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رئيس مجلس اإلدارة

تفاؤل برؤية المملكة 2030
و مواكبتها للتقدم العالمي
“كان للسياســة الماليــة والنقديــة التــي تنتهجهــا حكومــة المملكــة الرشــيدة الــدور
الرئيــس فــي تعزيــز قــدرة بنــك البــاد ،والبنــوك الســعودية عامــة ،علــى تمتين
أوضاعهــا الماليــة وزيــادة قدرتهــا علــى التعامــل مــع المخاطــر والمحافظــة
علــى مســتوى مــاءة ماليــة مرتفع ومســتقر”.

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله ،والصالة والسالم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين .وبعد،

	يسرني باسمي وباسم أعضاء مجلس اإلدارة ،أن أضع بين يدي مساهمي البنك الكرام التقرير السنوي للعام المالي 2018م ،الذي يبين األداء
العام للبنك كما توضحه القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر  2018م والتي تبرز المركز المالي ونتائج أنشطة البنك خالل
ذلك العام.
	بعون الله وفضله وامتنانه ثم بجهود سفراء وسفيرات البالد ،تمكن البنك من تحقيق نتائج مالية وتشغيلية إيجابية ونمواً مقدراً خالل العام
الماضي المنتهي في  31ديسمبر 2018م ،وكان للسياسة المالية والنقدية التي تنتهجها حكومة المملكة الرشيدة الدور الرئيس في تعزيز قدرة
بنك البالد ،والبنوك السعودية عامة ،على تمتين أوضاعها المالية وزيادة قدرتها على التعامل مع المخاطر والمحافظة على مستوى مالءة مالية
مرتفع ومستقر.
	فخالل العام 2018م ونتيجة لألداء الجيد والمتنامي للبنك خالل األعوام الماضية- ،وفي سبيل تحقيق مجلس اإلدارة لمصالح مساهمي البنك
ومن بينها حقهم في الحصول على ارباح منتظمة -قام البنك بصرف أرباح مرحلية عن النصف الثاني من العام 2017م بمبلغ اجمالي قدره 240
مليون ريال ،بواقع  0.4ريال للسهم الواحد ،وبما يعادل  4%من القيمة األسمية للسهم ،ليصبح إجمالي ما تم توزيعه عن السنة المالية المنتهية
في 2017/12/31م مبلغ  420مليون ريال ،بواقع  70هللة للسهم بنسبة  7%من القيمة األسمية للسهم .كما اوصى مجلس اإلدارة بتاريخ
2018/12/17م للجمعية العامة غير العادية بزيادة راس مال البنك من  6,000مليون ريال الى  7,500مليون ريال ،بنسبة زيادة  ،25%وذلك عن
طريق رسملة  1,500مليون ريال من االحتياطي النظامي واألرباح المبقاة كما في 2018/12/31م ،بحيث يصبح عدد األسهم بعد الزيادة 750
بدال من  600مليون سهم ،عن طريق منح سهم واحد مجاني مقابل كل أربعة أسهم.
مليون سهم ً
	عالوة على ما تحقق من نتائج مالية ،عمل مجلس اإلدارة -في سبيل تحقيق رؤيته وأهدافه تجاه المجتمع بعناصره الثالثة البيئة والتنمية والناس
وانطالقاً من مسئوليته المجتمعية -على إيالء اهتمام خاص بهذا األمر ،وذلك من خالل تبنى البنك عدة مبادرات مجتمعية عززت من دوره في
خدمة المجتمع وتنميته ،وسيتواصل عملنا كمجلس إدارة في هذا المضمار تكريساً لمسئولية البنك المجتمعية.
	إنني أتشرف أن أرفع باسمي وباسم مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وكافة منسوبي البنك أسمى آيات الشكر التقدير واالحترام لمقام خادم
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ،وولي عهده األمين صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان – حفظهما الله ورعاهما –
على ما اختصا به القطاع المصرفي من دعم متواصل ورعاية كريمة ،كما أتقدم باسمي واسم مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية بالشكر لكافة
المؤسسات الحكومية والخاصة ،وعلى وجه الخصوص وزارة المالية ،و وزارة التجارة واالستثمار ،و مؤسسة النقد العربي السعودي  ،وهيئة
السوق المالية .وكذا ألصحاب المعالي والفضيلة رئيس وأعضاء الهيئة الشرعية ولرئيس وأعضاء لجنة المراجعة ،ولكافة لجان مجلس االدارة واالدارة
التنفيذية ،لما يبذلونه من جهود للتأكد من التزام البنك بالمعايير الشرعية من جانب وااللتزام بكافة األنظمة واللوائح وأعلى المعايير وأفضل
التطبيقات العملية من جانب أخر في كافة خدماته والعمل على تحقيق رؤية مجلس إدارة البنك ومساهميه في أن يكون البنك رائداً للمصرفية
اإلسالمية الحديثة ،والشكر موصول لمساهمي بنك البالد وشركائه وعمالئه الكرام على ثقتهم التي يعتز بها البنك ،وكذلك لمنسوبي البنك-
سفراء وسفيرات البالد -اللذين عملوا ويعلمون بجد وإخالص ومثابرة واقتدار ،وكانوا ومازالوا  -السبب الرئيس – بعد توفيق الله عز وجل – فيما
مطرد ونتائج طيبة ،مع ثقتنا الكاملة بأنهم لن يدخروا جهداً في سبيل مواصلة ذلك العمل الجاد وتحقيق التقدم
حققه ويحققه البنك من نمو َّ
المنشود ،وتحقيق مزيد من النمو واالزدهار خالل هذا العام واألعوام التالية بإذن الله.
	وختاماً اتقدم إليكم بخالص الشكر والتقدير على ثقتكم بإدارة البنك ومنسوبيه ويشرفني أن ألتقي بكم خالل اجتماع البنك السنوي في
جمعيتكم العامة للرد على أي استفسار بخصوص ما تضمنه هذا التقرير موجه إلى كرئيس مجلس االدارة أو إلى أي من رؤساء لجان المجلس.
والله الموفق.

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.

األستاذ

عبدالعزيز بن محمد العنيزان

الرئيس التنفيذي

أهدافنا وتطلعاتنا
سوف نسعى كسفراء وسفيرات بنك البالد في المحافظة على ما حققناه من مكتسبات
ومعدالت النمو المستمر ،وتحقيق نتائج أفضل لعام 2019م بإذن الله ،وذلك بتقديم
أفضل الحلول المصرفية المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية ،وتحسين جودة الخدمة
ً
فضل عن تعزيز كفاءة التشغيل
وزيادة قاعدة عمالئنا من خالل مبادرات البيع المشترك
وذلك باالستثمار في التقنيات الحديثة وبرأس مالنا البشري ،ومواصلة دعم برامج
المسؤولية المجتمعية ،واألهم من ذلك ،العمل على المساهمة الفاعلة في
تحقيق أهداف رؤية المملكة  2030وتطلعاتها.

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمــد للــه رب العالميــن ،والصــاة والســام علــى أشــرف األنبيــاء والمرســلين ،ســيدنا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه
أفضــل الصــاة واتــم التســليم.
الســيدات والســادة مســاهمي بنك البالد المحترمين،
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته
تطورات كبيرة ومتسارعة للتقنية الرقمية،
يواصل القطاع المصرفي العمل ضمن بيئة تنافسية مليئة بالتحديات ،في ظل
ّ
وأتمتة العمليات ،والتقنيات المالية المستحدثة ،وغيرها من المستجدات ذات الصلة .فضال عن ضرورة استمرار البنوك
في االلتزام بمعايير وضوابط تنظيمية عالية المستوى من حيث كفاية رأس المال ،والحوكمة ،وتغطية السيولة والقدرة
المؤسسية.
ساع في تطوير وتنمية خدماته ومنتجاته من خالل تسخير أحدث التقنيات ،وتطوير وتنويع
رغم التحديات ،فإن بنك البالد
ٍ
قنوات خدمة العمالء ،فضال عن تطوير رأس ماله البشري وتشجيع ثقافة االبتكار من أجل خدمة عمالئه بفعالية وتميز أكبر.
األداء المالي
ً
تخطــى البنــك عتبــة المليــار ريال ســعودي للمرة األولى
إذ
ـية،
ـ
قياس
ـا
ـ
ارباح
ـا
ـ
حققن
ـد
ـ
فق
ـزا،
ـ
ممي
ـا
ـ
عام
2018
لقــد كان عــام
ّ
فــي تاريخــه الممتــد علــى مــدى  14عامـ ًـا ،ووصــل إلــى مســتوى قياســي لألرباح بلغت  1.1مليار ريال ســعودي ،وبنســبة
نمــو ناهــزت  .18%لقــد تــم تحقيــق هــذا النمــو نتيجــة ارتفــاع صافــي الدخل من الموجــودات االســتثمارية والتمويلية
بنســبة  23%حيــث بلــغ  2.1مليــار ريــال ،وارتفــع الدخــل مــن األتعــاب والعمــوالت بنســبة  1%ليصل إلــى  843مليون ريال
ســعودي ،مدعومــا باالرتفــاع فــي رســوم الخدمــات ،والــذي نتــج منه ارتفــاع إجمالي دخل العمليات بنســبة .15%
وبالنظــر إلــى المركــز المالــي للبنــك بنهايــة العــام 2018م ،فقــد بلــغ صافــي التمويــل مبلغـ ًـا قدره  51مليار ريال ســعودي،
بزيــادة  .%16كمــا ارتفعــت االســتثمارات بنســبة  26%لتصــل إلــى  6.5مليــار ريــال ســعودي .باإلضافــة الى ذلك ،فقد
ارتفــع اجمالــي الودائــع بنســبة  20%لتصــل إلــى  57مليــار ريــال ســعودي ،فــي حيــن ارتفع إجمالي األصول بنســبة 17%
لتصــل إلــى  74مليار ريال ســعودي.
التوسع في عروض منتجاتنا وخدماتنا
ً
ً
ودائما الى توفير خدمة مصرفية متميزة من خالل فهم عميق الحتياجات العمالء وتوفير حلول مرنة
جاهدا
يسعى البنك
ً
خصيصا لهم .فتم تطوير عروض جديدة لتلبية احتياجات عمالئنا وتوقعاتهم المتزايدة باستمرار فيما
وسريعة مصممة
يتعلق بالمنتجات والخدمات التي تقدم لهم سواء عبر فروعنا المنتشرة حول المملكة أو قنواتنا اإللكترونية المتعددة .كما
يقدم البنك اآلن مجموعة واسعة من منتجات التمويل االستهالكي والمنتجات الخاصة بالمؤسسات والخزينة.
فيما يخص ودائع العمالء ،فقد تم إطالق حساب البالد بالريال السعودي والدوالر األمريكي ،بصيغة المضاربة .وهذا ما يدعم
استراتيجية االدخار الوطنية في إطار رؤية  ،2030من أجل زيادة مدخرات األسر السعودية من  6%إلى  10%بحلول عام .2030
ً
وتماشيا مع التوجهات لزيادة ملكية المنازل والوحدات السكنية،
وبالشراكة مع وزارة اإلسكان وصندوق التنمية العقاري،
ً
موقعا على مستوى
فقد طرحنا العديد من منتجات التمويل العقارية .كما تم تشغيل عدد من الفروع ومراكز البيع (11
للرد على استفسارات العمالء واستقبال طلبات التمويل
المملكة) خارج أوقات العمل الرسمية من أيام السبت ّ
لمستفيدي صندوق التنمية العقاري ووزارة اإلسكان،
كمــا وســعنا العــروض الخاصــة بالبطاقــات ،األمــر الــذي يتيــح خيــارات متنوعــة للدفــع ،وفــي ذات الوقــت تحقيــق الراحــة
واألمــان لعمالئنا.

تلبــي احتياجــات العمــاء من الشــركات ،ما أدى
وواصــل قطــاع مصرفيــة الشــركات توســيع نطــاق منتجاتــه وخدماتــه التــي ّ
إلــى تعزيــز العالقــة مــع العمــاء ،وبالتالــي نمـ ّـو الحصــة الســوقية للبنــك فــي هــذا القطــاع .ويتوفر اآلن عــدد كبير من
المنتجــات المتوافقــة مــع ضوابــط الهيئــة الشــرعية للبنــك مثــل التمويــل بصيغــة اإلجــارة للشــركات ،كمــا تمــت المبادرة
ً
أيضا إطــاق برنامج
بإطــاق منتــج حســاب جــاري مديــن بصيغــة المضاربــة ،الــذي يعــد األول مــن نوعــه فــي المملكــة .وتم
تمويــل المورديــن وتمويــل نقــاط البيــع .ومــن أجــل تعزيــز أعمالنــا فــي المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة ،فقــد قمنا بإطالق
مجموعــة مــن المنتجــات والخدمــات الخاصــة بقطــاع المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة والتــي كانــت العامــل الرئيــس في
زيــادة عــدد عمــاء البنــك مــن هــذه الشــريحة فــي عــام 2018م ،وجــاري العمــل علــى تطوير المزيد مــن هذه البرامــج لتلبية
كافــة متطلباتهــم.
أمــا فــي قطــاع الخزينــة ،فقــد زدنــا اســتثماراتنا فــي الصكــوك وقمنــا بإعــادة توزيــع وتنويع األصول فــي محفظتنا
االســتثمارية مــن أجــل تنويــع قاعــدة الدخــل وخفــض مخاطــر التركيــز العاليــة .وقـ ّـدم قطــاع الخزينــة بعض المنتجــات الجديدة
للتــداول واالســتثمار بيــن اســواق المــال .كمــا تــم توســيع عالقاتنــا مــع البنــوك وزيــادة قاعدة عمالئنــا بما يدعم نمــو البنك
وتعزيــز عالمتــه التجارية.
وفــي مجــال تحويــل األمــوال (انجــاز) عززنــا مكانتنــا الرائــدة فــي الســوق مــع تقديــم خدمات جديدة ومســتحدثة فــي المملكة
إذ بــات ممكنـ ًـا للعمــاء إجــراء تحويالتهــم مــن خــال اســتخدام بطاقات مدى.
تعزيــز تجربــة العمــاء مــن خالل الخدمــة المميــزة والتحول الرقمي
تبقــى التقنيــة وأمــن المعلومــات العنصــران الرئيســيان فــي اســتراتيجية البنــك المتعلقــة بالتعامــات المصرفيــة وخدمــة
تحولنا
العمــاء ،ولذلــك اســتثمرنا فــي البنيــة التحتيــة الخاصــة بتقنيــة المعلومــات ،إذ تــم وضــع حجــر األســاس لمشــروع ّ
إلــى الخدمــات المصرفيــة الرقميــة مــن أجــل ضمــان أن يكــون بنــك البــاد جاهـ ً
ـزا للمســتقبل .وقــد قام البنــك بمبادرات
أدى إلــى تطويــر منتجــات وخدمــات وطــرح تطبيقــات جديدة.
اســتراتيجية نحــو التحـ ّـول واالبتــكار ،مــا ّ
ي وثائق،
وبهــذا الصــدد ،أطلــق البنــك خدمــة فتــح الحســاب الرقمــي دون حاجــة إلــى قيــام العميــل بزيــارة الفــرع أو تقديم أ ّ
ودشــن تطبيــق البــاد لألجهــزة الذكيــة بحلتــه الجديــدة ،كمــا قــام بوضــع جهــاز إنجــاز للخدمة الذاتيــة ( )Kioskفي خدمة
العمــاء ،وهــو األول مــن نوعــه فــي المملكــة فــي تنفيــذ الحــواالت الفوريــة بعــدة لغــات وعلى مدار الســاعة في مواقع
قريبــة مــن المســتفيدين ،فأصبحنــا بذلــك نذهــب للعمــاء بالخدمــة بــدل مــن أن يأتــوا إلينــا للحصــول عليها.
نتيجــة لذلــك ،حصــل البنــك فــي عــام 2018م ،علــى جائــزة  Global Business Outlookكـــ “أفضــل بنك رقمــي” ،تقديراً
لجهودنــا فــي مجــال التحـ ّـول الرقمــي وتوفيــر حلــول رقميــة مبتكــرة لتحســين تجربــة العمالء.
تعزيــز ثقافــة األداء المتميــز ورعايــة المجتمع
يســعى البنــك الــى تطويــر قــدرات موظفيــه وتوفيــر الفــرص لهــم للتقـ ّـدم فــي مســيرتهم المهنية ،مــن خالل بناء
كفاءاتهــم وتنميــة مهاراتهــم ،وتكثيــف برامــج التدريــب مثــل أكاديميــة البــاد للتعليــم اإللكترونــي وغيرهــا مــن المبادرات
التــي تســعى جاهــدة إلــى نشــر ثقافــة التطويــر واالبتــكار وجعــل بيئــة العمــل مثاليــة وجاذبــة .وايمانا وثقــة منا في
الخريجيــن الشــباب وتحويلهــم إلــى مــدراء وقادة
المواهــب الوطنيــة ،أطلــق البنــك “برنامــج مســتقبل البــاد” لتطويــر
ّ
للمســتقبل.
أن النجــاح المؤسســي يتحقــق مــع تعزيــز التغييــر اإليجابــي .وتحقيــق االســتدامة مــن خــال تنفيــذ برامج
وايمانــا مــن البنــك ّ
المســؤولية المجتمعيــة للبنــك التــي تر ّكــز علــى التعليــم وريــادة األعمــال والمشــاركة المجتمعيــة والبيئيــة إلــى جانــب
تشــجيع العمــل التطوعــي لســفرائه ومشــاركتهم فــي هــذه األنشــطة ،إذ ســيؤدي ذلــك إلــى تحقيــق النفــع العــام للمجتمع
بمشــيئة الله.
واســتمرارا فــي الســعي نحــو تقديــم المزيــد مــن برامــج المســؤولية المجتمعيــة ،تــم تجهيــز مركبتيــن متنقلتيــن لجهــازي
صــراف آلــي يمكــن تشــغيلهما خــال األنشــطة والمناســبات العامــة .وكذلــك قمنــا بالحصــول علــى حقوق التســمية
إلحــدى محطــات متــرو الريــاض وقــد تــم تســمية محطــة المتــرو الواقعــة عنــد تقاطــع شــارعي التحليــة والعليا بـــ “محطة بنك
البــاد” ،حيــث ســيكون لمرتــادي المحطــة ميــزة التواصــل مــع فرعنــا وأجهــزة الصــراف اآللي الخاصة بنــا فيها.

في الختام
لن تتوقف مساعينا بإذن الله كسفراء وسفيرات بنك البالد في المحافظة على ما حققناه من مكتسبات ومعدالت النمو
المستمر ،وتحقيق نتائج أفضل لعام 2019م ،وذلك بتقديم أفضل الحلول المصرفية المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية،
ً
فضل عن تعزيز كفاءة التشغيل
وتحسين جودة الخدمة وتعزيز وزيادة قاعدة عمالئنا من خالل مبادرات البيع المشترك
باالستثمار في التقنيات الحديثة وبرأس مالنا البشري ،ومواصلة دعم برامج المسؤولية المجتمعية ،واألهم من ذلك ،العمل
على المساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف رؤية المملكة .2030
ً
مشكورا مجلس اإلدارة الموقر،
ان ما حققه البنك خالل العام 2018م ،هو نتاج االهتمام المتواصل والدعم الذي ظل يقدمه
ومتابعته المستمرة لإلدارة التنفيذية لتحقيق االستراتيجية المعتمدة وفق التنظيمات واللوائح المعتمدة من مؤسسة النقد
العربي السعودي التي تضمن االستقرار والنمو في القطاع المصرفي.
وبالختام نتقدم بجزيل الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ،وولي
عهده االمين صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان آل سعود وفقه الله ،ولحكومتنا الرشيدة على ما تقدمه من دعم
وعناية للقطاع المصرفي ولكافة القطاعات ،كما نتوجه بالشكر الجزيل لكافة مساهمي وعمالء وسفراء وسفيرات بنك البالد
لثقتهم ودعمهم الذي كان له عميق األثر في االستمرار بتحقيق قفزات نوعية تتماشى مع تطلعاتهم.
وفق الله الجميع.
اخوكم /عبد العزيز بن محمد العنيزان

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته

ويستمر التحدي نحو النجاح
بثبات بإذن الله...
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السادة :مساهمو بنك البالد
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته،
يســر مجلــس اإلدارة أن يقــدم لمســاهمي بنــك البــاد التقريــر الســنوي عــن أداء البنــك بشــركاته التابعــة وأنشــطته الرئيســة وإنجازاتــه للســنة
الماليــة المنتهيــة فــي  31ديســمبر 2018م.
النتائج التشغيلية:
حقــق البنــك صافــي ربــح خــال هــذا العــام  2018بنحــو  1,110.5مليــون ريـــال العائــد الــى مســاهمي البنــك مقارنــة بصافــي ربــح بنحــو 942
مليــون ريـــال للفتــرة المماثلــة مــن العــام الســابق 2017م  ،وبارتفــاع قــدرة 168.5مليــون ريـــال بنســبة  ،17.9%ويعــود ســبب االرتفــاع الــى الزيادة
فــي اجمالــي دخــل العمليــات بنســبة  15.4%نتيجــة الرتفــاع صافــي الدخــل مــن الموجــودات االســتثمارية والتمويليــة بنســبة  23.4%لتصــل
إلــى  2,145مليــون ريــال.

صافي الدخل العائد لمساهمي البنك للسنوات الخمس الماضية (بماليين الرياالت)
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فــي المقابــل  ،ارتفــع اجمالــي مصاريــف العمليــات بنســبة  13.9%لتبلــغ  2,306مليــون ريــال نتيجــة للزيــادة فــي مخصــص انخفــاض التمويــل و
موجــودات ماليــة أخــرى وكذلــك فــي بنــد مصاريــف عموميــة وإداريــة أخــرى ورواتــب الموظفيــن
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الموجودات
بلغت موجوادت البنك بنهاية عام 2018م ،مبلغ  73,636مليون ريال
سعودي مقارنة بمبلغ  63,208مليون ريال سعودي بالعام السابق
 2017م أي بزيادة مبلغ  10,428مليون ريال سعودي وبنسبة 16.5%
عن العام الماضي ويرجع سبب االرتفاع في الموجودات
المالية نتيجة االرتفاع في التمويل و االستثمارات للبنك
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إجمالي األصول

صافي التمويل واالستثمار
ً
حقــق صافــي محفظــة التمويــل ارتفاعــا بنحــو  7,146مليــون ريـــال وبنســبة  16.4%لتصــل إلــى نحــو  50,593مليــون ريـــال بنهايــة ديســمبر
2018م ،كمــا حققــت محفظــة االســتثمارات ارتفاعــا بنحــو  1,326مليــون ريـــال وبنســبة  25.8%لتصــل إلــى نحــو  6,466مليــون ريـــال.
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ودائع العمالء:
بلــغ ارتفــاع ودائــع العمــاء نحــو  9,393مليــون ريـــال بنســبة  19.7%لتصــل إلــى نحــو  57,176مليــون ريـــال بنهايــة 2018م مقارنــة ب 47,783
مليــون ريــال بنهايــة .2017
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ودائع العمالء

2014
إجمالي المطلوبات

حقوق الملكية:
ســجل إجمالــي حقــوق الملكيــة ارتفاعـ ًـا بنحــو  244مليــون ريـــال بنســبة  3.2%ليصــل إلــى نحــو  7,833مليــون ريـــال بنهايــة ديســمبر 2018م
مقابــل  7,589مليــون ريـــال بنهايــة ديســمبر 2017م  ،ويعــود ذلــك بشــكل رئيســي إلــى ارتفــاع صافــي دخــل البنــك .وبلــغ عــدد األســهم
العاديــة المصــدرة  600مليــون ســهم ،كمــا بلــغ معــدل كفايــة رأس المــال بنهايــة عــام 2018م نســبة  .17.3%وحقــق البنــك عائـ ً
ـدا علــى متوســط
الموجــودات بلــغ  1.62%فــي حيــن بلــغ العائــد علــى متوســط حقــوق المســاهمين  14.40%وبلغــت ربحيــة الســهم  1.85ريــال للســهم الواحــد.
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(بماليين الرياالت السعودية)

2018

2017

2016

2015

2014

االستثمارات ،صافي
التمويل ،صافي
إجمالي الموجودات
ودائع العمالء
إجمالي المطلوبات

6,466
50,593
73,636
57,176
65,803

5,140
43,447
63,208
47,783
55,619

3,081
36,178
53,749
40,235
46,597

2,949
34,255
51,220
42,179
44,778

2,635
28,355
45,230
36,724
39,339

إجمالي حقوق الملكية العائدة لمساهمي البنك

7,833

7,589

7,112

6,442

5,891

أ) فيما يلي تحليل ألهم بنود قائمة المركز المالي الموحدة:
(بماليين الرياالت السعودية)

2018

2017

التغيرات

نسبة التغير

االستثمارات ،صافي
التمويل ،صافي
إجمالي الموجودات
ودائع العمالء
إجمالي المطلوبات

6,466
50,593
73,636
57,176
65,803

5,140
43,447
63,208
47,783
55,619

1,326
7,146
10,428
9,393
10,184

25.8%
16.4%
16.5%
19.7%
18.3%

إجمالي حقوق الملكية العائدة لمساهمي البنك

7,833

7,589

244

3.2%

ب) فيما يلي تحليل ألهم بنود قائمة الدخل الموحدة:
(بماليين الرياالت السعودية)

2018

2017

2016

2015

2014

صافي الدخل من الموجودات االستثمارية والتمويلية
دخل أتعاب وعموالت ،صافي
مكاسب تحويل عمالت أجنبية ،صافي
إجمالي دخل العمليات
مخصص انخفاض التمويل و الموجودات المالية األخرى ،صافي

2,145
843
316
3,416
490

1,739
834
310
2,960
379

1,408
812
311
2,587
238

1,162
779
317
2,295
92

1,019
719
293
2,097
()8

إجمالي مصاريف العمليات

2,306

2,023

1,778

1,506

1,233

صافي الدخل للسنة

1,111

936

809

788

864

العائد الى:
مساهمي البنك

1,111

942

808

788

864

الحصة غير المسيطرة عليها

-

()6

1

-

-

صافي الدخل للسنة

1,111

936

809

788

864
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(بماليين الرياالت السعودية)

2018

2017

التغيرات

نسبة التغير

صافي الدخل من الموجودات االستثمارية والتمويلية
دخل أتعاب وعموالت ،صافي
مكاسب تحويل عمالت أجنبية ،صافي
إجمالي دخل العمليات
مخصص انخفاض التمويل و الموجودات المالية األخرى  ،صافي

2,145
843
316
3,416
490

1,739
834
310
2,960
379

406
9
6
456
111

23.4%
1.1%
1.9%
15.4%
29.3%

إجمالي مصاريف العمليات

2,306

2,023

283

13.9%

صافي الدخل للسنة

1,111

936

175

18.7%

العائد الى:
مساهمي البنك

1,111

942

169

17.9%

الحصة غير المسيطرة عليها

-

()6

6

-100.0%

صافي الدخل للسنة

1,111

936

175

18.6%

التحليل الجغرافي إليرادات البنك والشركات التابعة:
تحليل إلجمالي اإليرادات حسب المناطق
(بماليين الرياالت السعودية)

الوسطى

الغربية

الشرقية

اإلجمالي

إجمالي اإليرادات لعام 2018

2,118

737

561

3,416

تتحقــق معظــم إيــرادات البنــك وشــركاته التابعــة بشــكل رئيســي مــن نشــاطاتهم داخــل المملكــة العربيــة الســعودية ،وال يوجــد للبنــك أيــة فــروع
أو شــركات أو مؤسســات تابعــة تعمــل خــارج المملكــة العربيــة الســعودية
المعايير المحاسبية المطبقة:
تــم إعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة لألشــهر االثنــي عشــر المنتهيــة فــي  31ديســمبر  2018وفقــا للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة المعدلــة
مــن قبــل مؤسســة النقــد العربــي الســعودي لمحاســبة الــزكاة وضريبــة الدخــل المتعلقــة بتطبيــق المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم ( .)12وفقــا
ألحــكام نظــام مراقبــة البنــوك ونظــام الشــركات فــي المملكــة العربيــة الســعودية والنظــام األســاس للبنــك .
كمــا طبــق البنــك المعيــار رقــم ( 9األدوات الماليــة) الخــاص بمخصصــات التمويــل واالســتثمارات ،والمعيــار رقــم ( 15االعتــراف باإليــرادات مــن
العقــود) الخــاص بتحديــد طريقــة احتســاب االيــرادات مــن العقــود المبرمــة مــع العمــاء.
وســيطبق البنــك المعيــار الدولــي رقــم ( 16عقــود االيجــار) وهــو الخــاص بطريقــة تســجيل عقــود االيجــارات التــي اســتأجرها البنــك  ،بدايــة مــن
يــوم  1ينايــر  2019واالثــر المحتمــل لهــذا المعيــار علــى البنــك غيــر جوهــري.

30

استراتيجية البنك والخطط المستقبلية:
وتوافقــا مــع التغييــرات االقتصاديــة الراهنــة ،وتماشــيا مــع اســتراتيجية البنــك فــي
ً
تأكيــدا علــى اســتمرار البنــك بااللتــزام بقيمــه المؤسســية،
هــذا الشــأن التــي اعتمــد مجلــس االدارة البنــك تحديثهــا خــال العــام 2017م بتمديدهــا لتغطــي الفتــرة (2021 – 2017م)؛ بعدمــا تــم مراجعــة
التوجهــات االســتراتيجية مــع األخــذ فــي الحســبان الفــرص االســتثمارية المتوقعــة ،ومســتويات المخاطــرة المقبولــة ،لتحقيــق رؤيــة البنــك
وأهدافــه المتمثلــة فــي زيــادة حصتــه الســوقية ،وتحقيــق النمــو فــي االيــرادات وصافــي االربــاح وزيــادة قاعدتــه الرأســمالية ،وهــو مــا اســتمر
عليــه البنــك خــال العــام 2018م إذ تــم االســتمرار فــي جعــل الخطــط االســتراتيجية تســتهدف بشــكل أســاس توســيع قاعــدة عمــاء قطاعــات
االعمــال بشــرائحهم المختلفــة ،ورفــع معاييــر جــودة الخدمــات المقدمــة لهــم ،وطــرح منتجــات وخدمــات جديــدة عصريــة وآمنــة تناســب طموحاتهــم.
كمــا تضمنــت االســتراتيجية زيــادة فعاليــة قنــوات البنــك المصرفيــة والماليــة ،ورفــع اإلنتاجيــة بشــكل عــام عــن طريــق تحســين فعاليــة اإلجــراءات،
وأداء الفــروع وانتشــارها ،ومواقــع أجهــزة الصــرف اآللــي ،وتطويــر البنيــة التحتيــة التقنيــة والتشــغيلية.
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التوسع بالخدمات البنكية:
خــال العــام  2018م ،تــم مواصلــة اســتراتيجية اعــادة انتشــار الفــروع والتركيــز علــى رفــع كفــاءة أداء شــبكة الفــروع وذلــك مــن خــال ضمــان
مشــاركة جميــع الفــروع فــي تحقيــق األريــاح المســتهدفة ،وقــد نتــج عــن تنفيــذ الدراســة المتعلقــة بهــذا األمــر دمــج بعــض الفــروع وافتتــاح فــرع
ـا إضافــة إلــى  34قسـ ً
ـما للســيدات .كمــا تــم افتتــاح مركــز جديــد إلنجــاز فــي
مصرفــي واحــد ،وبهــذا يكــون إجمالــي عــدد الفــروع  111فرعـ ًـا عامـ ً
منطقــة تبــوك داخــل مشــروع نيــوم ليبلــغ عــدد مراكــز انجــاز  180مركـ ً
ـزا.
القنوات اإللكترونية والتحول الرقمي:
تــم إطــاق خدمــة فتــح الحســاب الجــاري بطريقــة رقميــة دون الحاجــة الــى زيــارة الفــرع والتــي القــت اقبــاال كبيــرا مــن العمــاء ,وقــد تــم فتــح 30
ألــف حســاب خــال العــام  2018م .كمــا تــم إطــاق خدمــة تحديــث تاريــخ انتهــاء الهويــة أليـ ًـا للعمــاء دون الحاجــة لحضــور العميــل للفــرع.
كمــا تــم إتاحــة خدمــة الحــواالت عــن طريــق أجهــزة نقــاط البيــع والتــي تمكــن عمــاء بنــك البــاد وإنجــاز التحويــل الــى المســتفيدين المســجلين
لديهــم علــى مــدار الســاعة مــن خــال أجهــزة نقــاط البيــع باســتخدام بطاقــات مــدى فتــم نشــر أكثــر مــن  500جهــاز فــي فــروع انجــاز ومــن المخطــط
التوســع فــي هــذه الخدمــة خــارج الفــروع فــي الفتــرة القادمــة ،ومــن جهــة أخــرى فقــد تــم إضافــة عملتيــن إضافيتيــن (الجنيــه اإلســترليني والدرهــم
االماراتــي) بجانــب الــدوالر األمريكــي واليــورو لصرافــات البــاد الخاصــة بالعمــات األجنبيــة والســماح لعمــاء مــدى بالســحب منهــا ،كمــا تــم
تدشــين صــراف البــاد التفاعلــي والــذي يمكــن العمــاء مــن إتمــام عملياتهــم بحــدود تتخطــى حــدود الصــراف االلــي عــن طريــق محادثــة مرئيــة
مــع صــراف عــن بعــد.

179

180

176

111

112

2018

2017

200

171

158
120

114

116

150
100
50
-

مراكز انجاز

2016

2015

2014

فروع البالد
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المسؤولية المجتمعية:
خــال عــام 2018م واصــل البنــك تقديــم العديــد مــن البرامــج والمبــادرات المجتمعيــة مــن خــال عــدة مجــاالت تعنــى بمجــال المحافظــة علــى
البيئــة والتنميــة المســتدامة والتركيــز علــى القضايــا ذات األهميــة للمجتمــع ،وســاهم فريــق البــاد التطوعــي والــذي يضــم  155متطــوع مــن
ســفراء وســفيرات البــاد بشــكل مباشــر وغيــر مباشــر فــي تنفيــذ المبــادرات ،إذ تــم تســجيل اكثــر مــن  1000ســاعة تطوعيــة.
ومن أهم المبادرات التي ساهم فيها البنك في المجاالت المختلفة ما يلي:
• المحافظة على البيئة:
مبادرة تنظيف أعماق الواجهة البحرية الجديدة بمحافظة جدة( .المنطقة الغربية)
بالتعــاون مــع أمــارة منطقــة مكــة ،ومتطوعيــن مــن محترفــي الغطــس ومســاهمة أكثــر مــن 500متطــوع مــن بينهــم فريــق البــاد التطوعــي ،حيــث
تــم تنفيــذ أكثــر مــن  1,200غطســه علــى مــدى  6أشــهر ،واســتخراج أكثــر مــن  5,000كيلــو جــرام مــن المخلفــات المضــرة بالبيئــة.
مبادرة تنظيف منتزه السودة (المنطقة الجنوبية)
بالتعــاون مــع وزارة البيئــة والميــاه والزراعــة ومشــاركة أكثــر مــن  10جهــات رســمية وتطوعيــة ومتابعــة مــن أمــارة المنطقــة ،ومســاهمة أكثــر مــن
 100متطــوع مــن بينهــم فريــق البــاد التطوعــي وكــذا أهالــى المنطقــة إذ تــم تغطيــة عــدة مناطــق مــن منتــزه الســودة بمســاحة  20كــم.
المشاركة ببرنامج ساعة االرض العالمي
للتوعية بأهمية تقليل االنبعاثات الكربونية وخطرها على كوكب االرض.
مبادرة التشجير لساحات المساجد باستخدام مياه الوضوء المهدرة
بالتعــاون مــع وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة ومشــاركة فريــق البــاد التطوعــي تــم تنفيــذ حديقــة فــي ســاحات المســاجد لخدمــة المصليــن
ومرتــادي المســاجد ، .بمــا يخــدم أكثــر مــن 100,000مســتفيد ســنويا ،و إعــادة تدويــر واالســتفادة مــن حوالــي  20,000متــر مكعــب مــن الميــاه
المهــدرة ســنويا ،وزراعــة أكثــر مــن  1000شــتلة و 3,000متــر مربــع مســاحات خضــراء.
التنمية المجتمعية:
مبادرة حديقة بنك البالد لذوي االحتياجات الخاصة (األولى من نوعها في المملكة) (منطقة الحدود الشمالية).
تتضمــن الحديقــة أكثــر مــن  20لعبــة مهيئــة لخدمــة أكثــر مــن  50ألــف مســتفيد مــن ذوي اإلحتياجــات الخاصــة وذويهــم وزوار الحديقــة ،وتــم تنفيــذ
المبــادرة بدعــم مــن وزارة البلديــة والقرويــة ،وبالتعــاون مــع مجلــس شــباب المنطقة.
كراسي متحركة لرياضة ذوي اإلحتياجات الخاصة (المنطقة الشرقية)
بالتعــاون مــع الهيئــة العامــة للرياضــة تــم توفيــر كراســي رياضيــة لــذوي االحتياجــات الخاصــة ،وتوفيــر الدعــم لرياضتهــم ودعــم مشــاركاتهم الدوليــة
 ،وبلــغ عــدد المســجلين فــي النــادي أكثــر مــن  800العــب ،وأن عــدد ذوي االحتياجــات الخاصــة فــي المنطقــة أكثــر مــن  2000شــخص.
إنشاء قاعة سنوزين لمركز التوحد بجازان (المنطقة الجنوبية)
بالتعــاون مــع وزارة التعليــم تــم إنشــاء قاعــة متخصصــة لخدمــة مصابــي التوحــد ،وتجهيزهــا بأجهــزة متخصصــة لتنميــة اإلدراك الحســي لــدى
مصابــي التوحــد ،كمرحلــة تحفيزيــة قبــل مصــادر التعلــم ،.بمــا يخــدم أكثــر مــن  500مســتفيد مــن مصابــي التوحــد فــي المنطقــة.
برنامج سلة البالد الرمضانية (جميع مناطق المملكة)
للعــام الثالــث علــى التوالــي وبالتعــاون مــع الجمعيــات الخيريــة ومشــاركة فريــق البــاد التطوعــي تــم توزيــع أكثــر مــن  3000ســلة غذائيــة متكاملــة
خــال شــهر رمضــان الفضيــل علــى المحتاجيــن مــن جميــع مناطــق المملكــة.
سقيا زوار بيت الله الحرام
بالتعــاون مــع وقــف الملــك عبــد العزيــز تــم دعــم تقديــم الســقيا لــزوار بيــت اللــه الحــرام ،وتوزيــع ميــاه الشــرب فــي صــاالت الحجــاج فــي مطــار
الملــك عبــد العزيز.لخدمــة أكثــر مــن  500ألــف مســتفيد .
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مجال التنمية البشرية:
 تأسيس فرق البالد التطوعي للمشاركة في جميع أنشطة خدمة المجتمع. تحسين بيئة العمل وزيادة تفاعل سفراء وسفيرات البالد مع جميع المبادرات والمناسبات. تحقيق نسبة توطين الوظائف بما يزيد عن  89%وبنسبة  97%على مستوى الفريق التنفيذي. االستمرار في دعم برنامج “ مستقبل البالد “ الذي يهدف لتدريب وتأهيل حديثي التخرج ليكونوا مدراء المستقبل. تطوير واثراء برامج “ أكاديمية البالد” لتدريب وتطوير موظفي البنك. المشاركة ببرنامج وظيفتك بعثتك بالتعاون مع وزارة التعليم. تقديم برامج متخصصة لدعم برامج المجتمع (دورة اإلسعافات األولية -وحمالت التبرع بالدم).الجوائز واإلنجازات التي حققها البنك خالل 2018م (*):
-1أفضــل بنــك رقمــي لعــام  Best Digital Bank 2018والمقدمــة مــن “ ”Global Business Outlook Awardsالمتخصصــة فــي
قيــاس أداء المؤسســات والشــركات علــى مســتوى العالــم،
ً
رواجا في السوق السعودي _ صحيفة الوطن
 -2ضمن أكثر  100عالمة تجارية
ً
عالميا في التسويق الرقمي  – Digital Marketingحسب تقرير Digital Scouting
 -3المركز  27ضمن أفضل  100بنك

ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ

ﺣﻤﻠﺔ "اﻟﻌﻤﻖ ﻋﻠﻴﻨﺎ"
ﻟﺘﻨﻈﻴﻒ أﻋﻤﺎق
اﻟﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺑﺠﺪة

دﻋﻢ ﺟﻤﻌﻴﺔ
ﻣﺴﺎﺟﺪﻧﺎ ﺑﺴﻴﺎرات

ﺗﻄﺒﻴﻖ
ﻓﺎذﻛﺮوﻧﻲ

ﺗﻄﺒﻴﻖ
اﻟﻮﺻﻴﺔ

ﺳﻠﺔ اﻟﺒﻼد
اﻟﺮﻣﻀﺎﻧﻴﺔ

ﺣﻤﻠﺔ أﺟﻴﺎل
ﺣﻔﻆ اﻟﻨﻌﻤﺔ

ﻛﺴﻮة اﻟﺸﺘﺎء
ﻟﻄﻼب اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ
اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ

ﻃﺒﺎﻋﺔ وﻧﺸﺮ
اﻷﺑﺤﺎث
اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد
اﻹﺳﻼﻣﻲ

ﺧﺪﻣﺔ ﺣﺠﺎج ﺑﻴﺖ
اﻟﻠﻪ اﻟﺤﺮام

ﺣﻤﻠﺔ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ
اﻟﻤﺮورﻳﺔ

https://ensanonline.com/

ﺣﻤﻠﺔ ﺗﻨﻈﻴﻒ ﻣﻨﺘﺰه
اﻟﺴﻮدة ﺑﺎﺑﻬﺎ

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ راﺋﺪات
ﺣﺮﻓﻴﺎت ﻟﻠﺘﺪرﻳﺐ

إﻧﺸﺎء اﻟﺒﻮاﺑﺔ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
ﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪي
ﺟﻤﻌﻴﺔ إﻧﺴﺎن

دﻋﻢ ﺟﻤﻌﻴﺔ
اﻟﺘﺂﺧﻲ ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
اﻟﻤﺴﻨﻴﻦ

دﻋﻢ ﻋﻼج ﻣﺮﺿﻰ
اﻟﺮوﻣﺎﺗﻴﺰم

ﺑﻄﻮﻟﺔ ﺷﻬﺪاء
اﻟﻮاﺟﺐ

ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗﺮﻓﻴﻬﻴﺔ
ﻟﻸﻃﻔﺎل اﻻﻳﺘﺎم

اﻟﺘﺒﺮع ﺑﺎﻟﺪم

ادوات ﻃﺒﻴﺔ
واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻟﻠﻤﻜﻔﻮﻓﻴﻦ

ﻣﺸﺮوع ﺳﻘﻴﺎ
زوار ﺑﻴﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﺤﺮام

دﻋﻢ ﻣﺮﺿﻰ
اﻟﺴﺮﻃﺎن

ﺗﻨﻈﻴﻢ زﻳﺎرات
اﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻬﺘﻤﻴﻦ
ﺑﺎﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ
اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ

اﻟﻘﺎﻣﻮس
اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ
اﻻﺷﺎري

ﻓﺮع اﻟﻮﺻﻮل
اﻟﺸﺎﻣﻞ

إﻧﺸﺎء ﻛﺮﺳﻲ ﺑﺤﺚ
اﻟﺘﺠﺎرة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ

ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗﺮﻓﻴﻬﻴﺔ
ﻷﺑﻨﺎء ﺷﻬﺪاء
اﻟﻮاﺟﺐ

ﻃﺒﺎﻋﺔ ﻛﺘﺐ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ
اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻣﻼت
اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻌﺎﻓﻰ
ﺗﻘﺪﻳﻢ أﺟﻬﺰة ﻃﺒﻴﺔ

دﻋﻢ اﻻﺷﻘﺎء
اﻟﺴﻮرﻳﻴﻦ

دﻋﻢ ﻛﺮﺳﻲ ﺑﻦ
ﻏﻨﻴﻢ ﻟﻠﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ
ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻻﻣﺎم

دﻋﻢ ﺟﻤﻌﻴﺔ
ﺗﺮاﺣﻢ

دﻋﻢ ﻣﺸﺮوع
ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺣﻲ
اﻟﺴﺒﺎﻟﺔ

دﻋﻢ ﺟﻤﻌﻴﺔ
ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺪواء
ﺑﻤﻜﺔ اﻟﻤﻜﺮﻣﺔ

ﺑﺮاﻣﺞ اﻻﺑﺘﻌﺎث

ﺣﻤﻠﺔ ﺗﺜﻘﻴﻔﻴﺔ
ﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
اﻟﻌﻘﺎري

ﻣﻌﺎﻳﺪة ﻣﺼﺎﺑﻴﻦ
اﻟﺤﺪ اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ

(*) فــاز بنــك البــاد بحقــوق التســمية لمــدة  10ســنوات إلحــدى محطــات مشــروع قطــار الريــاض وهــي المحطــة الواقعــة فــي تقاطــع طريــق
العليــا العــام –طريــق األميــر محمــد بــن عبــد العزيــز التحليــة ،فــي حفــل إعــان نتائــج مزايــدة حقــوق التســمية لعــدد مــن محطــات المشــروع بتاريــخ
 14نوفمبــر 2018م بقصــر الثقافــة بحــي الســفارات برعايــة وحضــور صاحــب الســمو الملكــي األميــر فيصــل بــن بنــدر بــن عبــد العزيــز آل ســعود
أميــر منطقــة الريــاض رئيــس مجلــس هيئــة تطويــر مدينــة الريــاض.
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تقرير مجلس اإلدارة

الشركات التابعة للبنك:
يمتلك البنك شركتين تابعتين موضحتين فيما يلي:
أسم الشركة

شركة البالد
لالستثمار
البالد المالية
شركة البالد
العقارية
المحدودة

تاريخ التأسيس

رأس المال

النشاط الرئيسي

 20نوفمبر  2007القيام بخدمات االستثمار وأنشطة
إدارة األصول المتمثلة في التعامل
والترتيب واإلدارة وتقديم المشورة
وحفظ األوراق المالية
 17سبتمبر  2006القيام بإجراءات التسجيل المتعلقة
بالضمانات العقارية التي يحصل عليها
البنك من عمالئه

الدولة المحل
الرئيس
لعملياتها

الدولة محل التأسيس

نسبة
الملكية

الرياض،
 200مليون
ريال سعودي المملكة العربية
السعودية

المملكة العربية السعودية

100%

الرياض،
 500ألف
ريال سعودي المملكة العربية
السعودية

المملكة العربية السعودية

100%

تشــتمل القوائــم الماليــة الموحــدة للمجموعــة علــى القوائــم الماليــة للبنــك وشــركاته التابعــة وهــي شــركة البــاد لالســتثمار وشــركة البــاد العقاريــة
ويشــار إليهــم مجتمعين بـــ “المجموعة”.
االستثمارات االستراتيجية:

أسم
الشركة

تاريخ
التأسيس

شركة بيان  28ديسمبر
للمعلومات 2015
االئتمانية

النشاط الرئيسي
تمارس الشركة نشاط تقديم خدمات
المعلومات االئتمانية وخدمات
التقييم
االئتماني واالستشارات االئتمانية
للشركات والمؤسسات التجارية.

رأس المال
المصرح

رأس المال
المدفوع

الدولة المحل
الرئيس لعملياتها

 50مليون ريال الرياض ،المملكة
 100مليون
العربية السعودية
ريال سعودي سعودي

الدولة محل
التأسيس

نسبة
الملكية

المملكة العربية 15 %
السعودية

مجموعات وقطاعات االعمال واألنشطة الرئيسة للبنك وشركاته التابعة:
يمارس البنك بشركاته التابعة األنشطة الرئيسة التالية:
		يشمل الخدمات والمنتجات المقدمة لألفراد كاإليداعات وتمويل األفراد والحواالت وصرف
نشاط مصرفية األفراد (التجزئة)
العمالت األجنبية.
			يشمل الخدمات والمنتجات المقدمة للشركات والعمالء االعتباريين كالودائع والتمويل والخدمات
نشاط مصرفية الشركات
التجارية للعمالء.
	يشمل سوق المال وتقديم خدمات الخزينة.
نشاط الخزينة
نشاط خدمات االستثمار والوساطة 	يشــمل خدمــات إدارة االســتثمار وأنشــطة إدارة األصــول المرتبطــة بخدمــات التعامــل و اإلدارة
والترتيــب والمشــورة وحفــظ األوراق الماليــة التــي تقــوم بهــا شــركة البــاد لالســتثمار المملوكــة
للبنــك .
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ملخص ألعمال مجموعات وقطاعات االعمال للبنك وشركاته التابعة:
مجموعة مصرفية االفراد:
اســتمرار فــي مســيرة تنميــة األعمــال خــال عــام 2018م تــم إطــاق عــدة منتجــات وخدمــات كمنتــج البنــاء الذاتــي ،والبنــاء الذاتــي المــرن كأول
بنــك فــي المملكــة العربيــة الســعودية يقــدم هــذا الحــل التمويلــي ،ومنتــج البيــع علــى الخارطــة ،ومبــادرة الدفعــة المقدمــة للعســكريين ،ومبــادرة
ـا عــن تطويــر وتحســين المنتجــات والخدمــات الحاليــة بمــا يدعــم القنــوات البيعيــة وتحســين
الضمانــات بالتعــاون مــع صنــدوق التنميــة العقاريــة .فضـ ً
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تجربــة العميــل كخدمــة تنفيــذ منتجــات التمويــل الشــخصي بعــد ســاعات عمــل تــداول الرســمية .كمــا تــم تحقيــق نتائــج ماليــة غيــر مســبوقة فنمــت
العديــد مــن األعمــال بنســب كبيــرة مقارنــة بالعــام 2017م كمحفظــة تمويــل األفــراد ،ومحفظــة التمويــل العقــاري ،ومحفظــة التمويــل الشــخصي،
ومحفظــة التمويــل مقابــل رهــن عقــار ،ومحفظــة التمويــل التأجيــري للســيارات ،كمــا أصبــح البنــك يعــد البنــك األكثــر تنفيـ ً
ـذا للبرامــج العقاريــة بالتعــاون
مــع وزارة اإلســكان وصنــدوق التنميــة العقاريــة .كمــا تــم إطــاق مجموعــة جديــدة مــن منتجــات البطاقــات االئتمانيــة ومســبقة الدفــع وخدمــة
ً
مدفوعــات التجــارة اإللكترونيــة ،وقــد حققــت محفظــة البطاقــات بمختلــف أنواعهــا نمـ ً
ـتثنائيا لإليــرادات.
ـوا اسـ
قطاع انجاز:
اســتمرارا فــي مســيرة النمــو واالنجــاز حقــق قطــاع إنجــاز خــال العــام 2018م نمـ ً
ـوا ملحوظـ ًـا ليصبــح أحــد أهــم مقدمــي خدمــة التحويــات الماليــة
وبيــع وشــراء العمــات االجنبيــة علــى مســتوى المملكــة نظــرا للتطويــر المســتمر والتحــول إلــى القنــوات اإللكترونيــة والخدمــة الذاتيــة ،بمــا يتيــح
للعميــل الخدمــة دون الحاجــة الــى زيــارة مراكــز انجــاز أو التقيــد بأوقــات العمــل الرســمية.
ـا عــن االنتشــار الجغرافــي لمراكــز إنجــاز التــي بلــغ عددهــا
كمــا تــم توســيع شــبكة المراســلين بالتعاقــد مــع كبــرى البنــوك فــي كافــة انحــاء العالــم ،فضـ ً
180مركـ ً
ـزا بنهايــة عــام 2018م ،كمــا تــم تقديــم الخدمــات للعامليــن فــي مشــروع نيــوم كمســاهمة فــي تحقيــق رؤيــة 2030وتنفيــذ اســتراتيجية
التحــول الرقمــي فــي التعامــات الماليــة.
قطاع الخزينة:
واصــل قطــاع الخزينــة فــي عــام 2018م عمليــة النمــو مــن خــال زيــادة وتنويــع مصــادر الدخــل ،وزيــادة الحصــة الســوقية ورفــع مســتوى جــودة
خدمــة العمــاء وإدارة المخاطــر بشــكل محتــرف ومتمكــن مــن خــال االعتمــاد علــى الدراســات المســتوفية لألســواق الماليــة ،واالعتمــاد علــى
تحليــل البيانــات وذكاء األعمــال واالســتمرار فــي التوســع فــي المحفظــة االســتثمارية بالتركيــز علــى االســتثمار فــي صكــوك حكومــة المملكــة
العربيــة الســعودية ومحافــظ االســتثمار المتعلقــة بالتأجيــر .وفــي مجــال أســواق المــال ،تــم العمــل بمنتجــات جديــدة مثــل المرابحــات طويلــة األمــد
والمرابحــات المتتاليــة ،والتوســع فــي مجــاالت االســتثمار طويــل األجــل ،وفــي مجــال صــرف العمــات تــم التركيــز علــى زيــادة العالقــات وتنويــع
وتعــدد المؤسســات الماليــة اإلقليميــة والعالميــة ،والبــدء فــي تقديــم منتــج الوقايــة مــن تذبــذب أســعار صــرف العمــات عــن طريــق مبــدأ الوعــد
بهــدف جعــل البنــك الخيــار األول والمنافــس لكافــة البنــوك المحليــة واإلقليميــة فــي تغطيــة منتجــات العمــات أو منتجــات أســواق المــال بمختلــف
مجــاالت عمــل الخزينــة .كمــا تــم التركيــز علــى جــودة خدمــة عمــاء البنــك مــن الجهــات الحكوميــة وشــبه الحكوميــة ،والشــركات والمؤسســات الصغيــرة
والمتوســطة ،وعمــاء المصرفيــة الخاصــة لتغطيــة احتياجاتهــم مــن العمــات واالســتثمار المباشــر مــن خــال التعامــل المباشــر مــع قطــاع الخزينــة.
مجموعة مصرفية الشركات:
اســتطاع البنــك زيــادة نمــو التمويــل لهــذا القطــاع رغــم التحديــات والصعــاب خــال العــام 2018م ،إذ تــم موائمــة ومواكبــة احتياجــات العمــاء والتجــاوب
ً
ـهاما فــي
مــع المتغيــرات االقتصاديــة بمــا يســاعد العمــاء علــى إنجــاز أعمالهــم ويحافــظ علــى عالقــات مصرفيــة متميــزة وطويلــة األجــل معهــم .واسـ
رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية  2030كإحــدى الركائــز لصياغــة اســتراتيجيته اســتمر البنــك فــي منــح التمويــل لقطاعــات كبيــرة فــي البنيــة التحتيــة
والتعديــن والبتروكيماويــات والصناعــة والتجــارة والتطويــر العقــاري ،بمــا يســاهم فــي تنويــع مصــادر االقتصــاد الوطنــي وتنويــع مصــادر الدخــل .كمــا
تــم زيــادة االهتمــام بشــريحة المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة بتقديــم عــدد مــن البرامــج التمويليــة المتخصصــة لمســاعدة المســتثمرين فــي مجاالت
التعليــم والقطــاع الصحــي ،كمــا تــم تقديــم منتــج “اتفاقيــة مضاربــة لتمويــل الحســاب الجــاري المديــن” ألول مــرة فــي المنطقــة بمــا يتوافــق مــع
الضوابــط الشــرعية ،مــع االســتمرار فــي تطويــر وتوعيــة العمــاء مــن خــال عقــد ورش عمــل متخصصــة موجهــة للعمــاء مــن أصحــاب األعمــال –عامة-
 ،والمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة –خاصــة ،-لرفــع مســتوى وعيهــم بالمنتجــات المصرفيــة ومســاعدتهم فــي تطويــر أعمالهــم وعالقتهــم بالبنــك.

المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر:
أ .اإلفصاح النوعي
حــرص البنــك خــال العــام 2018م علــى اســتكمال سياســته التوســعية فــي هــذا القطــاع ،اســهاما وتنفيــذا لرؤيــة المملكــة  2030وتلبيــة الحتياجــات
هــذا القطــاع مــن الناحيــة المصرفيــة مــن خــال تقديــم برامــج تمويليــة وحلــول مصرفيــة متخصصــة موجهــة للعديــد مــن القطاعــات الحكوميــة
والخاصــة .فتــم زيــادة مســاهمة البنــك فــي برنامــج كفالــة والتوقيــع علــى اتفاقيــة تعــاون جديــدة تحفــز علــى االســتفادة القصــوى مــن برامــج
كفالــة لقطــاع المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة ومتناهيــة الصغــر .كمــا تــم بحــث عــدد مــن الشــراكات االســتراتيجية مــع بعــض الجهــات اإلشــرافية
والتنظيميــة لهــذا القطــاع .فضــا عــن االســتمرار فــي توطيــد عالقتــه بالعمــاء وتقديــم أفضــل الممارســات المصرفيــة لهــم مــن خــال عقــد عــدد
مــن ورش العمــل المتخصصــة لهــم قدمهــا عــدد مــن المتخصصيــن فــي مجــال تمويــل التجــارة والخدمــات اإللكترونيــة .وإجــراء عــدد مــن االســتبانات
حــول الخدمــات المقدمــة وذلــك الســتقصاء أراء العمــاء وتقييــم تجربتهــم مــع البنــك والعمــل علــى تحســينها.
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تقرير مجلس اإلدارة

ب .اإلفصاح الكمي:
العام 2018م

(المبالغ بالماليين)

التفاصيل

متناهية الصغر

صغيرة

متوسطة

اجمالي

التسهيالت المباشرة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
التسهيالت غير المباشرة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر( القيمة
األسمية)
التسهيالت المباشرة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نسبة إلى
اجمالي التسهيالت المباشرة
التسهيالت غير المباشرة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نسبة
إلى اجمالي التسهيالت غير المباشرة
عدد التسهيالت المباشرة وغير المباشرة

22
22

1,250
301

1,643
351

2,914
674

0.04%

2.42%

3.18%

5.65%

0.40%

5.47%

6.39%

12.26%

عدد العمالء للتسهيالت المباشرة وغير المباشرة

44

261

157

462

عدد التسهيالت المباشرة وغير المباشرة والمضمونة عن طريق برنامج كفالة

8

77

9

94

اجمالي التسهيالت المباشرة وغير المباشرة والمضمونة عن طريق برنامج كفالة

10

234

68

312

العام 2017م
التفاصيل

(المبالغ بالماليين)

صغيرة

متوسطة

اجمالي

595
217

1744
310

2,339
527

1%

4%

5%

3%

5%

8%

عدد العمالء للتسهيالت المباشرة وغير المباشرة

207

155

362

عدد التسهيالت المباشرة وغير المباشرة والمضمونة عن طريق برنامج كفالة

78

10

88

اجمالي التسهيالت المباشرة وغير المباشرة والمضمونة عن طريق برنامج كفالة

178

41

219

التسهيالت المباشرة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
التسهيالت غير المباشرة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر( القيمة
األسمية)
التسهيالت المباشرة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نسبة إلى
اجمالي التسهيالت المباشرة
التسهيالت غير المباشرة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نسبة
إلى اجمالي التسهيالت غير المباشرة
عدد التسهيالت المباشرة وغير المباشرة

متناهية الصغر
ال ينطبق
ال ينطبق

-

أنشطة شركة البالد المالية لعام 2018م:
تأسســت البــاد الماليــة عــام 2008م كشــركة ذات مســؤولية محــدودة ومصــرح لهــا مــن قبــل هيئــة الســوق الماليــة الســعودية بــرأس مــال قــدره
 200,000,000ريــال ســعودي ،وهــي الــذراع االســتثماري لبنــك البــاد ،ومقرهــا الرئيــس فــي مدينــة الريــاض وأعمالهــا متوافقــة مــع مبــادئ الشــريعة
اإلســامية .وتحولت الشــركة من شــركة ذات مســؤولية محدودة إلى شــركة شــخص واحد مســاهمة مقفلة ،وفق قرار معالي وزير التجارة واالســتثمار
رقــم ق 166/بتاريــخ 3/6/1438هـــ بالموافقــة علــى الترخيــص بتحــول الشــركة.
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اســتمرت البــاد الماليــة خــال عــام 2018م فــي تعزيــز قوتهــا ومكانتهــا كواحــدة مــن أكثــر الشــركات الماليــة نمــوا فــي مختلــف نشــاطاتها وقدرتهــا علــى
تلبيــة تطلعــات عمالئهــا لتواكــب مســيرة البنــك ،إذ ارتفعــت أربــاح الشــركة فــي العــام 2018م مقارنــة بالعــام 2017م بنســبة  .16%فــي الوقــت الــذي
أظهــرت فيــه نتائــج الربــع الرابــع لألشــخاص المرخــص لهــم تراجعــا فــي األربــاح المجمعــة بنســبة  9%حســب تقريــر هيئــة الســوق الماليــة .ويعــود تصاعــد
نســبة النمــو فــي أعمــال الشــركة إلــى االســتراتيجية الجديــدة التــي وضعتهــا قيــادة الشــركة والتــي ركــزت فيهــا علــى مواكبــة رؤيــة المملكــة 2030
واالســتفادة مــن الفــرص المتاحــة وإطــاق عــدد مــن المشــاريع والمبــادرات الجديــدة ،فعلــى صعيــد الخدمــات الجديــدة للشــركة أطلقــت الشــركة خدمــة

بنك البالد

الملكيــة الخاصــة فــي إدارة المصرفيــة االســتثمارية ،وترتيــب برامــج “اصــدار صكــوك” وهــي األولــى مــن نوعهــا الصــادرة مــن شــركات االســتثمار (غيــر
البنــوك)  ،إذ بلــغ حجــم البرامــج مــا يقــارب المليــار ريــال وتــم إقفــال الشــريحة األولــى منهــا بمبلــغ  278مليــون ريــال ســعودي وبتغطيــة بنســبة 400%
تقريبــا ،ممــا مكــن الشــركة مــن الحصــول علــى جائــزة “أفضــل صفقــة صكــوك بالعملــة المحليــة” للعــام 2018م ضمــن حفــل توزيــع جوائــز الشــرق
األوســط للســندات والقــروض والصكــوك فــي نوفمبــر 2018م والــذي نظمتــه مجموعــة  GFCاإلعالميــة فــي دبــي.
وعلــى صعيــد خدمــات األوراق الماليــة وبالرغــم مــن حداثــة المنتــج بالشــركة إال أنهــا وفــي غضــون عاميــن فقــط تبــوأت الشــركة الريــادة فــي الســوق
الســعودي فــي أمانــة الحفــظ بوصــول األصــول تحــت الحفــظ ،إذ نجحــت الشــركة فــي التوقيــع مــع أكبــر مديــري الصناديــق المحلييــن والعالمييــن.
كمــا أطلقــت البــاد الماليــة خــال العــام 2018م صنــدوق البــاد لالســتثمار فــي صناديــق االســتثمار العقاريــة المتداولــة ،وصنــدوق البــاد للمرابحــة
بالــدوالر األمريكــي .ونجحــت إدارة األصــول فــي تحقيــق نمــوا كبيــرا فــي إجمالــي األصــول المــدارة فــي مجــال الصناديــق العامــة والمحافــظ الخاصــة
وفــي الصناديــق العقاريــة االســتثمارية ارتفعــت األصــول العقاريــة تحــت اإلدارة بنســبة كبيــرة مقارنــة بالعــام 2017م.
واســتمرت البــاد الماليــة فــي االســتثمار فــي تطويــر خدمــات الوســاطة لترقــى إلــى تطلعــات عمالئهــا مــن األفــراد والشــركات إذ تــم تطويــر منصــة
التــداول لتشــمل أحــدث التقنيــات والمزايــا إلثــراء تجربــة التــداول فــي ســوق األســهم الســعودية .كمــا تــم تحديــث نظــام التمويــل بالهامــش اإللكتروني
الــذي أطلــق عــام 2017م ليمكــن العمــاء مــن إبــرام عقــود مرابحــة متعــددة تتناســب مــع أهدافهــم االســتثمارية .وهــذا جميعه قد انعكس علــى اجمالي
اإليــرادات المحققــة مــن نشــاط الوســاطة وتمويــل الهامــش ،لتنمــو بنســبة  26%مقارنــة بعــام 2017م.
بيان تأثير األنشطة الرئيسة في حجم أعمال البنك وإسهامه في اجمالي االيرادات على النحو التالي:
 2018بآالف الرياالت السعودية

إيرادات النشاط

النسبة

قطاع األفراد (التجزئة)
قطاع الشركات
قطاع الخزينة
قطاع خدمات االستثمار والوساطة
اإليرادات األخرى

1,880,958
956,030
339,516
166,479
73,037

55%
28%
10%
5%
2%

اإلجمالي

3,416,020

100%

v

ملخص للنتائج المالية لبنك البالد وشركاته التابعة (المجموعة) كما في  31ديسمبر 2018م:
2018
بآالف الرياالت السعودية
إجمالي الموجودات
إجمالي المطلوبات
صافي الدخل من الموجودات االستثمارية والتمويلية
دخل أتعاب وعموالت وأخرى ،صافي
إجمالي دخل العمليات
مخصص انخفاض التمويل وموجودات مالية أخرى ،صافي

قطاع األفراد قطاع
الشركات
(التجزئة)

قطاع الخزينة خدمات
اإلستثمار
والوساطة

862,868 16,905,471 26,625,435 27,513,144
345,494 9,675,433 11,195,914 39,459,233
15,386
174,988
842,301
1,062,512
151,093
164,528
113,729
818,446
166,479
339,516
956,030
1,880,958
533
3,738
263,934
222,248

أخرى

اإلجمالي

73,636,126 1,729,208
65,803,177 5,127,103
2,145,469
50,282
1,270,551
22,755
3,416,020
73,037
490,453
-

استهالك و االطفاء

94,366

8,522

2,596

2,608

-

108,092

إجمالي مصاريف العمليات

1,577,615

554,310

80,890

94,766

()2,071

2,305,510

صافي دخل السنة

303,343

401,720

258,626

71,713

75,108

1,110,510

تشــمل القوائــم الماليــة الموحــدة كل مــن القوائــم الماليــة للبنــك وشــركاته التابعــة وهــي شــركة البــاد لالســتثمار وشــركة البــاد العقارية ويشــار إليهم
مجتمعين بـ “المجموعة”.
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تقرير مجلس اإلدارة

التمويل والصكوك المصدرة:
يقوم البنك في سياق تعامالته الطبيعية بتبادل التمويل مع البنوك ومؤسسة النقد العربي السعودي.
بتاريــخ  30اغســطس 2016م ،أصــدر البنــك  2,000شــهادة صكــوك معــززة لــرأس المــال بمبلــغ مليــون ريــال ســعودي لــكل صــك ،تســتحق الدفــع
بشــكل ربــع ســنوي وذلــك فــي  29فبرايــر و 30مايــو و 30اغســطس و 30نوفمبــر مــن كل ســنة حتــى تاريــخ  30اغســطس 2026م ،وھــو التاريــخ
الــذي تســتحق فيــه هــذه الصكــوك.
يحــق للبنــك ممارســة خيــار االســترداد فــي  30اغســطس 2021م أو بعــد ھــذا التاريــخ حــال اســتيفاء شــروط محــددة حســب األحــكام الــواردة فــي
ً
أيضــا حــال اســتيفاء بعــض الشــروط األخــرى حســب األحــكام الــواردة فــي نشــرة
نشــرة اإلصــدار المتعلقــة بھــا ،كمــا يمكــن اســترداد الصكــوك
اإلصــدار اآلنفــة الذكــر ،علمــا بــأن البنــك لــم يتعثــر فــي ســداد دفعــات (االربــاح) المســتحقة خــال هــذه الســنة 2018م.
ربحية السهم:
تــم احتســاب ربحيــة الســهم األساســية والمخفضــة للســنتين المنتهيتيــن فــي  31ديســمبر  2018و 2017بقســمة صافــي الدخــل للســنة العائــدة
لمســاهمي البنــك علــى المتوســط المرجــح لعــدد األســهم فــي  596 :2018مليــون ســهم ( 596: 2017مليــون ســهم) القائمــة خــال الســنة وذلــك
بعــد اســتبعاد أســهم الخزينــة.
سياسة توزيع األرباح:
تــوزع أربــاح البنــك الســنوية الصافيــة التــي يحددهــا بعــد خصــم كل المصروفــات العامــة والتكاليــف األخــرى وتكويــن االحتياطيــات الالزمــة لمواجهــة
الديــون المشــكوك فيهــا وخســائر االســتثمارات وااللتزامــات الطارئــة التــي يــرى مجلــس اإلدارة ضرورتهــا بمــا يتفــق وأحــكام نظــام مراقبــة البنــوك
ونظــام الشــركات ولوائحــه وتوجيهــات مؤسســة النقــد العربــي الســعودي علــى التالــي:
.1تحتسب المبالغ الالزمة لدفع الزكاة المقررة على المساهمين ،ويقوم البنك بدفع هذه المبالغ للجهات المختصة.
.2يرحــل مــا ال يقــل عــن ( )25%خمســة وعشــرون بالمائــة مــن المتبقــي مــن األربــاح الصافيــة بعــد خصــم الــزكاة لالحتياطــي النظامــي إلــى
ً
مســاويا علــى األقــل لــرأس المــال المدفــوع.
أن يصبــح االحتياطــي المذكــور
.3يخصــص مــن الباقــي مــن األربــاح بعــد خصــم االحتياطــي النظامــي والــزكاة مبلــغ ال يقــل عــن ( )5%خمســة بالمائــة مــن رأس المــال
المدفــوع للتوزيــع علــى المســاهمين طبقـ ًـا لمــا يقترحــه مجلــس اإلدارة وتقــرره الجمعيــة العامــة .وإذا كانــت النســبة المتبقيــة مــن األربــاح
المســتحقة للمســاهمين ال تكفــي لدفــع هــذه النســبة ،ال يجــوز للمســاهمين المطالبــة بدفعهــا فــي الســنة أو الســنوات التاليــة ،وال
يجــوز للجمعيــة العامــة أن تقــرر توزيــع نســبة مــن األربــاح تزيــد عمــا اقترحــه مجلــس اإلدارة.
.4يســتخدم الباقــي بعــد تخصيــص المبالــغ المذكــورة فــي الفقــرات ( )3,2,1علــى النحــو الــذي يوصــي بــه مجلــس اإلدارة وتقــره الجمعيــة
العامــة.
تــم اعتمــاد توزيعــات نقديــة بمبلــغ  240مليــون ريــال ســعودي ( 0.4ريــال ســعودي لــكل ســهم) عــن النصــف الثانــي مــن عــام  2017وذالــك فــي
اجتمــاع الجمعيــة العامــة العاديــة فــي  11أبريــل 2018م.
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المخاطر الحالية والمستقبلية:
قــد يتعــرض البنــك خــال ممارســته ألنشــطته إلــى مخاطــر حاليــة ومســتقبلية ،وهــي جــزء أساســي مــن طبيعــة أعمــال البنــك ،وتتــم مراقبــة
وإدارة هــذه المخاطــر مــن خــال مجموعــة إدارة المخاطــر بالبنــك المســئولة عــن إدارة مخاطــر االئتمــان ومخاطــر الســوق ومخاطــر العمليــات وأمــن
المعلومــات ،وااللتــزام بمتطلبــات لجنــه بــازل ،وقــد ورد وصــف كامــل لهــذه المخاطــر باإليضاحــات المرفقــة بالقوائــم الماليــة الموحــدة مــن  28إلــى
 33باعتبارهــا مكملــة لتقريــر مجلــس اإلدارة .يتلخــص اهمهــا فيمــا يلــي:
اســتمرت مجموعــة إدارة المخاطــر خــال العــام 2018م فــي العمــل بمــا يســهم فــي تحقيــق الفعاليــة لنظــام إدارة المخاطــر وتطبيــق أفضــل
ً
ً
مالئمــا بيــن العائــد والمخاطــر المتوقعــة.
توازنــا
الممارســات للتأكــد مــن أن أنشــطة األعمــال المصرفيــة للبنــك تحقــق
يعتمــد إطــار عمــل مجموعــة إدارة المخاطــر علــى ثــاث ركائــز ،هــي المبــادئ الســليمة إلدارة المخاطــر والهيــكل التنظيمــي وعمليــات
قيــاس ومراقبــة المخاطــر التــي تتفــق مــع األنشــطة المصرفيــة لضمــان الحفــاظ علــى مســتوى مقبــول لتلــك المخاطــر .كمــا أن وظيفــة
ـاء علــى تعليمــات مؤسســة النقــد العربــي
مجموعــة إدارة المخاطــر مســتقلة ومنفصلــة عــن مجموعــات وقطاعــات األعمــال بالبنــك ،وذلــك بنـ ً
الســعودي ومتطلبــات لجنــة بــازل.
فلــدى البنــك ُأطــر عمــل لتحديــد وقيــاس ومراقبــة وإدارة المخاطــر ،وتشــمل عمليــة إدارة المخاطــر المصرفيــة أنواعـ ًـا مختلفــة مــن المخاطــر المصرفية
مثــل مخاطــر االئتمــان ومخاطــر الســيولة ومخاطــر العمليــات ومخاطــر الســوق .كمــا يراجــع البنــك بشــكل دوري سياســات ونظــم إدارة المخاطــر لكــي
تتوائــم مــع المتغيــرات فــي األســواق والمنتجــات لتحقيــق أفضــل الممارســات المصرفيــة الدوليــة:

بنك البالد

)1مخاطــر االئتمــان :تعــد مخاطــر االئتمــان مــن أهــم المخاطــر التــي يتحملهــا البنــك ،نظــرا لتعرضــه لمخاطــر االئتمــان مــن خــال أنشــطته التمويليــة
واالســتثمارية ،وينقســم عمــل مخاطــر االئتمــان إلــى وحــدات متعــددة تعمــل تحــت منظومــة واحــدة وفقـ ًـا للسياســات واإلجــراءات االئتمانيــة المعتمــدة.
أ.قيــاس درجــة المخاطــر االئتمانيــة :يعمــل البنــك علــى قيــاس درجــة مخاطــر االئتمــان لغــرض الوصــول إلــى أقصــى درجــة قيــاس كميــة
ونوعيــة لتحديــد درجــة المخاطــر االئتمانيــة التــي يتعــرض لهــا البنــك ،ويســتخدم البنــك نظــام تقييــم متطــور معــد للمســاعدة فــي التقييــم
الداخلــي لدرجــة المخاطــر االئتمانيــة لعمــاء الشــركات وعمــاء المصرفيــة الخاصــة وكذلــك للمؤسســات الماليــة وذلــك لقيــاس احتماليــة
ً
دومــا لتطويــر طــرق التقييــم الداخلــي لدرجــة
التعثــر ،وحجــم المبالــغ المحتمــل تعثرهــا ،والخســائر الناتجــة عــن التعثــر ،ويســعى البنــك
المخاطــر للعمــاء حيــث يســتخدم البنــك نمــاذج تقييــم خاصــة بتقييــم عمــاء المنشــآت المتوســطة والصغيــرة والعمــاء ذوي المــاءة
الماليــة العاليــة بخــاف النمــوذج المخصــص لتقييــم عمــاء الشــركات وذلــك إلعطــاء تقييــم أكثــر دقــة وعدالــة  ،كمــا أن البنــك قــد شــرع فــي
تطبيــق نظــام لقيــاس تقييــم درجــة مخاطــرة العمــاء األفــراد والذيــن يتــم منحهــم التمويــل مــن خــال برامــج تمويليــة معتمــدة .
ب.مخففــات وضوابــط مخاطــر االئتمــان :يقــوم البنــك بإتبــاع عــدة طــرق للتخفيــف مــن درجــة المخاطــر االئتمانيــة إلــى الحــدود المقبولــة،
ومــن أهــم الطــرق :عمــل دراســات تحليليــة للبيانــات المســتقبلية لقيــاس إمكانيــة قــدرة العميــل علــى ســداد االلتزامــات التمويليــة،
وتتــم الموافقــة االئتمانيــة مــن خــال عــدة لجــان ائتمانيــة مكونــة مــن أعضــاء تنفيذييــن فــي البنــك أو مــن خــال لجــان علــى مســتوى
مجلــس اإلدارة وبمــا يتناســب مــع درجــة المخاطــر االئتمانيــة وحجــم التســهيالت االئتمانيــة لــكل جهــة صالحيــة .إضافــة إلــى ذلــك يقــوم
البنــك باســتيفاء ضمانــات مقابــل التســهيالت متــى مــا دعــت الحاجــة لذلــك ويكــون توجــه البنــك عــادة إلــى الضمانــات القابلــة للتســييل
والتنفيــذ بشــكل اســرع  ،حيــث تتنــوع أشــكال الضمانــات القائمــة فــي البنــك لقــاء التســهيالت االئتمانيــة علــى ســبيل المثــال :الغطــاء
النقــدي ،الرهــن علــى بعــض االســتثمارات واألصــول لصالــح البنــك أو الرهــن  /التحفــظ علــى بعــض األصــول العقاريــة التجارية والســكنية،
إضافــة إلــى التنــازل المؤيــد عــن عوائــد المشــاريع فــي حــال تمويــل مشــاريع محــددة كذلــك وجــود كفالــة مقابــل التســهيالت ســواء كانــت
كفالــة ماليــة أو شــخصية أو كفالــة طــرف ثالــث كمــا يتــم اســتيفاء كفالــة برنامــج كفالــة الداعــم لتمويــل المنشــآت المتوســطة والصغيــرة
متــى مــا انطبقــت شــروط ومعاييــر البرنامــج علمـ ًـا بــأن منــح التمويــل الخــاص باألفــراد يكــون بنــاء علــى أســاس برامــج تمويليــه تتضمــن
معاييــر ائتمانيــة محــددة إضافــة إلــى تحويــل راتــب العميــل للبنــك .كمــا يتــم مراعــاة العمــل علــى عــدم وجــود تركــز ائتمانــي بالمحفظــة
االئتمانيــة والتأكــد مــن توافــق حجــم التعــرض االئتمانــي مــع الضوابــط المقــررة بهــذا الشــأن ســواء للتعــرض مــع جهــة معينــة أو قطــاع
(نشــاط) معيــن.
ج.الرقابــة والتقاريــر :يتــم اجــراء مراجعــة ائتمانيــة ســنوية شــاملة للوضــع المالــي واالئتمانــي لجميــع العمــاء الحاصليــن علــى تمويــل تجــاري
مــن خــال مصرفيــة الشــركات والمصرفيــة الخاصــة للتأكــد مــن اســتمرار وضــع نشــاط العميــل واحتياجــه التمويلــي وحســن ســير العالقــة
االئتمانيــة باإلضافــة للقيــام بأعمــال مراجعــة تتضمــن تقاريــر زيــارات متكــررة للعمــاء علــى مــدار العــام.
	يتــم اعتبــار وتصنيــف عمــاء الشــركات الذيــن يحملــون معــدالت مخاطــر ائتمانيــة مرتفعــة ضمــن قائمــة العمــاء الذيــن يحتاجــون مراقبــة
خاصــة حيــث يتــم مراقبــة ومتابعــة هــذا التعــرض االئتمانــي بشــكل دقيــق وحــذر لتخفيــف تقليــص هــذا التعــرض االئتمانــي بشــكل ســليم
وذلــك بشــكل نصــف ســنوي ،ويتــم متابعــة محفظــة عمــاء األفــراد الحاصليــن علــى تســهيالت ائتمانيــة ألغــراض اســتهالكية وبطاقــات
ائتمــان علــى أســاس شــامل مــن خــال تقييــم للمعاييــر المقــررة لهــذه المحفظــة لــكل شــريحة علــى حــده.
	يقــوم البنــك باحتســاب مخصصــات ائتمانيــة فــي ســجالت وقوائــم البنــك الماليــة وذلــك وفقـ ًـا للمعاييــر الماليــة الدوليــة المتعــارف عليهــا
للحســابات المحتمــل تحقيــق خســائر منهــا وعنــد وجــود مؤشــرات تــدل علــى وجــوب القيــام بعمــل تلــك المخصصــات ،والتــي قــد تؤثــر علــى
التدفقــات النقديــة المتوقعــة مــن هــذه األصــول أو االســتثمارات ،كمــا يقــوم البنــك بإعــداد تقريــر شــهري شــامل لوضــع محفظــة البنــك
محتويـ ًـا علــى تحليــل للتركــزات االئتمانيــة ومقارنتهــا بالنســب المعتمــدة وذلــك للمراجعــة واإلشــراف مــن قبــل اإلدارة العليــا بالبنــك
)2مخاطــر الســوق :تعتبــر مخاطــر الســوق مــن المخاطــر الرئيســية التــي تتعــرض لــه معظــم أنشــطة البنــوك ،حيــث أن التذبــذب فــي أســعار هوامــش
االربــاح والعمــات يــؤدي إلــى نتائــج ايجابيــة أو ســلبية ينتــج عنهــا اربــاح أو خســائر للبنــك ،هــذا باإلضافــة إلــى أن التغييــر المفاجــئ والمرتفــع فــي
أســعارها قــد يؤثــر علــى الســيولة الموجــودة لــدى البنــك وكذلــك قــدره البنــك التمويليــة .وتشــتمل مخاطــر الســوق علــى عــدة انــواع مــن المخاطــر
الرئيســية التــي يتعــرض لهــا البنــك وهــي كالتالــي - :مخاطــر معــدل العائــد أو مخاطــر معــدل الربــح :وتعــرف مخاطــر معــدل العائــد أو مخاطــر معــدل
الربــح بأنهــا التأثيــر المحتمــل علــى ربحيــة البنــك نتيجــة التغيــرات فــي اســعار العوائــد فــي الســوق ،وغالبـ ًـا مــا تحــدث التغيــرات فــي االســعار إمــا
بســبب تحــركات الســوق عمومــا ،أو بســبب المصــدر  /اســباب معينــة للمقتــرض .ومخاطــر العمالت األجنبيــة :وهو الخطر الناتج عــن تأثير التقلبات
فــي أســعار الصــرف للعمــات علــى مراكــز العمــات الموجــودة بالبنــك .ومخاطــر االســتثمار فــي األســهم :وهــي المخاطــر الناتجــة عــن التقلبــات
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فــي أســعار االســهم وبالتالــي التأثيــر علــى ربحيــة البنــك وحقــوق المســاهمين .وبشــكل عام فإن الهــدف من إدارة مخاطر الســوق للبنك هــو إدارة
ومراقبــة التعــرض لمخاطــر الســوق بهــدف زيــادة العوائــد ضمن حدود السياســات المعتمدة لمخاطر الســوق ومســتوى المخاطــر المقبولة للبنك،
وتنقســم مصــادر التعــرض لمخاطــر الســوق للبنــك إلــى :محافــظ المتاجــرة :وينشــأ التعــرض لمخاطــر الســوق فــي محفظــة المتاجــرة بالعمــات
االجنبيــة بســبب تلبيــة متطلبــات البنــك وعمالئــه مــن العمــات االجنبيــة .ومحافــظ لغيــر اغــراض المتاجــرة :وينشــأ التعــرض لمخاطــر الســوق في
المحافــظ لغيــر اغــراض المتاجــرة فــي المقــام االول بســبب عــدم مطابقــة الموجودات وتواريخ اســتحقاقها مــع تواريخ اســتحقاق المطلوبات وتأثير
التغيــر فــي االســعار مــع تنفيــذ عمليات إعــادة االســتثمار.
)3مخاطــر الســيولة :تعتبــر مخاطــر الســيولة مــن أهــم المخاطــر التــي قــد يتعــرض لهــا القطــاع المصرفــي بصفــة عامــة أو بنــك معيــن بصفــة
خاصــة ،وتأخــذ بعيــن االعتبــار احتماليــة عــدم قــدره البنــك علــى تلبيــة متطلبــات التمويــل بتكلفــة معقولــة (مخاطــر تمويــل الســيولة) ،أو عــدم
القــدرة علــى تصفيــة مراكــزه بالســرعة المعقولــة مــع المحافظــة علــى الســعر المناســب (مخاطــر ســيولة الســوق).
حوكمــة مخاطــر الســوق ومخاطــر الســيولة :تعمــل إدارة مخاطــر الســوق علــى وضــع الحــدود والرقابــة لمــدى االلتــزام بهــا وذلــك مــن
خــال تطبيــق السياســات والحــدود المعتمــدة مــن قبــل مجلــس اإلدارة ،وتعتبــر لجنــة الموجــودات والمطلوبــات هــي المســؤولة
عــن إدارة مخاطــر الســوق علــى المســتوى االســتراتيجي بموجــب المهــام والمســئوليات الموكلــة لهــا .كمــا أنــه يتــم تعييــن حــدود
ً
اســتنادا إلــى حجــم الســيولة فــي الســوق والمخاطــر االئتمانيــة المرتبطــة بهــا وتحليــل
المحافــظ والمنتجــات وأنــواع المخاطــر
العمليــات المنفــذة والحــد المســتخدم مــن الحــدود.
تصنــف إدارة مخاطــر الســوق علــى أنهــا إدارة رقابيــة مســتقلة ومســؤولة عــن تنفيــذ سياســات مخاطــر الســوق بفاعليــة ،كمــا أنهــا مســئولة
عــن تطويــر أســاليب ومنهجيــات إدارة مخاطــر الســوق فــي البنــك وآليــات القيــاس واالفتراضــات الســلوكية للســيولة واالســتثمار ،واالبــاغ
فـ ً
ـورا عــن أي تجــاوزات للحــدود المقــررة إلــى اإلدارة العليــا وفــق آليــات وإجــراءات صارمــة موافــق عليهــا ومعتمــدة مــن قبــل مجلــس اإلدارة،
باإلضافــة إلــى االبــاغ عــن التعــرض لمخاطــر الســوق وتجــاوزات الحــدود بانتظــام إلــى لجنــة الموجــودات والمطلوبــات ومجلــس اإلدارة.
عمــل البنــك علــى تنويــع مصــادر التمويــل بهــدف الحــد مــن التعــرض لمخاطــر الســيولة ممــا يقلــل مــن درجــة التركــز والحفــاظ علــى
ـا
مســتوى مقبــول مــن االصــول القابلــة للتســييل ،باإلضافــة إلــى وضــع عــدد مــن السياســات والمعاييــر إلدارة مخاطــر الســيولة ،فضـ ً
عــن توفيــر خطــة طــوارئ بمــا يتماشــى مــع أفضــل الممارســات الصــادرة عــن لجنــة بــازل فيمــا يتعلــق بــإدارة مخاطــر الســيولة .كمــا
تتــم مراجعــة السياســات واإلجــراءات الخاصــة بــإدارة مخاطــر الســيولة بشــكل دوري وتخضــع لموافقــة لجنــة الموجــودات والمطلوبــات
ومجلــس اإلدارة .كمــا توجــد عناصــر رقابــة إضافيــة غالبـ ًـا مــا تعمــل علــى المحافظــة علــى مســتوى التعــرض لمخاطــر الســوق ضمــن
مســتويات مقبولــة الجاهزيــة فــي حــال وقــوع احــداث عكســية مثــل ( اختبــارات التحمــل وإجــراءات الموافقــة علــى المنتجــات الجديــدة
) حيــث يــؤدى الحصــول علــى نتائــج اختبــارات التحمــل بشــكل دوري إلــى تحديــد تأثيــر التغيــرات فــي معــدالت الربــح و أســعار صــرف
العمــات األجنبيــة وعوامــل المخاطــر األخــرى علــى الربحيــة وكفايــة رأس المــال للبنــك والســيولة ،وترســل نتائــج اختبــارات التحمــل
بشــكل دوري لــإدارة التنفيذيــة ومجلــس اإلدارة لتقييــم االثــر المالــي المحتمــل فــي حالــة حــدوث احــداث اســتثنائية.
وقــد عملــت مجموعــة ادارة المخاطــر خــال العــام 2017م علــى تطويــر االنظمــة التقنيــة التــي تســاعد فــي عمليــة قيــاس مخاطــر الســيولة
وادارة الموجــودات والمطلوبــات واعــداد الدراســات المتعلقــة بذلــك وكذلــك التقاريــر واختبــارات التحمــل كجــزء مــن المنظومــة التــي تــم
العمــل علــى تطويرهــا فــي أنظمــة قيــاس المخاطــر الماليــة بأنواعهــا المختلفــة.
 )4مخاطــر العمليــات :تُ عــرف مخاطــر العمليــات بمخاطــر الخســائر التــي قــد تنتــج عــن عــدم كفايــة أو فشــل العمليــات الداخليــة أو األفــراد
أو النظــم التقنيــة أو االحــداث الخارجيــة ويشــمل هــذا التعريــف المخاطــر القانونيــة -ويســتثنى منهــا المخاطــر االســتراتيجية ومخاطــر
الســمعة .-فمخاطــر العمليــات هــي مخاطــر مالزمــة ومتأصلــة فــي جميــع المنتجــات واألنشــطة والعمليــات ونظــم البنــك التقنيــة،
والتــي تنتــج عــن عوامــل داخليــة بخــاف مخاطــر االئتمــان ومخاطــر الســوق التــي تنشــأ مــن عوامــل خارجيــة ،ومراعــاة لذلــك ،انتهــج
بنــك البــاد اســتراتيجية تعتمــد علــى المشــاركة الفعالــة مــن االدارة التنفيذيــة فــي إدارة هــذا النــوع مــن المخاطــر لمــا لهــا مــن تأثيــر
علــى مختلــف أنشــطة البنــك ،حيــث يســعى البنــك باســتمرار للعمــل علــى الحــد مــن تأثيــرات مخاطــر العمليــات لتحقيــق أهــداف البنــك
االســتراتيجية وذلــك مــن خــال:
أ .تحليل وتقييم االهداف واالنشطة الفرعية والعمل على تخفيض التعرض لمخاطر العمليات.
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ب.التعــرف علــى مخاطــر العمليــات فــي المنتجــات القائمــة والجديــدة وأنشــطة وعمليــات ونظــم تقنيــة المعلومــات مــن خــال اســتخدام
أدوات إدارة مخاطــر العمليــات التاليــة :حصــر الخســائر التشــغيلية بهــدف التعــرف علــى الفجــوات الرقابيــة التــي أدت إلــى تلــك الخســائر
والعمــل علــى وضــع االجــراءات التصحيحيــة للحــد مــن تكــرار حدوثهــا مســتقبال ،وتقييــم المخاطــر المالزمــة والمتأصلــة فــي أنشــطة
البنــك المختلفــة والعناصــر الرقابيــة الموجــودة لمعالجــة تلــك المخاطــر ،وجمــع مؤشــرات المخاطــر الرئيســية بهــدف متابعــة ومراقبــة
مســتوى التعــرض لمخاطــر العمليــات كوســيلة انــذار أولــي قبــل حــدوث الخطــر.
ج.المبادرة االستباقية من إدارة البنك في معالجة مخاطر العمليات.
د .التقييم المستقل والمستمر للعناصر الرقابية ،والسياسات ،واإلجراءات وأداء أنشطة البنك.
هـ .االلتزام بتعليمات الجهات الرقابية والمعايير الدولية في إدارة مخاطر العمليات.
و.تزويــد اإلدارة التنفيذيــة ومجلــس اإلدارة بالتقاريــر الدوريــة عــن نتائــج تقييــم المخاطــر والخســائر التشــغيلية التــي تعــرض لهــا البنــك
واالجــراءات التصحيحيــة لهــا.
)5مخاطــر االحتيــال :تعــد مخاطــر االحتيــال مــن المخاطــر التشــغيلية التــي تتعــرض لهــا المنشــآت بمــا فــي ذلــك المنشــآت المصرفيــة ،لــذا اســتمر
البنــك فــي ســعيه لتطبيــق أفضــل الممارســات والمتطلبــات مــن الجهــات الرقابيــة واإلشــراقية للحــد مــن تلــك المخاطــر .فقــد تــم اعــادة
هيكلــة ادارة مكافحــة االحتيــال وضمهــا ضمــن مجموعــة ادارة المخاطــر لمــا فــي ذلــك الربــط مــن زيــادة لفعاليــة العمليــة الرقابيــة والتحليليــة.
وقــد اســتمر البنــك فــي عــام 2018م فــي عمليــة تطويــر السياســات واجــراءات العمــل المتعلقــة بــإدارة مكافحــة االحتيــال بمــا يتماشــى مــع
اســتراتيجية البنــك فــي الحــد مــن المخاطــر ضمــن الهوامــش المقبولــة ،كمــا تــم البــدء فــي تطويــر االدوات الرقابيــة لتســهيل العمــل وزيــادة
فعاليتــه.
االلتزام باألنظمة والقوانين:
يتخــذ البنــك مــن االلتــزام باألنظمــة والقواعــد القانونيــة واألخالقيــة والمهنيــة ركيــزة أساســية لتوجهاتــه وصنــع سياســاته وخططــه وقراراتــه
االســتراتيجية وأهدافــه الرئيســة ،إذ يلتــزم البنــك بكافــة األنظمــة واللوائــح والضوابــط الصــادرة مــن الجهــات التنظيميــة والرقابيــة ،كمؤسســة النقــد
ـا عمــا تتضمنــه المعاييــر الدوليــة المعتمــدة ذات الصلــة.
العربــي الســعودي وهيئــة الســوق الماليــة ووزارة التجــارة واالســتثمار وغيرهــا ،فضـ ً
كمــا يحــرص قطــاع االلتــزام ومكافحــة غســل األمــوال بالبنــك علــى تطويــر أدواتــه وصقــل إمكانياتــه مــن أجــل تحقيــق األهــداف المنشــودة وتنفيــذ
االســتراتيجية المعتمــدة التــي تســاهم فــي القضــاء علــى كافــة العمليــات غيــر المشــروعة والتأكــد مــن التــزام البنــك بجميــع األنظمــة ذات الصلــة
وتعليمــات ومتطلبــات مؤسســة النقــد العربــي الســعودي- ،وبشــكل خــاص -مــا يتعلــق منهــا برفــع كفــاءة أنظمــة مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل
اإلرهــاب ،وكــذا المشــاركة فــي عمليــات تدريــب وتوعيــة موظفــي البنــك بمجــال االلتــزام ومكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب.
المراجعة الداخلية:
المشــكلة مــن الجمعيــة العامــة للبنــك ،وتهــدف
تعــد المراجعــة الداخليــة وظيفــة مســتقلة وموضوعيــه ترفــع تقاريرهــا مباشــرة إلــى لجنــة المراجعــة ُ
إلــى تقديــم تأكيــدات معقولــة للجنــة المراجعــة واإلدارة العليــا للبنــك حــول مــدى كفايــة وفعاليــة نظــام الرقابــة الداخليــة ،وذلــك مــن خــال تطبيــق
اســلوب منهجــي ُمنظــم لتقييــم وتحســين فعاليــة عمليــات الحوكمــة وإدارة المخاطــر والرقابــة .ويتّ بــع قطــاع المراجعــة الداخليــة منهجيــة المراجعــة
المبنيــة علــى المخاطــر فــي عمليــات تخطيــط وتنفيــذ أعمــال المراجعــة ،كمــا يقــوم بمتابعــة تصحيــح المالحظــات الــواردة فــي تقاريــر المراجعــة للتأكــد
المحــددة لضمــان ســامة ضوابــط الرقابــة الداخليــة .ويعتمــد قطــاع المراجعــة الداخليــة علــى
مــن تنفيذهــا حســب الجــدول الزمنــي واالجــراءات ُ
التطويــر المســتمر لموظفيــه مــن أجــل االرتقــاء بمســتوى قدراتهــم .كمــا يتحقــق القطــاع مــن تطبيــق معاييــر المراجعــة الداخليــة مــن خــال برنامــج
ضمــان الجــودة الــذي يغطــي كافــة أنشــطة المراجعــة الداخليــة.
يشــمل نطــاق عمــل قطــاع المراجعــة الداخليــة كافــة أنشــطة وإدارات البنــك ،حيــث قــام القطــاع فــي عــام 2018م بتنفيــذ أعمــال المراجعــة الداخليــة
المعتمــدة مــن لجنــة المراجعــة والمبنيــة علــى دراســة متكاملــة وتقييــم شــامل للمخاطــر للوحــدات الخاضعــة للمراجعــة علــى مســتوى
حســب الخطــة ُ
البنــك .إضافــة إلــى ذلــك قــام قطــاع المراجعــة الداخليــة بتنفيــذ العديــد مــن المهــام األخــرى التــي كُلــف بهــا مــن ِقبــل إدارة البنــك أو مؤسســة النقــد.
نظام الرقابة الداخلية:
تُ عتبــر اإلدارة التنفيذيــة للبنــك مســؤولة عــن إيجــاد نظــام رقابــة داخليــة مالئــم وفعــال يتضمــن سياســات وإجــراءات تــم إعدادهــا تحــت إشــراف مجلــس
الموصــي بــه مــن ِقبــل الجهــات التنظيميــة
اإلدارة لتحقيــق األهــداف االســتراتيجية للبنــك .وعليــه تــم وضــع نظــام متكامــل للرقابــة الداخليــة علــى النحــو ُ
المنبثقة منه وكذلك لجــان اإلدارة
والرقابيــة يبــدأ باإلطــار العــام للحوكمــة فــي البنــك والــذي يحدد األدوار والمســؤوليات الموكلة لمجلــس اإلدارة واللجان ُ
التنفيذيــة ،بمــا يكفــل توفــر الرقابــة المناســبة علــى مســتوى البنــك .كما تقوم جميــع إدارات البنك ببــذل جهود متضافرة ومتكاملة لتحســين بيئة الرقابة
المســتمرة للسياســات واإلجــراءات للحــد مــن أي تجــاوزات ولتجنــب وتصحيــح أي قصــور فــي نظــام الرقابــة الداخليــة.
مــن خــال التطويــر والمراجعــة ُ
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باإلضافــة إلــى األعمــال الرقابيــة التــي تقــوم بهــا قطاعــات االلتــزام والمخاطــر ،تُ عتبــر المراجعــة الداخليــة خــط دفــاع ُمســتقل عــن اإلدارة التنفيذيــة،
المعتمــدة .كمــا يتــم رفــع تقاريــر
ويدخــل ضمــن نطــاق عملهــا تقييــم فعاليــة نظــام الرقابــة الداخليــة ،بمــا فــي ذلــك االلتــزام بالسياســات واإلجــراءات ُ
المراجعــة التــي تتضمــن نقــاط الضعــف فــي نظــام الرقابــة الداخليــة وكذلــك اإلجــراءات التصحيحيــة إلــى لجنــة المراجعــة واإلدارة التنفيذيــة العليــا.
وتقــوم لجنــة المراجعــة بمراقبــة كفايــة وفعاليــة نظــام الرقابــة الداخليــة للحــد مــن المخاطــر وحمايــة مصالــح البنــك.
ً
كاف
حاليا ٍ
المســتمر لنظــام الرقابــة الداخليــة خــال العــام 2018م ،فــإن إدارة البنــك تــرى أن نظــام الرقابــة الداخليــة المعمول بــه
ـاء علــى نتائــج التقييــم ُ
بنـ ً
ويعمــل بشــكل فعــال ويتــم مراقبتــه بصــورة منتظمــة ،ومــع ذلــك تســعى اإلدارة باســتمرار إلــى تعزيــز نظــام الرقابــة الداخليــة .ويــرى مجلــس اإلدارة
كاف ونُ فــذ بفاعليــة وأنــه ال يوجــد ثغــرات رقابيــة أو ضعــف جوهــري فــي أعمــال البنــك للعــام 2018م ،ويأتــي
أن نظــام الرقابــة الداخليــة ُصمــم بشــكل ٍ
ـاء علــى التأكيــدات المعقولــة لــدى مجلــس اإلدارة عــن ســامة تصميــم وفاعليــة تطبيــق نظــام الرقابــة الداخليــة ،علمـ ًـا بــأن أي نظام رقابــة داخلية
هــذا بنـ ً
بغــض النظــر عــن مــدى ســامة تصميمــه وفاعليــة تطبيقــه ال يمكــن أن يوفــر تأكيـ ً
ـدا مطلقـ ًـا.
الموارد البشرية والسعودة:
فــي نهايــة عــام 2018م بلــغ عــدد العامليــن بالبنــك  3,552موظــف ،مقارنــة بـــ  3,394موظــف بنهايــة عــام 2017م ،وبلغــت نســبة الســعودة بالبنــك
كمــا هــي بنهايــة عــام 2018م  89%مــن اجمالــي الموظفيــن.
وإيمانــا مــن البنــك بأهميــة رأس المــال البشــري ،اســتمر قطــاع المــوارد البشــرية خــال عــام 2018م باســتقطاب الكفــاءات المؤهلــة وتطويرهــا،
فتــم إعــداد وتنفيــذ دورات تدريبيــة متخصصــة للموظفيــن الجــدد مــن خريجــي الجامعــات والمعاهــد اإلداريــة ودورات تطويريــة لعمــوم موظفيــه.
كمــا بلــغ عــدد الفــرص التدريبيــة لموظفــي البنــك  3,183فرصــة تدريبيــة ،ويتَ بــع قطــاع المــوارد البشــرية مــن خــال إداراتــه المختصــة تطبيــق
معاييــر احترافيــة وأخالقيــة عاليــة.
مدونة قواعد السلوك المهني واألخالقي
تشــكل قواعــد الســلوك المهنــي واالخالقــي والمبــادئ ذات الصلــة حجــر الزاويــة ألخالقيــات وســلوكيات أعمــال مجموعــة بنــك البــاد ،فتطبيقهــا
سيســاعد البنــك علــى تحقيــق رؤيتــه ورســالته وحمايــة كافــة أصحــاب المصالــح فيــه مــن مســتثمرين وعمــاء ومتعامليــن فضــا عــن حمايــة مصالحــه
وتنميــة أعمالــه وســمعته وعالمتــه التجاريــة .فلقــد اكتســب البنــك ســمعته الحســنة نتيجــة التزامــه بتطبيــق مبادئــه وقيمــه المصرفيــة المســتندة
الــى احــكام الشــريعة االســامية والملتزمــة باألنظمــة واللوائــح وتعليمــات الجهــات التنظيميــة كمؤسســة النقــد العربــي الســعودي وهيئــة الســوق
الماليــة ،وكذلــك نتيجــة اخــاص والتــزام وتفانــي جميــع موظفيــه لخدمــة عمــاء البنــك وضمــان تقديــم أفضــل خدمــة مصرفيــة ممكنــة وفــق أرقــي
مســتوى مهنــي واخالقــي .وتشـكّل كل مــن الثقــة والمســئولية واألمانــة واالحتــرام عناصــر جوهريــة وركيزة أساســية لهذه الســمعة ومصدر أســاس
للقيمــة التــي يوفرهــا البنــك لعمالئــه وااللتزامــات التــي وضعهــا علــى نفســه تجــاه اصحــاب المصالــح المتعدديــن ،للمحافظــة علــى قيــم ومبــادئ
البنــك ،وعليــه وجــب علــى جميــع الموظفيــن دون اســتثناء أداء عملهــم ومهامهــم تجــاه الجميــع بطريقــة تحفــظ احتــرام الغيــر وتعكــس صــورة حســنة
للبنــك وموظفيــه وتضمــن الحفــاظ علــى ســمعة البنــك وتجنيبــه أيــة أضــرار ناجمــة عــن أي تصــرف غيــر الئــق داخــل البنــك وخارجــه وداخــل المملكــة
العربيــة الســعودية وخارجها.فيتوجــب علــى جميــع الموظفيــن أن يعاملــوا اآلخريــن بكرامــة واحتــرام وأن يتحملــوا مســؤولية أعمالهــم ويتصرفــوا
للقوانيــن واألنظمــة نصـ ًـا وروحـ ًـا ،وأن يكونــوا منفتحيــن وصادقيــن وصريحيــن مــن أجــل اتخــاذ قــرارات عاليــة المســتوى ومســتندة إلــى الحقائــق.
مكافأة نهاية الخدمة:
طبقــا لنظــام العمــل الســعودي وتــدرج ضمــن المطلوبــات االخــرى فــي
ً
يتــم احتســاب المكافــآت المســتحقة لموظفــي البنــك عنــد انتهــاء خدماتهــم
قائمــة المركــز المالــي الموحــدة.

42

برنامج أسهم الموظفين:
يقــدم البنــك لموظفيــه -المؤهليــن لذلــك -برامــج تحفيزيــة مدفوعــة علــى أســاس منــح أســهم وفــق برنامــج معتمــد مــن قبــل مؤسســة النقــد
العربــي الســعودي وبموجــب شــروط هــذا البرنامــج ،يتــم منــح الموظفيــن المؤهليــن أسـ ً
ـهما -كجــزء مــن مكافآتهــم الســنوية -يتــم االحتفــاظ بهــا.
وتقــاس تكلفــة هــذا البرنامــج علــى أســاس القيمــة العادلــة فــي تاريــخ منــح االســهم ويتــم إثبــات تكلفــة البرنامــج علــى مــدى الفتــرة التــي يتــم خاللهــا
الوفــاء بشــرط الخدمــة والتــي تنتهــي بالتاريــخ الــذي يســتحق فيــه الموظفــون المعنيــون منــح األســهم (تاريــخ االســتحقاق).
تظهــر المصاريــف التراكميــة – التــي يتــم احتســابها بموجــب هــذا البرنامــج بتاريــخ إعــداد كل قوائــم مالية حتى تاريخ االســتحقاق – المدى الــذي انتهت إليه
فتــرة االســتحقاق ،وأفضــل تقديــرات البنــك لعــدد األســهم التــي ســيتم منحهــا فــي نهاية المطــاف .يمثل المبلغ المحمــل أو المقيد علــى قائمة الدخل
الموحــدة لســنة مــا ،الحركــة فــي المصاريــف التراكميــة المثبتــة فــي بدايــة ونهايــة تلــك الســنة .يقــوم البنــك ،بعــد الحصــول علــى موافقــة مؤسســة
النقــد العربــي الســعودي ،بإبــرام اتفاقيــة مــع طــرف ثالــث محايــد لالحتفــاظ باألســهم المعنيــة فــي البرنامــج باإلضافة للمزايا المســتحقة لهذه االســهم.
المميــزات الهامــة للبرنامــج هــي كمــا يلي:

بنك البالد

التفاصيل

2018م

تاريخ المنح

 29أبريل 2018
 1 25%يناير 2019
 1 25%يناير 2020
 1 50%يناير 2021
475,319
19.20
9,126
 3سنوات

تاريخ االستحقاق
عدد األسهم الممنوحة بتاريخ المنح
سعر السهم بتاريخ المنح (بالريال السعودي)
قيمة األسهم الممنوحة بتاريخ المنح (بآالف الرياالت السعودية )
فترة االستحقاق
شرط المنح

إكمال فترة الخدمة

طريقة السداد

أسهم

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

2018

في بداية السنة

األسهم الممنوحة خالل السنة

1,027,816
475,319

متنازل عنها

()40,179

تم صرفها

()412,819

في نهاية السنة

1,050,137

تم منح هذه األسهم بشرط أساسي وهو إكمال فترة الخدمة وغير مرتبطة بظروف السوق.
الهيئة الشرعية وقطاع الشرعية:
انطالقـ ًـا مــن سياســة البنــك ونهجــه المبنــي علــى االلتــزام بأحــكام الشــريعة اإلســامية ،اختــارت الجمعيــة العامــة للبنــك أعضــاء الهيئــة الشــرعية
ووافقــت علــى الئحتهــا التــي تنــص علــى اســتقالليتها ،وأبــرز مــا جــاء فــي هــذه الالئحــة مــا يأتــي:
• ال يطبق البنك أي منتج أو عقد أو اتفاقية إال بعد موافقة الهيئة الشرعية.
• قرارات الهيئة الشرعية ملزمة للبنك بجميع إداراته وشركاته التابعة.
• تشارك الهيئة الشرعية وقطاع الشرعية في عملية تطوير المنتجات بما يتفق مع األحكام الشرعية.
• تسهم الهيئة الشرعية وقطاع الشرعية في نشر الوعي بالمصرفية اإلسالمية.
وتتكون الهيئة الشرعية من ستة أعضاء من أهل العلم واالختصاص المتمكنين في فقه المعامالت المالية واالقتصاد ،وهم:
			
 1معالي الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع
		
 2معالي الشيخ أ .د .عبدالله بن محمد المطلق
		
 3فضيلة الشيخ أ .د .عبد الله بن موسى العمار
		
 4فضيلة الشيخ د .محمد بن سعود العصيمي
		
 5فضيلة الشيخ أ .د .عبد العزيز بن فوزان الفوزان
		
 6فضيلة الشيخ أ .د .يوسف بن عبدالله الشبيلي

(رئيسا)
ً
(نائبا)
ً
(عضوا)
ً
(عضوا)
ً
(عضوا)
ً
(عضوا)
ً

وينبثــق مــن الهيئــة الشــرعية لجنــة تحضيريــة تتكــون مــن بعــض أصحــاب الفضيلــة أعضــاء الهيئــة الشــرعية ،وتمــارس اللجنــة التحضيريــة
ً
تمهيــدا لعرضهــا علــى الهيئــة الشــرعية للبــت
الصالحيــات الممنوحــة لهــا مــن الهيئــة الشــرعية ،ومــن أبــرز مهامهــا ،دراســة الموضوعــات
فيهــا ،ودراســة االستفســارات الشــرعية المتعلقــة باألمــور الماليــة والمصرفيــة الــواردة مــن موظفــي البنــك وعمالئــه والتوجيــه بشــأنها،
ودراســة األفــكار المبدئيــة للمنتجــات والتوجيــه بشــأنها.
اجتماعا للجنة التحضيرية.
وقد عقد في عام 2018م ،سبعة ( )7اجتماعات للهيئة الشرعية ،وعشرون ()20
ً
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تقرير مجلس اإلدارة

ويعمل قطاع الشرعية بالبنك من خالل إدارة الدراسات والبحوث ،وإدارة الرقابة الشرعية ،ووحدة الدعم الشرعي.
إذ تعمــل إدارة الدراســات والبحــوث علــى تحضيــر الموضوعــات الــواردة للهيئــة الشــرعية ،وإعــداد البحــوث والدراســات الالزمــة لهــا ،والمشــاركة فــي
تطويــر المنتجــات البنكيــة اإلســامية وإجازتهــا ،والمســاهمة فــي نشــر الوعــي بالمصرفيــة اإلســامية.
وتعمــل إدارة الرقابــة الشــرعية علــى التحقــق مــن التــزام البنــك بقــرارات الهيئــة الشــرعية مــن خــال تنفيــذ زيــارات رقابيــة ميدانيــة للتدقيــق علــى
جميــع أعمــال البنــك بشــكل دوري للتأكــد مــن التــزام البنــك بقــرارات الهيئــة الشــرعية وضوابطهــا.
وتعمــل وحــدة الدعــم الشــرعي علــى ترتيــب وتنســيق اجتماعــات الهيئــة الشــرعية وخدمــة نتاجهــا ،ومتابعــة وتنفيــذ المشــروعات واألعمــال
التــي تســاهم فــي نشــر الوعــي بالمصرفيــة اإلســامية داخــل البنــك وخارجــه كمشــروع طباعــة الرســائل العلميــة فقــد ســاهم قطــاع
الشــرعية منــذ تأسيســه بطباعــة الرســائل التــي تهــدف إلــى نشــر وتعميــق المعرفــة الشــرعية بفقــه المعامــات الماليــة واالقتصــاد
اإلســامي ،وقــد صــدر عــن القطــاع لعــام 2018م رســالة بعنــوان( :إجــارة الموصــوف فــي الذمــة وتطبيقاتهــا المعاصــرة) ،ومشــروع تبــادل
المعرفــة الــذي يهــدف إلــى ربــط الجانــب النظــري بالجانــب العملــي فــي المعامــات الماليــة وفهــم الصيــغ الشــرعية ومنتجــات المصرفيــة
اإلســامية ألســاتذة وطــاب الجامعــات مــن خــال زيارتهــم لقطــاع الشــرعية.

