تتــم مقاصــة املوجــودات واملطلوبــات املاليــة ويــدرج الصــايف يف قامئــة املركــز 

املــايل املوحــدة عنــد وجــود حــق نظامــي ملــزم وعندمــا يكــون لــدى 

املجموعــة نيــة لتســوية املوجــودات مــع املطلوبــات عــىل أســاس الصــايف، أو 

بيع املوجودات وتسديد املطلوبات يف آن واحد.

ال يتــم اجــراء مقاصــة اإليــرادات واملرصوفــات يف قامئــة الدخــل املوحــدة مــامل 

يطلــب أو يســمح بــه أي معيــار محاســبي  أو التفســرات وكــا هــو مبــني يف 

السياسات املحاسبية للبنك.

األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية االخرىو . 

ــة  ــة االخــرى بالقيم ــوك و املؤسســات املالي ــدى البن ــاس األرصــدة ل ــم قي يت

العادلة مبدئيا وبعد ذلك تقاس بالتكلفة املطفأة.

االستثماراتز . 

 يقوم البنك بتصنيف االستثارات كا يي:

بعــد اإلثبــات االويل لهــا ، ال يســمح عــادة بالتحويــل الالحــق بــني مختلــف 

فئــات االســتثار والتمويــل، وتحــدد قيمــة كل فئــة مــن االســتثارات بنهايــة 

الفرة املالية الالحقة عىل األساس املوضح يف الفقرات التالية:  

اإلستثامرات املتاحة للبيع

االستثارات املتاحة للبيع هي أدوات مالية غر مشتقة تم تخصيصها 

كاستثارات متاحة للبيع ، أو مل تصنف كـ )أ( متويل )ب( استثارات مقتناه 

حتى تاريخ االستحقاق )ج( موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من 

خالل قامئة الدخل.

يتــم إثبــات االســتثارات املتاحــة للبيــع مبدئيــا بقيمتهــا العادلــة باإلضافــة 

ــة  ــها بالقيم ــم قياس ــم يت ــن ث ــتثارات وم ــك االس ــاء لتل ــف اإلقتن إىل تكالي

العادلة. 

ــة،  ــة النظامي ــا يف األســواق املالي ــم تداوله ــي يت ــة الت ــأوراق املالي بالنســبة ل

تحــدد القيمــة العادلــة عــىل أســاس أســعار الطلــب املعلنــة املتداولــة 

ــم  ــايل املوحــدة. يت ــز امل ــخ قامئــة املرك ــاء العمــل يف تاري ــد إنته بالســوق عن

ــق  ــتثارات يف الصنادي ــدارة واالس ــودات امل ــة للموج ــة العادل ــد القيم تحدي

االستثارية بالرجوع إىل صايف قيمة املوجودات املعلن.

ــة،  ــا أســعار ســوقية متداول ــر له ــي ال يتوف ــة الت ــأوراق املالي ــا بالنســبة ل أم

يتــم إجــراء تقديــر مناســب للقيمــة العادلــة عــىل أســاس القيمــة الســوقية 

ــاً، أو عــىل أســاس التدفقــات  الحاليــة لــأدوات األخــرى املشــابهة لهــا تقريب

النقديــة املتوقعــة لهــذه االســتثارات. ويف حــال عــدم تحديــد القيــم العادلــة 

ــم مختلفــة  و  ــم تحديدهــا باســتخدام طــرق تقوي مــن أســواق نشــطة ، يت

تتضمــن اســتخدام طــرق رياضيــة. ان املدخــل لهــذه الطــرق يتــم مــن خــالل 

ــر  ــك غ ــن اذا كان ذل ــاً، ولك ــا إذا كان ممكن ــن مالحظته ــي ميك ــواق الت األس

ممكــن /غــر مجــد، فانــه يتــم إجــراء تقديــر مناســب لتحديــد القيــم 

العادلة.

هـ .
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االستثامرات املقتناة حتى تاريخ االستحقاق

االستثارات املقتناة حتى تاريخ االستحقاق هي موجودات مالية غر مشتقة 

ذات دفعات ثابتة وميكن تحديدها ولها تواريخ إستحقاق محددة ولدى 

إدارة البنك النية والقدرة عىل االحتفاظ بها.

يتــم مبدئيــاَ إثبــات اإلســتثارات املقتنــاة حتــى تاريــخ االســتحقاق بالقيمــة 

ــم قياســها  ــاء املرتبطــة باإلســتثار، و يت ــف اإلقتن ــة مصاري ــة، متضمن العادل

الحقــاً بالتكلفــة املطفــأة ناقصــا أي مبالــغ مشــطوبة ومخصــص االنخفــاض يف 

القيمة. 

التمويل ح . 

يتــم إثبــات التمويــل الــذي يتكــون مــن البيــع باآلجــل و البيــع بالتقســيط 

واملشــاركة واإلجــارة والتــي أصدرهــا البنــك بالقيمــة العادلــة متضمنــة 

مصاريــف اإلقتنــاء وتقــاس الحقــاً بالتكلفــة ناقصــا أي مبالــغ مشــطوبة 

ومخصــص االنخفــاض يف القيمــة، إن وجــد. يتــم إثبــات التمويــل عندمــا يتــم 

دفــع النقــد إىل املقرضــني ويتــم التوقــف عــن إثباتــه عندمــا يقــوم العمــالء 

بســداد التزاماتهــم أو عندمــا يتــم بيــع التمويــل أو شــطبه أو عنــد تحويــل 

كافة منافع ومخاطر امللكية.

البيع اآلجل و البيع بالتقسيط:  ميثل عقد متويي مبني عىل املرابحة  −

والذي يقوم البنك من خالله براء بضاعة أو أصل ثم بيعه للعميل بناًء عىل 

وعد منه بالراء. يتكون سعر البيع من التكلفة زائداً هامش ربح متفق 

عليه. إن البيع اآلجل هو منتج مخصص لتمويل الركات بينا منتج البيع 

بالتقسيط مخصص لتمويل األفراد.

اإلجارة: هو اتفاق يكون البنك فيه مؤجراً، يقوم براء أو إنشاء األصل  −

املؤجر طبقا لطلب ومواصفات العميل )املستأجر( بناًء عىل وعد منه 

باستئجار األصل ملدة معينة متفق عليها. وميكن إنهاء عقد اإلجارة بتحويل 

ملكية األصل املستأجر إىل املستأجر بعد إنقضاء فرة التأجر.

املشاركة: هو اتفاق بني البنك والعميل للمشاركة بانشاء استثار معني  −

أو متلك عقار معني ينتهي بامتالك العميل لكامل االستثار أوالعقار، ويتم 

توزيع الربح أو الخسارة حسب بنود االتفاق.

انخفاض قيمة الموجودات المالية   . 

املوجودات املالية املقتناة بالتكلفة املطفأة

يتــم بتاريــخ قامئــة املركــز املــايل املوحــد اجــراء تقييــم لتحديــد مــا إذا كان 

هنــاك دليــل موضوعــي عــىل انخفــاض قيمــة أي مــن املوجــودات املاليــة أو 

مجموعــة مــن املوجــودات املاليــة. يف حالــة وجــود مثــل هــذا الدليــل، فإنــه 

يتــم احتســاب الفــرق بــني القيمــة الدفريــة للموجــودات والقيمــة الحاليــة 

املتوقعــة للتدفقــات النقديــة املســتقبلية املتوقعــة ويتــم إثبــات أي خســائر 

انخفــاض يف القيمــة بالتغــرات يف القيمــة الدفريــة للموجــودات. يتــم 

ــأة  ــة املطف ــاة بالتكلف ــة املقتن ــودات املالي ــة للموج ــة الدفري ــل القيم تعدي

ســواء مبــارشة أو مــن خــالل اســتخدام حســاب املخصــص، ويتــم إدراج مبلــغ 

التسوية يف قامئة الدخل املوحدة.

ــوم  ــب أن تق ــا يتطل ــرد، ك ــكل منف ــة بش ــات الخاص ــم املخصص ــم تقيي يت

ــة  ــات النقدي ــت التدفق ــم وتوقي ــر حج ــد  تقدي ــكام عن ــاذ األح اإلدارة باتخ

املســتقبلية عنــد تحديــد املخصــص املطلــوب. تعتمــد تلــك التقديــرات عــىل 

افراضــات تتعلــق بعــدة عوامــل تتضمــن اســتخدام أحــكام وتقديــرات 

مختلفــة، وقــد تختلــف النتائــج الفعليــة والتــي قــد يرتــب عليهــا تغيــرات 

مستقبلية عىل تلك املخصصات.

تتضمــن املعايــر التــي يســتخدمها البنــك يف تحديــد مــا إذا كان هنــاك دليــل 

موضوعي عىل وقوع خسارة ناتجة عن اإلنخفاض يف القيمة 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 يعتــرب التمويــل غــر قابــل للتحصيــل ، فإنــه يتــم شــطبه مــن  مخصص 

اإلنخفــاض يف القيمــة .  يشــطب هــذا التمويــل بعــد إمتــام كافــة اإلجــراءات 

الرضورية وتحديد مبلغ الخسارة.

انخفــاض يف مبلــغ خســارة االنخفــاض وان هــذا  وإذا ماحــدث الحقــاً 

االنخفــاض يتعلــق بصــورة موضوعيــة بوقــوع حــدث بعــد إثبــات االنخفــاض 

ــم عكــس خســارة  ــل( ، يت ــاين للعمي ــف اإلئت ــل تحســن درجــة التصني )مث

ــم  ــغ املخصــص. يت ــل مبل ــك بتعدي ــا ســابقا وذل ــم إثباته ــي ت ــاض الت اإلنخف

ــاض  ــائر انخف ــن خس ــدة ضم ــل املوح ــة الدخ ــد يف قامئ ــس القي ــات عك إثب

التمويــل. اليتــم شــطب املوجــودات املاليــة إال بعــد اســتنفاذ كافــة وســائل 

التحصيل املمكنة.  

ــك بتجنيــب مخصــص جاعــي لقــاء  إضافــة إىل املخصــص أعــالة يقــوم البن

اإلنخفــاض يف القيمــة عــىل أســاس املحفظــة ويتــم تكوينــه لقــاء الخســائر يف 

ــخ  ــر محــددة بتاري ــىل وجــود خســائر غ ــي ع ــل موضوع ــة وجــود دلي حال

إعــداد القوائــم املاليــة.  يقــدر مبلــغ املخصــص عــىل أســاس حــاالت اإلخفــاق 

ــني  ــذ بع ــد األخ ــا بع ــاين له ــف اإلئت ــرى والتصني ــراف األخ ــابقة لأط الس

اإلعتبار الظروف اإلقتصادية السائدة.

استثامرات أسهم متاحة للبيع

أمــا بالنســبة لالســتثارات يف األســهم املقتنــاة كمتاحــة للبيــع، فــإن اإلنخفاض 

ــالً  ــل دلي ــا ميث ــن تكلفته ــل م ــة بأق ــة العادل ــم يف القيم ــري أو الدائ الجوه

موضوعيــاً عــىل اإلنخفــاض. ال ميكــن عكــس خســائر اإلنخفــاض مــن خــالل 



75

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

قامئــة الدخــل املوحــدة طاملــا اســتمر إثبــات املوجــودات يف الســجالت، أي أن 

أيــة زيــادة يف القيمــة العادلــة بعــد تســجيل اإلنخفــاض ميكــن اإلعــراف بــه 

ــد التوقــف عــن إثباتهــا ، يتــم إدراج  فقــط ضمــن حقــوق املســاهمني. وعن

أيــة مكاســب أو خســائر مراكمــة ومعــرف بهــا مســبقاً يف حقوق املســاهمني 

يف قامئة الدخل املوحدة. 

 إثبات اإليرادات   ي . 

الدخل والعائد عىل املوجودات و املطلوبات املالية. 1

يتــم إثبــات الدخــل مــن املوجــودات االســتثارية والتمويليــة يف قامئــة 

الدخــل املوحــدة باســتخدام طريقــة العائــد الفعــي عــىل األرصــدة القامئــة 

عىل مدى فرة العقد.

دخل األتعاب و العموالت املالية. 2

تــم ادراج دخــل األتعــاب والعمــوالت التــي تعتــرب جــزء ال يتجــزأ مــن 

احتساب العائد الفعي ضمن املوجودات املعنية.

ــات دخــل األتعــاب والعمــوالت التــي ال تعتــرب جــزء ال يتجــزأ مــن  يتــم إثب

احتســاب العائــد الفعــي عــىل املوجــودات و املطلوبــات املاليــة عنــد تقديــم 

الخدمات املعنية كا يي :

يتــم إثبــات أتعــاب إدارة املحافــظ وأتعــاب االستشــارات اإلداريــة   

ــاس  ــىل أس ــك ع ــة وذل ــات ذات العالق ــود الخدم ــا لعق ــات وفق والخدم

ــبي. ــي نس زمن

يتــم إثبــات األتعــاب املســتلمة عــن إدارة املوجــودات، إدارة الــروات، و   

التخطيــط املــايل خدمــات الحفــظ وغرهــا مــن الخدمــات املاثلــة التــي 

ــم  ــا تقدي ــم فيه ــي يت ــرة الت ــدى الف ــىل م ــة ع ــدة زمني ــدم خــالل م تق

الخدمــات. 

يتــم إثبــات األتعــاب املرتبطــة بــاألداء أو مكونــات األتعــاب عنــد الوفــاء   

مبعايــر األداء.

ــحبها و    ــل س ــي يحتم ــل الت ــح التموي ــزام ملن ــاب االلت ــل أتع ــم تأجي يت

ــا  ــة( ، وإثباته ــف العرضي ــع التكالي ــرى )م ــان االخ ــاب االئت ــك أتع كذل

ــع  ــي ال يتوق ــاالت الت ــل. ويف الح ــىل التموي ــي ع ــد الفع ــوية للعائ كتس

ــل  ــح التموي ــزام ملن ــاب االلت ــات أتع ــم إثب ــل،  يت ــحب التموي ــا س فيه

ــزام. ــرة االلت ــدى ف ــىل م ــت ع ــط الثاب ــة القس بطريق

تتعلــق مصاريــف األتعــاب و العمــوالت االخــرى بشــكل اســايس بأتعــاب   

املعامــالت و الخدمــات التــي تقيــد كمصاريــف عــن تقديــم الخدمــة.

أرباح )خسائر( تحويل العمالت األجنبية. 3

يتــم إثبــات أربــاح )خســائر( تحويــل العمــالت األجنبيــة طبقــا ملــا تــم تبيانــة 

يف السياسة املحاسبية املتعلقة بتحويل العمالت األجنبية أعاله. 

توزيعات األرباح. 4

يتــم إثبــات توزيعــات األربــاح مــن إســتثارات األســهم عنــد اإلقــرار بأحقيــة 

إستالمها.

مكاسب )خسائر( االستثامرات املقتناه لغري اغراض املتاجرة . 5

ــة يف  ــة العادل ــرات يف القيم ــة بالتغ ــائر املتعلق ــات املكاسب/الخس ــم إثب يت

»االحتياطــات االخــرى«  ضمــن حقــوق امللكيــة. وعنــد التوقــف عــن إثباتهــا، 

ــة  ــة يف قامئ ــوق امللكي ــن حق ــابقا ضم ــة س ــائر املثبت ــدرج املكاسب/الخس ت

الدخل املوحدة.

التوقف عن إثبات األدوات المالية ك . 

يتــم التوقــف عــن إثبــات املوجــودات املاليــة ) أو جــزء منهــا ، أو جــزء مــن 

ــة  ــوق التعاقدي ــاء الحق ــد انته ــابهة( عن ــة متش ــودات مالي ــة موج مجموع

إلستالم التدفقات املالية الخاصة بهذه املوجودات.

ويف الحــاالت التــي تظهــر فيهــا دالالت عــىل أن البنــك نقــل أصــل مــايل، يتــم 

إلغــاء االعــراف عنــد قيــام  البنــك بنقــل جميــع املخاطــر واملنافــع املصاحبــة 

ــل أو  ــا نق ــم فيه ــي مل يت ــاالت الت ــري. ويف الح ــكل جوه ــل بش ــة االص مللكي

ــكل  ــل بش ــة األص ــة مللكي ــع املصاحب ــر و املناف ــع املخاط ــىل جمي ــاء ع االبق

جوهــري، يتــم إلغــاء االعــراف فقــط يف حالــة تخــي البنــك عــن الســيطرة 

عــىل األصــل. يقــوم البنــك بتســجيل املوجــودات أو املطلوبــات بشــكل 

منفصــل يف حالــة الحصــول عــىل الحقــوق وااللتزامــات الناتجــة أو االحتفــاظ 

بها عن هذه العمليات.

يتــم  التوقــف عــن إثبــات املطلوبــات املاليــة )أو جــزء منهــا( وذلــك فقــط 

ــد أو  ــات املحــددة يف العق ــذ االلتزام ــم تنفي ــا يت ــد اســتنفاذها، أي عندم عن

إلغاءها أو انتهاء مدتها. 

الزكاة وضريبة االستقطاعل . 

مبوجــب أنظمــة الــزكاة والرضيبــة باململكــة العربيــة الســعودية فــإن الــزكاة 

هــي التــزام عــىل املســاهمني الســعوديني. يتــم احتســاب الــزكاة عــىل حصــة 

املســاهمني الســعوديني يف حقــوق امللكيــة أو صــايف الدخــل باســتخدام 

األسس املوضحة مبوجب أنظمة الزكاة. 

ــا  ــث أنه ــك حي ــدة للبن ــل املوح ــة الدخ ــىل قامئ ــزكاة ع ــل ال ــم تحمي ال يت

تستقطع من األرباح املوزعة عىل املساهمني السعوديني.

تخصــم رضائــب االســتقطاع مــن الدفعــات للمورديــن غــر املقيمــني مقابــل 

الخدمــات املقدمــة والبضاعــة املشــراة وفقــا لأنظمــة الرضيبيــة املطبقــة  يف 

اململكــة العربيــة الســعودية وتدفــع مبــارشة ملصلحــة الــزكاة والدخــل 

شهرياً.
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الضمانات المالية م . 

يقــوم البنــك، خــالل دورة األعــال االعتياديــة، بتقديــم ضانــات تشــمل عــىل 

اعتــادات مســتنديه وضانــات وقبــوالت. يتــم يف األصــل إثبــات الضانــات 

املاليــة ضمــن املطلوبــات األخــرى يف القوائــم املاليــة املوحــدة بالقيمــة 

ــم  ــات األويل، يت ــل قيمــة العــالوة املســتلمة. وبعــد اإلثب ــي متث ــة والت العادل

قيــاس التزامــات البنــك تجــاه كل ضــان بالعــالوة املطفــأة، أو أفضــل تقديــر 

للمصاريــف الالزمــة لســداد أي ضــان مــايل، ناتجــة عــن الضانــات أيهــا 

ــة يف  ــات املالي ــة بالضان ــات املتعلق ــادة يف االلتزام ــات الزي ــم إثب ــىل.  يت أع

قامئــة الدخــل املوحــدة ضمــن »مخصــص انخفــاض خســائر التمويــل ، 

صايف«.يتــم إثبــات العــالوة املســتلمة يف قامئــة الدخــل املوحــدة ضمــن 

»دخــل األتعــاب والعمــوالت، صــايف« بطريقــه القســط الثابــت عــىل مــدى 

فرة الضان.

المخصصات ن . 

يتــم إثبــات املخصصــات عندمــا يكــون لــدى البنــك التــزام حــايل أو متوقــع 

ناتــج عــن أحــداث ســابقة وانــه مــن املحتمــل ســداد هــذا االلتــزام وميكــن 

تقديــر هــذا االلتــزام بشــكل موثــوق بــه. يتــم مراجعــه املخصصــات بتاريــخ 

كل قامئة مركز مايل و يتم تعديلها لتعكس أفضل تقدير حايل.

محاسبة عقود اإليجارس . 

عندما يكون البنك هو املستأجر. 1

تعتــرب كافــة عقــود اإليجــار التــي يربمهــا البنــك عقــود إيجــارات تشــغيلية. 

تحمــل الدفعــات مبوجــب عقــود اإليجــارات التشــغيلية عــىل قامئــة الدخــل 

املوحدة بطريقه القسط الثابت عىل مدى فرة اإليجار.

ــة  ــدرج اي ــه، ت ــاء مدت ــل انته ــار قب ــد اإليج ــاء عق ــاء أو إلغ ــة انته ويف حال

ــا  ــب دفعه ــد( يج ــع، إن وج ــار املتوق ــل اإليج ــد دخ ــايف بع ــات )بالص غرام

للمؤجر كمرصوف خالل الفرة التي يتم فيها اإلنهاء.

تقــوم املجموعــة بتقويــم الرتيبــات غــر املتعلقــة باإليجــارات مثــل عقــود 

االســتعانة مبصــادر خارجيــة وغرهــا للتأكــد مــن كونهــا تحتــوي عــىل عنــرص 

إيجار يك يتم احتسابه بصورة مستقلة.

عندما يكون البنك هو املؤجر. 2

ــم  ــك، يت ــي بالتملي ــار منته ــد إيج ــب عق ــودات مبوج ــل املوج ــد تحوي عن

إثبــات القيمــة الحاليــة لدفعــات اإليجــار كذمــم مدينــه ويتــم االفصــاح عنهــا 

ضمــن »التمويــل«. يتــم إثبــات الفــرق بــني إجــايل الذمــم املدينــه و القيمــة 

ــات دخــل اإليجــار  ــم إثب ــد غــر مكتســب. يت ــة كعائ ــة للذمــم املدين الحالي

عــىل مــدى فــره عقــد اإليجــار باســتخدام طريقــة صــايف االســتثار و التــي 

تظهر معدل عائد دوري ثابت.

تــدرج املوجــودات الخاضعــة لعقــود اإليجــارات التشــغيلية يف القوائــم 

مــن  الدخــل  إثبــات  يتــم  معــدات«.  و  املوحــدة »كممتلــكات  املاليــة 

ــم ( عــىل  ــت ) أو أســاس مالئ ــة القســط الثاب اإليجــارات التشــغيلية بطريق

مدى فرة اإليجار.

النقدية وما في حكمهاع . 

ألغــراض إعــداد قامئــة التدفقــات النقديــة املوحــدة، تعــرف النقديــة ومــا يف 

حكمهــا بأنهــا تلــك املبالــغ املدرجــة يف النقــد واألرصــدة لــدى مؤسســة النقــد 

العــريب الســعودي، باســتثناء الوديعــة النظاميــة. كــا تشــتمل عــىل األرصــدة 

لــدى البنــوك واملؤسســات املاليــة األخــرى التــي تســتحق خــالل ثالثــة أشــهر 

أو أقل من تاريخ االقتناء.

الممتلكات والمعداتف . 

تقيــد املمتلــكات واملعــدات بالتكلفــة ويتــم إظهارهــا بالصــايف بعــد خصــم 

االســتهالك واإلطفــاء املراكــم. يجــري إســتهالك أو إطفــاء تكلفــة املمتلــكات 

واملعــدات واملوجــودات الثابتــه األخــرى بطريقــة القســط الثابــت عــىل مــدى 

األعار اإلنتاجية املقدرة للموجودات كا يي :

33 سنةاملباين                                         

 10 سنوات أو فرة اإليجار، أيها أقل تحسينات املباين املستأجرة

4 إىل 6 سنواتاملعدات واألثاث

5 سنواتأجهزة وبرامج الكمبيوتر

يتــم بــكل تاريــخ إعــداد للقوائــم املاليــة املوحــدة ، مراجعــة القيمــة 

التقديريــة املتبقيــة و األعــار اإلنتاجيــة للموجــودات ومــن ثــم يتــم تعديلهــا 

إذا لزم األمر.

