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 4102تقرير مجلس إدارة البنك العربي الوطني لعام 
 
 

 المحترمين    السادة/ مساهمي البنك العربي الوطني 
 
 

 السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته

 
أن نقدم لكم التقرٌر السنوي للبنك العربً الوطنً وحساباته الختامٌة للسنة المالٌة  ٌسرنا

 .4112دٌسمبر  11المنتهٌة فً 

 
 مقدمة

 13مرسوم الملكً رقم م/بموجب ال شركة مساهمة سعودٌةك تؤسس البنك العربً الوطنً
للبنك فً ٌقع المركز الرئٌسً م.  1191ٌونٌو  11هـ الموافق  1111رجب  13تارٌخ ب

 فًلفرع واحد  السعودٌة إضافة  فً المملكة العربٌة  فرعا   134مدٌنة الرٌاض ولدٌه 
مالٌة متكاملة مصرفٌة وٌتمثل النشاط الرئٌسً للبنك فً تقدٌم خدمات و المملكة المتــحدة.

 لعمالئه من األفراد والشركات.
 

 النتائج المالية
 

لٌون لاير لعام م 4,344 مقابلملٌون لاير  4,393 مبلػ 4112لعام  بلػ صافً الربح
 %9.1بنسبة  ولقد زاد صافً دخل العموالت الخاصة %.12 بارتفاع وذلك ،4111

أما دخل  ملٌون لاير للعام السابق، 1,193ملٌون لاير مقارنة بـ  1,441لٌصل إلى 
ملٌون لاير مقارنة بـ  1,119% لٌصل إلى 43األتعاب والعموالت فقد زاد بنسبة 

% 9.3وبذلك ارتفع إجمالً دخل العملٌات بنسبة . 4111ملٌون لاير للعام  1,131
ملٌون لاير فً العام  3,111مقارنة بــ  فً السنة الحالٌة ملٌون لاير 3,319لٌصل إلى 

4111. 
 

 1,112ملٌون لاير مقارنة بمبلػ  4,119 قبل المخصصات مبلػمصارٌؾ التشؽٌل  بلؽت
وقد استمر البنك فً تطبٌق  %.3.9أي بنسبة زٌادة بلؽت  ،4111فً العام ملٌون لاير 

المخصصات حٌث بلؽت مخصصات  بتدعٌمسٌاسته المحافظة المتمثلة فً االستمرار 
 ، 4111ملٌون لاير فً العام  449ملٌون لاير مقارنة بمبلػ  331خسائر االئتمان مبلػ 

 دٌسمبر 11فً  كما% 413نسبة تؽطٌة محفظة القروض ؼٌر العاملة  بلؽتحٌث 
4112. 
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ملٌون لاير فً  33,234ملٌون لاير مقارنة بــ  111,942قد بلؽت محفظة القروض و
ملٌون  43,423مقارنة بــ  ملٌون لاير 11,394. وبلؽت محفظة االستثمار 4111العام 
 على التوالً. ،%41% و 19,1، بزٌادة قدرها 4111فً العام لاير 

 
ملٌون  142,443مبلػ  4112دٌسمبر  11كما فً ودائع العمالء وبلؽت موجودات البنك 

 .على التوالً ،ملٌون لاير 141,411 و لاير
 

 4111% عن العام 3ملٌون لاير بنسبة زٌادة  41,411بلؽت حقوق المساهمٌن مبلػ 
 ملٌون لاير. 11,131والبالػ 

 
 

  أبرز المإشرات المالية
 مالٌٌن الرٌاالت السعودٌة

 4102 4102 4104 4100 4101 

      
 44,411 94,322 34,141 33,234 012,342 قروض وسلؾ، صافً 

 14,321 44,134 42,141 43,423 33,,22 إستثمارات، صافً 

 32,111 39,331 119,341 114,191 046,320 ودائع العمالء 

 13,411 14,442 19,312 11,131 41,310 حقوق المساهمٌن

 114,113 119,392 114,411 119,113 ,032,33 إجمالً الموجودات

 111,413 111,323 113,911 113,929 022,146 إجمالً المطلوبات

 2,312 2,321 2,939 3,111 5,513 إجمالً دخل العملٌات 

إجمالً مصارٌؾ 
 4,411 4,111 4,212 4,441 ,4,35 العملٌات

 1,111 4,191 4,191 4,344 35,,4 صافً الدخل 
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 التحليل الجغرافي لإليرادات
 

تتحقق معظم إٌرادات البنك بشكل أساسً من نشاطاته فً المملكة العربٌة السعودٌة 
 موزعة على النحو التالً:و

 بآالف الرياالت السعودية

 2,543,502   *ىالمنطقة الوسط
 2,5,,0,03  المنطقة الغربية 

 14,032,  المنطقة الشرقية 

 5,513,034  المجموع

 تشتمل على إٌرادات فرع لندن )حٌث ال تعتبر جوهرٌة إلظهارها بشكل منفصل(* 

 
 الشركات التابعة والزميلة

 شركة العربي الوطني لالستثمار

مسجلة فً المملكة العربٌة السعودٌة بموجب  ،مملوكة بالكامل من قبل البنكمساهمة مقفلة  وهً شركة

نوفمبر  9هـ )الموافق 1243شوال  44بتارٌخ الصادر  1111411113السجل التجاري رقم 

وتبلػ حصة  ملٌون سهم( 21) ملٌون لاير 211. ٌبلػ رأسمال الشركة المصرح به والمصدر (م4119

تقوم بتولً وإدارة الخدمات االستثمارٌة وأنشطة إدارة األصول التابعة للبنك و ،%111البنك فٌها 

ستشارة وحفظ األوراق المالٌة حسب أنظمة هٌئة السوق والتً تشمل التعامل واإلدارة والترتٌب واال

  .(م4113ٌناٌر  14الموافق ) هـ1241محرم  1 من  إعتبارا   . وقد بدأت الشركة التابعة أعمالهاالمالٌة

