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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

عبد اللطيف بن حمد الجبر
رئيس مجلس اإلدارة
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السادة/ مساهمو البنك العربي الوطني

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

يطي��ب ل��ي نيابة عن أعضاء مجلس إدارة البنك العربي الوطني أن أضع بين أيدكم التقرير الس��نوي 
للبنك، وحساباته الختامية للسنة المالية المنتهية في 2010/12/31.

لقد تجاوزنا بفضل من اهلل امتدادات األزمة المالية التي طغت على األسواق العالمية خالل العامين 
السابقين. إال أن العام 2010 لم يخُل من التحديات حيث ساد منطقة اليورو جو من القلق حول أزمة 
الديون السيادية وقد تزامن ذلك مع ازدياد التوترات في أسواق العمالت وبروز اختالف في وجهات النظر 

بين المجموعات االقتصادية الكبرى.

وعلى الرغم من ذلك، فقد ش��هد الوضع االقتصادي في المملكة العربية الس��عودية عودة تدريجية 
لمناخ الثقة ساهم فيه إلى حد بعيد سياسة الحكومة اإلنفاقية، خاصة في المجال التنموي. وقد 
تميزت بيئة العمل المصرفي بتوخي الحذر وفتور الطلب على اإلقراض وسعي المؤسسات المالية 
لتدعي��م مراكزها المالية وتراجع العموالت الخاصة إلى مس��تويات تاريخي��ة وقيام البنوك بتجنيب 

مخصصات استثنائية لتغطية الخسائر المحتملة في محافظ اإلقراض.

وعل��ى الرغم م��ن التحديات التي واجهت القطاع المصرفي فقد تمك��ن البنك العربي الوطني من 
تحقيق أداء مرٍض تميز بارتفاع للميزانية من 110 مليار ريال في 2009 إلى 116 مليار ريال في 2010. 
وقد بلغ الدخل الصافي 1٬911 مليون ريال في 2010، مقارنة ب� 370ر2 مليون ريال في العام السابق.

إن متانة االقتصاد الس��عودي وصالبة مرتكزاته والسياس��ة اإلنفاقية الرشيدة كلها عوامل إيجابية 
تحدونا للنظر قدما إلى العام 2011 بثقة وتفاؤل.

ختاما يس��رني أن أتقدم باألصالة عن نفس��ي ونيابة عن مجلس إدارة البنك بالشكر والتقدير لمقام 
خ��ادم الحرمين الش��ريفين وول��ي عهده األمين والنائ��ب الثاني حفظهم اهلل، ومعال��ي وزير المالية 
ومعالي محافظ مؤسس��ة النقد العربي الس��عودي، على توجيهاتهم ودعمهم المتواصل، والشكر 
موصول لمس��اهمينا وعمالئنا الكرام على ثقتهم الغالية، كما أش��كر إدارة البنك وكافة موظفيه 

على أدائهم المتميز متمنياً لهم التوفيق والنجاح في األعوام القادمة.

عبد اللطيف بن حمد الجبر
رئيس مجلس اإلدارة



أبرز المؤشرات المالية
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A+ AA1A

بماليين الرياالت السعودية

2006  2007  2008  2009  2010   
2٬525  2٬904  3٬354  3٬456  3٬158 صافي دخل العموالت الخاصة   
2٬588  2٬528  2٬546  2٬897  2٬875 صافي الدخل قبل مخصص خسائر االئتمان   
2٬505  2٬461  2٬486  2٬370  1٬911 صافي الدخل   
%34  %36  %35  %36  %38.6 نسبة المصاريف إلى اإليرادات  
%3.4  %2.9  %2.3  %2.0  %1.7 العائد على الموجودات   
%35.0  %26.6  %21.4  %17.5  %12.9 العائد على حقوق المساهمين   
18٬292  21٬025  28٬228  23٬261  32٬841 االستثمارات   
49٬747  61٬122  74٬662  66٬811  66٬203 القروض والسلف، صافي   
78٬035  94٬468  121٬307  110٬297  116٬035 إجمالي الموجودات   
61٬773  73٬692  92٬743  82٬680  84٬199 ودائع العمالء   
7٬980  10٬525  12٬671  14٬369  15٬291 إجمالي حقوق المساهمين   

%5.20+%0.91-%1.84+

إجمالي الموجودات
بمليارات الرياالت السعودية

10  09  08

121.3
110.3

116.0

حقوق المساهمين
بمليارات الرياالت السعودية

10  09  08

12.7

14.4
15.3

القروض والُسلف، صافي
بمليارات الرياالت السعودية

10  09  08

74.7

66.866.2

ودائع العمالء
بمليارات الرياالت السعودية

10  09  08

92.7

82.784.2

Standard & Poor’sMoody’sFitch RatingsCapital Intelligence

%6.42+
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مقدمة
تأس��س البنك العربي الوطني كش��ركة مس��اهمة سعودية بموجب المرس��وم الملكي رقم م/38 
وتاريخ 18 رجب 1399 ه� الموافق 13 يونيو 1979 م. يقع المركز الرئيس��ي للبنك في مدينة الرياض 
ولديه 139 فرعاً في المملكة العربية الس��عودية إضافًة لفرع واحد في المملكة المتحدة. ويتمثل 

النشاط الرئيسي للبنك في تقديم خدمات مالية متكاملة لعمالئه من األفراد والشركات.

النتائج المالية
حق��ق البن��ك أرباحاً صافية لعام 2010 بلغت 1٬911 مليون ريال مقارنة بمبلغ 2٬370 مليون ريال لعام 
2009، أي بانخفاض بلغ 19.4%. ويعود سبب االنخفاض بشكل رئيسي إلى انخفاض صافي العموالت 
الخاصة وتجنيب مخصصات إضافية تماش��ياً مع السياس��ة المحافظة للبنك والتي تس��هم في 

تدعيم مركز البنك المالي.

بينم��ا زادت أرب��اح تحويل العمالت األجنبية بنس��بة 24.2% انخفض صاف��ي دخل العموالت الخاصة 
بنسبة 8.6% كما انخفض صافي دخل االتعاب والعموالت بنسبة %3.2. 

أما المصاريف التش��غيلية )باس��تثناء المخصص��ات( فقد بلغت 1٬644 مليون ري��ال مقارنة بمبلغ 
1٬601 مليون ريال لعام 2009 أي بزيادة بسيطة نسبتها 2.7% برغم معدالت التضخم الحالية والتي 
تبلغ ضعف هذه النس��بة. ويدل ذلك على نجاح الرقابة الصارمة للمصاريف التش��غيلية بالرغم من 

التوسع في أعمال البنك واستمرار تطوير شبكة الفروع والبنية المعلوماتية للبنك. 

وتماش��ياً مع سياس��ة البنك المحافظة فقد بلغت مخصصات خس��ائر االئتمان مبلغ 964 مليون 
ريال مقارنة بمبلغ 527 مليون ريال في العام 2009، مما أدى إلى ارتفاع تغطية القروض غير العاملة 

لتصل إلى 108% مقارنة بنسبة 76% في العام 2009.

اس��تطاع البن��ك تعويض االنخفاض في محفظة القروض خ��الل النصف األول من هذا العام حيث 
بلغ��ت محفظ��ة القروض مبلغ 66٬203 ملي��ون ريال أي بانخفاض طفيف عن ع��ام 2009 والذي بلغ 
66٬811 مليون ريال. وارتفعت محفظة االستثمارات لتبلغ 32٬841 مليون ريال مقارنة بمبلغ 23٬261 

مليون ريال في نهاية عام 2009.

ارتفع��ت ودائع العمالء بنس��بة 1.8% لتصل إلى 84٬199 مليون ري��ال بنهاية عام 2010 مقارنة بمبلغ 
82٬680 مليون ريال في العام 2009. كما ارتفعت موجودات البنك بنس��بة 5.2% لتصل إلى 116٬035 

مليون ريال مقارنة بمبلغ 110٬297 مليون ريال في العام 2009. 

اما إجمالي حقوق المساهمين فقد بلغ 15٬291 مليون ريال أي بارتفاع نسبته 6.4% عن العام 2009 
والبالغ 14٬369 مليون ريال. 

أبرز المؤشرات المالية 
ماليين الرياالت السعودية    

2006  2007  2008  2009  2010    

49٬747  61٬122  74٬662  66٬811  66٬203 قروض وسلف، صافي  

18٬292  21٬025  28٬228  23٬261  32٬841 إستثمارات، صافي  

61٬773  73٬692  92٬743  82٬680  84٬199 ودائع العمالء  

7٬980  10٬525  12٬671  14٬369  15٬291 حقوق المساهمين 

78٬035  94٬468  121٬307  110٬297  116٬035 إجمالي الموجودات 

70٬055  83٬943  108٬636  95٬819  100٬638 إجمالي المطلوبات 

3٬855  3٬956  4٬135  4٬493  4٬504 إجمالي دخل العمليات  

1٬351  1٬495  1٬642  2٬128  2٬609 إجمالي مصاريف العمليات 

2٬505  2٬461  2٬486  2٬370  1٬911 صافي الدخل  

التحليل الجغرافي لإليرادات
تتحقق معظم إيرادات البنك بشكل أساسي من نشاطاته في المملكة العربية السعودية موزعة 

على النحو التالي:
بآالف الرياالت السعودية  
2٬701٬118 المنطقة الوسطي*  
1٬069٬651 المنطقة الغربية  

733٬012 المنطقة الشرقية  
4٬503٬781 المجموع 

* تشتمل على إيرادات فرع لندن )حيث ال تعتبر جوهرية إلظهارها بشكل منفصل(

الشركات التابعة والزميلة
شركة العربي الوطني لالستثمار

وهي ش��ركة ذات مس��ؤولية محدودة مس��جلة في المملكة العربية الس��عودية بموجب الس��جل 
التجاري رقم 1010239908 الصادر بتاريخ 26 شوال 1428ه� )الموافق 7 نوفمبر 2007(. يبلغ رأسمال 
الش��ركة المصرح به والمصدر 400 مليون ريال وتبلغ حصة البنك فيها 100% )بش��كل مباشر و غير 
مباشر(، وتقوم بتولي وإدارة الخدمات االستثمارية وأنشطة إدارة األصول التابعة للبنك والتي تشمل 
التعامل واإلدارة والترتيب واالستش��ارة وحفظ األوراق المالية حس��ب أنظمة هيئة الس��وق المالية. 