 ويتــم احتســاب املكاســب والخســائر الناتجــة عــن البيــع أو االســتبعاد وذلــك 

مبقارنــة متحصــالت االســتبعاد مــع القيمــة الدفريــة ، وتــدرج هــذه املكاســب 

أو الخسائر يف قامئة الدخل املوحدة.

ــا  ــاض يف قيمته ــود انخف ــن وج ــد م ــودات للتأك ــة املوج ــة كاف ــم مراجع يت

وذلــك عندمــا تشــراألحداث أو التغــرات يف الظــروف إىل أن القيمــة الدفريــة 

قــد تكــون غــر قابلــة لالســرداد. يتــم تخفيــض القيمــة الدفريــة مبــارشة إىل 

ــن  ــل ع ــة لأص ــة الدفري ــادة القيم ــال زي ــرداد يف ح ــة لالس ــة القابل القيم

القيمة القابلة لالسرداد له.



77

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

المطلوبات الماليةص . 

يتــم يف األصــل إثبــات كافــة ودائــع العمــالء ، األرصــدة للبنــوك و املؤسســات 

ــاس  ــة ، وتق ــة العادل ــرى بالقيم ــة االخ ــات املالي ــرى و املطلوب ــة االخ املالي

الحقاً بالتكلفة املطفأة.

خدمات االستثمارق . 

يقــدم البنــك خدمــات االســتثار للعمــالء مــن خــالل رشكتــه التابعــة والتــي 

ــاري  ــع مستش ــاور م ــة بالتش ــتثار معين ــق اس ــىل إدارة صنادي ــتمل ع تش

اســتثار مهنيــني. يتــم إدراج حصــة البنــك يف هــذه الصناديــق  ضمــن 

اإلســتثارات املتاحــة للبيــع، بينــا يتــم اإلفصــاح عــن دخــل األتعــاب 

ــراف ذوي  ــع أط ــالت م ــن معام ــق ضم ــذه الصنادي ــن إدارة ه ــبة م املكتس

عالقة. 

إن املوجــودات املحتفــظ بهــا بصفــة األمانــة أو الحفــظ ال تعتــرب موجــودات 

خاصة بالبنك وبالتايل ال يتم إدراجها يف القوائم املالية املوحدة للبنك.

اإليرادات المستبعدة من قائمة الدخل الموحدة ر . 

تقــوم الهيئــة الرعيــة بالبنــك مــن حــني آلخــر بالتأكــد مــن تطبيــق القــرارات 

الرعيــة، وإذا وجــدت إيــرادات ســجلت عــن طريــق الخطــأ أو بغــر قصــد 

فــإن مجلــس اإلدارة ســيقوم وبنــاًء عــىل طلــب مــن الرئيــس التنفيــذي للبنــك 

باملوافقــة عــىل اســتبعاد هــذه اإليــرادات مــن إيــرادات املجموعــة والتخلــص 

منها نهائيا.

برنامج أسهم الموظفين  . 

ــاس  ــىل أس ــوبة ع ــة محس ــج تحفيزي ــني برام ــه املؤهل ــك ملوظفي ــدم البن يق

ــل مؤسســة النقــد العــريب الســعودي و  األســهم )الربامــج(  معتمــد مــن قب

ــارات  ــني خي ــني املؤهل ــك املوظف ــح البن ــج، مين ــذا الربنام ــب رشوط ه مبوج

أسهم بأسعار رشاء محددة سلفاً سيتم اقتطاعها من مكافآتهم السنوية.

ــح  ــخ من ــة يف تاري ــة هــذه الربامــج عــىل أســاس القيمــة العادل ــاس تكلف تق

الخيارات.

ــاء  ــا الوف ــم خالله ــي يت ــرة الت ــدى الف ــىل م ــج ع ــة الربام ــات تكلف ــم إثب يت

ــون  ــه املوظف ــتحق في ــذي يس ــخ ال ــي بالتاري ــي تنته ــة والت ــرط الخدم ب

ــة  ــار األســهم )تاريــخ االســتحقاق(.  تظهــر املصاريــف الراكمي املعنيــون خي

– التــي يتــم احتســابها مبوجــب هــذه الربامــج بتاريــخ إعــداد القوائــم املاليــة 

ــتحقاق،  ــرة االس ــه ف ــت إلي ــذي انته ــدى ال ــتحقاق – امل ــخ االس ــى تاري حت

وأفضــل تقديــرات البنــك لعــدد األســهم التــي ســيتم منحهــا يف نهايــة العقــد. 

ــا،  ــنة م ــدة لس ــل املوح ــة الدخ ــىل قامئ ــد ع ــل أو املقي ــغ املحم ــل املبل ميث

الحركة يف املصاريف الراكمية املثبتة يف بداية ونهاية تلك السنة.

يقــوم البنــك، بعــد الحصــول عــىل موافقــة مؤسســة النقــد العــريب الســعودي، 

ــة يف  ــهم املعني ــاظ باألس ــد لالحتف ــث محاي ــرف ثال ــع ط ــة م ــرام اتفاقي بإب

الربنامج باإلضافة للمزايا املستحق عليها.

  مكافأة نهاية الخدمة ت . 

يتــم احتســاب املكافــآت املســتحقة ملوظفــي البنــك عنــد انتهــاء خدماتهــم 

طبقــاً لنظــام العمــل الســعودي و تــدرج ضمــن املطلوبــات األخــرى يف قامئــة 

املركز املايل املوحدة.

النقد واألرصدة لدى مؤسسة النقد – 4
العربي السعودي

يتكــون النقــد و األرصــدة لــدى مؤسســة النقــد العــريب الســعودي كــا يف 31  

ديسمرب ما يي: 

20132012

بآالف الرياالت إيضاح 
السعوديـــة

بآالف الرياالت 
السعوديـــة

1,153,106 1,609,797 نقد يف الصندوق

1,544,269 1,776,717 4.1وديعة نظامية 

234,994 800,484 4.2أرصدة أخرى

2,932,369 4,186,998 اإلجاميل

 4.1  وفقــاً لنظــام مراقبــة البنــوك وكذلــك التعليــات الصــادرة عــن مؤسســة 

ــة  ــة نظامي ــاظ بوديع ــك االحتف ــىل البن ــني ع ــعودي، يتع ــريب الس ــد الع النق

لــدى مؤسســة النقــد العــريب الســعودي بنســب مئويــة محــددة مــن الودائــع 

تحــت الطلــب، واالدخــار، واســتثارية ألجــل و غرهــا تحســب يف نهايــة كل 

ــد العــريب الســعودي غــر  ــدى مؤسســة النق ــة ل ــه النظامي شــهر. إن الوديع

ــن  ــزءاً م ــرب ج ــايل ال تعت ــك وبالت ــة للبن ــات اليومي ــل العملي ــة لتموي متاح

النقدية وما يف حكمها. 

4.2  تشــمل حســاب إدارة الســيولة مــع مؤسســة النقــد العــريب الســعودي 

مببلغ 620 مليون ريال سعودي )2012: 90  مليون ريال سعودي(
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أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى، صافي– 5

تتكون األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى، صافي كما في 31  ديسمبر مما يلي:أ . 

20132012

بآالف الرياالت السعوديـــةبآالف الرياالت السعوديـــة 

266,204401,961حسابات جارية

5,980,2166,269,768استثارات مرابحات يف بضائع

)96,263()90,923(مخصص االنخفاض يف قيمة مرابحات يف بضائع

5,889,2936,173,505

6,155,4976,575,466اإلجاميل

 تتلخص حركة مخصص اإلنخفاض في القيمة في اآلتي : ب . 

20132012

بآالف الرياالت السعوديةبآالف الرياالت السعودية

96,26396,263الرصيد يف بداية السنة                                       

- )5,340(مبالغ مسردة خالل السنة                                         

90,92396,263الرصيد يف نهاية السنة                                      
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االستثمارات ، صافي– 6

تتكون االستثمارات في السوق المحلي كما في  31  ديسمبر  مما يلي:

2013    

اإلجماليغير متداولةمتداولةبآالف الرياالت السعودية

استثامرات متاحة للبيع

 328,689  150,000  178,689 أسهم 

 28,221 - 28,221 صناديق إستثارية

 258,000 - 258,000 سندات بعمولة عامئة – صكوك

 464,910  150,000  614,910 

استثامرات مقتناة بالتكلفة املطفأة

1,052,1591,052,159-مرابحات يف بضائع لدى مؤسسة النقد العريب السعودي

464,9101,202,1591,667,069

2012   

اإلجماليغير متداولةمتداولةبآالف الرياالت السعودية

استثامرات متاحة للبيع

138,137150,000288,137أسهم 

90,584-90,584صناديق إستثارية

58,000-58,000سندات بعمولة عامئة – صكوك

286,721150,000436,721

استثامرات مقتناة بالتكلفة املطفأة
1,100,5391,100,539-  مرابحات يف بضائع لدى مؤسسة النقد العريب السعودي

286,7211,250,5391,537,260

تتلخص حركة االحتياطيات األخرى في اآلتي: أ . 

20132012

بآالف الرياالت السعوديةبآالف الرياالت السعودية

15,0666,236الرصيد يف بداية السنة                                       

50,17614,055صايف التغرات يف القيمة العادلة

)5,225()21,904(صايف التحويالت إىل قامئة الدخل املوحدة

43,33815,066الرصيد يف نهاية السنة                                      
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فيما يلي تحليل اإلستثمارات حسب أطراف التعامل:ب . 

  20132012

بآالف الرياالت السعوديةبآالف الرياالت السعودية

565,543327,308رشكات

49,367109,413بنوك و مؤسسات مالية أخرى

1,052,1591,100,539مؤسسة النقد العريب السعودي

1,667,0691,537,260اإلجاميل

ج . تشمل األسهم المصرح عنها ضمن االستثمارات المتاحة للبيع أسهم غير متداولة بمبلغ 150 مليون ريال 
سعودي )2012: 150 مليون ريال سعودي( والتي يتم قيدها بالتكلفة. 

تركز جميع االستثارات أعاله يف اململكة العربية السعودية.

التمويل، صافي– 7
يتكون التمويل كا يف 31  ديسمرب ما يي:

2013

اإلجماليإجارةمشاركةبيع بالتقسيطبيع آجل بآالف الرياالت السعودية

12,306,0859,486,8851,530,608526,28823,849,866التمويل العامل

460,868-244,258122,94593,665التمويل غري العامل

12,550,3439,609,8301,624,273526,28824,310,734اإلجاميل

)895,311()15,174()133,083()148,241()598,813(مخصص انخفاض

11,951,5309,461,5891,491,190511,11423,415,423التمويل، صايف

2012

اإلجماليإجارةمشاركةبيع بالتقسيطبيع آجل بآالف الرياالت السعودية

 529,34818,597,393 1,471,247 7,680,952 8,915,846التمويل العامل

 752,302 - 85,914 69,323 597,065التمويل غر العامل

 529,34819,349,695 1,557,161 7,750,275 9,512,911اإلجايل

)1,094,019(-)103,975()209,783()780,261(مخصصات انخفاض

8,732,6507,540,4921,453,186529,34818,255,676التمويل، صايف
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مخصص انخفاض التمويل أ . 

تتلخص حركة مخصص انخفاض التمويل للسنتني املنتهيتني  يف 31  ديسمرب يف اآليت: 

  20132012

بآالف الرياالت السعوديةبآالف الرياالت السعودية  

1,094,019884,079الرصيد يف بداية السنة                                       

196,078292,981املحمل خالل السنة                                         

)65,280()373,995(مبالغ مشطوبة خالل السنة

)17,761()20,791(مبالغ مسردة  من املحمل سابقا

895,3111,094,019الرصيد يف نهاية السنة                                      

فيما يلي تحليل تركز المخاطر والمخصصات المتعلقة بها، حسب القطاعات االقتصادية الرئيسية كما في 31 ديسمبر: ب . 

2013

التمويل ، صافيالمخصصاتالتمويل غير العاملالتمويل العامل بآالف الرياالت السعودية

3,122,739)166,163(3,215,51473,388تجاري 

2,704,780)83,115(2,785,0842,811صناعي

3,458,421)159,770(3,556,23861,953بناء وإنشاءات

299,739)8,899(-308,638نقل واتصاالت

1,443,854)51,515(1,486,3888,981خدمات

650,592)19,315(-669,907زراعة واساك

9,461,589)148,241(9,486,885122,945شخصية 

2,273,709)258,293(2,341,212190,790أخرى

23,415,423)895,311(23,849,866460,868اإلجاميل 

2012

التمويل ، صافيالمخصصاتالتمويل غير العاملالتمويل العامل بآالف الرياالت السعودية

1,985,535)124,074(2,015,38994,220تجاري 

1,679,308)345,843(1,716,791308,360صناعي

3,798,342)110,622(3,873,75135,213بناء وإنشاءات

1,935)43(-1,978نقل واتصاالت

856,970)72,228(874,80454,394خدمات

687,572)15,346(-702,918زراعة واساك

7,540,492)209,783(7,680,95269,323شخصية 

1,705,522)216,080(1,730,810190,792أخرى

18,255,676)1,094,019(18,597,393752,302اإلجايل 
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الجودة االئتمانية للمحفظة )غير متأخرة السداد ولم تنخفض قيمتها(: ج . 

إن األرصدة القامئة لكل فئة فرعية كا يف 31 ديسمرب هي كا يي :

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 و رأس مال و إيرادات و  تدفقات 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

قــد تــؤدي مشــاكل التدفقــات النقديــة إىل تأخــر ســداد األرباح/األقســاط. تتطلــب التســهيالت مراقبــة مســتمرة، ومــع ذلــك تعتقــد اإلدارة بأنــه ســيتم تســديد 

كامل األقساط.

2012 2013

بآالف الرياالت السعودية بآالف الرياالت السعودية

2,350,871 3,004,926 ممتازة

9,177,661 12,020,226 جيدة

1,804,705 2,499,553 مرضية

4,455,694 5,375,191 مخاطر مقبولة

518,998 710,768 تحت املراقبة

18,307,929 23,610,664 إجاميل 
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الجودة االئتمانية للمحفظة )التي انخفضت قيمتها بشكل فردي( :د . 

يوضــح الجــدول أدنــاه إجــايل أرصــدة التمويــل التــي انخفضــت قيمتهــا بشــكل فــردي والقيمــة العادلــة للضانــات املرتبطــة بهــا التــي بحــوزة البنــك كــا 

يف 31 ديسمرب:

2013

إجمالي مشاركة إجارة بيع بالتقسيط بيع آجل بآالف الرياالت السعودية

460,868 93,665 - 122,945 244,258 قروض إنخفضت قيمتها بشكل فردي

879,967 463,749 - 5,980 410,238 القيمة العادلة للضامنات

2012

إجمالي مشاركة إجارة بيع بالتقسيط بيع آجل بآالف الرياالت السعودية

752,302 85,914 - 69,323 597,065 قروض إنخفضت قيمتها بشكل فردي

883,276 271,783 - 2,905 608,588 القيمة العادلة للضانات

جودة االئتمان للمحفظة )متأخرة السداد ولم تنخفض قيمتها( :  . 

2013

إجمالي مشاركة إجارة بيع بالتقسيط بيع آجل بآالف الرياالت السعودية

191,924 5,111 - 152,512 34,301 من 1 – 30 يوم

47,278 - - 47,278 - من 31 – 90 يوم

- - - - - من 91 –180 يوم

- - - - - اكر من 180 يوم

239,202 5,111 - 199,790 34,301  اإلجاميل

68,909 - - 17,600 51,309 القيمة العادلة للضامن

2012

إجمالي مشاركة إجارة بيع بالتقسيط بيع آجل بآالف الرياالت السعودية

262,111 28,871 - 81,668 151,572 من 1 – 30 يوم

27,353 - - 26,435 918 من 31 – 90 يوم

- - - - - من 91 –180 يوم

- - - - - اكر من 180 يوم

289,464 28,871 - 108,103 152,490 اإلجايل 

302,723 28,871 - 16,651 257,201 القيمة العادلة للضان

ميثل إجايل مبالغ التمويل العاملة، أرصدة التمويل غر املتأخرة السداد ومل تنخفض قيمتها و املتأخرة السداد ومل تنخفض قيمتها.

هـ .
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الضماناتو . 

ــان. تتضمــن هــذه  ــات كتأمــني للحــد مــن مخاطــر االئت ــاظ بضان ــل ، باالحتف ــة والخاصــة بأنشــطة التموي ــا العادي ــوم املجموعــة خــالل دورة أعاله تق

ــة  ــل التســهيالت االئتاني ــات بصفــة أساســية مقاب ــم االحتفــاظ بهــذه الضان ــارات. ويت ــة و عق ــة و أســهم محلي ــات مالي ــع و ضان ــاً ودائ ــات غالب الضان

التجارية والعقارية وتتم إدارتها يف مقابل األرصدة ذات العالقة بصايف القيمة املمكن تحققها.

فيا يي بيانا بأرصدة التمويل كا يف 31  ديسمرب حسب نوع الضان:

2013

إجمالي بيع بالتقسيط إجارة مشاركة بيع آجل بآالف الرياالت السعودية

5,728,862 1,466,215 - 152,772 4,109,875  عقارات

2,759,401 - - 249,225 2,510,176 أسهم واستثامرات

5,129,044 - - 1,061,822 4,067,222 ضامن طرف آخر

1,157,288 631,000 526,288 - - أصول تأجريية

9,536,139 7,512,615 - 160,454 1,863,070 غري مغطاة بضامنات

24,310,734 9,609,830 526,288 1,624,273 12,550,343 اإلجاميل 

2012

إجمالي بيع بالتقسيط إجارة مشاركة بيع آجل بآالف الرياالت السعودية

5,855,373 1,477,069 - 168,231 4,210,073  عقارات

2,017,063 - - 94,470 1,922,593 أسهم واستثارات

3,873,789 - - 1,202,107 2,671,682 ضان طرف اخر

529,348 - 529,348 - - أصول تأجرية

7,074,122 6,273,206 - 92,353 708,563 غر مغطاة بضانات

19,349,695 7,750,275 529,348 1,557,161 9,512,911 اإلجايل 
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الممتلكات والمعدات، صافي– 8
تتكون ممتلكات و معدات، صايف ، كا يف  31 ديسمرب ما يي:

اإلجمالي
2012

اإلجمالي
2013

أجهزة وبرامج 
الكمبيوتر

المعدات
واألثاث

تحسينات على
 المباني المستأجرة

أراضي و مباني   بآالف الرياالت السعودية

التكلفة                 

916,140 953,051 291,009 214,916 434,822 12,304 يف بداية السنة

96,446 523,015 44,694 36,461 29,945 411,915 االضافات خالل السنة

)59,535( )21,116( )17,757( )3,304( )55( - االستبعادات 

953,051 1,454,950 317,946 248,073 464,712 424,219 يف 31  ديسمرب

االستهالك واإلطفاء املرتاكم

587,704 616,826 241,945 154,646 219,764 471 يف بداية السنة

88,020 88,524 21,743 22,948 43,194 639 املحمل خالل السنة

)58,898( )12,604( )9,259( )3,290( )55( - االستبعادات 

616,826 692,746 254,429 174,304 262,903 1,110 يف 31  ديسمرب

صايف القيمة الدفرية

762,204 63,517 73,769 201,809 423,109 يف 31  ديسمرب 2013

336,225 49,064 60,270 215,058 11,833 يف  31 ديسمرب 2012

 تشتمل التحسينات عىل املباين املستأجرة أعاله عىل أعال تحت التنفيذ قدرها 25 مليون ريال سعودي كا يف 31  ديسمرب 2013 

)2012: 23 مليون ريال سعودي(.
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الموجودات األخرى– 9

تتكون املوجودات األخرى  كا يف 31  ديسمرب ما يي:

20132012

بآالف الرياالت   
السعودية

بآالف الرياالت 
السعودية

47,728 41,982 أتعاب إدارة مستحقة

22,572 28,159 دفعات مقدمة للموردين

19,362 24,862 إيجارات مدفوع مقدماً

50,843 41,114 أخرى

140,505 136,117 اإلجاميل

األرصدة  للبنوك والمؤسسات المالية األخرى– 10

تتكــون األرصــدة للبنــوك واملؤسســات املاليــة األخــرى كــا يف 31  ديســمرب 

ما يي:

 20132012

بآالف الرياالت 
السعودية

بآالف الرياالت 
السعودية

76,851 74,560 حسابات جارية

493,979 901,056 ودائع إستثارية ألجل

570,830 975,616 إجاميل

ودائع العمالء– 11

تتكون ودائع العمالء كا يف 31  ديسمرب ما يي:

 

إيضاحات

20132012

بآالف الرياالت 
السعودية

بآالف الرياالت 
السعودية

18,472,482 22,640,801 11.1تحت الطلب

3,121,571 3,069,358 ادخار

1,670,237 2,755,637 ألجل 

477,334 641,922 11.2أخرى 

23,741,624 29,107,718 اإلجاميل

11.1  تتضمــن الودائــع تحــت الطلــب ودائــع بعمــالت أجنبيــة قدرهــا  303 

مليون ريال سعودي )2012  : 346  مليون ريال سعودي(.

البنــك  صناديــق  عــن  نيابــة  ودائــع  األخــرى  الودائــع  تتضمــن    11.2

اإلســتثارية قدرهــا  13.5 مليــون ريــال  ســعودي )2012  : 7 مليــون ريــال 

ســعودي(  و تأمينــات مقابــل التزامــات غــر قابلــة للنقــض مببلــغ 628 

ــن  ــعودي( ، وتتضم ــال س ــون ري ــعودي )2012 : 470 ملي ــال س ــون ري ملي

هامــش بعمــالت أجنبيــة قــدره 66.3 مليــون ريــال ســعودي )2012 : 62.2  

مليون ريال سعودي(.

المطلوبات األخرى– 12

تتكون املطلوبات األخرى كا يف 31  ديسمرب ما يي: 

20132012

بآالف الرياالت 
السعودية

بآالف الرياالت 
السعودية

577,118756,576ذمم دائنة

159,499142,743مصاريف مستحقة- موظفني

59,48860,045مصاريف تشغيلية مستحقة

342,980134,867أخرى

1,139,0851,094,231اإلجاميل

رأس المال– 13

يتكــون رأس املــال املصــدر واملدفــوع بالكامــل للبنــك مــن 400 مليــون ســهم، 

قيمــة كل ســهم 10  ريــاالت ســعودية ) 2012: 300 مليــون ســهم ، بقيمــة 

10 رياالت سعودية لكل سهم (.

اإلحتياطي النظامي– 14

ــة  ــة العربي ــوك يف اململك ــة البن ــام مراقب ــن نظ ــم 13  م ــادة رق ــي امل تقت

الســعودية  بتحويــل مــا ال يقــل عــن 25% مــن صــايف الدخــل الســنوي إىل 

االحتياطــي النظامــي إىل أن يســاوي رصيــد هــذا االحتياطــي رأس املــال 

ــعودي           ــال س ــون ري ــدره 182 ملي ــغ  ق ــل مبل ــم تحوي ــك.  ت ــوع للبن املدف

)2012:  235 مليــون ريــال ســعودي( إىل االحتياطــي النظامــي.  إن االحتياطي 

النظامي غر قابل للتوزيع عىل املساهمني.
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األسهم المجانية– 15
ــة يف  31  ــة للســنة املنتهي ــل 2013 عــىل إصــدار أســهم مجاني ــخ 9 ابري ــة املنعقــدة بتاري ــة العامــة غــر العادي ــاع الجمعي صــادق املســاهمون خــالل اجت

ديسمرب 2012 قدرها 100 مليون سهم ، بقيمة إسمية قدرها 10  ريال سعودي للسهم. 