تقرير الحوكمة:

يلتــزم البنــك وفــي مقدمتــه مجلــس اإلدارة بتقديــم قيمــة متناميــة للمســاهمين علــى المــدى الطويــل ،ويعمــل علــى تعزيــز اســتمرار وجــود
منظومــة حوكمــة فعالــة ومتطــورة فــي ســبيل تحقيــق النمــو المســتدام ،وصياغــة األهــداف االســتراتيجية وتحويلهــا إلــى برامــج عمــل مالئمــة،
والعمــل علــى تحقيقهــا مــع االلتــزام بمعاييــر الشــفافية واإلفصــاح والعدالــة.
والحوكمــة -كمفهــوم فــي البنــك  -هــي قواعــد لقيــادة البنــك وتوجيهــه تشــتمل علــى آليــات لتنظيــم العالقــة بيــن مجلــس االدارة
واالدارة التنفيذيــة والمســاهمين واصحــاب المصالــح األخريــن إذ يتــم تطبيــق قواعــد واجــراءات خاصــة لتســهيل عمليــة اتخــاذ القــرارات
واضفــاء طابــع الشــفافية عليهــا بغــرض حمايــة حقــوق المســاهمين واصحــاب المصالــح وتحقيــق العدالــة والشــفافية فــي المعامــات
الماليــة وبيئــة االعمــال.
وتُ بنــى حوكمــة البنــك علــى أســاس المعاملــة العادلــة القائمــة علــى المســاواة بيــن مصالــح األطــراف المختلفــة المعنيــة بمــا فــي ذلــك
المســاهمين واإلدارة والعمــاء والمورديــن والجهــات الحكوميــة (بمــا فيهــا الجهــات الرقابيــة والتنظيميــة) ،وكافــة عناصــر المجتمــع ،ويعمــل
مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة بشــكل مســتمر علــى تأكيــد ضــرورة االلتــزام بضوابــط الحوكمــة كوســيلة فعالــة لتطويــر مفاهيــم الشــفافية
والنزاهــة والرقابــة الفعالــة وتحقيــق األداء المهنــي الرفيــع .ممــا يعــزز ثقــة أصحــاب المصالــح .ويوضــح هــذا التقريــر مــدى التــزام البنــك بأحــكام
وشــروط حوكمــة الشــركات.
وبنــاء علــى متطلبــات وقــرارات الجهــات الرقابيــة متمثلــة فــي مؤسســة النقــد العربــي الســعودي ( )SAMAوهيئــة الســوق الماليــة ()CMA
ً
وادراكا وايمانـ ًـا مــن مجلــس ادارة البنــك وادارتــه التنفيذيــة بأهميــة الحوكمــة ،فقــد تــم اعتمــاد وثائــق الحوكمــة للبنــك وتحديثاتهــا ومــن
وغيرهمــا
ضمنهــا دليــل الحوكمــة وملحــق دليــل الحوكمــة ومجموعــة مــن السياســات والوثائــق ذات الصلــة ،بمــا يتوافــق مــع مــا ورد بنظــام الشــركات ولوائحــه
ومبــادئ الحوكمــة وكافــة القواعــد الصــادرة عــن الجهــات الرقابيــة والتنظيميــة ذات الصلــة وآخــر التحديثــات والتعديــات التــي طــرأت عليهــا وكذلــك
النظــام االســاس للبنــك.
ومــن أبــرز مــا تــم فــي هــذا الصــدد خــال العــام 2018م تحديــث دليــل المســاهم ،ودليــل وملحــق دليــل الحوكمــة ،بمــا يحتويــه مــن قواعــد
عامــة لمجلــس االدارة ،واالدارة التنفيذيــة ،ولجانهمــا واســتحداث العديــد مــن السياســات والوثائــق ،واعتمادهــا ســواء مــن مجلــس اإلدارة
أو مــن الجمعيــة العامــة وفــق مــا تتطلبــه األنظمــة واللوائــح لالعتمــاد ،لتتوافــق بشــكل خــاص مــع تحديثــات نظــام الشــركات والئحــة حوكــــــمة
ً
تنفيــذا لنظــام الشــركات الخاصــة
الشركــــــات المحـــــدثة الصــــــادرة مــن هيئــة الســـــوق المـــــالية ،والضوابــط واالجــراءات التنظيميــة الصــادرة
بشــركات المســاهمة المدرجــة مــع التأكــد مــن االلتــزام بالمبــادئ الرئيســة للحوكمــة فــي البنــوك -التحديــث االول مــارس  2014والصــادر مــن
مؤسســة النقــد العربــي الســعودي ،وغيرهــا مــن القواعــد ذات الصلــة ،كمــا تــم البــدء فــي اجــراء بعــض التعديــات علــى النظــام االســاس
للبنــك ليتوافــق مــع هــذه االنظمــة والتعليمــات ،ويعمــل المجلــس ولجانــه بشــكل مســتمر علــى متابعــة االدارة التنفيذيــة للتأكــد مــن التزامهــا
بتطبيــق جميــع مــا نُ ــص عليــه بتلــك اللوائــح والسياســات والقواعــد بشــكل دائــم وفعــال.
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المالك الرئيسيون:
المالك الرئيسيون للبنك هم المالك الذين يمتلك كل منهم  5%فأكثر من األسهم كما هو بنهاية تداول (2018/12/31م) كما يلي:

م

اسم المساهم

النسبة ()%

1

شركة محمد ابراهيم السبيعي واوالده

19.24

2
3
4
5

شركة عبدالله ابراهيم السبيعي االستثمارية
خـالد عبدالرحمن صالح الراجحي
عبدالرحمن عبدالعزيز صالح الراجحي
محمد صالح حمزه صيرفي

11.14
10.55
6.58
5.09

اعتمد البنك في رصد البيانات أعاله على سجالت البنك لدى شركة مركز ايداع بنهاية تداول 2018/12/31م.
الجمعيات العامة المنعقدة خالل العام 2018م:
عقــد بنــك البــاد جمعيتيــن عامتيــن عاديتيــن لمســاهميه خــال العــام المالــي 2018م ،وهــي الجمعيــة العامــة العاديــة التاســعة المنعقــدة بتاريــخ 22
ربيــع اآلخــر 1439هـــ الموافــق  09ينايــر 2018م ،والجمعيــة العامــة العاديــة العاشــرة المنعقــدة بتاريــخ  25رجــب 1439ه الموافــق  11أبريــل 2018م.
حوكمة مجلس اإلدارة:
يتشــكل مجلــس اإلدارة مــن أحــد عشــر عضـ ً
ـوا ،تــم انتخابهــم فــي اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة المنعقــد بتاريــخ 1437/07/04هـــ ،الموافــق
2016/04/11م ،لمــدة ثــاث ســنوات بــدأت اعتبـ ً
ـارا مــن تاريــخ 2016/04/17م وتنتهــي بتاريــخ 2019/04/16م.
اسماء وصفات أعضاء مجلس اإلدارة:

م

اسم المساهم

طبيعة العضوية

تصنيف العضو

1

الحميد
الدكتور /عبد الرحمن بن إبراهيم
ً

رئيس مجلس اإلدارة

غير تنفيذي

2

األستاذ /ناصر بن محمد السبيعي

نائب رئيس مجلس اإلدارة

غير تنفيذي

3

األستاذ /سعود بن محمد الفايز

عضو

مستقل

4

األستاذ /عبدالرحمن بن محمد رمزي عداس

عضو

مستقل

5

األستاذ  /فهـد بـن عـبـدالله بـن دخـيـل

عضو

غير تنفيذي

6

األستاذ /خالد بن عبدالعزيز المقيرن

عضو

غير تنفيذي

7

األستاذ  /أحمـد بـن عـبـدالـرحمن الحصان

عضو

مستقل

8

المهندس /عــــمــــر بـن صـــالــــح بـــابـــكـــر

عضو

مستقل

9

األستاذ /خالد بــن ســلــيــمان الجــاسـر

عضو

غير تنفيذي

10

األستاذ /فــهـد بـن عــبــد الله القـاسم

عضو

غير تنفيذي

11

األستاذ /خالد بن عبدالرحمن الراجحي

عضو

غير تنفيذي
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سجل حضور اعضاء مجلس اإلدارة ورؤساء اللجان الجتماع الجمعيات العامة المنعقدة خالل العام 2018م:
( )1الجمعية العامة العادية التاسعة المنعقدة بتاريخ  09يناير 2018م

م

االسم

()2الجمعية العامة العادية العاشرة المنعقدة بتاريخ 11أبريل 2018م

سجل الحضور

سجل الحضور

1

الحميد
الدكتور /عبد الرحمن بن إبراهيم
ً
رئيس مجلس اإلدارة ورئيس اللجنة التنفيذية

P

P

2

األستاذ /ناصر بن محمد السبيعي
نائب رئيس مجلس اإلدارة

Í

P

3

األستاذ /سعود بن محمد الفايز
رئيس لجنة المخاطر

P

P

4

األستاذ /عبدالرحمن بن محمد رمزي عداس
رئيس لجنة الترشيح والمكافآت رئيس لجنة االلتزام والحوكمة

P

P

5

األستاذ  /فهـد بـن عـبـدالله بـن دخـيـل

Í

P

6

األستاذ /خالد بن عبدالعزيز المقيرن

P

P

7

األستاذ  /أحمـد بـن عـبـدالـرحمن الحصان
رئيس لجنة المراجعة

اعتذر
نيابة عنه عضو لجنة
ً
(حضر
المراجعة الدكتور أحمد بن
عبدالله المغامس)

P

8

المهندس /عــــمــــر بـن صـــالــــح بـــابـــكـــر

P

P

9

األستاذ /خالد بــن ســلــيــمان الجــاسـر

P

P

10

األستاذ /فــهـد بـن عــبــد الله القـاسم

P

P

11

األستاذ /خالد بن عبدالرحمن الراجحي

P

P
حضر

اعتذر

46

P
Í

بنك البالد

سجل حضور اجتماعات مجلس اإلدارة:
ً
تعزيزا لدوره ،فقد عقد مجلس اإلدارة ( )6اجتماعات خالل عام 2018م ،وفيما يلي تواريخ انعقاد هذه االجتماعات وسجل الحضور:

رقم االجتماع وتاريخ انعقاده
االسم

الدكتور /عبد الرحمن بن إبراهيم الحميد

()76
()75
()74
()73
()72
()71
2018/01/14م 2018/03/12م 2018/04/11م 2018/05/30م 2018/09/17م 2018/12/17م

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

األستاذ /سعود بن محمد الفايز

P

P

P

P

P

P

األستاذ /عبدالرحمن بن محمد رمزي عداس

P

P

P

P

P

P

األستاذ  /فهـد بـن عـبـدالله بـن دخـيـل

P

P

P

P

P

P

األستاذ /خالد بن عبدالعزيز المقيرن

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

المهندس  /عــــمــــر بـن صـــالــــح بـــابـــكـــر

P

P

P

P

P

P

األستاذ /خالد بــن ســلــيــمان الجــاسـر

P

P

P

P

P

P

األستاذ /فــهـد بـن عــبــد الله القـاسم

P

P

P

P

P

P

األستاذ /ناصر بن محمد السبيعي

األستاذ  /أحمـد بـن عـبـدالـرحمن الحصان

تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة

2018/04/11م
حضر

اعتذر

P
Í
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( )1اســماء الشــركات داخــل المملكــة أو خارجهــا التــي يكــون عضــو مجلــس اإلدارة عضـ ً
ـوا فــي مجالــس
إدارتهــا الحاليــة والســابقة أو مــن مديريهــا.
اسم العضو

عبد الرحمن
بن إبراهيم
الحميد
ِّ
ناصر بن محمد
السبيعي

العضوية في مجالس إدارات
الشركات الحالية أو من مديريها

داخل المملكة
 /خارج المملكة

الكيان
القانوني

.1عضو مجلس إدارة الشركة السعودية إلنتاج األنابيب الفخارية.
.2عضو مجلس إدارة شركة محمد إبراهيم السبيعي وأوالده (ماسك).
.3عضو مجلس إدارة شركة مجموعة العبيكان لالستثمار.
.4عضو مجلس إدارة الشركة السعودية لالستثمار الزراعي واإلنتاج الحيواني (سالك).
.5الشركة السعودية للصناعات العسكرية.

داخل المملكة

.1نائب رئيس مجلس إدارة شركه محمد ابراهيم السبيعي واوالده لالستثمار (ماسك).
.2رئيس مجلس إدارة شركة مشاريع األرجان.
.3عضو مجلس إدارة شركه اكوان العقارية.
.4رئيس مجلس إدارة شركه ذاخر.

داخل المملكة

مساهمه مقفلة
مساهمه مقفلة
مساهمه مقفلة
مساهمه مقفله

.5عضو مجلس إدارة شركه فجر كابيتال.

خارج المملكة

مسؤولية محدودة

سعود بن
محمد الفايز

مساهمة مدرجة
مساهمة مقفلة
مساهمة مقفلة
مساهمة حكومية
مساهمة مقفلة

العضوية في مجالس
إدارات الشركات
السابقة أو من مديريها
.1عضو مجلس إدارة
شركة محمد عبد العزيز
الراجحي وأوالده
القابضة الراجحي
القابضة.

.1رئيس مجلس إدارة شركة ديار الخيال للتطوير العقاري.
.2عضو مجلس إدارة شركة أركوما.

داخل المملكة

مساهمة مغلقة
مسؤولية محدودة

.3رئيس مجلس اإلدارة وعضو لجنة المخاطر  -البنك التونسي السعودي.

خارج المملكة

شركة مملوكة
لكل من وزارتي
المالية التونسية
والسعودية

عبدالرحمن
بن محمد
رمزي عداس

.1مجموعة السريع
الصناعية التجارية  -عضو
مجلس اإلدارة وعضو
لجنة المراجعة وعضو
لجنة الترشيح والمكافآت.
.2شركة أسواق البحر
األحمر المحدودة عضو
مجلس اإلدارة.
.3مجموعة عبدالعزيز
الصغير  -عضو مجلس
اإلدارة وعضو لجنة
المراجعة ولجنة الترشيح.
.4بنك كوانتام
االستثماري عضو مجلس
اإلدارة وعضو لجنة
المراجعة وعضو لجنة
المخاطر وااللتزام.

فهد بن
عبدالله بن
دخيل
خالد بن
عبدالعزيز
المقيرن

.1رئيس مجلس إدارة شركة البالد المالية.
.2رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للخدمات النفطية.
.3رئيس مجلس إدارة شركة الحكمة لالستثمار التجاري والصناعي.
.4رئيس مجلس إدارة شركة الوفاء للصناعات.
.5عضو مجلس إدارة شركة االستثمار العائلي.
.1رئيس مجلس إدارة شركة المكتبة للتسوق.
.2رئيس مجلس إدارة شركة خالد المقيرن وأوالده القابضة

أحمد بن
عبدالرحمن
الحصان
عمر بن
صالح بابكر
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داخل المملكة

داخل المملكة

مساهمة مقفلة
مسؤولية محدودة
مسؤولية محدودة
مسؤولية محدودة
مسؤولية محدودة
مساهمة مقفلة
مسؤولية محدودة

داخل المملكة

مساهمة مدرجة
مساهمة غير مدرجة

خارج المملكة

بنك مشترك

مساهمة مدرجة
داخل المملكة

مسؤولية محدودة

شركة مالية مرخصة
من هيئة سوق
المالشركة خاصة
خارج المملكة

شركة مالية
مرخصة من هيئة
سوق المال بدبي

.1الشركة الوطنية
للخدمات النفطية دبي

خارج المملكة

مسؤولية محدودة

.1شركة البالد المالية.
.2رئيس مجلس إدارة
شركة االستثمار العائلي.
.3الغرفة التجارية الصناعية

داخل المملكة

مساهمة مغلقة
مسؤولية محدودة

ال يوجد
.1عضو مجلس إدارة الشركة األهلية للتأمين التعاوني.
.2رئيس شركة ابناء صالح بابكر للتجارة.
.3رئيس شركة بابكر للتموين.
.4رئيس مجلس إدارة شركة الهيكلية للمقاوالت.
.5شركة بناء للخرسانة الجاهزة.
.6عضو مجلس إدارة شركة شرق آسيا لالستثمار الزراعي.

داخل المملكة

مساهمة مقفلة

ال يوجد

.1عضو مجلس إدارة
شركة التصنيع الوطنية.
.2عضو مجلس إدارة
شركة الشيكات السياحية
السعودية.
.3عضو مجلس إدارة
البنك السعودي
االسباني.

ال يوجد

داخل المملكة الكيان القانوني
 /خارج
المملكة

مؤسسة أهلية

ال يوجد

داخل المملكة

مساهمة مدرجة
مسؤولية محدودة
مسؤولية محدودة
مسؤولية محدودة
مسؤولية محدودة
مساهمة مقفلة

.1شركة اشراق العقارية.

خارج المملكة

مساهمة مدرجة

بنك البالد
العضوية في مجالس إدارات
الشركات الحالية أو من مديريها

اسم العضو

داخل المملكة
 /خارج المملكة

الكيان
القانوني

.1عضو مجلس إدارة شركة البالد المالية.

خالد بن
سليمان
الجاسر

داخل المملكة

مساهمة مقفلة

العضوية في مجالس
إدارات الشركات
السابقة أو من مديريها
.1شركة اسمنت
القصيم.
.2شركة الشيكات
السياحية.
.3عضو مجلس إدارة
الشركة المتحدة للتأمين
التعاوني
.4الرئيس التنفيذي
لشركة المراكز العربية
.5عضو مجلس إدارة
مراكز تسوق الشرق
االوسط

فهد بن
عبدالله
القاسم

.1عضو مجلس إدارة مجموعة صافوال.
.2عضو مجلس إدارة شركة جرير للتسويق.
.3عضو مجلس إدارة شركة دور للضيافة.
.4عضو مجلس إدارة شركة دله الصحية.
.5رئيس مجلس إدارة شركة فهد بن عبدالله القاسم وأبناؤه للتجارة واالستثمار.
.6عضو مجلس إدارة ممثل عن شركة دور في الشركة السعودية للضيافة التراثية.
.7عضو مجلس إدارة شركة الدكتور محمد راشد الفقيه وشركاؤه.
.8عضو مجلس إدارة شركة ركين نجد الدولية.
.9عضو مجلس إدارة ممثل عن البريد السعودي في شركة ناقل.
.10رئيس مجلس اإلدارة وشريك في شركة أموال لالستشارات المالية المحدودة.
.11عضو مجلس اإلدارة وشريك في شركة أريز لالستثمار التجاري المحدودة.
.12عضو مجلس إدارة شركة ركين نجد العالمية.
.13عضو مجلس إدارة المؤسسة العامة للبريد السعودي.
.14شريك في بوابة اللؤلؤ.
.15شريك في شركة التسهيالت.
.16عضو تنفيذي في مجلس إدارة اتحاد الراجحي.
.17شريك في شركة القرن الواحد والعشرين للتثمين العقاري.
.18شركة فينكورب.

خالد بن
عبدالرحمن
الراجحي

.1رئيس مجلس اإلدارة ورئيس اللجنة التنفيذية في شركة االسمنت السعودية.
.2عضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة االستثمار وعضو لجنة المخاطر في الشركة
السعودية المتحدة للتأمين التعاوني "والء".
.3عضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة تكوين
المتطورة للصناعات.
.4عضو مجلس إدارة شركة تنامي العربية.
.5عضو مجلس إدارة شركة البالد المالية.
.6الرئيس التنفيذي لشركة عبدالرحمن صالح الراجحي وشركاه المحدودة.

داخل المملكة

خارج المملكة

مساهمة مدرجة
مساهمة مدرجة
مساهمة مدرجة
مساهمة مدرجة
مساهمة مقفلة
مساهمة مقفلة
مساهمة مقفلة
مساهمة مقفلة
مساهمة مقفلة
مسؤولية محدودة
مسؤولية محدودة
مسؤولية محدودة
حكومية
مسؤولية محدودة
مسؤولية محدودة
مساهمة مقفلة
شركة مهنية

داخل المملكة

مساهمة مدرجة
مسؤولية محدودة
مساهمة مدرجة
مساهمة مقفلة

خارج المملكة

مسؤولية محدودة

مساهمة مقفلة
مسؤولية محدودة
داخل المملكة

مسؤولية محدودة
مسؤولية محدودة

مساهمة مقفلة
مساهمة مدرجة
مساهمة مدرجة

داخل المملكة

.1مجموعة عبد اللطيف
العيسى القابضة.
.2الشركة الوطنية
العمومية للسيارات.
.3عضو مجلس إدارة
شركة راج العقارية.
.4عضو مجلس إدارة
شركة الراجحي ألفا
لالستثمار القابضة.

داخل المملكة الكيان القانوني
 /خارج
المملكة

مساهمة مدرجة
مساهمة مقفلة
مساهمة مقفلة
مسؤولية محدودة

.1شركة دانا غاز.
.2شركة ناس.

خارج المملكة

مساهمة مدرجة
مساهمة مدرجة

.3الشركة السعودية
لالتصاالت.
.4الشركة الوطنية
السعودية للنقل البحري.

داخل المملكة

مساهمة مدرجة
مساهمة مدرجة
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تقرير مجلس اإلدارة

( )2مؤهالت وظائف وخبرات اعضاء مجلس اإلدارة الحالية والسابقة.
االسم

الوظيفة الحالية

عبد الرحمن
بن إبراهيم
الحميد
ِّ

• متقاعد من جامعة الملك سعود.
• رجل اعمال وعضو مجلس ادارة في العديد من الشركات المساهمة.
• عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل.
• عضو في عدد من لجان المراجعة لشركات مساهمة سعودية.
• عضو في مجلس أمناء معايير المحاسبة الدولية للشرق األوسط وشمال أفريقيا.
• عضو مجلس أمناء جامعة األمير سلطان منذ التأسيس وحتى اآلن.
ً
ً
ً
ودوليا.
وإقليميا
محليا
• عضو في أكثر من جمعية مهنية

الوظائف السابقة
• أستاذ المحاسبة والمراجعة
جامعة الملك سعود.
• رئيس قسم المحاسبة
جامعة الملك سعود.

ناصر بن محمد
السبيعي

• نائب رئيس مجلس اداره شركه محمد ابراهيم السبيعي وأوالده (ماسك).
• رجل اعمال وعضو مجلس ادارة في العديد من الشركات المساهمة.

سعود بن
محمد الفايز

عبدالرحمن
بن محمد
رمزي عداس
فهد بن
عبدالله بن
دخيل
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• متقاعد

• مستشار مالي مرخص من وزارة التجارة لالستشارات المالية لغير األوراق
المالية من مارس  2010إلى اآلن.

• رجل أعمال

المؤهالت

الخبرات

• دكتوراه في المحاسبة
المالية والمراجعة –
جامعة والية لويزيانا
الحكومية – 1981م.

• من  1998الى 2008م  -رئيس لجنة معايير المحاسبة –
الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
• من  1416وحتى 1420ه  -عضو اللجنة االبتدائية األولى،
مصلحة الزكاة والدخل ،وزارة المالية واالقتصاد الوطني.
• من 1413هـ وحتى 1433ه  -عضو لجنة إعداد امتحانات
المحاسبة المالية – زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين
القانونيين.
• من 1410هـ الى 1414هـ  -عضو مجلس إدارة هيئة
المحاسبيين القانونيين السعودية.
• من 1421هـ الى 1426هـ  -مستشار غير متفرغ بوزارة
الخارجية.
• من  1403هـ 1405هـ  -مستشار غير متفرغ لديوان
المراقبة العامة.
• من 1982م الى 2000م  -مستشار إلعداد معايير
المحاسبة والمراجعة في المملكة.
• من 1413هـ الى 1415هـ  -مستشار غير متفرغ بوزارة
التجارة.
• من 1412هـ وحتى 1418هـ  -رئيس لجنة األوراق المالية
– الغرفة التجارية الصناعية بالرياض.
• من 1415هـ وحتى 1425هـ  -رئيس لجنة االختبارات –
الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
• من 1422هـ وحتى 1434ه  -عضو لجنة االستثمار – الغرفة
التجارية والصناعية بالرياض.
• من 1410هـ الى 1425هـ  -عضو في اللجان االبتدائية
والزكوية.
• من 1425هـ وحتى 1437ه  -رئيس اللجنة الزكوية
الضريبية – وزارة المالية.
• من  1983الى 1985م  -رئيس قسم المحاسبة جامعة
الملك سعود.

ال يوجد

•بكالوريوس علوم إدارية
(قسم المحاسبة )  -جامعة
الملك سعود 1399م.

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

• الرئيس التنفيذي للشركة
العربية لألنابيب - 1996
.2014
• مساعد المدير العام
لشؤون رقابة االئتمان بنك
الرياض 1994 – 1984م.
• مدير مشاريع صندوق
التنمية الصناعي السعودي
1984 – 1977م.

• بكالوريوس إدارة أعمال
 ١٩٧٧الجامعة األردنية
– عمان.
• برنامج ستي بنك
االئتماني – اثينا اليونان
1983م.
• برنامج تشيس بنك
تشيس االئتماني –
نيويورك الواليات المتحدة
االمريكية 1979م.
• المحاسبة والتدقيق
آرثر أندرسون وشركاه
شيكاغو ،الواليات المتحدة
األمريكية 1979م.
• عدة دورات وبرامج
قصيرة في اإلدارة
والقيادة من أوروبا
والواليات المتحدة
األمريكية.

• خبره طويلة في المجال المالي والمصرفي وإدارة
المخاطر.

• العضو المنتدب
لالستثمارات العقارية بشركة
سدكو .من يوليو  2007إلى
يناير .2010
• تدرج في وظائف قيادية
ً
رئيسا لقطاع
مختلفة أخرها
الشركات بالبنك األهلي
التجاري من مارس 1980إلى
أبريل .2007

• ماجستير إدارة أعمال
تخصص إدارة مالية
من جامعة دنفر بوالية
كولورادو األمريكية في
عام .1986
• بكالوريوس إدارة أعمال
من جامعة الملك عبدالعزيز
بجدة مع مرتبة الشرف
األولى في عام .1979

• مدير عام للخدمات الخاصة
واالستثمار ببنك ساب.

• بكالوريوس أساليب
كميه.

• مصرفية شاملة في جميع قطاعات البنك التمويلية
واالستثمارية وإدارة المخاطر إضافة إلى خبرات عملية في
إدارة االستثمارات بشكل عام والعقارية بشكل خاص .

• أكثر من  31سنه خبرات متنوعه مصرفية وتجارية.

بنك البالد
االسم

خالد بن
عبدالعزيز
المقيرن

الوظيفة الحالية

• رجل أعمال

أحمد بن
عبدالرحمن
الحصان

• رئيس مركز الثريا لالستشارات المالية.

عمر بن
صالح بابكر

• رئيس مجلس إدارة مجموعة بابكر.

خالد بن
سليمان
الجاسر

فهد بن
عبدالله
القاسم

خالد بن
عبدالرحمن
الراجحي

• رجل أعمال

الوظائف السابقة

المؤهالت

• رئيس مجلس إدارة شركة
البالد المالية.
• نائب رئيس مجلس إدارة
الغرفة التجارية الصناعية
بالرياض.
• عضو مجلس منطقة الرياض
وعضو اللجنة االقتصادية.

• دبلوم دراسات عليا في
المال واألعمال.
• بكالوريوس في
االقتصاد من جامعة
الملك سعود.

• شريك تنفيذي – المقيرن للصيرفة واالستثمار.
• رئيس مجلس إدارة شركة خالد عبدالعزيز المقيرن وأوالده
القابضة.
• رئيس مجلس إدارة شركة المكتبة للتسويق.
• رئيس مجلس إدارة شركة االستثمار العائلي.

• نائب المدير العام للمالية
بشركة الراجحي المصرفية
لالستثمار.
• المدير االقليمي للمنطقة
الوسطى بشركة الراجحي
المصرفية لالستثمار.
• مراقب مالي بوزارة المالية.

• درجة البكالوريوس
تخصص إدارة أعمال.
• دبلوم الرقابة المالية
من معهد اإلدارة.
• دبلوم الدراسات العليا
في اإلدارة المالية.
• دبلوم االئتمان
المصرفي – األكاديمية
العربية للعلوم المالية
والمصرفية.
• حضور العديد من
الدورات المتخصصة
والمؤتمرات داخل
المملكة وخارجها.

• عضو دائم في اللجنة العليا لمنح التسهيالت االئتمانية الدولية
بشركة الراجحي المصرفية لالستثمار.
• عضو في لجنة اإلدارة العليا بشركة الراجحي
المصرفية لالستثمار.
• خبره طويلة في المجال المالي والمصرفي.

• المدير التنفيذي لشركة أبناء
صالح عبدالعزيز بابكر
(.)2002 – 1989
• مدير مشروع الهيئة العليا
لتطوير مدينة الرياض
(1989 – 1983م).

• بكالوريوس هندسة
مدنية  -جامعة الملك
سعود (.)1984

• الرئيس التنفيذي لشركة
المراكز العربية.
• الرئيس التنفيذي لبنك
البالد.
• نائب رئيس تنفيذي للموارد
البشرية بنك الرياض.
• مدير اقليمي للمنطقة
الشرقية بنك الرياض.
• مدير مجموعة فروع ببنك
الرياض.

• بكالوريوس إدارة أعمال.

• رئيس مجلس اإلدارة (شركة أموال لالستشارات المالية).
• عضو مجلس إدارة شركة اتحاد الراجحي القابضة.

• الرئيس التنفيذي ـ شركة
أموال لالستشارات المالية
(2001م ـ 2011م).
• المدير العام ـ مجموعة
العثيم التجارية
(2000م – 2001م).
• شريك ـ مدير ـ شركة كي بي
ام جي العالمية
(1995م ـ 1999م)
• المدير التنفيذي ـ مستشفى
دله (1991م ـ 1995م).
• شريك ـ مكتب القاسم
محاسبون قانونيون معتمدون
(1990م ـ 1991م).

• بكالوريوس علوم إدارية
تخصص محاسبة (جامعة
الملك سعود)
• برنامج اإلدارة المتقدمة
والقيادة (جامعة
اكسفورد).

• رئيس مجلس إدارة واللجنة التنفيذية – شركة االسمنت السعودية.
• عضو مجلس إدارة ولجنة المخاطر ورئيس لجنة االستثمار – شركة والء للتأمين
التعاوني.
• عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المكافآت – شركة تكوين للصناعات المتطورة.
• عضو مجلس إدارة – شركة تنامي العربية.
• الرئيس التنفيذي  -شركة عبدالرحمن صالح الراجحي وشركاه المحدودة.

• عضو مجلس إدارة – شركة
دانا غاز (االمارات العربية).
• عضو مجلس إدارة
– الشركة السعودية
لالتصاالت.
• عضو مجلس إدارة واللجنة
التنفيذية – الشركة الوطنية
السعودية للنقل البحري.
• عضو مجلس إدارة – شركة
ناس (البحرين).

• بكالوريوس في اإلدارة
المالية – جامعة الملك
فهد للبترول والمعادن.

الخبرات

• خبرة طويلة في التجارة والمقاوالت.

• خبره طويلة في المجال المالي والمصرفي.

• استشارات مالية وإدارية ومراجعة ( 20سنة).
• إدارة تنفيذية ـ مؤسسة صحية ( 5سنوات).
• إدارة تنفيذية ـ تجارة تجزئة وجملة (سنة واحدة).

• اإلدارة المالية.
• التعامالت والتحويالت النقدية.
• االستثمارات.
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وظائــف اعضــاء اللجــان التابعــة لمجلــس اإلدارة (األعضــاء مــن خــارج المجلــس) الحاليــة والســابقة
ومؤهالتهــم وخبراتهــم.
االسم

الوظيفة الحالية

الوظائف السابقة
• استاذ مساعد بجامعة
الملك سعود.

أحمد بن
عبدالله
المغامس
عضو لجنة
المراجعة

• ماجستير في المحاسبة
المهنية.

•المحاسبة والمراجعة الداخلية والتقارير المالية واالندماج
واالستحواذ والتنظيم اإلداري وتقييم الشركات.

• الرئيس التنفيذي لشركة بيت االستشارات الوطني.

• مستشار ثاني  -هيئة
السوق المالية.
• محاضر  -جامعة األمام
محمد بن سعود.
• محلل مالي  -الصندوق
السعودي للتنمية.

أديب بن محمد
ابانمي
عضو لجنة
االلتزام
والحوكمة

• محاسب قانوني  -ابانمي محاسبون ومراجعون قانونيون.

عبد الفتاح بن
إبراهيم الطويل
عضو لجنة
االلتزام
والحوكمة

• مدير تنفيذي لشركة آي تي لالستشارات
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•دكتوراه إدارة األعمال
في تخصص المحاسبة

• عضو مجلس األمناء بهيئة المحاسبة والمراجعة
للمؤسسات المالية اإلسالمية.
• نائب رئيس لجنة تطوير الهيئات النائية المحاسبية التابعة
لدى االتحاد الدول للمحاسبين.
• عضو أساسي في الهيئة السعودية للمحاسبين
القانونيين.
• رئيس لجنة إدارة الجمعية السعودية للمحاسبة.
• عضو اللجنة الدائمة لظاهرة توظيف األموال.
• عضو لجنة الدراسات العليا بجامعة الملك سعود.
• عضو الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي ،وزارة
التعليم العالي.
• عضو لجنة المراجعة بكل من شركة االسمنت السعودي،
وشركة االتصاالت السعودية.
• عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة بالشركة الوطنية
السعودية للنقل البحري.

• األمين العام للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

• عضو هيئة التدريب معهد
اإلدارة العامة.

سليمان بن
ناصر الهتالن
عضو لجنة
المراجعة

المؤهالت

الخبرات

• رئيس قطاع الحوكمة
والمخاطر و االلتزام في
الخبير المالية.

• ماجستير محاسبة.
• بكالوريوس محاسبة.

• ماجيستير ادارة االعمال
جامعة تكساس الواليات
المتحدة االمريكية

•  27سنة خبرة في المحاسبة والمراجعة.

•  30سنة خبرة بنكية و تقلد عدة مناصب  -رئيس قطاع
المخاطر و الحوكمة وااللتزام ومدير تنفيذي لالئتمان في
البنك األهلي التجاري وبنك قطر التجاري.

بنك البالد

الوظيفة الحالية

االسم

• الرئيس التنفيذي للخدمات
المشتركة مجموعه الفيصلية.
• نائب الرئيس لمدينه حائل
االقتصادية.

خالد بن صالح
الهذال
عضو لجنة
الترشيح
والمكافآت

•الرئيس التنفيذي لشركه مزن لالستثمار

بشار بن زكريا
المشعل
عضو لجنة
الترشيح
والمكافآت

• مستشار إداري – توظيف وتقييم المدراء التنفيذيين وأعضاء مجالس اإلدارة.

محمد بن
سليمان
الحجيالن
عضو لجنة
المخاطر

عبدالعزيز بن
محمد العنيزان
عضو اللجنة
التنفيذية

الوظائف السابقة

• مستشار إداري.
• مدير مشاريع فنية.
• مهندس كمبيوتر
والكترونيات.

•استشارات مالية.

• الرئيس التنفيذي لبنك البالد من 2016م.

• مدير عام بنك دبي الوطني
بالمملكة العربية السعودية.
• مدير إدارة البطاقات
والقروض الشخصية ومدير
االئتمان بمجموعة إدارة الفروع
بالبنك السعودي الفرنسي.
• مدير إدارة القروض
الشخصية ومدير إدارة
المنشأت الصغيرة بالبنك
السعودي األمريكي.
• مدير االئتمان والتحصيل
بإدارة البطاقات االئتمانية
بالبنك السعودي األمريكي.

• المدير التنفيذي لألعمال بنك
البالد 2014-2016
• مدير عام الخزينة -مصرف
االنماء 2008م2014 -م
• شركة االنماء لالستثمار
2008-2014م.
• البنك العربي الوطني
2004-2008م.
• مجموعة سامبا المالية
1991-2004م.

المؤهالت

الخبرات

• ماجستير اداره اعمال.

• خبرة أكثر من  23سنة في القطاعات التجارية المتنوعة
" وزارة اإلسكان واألشغال العامة – شركة جنرال الكتريك -
مجموعة الفيصلية".
• المدير التنفيذي لالستراتيجية في شركات محمد و
عبدالله إبراهيم السبيعي و مستشار للعائلة.
• نائب الرئيس بمدينه حائل االقتصادية.
• عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة الترشيحات والتعويضات
بشركة البالد المالية.
• عضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة الترشيحات
والتعويضات محمد السبيعي وأوالده لالستثمار-ماسك.
• عضو مجلس إدارة كل من :شركة المكتبة للتسويق،.
شركة سمبلفي الدولية ،صندوق منازل قرطبة.
• رئيس مجلس إدارة كل من شركة مزن االستثمار ،وشركة
الخدمات اللوجستية.
• عضو لجنة الترشيحات والتعويضات شركة االرجان.

• شهادة بكالوريوس –
هندسة كمبيوتر.
• شهادة الماجستير –
علوم اإلدارة.
• شهادة الماجستير –
اإلدارة العامة.

•  12سنة خبرة في مجال االستشارات اإلدارية وتوظيف
وتقييم المدراء التنفيذيين وأعضاء مجالس اإلدارة.
•  10سنوات خبرة في هندسة الكمبيوتر.

• بكالوريوس في
االقتصاد من جامعة
إمبوريا،كانزاس  -الواليات
المتحدة األمريكية.

• شهادة البكالوريوس
 تخصص اساليب كمية –1987م.

• االئتمان والمخاطر لألفراد والشركات.
• التخطيط االستراتيجي.
• باإلضافة إلي عضوية مجالس إدارات و لجان تنفيذية /
ائتمان.

• العديد من الدورات والبرامج التدريبية المتخصصة واالدارية –
 30عام من العمل في المجال البنكي والمؤسسات المالية.
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رصيد أسهم أعضاء مجلس اإلدارة وزوجاتهم وأبنائهم القصر:
عدد أسهم أعضاء مجلس اإلدارة وزوجاتهم وأبنائهم القصر بداية ونهاية العام المالي 2018م:

م

اسم من تعود له المصلحة

عدد األسهم
بداية العام
2018م

نسبة الملكية

عدد األسهم
نهاية العام
2018

صافي
التغيير

نسبة الملكية

نسبة التغيير
%

1

الحميد
الدكتور /عبد الرحمن بن إبراهيم
ً

1,999

0.0003

1,999

0.0003

-

-

2

األستاذ /ناصر بن محمد السبيعي (ومن يعول) *

2,058,051

0.3430

2,058,051

0.3430

-

-

3

األستاذ /سعود بن محمد الفايز

2,400

0.0004

2,400

0.0004

-

-

4

األستاذ /عبدالرحمن بن محمد رمزي عداس

3,998

0.0007

3,998

0.0007

-

-

5

األستاذ  /فهـد بـن عـبـدالله بـن دخـيـل

1,500

0.0003

1,500

0.0003

-

-

6

األستاذ /خالد بن عبدالعزيز المقيرن (ومن يعول) * 588,265

0.0980

511,233

0.0852

()77,032

13.09

7

األستاذ  /أحمـد بـن عـبـدالـرحمن الحصان

1,500

0.0003

1,500

0.0003

-

-

8

المهندس /عــــمــــر بـن صـــالــــح بـــابـــكـــر

1,900,989

0.3168

1,700,989

0.2835

(10.52 )200,000

9

األستاذ /خالد بــن ســلــيــمان الجــاسـر

659,210

0.1099

659,210

0.1099

-

-

10

األستاذ /فــهـد بـن عــبــد الله القـاسم

1,440

0.0002

1,440

0.0002

-

-

11

األستاذ /خالد بن عبدالرحمن الراجحي

63,277,420

10.5462

63,274,730

10.5458

()2,690

0.0042

(*) الزوجة واألبناء أقل من  18سنة.

رصيد أسهم كبار التنفيذيين وزوجاتهم واوالدهم القصر:
رصيد أسهم كبار التنفيذيين وزوجاتهم واوالدهم القصر بداية ونهاية العام المالي 2018م:
م
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اسم من تعود له المصلحة

عدد األسهم
بداية العام
2018م

نسبة الملكية

عدد األسهم
نهاية العام
2018

نسبة الملكية

صافي
التغيير

نسبة التغيير
%

1

األستاذ /عبدالعزيز بن محمد العنيزان

64,766

0.0108

223,034

0.0372

158,268

244.37

2

األستاذ /مصدق اعجاز

4,806

0.0008

28,930

0.0048

24,124

501.96

3

األستاذ /هشام بن علي العقل

38

0.00001

3,554

0.00060

3,516

9252

4

األستاذ /سعد عثمان المزروع

4,139

0.00006

8,439

0.00141

4,300

104
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المكافآت والتعويضات
تٌ حــدد المكافــآت والتعويضــات وعمليــة االفصــاح عنهــا بنــاء علــى مــا جــاء بنظــام الشــركات ولوائحــه ووفــق مــا تقضــي بــه "الضوابــط واالجــراءات
التنظيميــة الصــادرة تنفيـ ً
ـذا لنظــام الشــركات الخاصــة بشــركات المســاهمة المدرجــة وتحديثاتهــا ،والئحــة حوكمــة الشــركات وتحديثاتهــا" بوجــوب
االفصــاح عــن سياســات المكافــآت وآليــات تحديدهــا ،وكــذا وفــق مــا تقــرره قواعــد ومبــادئ ولوائــح مؤسســة النقــد وهيئــة الســوق الماليــة ،والمعايير
الدوليــة المعتمــدة ذات الصلــة ،وسياســات البنــك ووثائقــه ذات الصلــة ،وفيمــا يلــي عــرض آلليــة تحديــد المكافــآت والبــدالت ألعضــاء المجلــس
ولجانــه ،وتفاصيــل مــا تقاضــاه أعضــاء المجلــس ولجانــه وكبــار التنفيذييــن:
سياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة ولجانه وكبار التنفيذيين:

أ -سياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة ولجانه:

تخضــع مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة ولجانــه لألحــكام ذات الصلــة بنظــام الشــركات ولوائحــه كالضوابــط واإلجــراءات التنظيميــة الصــادرة تنفيـ ً
ـذا
لنظــام الشــركات الخاصــة بشــركات المســاهمة المدرجــة ،والئحــة حوكمــة الشــركات المحدثــة وتحديثاتهــا ،وتعاميــم ومبــادئ مؤسســة النقــد العربــي
الســعودي ذات الصلــة ،والنظــام األســاس للبنــك وتحــدد معاييرهــا وأحكامهــا السياســة المتعلقــة بمكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة ولجانــه وكبــار
التنفيذييــن .وفيمــا بيــان ألهــم هــذه األحــكام وعــرض ألهــم بنــود آليــات تحديــد مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة ولجانــه:

 1األحكام العامة للمكافآت:1-1يجــب أال يزيــد مــا يصــرف ألعضــاء المجلــس عــن ( )5%خمســة بالمائــة مــن األربــاح الصافيــة ،وفــي جميــع األحــوال ،يجــب اال يتجــاوز
مجمــوع مــا يحصــل عليــه عضــو مجلــس اإلدارة مــن مكافــآت ومزايــا ماليــة أو عينيــة مبلــغ ( )500خمســمائة ألــف ريــال سـ ً
ـنويا متضمنــة
بــدل الحضــور الــذي يجــب اال يزيــد عــن ( )5000خمســة االف ريــال لالجتمــاع الواحــد ،وبمــا يتوافــق مــع الضوابــط المقــررة فــي نظــام
الشــركات والضوابــط واإلجــراءات التنظيميــة لنظــام الشــركات ،والئحــة حوكمــة الشــركات ،ومبــادئ وتعليمــات (تعاميــم) مؤسســة
النقــد العربــي الســعودي ،وسياســات البنــك ذات الصلــة.
1-2يجــوز لعضــو مجلــس اإلدارة الحصــول علــى مكافــأة مقابــل عضويتــه فــي لجنــة المراجعــة المشــكلة مــن قبــل الجمعيــة العامــة ،أو
مقابــل أي أعمــال أو مناصــب تنفيذيــة أو فنيــة أو إداريــة أو استشــارية بموجــب ترخيــص مهنــي  -إضافيــة يكلــف بهــا فــي البنــك،
وذلــك باإلضافــة الــى المكافــأة التــي  -يمكــن أن يحصــل عليهــا بصفتــه عضـ ً
ـوا فــي مجلــس اإلدارة وفــي اللجــان المشــكلة مــن قبــل
ً
وفقــا لنظــام الشــركات ونظــام الشــركة األســاس ،وهــذه السياســة.
مجلــس اإلدارة،
1-3فــي حــال غيــاب أي عضــو مــن أعضــاء اللجــان عــن حضــور اجتماعــات يتــم خصــم مبلــغ مــن مكافأتــه الســنوية يتناســب مــع نســبة
غيابــه ،وذلــك بقســمة إجمالــي مبلــغ المكافــأة علــى عــدد االجتماعــات اإلجماليــة التــي عقدتهــا اللجنــة خــال الســنة ،وخصــم المكافــأة
المســتحقة للعضــو عــن االجتمــاع أو االجتماعــات التــي لــم يحضرهــا.
1-4ال يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة التصويت على بند مكافآت أعضاء مجلس االدارة في الجمعية العامة.
1-5إذا قــررت الجمعيــة العامــة إنهــاء عضويــة مــن تغيــب مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة بســبب عــدم حضــوره ثالثــة اجتماعــات متتاليــة للمجلس
دون عــذر مشــروع ،فــا يســتحق هــذا العضــو أي مكافــآت عــن الفتــرة التــي تلــي آخــر اجتمــاع حضــره ،ويجــب عليــه إعــادة جميــع المكافــآت
التــي صرفــت لــه عــن تلــك الفتــرة.
	1-6يجــوز أن تكــون مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة متفاوتــة المقــدار بحيــث تعكــس مــدى خبــرة العضــو واختصاصاتــه والمهــام المنوطــة
بــه واســتقالله وعــدد الجلســات التــي يحضرهــا وغيرهــا مــن االعتبــارات.
 2آليات تحديد مكافآت أعضاء المجلس ولجانه:2-1مــع مراعــاة مــا جــاء بالقواعــد العامــة أعــاه ،و بمــا يتفــق مــع مــا جــاء بنظام الشــركات ولوائحــه كالضوابط واإلجــراءات التنظيميــة الصادرة
تنفيـ ً
ـذا لنظــام الشــركات الخاصــة بشــركات المســاهمة المدرجــة ،والئحــة حوكمــة الشــركات المحدثــة ،وتعاميــم ومبــادئ مؤسســة النقــد
العربــي الســعودي ذات الصلــة ،وخاصــة مــا يتعلــق منهــا بالحــد األدنــى "والحــد األقصــى الــذي ال يجــب أن يزيــد عــن خمســمائة ألــف
ريــال ســعودي ( 500ألــف ريــال)" ،تحــدد آليــات تحديــد المكافــآت للمخاطبيــن بهــذه السياســة مــن أعضــاء المجلــس ولجانــه ،وفــق مــا
يصــدر مــن مجلــس اإلدارة مــن سياســات وقــرارات ،ومــع مراعــاة مــا للجنــة المراجعــة مــن أحــكام خاصــة وفقـ ًـا لنظــام الشــركات ولوائحــه،
والضوابــط واللوائــح المنظمــة ذات الصلــة خاصــة.
2-2يصــرف لــكل عضــو مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة  -باإلضافــة إلــى المكافــأة المقطوعــة ومبلــغ بــدل الحضــور وفــق الضوابــط المحــددة
أعــاه  -قيمــة النفقــات الفعليــة التــي يتحملهــا العضــو لحضــور اجتماعــات مجلــس االدارة ولجانــه بمــا فــي ذلــك نفقــات اإلقامــة
ونفقــات الســفر بالطائــرات علــى الدرجــة األولــى.
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2-3يصــرف لــكل عضــو مــن أعضــاء لجــان المجلــس (الخارجييــن) مــن غيــر أعضــاء مجلــس االدارة  -باإلضافــة إلــى المكافــأة المقطوعــة ومبلغ
بــدل الحضــور وفــق الضوابــط المحــددة أعــاه  -قيمــة النفقــات الفعليــة التــي يتحملهــا العضــو لحضــور اجتماعــات اللجنــة بمــا فــي ذلــك
نفقــات اإلقامــة ونفقــات الســفر بالطائــرات علــى درجــة رجــال األعمــال.

ب -سياسة مكافآت أعضاء اإلدارة التنفيذية وآليات تحديدها:

مــع مراعــاة مــا ينطبــق عليهــا مــن القواعــد والمعاييــر العامــة أعــاه ،ووفــق مــا جــاء باألنظمــة واللوائــح ذات الصلــة والئحــة حوكمــة الشــركات المحدثــة،
وتعاميــم ومبــادئ مؤسســة النقــد العربــي الســعودي ،تحــدد آليــات تحديــد مكافــآت الموظفيــن بشــكل عــام ولكبــار التنفيذييــن بشــكل خــاص وفــق
مــا يصــدر مــن مجلــس اإلدارة مــن سياســات وقــرارات ،يراعــى فيهــا الضوابــط والمعاييــر ذات الصلــة خاصــة الــواردة بالئحــة الترشــيح والمكافــآت
المعتمــدة مــن الجمعيــة العامــة والقواعــد الخاصــة بالمكافــآت الصــادرة عــن مؤسســة النقــد العربــي الســعودي ،مثــل:
 .1أن تنسجم مع استراتيجية البنك وأهدافه.
 .2أن تحدد معايير لمنح المكافآت وآلية االفصاح عنها ،والتحقق من تنفيذها.
 .3أن تركز على ربط معايير منح المكافآت باألداء.
ـاء عــل مســتوى الوظيفــة ،والمهــام والمســئوليات المنوطــة بشــاغلها ،والمؤهــات العلميــة ،والخبــرات
.4أن يتــم تحديــد المكافــآت بنـ ً
العمليــة ،والمهــارات ،ومســتوى األداء.
 .5أن تتالئم المكافآت مع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لدى البنك.
.6أن يحــدد وعــاء المكافــآت والحوافــز المرتبطــة بــاألداء علــى أســاس معــدل الربــح المرتبــط بدرجــة المخاطــر ،ووفــق الضوابــط والمعاييــر
وقواعــد مبــادئ مؤسســة النقــد العربــي الســعودي المتعلقــة بالمكافــآت والحوافــز ومبــادئ ومعاييــر المجلــس المعنــي باالســتقرار
المالــي .FSB
تــم تحديــث سياســة مكافــآت أعضــاء مجلــس االدارة ولجانــه وكبــار التنفيذييــن وتــم اقرارهــا مــن الجمعيــة العامــة العاديــة التاســعة المنعقــدة بتاريــخ
2018/01/09م.
وفقـ ًـا لتعميــم مؤسســة النقــد العربــي الســعودي رقــم 391000083183وتاريــخ 1439/7/28هـــ ال ينطبق تعميم المؤسســة رقــم 381000063670
وتاريــخ 1438/6/14هـــ المعنــي بتحديــد حــد أقصــى لمكافــآت أعضــاء مجلــس االدارة واللجــان (بخمســمائة ألــف ريــال ســنويا )...علــى المكافــأت
الخاصــة برئيــس مجلــس إدارة البنــك المشــار إليهــا فــي المــادة  81مــن نظــام الشــركات.
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بنك البالد

المكافآت الثابتة

مبلغ معين

بدل حضور جلسات المجلس

مجموع بدل حضور جلسات اللجان

مزايا عينية

مكافآت االعمال الفنية واالدارية واالستشارية

مكافاة رئيس المجلس او العضو
المنتدب او امين السر ان كان احد االعضاء

المجموع

نسبة االرباح

مكافآت دورية (*)

خطط تحفيزية قصيرة االجل

االسهم الممنوحة

خطط تحفيزية طويلة االجل

المجموع

مكافاة نهاية الخدمة

المجموع الكلي (***)

مبلغ معين

اوال :االعضاء المستقلين
ً

المكافآت المتغيرة

 .1سعود بن محمد الفايز

320,000

30,000

25,000

-

-

-

375,000

0.034%

110,000

-

-

-

110,000

-

485,000

-

 .2عبدالرحمن بن محمد رمزي عداس

320,000

30,000

40,000

-

-

-

390,000

0.035%

110,000

-

-

-

110,000

-

500,000

29,860

.3أحمد بن عبدالرحمن الحصان

320,000

30,000

21,000

-

-

-

371,000

0.033%

300,000
(**)

-

-

-

300,000

-

671,000

-

.4عمر بن صالح بابكر

320,000

30,000

15,000

-

-

-

365,000

0.033%

45,000

-

-

-

45,000

-

410,000

-

المجموع

1,280,000

120,000

101,000

-

-

-

1,501,000

0.0135%

565,000

-

-

-

565,000

-

2,066,000

29,860

ً
ثانيا :االعضاء غير التنفيذيين
.1عبدالرحمن بن إبراهيم الحميد

320,000

30,000

60,000

-

-

-

410,000

0.037%

101,539

-

-

-

101,538.46

-

500,000

-

 .2ناصر بن محمد السبيعي

320,000

30,000

65,000

-

-

-

415,000

0.037%

60,000

-

-

-

60,000

-

475,000

-

.3فهد بن عبدالله بن دخيل

320,000

30,000

60,000

-

-

-

410,000

0.037%

55,385

-

-

-

55,384.62

-

465,384.62

-

.4خالد بن عبدالعزيز المقيرن

320,000

30,000

80,000

-

-

-

430,000

0.039%

55,385

-

-

-

55,384.62

-

485,384.62

-

.5خالد بن سليمان الجاسر

320,000

30,000

0

-

-

-

350,000

0.031%

0

-

-

-

0

-

350,000

-

.6فهد بن عبدالله القاسم

320,000

30,000

20,000

-

-

-

370,000

0.033%

48,000

-

-

-

48,000

-

418,000

-

.7خالد بن عبدالرحمن الراجحي

320,000

30,000

65,000

-

-

-

415,000

0.037%

60,000

-

-

-

60,000

-

475,000

-

المجموع

2,240,000

210,000

350,000

-

-

-

2,800,000

0.025%

380,308

-

-

-

380,308

-

3,168,770

-

ً
ثالثا :االعضاء التنفيذيين
ال يوجد اعضاء تنفيذيين
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( )2مكافآت أعضاء لجان مجلس اإلدارة (األعضاء من خارج المجلس):
المكافآت الثابتة
(عدا بدل حضور الجلسات)

اعضاء اللجان

بدل حضور جلسات

المجموع

أعضاء اللجنة التنفيذية من خارج المجلس:
 -1عبدالعزيز بن محمد العنيزان (*)

101,538.46

60,000

161,538.46

المجموع

101,538.46

60,000

161,538.46

أعضاء لجنة المراجعة من خارج المجلس:
 -1أحمد بن عبدالله المغامس

120,000

21,000

141,000

 -2سليمان بن ناصر الهتالن

120,000

21,000

141,000

المجموع

240,000

42,000

282,000

أعضاء لجنة الترشيح والمكافآت من خارج المجلس:
 -1خالد بن صالح الهذال

110,000

20,000

130,000

 -2بشار بن زكريا المشعل

110,000

20,000

130,000

المجموع

220,000

40,000

260,000

أعضاء لجنة المخاطر من خارج المجلس:
 -1محمد بن سليمان الحجيالن

110,000

25,000

135,000

المجموع

110,000

25,000

135,000

اعضاء لجنة االلتزام والحوكمة من خارج المجلس:
 -1أديب بن محمد أبا نمي

110,000

20,000

130,000

 -2عبدالفتاح إبراهيم الطويل

110,000

20,000

130,000

المجموع

220,000

40,000

260,000

(*) فــي حــال غيــاب أي عضــو مــن أعضــاء اللجــان مــن خــارج المجلــس عــن حضــور اجتماعــات اللجنــة المعنيــة يتــم خصــم مبلــغ مــن مكافأتــه
الســنوية يتناســب مــع نســبة غيابــه.