وقد بدأت الشركة التابعة أعمالها إعتباراً من 3 محرم 1429ه� )الموافق 12 يناير 2009(. 

شركة العربي لتأجير المعدات الثقيلة
وه��ي ش��ركة تابع��ة يمتل��ك البنك فيها نس��بة 62.5% وق��د تم تأسيس��ها في المملك��ة العربية 
السعودية كشركة مساهمة مقفلة بموجب السجل التجاري رقم 1010267489 الصادر في مدينة 
الرياض بتاريخ 15 جمادى األول 1430ه� )الموافق 10 مايو 2009(. يبلغ رأس��مال الشركة المصرح به 
1٬000 ملي��ون ري��ال ورأس المال المصدر 300 مليون ريال، وتعمل الش��ركة في مجال تأجير المعدات 

الثقيلة وتمارس أعمالها وفقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية. 

السادة/ مساهمي البنك العربي الوطني  المحترمين

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

يسرنا أن نقدم لكم التقرير السنوي للبنك العربي الوطني وحساباته 
الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010.

تقرير مجلس اإلدارة
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أعضاء مجلس اإلدارة

الصف الخلفي: أحمد عبداهلل العقيل / عبدالحميد عبدالمجيد شومان / صالح راشد الراشد / د. روبير عيد عضو مجلس اإلدارة المنتدب / عبداهلل إبراهيم سلسلة
الصف األمامي: غسان حنا ترزي / راشد سعد الراشد / عبد اللطيف بن حمد الجبر رئيس مجلس اإلدارة / خالد محمد سعد البواردي / محمد عبدالفتاح الغنمه

الُمساهمون 
الُمساهمون السعوديون %60

البنك العربي )ش.م.ع( %40

اللجنة التنفيذية 
ً د. روبير عيد - رئيسا
صالح راشد الراشد

أحمد عبداهلل العقيل
خالد محمد البواردي

محمد عبد الفتاح الغنمة

لجنة المراجعة 
ً غسان حنا ترزي - رئيسا

راشد صالح البكر
عثمان محمد التوبجري



الشركة السعودية لتمويل المساكن )سهل(
وه��ي ش��ركة زميلة تبلغ حصة البن��ك فيها 40% م��ن رأس المال، وقد تم تأسيس��ها في المملكة 
العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم 102030072425 كشركة مساهمة مقفلة.(. يبلغ 
رأسمال الشركة المصرح به 2٬000 مليون ريال ورأس المال المصدر 800 مليون ريال، وتم إثبات حصة 
البنك في الشركة الزميلة وفقاً لطريقة حقوق الملكية. بدأت الشركة أعمالها في الربع األخير من 

عام 2007 وتقوم بتقديم خدمات التمويل السكني والعقاري وفقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية.

الجدي��ر بالذكر أن الش��ركات التابع��ة والزميلة المذكورة أعاله تمارس نش��اطها بش��كل رئيس في 
المملكة العربية السعودية. 

سياسة توزيع األرباح 
يوزع البنك أرباحه السنوية وفقاً لما يلي:

1-  يقتطع البنك نس��بة 25% من األرباح الصافية لتدعيم االحتياطي النظامي حس��ب متطلبات 
مؤسس��ة النقد العربي الس��عودي، ويجوز وقف هذا االقتطاع متى ما بلغ مجموع اإلحتياطي 

النظامي قيمة رأس المال المدفوع.
2-  يق��وم مجل��س اإلدارة بتحلي��ل المرك��ز المالي للبن��ك وكفاءة رأس��ماله والنمو المس��تقبلي 
المتوق��ع، وف��ي ضوء ذلك يقترح إذا ما كان س��وف ي��وزع أرباحاً أم ال، ويتم ع��رض االقتراح على 

الجمعية العامة العادية للموافقة. 
3-  إذا قرر البنك توزيع أرباح فإن هذه األرباح توزع بالتساوي على المساهمين كِل على قدر أسهمه 

ويتم إعالن تاريخ إستحقاق هذه التوزيعات.
4-  قد يقرر مجلس اإلدارة توزيع أرباح مرحلية بناًء على وضع البنك المالي.

5-  يتم ترحيل األرباح غير الموزعة للعام القادم أو تحول إلى اإلحتياطي العام.

هذا وقد أوصى مجلس اإلدارة بتوزيع األرباح على النحو التالي:

بآالف الرياالت السعودية  
1٬911٬089 صافي دخل عام 2010  
2٬265٬638 األرباح المبقاة من األعوام السابقة  
4٬176٬727 المجموع  

توزع كما يلي:
)480٬000( المحول إلى االحتياطي النظامي  
)341٬090( الزكاة الشرعية )شاملة فروقات العام السابق( 
)650٬000( توزيعات أرباح )1 ريال صافي للسهم( 

2٬705٬637 األرباح المبقاة لعام 2010 

كم��ا أوصى مجل��س اإلدارة برفع رأس��مال البنك إل��ى 8٬500 مليون ريال عن طريق إصدار 4 أس��هم 
مجاني��ة ل��كل 13 س��هماً، وذل��ك بتحوي��ل 2٬000 ملي��ون ريال م��ن األرب��اح المبقاة عن��د موافقة 

الجمعية العامة.

الخطط المستقبلية
يقوم البنك بتنفيذ عدد من المبادرات والخطط المستقبلية على النحو التالي:

مواصلة مشروع توسعة وتطوير فروع البنك   •
تأسيس شركة للتأمين البنكي  •

•  مواصلة تحديث أنظمة المعلومات واالتصاالت في البنك ويشمل ذلك تطبيق أنظمة جديدة 
في مجال نظام المعلومات اإلدارية وإدارة المخاطر االئتمانية وكافة أنظمة إدارة المخاطر.

األنشطة الرئيسة
ألغراض إدارية، يتكون البنك من قطاعات التشغيل الرئيسة التالية:

قطاع التجزئة 
ودائع، وتسهيالت ائتمانية ومنتجات استثمارية لألفراد. 

قطاع الشركات 
ق��روض وودائع ومنتجات ائتمانية أخرى للش��ركات الكبرى والعمالء االعتباريين والمنش��آت التجارية 

الصغيرة والمتوسطة الحجم، إضافة إلى فرع البنك في لندن.

قطاع الخزينة 
يدي��ر المحفظة التجارية واالس��تثمارية، التمويل والس��يولة، ومخاطر أس��عار العمالت والعموالت 

للبنك.

قطاع خدمات االستثمار والوساطة
إدارة الخدمات االس��تثمارية وأنشطة إدارة األصول والتي تشمل التعامل واإلدارة والترتيب والمشورة 

وحفظ األوراق المالية.

أخرى
تش��مل الدخل عل��ى رأس المال والتكاليف والموجودات والمطلوب��ات الغير موزعة والخاصة باإلدارة 

العامة واألقسام المساندة األخرى.

تقي��د المعام��الت بين القطاعات وفق��ا لنظام التحوي��ل المتبع من قبل البنك. تمث��ل الموجودات 
والمطلوب��ات للقطاع��ات المختلفة الموجودات والمطلوبات التش��غيلية وه��ي أيضاً تمثل غالبية 

الرصيد.

يمارس البنك نش��اطه بشكل رئيسي في المملكة العربية السعودية، وله فرع دولي واحد في لندن 
بالمملك��ة المتحدة. إن إجمالي الموجودات والمطلوبات والتعه��دات وااللتزامات المحتملة ونتائج 

أعمال هذا الفرع ال تعتبر جوهرية بالنسبة للقوائم المالية للبنك ككل. 

تقرير مجلس اإلدارة 
تتمة
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المخاطر التي يواجها أو قد يواجها البنك مستقبالً

إدارة المخاطر
تؤم��ن مجموع��ة إدارة المخاطر في البنك خدم��ات إدارة مركزية ومس��تقلة للمخاطر للوصول إلى 
التوازن األمثل بين الخطورة والعائد تمش��ياً مع أهداف البنك اإلستراتيجية. إن المخاطر األساسية 

التي قد يتعرض لها البنك تشتمل بشكل رئيس على:

مخاطر االئتمان
تنشأ مخاطر االئتمان بشكل أساسي من أنشطة اإلقراض المرتبطة بالقروض والسلف واألنشطة 
االس��تثمارية، كما أن هنال��ك مخاطر ائتمانية تنتج عن األدوات المالية خ��ارج قائمة المركز المالي 

مثل التزامات القروض.