االحتياطيات األخرى – 16
متثل اإلحتياطيات األخرى صايف مكاسب / )خسائر ( إعادة التقييم غر املحققة لإستثارات املتاحة للبيع.

استثمارات متاحة للبيع
20132012

بآالف الرياالت السعوديةبآالف الرياالت السعودية

 15,0666,236 الرصيد يف بداية السنة                                       

50,17614,055صايف التغر يف القيمة العادلة

)5,225()21,904(التحويالت إىل قامئة الدخل املوحدة

 8,830 28,272صايف الحركة خالل العام

 15,066 43,338الرصيد يف نهاية السنة                                      

التعهدات وااللتزامات المحتملة– 17

الدعاوى القضائيةأ . 

كانــت هنــاك دعــاوى قضائيــة مقامــة ضــد البنــك كــا يف 31 ديســمرب 2013. تــم تكويــن مخصصــات لقــاء بعــض هــذه الدعــاوى وذلــك بنــاًء عــىل نصيحــة 

املستشارين القانونيني للبنك.

االلتزامات الرأسماليةب . 

بلغــت االلتزامــات الرأســالية لــدى البنــك كــا يف 31 ديســمرب 2013 مبلــغ 46 مليــون ريــال ســعودي )2012 : 68 مليــون ريــال ســعودي( ، تتعلــق بعقــود 

تحسينات عىل الفروع الجديدة و مراكز التحويل ومكائن الرصف االيل.

التعهدات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمانج . 

ــات الضــان واالعتــادات املســتندية التــي تعتــرب  إن الغــرض الرئيــي مــن وراء هــذه األدوات هــو ضــان توفــر األمــوال للعمــالء عنــد طلبهــا. إن خطاب

ضانــات غــر قابلــة للنقــض مــن قبــل البنــك بالســداد يف حالــة عــدم متكــن العميــل مــن الوفــاء بالتزاماتــه تجــاه األطــراف األخــرى تحمــل نفــس مخاطــر 

االئتــان التــي يحملهــا التمويــل.  أمــا املتطلبــات النقديــة مبوجــب االعتــادات املســتندية وخطابــات الضــان فإنهــا تقــل كثــراً عــن املبلــغ امللتــزم بــه لعــدم 

توقع البنك قيام الطرف الثالث بسحب األموال مبوجب االتفاقية.

إن االعتــادات املســتندية التــي تعتــرب مبثابــة تعهــدات خطيــة مــن البنــك نيابــة عــن العميــل تســمح للطــرف الثالــث بســحب األمــوال عــىل البنــك بســقف 

مروط وفق رشوط و أحكام خاصة مضمونة عادة بشحنات البضاعة التي تخصها وبالتايل فإنها تحمل مخاطر أقل.

متثــل القبــوالت تعهــدات البنــك لســداد الكمبيــاالت املســحوبة مــن قبــل العمــالء. يتوقــع البنــك ان يتــم تقديــم معظــم القبــوالت قبــل سداســها مــن قبــل 

العمالء.
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متثــل االلتزامــات ملنــح االئتــان الجــزء غــر املســتخدم مــن االئتــان املمنــوح عــىل شــكل متويــل بشــكل رئيــي وضانــات واعتــادات مســتندية. وفيــا 

يتعلــق مبخاطــر االئتــان املتعلقــة بااللتزامــات ملنــح االئتــان غــر املســتخدمة، فمــن املحتمــل أن يتعــرض البنــك لخســارة مببلــغ يعــادل االلتزامــات غــر 

املســتخدمة، إال أن مبلــغ الخســارة املحتملــة الــذي ال ميكــن تقديــره بشــكل معقــول يتوقــع أن يكــون أقــل كثــرا مــن إجــايل االلتزامــات غــر املســتخدمة 

ــر  ــان غ ــح االئت ــة ملن ــات القامئ ــان محــددة. إن إجــايل االلتزام ــر ائت ــىل معاي ــاظ ع ــالء الحف ــن العم ــب م ــان تتطل ــح االئت ــات ملن ألن معظــم االلتزام

املســتخدمة ال ميثــل بالــرضورة املتطلبــات النقديــة املســتقبلية ألن العديــد مــن هــذه االلتزامــات قــد يتــم انتهــاء مدتهــا أو إنهاؤهــا بــدون تقديــم التمويــل 

املطلوب.

فيام ييل هيكل االستحقاقات التعاقدية لقاء التعهدات وااللتزامات املحتملة للبنك كام ييل:. 1

2013
من 3 أشهرأقل من 3 أشهرباالف الرياالت السعودية

إلى سنة
من سنة إلى 5  

اإلجمالـيأكثر من 5 سنواتسنوات

1,547,525-371,877590,936584,712إعتامدات مستندية

285,8081,072,5911,362,849111,9632,833,211خطابات الضامن

313,626--262,67650,950قبوالت

920,3611,714,4771,947,561111,9634,694,362اإلجاميل 

2012
من 3 أشهرأقل من 3 أشهرباالف الرياالت السعودية

إلى سنة
من سنة إلى 5  

اإلجمالـيأكثر من 5 سنواتسنوات

1,164,368-454,562649,83859,968إعتادات مستندية

347,0381,086,340877,05160,8762,371,305خطابات الضان

262,393--209,29453,099قبوالت 

1,010,8941,789,277937,01960,8763,798,066اإلجايل

بلــغ الجــزء غــر املســتخدم القائــم مــن االلتزامــات والتــي ميكــن إلغاؤهــا يف أي وقــت مــن قبــل البنــك، والقامئــة كــا يف 31  ديســمرب 2013  مــا مقــداره 1.7 

مليار ريال سعودي )2012:  4 مليار ريال سعودي(. 

فيام ييل تحليالً للتعهدات وااللتزامات املحتملة حسب أطراف التعامل كام يف 31  ديسمرب:. 2

20132012

بآالف الرياالت السعوديةبآالف الرياالت السعودية

4,427,5773,586,654رشكات

230,155164,066مؤسسات مالية 

36,63047,346أخرى

4,694,3623,798,066اإلجاميل
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 االلتزامات المتعلقة بعقود اإليجار التشغيليةد . 

فيــا يــي تحليــالً بالحــد األدىن لدفعــات اإليجــار املســتقبلية مبوجــب عقــود 

اإليجار التشغيلية غر القابلة لإلغاء التي أبرمها البنك كمستأجر:

20132012

بآالف الرياالت 
السعودية

بآالف الرياالت 
السعودية

112,42394,559أقل من سنة واحدة

237,504234,207من سنة إىل 5 سنوات                                      

198,929140,383أكر من 5 سنوات

548,856469,149اإلجاميل

الزكاة   . 

تلقــى البنــك الربــط الزكــوي  املقــدم مــن قبــل مصلحــة الــزكاة والدخــل لأعوام 

الســابقة مــن 2006 إىل 2008. وقــد نتــج عــن الربــط  مطالبــات اضافيــة للــزكاة 

مببلــغ 62 مليــون ريــال ســعودي و 60 مليــون ريــال ســعودي و55 مليــون ريــال 

ســعودي لأعــوام 2006 و2007  و 2008 عــىل التــوايل.  وترجــع هــذه الفروقــات 

بشــكل أســايس إىل عــدم اضافــة محفظــة التمويــل واملوجــودات املاليــة للوعــاء 

الزكوي وبعض املرصوفات عند احتساب البنك لوعاء الزكاة.

قــام البنــك باالعــراض لــدى اللجنــة االبتدائيــة لــدى مصلحــة الــزكاة والدخل عن 

جميــع  الربــوط املســتلمة للســنوات الســابقة املشــار إليهــا أعــاله. وقــد أيــدت 

اللجنــة االبتدائيــة ربــط مصلحــة الــزكاة والدخــل للعــام 2006 وعليــه إســتأنف 

البنك لدى اللجنة االستئنافية ضد هذا القرار.

وقــام البنــك مــع قطــاع البنــوك برفــع هــذه القضيــة إىل مؤسســة النقــد العــريب 

الســعودي للوصــول إىل حــل مناســب. بنــاء عــىل ذلــك مل يقــم البنــك بتســجيل 

مطالبــات الــزكاة اإلضافيــة املشــار اليهــا أعــاله مــن قبــل مصلحــة الــزكاة والدخل 

لأعوام 2006 و2007 و2008  يف القوائم املالية املوحدة.

بلغــت الــزكاة املســتحقة عــىل املســاهمني عــن الســنة املنتهيــة يف 31 ديســمرب 

ــال  ــون ري ــعودي )2012: 24,3 ملي ــال س ــون ري ــدره 19,5  ملي ــغ وق 2013 مبل

ــيتم  ــن املســاهمني وس ــة ع ــك بالنياب ــل البن ــن قب ــا م ــيتم دفعه ســعودي(، س

استقطاعها من أية أرباح موزعة الحقاً. 

وفيــا يخــص الــزكاة لأعــوام  مــن 2009 حتــى 2013  فقــد تــم احتســابها بنفس 

طريقة السنوات السابقة. 

نتيجــة إصــدار أســهم مجانيــة، قــام البنــك باقتطــاع مبلــغ وقــدره 22,1 مليــون 

ــة  ــوع ملصلح ــغ املدف ــل املبل ــذي ميث ــاة و ال ــاح املبق ــن األرب ــعودي م ــال س ري

الــزكاة والدخــل نيابــة عــن املســاهمني و املتعلقــة بالربــوط الزكويــة 

للسنوات من 2006 ولغاية 2011.

الدخل من الموجودات االستثمارية والتمويل– 18
يتكــون الدخــل مــن املوجــودات االســتثارية والتمويليــة املقتنــاة بالتكلفــة 

املطفأة للسنتني املنتهيتني يف  31 ديسمرب ما يي:

20132012

بآالف الرياالت 
السعودية

بآالف الرياالت 
السعودية

استثامرات و ارصدة لدى البنوك 
واملؤسسات املالية األخرى

املرابحات يف البضائع لدى : 

1,834 7,655     - مؤسسة النقد العريب السعودي

49,821 47,850     - بنوك ومؤسسات مالية اخرى

1,094 4,053 أرباح صكوك بعمولة عامئة

التمويل

392,994 443,243 بيع آجل 

358,306 400,438 بيع بالتقسيط

6,326 14,814 إجارة

50,178 56,597 مشاركة

974,650860,553اإلجاميل

العائد على الودائع والمطلوبات المالية– 19

يتكــون العائــد املدفــوع عــىل الودائــع واملطلوبــات املاليــة للســنتني املنتهيتني 

يف 31  ديسمرب ما يي:

   20132012

بآالف الرياالت السعوديةبآالف الرياالت السعودية

2,8631,316أرصدة للبنوك

ودائع

6,6555,892    -  ادخار

18,51013,831    -  ألجل

28,02821,039اإلجاميل

هـ .
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دخل األتعاب والعموالت، صافي– 20
تكون دخل األتعاب و العموالت، صايف للسنتني املنتهيتني يف 31  ديسمرب ما يي:

20132012

بآالف الرياالت السعوديةبآالف الرياالت السعودية

دخل األتعاب والعموالت

 97,904  102,735 أجهزة الرصاف اآليل ونقاط البيع                       

 44,726  32,952 دخل عموالت وساطة                                          

 40,369  44,200 اعتادات مستندية وضانات                      

 424,323  425,653 أتعاب حواالت                                           

 31,116  43,463 أتعاب إدارية )صناديق إستثار وأخرى(                 

 47,594  74,857 أتعاب إدارية ملنح التسهيالت            

 33,592  33,023 أتعاب حفظ املستندات

 13,274  9,517 أخرى                                             

766,400732,898إجاميل دخل العموالت

مصاريف األتعاب والعموالت 

 76,647  87,042 مصاريف أجهزة الرصاف اآليل ونقاط البيع                       

 3,481  2,610 مصاريف مدفوعة للوسطاء                    

 2,004  3,119 مصاريف حواالت                                           

 5,466  7,914 أخرى                                           

87,598 100,685 إجاميل  مصاريف األتعاب

665,715645,300دخل األتعاب والعموالت، صايف

 توزيعات األرباح – 21
تتكون توزيعات األرباح للسنتني املنتهيتني يف  31 ديسمرب ما يي:

20132012

بآالف الرياالت السعوديةبآالف الرياالت السعودية

7,77911,717رشكات متداولة 

-5,743رشكات غر متداولة

13,52211,717
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مكاسب استثمارات مقتناة لغير أغراض المتاجرة، صافي– 22
تتكون مكاسب االستثارات املقتناة لغر أغراض املتاجرة للسنتني املنتهيتني يف 31 ديسمرب ما يي:

20132012

بآالف الرياالت السعوديةبآالف الرياالت السعودية

21,9045,225استثامرات متاحة للبيع 

دخل العمليات األخرى – 23
يتكون دخل العمليات األخرى للسنتني املنتهيتني يف  31 ديسمرب ما يي:

20132012

بآالف الرياالت السعوديةبآالف الرياالت السعودية

-16,189ديون مشطوبة مسردة

4,4521,356مكاسب بيع ممتلكات و معدات

3,460264أخرى

24,1011,620اإلجاميل



92

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

رواتب ومزايا الموظفين– 24

عدد الموظفين
 

تعويضات ثابتة
تعويضات متغيرة مدفوعة

إجماليأسهمنقداً
بآالف الرياالت السعودية

2013201220132012201320122013201220132012

كبار التنفيذيني   ) تتطلب موافقة 
مؤسسة النقد العريب السعودي(

7713,97614,9197,2435,350--7,2435,350

موظفون يقومون بأنشطة تشمل 
عىل مخاطر

998732,68426,5973,6942,209--3,6942,209

4,7223,184--24621254,24347,5084,7223,184موظفون يقومون مبهام رقابية

17,85512,231--2,6062,234255,481239,64717,85512,231موظفون آخرون

------24930037,59828,506موظفون  بعقود خارجية

33,51422,974--3,2072,840393,982357,17733,51422,974إجايل

36,03461,959تعويضات متغرة مستحقة  

152,23198,221مزايا موظفني اخرى

582,247517,357إجاميل رواتب ومزايا املوظفن

لــدى البنــك سياســة شــاملة للرواتــب والتعويضــات تهــدف إىل توظيــف وتدريــب و تطويــر و ترقيــة املوظفــني وكذلــك اإلبقــاء عــىل املواهــب املتميــزة، و 

التــي تســاهم يف تحقيــق أهــداف و تطلعــات البنــك. كــا تهــدف هــذه السياســة إىل التأكــد أن لــدى البنــك، ويف جميــع األوقــات، عــدد كاٍف  مــن املوظفــني 

ــع  ــق م ــا يتواف ــل مب ــر والطوي ــدى القص ــىل امل ــك ع ــداف البن ــق أه ــة تحق ــم بطريق ــىل إدارة مهامه ــن ع ــات والقادري ــارات والصف ــالت وامله ذوي املؤه

اإلســراتيجية العامــة للمخاطــر لــدى البنــك. وكذلــك يحفــز البنــك التوظيــف الداخــي لتزويــد املوظفيــني الحاليــني بفــرص التطويــر الوظيفــي بــرط عــدم 

وجود تعارض أو اعاقة ملوظفي الوحدة الحاليني. 

تشــمل سياســة التعويضــات باالضافــة إىل املكافــآت واملزايــا الشــهرية، هيــكل حوافــز األداء لجميــع املوظفــني بنــاء عــىل أداء البنــك ككل، أداء املجموعــة/ 

القطــاع/ القســم املعنــي وأداء كل موظــف عــىل حــدة. تقيــم جميــع هــذه العوامــل بشــكل دوري ويتــم اطــالع الجهــات املختصــة بالنتائــج والتــي عــىل 

أساسها يتم إعالن املكافآت يف  نهاية الفرة املحاسبية.

قام مجلس إدارة البنك بتأسيس لجنة الرشيحات واملكافآت، و تتكون هذة اللجنة من: 

- رئيس . 1 االستاذ / عبدالرحمن بن محمد رمزي عداس 

- عضو . 2 االستاذ /  نارص بن محمد السبيعي  

- عضو . 3 االستاذ / خالد بن عبدالعزيز املقرين 

- عضو . 4 االستاذ / احـمد بـن عـبدالعـزيز العـوهـيل  

- عضو . 5 االستاذ / خالد  بن صالح الهذال   

ــا  ــم فعاليته ــة وتقوي ــات بصــورة دوري ــة التعويض ــة سياس ــداد ومراجع ــام التعويضــات، وإع ــغيل نظ ــم و تش ــىل تصمي ــة يف اإلرشاف ع ــام اللجن ــل مه تتمث

مبقارنتها مع البنوك األخرى.
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 المكاسب غير التشغيلية – 25
قــام البنــك ،خــالل الربــع األول مــن العــام 2012 ، ببيــع قطعــة األرض املدرجــة ضمــن بنــد املوجــودات األخــرى وبقيمــة دفريــة بلغــت 280  مليــون ريــال 

ســعودي. و قــام البنــك باألســتحواذ عــىل قطعــة األرض يف عــام 2007 الســتخدامه الخــاص. وتــم بيــع قطعــة األرض مببلــغ قــدره 653 مليــون ريــال ســعودي 

ونتيجة للبيع حقق البنك مكاسب غر تشغيلية مببلغ 373 مليون ريال سعودي يف العام 2012.

علــا بــأن البنــك قــد قــام مبنــح الركــة املشــرية )»الركــة«( متويــل بيــع آجــل مببلــغ 503 مليــون ريــال ســعودي والــذي تــم اســتخدامه بالكامــل. بنــاءا عــىل 

رشوط التمويل،  فإن مبلغ التمويل متت تسويته بالكامل.

ربح السهم األساسي والمخفض– 26
ــد للمســاهمني عــىل        ــك بقســمة صــايف دخــل الســنتني العائ ــح الســهم األســايس للســنتني املنتهيتــني يف 31 ديســمرب 2013م و 2012م وذل ــم احتســاب رب ت

400 مليــون ســهم ذلــك إلظهــار وبأثــر رجعــي التغــر يف عــدد األســهم الــذي ازداد نتيجــة إلصــدار األســهم املجانيــة الــذي صادقــت عليــة الجمعيــة العامــة 

غر العادية يف إجتاعها الذي عقد بتاريخ 9 أبريل 2013م.

النقدية وما في حكمها– 27
تتكون النقدية و ما يف حكمها الظاهرة يف قامئة التدفقات النقدية املوحدة كا يف 31  ديسمرب من اآليت:

20132012

بآالف الرياالت السعوديةبآالف الرياالت السعوديةإيضاحات

1,609,7971,153,106نقدية

4,319,7483,688,561أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية االخرى )تستحق خالل تسعني يوماً من تاريخ االقتناء(

4800,484234,994أرصدة لدى مؤسسة النقد العريب السعودي )فيا عدا الوديعة النظامية(                                          

6,730,0295,076,661اإلجاميل

المعلومات القطاعية– 28
يقــوم البنــك بتحديــد القطاعــات التشــغيلية، بنــاء عــىل مجموعــات العمــالء، عــىل أســاس التقاريــر الداخليــة عــن العنــارص و املكونــات التــي تتكــون منهــا 

املجموعــة والتــي يتــم مراجعتهــا بصفــة مســتمرة مــن قبــل لجنــة إدارة املوجــودات واملطلوبــات وصانعــي القــرار الرئيــي بالبنــك مــن أجــل توزيــع املــوارد 

للقطاعات وتقييم أدائها. متارس املجموعة نشاطها الرئيي يف اململكة العربية السعودية.

ألغراض إدارية تتكون املجموعة من خمسة قطاعات أعال مرصفية رئيسية كالتايل:

يشمل الخدمات واملنتجات املقدمة لأفراد كالودائع ، متويل األفراد ، الحواالت ورصف العمالت األجنبية.قطاع األفراد )التجزئة(

يشمل الخدمات واملنتجات املقدمة للركات والعمالء التجاريني كالودائع والتمويل و الخدمات التجارية للعمالء.قطاع الركات 

يشمل سوق املال املتاجرة وتقديم خدمات الخزينة.قطاع الخزينة 

يشمل خدمات إدارة اإلستثار وأنشطة إدارة األصول املرتبطة بخدمات التعامل و اإلدارة وترتيب وتقديم املشورة وحفظ األوراق املالية.قطاع خدمات اإلستثار والوساطة 

وتشمل جميع وظائف قطاعات املساندة األخرى. أخرى                                       

تتــم جميــع املعامــالت بــني القطاعــات املذكــورة أعــاله وفقــاً لــروط وأحــكام نظــام  التســعر الداخــي املعتمــد. وإن مصاريــف القطاعــات املســانده واإلدارة 

العامة توزع عىل قطاعات األعال وفق معاير معتمدة.
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فيام ييل تحليال بإجاميل موجودات ومطلوبات املجموعة وإجاميل دخل ومصاريف العمليات وصايف الدخل )الخسارة( للسنتن . 1
املنتهيتن يف 31  ديسمرب لكل قطاع من قطاعات األعامل: 

2013 

قطاع األفراد بآالف الرياالت السعودية
قطاع خدمات قطاع الخزينةقطاع الشركات)التجزئة(

اإلجماليأخرىاإلستثمار والوساطة

12,229,03614,777,6537,774,105288,5001,254,01436,323,308إجاميل املوجودات

64,843108944,024453,946523,015مصاريف رأساملية

19,067,69510,114,583901,056121,0791,018,00631,222,419إجاميل املطلوبات

صايف الدخل من املوجودات 
االستثامرية والتمويلية

400,802462,33343,9981,10438,385946,622

659,284114,71674,88865,56656,152970,606أتعاب ودخل العموالت وأخرى، صايف                  

1,060,086577,049118,88666,67094,5371,917,228إجاميل دخل العمليات

175,287---63,457111,830مخصص التمويل ,صايف

عكس مخصص املوجودات املالية 
األخرى، صايف

--)5,340(--)5,340(

88,524-81,5925,983596353إستهالك و إطفاء

1,188,060-814,519308,82730,01634,698إجاميل مصاريف العمليات

245,567268,22288,87031,97294,537729,168صايف دخل العمليات للسنة

------مكاسب غري تشغيلية

245,567268,22288,87031,97294,537729,168صايف دخل السنة

2012

قطاع األفراد بآالف الرياالت السعودية
قطاع خدمات اإلستثمار قطاع الخزينةقطاع الشركات)التجزئة(

اإلجماليأخرىوالوساطة

9,780,49811,572,5507,567,538763856,15229,777,501إجايل املوجودات

35,748192662,15558,28596,446مصاريف رأسالية

16,498,1057,320,370493,97985,7621,008,46925,406,685إجايل املطلوبات

صايف الدخل من املوجودات 
االستثارية والتمويلية

370,839405,19932,972-30,504839,514

630,08294,30192,28363,11618,084897,866أتعاب ودخل العموالت وأخرى، صايف                  

1,000,921499,500125,25563,11648,5881,737,380إجايل دخل العمليات

275,220---82,751192,469مخصص التمويل, صايف

88,020-74,40712,2601,082271إستهالك و إطفاء

1,168,743-733,001370,09432,35033,298إجايل مصاريف العمليات

267,920129,40692,90529,81848,588568,637صايف دخل العمليات للسنة

373,167373,167----مكاسب غر تشغيلية

267,920129,40692,90529,818421,755941,804صايف دخل السنة
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فيام يىل تحليال ملخاطر اإلئتامن التي تتعرض لها املجموعة  لكل قطاع من قطاعات أعامل البنك: . 2

2013

بآالف الرياالت السعودية
قطاع األفراد

اإلجماليقطاع الخزينةقطاع الشركات )التجزئة(

9,461,58913,953,8347,207,65630,623,079إجاميل املوجودات 

3,005,530-3,005,530-التعهدات  وااللتزامات املحتملة

2012

بآالف الرياالت السعودية
قطاع األفراد

اإلجماليقطاع الخزينةقطاع الشركات )التجزئة(

7,540,49210,715,1847,676,00525,931,681إجايل املوجودات 

1,784,664-1,784,664-التعهدات وااللتزامات املحتملة

ــل، كــا تشــتمل  ــة األخــرى واالســتثارات والتموي ــدى البنــوك واملؤسســات املالي ــي تتعــرض لهــا املجموعــة عــىل األرصــدة ل تشــتمل مخاطــر االئتــان الت

مخاطر االئتان عىل املعادل االئتاين لقيمة التعهدات وااللتزامات املحتملة.