( )3تفاصيل المكافآت والرواتب والبدالت والتعويضات األخرى المدفوعة لكبار التنفيذيين:
البيان
بآالف الرياالت السعودية
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سبعة من كبار التنفيذيين بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي

الرواتب والتعويضات

12,304

البدالت والمكافآت الدورية والسنوية
اإلجمالي

12,652
24,957

بنك البالد

لجان المجلس:
تمــارس لجــان مجلــس اإلدارة مهامهــا ومســئولياتها بنــاء علــى سياســات ولوائــح ووثائــق الحوكمــة ذات الصلــة المعتمــدة مــن قبــل مجلــس اإلدارة
أو الجمعيــة العامــة حســب األحــوال -والتــي تحــدد صالحيتهــا وإجــراءات عملهــا ،وقــد تــم تشــكيل هــذه اللجــان لفتــرة ثــاث ســنوات مــع تشــكيلمجلــس اإلدارة اعتبـ ً
ـارا مــن تاريــخ 2016/04/17م وحتــى تاريــخ 2019/04/16م.
قــام مجلــس اإلدارة بتكويــن عــدد خمــس لجــان منبثقــه مــن المجلــس ،تــم تشــكيل عضويتهــا مــن أعضــاء المجلــس واعضــاء مســتقلين وغيــر
تنفيذييــن مــن خــارج البنــك مــن ذوي الخبــرات والتخصصــات وعضــو تنفيــذي ،علمـ ًـا بــأن لجنــة المراجعــة يتــم تشــكيلها واعتمــاد الئحتهــا مــن قبــل
الجمعيــة العامــة وفــق الضوابــط واألحــام المقــررة لذلــك ،وفيمــا يلــى موجــز عــن حوكمــة اللجــان:
اللجنة التنفيذية:
تتمثــل مســئوليات اللجنــة التنفيذيــة بضمــان فعاليــة عمليــة اتخــاذ القــرار علــى أعلــى المســتويات لتحقيــق أهــداف البنــك بــكل مرونــة ووفــق الجــدول
الزمنــي المقــرر لهــا ومســاعدة مجلــس اإلدارة فــي تنفيــذ مســئولياته وتفعيــل دوره فــي تعزيــز ومتابعــة وتنفيــذ اســتراتيجية البنــك بمــا يدعــم
فعاليــة األداء ومراجعــة ومراقبــة أعمــال البنــك بصفــة منتظمــة وعمــل التوصيــات الالزمــة ،كمــا أن اللجنــة مســئولة عــن بحــث القضايــا التــي فــي
حاجــة إلــى مراجعــة متعمقــة ودراســة مفصلــة قبــل عرضهــا علــى المجلــس للبــت فيهــا وإصــدار قــرار نهائــي بشــأنها ،باإلضافــة إلــى أي مهــام
أخــرى تــوكل إليهــا أو تكلــف بهــا مــن قبــل مجلــس اإلدارة.

ً
اجتماعا خالل العام 2018م ،وتتكون اللجنة من ستة أعضاء خمسة منهم غير تنفيذيين وواحد تنفيذي وهم:
اجتمعت اللجنة ()13
رقم االجتماع وتاريخ انعقاده
(2018/01/01 )138م

(2018/02/06 )139م

(2018/02/18 )140م

(2018/03/11 )141م

(2018/04/11 )142م

(2018/05/29 )143م

(2018/06/25 )144م

األستاذ /ناصر بن محمد السبيعي

عضو
غير تنفيذي

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

األستاذ  /فهـد بـن عـبـدالله بـن
دخـيـل

عضو
غير تنفيذي

P

P

P

P

P

P

Í

P

P

P

P

P

P

األستاذ /خالد بن عبدالعزيز المقيرن

عضو
غير تنفيذي

Í

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

األستاذ /خالد بن عبدالرحمن
الراجحي

عضو
غير تنفيذي

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

عضو
تنفيذي

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

Í

األستاذ /عبدالعزيز بن محمد العنيزان

(2018/07/22 )145م

(2018/09/16 )147م

(2018/10/17 )148م

(2018/11/25 )149م

(2018/12/04 )150م

الحميد
الدكتور /عبد الرحمن بن إبراهيم
َ

رئيس اللجنة
غير تنفيذي

P

P

P

P

P

P

P

P

Í

P

P

P

P

االسم

(2018/08/05 )146م

طبيعة العضوية

حضر

اعتذر

P
Í
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لجنة الترشيح والمكافآت:
تتمثــل مســئولية اللجنــة فــي المراجعــة الســنوية لالحتياجــات المطلوبــة مــن المهــارات المناســبة لعضويــة مجلــس اإلدارة واللجــان التابعــة لــه
والهيئــة الشــرعية بمــا يتناســب مــع طبيعتهــا والئحتهــا ،وكــذا مراجعــة هيــكل وتشــكيل مجلــس اإلدارة ولجانــه مــن حيــن آلخــر ورفــع التوصيــات بشــأن
نقــاط القــوة والضعــف باألعضــاء وتقديــم االقتراحــات للتغلــب عليهــا والرفــع لمجلــس اإلدارة بتوصياتهــا بهــذا الخصــوص وبخصــوص المرشــحين
لعضويــة المجلــس ولجانــه والمؤهــات والخبــرات المناســبة للعضويــة ،والتحقــق مــن انعقــاد االجتماعــات العاديــة لمجلــس اإلدارة واللجــان التابعــة
لــه بصــورة منتظمــة والتأكــد بشــكل ســنوي مــن اســتقاللية األعضــاء المســتقلين بالمجلــس والتأكــد مــن عــدم وجــود مصالــح متعارضــة وكمــا تتولــى
اللجنــة مســئولية دراســة وضــع وتطويــر وتحديــث واقتــراح السياســات المتعلقــة بمكافــآت وحوافــز أعضــاء المجلــس ولجانــه واإلدارة التنفيذيــة وكــذا
سياســة وآليــة اإلحــال ألعضــاء مجلــس اإلدارة ولجانــه واإلدارة التنفيذيــة ومتابعــة األمــور المتعلقــة بهيــكل الوظائــف والمــوارد البشــرية ورفــع
التوصيــات لمجلــس اإلدارة بهــذه األمــور.
اجتمعــت اللجنــة ( )4اجتماعــات خــال العــام 2018م ،وتتكــون الــدورة الحاليــة للجنــة مــن ( )5اعضــاء ،ثالثــة أعضــاء مــن مجلــس اإلدارة وعضويــن مــن
خــارج المجلــس والبنــك ،وهــم:
رقم االجتماع وتاريخ انعقاده
()49
االسم

طبيعة العضوية

()51

()50

2018/03/04م 2018/05/23م 2018/09/10م 2018/12/12م

األستاذ /عبدالرحمن بن محمد رمزي عداس

رئيس اللجنة
مستقل

P

P

P

P

األستاذ /خالد بن عبدالعزيز المقيرن

عضو
غير تنفيذي

P

P

P

P

المهندس /عمر بن صالح بابكر

عضو
مستقل

P

Í

P

P

األستاذ /خالد بن صالح الهذال

عضو
غير تنفيذي من خارج المجلس

P

P

P

P

عضو
مستقل من خارج المجلس

P

P

P

P

األستاذ /بشار بن زكريا المشعل

حضر

اعتذر

60

()52

P
Í

بنك البالد

لجنة المخاطر:
يتمثــل الغــرض الرئيــس لجنــة المخاطــر مــن اللجــان المنبثقــة عــن مجلــس االدارة فــي تقديــم النصــح واالستشــارة للمجلــس بشــأن الخطــط
واالســتراتيجيات الكليــة الحاليــة والمســتقبلية المتعلقــة بقابليــة البنــك وقدرتــه علــى تحمــل المخاطــر ،واإلشــراف علــى تنفيــذ اإلدارة التنفيذيــة
للبنــك لهــذه الخطــط واالســتراتيجيات بصفــة عامــة كمــا تعمــل علــى مســاعدة مجلــس اإلدارة فــي اإلشــراف علــى كافــة األنشــطة والقــرارات
المتعلقــة بمجموعــة إدارة المخاطــر فــي البنــك المتمثلــة فــي مخاطــر الســوق واالئتمــان ومخاطــر االســتثمار والماليــة والتشــغيل ومخاطــر الســيولة
والســمعة واســتمرارية االعمــال ومخاطــر االنظمــة التقنيــة ،هــذا باإلضافــة إلــى أي مهــام أو مســؤوليات قــد تســند لهــا مــن مجلــس اإلدارة وبمــا
ال يتعــارض مــع مهــام ومســؤوليات لجــان المجلــس األخــرى.
كمــا تشــمل مســئوليات اللجنــة اإلشــراف علــى مســتوى المخاطــر فــي البنــك لضمــان العمــل ضمــن حــدود المخاطــر المعتمــدة والتأكــد مــن أن
البنــك لديــه السياســات واإلجــراءات الكافيــة والمعتمــدة مــن جهــات الصالحيــة ،ومراجعــة السياســات الداخليــة للبنــك المتعلقــة بالمخاطــر وعرضهــا
علــى مجلــس االدارة العتمادهــا واعتمــاد توزيــع مقــدار مخاطــر االئتمــان المقبولــة والوفــاء بالمســؤوليات االئتمانيــة وكافــة المخاطــر المعتمــدة مــن
مجلــس اإلدارة والمراجعــة والتقييــم الــدوري لحــدود المخاطــر ومخاطــر المنتجــات الجديــدة والتأكــد مــن االلتــزام بتعليمــات الجهــات التنظيميــة وتطبيــق
أنظمــة رقابيــة مناســبة.
اجتمعــت اللجنــة ( )5اجتماعــات خــال العــام 2018م ،حيــث تتكــون اللجنــة مــن ( )3أعضــاء ،عضويــن مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة ،وعضــو مســتقل مــن
خــارج البنــك وهــم:

رقم االجتماع وتاريخ انعقاده
االسم

طبيعة
العضوية

()18/05
()18/04
()18/03
()18/02
()18/01
2018/02/28م 2018/05/14م 2018/09/04م 2018/10/14م 2018/12/03م

األستاذ /سعود بن محمد الفايز

رئيس اللجنة
مستقل

P

P

P

P

P

األستاذ /فهد بن عبدالله القاسم

عضو
غير تنفيذي

P

Í

P

P

P

عضو
مستقل

P

P

P

P

P

األستاذ /محمد بن سليمان الحجيالن

حضر

اعتذر

P
Í

61

تقرير مجلس اإلدارة

لجنة االلتزام والحكومة:
تتمثــل مســئولية اللجنــة فــي األشــراف والحفــاظ علــى تدعيــم وتطبيــق أعلــى معاييــر الحوكمــة وذلــك مــن خــال قيامهــا نيابــة عــن مجلــس اإلدارة
بالتأكــد مــن اتبــاع ممارســات الحوكمــة الســليمة فــي جميــع أنشــطة البنــك.
كمــا تعمــل اللجنــة علــى التأكــد مــن ضمــان التــزام البنــك بكافــة االنظمــة واللوائــح والمعاييــر والقواعــد المحليــة واالقليميــة والدوليــة المعتمــدة ذات
الصلــة بأنشــطته ،وإجــراء مراجعــة دائمــة إلطــار الحوكمــة العــام واآلليــات ذات الصلــة ،كمــا تتولــى اللجنــة مســئولية مراجعــة لوائــح اللجــان التابعــة
لمجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة ورفــع التوصيــات إلــى مجلــس اإلدارة بخصوصهــا ومراقبــة وضمــان امتــاك البنــك آليــات كافيــة للتعــرف علــى
حــاالت تعــارض المصالــح فــي كافــة المعامــات واالنشــطة التشــغيلية .كمــا تعتمــد اللجنــة خطة/برنامــج قطــاع االلتــزام الســنوي ،وتتولــى مهمــة
مراجعــة تقريــر االلتــزام الســنوي المقــدم إلــى الجهــات الرقابيــة ،ومتابعــة كفايــة وفاعليــة واســتقاللية قطــاع االلتــزام ومكافحــة غســل األمــوال فيمــا
يتعلــق بتنفيــذ سياســة ودليــل االلتــزام .ومراجعــة تقاريــر االلتــزام ،وتقاريــر مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل االرهــاب الدوريــة والســنوية وضمــان
التصحيــح الفعــال أليــة فجــوات أو مخالفــات يتــم رصدهــا أو تحديدهــا.
عقــدت اللجنــة أربعــة ( )4اجتماعــات خــال عــام 2018م ،وتتكــون الــدورة الحاليــة للجنــة االلتــزام والحوكمــة مــن ( )3أعضــاء ،عضــو واحــد مــن اعضــاء
مجلــس اإلدارة وعضويــن مســتقلين خارجييــن مــن ذوي الخبــرة واالختصــاص:
رقم االجتماع وتاريخ انعقاده
()18/11
االسم
األستاذ/عبدالرحمن بن محمد رمزي عداس

طبيعة العضوية

()18/12

()18/13

2018/03/04م 2018/05/23م 2018/09/10م 2018/12/12م

رئيس اللجنة
مستقل

P

P

P

P

األستاذ  /أديب بن محمد أبانمي

عضو
مستقل

P

P

P

P

األستاذ  /عبدالفتاح بن ابراهيم الطويل

عضو
مستقل

P

P

P

P

حضر

اعتذر

62

()18/14

P
Í

بنك البالد

لجنة المراجعة:
تتمثــل مســؤولية لجنــة المراجعــة فــي اإلشــراف علــى قطــاع المراجعــة الداخليــة ويشــمل ذلــك التحقــق مــن اســتقاللية وفعاليــة القطــاع والتحقــق
مــن توافــر المــوارد البشــرية ودراســة التقاريــر الصــادرة مــن قطــاع المراجعــة ومتابعــة اإلجــراءات التصحيحيــة واعتمــاد خطــة المراجعــة الداخليــة ،كمــا
تقــوم اللجنــة بترشــيح المراجعيــن الخارجييــن للبنــك وتحديــد أتعابهــم واإلشــراف علــى نشــاطاتهم ومراجعــة خطــة عملهــم وتقييــم أدائهــم والتحقــق
مــن اســتقاللهم ومناقشــة مالحظاتهــم ،ودراســة القوائــم الماليــة المرحليــة والســنوية والتوصيــة باعتمادهــا مــن مجلــس اإلدارة ،كمــا تقــوم اللجنــة
المقتــرح أن يجريهــا البنــك مــع األطــراف ذوي العالقــة ،باإلضافــة إلــى األعمــال الرقابيــة األخــرى التــي تدخــل فــي
بمراجعــة العقــود والتعامــات ُ
المعتمــدة مــن الجمعيــة العامــة.
نطــاق عمــل اللجنــة وفــق الئحتهــا ُ
المعتمــدة للعــام المالــي
عقــدت اللجنــة ( )7اجتماعــات خــال عــام 2018م ،لتغطيــة جميــع المهــام والمســئوليات الموكلــة إليهــا حســب الخطــة ُ
2018م ،وتتكــون الــدورة الحاليــة للجنــة المراجعــة مــن ثالثــة أعضــاء ،رئيــس اللجنــة وهــو أحــد أعضــاء مجلــس إدارة البنــك وعضويــن مــن خــارج المجلــس
مــن ذوي االختصــاص وهــم:
عدد االجتماعات ( )7اجتماعات
االجتماع
األول
 01فبراير
2018م

االجتماع
الثاني
 20مارس
2018م

االجتماع
الثالث
 17أبريل
2018م

االجتماع
الرابع
 31مايو
2018م

االجتماع
الخامس
 23يوليو
2018م

االجتماع
السادس
 17أكتوبر
2018م

االجتماع
السابع
 16ديسمبر
2018م

األستاذ /أحمد بن عبدالرحمن الحصان

رئيس
اللجنة
مستقل

P

P

P

P

P

P

P

الدكتور  /أحمد بن عبدالله المغامس

عضو
مستقل

P

P

P

P

P

P

P

األستاذ /سليمان بن ناصر الهتالن

عضو
مستقل

P

P

P

P

P

P

P

االسم

طبيعة
العضوية

حضر

اعتذر

P
Í
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العقوبات المفروضة على البنك وشركاته التابعة من قبل الجهات اإلشرافية:
خالل العام 2018م ،تم فرض غرامات مالية على البنك والشركات التابعة له ناتجة عن األعمال التشغيلية وقد تمت معالجتها.
فيما يلي بيان بالغرامات التي فرضت على البنك من الجهات اإلشرافية:
عام  2017م
موضوع المخالفة

عدد القرارات
الجزائية

عام  2018م

إجمالي مبلغ
الغرامات المالية
بالريال السعودي

إجمالي مبلغ
الغرامات المالية
بالريال السعودي

عدد القرارات
الجزائية

مخالفات تعليمات المؤسسة اإلشرافية

7

1,246,000

10

135,000

مخالفات تعليمات المؤسسة الخاصة بحماية العمالء
مخالفات تعليمات المؤسسة الخاصة ببذل العناية الواجبة
مخالفات تعليمات المؤسسة الخاصة ببذل بمستوى أداء أجهزة
الصرف اآللي و أجهزة نقاط البيع
مخالفات تعليمات المؤسسة الخاصة ببذل العناية الواجبة في
مكافحة غسل االموال و تمويل االرهاب
االجمالي

1
4

80,000
535,000

2
1

15,000
47,000

2

550,000

-

-

14

2,411,000

13

197,000

(*) يوجــد إختــاف فــي مخالفــات  2017نظــرا الختــاف تاريــخ االســتحقاق إذ هنــاك مخالفــات لــم يتــم تســجيلها فــي عــام  2017م ومخالفــات رصــدت
فــي عــام  2016م وتــم تســجيلها فــي عــام  2017م فمجمــوع مخالفــات  2017م " "18مخالفــة بإجمالــي مبالــغ " "2,279,104ريــال ســعودي وعليــه
يصبــح الفــرق بيــن إجمالــي المبلــغ المعلــن والمبلــغ الفعلــي " "131,896ريــال ســعودي مــع التنويــه انــه تمــت معالجتهــا حســابيا.
عام  2018م

الجهات اإلشرافية

عدد الغرامات

مجموع مبلغ الغرامات
بالريال السعودي
621,420

وزارة الشئون البلدية و القروية والهيئة العامة للطيران المدني

92

هيئة سوق المال

3

120,000

هيئة الزكاة والدخل

2

6,884

شركة سداد

5

135,845

االجمالي

102

884,149

عدد ( )2مخالفة من قبل هيئة الزكاة والدخل على شركة البالد العقارية بإجمالي مبالغ ( 6,884ريال سعودي)
عدد ( )5مخالفات من قبل شركة سداد على بنك البالد بإجمالي مبالغ ( 135,845ريال سعودي)
عدد ( )3مخالفات من قبل هيئة سوق المال على البالد المالية بإجمالي مبالغ ( 120,000ريال سعودي)

64

آليات ووسائل تقييم أداء مجلس اإلدارة ولجانه واعضاء كل منهم:
يعتمــد مجلــس االدارة فــي تقييــم أدائــه وأداء لجانــه وأعضائهمــا ،علــى آليــة تتضمــن قيــام لجنــة الترشــيح والمكافــآت التابعــة لمجلــس اإلدارة
بحكــم االختصــاص بعمــل تقييــم ســنوي لمجلــس اإلدارة ولجانــه التابعــة ،وذلــك مــن خــال نمــاذج تقييــم صممــت خصيصـ ًـا لهــذا الغــرض وهــي:
(نمــوذج تقييــم مجلــس االدارة  /نمــوذج التقييــم الذاتــي لعضــو مجلــس االدارة  /نمــوذج تقييــم اللجــان التابعــة للمجلــس  /نمــوذج تقييــم اعضــاء
اللجــان التابعــة للمجلــس) ،وتقــوم اللجنــة بدراســة ومناقشــة نتائــج التقييــم لمعرفــة جوانــب القــوه ليتــم تعزيزهــا وجوانــب الضعــف لمعالجتهــا لــدى
المجلــس أو لجانــه ،ومــن ثــم عــرض ملخــص بالنتائــج مــع توصيــات اللجنــة الالزمــة لمجلــس اإلدارة فــي أقــرب اجتمــاع يعقــده المجلــس ،وقبــل نهايــة
العــام 2018م تــم اســناد عمليــة التقييــم لمركــز متخصــص مــن خــارج البنــك للقيــام بعمليــة التقييــم وســيتم دراســة تكــرار التجربــة كل ثالثــة ســنوات
أو كلمــا اقتضــت الحاجــة.
كما تم عقد دورات تدريبية لمجلس اإلدارة واللجان المنبثقة.

بنك البالد

المعامالت مع األطراف ذوي العالقة:
يتعامــل البنــك خــال دورة أعمالــه العاديــة مــع أطــراف ذوي عالقــة وتخضــع تلــك المعامــات مــع هــذه األطــراف ذوي العالقــة للضوابــط المنصوص
عليهــا فــي نظــام مراقبــة البنــوك والتعليمــات الصــادرة عــن مؤسســة النقــد العربــي الســعودي ونظــام الشــركات ولوائحــه والئحــة حوكمــة الشــركات
وفيمــا يلــي طبيعــة وأرصــدة تلــك المعامــات للســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر ( 2018جميــع المبالــغ بــآالف الريــاالت الســعودية):

إن طبيعة وأرصدة تلك المعامالت للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م هي كما يلي:
أ -أعضاء مجلس اإلدارة و كبار التنفيذيين وكبار المساهمين والشركات المنتسبة لهم:
التفاصيل

2018
بآالف الرياالت السعودية
2,274,067
78,726
227,408

تمويل
تعهدات والتزامات محتملة
ودائع

ب -صناديق المجموعة االستثمارية:
يمثل هذا البند أرصدة قائمة مع الصناديق االستثمارية للمجموعة كما في  31ديسمبر :2018
التفاصيل

2018
بآالف الرياالت السعودية
8,758
221,307

ودائع العمالء
استثمارات  -وحدات

ج -اإليرادات والمصاريف:
فيمــا يلــي تحليــل باإليــرادات والمصاريــف المتعلقــة بالمعامــات مــع األطــراف ذات العالقــة والمدرجــة فــي قائمــة الدخــل الموحــدة للســنة المنتهيــة
فــي  31ديســمبر 2018م:
التفاصيل

2018
بآالف الرياالت السعودية
114,106
15,683

اإليرادات
المصاريف
د -فيما يلي بيان بإجمالي التعويض المدفوع لكبار موظفي اإلدارة خالل السنة:
التفاصيل
مزايا موظفين

2018
بآالف الرياالت السعودية
76,300

تتعامــل المجموعــة خــال دورة أعمالهــا العاديــة مــع أطــراف ذوي عالقــة وتخضــع تلــك المعامــات للضوابــط واألحــكام التــي تقررهــا األنظمــة
واللوائــح وتعليمــات الجهــات الرقابيــة ذات الصلــة ووفــق اآلليــات الــواردة فــي وثائــق الحوكمــة المعتمــدة بالبنــك.
مــن ناحيــة اخــرى يقصــد بكبــار المســاهمين أولئــك الذيــن يمتلكــون نســبة  5٪أو أكثــر من رأســمال البنــك ويقصد بكبــار التنفيذيين أولئك االشــخاص،
الذيــن لديهــم الصالحيــة والمســئولية للقيــام بأعمــال التخطيــط والتوجيــه واالشــراف على أنشــطة البنك بصورة مباشــرة أو غير مباشــرة.
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َ
طرفــا فيهــا وكانــت فيهــا مصلحــة ألحــد أعضــاء مجلــس اإلدارة أو لكبــار
فيمــا يلــي المعلومــات المتعلقــة باألعمــال والعقــود التــي كان البنــك
التنفيذييــن أو ألي شــخص ذي عالقــة بــأي منهــم والتــي تمــت خــال عــام  2018م (جميــع المبالــغ بــآالف الريــاالت الســعودية)
م

1

2
3

4

5

6
7

8

9

10
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طبيعة العقد

اسم الطرف ذو العالقة

مدة العقد

عقد ايجار موقع جهاز صراف آلي  -مدينة الرياض ،عائد ملكيته عضو مجلس اإلدارة ناصر بن محمد من 2015/07/03م
السبيعي
إلى 2025/07/02م
لشركة محمد بن ابراهيم السبيعي واوالده.
( باعتباره نائب رئيس مجلس إدارة
الشركة وشريك فيها )
عضو مجلس اإلدارة ناصر بن محمد من 2016/12/05م
عقد ايجار مركز انجاز فرع الخالدية الجنوبية – مدينة الدمام
السبيعي
إلى 2026/12/04م
( باعتباره نائب رئيس مجلس إدارة
عائد ملكيته لشركة محمد بن ابراهيم السبيعي واوالده.
الشركة وشريك فيها )
عضو مجلس اإلدارة ناصر بن محمد من 2016/04/06م
عقد ايجار مركز انجاز الصناعية الثانية  -مدينة الرياض ،عائد
السبيعي
إلى 2026/04/05م
ملكيته لشركة محمد بن ابراهيم السبيعي واوالده.
( باعتباره نائب رئيس مجلس إدارة
الشركة وشريك فيها )
من 2013/01/01م
عضو مجلس اإلدارة خالد بن
عقد ايجار المكتبين رقم ( ،)102( ،)101المؤجرة لشركة البالد
عبدالعزيز المقيرن
إلى 2019/12/31م
لالستثمار ،والواقع بطريق الملك فهد بمدينة الرياض
( باعتباره رئيس مجلس إدارة
(برج سمارت) ،عائدة ملكيتها لشركة خالد عبدالعزيز المقيرن
الشركة ومالك لها )
وأوالده القابضة.
من 2013/01/01م
عضو مجلس اإلدارة خالد بن
عقد ايجار المكتبين رقم ( ،)104( ،)103المؤجرة لشركة
عبدالعزيز المقيرن
إلى 2019/12/31م
البالد لالستثمار ،والواقع بطريق الملك فهد بمدينة الرياض
( باعتباره رئيس مجلس إدارة
(تجديد تلقائي
(برج سمارت) ،عائدة ملكيتها لشركة خالد عبدالعزيز المقيرن
الشركة ومالك لها )
للعقد)
وأوالده القابضة.
من 2016/08/08م
عضو مجلس اإلدارة خالد بن
عقد ايجار مركز انجاز – محافظة الخفجي ،عائد ملكيته للسيد/
عبدالرحمن الراجحي
إلى 2020/04/10م
عبدالرحمن بن صالح الراجحي.
( باعتباره ابن مالك العقار )
من 2017/11/21م
عضو مجلس اإلدارة خالد بن
عقد توريد أثاث برج البالد – شركة محالت المكتبة المحدودة.
عبدالعزيز المقيرن
إلى 2018/11/20م
( باعتباره رئيس مجلس إدارة
الشركة )
عضو مجلس اإلدارة فهد بن عبد من 2018/04/22م
عقد توريد قرطاسية بنك البالد – شركة مكتبة جرير للتسويق
الله القاسم
إلى 2021/04/08م
(باعتباره عضو مجلس إدارة الشركة)
عقد توريد أثاث لشركة البالد لالستثمار – شركة محالت
المكتبةالمحدودة
عقد ايجار مركز انجاز الرئيسي  -مدينة ينبع ،عائد ملكيته
للسيد /عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن صالح الراجحي.

11

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

12

عقد ايجار فرع البالد الرئيسي  -مدينة الدمام ،عائدة ملكيته
للسيد /عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن صالح الراجحي.

13

تقديم خدمات تقييم عقارات شركة القرن الواحد والعشرين و
شريكه للتقييم العقاري

عضو مجلس اإلدارة خالد بن
عبدالعزيز المقيرن
(باعتباره رئيس مجلس إدارة الشركة)
عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن صالح
الراجحي
( بصفته من كبار المساهمين )
عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن صالح
الراجحي
( بصفته من كبار المساهمين )
عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن صالح
الراجحي
( بصفته من كبار المساهمين )
فهد بن عبدالله القاسم
(بصفته شريك)

قيمة العقد السنوية
(ريال سعودي)

102,000

174,790

472,000

1,168,200

1,089,000

150,000
17,545,864

2,348,716.33
(العقد بالوحدة
استهالك2018م)

من 2017/12/19م
إلى 2018/02/28م

1,187,420

من 2015/08/09م
إلى 2025/08/08م

180,000

من 2015/06/01م
إلى 2025/05/31م

400,000

من 2015/09/15م
إلى 2025/09/14م

500,000

من 2018/08/26م
إلى 2019/08/27م

1,205,663

بنك البالد

وسائل التواصل مع المساهمين:
انطالقـ ًـا مــن حــرص البنــك علــى تعزيــز عالقتــه مــع المســاهمين وكافــة المســتثمرين والعمــاء ،وإيمانـ ًـا منــه بمبــدأ الشــفافية واالفصــاح عــن
المعلومــات بالنســبة لهــم يعمــل مجلــس إدارة البنــك بصفــة مســتمرة ضمــن مبــادئ الحوكمــة التــي تعمــل علــى ضمــان التعامــل العــادل لعمــوم
المســاهمين وتحديــد مســؤولية مجلــس اإلدارة تجــاه البنــك ومســاهميه ،ويتّ بــع البنــك فــي هــذا لوائــح و معاييــر وإرشــادات مؤسســة النقــد العربــي
الســعودي وهيئــة الســوق الماليــة وتوصيــات لجنــة بــازل وغيرهــا حــول حوكمــة الشــركات ،إذ يقــوم البنــك بتقديــم معلومــات شــاملة وافيــة عــن كافــة
ـا عــن موقــع
أنشــطته وأعمالــه ضمــن التقريــر الســنوي والقوائــم الماليــة الموجــزة المنشــورة فــي الصحــف المحليــة ،وعلــى موقــع تــداول ،فضـ ً
البنــك اإللكترونــي ( )www.bankalbilad.comالــذي يحتــوي باإلضافــة إلــى ذلــك علــى معلومــات وأخبــار إضافيــة عــن البنــك.
ومــن أهــم التطــورات التــي حدثــت فــي العــام 2018م اعــادة هيكلــة الدارة عالقــات المســاهمين ضمــن األمانــة العامــة للبنــك باعتمــاد مجلــس
االدارة لتصبــح وفــق أفضــل الممارســات تحــت مســمى إدارة عالقــات المســتثمرين وتــم تضميــن صفحــة عالقــات المســتثمرين جميــع المعلومــات
المهمــة والضروريــة التــي يحتــاج اليهــا المســاهمون وكافــة المســتثمرين واصحــاب المصالــح األخريــن ومــن ذلــك وضــع نســخة مــن  ( :النظــام
االســاس للبنــك  /دليــل المســاهم  /جميــع محاضــر اجتماعــات الجمعيــات العامــة العاديــة وغيــر العاديــة التــي عقدهــا البنــك منــذ التأســيس وحتــى
آخــر جمعيــة عقــدت) باإلضافــة الــى المعلومــات األخــرى مثــل زيــادات رأس المــال التــي تمــت وكذلــك اربــاح األســهم التــي تــم توزيعهــا علــى
المســاهمين) ،كذلــك يولــي البنــك أهميــة لالستفســارات الــواردة مــن قبــل مســاهميه والــرد عليهــا ،ويشــجع مســاهمي البنــك لحضــور اجتماعــات
ً
شــخصيا أو التصويــت (االلكتروني)عــن بعــد ،التــي تناقــش أعمــال البنــك ،وســيتم بشــكل مســتمر
الجمعيــة العامــة الســنوية ســواء بالحضــور
العمــل علــى تطويــر موقــع البنــك لتقديــم مــا هــو أفضــل فــي هــذا الصــدد.
ً
علما بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال البنك واداءه:
اإلجراءات التي اتخذها مجلس اإلدارة إلحاطة أعضائه
يعمــل البنــك بشــكل مســتمر علــى حمايــة حقــوق أصحــاب المصالــح وخاصــة المســاهمين وهــو مــا تــم تضمينــه ســواء فــي النظــام األســاس للبنــك
أو فــي السياســات واألدلــة واالجــراءات ذات الصلــة ،ومــن أهــم الحقــوق ذات الصلــة حــق حضــور اجتماعــات الجمعيــات العامــة العاديــة وغيــر العاديــة،
ومناقشــة موضوعاتهــا وتوجيــه األســئلة للمجلــس ومراجعــي الحســابات واإلدارة التنفيذيــة ،ومــا يتضمــن تقديــم المقترحــات والملحوظــات حيــال
الشــركة وأدائهــا ،وفــق اآلليــات المحــددة لذلــك والتــي يتــم اطــاع أعضــاء مجلــس اإلدارة عليهــا ســواء مــا تــم منهــا خــال اجتماعــات الجمعيــات
العامــة مــن خــال اطالعهــم علــى محضــر اجتمــاع الجمعيــة العامــة المتضمــن تفاصيــل ذلــك أو مــن خــال عــرض مــا يــرد مــن مقترحــات مــن
المســاهمين وغيرهــا عبــر القنــوات المخصصــة لذلــك علــى األعضــاء فــي أول اجتمــاع يعقــد للمجلــس وتضمينهــا محضــر االجتمــاع -إن وجــدت،-
علمـ ًـا بــأن كافــة أعضــاء المجلــس الحالــي إمــا غيــر تنفيذييــن أو مســتقلين.
المصالح في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت:
(المصدر) وكبــار التنفيذيين
ال توجــد أيــة مصلحــة فــي فئــة األســهم ذات األحقيــة فــي التصويــت تعــود ألشــخاص (عــدا أعضــاء مجلــس اإلدارة البنــك ُ
وأزواجهــم وأوالدهــم القصــر) ابلغــوا البنك بتلــك الحقوق.
التنازل عن المصالح من قبل المساهمين أو أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار الموظفين:
ال توجــد أيــة ترتيبــات أو اتفاقــات مــع أي مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة أو كبــار التنفيذييــن يتــم بموجبــه التنــازل عــن أي رواتــب أو مكافــآت أوتعويضــات.
 -ال توجد أية ترتيبات أو اتفاقات مع أي من المساهمين يتم بموجبه التنازل عن حقوق في األرباح.
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عدد طلبات البنك لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها:
عدد طلبات سجل المساهمين

وقت الطلب

تاريخ ملف الملكيات

أسباب الطلب

1

2018/01/03م
2018/01/09م

2018/01/02م
2018/01/08م

إجراءات البنك
الجمعية العامة

3
4
5
6
7
8
9
10

2018/04/03م
2018/04/11م
2018/04/11م
2018/04/15م
2018/07/02م
2018/09/30م
2018/12/02م
2018/12/31م

2018/04/02م
2018/04/10م
2018/04/11م
2018/04/15م
2018/07/02م
2018/10/02م
2018/12/03م
2019/01/02م

إجراءات البنك
إجراءات البنك
الجمعية العامة
ملف أرباح
إجراءات البنك
إجراءات البنك
إجراءات البنك
إجراءات البنك

2

المدفوعات النظامية المستحقة:

(ماليين الرياالت السعودية)

التفاصيل
الزكاة الشرعية ()1
المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية ()2

2018
105.0
7.6

-1الــزكاة الشــرعية – قــام البنــك باحتســاب مبلــغ تقديــري للــزكاة المســتحقة لســنة  2018بمبلــغ  105مليــون ريــال ( 30 :2017مليــون ريــال)
وذلــك وفقــا لالقــرار الزكــوي المزمــع تقديمــه عــن عــام  2018م.
-2المســتحقات للمؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة والمقــدرة بمبلــغ  7.6مليــون ريــال (2017م  7.3مليــون ريــال) يتــم دفعهــا خــال
شــهر ينايــر 2019م.
الزكاة:
یتــم احتســاب الــزکاة علــی حصــة المســاھمین الســعودیین فــي حقــوق الملكيــة أو صافــي الدخــل باســتخدام األســس المحــددة بموجــب أنظمــة الــزکاة.
تــم خــال الســنة التوصــل الــى االتفــاق مــع الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل علــى تســوية المطالبــات الزكويــة للســنوات الماليــة الســابقة مــن ســنة
 2006وحتــى نهايــة الســنة الماليــة 2017م مقابــل دفــع مبلــغ قــدره  392.8مليــون ريــال .هــذه التســوية نتــج عنهــا انخفــاض حقــوق المســاهمين بمبلــغ
 392.8مليــون ريــال.
تخصــم ضرائــب االســتقطاع مــن الدفعــات للمورديــن غيــر المقيميــن مقابــل الخدمــات المقدمــة والبضاعــة المشــتراة وفقــا لالنظمــة الضريبيــة
ً
شــهريا مباشــرة الــى الهيئــة العامــة للــزكاة الدخــل.
المطبقــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية وتدفــع
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بنك البالد

بيان قيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة للفترة المنتهية في  31ديسمبر :2018
				

بنك البالد
البيان

المسدد

المستحق حتى
نهاية الفترة المالية
السنوية ولم تسدد

(ماليين الرياالت السعودية)
بيان األسباب

وصف موجز لها

الزكاة (*)

18,635

105,000

تسوية الزكاة للسنوات السابقة

78,563

314,254

الضريبة

3,831

569

سداد المطالبات الزكوية و الدفعة
االولى للتسوية بين البنك وهيئة
الزكاة
تسوية المطالبات الزكوية للسنوات
المالية السابقة من سنة 2006
وحتى نهاية السنة المالية 2017م
سداد االستقطاع الضريبي لعام
2018

المؤسسة العامة للتأمينات
االجتماعية

85,130

7,213

سداد الـتأمينات االجتماعية
للموظفين عن عام 2018

رسوم حكومية

9,387

-

سداد المطالبات الحكومية لعام
2018

(*) تشمل البنك وشركاته التابعة.
شركة البالد المالية

البيان

المسدد

				

المستحق حتى
نهاية الفترة المالية
السنوية ولم تسدد

وصف موجز لها

الزكاة الشرعية عن الدخل
الزكاة الشرعية عن الدخل
مستحقات االستقطاع
الضريبي لشهر نوفمبر
وديسمبر 2018
مستحقات التأمينات
االجتماعية لشهر ديسمبر
2018
رسوم حكومية

(ماليين الرياالت السعودية)
بيان األسباب

الضريبة

168

34

المؤسسة العامة للتأمينات
االجتماعية
تكاليف تأشيرات وجوازات

4,711

363

37

-

رسوم مكتب العمل

114

-

هيئة السوق المالية

316

-

رسوم رخص العمل للموظفين
األجانب
رسوم هيئة السوق المالية

أمانة مدينة الرياض

10

-

رسوم البلدية السنوية

الغرفة التجارية والصناعية بالرياض

25

-

رسوم اشتراك الغرفة
رسوم اشتراك الغرفة التجارية لمدة
اربع سنوات  +رسوم تصديق الوثائق التجارية لمدة اربع سنوات
 +رسوم تصديق الوثائق

الضريبة على الغير مقيم في
المملكة
اشتراكات التأمينات المسددة خالل
2018
تجديد رسوم اإلقامات

الضريبة على الغير مقيم
في المملكة
اشتراكات التأمينات لشهر
ديسمبر 2018
تجديد إقامات الموظفين
األجانب
رسوم رخص العمل
للموظفين األجانب
رسوم هيئة السوق
المالية باإلضافة الى
رسوم تسجيل الموظفين
لدى الهيئة
رسوم البلدية السنوية
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االلتزام بالئحة حوكمة الشركات:
يلتــزم البنــك ويعمــل مجلــس إدارتــه وفقـ ًـا لالئحــة حوكمــة الشــركات المحدثــة الصــادرة مــن هيئــة الســوق الماليــة فــي 13/2/2017م ،وتحديثاتهــا،
ً
تنفيــذا لنظــام الشــركات الخاصــة بشــركات المســاهمة المدرجــة الصــادرة بتاريــخ 17/10/2016م
والضوابــط واالجــراءات التنظيميــة الصــادرة
وتحديثاتهــا" والمبــادئ الرئيســة للحوكمــة فــي البنــوك العاملــة بالمملكــة العربيــة الســعودية التحديــث األول مــارس 2014م لمؤسســة النقــد
العربــي الســعودي ،وتحديثاتهــا ،ومــا يصــدر مــن تعليمــات وبمــا يتوافــق مــع نظــام الشــركات وتحديثاتــه ولوائحــه ،وسياســات البنــك ذات الصلــة.
وقد التزم البنك بتطبيق كافة بنود الئحة حوكمة الشركات سالفة الذكر الصادرة من هيئة السوق المالية باستثناء البنود التالية:
المادة

الفقرة

نص المادة  /الفقرة

اسباب عدم التطبيق

50

4

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

مطبقة على جميع لجان المجلس باستثناء اللجنة التنفيذية ،وسيتم
التطبيق مع الدورة الجديدة للمجلس ولجانه..

كفاية رأس المال:
تتمثــل أهــداف المجموعــة عنــد إدارة رأس المــال فــي اإللتــزام بمتطلبــات رأس المــال الموضوعــة مــن قبــل مؤسســة النقــد العربــي الســعودي
للحفــاظ علــى مقــدرة المجموعــة فــي االســتمرار فــي أعمالهــا وفقــا لمبــدأ االســتمرارية واالحتفــاظ بقاعــدة رأســمالية قويــة.
تقــوم إدارة المجموعــة بمراقبــة كفايــة رأس المــال واســتخدام رأس المــال النظامــي بانتظــام .تتطلــب تعليمــات مؤسســة النقــد العربــي الســعودي
االحتفــاظ بحــد أدنــى مــن رأس المــال النظامــي وأن تكــون نســبة إجمالــي رأس المــال النظامــي إلــى الموجــودات المرجحــة المخاطــر عنــد أو تزيــد عــن
الحــد األدنــى المتفــق عليــه وهــو .8%
تراقــب المجموعــة كفايــة رأس المــال باســتخدام النســب المقــررة مــن قبــل مؤسســة النقــد العربــي الســعودي ،وبموجبهــا يتــم قيــاس كفايــة
رأس المــال بمقارنــة بنــود رأس المــال المؤهــل للمجموعــة مــع الموجــودات المدرجــة فــي قائمــة المركــز المالــي الموحــدة واإللتزامــات المحتملــة
باســتخدام االرصــده المرجحــة إلظهــار مخاطرهــا النســبية.
الجــدول التالــي يلخــص الركيــزة األولــى للمجموعــة للموجــودات المرجحــة المخاطــر ،ورأس المــال األساســي ورأس المــال المســاند ونســبة كفايــة
رأس المــال:
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التفاصيل

2018
بآالف الرياالت السعودية

الموجودات المرجحة لمخاطر االئتمان

55,268,406

الموجودات المرجحة لمخاطر التشغيل
الموجودات المرجحة لمخاطر السوق
إجمالي الركيزة األولى للموجودات المرجحة المخاطر
رأس المال األساسي
رأس المال المساند
إجمالي رأس المال األساسي ورأس المال المساند
نسبة كفاية رأس المال

5,572,623
231,436
61,072,465
7,890,012
2,690,855
10,580,867

نسبة رأس المال األساسي
نسبة رأس المال األساسي ورأس المال والمساند

12.92%
17.33%

بنك البالد

اقرارات مجلس اإلدارة:
إن مجلس إدارة البنك يؤكد ما يلي:
 أن سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحيح. أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية. أنه ال يوجد أي شك يذكر في قدره البنك على مواصلة نشاطه.تقرير مراجعي حسابات البنك:
قدم مراجعو حسابات البنك تقرير مراجعة غير متحفظ حول القوائم المالية الموحدة للبنك عن العام المالي الحالي.
مراجعو الحسابات الخارجيون:
فــي اجتمــاع الجمعيــة العامــة المنعقــدة بتاريــخ  25رجــب 1439هـــ الموافــق  11ابريــل 2018م ،تــم تعييــن الســادة /مكتــب برايــس واتــر هــاوس كوبــر
ومكتــب كــي بــي ام جــي الفــوزان وشــركاه ،كمراجعــي حســابات خارجييــن للبنــك للعــام المالــي 2018م ،أمــا بالنســبة للعــام 2019م ،فســوف يتــم
تعييــن مراجعــي الحســابات فــي اجتمــاع الجمعيــة العامــة المقــرر عقدهــا فــي مطلــع الربــع الثانــي لعــام 2019م ،بــإذن اللــه.
فــي الختــام يتشــرف مجلــس اإلدارة والرئيــس التنفيــذي وكافــة منســوبي المجموعــة بــأن يؤكــد علــى رفــع أســمى آيــات الشــكر والتقديــر لمقــام
خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود -حفظــه اللــه ،وإلــى صاحــب الســمو الملكــي األميــر محمــد بــن ســلمان بــن
عبدالعزيــز ولــي العهــد نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر الدفــاع حفظــه اللــه – والشــكر موصــول لــوزارة الماليــة ووزارة التجارة واالســتثمار ومؤسســة
النقــد العربــي الســعودي وهيئــة الســوق الماليــة لمــا يلقــاه قطــاع البنــوك والمؤسســات الماليــة مــن عــون ودعــم وتشــجيع.
كمــا يســر المجلــس أن يعــرب عــن تأكيــده علــى شــكره وتقديــره لكافــة مســاهمي البنــك وعمالئــه علــى دعمهــم وثقتهــم الغاليــة .كمــا يشــكر ســفراء
وســفيرات البــاد علــى جهدهــم الدائــب والمخلــص مــن أجــل تطويــر وتحســين األداء وتحقيــق أغــراض البنــك وأهدافــه المنشــودة.
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في الختام
يتشــرف مجلــس اإلدارة والرئيــس التنفيــذي وكافــة منســوبي المجموعــة بــأن يؤكــد علــى رفــع أســمى آيــات الشــكر والتقديــر لمقــام خــادم
الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز آل ســعود  -حفظــه اللــه ،وإلــى صاحــب الســمو الملكــي األميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبــد
العزيــز ولــي العهــد حفظــه اللــه  -والشــكر موصــول لــوزارة الماليــة ووزارة التجــارة واإلســتثمار ومؤسســة النقــد العربــي الســعودي وهيئــة الســوق
الماليــة لمــا يلقــاه قطــاع البنــوك والمؤسســات الماليــة مــن عــون ودعــم وتشــجيع.
كمــا يســر المجلــس أن يعــرب عــن تأكيــده علــى شــكره وتقديــره لكافــة مســاهمي البنــك وعمالئــه علــى دعمهــم وثقتهــم الغاليــة .كمــا يشــكر
ســفراء وســفيرات البــاد علــى جهدهــم الدائــب والمخلــص مــن أجــل تطويــر وتحســين األداء وتحقيــق اغــراض البنــك واهدافــه المنشــودة.

افصاحات بازل الركيزة الثالثة:
تــم إعــداد هــذه اإلفصاحــات بموجــب متطلبــات مؤسســة النقــد العربــي الســعودي بخصــوص اإلفصاحــات الكميــة والنوعيــة المتعلقــة بافصاحــات
بــازل للركيــزة الثالثــة ،ولالطــاع علــى اإلفصاحــات يرجــى زيــارة موقــع البنــك علــى الرابــط االتــي.www.bankalbilad.com :
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كي بي ام جي الفوزان وشركاه
محاسبون ومراجعون قانونيون

كي بي ام جي الفوزان وشركاه
محاسبون ومراجعون قانونيون

كي بي ام جي الفوزان وشركاه
محاسبون ومراجعون قانونيون

كي بي ام جي الفوزان وشركاه
محاسبون ومراجعون قانونيون

كي بي ام جي الفوزان وشركاه
محاسبون ومراجعون قانونيون

كي بي ام جي الفوزان وشركاه
محاسبون ومراجعون قانونيون

كي بي ام جي الفوزان وشركاه
محاسبون ومراجعون قانونيون

بنك البالد

قائمة المركز المالي الموحدة
كما في  31ديسمبر  2018و 2017

إيضاحات

2018
بآالف الرياالت
السعودية

2017
بآالف الرياالت
السعودية

نقد وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي

4

6,438,201

5,688,931

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى ،صافي

5

8,334,284

7,706,382

استثمارات ،صافي

6

6,465,710

5,140,017

تمويل ،صافي

7

50,593,033

43,447,429

ممتلكات ومعدات ،صافي

8

1,146,848

875,424

موجودات أخرى

9

658,050

349,493

73,636,126

63,207,676

الموجودات

إجمالي الموجودات
المطلوبات وحقوق الملكية
المطلوبات

-

2,012,518

أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

10

3,100,791

1,748,937

ودائع العمالء

11

57,175,594

47,782,959

صكوك

12

2,008,587

2,006,575

مطلوبات أخرى

13

3,518,205

2,067,894

65,803,177

55,618,883

أرصدة لمؤسسة النقد العربي السعودي

إجمالي المطلوبات

حقوق الملكية العائدة لمساهمي البنك
رأس المال

14

6,000,000

6,000,000

إحتياطي نظامي

15

-

866,508

إحتياطيات أخرى

17

)(69,832

47,420

483,441

530,805

توزيعات أرباح نقدية مقترحة

16

-

240,000

اصداراسهم مجانية مقترحة

14

1,500,000

-

)(90,780

)(104,575

10,120

8,635

إجمالي حقوق الملكية العائدة لمساهمي البنك

7,832,949

7,588,793

إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

73,636,126

63,207,676

أرباح مبقاة

أسهم خزينة
احتياطي برنامج أسهم الموظفين

23

ً
جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم  1الى رقم 37
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قائمة الدخل الموحدة
للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2018و 2017

إيضاحات

2018
بآالف الرياالت
السعودية

2017
بآالف الرياالت
السعودية

الدخل من الموجودات اإلستثمارية والتمويلية

19

2,704,984

2,117,189

العائد على الودائع والمطلوبات المالية

20

)(559,515

)(378,194

2,145,469

1,738,995

842,900

833,901

مكاسب تحويل عمالت أجنبية ،صافي

315,693

309,909

توزيعات أرباح

22,611

7,539

مكاسب من االستثمارات المتاحة للبيع ،صافي

-

7,820

مكاسب من القيمة العادلة لالستثمارات خالل الربح أو الخسارة ،صافي

43,838

-

45,509

61,414

3,416,020

2,959,578

الدخل

الدخل من الموجودات االستثمارية والتمويلية ،صافي
دخل أتعاب وعموالت ،صافي

21

22

دخل العمليات األخرى
اجمالي دخل العمليات
المصاريف

1,052,360

953,585

248,106

252,012

108,092

96,519

مصاريف عمومية وإدارية أخرى

406,499

342,670

مخصص انخفاض التمويل وموجودات مالية أخرى ،صافي

490,453

378,625

إجمالي مصاريف العمليات

2,305,510

2,023,411

صافي دخل السنة

1,110,510

936,167

رواتب ومزايا الموظفين

23

إيجارات ومصاريف مباني
االستهالك واإلطفاء

8

العائد الى:
مساهمي البنك

1,110,510

942,047

حصة غير ُمسيطرة

-

)(5,880

صافي دخل السنة

1,110,510

936,167

1.85

1.56

ربح السهم األساسي والمخفض
(العائد إلى مساهمي البنك العاديين) (بالريال السعودي)
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24

ً
جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم  1الى رقم 37

بنك البالد

قائمة الدخل الشامل الموحدة
للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2018و 2017

إيضاحات

صافي دخل السنة
بنود الدخل الشامل اآلخرى:
البنــود التــي ال يمكــن إعــادة تصنيفهــا إلــى قائمــة الدخــل
الموحــدة فــي الفتــرات التاليــة:
صافــي الحركــة فــي احتياطــي القيمــة العادلــة (أدواتحقــوق الملكيــة)
البنــود التــي يمكــن إعــادة تصنيفهــا إلــى قائمــة الدخــل
الموحــدة فــي الفتــرات التاليــة:
 أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر:• صافي التغيرات في القيمة العادلة
بنــود يمكــن اعــادة تصنيفهــا إلــى قائمــة الدخــل الموحــدة
أو تــم إعــادة تصنيفهــا فــي عــام 2017
 موجودات مالية متاحة للبيع• صافي التغيرات في القيمة العادلة
• صافي المبلغ المحول إلى قائمة الدخل
• مخصص انخفاض االستثمارات المتاحة للبيع
إجمالي الدخل الشامل االخرى
إجمالي الدخل الشامل للسنة
العائد الى:
مساهمي البنك
الحصة غير المسيطرة
إجمالي الدخل الشامل للسنة

2018
بآالف الرياالت
السعودية

2017
بآالف الرياالت
السعودية

1,110,510

936,167

)(20,121

-

)(42,848

-

-

29,716

)(62,969

)(7,820
244
22,140

1,047,541

958,307

1,047,541
-

964,187

1,047,541

ً
جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم  1الى رقم 37

)(5,880
958,307
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قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة
للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2018و 2017
العائد الى مساهمي البنك

86

ً
جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم  1الى رقم 37

بنك البالد

قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة
للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2018و 2017

العائد الى مساهمي البنك

ً
جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم  1الى رقم 37
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قائمة التدفقات النقدية الموحدة
للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2018و 2017

إيضاحات

األنشطة التشغيلية
صافي دخل السنة
التعديالت لتسوية صافي الدخل إلى صافي النقد
الناتج من (المستخدم في) األنشطة التشغيلية :
األرباح من القيمة العادلة لالستثمارات من خالل األرباح
والخسائر ،صافي
األرباح من االستثمارات المقتناة لغير أغراض المتاجرة ،صافي
األرباح الرأسمالية من بيع ممتلكات ومعدات ،صافي
االستهالك واإلطفاء
مخصص انخفاض التمويل والموجودات المالية
األخرى ،صافي
أرباح الصكوك
برنامج أسهم الموظفين
الربح من العمليات قبل التغيرات في الموجودات
والمطلوبات التشغيلية
صافي (الزيادة) النقص في الموجودات التشغيلية:
وديعة نظامية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي
أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى
ً
يوما من تاريخ االقتناء
تستحق بعد تسعين
مرابحات في بضائع مع مؤسسة النقد العربي
ً
يوما من تاريخ االقتناء
السعودي تستحق بعد تسعين
تمويل
موجودات أخرى
صافي الزيادة ( /النقص) في المطلوبات التشغيلية:
أرصدة لمؤسسة النقد العربي السعودي
أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى
ودائع العمالء
مطلوبات أخرى
صافي النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية

88

2018
بآالف الرياالت
السعودية

2017
بآالف الرياالت
السعودية

1,110,510

936,167

)(43,838
-

-

)(214

)(7,820
)(1,359

108,092

105,218

490,453

378,625

86,780
15,280

77,662
8,547

1,767,063

1,497,040

)(416,044

)(323,044

)(452,790

)(314,249

298,314

)(148,228

)(7,694,591
)(308,557

)(2,012,518
1,351,854
9,392,635
1,253,112
3,178,478

)(7,647,423
)(142,248

6,304
752,546
7,548,244
699,556
1,928,498
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األنشطة االستثمارية
متحصالت من مبيعات واستحقاقات استثمارات بالقيمة
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
شراء استثمارات مقتناة بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر
متحصالت من مبيعات واستحقاقات استثمارات محتفظ
بها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
شراء استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل
الربح أو الخسارة
شراء استثمارات لغير أغراض المتاجرة
متحصالت من بيع استثمارات مقتناة لغير أغراض المتاجرة
استبعاد شركة تابعة
شراء ممتلكات ومعدات
متحصالت من بيع ممتلكات ومعدات
صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية
األنشطة التمويلية
ارباح صكوك موزعة
أرباح نقدية مدفوعة
حصة غير ُمسيطرة
صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية
صافي التغير في النقد وما يعادله
النقد وما يعادله في بداية السنة
النقد وما يعادله في نهاية السنة
معلومات إضافية:
الدخل المحصل من الموجودات االستثمارية والتمويلية
العائد المدفوع على الودائع والمطلوبات المالية
اجمالي الدخل الشامل االخر إلى قائمة الدخل (الموحدة)

2018
بآالف الرياالت
السعودية

60,193

-

)(2,364,314

-

614,934

-

)(274,881

-

-

)(379,582

280

16

)(2,400,147
519,014
991,301
)(170,157
1,997

)(2,343,370

)(1,057,992

)(84,768

)(78,134

)(240,000

-

)(324,768

510,340

25

2017
بآالف الرياالت
السعودية

9,064,626
9,574,966

1,638,432
399,082

)(62,969

ً
جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم  1الى رقم 37

)(480,000
)(34,026
)(592,160
278,346
8,786,280
9,064,626

1,463,295
278,027
22,140
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المالية الموحدة

ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 .1عام
أ) التأسيس والعمل
تأســس بنــك البــاد (“البنــك”) كشــركة مســاهمة ســعودية فــي المملكــة العربيــة الســعودية ،وتــم الترخيــص بانشــائه بموجــب المرســوم
ً
وفقــا لقــرار مجلــس الــوزراء رقــم ( )258وتاريــخ  18رمضــان
الملكــي رقــم م 48/وتاريــخ  21رمضــان  1425هـــ (الموافــق  4نوفمبــر ،)2004
1425هـــ (الموافــق  1نوفمبــر  )2004وإن البنــك مــدرج فــي الســوق الماليــة الســعودية ( تــداول ).
ويعمــل البنــك بموجــب الســجل التجــاري رقــم  1010208295بتاريــخ  10ربيــع األول 1426هـــ (الموافــق  19ابريــل  )2005وعنــوان المركــز
الرئيســي للبنــك هــو كمــا يلــي:
بنك البالد
ص .ب 140
الرياض 11411
المملكة العربية السعودية
تشــمل هــذه القوائــم الماليــة الموحــدة القوائــم الماليــة للبنــك وشــركاته التابعــة ،وهم/شــركة البــاد لالســتثمار وشــركة البــاد العقاريــة (يشــار
إليهــم مجتمعيــن بـــ “المجموعــة”) .إن كل مــن شــركة البــاد لالســتثمار و شــركة البــاد العقاريــة هــي شــركات تابعــة مملوكــة بنســبة 100%
مــن قبــل البنــك .إن جميــع الشــركات التابعــة تــم تأسيســها فــي المملكــة العربيــة الســعودية.
تتمثــل أغــراض المجموعــة فــي مزاولــة جميــع األعمــال المصرفيــة والتمويليــة واإلســتثمارية مــن خــال منتجــات وأدوات متنوعــة متوافقــة مــع
الشــريعة اإلســامية وعقــد تأســيس البنــك واحــكام نظــام مراقبــة البنــوك .ويقــوم البنــك بتقديـــم هــذه الخدمـــات مــن خــال  111فــرع بنكــي
( 112 :2017فــرع بنكــي) و 180مركــز صرافــة وحــواالت ( 179 :2017مركــز صرافــة وحــواالت) فــي المملكــة العربيــة الســعودية.