مخاطر السوق
مخاطر السوق هي المخاطر المتعلقة بتقلبات القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية 
لألدوات المالية نتيجة للتغيرات التي تحدث في السوق مثل تغيرات أسعار العمولة وأسعار العمالت 

األجنبية أو أسعار األسهم. 

مخاطر العمليات
ه��ي مخاطر الخس��ائر الناتجة من عدم كفاية االجرءات الداخلي��ة أو إخفاقها أو عدم كفاية األفراد 
أو األنظمة وكذلك الناتجة من أحداث خارجية، كما أنها تش��مل المخاطر القانونية لجهة التعرض 

للعقوبات أو الغرامات أو األضرار الناجمة عن اإلجراءات النظامية أو التسويات الخاصة. 

الئحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية 
يقوم البنك بتطبيق معظم األحكام اإلسترش��ادية بالئحة حوكمة الشركات في المملكة العربية 

السعودية الصادرة عن هيئة السوق المالية، باستثناء ما يلي:

األسباباإلجراءالمادة

أن يكون التصويت على بند إختيار السادسة
مجلس اإلدارة في الجمعية العامة 

بطريقة التصويت التراكمي.

يشتمل النظام األساسي للبنك على حق 
التصويت العادي.

الخامسة 
عشر

تصدر الجمعية العامة للشركة 
- بناًء على اقتراح من مجلس 

اإلدارة - قواعد اختيار أعضاء لجنة 
الترشيحات والمكافآت ومدة 

عضويتهم واسلوب عمل اللجنة.

حيث أنه تم تشكيل اللجنة بعد إنعقاد 
الجمعية العامة، فسيتم عرضه على 
الجمعية العامة المزمع عقدها خالل 

الربع األول من عام 2011.

القروض وسندات الدين المصدرة
خالل العام 2006، اصدر البنك س��ندات مس��اندة لرأس المال بعمولة عائمة مدتها عش��ر س��نوات 
بقيمة 500 مليون دوالر أمريكي بموجب برنامج الس��ندات األوروبية المتوس��طة األجل البالغة 850 
مليون دوالر أمريكي. تحمل هذه الس��ندات أس��عار عموالت خاصة حسب أسعار العموالت السائدة 
بي��ن البن��وك في لندن زائداً 83 نقطة. هذه الس��ندات غير قابلة للتحويل وغير مضمونة ومس��جلة 
في س��وق لندن لألوراق المالية. يحتفظ البنك بحق الس��داد المبكر لهذه الس��ندات بعد 5 سنوات 

من إصدارها.

تم خالل الس��نة المنتهية في 31 ديس��مبر 2009 اس��ترداد ما قيمته 50 مليون دوالر من الس��ندات 
المصدرة. 

فيما يلي تحليالً بإجمالي موجودات ومطلوبات البنك كما في 31 ديسمبر 2010، وإجمالي دخل ومصاريف العمليات وصافي الدخل للسنة المنتهية في هذا التاريخ لكل قطاع من قطاعات البنك: 

بآالف الرياالت السعودية  
قطاع خدمات        

االستثمار   قطاع  قطاع  قطاع     
اإلجمالي أخرى  الوساطة  الخزينة  الشركات  التجزئة    2010

116٬034٬765  2٬870٬891  33٬678  42٬424٬352  45٬635٬351  25٬070٬493 إجمالي الموجودات 
100٬638٬081  361٬217  37٬049  14٬123٬932  45٬014٬061  41٬101٬822 إجمالي المطلوبات 

4٬503٬781  447٬674  95٬078  537٬699  1٬252٬973  2٬170٬357 إجمالي دخل العمليات 
2٬608٬879  13٬898  79٬243  76٬866  1٬148٬724  1٬290٬148 إجمالي مصاريف العمليات 

12٬600  12٬600  -  -  -  - الحصة من الربح في شركة زميلة 
3٬587  3٬587  -  -  -  - حقوق األقلية 

1٬911٬089  449٬963  15٬835  460٬833  104٬249  880٬209 صافي دخل السنة 
964٬407  2٬165  -  -  907٬324  54٬918 مخصص خسائر االئتمان، صافي 
327٬249  327٬249  -  -  -  - االستثمار في شركة زميلة  
204٬856  1٬869  11٬041  2٬347  4٬038  185٬561 استهالك   

68٬533  23٬153  -  42٬105  3٬275  - إنخفاض قيمة الموجودات المالية 
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مجلس اإلدارة 
تعم��ل إدارة البن��ك ممثل��ة برئيس وأعضاء المجل��س على تحقيق أفضل قيمة مس��تدامة لحقوق 
المس��اهمين، وتقع مس��ؤولية تطبيق إس��تراتيجية البنك التي يضعها المجلس على عاتق عضو 

مجلس اإلدارة المنتدب وبمساعدة اللجنة التنفيذية.

يتكون مجلس اإلدارة من عشرة أعضاء، منهم ستة أعضاء يمثلون المساهمين السعوديين والذين 
يتم تعيينهم من قبل الجمعية العمومية العادية لمدة ثالث سنوات، في حين يُعين األعضاء األربع 

اآلخرين من قبل البنك العربي ش.م.ع.، ويجوز إعادة تعيين جميع أعضاء مجلس اإلدارة.

يبحث المجلس في إجتماعاته الموضوعات المدرجة في جدول أعمال موثق ومحدد وفقاً لصالحياته، 
وتش��مل هذه الموضوع��ات الموافقة على إس��تراتيجية البنك والميزاني��ات التقديرية والمصاريف 
الرأس��مالية الجوهري��ة والسياس��ات الت��ي تحكم عملي��ات الخزين��ة واإلئتمان والخطة الس��نوية 
للتدقي��ق الداخل��ي وصالحيات الصرف. ويس��تطيع كاف��ة األعضاء الحصول عل��ى المعلومات ذات 
الصلة المتوفرة لدى أمين سر المجلس، و بإمكانهم أيضاً الحصول على المشورة من جهات مهنية 

مستقلة متخصصة في إطار واجباتهم كأعضاء في المجلس وعلى حساب البنك.

تشمل إختصاصات المجلس التأكد من وجود هيكل تنظيمي واضح في البنك يستطيع من خالله 
إدارة أعمال البنك، وتفويض الصالحيات بالش��كل المالئم والمسؤوليات بحدود مستويات المخاطر 
المقبولة للبنك والتي يتم توثيقها ضمن اإلطار العام للضوابط الرقابية التي تتم مراجعتها سنويا 

من قبل المجلس.

تضم الئحة أعضاء مجلس اإلدارة المعينين من قبل البنك العربي ش.م.ع. في 31 ديسمبر 2010 كل 
من عبد الحميد عبد المجيد ش��ومان، محمد عبد الفتاح الغنمه، غس��ان حنا ترزي، و الدكتور روبير 

عيد )عضو مجلس اإلدارة المنتدب(.

يتكون مجلس اإلدارة كما في 31 ديسمبر 2010 من السادة األعضاء التالية أسماؤهم:

الصفة  االسم   م 
رئيس مجلس اإلدارة )مستقل( عبد اللطيف بن حمد الجبر    -1

عضو مجلس اإلدارة المنتدب )تنفيذي( د. روبير عيد    -2
عضو مجلس اإلدارة )مستقل( راشد سعد الراشد   -3
عضو مجلس اإلدارة )مستقل( صالح راشد الراشد    -4
عضو مجلس اإلدارة )مستقل( أحمد عبد اهلل العقيل   -5
عضو مجلس اإلدارة )مستقل( عبد اهلل إبراهيم سلسلة    -6
عضو مجلس اإلدارة )مستقل( خالد محمد سعد البواردي    -7

عضو مجلس اإلدارة )غير تنفيذي( عبد الحميد عبد المجيد شومان    -8
عضو مجلس اإلدارة )غير تنفيذي( محمد عبد الفتاح حمد الغنمه    -9
عضو مجلس اإلدارة )غير تنفيذي( غسان حنا سليمان ترزي    -10

عق��د مجل��س اإلدارة اربع��ة إجتماع��ات دوري��ة خ��الل ع��ام 2010، وفيم��ا يلي س��جل حض��ور هذه 
اإلجتماعات:

عدد     
الحضور سجل الحضور  التاريخ 
9  2010/03/21  عبد اللطيف بن حمد الجبر، روبير عيد، راشد سعد الراشد،  

 صالح راشد الراشد، أحمد عبد اهلل العقيل، عبد اهلل إبراهيم سلسلة، 
خالد محمد البواردي، محمد عبد الفتاح حمد الغنمه وغسان ترزي.

10  2010/05/23  عبد اللطيف بن حمد الجبر، روبير عيد، راشد سعد الراشد،  
 صالح راشد الراشد، أحمد عبد اهلل العقيل، عبد اهلل إبراهيم سلسلة، 

 خالد محمد البواردي، عبد الحميد عبد المجيد شومان، 
محمد عبد الفتاح حمد الغنمه وغسان ترزي.

9  2010/09/26  عبد اللطيف بن حمد الجبر، روبير عيد، راشد سعد الراشد،  
 صالح راشد الراشد، أحمد عبد اهلل العقيل، عبد اهلل إبراهيم سلسلة، 

خالد محمد البواردي، محمد عبد الفتاح حمد الغنمه وغسان ترزي.