إدارة المخاطر المالية– 29

تتعــرض أنشــطة البنــك لعــدد مــن املخاطــر املاليــة، والتــي يتــم تقييمهــا عــن طريــق التحليــل والتقييــم واملوافقــة وإدارة بعــض درجــات املخاطــر أو عــدد 

من املخاطر. يهدف البنك إىل تحقيق توازن مالئم بني املخاطر واإليرادات وتقليل اآلثار السلبية عىل أدائه املايل وزيادة املنفعه للمساهمني.

تــم تصميــم سياســات وإجــراءات وأنظمــة إدارة املخاطــر لتحديــد وتحليــل هــذه املخاطــر ووضــع األدوات املالمئــة للتخفيــف والتحكــم يف هــذه املخاطــر. 

يقوم البنك مبراجعة سياسات وأنظمة إدارة املخاطر باستمرار لعكس أي تغيرات يف األسواق، واملنتجات و أفضل املارسات املستجدة.

قــرر مجلــس اإلدارة تشــكيل لجنــة املخاطــر وااللتــزام وذلــك ملراقبــة عمليــة إدارة املخاطــر الكليــه بالبنــك. كــا أن اللجنــة مســئوله عــن تطويــر اســراتيجية 

املخاطــر والسياســات. كــا تشــمل مســؤوليتها تنفيــذ قــرارات املخاطــر و مراقبــة مســتوى املخاطــر. يتــم اصــدار تقريــر لجنــه املخاطــر وااللتــزام بشــكل دوري  

وعرضه عىل مجلس اإلدارة. 
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مخاطر االئتمان– 30
تقــوم املجموعــة  بــإدارة مخاطــر االئتــان، والتــي تتمثــل يف عــدم متكــن طــرف مــا مــن الوفــاء بالتزاماتــه بشــأن أداة ماليــة مــا يــؤدي لتكبــد الطــرف اآلخــر 

خســائر ماليــة. يتعــرض البنــك ملخاطــر االئتــان بشــكل رئيــي بشــأن نشــاطات التمويــل واالســتثار. كذلــك، توجــد مخاطــر ائتــان تتعلــق بــأدوات ماليــة 

خارج قامئة املركز املايل، مثل اإلعتادات املستندية وخطابات الضان، وااللتزامات ملنح االئتان.

يقــوم البنــك بتقييــم احتــال التخلــف عــن الســداد مــن قبــل األطــراف األخــرى باســتخدام أدوات تصنيــف داخليــة. كــا يقــوم البنــك باســتخدام درجــات 

تصنيف صادرة من وكاالت تصنيف خارجية عند توفرها.

يحــاول البنــك التقليــل مــن مخاطــر االئتــان مــن خــالل مراقبــة التعرضــات االئتانيــة ، التقليــل مــن املعامــالت مــع اطــراف محــددة، والتقييــم املســتمر 

للمــالءه االئتانيــة لأطــراف األخــرى. وقــد تــم إعــداد سياســات البنــك الخاصــة بــإدارة املخاطــر لديــه بحيــث تعمــل عــىل تحديــد املخاطــر وتضــع حــدوداً 

مناســبة ، ووســائل ملراقبــة املخاطــر وااللتــزام بالحــدود. وتتــم الرقابــة عــىل التعرضــات الفعليــة ومقارنتهــا بالحــدود املقــررة عــىل أســاس يومــي. وباإلضافــة إىل 

مراقبــة الحــدود املقــررة لالئتــان، يقــوم البنــك بــإدارة التعرضــات االئتانيــة املرتبطــة بأنشــطة التجاريــة وذلــك بإبــرام اتفاقيــات مقاصــة رئيســة و إبــرام ، 

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

ينتــج تركــز مخاطــر االئتــان عندمــا يقــوم عــدد مــن األطــراف األخــرى مرتبطــني بنشــاطات عمليــة متشــابهة، أو عمليــات يف نفــس املنطقــة الجغرافيــة، أو 

لديهــم صفــات اقتصاديــة متشــابهة، مــا قــد يــؤدي إىل التأثــر عــىل قدرتهــم جميعــاً عــىل تلبيــة التزاماتهــم التعاقديــة بنفــس القــدر إذا حصــل أي تغــر يف 

الظروف االقتصادية أو السياسية أو غر ذلك. 

ويدل تركز مخاطر االئتان عىل الحساسية النسبية ألداء البنك تجاه التطورات التي تؤثر عىل صناعة معينة أو موقع جغرايف معني.  

يســعى البنــك إىل إدارة تعرضــه ملخاطــر اإلئتــان مــن خــالل التنويــع لضــان عــدم حصــول تركــز يف املخاطــر مــن ناحيــة أفــراد أو مجموعــات مــن العمــالء 

يف مناطــق معينــة أو ضمــن نشــاطات عمليــة محــددة، كــا أنــه يلجــأ إىل الحصــول عــىل الضانــات الالزمــة حيثــا يكــون مالمئــاً. كذلــك يســعى البنــك إىل 

الحصول عىل املزيد من الضانات من األطراف األخرى حاملا تتضح مؤرشات االنخفاض للتسهيالت ذات العالقة.

تقــوم اإلدارة بطلــب املزيــد مــن الضانــات وفــق االتفاقيــة التــي تحــدد ذلــك، كــا تقــوم مبتابعــة القيمــة الســوقية للضانــات التــي يتــم الحصــول عليهــا 

أثناء مراجعتها لكفاية مخصص خسائر االنخفاض.

يقوم البنك بشكل منتظم مبراجعة سياسات وأنظمة إدارة املخاطر لديه بحيث تعكس التغرات يف منتجات األسواق وأفضل املارسات املستجدة.

تــم تبيــان تحليــل االســتثارات حســب األطــراف األخــرى يف اإليضــاح 6 )ب(. وملعرفــة تفاصيــل مكونــات التمويــل،  ميكــن الرجــوع إىل اإليضــاح 7 ، للتعهــدات 

وااللتزامــات املحتملــة ميكــن الرجــوع إىل اإليضــاح 17. وللمعلومــات حــول الحــد األقــى لتعــرض االئتــان ومخاطــر االئتــان لــدى البنــك حســب قطاعــات 

األعال، ميكن الرجوع إىل اإليضاح 28 )2(.
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التركيز الجغرافيأ . 

فيام ييل الرتكز الجغرايف للفئات الرئيسية للموجودات واملطلوبات والتعهدات وااللتزامات املحتملة والتعرض االئتامين الخاص بها . 1
كام يف31 ديسمرب:

2013
بآالف الرياالت السعودية

المملكة 
العربية 

السعودية

دول مجلس التعاون الخليجي 
األخرى ومنطقة الشرق 

األوسط
جنوب أوروبا

اإلجمالــيدول أخرىشرق آسيا

املوجودات

نقد وأرصدة لدى مؤسسة النقد العريب  
السعودي

4,186,998----4,186,998

3,991,9531,948,93993,03132,48289,0926,155,497أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية االخرى، صايف

1,667,069----1,667,069إستثامرات، صايف

23,415,423----23,415,423متويل، صايف

33,261,4431,948,93993,03132,48289,09235,424,987اإلجاميل

املطلوبات

130,615975,616--188,319656,682أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية االخرى

29,107,718----29,107,718ودائع العمالء

130,61530,083,334--29,296,037656,682اإلجاميل

4,694,362----4,694,362التعهدات وااللتزامات املحتملة

مخاطراالئتامن)مبينة باملعادل االئتامين(
للتعهدات وااللتزامات املحتملة

3,005,530----3,005,530

2012
بآالف الرياالت السعودية

المملكة 
العربية 

السعودية

دول مجلس التعاون الخليجي 
جنوب شرق أوروبااألخرى ومنطقة الشرق األوسط

اإلجمالــيدول أخرىآسيا

املوجودات

2,932,369----2,932,369نقد وأرصدة لدى مؤسسة النقد العريب  السعودي

4,216,6871,994,876255,57521,33086,9986,575,466أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية االخرى، صايف

1,537,260----1,537,260إستثارات، صايف

18,255,676----18,255,676متويل، صايف

26,941,9921,994,876255,57521,33086,99829,300,771اإلجاميل

املطلوبات

497570,830--193,760376,573أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية االخرى

23,741,624----23,741,624ودائع العمالء

49724,312,454--23,935,384376,573اإلجاميل

3,798,066----3,798,066التعهدات وااللتزامات املحتملة

مخاطر االئتان )مبينة باملعادل االئتاين( 
1,784,664----1,784,664للتعهدات وااللتزامات املحتملة
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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 التحويــل 

االئتان لتغطية مخاطر االئتان املحتملة نتيجة قيام البنك بالوفاء بإلتزاماته.

فيام ييل التوزيع الجغرايف للموجودات االستثامرية  والتمويلية التي انخفضت قيمتها  و مخصصات انخفاض املوجودات . 2
االستثامرية  والتمويلية

2013
بآالف الرياالت السعودية

المملكة 
العربية 

السعودية
دول مجلس التعاون الخليجي 

أوروبااألخرى ومنطقة الشرق األوسط
جنوب 
شرق 

آسيا
اإلجمالــيدول أخرى

460,868----460,868التمويل غري العامل 

895,311----895,311مخصص انخفاض املوجودات التمويلية 

90,923---90,923-املوجودات املالية األخرى غري العاملة 

مخصص انخفاض املوجودات املالية 
األخرى

-90,923---90,923

2012
بآالف الرياالت السعودية

المملكة العربية 
السعودية

دول مجلس التعاون الخليجي 
جنوب شرق أوروبااألخرى ومنطقة الشرق األوسط

آسيا
دول 

اإلجمالــيأخرى

752,302----752,302التمويل غر العامل 

1,094,019----1,094,019مخصص انخفاض املوجودات التمويلية 

96,263---96,263-املوجودات املالية األخرى غر العاملة

96,263---96,263-مخصص انخفاض املوجودات املالية األخرى

مخاطر السوق – 31
مخاطــر الســوق هــي املخاطــر املتعلقــة بتقلبــات القيمــة العادلــة للتدفقــات النقديــة املســتقبلية لــأدوات املاليــة نتيجــة للتغــرات  يف الســوق مثــل معــدل 

العائد وأسعار رصف العمالت األجنبية وأسعار األسهم.

مخاطر معدل العائد أ . 

تتمثــل مخاطــر العائــد املخاطــر الناتجــة عــن تذبــذب التدفقــات النقديــة املســتقبلية لــأدوات املاليــة و نتيجــة للتغــرات يف معــدل العائــد الســائد يف الســوق. 

التوجــد لــدى البنــك أيــة تعرضــات جوهريــة لتاثــرات التغــرات يف معــدل العائــد الســائد يف الســوق عــىل التدفقــات النقديــة املســتقبلية ألن جــزءاً كبــراً 

مــن املوجــودات واملطلوبــات املاليــة ذات عوائــد ثابتــة ومدرجــة يف القوائــم املاليــة بالتكلفــة املطفــأة. باالضافــة إىل ذلــك، فــان جــزءاً كبــراً مــن التزامــات 

البنك اليحمل اية عوائد.
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مخاطر أسعار العمالت األجنبيةب . 
)1( يتعرض البنك ملخاطر آثار التقلبات يف أسعار الرصف السائدة بالسوق عىل مركزه املايل وتدفقاته النقدية، وتقوم إدارة البنك بوضع حدود ملستوى 

املخاطر املقبولة لكل عملة وبشكل إجاميل ملراكز العمالت بنهاية اليوم، ويتم مراقبتها يومياً.

فيا يي ملخصا ملخاطر أسعار العمالت األجنبية كا يف 31 ديسمرب:

20132012

عمالت أجنبيةريال سعوديعمالت أجنبيةريال سعوديبآالف الرياالت السعودية

املوجودات

183,1212,806,827125,542 4,003,877 نقد وأرصدة لدى مؤسسة النقد العريب  السعودي

5,749,811825,655 628,540  5,526,957 أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية االخرى، صايف

-1,537,260 -    1,667,069 إستثارات، صايف

23,121,870293,55317,932,415323,261متويل، صايف

-336,225 -    762,204 ممتلكات ومعدات، صايف

140,41194 104,31131,806موجودات أخرى

35,186,2881,137,02028,502,9491,274,552اإلجاميل

املطلوبات و حقوق املساهمن

175,266395,564 893,255 82,361أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية االخرى

23,320,237421,387 383,967 28,723,751 ودائع العمالء

1,082,70711,524 9,411 1,129,674مطلوبات أخرى

-4,370,816-5,100,889حقوق املساهمني

35,036,6751,286,63328,949,026828,475اإلجاميل

ان جــزءاً جوهريــاً مــن صــايف مخاطــر العمــالت األجنبيــة التــي يتعــرض لهــا البنــك يتمثــل يف الــدوالر األمريــي واملثبــت ســعر رصفــه مقابــل الريــال الســعودي. 

ال تعترب مخاطرأسعارالعمالت األجنبية األخرى جوهرية ، و نتيجة لذلك فإن البنك ال يتعرض ملخاطر أسعار عمالت أجنبية هامة.

)2( مركز العمالت 

فيا يي تحليالً بصايف املخاطر الجوهرية الخاصة بالبنك كا يف نهاية السنة بشأن العمالت األجنبية التالية:

 2013 2012

بآالف الرياالت السعودية
دائن )مدين(

بآالف الرياالت السعودية
دائن 

381,186 )558,895(دوالر أمريي 

6,108 8,352    دينار كويتي

11,085 43,134 روبية باكستانية

11,336 290,802 ريال قطري

17,458 32,679 درهم إمارايت

3,617 4,795 جنيه مرصي

15,287 29,520 أخرى

446,077)149,613(اإلجاميل

قــام البنــك بعمــل تحليــل حساســية عــىل مــدى عــام واحــد بشــان احتــال حــدوث تغــر يف أســعار العمــالت األجنبيــة باســتثناء الــدوالر األمريــي باســتخدام 

متوسط أسعار الرصف األجنبي التاريخية وتبني بأنه ال يوجد هناك تأثر جوهري عىل صايف تعرض البنك لتقلبات العمالت األجنبية.



100

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

مخاطر أسعار األسهمج . 

تشــر مخاطــر أســعار األســهم إىل مخاطــر انخفــاض القيمــة العادلــة لأســهم يف محفظــة اســتثارات البنــك املتاحــة للبيــع نتيجــة للتغــرات املحتملــة املعقولــة 

يف مستويات مؤرشات األسهم وقيمة األسهم الفردية خالل سنة.

 فيــا يــي األثــر عــىل اســتثارات األســهم اململوكــة واملتاحــة للبيــع بســبب التغــرات املحتملــة املعقولــة يف مــؤرشات األســهم مــع بقــاء كافــة البنــود األخــرى 

القابلة للتغير ثابتة:- 

      31 ديسمبر 2012         31 ديسمبر 2013   

األثر بآالف الرياالت نسبة التغير في قيمة السهم %مؤشرات السوق
األثر بآالف الرياالت نسبة التغير في قيمة السهم %  السعودية

السعودية

1028,672±1046,491±مؤرش تداول 

23,000±23,000±غر متداولة

مخاطر السيولة– 32

متثــل مخاطــر الســيولة عــدم مقــدرة البنــك عــىل تلبيــة صــايف متطلبــات التمويــل الخاصــة بــه. وميكــن أن تحــدث مخاطــر الســيولة عنــد وجــود اضطــراب 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 بعــني االعتبــار توفــر الســيولة، والحفــاظ عــىل رصيــد كاف للنقديــة ومــا يف حكمهــا وكذلــك 

أوراق مالية قابلة للتداول الفوري.

ميثــل الجــدول أدنــاه ملخصــا باســتحقاقات املوجــودات واملطلوبــات الخاصــة بالبنــك. تــم تحديــد االســتحقاقات التعاقديــة للموجــودات و املطلوبــات عــىل 

اســاس الفــرة املتبقيــة مــن تاريــخ قامئــة املركــز املــايل املوحــدة و حتــى تاريــخ االســتحقاق التعاقــدي و مل يتــم االخــذ يف االعتبــار االســتحقاقات الفعليــة كــا 

هــو محــدد بتاريــخ االحتفــاظ بوادئــع البنــك. إن املبالــغ الظاهــرة يف الجــدول أدنــاه هــي التدفقــات النقديــة التعاقديــة غــر املخصومــة، بينــا يقــوم البنــك 

بإدارة مخاطر  السيولة املالزمة بناء عىل التدفقات النقدية الواردة غر املخصومة املتوقعة. 

تقــوم اإلدارة مبراقبــة محفظــة االســتحقاق  لضــان توفــر الســيولة الكافيــة. يتــم مراقبــة مراكــز الســيولة يوميــا، ويتــم إجــراء اختبــارات جهــد منتظمــة بشــأن 

الســيولة باســتخدام ســيناريوهات متعــددة تغطــي الظــروف اإلعتياديــة وغــر اإلعتياديــة يف الســوق. تخضــع كافــة السياســات واإلجــراءات املتعلقــة بالســيولة 

للمراجعــة واملوافقــة مــن قبــل لجنــة املوجــودات واملطلوبــات بالبنــك. يتــم إصــدار تقاريــر يوميــة تغطــي مركــز الســيولة للبنــك والركــة التابعــة العاملــة. 

كا يقدم بانتظام تقرير موجز إىل لجنة املوجودات واملطلوبات بالبنك يشمل عىل كافة االستثناءات واإلجراءات املتخذة. 

وطبقــاً لنظــام مراقبــة البنــوك وكذلــك التعليــات الصــادرة عــن مؤسســة النقــد العــريب الســعودي، يحتفــظ البنــك لــدى مؤسســة النقــد العــريب الســعودي 

ــة  ــة إىل الوديع ــل. باإلضاف ــع ألج ــايل الودائ ــن إج ــب و 4% )2012: 4%(م ــت الطل ــع تح ــايل الودائ ــن إج ــادل 7 % )2012: 7%( م ــة تع ــة نظامي بوديع

ــي ميكــن  ــك باحتياطــي ســيولة ال يقــل عــن 20% مــن التزامــات ودائعــه، ويتكــون هــذا اإلحتياطــي مــن  النقــد و املوجــودات الت ــة يحتفــظ البن النظامي

تحويلها إىل نقد خالل فرة ال تزيد عن ثالثني يوماً )30 يوم(.

كا وميكن للبنك الحصول عىل مبالغ إضافية من خالل تسهيالت وترتيبات استثارية خاصة مع مؤسسة النقد العريب السعودي.
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فيما يلي تحلياًل لالستحقاقات التعاقدية للموجودات والمطلوبات و حقوق المساهمين كما في  31 ديسمبر:أ . 

بآالف الرياالت السعودية                  

من 3 أشهر أقل من 3 أشهر2013
إلى سنة

من سنة إلى 5 
سنوات

أكثر من 5 
سنوات

بدون تاريخ 
اإلجمالــياستحقاق محدد

املوجودات

2,410,281----2,410,281نقد وأرصدة لدى مؤسسة النقد العريب السعودي

1,776,7171,776,717----وديعة نظامية لدى مؤسسة النقد العريب السعودي

6,155,497---5,442,081713,416أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى، صايف

614,9101,667,069---1,052,159استثارات، صايف 

23,415,423-6,247,1598,358,1648,125,483684,617متويل ، صايف

762,204762,204----املمتلكات واملعدات، صايف

136,117136,117----موجودات أخرى

15,151,6809,071,5808,125,483684,6173,289,94836,323,308إجايل املوجودات

املطلوبات و حقوق املساهمن

975,616---787,298188,318أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى

29,107,718---26,606,6672,501,051ودائع العمالء

1,139,0851,139,085----مطلوبات أخرى

5,100,8895,100,889----حقوق املساهمني

6,239,97436,323,308--27,393,9652,689,369إجاميل املطلوبات وحقوق املساهمن

بآالف الرياالت السعودية                  

من 3 أشهر إلى أقل من 3 أشهر2012
سنة

من سنة إلى 
5 سنوات

أكثر من 5 
سنوات

بدون تاريخ 
اإلجمالــياستحقاق محدد

املوجودات

1,388,100----1,388,100نقد وأرصدة لدى مؤسسة النقد العريب السعودي

1,544,2691,544,269----وديعة نظامية لدى مؤسسة النقد العريب السعودي

6,575,466---5,711,336864,130أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية االخرى، صايف 

436,7211,537,260---1,100,539استثارات، صايف  

18,255,676-3,904,3156,663,2506,941,791746,320متويل ، صايف

336,225336,225----املمتلكات واملعدات، صايف

140,505140,505----موجودات أخرى

12,104,2907,527,3806,941,791746,3202,457,72029,777,501إجايل املوجودات

املطلوبات و حقوق املساهمن

570,830----570,830أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى

23,741,624---22,423,6921,317,932ودائع العمالء

1,094,2311,094,231----مطلوبات أخرى

4,370,8164,370,816----حقوق املساهمني

5,465,04729,777,501--22,994,5221,317,932إجاميل املطلوبات وحقوق املساهمن
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فيما يلي تحليل المطلوبات المالية حسب االستحقاقات التعاقدية المتبقية كما في  31 ديسمبر :ب . 

بآالف الرياالت السعودية                  

من 3 أشهر إلى أقل من 3 أشهر2013
سنة

من سنة إلى 5 
سنوات

أكثر من 5 
سنوات

بدون تاريخ 
اإلجمالــياستحقاق محدد

املطلوبات املالية

976,216---787,380188,836أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى

29,127,781---26,606,7612,521,020ودائع العمالء

بآالف الرياالت السعودية                  

من 3 أشهر إلى أقل من 3 أشهر2012
سنة

من سنة إلى 5 
سنوات

أكثر من 5 
سنوات

بدون تاريخ 
اإلجمالــياستحقاق محدد

املطلوبات املالية

570,921----570,921أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى

23,753,991---22,423,9081,330,083ودائع العمالء
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القيمة العادلة لألدوات المالية– 33
إن القيمــة العادلــة هــي الســعر الــذي ســيتم إســتالمه عنــد بيــع موجــودات أو دفعــة  لتحويــل مطلوبــات يف معاملــة نظاميــة تتــم بــني املتداولــني يف الســوق 

يف تاريخ القياس. و بالتايل ميكن أن تنتج فروفات بني القيمة الدفرية و القيمة العادلة املقدرة.

تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية ومستويات القيمة العادلة
إن القيم العادلة لأدوات املالية املسجلة يف قامئة املركز املايل ال تختلف بشكل كبرعن قيمتها الدفرية املدرجة يف القوائم املالية املوحدة.

يستخدم البنك املستويات التالية عند تحديد القيمة العادلة لأدوات املالية واإلفصاح عنها: 
 

األسعار املتداولة يف األسواق املالية النشطة لنفس األداة )بدون تعديل(.: املستوى 1

: املستوى 2
األسعار املتداولة يف األسواق املالية النشطة ملوجودات ومطلوبات ماثلة أو طرق تقييم أخرى يتم تحديد كافة مدخالتها 

الهامة وفق بيانات سوقية قابلة للمالحظة.