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

 .2أسس اإلعداد
أ)بيان اإللتزام
تم إعداد البيانات المالية الموحدة لألشهر اإلثنى عشر المنتهية في  31ديسمبر 2018
وفقــا للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة المعدلة من قبل مؤسســة النقد العربي الســعودي لمحاســبة الــزكاة وضريبة الدخل المتعلقة بتطبيقالمعيــار المحاســبي الدولــي رقــم (“ - )12ضرائــب الدخــل” والتفســير رقــم “ - 21الرســوم” فيمــا يتعلــق بمحاســبة الــزكاة وضريبــة الدخــل.
 -وفقا ألحكام نظام مراقبة البنوك ونظام الشركات في المملكة العربية السعودية وعقد تأسيس للبنك

ب) أسس القياس والعرض
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تــم إعــداد هــذه القوائــم الماليــة الموحــدة وفقـ ًـا لمبــدأ التكلفــة التاريخيــة باســتثناء قيــاس االســتثمارات المصنفــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال
الدخــل الشــامل اآلخــر واالســتثمارات المصنفــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الربــح أوالخســارة.
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ج) العملة الوظيفية وعملة العرض
يتــم عــرض هــذه القوائــم الماليــة الموحــدة بالريــال الســعودي ،والــذي يعتبــر العملــة الرئيســية للبنــك وشــركاته التابعــة .يتــم تقريــب
البيانــات الماليــة المعروضــة ألقــرب ألــف.


د) السياسات المحاسبية الهامة

ً
وﻓﻘﺎ للمعايير الدولية للتقارير المالية استخدام بعض األحكام المحاسبية اﻟﮭﺎﻣﺔ والتقديرات
يتطلب إعداد القوائم المالية الموحدة
واﻻفتراﺿﺎت اﻟﺗﻲ تؤثر على المبالغ المدرجة ﻓﻲ الموجودات والمطلوﺑﺎت .كما يتطلب من اإلدارة ممارسة حكمها في عملية تطبيق
السياسات المحاسبية للبنك .يتم تقييم هذه األحكام والتقديرات واالفتراضات بشكل مستمر وتستند إلى الخبرة التاريخية وعوامل
أخرى ،بما في ذلك الحصول على المشورة المهنية وتوقعات األحداث المستقبلية التي يعتقد أنها معقولة في ظل الظروف.
ً
نادرا ما تساوي النتائج الفعلية ذات الصلة .فيما يلي المجاالت الهامة التي تستخدم
إن التقديرات المحاسبية الناتجة ،بحكم تعريفها،
فيها اإلدارة التقديرات واالفتراضات أو األحكام الصادرة والتي تنطوي على مخاطر كبيرة بالتسبب في تعديل جوهري للقيمة الدفترية
للموجودات والمطلوبات في السنة المالية التالية:
 )1خسائر انخفاض قيمة الموجودات المالية
يتطلــب قيــاس خســائر القيمــة بموجــب كل مــن المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة  9ومعيــار المحاســبة الدولــي  39فــي جميــع فئــات
الموجــودات الماليــة ،التــي تتطلــب الحكــم ،علــى وجــه الخصــوص ،تقديــر المبلــغ وتوقيــت التدفقــات النقديــة المســتقبلية وقيمــة
الضمانــات عنــد تحديــد خســائر انخفــاض القيمــة وتقييــم الزيــادة الكبيــرة فــي مخاطــر االئتمــان .التقديــرات تعتمــد علــى عــدد مــن العوامــل،
حيــث يمكــن أن تــؤدي الــى تغييــرات فــي مســتويات مختلفــة مــن المخصصــات.
يقــوم البنــك بحســاب الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة مــن خــال نمــاذج معقدة مع عــدد من االفتراضيات األساســية فيما يتعلق باختيــار المدخالت
المتغيــرة واعتمادهــا المتبــادل .تتضمــن عناصــر نمــاذج الخســارة االئتمانية المتوقعة التي تعتبر األحكام والتقديرات المحاســبية ما يلي:
• نموذج التصنيف االئتماني الداخلي للبنك ،الذي يساعد على تصنيف احتمالية حدوث التعثر في السداد
•معاييــر البنــك لتقييــم مــا إذا كانــت هنــاك زيــادة كبيــرة فــي مخاطــر االئتمــان ،ينبغــي قيــاس المخصصــات للموجــودات الماليــة
علــى أســاس الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة علــى مــدى العمــر وتقييــم الكفائــه النوعــي
• تجزئة األصول المالية عندما يتم تقييم الخسارة األئتمانية المتوقعه على أساس جماعي
• تطوير نماذج الخسارة األئتمانية المتوقعه ،بما في ذلك الصيغ المختلفة واختيار المدخالت
تحديــد االرتبــاط بيــن ســيناريوهات االقتصــاد الكلــي والمدخــات االقتصاديــة ،مثــل ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ومجمــوع اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ،واﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ
احتماليــه حــدوث التعثــر فــي الســداد؛ الخســارة فــي حالــة التعثــر فــي الســداد؛ وقيمــة التعــرض للتعثــر فــي الســداد.
•اختيــار ســيناريوهات االقتصــاد الكلــي التطلعيــة وأوزانهــا االحتماليــة ،الشــتقاق المدخــات االقتصاديــة فــي نمــاذج تقييــم
الخســارة الألئتمانيــة المتوقعــه
 )1قياس القيمة العادلة
 )2انخفاض االستثمارات في االسهم المقتناة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل واالستثمارات في أدوات الدين
 )3تصنيف االستثمارات بالتكلفة المطفأة
 )4تحديد السيطرة على المستثمرون
 )5االستهالك
 )6خطة المنافع المحددة
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.3األحكام المحاسبية الهامة والتقديرات واالفتراضات
إن السياسات المحاسبية الهامة المعتمدة في إعداد هذه البيانات المالية الموحدة موضحة أدناه.

أ) التغيير في السياسات المحاسبية

إن السياســات المحاســبية المســتخدمة فــي إعــداد هــذه البيانــات الماليــة الموحــدة تتوافــق مــع تلــك المســتخدمة فــي إعــداد البيانــات الماليــة
الموحــدة الســنوية للســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر  2017باســتثناء اعتمــاد المعاييــر الجديــدة التاليــة والتعديــات األخــرى علــى المعاييــر
الحاليــة و تفســير جديــد المذكــورة أدنــاه .ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ رﻗم  ٩ﻟم ﯾﮐن ﻟﮭذه اﻟﺗﻌدﯾﻼت واﻟﺗﺑﻧﻲ أي ﺗﺄﺛﯾر ﺟوھــري
ﻋﻟﯽ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ ﻟﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻟﯽ اﻟﻔﺗرة اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ أو اﻟﻔﺗرات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ وﯾﺗوﻗﻊ أن ﯾﮐون ﻟﮫ ﺗﺄﺛﯾر ﺿﺋﯾل ﻓﻲ اﻟﻔﺗرات اﻟﻘﺎدﻣﺔ .تــم
توضيــح التأثيــر واإلفصاحــات المتعلقــة بتبنــي المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم  9فــي الجــزء األخيــر مــن هــذه البيانــات الماليــة.

أ .تطبيق معايير جديدة
اعتبارا من  1يناير  ، 2018طبقت المجموعة معيارين محاسبيين جديدين  ،ويتم شرح تأثير اعتماد هذه المعايير أدناه:
ً
تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  – 15العقود المبرمة مع العمالء
قــام البنــك بتطبيــق المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم “ 15إيــرادات مــن عقــود مبرمــة مــع عمــاء” ممــا أدى إلــى تغيــر فــي سياســة إثبــات
اإليــرادات الخاصــة بالبنــك فيمــا يتعلــق بعقــوده المبرمــة مــع العمــاء.
تــم إصــدار المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم  15فــي مايــو  2014وهــو ملــزم العمــل بــه فــي الفتــرات الســنوية المبتدئــة فــي أو بعــد 1
ينايــر  .2018يحــدد المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم  15نمــوذج منفــرد شــامل للمحاســبة عــن اإليــرادات الناتجــة عــن العقــود المبرمــة مــع
العمــاء ويحــل محــل توجيهــات اإليــرادات الحاليــة ،والــذي يوجــد حاليـ ًـا فــي العديــد مــن المعاييــر والتفســيرات ضمــن المعاييــر الدوليــة إلعــداد
التقاريــر الماليــة .ويحــدد المعيــار نمــوذج مــن خمــس خطــوات جديــدة والــذي ســيتم تطبيقــه علــى اإليــرادات الناتجــة مــن العقــود المبرمــة مــع
العمــاء .يتــم إثبــات اإليــرادات بموجــب المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم  15بمبلــغ يعكــس المقابــل الــذي تتوقــع المنشــأة اســتحقاقه
نظيــر نقــل البضائــع أو الخدمــات إلــى العمــاء.
اختــار البنــك تطبيــق األثــر الرجعــي المعــدل المســموح بــه بموجــب المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم  15عنــد تطبيــق المعيــار الجديــد .كمــا
يتطلــب التطبيــق باألثــر الرجعــي المعــدل ،إثبــات التأثيــر المتراكــم لتطبيــق المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم  15علــى جميــع العقــود كمــا
فــي  1ينايــر  2018فــي حقــوق الملكيــة .ﻗﺎم اﻟﺑﻧك ﺑﺗﻧﻔﯾذ ﺗﻘﯾﯾم اﻷﺛر ﮐﻣﺎ ﻓﻲ  1ﯾﻧﺎﯾر  2018واﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻟﯽ الرصيــد االفتتاحــي لــأرﺑﺎح
المبقــاة( .يرجــى الرجــوع إلــى إيضــاح رقــم ( – 3أ – أ . )3 -
المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  – 9األدوات المالية
قــام البنــك بتبنــي المعيــار الدولــي لتقاريــر الماليــة رقــم  - 9األدوات الماليــة الصــادر فــي يوليــو  2014بتاريــخ تطبيــق أولــي بتاريــخ  1ينايــر
 .2018تمثــل متطلبــات المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي رقــم  9تغييـ ً
ـرا جوهريـ ًـا عــن معيــار المحاســبة الدولــي  39األدوات الماليــة :االعتــراف
والقيــاس .أحــدث المعيــار الجديــد تغييــرات جوهريــة علــى محاســبة الموجــودات الماليــة وبعــض جوانــب المحاســبة عــن المطلوبــات الماليــة.
ال يوجد لدى البنك أي أدوات تحوط كما في  31ديسمبر .2018
نلخص أدناه التغيرات الرئيسية في السياسات المحاسبية للبنك الناتجة عن تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم .9
 تصنيف الموجودات والمطلوبات الماليةيتضمــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي رقــم  ،9ثالثــة تصنيفــات رئيســية للموجــودات الماليــة :القيــاس بالتكلفــة المطفــأة والقيمــة
العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر والقيمــة العادلــة مــن خــال الربــح أوالخســارة .هــذه التصنيفــات بشــكل عــام مبنيــة علــى ،باســتثناء
أدوات الملكيــة ،نمــوذج األعمــال الــذي يتــم فيــه إدارة الموجــودات الماليــة وتدفقاتــه النقديــة التعاقديــة .يســتبعد المعيــار الفئــات الحاليــة
لمعيــار المحاســبة الدولــي رقــم  39والتــي تتضمــن االســتثمارات المحتفــظ بهــا حتــى تاريــخ االســتحقاق والتمويــل والذمــم المدينــة
واالســتثمارات المتاحــة للبيــع.
حــد كبيرعلــى المتطلبــات الحاليــة فــي معيــار المحاســبة الدولــي رقــم  39المتعلــق
يحتفــظ المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي رقــم  9إلــى ٍ
بتصنيــف المطلوبــات الماليــة .ولــم تقــم المجموعــة بتغييــر السياســة الحاليــة للمطلوبــات الماليــة.
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 انخفاض قيمة الموجودات الماليةﯾﺣل نمــوذج “خســارة اإلئتمــان المتوقعــة” بــاﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ رﻗم  9ﻣﺣل ﻧﻣوذج “اﻟﺧﺳﺎرة المحققــة” ﻓﻲ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم .39
ﯾﺗطﻟب اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ رﻗم  9ﻣن اﻟﺑﻧك تســجيل انخفــاض لخســارة االئتمــان المتوقعــة للتمويــل وأدوات الديــون األخــرى مــن الموجــودات
الماليــة والتــي ال تحتفــظ بهــا بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح والخســائر ،جنبــا الــى جنــب مــع التزامــات التمويــل وعقــود الضمانــات الماليــة .يســتند
هــذا المخصــص علــى ﺧﺳﺎرة اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ المرتبطــة باحتماليــة التعثــر عــن الســداد فــي االثنــي عشــر شـ ً
ـهرا القادمــة مــا لــم تكــن هنــاك زيــادة كبيــرة
فــي مخاطــر االئتمــان منــذ نشــأتها  ،وفــي هــذه الحالــة  ،يســتند المخصــص علــى احتماليــة التعثــر عــن الســداد علــى مــدى عمــر األصــل .للحصــول علــى
توضيــح حــول كيفيــة تطبيــق البنــك لمتطلبــات انخفــاض القيمــة فــي المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة  ، 9الرجــاء الرجــوع إلــى إيضــاح .28
 التحولتم تطبيق التغيرات في السياسات المحاسبية الناتجة من تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  9بأثر رجعي باستثناء ما هو موضح أدناه:
 لــم يتــم تعديــل أرقــام فتــرات المقارنــة .ويتــم إثبــات الفــرق فــي القيمــة الدفتريــة للموجــودات الماليــة والناتجــة مــن تطبيــق المعيــار الدولــي للتقريــرالمالــي رقــم  9فــي األربــاح المبقــاة واالحتياطيــات كمــا فــي  1ينايــر  .2018ونتيجــة لذلــك ،فــإن المعلومــات المعروضــة لســنة  2017ال تعكــس
المتطلبــات الخاصــة بالمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي رقــم  ،9ولذلــك ،فإنــه ال يمكــن مقارنتهــا بالمعلومــات الــواردة لســنة  2018بموجــب المعيــار
الدولــي للتقريــر المالــي رقــم .9
 تم إعداد التقييمات التالية على أساس الوقائع والظروف التي كانت قائمة في تاريخ التطبيق المبدئي.أ) تحديد نموذج األعمال الذي يتم بموجبة االحتفاظ بالموجودات المالية.
ً
مسبقا.
ب) تحديد وإلغاء الموجودات المالية المصنفة
ت)تحديــد بعــض االســتثمارات فــي أدوات حقــوق الملكيــة والتــي ال يتــم االحتفــاظ بهــا ألغــراض المتاجــرة كمدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال
الدخــل الشــامل اآلخــر.
أ) الموجودات والمطلوبات المالية
أ) تصنيف الموجودات والمطلوبات المالية في تاريخ التطبيق األولي للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9
يوضــح الجــدول التالــي فئــات القيــاس األصليــة وفقـ ًـا لمعيــار المحاســبة الدولــي رقــم  39وفئــات القيــاس الجديــدة بموجــب المعيــار الدولــي للتقريــر
المالــي رقــم  9للموجــودات والمطلوبــات الماليــة للبنــك كمــا فــي  1ينايــر .2018
التصنيف األصلي
بموجب معيار المحاسبة
الدولي رقم 39

التصنيف الجديد
بموجب المعيار الدولي
للتقرير المالي رقم 9

القيمة الدفترية
األصلية بموجب معيار
المحاسبة الدولي رقم 39

القيمة الدفترية
الجديدة بموجب المعيار
الدولي للتقرير المالي رقم 9

(بآالف الرياالت السعودية)

الموجودات المالية

نقد وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي

بالتكلفة المطفأة

بالتكلفة المطفأة

مطلوب من البنوك والمؤسسات المالية األخرى

بالتكلفة المطفأة

بالتكلفة المطفأة

7,706,382

استثمارات ،صافي (صكوك وأسهم)

متاحة للبيع

القيمة العادلة خالل الدخل الشامل اآلخر

2,541,158

مؤسسة النقد العربي السعودي)

بالتكلفة المطفأة

بالتكلفة المطفأة

1,892,801

استثمارات ،صافي (صناديق استثمار)

متاحة للبيع

القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

706,058

706,058

تمويل  ،صافي

بالتكلفة المطفأة

بالتكلفة المطفأة

43,447,429

43,384,623

بالتكلفة المطفأة

بالتكلفة المطفأة

349,493

349,493

62,332,252

62,260,923

5,688,931

5,688,931
7,703,786
2,537,328
1,890,704

استثمارات ،صافي (مرابحات في بضائع لدى

موجودات أخرى

إجمالي الموجودات المالية
المطلوبات المالية

أرصدة لمؤسسة النقد العربي السعودي

بالتكلفة المطفأة

بالتكلفة المطفأة

2,012,518

2,012,518

أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

بالتكلفة المطفأة

بالتكلفة المطفأة

1,748,937

1,748,937

ودائع العمالء

بالتكلفة المطفأة

بالتكلفة المطفأة

47,782,959

47,782,959

صكوك

بالتكلفة المطفأة

بالتكلفة المطفأة

2,006,575

2,006,575

بالتكلفة المطفأة

بالتكلفة المطفأة

2,067,894

2,067,894

55,618,883

55,618,883

مطلوبات أخرى

إجمالي المطلوبات المالية
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•مطابقــة القيــم بموجــب معيــار المحاســبة الدولــي رقــم  39إلــى القيــم المدرجــة بموجــب المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي
رقــم  9وذلــك عنــد تطبيــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي رقــم 9
الجــدول التالــي هــو مطابقــة القيــم المدرجــة بموجــب معيــار المحاســبة الدولــي رقــم  39إلــى القيــم المدرجــة بموجــب المعيــار الدولــي للتقريــر
المالــي رقــم  9عنــد التحــول إلــى المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي رقــم  9كمــا  1ينايــر .2018

الموجودات المالية

القيمة الدفترية بموجب معيار
المحاسبة الدولي رقم  39كما
في  31ديسمبر 2017

إعادة التصنيف

إعادة القياس

القيمة الدفترية بموجب المعيار
الدولي للتقرير المالي رقم  9كما
في  1يناير 2018

(بآالف الرياالت السعودية)

التكلفة المطفأة

نقد وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي
الرصيد اإلفتتاحي
إعادة القياس

الرصيد الختامي

5,688,931

-

-

5,688,931

-

-

5,688,931

-

-

-

7,706,382

-

-

7,706,382

5,688,931

مطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية األخرى

الرصيد اإلفتتاحي
إعادة القياس

الرصيد الختامي

-

7,706,382

-

-

)(2,596

()2,596

)(2,596

7,703,786

تمويل

الرصيد اإلفتتاحي
إعادة القياس

43,447,429

-

-

43,447,429

-

-

)(62,806

)(62,806

الرصيد الختامي

43,447,429

-

()62,806

43,384,623

الرصيد اإلفتتاحي

1,892,801

-

-

1,892,801

1,892,801

-

استثمارات

إعادة القياس

الرصيد الختامي

-

)(2,097

()2,097

)(2,097

1,890,704

موجودات أخرى

الرصيد اإلفتتاحي
إعادة القياس

الرصيد الختامي

إجمالي التكلفأة المطفأة
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349,493

-

-

349,493

-

-

-

-

()67,499

59,017,537

349,493

59,085,036

-

-

349,493
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القيمة الدفترية بموجب معيار
المحاسبة الدولي رقم  39كما
في  31ديسمبر 2017

إعادة التصنيف

إعادة القياس

القيمة الدفترية بموجب المعيار
الدولي للتقرير المالي رقم  9كما
في  1يناير 2018

(بآالف الرياالت السعودية)

القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
استثمارات

الرصيد اإلفتتاحي
المحول إلى:
القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  -أسهم
القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  -دين
القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
التكلفة المطفأة

3,247,216

-

-

-

-

-

-

-

-

()290,647

-

-

-

()2,250,511

-

-

-

()706,058

-

-

-

-

-

-

الرصيد الختامي

3,247,216

الرصيد اإلفتتاحي

()3,247,216

-

-

استثمارات:

المحول من المتاحة للبيع

إجمالي القيمة العادلة خالل الدخل الشامل اآلخر

-

-

-

-

-

2,541,158

()3,830

2,537,328

-

2,541,158

()3,830

2,537,328

القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
استثمارات

الرصيد اإلفتتاحي
من المتاحة للبيع

إجمالي القيمة العادلة خالل الربح أو الخسارة

-

-

-

-

-

706,058

706,058

-

706,058

62,332,252

-

()71,329

62,260,923

-

706,058

المطلوبات المالية

مدرجة بالتكلفة المطفأة

أرصدة لمؤسسة النقد العربي السعودي
أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى
ودائع العمالء
صكوك
مطلوبات أخرى

إجمالي المدرج بالتكلفة المطفأة

2,012,518

-

-

2,012,518

1,748,937

-

-

1,748,937

47,782,959

-

-

47,782,959

2,006,575

-

-

2,006,575

-

-

2,067,894

2,067,894

55,618,883

-

-

55,618,883
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• األثر على األرباح المبقاة واالحتياطيات األخرى
أرباح مبقاة

واالحتياطيات األخرى

(بآالف الرياالت السعودية)

الرصيد الختامي بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم  31( 39ديسمبر )2017

إعادة تصنيف بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9
ً
وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم  ( 9بما في ذلك عقود إيجار مدينة
إثبات خسائر االئتمان المتوقعة
وتعهدات تمويل وضمانات عقود مالية وتشمل تلك المدرجة القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر)
إعادة التصنيف بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية 15

ً
وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم  1( 9يناير )2018
الرصيد االفتتاحي

530,805
54,283

47,420
)(54,283

()71,329
()9,299
504,460

()6,863

يوضــح الجــدول التالــي مطابقــة المخصــص المســجل وفقـ ًـا لمتطلبــات معيــار المحاســبة الدولــي رقــم  39إلــى تلــك المدرجــة وفقـ ًـا للمعيــار
الدولــي للتقريــر المالــي رقــم 9
بنــاء علــى معيــار المحاســبة الدولــي رقــم  39والمخصصــات
• مخصــص االنخفــاض فــي القيمــة فــي نهايــة الفتــرة للموجــودات الماليــة
ً
ً
وفقــا لمتطلبــات معيــار المحاســبة الدولــي رقــم  37المخصصــات ،المطلوبــات المحتملــة
لتعهــدات التمويــل وضمانــات العقــود الماليــة
والموجــودات المحتملــة كمــا فــي  31ديســمبر  ، 2017إلــى
ً
وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم  9كما في  1يناير .2018
• يحدد المخصص االفتتاحي المحدد لخسائر االئتمان المتوقعة
 31ديسمبر 2017
(معيار المحاسبة الدولي رقم
 / 39معيار المحاسبة الدولي
رقم )37
إعادة التصنيف

 1يناير 2018
(للمعيار الدولي للتقرير
المالي رقم )9
إعادة القياس

(بآالف الرياالت السعودية)

تمويل وذمم مدينة (معيار المحاسبة الدولي رقم  ) 39الموجودات المالية بالتكلفة
المطفأة ( للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم )9

مطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية األخرى
تمويل  ،صافي

اإلجمالي

90,923
1,248,951
1,339,874

-

2,596
62,806
65,402

93,519
1,311,757
1,405,276

استثمارات متاحة للبيع (معيار المحاسبة الدولي رقم  ) 39الموجودات المالية بالتكلفة
المطفأة ( للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم )9
استثمارات ،صافي

-

-

2,097

2,097

محتفظ يها حتى تاريخ االستحقاق (معيار المحاسبة الدولي رقم  ) 39الموجودات المالية

بالقيمة العادلة خالل الدخل الشامل اآلخر ( للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم )9
استثمارات ،صافي

اإلجمالي

100

1,339,874

-

3,830
71,329

3,830
1,411,203

بنك البالد

• الجدول التالي يوضح القيمة الدفترية للموجودات المالية والمطلوبات المالية في قائمة المركز المالي
 31ديسمبر 2018

بآالف الرياالت السعودية

القيمة
العادلة من
خالل األرباح
والخسائر

الموجودات المالية
نقد وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي
مطلوب من البنوك والمؤسسات المالية األخرى
استثمارات ،صافي
تمويل  ،صافي
موجودات أخرى
إجمالي الموجودات المالية

400,083
400,083

المطلوبات المالية
أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى
ودائع العمالء
صكوك
مطلوبات أخرى
إجمالي المطلوبات المالية
بآالف الرياالت السعودية

القيمة العادلة القيمة العادلة
من خالل الدخل من خالل
الدخل الشامل
الشامل –
– استثمارات
أدوات الدين
أسهم

4,390,851
4,390,851

381,512
381,512

التكلفة
المطفأة

اإلجمالي
للقيمة
الدفترية

6,438,201
8,334,284
1,293,264
50,593,033
658,050
67,316,832

3,100,791
57,175,594
2,008,587
3,518,205
65,803,177

-

-

-

محتفظ بها
حتى االستحقاق

متاح لالستثمار

التكلفة المطفأة -اخرى

اإلجمالي للقيمة
الدفترية

5,688,931
7,706,382
43,447,429
349,493
57,192,235

5,688,931
7,706,382
5,140,017
43,447,429
349,493
62,332,252

الموجودات المالية
نقد وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي
مطلوب من البنوك والمؤسسات المالية األخرى
استثمارات ،صافي
تمويل  ،صافي
موجودات أخرى
إجمالي الموجودات المالية

1,892,801
1,892,801

المطلوبات المالية
أرصدة لمؤسسة النقد العربي السعودي
أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى
ودائع العمالء
صكوك
مطلوبات أخرى
إجمالي المطلوبات المالية

-

3,247,216
3,247,216

-

2,012,518
1,748,937
47,782,959
2,006,575
2,067,894
55,618,883

3,100,791
57,175,594
2,008,587
3,518,205
65,803,177

6,438,201
8,334,284
6,465,710
50,593,033
658,050
72,489,278

2,012,518
1,748,937
47,782,959
2,006,575
2,067,894
55,618,883

101

ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة

ب) السياسات المطبقة من  1يناير 2018
 .1تصنيف الموجودات المالية
من  1يناير  ، 2018قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية  9وتصنيف الموجودات المالية في فئات القياس التالية:
• القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر؛
• التكلفة المطفأة ،أو
• القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة؛

الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة

يتم قياس األصل المالي بالتكلفة المطفأة إذا استوفى الشرطين التاليين ولم يتم تسميتهما بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:
• يتم ااالحتفاظ باالصل ضمن نموذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ بموجودات لجمع التدفقات النقدية التعاقدية .و
• الشــروط التعاقديــة للموجــودات الماليــة تنشــأ فــي تواريــخ محــددة للتدفقــات النقديــة التــي هــي فقــط مدفوعــات أصــل وربــح علــى المبلــغ
األصلــي القائــم.

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل األخرى
أداة الديــن يتــم قياســها بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر فقــط إذا كانــت تســتوفي الشــرطين التالييــن ولــم يتــم تســميتها كمــا
فــي القيمــة العادلــة مــن خــال الربــح أو الخســارة:
• يتم األحتفاظ باالصل ضمن نموذج أعمال يتم تحقيق هدفه من خالل جمع التدفقات النقدية التعاقدية وبيع الموجودات المالية.
• الشــروط التعاقديــة لألصــل المالــي تنشــأ فــي تواريــخ محــددة للتدفقــات النقديــة التــي تكــون فقــط مدفوعــات أصــل وربــح علــى المبلــغ
األصلــي المســتحق
يتــم الحــاق قيــاس القيمــة العادلــة مــن األدوات الديــن مــن خــال الشــامل األخــرى بالقيمــة العادلــة مــع األربــاح والخســائر الناتجــة عــن التغيــرات فــي
القيمــة العادلــة المعتــرف بهــا فــي الدخــل الشــامل االخــر .يتــم األعتــراف بإيــرادات ومكاســب وخســائر صــرف العمــات األجنبيــة فــي الربــح أو الخســارة.
أدوات حقــوق الملكيــة عنــد األعتــراف المبدئــي ،فــي حالــة االســتثمار باألســهم التــي يتــم االحتفــاظ بهــا لغيــر أغــراض المتاجــرة ،فانــه يحــق للبنــك
أن يختــار بصــورة غيــر قابلــة للتغييــر تصنيــف هــذه االســتثمارات بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر .علمــا بأنــه يتــم تصنيــف األســهم
(كل حالــة علــى حــده) عنــد شــراء األســهم.

الموجودات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

ﯾﺗم ﺗﺻﻧﯾف ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺧرى ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح واﻟﺧﺳﺎﺋر باإلضافــة إلــى ذلــك ،عنــد االعتــراف المبدئــي ،يجــوز
للبنــك تصنيــف أصــل مالــي بشــكل غيــر قابــل للتغييــر والــذي يفــي بالمتطلبــات التــي يتــم قياســها بالتكلفــة المطفــأة أو بالقيمــة العادلــة مــن
خــال الدخــل المكتســب كمــا فــي القيمــة العادلــة مــن خــال الربــح و الخســارة إذا أدى ذلــك إلــى تقليــل أو عــدم وجــود اختــاط كبيــر فــي الحســابات
التــي قــد تنشــأ خــاف ذلــك.
ﻻ يتم إﻋﺎدة تصنيف الموجودات المالية بعد االعتراف المبدئي ،باستثناء الفترة التي تلي تغيير البنك لنموذج أعماله ﻹدارة الموجودات المالية.
يتم عرض متطلبات تصنيف التمويل وأدوات الدين واالستثمار في األسهم على النحو التالي:

تقييم نموذج األعمال
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ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﻘﯾﯾم اﻟﮭدف ﻣن ﻧﻣوذج اﻷﻋﻣﺎل اﻟذي ﯾﺣﺗﻔظ فيه اﻷﺻل ﻋﻟﯽ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺣﻔظﺔ ﻷن ھذا ﯾﻌﮐس أﻓﺿل طرﯾﻘﺔ ﻹدارة اﻷﻋﻣﺎل
وﺗﻘدﯾم اﻟﻣﻌﻟوﻣﺎت إﻟﯽ اﻹدارة .المعلومــات المعتبــرة تشــمل:
• السياسات واألهداف المذكورة لمحفظة األعمال والعمل بتلك السياسات؛
• كيفية تقييم وعمل تقارير أداء المحفظة وتقديمها إلى إدارة البنك؛
• المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال (والموجودات المالية المحتفظ بها في نموذج العمل) وكيفية إدارة هذه المخاطر؛

بنك البالد

• كيفيــة تعويــض مــدراء األعمــال – علــى ســبيل المثــال مــا إذا كانــت التعويضــات تســتند علــى القيمــة العادلــة للموجــودات المــدارة أو التدفقــات
النقديــة المحصلــة؛ و
• معــدل التكــرار ،الحجــم والتوقيــت للمبيعــات فــي الفتــرات الســابقة ،وأســباب تلــك المبيعــات ،باإلضافــة إلــى توقعاتهــا بشــأن أنشــطة المبيعــات
المســتقبلية .بالرغــم مــن ذلــك ،فــإن المعلومــات الخاصــة بأنشــطة المبيعــات ال يمكــن أخذهــا فــي االعتبــار بمفردهــا عــن باقــي األنشــطة ،بــل
تعتبــر جــزء مــن عمليــة التقييــم الشــامل لكيفيــة تحقيــق البنــك ألهــداف إدارة الموجــودات الماليــة باإلضافــة إلــى كيفيــة تحقيــق التدفقــات النقديــة.
يتــم قيــاس الموجــودات الماليــة المحتفــظ بهــا لغــرض المتاجــرة والتــي يتــم تقييــم أدائهــا علــى أســاس القيمــة العادلــة ،وتقــاس بالقيمــة العادلــة
مــن خــال الربــح أو الخســارة حيــث ال يتــم االحتفــاظ بهــا مــن أجــل تحصيــل التدفقــات النقديــة التعاقديــة وال يتــم االحتفــاظ بهــا علــى حــد ســواء
مــن أجــل تحصيــل التدفقــات النقديــة وبيــع الموجــودات الماليــة.

تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية هي مدفوعات من األصل والعوائد على مبلغ األصل القائم

ألغــراض هــذا التقييــم ،يتــم تحديــد “ األصــل” علــى أســاس القيمــة العادلــة للموجــودات الماليــة عنــد االثبــات األولــي .يتــم تحديــد “األربــاح”
علــى أســاس مقابــل القيمــة الزمنيــة للنقــود والمخاطــر االئتمانيــة المرتبطــة بمبلــغ األصــل القائــم وذلــك خــال فتــرة معينــة مــن الزمــن أو
لمخاطــر اإلقــراض األساســية األخــرى والتكاليــف (علــى ســبيل المثــال :مخاطــر الســيولة والتكاليــف اإلداريــة) ،وكذلــك هامــش الربــح.
عنــد تقييــم مــا إذا كانــت التدفقــات النقديــة التعاقديــة هــي مدفوعــات مــن األصــل والعوائــد علــى مبلــغ األصــل القائــم ،تأخــذ المجموعــة فــي االعتبــار
الشــروط التعاقديــة لــأدوات الماليــة .يتضمــن ذلــك علــى تقييــم مــا إذا كانــت الموجــودات الماليــة تحتوي على شــروط تعاقدية التي قــد تغير التوقيت
أو مقــدار التدفقــات النقديــة التعاقديــة نتيجــة لعــدم اســتيفاؤها لهــذا الشــرط .عنــد القيــام بهــذا التقييــم ،تأخــذ المجموعــة في االعتبــار ما يلي:

• األحداث المحتملة التي يمكنها تغيير قيمة وتوقيت التدفقات النقدية؛
• خصائص الرفع المالي؛
• الدفع المسبق وشروط التمديد؛
• الشروط التي تحد مطالبات البنك للتدفقات النقدية من موجودات محددة (على سبيل المثال :ترتيبات األصول غير حق الرجوع على الضامن)؛ و
• الخصائص التي تسهم في تعديل القيمة الزمنية للنقود – على سبيل المثال :تغيير معدل الربح.

تصنيف بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

عنــد األعتــراف المبدئــي ،يقــوم البنــك بتحديــد بعــض الموجــودات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الربــح أو الخســارة .قــام البنــك قبــل 1
ﯾﻧﺎﯾر ، 2018ﺑﺗﺻﻧﯾف ﺑﻌض اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﮐﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر ﻷﻧﮫ ﺗم إدارة اﻟﻣوﺟودات والتقرير ﻋﻧﮭﺎ داخليا
ﻋﻟﯽ أﺳﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ.

 )2تصنيف المطلوبات المالية

(السياسة المطبقة قبل  1يناير )2018

تــدرج جميــع ودائــع العمــاء ،أرصــدة لمؤسســة النقــد العربــي الســعودي  ،أرصــدة للبنــوك والمؤسســات الماليــة االخــرى والصكــوك والمطلوبــات
الماليــة االخــرى مبدئيـ ًـا بالقيمــة العادلــة ناقصـ ًـا تكاليــف المعاملــة ويتــم قياســها الحقـ ًـا بالتكلفــة المطفــأة.

(السياسة التي تم تطبيقها بعد  1يناير )2018

 )3إلغاء اإلثبات

أ) الموجودات المالية

يتــم اســتبعاد أي أصــل مالــي (أو جــزء مــن أصــل مالــي ،أو جــزء مــن مجموعــة مــن الموجــودات الماليــة المماثلــة) ،عندمــا تنتهــي الحقــوق
التعاقديــة للتدفقــات النقديــة مــن األصــل المالــي.
فــي الحــاالت التــي يتــم فيهــا تقييــم البنــك بأنــه قــام بتحويــل أصــل مالــي ،يتــم اســتبعاد الموجــودات إذا قامــت المجموعــة بتحويــل جميــع
مخاطــر ومزايــا الملكيــة بشــكل جوهــري .إذا لــم تقــم المجموعــة بنقــل أو االحتفــاظ بكافــة مخاطــر ومزايــا الملكيــة بشــكل جوهــري ،يتــم اســتبعاد
األصــل المالــي فقــط إذا لــم يحتفــظ البنــك بالســيطرة علــى األصــل المالــي .تعتــرف المجموعــة بشــكل منفصــل كموجــودات أو مطلوبــات بــأي
حقــوق أو التزامــات تــم تكوينهــا أو االحتفــاظ بهــا فــي العمليــة.
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عنــد االســتبعاد ،فــإن أي ربــح أو خســارة متراكمــة تــم االعتــراف بهــا سـ ً
ـابقا فــي قائمــة الدخــل الشــامل الموحــدة يتــم تضمينهــا فــي قائمــة
الدخــل الموحــدة للفتــرة.
اعتبـ ً
ـارا مــن  1ينايــر  ،2018لــن يتــم االعتــراف بــأي أربــاح  /خســائر متراكمــة تــم االعتــراف بهــا فــي الدخــل الشــامل األخــر فيمــا يتعلــق بــاألوراق
الماليــة االســتثمارية لألســهم المحــددة فــي القيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل االخــر فــي الربــح أو الخســارة عنــد اســتبعاد هــذه
األوراق الماليــة.

ب) المطلوبــات المالية

يقــوم البنــك بإلغــاء إثبــات االلتــزام المالــي عنــد إبراء ذمــة التزاماتــه التعاقدية أو إلغاؤها أو انتهــاء صالحيتها.

 )4التعديــات علــى الموجــودات والمطلوبــات المالية
أ) الموجــودات المالية

إذا تــم تعديــل الشــروط الخاصــة بالموجــودات الماليــة ،يقيــم البنــك مــا إذا كانــت التدفقــات النقديــة للموجــودات الماليــة المعدلــة تختلــف
ً
ً
جوهريــا .فــي حالــة وجــود اختالفــات جوهريــة فــي التدفقــات النقديــة ،ومــن ثــم تعتبــر الحقــوق التعاقديــة للتدفقــات النقديــة
اختالفــا
الناتجــة مــن الموجــودات الماليــة األصليــة قــد انقضــت مدتهــا .ففــي هــذه الحالــة ،يتــم اســتبعاد الموجــودات الماليــة األصليــة ويتــم إثبــات
الموجــودات الماليــة الجديــدة بالقيمــة العادلــة.
فــي حــال عــدم وجــود اختالفــات جوهريــة فــي التدفقــات النقديــة ،فــأن التعديــل لــن يــؤدي إلــى اســتبعاد الموجــودات الماليــة .ففــي هــذه
الحالــة ،يقــوم البنــك بإعــادة احتســاب إجمالــي القيمــة الدفتريــة للموجــودات الماليــة وإثبــات المبلــغ الناتــج مــن تعديــل إجمالــي القيمــة
الدفتريــة كمكســب أو خســارة معدلــة فــي األربــاح أو الخســائر .فــي حــال إجــراء هــذا التعديــل نتيجــة لوجــود صعوبــات ماليــة لــدى المقتــرض،
فســيتم عــرض المكاســب أو الخســارة مــع خســائر االنخفــاض فــي القيمــة.

ب) المطلوبــات المالية

يقــوم البنــك باســتبعاد المطلــوب المالــي عندمــا يتــم تعديــل شــروطه وتختلــف التدفقــات النقديــة للمطلوبــات اختالفـ ًـا جوهريـ ًـا .ففــي هــذه
الحالــة ،يتــم إثبــات المطلــوب المالــي الجديــد علــى أســاس الشــروط المعدلــة بالقيمــة العادلــة .الفــرق بيــن القيمــة الدفتريــة للمطلوبــات
الماليــة المطفــأة وااللتــزام المالــي الجديــد مــع الشــروط المعدلــة يتــم تســجيله فــي قائمــة الدخــل الموحــدة.

 )5االنخفــاض فــي القيمة

يقــوم البنــك بإثبــات مخصصــات الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة علــى األدوات الماليــة التاليــة التــي ال يتــم قياســها بالقيمــة العادلــة مــن
خــال األربــاح والخســائر:
• الموجــودات الماليــة التــي يتم قياســها بالتكلفــة المطفأة.؛
• أدوات الديــن المقاســة بالقيمــة العادلــة مــن خالل الدخل الشــامل اآلخر.
• عقــود الضمانــات الماليــة المصدرة؛ و
• ضمانــات التمويــل المصدرة.
ال يتم إثبات خســارة انخفاض في القيمة على اســتثمارات أســهم.
يقيــس البنــك مخصصــات الخســارة بمبلــغ مســاوي للخســائر االئتمانيــة المتوقعــة علــى مــدى العمــر باســتثناء الحــاالت التاليــة ،والتــي يتــم
قياســها علــى أســاس الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة علــى مــدى  12شـ ً
ـهرا:
الديــن المحــددة بــأن لديهــا مخاطــر ائتمانيــة منخفضــة فــي تاريخ إعــداد التقرير المالي؛ و
• اســتثمارات أدوات
ّ
• األدوات الماليــة األخــرى التــي لــم تزيــد مخاطرهــا االئتمانية بشــكل جوهري مــن إثباتها األولي.
الديــن لديهــا مخاطــر ائتمانيــة منخفضــة فــي القيمــة عندمــا يكــون تصنيــف المخاطــر االئتمانيــة الخاصــة بهــا يعــادل
يعتبــر البنــك بــأن أدوات ّ
تعريــف المفهــوم العالمــي “لتصنيــف الدرجــة االســتثمارية”.
الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة علــى مــدى  12شـ ً
ـهرا هــي جــزء مــن الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة التــي تنتــج عــن أحــداث التعثــر فــي الســداد
علــى األداة الماليــة خــال  12شـ ً
ـهرا بعــد تاريــخ إعــداد التقاريــر الماليــة.
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قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة

ً
وفقا لما يلي:
الخسائر االئتمانية المتوقعة هي تقدير احتمالية مرجحة للخسائر االئتمانية ويتم قياسها
•الموجــودات الماليــة التــي هــي غيــر منخفضــة القيمــة ائتمانيـ ًـا فــي تاريــخ إعــداد التقريــر المالــي :أي القيمــة الحاليــة لــكل العجــز النقــدي
(أي الفــرق بيــن التدفقــات النقديــة المســتحقة للمنشــأة بموجــب العقــد والتدفقــات النقديــة التــي يتوقــع البنــك اســتالمها)؛
•الموجــودات الماليــة التــي هــي منخفضــة القيمــة ائتمانيـ ًـا فــي تاريــخ إعــداد التقريــر المالــي :أي الفــرق بيــن إجمالــي القيمــة الدفتريــة
والقيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة؛
•التزامــات التمويــل التــي لــم يتــم اســتخدامها :أي القيمــة الحاليــة للفــرق بيــن التدفقــات النقديــة التعاقديــة المســتحقة للبنــك إذا قــام
حامــل التــزام التمويــل بحســب التمويــل وبيــن التدفقــات النقديــة التــي يتوقــع البنــك اســتالمها؛ و
•عقود الضمانات المالية :المدفوعات المتوقعة لتعويض حامل األداة محسوم منها أي مبالغ يتوقع البنك استالمها من حامل األداة.

إعادة هيكلة الموجودات المالية

إذا تــم إعــادة التفــاوض أو تعديــل شــروط الموجــودات الماليــة أو تــم اســتبدال موجــودات ماليــة حاليــة بموجــودات ماليــة جديــدة نتيجــة لصعوبــات ماليــة
يواجههــا المقتــرض ،عندهــا يتــم إجــراء تقيــم حــول مــا إذا كان ينبغــي اســتبعاد الموجــودات الماليــة وقيــاس الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة علــى النحــو التالــي:
•إذا ﻟﻢ ينتــج عــن عمليــة إﻋﺎدة اﻟﻬﻴﻜﻠﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ اســتبعاد للموجــودات الحاليــة ،فعندهــا يتــم تضميــن اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ
ﻋﻦ الموجــودات اﻟﻤﺎﻟيــة اﻟﻤﻌﺪلــة ﻓﻲ احتســاب اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻨﻘﺪي ﻣﻦ اﻟﻤﻮﺟﻮدات الحاليــة.
•إذا نتــج عــن عمليــة إعــادة الهيكلــة المتوقعــة اســتبعاد للموجــودات الحاليــة ،فعندهــا يتــم معاملــة القيمــة العادلــة المتوقعــة للموجــودات
الجديــدة كتدفقــات نقديــة نهائيــة مــن الموجــودات الماليــة الحاليــة فــي وقــت اســتبعادها .يتــم تضميــن ذلــك المبلــغ فــي احتســاب العجــز
النقــدي مــن الموجــودات الماليــة الحاليــة الــذي تــم خصمهــا مــن التاريــخ المتوقــع لالســتبعاد حتــى تاريــخ إعــداد التقريــر المالــي باســتخدام
معــدل الفائــدة الفعلــي األصلــي للموجــودات الماليــة الحاليــة.

موجودات مالية منخفضة القيمة

فــي تاريــخ كل تقريــر ،يقــوم البنــك بتقيــم مــا إذا كانــت الموجــودات الماليــة المدرجــة بالتكلفــة المطفــأة والقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل
الشــامل األخــر ذات رصيــد ائتمانــي متعثــر .األصــل المالــي هــو “ائتمــان متعثــر” عنــد وقــوع حــدث أو أكثــر لــه تأثيــر ضــار علــى التدفقــات النقديــة
المســتقبلية المقــدرة لألصــل المالــي.
تتضمن األدلة على أن األصل المالي هو ائتمان متغير وفق البيانات التالية التي يمكن مالحظتها:
•عندمــا ال يكــون مــن المحتمــل أن يدفــع المديــن التزاماتــه االئتمانيــة بالكامــل  ،دون الرجــوع مــن قبــل البنــك إلــى إجــراءات مثــل تحقيــق
ً
أيضــا باســم عــدم مالءمــة دفــع األحــداث ؛
ويعــرف
األمــن (إذا تــم االحتفــاظ بــه)ُ ،
• خرق للعقد مثل الحدث االفتراضي أو المتأخر
•إﻋﺎدة ھﯾﮐﻟﺔ اﻟﺗﻣوﯾل ﻣن ﻗﺑل اﻟﺑﻧك ﺑﺷرط أال ﯾﻧظر اﻟﺑﻧك ﺧﻼف ذﻟك.
عند إجراء تقييم ما إذا كان االستثمار في الديون السيادية هو استثمار متعثر ،فإن البنك يأخذ بعين اإلعتبار العوامل التالية.
• تقييم وكاالت التصنيف للجدارة االئتمانية؛
• قدرة البلد على الوصول إلى أسواق رأس المال إلصدار أدوات جديدة.
ﺗﻌﺮض اﻟﺤﺎﺋﺰون ﻟﻠﺨﺴﺎﺋﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻮن الطوعي أو اﻹﻟﺰاﻣﻲ.
• إحتمالية إﻋﺎدة هيكلة اﻟﺪﻳﻮن ،ﻣﻤﺎ ﻳﺆدي إﻟﻰ ّ

عرض مخصصات خسائر االئتمان المتوقعة في قائمة المركز المالي

يتم عرض مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة في قائمة المركز المالي على النحو التالي:
• يتم قياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة :كخصم من إجمالي القيمة الدفترية للموجودات؛
• التزامات التمويل وعقود الضمانات المالية بصفة عامة كمخصص،
كال مــن العنصــر المســحوب أو الغيــر المســحوب ،ال يمكــن للبنــك تحديــد الخســائر االئتمانيــة
•عندمــا تتضمــن األدوات الماليــة علــى ً
المتوقعــة علــى عنصــر التزامــات التمويــل وذلــك بشــكل منفصــل عــن ذلــك العنصــر المســحوب :يعــرض البنــك مخصــص الخســارة
بشــكل مجمــع لــكال العنصريــن .ويتــم عــرض المبلــغ المجمــع كخصــم مــن إجمالــي القيمــة الدفتريــة للعنصــر المســحوب .يتــم عــرض أي
فائــض لمخصــص الخســارة علــى إجمالــي المبلــغ للعنصــر المســحوب كمخصــص.
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ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة

•أدوات اﻟدﯾن اﻟﻣﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر :ﻻ ﯾﺗم إثبــات مخصــص اﻟﺧﺳﺎرة ﻓﻲ قائمــة اﻟﻣرﮐز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻷن
اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﮭذه اﻟﻣوﺟودات ھﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ .ومــع ذلــك  ،يتــم اإلفصــاح عــن مخصــص الخســارة ويتــم إثباتــه فــي احتياطــي
القيمــة العادلــة .يتــم إثبــات خســائر االنخفــاض فــي القيمــة فــي الربــح والخســارة والتغيــرات بيــن التكلفــة المطفــأة للموجــودات والقيمــة
العادلــة ويتــم إثباتهــا خــال الدخــل الشــامل اآلخــر.

الشطب

الديــن .ومــع ذلــك ،يجــب أن تخضــع
الديــن (إمــا جزئيـ ًـا أو كليـ ًـا) عندمــا ال يكــون هنــاك احتمــال واقعــي الســترداد
ّ
يتــم شــطب التمويــل وأدوات ّ
الموجــودات الماليــة التــي يتــم شــطبها لإلجــراءات التنفيذيــة مــن أجــل االلتــزام بإجــراءات البنــك الســترداد المبالــغ المســتحقة .إذا كان المبلــغ
أوال كإضافــة إلــى المخصــص الــذي يتــم تطبيقــه بعــد ذلــك مقابــل
المطلــوب شــطبه أكبــر مــن مخصــص الخســارة المتراكــم  ،يعامــل الفــارق ً
إجمالــي القيمــة الدفتريــة.

 .6الضمانــات الماليــة والتزامــات التمويل

الضمانــات الماليــة هــي عقــود يدفــع البنــك بموجبهــا مبالــغ محــددة لتعويــض حامــل الضمــان إزاء الخســائر المتكبــدة بســبب إخفــاق مديــن معيــن
فــي الدفــع عنــد موعــد االســتحقاق طبقــا لبنــود أداة الديــن الماليــة“ .التزامــات التمويــل” هــي ارتباطــات مؤكــدة لتقديــم االئتمــان بموجــب
شــروط وأحــكام محــددة مسـ ً
ـبقا.
تسجل التزامات التمويل مبدئيا في القوائم المالية الموحدة بالقيمة العادلة ضمن المطلوبات األخرى  ،كونها قيمة قسط مستلم.
الحاقا لالعتراف األولي
 من  1يناير  :2018تقاس مطلوبات البنك تحت كل ضمان بمبلغ أعلى من ذلك المبلغ المطفأ ومبلغ مخصص الخسارة. قبــل  1ينايــر  :2018تقــاس مطلوبــات البنــك تحــت كل ضمــان بمبلــغ أعلــى مــن ذلــك القســط المطفــأ وأفضــل تقديــر للنفقــات المطلوبــةلتســوية أي التزامــات ماليــة ناشــئة عــن الضمانــات.
يتــم اإلعتــراف بالعــاوة المســتلمة فــي قائمــة الدخــل الموحــدة فــي “ دخــل أتعــاب وعمــوالت ،صافــي” علــى أســاس القســط الثابــت علــى
مــدى قتــرة الضمــان.
ً
سلفا.
التزامات التمويل هي التزامات ثابتة لتوفير التمويل بموجب شروط وأحكام محددة
لم يصدر البنك أي ارتباطات تمويل يتم قياسها كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بالنسبة الرتباطات التمويل اآلخر:
• من  1يناير  :2018يثبت البنك مخصص الخسارة؛ و
ً
مثقال بالتزامات.
وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم  37إذا كان العقد
• قبل  1يناير  :2018يثبت البنك المخصص
ً

 .7تقديــم الخدمات

يقدم البنك خدمات متنوعة لعمالئه .يتم تقديم هذه الخدمات إما بشكل منفصل أو مجموع خدمات مع تقديم الخدمات األخرى.
اســتنتج البنــك أن اإليــرادات الناتجــة عــن تقديــم الخدمــات المختلفــة المتعلقــة بتــداول األســهم وإدارة الصناديــق ،وتمويــل التجــارة ،وتمويــل
الشــركات والخدمــات االستشــارية وغيرهــا مــن الخدمــات المصرفيــة ،يجــب أن يتــم االعتــراف بهــا عنــد النقطــة التــي يتــم تقديــم الخدمــات فيهــا،
أي عندمــا يتــم الوفــاء بالتــزام األداء .فــي حيــن أن الخدمــات المجانيــة المتعلقــة ببطاقــة االئتمــان ،فــإن البنــك يتعــرف علــى األربــاح علــى مــدار
الفتــرة الزمنيــة.

 .8برنامــج والء للعمــاء

يقــدم البنــك برنامــج والء للعمــاء (نقــاط المكافــأة  /األميــال الجويــة المشــار إليهــا هنــا باســم “نقــاط المكافــأة”)  ،والتــي تســمح ألعضــاء
البطاقــة لكســب النقــاط التــي يمكــن اســتبدالها بمنافــذ معينــة للشــركاء .يقــوم البنــك بتخصيــص جــزء مــن ســعر الصفقــة (رســوم التبــادل) لنقــاط
ـاء علــى ســعر البيــع النســبي المنفصــل
المكافــآت الممنوحــة ألعضــاء البطاقــة  ،بنـ ً

يتم تأجيل مبلغ اإليرادات المخصصة لنقاط المكافآت ويتم إصداره في قائمة الدخل عند استرداد نقاط المكافأة.
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بنــاء علــى الخبــرة الفعليــة
يتــم تعديــل المبلــغ التراكمــي لاللتزامــات التعاقديــة المتعلقــة بنقــاط المكافــأة غيــر المصروفــة مــع مــرور الوقــت
ً
واالتجاهــات الحاليــة فيمــا يتعلــق بعمليــة االســترداد.

بنك البالد

ت) السياســات المطبقــة قبــل اعتمــاد المعيــار الدولــي للتقارير المالية 9
أ) االستثمارات

يتــم ،فــي األصــل ،إثبــات كافــة أدوات الديــن اإلســتثمارية بالقيمــة العادلــة والتــي تمثــل المبلــغ المدفــوع ،شــاملة مصاريــف الشــراء المتعلقــة
باإلســتثمارات باســتثناء االســتثمارات المدرجــة قيمتهــا العادلــة فــي قائمــة الدخــل .ال يتــم إضافــة تكاليــف المعامــات ،إن وجــدت ،إلــى قيــاس
القيمــة العادلــة عنــد االثبــات األولــي لالســتثمارات المدرجــة قيمتهــا العادلــة فــي قائمــة الدخــل.