10  2010/12/19  عبد اللطيف بن حمد الجبر، روبير عيد، راشد سعد الراشد،  
 صالح راشد الراشد، أحمد عبد اهلل العقيل، عبد اهلل إبراهيم سلسلة، 

 خالد محمد البواردي، عبد الحميد عبد المجيد شومان، 
محمد عبد الفتاح حمد الغنمه وغسان ترزي.

تقرير مجلس اإلدارة 
تتمة
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أعضاء المجلس المشاركون في عضوية مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى
فيم��ا يلي أس��ماء أعض��اء مجلس إدارة البنك الذين يش��اركون في عضوية مجالس إدارات ش��ركات 

مساهمة أخرى: 

إسم الشركة المساهمة إسم العضو  
- مؤسسة عكاظ للصحافة والنشر  عبد اللطيف الجبر  
- الشركة العربية الشاملة للطباعة    

- مصنع الشريحة الذهبية للبطاقات    
- كران للشقق الفندقية    
- شركة اسمنت الرياض صالح راشد الراشد 

- شركة االسمنت األبيض    
- شركة اليمامة لالستثمار والتقسيط    

- شركة االستثمارات التقنية    
- شركة أسمنت المنطقة الجنوبية أحمد عبد اهلل العقيل 

- شركة سند للتأمين التعاوني    
- الدريس للخدمات البترولية والنقليات    
- شركة اليمامة لالستثمار والتقسيط    

- الشركة العربية لصناعة الورق خالد محمد البواردي  
-  شركة الصناعات الكيميائية األساسية     

)بي سي آي(
- البنك العربي ش.م.ع عبد الحميد عبد المجيد شومان 

- البنك العربي أوروبا المحدود    
- البنك العربي )سويسرا( المحدود    

- بنك ُعمان العربي    
- الشركة السعودية لتمويل المساكن )سهل( روبير عيد  

لجان المجلس الرئيسة
ك��ون مجل��س اإلدارة ع��دد من اللج��ان وفيما يلي بيان بأس��ماء اللجان الرئيس��ة ودوره��ا وأعضائها 

الحاليين:

اللجنة التنفيذية 
تتك��ون اللجنة التنفيذية من عضو مجلس اإلدارة المنت��دب وأربعة أعضاء آخرين يتم إختيارهم من 
بي��ن أعضاء المجلس. ي��رأس العضو المنتدب اللجنة التنفيذية التي تعق��د إجتماعاتها مرتين كل 
ش��هر ف��ي المتوس��ط إلدارة أعمال البنك وفق��ا للصالحيات المفوضة لها من قب��ل المجلس، وقد 
قامت اللجنة بعقد 19 اجتماعاً خالل العام 2010. وتشمل مسؤوليات هذه اللجنة تطبيق سياسات 
البنك ومراقبة األداء وإدارة المخاطر والتأكد من فعالية الضوابط الرقابية الداخلية والموافقة على 

المصاريف الجوهرية. 

خالل عام 2010 تكونت اللجنة التنفيذية من الدكتور روبير عيد )رئيس اللجنة(، صالح راشد الراشد، 
أحمد عبد اهلل العقيل، خالد محمد البواردي ومحمد عبد الفتاح الغنمه.

لجنة الترشيحات والمكافآت
ت��م خالل العام تش��كيل لجنة الترش��يحات والمكافآت من ثالثة أعضاء غي��ر تنفيذيين من مجلس 
اإلدارة وهم األس��تاذ/ خالد محمد البواردي )رئيس اللجنة(، األس��تاذ/ صالح راشد الراشد واألستاذ/ 
أحمد عبد اهلل العقيل، وللجنة صالحية مراجعة وتعديل سياسة وممارسات التعويضات في البنك 
ورفع التوصيات بهذا الش��أن إلى مجلس اإلدارة إلعتمادها، وتقوم اللجنة كذلك بمراجعة مس��توى 
وتكوي��ن مكاف��آت كب��ار التنفيذيين في البن��ك وترفع التوصي��ات المتعلقة بمخص��ص المكافآت 
المرجحة المخاطر إلى مجلس اإلدارة العتمادها، وتش��مل مهام اللجنة كذلك الترش��يح لعضوية 
مجلس اإلدارة ومراجعة هيكل مجلس اإلدارة وتحديد جوانب القوة والضعف فيه واقتراح معالجتها 

بما يتفق مع مصلحة البنك، وقد عقدت اللجنة 4 اجتماعات خالل العام 2010.

بل��غ مجموع المكافآت والتعويضات الس��نوية ألعضاء مجلس اإلدارة غي��ر التنفيذيين مبلغاً وقدره 
2٬280 أل��ف ري��ال ولألعض��اء التنفيذيي��ن 240 أل��ف ري��ال. وبلغت الب��دالت ألعضاء مجل��س اإلدارة 
غي��ر التنفيذيي��ن 315 أل��ف ري��ال ولألعض��اء التنفيذيي��ن 69 ألف ري��ال، وبلغت تعويض��ات أعضاء 
مجل��س اإلدارة غير التنفيذيين التي تش��مل تذاكر الس��فر واإلقامة بالفن��ادق 528 ألف ريال. وبلغت 
روات��ب كب��ار التنفيذيي��ن بمن فيه��م الرئيس التنفي��ذي والمدير المال��ي 15٬451 أل��ف ريال وبلغت 
الب��دالت والتعويضات 4٬714 ألف ريال والمكافآت الس��نوية 14٬084 أل��ف ريال والخطط التحفيزية 
900 أل��ف ري��ال. بلغت مكافآت أعض��اء لجنة المراجعة 270 ألف ريال وبدل حضور جلس��ات اللجنة 

45 ألف ريال. 
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لجنة المراجعة
تس��اعد لجن��ة المراجعة مجل��س اإلدارة بمراجعة منظومة الرقابة الداخلية والتحقق من س��المة 
وصحة القوائم المالية والحسابات الختامية للبنك وإلتزام البنك بالمتطلبات النظامية والمعايير 
المحاس��بية. كما تبح��ث اللجنة خطط إدارة التدقيق الداخلي وتقيّ��م نتائج أعمالها والتحقق من 

وجود األجهزة الرقابية التي تضمن سالمة اإلجراءات التي تتخذها إدارة البنك.

تمثل لجنة المراجعة حلقة إتصال مباشر بين المراجعين الخارجيين ومجلس اإلدارة، وتعمل اللجنة 
على التأكد من أن أعمال المراجعة الخارجية تتم بشكل فعال ودقيق والتعامل مع تقاريرها بالجدية 
والمهني��ة الالزمة، كما تقوم اللجنة أيضا بالتوصية بإختيار المراجعين الخارجيين ومراجعة خطط 
ونتائ��ج أعماله��م، ويلتزم البنك بم��ا ورد في قواعد تنظي��م لجان المراجعة في البنوك الس��عودية 
والدليل اإلسترش��ادي لتنظيم لجان المراجعة في البنوك الس��عودية الصادرة عن مؤسس��ة النقد 

العربي السعودي.

تتك��ون لجن��ة المراجعة من ثالثة أعضاء منهم عضوين مس��تقلين من غي��ر أعضاء المجلس، وقد 
عقدت اللجنة ستة إجتماعات خالل السنة. تجتمع اللجنة مع كل من عضو مجلس اإلدارة المنتدب 
والمدي��ر المال��ي للبنك ورئيس التدقيق الداخلي إضافة إلى من تش��اء من أعضاء الفريق اإلداري في 

البنك، وذلك عندما تراه مناسبا للتباحث والمناقشة. 

تألف��ت لجن��ة المراجعة خالل عام 2010 من الس��يد/ غس��ان حن��ا ترزي )رئيس��ا( وعضوية كل من 
السيد/ راشد صالح البكر والسيد/ عثمان محمد التويجري. 

منظومة الرقابة الداخلية
إن مجلس اإلدارة مس��ؤول بش��كل تام عن الرقاب��ة الداخلية في البنك ومراجع��ة فعاليتها. وقد تم 
تصمي��م نظم وإج��راءات الرقابة الداخلية لتنفيذ العمليات بش��كل فعال لحماي��ة األصول من أي 
إس��تخدام أو تص��رف غير مش��روع أو غي��ر مصرح به، وللمحافظة على س��المة وصحة الس��جالت 
المحاس��بية والمعلومات المالية المس��تخدمة ف��ي عمل البنك أو تلك التي يت��م أعدادها بغرض 
النش��ر واإللتزام باألنظمة والقوانين ذات الصلة وكذلك لمراقبة السياس��ات الداخلية فيما يتعلق 
بأداء األعمال. وقد وضعت هذه األنظمة إلدارة مخاطر عدم تحقيق أهداف األعمال وليس إلزالة هذه 
المخاطر، كما أن هذه النظم يمكن أن توفر قدراً معقوالً من الحماية وليس��ت ضماناً مطلقاً ضد 

األخطاء الجوهرية والخسائر وعمليات التزوير. 

خالل دورة أعماله العادية، يتعرض البنك لمخاطر االئتمان ومخاطر السوق ومخاطر العمليات. وتوجد 
ل��دى البنك العديد من اللجان ومنظومة من اإلج��راءات الالزمة لحصر وقياس ورقابة هذه المخاطر 

والتخفيف منها.