قامت الشركة التابعة بتعدٌل ، (م4112نوفمبر 14هـ )الموافق 1214محرم  11بتارٌخ علما  أنه 

 .مقفلةمسإولٌة محدودة إلى شركة مساهمة من شركة ذات وضعها القانونً 
 

 شركة العربي لتؤجير المعدات الثقيلة

كشركة  فً المملكة العربٌة السعودٌة % وقد تم تؤسٌسها39.3وهً شركة تابعة ٌمتلك البنك فٌها نسبة 

 13الصادر فً مدٌنة الرٌاض بتارٌخ  1111449231مساهمة مقفلة بموجب السجل التجاري رقم 

ملٌون لاير  1,111 بمبلػرأسمال الشركة  حدد (.م4111ماٌو  11هـ )الموافق 1211جمادى األول 

ع ملٌون لاير بواق 111لاير سعودي، دفع من قٌمتها  11ملٌون سهم قٌمة كل سهم  111مقسم إلى 

وتعمل الشركة فً مجال تؤجٌر المعدات الثقٌلة وتمارس أعمالها وفقا   .% من رأسمال الشركة11

، قام البنك برفع نسبة ملكٌته فً هذه الشركة التابعة 4112ماٌو  4بتارٌخ ألحكام الشرٌعة اإلسالمٌة. 

 %.39.3% لتصل إلى 44.3من 
 

 الشركة السعودية لتمويل المساكن )سهل(

وقد تم تؤسٌسها فً المملكة العربٌة  ،مال ال% من رأس 21حصة البنك فٌها  مٌلة تبلػوهً شركة ز

ٌبلػ رأسمال الشركة  .مقفلةكشركة مساهمة  1111421112السعودٌة بموجب السجل التجاري رقم 

 311لاير سعودي، دفع من قٌمتها  11ملٌون سهم، قٌمة كل سهم  411مقسم إلى ملٌون لاير  4,111

وتم إثبات حصة البنك فً الشركة الزمٌلة وفقا  لطرٌقة  % من رأسمال الشركة.21 بواقع ملٌون لاير
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وتقوم بتقدٌم خدمات التموٌل  4119بدأت الشركة أعمالها فً الربع األخٌر من عام  حقوق الملكٌة.

 السكنً والعقاري وفقا  ألحكام الشرٌعة اإلسالمٌة.

 

 ية والبنك العربي للتؤمين التعاوني شركة متاليف والمجموعة األمريكية الدول

فً المملكة العربٌة  مساهمة سعودٌة مسجلةبالمساهمة فً تؤسٌس شركة  4114قام البنك خالل العام 

رأسمال الشركة المصرح به ، وقد بلػ 1111111213السعودٌة بموجب السجل التجاري رقم 

 ،لاير للسهم الواحد( 11)القٌمة االسمٌة  ملٌون سهم 19,3 ملٌون لاير موزع على  193والمصدر 

 %(.11ملٌون سهم ) 3,4 منهاحصة البنك العربً الوطنً تبلػ حٌث 

 

الشركة وفقا  ألحكام نظام مراقبة شركات التؤمٌن التعاونً والئحته التنفٌذٌة واألنظمة والقواعد  وتقوم

عاونً وكل ما ٌتعلق بهذه األعمال. السارٌة فً المملكة العربٌة السعودٌة بمزاولة أعمال التؤمٌن الت

والتؤمٌن الطبً  مجموعاتوالتؤمٌن على الحٌاة للوتتمثل أعمال الشركة بشكل رئٌس فً التؤمٌن الفردي 

. أكملت الشركة اإلجراءات النظامٌة المطلوبة للتؤسٌس العام والتؤمٌن ضد الحوادث وكافة أنواع التؤمٌن

محرم  41وتم إدراج أسهمها فً سوق األسهم السعودي )تداول( بتارٌخ  4111أؼسطس  41فً 

النهائٌة من مإسسة النقد  حصلت الشركة على الموافقة .(م4111نوفمبر  44هـ )الموافق 1213

بدأت . 4112فبراٌر  43فً المملكة العربٌة السعودٌة بتارٌخ  أعمال التؤمٌنالعربً السعودي لممارسة 

الشركة وفقا  هذه وتم إثبات حصة البنك فً  4112الشركة فً ممارسة أعمال التؤمٌن خالل شهر أبرٌل 

 .لطرٌقة حقوق الملكٌة

 

 وكالة العربي للتؤمين

ألؾ لاير موزع على  311بتؤسٌس وكالة العربً للتؤمٌن برأسمال قدره  4111البنك خالل العام  قام

لاير للحصة الواحدة(، وٌمتلك البنك هذه الوكالة بالكامل. وقد تم  11ألؾ حصة )القٌمة االسمٌة  31

لسجل التجاري تؤسٌس هذه الوكالة فً المملكة العربٌة السعودٌة كشركة ذات مسإولٌة محدودة بموجب ا

دٌسمبر  1)الموافق  هـ 1213محرم  43الصادر فً مدٌنة الرٌاض بتارٌخ   1111114241رقم  

( . حصلت الشركة على ترخٌص من قبل مإسسة النقد العربً السعودي لمزاولة أنشطتها فً م4111

 (.م4112مارس  4هـ )الموافق 1213جمادى األول  3

 

 العقارية المحدودة شركة المنزل المبارك لالستثمارات 

كشركة ذات مسإولٌة  هً شركة تابعة مملوكة بالكامل للبنك ومسجلة فً المملكة العربٌة السعودٌة

جمادى  13الصادر فً مدٌنة الرٌاض بتارٌخ  1111111429بموجب السجل التجاري رقم محدودة 

ة )القٌمة االسمٌة آالؾ حص 11. وقد بلػ رأسمال الشركة ملٌون لاير موزع على هـ 1243 األولى

عمل هذه الشركة التابعة فً مجال شراء وبٌع وتؤجٌر األراضً لاير للحصة الواحدة(. ت 111

 .والعقارات ألؼراض االستثمار
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الجدٌر بالذكر أن الشركات التابعة والزمٌلة المذكورة أعاله تمارس نشاطها بشكل رئٌس فً المملكة 

  العربٌة السعودٌة.