تطفأ العالوة والخصم على أساس العائد الفعلي ،وتدرج في قائمة الدخل الموحدة.
تحــدد القيمــة العادلــة ألدوات الديــن التــي يتــم تداولهــا فــي األســواق الماليــة النظاميــة علــى أســاس األســعار المتداولــة بالســوق عنــد إنتهــاء
العمــل فــي تاريــخ إعــداد القوائــم الماليــة .تحــدد القيمــة العادلــة للموجــودات المــداره واإلســتثمارات فــي الصناديــق اإلســتثمارية علــى أســاس
صافــي قيمــة الموجــودات المعلنــة والــذي يقــارب القيمــة العادلــة.
تحــدد القيمــة العادلــة ألدوات الديــن غيــر المتداولــة بالســوق ،وذلــك بإجــراء تقديــر مناســب للقيمــة العادلــة علــى أســاس القيمــة الســوقية الحاليــة
لــأدوات األخــرى المشــابهة لهــا تقريبـ ًـا ،أو علــى أســاس التدفقــات النقديــة المتوقعــة أو علــى أســاس مــا يخــص تلــك أدوات الديــن مــن صافــي
الموجــودات ذات الصلــة .وفــي حالــة عــدم إمكانيــة تحديــد القيمــة العادلــة مــن األســواق الماليــة النشــطة ،فإنــه يتــم إثباتهــا بالتكلفــة.
وبعــد اإلثبــات األولــي لمختلــف فئــات أدوات الديــن اإلســتثمارية ،يســمح بإجــراء أيــة تحويــات الحقــة بيــن فئــات اإلســتثمار المختلفــة ،وذلــك
فــي حالــة الوفــاء ببعــض الشــروط .تحــدد كل فئــة مــن االســتثمارات المختلفــة عنــد نهايــة الفتــرة الماليــة التاليــة وفقـ ًـا لألســس المبينــة فــي
الفقــرات التاليــة:

 -1اإلســتثمارات المدرجــة بقيمتهــا العادلة فــي قائمة الدخل

تصنــف اإلســتثمارات ضمــن هــذه الفئــة كـــ “إســتثمارات مقتنــاة ألغــراض المتاجــرة” أو “إســتثمارات مدرجــة قيمتهــا العادلــة فــي قائمــة
الدخل”عنــد االثبــات األولــي لهــا .ال يوجــد لــدى المجموعــة أي أدوات ماليــة كـ”إســتثمارات مدرجــة بقيمتهــا العادلــة فــي قائمــة الدخــل”.

 -2اإلســتثمارات المتاحــة للبيع

اإلســتثمارات المتاحــة للبيــع عبــارة عــن أســهم وصكــوك و صناديــق االســتثمار لــم يتــم تصنيفهــا كإســتثمارات مقتنــاه حتــى تاريــخ االســتحقاق
أو تمويــل أو اســتثمارات مدرجــة قيمتهــا العادلــة مــن قائمــة الدخــل ،وتعتــزم المجموعــة اإلحتفــاظ بهــا لمــدة غيــر محــددة ،والتــي يمكــن بيعهــا
للوفــاء بمتطلبــات الســيولة أو لمواجهــة التغيــرات فــي معــدالت األربــاح ،أو أســعار تحويــل العمــات األجنبيــة ،أســعار األســهم.
يتــم ،فــي األصــل ،إثبــات اإلســتثمارات المصنفــة كـــ “إســتثمارات متاحــة للبيــع” بالقيمــة العادلــة شــاملة تكاليــف المعامــات العرضيــة المتعلقــة
بهــا مباشــرة ،وتقــاس الحقـ ًـا بالقيمــة العادلــة باســتثناء األســهم غيــر المتداولــة التــي ال يمكــن تحديــد قيمتهــا العادلــة بشــكل موثــوق بــه حيــث
يتــم قيدهــا بالتكلفــة .تــدرج األربــاح أو الخســائر غيــر المحققــة الناتجــة عــن التغيــرات فــي قيمتهــا العادلــة مباشــرة فــي الدخــل الشــامل اآلخــر لحيــن
إنتفــاء أســباب إثبــات تلــك اإلســتثمارات أو انخفــاض قيمتهــا ،وعندئــذ يتــم إظهــار الربــح أو الخســارة المتراكمــة – المثبتــة سـ ً
ـابقا ضمــن الدخــل
الشــامل اآلخــر  -فــي قائمــة الدخــل الموحــدة.
يتــم إثبــات الدخــل مــن االســتثمارات والتمويــل فــي قائمــة الدخــل الموحــدة علــى أســاس العائــد الفعلــي .يتــم إثبــات توزيعــات األربــاح فــي
قائمــة الدخــل الموحــدة عندمــا تســتحق المجموعــة توزيعــات األربــاح .يتــم إثبــات أربــاح أو خســائر الصــرف األجنبــي مــن اســتثمارات أدوات الديــن
المتاحــة للبيــع فــي قائمــة الدخــل الموحــدة.
يجــوز إعــادة تصنيــف االســتثمارات المتاحــة للبيــع إلــى “االســتثمارات األخــرى المقتنــاه بالتكلفــة المطفــأة” فــي حالــة الوفــاء بشــروط تعريــف
“االســتثمارات األخــرى المقتنــاه بالتكلفــة المطفــأة” ،وعنــد وجــود النيــة والمقــدرة لــدى المجموعــة علــى االحتفــاظ بالموجــودات الماليــة فــي
المســتقبل المنظــور أو حتــى تاريــخ اســتحقاقها.
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 -3اإلســتثمارات المقتنــاة حتى تاريخ اإلســتحقاق

تصنــف اإلســتثمارات ذات الدفعــات الثابتــة أو الممكــن تحديدهــا ولهــا تاريــخ إســتحقاق محــدد والتــي تســتطيع المجموعــة ولديهــا النيــة اإليجابيــة
والمقــدرة علــى اقتنائهــا حتــى تاريــخ إســتحقاقها كإســتثمارات مقتنــاه حتــى تاريــخ اإلســتحقاق .يتــم ،فــي األصــل ،إثبــات االســتثمارات المقتنــاه
حتــى تاريــخ االســتحقاق بالقيمــة العادلــة شــاملة تكاليــف المعامــات المباشــرة والعرضيــة ،وتقــاس الحقـ ًـا بالتكلفــة المطفــأة ناقصـ ًـا مخصــص
اإلنخفــاض فــي قيمتهــا .يتــم حســاب التكلفــة المطفــأة بعــد األخــذ بعيــن اإلعتبــار الخصــم أو العــاوة عنــد الشــراء باســتخدام معــدل العائــد
الفعلــي ،وتــدرج أيــة مكاســب أو خســائر ناجمــة عــن هــذه اإلســتثمارات فــي قائمــة الدخــل الموحــدة عنــد إنتفــاء أســباب إثبــات تلــك اإلســتثمارات
أو إنخفــاض قيمتهــا.
إن اإلســتثمارات المصنفــة كـــ “ مقتنــاه حتــى تاريــخ اإلســتحقاق” ،ال يمكــن عــادة بيعهــا أو إعــادة تصنيفهــا – دون أن تتأثــر مقــدرة المجموعــة علــى
إســتخدام هــذا التصنيف.
و علــى الرغــم مــن ذلــك فــإن عمليــات البيــع أو إعــادة التصنيــف التــي تتــم فــي أي مــن الظــروف التاليــة لــن تؤثــر علــى مقــدرة المجموعــة علــى
اســتخدام هــذا التصنيــف.
•عمليــات البيــع أو التصنيــف التــي تتــم بتاريــخ قريــب لتاريــخ االســتحقاق ،وأن التغيــرات فــي أســعار العمــوالت الســائدة فــي الســوق لــن
يكــون لهــا أثــر هــام علــى القيمــة العادلــة.
• عمليات البيع أو إعادة التصنيف بعد قيام المجموعة بتحصيل المبلغ األصلي لألصل بالكامل.
•عمليــات البيــع أو إعــادة التصنيــف المتعلقــة بأحــداث معزولــة غيــر مكــررة تقــع خــارج نطــاق ســيطرة المجموعــة والتــي ال يمكــن توقعهــا
بشــكل معقــول.

 -4االســتثمارات األخــرى المقتنــاه بالتكلفــة المطفأة

تصنــف اإلســتثمارات ذات الدفعــات الثابتــة أو الممكــن تحديدهــا وغيــر المتداولــة فــي ســوق مالــي نشــط كـــ “ إســتثمارات أخــرى مقتنــاه بالتكلفــة
المطفــأة” .تظهــر هــذه االســتثمارات بالتكلفــة المطفــأة باســتخدام طريقــة معــدل العائــد الفعلــي ،ناقصـ ًـا مخصــص اإلنخفــاض فــي قيمتهــا .تــدرج
أيــة مكاســب أو خســائر ناجمــة عــن هــذه اإلســتثمارات فــي قائمــة الدخــل الموحــدة عنــد إنتفــاء أســباب إثبــات تلــك اإلســتثمارات أو انخفــاض قيمتهــا.

 -5انخفــاض قيمــة الموجودات المالية
أ) التمويــل واالســتثمارات المقتنــاة بالتكلفــة المطفــأة
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يتــم ،بتاريــخ اعــداد القوائــم الماليــة ،إجــراء تقييــم لتحديــد فيمــا إذا كان هنــاك دليــل موضوعــي علــى وجــود إنخفــاض فــي قيمة أصل مــا أو مجموعة
مــن الموجــودات الماليــة .وفــي حالــة وجــود مثــل هــذا الدليــل ،تحــدد القيمــة المقــدرة القابلــة لالســترداد لذلــك األصــل ،ويتــم إثبــات أيــة خســائر
ناجمــة عــن ذلــك االنخفــاض بالتغيــرات فــي قيمتهــا الدفتريــة علــى أســاس صافــي القيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة المســتقبلية المتوقعــة.
تقــوم المجموعــة بالتأكــد مــن وجــود دليــل علــى وقــوع انخفــاض فــي التمويــل واالســتثمارات المقتنــاه بالتكلفــة المطفــأة علــى أســاس األصــل
بشــكل خــاص أو بشــكل جماعــي.
إذا كانــت الموجــودات الماليــة غيــر قابلــة للتحصيــل ،فإنــه يتــم شــطبها مــن مخصــص إنخفــاض القيمــة أو بتحميلهــا مباشــرة علــى قائمــة الدخــل
الموحــدة .ال يتــم شــطب الموجــودات الماليــة إال بعــد اســتنفاذ كافــة وســائل التحصيــل الممكنــة وبعــد تحديــد مبلــغ الخســارة.
وإذا مــا حــدث الحقـ ًـا إنخفــاض فــي مبلــغ خســارة االنخفــاض فــي القيمــة وأن هــذا االنخفــاض يعــود بشــكل موضوعــي إلــى حــدث وقــع بعــد إثبــات
ـا تحســن فــي درجــة التصنيــف االئتمانــي للمديــن) ،عندئــذ يتــم عكــس قيــد مبلــغ الخســارة الــذي تــم إثباتــه سـ ً
ـابقا وذلــك عــن
إنخفــاض القيمــة (مثـ ً
طريــق تســوية حســاب مخصــص االنخفــاض .يتــم إثبــات عكــس القيــد فــي قائمــة الدخــل الموحــدة تحــت بنــد مخصــص االنخفــاض فــي القيمــة.
إن التمويــل الــذي يتــم إعــادة التفــاوض حــول شــروطه ال يعتبــر متأخــر الســداد ،ولكــن تتــم معاملتــه كتمويــل جديــد .توضــع سياســات وإجــراءات
إعــادة الجدولــة وفقـ ًـا لمؤشــرات أو مقاييــس تشــير إلــى أن عمليــة الســداد ستســتمر فــي الغالــب .ويســتمر تقييــم إنخفــاض قيمــة التمويــل
بشــكل فــردي أو جماعــي بإســتخدام معــدل العائــد الفعلــي األصلــي للتمويــل.
يعــاد التفــاوض عــادة بشــأن التمويــل وذلــك إمــا كجــزء مــن العالقــة المســتمرة مــع العميــل أو لمواجهــة التغيــرات الســلبية فــي ظــروف الجهــة
المقترضــة .ويمكــن أن يــؤدي إعــادة المفاوضــات إلــى تمديــد تاريــخ االســتحقاق أو برامــج الســداد وبموجبهــا تمنــح المجموعــة ســعر عمولــة معــدل
إلــى العميــل المتعثــر .ويمكــن أن يــؤدي ذلــك إلــى االســتمرار فــي اعتبــار األصــل “متأخــر الســداد” و “منخفــض القيمــة” ألن ســداد العمولــة
وأصــل المبلــغ الــذي أعيــد للتفــاوض بشــأنه لــن يســترد القيمــة الدفتريــة األصليــة للتمويــل .وفــي بعــض الحــاالت ،تفضــي إعــادة التفــاوض إلــى
إبــرام إتفاقيــة جديــدة ،ويتــم إعتبارهــا كـــ “تمويــل جديــد”.
كمــا تقــوم المجموعــة بالتأكــد مــن وجــود إنخفــاض علــى مســتوى جماعــي للموجــودات التمويليــة  .يتــم تكويــن المخصــص الجماعــي وفــق
المعاييــر واألســس التاليــة :عنــد وجــود إنخفــاض فــي درجــة التصنيــف الداخلــي أو درجــة التصنيــف االئتمانــي الخارجــي للمقتــرض أو مجموعــة
المقترضيــن ،والظــروف االقتصاديــة الحاليــة التــي يعمــل فيهــا المقتــرض وحــاالت العجــز عــن الســداد الســابق.

بنك البالد

ب) اإلســتثمارات المتاحــة للبيع

بالنســبة لإلســتثمارات فــي الصكــوك المصنفــة كاســتثمارات متاحــة للبيــع ،تقــوم المجموعــة بإجــراء تقييــم بصــورة منفــردة للتأكــد مــن وجــود
انخفــاض فــي القيمــة باســتخدام نفــس المعاييــر المتبعــة بشــأن الموجــودات الماليــة المقتنــاة بالتكلفــة المطفــأة .إن مبلــغ االنخفــاض فــي
القيمــة يمثــل الخســائر المتراكمــة التــي يتــم قياســها بالفــرق بيــن التكلفــة المطفــأه والقيمــة العادلــة الحاليــة ،ناقصــا خســارة االنخفــاض فــي
القيمــة المثبتــة سـ ً
ـابقا فــي قائمــة الدخــل الموحــدة.
وإذا مــا حــدث الحقـ ًـا زيــادة فــي االســتثمارات فــي الصكــوك ،وأن هــذه الزيــادة تعــود بشــكل موضوعــي لحــدث إئتمانــي وقــع بعــد اثبــات خســارة
االنخفــاض فــي قائمــة الدخــل الموحــدة  ،يتــم عكــس خســائر االنخفــاض مــن خــال قائمــة الدخــل الموحــدة.
أمــا بالنســبة لالســتثمارات فــي األســهم و صناديــق االســتثمار المقتنــاة كمتاحــة للبيــع ،فــإن اإلنخفــاض الجوهــري أو المســتمر فــي القيمــة العادلة
ـا موضوعيـ ًـا علــى اإلنخفــاض .ال يمكــن عكــس خســائر اإلنخفــاض مــن خــال قائمــة الدخــل الموحــدة طالمــا اســتمر إثبــات
دون التكلفــة يمثــل دليـ ً
الموجــودات فــي الســجالت ،أي ان أيــة زيــادة فــي القيمــة العادلــة بعــد تســجيل اإلنخفــاض يمكــن إثباتهــا فقــط ضمــن حقــوق الملكيــة .وعنــد
التوقف عن إثباتها  ،يتم إدراج اية مكاسب او خسائر متراكمة وتم اثباتها سابقا ضمن حقوق الملكية في قائمة الدخل الموحدة.

 -6التوقــف عــن اثبات االدوات المالية
أ) الموجــودات المالية

يتــم التوقــف عــن اثبــات الموجــودات الماليــة ( أو جــزء منهــا  ،أو جــزء مــن مجموعــة موجــودات ماليــة متشــابهة) عنــد انتهــاء الحقــوق التعاقديــة
الســتالم التدفقــات الماليــة الخاصــة بهــذه الموجــودات او عنــد نقــل الموجــودات وان النقــل مؤهــل للتوقــف عــن االثبــات.
وفــي الحــاالت التــي تظهــر فيهــا دالالت علــى أن المجموعــة نقلــت ملكيــة أصــل مالــي ،يتــم التوقــف عــن اإلثبــات عنــد قيــام المجموعــة بنقــل جميــع
المخاطــر والمنافــع المصاحبــة لملكيــة االصــل بشــكل جوهــري .وفــي الحــاالت التــي لــم يتــم فيهــا نقــل او االبقــاء علــى جميــع المخاطــر والمنافــع
المصاحبــة لملكيــة األصــل بشــكل جوهــري ،يتــم التوقــف عــن اإلثبــات فقــط فــي حالة تخلــي المجموعة عن الســيطرة علــى األصل .تقــوم المجموعة
بتســجيل الموجــودات أو المطلوبــات بشــكل منفصــل فــي حالــة الحصــول علــى الحقــوق أواالحتفــاظ بااللتزامــات الناتجــة عــن هــذه العمليــات.
يتــم التوقــف عــن اثبــات المطلوبــات الماليــة (أو جــزء منهــا) وذلــك فقــط عنــد اســتنفاذها ،أي عندمــا يتــم تنفيــذ االلتزامــات المحــددة فــي
العقــد أو الغاءهــا او انتهــاء مدتهــا.
ال يمكــن اســتبعاد االلتــزام المالــي (أو جــزء مــن المطلوبــات الماليــة) إال عنــد إطفــاءه ،أي عندمــا يتــم الوفــاء بااللتــزام المحــدد فــي العقــد أو
إلغــاؤه أو انتهــاء صالحيتــه.

ب) المطلوبــات المالية

ً
مبدئيــا إثبــات كافــة ودائــع العمــاء و األرصــدة لمؤسســة النقــد العربــي الســعودي واألرصــدة للبنــوك والمؤسســات الماليــة االخــرى
يتــم
ً
الحقــا بالتكلفــة المطفــأة.
والصكــوك والمطلوبــات الماليــة االخــرى بالقيمــة العادلــة  ،وتقــاس

ث) أســس توحيــد القوائم المالية

تشــمل القوائــم الماليــة الموحــدة القوائــم الماليــة للبنــك وشــركاته التابعــة كمــا هــو موضــح بايضــاح رقــم  .1يتــم إعــداد القوائــم المالية للشــركات
التابعــة لنفــس الفتــرة الماليــة للبنــك بإســتخدام سياســات محاســبية مماثلة.
الشــركات التابعــة هــي المنشـ ّـات التــي تســيطر المجموعــة عليهــا .تســيطر المجموعــة علــى المنشــأة مــا عندمــا تتعــرض بشــأنها و لديهــا حقــوق
فــي الحصــول علــى عوائــد مختلفــة مــن عالقتهــا بالمنشــأة المســتثمر فيهــا ولديهــا المقــدرة علــى التأثيــر علــى هــذه العوائــد مــن خــال ممارســة
ســلطاتها علــى المنشــأة المســتثمر فيهــا .توحــد القوائــم الماليــة للشــركات التابعــة فــي القوائــم الماليــة الموحــدة إعتبـ ً
ـارا مــن تاريــخ إنتقــال
الســيطرة علــى تلــك الشــركات ويتــم التوقــف عــن التوحيــد اعتبـ ً
ـارا مــن تاريــخ انتقــال الســيطرة مــن البنــك.
يتــم إســتبعاد األرصــدة بيــن شــركات المجموعــة ،وأي دخــل أو مصــروف ينشــأ مــن المعامــات الماليــة بيــن شــركات المجموعــة عنــد إعــداد
القوائــم الماليــة الموحــدة الموجــزة  .تســتبعد الخســائر غيــر المحققــه بنفــس الطريقــة التــي يتــم فيهــا اســتبعاد األربــاح غيــر المحققــه إلــى الحــد
الــذي ال يكــون فيــه دليــل علــى االنخفــاض فــي القيمــة.

ج) العمــات األجنبية

ً
أيضا العملة الوظيفية للبنك والمجموعة.
يتم عرض القوائم المالية الموحدة للمجموعة بالريال السعودي ،وهو
تحــول المعامــات التــي تتــم بالعمــات األجنبيــة الــى الريــال الســعودي بأســعار التحويــل الســائدة بتاريــخ إجــراء تلــك المعامــات .كمــا تحــول
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ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة

أرصــدة الموجــودات والمطلوبــات النقديــة المســجلة بالعمــات األجنبيــة فــي نهايــة الســنة إلــى الريــال الســعودي بأســعار التحويــل الســائدة
بتاريــخ اعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة.
تقيد المكاسب والخسائر المحققة وغير المحققة عن عمليات تحويل العمالت األجنبية في قائمة الدخل الموحدة.

ح) إثبــات اإليــرادات  /المصاريف
 -الدخــل مــن الموجــودات االســتثمارية والتمويليــة والعائد علــى المطلوبات المالية

يتــم إثبــات الدخــل مــن الموجــودات االســتثمارية والتمويليــة والعائــد علــى المطلوبــات الماليــة فــي قائمــة الدخــل الموحــدة باســتخدام طريقــة
العائــد الفعلــي علــى األرصــدة القائمــة علــى مــدى فتــرة العقــد.
ان احتســاب معــدل العائــد الفعلــي يأخــذ بعيــن االعتبــار جميــع الشــروط التعاقديــة لــأداة الحاليــة والتــي تتضمــن األتعــاب (فــوق مســتوى معيــن)،
جــزء ال يتجــزأ مــن معــدل العائــد الفعلــي وال تتضمــن خســائر التمويــل المســتقبلية .تعتبــر
وتكاليــف المعامــات ،والخصومــات التــي تعتبــر
ً
تكاليــف المعامــات ،تكاليــف عرضيــة تتعلــق مباشــرة باالســتحواذ علــى الموجــودات والمطلوبــات التمويليــة.

 -دخــل االتعاب والعموالت

ـزء ال يتجــزأ مــن احتســاب العائــد الفعلــي
يتــم إدراج دخــل األتعــاب والعمــوالت (فــوق مســتوى معيــن للرســوم المتعلقــة بالتمويــل) التــي تعتبــر جـ ً
فــي قيــاس الموجــودات المعنية.
ـزء ال يتجــزأ مــن احتســاب العائــد الفعلــي علــى الموجــودات والمطلوبــات الماليــة عنــد
يتــم إثبــات دخــل األتعــاب والعمــوالت التــي ال تعتبــر جـ ً
تقديــم الخدمــات المعنيــة كمــا يلــي:
•يتــم إثبــات أتعــاب إدارة المحافــظ وأتعــاب االستشــارات اإلداريــة والخدمــات األخــرى وفقـ ًـا لعقــود الخدمــات ذات العالقــة وذلــك فــي
العــادة علــى أســاس زمنــي نســبي.
•يتــم إثبــات األتعــاب المســتلمة عــن إدارة الموجــودات ،إدارة الثــروات ،والتخطيــط المالــي وخدمــات الحفــظ وغيرهــا مــن الخدمــات المماثلة
التــي تقــدم خــال مــدة زمنيــة علــى مــدى الفتــرة التــي يتــم فيهــا تقديــم الخدمــات.
• يتم اثبات األتعاب المرتبطة باالداء أو مكونات األتعاب عند الوفاء بمعايير األداء.
•يتــم تأجيــل اثبــات أتعــاب االلتــزام لمنــح التمويــل التــي يحتمــل ســحبها وكذلــك اتعــاب االئتمــان االخــرى (بمــا فيهــا التكاليــف العرضيــة),
واثباتهــا كتســوية للعائــد الفعلــي علــى التمويــل .وفــي الحــاالت التــي ال يتوقــع فيهــا بــأن تــؤدي االلتزامــات المتعلقــة بالتمويــل إلــى
اســتخدام التمويــل ،يتــم اثبــات اتعــاب االلتــزام لمنــح التمويــل بطريقــة القســط الثابــت علــى مــدى فتــرة االلتــزام.
•تتعلــق مصاريــف األتعــاب والعمــوالت األخــرى أساسـ ًـا بأتعــاب المعامــات والخدمــات ،ويتــم قيدهــا كمصاريــف عنــد إتمــام المعاملــة
واســتالم الخدمــة.

 -مكاسب(/خســائر) تحويــل العمــات االجنبية

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

 -توزيعــات االرباح

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

قيــاس القيمة العادلة

تقوم المجموعة بقياس األدوات المالية بالقيمة العادلة بتاريخ كل قائمة مركز مالي موحدة.
القيمــة العادلــة هــي الســعر الــذي ســيتم اســتالمه عنــد بيــع موجــودات أو الــذي يتــم دفعــه لتحويــل مطلوبــات بموجــب معاملــة نظاميــة تتــم
بيــن متعامليــن فــي الســوق بتاريــخ القيــاس .إن قيــاس القيمــة العادلــة مبنــي علــى افتــراض أن معاملــه بيــع الموجــودات أو تحويــل مطلوبــات
قــد تمــت إمــا:
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• في السوق الرئيسية للموجودات أوالمطلوبات ،أو
• في أكثر االسواق ذات العوائد المقبولة والمتاحة للموجودات والمطلوبات ،في حال عدم وجود سوق رئيسية.
يجب أن تكون السوق الرئيسية أو أكثر األسواق ذات العوائد المقبولة متاحة للمجموعة.
ـاء علــى اإلفتراضــات التــي يســتخدمها المتعاملــون فــي الســوق عنــد تســعير الموجــودات
وتقــاس القيمــة العادلــة للموجــودات أو المطلوبــات بنـ ً
ً
وفقــا
أوالمطلوبــات وعلــى افتــراض بأنهــم يســعون لتحقيــق أفضــل منفعــة اقتصاديــة لهــم .تســتخدم المجموعــة طــرق تســعير مناســبة
للظــروف ،وتتوفــر بشــأنها بيانــات كافيــة لقيــاس القيمــة العادلــة ،وذلــك بزيــادة اســتخدام المدخــات القابلــة للمالحظــة وتقليــل المدخــات غيــر

بنك البالد

القابلــة للمالحظة.تصنــف جميــع الموجــودات والمطلوبــات التــي تقــاس بالقيمــة العادلــة أو تــم اإلفصــاح عنهــا فــي القوائــم الماليــة الموحــدة
ـاء علــى مدخــات المســتوى األدنــى الهــام لقيــاس القيمــة العادلــة ككل :
ضمــن التسلســل الهرمــي ادنــاه للقيمــة العادلــة  ،بنـ ً
 المستوى األول  -األسعار المتداولة في االسواق المالية النشطة لنفس الموجودات والمطلوبات (بدون تعديل).المستوى الثاني  -طرق تقييم تعتبر مدخالت المستوى االدنى – الهامة لقياس القيمة العادلة  -قابلة للمالحظة بصورة مباشرة أوغير مباشرة. المستوى الثالث  -طرق تقييم تعتبر مدخالت المستوى االدنى – الهامة لقياس القيمة العادلة –غير قابلة للمالحظة.لغــرض إفصاحــات القيمــة العادلــة ،حــددت المجموعــة فئــات الموجــودات والمطلوبــات علــى أســاس طبيعــة وخصائــص ومخاطــر الموجــودات أو
المطلوبــات ومســتوى تسلســل القيمــة العادلــة كمــا هــو موضــح أعــاه.

تقييــم الضمانات

لتخفيــف مخاطــر االئتمــان علــى الموجــودات الماليــة ،يســعى البنــك إلــى اســتخدام ضمانــات ،حيثمــا أمكــن .وتأتــي الضمانــات بأشــكال مختلفــة،
مثــل النقديــة واألوراق الماليــة وخطابــات االعتمــاد  /الضمانــات والعقــارات والذمــم المدينــة وغيرهــا مــن الموجــودات غيــر الماليــة والتحســينات
االئتمانيــة مثــل اتفاقــات المقاصــة .يتــم تقييــم القيمــة العادلــة للضمانــات بشــكل عــام ،كحــد أدنــى ،عنــد البــدء وإعــادة التقييــم علــى أســاس
يوميـ ًـا .إن
دوري .ومــع ذلــك ،يتــم تقييــم بعــض الضمانــات ،علــى ســبيل المثــال  ،النقــد أو األوراق الماليــة المتعلقــة بمتطلبــات هامــش الربــح ،
ً
السياســة المحاســبية للبنــك الخاصــة بالضمانــات المســندة إليــه مــن خــال ترتيبــات اإلقــراض بموجــب المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة  9هــي
نفســها كمــا هــي بموجــب المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم  .39ال يتــم تســجيل الضمانــات ،مــا لــم يتــم اســتردادها  ،فــي قائمــة المركــز المالــي
للبنــك .ومــع ذلــك  ،فــإن القيمــة العادلــة للضمانــات تؤثــر علــى حســاب خســائر االئتمــان المتوقعــة.
يســتخدم البنــك إلــى أقصــى حــد ممكــن بيانــات الســوق النشــطة لتقييــم الموجــودات الماليــة المحتفــظ بهــا كضمانــات .ويتــم تقييــم اﻟﻣوﺟودات
الماليــة اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ليــس لديهــا قيــم ســوقية يمكــن تحديدهــا بســهولة ﺑﺎﺳﺗﺧدام نمــاذج .يتــم تقييــم الضمانــات غيــر الماليــة  ،مثــل العقــارات
ً
ً
ـتنادا إلــى مؤشــرات أســعار المســاكن.
ـتنادا إلــى البيانــات المقدمــة مــن أطــراف ثالثــة مثــل وســطاء الرهــن العقــاري ،أو اسـ
اسـ

الضمانــات المعاد امتالكها

تظــل السياســة المحاســبية للبنــك بموجــب المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة  9كمــا هــي فــي ظــل المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم  .39وتتمثــل
سياســة البنــك فــي تحديــد مــا إذا كان مــن األفضــل اســتخدام األصــل المعــاد امتالكــه فــي عملياتــه الداخليــة أو إعادة بيعــه .يتم تحويــل الموجودات
المقــرر أن يتــم اســتخدامها علــى أفضــل وجــه فــي العمليــات إﻟﯽ ﻓﺋﺔ الموجــودات ذات اﻟﺻﻟﺔ بقيمــة أقــل مــن قيمتهــا المســتحقة أو القيمــة
الدفتريــة ﻟﻸﺻل اﻷﺻﻟﻲ اﻟﻣﺿﻣون .يتــم تحويــل األصــول التــي يتــم تحديــد بيعهــا لتكــون خيـ ً
ـارا أفضــل إلــى موجــودات محتفــظ بهــا للبيــع بقيمتهــا
العادلــة (موجــودات الماليــة) والقيمــة العادلــة ناقصـ ًـا تكلفــة البيــع للموجــودات غيــر الماليــة فــي تاريــخ االســتحقاق ،بالتوافــق مــع سياســة البنــك.
فــي ســياق أعمالــه العاديــة  ،ال يمتلــك البنــك ممتلــكات أو موجــودات أخــرى فــي محفظتــه للبيــع بالتجزئــة  ،ولكنــه يقــوم بتوظيــف وكالء خارجييــن
الســترداد األمــوال  ،عــادة فــي المــزاد  ،لتســوية الديــون غيــر المســددة .يتــم إرجــاع أي أمــوال فائضــة إلــى العمــاء  /الملتزميــن .نتيجــة لهــذه
الممارســة  ،لــم يتــم تســجيل العقــارات الســكنية بموجــب عمليــات إعــادة الملكيــة القانونيــة فــي قائمــة المركــز المالــي.

خ) الــزكاة وضريبة االســتقطاع

یتــم احتســاب الــزکاة علــی حصــة المســاھمین الســعودیین فــي حقــوق الملكيــة أو صافــي الدخــل باســتخدام األســس المحــددة بموجــب أنظمــة
الــزکاة .يتــم احتســاب ضرائــب الدخــل علــى حصــة المســاهمين االجانــب مــن صافــي دخــل الســنة المعــدل.
تســتحق الــزكاة وضريبــة الدخــل علــى أســاس ربــع ســنوي وتحمــل علــى األربــاح المبقــاة وفقــا لتوجيهــات مؤسســة النقــد العربــي الســعودي
بشــأن محاســبة الــزكاة وضريبــة الدخــل .ســابقا ،تــم خصــم الــزكاة وضريبــة الدخــل مــن توزيعــات االربــاح عنــد دفعهــا إلــى المســاهمين وتــم
االعتــراف بهــا كمطلوبــات فــي ذلــك الوقــت.
تخصــم ضرائــب االســتقطاع مــن الدفعــات للمورديــن غيــر المقيميــن مقابــل الخدمــات المقدمــة والبضاعــة المشــتراة وفقــا لالنظمــة الضريبيــة
المطبقــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية وتدفــع شـ ً
ـهريا مباشــرة الــى الهيئــة العامــة للــزكاة الدخــل.

د) محاســبة عقود اإليجار
عندمــا تكــون المجموعة هي المســتأجر

تصنــف عقــود االيجــار والتــي لــم تحــول بموجبهــا الــى المجموعــة كافــة مخاطــر ومنافــع الملكيــة األصــل عقــود إيجــارات تشــغيلية .ونتيجــة لذلــك،
تعتبــر كافــة عقــود االيجــار التــي تبرمهــا المجموعــة عقــود ايجــارات تشــغيلية .تحمــل الدفعــات بموجــب عقــود االيجــارات التشــغيلية علــى قائمــة الدخل
الموحــدة بطريقــه القســط الثابــت علــى مــدى فتــرة االيجــار.
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وفــي حالــة انهــاء عقــد االيجــار قبــل انتهــاء مدتــه ،تــدرج ايــة غرامــات (بعــد خصــم دخــل اإليجــار المتوقــع ،إن وجــد) يجــب دفعهــا للمؤجــر كمصــروف
خــال الفتــرة التــي يتــم فيهــا انهــاء العقــد.
تقــوم المجموعــة بتقييــم الترتيبــات غيــر المتعلقــة بااليجــارات مثــل عقــود االســتعانة بمصــادر خارجيــة وغيرهــا للتأكــد فيمــا إذا إن كانــت تحتــوي
علــى عنصــر ايجــار كــي يتــم احتســابه بصــورة مســتقلة.

عندمــا تكــون المجموعــة هي المؤجر

عنــد تحويــل الموجــودات بموجــب عقــد اجــارة منتهيــة بالتمليــك ،يتــم اثبــات القيمــة الحاليــة لدفعــات االيجــار كذمــم مدينــه ويتــم االفصــاح عنهــا
ضمــن “التمويــل” .يتــم اثبــات الفــرق بيــن اجمالــي الذمــم المدينــه والقيمــة الحاليــة للذمــم المدينــة كإيــراد تمويــل غيــر مكتســب .يتــم اثبــات
دخــل االجــاره علــى مــدى فتــره عقــد االيجــار باســتخدام طريقــة صافــي االســتثمار و التــي تظهــر معــدل عائــد دوري ثابــت.

ذ) النقديــة ومــا في حكمها

ألغــراض إعــداد قائمــة التدفقــات النقديــة الموحــدة ،تعــرف النقديــة ومــا فــي حكمهــا بأنهــا تلــك المبالــغ المدرجــة فــي النقــد واألرصــدة والمرابحــة
لــدى مؤسســة النقــد العربــي الســعودي ،باســتثناء الوديعــة النظاميــة .كمــا تشــتمل علــى األرصــدة لــدى البنــوك والمؤسســات الماليــة األخــرى
وفتــرة اســتحقاقها االصليــة تســتحق خــال ثالثــة أشــهر او اقــل مــن تاريــخ االقتنــاء و التــي تخضــع لتغيــرات غيــر هامــة فــي قيمتهــا العادلــة.

ر) الممتلــكات والمعدات

تقيــد الممتلــكات والمعــدات بالتكلفــة ناقصــا االســتهالك و اإلنخفــاض فــي القيمــة إن وجــد .يجــري إســتهالك أو إطفــاء تكلفــة الممتلــكات
والمعــدات بطريقــة القســط الثابــت علــى مــدى األعمــار اإلنتاجيــة المقــدرة للموجــودات و كمــا يلــي:

			
المباني

 33سنة

تحسينات المباني المستأجرة

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

المعدات واألثاث والسيارات
أجهزة وبرامج الحاسب اآللي

 4إلى  6سنوات
 5سنوات

يتم ،بتاريخ اعداد القوائم المالية الموحدة  ،مراجعة القيمة التقديرية المتبقية و األعمار اإلنتاجية للموجودات ومن ثم يتم تعديلها إذا لزم األمر.
ويتــم احتســاب المكاســب والخســائر الناتجــة عــن البيــع وذلــك بمقارنــة متحصــات البيــع مــع القيمــة الدفتريــة  ،وتــدرج هــذه المكاســب أو الخســائر
فــي قائمــة الدخــل الموحــدة.
يتــم مراجعــة كافــة الموجــودات للتأكــد مــن وجــود انخفــاض فــي قيمتهــا وذلــك عندمــا تشــير األحــداث أو التغيــرات فــي الظــروف إلــى عــدم
إمكانيــة اســترداد قيمتهــا الدفتريــة .يتــم تخفيــض القيمــة الدفتريــة مباشــرة إلــى القيمــة القابلــة لإلســترداد فــي حــال زيــادة القيمــة الدفتريــة
لألصــل عــن القيمــة القابلــة لإلســترداد لــه.

ز) مخصصــات المطلوبات والرســوم

تســتلم المجموعــة مطالبــات قانونيــة ضدهــا خــال دورة أعمالهــا العاديــة .وعنــد عمــل المخصصــات ،قامــت االدارة بإجــراء التقديــرات بشــأن
احتمــال تجنيــب مخصــص لقــاء المطالبــات .إن تاريــخ إنتهــاء المطالبــات القانونيــة والمبلــغ المــراد دفعــه غيــر مؤكــد .إن التوقيــت والتكلفــة تعتمــد
فــي النهايــة علــى اإلجــراءات النظاميــة المتبعــة.

س) خطــط منافــع الموظفين المحددة

ـاء علــی قوانیــن العمــل الســعودیة الســائدة .يتــم اســتحقاق المطلوبــات علــى
یقــوم البنــك بتســجيل خطــة منافــع نھایــة الخدمــة لموظفيــه بنـ ً
أســاس طريقــة الوحــدة المتوقعــة وفقـ ًـا للتقييــم االكتــواري الــدوري.

ش) االستمرارية
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قامــت االدارة بإجــراء تقييــم لقــدرة المجموعــة علــى االســتمرار كمجموعــة عاملــة ،وهــي مقتنعــة بــأن المجموعــة والبنــك يمتلــكان المــوارد
لمواصلــة األعمــال فــي المســتقبل المنظــور .وعــاوة علــى ذلــك ،فــإن اإلدارة ليســت علــى علــم بــأي شــكوك جوهريــة حــول قــدرة المجموعــة
علــى االســتمرار كمنشــأة عاملــة .لذلــك ،يتــم إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة علــى أســاس مبــدأ االســتمرارية.

بنك البالد

ص) برنامــج أســهم الموظفين

يقــدم البنــك لموظفيــه المؤهليــن برامــج تحفيزيــة مدفوعــة علــى أســاس األســهم (البرامــج) معتمــدة مــن قبــل مؤسســة النقــد العربــي
الســعودي ،وبموجــب شــروط هــذا البرنامــج ،يمنــح البنــك الموظفيــن المؤهليــن أســهم ســيتم االحتفــاظ بهــا كجــزء مــن مكافآتهــم الســنوية.
تقاس تكلفة هذا البرنامج على أساس القيمة العادلة في تاريخ منح االسهم.
يتــم إثبــات تكلفــة البرنامــج علــى مــدى الفتــرة التــي يتــم خاللهــا الوفــاء بشــرط الخدمــة والتي تنتهــي بالتاريخ الذي يســتحق فيه الموظفــون المعنيون
منــح األســهم (تاريــخ االســتحقاق) .تظهــر المصاريــف التراكميــة – التــي يتــم احتســابها بموجــب هــذا البرنامــج بتاريــخ إعــداد كل قوائــم مالية حتــى تاريخ
االســتحقاق – المــدى الــذي انتهــت إليــه فتــرة االســتحقاق ،وأفضــل تقديــرات البنــك لعــدد األســهم التــي ســيتم منحهــا فــي نهايــة المطــاف .يمثــل
المبلــغ المحمــل أو المقيــد علــى قائمــة الدخــل الموحــدة لســنة مــا ،الحركــة فــي المصاريــف التراكميــة المثبتــة فــي بدايــة ونهايــة تلك الســنة.
يقــوم البنــك ،بعــد الحصــول علــى موافقــة مؤسســة النقــد العربــي الســعودي ،بإبــرام اتفاقيــة مــع طــرف ثالــث محايــد لالحتفــاظ باألســهم
المعنيــة فــي البرنامــج باإلضافــة للمزايــا المســتحقة لهــذة االســهم.

ض) أســهم الخزينة

تقيــد أســهم الخزينــة بالتكلفــة ويتــم إظهارهــا كبنــد مخصــوم مــن حقــوق الملكيــة بعــد تعديلهــا بتكاليــف المعامــات وتوزيعــات األربــاح وأربــاح أو
خســائر بيــع هــذه األســهم .وبعــد شــرائها ،يتــم إثبــات هــذه األســهم بمبلــغ يعــادل المبلــغ المدفــوع.
يقــوم البنــك بشــراء هــذه األســهم بعــد الحصــول علــى موافقــة مؤسســة النقــد العربــي الســعودي وذلــك إلبــراء ذمتــه مــن التزاماتــه بموجــب
البرامــج التحفيزيــة للدفعــات المحســوبة علــى أســاس األســهم.

 )4النقد واألرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي
إيضاحات

وديعة نظامية
نقد في الصندوق
أرصدة أخرى
اإلجمالي

1-4
2-4

2018
بآالف الرياالت السعوديـــة

3,151,301
1,702,065
1,584,835
6,438,201

2017
بآالف الرياالت السعوديـــة

2,735,257
1,724,325
1,229,349
5,688,931

ً
وفقــا لنظــام مراقبــة البنــوك والتعليمــات الصــادرة عــن مؤسســة النقــد العربــي الســعودي ،يتعيــن علــى البنــك االحتفــاظ بوديعــة
1-4
نظاميــة لــدى مؤسســة النقــد العربــي الســعودي بنســب مئويــة محــددة مــن الودائــع تحــت الطلــب ،واالدخــار ،وألجــل والودائــع األخــرى
تحســب فــي نهايــة كل شــهر .إن الوديعــه النظاميــة لــدى مؤسســة النقــد العربــي الســعودي غيــر متاحــة لتمويــل العمليــات اليوميــة
ً
جــزءا مــن النقديــة ومــا فــي حكمهــا.
للبنــك وبالتالــي ال تعتبــر
 2-4تشــتمل علــى حســاب إدارة النقــد لــدى مؤسســة النقــد العربــي الســعودي بمبلــغ 1,510مليــون ريــال ســعودي ( 1,075 :2017مليــون
ريــال ســعودي).
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 )5أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى ،صافي
2018
بآالف الرياالت السعوديـــة

تحت الطلب
مرابحات في بضائع  -العاملة
مرابحات في بضائع  -غير العاملة

188,592
8,147,578
90,923
8,238,501
()92,809
8,334,284

مخصص االنخفاض في قيمة مرابحات في بضائع
اإلجمالي

ويبين الجدول أدناه جودة االئتمان العاملة حسب التصنيف:
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157,645
7,548,737
90,923
7,639,660
()90,923
7,706,382

(بآالف الرياالت السعودية)

اإلجمالي

الخسائر
االئتمانية
المتوقعة على
مدى  12شهر

الخسائر االئتمانية
المتوقعة على مدى
العمر – غير
المنخفضة في قيمة
االئتمان

الخسائر االئتمانية
المتوقعة على مدى
العمر
– المنخفضة في
قيمة االئتمان

2,590

6

90,923

93,519

()704
1,886

()6
-

90,923

()710
92,809

 31ديسمبر 2018

مخصص الخسارة كما في  1يناير 2018
الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى  12شهرا
التحويالت إلى وقت الحياة خسارة ائتمانية متوقعه ال يضعف االئتمان
التحويالت إلى االئتمان مدى الحياة خسارة ائتمانية متوقعة
صافي الرسوم للفترة
الشطب
مخصص الخسارة كما في  31ديسمبر 2018

2017
بآالف الرياالت السعوديـــة

بنك البالد

 )6االستثمارات ،صافي
(أ) تتكون االستثمارات في كما في  31ديسمبر مما يلي:
2018

محلي

بآالف الرياالت السعودية
القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

متداولة

إيضاح

دولي

غير متداولة

غير متداولة

متداولة

اإلجمالي

صافي أسهم بعد االطفاء

215,619

165,893

-

-

381,512

صكوك

3,874,772

253,062

14,685

248,332

4,390,851

4,090,391

418,955

14,685

248,332

4,772,363

القيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة
54,497

صناديق االستثمار

-

327,501

400,083

18,085

استثمارات مقتناة بالتكلفة المطفأة
مرابحات في بضائع لدى مؤسسة النقد العربي السعودي

-

1,293,264

-

-

1,293,264

اإلجمالي

4,144,888

2,039,720

14,685

266,417

6,465,710

2017

بآالف الرياالت السعودية
استثمارات متاحة للبيع

محلي
متداولة

إيضاح

دولي
متداولة

غير متداولة

غير متداولة

اإلجمالي

صافي أسهم بعد االطفاء

132,254

158,393

-

-

290,647

صناديق إستثمارية

374,539

319,317

8,333

3,869

706,058

صكوك

630,698

1,308,036

311,777

-

2,250,511

1,137,491

1,785,746

320,110

3,869

3,247,216

استثمارات مقتناة بالتكلفة المطفأة
مرابحات في بضائع لدى مؤسسة النقد العربي السعودي

-

1,892,801

-

-

1,892,801

اإلجمالي

1,137,491

3,678,547

320,110

3,869

5,140,017

(ب) فيما يلي تحليل باإلستثمارات حسب االطراف االخرى:

حكومية وشبه حكومية
شركات
اإلجمالي

2018
بآالف الرياالت السعوديـــة

4,611,162
1,854,548
6,465,710

2017
بآالف الرياالت السعوديـــة

3,015,391
2,124,626
5,140,017
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(جـــ) تتضمــن االســتثمارات المدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر أســهم غيــر متداولــة بمبلــغ  165.9مليــون ريــال ســعودي
( 158.4 :2017مليــون ريــال ســعودي) مقيــدة بالتكلفــة حيــث تعتقــد اإلدارة ان تكلفــة هــذه االســتثمارات تقــارب قيمتهــا العادلــة .كمــا تعتقــد اإلدارة
أن تكلفــة مرابحــات فــي بضائــع لــدى مؤسســة النقــد العربــي والصكــوك غيــر المتداولــة تقــارب قيمتهــا العادلــة.
تحليل التغيرات هو مخصص خسارة ألدوات الدين المدرج بالتكلفة المطفأة ،على النحو التالي:
الخسائر
االئتمانية
المتوقعة على
مدى  12شهر

الخسائر االئتمانية
المتوقعة على مدى
العمر – غير
المنخفضة في قيمة
االئتمان

5,927

-

-

5,927

4,982
10,909

-

-

4,982
10,909

 )7التمويل ،صافي
أ) مسجل بالتكلفة المطفأة :

بآالف الرياالت السعودية
التمويل العامل
التمويل غير العامل
اإلجمالي
مخصص االنخفاض
التمويل ،صافي

بآالف الرياالت السعودية
التمويل العامل
التمويل غير العامل
اإلجمالي
مخصص االنخفاض
التمويل ،صافي
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تمويل تجاري
30,235,333
563,618
30,798,951
()1,352,102
29,446,849

تمويل تجاري
28,628,698
392,158
29,020,856
()1,015,799
28,005,057

اإلجمالي

الخسائر االئتمانية
المتوقعة على مدى
العمر
– المنخفضة في
قيمة االئتمان

 31ديسمبر 2018

مخصص الخسارة كما في  1يناير 2018
الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى  12شهرا
التحويالت إلى وقت الحياة خسارة ائتمانية متوقعه ال يضعف االئتمان
التحويالت إلى االئتمان مدى الحياة خسارة ائتمانية متوقعة
صافي الرسوم للفترة
الشطب
مخصص الخسارة كما في  31ديسمبر 2018

بآالف الرياالت السعودية

2018
تمويل شخصي
21,344,690
165,008
21,509,698
()363,514
21,146,184

اإلجمالي
51,580,023
728,626
52,308,649
()1,715,616
50,593,033

2017
تمويل شخصي
15,535,506
140,018
15,675,524
()233,152
15,442,372

اإلجمالي
44,164,204
532,176
44,696,380
()1,248,951
43,447,429

بنك البالد

تحليل التغيرات هو مخصص خسارة ألدوات الدين المدرج بالتكلفة المطفأة ،على النحو التالي:
الخسائر
االئتمانية
المتوقعة على
مدى  12شهر

الخسائر االئتمانية
المتوقعة على مدى
العمر – غير
المنخفضة في قيمة
االئتمان

الخسائر االئتمانية
المتوقعة على مدى
العمر
– المنخفضة في
قيمة االئتمان

467,969
6,665

314,648
()6,665

529,140
-

304,778
()116,073
52,738
-

()2,210
227,501
134,768
()82,322

 31ديسمبر 2018

مخصص الخسارة كما في  1يناير 2018
شهرا خسارة ائتمانية متوقعة
التحويل الى 12
ً

التحويالت إلى وقت الحياة خسارة ائتمانية متوقعه ال يضعف االئتمان ()302,568
()111,428
التحويالت إلى االئتمان مدى الحياة خسارة ائتمانية متوقعة
298,675
صافي الرسوم للفترة
الشطب
مخصص الخسارة كما في  31ديسمبر 2018

بآالف الرياالت السعودية

359,313

549,426

اإلجمالي

1,311,757
486,181
()82,322

1,715,616

806,877

المبلــغ التعاقــدي غيــر المســدد علــى الموجــودات الماليــة التــي تــم شــطبها خــال الســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر  2018والتــي ال تــزال خاضعــة
لإلنفــاذ هــو  82مليــون ريــال ســعودي.
تتمثل الحركة على مخصص انخفاض قيمة التمويل للعمالء للسنة المنتهية  2018على النحو التالي:
2018

اإلجمالي

مخصص الخسارة الختامي كما في  31ديسمبر ( 2017بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم )39
مبالغ معدلة خالل األرباح المبقاة اإلفتتاحية

1,248,951
62,806

1,311,757
486,181
()82,322
1,715,616

مخصص الخسارة االفتتاحي كما في  1يناير ( 2018بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )9
محمل للفترة  ،صافي
شطب ديون معدومة مقابل مخصص
الرصيد كما في نهاية السنة
ب ) يشمل التمويل ذمم إيجار تمويلي ،وهي كما يلي:

2018

2017

بآالف الرياالت الســعودية

بآالف الرياالت السعودية

تمويل تجاري

تمويل شخصي

تمويل تجاري

تمويل شخصي

ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺬﻣﻢ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺄﺟﻴﺮ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ:
أقل من سنة

409,036

-

218,929

-

من سنة إلى خمس سنوات
أكثرمن خمس سنوات

904,861
108,032
1,421,929

209,917
209,917

810,472
129,675
1,159,076

142,494
142,494

عائد غير مكتسب ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺄﺟﻴﺮ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ

()319,521

()3,540

()274,342

()1,678

884,734

140,816

صافي الذمم المدينة من التأجير التمويلي

1,102,408

206,377
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2018

2017

بآالف الرياالت الســعودية

بآالف الرياالت السعودية

تمويل تجاري

تمويل شخصي

تمويل تجاري

تمويل شخصي

صافي ﺍﻟﺬﻣﻢ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺄﺟﻴﺮ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ:
332,911

أقل من سنة

704,798
64,699
1,102,408

من سنة إلى خمس سنوات
أكثرمن خمس سنوات

 )8الممتلكات والمعدات ،صافي

-

206,377
206,377

241,604

-

578,796
64,334
884,734

140,816
140,816

بآالف الرياالت السعودية
تحسينات
المباني
المستاجرة

األراضي
والمباني
التكلفة

المعدات أجهزة وبرامج
الحاسب
واألثاث
اآللي
والسيارات

اإلجمالي
2018

اإلجمالي
2017

في بداية السنة
االضافات خالل السنة
االستبعادات
في  31ديسمبر
االستهالك المتراكم

457,231
234,305
691,536

700,800
11,674
712,474

328,613
88,478
()981
416,110

395,902
45,125
441,027

1,882,546
379,582
()981
2,261,147

1,772,763
170,157
()60,374
1,882,546

في بداية السنة

4,424

422,929

257,553

322,216

1,007,122

970,339

المحمل للسنة

7,386

28,411

35,450

36,845

108,092

96,519

االستبعادات

-

-

()915

-

()915

()59,736

في  31ديسمبر

11,810

451,340

292,088

359,061

1,114,299

1,007,122

صافي القيمة الدفترية
في  31ديسمبر 2018

679,726

261,134

124,022

81,966

في  31ديسمبر 2017

452,807

277,871

71,060

73,686

1,146,848
875,424

تشــتمل تحســينات المبانــي المســتأجرة أعــاه علــى أعمــال تحــت التنفيــذ بمبلــغ  18.1مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2018
(141.4 :2017مليــون ريــال ســعودي).

 )9الموجودات األخرى
مصاريف مدفوعة مقدما
دفعات مقدمة للموردين
أتعاب إدارة مستحقة
أخرى
االجمالي
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2018
بآالف الرياالت السعوديـــة

104,065
16,168
63,379
474,438
658,050

2017
بآالف الرياالت السعوديـــة

113,090
18,408
40,159
177,836
349,493

 )10أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى
تحت الطلب
استثمارات مباشرة
االجمالي

 )11ودائع العمالء

تحت الطلب
استثمار مباشر
حساب البالد (مضاربة)
أخرى
اإلجمالي

بنك البالد
2018
بآالف الرياالت السعوديـــة

278,675
2,822,116
3,100,791

إيضاحات

1-11

2-11

2018
بآالف الرياالت السعوديـــة

29,290,547
11,023,615
15,781,512
1,079,920
57,175,594

2017
بآالف الرياالت السعوديـــة

346,546
1,402,391
1,748,937

2017
بآالف الرياالت السعوديـــة

27,442,213
6,623,054
12,811,178
906,514
47,782,959

تضمن الودائع تحت الطلب ودائع بعمالت أجنبية قدرها  443مليون ريال سعودي ( 537 :2017مليون ريال سعودي).
1-11
	2-11تتضمــن الودائــع األخــرى هوامــش مقابــل التزامــات غيــر قابلــة للنقــض بمبلــغ  1,080مليــون ريــال ســعودي ( 906 :2017مليــون ريــال
ســعودي)  ،وتتضمــن حســابات الهوامــش ،هامــش لعمــات اجنبيــة بمبلــغ  33مليــون ريــال ســعودي ( 51 :2017مليــون ريــال ســعودي).
3-11

يشمل ما ورد أعاله ودائع بالعمالت األجنبية على النحو التالي
2018
بآالف الرياالت السعوديـــة

تحت الطلب
استثمار مباشر
أخرى
اإلجمالي

469,169
401,896
48,533
919,598

2017
بآالف الرياالت السعوديـــة

537,050
890,352
51,037
1,478,439

 )12الصكوك
بتاريــخ  30اغســطس  ،2016أصــدر البنــك  2,000شــھادة صكــوك بمبلــغ مليــون ريــال ســعودي لــكل صــك ،تســتحق الدفــع بشــكل ربــع ســنوي وذلــك
فــي  29فبرايــر و  30مايــو و 30اغســطس و  30نوفمبــر مــن كل ســنة حتــى تاريــخ  30اغســطس  ، 2026وھــو التاريــخ الــذي تســتحق فيــه هــذه
الصكــوك .يحــق للبنــك ممارســة خيــار االســترداد فــي  30اغســطس  2021أو بعــد ھــذا التاريــخ حــال اســتيفاء شــروط محــددة حســب األحــكام الــواردة
فــي نشــرة اإلصــدار المتعلقــة بھــا .يمكــن اســترداد الصكــوك أيضـ ًـا حــال اســتيفاء بعــض الشــروط األخــرى حســب األحــكام الــواردة فــي نشــرة
اإلصــدار .لــم يتعثــر البنــك فــي ســداد دفعــات (األربــاح ألصــل المبلــغ) المســتحقة خــال الســنة .إن توزيعــات األربــاح المتوقعــة للصكــوك هــي ســعر
األســاس لثــاث شــهور باإلضافــة إلــى هامــش .%2
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 )13المطلوبات األخرى
2018
بآالف الرياالت السعوديـــة

ذمم دائنة
مصاريف مستحقة
أخرى
اإلجمالي

999,615
619,270
1,899,320
3,518,205

2017
بآالف الرياالت السعوديـــة

955,842
450,698
661,354
2,067,894

تــم خــال الســنة التوصــل الــى االتفــاق مــع الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل علــى تســوية المطالبــات الزكويــة للســنوات الماليــة الســابقة مــن
ســنة  2006وحتــى نهايــة الســنة الماليــة 2017م مقابــل دفــع مبلــغ قــدره  392.8مليــون ريــال .هــذه التســوية ســينتج عنهــا انخفــاض حقــوق
المســاهمين بمبلــغ  392.8مليــون ريــال مــع االرتفــاع فــي المطلوبــات األخــرى.