وضع البنك إجراءات عمل مس��تديمة لحصر وتقييم وإدارة المخاطر الجوهرية التي قد يتعرض لها 
البنك وللتأكد من وجود الضوابط المالئمة إلدارة هذه المخاطر. 

وتشمل إجراءات الرقابة الداخلية الرئيسية في البنك ما يلي:
•  تفوي��ض صالحي��ة إدارة أعمال البنك من قبل مجلس اإلدارة إل��ى عضو مجلس اإلدارة المنتدب 
ضمن حدود معينة يضعها المجلس، ويحتفظ البنك بأدلة شاملة لسياسات وإجراءات العمل 
تتضم��ن الرقابة المالية وإجراءات العملي��ات وأمن المعلومات وسياس��ات اإلئتمان والمراقبة 
النظامي��ة التي تش��مل المتطلبات التش��ريعية والنظامية في المملك��ة. إضافة لذلك، فإن 
الصالحي��ات المحددة تس��ري على كاف��ة العمليات ومراكز المخاطر للتأك��د من ضبط ورقابة 
مس��توى المخاطر التي قد يتعرض لها البنك، وقد تم تحديد مس��ؤوليات المدراء الرئيس��يين 

بما يؤمن اإللتزام التام بمبدأ فصل الواجبات.

�وجود إجراءات مراجعة مستقلة منتظمة في قطاعات العمل الرئيسية في البنك لمراقبة أداء  �•
العمل وجودة خدمة العمالء للتأكد من تطبيق اإلجراءات الرقابية الموضوعة.

�وجود أنظمة وإجراءات لحصر ومراقبة أي مخاطر جوهرية ورفع التقارير بش��أنها، والتي تش��مل  �•
اإلئتمان وتغييرات أس��عار الس��وق لألدوات المالية والس��يولة واألخطاء التش��غيلية وعمليات 
التزوي��ر. تت��م مراقبة ه��ذه المخاطر م��ن قبل كل م��ن لجن��ة إدارة مخاطر العملي��ات ولجنة 
الموج��ودات والمطلوب��ات ولجن��ة اإلئتم��ان العليا، كما تت��م مراقبتها أيضا م��ن قبل اللجنة 

التنفيذية.

�يتم تقييم المخاطر كجزء من التقييم الش��امل ألي مش��روع أو برنامج يتم تنفيذه في البنك،  �•
كما تتم مراعاة المخاطر عند إعداد الموازنة التقديرية وخطط العمل الخاصة بكل مجموعة 

وإدارة في البنك، حيث تتم مراجعتها وإعتمادها من قبل مجلس اإلدارة.

�يوج��د ل��دى البنك نظ��ام للتقارير المالي��ة التي يتم رفعه��ا لمجلس اإلدارة بن��اء على الخطة  �•
الس��نوية، كما يتم رفع تقارير ش��هرية عن النتائج الفعلية المحقق��ة وتحليل اإلنحرافات عن 
الخط��ة الموضوع��ة ومراجع��ة مؤش��رات األداء الرئيس��ية والتحديث ال��دوري للتوقعات. كما 
تق��وم كل من اللجن��ة التنفيذية ومجلس اإلدارة بمراجعة الخطة الس��نوية والتحديث الدوري 

للتوقعات بناء على استراتيجية العمل الشاملة المعتمدة.

�توجد رقابة مركزية على تطوير أنظمة الحاسب اآللي وإجراءات تشغيله، ويتم استخدام بعض  �•
األنظمة العامة لرقابة إجراءات العمليات المشابهة.

�تتم إدارة المراقبة النظامية في البنك مركزيا باإلدارة العامة عن طريق المراقب النظامي، كما  �•
يوجد مسؤولون عن المراقبة النظامية في كافة وحدات العمل على مستوى البنك.

�يوج��د ل��دى البنك أنظمة ش��املة للموازنة التقديري��ة والتي يتم إعداده��ا وإعتمادها من قبل  �•
مجل��س اإلدارة، كما يتم مراقبة النتائج الفعلي��ة المحققة ويقوم مجلس اإلدارة ببحث ما تم 

تحقيقه مقارنة مع الموازنة والتحديث الدوري للتوقعات.

�تق��وم إدارة التدقي��ق الداخلي بمراقبة اإللتزام بسياس��ات وإجراءات البن��ك وفعالية الضوابط  �•
الرقابية على مستوى البنك ككل، ويتركز عمل التدقيق الداخلي بشكل رئيسي حول مجاالت 
العمل التي تش��تمل على مخاطر كبرى. يرفع رئيس إدارة التدقيق الداخلي تقاريره إلى مجلس 

اإلدارة ولجنة المراجعة.

تجتمع لجنة إدارة مخاطر العمليات في البنك بش��كل منتظم وفقا للصالحيات المفوضة لها من 
قب��ل عض��و مجلس اإلدارة المنتدب. وتعمل هذه اللجنة على التأكد من فعالية نظام إدارة المخاطر 
في البنك ووجود منظومة ضوابط داخلية مالئمة وإستمرارية فعاليتها وسالمة أدائها على مستوى 
البن��ك. يرأس عضو مجل��س اإلدارة المنتدب لجنة إدارة مخاطر العملي��ات التي تضم في عضويتها 

عدداً من كبار المدراء التنفيذيين في البنك.

تراجع اللجنة باس��تمرار فعالية نظام الرقابة الداخلية في البنك وترفع تقارير منتظمة بهذا الش��أن 
إلى مجلس اإلدارة لمساعدة المجلس في تقييمه لفعالية نظام الرقابة الداخلية. 

تقرير مجلس اإلدارة 
تتمة

البنك العربي الوطني 10
التقرير السنوي 2010



التواصل مع المساهمين
يعطي البنك أهمية قصوى للتواصل مع المس��اهمين، حيث تقدم معلومات ش��املة عن أنش��طة 
البن��ك وأعمال��ه ضم��ن التقري��ر الس��نوي والقوائم المالي��ة المرحلي��ة الموجزة ويتم نش��ر جميع 
ه��ذه البيان��ات ف��ي ع��دد من الصح��ف كما تت��م إتاحتها عل��ى موقع البن��ك في ش��بكة اإلنترنت 
www.anb.com.sa وال��ذي يحت��وي أيضا على معلومات إضافية تهم المس��تثمرين. يحرص البنك 
على التواصل مع المس��تثمرين اإلعتباريين، ويأخذ باالعتبار كافة اإلستفس��ارات التي ترد من األفراد 
المتعلقة بمس��اهماتهم وبأعمال البنك وأنش��طته ويزودهم بالمعلومات في وقت مناس��ب. كما 
يحرص البنك على إطالع المس��اهمين على مواعيد عقد اجتماعات الجمعية العمومية الس��نوية 

لحضورها ومناقشة تقدم وتطور أعمال وأنشطة البنك.

التصنيف االئتماني 
تمكن البنك خالل العام 2010 من االحتفاظ بالتصنيفات االئتمانية القوية الممنوحة له سابقاً من 

قبل وكاالت تصنيف كبرى متخصصة في هذا المجال، وقد كانت هذه التصنيفات كالتالي:

A ستاندرد آند بورز 
A1 موديز   
A فيتش   
A+ كابيتال إنتلجنس 

نسب التملك في أسهم البنك )ألقرب ألف سهم(

1 - البنك العربي ش.م.ع. 

في نهاية العام 2010/12/31 التغيُر خالل العام  في بداية العام 2010/1/1    
نسبة التملك عدد األسهم  النسبة  عدد األسهم   نسبة التملك   عدد األسهم  

%40.00  260٬000 بدون تغيير  بدون تغيير    %40.00  260٬000

ال يمتلك األعضاء الممثلين للبنك العربي المحدود ألسهم في البنك العربي الوطني، وإنما يقدم البنك العربي المحدود أسهم ضمان 
العضوية عن كل عضو من األعضاء الذين يمثلونه في المجلس.

2 - المساهمون الرئيسيون من غير أعضاء مجلس اإلدارة
في نهاية العام 2010/12/31 التغير خالل العام   في بداية العام 2010/1/1    

نسبة التملك عدد األسهم   النسبة  عدد األسهم   نسبة التملك  عدد األسهم   اإلسم 

 المؤسسة العامة 
%10.81  70٬241 بدون تغيير  بدون تغيير    %10.81  70٬241 للتأمينات االجتماعية  

%5.65  36٬752 بدون تغيير  بدون تغيير    %5.65  36٬752 شركة الجبر التجارية 

 شركة راشد عبد 
%9.97  64٬796 بدون تغيير  بدون تغيير    %9.97  64٬796 الرحمن الراشد وأوالده 

 3 - أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين )باستثناء الشريك األجنبي(
وزوجاتهم وأوالدهم القصر

في نهاية العام 2010/12/31 التغير خالل العام   في بداية العام 2010/1/1    
نسبة التملك عدد األسهم*   النسبة  عدد األسهم*   نسبة التملك  عدد األسهم*   اإلسم 

0.01  69.3 بدون تغيير  بدون تغيير   0.01  69.3 عبد اللطيف بن حمد الجبر 

1.18  7٬641 بدون تغيير   بدون تغيير    1.18  7٬641 راشد السعد الراشد 

0.00  2.6 بدون تغيير   بدون تغيير    0.00  2.6 صالح راشد الراشد  

0.02  152.4 بدون تغيير   بدون تغيير    0.02  152.4 احمد عبد اهلل العقيل  

0.006  36.9 بدون تغيير   بدون تغيير    0.006  36.9 عبد اهلل إبراهيم سلسلة 

0٬003  21.7  0٬003  16.9-  0.006  38.6 خالد محمد البواردي  

0.00  0.00  0.00  10.4-  0.00  10.4 على أحمد عبد اهلل الحليلي 

0.00  9.7 بدون تغيير   بدون تغيير    0.00  9.7 أسعد عبد اهلل هاشم السادة 

* مالحظة: هذه األسهم تشمل الزوجات واألوالد القصر.