 توزيع األرباح  سياسة 

 ٌوزع البنك أرباحه السنوٌة وفقا  لما ٌلً:

الصافٌة لتدعٌم االحتٌاطً النظامً حسب  األرباح% من 43ٌقتطع البنك نسبة  -1
متطلبات مإسسة النقد العربً السعودي، وٌجوز وقؾ هذا االقتطاع متى ما بلػ مجموع 

 المال المدفوع. رأساإلحتٌاطً النظامً قٌمة 

رأسماله والنمو المستقبلً  وكفاٌةدارة بتحلٌل المركز المالً للبنك ٌقوم مجلس اإل -4
ٌوزع أرباحا  أم ال، وٌتم عرض سوؾ كان  إذا ماالمتوقع، وفً ضوء ذلك ٌقترح 

 االقتراح على الجمعٌة العامة العادٌة للموافقة. 

توزع بالتساوي على المساهمٌن كِل على  األرباحإذا قرر البنك توزٌع أرباح فإن هذه  -1
 قدر أسهمه وٌتم إعالن تارٌخ إستحقاق هذه التوزٌعات.

 قد ٌقرر مجلس اإلدارة توزٌع أرباح مرحلٌة بناء  على وضع البنك المالً. -2

 ؼٌر الموزعة للعام القادم أو تحول إلى اإلحتٌاطً العام. األرباحٌتم ترحٌل  -3
 

 :على النحو التالً وزٌع األرباحبتهذا وقد أوصى مجلس اإلدارة 
 

 بآالف الرياالت السعودية

 35,151,,4  4112صافً دخل عام 

 4,344,042 األرباح المبقاة من األعوام السابقة 

 5,263,032 المجموع 
  

  توزع كما ٌلً :

 (341,111) المحول إلى االحتٌاطً النظامً 
 (262,362) الزكاة الشرعٌة 

 (0,511,111) اسهم منحة
 (0,111,111) لاير صافً للسهم( 1,1توزٌعات أرباح ) 

 0,3,4,2,0 4112األرباح المبقاة لعام 
 

 
 الخطط المستقبلية

 
 على النحو التالً:البنك  ضمن استراتٌجٌةٌقوم البنك بتنفٌذ عدد من المبادرات 

 
  ؛توسعة وتطوٌر فروع البنكمواصلة مشروع 



 4 

 ً؛فً البنكتحدٌث أنظمة المعلومات واالتصاالت  االستمرار ف 

 متخصصة فً خدمة الشركات الصؽٌرة والمتوسطة فً أنحاء إضافٌة كز ااستحداث مرو
 المملكة.

 

 األنشطة الرئيسية
 

 الرئٌسٌة التالٌة: التشؽٌلمن قطاعات  ٌتكون البنكرٌة، األؼراض إد

 
 

. تمثل الموجودات البنكتقٌد المعامالت بٌن القطاعات وفقا لنظام التحوٌل المتبع من قبل 

 وهً أٌضا  تمثل ؼالبٌة الرصٌد.والمطلوبات للقطاعات المختلفة الموجودات والمطلوبات التشؽٌلٌة 

 

، وله فرع دولً واحد فً لندن نشاطه بشكل رئٌسً فً المملكة العربٌة السعودٌة البنكمارس ٌ

بالمملكة المتحدة. إن إجمالً الموجودات والمطلوبات والتعهدات وااللتزامات المحتملة ونتائج 

، وبالتالً ال ٌتم إظهارها بشكل ككل للبنكذا الفرع ال تعتبر جوهرٌة بالنسبة للقوائم المالٌة هأعمال 

 . منفصل

 

،  وإجمالً دخل  4112دٌسمبر  11كما فً  البنكجودات ومطلوبات وٌما ٌلً تحلٌال  بإجمالً مف

 : البنكاعات التارٌخ لكل قطاع من قط ذلكفً  ة المنتهٌةومصارٌؾ العملٌات وصافً الدخل للسن

  

 ودائع، وتسهٌالت ائتمانٌة ومنتجات استثمارٌة لألفراد.  : طاع التجزئة ق

   
ائتمانٌة أخرى للشركات الكبرى روض وودائع ومنتجات ق : طاع الشركات ق

مالء االعتبارٌٌن والمنشآت التجارٌة الصؽٌرة والمتوسطة عوال

 الحجم، إضافة إلى فرع البنك فً لندن.
   

ٌدٌر المحفظة التجارٌة واالستثمارٌة، التموٌل والسٌولة، ومخاطر  : طاع الخزينة ق

 أسعار العمالت والعموالت للبنك.
   

االستثمار قطاع خدمات 
 والوساطة

والتً تشمل  إدارة الخدمات االستثمارٌة وأنشطة إدارة األصول :

حسب  وحفظ األوراق المالٌة والمشورةالتعامل واإلدارة والترتٌب 

 .أنظمة هٌئة السوق المالٌة
   

تشمل الدخل على رأس المال والتكالٌؾ والموجودات والمطلوبات  : أخـــرى

 باإلدارة العامة واألقسام المساندة األخرى.الؽٌر موزعة والخاصة 
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 بآالؾ الرٌاالت السعودٌة

 

 أخــرى اإلجمالي

قطاع خدمات 
االستثمار 
 قطاع التجزئة قطاع الشركات قطاع الخزينة والوساطة

4102  

 إجمالً الموجودات ,23,632,66 1,,,34,242 54,425,322 035,,5 ,2,132,53 255,,032,33

 فً شركات زمٌلة استثمارات - - - - 262,003 262,003

 إجمالً المطلوبات 33,5,3,156 33,224,436 22,312,,01 23,225 046,416 563,,022,14

 دخل أتعاب وعموالت، صافً  21,,215 332,332 ,,3,,0 042,6,6 62,033 0,203,533

 إجمالً دخل العملٌات 104,,4,03 ,4,015,13 2,353,, 025,051 415,035 5,513,034

 إجمالً مصارٌؾ العملٌات 0,532,133 31,244, 3,566, 32,600 30,362 4,353,560

 الحصة من أرباح شركات زمٌلة، صافً - - - - 43,5,2 43,5,2

 الربح العائد لحقوق الملكٌة ؼٌر المسٌطرة - - - - (4,015) (4,015)