طرق تقويم مل تحدد أي من مدخالتها الهامة وفق بيانات سوقية قابلة للمالحظة.: املستوى 3

اإلجماليالمستوى الثالثالمستوى الثانيالمستوى األولبآالف الرياالت السعودية

 2013

املوجودات املالية

150,000614,910-464,910استثامرات مالية متاحة للبيع 

اإلجماليالمستوى الثالثالمستوى الثانيالمستوى األولبآالف الرياالت السعودية

 2012

املوجودات املالية

150,000436,721-286,721استثارات مالية متاحة للبيع 

ميثل املستوى الثالث من االستثارات، استثارات متاحة للبيع غر متداولة ومسجله بالتكلفة.

إن القيمــة العادلــة لــأدوات املاليــة بتاريــخ قامئــة املركــز املــايل املوحــدة، ال تختلــف جوهريــاً عــن القيمــة الدفريــة املدرجــة يف القوائــم املاليــة املوحــدة. إن 

ــراً عــن  ــاة حتــى تاريــخ االســتحقاق املســجلة بالتكلفــة املطفــأة ال تختلــف كث ــدى و للبنــوك واالســتثارات املقتن ــل، و األرصــدة ل ــة للتموي القيمــة العادل

القيمــة الدفريــة املدرجــة يف القوائــم املاليــة املوحــدة ألن أســعار العمــوالت الحاليــة الســائدة يف الســوق ألدوات ماليــة ماثلــة ال تختلــف كثــراً عــن األســعار 

املتعاقد عليها وبسبب قرص الفرة بالنسبة لأرصدة  لدى و للبنوك.
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األرصدة و المعامالت مع األطراف ذات العالقة– 34
يتعامــل البنــك، خــالل دورة أعالــه العاديــة، مــع أطــراف ذات عالقــة. تخضــع تلــك املعامــالت مــع األطــراف ذات العالقــة للحــدود املنصــوص عليهــا يف نظــام 

مراقبــة البنــوك والتعليــات الصــادرة عــن مؤسســة النقــد العــريب الســعودي. إن طبيعــة وأرصــدة تلــك املعامــالت للســنتني املنتهيتــني  يف 31  ديســمرب هــي 

كا يي:

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

20132012

بآالف الرياالت السعوديةبآالف الرياالت السعودية

1,455,4321,399,819بيع آجل

17,52974,759مشاركة 

12,33434,826التعهدات وااللتزامات املحتملة

43,50823,598تحت الطلب

9,320651ادخار

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

صناديق البنك اإلستثمارية: ب . 

ميثل هذا البند أرصدة قامئة مع الصناديق اإلستثارية للبنك كا يف 31  ديسمرب:  

20132012

بآالف الرياالت السعوديةبآالف الرياالت السعودية

13,5297,286ودائع العمالء

 اإليرادات والمصاريف المتعلقة باألطراف ذات العالقة:ج . 

ــني يف             ــنتني املنتهيت ــدة للس ــل املوح ــة الدخ ــة يف قامئ ــة واملدرج ــراف ذات العالق ــع األط ــالت م ــة باملعام ــف املتعلق ــرادات واملصاري ــالً باإلي ــي تحلي ــا ي في

31 ديسمرب:

20132012

بآالف الرياالت السعوديةبآالف الرياالت السعودية

44,11048,936دخل التمويل

148197الدخل من التعهدات و االلتزامات املحتملة

14,75813,082أتعاب إدارة - صناديق البالد اإلستثارية

5,6754,380إيجارات

5,2663,729مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

52,10141,963رواتب ومكافآت و بدالت ونهاية خدمة أعضاء اإلدارة التنفيذية

  

يقصــد بأعضــاء اإلدارة التنفيذيــة األشــخاص الذيــن لديهــم الصالحيــة واملســؤولية للقيــام بإعــال التخطيــط والتوجيــه والرقابــة عــىل أنشــطة البنــك، ســواء 

بشكل مبارش أو غر مبارش. 
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كفاية رأس المال– 35
تتمثــل أهــداف املجموعــة عنــد إدارة رأس املــال يف اإللتــزام مبتطلبــات رأس املــال املوضوعــة مــن قبــل مؤسســة النقــد العــريب الســعودي للحفــاظ عــىل مقــدرة 

املجموعة يف االستمرار يف أعالها وفقا ملبدأ االستمرارية واالحتفاظ بقاعدة رأسالية قوية.

تقــوم إدارة املجموعــة مبراقبــة كفايــة رأس املــال واســتخدام رأس املــال النظامــي. تتطلــب تعليــات مؤسســة النقــد العــريب الســعودي يف االحتفــاظ بحــد أدىن 

مــن رأس املــال النظامــي وأن تكــون نســبة إجــايل رأس املــال النظامــي إىل املوجــودات املرجحــة املخاطــر عنــد أو أعــىل مــن الحــد األدىن املتفــق عليــة 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 وااللتزامــات املحتملــة باســتخدام األرصــدة املرجحــة إلظهــار 

مخاطرها النسبية. 

 قامــت مؤسســة النقــد العــريب الســعودي بإصــدار إرشــادات وأطــر عمــل إلعــادة تشــكيل رأس املــال حســب توصيــات لجنــة بــازل 3 والتــي رسى مفعولهــا 

اعتبــاراً مــن 1 ينايــر 2013. وطبقــاً لتوصيــات و أطرعمــل لجنــة بــازل 3، تــم احتســاب املوجــودات املرجحــة املخاطــر  الخاصــة باملجموعــة وإجــايل رأس 

املــال والنســب ذات الصلــة عــىل أســاس موحــد للمجموعــة . ألغــراض العــرض، تــم احتســاب املوجــودات املرجحــة املخاطــر  وإجــايل رأس املــال والنســب 

ذات الصلــة كــا يف 31 ديســمرب 2013 تحــت إطــار ومنهجيــة بــازل 3، ويتــم احتســاب أرصــدة املقارنــة والنســب كــا يف 31 ديســمرب 2012 تبعــا لتوصيــات 

لجنة بازل 2 والتي مل يتم تعديلها.

الجدول التايل يلخص الركيزة األوىل للمجموعة للموجودات املرجحة املخاطر، رأس املال األسايس ورأس املال املساند ونسبة كفاية رأس املال:

)غير مدققة (
20132012

بآالف الرياالت السعوديةبآالف الرياالت السعودية

28,053,89122,005,550املوجودات املرجحة ملخاطر االئتان

3,142,5722,629,094املوجودات املرجحة للمخاطر التشغيلية

612,338451,388املوجودات املرجحة ملخاطر السوق

31,808,80125,086,032إجاميل الركيزة األوىل للموجودات املرجحة املخاطر

5,100,8893,429,012رأس املال األسايس

350,6741,216,873رأس املال املساند

5,451,5634,645,885إجاميل رأس املال األسايس ورأس املال املساند

نسبة كفاية رأس املال

13.67%16.04%نسبة رأس املال األسايس

18.52%17.14%نسبة رأس املال األسايس ورأس املال واملساند

خدمات إدارة االستثمار والوساطة– 36

يقــدم البنــك خدمــات إدارة االســتثار لعمالئــه مــن خــالل رشكتــه التابعــة / رشكــة البــالد لالســتثار. تتضمــن هــذه الخدمــات إدارة ســتة صناديــق اســتثارية 

)2012: ســتة صناديــق اســتثارية(. مبوجــودات يبلــغ  إجاليهــا 1,154 مليــون ريــال ســعودي )2012: 979 مليــون ريــال ســعودي(. تــدار كافــة الصناديــق 

االســتثارية وفقــاً للضوابــط الرعيــة وتخضــع لرقابــة رشعيــة بصفــة دوريــة، وتــدار بعــض هــذه الصناديــق بالتعــاون مــع مستشــاري اســتثارات مهنيــني 

خارجيني.

ــر البنــك محافــظ اســتثارية خاصــة نيابــة عــن عمالئــه مببلــغ  8,234 مليــون ريــال ســعودي )2012: 5,341 مليــون ريــال ســعودي(. ال تشــمل   كــا يدي

القوائــم املاليــة للبنــك عــىل القوائــم املاليــة لهــذه الصناديــق واملحافــظ االســتثارية الخاصــة. تــم االفصــاح عــن املعامــالت التــي تتــم بــني البنــك وهــذه 

الصناديق ضمن املعامالت مع األطراف ذات العالقة )إيضاح 34(.
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التغيرات في أطر اعداد التقارير المالية الدولية– 37
لقــد ارتــأت املجموعــة عــدم التطبيــق املبكــر للمعايــر الجديــدة الصــادرة و غــر الســارية املفعــول بعــد عــىل الســنوات املحاســبية للبنــك التــي تبــدأ بعــد    

1 يناير 2014، ويقوم البنك حاليا بدراسة آثارها:

معيار التقارير المالية الدولي 9 األدوات المالية )2010(:أ . 

يــري مفعــول النســخة املعدلــة مــن املعيــار اعتبــاراً مــن 1 ينايــر 2015. شــملت التعديــالت املتطلبــات املعدلــه لتصنيــف وقيــاس املطلوبــات املاليــة و نفــس 

متطلبات التوقف عن اإلثبات الحالية التي نص عليها  معيار املحاسبة الدويل رقم -39 األدوات املالية – اإلثبات و القياس.

معيار التقارير المالية الدولي 10 القوائم المالية الموحدة:ب . 

ينــص التعديــل عــىل هــذا املعيــار عــىل عــدم توحيــد الصناديــق االســتثارية اعتبــاراً مــن 1 ينايــر 2014 . إن هــذا اإلعفــاء اإللزامــي ينــص عــىل انــه يتعــني 

عــىل املنشــأة االســتثارية املؤهلــة محاســبة االســتثارات يف املنشــآت الخاضعــة لســيطرتها وكذلــك االســتثارات يف الــركات الزميلــة و املشــاريع املشــركة 

ــاطات  ــداداً للنش ــرب امت ــي تعت ــة الت ــركات التابع ــك ال ــن ذل ــتثنى م ــروط، ويس ــض ال ــاء ببع ــة الوف ــل رشيط ــة الدخ ــة يف قامئ ــة املدرج ــة العادل بالقيم

االستثارية للمنشأة. 

تعديالت المعيار الدولي  للمحاسبة رقم )32(:ج . 

ينطبق هذا التعديل اعتباراً من 1 يناير 2014 ، و يوضح :

أ ( بأن املنشأة لديها حق نظامي ملزم إلجراء املقاصة إذا كان الحق ال يتوقف عىل حدث مستقبي و ملزم يف كل من دورة األعال العادية ويف حالة التعر 

وحل أو إفالس املنشأة و كافة األطراف األخرى.

ب( إجايل التسوية يعادل صايف التسوية إذا كان إلجايل آليات التسويات خصائص تقلل أو ينتج عنها مخاطر ائتان وسيولة غر هامة و أنة يتم معالجة 

الذمم املدينه و الدائنه يف دورة تسوية واحدة.

معيار المحاسبة  الدولية رقم )36( :د . 

 ينطبــق هــذا التعديــل اعتبــاراً مــن 1 ينايــر2014 ، ويتنــاول اإلفصــاح عــن املعلومــات املتعلقــة بالقيمــة القابلــة لالســراد للموجــودات التــي انخفضــت قيمتهــا 

ويضع حدوداً ملتطلبات اإلفصاح إذا ماتم تحديد ذلك املبلغ عىل أساس القيمة العادلة ناقصاً تكاليف االستبعاد.   
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برنامج أسهم الموظفين – 38
املميزات الهامة للربنامج هي كا يي:

2012 2013

12 مايو 2012 4  سبتمرب 2013 تاريخ املنح

1 يناير 2015 1 يناير 2016 تاريخ االستحقاق

426,187 251,300 عدد األسهم املمنوحة  بتاريخ املنح

28.20 31.80 سعر السهم بتاريخ املنح )بالريال السعودي(

9,013 7,991 قيمة األسهم املمنوحة بتاريخ املنح )بآالف الرياالت السعودية (

3 سنوات  3 سنوات  فرة االستحقاق

إكال فرة الخدمة  إكامل فرتة الخدمة  رشط املنح

أسهم  أسهم  طريقة التسوية

2012 2013 حركة عدد األسهم هي كما يلي:

212,020 583,407 يف بداية السنة 

426,187 251,300 األسهم املمنوحة خالل السنة

54,800 53,070 اسهم متنازل عنها

- - متت مارستها

583,407 781,637 يف نهاية السنة 

تم منح هذه األسهم برط أسايس وهو إكال فرة الخدمة.  وال يوجد رشط سوقي مرتبط بها.

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

اعتماد مجلس اإلدارة– 40
اعتمد مجلس اإلدارة القوائم املالية املوحدة بتاريخ 9 ربيع اآلخر 1435 هـ املوافق 9  فرباير 2014.

هيكل رأس المال وفقًا لتوصية لجنة بازل 3– 41
يجــب نــر بعــض اإلفصاحــات املتعلقــة  بهيــكل رأس مــال البنــك عــىل موقــع البنــك االلكــروين. ســوف تكــون هــذه اإلفصاحــات متاحــة عــىل موقــع البنــك 

اإللكــروين )www.bankalbilad.com( حســب متطلبــات مؤسســة النقــد العــريب الســعودي.  مل تخضــع هــذه اإلفصاحــات للتدقيــق أو الفحــص مــن قبــل 

مراجعي حسابات البنك الخارجيني.

إفصاحات خاصة بالركيزة الثالثة لبازل 3 – 42
طبقــا للركيــزة 3 مــن توصيــات لجنــة بــازل 3، يجــب اإلفصــاح عــن بعــض اإلفصاحــات الكميــة والنوعيــة اإلضافيــة. ســتكون هــذه اإلفصاحــات موجــودة عــىل 

موقــع البنــك االلكــروين  )www.bankalbilad.com( والتقريــر الســنوي حســب متطلبــات مؤسســة النقــد العــريب الســعودي، ومل تخضــع هــذه اإلفصاحــات 

للفحص أو املراجعه من قبل مراجعي الحسابات الخارجيني.
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تحت النطاق النظامي للتوحيدالتعديالت على الكيانات األخرىالمركز المالي في القوائم المالية المنشورة 

) هـ () د () ج (

املوجودات

4,186,998-4,186,998نقد وأرصدة لدى مؤسسة النقد العريب السعودي

6,155,497-6,155,497أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى

1,667,069-1,667,069استثارات، صايف                       

23,415,423-23,415,423متويل، صايف

762,204-762,204ممتلكات ومعدات، صايف

136,117-136,117موجودات أخرى 

36,323,308-36,323,308إجاميل املوجودات

املطلوبات

975,616-975,616أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى

29,107,718-29,107,718ودائع العمالء

1,139,085-1,139,085مطلوبات أخرى

31,222,419-31,222,419إجاميل املطلوبات

4,000,000-4,000,000رأس املال

552,396-552,396اإلحتياطي النظامي                                      

958-958إحتياطيات أخرى                                

547,535-547,535أرباح مبقاة

36,323,308-36,323,308إجاميل املطلوبات وحقوق املساهمن

الجدول الثاني: 
هيكل رأس المال 

 المركز المالي - الخطوة األولى 
) جدول 2 ) ب ((
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المركز المالي في القوائم المالية 
المنشورة 

التعديالت على الكيانات 
تحت النطاق النظامي للتوحيداألخرى

) هـ () د () ج (

املوجودات

4,186,998-4,186,998نقد وأرصدة لدى مؤسسة النقد العريب السعودي

6,155,497-6,155,497أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى

1,667,069-1,667,069استثارات، صايف                       

23,415,423-23,415,423متويل، صايف

477,376-477,376منها املخصصات العامة

762,204-762,204ممتلكات ومعدات، صايف

136,117-136,117موجودات أخرى 

36,323,308-36,323,308إجاميل املوجودات

املطلوبات

975,616-975,616أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى

29,107,718-29,107,718ودائع العمالء

1,139,085-1,139,085مطلوبات أخرى

31,222,419-31,222,419إجاميل املطلوبات

4,000,000-4,000,000رأس املال

4,000,000-4,000,000منها املبلغ املؤهل لرأس املال الريحة األوىل 

552,396-552,396اإلحتياطي النظامي                                      

958-958إحتياطيات أخرى                                

547,535-547,535أرباح مبقاة

36,323,308-36,323,308إجاميل املطلوبات وحقوق املساهمن

الجدول الثاني: 
هيكل رأس المال 

المركز المالي - الخطوة الثانية 
) جدول 2 )ج((



إفصاحات بازل اا الكمية

112
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مكونات رأس المال 

رأس املال العام الرشيحة األوىل : أدوات و احتياطيات

4,000,000 رأس املال1

729,827 أرباح مبقاة2

371,062 إجايل الدخل الشامل اآلخر3

5,100,889 رأس املال العام الريحة األوىل قبل التعديالت التنظيمية6

رأس املال العام الرشيحة األوىل : التعديالت التنظيمية

-إجايل التعديالت التنظيمية لرأس املال العام الريحة األوىل28

29 ) CET1 ( 5,100,889 رأس املال العام الريحة األوىل

45)T1 = CET1 + AT1( 5,100,889 الريحة األولة لرأس املال

الجدول الثاني: 
هيكل رأس المال 

 القالب العام - الخطوة الثالثة 
) الجدول 2 ) د( أ (

 من يناير 2013 إلى 2018 مطابقا لما بعد 2018 
مع المبالغ الخاضعة لمعالجة ما قبل بازل 3 

الجدول الثاني: 
هيكل رأس المال 

 القالب العام - الخطوة الثالثة 
) الجدول 2 )د(  أ (

 من يناير 2013 إلى 2018 مطابقا لما بعد 2018 
مع المبالغ الخاضعة لمعالجة ما قبل بازل 3 

كما في 31 ديسمبر 2013   |   بآالف الرياالت السعودية

مكونات رأس المال

الرشيحة الثانية لرأس املال : أدوات و مخصصات

350,674 املخصصات50

350,674 الريحة الثانية لرأس املال قبل التعديالت التنظيمية51

الرشيحة الثانية لرأس املال : التعديالت التنظيمية

58)T2( 350,674 الريحة الثانية لرأس املال

59)TC = T1 + T2( 5,451,563 إجايل رأس املال

31,808,801 إجايل املوجودات املرجحة املخاطر60

نسب رأس املال
16.0%رأس املال العام للريحة األول ) بالنسبة للموجودات املرجحة املخاطر(61

16.0%الريحة األول ) بالنسبة للموجودات املرجحة املخاطر(62

17.1%إجايل رأس املال ) بالنسبة للموجودات املرجحة املخاطر(63

64
املتطلبات املحددة ) أقل رأس املال العام الريحة األوىل املطلوب باالضافة إىل الحفاظ عىل حدود رأس املال بالنسبة 

للموجودات املرجحة املخاطر(
%7.0

9.0%رأس املال العام الريحة األوىل ملقابلة الحدود ) بالنسبة للموجودات املرجحة املخاطر(68
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كما في 31 ديسمبر 2013   |   بآالف الرياالت السعودية

رأس المال المطلوبمبلغ التعرض المحفظة 

 السيادية والبنوك املركزية 

 -  2,577,201  مؤسسة النقد العريب السعودي و الحكومة السعودية 

 -  -  أخرى  

 -  -  بنوك التنمية متعددة األطراف 

 -  -  مؤسسات القطاع العام 

 133,144  5,889,294  البنوك ورشكات األوراق املالية  

 910,811  11,385,134  الركات 

 481,577  8,026,286  متويل األفراد ما عدا الرهونات العقارية 

 3,694  61,573  متويل الركات الصغرة 

  الرهونات

 116,848  1,460,599               السكنية

 253,942  3,174,273               التجاري  

 -  -  التسنيد 

 28,553  1,409,069  األسهم 

 75,301  2,817,255  أخرى  

 2,003,870  36,800,684  اإلجاميل 

الجدول الثالث : 
كفاية رأس المال 

 كما في 31 ديسمبر 2013   |   بآالف الرياالت السعودية

اإلجماليمخاطر السلعمخاطر الصرف األجنبيمخاطر مركز األسهممخاطر أسعار الفائدة

 48,987  -  48,987  -  -  النهج املوحد 

 كما في 31 ديسمبر 2013   |   بآالف الرياالت السعودية

رأس المال المطلوبرأس المال المطلوب لمخاطر العمليات 

 251,406  املؤرشات األساسية للنهج املوحد 

كما في 31 ديسمبر 2013   |   بآالف الرياالت السعودية 

نسبة كفاية رأس المال الشريحة األولىإجمالي نسبة كفاية رأس المال 

16.04%17.14% املستوى املوحد 
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متوسط إجمالي التعرض لمخاطر االئتمان على مدى الفترةإجمالي التعرض لمخاطر االئتمانالمحفظة

 السيادية والبنوك املركزية 

 2,071,195  2,577,201  مؤسسة النقد العريب السعودي و الحكومة السعودية 

 -  -  أخرى  

 -  -  بنوك التنمية متعددة األطراف 

 -  -  مؤسسات القطاع العام 

 6,225,281  6,070,674  البنوك ورشكات األوراق املالية  

 12,069,853  14,284,358  الركات 

 7,326,966  8,026,286  متويل األفراد ما عدا الرهونات العقارية 

 77,698  87,992  متويل الركات الصغرة 

 الرهونات 

 1,489,383  1,460,599               السكنية 

 3,338,711  3,174,273               التجاري  

 -  -  التسنيد 

 1,947,598  1,409,069  األسهم 

 2,490,773  2,817,255  أخرى  

 37,037,459  39,907,707  اإلجاميل 

 الجدول الرابع: 
)STA( مخاطر اإلئتمان: 

اإلفصاحات العامة
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المحفظة

المنطقة الجغرافية

المملكة العربية 
السعودية 

دول مجلس التعاون 
الخليجي والشرق 

األوسط 
اإلجماليدول أخرى جنوب شرق آسيا أمريكا الشماليةأوروبا

السيادية والبنوك املركزية

 2,577,201 ----- 2,577,201 مؤسسة النقد العريب السعودي و الحكومة السعودية

 - ------أخرى 

 - ------بنوك التنمية متعددة األطراف

 - ------مؤسسات القطاع العام

 6,070,674 ---- 1,897,341  4,173,333 البنوك ورشكات األوراق املالية 

 14,284,358 ----- 14,284,358 الركات

 8,026,286 ----- 8,026,286 متويل األفراد ما عدا الرهونات العقارية

 87,992 ----- 87,992 متويل الركات الصغرة

الرهونات

 1,460,599 ---- 1,460,599              السكنية

 3,174,273 ----- 3,174,273               التجاري 

------ - التسنيد

 1,409,069 ----- 1,409,069 األسهم

 2,817,254  28,853  32,483  60,238  93,031  51,599  2,551,051 أخرى 

 39,907,707  28,853  32,483  60,238  93,031  1,948,940  37,744,162 اإلجاميل

 الجدول الرابع: 
)STA( مخاطر اإلئتمان: 

اإلفصاحات العامة
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المحفظة

قطاع الصناعة

الحكومية 
وشبه 

الحكومية

البنوك 
والمؤسسات 
المالية األخرى

الزراعة وصيد 
التعدينالتصنيعاألسماك

الكهرباء 
والماء 
والغاز 

والخدمات 
الصحية

البناء 
النقل التجارةوالتشييد

الخدماتواالتصاالت

القروض 
الشخصية 
وبطاقات 

االئتمان

اإلجماليأخرى 

  السيادية والبنوك املركزية

 مؤسسة النقد العريب السعودي 

والحكومة السعودية
 2,577,201  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2,577,201 