المدفوعات النظامية 
بلغت المدفوعات النظامية ما يلي:

ماليين الرياالت السعودية  
204.7 الزكاة الشرعية على المساهمين السعوديين عن عام 2010 
156.7 ضريبة الدخل على حصة المساهم غير السعودي عن عام 2010 

23.0 ضريبة االستقطاع 
38.8 رسوم التأمينات االجتماعية  

العقوبات والجزاءات والقيود النظامية
قام البنك بدفع مبلغ 100٬000 ريال س��عودي لهيئة الس��وق المالية وذل��ك لمخالفة البنك للفقرة 
الفرعية )5( من الفقرة )ب( من المادة الخامس��ة والعش��رين من قواعد التس��جيل واإلدراج والفقرة 
الفرعية )7( من الفقرة )ب( من المادة السابعة والعشرين من قواعد التسجيل واإلدراج. ولم يتعرض 

البنك ألي عقوبات أو جزاءات أخرى ذات أهمية.

الموارد البشرية 
بل��غ ع��دد العاملين 3٬495 موظفاً في نهاية عام 2010 مقارن��ة بعدد 3٬450 موظفاً في نهاية العام 

السابق. بلغت نسبة الموظفين السعوديين في البنك 91% مع نهاية عام 2010.

التبرعات والمسؤولية االجتماعية 
بصفته عضواً ملتزماً ومتفاعالً مع المجتمع السعودي، يدرك البنك مسئوليته تجاه هذا المجتمع 
الذي يتش��رف باإلنتماء إليه، وتجس��يداً إليمانه الراسخ بمس��ؤوليته اإلجتماعية، يواصل البنك مد 
ي��د العون للجمعيات الخيرية والمؤسس��ات التعليمية وغيرها من الح��االت الجديرة بالدعم، حيث 

خصص خالل عام 2010 مبلغاً قدره )6.8( مليون ريال سعودي لهذه األغراض.

تضارب المصالح 
ل��م يب��رم البنك أية عق��ود توجد أو كانت توجد فيه��ا مصلحة هامة ألي من أعض��اء مجلس اإلدارة 
أو العض��و المنت��دب أو المدير المالي أو ألي ش��خص ذي عالقة بأي منه��م. ويبين اإليضاح رقم )36( 
الخاص بالمعامالت مع األطراف ذات العالقة قيمة التسهيالت االئتمانية الممنوحة لبعض أعضاء 
مجلس اإلدارة، وتخضع هذه التس��هيالت لتعليمات مؤسس��ة النقد العربي الس��عودي والتي تنص 
عل��ى أن تك��ون جميع التس��هيالت االئتمانية الممنوحة ألط��راف غير بنكي��ة ذات عالقة مضمونة 

بالكامل.

المعايير المحاسبية
يتبع البنك المعايير المحاسبية للمؤسسات المالية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي 
وكذلك المعايير المحاس��بية الدولية. كما يقوم البنك بإعداد القوائم المالية الموحدة بما يتوافق 
م��ع نظ��ام مراقبة البن��وك ولوائح نظام الش��ركات في المملك��ة العربية الس��عودية، وال توجد أي 

اختالفات جوهرية عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

مراجعي الحسابات
قام��ت الجمعي��ة العامة العادية لمس��اهمي البنك خالل إجتماعها المنعق��د في 21 مارس 2010 
بتعيي��ن الس��ادة/ إرنس��ت ويونغ والس��ادة/ ديلويت آند توش بك��ر- أبو الخير وش��ركاهم كمراجعي 

حسابات خارجيين للبنك لعام 2010.

مسؤوليات أعضاء مجلس اإلدارة المتعلقة بالقوائم المالية
يقر مجلس اإلدارة وحسب معرفته التامة بما يلي:

أنه تم إعداد سجالت الحسابات بالشكل الصحيح.  -
أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفعالية.  -

أنه ال يوجد أي شك في قدرة البنك على مواصلة نشاطه.  -

واهلل ولي التوفيق

مجلس اإلدارة 
14 فبراير 2011
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وال شك في أن سياسة اإلنفاق الحكيمة التي انتهجتها الحكومة ساهمت بشكل كبير في تفعيل 
عجلة االقتصاد وإعادة مناخ الثقة. 

وعل��ى الرغ��م من ذلك، فقد غلب طابع الحذر على النش��اط االقتصادي خالل العام 2010، ومرد ذلك 
إلى غياب نوعين من العوامل: استتباب وضع االقتصاد العالمي من جهة، وجالء التداعيات المحلية 

لألزمة، من جهة أخرى. 

وباختص��ار، يمك��ن تلخيص 2010 بأنه عام عودة الثقة إلى عجلة النش��اط االقتص��ادي، وإنما الثقة 
المصحوبة بالحذر.

وفيما يلي استعراض لمختلف نشاطات البنك. 

مجموعة التجزئة المصرفية
شرائح العمالء

اس��تمر البنك بتطوير برامج تجزئة ش��رائح العم��الء كجزء من جهوده الموجه��ة للمحافظة على 
قاع��دة عمالئه وتنميتها والتركيز على الش��رائح الواعدة. تمكن البنك بفضل هذا التوجه من تعزيز 

موقعه الرائد في سوق التجزئة المصرفية في المملكة. 

قنوات التوزيع 
بفض��ل تضافر التقني��ات، توفر قنوات التوزي��ع البديلة خدمات عالية القيم��ة ومنخفضة التكلفة 

للعمالء ذوي المتطلبات العصرية المتنامية.

اس��تمر العمل على تنفيذ برنامج توسعة ش��بكة الفروع خالل العام 2010 الذي شهد إضافة عدد 
من قنوات الخدمة الجديدة للشبكة تضمنت: 

فرعان جديدان للرجال.  •
13 مركزا لتحويل األموال )تلي موني(.  •

أربعة مراكز بيع.   •
أربعة أقسام للسيدات.   •

26 جهازاً للصراف اآللي.   •

الخدمات المصرفية للشركات 
تمكن البنك من إدارة محفظة قروض الشركات بحكمة وفاعلية في بيئة شديدة التحديات، واستمر 
في إتباع إستراتيجية ترمي إلى تعزيز وتنويع عالقاته مع الشركات الكبرى في المملكة، إضافة إلى 
التوس��ع في تنويع مصادر الدخل نتيجة للمجموعة الواس��عة من عروض المنتجات والخدمات ذات 
الج��ودة العالية ف��ي مجاالت إدارة النقد، وتموي��ل التجارة، والقطع األجنب��ي، والخدمات المصرفية 
اإلس��المية وتمويل المشاريع والتمويل المهيكل. وقد عملت وحدة الشركات العالمية على تقديم 
خدم��ات ومنتج��ات البنك العربي الوطني المصرفي��ة إلى العمالء الدوليين ف��ي الواليات المتحدة 

وأوروبا والشرق األقصى. 

نظرة عامة على األعمال

د. روبير عيد
عضو مجلس اإلدارة المنتدب و الرئيس التنفيذي
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 إن متانة المقومات التي يرتكز إليها االقتصاد السعودي 
 سمحت - وهلل الحمد - بتخطي الصعاب والمخاوف الجمة 

التي عكرت مناخ األعمال طيلة العام 2009.



الخدمات المصرفية التجارية 
ال ي��زال البن��ك يحتفظ بموقعه وحض��وره القوي في الس��وق، حيث تتميز ه��ذه المحفظة بقاعدة 
عمالء قوية ذات عائدات عالية وجودة ائتمانية ممتازة. وقد حافظت هذه المجموعة على قوة الدفع 
المحرك��ة ألعماله��ا لتحقق نتائج قوية بالرغم من التحديات التي تواجه هذا القطاع، بينما انصب 
تركيزها على تعزيز العالقات القائمة والتوسع في تمويل قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة من 

خالل الجهود التسويقية المركزة وتنوع مجموعة عروض خدماتها ومنتجاتها المصرفية. 

تق��دم فرق العمل المتخصص��ة التابعة لهذه المجموعة في مناط��ق المملكة المختلفة الدعم 
الفعال للش��ركات الصغيرة في المملكة، كما س��اهمت بدور فعال في التوس��ع في التس��هيالت 
المقدم��ة ف��ي إطار برنامج »كفالة« ال��ذي أطلقه صندوق التنمية الصناعية الس��عودي بدعم من 
مؤسسة النقد العربي السعودي. تحتل المجموعة حاليا موقعا مناسبا لالستفادة من الفرص التي 

يتيحها هذا القطاع المتنامي من السوق. 

المصرفية اإلسالمية
تضطل��ع إدارة المصرفي��ة اإلس��المية بدعم و تطوي��ر الخدمات والمنتجات المصرفية اإلس��المية 

لجميع قطاعات البنك و شركة العربي لالستثمار، و تشمل مهامها أربع أنشطة رئيسية:

تطوي�ر المنتجات: تمكنت اإلدارة خ��الل العام 2010 من تطوير وتطبيق عدد من منتجات التمويل 
واالس��تثمار والتحوط المتوافقة مع الضوابط الش��رعية، كما وضعت اآلليات واإلجراءات المناسبة 

لتنفيذها لتوفير حلول مالية تلبي احتياجات مختلف شرائح العمالء. 