 لمساهمً البنكصافً الدخل العائد  312,623 0,422,323 ,363,05 30,426 630,,03 35,151,,4

 .مخصص انخفاض خسائر االئتمان، صافً 402,240 223,234 - - - 2,,,551

 استهالك وإطفاء 021,335 4,035 2,365 2,524 235,,2 0,6,354

 

 ا البنك مستقبالا ها أو قد يواجههالمخاطر التي يواجه

 إدارة المخاطر
تإمن مجموعة إدارة المخاطر فً البنك خدمات إدارة مركزٌة ومستقلة للمخاطر للوصول 

إن المخاطر  شٌا  مع أهداؾ البنك اإلستراتٌجٌة.ابٌن الخطورة والعائد تم األمثلإلى التوازن 
 األساسٌة التً قد ٌتعرض لها البنك تشتمل بشكل رئٌس على:

 

 مخاطر االئتمان - أ
المرتبطة بالقروض والسلؾ  اإلقراضمن أنشطة  أساسًتنشؤ مخاطر االئتمان بشكل 

االستثمارٌة، كما أن هنالك مخاطر ائتمانٌة تنتج عن األدوات المالٌة خارج قائمة  واألنشطة
 المركز المالً مثل التزامات القروض.

 
 مخاطر السوق - ب

مخاطر السوق هً المخاطر المتعلقة بتقلبات القٌمة العادلة أو التدفقات النقدٌة المستقبلٌة 
 وأسعارالتً تحدث فً السوق مثل تؽٌرات أسعار العمولة  للتؽٌراتلألدوات المالٌة نتٌجة 

 . العمالت األجنبٌة أو أسعار األسهم

 مخاطر العمليات -ج

 كفاٌةأو عدم  إخفاقهاالداخلٌة أو  تاإلجراءاٌة عدم كفاهً مخاطر الخسائر الناتجة من 
تشمل المخاطر القانونٌة لجهة  أنهااألفراد أو األنظمة وكذلك الناتجة من أحداث خارجٌة، كما 

التعرض للعقوبات أو الؽرامات  أو األضرار الناجمة عن اإلجراءات النظامٌة أو التسوٌات 
  الخاصة.
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 الشركات في المملكة العربية السعودية  الئحة حوكمة

 بالئحة حوكمة الشركات فً المملكة العربٌة السعودٌة االسترشادٌةحكام ٌقوم البنك بتطبٌق األ
 ، ما عدا التالً:الصادرة عن هٌئة السوق المالٌة

 
 أسباب عدم تماشً البنك وتطبٌقه إٌاها  متطلبات المادة  المادة 

الفقرة )د( من 
 السادسةالمادة 

وجوب قٌام المستثمرٌن ذوي  
الصفة االعتبارٌة الذٌن 
ٌتصرفون بالنٌابة عن ؼٌرهم، 
مثل صنادٌق االستثمار، 
باإلفصاح عن سٌاساتهم فً 
التصوٌت وتصوٌتهم الفعلً فً 
تقارٌرهم السنوٌة. وكذلك 
اإلفصاح عن كٌفٌة التعامل مع 
أي تضارب جوهري للمصالح 
ق قد ٌإثر على ممارسة الحقو

 األساسٌة الخاصة باستثماراتهم.

لٌس للبنك صفة إللزام المستثمرٌن  
ذوي الصفة االعتبارٌة الذٌن ٌتصرفون 
بالنٌابة عن ؼٌرهم، بؤن ٌفصحوا عن 

 سٌاساتهم فً التصوٌت. 

 

 سندات الدين المصدرة

، اصدر البنك سندات مساندة لرأس المال بعمولة عائمة مدتها عشر 4114العام  لخال
ملٌون دوالر أمرٌكً بموجب برنامج السندات األوروبٌة المتوسطة األجل  311سنوات بقٌمة 

ملٌون دوالر أمرٌكً. تحمل هذه السندات أسعــــــار عموالت خاصة حسب  331البالؽة 
نقطة. هذه السندات ؼٌر قابلة للتحوٌل  31 زائدا  البنوك فً لندن أسعار العموالت السائدة بٌن 

وؼٌر مضمونة ومسجلة فً سوق لندن لألوراق المالٌة. ٌحتفظ البنك بحق السداد المبكر لهذه 
  سنوات من إصدارها. 3السندات بعد 

 
كً أمرٌملٌون دوالر  31استرداد ما قٌمته  ،4111دٌسمبر  11خالل السنة المنتهٌة فً تم 

 من السندات المصدرة. 
 

، وبناء  على شرط الزٌادة تم تعدٌل سعر العمولة حسب أسعار 4111أكتوبر  11إعتبارا  من 
 نقطة أساس.   111العموالت السائدة بٌن البنوك فً لندن زائدا  
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 مجلس اإلدارة 

حقوق ل قٌمة مستدامة لعلى تحقٌق أفض مجلسال تعمل إدارة البنك ممثلة برئٌس وأعضاء
تقع مسإولٌة تطبٌق إستراتٌجٌة البنك التً ٌضعها المجلس على عاتق عضو و ،المساهمٌن

 .المكونة من أعضاء مجلس اإلدارة بمساعدة اللجنة التنفٌذٌةومجلس اإلدارة المنتدب 

ٌتكون مجلس اإلدارة من عشرة أعضاء، منهم ستة أعضاء ٌمثلون المساهمٌن السعودٌٌن 
فً حٌن لمدة ثالث سنوات،  لمساهمً البنكمن قبل الجمعٌة العمومٌة  مانتخابهوالذٌن ٌتم 

اآلخرٌن من قبل البنك العربً ش.م.ع.، وٌجوز إعادة تعٌٌن جمٌع  ةاألعضاء األربع ٌُعٌن
 أعضاء مجلس اإلدارة.