 - ------------أخرى 

 - ------------بنوك التنمية متعددة األطراف

 - ------------مؤسسات القطاع العام

 6,070,674  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  6,070,674  - البنوك ورشكات األوراق املالية 

 14,284,358  2,267,738 - 1,825,419  378,455  3,630,130  1,434,325 - 637,500  3,438,727  672,064 --الركات

متويل األفراد ما عدا الرهونات 

العقارية
---------- 8,026,286 - 8,026,286 

 87,992  20,590  -  16,959  1,250  21,029  17,131  -  -  11,033  -  -  - متويل الركات الصغرة

الرهونات

 1,460,599  1,460,599 ----------            السكنية

 3,174,273  -  -  -  -  -  3,174,273  -  -  -  -  -  -             التجاري 

-------------التسنيد

 15,205  -  6,217  69,040  21,942  26,152  1,052,159 األسهم
                  

    -
 33,166  13,379 - 171,809  1,409,069 

 2,817,255  2,774,321  37,966  -  -  -  4,968  -  -  -  -  -  - أخرى 

 39,907,707  5,234,458  9,524,851  1,855,757  412,871  3,651,159  4,645,902  -  643,717  3,518,800  694,006  6,096,826  3,629,360 اإلجاميل

 الجدول الرابع: 
)STA( مخاطر اإلئتمان: 

اإلفصاحات العامة
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 الجدول الرابع: 
)STA( مخاطر اإلئتمان: 

اإلفصاحات العامة

كما في 31 ديسمبر 2013   |   بآالف الرياالت السعودية 

المحفظة

تفاصيل اإلستحقاقات 

3-5 سنوات1-3 سنوات180-360 يوم90-180 يوم30-90 يوم8-30 يوم أقل من 8 أيام
بدون تاريخ 

استحقاق
أكثر من 5 

اإلجماليسنوات

السيادية والبنوك املركزية

 مؤسسة النقد العريب السعودي 

و الحكومة السعودية
 800,484  1,776,717  -  -  -  -  -  -  -  2,577,201 

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - أخرى 

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - بنوك التنمية متعددة األطراف

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - مؤسسات القطاع العام

 6,070,674  -  -  -  -  201,044  512,627  797,639  3,458,715  1,100,649 البنوك ورشكات األوراق املالية 

 14,284,358  528,683  -  1,164,891  1,240,513  3,568,738  3,387,653  2,837,735  1,018,180  537,965 الركات

متويل األفراد ما عدا الرهونات 

العقارية
 3,362  163,816  391,358  536,873  1,063,687  3,930,661  1,930,693  249  5,587  8,026,286 

 87,992  6,050  -  13,584  31,824  11,384  9,084  11,780  2,488  1,798 متويل الركات الصغرة

الرهونات

 1,460,599  666,418  -  324,501  319,166  75,235  37,629  24,991  12,281  378             السكنية

 3,174,273  171,138  -  58,184  214,059  1,032,711  507,853  886,041  283,563  20,724             التجاري 

 - ---------التسنيد

 1,409,069 ------ 250,650  400,723  757,696 األسهم

 2,817,255 - 941,254                     -                      -                      -                      -                      -                      -     1,876,001 أخرى 

 39,907,707  1,377,876  941,503  3,491,853  5,736,223  5,952,799  4,991,719  5,200,194  7,116,483  5,099,057 اإلجاميل
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القطاعات

  )F ،4 القروض المخفضة، القروض المتأخرة السداد ) جدول

قروض 
مخفضة

القروض 
المتأخرة 

) <90 يوم( 
وغير مخفضة

متعثر
مخصصات محددةالعمر االئتماني للقروض المخفضة )أيام(

المخصصات 
العامة

محمل على أكثر من 180360 - 90360 - 180أقل من 90
الفترة

معدم خالل 
الفترة

رصيد نهاية 
الفترة 

----------- القطاع الحكومي و شبة الحكومي 

----------- القطاع البني و الركات املالية  

 19,315 ---------- القطاع الزراعي و صيد االساك  

 80,300  2,815  )300,746( )4,802( 2,811 -- 34,816  2,811 - 2,811  القطاع الصناعي  

----------- قطاع التعدين  

 قطاع الكهرباء ، املاء ، الغاز و الخدمات 

الصحية 
-----------

 102,534  57,237 - 31,184  61,350 - 502  4,697  61,852 - 61,953  قطاع البناء و املقاوالت  

 92,710  73,453  )19,730( 13,109  73,387 --- 73,387 - 73,387  القطاع التجاري  

 8,899 ---------- قطاع النقل و االتصاالت  

 42,856  8,660  )52,615( 8,145  480  236 - 8,265  716 - 8,981  قطاع الخدمات 

 63,262  84,978 - 36,392  64,147  33,053  25,745  199,790  122,945 - 122,945  القروض االستهالكية و بطاقات االئتان  

 67,502  190,791 - 12,499  190,791 --- 190,791 - 190,791  اخرى 

 477,378  417,934  )373,091( 96,527  392,966  33,289  26,247  247,568  452,502 - 460,868 اإلجاميل

 الجدول الرابع: 
)STA( مخاطر اإلئتمان: 

اإلفصاحات العامة
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التوزيع الجغرافي

  )G ،4 القروض المخفضة، القروض المتأخرة السداد ) جدول

قروض 
مخفضة

مخصصات العمر االئتماني القروض المتأخرة السداد )أيام(
محددة

المخصصات 
العامة أكثر من 180360 - 90360 - 180أقل من  90

 477,378  417,934  392,966  33,289  26,247  247,568  460,868  اململكة العربية السعودية  

 -  -  -  -  -  -  -  دول مجلس التعاون الخليجي والرق األوسط 

 -  -  -  -  -  -  -  أوروبا 

 -  -  -  -  -  -  -  أمريكا الشالية  

 -  -  -  -  -  -  -  دول جنوب رشق آسيا 

 -  -  -  -  -  -  -  دول أخرى  

 477,378  417,934  392,966  33,289  26,247  247,568  460,868 اإلجاميل

 الجدول الرابع: 
)STA( مخاطر اإلئتمان: 

اإلفصاحات العامة

كما في 31 ديسمبر 2013   |   بآالف الرياالت السعودية 

  )H ،4 مطابقة التغيرات في مخصص انخفاض القروض  ) جدول

المخصصات العامةمخصصات محددة

 399,520  694,499  الرصيد  يف بداية العام 

 -  118,222  املبالغ املجنبه ) املعكوسة( خالل الفرة  

 57,065  )373,995( املبالغ املشطوبة مقابل املخصصات خالل الفرة 

 20,791  )20,791( املحول بني املخصصات  

 477,376  417,935  الرصيد كام يف نهاية العام  



إفصاحات بازل اا الكمية

120

كما في 31 ديسمبر 2013   |   بآالف الرياالت السعودية 

أوزان المخاطر 150%100%75%50%35%20%0%المحفظة
الخصمغير مصنفاالخرى

السيادية والبنوك املركزية

---------2,577,201 مؤسسة النقد العريب السعودي و الحكومة السعودية

----------أخرى 

----------بنوك التنمية متعددة األطراف

---------مؤسسات القطاع العام

---4,114 --1,771,016 -4,295,543 -البنوك ورشكات األوراق املالية 

----14,284,358 -----الركات

-----8,026,286 ----متويل األفراد ما عدا الرهونات العقارية

-----87,992 ----متويل الركات الصغرة

الرهونات

----1,460,599 -----             السكنية

----3,174,273 -----             التجاري 

----------التسنيد

----356,910 ----1,052,159 األسهم

----941,254 ----1,876,001 أخرى 

---4,114 20,217,394 8,114,278 1,771,016 -4,295,543 5,505,361اإلجاميل

 الجدول الخامس: 
مخاطر اإلئتمان، افصاحات 

تتعلق بالنهج الموحد
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المحفظة
مغطى بـــ

ضمانات / مشتقات االئتمانضمانات مالية مدفوعة

--السيادية والبنوك املركزية

--مؤسسة النقد العريب السعودي و الحكومة السعودية

--أخرى 

--بنوك التنمية متعددة األطراف

--مؤسسات القطاع العام

--البنوك ورشكات األوراق املالية 

- 459,273 الركات

--متويل األفراد ما عدا الرهونات العقارية

- 168,835 متويل الركات الصغرة

الرهونات

--             السكنية

--             التجاري 

--التسنيد

--األسهم

--أخرى 

 -  628,108 اإلجاميل

الجدول السابع:   
تخفيف حدةالمخاطر 

 )CRM ( االئتمانية
إلفصاحات النهج 

الموحد

كما في 31 ديسمبر 2013   |   بآالف الرياالت السعودية 

اإلجماليمخاطر السلعمخاطر الصرف األجنبيمخاطر مركز األسهممخاطر أسعار الفائدة

 48,987 - 48,987 --رأس املال املطلوب

الجدول العاشر:    
مخاطر التسويق ، 

االفصاحات للبنوك التي 
تستخدم النهج الموحد
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اإلستثمارت المتداولة اإلستثمارات الغير متداولة

القيمة العادلة القيمة المفصحة في القوائم الماليةالقيمة العادلة القيمة المفصحة في القوائم المالية

150,000150,000206,910206,910اإلستثامرات 

كما في 31 ديسمبر 2013   |   بآالف الرياالت السعودية 

الخاصةالتداول العاماإلستثمارات 

- - الحكومية وشبه الحكومية

- 26,152 البنوك واملؤسسات املالية األخرى

- 21,942 الزراعة وصيد األساك

- 69,040 التصنيع

- 6,217 التعدين

- - الكهرباء واملاء والغاز والخدمات الصحية

- 15,205 البناء والتشييد

- - التجارة

- 33,166 النقل واالتصاالت

- 13,379 الخدمات

 150,000  21,809 أخرى 

 150,000  206,910 اإلجاميل 

كما في 31 ديسمبر 2013   |   بآالف الرياالت السعودية 

األرباح / الخسائر وما إلى ذلك 

القيمة

-املكاسب ) الخسائر ( املتحققة املراكمة الناتجة عن عمليات التصفية أو البيع لفرة التقرير

28,272 إجاميل مكاسب ) خسائر ( غري محققة 

الجدول الثالث عشر :  
األسهم : اإلفصاحات 

المتعلقة بمركز البنك
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رأس المال المطلوبمجموعات األسهم 

-الحكومية وشبه الحكومية

 2,092 البنوك واملؤسسات املالية األخرى

 1,755 الزراعة وصيد األساك

 5,523 التصنيع

 497 التعدين

-الكهرباء واملاء والغاز والخدمات الصحية

 1,216 البناء والتشييد

-التجارة

 2,653 النقل واالتصاالت

 1,070 الخدمات

 13,745 أخرى 

 28,551 اإلجاميل 

الجدول الثالث عشر :  
األسهم : اإلفصاحات 

المتعلقة بمركز البنك

كما في 31 ديسمبر 2013   |   بآالف الرياالت السعودية 

  200 نقطة أساس من اسعار الفائدة عىل العمالت مع أكر من 5% من املوجودات أو املطلوبات

التغير في الربحمعدل الصدمات 

 )4,256,192(معدل الصدمات التصاعدي

 )9,387,219(معدل الصدمات التنازيل

الجدول الرابع العشر: 
مخاطر اسعار الفائدة 

المتعلقة بمركز البنك
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الجدول رقم )1( نطاق التطبيق

المجالأ ( 

توضح اإلفصاحات النوعية منهج بنك البالد لتقييم رأس املال.

أسس التوحيدب ( 

ــة  ــركات التابع ــكل ال ــة ل ــج املالي ــد النتائ ــم توحي ــبية، يت ــراض املحاس لأغ

ضمن القوائم املالية للبنك. 

الشركات التابعة الموحدة بالكامل:

رشكة البالد لالستثامر. 1

تأسســت رشكــة البــالد لالســتثار يف اململكــة العربيــة الســعودية عــام 2007 

كركــة ســعودية ذات مســؤولية محــدودة، وتشــتمل نشــاطاتها عــىل: 

التعامــل، اإلدارة، الرتيــب، واملشــورة والوصايــة عــىل األوراق املاليــة. وميتلــك 

بنك البالد حالياً 100% من رأسالها.

رشكة البالد العقارية. 2

تأسســت رشكــة البــالد العقاريــة يف اململكــة العربيــة الســعودية عــام 2006، 

وتشــتمل نشــاطاتها عــىل تســجيل الضانــات العقاريــة التــي يحصــل علىهــا 

البنك من عمالئه. وميتلك بنك البالد حالياً 100% من رأسالها.

ليست هنالك أية قيود أو موانع رئيسية تحد من ج ( 
تحويل األرصدة أو رأس المال النظامي ضمن المجموعة. 

الجدول رقم )2(هيكل رأس المال

يتألف رأس مال البنك من الوحدات التالية:

أسهم رأس املال النظامية املدفوعة. 1

ــة للبنــك مــن 400,000,000 ســهم بقيمــة  تتكــون أســهم رأس املــال العادي

عــرة )10( ريــاالت للســهم الواحــد. وتتمتــع جميــع األســهم بنفــس حقــوق 

التصويــت، كــا إنهــا غــر قابلــة لالســتبدال. وتعتــرب األســهم يف املرتبــة 

الصغــرى باملقارنــة مــع وحــدات رأس املــال األخــرى يف حالــة وجــود مطالبات 

عىل البنك. 

االحتياطيات النظامية. 2

ــن  ــغ م ــع مبال ــص وتجمي ــن تخصي ــة م ــات النظامي ــن االحتياطي ــم تكوي يت

األرباح، ويحتفظ بها للنمو يف املستقبل. 

الجدول رقم )3(كفاية رأس المال 

ــات  ــز رئيســة: احتســاب الحــد األدىن ملتطلب ــازل II عــىل ثــالث ركائ تقــوم ب

ــة(؛  ــزة الثاني ــة )الركي ــة اإلرشافي ــة املراجع ــزة األوىل(؛ عملي ــال )الركي رأس امل

واإلفصاح )الركيزة الثالثة(.

وكقاعــدة عامــة، تهــدف لجنــة بــازل إىل املحافظــة عــىل املســتويات الحاليــة 

ــال شــك  ــوك سيســتفيد ب ــال يف القطــاع املــرصيف، إال أن بعــض البن ــرأس امل ل

ــس  ــد تنعك ــة ق ــل مختلف ــدة عوام ــاك ع ــث أن هن ــدة حي ــك القاع ــن تل م

بالفائدة عىل بنك البالد تحت قواعد كفاية رأس املال، منها:

التنوع الجيد ملخاطر االئتان ما بني الدول، رشائح العمالء، وقطاعات   

األعال.

زيادة رأس املال داخليا.  

اإلدارة الرشيدة للمخاطر، ورأس املال.  

ــب  ــزة األوىل )حس ــر يف الركي ــة للمخاط ــودات املرجح ــاب املوج ــم احتس يت

توجيهــات بــازل II( باســتخدام »املنهــج املعيــاري« للمخاطــر االئتانيــة 

ــوم  ــات. ويق ــر العملي ــية« ملخاط ــؤرشات الرئيس ــلوب امل ــوقية، و »أس والس

ــن  ــل بشــكل نصــف ســنوي وم ــارات التحم ــن اختب ــدد م ــك بإجــراء ع البن

 )ICAAP( »ــة رأس املــال ــة لتقييــم كفاي خــالل أيضــا »اإلجــراءات الداخلي

لضــان مالئــة رأس املــال يف التقلبــات االقتصاديــة. ويف أثنــاء هــذه االختبارات 

يتــم تعريــض محفظــة املخاطــر لــدى البنــك إىل عــدة اختبــارات مــن 

الضغوط الشديدة. 

ــو يف  ــم النم ــي »ICAAP« إىل دع ــال الداخ ــة رأس امل ــر كفاي ــدف تقري يه

أعــال البنــك مــع األخــذ يف االعتبــار عــىل أن البنــك ال بــد أن يحتفــظ بــرأس 

مال يفوق الحد األدىن ملتطلبات رأس املال.

تهــدف إدارة رأس املــال لــدى بنــك البــالد ضــان االســتخدام الفعــال لــرأس 

املال بحيث يلبي أهداف رأس املال العامة لدى البنك. 

بــدأ بنــك البــالد خــالل العــام 2007 بالعمــل مبوجــب أحــكام بــازل II لكفايــة 

رأس املــال، وقــد اختــار البنــك تبّنــي »أســلوب املنهــج املعيــاري« )للمخاطــر 

االئتانيــة والســوقية( و »أســلوب املــؤرشات الرئيســية« )ملخاطــر العمليــات( 

الحتســاب املتطلبــات النظاميــة لكفايــة رأس املــال، كــا التــزم البنــك مبعايــر 

بازل III بدأ من عام 2013.

ــك  ــا يف ذل ــازل II مب ــل لب ــق الكام ــي التطبي ــالد ه ــك الب ــراتيجية بن إن اس

انتهــاج »أســلوب التقييــم الداخــي للمخاطــر«. ويشــمل ذلــك وضــع الخطــط 

واالسراتيجيات التي تضمن تطبيق هذا النهج. 

ــال،  ــداف رأس امل ــع أه ــك م ــدى البن ــر ل ــكي للمخاط ــور ال ــق املنظ يتطاب

وذلــك يتضمــن، باإلضافــة إىل أمــور أخــرى، أن عــىل البنــك أن يحتفــظ بــرأس 

مــال كاٍف لتغطيــة النمــو الطبيعــي إىل جانــب التذبذبــات الحاليــة يف 
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ــد املخاطــر وأهــداف  تعرضــات البنــك. وبينــا يقــوم مجلــس اإلدارة بتحدي

ــزام  ــة املخاطــر وااللت ــات ولجن ــة املوجــودات واملطلوب ــإن لجن ــال، ف رأس امل

ها املسؤولتان عن ضان تحقيق هذه األهداف.

تقــوم إدارة املخاطــر يف البنــك باســتالم تقاريــر منتظمــة حــول التطــورات يف 

هيــكل كشــوف امليزانيــة ويف حــركات كشــوف امليزانيــة، مبــا يف ذلــك 

استخدام رأس املال واحتاالت املخاطر. 

»ICAAP«
ــدى بنــك البــالد  ــة رأس املــال »ICAAP« ل ــر الداخــي لكفاي يهــدف التقري

ــكي إلدارة  ــار ال ــك، واإلط ــر البن ــكي ملخاط ــور ال ــني املنظ ــع ب ــىل الجم ع

ــم إصــدار أول  ــد ت ــكايف. وق ــال ال ــن وجــود رأس امل ــد م ــع التأك املخاطــر م

تقريــر »ICAAP« يف عــام 2008 وتــم توزيــع األداور بــني لجنــة املوجــودات 

واملطلوبات ولجنة املخاطر وااللتزام. 

ــد  ــوم بتحدي ــن أن اإلدارة تق ــد م ــل أحــد أهــداف »ICAAP« يف التأك يتمث

ــىل  ــاعد ع ــة تس ــذه العملي ــإن ه ــك، ف ــة. كذل ــك بدق ــر البن ــاس مخاط وقي

ــك  ــاظ البن ــان احتف ــة لض ــوات الالزم ــذ الخط ــن أن اإلدارة تتخ ــق م التحق

رأس مــال داخــي كاٍف بالنظــر إىل املنظــور الــكي للمخاطــر، وتطبيــق 

ــة،  ــات النظامي ــاً للمتطلب ــر. وتبع ــبة إلدارة املخاط ــة املناس ــر األنظم وتطوي

ــق  ــم تطبي ــة وتقيي ــريب الســعودي ســتقوم مبراجع ــد الع ــإن مؤسســة النق ف

ــي  ــة الت ــة الداخلي ــراءات اإلداري ــتوى اإلج ــة »ICAAP« وملس ــك لعملي البن

تشكل »ICAAP« جزءاً منها. 

التعرض للمخاطر وتقييم المخاطر – إفصاحات عامة
يتمثــل أحــد املكونــات الرئيســية الســراتيجية أعــال بنــك البــالد يف أن تكــون 

ــوي  ــايل ق ــك م ــاء كري ــن البق ــادرة عــىل دعــم الهــدف م إدارة املخاطــر ق

يتمتع بالرؤية والشفافية يف التعامل مع املخاطر. 

كــا تتمثــل رؤيــة البنــك يف تبّنــي أفضــل املســتويات واملارســات الدوليــة يف 

إدارة املخاطــر، لذلــك فــإن البنــك يســتخدم مصــادر جوهريــة لتطويــر 

ــد  ــاس، فق ــذا األس ــىل ه ــة. وع ــذه الرؤي ــم ه ــي تدع ــه الت ــه وأدوات إجراءات

متكن البنك من بناء خربة شاملة يف إدارة املخاطر ورأس املال. 

وتعتــرب إدارة املخاطــر مــن العمليــات التــي تــؤدى بشــكل مســتقل يف 

ــخة  ــة راس ــز ثقاف ــدف إىل تعزي ــث ته ــالد، حي ــك الب ــل يف بن ــدات العم وح

إلدارة املخاطــر مــن خــالل مجموعــة شــاملة مــن العمليــات املصممــة 

لتحديــد وقيــاس ومراقبــة التعرضــات للمخاطــر بشــكل فعــال. ويشــارك كل 

ــد  ــر وتحدي ــات املخاط ــع عملي ــا يف وض ــس اإلدارة واإلدارات العلى ــن مجل م

اإلرشــادات والتوقعــات الدوريــة التــي تقــع يف وظائــف إدارة املخاطــر. 

وتبقــى هــذه العمليــات خاضعــة للتفتيــش واملتابعــة مــن قبــل هيئــة رشعيــة 

ــي  ــني ومنظم ــني والخارجي ــني الداخلي ــل املراجع ــن قب ــك م ــتقلة وكذل مس

البنك، ما يساعد عىل زيادة تقوية مارسات إدارة املخاطر. 
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يبين الشكل التالي الهيكل التنظيمي إلدارة المخاطر: 

يتعرض بنك البالد إىل أنواع عديدة من املخاطر التي تتم إدارتها عىل مستويات متفاوتة ، وفيا يي 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 لتغرات الظروف السوقية.  

مخاطر السيولة: وهي مخاطر الخسارة التي تنشأ إذا بقي احتياطي السيولة النقدية العادية لدى البنك غر كاٍف لتلبية التزامات البنك.  

مخاطر العمليات: وهي مخاطر الخسارة الناجمة من إجراءات داخلية قارصة أو خاطئة، أخطاء برية أو من تطبيق النظام، أو األحداث الخارجية.   

ويتم تعريف كل من هذه املخاطر عىل حدة وفقاً للمتطلبات التريعية أو التنظيمية.

 

تخصــص إدارة املخاطــر مصــادر عديــدة لضــان اســتمرار االلتــزام بالحــدود االئتانيــة وللرقابــة عــىل محافــظ االئتــان لديهــا. ولــدى اإلدارة دائــرة محــددة 

للتقاريــر تعمــل عــىل التأكــد مــن أن جهــات اإلدارة ذات العالقــة، مبــا يف ذلــك مجلــس اإلدارة واللجنــة التنفيذيــة، تبقــى عــىل اطــالع بالتطــورات يف محفظــة 

االئتان، والقروض غر العاملة، وما شابه ذلك.
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الجدول رقم )4(مخاطر االئتمان - اإلفصاحات
ــدرة  ــدم مق ــن ع ــة ع ــائر الناتج ــر الخس ــان يف مخاط ــر االئت ــل مخاط تتمث

أحــد األطــراف عــىل الوفــاء بالتزاماتــه تجــاه البنــك، وتشــكل مخاطــر 

االئتان الجزء األكرب من تعرضات املخاطر لدى البنك.