الش�ؤون الش�رعية: ُعقد خالل العام تسع اجتماعات للهيئة الش��رعية، تم خاللها إقرار عدد من 
المنتجات الجديدة، كما تم مراجعة أنشطة جميع و حدات العمل للتحقق من االلتزام بالتوجيهات 

الصادرة عن الهيئة ورفع تقارير الرقابة الشرعية للهيئة. 

التدري�ب: أنهت اإلدارة خالل الع��ام 2010 تدريب 680 موظفاً من موظف��ي البنك على المصرفية 
اإلسالمية والمنتجات المتوافقة مع الضوابط الشرعية.

تحوي�ل الفروع: تم خ��الل العام 2010 تحويل وافتتاح 11 فرعاً إس��المياً، ليصب��ح إجمالي الفروع 
اإلس��المية في جميع أنحاء المملكة 98 فرعاً، منها 21 قس��ماً نس��ائياً، وذلك يمثل ما يقارب 56 % 
م��ن عدد فروع البنك، وتقتصر جميعها عل��ى تقديم المنتجات و الخدمات المتوافقة مع الضوابط 

الشرعية. 

الخزينة 
حققت الخزينة في العام 2010 أداًء قوياً من خالل إتباع إستراتيجية محافظة لبناء أصول محفظتها 
االس��تثمارية إلى جانب إدارة أس��عار الفائدة بفاعلية. وقد حققت الخزينة نجاحا كبيرا في أنش��طة 
المتاج��رة، وتل��ك المتعلقة بالبيع العنقودي. وخالل العام واصل��ت المجموعة عملية تجهيز بنيتها 
التحتي��ة لدع��م البيع العنقودي وتحقيق المزيد من التطور في ع��روض األعمال الموجهة للعمالء، 

وتقدم المجموعة اآلن وبفاعلية منتجات خزينة جديدة تم تصميمها لتلبية متطلبات العمالء. 
وتتطلع المجموعة إلى التوس��ع في أنشطتها المستقبلية لتشمل مجاالت أوسع من السوق، مع 

التركيز على إستراتيجية التنويع والمحافظة على األصول. 

فرع لندن 
ال يزال فرع لندن يساهم بدور رئيسي في دعم األعمال الدولية لعمالء البنك وال سيما في المملكة 
المتح��دة وباق��ي الدول األوروبية. وهن��اك عدد متزايد م��ن العمالء الذين يس��تفيدون من الخدمات 
الشخصية الخاصة فيما يتعلق بشراء العقارات في المملكة المتحدة. إضافة لذلك، بإمكان الزوار 
الموس��ميين إل��ى لندن أيضا االس��تفادة من مجموعة واس��عة من الخدمات الت��ي يقدمها الفرع. 
كما أن الخدمات المصممة حسب الطلب متاحة أيضا للشركات على اختالف أحجامها ومجاالت 

عملها، بما في ذلك تقديم التسهيالت االئتمانية عند الحاجة. 

ويعتبر الفرع مركز استطالع حيوي للبنك في لندن، المركز المالي العالمي الرائد، من خالل العمل 
على جمع وتزويد البنك بالمعلومات الالزمة المتعلقة بآخر المستجدات ذات األهمية للبنك. 
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االستثمارات اإلستراتيجية 
اس��تمر البنك العربي الوطني خالل العام بتطوير اس��تثماراته اإلس��تراتيجية الت��ي تتألف من أربع 

شركات تابعة رئيسية: 

•  الش��ركة الس��عودية لتمويل المس��اكن: وهي ش��ركة متخصصة لتقديم القروض التمويلية 
اإلسالمية للمساكن، ويمتلك البنك العربي الوطني حصة تبلغ 40 %. 

•  الش��ركة العربي��ة لتأجير المع��دات الثقيلة: توفر عق��ود إيجارية تش��غيلية متخصصة لكبار 
المقاولين، ويمتلك البنك العربي الوطني حصة تبلغ 62.5 %. 

•  ش��ركة متخصص��ة بالتأمين الع��ام والتأمين عل��ى الحياة: تحت التأس��يس وس��تطرح قريبا 
لالكتتاب العام، ويمتلك البنك العربي الوطني حصة تبلغ 30 %. 

•  شركة العربي لالستثمار: الذراع االستثماري للبنك. 

الشركة السعودية لتمويل المساكن 
كان العام 2010م عاماً مميزاً للش��ركة الس��عودية لتمويل المس��اكن، وتحتل الشركة اآلن موقعاً 
رائداً في هذا القطاع الواعد من السوق. استمرت الشركة في تحقيق أداء مميز ونتائج طيبة فاقت 
األرباح المس��تهدفة على الرغم من التزامها بنهج متحفظ للغاية في بناء محفظتها التمويلية. 

وتتطلع الشركة إلى تحقيق المزيد من اإلنجازات الهامة خالل العام 2011م.

الشركة العربية لتأجير المعدات الثقيلة 
بدأت الش��ركة العربية لتأجير المعدات الثقيلة عملياتها بش��كل فعلي في بداية العام 2010. وقد 
ش��هد س��وق الرافعات فتوراً في الطلب خالل العام 2009 ومطلع العام الحالي، ومع ذلك طرأ تطور 
إيجاب��ي ملح��وظ على حج��م الطلب في النصف الثاني من العام لتقوم الش��ركة بنش��ر معداتها 
بنج��اح عبر مجموعة من القطاعات. وتس��تمر الش��ركة ببناء قدراتها وتعبئ��ة إمكاناتها، مع توقع 

تحقيق نمو كبير ألعمالها في العام 2011. 

شركة التأمين البنكي 
 )AIG( يعم��ل البنك على إنهاء ترتيبات تأس��يس ش��ركة تضامن مع المجموع��ة األمريكية الدولية
وش��ركة Metlife للتأمين على الحياة، ومن المتوقع أن تباش��ر الش��ركة أعمالها بش��كل كامل في 

الربع الثالث من العام 2011م. 

شركة العربي لالستثمار 
تمكنت الشركة من الحفاظ على مستويات مقبولة من الربحية على الرغم من التراجع في حجم 
التداول في سوق األسهم. وتضمنت مجاالت التطوير عمليات إعادة التسجيل المستمرة لحسابات 
العمالء، وإعادة هيكلة إجراءات المكتب الخلفي لالرتقاء بمعدالت الكفاءة التشغيلية. وعلى الرغم 
من ظروف الس��وق غي��ر المواتية، حققت العديد من صناديق الش��ركة االس��تثمارية عائدات جيدة 
لتتفوق بش��كل ملحوظ على أداء مؤش��راتها القياس��ية. وفي هذا الصدد، حص��ل صندوق المبارك 
لألس��هم العالمي��ة التابع للش��ركة على جائزة ليب��ر )Lipper Fund Award( لع��ام 2010 كأفضل 

صندوق في هذه الفئة استناداً إلى نتائج األداء التراكمي لثالثة أعوام. 

إدارة المخاطر 
تؤم��ن مجموع��ة إدارة المخاطر للبن��ك العربي الوطني خدم��ات إدارة مركزية مس��تقلة للمخاطر. 
ويتمث��ل دور ه��ذه المجموع��ة في الحفاظ على الت��وازن بين المخاطر والعائد تماش��يا مع األهداف 
اإلس��تراتيجية للبنك. وتضطلع المجموعة بمسئولية تطبيق متطلبات كفاية رأس المال بموجب 

اتفاقية بازل 2، بينما تغطي أنشطتها خمسة مجاالت رئيسية هي: 

مخاطر االئتمان 
•� وض��ع سياس��ات اإلقراض وصالحيات الموافقة وحدود التس��هيالت االئتماني��ة للطرف الواحد 

وحدود التركزات االئتمانية للمحفظة. 
•� تقييم ومراجعة الجودة الكلية لمحفظة االئتمان بشكل دوري. 

•� مراقب��ة وتطوي��ر األنظمة واإلج��راءات لتعزيز تقني��ات إدارة المخاطر وضمان تطبيق أس��اليب 
التقييم الداخلي للمخاطر حسب متطلبات بازل 2. 

مخاطر السوق 
•� حصر مخاطر السوق والسيولة وقياسها ومراقبتها باستخدام مجموعة من المعايير المرتكزة 

على حساسية األسعار وتحليل الفجوات والقيمة المعرضة للمخاطر واختبارات االجتهاد. 
•� المساعدة على إدارة مصادر الخطورة المحتملة للميزانية العمومية للبنك.

•� التأكد من أن سياس��ة البنك الخاصة بإدارة المخاطر وإقرار الحدود تتوافق مع األعراف الدولية 
المثلى المتبعة في هذا المجال. 

•� العمل على تحس��ين أدوات وآليات إدارة المخاطر لتلبية متطلبات أس��اليب النماذج الداخلية 
التفاقية بازل 2. 

المخاطر التشغيلية 
•� تطوي��ر إس��تراتيجيات إدارة المخاط��ر التش��غيلية بما يتواف��ق مع معايير حوكمة الش��ركات 

وممارسات الصناعة المثلى. 
•� تحديد وتقييم ومراقبة والتبليغ عن الخسائر التشغيلية لكافة أنشطة البنك بشكل فعال. 