 وفقا   ةومحدد ةول أعمال موثقاٌبحث المجلس فً إجتماعاته الموضوعات المدرجة فً جد
 والمٌزانٌاتلبنك االموافقة على إستراتٌجٌة هذه الموضوعات  تشملو ،لصالحٌاته
السٌاسات التً تحكم عملٌات الخزٌنة و المصارٌؾ الرأسمالٌة الجوهرٌةوالتقدٌرٌة 

. وصالحٌات الصرؾالخطة السنوٌة للتدقٌق الداخلً و األخرىولوائح العمل  اإلئتمانو
أمٌن سر  من خاللات الصلة وٌستطٌع كافة األعضاء الحصول على المعلومات ذ

من جهات مهنٌة مستقلة متخصصة فً  المشورةالحصول على أٌضا  بإمكانهم  والمجلس، 
 .على حساب البنكو إطار واجباتهم كؤعضاء فً المجلس

تشمل إختصاصات المجلس التؤكد من وجود هٌكل تنظٌمً واضح فً البنك ٌستطٌع من 
 بحدودالمسإولٌات وحٌات بالشكل المالئم تفوٌض الصالوخالله إدارة أعمال البنك، 

مستوٌات المخاطر المقبولة للبنك والتً ٌتم توثٌقها ضمن اإلطار العام للضوابط الرقابٌة 
 التً تتم مراجعتها سنوٌا من قبل المجلس.

دٌسمبر  11العربً ش.م.ع. فً  كتضم الئحة أعضاء مجلس اإلدارة المعٌنٌن من قبل البن
رٌاض برهان طاهر  ،محمد عبد الفتاح الؽنمه نعمه الٌاس صباغ، السادة كل من  4112
  .)عضو مجلس اإلدارة المنتدب(ٌد ــٌر عــروب والدكتوركمال 

 من السادة األعضاء التالٌة أسماإهم: 4112دٌسمبر  11ٌتكون مجلس اإلدارة كما فً 
 

 الصفة  االسم  م

 )مستقل(رئٌس مجلس اإلدارة   صالح راشد الراشد -1

 )تنفٌذي( المنتدب عضو مجلس اإلدارة د. روبٌر عٌد  -4

 عضو مجلس اإلدارة )مستقل( راشد سعد الراشد -1

 عضو مجلس اإلدارة )مستقل( أحمد عبد هللا العقٌل -2

 عضو مجلس اإلدارة )مستقل( خالد محمد سعد البواردي  -3

 )مستقل(عضو مجلس اإلدارة  هشام عبد اللطٌؾ الجبر  -4

 عضو مجلس اإلدارة )ؼٌر تنفٌذي( نادر حسن العمري -9

 عضو مجلس اإلدارة )ؼٌر تنفٌذي( نعمه الٌاس صباغ -3

 عضو مجلس اإلدارة )ؼٌر تنفٌذي( محمد عبد الفتاح حمد الؽنمه  -1

 عضو مجلس اإلدارة )ؼٌر تنفٌذي( كمالرٌاض برهان طاهر  -11
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 ، وفٌما ٌلً سجل حضور هذه اإلجتماعات:4112إجتماعات دورٌة خالل عام   أربعةعقد مجلس اإلدارة 
 

 عدد الحضور سجل الحضور  التاريخ

   
، روبٌر عٌد، راشد سعد الراشد،  أحمد عبد هللا صالح راشد الراشد  19/11/4112

الٌاس هشام عبد اللطٌؾ الجبر، نعمة العقٌل، خالد محمد البواردي، 

 .رٌاض برهان طاهر كمالومحمد عبد الفتاح حمد الؽنمه صباغ، 
1 

14/4/4112 
خالد ، ، أحمد عبد هللا العقٌلروبٌر عٌد، صالح راشد الراشد 

محمد نعمه الٌاس صباغ، ، ، نادر حسن العمريمحمد البواردي

 .رٌاض برهان طاهر كمالو عبد الفتاح حمد الؽنمه

 

3 

19/11/4112 
أحمد عبد  راشد سعد الراشد، ، روبٌر عٌدصالح راشد الراشد ، 

، نادر  هشام عبد اللطٌؾ الجبر خالد محمد البواردي،هللا العقٌل، 
 نعمه الٌاس صباغ، محمد عبد الفتاح حمد الؽنمه حسن العمري، 

 .رٌاض برهان طاهر كمالو

  

11 

44/14/4112 
، راشد سعد الراشد،  أحمد عبد روبٌر عٌدصالح راشد الراشد ، 

هشام عبد اللطٌؾ الجبر، نادر  خالد محمد البواردي،هللا العقٌل، 
 .نعمه الٌاس صباغ، ومحمد عبد الفتاح حمد الؽنمه حسن العمري، 

1 

 
 أخرى مساهمةسعودية مجالس إدارات شركات عضوية مجلس المشاركون في ال أعضاء
 

 مجالس إدارات شركات عضوٌةركون فً االبنك الذٌن ٌشفٌما ٌلً أسماء أعضاء مجلس إدارة 

 : 11/14/4112كما فً   أخرى مساهمة سعودٌة

 

 إسم الشركة المساهمة إسم العضو 

 األبٌض اإلسمنتشركة  - صالح راشد الراشد
 شركة االستثمارات التقنٌة -
 الشركة السعودٌة لألعمال المٌكانٌكٌة والكهربائٌة  -
 شركة مزارع الفروج الذهبً -
 شركة العناٌة والعلوم الطبٌة المحدودة -