 )14رأس المال
يتكــون رأس المــال المصــرح بــه والمصــدر والمدفــوع بالكامــل للبنــك مــن  600مليــون ســهم ،قيمــة كل ســهم  10ريــاالت ســعودية (600 :2017
مليــون ســهم ،قيمــة كل ســهم  10ريــاالت ســعودية).
أوصــى مجلــس اإلدارة فــي اجتماعــه المنعقــد فــي  17ديســمبر  2018إلــى الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة بإصــدار أســهم منحــة ســهم واحــد لــكل
 4أســهم محتفــظ بهــا وســيؤدي الــى زيــادة رأس مــال البنــك مــن  6,000مليــون ريــال إلــى  7,500مليــون ريــال ســعودي .وســيتم تنفيــذ الزيــادة
برفــع رأس المــال بمبلــغ  1,500مليــون ريــال ســعودي مــن خــال االحتياطــي البنظامــي واألربــاح المبقــاة بعــد الحصــول علــى موافقــة الجهــات
النظاميــة .ســوف يرتفــع عــدد األســهم مــن  600مليــون ســهم الــي  750مليــون ســهم.

 )15اإلحتياطي النظامي
تقتضــي المــادة رقــم  13مــن نظــام مراقبــة البنــوك فــي المملكــة العربيــة الســعودية بتحويــل مــا ال يقــل عــن  25%مــن صافــي الدخــل
الســنوي إلــى االحتياطــي النظامــي إلــى أن يســاوي رصيــد هــذا االحتياطــي رأس المــال المدفــوع للبنــك .وعليــه تــم تحويــل مبلــغ  278مليــون
ريــال ســعودي ( 236 :2017مليــون ريــال ســعودي) إلــى االحتياطــي النظامــي .إن االحتياطــي النظامــي غيــر قابــل للتوزيــع علــى المســاهمين.
تم استخدام االحتياطي النظامي بغرض اصدار أسهم منحة مقترحة كما تم ذكره بالتفصيل في االيضاح رقم .14

 )16توزيعات األرباح
تــم اعتمــاد توزيعــات نقديــة بمبلــغ  240مليــون ريــال ســعودي ( 0.4ريــال ســعودي لــكل ســهم) مــن قبــل اجتمــاع الجمعيــة العامــة
العاديــة فــي  11أبريــل .2018
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 )17االحتياطيات األخرى

تمثــل اإلحتياطيــات األخــرى صافــي المكاســب ( /الخســائر) غيــر المحققــة عــن إعــادة تقويــم اإلســتثمارات المدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل
الشــامل اآلخــر .ان هــذه االحتياطيــات غيــر قابــل للتوزيــع علــى المســاهمين.
القيمة العادلة من
اإلجمالي
القيمة العادلة من خالل
تتلخص حركة االحتياطيات األخرى في اآلتي:
خالل الدخل الشامل
اآلخر–صكوك

2018
رصيد بداية السنة المعدل
صافي الحركة خالل للسنة
الرصيد في نهاية السنة

()4,202
()42,848
()47,050

الدخل الشامل اآلخر –
اسهم

()2,661
()20,121
()22,782

بآالف الرياالت السعودية

()6,863
()62,969
()69,832
اإلجمالي
بآالف الرياالت السعودية

2017
الرصيد في بداية السنة
صافي التغير في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع
المبالغ المحولة إلى قائمة الدخل الموحدة
مخصص انخفاض االستثمارات المتاحة للبيع
صافي الحركة خالل للسنة
الرصيد في نهاية السنة
أثر تطبيق المعايير الجديدة في  1يناير 2018
رصيد بداية السنة المعدل

25,280
29,716
()7,820
244
22,140
47,420
()54,283
()6,863

 )18التعهدات وااللتزامات المحتملة
أ  -الدعــاوى القضائية

ـاء علــى
كانــت هنــاك دعــاوى قضائيــة مقامــة ضــد البنــك كمــا فــي  31ديســمبر  .2018تــم تكويــن مخصصــات مقابــل بعــض هــذه الدعــاوى وذلــك بنـ ً
نصيحــة المستشــارين القانونييــن للبنــك.

ب  -االلتزامات الرأســمالية

بلغــت االلتزامــات الرأســمالية لــدى البنــك كمــا فــي  31ديســمبر  2018مبلــغ  124مليــون ريــال ســعودي ( 52 : 2017مليــون ريــال ســعودي)  ،تتعلــق
بتحســينات المباني المســتأجرة وشــراء معدات.

ج  -التعهــدات وااللتزامــات المحتملــة المتعلقــة باالئتمان

إن الغرض الرئيسي من وراء هذه األدوات هو ضمان توفير األموال للعمالء عند طلبها.
إن خطابــات الضمــان واالعتمــادات المســتندية التــي تعتبــر مــن قبــل المجموعــة ضمانــات غيــر قابلــة للنقــض بالســداد فــي حالــة عــدم تمكــن
العميــل مــن الوفــاء بالتزاماتــه تجــاه األطــراف األخــرى تحمــل نفــس مخاطــر االئتمــان التــي يحملهــا التمويــل .أمــا المتطلبــات النقديــة بموجــب
ً
كثيــرا عــن المبلــغ الملتــزم بــه لعــدم توقــع المجموعــة قيــام الطــرف الثالــث بســحب
االعتمــادات المســتندية وخطابــات الضمــان فإنهــا تقــل
األمــوال بموجــب االتفاقيــة.
إن االعتمــادات المســتندية التــي تعتبــر بمثابــة تعهــدات خطيــة مــن المجموعــة نيابــة عــن العميــل تســمح للطــرف الثالــث بســحب األمــوال
علــى المجموعــة بســقف محــدد وفــق شــروط و أحــكام خاصــة مضمونــة عــادة بشــحنات البضاعــة التــي تخصهــا وبالتالــي فإنهــا تحمــل
مخاطــر أقــل.
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تمثــل القبــوالت تعهــدات المجموعــة لســداد الكمبيــاالت المســحوبة مــن قبــل العمــاء .تتوقــع المجموعــة ان يتــم تقديــم معظــم
القبــوالت قبــل ســدادها مــن قبــل العمــاء.
تمثــل االلتزامــات لمنــح االئتمــان الجــزء غيــر المســتخدم مــن االئتمــان الممنــوح بشــكل رئيســي علــى شــكل تمويــل وضمانــات واعتمــادات مســتندية.
وفيمــا يتعلــق بمخاطــر االئتمــان المتعلقــة بااللتزامــات لمنــح االئتمــان  ،فمــن المحتمــل أن تتعــرض المجموعــة لخســارة بمبلــغ يعــادل االلتزامــات غيــر
المســتخدمة ،إال أن مبلــغ الخســارة المحتملــة الــذي ال يمكــن تقديــره بشــكل معقــول يتوقــع أن يكــون أقــل كثيــرا مــن إجمالي االلتزامات غير المســتخدمة
ألن معظــم االلتزامــات لمنــح االئتمــان تتطلــب مــن العمــاء الحفــاظ علــى معاييــر ائتمــان محــددة .إن إجمالــي االلتزامــات القائمــة لمنــح االئتمــان ال تمثــل
بالضــرورة متطلبــات نقديــة مســتقبلية ألن العديــد مــن هــذه االلتزامــات قــد يتــم انتهــاء مدتهــا أو إنهاؤهــا بــدون تقديــم التمويــل المطلــوب.

( )1فيما يلي االستحقاقات التعاقدية مقابل التعهدات وااللتزامات المحتملة للمجموعة :
2018
باالف الرياالت السعودية
إعتمادات مستندية
خطابات ضمان*
قبوالت
التزامات لمنح االئتمان غير قابلة للنقض
اإلجمالي

2017
باالف الرياالت السعودية
إعتمادات مستندية
خطابات ضمان*
قبوالت
التزامات لمنح االئتمان غير قابلة للنقض
اإلجمالي

أقل من  3أشهر

من  3أشهر
ً
شهرا
إلى 12
321,070
2,177,617
36,309
2,534,996

أقل من  3أشهر

من  3أشهر
ً
شهرا
إلى 12
531,557
2,296,408
213,569
3,041,534

469,188
707,086
417,740
1,594,014

338,317
750,241
197,253
1,285,811

من سنة الى  5سنوات أكثر من  5سنوات

اإلجمالـي

35,640
1,199,203
362
496,104
1,731,309

192,251
192,251

825,898
4,276,157
454,411
496,104
6,052,570

من سنة الى  5سنوات

أكثر من  5سنوات

اإلجمالـي

61,467
1,171,030
1,812
568,010
1,802,319

114,921
114,921

931,341
4,332,600
412,634
568,010
6,244,585

بلــغ الجــزء القائــم غيــر المســتخدم مــن التعهــدات والتــي يمكــن إلغاؤهــا فــي أي وقــت مــن قبــل المجموعــة كمــا فــي  31ديســمبر  2018مبلــغ 7.7
مليــار ريــال ســعودي ( 6.8 :2017مليــار ريــال ســعودي).
* هذا وفقا لفترة العقد من الضمان وفي حالة العجز عن السداد قد تكون مستحقة الدفع عند الطلب وبالتالي تكون طبيعتها متداولة.
( )2التعهدات وااللتزامات المحتملة حسب االطراف االخرى:

شركات
مؤسسات مالية
أخرى
اإلجمالي
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2018
بآالف الرياالت السعوديـــة

4,571,693
1,392,324
88,553
6,052,570

2017
بآالف الرياالت السعوديـــة

5,105,524
1,052,347
86,714
6,244,585

بنك البالد

د  -االلتزامــات المتعلقــة بعقــود اإليجار التشــغيلية
تحليــا بالحــد األدنــى لدفعــات اإليجــار المســتقبلية بموجــب عقــود اإليجــار التشــغيلية غيــر القابلــة لإللغــاء التــي أبرمتهــا المجموعــة
فيمــا يلــي
ً
كمســتأجر:
2017
2018
بآالف الرياالت السعوديـــة

أقل من سنة واحدة
من سنة إلى  5سنوات
أكثر من  5سنوات
اإلجمالي

 )19الدخل من الموجودات االستثمارية والتمويلية
الدخل من االستثمارات و ارصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى
دخل مرابحات في البضائع لدى :
 مؤسسة النقد العربي السعودي بنوك ومؤسسات مالية اخرىدخل الصكوك
الدخل من التمويل
اإلجمالي

157,167
525,349
145,065
827,581

2018
بآالف الرياالت السعوديـــة

53,883
189,261
118,302
2,343,538
2,704,984

بآالف الرياالت السعوديـــة

139,496
416,836
272,358
828,690

2017
بآالف الرياالت السعوديـــة

45,999
141,766
46,339
1,883,085
2,117,189

 )20العائد على الودائع والمطلوبات المالية
2018
بآالف الرياالت السعوديـــة

العائد على:
أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى
ودائع
صكوك
اإلجمالي

61,130
411,605
86,780
559,515

2017
بآالف الرياالت السعوديـــة

53,271
247,261
77,662
378,194
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 )21دخل األتعاب والعموالت ،صافي
دخل األتعاب والعموالت
اتعاب حواالت
أجهزة الصراف اآللي ونقاط البيع
اتعاب اداريه لمنح التسهيالت
اعتمادات مستندية و خطابات ضمان
اتعاب إدارة (صناديق إستثمار وأخرى)
دخل عمولة وساطة
اتعاب حفظ المستندات
أخرى
إجمالي دخل األتعاب والعموالت

453,171
247,362
100,798
44,060
81,162
51,769
89,713
75,599
1,143,634

465,651
204,568
90,704
47,585
61,286
27,013
69,825
59,185
1,025,817

مصاريف األتعاب والعموالت
مصاريف أجهزة الصراف اآللي ونقاط البيع
مصاريف وساطة
مصاريف حواالت
أخرى
إجمالي مصاريف االتعاب والعموالت
دخل األتعاب والعموالت ،صافي

183,166
23,314
7,435
86,819
300,734
842,900

142,092
4,296
7,360
38,168
191,916
833,901

 )22دخل العمليات األخرى
استرداد تمويل مشطوب مباشرة
أخرى
اإلجمالي
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2018
بآالف الرياالت السعوديـــة

2017
بآالف الرياالت السعوديـــة

2018
بآالف الرياالت السعوديـــة

2017
بآالف الرياالت السعوديـــة

34,356
11,153
45,509

38,652
22,762
61,414

بنك البالد

 )23رواتب ومزايا الموظفين

يلخــص الجــدول أدنــاه سياســة التعويضــات المطبقــة والتــي تتضمــن التعويضــات الثابتــة والمتغيــرة المدفوعــة للموظفيــن خــال الســنتين المنتهيتيــن
فــي  31ديســمبر باالضافــة الــى طــرق ســدادها:
عدد الموظفين

تعويضات ثابتة
بآالف الرياالت
السعودية

ً
نقدا

2018

2017

2018

2017

2018

تعويضات متغيرة مدفوعة
أسهم

إجمالي

بآالف الرياالت السعودية
2018 2017
2018
2017

2017

كبار التنفيذيين (يتطلب تعينهم موافقة
مؤسسة النقد العربي السعودي)

9

9

14,385

14,845

9,285

6,774

3,110

12,395 1,318

8,092

موظفون يقومون بأنشطة تشمل
على مخاطر
موظفون يقومون بمهام رقابية

267

271

88,567

82,976

19,305

1,171 12,572

20,476 1,801

14,373

278

264

80,272

74,914

11,066

1,590

12,656 1,802

9,724

موظفون آخرون

440,576 2,849 2,998

3,237 46,185

64,833 3,221

49,406

موظفون بعقود خارجية

680

االجمالي

717,069 3,850 4,232

تعويضات متغيرة مستحقة
مزايا موظفين اخرى
اجمالي رواتب ومزايا الموظفين

457

93,269

61,596 393,780
71,917

64

7,922
30

-

9,108 73,483 101,316 638,432

-

64

30

81,625 110,424 8,142

109,618
124,826
205,535
210,465
953,585 1,052,360

مزايا وتعويضــات الموظفين
 -1اإلفصاح الكمي

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

	

أ) كبار التنفيذيين (يتطلب تعينهم موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي)
يشــمل جميــع الموظفيــن الذيــن يتطلــب موافقــة مســبقة مــن مؤسســة النقــد العربــي الســعودي قبــل تعينهــم ،مثــل :الرئيــس
التنفيــذي ،المديــر التنفيــذي لألعمــال ،المديــر التنفيــذي للعمليــات ،المديــر التنفيــذي للمخاطــر ،المديــر التنفيــذي للماليــة ،مديــر عــام
قطــاع المراجعــة الداخليــة ،مديــر قطــاع االلتــزام ومــا إلــى ذلــك.

	

ب) موظفون يقومون بأنشطة تشمل على مخاطر
يتألــف مــن مختلــف قطاعــات األعمــال بالبنــك ،مثــل قطاعــات :الشــركات ،مصرفيــة األفــراد ،الخزينــة ،الخدمــات التجاريــة المصرفيــة
الخاصــة ،إلــخ ..وهــم المســؤولين عــن تنفيــذ وتطبيــق اســتراتيجية أعمــال البنــك.



ج) موظفون يقومون بمهام رقابية
وتتألــف مــن القطاعــات التــي ال تقــوم بأنشــطة تشــمل علــى مخاطــر لكــن تقــوم بمهــام رقابيــة مثــل قطاعــات :المخاطــر ،االلتــزام،
المراجعــة الداخليــة ،عمليــات الخزينــة ،الماليــة ،المحاســبة ،إلــخ.

	

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

	

ه) موظفون بعقود خارجية
يشــمل ذلــك الموظفيــن العامليــن فــي مختلــف الجهــات ويقومــون بتقديــم خدمــات للبنــك بــدوام كامــل ويقومــون بأعمــال غيــر هامــة.
ال تتطلــب هــذه المهــام القيــام بأيــة انشــطة رقابيــة وال تشــمل علــى مخاطــر.
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 -2اإلفصاح النوعي

ً
استنادا إلى التعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي والتوجيهات الصادرة عن مجلس
	قام البنك بوضع سياسة التعويضات
االستقرار المالي العالمي ولجنة بازل بشأن االشراف البنكي .
	وقد قام مجلس اإلدارة باعتماد هذه السياسة .كما قام مجلس اإلدارة بتشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت ،تتكون هذه اللجنة من خمسة أعضاء،
يعتبر الرئيس وعضوين آخرين أعضاء مستقلين ويقومون باإلشراف على تطبيق السياسة.
	تقوم اللجنة باإلشراف على تصميم وتشغيل نظام التعويضات وإعداد ومراجعة سياسة التعويضات بشكل دوري ،وتقييم مدى فعاليتها وبما
يتمشى مع الممارسات المتبعة في الصناعة المصرفية.
أهداف السياسة
حددت سياسة التعويضات (“السياسة”) االرشادات المتعلقة بكل من التعويضات الثابتة والمتغيرة التي سيتم دفعها لموظفي المجموعة .يشتمل
نطــاق هــذه السياســة علــى كافــة عناصر التعويضات ،وطريقة االعتماد وإعداد التقارير ،وخيارات األســهم ،والمكافأة وتأجيلهــا ...إلخ.
تهــدف السياســة إلــى التأكــد بــأن التعويضــات تخضــع لتقييــم األداء المالــي وأنهــا مرتبطــة بمختلــف المخاطــر بشــكل إجمالــي .إن كبــار الموظفيــن بالبنــك
مؤهليــن للحصــول علــى تعويضــات متغيــرة مبنيــة علــى صافــي الدخــل المعــدل بالمخاطــر والــذي يأخــذ بعيــن االعتبــار المخاطــر المحتملــة والحاليــة الهامــة
لضمــان الحفــاظ علــى الكفايــة الماليــة وتقليــل الخســائر المســتقبلية المحتملة.
هيكلالتعويضات
تم تحديد هيكل التعويضات بالبنك وذلك بمقارنته مع الممارسات المالئمة المتبعة في القطاع المصرفي ،ويشتمل على تعويضات ثابتة ومتغيرة.
تم تصميم التعويضات المتغيرة لالحتفاظ بكبار الموظفين وتســتحق على مدى  3ســنوات.
	

أ) التعويضات الثابتة
وتمثــل رواتــب أو أجــور منافســة تتمشــى مــع الســوق وتشــتمل علــى الراتــب األساســي والســكن والمواصــات وبــدالت ثابتــة ،طبقـ ًـا
لعقــود عمــل الموظفيــن.

	ب) التعويضات المتغيرة
ً
دوريا ،ويتم تقاســم
تأخــذ بعيــن االعتبــار المخاطــر المتعلقــة بــأداء البنــك وتقييــم أداء الموظفيــن المعنييــن .يتــم تقييــم كافة هــذه العوامل
النتائــج مــع الجهــات المســتفيدة وبموجبهــا يتــم االعــان عــن الحوافــز فــي نهايــة كل فتــرة محاســبية تشــتمل علــى خيــارات األســهم التــي
قــد تســتحق فــي نهايــة البرنامــج.
نظام إدارة األداء
يتــم قيــاس أداء كافــة الموظفيــن بإتبــاع نظــام نقــاط متــوازن باألخــذ بعيــن االعتبــار عوامــل ماليــة ،واعتبــارات تتعلــق بالعمــاء والعمليات والموظفيــن وربط
ذلــك مــع أداء الموظفيــن المعنيين.
يتبع البنك خطط السداد القائمة على األسهم في نهاية السنة .المميزات الهامة لهذه الخطة هي كما يلي:

2018
تاريخ المنحة
تواريخ االستحقاق

عدد األسهم المعروضة في تاريخ المنحة
سعر السهم في تاريخ المنحة (ريال سعودي)
قيمة األسهم ا في تاريخ المنح (بالريال السعودي)
فترة المنح
شروط االستحقاق
طريقة التسوية
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 29ابريل 2018
 1 25%يناير 2019
 1 25%يناير 2020
1 50%يناير 2021
475,319
19.20
9,126
 3سنوات
الموظفون على رأس العمل
اسهم

2017
 14مايو 2017
1 25%يناير 2018
 1 25%يناير 2019
 1 50%يناير 2020
733,620
18.12
13,293
 3سنوات
الموظفون على رأس العمل
اسهم

بنك البالد

الحركة في عدد األسهم  ،خالل السنة  ،بموجب
خطة حصة الموظفين هي على النحو التالي

2018

بداية السنة
المنح خالل السنة
متنازل عنها
تم صرفها
نهاية السنة

1,027,816
475,319
()40,179
()412,819
1,050,137

2017
822,646
733,620
()128,563
()399,887
1,027,816

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

 )24ربحية السهم األساسي والمخفضة

تــم احتســاب ربحيــة الســهم األساســية والمخفــض للســنتين المنتهيتيــن فــي  31ديســمبر  2018و 2017بقســمة صافــي الدخــل للســنة العائــدة
لمســاهمي البنــك علــى المتوســط المرجــح لعــدد األســهم فــي  596 :2018مليــون ســهم ( 596: 2017مليــون ســهم) القائمــة خــال الســنة وذلــك بعــد
اســتبعاد أســهم الخزينــة.

 )25النقدية وما في حكمها

نقد في الصندوق

ً
يوما من تاريخ االقتناء)
أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية االخرى (تستحق خالل تسعين
ً
يوما من تاريخ االقتناء)
استثمارات مقتناة بالتكلفة المطفاء (تستحق خالل تسعين
أرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي (فيما عدا الوديعة النظامية)
اإلجمالي

إيضاحات

4

4

2018
بآالف الرياالت السعوديـــة

1,702,065
5,988,016
300,050
1,584,835
9,574,966

2017
بآالف الرياالت السعوديـــة

1,724,325
5,810,887
300,065
1,229,349
9,064,626

 )26التزامات منافع الموظفين

أ) وصف عام
يقــوم البنــك بتشــغيل خطــة منافــع نهايــة الخدمــة لموظفيــه بنــاء علــى قوانيــن العمــل الســعودية الســائدة .يتــم اســتحقاق المطلوبــات وفقــا للتقييــم
االكتــواري وفقــا لطريقــة ائتمــان الوحــدة بينمــا يتــم ســداد التزامــات مدفوعــات االســتحقاقات عنــد اســتحقاقها.
ب) إن المبالغ المعترف بها في فائمة المركز المالي والحركة المتوقعة في االلتزامات خالل العام بناء على قيمتها الحالية هي كما يلي:
2018
بآالف الرياالت السعوديـــة

التزامات المنافع المحددة في بداية السنة
تكلفة الخدمة الحالية
تكلفة العمولة
المنافع المدفوعة
خسائر ( /أرباح) اكتوارية غير معترف بها *
التزام المنافع المحددة في نهاية السنة

201,316
34,658
8,902
()21,286
223,590

2017
بآالف الرياالت السعوديـــة

161,307
47,770
8,700
()16,461
201,316
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ج) التغير ( /عكس) لسنة

2018
بآالف الرياالت السعوديـــة

2017
بآالف الرياالت السعوديـــة

34,634
24
34,658

47,770
47,770

2018
بآالف الرياالت السعوديـــة

2017
بآالف الرياالت السعوديـــة

4.90%
4.50%

4.75%
4.00%

 60سنة
 55سنة

 60سنة
 55سنة

تكلفة الخدمة الحالية
تكلفة الخدمة السابقة

د) االفتراضات االكتوارية الرئيسية (فيما يتعلق بنظام منافع الموظفين)
معدل الخصم
المعدل المتوقع لزيادة الرواتب
سن التقاعد العادي
 ذكور -نساء

تحدد االفتراضات المتعلقة بالوفيات في المستقبل استنادا إلى المشورة االكتوارية وفقا لإلحصاءات المنشورة والخبرات في المنطقة.
حساسية االفتراضات االكتوارية
يوضــح الجــدول أدنــاه حساســية تقييــم االلتزامــات المحــددة للمنافــع كمــا فــي  31ديســمبر  2018و  2017إلــى معــدل الخصــم ( )%4.90ومعــدل
تصاعــد الرواتــب ( )%4.50وافتراضــات االنســحاب ومعــدالت الوفيــات.
بآالف الرياالت السعودية
التأثيــر علــى التزامــات المنافع المحددة  -الزيادة ( /النقص)

2018

االفتراض األساسي

التغيــر في االفتراض

زيادة في االفتراض

انخفــاض في االفتراض

معدل الخصم

1%

()21,995

32,694

المعدل المتوقع لزيادة الرواتب

1%

32,509

()22,303

سن التقاعد العادي

166

20%

5,519

بآالف الرياالت السعودية
التأثيــر علــى التزامــات المنافع المحددة  -الزيادة ( /النقص)

2017

االفتراض األساسي

التغيــر في االفتراض

زيادة في االفتراض

انخفــاض في االفتراض

معدل الخصم

1%

()26,905

20,685

المعدل المتوقع لزيادة الرواتب

1%

20,617

()27,241

سن التقاعد العادي

20%

()7,101

()3,606

تستند تحليالت الحساسية المذكورة أعاله على التغيير في افتراض مع إبقاء جميع االفتراضات األخرى ثابتة.
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 )27المعلومات القطاعية

تقــوم المجموعــة بتحديــد القطاعــات التشــغيلية ،بنــاء علــى مجموعــات العمــاء ،علــى أســاس التقاريــر الداخليــة عــن العناصــر والمكونــات التــي تتكــون
منهــا المجموعــة والتــي يتــم مراجعتهــا بصفــة مســتمرة مــن قبــل لجنــة إدارة الموجــودات والمطلوبــات بالمجموعــة مــن أجــل توزيــع المــوارد للقطاعــات
وتقييــم أدائهــا .تمــارس المجموعــة نشــاطها الرئيســي فــي المملكــة العربيــة الســعودية.
لم يكن هناك أي تغيير على أساس تقسيم القطاعات أو أساس قياسات ارباح أو خسائر القطاعات منذ  31ديسمبر. 2017
ألغراض إدارية ،تتكون المجموعة من خمسة قطاعات تشغيلية كالتالي:
			يشــمل الخدمــات والمنتجــات المقدمــة لألفــراد كالودائع ،تمويــل األفراد ،الحواالت وصرف
قطاع األفراد (التجزئة):
العمــات األجنبية.
				يشــمل الخدمــات والمنتجــات المقدمة للشــركات والعمــاء االعتباريين كالودائع والتمويل و
قطاع الشركات:
الخدمــات التجارية للعمالء.
				يشمل سوق المال و خدمات الخزينة.
قطاع الخزينة:
قطاع خدمات اإلستثمار والوساطة	:يشمل خدمات إدارة اإلستثمار وأنشطة إدارة األصول المرتبطة بخدمات التعامل و اإلدارة
والترتيب والمشورة وحفظ األوراق المالية.
وتشمل جميع القطاعات المساندة االخرى.
					
أخرى:
تتــم جميــع المعامــات بيــن القطاعــات التشــغيلية المذكــورة أعــاه وفقـ ًـا لشــروط وأحــكام نظــام التســعير الداخلــي المعتمــد .تــوزع مصاريــف القطاعــات
المســانده واإلدارة العامــة علــى القطاعــات التشــغيلية األخــرى وفــق معاييــر معتمــدة.

( )1فيما يلي تحليال بإجمالي موجودات ومطلوبات المجموعة وإجمالي دخل ومصاريف العمليات وصافي الدخل ( /الخســارة) للســنتين المنتهيتين
في  31ديســمبر  2018و  2017لكل قطاع من القطاعات التشــغيلية:
2018

بآالف الرياالت السعودية

إجمالي الموجودات
إجمالي المطلوبات
صافي الدخل من الموجودات االستثمارية والتمويلية
دخل أتعاب وعموالت وأخرى ،صافي
إجمالي دخل العمليات
مخصص انخفاض التمويل وموجودات مالية أخرى ،صافي

قطاع
قطاع الخزينة
قطاع
قطاع األفراد
خدمات
الشركات
(التجزئة)
اإلستثمار
والوساطة
862,868 16,905,471 26,625,435 27,513,144
345,494 9,675,433 11,195,914 39,459,233
15,386
174,988
842,301
1,062,512
151,093
164,528
113,729
818,446
166,479
339,516
956,030
1,880,958
533
3,738
263,934
222,248

أخرى

اإلجمالي

73,636,126 1,729,208
65,803,177 5,127,103
2,145,469
50,282
1,270,551
22,755
3,416,020
73,037
490,453
-

االستهالك واإلطفاء

94,366

8,522

2,596

2,608

-

108,092

إجمالي مصاريف العمليات

1,577,615

554,310

80,890

94,766

()2,071

2,305,510

صافي دخل السنة

303,343

401,720

258,626

71,713

75,108

1,110,510

العائد الى:
مساهمي البنك

303,343

401,720

258,626

71,713

75,108

1,110,510

المسيطرة
حقوق الملكية غير ُ

-

-

-

-

-

-

303,343

401,720

258,626

71,713

75,108

1,110,510

صافي دخل السنة
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2017

بآالف الرياالت السعودية

إجمالي الموجودات
إجمالي المطلوبات
صافي الدخل من الموجودات االستثمارية والتمويلية
دخل أتعاب وعموالت وأخرى ،صافي
إجمالي دخل العمليات
مخصص انخفاض التمويل وموجودات مالية أخرى ،صافي

قطاع
قطاع الخزينة
قطاع
قطاع األفراد
خدمات
الشركات
(التجزئة)
اإلستثمار
والوساطة
444,834 16,460,585 25,567,342 19,226,564
17,710 7,532,423 11,782,080 31,939,534
14,238
135,787
799,059
747,033
91,374
111,650
134,744
826,316
105,612
247,437
933,803
1,573,349
306,784
71,597

اإلجمالي

أخرى

63,207,676 1,508,351
55,618,883 4,347,136
1,738,995
42,878
1,220,583
56,499
2,959,578
99,377
378,625
244

االستهالك واإلطفاء

83,403

9,761

1,412

1,943

-

96,519

إجمالي مصاريف العمليات

1,307,703

566,647

68,872

79,945

244

2,023,411

صافي دخل السنة

265,646

367,156

178,565

25,667

99,133

936,167

العائد الى:
مساهمي البنك

265,646

367,156

178,565

25,667

105,013

942,047

المسيطرة
حقوق الملكية غير ُ

-

-

-

-

()5,880

()5,880

صافي دخل السنة

265,646

367,156

178,565

25,667

99,133

936,167

( )2فيما يلي تحليال لمخاطر اإلئتمان حسب القطاعات التشغيلية:
قطاع األفراد

2018

قطاع الخزينة

قطاع الشركات

اإلجمالي

بآالف الرياالت السعودية

إجمالي الموجودات

21,146,184

29,446,849

14,018,980

64,612,013

التعهدات وااللتزامات المحتملة

-

2,720,263

-

2,720,263

قطاع األفراد

2017

قطاع الخزينة

قطاع الشركات

اإلجمالي

بآالف الرياالت السعودية

إجمالي الموجودات

15,442,372

28,005,057

11,849,694

55,297,123

التعهدات وااللتزامات المحتملة

-

3,148,960

-

3,148,960

تشــتمل مخاطــر االئتمــان التــي تتعــرض لهــا المجموعــة علــى األرصدة لدى البنوك والمؤسســات المالية األخرى واالســتثمارات والتمويل ،كما تشــتمل
مخاطــر االئتمــان علــى المعــادل االئتمانــي للتعهــدات وااللتزامــات المحتملة كما يتم احتســابها وفقا ألنظمة مؤسســة النقد العربي الســعودي.
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 )28إدارة المخاطر المالية
 -1مخاطر االئتمان
تقــوم المجموعــة بــإدارة مخاطــر االئتمــان ،والتــي تتمثــل فــي عــدم تمكــن طــرف مــا مــن الوفــاء بإلتزاماتــه بشــأن أداة ماليــة ممــا يــؤدي إلــى تكبــد
الطــرف اآلخــر لخســائر ماليــة .تتعــرض المجموعــة لمخاطــر االئتمــان بشــكل رئيســي بشــأن نشــاطات التمويــل واالســتثمار .باالضافــة إلــى مخاطــر
ائتمــان تتعلــق بــأدوات ماليــة خــارج قائمــة المركــز المالــي ،مثــل اإلعتمــادات المســتندية وخطابــات الضمــان ،وااللتزامــات لمنــح التمويــل.
تقــوم المجموعــة بتقييــم احتمــال التخلــف عــن الســداد مــن قبــل األطــراف األخــرى باســتخدام أدوات تصنيــف داخليــة .كمــا تقــوم المجموعــة
باســتخدام درجــات تصنيــف صــادرة مــن وكاالت تصنيــف خارجيــة ،عنــد توفرهــا.
تحــاول المجموعــة التقليــل مــن مخاطــر االئتمــان مــن خــال مراقبــة التعرضــات االئتمانيــة ،ووضــع حــدود للمعامــات مــع اطــراف محــددة ،وتقويــم
المــاءه االئتمانيــة لهــذا األطــراف بصــورة مســتمرة .وقــد تــم إعــداد سياســات المجموعــة الخاصــة بــإدارة المخاطــر بحيــث تعمــل علــى تحديــد المخاطر
وتضــع حــدودا مناســبة لمراقبــة المخاطــر وااللتــزام بالحــدود .وتتــم الرقابــة علــى التعرضــات الفعليــة ومقارنتهــا بالحــدود المقــررة علــى أســاس
يومــي .وباإلضافــة إلــى مراقبــة الحــدود المقــررة لالئتمــان ،تقــوم المجموعــة بــإدارة التعرضــات لمخاطــر االئتمــان المرتبطــة بأنشــطتها وذلــك بإبــرام
اتفاقيــات مقاصــة رئيســة والدخــول فــي ترتيبــات ضمــان مــع األطــراف األخــرى ضمــن ظــروف مناســبة ،ومــن خــال تقليــص مــدة التعــرض.
ينتــج تركــز مخاطــر االئتمــان عنــد قيــام عــدد مــن األطــراف بنشــاطات مماثلــة ،أو أعمــال فــي نفــس المنطقــة الجغرافيــة ،أو لديهــم خصائــص
اقتصاديــة متشــابهة ،ممــا قــد يــؤدي إلــى التأثيــر علــى قدرتهــم جميعـ ًـا علــى تلبيــة التزاماتهــم التعاقديــة بنفــس القــدر إذا حصــل أي تغيــر فــي
الظــروف االقتصاديــة أو السياســية أو غيــر ذلــك.
ويعتمد تركز مخاطر االئتمان على الحساسية النسبية ألداء المجموعة تجاه التطورات التي تؤثر على صناعة معينة أو موقع جغرافي معين.
تســعى المجموعــة إلــى إدارة تعرضــه لمخاطــر اإلئتمــان مــن خــال التنويــع لضمــان عــدم حصــول تركــز فــي المخاطــر مــن ناحيــة أفــراد أو
مجموعــات مــن العمــاء فــي مناطــق معينــة أو ضمــن نشــاطات اقتصاديــة محــددة ،كمــا أنهــا تلجــأ إلــى الحصــول علــى الضمانــات الالزمــة
ً
مالئمــا .كذلــك تســعى المجموعــة إلــى الحصــول علــى المزيــد مــن الضمانــات مــن األطــراف األخــرى حالمــا تتضــح مؤشــرات
حيثمــا يكــون
االنخفــاض للتســهيالت ذات العالقــة.
تقــوم اإلدارة بطلــب المزيــد مــن الضمانــات بموجــب االتفاقيــات المبرمــة .كمــا تقــوم بمتابعــة القيمــة الســوقية للضمانــات التــي يتــم الحصــول
عليهــا أثنــاء مراجعتهــا الدوريــة لكفايــة مخصــص انخفــاض التمويــل.
تقــوم المجموعــة بشــكل منتظــم بمراجعــة سياســات وأنظمــة إدارة المخاطــر لديهــا بحيــث تعكــس التغيــرات فــي منتجــات األســواق وأفضــل
الممارســات المســتجدة.
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تركزات مخاطر الموجودات المالية مع مخاطر االئتمان والمطلوبات المالية
أ) التركيز الجغرافي
( )1فيما يلي التركز الجغرافي للموجودات والمطلوبات والتعهدات وااللتزامات المحتملة ومخاطر االئتمان كما في  31ديسمبر:
		
المملكة
العربية
السعودية

2018
بآالف الرياالت السعودية

أوروبا

دول مجلس التعاون
الخليجي األخرى ومنطقة
الشرق األوسط

أمريكا
الشمالية

جنوب شرق
آسيا

اإلجمالــي

دول أخرى

الموجودات
نقد وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي

6,372,971

7,404

3,953

53,205

548

120

6,438,201

-أرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي

4,736,136

-

-

-

-

-

4,736,136

نقد في الصندوقأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى

1,636,835

732,851

1,177,377

43,936

36,746

40,672

8,334,284

-مرابحات في بضائع

6,302,702

692,835

1,150,203

-

-

-

8,145,740

-القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

4,508,881

263,482

-

-

تحت الطلبإستثمارات ،صافي
-القيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة

6,302,702

7,404

3,953

53,205

548

120

1,702,065

-

6,184,143
381,998

40,016

263,482
-

-التكلفة المطفأة

1,293,264

-تمويل شخصي

- 21,146,183

تمويل ،صافي
-تمويل تجاري

-

- 50,593,033
- 29,446,850

ممتلكات ومعدات ،صافي

1,146,848

اإلجمالي

1,003,737 71,257,747

موجودات أخرى

658,050

-

27,174

-

1,181,330

43,936
18,085
18,085

-

36,746

-

37,294 115,226

40,672

-

40,792

188,544

6,465,710
4,772,363
400,083

1,293,264

50,593,033
21,146,183
29,446,850

1,146,848
658,050

73,636,126

المطلوبات
أرصدة لمؤسسة النقد العربي السعودي

أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية االخرى
تحت الطلب-استثمارات مباشرة

ودائع العمالء
تحت الطلباستثمار مباشرحساب البالد (مضاربة)أخرىصكوك

مطلوبات أخرى

اإلجمالي

التعهدات وااللتزامات المحتملة
-إعتمادات مستندية

2,714,499

107,617

-

-

-

257,088

- 57,175,594
- 29,290,547
- 11,023,615
- 15,781,512

1,079,920

-

3,518,205

-

2,008,587

-

364,705 65,416,885
825,898

-

-خطابات ضمان

4,276,157

-التزامات لمنح االئتمان غير قابلة للنقض

496,104

-

اإلجمالي
مخاطراالئتمان (مبينة بالمعادل االئتماني) للتعهدات وااللتزامات المحتملة

-

4,069

2,714,499

364,705

762

-

-

-قبوالت

132

-

-

-

-

-

454,411

6,052,570
2,720,263

-

762

-

-

762

-

-

-

-

-

-

-

4,069

16,756

3,100,791

-

-

2,822,116

-

16,756

-

278,675

57,175,594
29,290,547
11,023,615
15,781,512

1,079,920
2,008,587
3,518,205

4,069

16,756

65,803,177

-

-

825,898

-

-

4,276,157
454,411
496,104

6,052,570
2,720,263

بنك البالد
المملكة
العربية
السعودية

2017
بآالف الرياالت السعودية

أوروبا

دول مجلس التعاون
الخليجي األخرى ومنطقة
الشرق األوسط

أمريكا
الشمالية

جنوب شرق
آسيا

دول
أخرى

اإلجمالــي

الموجودات
نقد وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي
-نقد في الصندوق

5,688,931

-

-

-

-

-

5,688,931

1,724,325

-

-

-

-

-

1,724,325
3,964,606

-أرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي

3,964,606

-

-

-

-

-

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى

5,757,587

1,808,903

79,857

6,277

35,933

7,706,382 17,825
157,645 17,825

-تحت الطلب

-

17,753

79,857

6,277

35,933

-مرابحات في بضائع

5,757,587

1,791,150

-

-

-

-

7,548,737

4,815,538

311,777

8,833

3,869

-

-

5,140,017

-استثمارات متاحة للبيع

2,922,737

311,777

8,833

3,869

-

-

3,247,216

-االستثمارات المقتناه بالتكلفة المطفأة

1,892,801

-

-

-

-

-

1,892,801

- 43,447,429

-

-

-

-

43,447,429

- 15,442,372

-

-

-

-

15,442,372

- 28,005,057

-

-

-

-

28,005,057

875,424

-

-

-

-

-

875,424

349,493

-

-

-

-

-

349,493

88,690

10,146

35,933

63,207,676 17,825

إستثمارات ،صافي

تمويل ،صافي
تمويل شخصيتمويل تجاريممتلكات ومعدات ،صافي

موجودات أخرى

اإلجمالي

2,120,680 60,934,402

المطلوبات
أرصدة لمؤسسة النقد العربي السعودي

2,012,518

-

-

-

1,221,517

91,955

-

245,539

181,885

-تحت الطلب

-

69,428

-

245,539

23,537

-استثمارات مباشرة

1,221,517

22,527

-

-

158,348

أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية االخرى

-

-

2,012,518

8,041

1,748,937

8,041

346,545

-

1,402,392

ودائع العمالء

- 47,782,959

-

-

-

-

47,782,959

-تحت الطلب

- 27,442,213

-

-

-

-

27,442,213

-استثمار مباشر

6,623,054

-

-

-

-

-

6,623,054

-حساب البالد (مضاربة)

- 12,811,178

-

-

-

-

12,811,178

أخرىصكوك

مطلوبات أخرى

اإلجمالي

906,514

-

-

-

-

-

906,514

2,006,575

-

-

-

-

-

2,006,575

2,067,894

-

-

-

-

-

2,067,894

-

245,539

181,885

8,041

55,618,883

91,955 55,091,463

التعهدات وااللتزامات المحتملة
-إعتمادات مستندية

931,341

-

-

-

-

-

931,341

-خطابات ضمان

4,332,600

-

-

-

-

-

4,332,600

-قبوالت

412,634

-

-

-

-

-

412,634

-التزامات لمنح االئتمان غير قابلة للنقض

568,010

-

-

-

-

-

568,010

اإلجمالي

6,244,585

-

-

-

-

-

6,244,585

مخاطراالئتمان (مبينة بالمعادل االئتماني) للتعهدات وااللتزامات المحتملة

3,148,960

-

-

-

-

-

3,148,960

تعكــس مبالــغ المعــادل االئتمانــي المبالــغ الناتجــة عــن تحويــل التعهــدات وااللتزامــات المحتملــة للمجموعــة إلــى معامــل مخاطــر االئتمــان التــي تحملهــا
اتفاقيــات التمويــل بإســتخدام معامــل تحويــل االئتمــان المحــددة مــن قبــل مؤسســة النقــد العربــي الســعودي .يتــم اســتخدام معامــل تحويــل االئتمــان
لتغطيــة مخاطــر االئتمــان المحتملــة نتيجــة قيــام المجموعــة بالوفــاء بإلتزاماتهــا.
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( )2فيمــا يلــي التوزيــع الجغرافــي لالســتثمارات المدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر والموجــودات التمويليــة والمرابحــة بالبضائــع
التــي انخفضــت قيمتهــا ومخصصــات انخفــاض القيمــة:
جنوب شرق
آسيا

دول أخرى

2018
بآالف الرياالت السعودية

مخصص انخفاض التمويل

1,715,616

-

-

-

-

-

728,626

الموجودات المالية األخرى التي انخفضت قيمتها

-

90,923

-

-

-

-

90,923

التمويل غير العامل

المملكة
العربية
السعودية

728,626

مخصص انخفاض موجودات مالية أخرى

11,227

أوروبا

دول مجلس التعاون
الخليجي األخرى ومنطقة
الشرق األوسط

-

802

91,652

أمريكا
الشمالية

-

-

12

5

-

اإلجمالــي

1,715,616

20

103,718

2017

التمويل غير العامل

532,176

-

-

-

-

-

532,176

مخصص انخفاض التمويل

1,248,951

-

-

-

-

-

1,248,951

االستثمارات المتاحة للبيع والمرابحات في البضائع التي انخفضت قيمتها

547

90,923

-

-

-

-

91,470

مخصص انخفاض االستثمارات والمرابحات في البضائع

244

90,923

-

-

-

-

91,167

تحليل جودة االئتمان
يوضــح الجــدول التالــي معلومــات حــول جــودة االئتمــان للموجــودات الماليــة التــي تــم قياســها بالتكلفــة المطفــأة واســتثمارات الديــون بالقيمــة العادلــة ()2018
وأصــول الديــن المتاحــة للبيــع ( .)2017مــا لــم يتــم تحديــده بشــكل محــدد ،بالنســبة للموجــودات الماليــة ،تمثــل المبالــغ فــي الجــدول إجمالــي القيــم الدفتريــة.
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت التمويــل وﻋﻘﻮد اﻟﻀﻤﺎن اﻟﻤﺎﻟﻲ ،ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻓﻲ اﻟﺠﺪول اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ المتحققــة أو اﻟﻤﻀﻤﻮﻧﺔ ،ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ.
بآالف الرياالت السعودية

 31ديسمبر 2018

الخسائر
االئتمانية
المتوقعة
على مدى
 12شهر

الخسائر االئتمانية
المتوقعة على مدى
العمر – غير
المنخفضة في
قيمة االئتمان

الخسائر االئتمانية
المتوقعة على
مدى العمر
– المنخفضة في
قيمة االئتمان

اإلجمالي

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى
درجة استثمارية
درجة غير استثمارية
غير مصنف
القيمة الدفترية

134

8,287,166
33,685
15,318
8,336,169

-

90,923
90,923

8,378,089
33,685
15,318
8,427,092

بنك البالد

بآالف الرياالت السعودية

 31ديسمبر 2018

الخسائر
الخسائر االئتمانية
االئتمانية
المتوقعة على
المتوقعة على
مدى العمر – غير
مدى العمر
المنخفضة في
– المنخفضة في
قيمة االئتمان
قيمة االئتمان

الخسائر
االئتمانية
المتوقعة
على مدى
 12شهر

تمويل للعمالء بالتكلفة المطفأة

اإلجمالي

تجاري

الدرجة  :1-15منخفضة – عادلة الخطر
الدرجة  :16-20مراقبة الخطر
الدرجة دون المستوى المطلوب 21
الدرجة  :22مشكوك فية
الدرجة  :23الخسارة

5,371,121 20,949,078
2,394,507 1,520,627
-

100,174
58,023
40,696
364,726

26,320,199
4,015,308
58,023
40,696
364,726

غير مصنف

152,129 21,128,920

228,648

21,509,697

شخصي

القيمة الدفترية

43,598,625

7,917,757

792,267

52,308,649

بآالف الرياالت السعودية

 31ديسمبر 2018
أدوات دين استثمارية بالتكلفة المطفأة ( :2017محتفظ بها حتى االستحقاق)
درجة استثمارية

القيمة الدفترية

الخسائر
االئتمانية
المتوقعة
على مدى
 12شهر
1,294,422
1,294,422

الخسائر االئتمانية
المتوقعة على
مدى العمر – غير
المنخفضة في
قيمة االئتمان
-

الخسائر االئتمانية
المتوقعة على
مدى العمر
– المنخفضة في
قيمة االئتمان
-

اإلجمالي

1,294,422
1,294,422

بآالف الرياالت السعودية

 31ديسمبر 2018
أدوات دين استثمارية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ( :2017متاحة للبيع)

درجة استثمارية

غير مصنف
القيمة الدفترية

الخسائر
االئتمانية
المتوقعة
على مدى
 12شهر
4,049,487
351,116
4,400,603

الخسائر االئتمانية
المتوقعة على
مدى العمر – غير
المنخفضة في
قيمة االئتمان

الخسائر االئتمانية
المتوقعة على
مدى العمر
– المنخفضة في
قيمة االئتمان

-

-

اإلجمالي

4,049,487
351,116
4,400,603
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 31ديسمبر 2018

بآالف الرياالت السعودية

الخسائر
االئتمانية
المتوقعة
على مدى
 12شهر

التعهدات وااللتزامات المحتملة

الخسائر
الخسائر االئتمانية
االئتمانية
المتوقعة على
المتوقعة على
مدى العمر – غير
مدى العمر
المنخفضة في
– المنخفضة في
قيمة االئتمان
قيمة االئتمان

اإلجمالي

الدرجة  :1-15منخفضة – عادلة الخطر

5,008,057

387,135

-

5,395,192

الدرجة  :16-20مراقبة الخطر
الدرجة دون المستوى المطلوب 21
الدرجة  :22مشكوك فية
الدرجة  :23الخسارة

208,540
-

341,170
-

23,304
84,364

549,710
23,304
84,364

القيمة الدفترية

5,216,597

728,305

107,668

6,052,570

أ) المخصصات الناشئة من خسائر االئتمان المتوقعة  -الزيادة الجوهرية في المخاطر االئتمانية
عنــد تحديــد مــا إذا كانــت مخاطــر التعثــر فــي الســداد علــى األداة الماليــة قــد زادت بشــكل جوهــري منــذ اإلثبــات المبدئــي ،يأخــذ البنــك فــي االعتبــار
المعلومــات المعقولــة والداعمــة المتاحــة بــدون تكلفــة أو جهــد ال مبــرر لهمــا .يتضمــن ذلــك كال مــن المعلومــات والتحليــل الكمــي والنوعــي ،وذلــك مــن
واقــع الخبــرات التاريخيــة للبنــك والتقييــم االئتمانــي  ،بمــا فــي ذلــك معلومــات النظــرة المســتقبلية.
يهدف التقييم لتحديد ما إذا كان حدثت زيادة جوهرية في المخاطر االئتمانية للتعرض بمقارنة:
• العمر االفتراضي المتبقي من التخلف عن السداد كما في تاريخ التقرير .مع
• العمر المتبقي لهذه النقطة من الوقت الذي تم تقديره في وقت اإلثبات األولي للتعرض.
باإلضافة إلى ما ذكر أعاله  ،تشمل االعتبارات الكمية الرئيسية األخرى األيام التي مضى موعد استحقاقها وتقييم العميل.
تحديد ما إذا كانت مخاطر االئتمان قد زادت بشكل جوهري
تختلــف معاييــر تحديــد مــا إذا كانــت مخاطــر االئتمــان قــد زادت بشــكل كبيــر باختــاف المحفظــة وتتضمــن تغييــرات كميــة فــي احتمــال التعثــر والعوامــل
النوعيــة  ،بمــا فــي ذلــك الدعــم علــى أســاس التعثــر.
يتم تقييم الزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان  ،مع األخذ بعين االعتبار:
• تجاوز موعد استحقاقه.
• تغيير في خطر التخلف عن السداد تحدث منذ االعتراف األولي،
• العمر المتوقع لألداة المالية و.
• معلوﻣﺎت ﻣﻌﻘوﻟﺔ وﻣدﻋوﻣﺔ  ،ﻣﺗﺎﺣﺔ دون أي ﺗﮐﻟﻔﺔ أو ﺟﮭد ﻗد ﯾؤﺛر ﻋﻟﯽ ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن.
يتــم إثبــات خســائر اإلئتمــان المتوقعــة علــى مــدى العمــر مقابــل أي منشــأة شــهدت زيــادة كبيــرة فــي مخاطــر اإلئتمــان منــذ االعتــراف المبدئــي .يتــم إثبــات
خســائر ائتمانيــة متوقعــة مــدى الحيــاة إذا كان أي منشــأة مســتحقة منــذ أكثــر مــن  30يومـ ًـا.
يراقب البنك مدى فعالية المعايير المستخدمة لتحديد الزيادة الجوهرية في المخاطر االئتمانية وذلك من خالل إجراء مراجعة منتظمة للتأكد من:
• مدى قدرة المعايير على تحديد الزيادة الجوهرية في المخاطر االئتمانية قبل التعرض لمخاطر التعثر في السداد؛
ً
يوما؛ و
• عدم توافق المعايير مع الفترة الزمنية المحددة عندما يصبح الموجود متأخر عن السداد لمدة 30
•عــدم تواجــد أي تقلبــات فــي مخصــص الخســارة مــن التحويــات بيــن (المرحلــة األولــى) الحتماليــة حــدوث التعثــر فــي الســداد علــى مــدى 12
َ
شــهرا (والمرحلــة الثانيــة) الحتماليــة حــدوث التعثــر فــي الســداد علــى مــدى العمــر.
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بنك البالد

 درجات مخاطر االئتمانلمحفظــة تمويــل الشــركات  ،يقــوم البنــك بتخصيص(إمــا مــن خــال االعتمــاد علــى تصنيــف داخلــي أو وكاالت تقييــم خارجيــة) كل تعــرض
ً
ـتنادا إلــى مجموعــة مــن البيانــات التــي يتــم تحديدهــا بالتنبــؤ بمخاطــر التعثــر وتطبيــق الحكــم االئتمانــي الممــارس.
لدرجــة مخاطــر االئتمــان اسـ
ً
تبعــا
يتــم تحديــد درجــات مخاطــر االئتمــان باســتخدام عوامــل نوعيــة وكميــة تــدل علــى مخاطــر التخلــف عــن الســداد .هــذه العوامــل تختلــف
لطبيعــة التعــرض ونــوع المقتــرض
تــم تحديــد ومعايــرة درجــات مخاطــر االئتمــان بحيــث تزيــد مخاطــر التخلــف عــن الســداد بشــكل كبيــر مــع تدهــور مخاطــر االئتمــان  ،علــى ســبيل
المثــال  ،الفــرق فــي مخاطــر التخلــف عــن الســداد بيــن درجتــي مخاطــر االئتمــان  1و  2أصغــر مــن الفــرق بيــن درجتــي مخاطــر االئتمــان  2و.3
ً
اســتنادا إلــى المعلومــات المتاحــة عــن المقتــرض .تخضــع
يتــم تخصيــص كل التعــرض لدرجــة مخاطــر االئتمــان عنــد االعتــراف المبدئــي
التعرضــات للرصــد المســتمر  ،ممــا قــد يــؤدي إلــى نقــل التعــرض إلــى درجــة مخاطــر ائتمــان مختلفــة .يشــمل رصــد التعــرض اســتخدام
البيانــات التاليــة.