إدارة مخاطر االئتمان
يقوم البنك بقياس وإدارة هذه املخاطر بااللتزام باملبادئ التالية:

يتم تطبيق معاير منتظمة عىل مستوى البنك يف عمليات اتخاذ قرارات   

منح االئتان من خالل استخدام منوذج »موديز« الحتساب درجة املخاطرة 

لكافة العمالء من الركات. ويقوم البنك حاليا بتطوير منوذج لتقييم إقراض 

العمالء األفراد ، كا يقوم البنك باستعال نظام SIMAH ألغراض تقييم 

مخاطر االئتان لأفراد.

قام البنك بتطوير داخي لتقييم املخاطر لعمالء املؤسسات الصغرة   

واملتوسطة والركات من خالل نظام موديز. وقد تم استكال نظام موديز 

لتقييم التسهيالت و حاليا يعمل تحت االختبار.

يجب أن يتطابق اعتاد الحدود االئتانية لأطراف وإدارة تعرضات   

االئتان الفردية مع إرشادات محفظة البنك وإسراتيجيته االئتانية، وأن 

يشتمل كل قرار عىل تحليل املخاطر باملقارنة مع العائدات.

يتطلب كل متديد يجري عىل أي تسهيل ائتاين ألي طرف أو تغير مادي به   

)مثل تغير يف املدة، هيكل الضانات، أو القيود الرئيسية( موافقة ائتانية 

من جهة الصالحية املعنية.

مينح البنك حالياً صالحيات املوافقة االئتانية عىل أساس نظام موافقة   

ثنايئ مشرك بني وحدات األعال واملخاطر وذلك حتى مستوى معنّي، 

أما املوافقات االئتانية التي تتجاوز هذا املستوى، فتتم إحالتها إىل لجنة 

االئتان الفرعية ولجنة االئتان العلىا واللجنة التنفيذية وأخراً مجلس 

اإلدارة للموافقة علىها حسب سياسات االئتان.

االستراتيجيات:

أهداف إدارة مخاطر االئتمان:
االستمرار باملحافظة عىل بيئة اقراضية قوية مدعومة بسياسات ونظام   

رقايب فّعال للمخاطر.

تشكيل تحدي فّعال للقامئني باألعال من خالل حثهم عىل تعريف وتطبيق   

سياسات تحّمل املخاطر.

ضان وجود خربات مستقلة قادرة عىل املوافقة عىل املخاطر االئتانية أو   

تقليصها.

أنواع مخاطر االئتمان الرئيسية:

تشتمل مخاطر االئتان عىل مخاطر الركيز والتسوية.

مخاطر تركز االئتامن: هي املخاطر التي تنشأ من أي تعرض بشكل إفرادي   

أو بشكل مجموعة من التعرضات التي تنطوي عىل احتال وقوع خسائر كبرة 

)تتعلق برأس مال البنك، أو إجايل أصوله، أو عىل مستوى املخاطر الشاملة( 

ما قد تؤثر عىل مركز البنك أو قدرته عىل املحافظة عىل سر عملياته الرئيسية. 

تعترب مخاطر تركز االئتان من أكرب أسباب املشاكل يف البنوك.

مخاطر التسوية: هي املخاطر التي تكون مرتبطة بتسويات الدفعات مقابل   

التداول يف األوراق املالية وغرها من األدوات. وتنشأ املخاطر إذا تم تحويل 

الدفعات قبل أن يتمكن البنك من التأكد من أن الدفعات قد تم تحويلها إىل 

أحد الحسابات البنكية.

سياسة االئتمان:

متثــل سياســة االئتــان الوســائل األساســية لالتصــال، التــي يقــوم مجلــس اإلدارة 

ــة النشــاطات  ــه اإلرشــادات لتســير ومراقب ــا بتوجي ــا مــن خالله واإلدارة العلى

ــك إىل  ــض البن ــال دون تعري ــداف األع ــق أه ــم تحقي ــث يت ــة بحي التمويلي

مستوى يتجاوز مستويات التحمل التي اعتمدها مجلس اإلدارة.

إن الجزء األساس يف سياسة االئتان هو ما يي:

يقوم البنك بشكل أسايس بتوفري التمويل القصري األجل لتلبية احتياجات   

رأس املال العامل، أما احتياجات التمويل املتوسط والطويل األجل فتتم 

مراجعتها بشكل انتقايئ بالنسبة للعمالء التجارين التي تتمتع بسمعة 

جيدة يف السوق وذات تقييم مايل جيد ولديها سجل جيد من الجدارة 

االئتامنية.

يكون التمويل يف األصل مرتبطاً باألعامل التي تتناسب مع معايري قبول   

املخاطر.

يسهم أداء املحفظة االئتامنية وإدارتها بحكمة ضمن حدود املخاطرة يف   

تحقيق أهداف بنك البالد من حيث تحقيق األرباح والنمو املستدام.

لن يقوم البنك بتمديد أي تسهيل ائتامين إذا كان مخالفاً للقواعد   

واإلجراءات التي تحددها مؤسسة النقد العريب السعودي أو أية سلطة 

تنظيمية أخرى من وقت آلخر.

تعمل سياسة االئتامن عىل تأمن استمرارية التواصل وتأخذ يف اعتبارها   

خصائص الدورة االقتصادية للمملكة.

سوف تكون كافة السياسات االئتامنية الحالية واملستقبلية يف بنك البالد   

ضمن اإلطار العام ملبادرة بازل II التي سيتم إتباعها مبوجب الخطة 

املوضوعة أو التي سوف توضع مستقبالً من قبل مؤسسة النقد العريب 

السعودي.

سيتأكد البنك من أن التسهيالت املمنوحة متفقة مع هيكل األعامل   

للعميل واحتياجات العميل وقدرته عىل سداد التسهيالت.

يعترب تقديـم التمويل ألغراض املضاربة نشاطات غري مرغوب بها ومخالفة   

لسياسة البنك.
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يويل بنك البالد أهمية كبرية إلقامة وتوسيع عالقات طويلة األجل مع   

العمالء.

يقوم بنك البالد بانتظام مبتابعة التطورات يف األوضاع املالية للعمالء بغية   

التأكد من عدم حصول أي تغيري عىل األسس التي منح مبوجبها االئتامن.

سوف يأخذ بنك البالد يف اعتباره تسهيالت التمويل طويلة األجل عىل   

أساس انتقايئ فقط، وذلك للعمالء الذين يتمتعون بوضع مايل راسخ.

يتم تجنب قبول الضامنات من العمالء األفراد، ولكنها تُقبل لتوفري املزيد   

من االطمئنان.

يتعامل البنك مبنتهى الحرص عند منح ائتامن ملنشآت األعامل التي تعاين   

صعوبات أو تقلبات صناعية.

تركيز مخاطر االئتمان

يتمثــل تركيــز املخاطــر يف تلــك األخطــار التــي تنشــأ مــن التوزيــع غــر املتــوازن 

للمدينــني/ أطــراف العالقــة االئتانيــة أو مــن الركيــز يف قطاعات األعــال أو يف 

مناطــق جغرافيــة معيّنــة. ومــن هــذا املفهــوم فــإن مخاطــر الركيــز يف محافــظ 

االئتــان تنشــأ من خــالل التوزيــع غر املتــوازن للتســهيالت االئتانيــة املقّدمة 

ــي وإىل  ــاع الصناعي/الخدم ــاء(، أو إىل القط ــز األس ــراد )تركي ــني أف إىل مقرض

مناطق جغرافية معينة )الركيز القطاعي(.

يتــم تحديــد تركيــز املخاطــر يف محفظــة االئتــان لــدى بنــك البــالد باعتبارهــا 

مقياســاً إلدارة مخاطــر االئتــان. وتشــكل مخاطــر الركيــز التاليــة جــزءاً طبيعياً 

من إسراتيجية األعال لدى بنك البالد:

التعرضات الكبرة لطرف منفرد.  

التعرضات الكبرة لصناعة/قطاع معنّي.  

الركز مع عمالء بدرجة تصنيف ائتانية واحدة .  

مخاطر االئتمان – اإلفصاحات العامة

التعثر )العجز(
ــع  ــالد متناســباً م ــك الب ــدى بن ــف التعــر »العجــز« املســتخدم ل ــرب تعري يعت

متطلبــات بــازل II ، إذ يتــم اعتبــار وجــود عجــز يف املديونيــة عندمــا يكــون من 

غــر املحتمــل أن يقــوم العميــل بتســديد كافــة التزاماتــه إىل البنــك أو أي مــن 

رشكاته التابعة.

إدارة معالجة الديون
يتــم التعامــل مبنتهــى الحــرص والحيطــة عنــد منــح التمويــل للعمــالء ، كــا 

ــريب  ــد الع ــة النق ــكام مؤسس ــا أح ــي تحدده ــس الت ــة املقايي ــاع كاف ــم إتب يت

الســعودي وسياســات البنــك. هــذا ويف الحــاالت التــي يكــون هنــاك احتــال 

ضئيــل يف تحصيــل املديونيــة يقــوم البنــك بإعــادة جدولــة التمويــل ومتابعتــه 

حتــى تســويته بشــكل مناســب. وعنــد وجــود مثــل تلــك الحــاالت، فــإن البنــك 

ال يستطيع أن يقف متفرجاً عىل االنخفاض الحاصل يف جودة أصوله.

أنواع المخصصات

1.  املخصصات العامة

بالنســبة ألغــراض القوائــم املاليــة املحاســبية يتــم إتبــاع اإلرشــادات الــواردة يف 

معايــر املحاســبة الدوليــة، كــا بــدأ البنــك تكويــن مخصصــات عامــة ملحفظــة 

الديون الجيدة.

2.  املخصصات املحّددة )الخاصة(

يجــب تكويــن مخصــص محــّدد بالنســبة للخســائر املتكبــدة واملتوقعــة بشــكل 

ــة،  ــة خاص ــات بنكي ــة أو جه ــة حكومي ــل رشكات أو جه ــكل متوي ــرادي ل إف

واألصــول األخــرى ذات املخاطــر العاليــة وذلــك ملعرفــة صــايف القيمــة القابلــة 

للتحقق من األصول ذات املخاطر.

كذلــك ينبغــي تكويــن مخصصــات محــّددة لتغطيــة املخاطــر املتعلقــة بتمويل 

األفراد التي تندرج تحت بند الفئات غر العاملة.

إجراءات الشطب
يتــم شــطب القــروض والســلف حــال اكتــال إجــراءات التحصيــل االعتياديــة ، 

وعندمــا يصبــح مــن املمكــن احتســاب الخســارة مــن القــرض بشــكل محــدد، 

ويتم خصم املبالغ املشطوبة من حساب املخصصات.

يتــم اقــراح الشــطب بعــد اســتنفاذ كافــة الجهــود املمكنــة إمــا للتحصيــل أو 

تحســني التقييــم االئتــاين مبــا يف ذلــك إعــادة تأهيــل أو تنشــيط أعــال 

املقرضــني، دون تعريــض البنــك للمزيــد مــن املخاطــر. ويف مثــل هــذه الحالــة 

ــون  ــن يقدم ــار آراء األشــخاص الذي ــة يف االعتب ــة باملوافق ــة املخّول تأخــذ الجه

اقراحــات الشــطب ســعياً وراء تحســني معــدل املخاطــر أو تصنيــف األصــول 

ــة. وعــىل كل  ــة التســهيالت االئتاني ــك إعــادة هيكل ذات املخاطــر، مبــا يف ذل

حــال، فــإن مثــل هــذه االقراحــات يجــب أن تبــنّي بوضــوح التحســن يف مركــز 

البنك ويفضل أن يكون ذلك يف كل من املدى القصر واملدى الطويل.

الحد من مخاطر االئتمان
يســتخدم بنــك البــالد مجموعــة متنوعــة مــن الضانــات والكفــاالت املاليــة 

وغــر املاليــة لتخفيــف مخاطــر االئتــان الرئيســة يف عمليــات اإلقــراض 

وأعــال الخزينــة االعتياديــة لديــه، وتجــدر اإلشــارة إىل أنــه ليــس هنالــك أي 

ــرب  ــك، يعت ــات »املرابحــة«. كذل ــة، أي عملي ــات الخزين ــات عــىل عملي ضان

اســتخدام أســاليب الحايــة التــي يتــم تأمينهــا عــىل شــكل مشــتقات ماليــة 

ــن  ــة م ــزم بقامئ ــك ملت ــاً. إن البن ــة حالي ــذات أهمي ــس ب ــراً لي ــة أم ائتاني

ــد  ــة النق ــا مؤسس ــي تحدده ــة الت ــة االئتاني ــة والحاي ــات املقبول الضان

العريب السعودي لكافة البنوك يف اململكة )باستثناء الذهب والفضة(.
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تشــتمل أنــواع الضانــات التــي يســتخدمها بنــك البــالد حاليــاً بشــكل عــام 

عىل:

الضامنات املالية− 

الهوامش النقدية )الغطاء النقدي( .  

»حصة العميل« يف عمليات »املشاركة«.  

الضان املايل ملنح االئتان للحاية من عجز األطراف األخرى.  

األسهم املحلية املدرجة واملعتمدة من الهيئة الرعية يف البنك بالنسبة   

إلقراض الركات والتداول باألسهم. وتتم مراجعة قامئة األسهم املقبولة 

بشكل دوري من قبل لجنة االئتان.

وحدات الصناديق املشركة، املحلية والخارجية، التي تشتمل عىل   

الركات املدرجة واملقبولة رشعاً.

الضامنات العقارية− 

العقار التجاري املستخدم لضان تعرض البنك للمقرضني من رشكات   

ومقرضني تجاريني.

العقار السكني املستخدم لضان التمويل املقّدم لعمالء متويل األفراد.  

الكفاالت− 

الكفاالت الرسمية والنافذة بالنظام التي يتم استالمها من البنوك.  

الكفاالت الشخصية النافذة بالنظام.  

ضامنات أخرى− 

التنازل عن العائدات املتحصلة للمشاريع التي ميولها بنك البالد، حيث   

إن لكل مروع يتم متويله حدوداً معروفة بشكل مستقل ميثل جزءاً من 

الحد االئتاين املقدم إىل األطراف املتعاملة.

تحويل الراتب الشهري للعميل يف حالة كان املقرضني أفراد، حيث يتم   

اقتطاع مبلغ من كل دفعة ترد للحساب يف التاريخ املحدد.

تقييم الضمانات

تقــوم لجنــة االئتــان بإجــراء تقييــم مســتقل لأصــول املطروحــة للرهــن قبل 

ــم هــذا  ــات. ويت ــة الضان ــة بالنظــر إىل طبيع ــرات معين ــن ف ــا وضم قبوله

التقييم من قبل فريق من خرباء التقييم املستقلني.

يُبنــى تقييــم الضانــات عــىل القيمــة الســوقية لشــبيهاتها، ويتــم التأكــد مــن 

استقاللية خرباء التقييم بحيث ال يكون التقييم متحيزاً تجاه:

إعطاء حد ائتاين أعىل للمقرض.  

تكوين مخصص غر كاٍف.  

االستمرار يف االعراف بالعوائد الئتان متعر.  

تقــوم مجموعــة إدارة املخاطــر بالتأكــد مــن أن طريقــة التقييــم املســتخدمة، 

ســواًء كانــت داخليــة أم خارجيــة، تســتند إىل افراضــات معقولــة وحكيمــة 

وأن جميع االفراضات قد تم توثيقها بشكل واضح.

يتــم تقييــم الضانــات حســب قيمتهــا الصافيــة القابلــة للتحقــق، كلّــا كان 

ذلــك ممكننــاً، كــا يتــم تعريفهــا عــىل أنهــا القيمــة الســوقية الحاليــة ناقصــاً 

أيــة تكاليــف تحقيــق محتملــة، مبــا يف ذلــك ودون حــرص، تحّمــل مصاريــف 

الضانــات املســرجعة أو املصاريــف القانونيــة أو أيــة مصاريــف أخــرى 

مرتبطة بالترصف بالضانات.

حــدد بنــك البــالد مــن ضمــن أهدافــه االحتفــاظ مبســتوى مــن املعلومــات 

حــول الرهــون والضانــات الكافيــة لتقديــر قيمتهــا بانتظــام. ويتــم احتســاب 

ــاً  ــربي ناقص ــع الج ــة البي ــن عملي ــتلمة م ــة املس ــاس القيم ــىل أس ــة ع القيم

التكاليــف البيعيــة، مبــا يف ذلــك تكاليــف األيــام التــي تــم فيهــا عــرض 

الضانات يف السوق.

يســتقبل البنــك إىل حــد مــا ضانــات لتعرضــات ائتانيــة، ويتــم تقديـــم جزء 

كبــر مــن هــذه الضانــات مــن مؤسســات أو أشــخاص تربطهــا عالقــة قامئــة 

مع املقرض.كا يقوم البنك بتقييم مالءة الكفيل قبل استيفاء كفالتة.

أسلوب المنهج المعياري وأوزان المخاطر 
ــلوب  ــا اس ــق علىه ــي ينطب ــة الت ــظ االئتاني ــالد للمحاف ــك الب ــتخدم بن يس

املنهــج املعيــاري، تقييــم وكاالت تقييــم املخاطــر كجــزء مــن وســائل تحديــد 

حجم املخاطر:

ال يتــم حاليــاً عمــل تقييــم خارجــي ملحفظــة البنــك الخاصــة بالــركات، إال 

ــم  ــالث وكاالت تقيي ــدت ث ــد اعتم ــعودي ق ــريب الس ــد الع ــة النق أن مؤسس

خارجيــة لتقييــم مخاطــر محفظــة البنــك الخاصــة باملؤسســات املاليــة، 

ــد  ــتاندرد آن ــم س ــة التقيي ــتثمرين«، »مجموع ــة املس ــز لخدم ــي: »مودي وه

بورز« و »مجموعة فيتش«.

يتــم تقديــر معــدالت االئتــان لكافــة التعرضــات بشــكل فــردي مــن وكاالت 

ــداول  ــب الج ــر حس ــم املخاط ــدالت تقيي ــل إىل مع ــاله ويُدخ ــان أع االئت

املعتمدة من لجنة بازل.

ــادات  ــع إرش ــة م ــر يف كل وكال ــدالت املخاط ــدي ملع ــع األبج ــابه التوزي يتش

بنك التسويات الدويل ومؤسسة النقد العريب السعودي.

المطالبات على الحكومات وبنوكها المركزية

تقييم 
االئتان

 AAA
إىل 
AA-

A+ 
إىل 
A-

 BBB+
إىل 

BBB-

 BB+
 إىل
B-

أدىن 
من 
B-

غر 
مقيّم

نسبة 
املخاطرة

%0%20%50%100%150%100
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المطالبات على البنوك ومؤسسات األوراق المالية 
)تحت خيار رقم 2 حسب طلب مؤسسة النقد العربي 

السعودي(

تقييم االئتان
AAA
إىل 
AA-

 A+
إىل 
A-

 BBB+ 
إىل 

BBB-

BB+ 
 إىل
B- 

أدىن 
B- من

غر 
مقيّم

نسبة املخاطرة 
تحت خيار 2

%20%50%50%100%150%50

نسبة املخاطرة 
للمطالبات 

القصرة األجل 
تحت خيار 2

%20%20%20%50%150%20

بنوك التنمية المتعددة الجوانب

تعتــرب نســبة 0% هــي نســبة املخاطــر لتحديــد أهليــة بنــوك التنميــة 

ــعودي  ــريب الس ــد الع ــة النق ــات مؤسس ــب تعلى ــب حس ــددة الجوان املتع

وضمــن نســب املخاطــر العامــة املطلــوب تحديدهــا، عــىل أســاس معــدالت 

فردية لهذه البنوك حسب الخيار رقم 2 للبنوك.

المطالبات على الشركات

تقييم 
االئتان

AAA إىل 
AA-

+A إىل 
A-

BBB+ 
BB- إىل 

أدىن من 
BB-

غر 
مقيّم

نسبة 
املخاطرة 

%20%50%100%150%100

المطالبات المشمولة في محافظ التجزئة النظامية 
)أفراد( غير المرهونة

تعطى مثل هذه التعرضات نسبة 75% من تقييم هذه املخاطر.

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

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

القروض المتجاوزة لتواريخ االستحقاق

مستوى االحتيا نسبة وزن المخاطر

حتى 150%20

20% إىل 100%50

50% فأكر100

األصول األخرى
يكــون وزن املخاطــر املوحــد لكافــة األصــول األخــرى 100% باســتثناء الذهب 

الذي يعامل معاملة مساوية للنقد وبالتايل يكون وزن املخاطر %0.

الجدول رقم )10(    مخاطر السوق: إفصاحات 
البنوك التي تستخدم اسلوب المنهج 

المعياري 201

مخاطر السوق 
تتعلــق مخاطــر الســوق مبعــدالت هوامــش الربــح، ومنحنــى العائــد، 

واألســعار، حيــث تنشــأ مخاطــر الســوق نتيجــة التغــرات يف األســعار ســواء 

أســعار املرابحــة أو منحنــى العائــد، او الــرصف األجنبــي أو الســلع أو األســهم، 

وال يوجــد لــدى البنــك أي تعرضــات ملخاطــر الســوق ناتجــة لغــرض املتاجــرة 

)Trading Book( فيا عدا تعرضات البنك لسعر الرصف األجنبي .

ويعتمــد بنــك البــالد عــىل طريقــة اســلوب املنهــج املعيــاري عنــد احتســابه 

ملخاطــر الســوق بالنســبة للركيــزة األوىل لكفايــة رأس املــال، وكذلــك يعتمــد 

ــة مثــل القيمــة عنــد  ــزة الثاني عــىل طريقــة قيــاس املخاطــر املتقدمــة للركي

املخاطر واختبارات التحمل.

ــالد يف  ــك الب ــدى بن ــال ملخاطــر الســوق ل ــة رأس امل ــدار كفاي ــغ مق ــد بل وق

تاريــخ 31 ديســمرب 2013 مبلــغ 49,987 ألــف ريــال ســعودي ، وذلــك نتيجــة 

صايف التعرضات ملخاطر الرصف األجنبي للبنك .

مخاطر هوامش الربح
 )Banking Book( ــتثارية ــراض االس ــح لأغ ــش الرب ــر هوام ــرّف مخاط تع

ــش  ــتثارية وهوام ــك االس ــودات البن ــة ملوج ــة العادل ــرض القيم ــا تع بأنه

ــني  ــق ب ــدم التطاب ــبب ع ــي بس ــكل رئي ــذه بش ــج ه ــر ، وتنت ــح للتغ الرب

ــات و  ــخ اســتحقاقات املطلوب ــخ إعــادة االســتثار للموجــودات وتواري تواري

التغرات يف معدالت الربح.

ــدى  ــوق ل ــر الس ــوم إدارة مخاط ــح، تق ــش الرب ــر هام ــدف إدارة مخاط وبه

بنــك البــالد بقيــاس مخاطــر التغــر يف منحنــى العائــد والــذي يعكــس مقــدار 

ــتحقاق  ــرات االس ــع ف ــح لجمي ــش الرب ــدالت هام ــرت مع ــائر إذا تغ الخس

املختلفة وبشكل مستقل لكل عملة وفقاً لحجم التعرض. 

مخاطر الصرف األجنبي
ــي هــي مخاطــر التعــرض للخســائر ســواء ألغــراض  مخاطــر الــرصف األجنب

ــة بســبب التغــرات العكســية يف  املتاجــرة أو االســتثار يف العمــالت األجنبي

أسعار الرصف وتأثرها عىل تعرضات البنك للعمالت األجنبية . 