 شركة بٌان العقارٌة  - راشد سعد الراشد
 شركة وطن لالستثمارات المالٌة  -
 السٌاحٌة ناحساأشركة  -
 الشركة السعودٌة لألعمال المٌكانٌكٌة والكهربائٌة -
 شركة مزارع الفروج الذهبً -
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 شركة أسمنت المنطقة الجنوبٌة - أحمد عبد هللا العقٌل
 الدرٌس للخدمات البترولٌة والنقلٌاتشركة  -

  
 الشركة العربٌة لصناعة الورق - خالد محمد البواردي 

 شركة الصناعات الكٌمٌائٌة األساسٌة )بً سً آي( -

 شركة ناتلً لألثاث والتصمٌم الداخلً - هشام عبد اللطٌؾ الجبر

 شركة الجبر القابضة -

 الشركة السعودٌة لتموٌل المساكن - العمري  حسن نادر

 الشركة السعودٌة لتموٌل المساكن - روبٌر عٌد

المجموعة األمرٌكٌة الدولٌة والبنك متالٌؾ و شركة -
  العربً للتؤمٌن التعاونً

 شركة العربً الوطنً لالستثمار -

  محمد عبد الفتاح الؽنمه 

  نعمه صباغ 

  كمالرٌاض برهان طاهر 

 

 لجان المجلس الرئيسة
 
المنبثقة عن مجلس  مجلس اإلدارة عدد من اللجان وفٌما ٌلً بٌان بؤسماء اللجان الرئٌسة كون

 :ودورها وأعضائها الحالٌٌن اإلدارة

 

  اللجنة التنفيذية
 

تتكون اللجنة التنفٌذٌة من عضو مجلس اإلدارة المنتدب وأربعة أعضاء آخرٌن ٌتم إختٌارهم 
 بمعدل دب اللجنة التنفٌذٌة التً تعقد إجتماعاتهامن بٌن أعضاء المجلس. ٌرأس العضو المنت

، وقد قامت  إلدارة أعمال البنك وفقا للصالحٌات المفوضة لها من قبل المجلس ٌا  مرتٌن شهر
 سٌاساتهذه اللجنة تطبٌق  ت. وتشمل مسإولٌا4112اجتماعا  خالل العام  11اللجنة بعقد 

الموافقة وإدارة المخاطر والتؤكد من فعالٌة الضوابط الرقابٌة الداخلٌة ومراقبة األداء والبنك 
 .الجوهرٌة الرأسمالٌة على المصارٌؾ 

 
(، صالح ا  ســٌد )رئٌــٌر عــمن الدكتور روبكل  4112خالل عام ضمت اللجنة التنفٌذٌة 

 .)أعضاء( ومحمد عبد الفتاح الؽنمه ، خالد محمد البوارديراشد الراشد، أحمد عبد هللا العقٌل
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 والتعويضاتلجنة الترشيحات 

من ثالثة أعضاء ؼٌر تنفٌذٌٌن  والتعوٌضاتتشكٌل لجنة الترشٌحات  4111عام خالل  تم
صالح راشد الراشد لد محمد البواردي )رئٌس اللجنة(، / خاالسادة وهم من مجلس اإلدارة

سٌاسة وممارسات  ت علىتعدٌالواقتراح  مراجعةوللجنة صالحٌة أحمد عبد هللا العقٌل، و
تقوم اللجنة و ،إلعتمادها التعوٌضات فً البنك ورفع التوصٌات بهذا الشؤن إلى مجلس اإلدارة

 المتعلقةكذلك بمراجعة مستوى وتكوٌن مكافآت كبار التنفٌذٌٌن فً البنك وترفع التوصٌات 
 ،العتمادها/ اللجنة التنفٌذٌة بمخصص المكافآت المرجحة المخاطر إلى مجلس اإلدارة 

مراجعة هٌكل مجلس اإلدارة الترشٌح لعضوٌة مجلس اإلدارة  ووتشمل مهام اللجنة كذلك 
 توقد عقد وتحدٌد جوانب القوة والضعؾ فٌه واقتراح معالجتها بما ٌتفق مع مصلحة البنك،

 .4112خالل العام اجتماعات  3اللجنة 
 

توصٌة مجلس  4111مارس  49الجمعٌة العامة ؼٌر العادٌة والتً عقدت بتارٌخ  أقرتلقد 
عمل اللجنة  وأسلوبلجنة الترشٌحات والتعوٌضات  أعضاءبشؤن قواعد اختٌار  اإلدارة

 اللجنة حسبما ٌقدره مجلس اإلدارة. أعضاءومكافآت 
 

وقدره  مبلؽا  التنفٌذٌٌن ؼٌر ت السنوٌة ألعضاء مجلس اإلدارة بلػ مجموع المكافآت والتعوٌضا
ألعضاء مجلس  بدالت الحضورت لاير. وبلؽ ألؾ 111لاير ولألعضاء التنفٌذٌٌن  ألؾ 4,931
 ؽت تعوٌضات وبللاير،  ألؾ 94لاير ولألعضاء التنفٌذٌٌن  ألؾ 111تنفٌذٌٌن الؼٌر اإلدارة 

تنفٌذٌٌن التً تشمل تذاكر السفر واإلقامة بالفنادق الؼٌر عضاء مجلس اإلدارة المصارٌؾ أل
فٌهم الرئٌس  بمن التً دفعت خالل العام بار التنفٌذٌٌنكمن  ستةرواتب  بلؽت. لاير ألؾ 319

 1.49المدفوعة وبلؽت البدالت والتعوٌضات  ،لاير ملٌون 19.11التنفٌذي والمدٌر المالً 
. بلؽت لاير ملٌون 1.43والخطط التحفٌزٌة  لاير ملٌون 13.31والمكافآت السنوٌة  لاير ملٌون

 لاير.  ألؾ 41  لاير وبدل حضور جلسات اللجنةألؾ  411مكافآت أعضاء لجنة المراجعة 
 
 