•� مواصلة العمل على تطبيق متطلبات أساليب القياس المتقدم إلتفاقية بازل 2. 

استمرارية العمل 
•� تطوير سياسات وإجراءات استمرارية العمل للبنك بما يتفق مع معايير الصناعة. 

•� العم��ل عل��ى صياغة الخطط لتمكين البنك من اس��ترداد عملياته الحرجة بس��رعة في حالة 
تعطل إجراءات العمل االعتيادية. 

•� اختبار جاهزية واس��تقرار مركز اس��تمرارية العمل من خالل سلسلة من التمارين لكافة وحدات 
العمل في البنك. 

•� العمل على نشر الوعي وتعزيز استيعاب موظفي البنك ألهمية استمرارية العمل. 

إدارة ومراقبة االئتمان 
•� اعتماد صرف التسهيالت االئتمانية. 

•� مراقبة الحدود وتغطية التسهيالت بالضمانات المطلوبة. 
•� إعداد وحفظ مستندات الضمانات. 

•� متابعة المخالفات المتعلقة باالئتمان. 

نظرة عامة على األعمال
تتمة
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مجموعة االئتمان 
إن مجموعة االئتمان مس��ؤولة عن مراقبة ومراجعة المخاطر االئتمانية التي تواجه البنك، وتقديم 
الخدم��ات االئتماني��ة للعم��الء، وكذلك االلت��زام بأفضل المعايي��ر في إدارة المخاطر. كما تس��هم 
المجوعة بشكل محوري في ضمان استدامة النمو المربح على المدى البعيد من خالل المحافظة 
على التوازن بين متطلبات نمو محفظة االئتمان والجودة االئتمانية ألصولها. لقد برهنت التحديات 
التي تمت مواجهتها في العام 2010 على ضرورة توخي الحيطة والحذر، ومواصلة التركيز على تعزيز 

منهجية البنك المدروسة لتقبل المخاطر. 

االلتزام
لق��د ركز نش��اط الحوكمة لهذا العام على اإلبالغ عن النتائج بش��فافية ودق��ة، وااللتزام بالقوانين 
واللوائح المنظمة لألعمال. وبهذا الصدد، تم إصدار نسخة محدثة من الئحة السلوكيات األخالقية 
لموظفي البنك، مع توقيع جميع الموظفين على إقرار االلتزام بالالئحة الجديدة. ولالمتثال بأفضل 
الممارس��ات الدولي��ة ودلي��ل االلتزام الصادر من مؤسس��ة النق��د العربي الس��عودي، وافق مجلس 
اإلدارة عل��ى تكوين لجن��ة االلتزام التي تعقد حاليا اجتماعات منتظمة لمناقش��ة المس��ائل التي 
تتعلق بااللتزام. وقد أكمل كافة موظفي الفروع والمكاتب األمامية، بما في ذلك طاقم العمليات، 
البرنام��ج التعليم��ي اإلليكتروني للتوعية بمتطلبات االلتزام ومكافحة نش��اطات غس��ل األموال، 

واجتازوا االختبار المقرر. 

تقنية المعلومات 
لق��د كان العام 2010 عاما هاما بالنس��بة لتقنية المعلومات في البن��ك العربي الوطني، حيث تم 
إنجاز الجزء األكبر من مركز عمليات الحاس��ب اآللي الجديد الذي يقع في مبنى اإلدارة العامة. كما 
 Murex تم أيضا تطبيق نظام الخزينة الجديد المخصص للمكاتب األمامية والخلفية - ميوريكس
- جنب��ا إل��ى جنب مع نظام أوركل للتحليل المالي Hyperien الذي حل محل النظام القديم. وعلى 
صعيد آخر، قام البنك باستبدال نظام القروض القديم غير المتوافق مع الضوابط الشرعية بنظام 
جديد موجه للفروع لتس��ويق القروض المتوافقة مع الش��ريعة. كما استكمل البنك بنجاح تطبيق 
نظام مؤسس��ة النقد العربي الس��عودي إلدارة بطاقات الدفع والتحقق المزدوج من هوية العمالء، 
وال��ذي يعتبر العنصر النهائي لنظام الش��بكة الس��عودية للمدفوعات الجديد التابع للمؤسس��ة 

 .EMV 2، والذي يتيح الدعم الكامل للبطاقات الذكية SPAN

الموارد البشرية
اس��تمر دور مجموع��ة الموارد البش��رية كش��ريك عمل إس��تراتيجي خالل العام. تق��دم المجموعة 
الدع��م الوظيف��ي والمهن��ي لوحدات العمل ف��ي البنك، وتك��رس إمكانياتها وخبراته��ا للتأكد من 
محافظة البنك على قدراته التنافس��ية في إدارة الموارد البش��رية والتعويضات، كما تس��اهم بدور 
رئيسي في إقرار معايير القيم األخالقية والنزاهة التي يلتزم بها البنك. وفي إطار سعيها المتواصل 
لتفعيل برنامج السعودة في البنك، تستمر المجموعة باستقطاب الخريجين الموهوبين من كبرى 
الجامع��ات المحلية والدولية المرموقة لاللتحاق بالبرامج التعريفية الموجهة لمدراء المس��تقبل 

وشبكة الفروع. 
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إلى السادة مساهمي البنك العربي الوطني  الموقرين
)شركة مساهمة سعودية(

لق��د راجعن��ا القوائم المالية الموحدة المرفقة للبنك العربي الوطني )»البنك«( وش��ركاته التابعة )ويش��ار إليهم مجتمعين ب� »المجموعة«(، والتي تش��تمل على قائم��ة المركز المالي الموحدة كما في 
31 ديس��مبر 2010، القوائم الموحدة للدخل والدخل الش��امل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية للس��نة المنتهية في ذلك التاريخ وملخصاً للسياس��ات المحاس��بية الهامة واإليضاحات 
التفسيرية األخرى من )1( إلى )41(. ويستثنى من ذلك اإليضاح رقم )39( والبيانات المتعلقة باإلفصاحات التي نص عليها الركن الثالث من توصيات لجنة بازل )2( والمشار إليها في اإليضاح المذكور ألنها 

غير مطلوبة ألن تكون ضمن نطاق أعمال المراجعة التي قمنا بها.

مسؤولية اإلدارة حول القوائم المالية الموحدة 
تعتبر اإلدارة مسؤولة عن إعداد هذه القوائم المالية الموحدة وعرضها بصورة عادلة وفقاً لمعايير المحاسبة للمؤسسات المالية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي والمعايير الدولية الخاصة 
بالتقارير المالية وأحكام نظام الش��ركات ونظام مراقبة البنوك فى المملكة العربي�ة الس��عودية والنظام األساس��ي للبنك. تتضمن هذه المسؤولية تصميم وتطبيق واإلحتفاظ بنظام رقابة داخلي خاص 
بإع��داد القوائ���م المالي��ة الموحدة وعرضها بصورة عادلة وخالية من األخطاء الجوهرية، س��واًء كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ، وإختيار وتطبيق سياس��ات محاس��بية مالئمة، وإجراء تقديرات محاس��بية 

معقولة وفقاً للظروف.

مسؤولية مراجعي الحسابات
إن مسؤوليتنا هى إبداء الرأى حول هذه القوائم المالية الموحدة إستناداً إلى أعمال المراجعة التى قمنا بها. تمت مراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية ومعايير 

المراجعة الدولية والتي تتطلب منا اإللتزام بمتطلبات أخالقيات المهنة وتخطيط وتنفيذ أعمال المراجعة للحصول على قناعة معقولة بأن القوائم المالية الموحدة خالية من األخطاء الجوهرية.

تشتمل أعمال المراجعة على القيام بإجراءات للحصول على األدلة المؤيدة للمبالغ واإلفصاحات التي تتضمنها القوائم المالية الموحدة. تعتمد اإلجراءات التي يتم إختيارها على تقدير مراجعي الحسابات 
وتشتمل على تقويم مخاطر األخطاء الجوهرية في القوائم المالية الموحدة، سواءاً كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ. وعند تقويم هذه المخاطر، يقوم مراجعو الحسابات باألخذ بعين اإلعتبار نظام الرقابة 
الداخلي الخاص بإعداد القوائم المالية الموحدة للمنشأة وعرضها بصورة عادلة لغرض تصميم إجراءات مراجعة مالئمة وفقاً للظروف، وليس لغرض إبداء الرأي حول فعالية نظام الرقابة الداخلي للمنشأة. 

كما تشتمل أعمال المراجعة على تقويم مدى مالئمة السياسات المحاسبية المتبعة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية المعدة من قبل اإلدارة، وتقويم العرض العام للقوائم المالية الموحدة.

نعتقد بأن أدلة المراجعة التى حصلنا عليها كافية ومالئمة ألن تكون أساساً إلبداء رأينا.

ال�رأي
في رأينا، إن القوائم المالية الموحدة ككل:

•  تظهر بعدل، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي الموحد للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2010، وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً لمعايير المحاسبة 
للمؤسسات المالية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي والمعايير الدولية الخاصة بالتقارير المالية،

•  تتفق مع نظام الشركات ونظام مراقبة البنوك في المملكة العربية السعودية والنظام األساسي للبنك فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم المالية الموحدة.
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