تعرضات تجاري

جميع التعرضات

•المعلومات التي يتم الحصول عليها أثناء المراجعة الدورية لملفات العمالء •سجل الدفع  -هذا يشمل الحالة المتأخرة وكذلك مجموعة من المتغيرات
حول نسب الدفع.
 على سبيل المثال  ،البيانات المالية المراجعة وحسابات اإلدارة والميزانياتوالتوقعات .ومن األمثلة على مجاالت التركيز بوجه خاص :هوامش الربح
• استخدام الحد الممنوح.
اإلجمالي  ،ونسب الرفع المالي  ،وتغطية خدمة الديون  ،واالمتثال للعهود
•طلبات ومنح محدود.
 ،وإدارة الجودة  ،وتغييرات اإلدارة العليا.
•التغيرات الحالية والمتوقعة في ظروف األعمال والظروف المالية
•البيانات من وكاالت مرجعية االئتمان  ،والمقاالت الصحفية  ،والتغيرات
واالقتصادية.
في التصنيفات االئتمانية الخارجية
•التغييرات الهامة الحالية والمتوقعة في السياسة  ،والبيئة التنظيمية
والتكنولوجية للمقترض أو في أنشطته التجارية

•تحليل األعمال للمقترض  ،بما في ذلك المخاطر التجارية واإلدارة والوثائق
المالية والدعم واالستقرار والسلوك.
•تحليل الصناعة التي يعمل فيها المقترض  ،بما في ذلك مرحلة نمو
الصناعة ومعدل فشل الصناعة

عمــل هيكل مدى احتمال التعثر
إن درجات المخاطر االئتمانية (أو الفئة المذكورة التي تم إنشاؤها لمحفظته) هي مدخالت أولية في تحديد هيكل مدى احتمال التعثر للتعرض.
باســتخدام البيانــات االفتراضيــة المحققــة لــكل درجــة أو فئــة ،يســتخدم البنــك نمــاذج إحصائيــة إلنشــاء تقديــرات للحيــاة المتبقيــة احتمــال التعثــر
للتعــرض ،وكيــف يمكــن تغييرهــا كنتيجــة لمــرور الوقــت.
ويعمــل موظفــوا البنــك الخطــوات التاليــة من أجل هيكل المدى الناتجــة من احتمال التعثر.
أوال باحتســاب معــدالت التعثــر لمحافظهــا والتــي تتضمــن مراقبــة ســلوك العميــل خــال األشــهر الـــ  12المقبلــة  ،ثــم تصنيــف
يقــوم البنــك
ً
التخلــف عــن الســداد  ،والــذي يتــم التنبــؤ بــه بعــد ذلــك باســتخدام طريقــة اكتواريــة مقبولــة وبعــد ذلــك يتــم تعديلهــا لتوقعــات االقتصــاد
الكلــي (انظــر باألســفل).
وبأخــذ البنــك فــي المعلومــات المســتقبلية فــي إمكانيــة المعايــرة االفتراضيــة مــن خــال نمــاذج االقتصــاد الكلــي لــكل محفظــة .وقــد تــم حســاب
تأثيــر متغيــرات االقتصــاد الكلــي علــى معــدالت التخلــف عــن الســداد باســتخدام إطــار عمــل متعــدد النمــاذج قائــم علــى االفتــراض االساســي
 ،وهــو مــا مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى زيــادة بالتنبــؤ بالتراجــع واالنحــدار وســيناريوهات خــط األســاس .يتضمــن هــذا التحليــل تحديــد ومعايــرة
العالقــات بيــن التغيــرات فــي معــدالت التخلــف والعوامــل االقتصاديــة الكليــة .يتــم اســتخدام التوقعــات لتقديــر التأثيــر علــى احتماليــة التخلــف
عــن الســداد خــال الســنوات القادمــة.
العمــر االفتراضــي المتبقــي مــن التخلــف عــن الســداد  ،وتعديلهــا فــي وقــت الحــق لالقتصــاد الكلــي بشــكل مفــرط لجعلهــا تتطلــع إلــى األمــام.
يســتخدم نهــج مصفوفــة االنتقــال لتوقــع درجــة الحكمــة احتمــال التخلــف عــن الســداد علــى مصفوفــة االنتقــال فــي الســنوات القادمــة .هــذا
يوفــر درجــة الحكمــة احتمــال التخلــف عــن الســداد خــال الســنوات القادمــة  ،وبالتالــي فــإن هيــكل المصطلــح مــن احتمــال التخلــف عــن الســداد.
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ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة

تحديد ما إذا كانت مخاطر االئتمان قد زادت بشكل جوهري
تختلــف معاييــر تحديــد مــا إذا كانــت مخاطــر االئتمــان قــد زادت بشــكل كبيــر باختــاف المحفظــة وتتضمــن تغييــرات كميــة فــي احتمــال التعثــر
والعوامــل النوعيــة  ،بمــا فــي ذلــك الدعــم علــى أســاس التعثــر.
يتــم تقييــم الزيــادة الكبيــرة في مخاطر االئتمــان  ،مع األخذ بعين االعتبار:
• يتجاوز موعد اســتحقاقه.
• تغييــر فــي خطــر التخلف عن الســداد تحدث منذ االعتراف األولي،
• العمــر المتوقــع لألداة المالية و.
• ﻣﻌﻟوﻣﺎت ﻣﻌﻘوﻟﺔ وﻣدﻋوﻣﺔ  ،ﻣﺗﺎﺣﺔ دون أي ﺗﮐﻟﻔﺔ أو ﺟﮭد ﻗد ﯾؤﺛر ﻋﻟﯽ ﻣﺧﺎطــر اﻻﺋﺗﻣﺎن.
يتــم إثبــات خســائر اإلئتمــان المتوقعــة علــى مــدى العمــر مقابــل أي منشــأة شــهدت زيــادة كبيــرة فــي مخاطــر اإلئتمــان منــذ االعتــراف المبدئــي.
يتــم إثبــات خســائر ائتمانيــة متوقعــة مــدى الحيــاة إذا كان أي منشــأة مســتحقة منــذ أكثــر مــن  30يومـ ًـا.
الموجودات المالية المعدلة
يجــوز تعديــل الشــروط التعاقديــة للحصــول علــى التمويــل لعــدد مــن األســباب بمــا فــي ذلــك ظــروف الســوق المتغيــرة واالحتفــاظ بالعميــل
وعوامــل أخــرى ال عالقــة لهــا بتدهــور االئتمــان الحالــي أو المحتمــل للعميــل .قــد يتــم اســتبعاد التمويــل الحالــي الــذي تــم تعديــل شــروطه ويتــم
إثبــات التمويــل الــذي تــم إعــادة التفــاوض بشــأنه ،كتمويــل جديــد مــدرج بالقيمــة العادلــة وفقـ ًـا للسياســة المحاســبية.
عندمــا يتــم تعديــل شــروط الموجــودات الماليــة  ،والــذي ال ينتــج عنهــا اســتبعاد  ،يعيــد البنــك احتســاب القيمــة الدفتريــة اإلجماليــة لألصــل مــن
خــال خصــم التدفقــات النقديــة التعاقديــة المعدلــة باســتخدام معــدل األربــاح الفعلــي قبــل التعديــل .ســيتم إثبــات أي فــرق بيــن المبلــغ المعــاد
احتســابه والمبلــغ اإلجمالــي الحالــي فــي قائمــة الدخــل لتعديــل الموجــودات.
لقيــاس الزيــادة الكبيــرة فــي مخاطــر االئتمــان (بالنســبة للموجــودات الماليــة غيــر المعتــرف بهــا أثنــاء عمليــة التعديــل)  ،ســيقوم البنــك بمقارنــة
ً
ـتنادا إلــى شــروط العقــد المعدلــة والمخاطــرة االفتراضيــة التــي تحــدث عنــد االعتــراف األولــي
مخاطــر التقصيــر التــي تحــدث فــي تاريــخ التقريــر اسـ
وفقــا للتخطيــط المحــدد بعــد تعديــل األصــول  ،علــى
ً
علــى شــروط العقــد األصليــة وغيــر المعدلــة .ســيتم تســجيل خســائر ائتمانيــة متوقعــة مناســبة
ســبيل المثــال 12 .شــهر خســائر االئتمــان المتوقعــة للمرحلــة األولــى عمــر خســائر االئتمــان المتوقعــة للمرحلــة الثانيــة والمرحلــة  3االفتراضيــة.
يقــوم البنــك بإعــادة جدولــة التمويــل للعمــاء الذيــن يواجهــون الصعوبــات الماليــة (المشــار إليهــا بأنشــطة التحمــل ) لزيــادة فــرص التحصيــل
والتقليــل مــن مخاطــر التعثــر فــي الســداد .بموجــب سياســة اإلمهــال للبنــك ،يمنــح التمويــل الوقــت علــى أســاس انتقائــي إذا كان المديــن حاليـ ًـا
فــي حالــة التعثــر فــي ســداد ديونــه أو إذا كانــت هنــاك مخاطــر عاليــة للتعثــر فــي الســداد ،ويوجــد هنــاك دليــل بــأن المديــن قــد بــذل جميــع الجهــود
المعقولــة للوفــاء بالشــروط التعاقديــة األصليــة ومــن المتوقــع بــأن يكــون المديــن قـ ً
ـادرا علــى تلبيــة الشــروط المعدلــة.
كال مــن
تتضمــن الشــروط المعدلــة عــادةً علــى تمديــد فتــرة االســتحقاق وتغييــر توقيــت دفــع األربــاح وتعديــل شــروط تعهــدات التمويــل .تخضــع ً
تمويــل األفــراد والشــركات لسياســة اإلمهال.تقــوم لجنــة المراجعــة الخاصــة بالبنــك بمراجعــة التقاريــر حــول أنشــطة اإلمهــال.
وفقــا للمجموعــة المحــددة بعــد تعديــل األصــل  ،علــى ســبيل المثــال 12 .شــهر خســارة متوقعــة مــن
ً
ســيتم توفيــر الموجــودات المناســبة
اإلئتمــان للمرحلــة األولــى  ،خســائر اإلئتمــان المتوقعــة مــدى الحيــاة للمرحلــة الثانيــة واإلفتراضيــة للمرحلــة الثالثــة .ال ُينظــر فــي أي تعديــل فــي
مدفوعــا بحالــة اســتغاثة االئتمــان مــن الملتــزم.
األصــل إذا لــم يكــن
ً
خالل هذه الفترة  ،لم يتم االعتراف بأي خســائر مادية ملموســة ناشــئة عن تعديل أو إعادة هيكلة ألي تمويل.
إدراج معلومات النظرة المستقبلية
يــدرج البنــك معلومــات النظــرة المســتقبلية فــي كال مــن تقييماتــه لتحديــد مــا إذا كانــت المخاطــر االئتمانيــة لــأداة قــد زادت بشــكل جوهــري منــذ
اإلثبــات المبدئــي وقياســه للخســائر االئتمانيــة المتوقعــة.
لغــرض قيــاس خســائر االئتمــان المتوقعــة فيمــا يتعلــق بمحفظــة التجزئــة والشــركات (والمشــروعات الصغيــرة والمتوســطة)  ،يتــم ذلــك مــن
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خــال تطبيــق نمــاذج االقتصــاد الكلــي التــي تــم تطويرهــا لمختلــف المحافــظ الماليــة للبنــوك .علــى الرغــم مــن نمــاذج االقتصــاد الكلــي .تقــوم
البنــوك بتقييــم تأثيــر متغيــرات االقتصــاد الكلــي علــى معــدالت التخلــف عــن الســداد .ويتــم جمــع التوقعــات مــن المتغيــرات مــن مصــادر خارجيــة.
يقــوم البنــك بصيــاﻏﺔ رؤﯾﺔ “اﻟﻘﺎعــدة اﻷﺳﺎســية” ﻟﻼﺗﺟﺎه المســتقبلي للمتغيــرات االقتصاديــة ذات الصلــة ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﯽ مجمــوﻋﺔ ممثلــة
ﻣن الســيناريوهات المحتملــة اﻷخــرى وتنطــوي هــذه العمليــة علــى وضــع ســيناريوهين اقتصادييــن إضافييــن أو أكثــر والنظــر فــي االحتمــاالت
النســبية لــكل نتيجــة .تتضمــن المعلومــات الخارجيــة البيانــات االقتصاديــة والتنبــؤات التــي تنشــرها الهيئــات الحكوميــة والســلطات النقديــة فــي
المملكــة وبعــض خبــراء التنبــؤ بالقطــاع الخــاص واألكاديمــي.
ً
اﺣﺘﻤﺎﻻ وتتماشــي ﻣﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ البنــك ﻷﻏﺮاض أﺧﺮى .تمثــل الســيناريوهات األخــرى نتائــج
ﺗﻤﺜﻞ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ النتيجــة األكثــر
ـاؤال وأكثــر تشـ ً
تطرفا لمعايــرة تقريره لهــذه التصورات المعقولــة األخرى.
ً
ـاؤما .يقــوم البنــك بشــكل دوري بإجــراء فحــص الضغــط للصدمــات األكثــر
أكثــر تفـ ً
قــام البنــك بتحديــد وتوثيــق العوامــل الرئيســية لخســائر االئتمــان والخســائر االئتمانيــة لــكل محفظــة مــن األدوات الماليــة ،وقــد قــام باســتخدام
تحليــل البيانــات التاريخيــة بتقديــر العالقــات بيــن المتغيــرات االقتصاديــة الكليــة ومخاطــر االئتمــان والخســائر االئتمانيــة.
ـاء علــى تحليــل
تــم تطويــر العالقــات المتوقعــة بيــن المؤشــرات الرئيســية والتعثــر ومعــدالت الخســارة للمحافــظ المتنوعــة للموجــودات الماليــة بنـ ً
البيانــات التاريخيــة علــى مــدى  8ســنوات إلــى  10ســنة ســابقة.
فيمــا يتعلــق بالمؤسســات المدرجــة  ،الســيادية والماليــة  ،يســتخدم البنــك منهجيــة مبنيــة علــى مقايضــة العجــز عــن ســداد االئتمــان  ،والتــي
تتضمــن نظــرة الســوق المســتقبلية مــن أجــل الوصــول إلــى خســائر االئتمــان المتوقعــة.
قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة
فيما يلي المدخالت الرئيسية المستخدمة في قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة والتي تشكل الهيكل الخاص بالشروط للمتغيرات التالية:
 .1احتماليه حدوث التعثر في الســداد؛
 .2الخســارة في حالة التعثر في الســداد؛
 .3قيمة التعرض للتعثر في الســداد؛
تســتمد هــذه المعاييــر بصفــة عامــة مــن النمــاذج اإلحصائيــة المطــورة داخليـ ًـا والبيانــات التاريخيــة األخــرى .ويتــم تعديلهــا بحيــث تعكــس معلومــات
النظــرة المســتقبلية وذلــك كمــا هــو موضــح أعــاه.
تعتبــر تقديــرات احتماليــة حــدوث التعثــر فــي الســداد هــي بمثابــة التقديــرات فــي تاريــخ محــدد ،ويتــم احتســابها علــى أســاس نمــاذج التصنيــف
اإلحصائيــة ويتــم تقييمهــا باســتخدام أدوات تصنيــف مصممــة لمختلــف فئــات األطــراف األخــرى والتعرضــات .وتعتمــد هــذه النمــاذج اإلحصائيــة
ً
كال مــن العوامــل الكميــة والنوعيــة .فــي حــال تحــول األطــراف األخــرى والتعرضــات بيــن فئــات
علــى البيانــات المجعمــة
داخليــا التــي تشــمل ً
التصنيفــات ،فــأن ذلــك ســيؤدي إلــى تغييــر فــي تقديــر احتماليــة حــدوث التعثــر فــي الســداد .يتــم تقديــر احتماليــة حــدوث التعثــر فــي الســداد
إلــى االســتحقاقات التعاقديــة بالنســبة للتعرضــات ومعــدالت الدفــع المســبق المقــدرة.
تمثــل الخســارة فــي حالــة التعثــر فــي الســداد حجــم الخســائر المحتملــة فــي حالــة وجــود التعثــر فــي الســداد .ويقــدر البنــك الخســارة فــي حالــة
ً
ـتنادا إلــى واقــع خبراتــه التاريخيــة لمعــدالت اســترداد المطالبــات مقابــل األطــراف األخــرى المتعثــرة فــي الســداد .يأخــذ
التعثــر فــي الســداد اسـ
نمــاذج الخســارة فــي حالــة التعثــر فــي الســداد فــي االعتبــار الهيــكل وقيمــة الضمــان المتوقــع واقدميــة المطالبــة وقطــاع الطــرف اآلخــر وتكاليــف
االســترداد ألي ضمــان والتــي تعتبــر جــزء ال يتجــزأ مــن الموجــودات الماليــة .يتــم احتســاب الخســارة فــي حالــة التعثــر فــي الســداد علــى أســاس
للتدفقــات النقديــة المخصومــة باســتخدام معــدل الربــح الفعلــي كعامــل للخصــم.
يمثــل التعــرض للتعثــر التعــرض المتوقــع فــي حالــة التخلــف عــن الســداد .يســتمد البنــك التعــرض للتعثــر مــن التعــرض الحالــي للطــرف المقابــل
والتغييــرات المحتملــة للمبلــغ الحالــي المســموح بــه بموجــب العقــد بمــا فــي ذلــك اإلطفــاء .إن التعــرض للتعثــر مــن أصــل مالــي هــو إجمالــي
قيمتــه الدفتريــة .بالنســبة إللتزامــات اإلقــراض والضمانــات الماليــة  ،تشــتمل التعــرض للتعثــر علــى المبلــغ المســحوب  ،باإلضافــة إلــى المبالــغ
ـاء علــى المالحظــات التاريخيــة والتوقعــات المســتقبلية.
المســتقبلية المحتملــة التــي يمكــن ســحبها بموجــب العقــد  ،والتــي يتــم تقديرهــا بنـ ً
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ً
والتزامــا باســتخدام الحــد األقصــى الحتماليــة حــدوث التعثــر فــي الســداد للموجــودات الماليــة التــي لــم تزيــد مخاطــر
كمــا هــو مبيــن أعــاه،
االئتمانيــة بشــكل جوهــري علــى مــدى  12شـ ً
ـهرا ،يقيــس البنــك الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة باألخــذ فــي االعتبــار مخاطــر التعثــر فــي الســداد
علــى مــدى الحــد األقصــى للفتــرة التعاقديــة (متضمنــة علــى أي خيــارات تمديــد للمقتــرض) التــي يتعــرض فيهــا لمخاطــر االئتمــان ،حتــى لــو يأخــذ
البنــك فــي االعتبــار فتــرة أطــول ،بالنســبة ألغــراض إدارة المخاطــر .يمتــد الحــد األقصــى للفتــرة التعاقديــة إلــى التاريــخ الــذي يكــون فيــه الحــق
للبنــك أن يتطلــب دفعــة ســداد مقدمــة أو أن يلغــي ارتبــاط التمويــل أو الضمــان.
بالنســبة لعمليــات الســحب علــى المكشــوف والتســهيالت االئتمانيــة للبطاقــات االئتمانيــة التــي تشــمل كال مــن عنصــر التمويــل وااللتــزام
غيــر المســحوب  ،يقــوم البنــك بقيــاس خســائر االئتمــان المتوقعــة علــى مــدى فتــرة اســتحقاق تعاقديــة  ،حيــث يعتبــر البنــك أن لديــه القــدرة
التعاقديــة علــى طلــب الســداد وإلغــاء االلتــزام غيــر المســحوب .علــى الرغــم مــن أن هــذه التســهيالت ليــس لديهــا هيــكل محــدد المــدة أو ســداد
ويتــم إدارتهــا علــى أســاس جماعــي  ،إال أن هنــاك مراجعــة ســنوية للحــدود  ،حيــث يمكــن إلغــاء هــذه التســهيالت.
بالنســبة للمحفظــة  ،مثــل التعرضــات المدرجــة  ،والتعرضــات للمؤسســات الماليــة والمؤسســات الســيادية  ،فيمــا يتعلــق بالبيانــات التاريخيــة
المحــدودة للبنــك  ،يتــم اســتخدام مقايضــة التخلــف عــن ســداد االئتمــان لتحديــد مبلــغ خســارة االئتمــان المتوقعــة
أ) تركيز مخاطر القطاع اإلقتصادي للتمويل ومخصص اإلنخفاض في القيمة كما يلي:
2018
مخصص
تمويل عامل تمويل غير
انخفاض
عامل
القيمة
)426,887( 283,649 4,633,522
)224,377( 104,174 5,639,354

تجاري
صناعي

73,853 10,872,621

2017
تمويل،
صافي
4,490,284
5,519,152

مخصص
تمويل عامل تمويل غير
انخفاض
عامل
القيمة
)271,564( 166,309 4,619,301
()186,548
98,185 5,618,660

4,514,046
5,530,297

50,361

()252,295

9,779,657

574

()8,460

736,879

3,000
4,945

()8,079
()62,281

936,749
2,098,515

()307,470

9,981,591 10,639,004

نقل واتصاالت

1,570,853

144

()5,700

1,565,296

744,765

كهرباء وماء وغاز و خدمات صحية
خدمات

1,172,915
1,423,689

2,125
19,259

()3,956
()77,458

1,171,084
1,365,490

941,828
2,155,851

زراعة واسماك
مناجم وتعدين
شخصية
أخرى
االجمالي

759,342
32,420
165,007 21,344,690
80,415 4,130,617
728,626 51,580,023

بناء وإنشاءات

475,978
745,235
()14,106
9,609
32,295
()125
140,018 15,535,506 21,146,183
()363,514
68,784 4,081,115 3,919,010
()292,023
(532,176 44,164,204 50,593,033 )1,715,616

تمويل،
صافي

447,433
()28,545
9,585
()24
15,442,372
()233,152
3,951,896
()198,003
(43,447,429 )1,248,951

ب) الضمانات:
تقــوم البنــوك ،خــال دورة أعمالهــا االعتياديــة ألنشــطة اإلقراض بحفــظ ضمانات مالية كضمان لتخفيف مخاطــر االئتمان للتمويل.
غالبـ ًـا تتضمــن هــذه الضمانــات ودائــع ألجــل وتحــت الطلــب وودائــع نقديــة أخــرى وضمانــات ماليــة وأســهم محليــة ودوليــة وعقــارات وموجــودات أخــرى ثابتة.
يتــم االحتفــاظ بالضمانــات بشــكل رئيســي مقابــل التمويــل التجاري وتمويــل العمالء وتدار مقابل التعرضــات ذات الصلة بصافي قيمها القابلة للتحقيق.
فيمــا يلــي مبلــغ الضمانــات الماليــة المحتفــظ بهــا كضمــان للتمويل والتي انخفضت قيمتها االئتمانية كما في  31ديســمبر 2018

بآالف الرياالت السعودية
المبلغ اإلجمالي للضمانات
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2018

29,817,363

بنك البالد

 )29مخاطر السوق

مخاطــر الســوق هــي المخاطــر المتعلقــة بتقلبــات القيمــة العادلــة للتدفقــات النقديــة المســتقبلية لــأدوات الماليــة نتيجــة للتغيــرات فــي الســوق
مثــل معــدل العائــد وأســعار صــرف العمــات األجنبيــة وأســعار األدوات الماليــة.
أ) مخاطر معدل العائد
تمثــل مخاطــر العائــد المخاطــر الناتجــة عــن تذبــذب التدفقــات النقديــة المســتقبلية لــأدوات الماليــة نتيجــة للتغيــرات فــي معــدل العائــد الســائد
فــي الســوق .التوجــد لــدى المجموعــة أيــة تعرضــات جوهريــة لتاثيــرات التغيــرات فــي معــدل العائــد الســائد فــي الســوق علــى التدفقــات النقديــة
ـزءا كبيـ ً
المســتقبلية ألن جـ ً
ـرا مــن الموجــودات والمطلوبــات الماليــة ذات عوائــد ثابتــة ومدرجــة فــي القوائــم الماليــة الموحــدة بالتكلفــة المطفــأة.
ـزءا كبيـ ً
باالضافــة الــى ذلــك ،فــان جـ ً
ـرا مــن مطلوبــات المجموعــة غيــر مرتبطــة بعائــد.
ب) مخاطر اسعار العمالت االجنبية
تمثل مخاطر اسعار العمالت االجنبية المخاطر الناتجة عن التغيير في قيمة االدوات المالية نتيجة لتذبذب اسعار صرف العمالت.
()1تتعــرض المجموعــة لمخاطــر آثــار التقلبــات فــي أســعار الصــرف الســائدة بالســوق علــى مركزهــا المالــي وتدفقاتهــا النقديــة ،وتقــوم
إدارة المجموعــة بوضــع حــدود لمســتوى المخاطــر المقبولــة لــكل عملــة وبشــكل إجمالــي لمراكــز العمــات بنهايــة اليــوم ،ويتــم
ً
يوميــا.
مراقبتهــا
فيما يلي ملخصا لتعرض المجموعة لمخاطر أسعار العمالت األجنبية كما في  31ديسمبر:
2018
بآالف الرياالت السعودية
عمالت أجنبية
ريال سعودي
الموجودات
نقد وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي
65,233
6,372,968
أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية االخرى ،صافي
377,247
7,957,037
إستثمارات ،صافي
663,416
5,802,294
257,835
50,335,198
تمويل ،صافي
24,695
633,355
موجودات أخرى

2017
ريال سعودي

5,620,789
7,548,737
4,568,759
43,244,465
325,782

عمالت أجنبية

68,142
157,645
571,258
202,964
23,711

المطلوبات وحقوق الملكية
أرصدة لمؤسسة النقد العربي السعودي
أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية االخرى
ودائع العمالء
صكوك
مطلوبات أخرى
حقوق الملكية العائدة لمساهمي البنك

2,477,006
56,255,996
2,008,587
3,513,164
7,841,066

623,785
919,598
5,041
()8,117

2,012,518
716,830
46,304,520
2,006,575
2,060,342
7,588,708

1,032,107
1,478,439
7,552
85

إن جـ ً
ـزءا جوهريـ ًـا مــن صافــي العمــات األجنبيــة التــي تتعــرض لهــا المجموعــة يتمثــل فــي الــدوالر األمريكــي والمثبــت ســعر صرفــه مقابــل
الريــال الســعودي .ال تعتبــر مخاطرأســعارالعمالت األجنبيــة األخــرى جوهريــة  ،و نتيجــة لذلــك فــإن المجموعــة ال تتعــرض لمخاطــر اســعار عمــات
اجنبيــة جوهريــة.
قامــت المجموعــة بعمــل تحليــل حساســية علــى مــدى عــام واحــد بشــان احتمــال حــدوث تغيــر فــي أســعار العمــات األجنبيــة باســتثناء الــدوالر
األمريكــي باســتخدام متوســط أســعار الصــرف األجنبــي التاريخيــة وتبيــن بأنــه ال يوجــد هنــاك تأثيــر جوهــري علــى صافــي تعــرض المجموعــة لتقلبــات
العمــات األجنبيــة.
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ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة

( )2تركز العمالت
تحليال بصافي المخاطر الجوهرية التي تتعرض لها المجموعة كما في نهاية السنة بشأن العمالت األجنبية التالية:
فيما يلي
ً

دوالر أمريكي
دينار كويتي
روبية باكستانية
يورو
درهم إماراتي
تاكا بنجالديشية
أخرى
اإلجمالي

2018
بآالف الرياالت السعودية
تركز دائن (مدين)

2017
بآالف الرياالت السعودية
تركز دائن (مدين)

()172,436
4,198
26,423
()43,709
28,351
()4,118
9,410
()151,881

()1,474,290
()2,253
10,018
()8,443
()3,129
()2,308
()14,058
()1,494,463

ج) مخاطر أسعار االستثمارات
تشــير مخاطــر أســعار االســتثمارات إلــى مخاطــر انخفــاض القيمــة العادلــة لألســهم والصناديــق االســتثمارية والصكــوك التــي تتضمنهــا محفظــة
االســتثمارات المدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر بالمجموعــة نتيجــة للتغيــرات المحتملــة المعقولــة فــي مســتويات مؤشــرات
الســوق وقيمــة االســتثمارات الفرديــة خــال ســنة.
فيمــا يلــي األثــر علــى االســتثمارات المملوكــة بســبب التغيــرات المحتملــة فــي مؤشــرات الســوق مــع بقــاء كافــة البنــود األخــرى القابلــة للتغييــر
ثابتــة:
 31ديسمبر 2018

انواع االستثمار
االسهم

متداولة

غير متداولة

نسبة التغير في
قيمة أسعار
االستثمارات %

10±
2±

األثر بآالف
الرياالت
السعودية

21,562
3,318

 31ديسمبر 2017

نسبة التغير في
قيمة أسعار
االستثمارات %

10±
2±

األثر بآالف
الرياالت
السعودية

13,225
3,168

صناديق إستثمارية
متداولة
غير متداولة

10±
2±

5,450
6,912

10±
2±

38,287
6,464

صكوك
متداولة
غير متداولة
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10±
2±

388,848
10,048

10±
2±

94,248
26,161

بنك البالد

 )30مخاطر السيولة

تمثــل مخاطــر الســيولة عــدم مقــدرة المجموعــة علــى تلبيــة صافــي متطلبــات التمويــل الخاصــة بهــا .ويمكــن أن تحــدث مخاطــر الســيولة عنــد
وجــود اضطــراب فــي الســوق أو انخفــاض فــي مســتوى درجــات التصنيــف االئتمانــي ممــا يــؤدي إلــى انخفــاض فــي بعــض مصــادر التمويــل.
وللتقليــل مــن هــذه المخاطــر ،قامــت اإلدارة بتنويــع مصــادر التمويــل ،وإدارة الموجــودات بعــد األخــذ بعيــن االعتبــار توفــر الســيولة ،والحفــاظ
علــى رصيــد كاف للنقديــة ومــا فــي حكمهــا واألوراق الماليــة القابلــة للتــداول الفــوري.
تقــوم اإلدارة بمراقبــة محفظــة االســتحقاق لضمــان توفــر الســيولة الكافيــة .يتــم مراقبــة مراكــز الســيولة يوميــا ،ويتــم إجــراء اختبــارات
جهــد منتظمــة بشــأن الســيولة باســتخدام ســيناريوهات متعــددة تغطــي الظــروف اإلعتياديــة وغيــر اإلعتياديــة فــي الســوق .تخضــع كافــة
السياســات واإلجــراءات المتعلقــة بالســيولة للمراجعــة والموافقــة مــن قبــل لجنــة الموجــودات والمطلوبــات بالبنــك .يتــم إصــدار تقاريــر
يوميــة تغطــي مركــز الســيولة للبنــك والشــركات التابعــة العاملــة .كمــا يقــدم بانتظــام تقريــر موجــز إلــى لجنــة الموجــودات والمطلوبــات
بالبنــك يشــمل علــى كافــة االســتثناءات واإلجــراءات المتخــذة.
ً
وطبقــا لنظــام مراقبــة البنــوك وكذلــك التعليمــات الصــادرة عــن مؤسســة النقــد العربــي الســعودي ،يحتفــظ البنــك لــدى مؤسســة النقــد
العربــي الســعودي بوديعــة نظاميــة تعــادل  )7% :2017( 7%مــن إجمالــي الودائــع تحــت الطلــب و  )4% :2017( 4%مــن إجمالــي الودائــع
ألجــل .باإلضافــة إلــى الوديعــة النظاميــة ،يحتفــظ البنــك باحتياطــي ســيولة ال يقــل عــن  20%مــن التزامــات ودائعــه ،ويتكــون هــذا اإلحتياطــي
مــن النقــد و الموجــودات التــي يمكــن تحويلهــا إلــى نقــد خــال فتــرة ال تزيــد عــن ثالثيــن يومـ ًـا .
كمــا يمكــن للبنــك الحصــول علــى مبالــغ إضافيــة مــن خــال تســهيالت وترتيبــات اســتثمارية خاصة مع مؤسســة النقد العربي الســعودي.
ـا لالســتحقاقات المتوقعــة للموجــودات والمطلوبــات والمخصومة:
أ) فيمــا يلــي تحليـ ً
يمثــل الجــدول أدنــاه ملخصــا باســتحقاقات الموجــودات والمطلوبــات الخاصــة بالمجموعة.تــم تحديــد االســتحقاقات التعاقديــة للموجــودات و
المطلوبــات علــى اســاس الفتــرة المتبقيــة بتاريــخ قائمــة المركــز المالــي الموحــدة و حتــى تاريــخ االســتحقاق التعاقــدي و لــم يتــم االخــذ فــي
االعتبــار تواريــخ االســتحقاقات الفعليــة كمــا يشــير إليــة تاريــخ االحتفــاظ بالوادئــع لــدى المجموعة.تتمثــل المبالــغ الظاهــرة فــي الجــدول أدنــاه
التدفقــات النقديــة التعاقديــة المخصومــة ،بينمــا تقــوم المجموعــة بــإدارة مخاطــر الســيولة المالزمــة بنــاء علــى التدفقــات النقديــة الــواردة
المخصومــة المتوقعــة.
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باالف الرياالت السعودية
2018
الموجودات
نقد وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي
نقد في الصندوقأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعوديأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى
تحت الطلبمرابحات في بضائعإستثمارات ،صافي
-استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر

االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارةالتكلفة المطفأةتمويل ،صافي
تمويل شخصيتمويل تجاريموجودات أخرى*
إجمالي الموجودات
المطلوبات
أرصدة لمؤسسة النقد العربي السعودي
أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية االخرى
تحت الطلباستثمارات مباشرةودائع العمالء
تحت الطلباستثمار مباشرحساب البالد (مضاربة)أخرىصكوك
مطلوبات أخرى*
إجمالي المطلوبات
التعهدات وااللتزامات المحتملة

خالل 3
أشهر

من  3أشهر
إلى سنة

- 3,286,900
- 1,702,065
- 1,584,835
75,261 6,885,787
188,544
75,261 6,697,243
248,811
991,451
248,811
991,451
10,796,460 12,275,282
3,860,325 1,402,865
6,936,135 10,872,417
11,120,532 23,439,420

2,912,798
278,675
2,634,123
55,461,745
29,290,547
9,309,766
15,781,512
1,079,920
58,374,543
1,594,015

187,993
187,993
1,713,849
1,713,849
1,901,842
2,534,995

أكثر من
سنة إلى 5
سنوات

أكثر من 5
سنوات

6,438,201 3,151,301
1,702,065
4,736,136 3,151,301
8,334,284
- 1,373,236
188,544
8,145,740
- 1,373,236
6,465,710
781,595 3,737,206
706,647
4,772,363
381,512 3,435,393
706,647
400,083
400,083
1,293,264
301,813
50,593,033
- 5,321,183 22,200,108
21,146,183
- 4,173,023 11,709,970
29,446,850
- 1,148,160 10,490,138
143,080
143,080
71,974,308 4,075,976 9,058,389 24,279,991

1,731,309

3,100,791
278,675
2,822,116
57,175,594
29,290,547
11,023,615
15,781,512
1,079,920
2,008,587
- 2,008,587
3,402,009 3,402,009
65,686,981 3,402,009 2,008,587
6,052,570
192,251

تم االشارة الى االستحقاقات المتراكمة للتعهدات وااللتزامات المحتملة باإليضاح رقم ( )18في القوائم المالية.
* ال تشمل الموجودات والمطلوبات غير المالية.
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استحقاق
محدد

اإلجمالـي
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باالف الرياالت السعودية
2017
الموجودات
نقد وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي
نقد في الصندوقأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعوديأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى
تحت الطلبمرابحات في بضائعإستثمارات ،صافي
استثمارات متاحة للبيعاالستثمارات المقتناه بالتكلفة المطفأةتمويل ،صافي
تمويل شخصيتمويل تجاريموجودات أخرى*
إجمالي الموجودات
المطلوبات
أرصدة لمؤسسة النقد العربي السعودي
أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية االخرى
تحت الطلباستثمارات مباشرةودائع العمالء
تحت الطلباستثمار مباشرحساب البالد (مضاربة)أخرىصكوك
مطلوبات أخرى*
إجمالي المطلوبات
التعهدات وااللتزامات المحتملة

خالل 3
أشهر

من  3أشهر
إلى سنة

- 2,953,674
- 1,724,325
- 1,229,349
360,579 6,391,004
157,645
360,579 6,233,359
10,230 1,628,633
10,230
37,532
- 1,591,101
20,042,406 9,927,147
3,284,472
623,114
16,757,934 9,304,033
20,413,215 20,900,458

2,012,518
1,236,723
346,546
890,177
46,266,291
27,442,213
5,106,386
12,811,178
906,514
49,515,532
1,285,811

512,214
512,214
1,516,668
1,516,668
2,028,882
3,041,534

أكثر من
سنة إلى 5
سنوات

أكثر من 5
سنوات

بدون تاريخ
استحقاق
محدد

اإلجمالـي

5,688,931 2,735,257
1,724,325
3,964,606 2,735,257
7,706,382
954,799
157,645
7,548,737
954,799
5,140,017
996,706 2,006,948
497,500
3,247,216
996,706 1,705,248
497,500
1,892,801
301,700
43,447,429
- 2,608,948 10,868,928
15,442,372
- 1,879,396 9,655,390
28,005,057
729,552 1,213,538
64,024
64,024
62,046,783 3,795,987 4,615,896 12,321,227

1,802,319

2,012,518
1,748,937
346,546
1,402,391
47,782,959
27,442,213
6,623,054
12,811,178
906,514
2,006,575
- 2,006,575
1,448,034 1,448,034
54,999,023 1,448,034 2,006,575
6,244,585
114,921

تم االشارة الى االستحقاقات المتراكمة للتعهدات وااللتزامات المحتملة باإليضاح رقم ( )18في القوائم المالية.
* ال تشمل الموجودات والمطلوبات غير المالية.
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تحليال للمطلوبات المالية حسب االستحقاقات التعاقدية المتبقية غير المخصومة كما في  31ديسمبر:
ب) فيم يلي
ً
باالف الرياالت السعودية
2018
المطلوبات المالية

أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى
ودائع العمالء

خالل 3
أشهر

من  3أشهر
إلى سنة

190,903 2,914,620
1,737,470 55,476,013

أكثر من
سنة إلى 5
سنوات
-

أكثر من 5
سنوات

-

بدون تاريخ
استحقاق
محدد
-

اإلجمالـي

3,105,523
57,213,483

2017

المطلوبات المالية
أرصدة لمؤسسة النقد العربي السعودي
أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى
ودائع العمالء

- 2,014,309
515,578 1,237,279
1,533,665 46,274,649

-

-

-

2,014,309
1,752,857
47,808,314

 )31القيمة العادلة لألدوات المالية
إن القيمــة العادلــة هــي الســعر الــذي ســيتم إســتالمه عنــد بيــع موجــودات أو دفعــة لتحويــل مطلوبــات بموجــب معاملــة نظاميــة تتــم بيــن
متعامليــن فــي الســوق فــي تاريــخ القيــاس ويســتند قيــاس القيمــة العادلــة علــى افتــراض أن صفقــة بيــع الموجــودات أو تحويــل المطلوبــات
قــد تمــت إمــا:
فــي الســوق الرئيســية للموجــودات والمطلوبات ،أوفــي أكثــر األســواق فائــدة و المتاحــة للموجــودات والمطلوبــات  ،فــي حالة عدم وجود الســوق الرئيســية.تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية ومستويات القيمة العادلة
تســتخدم المجموعــة المســتويات التاليــة عنــد تحديــد القيمــة العادلــة لــأدوات الماليــة واإلفصاح عنها:
المســتوى  : 1األســعار المتداولــة فــي األســواق الماليــة النشــطة لنفــس األداة أو أداة مماثلــة و التــي يمكــن الوصــول اليهــا فــي
تاريــخ القيــاس.
		
المســتوى  :2األســعار المتداولــة فــي األســواق الماليــة النشــطة لموجــودات ومطلوبــات مماثلــة أو طــرق تقييــم أخــرى يتــم تحديــد
كافــة مدخالتهــا الهامــة وفــق بيانــات ســوقية قابلــة للمالحظــة.
		
المســتوى  :3طــرق تقويــم لــم تحــدد أي مــن مدخالتهــا الهامــة وفق بيانات ســوقية قابلــة للمالحظة.
يظهــر الجــدول التالــي القيمــة الدفتريــة والقيمــة العادلــة للموجــودات الماليــة والمطلوبــات الماليــة متضمنــة بمــا فــي ذلــك مســتوياتها حســب
التسلســل الهرمــي للقيمــة العادلــة:

146

بنك البالد

باالف الرياالت السعودية
 31ديسمبر 2018
موجودات مالية تم قياسها بالقيمة العادلة

االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أوالخسارة

القيمة العادلة
القيمة الدفترية المستوى األول المستوى الثاني المستوى الثالث

400,083

االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 4,772,363
موجودات مالية لم يتم قياسها بالقيمة العادلة
األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى  ،صافي
8,334,284
1,293,264
إستثمارات مقتناه بالتكلفة المطفأة
50,593,033
التمويل  ،صافي

اإلجمالـي

54,496

345,587

-

400,083

4,104,095

-

668,268

4,772,363

-

-

8,334,284
1,293,264
50,014,077

8,334,284
1,293,264
50,014,077

القيمة العادلة
بآالف الرياالت السعودية
 31ديسمبر 2017
موجودات مالية تم قياسها بالقيمة العادلة

استثمارات متاحة للبيع

القيمة الدفترية

المستوى األول

المستوى الثاني

المستوى الثالث

3,247,216

1,457,601

323,186

1,466,429

اإلجمالـي

3,247,216

موجودات مالية لم يتم قياسها بالقيمة العادلة
األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى  ،صافي
إستثمارات مقتناه بالتكلفة المطفأة

التمويل  ،صافي

بآالف الرياالت السعودية
 31ديسمبر 2018
مطلوبات مالية لم يتم قياسها بالقيمة العادلة

7,706,382
1,892,801
43,447,429

-

-

7,706,382
1,892,801
42,356,960

7,706,382
1,892,801
42,356,960

القيمة العادلة
القيمة الدفترية المستوى األول المستوى الثاني المستوى الثالث

اإلجمالـي

-

-

-

-

-

أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

3,100,791
57,175,594
2,008,587

-

-

3,100,791
57,175,594
2,008,587

3,100,791
57,175,594
2,008,587

بآالف الرياالت السعودية
 31ديسمبر 2017
مطلوبات مالية لم يتم قياسها بالقيمة العادلة

أرصدة لمؤسسة النقد العربي السعودي
ودائع العمالء
صكوك

القيمة العادلة

أرصدة لمؤسسة النقد العربي السعودي

أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى
ودائع العمالء
صكوك

اإلجمالـي

القيمة الدفترية

المستوى األول

المستوى الثاني

المستوى الثالث

2,012,518

-

-

2,012,518

2,012,518

1,748,937
47,782,959
2,006,575

-

-

1,748,937
47,782,959
2,006,575

1,748,937
47,782,959
2,006,575
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إن القيمــة العادلــة لــأدوات الماليــة والتــي لــم يتــم قياســها بالقيمــة العادلــة فــي هــذه القوائــم الماليــة الموحــدة ال تختلــف جوهريـ ًـا عــن القيمــة
الدفتريــة المدرجــة فــي القوائــم الماليــة الموحــدة .إن القيمــة العادلــة لودائــع العمــاء المرتبطــة بعائــد واالســتثمارات المقتنــاة بالتكلفــة المطفــأة
واالرصــدة لــدى وللبنــوك والمؤسســات الماليــة األخــرى المســجلة بالتكلفــة المطفــاة ال تختلــف كثيـ ً
ـرا عــن القيمــة الدفتريــة المدرجــة فــي القوائــم
الماليــة الموحــدة ألن معــدالت األربــاح الحاليــة الســائدة فــي الســوق ألدوات ماليــة مماثلــة ال تختلــف كثيـ ً
ـرا عــن األســعار المتعاقــد عليهــا وبســبب
قصــر الفتــرة بالنســبة لبعــض األدوات الماليــة وخصوصــا األرصــدة لــدى و للبنــوك والمؤسســات الماليــة األخــرى أو معــا .اليوجــد ســوق نشــط
لهــذه االدوات ،وتعتــزم المجموعــة تحقيــق القيمــة الدفتريــة لهــذة االدوات الماليــة وذلــك باجــراء تســوية مــع الطــرف النظيــر بتاريــخ اســتحقاقها.
تــم تصنيــف التمويــل علــى أنــه فــي المســتوى  3وذلك بإســتخدام التدفقات النقدية المتوقعة المخصومة ذات الصلة بالســايبور.
تتضمــن االســتثمارات المدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر المصنفــة ضمــن المســتوى  3صكــوك غيــر المدرجــة والتــي تــم
قياســها مــن قبــل االدارة بالقيمــة العادلــة باســتخدام أســعار السمســرة أو عــن طريــق تقديــر القيمــة الحاليــة خصــم للتدفقــات النقديــة باســتخدام
المعــدل باســتخدام طريقــة مبادلــة االئتمانيــة االفتراضيــة (“ )”CDSلشــركة مماثلــة
المعــدل ،تــم احتســاب معــدل الخصــم
طريقــة معــدل خصــم
ّ
ّ
باســتخدام المعلومــات المتاحــة للجمهــور .تمــت الموافقــة علــى طريقــة تقييــم عــن طريــق لجنــة الموجــودات والمطلوبــات.
خالل السنة الحالية ،لم يتم تحويل أي موجودات  /مطلوبات مالية بين المستوى  1و  /أو المستوى  2من التسلسل الهرمي للقيمة العادلة.
تسوية للمستوى الثالث للقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
الرصيد في بداية السنة
الشراء
البيع
كسب ( /خسارة) ضمن الدخل الشامل
صافي التغیرات في القیمة العادلة (غیر المحققة).
االجمالي

2018
بآالف الرياالت السعودية

2017
بآالف الرياالت السعودية

1,466,429
256,250
()1,048,754

628,144
830,284
-

()5,657
668,268

8,001
1,466,429

 )32األرصدة والمعامالت مع األطراف ذات العالقة

تتعامــل المجموعــة ،خــال دورة أعمالهــا العاديــة مــع أطــراف ذات عالقــة .تخضــع المعامــات مــع األطــراف ذات العالقــة للحــدود المنصــوص
عليهــا فــي الئحــة الحوكمــة للمجموعــة والمعتمــدة مــن قبــل مجلــس اإلدارة متماشــية لتعليمــات الحوكمــة الصــادرة مــن الجهــات اإلشــرافية
فــي نظــام مراقبــة البنــوك والتعليمــات الصــادرة عــن مؤسســة النقــد العربــي الســعودي .ويقصــد بكبــار المســاهمين أولئــك الذيــن
يمتلكــون نســبة  5%أو أكثــر مــن رأســمال البنــك المصــدر ويقصــد بكبــار موظفــي اإلدارة أولئــك االشــخاص ،بمــا فيهــم العضــو المنتــدب
والذيــن لديهــم الصالحيــة والمســئولية للقيــام بأعمــال التخطيــط والتوجيــه واالشــراف علــى أنشــطة البنــك .إن طبيعــة وأرصــدة تلــك
المعامــات للســنتين المنتهيتيــن فــي  31ديســمبر هــي كمــا يلــي:
أ  -أرصدة أعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة وكبار المساهمين اآلخرين والشركات المنتسبة لهم:

بآالف الرياالت السعودية
 تمويل تعهدات والتزامات محتملة -ودائع
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2018
بآالف الرياالت السعودية

2017
بآالف الرياالت السعودية

2,274,067
78,726
227,408

2,042,234
81,512
175,239

بنك البالد

ب  -صناديق المجموعة اإلستثمارية*:
يمثــل هــذا البنــد األرصــدة القائمة لدى الصناديق اإلســتثمارية للمجموعة كما في  31ديســمبر:
ودائع العمالء-استثمارات  -وحدات

2018
بآالف الرياالت السعودية

2017
بآالف الرياالت السعودية

8,758
221,307

196
220,367

ج  -اإليــرادات والمصاريف:
أرصــدة أعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار موظفــي اإلدارة وكبــار المســاهمين اآلخريــن والشــركات المنتســبة لهــم والصناديــق االســتثمارية المــدارة
2017
2018
مــن قبــل المجموعــة:
اإليراداتالمصاريفد  -فيمــا يلــي بيــان بإجمالــي التعويض المدفوع لكبار موظفي اإلدارة خالل الســنة:
-مزايا موظفين

بآالف الرياالت السعودية

بآالف الرياالت السعودية

114,106
15,683

91,422
18,035

2018
بآالف الرياالت السعودية

2017
بآالف الرياالت السعودية

76,300

69,523

 )33كفاية رأس المال

تتمثــل أهــداف المجموعــة عنــد إدارة رأس المــال فــي اإللتــزام بمتطلبــات رأس المــال الموضوعــة مــن قبــل مؤسســة النقــد العربــي
الســعودي للحفــاظ علــى مقــدرة المجموعــة فــي االســتمرار فــي أعمالهــا وفقــا لمبــدأ االســتمرارية واالحتفــاظ بقاعــدة رأســمالية قويــة.
تقــوم إدارة المجموعــة بمراقبــة كفايــة رأس المــال واســتخدام رأس المــال النظامــي بانتظــام .تتطلــب تعليمــات مؤسســة النقــد العربــي
الســعودي االحتفــاظ بحــد أدنــى مــن رأس المــال النظامــي وأن تكــون نســبة إجمالــي رأس المــال النظامــي إلــى الموجــودات المرجحــة
المخاطــر عنــد أو تزيــد عــن الحــد األدنــى المتفــق عليــه وهــو .8%
تراقــب المجموعــة كفايــة رأس المــال باســتخدام النســب المقــررة مــن قبــل مؤسســة النقــد العربــي الســعودي ،وبموجبهــا يتــم قيــاس كفايــة
رأس المــال بمقارنــة بنــود رأس المــال المؤهــل للمجموعــة مــع الموجــودات المدرجــة فــي قائمــة المركــز المالــي الموحــدة واإللتزامــات
المحتملــة باســتخدام االرصــده المرجحــة إلظهــار مخاطرهــا النســبية.
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ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة

يلخــص الجــدول التالــي الركيــزة األولــى للمجموعــة للموجــودات المرجحــة المخاطــر ،ورأس المــال األساســي ورأس المــال المســاند ونســبة
كفايــة رأس المــال:
2017
2018
بآالف الرياالت السعودية

الموجودات المرجحة لمخاطر االئتمان
الموجودات المرجحة للمخاطر التشغيلية
الموجودات المرجحة لمخاطر السوق
إجمالي الركيزة األولى للموجودات المرجحة المخاطر
رأس المال األساسي
رأس المال المساند
إجمالي رأس المال األساسي ورأس المال المساند
نسبة كفاية رأس المال
نسبة رأس المال األساسي
نسبة رأس المال األساسي ورأس المال المساند

بآالف الرياالت السعودية

55,268,406
5,572,623
231,436
61,072,465
7,890,012
2,690,855
10,580,867

49,050,813
4,899,270
1,512,788
55,462,871
7,588,793
2,693,286
10,282,079

12.92%
17.33%

13.68%
18.54%

 )34خدمات إدارة االستثمار والوساطة

تقــدم المجموعــة خدمــات إدارة االســتثمار لعمالئهــا مــن خــال شــركتها التابعــة  /شــركة البــاد لالســتثمار .تتضمــن هــذه الخدمــات إدارة ســبعة
صناديــق إســتثمارية عامــة ( :2017ســبعة صناديــق إســتثمارية عامــة) ،وبموجــودات يبلــغ إجمالهــا  1,053مليــون ريــال ســعودي ( 921 :2017مليــون
ريــال ســعودي) .وتديــر شــركة البــاد االســتثمار كمديــر لهــذه الصناديــق .تحــت إدارة كافــة الصناديــق االســتثمارية وفقـ ًـا للضوابــط الشــرعية وتخضــع
لرقابــة شــرعية بصفــة دوريــة ،وتــدار بعــض هــذه الصناديــق بالتعــاون مــع مستشــاري اســتثمارات مهنييــن خارجييــن.
كمــا تديــر المجموعــة محافــظ اســتثمارية خاصــة نيابــة عــن عمالئهــا بمبلــغ  1,240مليــون ريــال ســعودي (1,105 :2017مليــون ريــال ســعودي) .لــم
يتــم إدراج القوائــم الماليــة لهــذه الصناديــق والمحافــظ االســتثمارية فــي القوائــم الماليــة الموحــدة للمجموعــة .تــم االفصــاح عــن المعامــات التــي
تتــم بيــن المجموعــة وهــذه الصناديــق ضمــن المعامــات مــع األطــراف ذات العالقــة (انظــر إيضــاح .)32

 )35التغيرات المستقبلية في أطر اعداد التقارير المالية الدولية

اختــارت المجموعــة عــدم تبنــي المبكــر للمعاييــر الجديــدة التاليــة والتــي تــم إصدارهــا ولكــن لــم تصبــح ســارية المفعــول بعــد للســنوات المحاســبية
حاليــا بتقييــم تأثيرهــا.
للبنــك التــي تبــدأ فــي أو بعــد  1ينايــر  2019وتقــوم ً
فيمــا يلــي ملخــص عــن المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة الجديــدة والتعديــات علــى المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة  ،والتــي تكــون ســارية
المفعــول للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي أو بعــد  1ينايــر :2019
)1المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة « - 16عقــود اإليجــار» ،المطبــق فــي الفتــرة التــي تبــدأ فــي أو بعــد  1ينايــر  .2019يزيــل المعيــار الجديــد
نمــوذج المحاســبة المــزدوج الحالــي للمســتأجرين بموجــب معيــار المحاســبة الدولــي  ،17والــذي يميــز بيــن اإليجــارات التمويليــة علــى
ـدال مــن ذلــك ،يقتــرح المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 16
الميزانيــة العموميــة واإليجــارات التشــغيلية خــارج الميزانيــة العموميــة .وبـ ً
نمــوذج المحاســبة علــى الميزانيــة العموميــة.
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االنتقال إلى المعيار الدولي للتقارير المالية :16
	يخطــط البنــك العتمــاد المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم  16بأثــر غيــر رجعــي  ،بحيــث لــن يقــوم البنــك بتعديــل فتــرة المقارنــة .ســيختار
البنــك تطبيــق المعيــار علــى العقــود التــي تــم تحديدهــا فــي الســابق كعقــود إيجــار تطبــق معيــار المحاســبة الدولــي رقــم  17وتفســير لجنــة
ـبقا علــى أنهــا
المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة  .4وبالتالــي لــن تطبــق المجموعــة المعاييــر علــى العقــود التــي لــم يتــم تحديدهــا مسـ ً
تحتــوي علــى عقــد إيجــار يطبــق معيــار المحاســبة الدولــي رقــم  17و .IFRIC 4
	ســيختار البنــك اســتخدام اإلعفــاءات التــي يقترحهــا المعيــار فــي عقــود اإليجــار والتــي تنتهــي شــروط االســتئجار الخاصــة بهــا فــي غضــون
ـارا مــن تاريــخ تقديــم الطلــب األولــي  ،وعقــود اإليجــار التــي يكــون أصلهــا األساســي منخفــض القيمــة .لــدى البنــك عقــود
ـهرا اعتبـ ً
 12شـ ً
تأجيــر بعــض المعــدات المكتبيــة (مثــل أجهــزة الكمبيوتــر الشــخصية والطباعــة وآالت النســخ) التــي تعتبــر ذات قيمــة منخفضــة.
)2التعديالت ﻋﻟﯽ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ رﻗم ( :)19ﺗﻌدﯾل اﻟﺧطط أو اﻟﺗﻘﯾﯾد أو اﻟﺗﺳوﯾﺔ  ،اﻟﻣطﺑق ﻟﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﺗﺑدأ ﻓﻲ أو ﺑﻌد  1ﯾﻧﺎﯾر
 .2019ﺗﺗﻧﺎول اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻟﯽ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم  19اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺣدث ﺗﻌدﯾل اﻟﺧطﺔ أو اﻟﺗﻘﯾﯾد أو اﻟﺗﺳوﯾﺔ ﺧﻼل ﻓﺗرة
اﻟﺗﻘرﯾر .تحــدد التعديــات أنــه عندمــا يتــم تعديــل الخطــة أو تقليصهــا أو تســويتها خــال فتــرة التقريــر الســنوي
بالنســبة للمعاييــر أو التعديــات أو التفســيرات األخــرى ســارية المفعــول للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي أو بعــد  1ينايــر  ، 2019ال يتوقــع البنــك
أن يكــون لذلــك تأثيــر جوهــري علــى البيانــات الماليــة الموحــدة للبنــك.

 )36أرقام المقارنة

أعيــد تبويــب بعــض أرقــام المقارنــة للســنة الماضيــة كــي تتماشــى مــع تبويب الســنة الحالية.

 )37إعتماد مجلس اإلدارة للقوائم المالية الموحدة

اعتمــد مجلــس اإلدارة القوائــم الماليــة الموحــدة بتاريــخ  24جمــادى األولــى  1440هـــ الموافــق  30ينايــر .2019
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