 لجنة المراجعة
 

تساعد لجنة المراجعة مجلس اإلدارة بمراجعة منظومة الرقابة الداخلٌة والتحقق من سالمة 
إلتزام البنك بالمتطلبات النظامٌة والمعاٌٌر ووصحة القوائم المالٌة والحسابات الختامٌة للبنك 

 اائج أعمالهم نتوتقٌّ  وبرنامج إدارة االلتزام التدقٌق الداخلً إدارة خططاللجنة  تقركما المحاسبٌة. 
 التحقق من وجود األجهزة الرقابٌة التً تضمن سالمة اإلجراءات التً تتخذها إدارة البنك.و
 
تمثل لجنة المراجعة حلقة إتصال مباشر بٌن المراجعٌن الخارجٌٌن ومجلس اإلدارة، وتعمل  

التعامل مع وأنه ٌتم بشكل فعال ودقٌق  تتم أعمال المراجعة الخارجٌة أناللجنة على التؤكد من 
بالجدٌة والمهنٌة الالزمة، كما تقوم اللجنة أٌضا بالتوصٌة بإختٌار المراجعٌن الخارجٌٌن  تقارٌرها

ٌلتزم البنك بما ورد فً قواعد تنظٌم لجان المراجعة فً البنوك و ،ومراجعة خطط ونتائج أعمالهم
عن مإسسة  ةدٌة الصادرالسعودٌة والدلٌل اإلسترشادي لتنظٌم لجان المراجعة فً البنوك السعو

 النقد العربً السعودي.
   

 ،من ؼٌر أعضاء المجلس منهم عضوٌن مستقلٌن جمٌعهم تتكون لجنة المراجعة من ثالثة أعضاء
تجتمع اللجنة مع كل من عضو مجلس  .4112سنة إجتماعات خالل  ثمانٌةعقدت اللجنة وقد 

ورئٌس إدارة االلتزام ومدٌر إدارة  الداخلً اإلدارة المنتدب والمدٌر المالً للبنك ورئٌس التدقٌق
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إلى من تشاء من أعضاء الفرٌق اإلداري فً البنك،  ةإضاف والمراجعٌن الخارجٌٌن المخاطر
 وذلك عندما تراه مناسبا للتباحث والمناقشة. 

 
 )رئٌسا( وعضوٌة كل من أحمد عبد هللا العقٌل السٌد/من  4112تؤلفت لجنة المراجعة خالل عام 

  .محمد عبد الرحمن العمرانصالح عبد الرحمن السماعٌل والسٌد/ السٌد/
 

 
 لجنة االستراتيجية

 :الخمسة التالٌة أسماإهم األعضاءالستراتٌجٌة من الجنة  تتؤلؾ
 )رئٌس اللجنة(  المهندس/ راشد سعد الراشد -

 د. روبــٌر مارون عٌـــد  -

 األستاذ/ نعمه الٌاس صباغ -

 األستاذ/ هشام عبد اللطٌؾ الجبر  -

 األستاذ/ نادر حسن العمري -

ة عن كافة الجوانب المتعلقة باستراتٌجٌة البنك بشكل ٌمثل مهام لجنة االستراتٌجٌة فً المسإولتت
 عام، وكذلك مراقبة تطبٌق الخطة االستراتٌجٌة بشكل خاص.

ٌابة عن مجلس اإلدارة والتؤكد من جنة بمتابعة عملٌة إعداد الخطة االستراتٌجٌة نلحٌث تقوم ال
تطوٌر وتنسٌق وتعمٌم خطة البنك االستراتٌجٌة وكذلك وضع إجراءات محددة لتطبٌق ومراقبة 

 االستراتٌجٌة.

وتقوم لجنة االستراتٌجٌة، بالتنسٌق مع عضو مجلس اإلدارة المنتدب، بالتؤكد من وجود حدود 
نوات للمعلومات للتؤكد من التطبٌق الفعال القرارات وكذلك وجود ق التخاذللمسإولٌات وأطر 

 البنك. الستراتٌجٌة
 

 .4112ماٌو  41 بتارٌخوذلك  4112اجتمعت لجنة االستراتٌجٌة اجتماعا  واحدا  فً عام 

 لجنة المخاطر
 قام المجلس بتشكٌل لجنة المخاطر المكونة من خمسة أعضاء هم:

 
 )رئٌس اللجنة(األستاذ محمد عبد الفتاح الؽنمه  -
 األستاذ صالح راشد الراشد  -
 األستاذ احمد عبد هللا العقٌل  -
 األستاذ خالد محمد البواردي -
 األستاذ نادر حسن العمري  -

 
 وٌتمثل دور اللجنة ومهامها فٌما ٌلً:

 فً البنك.المعتمدة سٌاسة تقبل المخاطر  بما ٌتوافق معللبنك وضع استراتٌجٌة المخاطر  -
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تحدٌد وقٌاس ومراقبة  من أجلالتؤكد من وجود إطار عام إلدارة المخاطر بفعالٌة  -
مثل مخاطر االئتمان ومخاطر السوق  البنك،المخاطر المختلفة التً قد ٌتعرض لها 

 والسٌولة ومخاطر العملٌات.

الرئٌسة لدى البنك تؽطً كافة المخاطر  إلدارة المخاطرالتؤكد من وجود سٌاسات  -
 .بالعمل المصرفًالمرتبطة 

طر ٌمتلكون الخبرة االطلب من اإلدارة ضرورة التؤكد من أن موظفً إدارة المخ -
 والكفاءة الالزمة إلداء مهام العمل.

التؤكد من المحافظة على مستوٌات مخاطر االئتمان ومخاطر السوق ضمن سٌاسة  -
 البنك المتحفظة إلدارة المخاطر.