ويتــم احتســاب مقــدار الخســارة الكليــة املحتملــة باســتخدام صــايف تعرضات 

البنــك املوجبــة والســالبة وقياســها باســتخدام طريقــة القيــاس املوحــد وفقــاً 

للتعرض األعىل .
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السياسات والمسؤوليات
قــام مجلــس اإلدارة باعتــاد حــدود مخاطــر الســوق والســيولة لبنــك البــالد، 

وهــي متوافقــة مــع مســتويات التعــرض للمخاطــر االســراتيجية واملســتويات 

ــيولة . ــوق والس ــر الس ــات مخاط ــن سياس ــة ضم ــر املقبول ــدة للمخاط املعتم

باإلضافــة لذلــك تقــوم لجنــة املوجــودات واملطلوبــات بشــكل منتظــم مبتابعــة 

ومناقشة األمور املتعلقة مبخاطر السوق والسيولة. 

ــة  ــاس ومراقب ــة و املتقدمــة لقي ــاس التقليدي ــالد طــرق القي ــك الب يســتخدم بن

ــك مــن خــالل: فجــوة اســتحقاقات  ــه ملخاطــر الســوق والســيولة وذل تعرضات

الســيولة، وحــدود الركــز ألكــرب املودعــني ، ونســبة الودائــع مقابــل القــروض ،    

ونســبة االعتــاد عــىل التمويــل غــر االســايس الصــايف ، ونســبة تغطيــة الســيولة 

وفــق تعلىــات اتفاقيــة بــازل 3 ، ونســبة التمويــل املســتقر ، ومخاطــر هامــش 

الربــح ، والفجــوات الراكميــة والدوريــة ، والقيمــة االقتصاديــة املرجحــة 

باملخاطر ، بحيث يتم ارسال النتائج والتقارير للجهات التالية :

مجلس إدارة بنك البالد واإلدارة العلىا بشكل شهري أو ربع سنوي .  

مؤسسة النقد العريب السعودي بشكل شهري .  

وحدات العمل يف البنك بشكل يومي .  

ــاس  ــر لقي ــد املخاط ــة عن ــة القيم ــتخدام طريق ــاً بإس ــالد حالي ــك الب ــوم بن يق

مخاطــر الســوق للركيــزة الثانيــة ، ويف نفــس الوقــت يســتخدم أنظمــة لقيــاس 

مخاطر السوق والسيولة بشكل يومي .

ــدار الحــد األعــىل  ــاس مق ــاً لقي ــد املخاطــر إجــراءاً إحصائي ــرب القيمــة عن وتعت

للخســارة التــي قــد يتكبدهــا البنــك يف محافظــه خــالل فــرة زمنيــة محــددة 

ــاص  ــايئ خ ــراء إحص ــاً إج ــي أيض ــة ، وه ــن الثق ــول م ــتوى مقب ــن مس وضم

باملخاطــر ميكــن مــن خاللــه تحديــد حجــم الخســائر املتوقعــة تحــت الظــروف 

الطبيعية. 

ــع  ــد املخاطــر بإعطــاء رقــاً مشــركاً لجمي ــاس القيمــة عن ــز طريقــة قي وتتمي

أنــواع املخاطــر يســهل عمليــة القيــاس واملراقبــة ، حيــث تأخــذ طريقــة القيمــة 

عند املخاطر يف اعتبارها معاير االرتباط والتشتت يف عوامل السوق املالية. 

ويســتخدم بنــك البــالد طــرق القيــاس املعتمــدة عــىل التغــرات خــالل الفــرات 

ــر  ــار تأث ــذ يف االعتب ــي تأخ ــر، والت ــد املخاط ــة عن ــاب القيم ــة إلحتس التاريخي

تغــرات االســعار خــالل الفــرات الســابقة ، ويفــرض يف هــذا األســلوب للقيــاس 

أن تكون املوجودات موزعة توزيعاً طبيعياً .

بلغــت القيمــة عنــد املخاطــر بتاريــخ 31 ديســمرب 2013 يف بنــك البــالد مبلــغ 

 66,373ألــف ريــال ســعودي ، وهــو أقــى مبلــغ ميكــن أن يخــره بنــك البــالد 

مــن الناحيــة اإلحصائيــة بدرجــة مــن الثقــة تبلــغ مســتوى %99 عــىل افــراض 

أن التعرض قد كان ثابتاً ملدة عرة أيام عمل.

ويقــوم بنــك البــالد بإجــراء اختبــارات التحمــل وتحليــل للســيناريوهات لقيــاس 

ــارات  ــة للســوق. تعمــل اختب ــر االعتيادي ــدار املخاطــر تحــت الظــروف غ مق

ــة إذا تعرضــت موجــودات  ــالد املحتمل ــك الب ــر خســائر بن التحمــل عــىل تقدي

ــة  ــدود +/- 200 نقط ــن ح ــح ضم ــش الرب ــدالت هوام ــك ملع ــات البن ومطلوب

أساس . 

وباإلضافــة إىل اختبــارات التحمــل ، يتــم القيــام بعــدد مــن الســيناريوهات التــي 

يتــم تحديدهــا عــىل أســاس الوقائــع التاريخيــة التــي تســببت يف وقــوع أزمــات 

يف األســواق املاليــة ، إال أن الوقائــع الحاليــة أو املســتقبلية التــي يتوقــع أن يكون 

ــيناريوهات  ــد س ــيلة لتحدي ــتخدم كوس ــة تس ــواق املالي ــىل األس ــر ع ــا تأث له

ــم مراجعــة هــذه الســيناريوهات وتغيرهــا بانتظــام  ــارات التحمــل ، وتت اختب

ــالد واألوضــاع  ــك الب ــدى بن ــر ل ــظ املخاط ــرات يف محاف ــث تعكــس التغي بحي

االقتصاديــة ، ويتــم إجــراء التحليــل عــىل أســاس اختبــارات التحمــل التــي تويص 

بها لجنة بازل .

كذلــك يقــوم بنــك البــالد بإجــراء اختبــارات التحمــل عــىل فــرات منتظمــة ويتم 

تقديــم النتائــج إىل اإلدارة العلىــا ، وباإلضافــة إىل ذلــك هنــاك عــدد مــن املعايــر 

النوعيــة األخــرى الالزمــة للتأكــد مــن الطــرق املســتخدمة تــم تحديثهــا 

وتنفيذهــا مــن حيــث توفــر املســتندات وتطبيقــات طرق االحتســاب والوســائل 

الرقابية .

كــا ميتلــك بنــك البــالد أدوات ماليــة غــر مقيمــة يف األســواق وعوضــاً عــن ذلك 

فــإن تقييمهــا يتــم عــىل أســاس تطبيقــات التســعر التــي يتــم تطويرهــا داخليــاً 

لــدى البنــك ، وتقــوم إدارة املخاطــر بتفعيــل هــذه التطبيقــات بشــكل مســتقل 

بهــدف تقييــم إمكانيــة التطبيــق عــىل تســعر وإدارة املخاطــر بالنســبة ملنتــج 

معني.

ــتخدمة  ــات املس ــة التطبيق ــة ودق ــن فعالي ــم م ــكل منتظ ــق بش ــم التحق ويت

ــك بهــدف التأكــد مــن عــدم إجــراء أي تغيــر عــىل املنتــج أو حصــول أي  وذل

تغــر يف الســوق مــا يكــون لــه تأثــر كبــر عــىل صحــة التطبيــق ، كــا أنــه يتــم 

باســتمرار وضــع إجــراءات للمراقبــة والتحقــق مــن أســعار الســوق املســتخدمة 

يف تقييم واحتساب املخاطر.

ويتــم رفــع تقاريــر القيــاس والرقابــة واإلدارة الخاصــة مبخاطــر الســوق بشــكل 

يومــي إىل اإلدارة العلىــا واملســئولني، ويتــم احتســاب مخاطــر الســوق الحاليــة 

وإرسال التقارير باستخدام قاعدة بيانات رئيسية .

ــة  ــال املختلف ــتثار لوحــدات األع ــر املتاجــرة واالس ــم وضــع حــدود ملخاط ت

وتتــم الرقابــة عــىل هــذه الحــدود بشــكل منتظــم ، وقــد تــم وضــع اإلجــراءات 

الالزمــة للمتابعــة والرقابــة لتلــك الحــدود بحيــث يتــم التأكــد بــأن أي تجــاوزات 

لتلــك الســقوف يتــم التعامــل معهــا مــن قبــل وحــدات العمــل ضمــن التوقيــت 

املقبول واملحدد مسبقا . 

ــودات  ــة املوج ــس اإلدارة ولجن ــئولني يف مجل ــات للمس ــث املعلوم ــم تحدي يت

واملطلوبــات وإدارة املخاطــر بانتظــام مــن خــالل تقاريــر دوريــة حــول مخاطــر 

الســوق واألحــداث ذات التأثــر، وتشــتمل عمليــات التحديــث عــىل متابعــة كل 
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ــد  مخاطــر الســوق مصنفــة بشــكل مســتقل أو عــام عــىل شــكل »القيمــة عن

ــكل  ــر ل ــن املخاط ــالغ ع ــراءات اإلب ــع إج ــم وض ــد ت ــل فق ــر« ، وباملث املخاط

وحدات العمل املعرضة ملخاطر السوق.

مخاطر السيولة

ــد  ــه عن هــي املخاطــر الناتجــة عــن عــدم متكــن البنــك مــن مواجهــة التزامات

حلولهــا ضمــن تكلفــة ســوقية مقبولــة ، وهــذه املخاطــر يتــم قياســها مــن خالل 

ــة  االســتحقاقات املحــددة مســبقاً واملعتمــدة عــىل مطابقــة التدفقــات النقدي

ملوجودات ومطلوبات البنك .

تعــرّف مخاطــر الســيولة بأنهــا مخاطــر تعــرض البنــك للخســارة وذلــك لعــدة 

أسباب هي : 

تكاليف التمويل لدى البنك قد تزداد بشكل غر متناسب.  

نقص التمويل قد يعيق البنك عن إنشاء أعال جديدة.  

نقص التمويل قد يؤدي يف النهاية إىل إعاقة البنك عن تلبية التزاماته.  

ــيولة  ــة وإدارة الس ــىل مراقب ــي ع ــكل رئي ــيولة بش ــر الس ــوم إدارة مخاط تق

اليوميــة للعمليــات والبنيــة املســتقبلية لالســتحقاقات الكافية ملقابلــة املتطلبات 

املســتقبلية. وباإلضافــة اىل نســبة الســيولة املطلوبــة حســب تعلىــات مؤسســة 

النقــد العــريب الســعودي ، يقــوم البنــك ايضــا مبراقبــة نســبة تغطيــة الســيولة 

وفق اتفاقية بازل 3 كأحد مؤرشات مخاطر السيولة املحتملة. 

ان جميــع سياســات مخاطــر الســيولة لــدى بنــك البــالد معتمــدة مــن مجلــس 

اإلدارة ، كــا تــم وضــع خطــط للطــوارئ بهــدف التأكــد مــن أن بنك البــالد مهيأ 

بشــكل كاٍف التخــاذ اإلجــراءات العالجيــة الالزمــة عنــد حــدوث أزمــات ماليــة 

تؤثــر عــىل ســيولة البنــك. وقــد تــم تحديــد سياســات البنــك التــي تبــني حجــم 

الســيولة الســلبية التــي يقبلهــا البنــك حيــث مييّــز البنــك بــني الســيولة بالعملــة 

ــة األخــرى. حيــث قامــت إدارة املخاطــر  ــة والســيولة بالعمــالت األجنبي املحلي

بوضــع حــدود ملخاطــر الســيولة يتــم احتســابها بشــكل مســتقل وذلــك بالنســبة 

للريــال الســعودي والعمــالت الرئيســية األخــرى ، وباملقابــل فــإن إدارة مخاطــر 

ــيولة  ــر الس ــدود مخاط ــزام بح ــن االلت ــد م ــن التأك ــئولة ع ــي املس ــوق ه الس

املعتمــدة وبــأن أي تجــاوزات لتلــك الحــدود يتــم رفعهــا لــإدارة العلىــا . كــا 

ــة  ــر منتظم ــى املســئولون يف وحــدات األعــال ووحــدات املخاطــر تقاري يتلق

ــات  ــودات واملطلوب ــة املوج ــوم لجن ــك وتق ــدى البن ــيولة ل ــر الس ــن مخاط ع

باســتمرار بتقييــم التطــورات يف ســيولة البنــك ووضــع خطــط للتمويــل الطويــل 

األجل. 

إدارة مخاطر السيولة القصرية األجل 

تهــدف إدارة مخاطــر الســيولة القصــرة األجــل أو التشــغيلية لــدى بنــك البــالد 

بشــكل رئيــي لضــان توفــر ســيولة ماليــة مالمئــة لــدى البنــك بحيــث تكــون 

كافيــه لتمكينــه مــن امتصــاص الصدمــات املاليــة القصــرة األجــل وتأثرهــا عــىل 

املعامالت القامئة واملتوقعة.

ــة  ــالت املربم ــة للمعام ــات النقدي ــىل أســاس التدفق ــد الســيولة ع ــم تحدي ويت

ــة  ــار مقــدار املوجــودات القابل ــم احتســابها مــع األخــذ يف االعتب مســبقاً ، ويت

للتســييل . ويف ســياق إدارة مخاطــر الســيولة قصــرة األجــل ، فــان البنك ســيقوم 

بالتأكــد بــأن نســبة احتياطــي الســيولة لديــه اعــىل مــن الحــدود الدنيــا املطلوبة 

وفق تعلىات مؤسسة النقد العريب السعودي.

إدارة مخاطر السيولة الطويلة األجل

يتــم إدارة مخاطــر الســيولة عــىل املــدى املتوســط والطويــل مــن خــالل قيــاس 

عــدم تطابــق ســيولة البنــك عــىل املــدى الطويــل وتحديــد مقــدار الفجــوة لــكل 

ــك بشــكل تراكمــي ، وتهــدف إدارة هــذه املخاطــر إىل  فــرة عــىل حــدة وكذل

التأكــد مــن عــدم تعــرض البنــك لتجميــع احتياجــات متويــل مســتقبلية كبــرة 

بشــكل غــر متناســب، ويعتــرب تحديــد بنيــة الســيولة مــن األمــور الهامــة لقيــام 

البنك بتخطيط نشاطات التمويل لديه وتسعر املعامالت . 

يديــر البنــك مخاطــر بنيــة الســيولة الهيكليــة بنــاًء عــىل تقريــر فجــوة 

االســتحقاقات وهــذا التقريــر يبنــى عــىل توزيــع موجــودات البنــك ومطلوباتــه 

وبنــود املــواد خــارج كشــوف امليزانيــة تبعــاً الســتحقاقها، ولهــذه الغايــة 

يستخدم البنك تواريخ االستحقاق املثبتة تعاقدياً لكل منتج. 

وكجــزء مــن إدارة مخاطــر بنيــة الســيولة لــدى البنــك يتــم تقســيم ســيولة البنك 

يف تقريــر فجــوة االســتحقاقات بنــاء عــىل مجموعــة مــن العوامــل مثــل العملــة 

واملنتــج والوحــدات التنظيميــة وتبــني تلــك التقاريــر أن البنــك لديــه فائــض يف 

بنية السيولة بالريال يف األوضاع االعتيادية .

تحليل السيناريوهات

يقــوم بنــك البــالد بإجــراء اختبــارات التحمــل لقيــاس املخاطــر الفورية للســيولة 

لــدى البنــك والتأكــد مــن أن البنــك لديــه الوقــت الــكايف ملواجهــة حصــول تلــك 

ــة الســيولة يف  ــر مخاطــر بني ــارات التحمــل عــىل تقدي األزمــات، وتعمــل اختب

ــي  ــات الت ــل الســيناريوهات األزم ــن الســيناريوهات وتشــمل تحلي ــد م العدي

تخــص بنــك البــالد وكذلــك أزمــات الســوق عمومــاً التــي قــد تؤثــر عــىل ســيولة 

ــايف  ــل الص ــبة التموي ــة نس ــك مبراقب ــوم البن ــك ، يق ــة اىل ذل ــك . وباإلضاف البن

ــي تســاهم يف  ــازل 3 كأحــد املــؤرشات الت ــة ب ــات اتفاقي ــق تعلى املســتقر وف

تقييم مخاطر السيولة الراكمية يف البنك.

ويعمــل البنــك عــىل مراقبــة التنــوع يف املنتجــات والعمــالت واالســتحقاقات ، 

ونســب الركــز ألكــرب املودعــني، وتداعيــات تذبــذب التمويــل مــا بــني البنــوك، 

ــك إىل  ــة البن ــأنها حاي ــن ش ــل م ــدة متوي ــع بقاع ــك يتمت ــن أن البن ــد م للتأك

أقى درجة ممكنة يف حال حدوث أزمات سوقية . 
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إفصاحات بازل اا النوعية

الجدول رقم )12(  مخاطر العمليات 2013
يتوافــق تعريــف بنــك البــالد ملخاطــر العمليــات مــع تعريــف لجنــة بــازل، 

ــدم  ــن ع ــة ع ــائر الناتج ــر الخس ــي مخاط ــات ه ــر العملي ــث أن مخاط حي

كفايــة أو فشــل العمليــات الداخليــة، األفــراد، النظــم واألحــداث الخارجيــة. 

البريــة  واألخطــاء  الرقابيــة  األطــر  فشــل  العمليــات  مخاطــر  تشــمل 

واملخاطــر القانونيــة ومخاطــر عــدم االلتــزام بالتعلىــات الرقابيــة واملخاطــر 

الناتجة عن مبادرات التغير.

ــار  ــع أط ــم وض ــد ت ــات فق ــر العملي ــن إدارة مخاط ــك م ــن البن ــي يتمك ول

ــام مــن املخاطــر  ــوع اله ــك يف إدارة هــذا الن ــة البن يوضــح اســلوب ومنهجي

وسياســة توضــح األدوار واملســئوليات وتــرح أدوات إدارة مخاطــر العمليات. 

كــا تــم توثيــق إجــراءات واضحــة لرجمــة اإلطــار والسياســة لخطــوات عمــل 

ــق  ــعي ايل تحقي ــالد يس ــك الب ــات ببن ــر العملي ــام إدارة مخاط ــددة. نظ مح

مجموعة من األهداف من بينها:

املساهمة يف تحقيق أهداف أنشطة البنك.  

التعرف عىل وتقييم مخاطر العمليات يف املنتجات الجديدة والقامئة   

وكذلك أنشطة البنك وأنظمته.

التقييم املستقل واملستمر للعمليات والعنارص الرقابية واإلجراءات   

واألنشطة.

الحد من خسائر العمليات والعمل عىل حل األسباب الجزرية للمشكالت   

املسببة للخسائر.

يهــدف البنــك أيضــا ايل تطبيــق حوكمــة آليــات إدارة مخاطــر العمليــات مــن 

خالل اآليت:

إرشاف مجلس إدارة البنك وأدارته العلىا عىل إدارة هذا النوع من   

املخاطر.

تشكيل لجنة إدارة املخاطر وااللتزام ملتابعة األنشطة املرتبطة بإدارة   

مخاطر العمليات.

تحديد دقيق لأدوار واملسئوليات ملختلف القطاعات والوظائف املسئولة   

عن إدارة مخاطر العمليات.

قيام إدارة املراجعة الداخلية بالتقييم املستقل ألنشطة إدارة مخاطر   

العمليات لتنفيذ اسراتيجية البنك إلدارة هذا النوع من املخاطر.

ولــي يتــم التعــرف عــىل هــذه املخاطــر وتقييمهــا والتخفيــف منهــا 

ومتابعتها يف مختلف أنشطة البنك تم تطبيق اآلليات التالية:

التقييم الذايت للمخاطر وعنارص الرقابة الداخلية:  

قــام البنــك بتطبيــق آليــة التقييــم الــذايت للمخاطــر وعنــارص الرقابــة 

الداخليــة والتــي متكــن مســئويل إدارة مخاطــر العمليــات مــن االشــراك مــع 

ــك  ــطة البن ــة يف أنش ــر املتأصل ــد املخاط ــك يف تحدي ــات وإدارات البن قطاع

والعنــارص الرقابيــة املوجــودة والالزمــة للتخفيــف مــن هــذه املخاطــر. يتبــع 

ذلــك تقييــم مســتويات هــذه املخاطــر والعنــارص الرقابيــة طبقــا ملصفوفــة 

ــوات  ــن الفج ــف ع ــاعد يف الكش ــم يس ــذا التقيي ــبقا. ه ــا مس ــم تحديده ت

الرقابيــة للمخاطــر الرئيســية. يتبــع ذلــك وضــع خطــط عمــل لتقويــة 

العنــارص الرقابيــة أو إنشــاء عنــارص رقابيــة أخــري للتخفيــف مــن املخاطــر 

الرئيسية.

جمع بيانات خسائر العمليات :  

يقــوم البنــك بتجميــع بيانــات خســائر العمليــات الناتجــة عــن فشــل األفــراد، 

النظــم والعمليــات أو أي خســائر أخــري تصنــف باعتبارهــا خســائر تشــغيل. 

يتــم تصنيــف بيانــات خســائر العمليــات طبقــا لنــوع الخســائر ونــوع 

النشــاط. يقــوم فريــق عمــل إدارة مخاطــر العمليــات بالتنســيق مــع 

ــن  ــئولة ع ــية واملس ــباب الرئيس ــد األس ــة يف تحدي ــك املختلف ــات البن قطاع

ــة  ــة الالزم ــارص الرقابي ــق العن ــة بتطبي ــم التوصي ــن ث ــائر وم ــق الخس تحق

للتخفيف من املخاطر موضوع الخسائر.

جميــع أحــداث مخاطــر العمليــات واملخاطــر املرتبطــة بهــا والعنــارص الرقابية 

يتــم تجميعهــا يف قاعــدة بيانــات مصنفــة ومبوبــة طبقــا لنــوع الخطــر ونــوع 

النشاط وذلك لتحديد الركز يف نوع الخسائر والنشاط.

مؤرشات املخاطر الرئيسية :  

مــؤرشات املخاطــر الرئيســية هــي بيانــات يتــم تجميعهــا للمســاعدة يف 

ــي تصنــف باعتبارهــا مخاطــر رئيســية. هــذه  ــد مســتوي املخاطــر الت تحدي

املخاطــر الرئيســية يتــم تحديدهــا يف أثنــاء عمليــة التقييــم الــذايت للمخاطــر 

وعنــارص الرقابــة الداخليــة. يتــم تقييــم مــؤرشات املخاطــر الرئيســية طبقــا 

لحــدود تــم تعريفهــا وتحديهــا مســبقا يتــم تصعيــد املــؤرشات التــي تتجــاوز 

الحدود املقبولة من البنك.

لــي يتــم التحقــق مــن النتائــج التــي تــم الوصــول اليهــا عــن طريــق أحــد 

أدوات إدارة مخاطــر العمليــات يلــزم مقارنتهــا بالنتائــج التــي تــم الوصــول 

اليهــا مــن األدوات األخــرى وبذلــك يتحقــق التكامــل والرابــط بــني مختلــف 

أدوات إدارة مخاطــر العمليــات. تقــوم إدارة مخاطــر العمليــات بعمــل 

تقاريــر مفصلــة ملختلــف القطاعــات واألنشــطة وكذلــك ألداره البنــك العلىــا 

للعمــل عــىل حــل األســباب الجزريــة التــي تــؤدي إىل تحقــق الخســائر. ويتــم 

عمــل تقاريــر دوريــة للجنــة االلتــزام واملخاطــر وكذلــك مجلــس اإلدارة 

ــر  ــة مخاط ــىل حقيق ــوف ع ــم يف اإلرشاف والوق ــوط به ــدور املن ــام بال للقي

وخسائر العمليات.
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