 
 .4112عام  فًٌن اجتمعت لجنة المخاطر اجتماع

 
 

 منظومة الرقابة الداخلية
 تهامراجعة فعالٌوإن مجلس اإلدارة مسإول بشكل تام عن الرقابة الداخلٌة فً البنك 

وإجراءات قد تم تصمٌم نظم و. وكذلك لجنة المخاطر تعاونه فً ذلك لجنة المراجعة
 أو تصرؾ إستخدامتنفٌذ العملٌات بشكل فعال لحماٌة األصول من أي لالرقابة الداخلٌة 

 سالمة وصحة السجالت المحاسبٌةلمحافظة على ول، به ؼٌر مشروع أو ؼٌر مصرح
التً ٌتم أعدادها بؽرض النشر  تلك أو عمل البنكالمعلومات المالٌة المستخدمة فً و
مراقبة السٌاسات الداخلٌة فٌما ٌتعلق لاإللتزام باألنظمة والقوانٌن ذات الصلة وكذلك و

هذه األنظمة إلدارة مخاطر عدم تحقٌق أهداؾ األعمال ولٌس  وقد وضعتل. بؤداء األعما
 تولٌس الحماٌةمن  معقوال   ا  إلزالة هذه المخاطر، كما أن هذه النظم ٌمكن أن توفر قدر

 . االختالساألخطاء الجوهرٌة والخسائر وعملٌات  ضد ضمانا  مطلقا  

ومخاطر  السوقخالل دورة أعماله العادٌة، ٌتعرض البنك لمخاطر االئتمان ومخاطر 
لحصر   اإلجراءات الالزمة ومنظومة منالعدٌد من اللجان  وتوجد لدى البنك. العملٌات
 المخاطر والتخفٌؾ منها. هذه رقابةوقٌاس و

 
ٌة التً قد البنك إجراءات عمل مستدٌمة لحصر وتقٌٌم وإدارة المخاطر الجوهر وضع

المالئمة إلدارة هذه المخاطر. وتشمل  طٌتعرض لها البنك وللتؤكد من وجود الضواب
 إجراءات الرقابة الداخلٌة الرئٌسٌة فً البنك ما ٌلً:

 

  إلى عضو مجلس اإلدارة مجلس اإلدارة تفوٌض صالحٌة إدارة أعمال البنك من قبل
ؤدلة شاملة لسٌاسات بالبنك  وٌحتفظ، المجلسالمنتدب ضمن حدود معٌنة ٌضعها 

أمن المعلومات وإجراءات العملٌات ووإجراءات العمل تتضمن الرقابة المالٌة 
المراقبة النظامٌة التً تشمل المتطلبات التشرٌعٌة والنظامٌة فً وسٌاسات اإلئتمان و

تسري على كافة العملٌات ومراكز  الصالحٌات المحددةالمملكة. إضافة لذلك، فإن 
تم  وقدللتؤكد من ضبط ورقابة مستوى المخاطر التً قد ٌتعرض لها البنك،  المخاطر

 تحدٌد مسإولٌات المدراء الرئٌسٌٌن بما ٌإمن اإللتزام التام بمبدأ فصل الواجبات.



 13 

 
 

  وجود إجراءات مراجعة مستقلة منتظمة فً قطاعات العمل الرئٌسٌة فً البنك لمراقبة
 للتؤكد من تطبٌق اإلجراءات الرقابٌة الموضوعة.أداء العمل وجودة خدمة العمالء 

 

  ،وجود أنظمة وإجراءات لحصر ومراقبة أي مخاطر جوهرٌة ورفع التقارٌر بشؤنها
واألخطاء السٌولة وتؽٌٌرات أسعار السوق لألدوات المالٌة ووالتً تشمل اإلئتمان 

لجنة اإلئتمان . تتم مراقبة هذه المخاطر من قبل كل من االختالسعملٌات والتشؽٌلٌة 
لجنة إدارة مخاطر العلٌا ولجنة سٌاسة مخاطر السوق ولجنة الموجودات والمطلوبات و

 .لمجلس اإلدارة   العملٌات، كما تتم مراقبتها أٌضا من قبل اللجنة التنفٌذٌة
 

  ،ٌتم تقٌٌم المخاطر كجزء من التقٌٌم الشامل ألي مشروع أو برنامج ٌتم تنفٌذه فً البنك
اعاة المخاطر عند إعداد الموازنة التقدٌرٌة وخطط العمل الخاصة بكل كما تتم مر

 مجموعة وإدارة فً البنك، حٌث تتم مراجعتها وإعتمادها من قبل مجلس اإلدارة.
 
  ٌوجد لدى البنك نظام للتقارٌر المالٌة التً ٌتم رفعها لمجلس اإلدارة بناء على الخطة

تحلٌل اإلنحرافات وعن النتائج الفعلٌة المحققة  ربع سنوٌةالسنوٌة، كما ٌتم رفع تقارٌر 
مراجعة مإشرات األداء الرئٌسٌة والتحدٌث الدوري وعن الخطة الموضوعة 

تقوم كل من اللجنة التنفٌذٌة ومجلس اإلدارة بمراجعة الخطة السنوٌة كما للتوقعات. 
 .ستراتٌجٌة العمل الشاملة المعتمدةاوالتحدٌث الدوري للتوقعات بناء على 

 
  ستخدام اتوجد رقابة مركزٌة على تطوٌر أنظمة الحاسب اآللً وإجراءات تشؽٌله، وٌتم

 بعض األنظمة العامة لرقابة إجراءات العملٌات المشابهة.
 

  مدٌر إدارة فً البنك مركزٌا باإلدارة العامة عن طرٌق  عملٌات االلتزامتتم إدارة
فً كافة وحدات العمل على  االلتزامإدارة عملٌات ، كما ٌوجد مسإولون عن االلتزام

 مستوى البنك.
 

  ٌوجد لدى البنك أنظمة شاملة للموازنة التقدٌرٌة والتً ٌتم إعدادها وإعتمادها من قبل
مجلس اإلدارة، كما ٌتم مراقبة النتائج الفعلٌة المحققة وٌقوم مجلس اإلدارة ببحث ما تم 

 وقعات.تحقٌقه مقارنة مع الموازنة والتحدٌث الدوري للت
 

 والى إدارة البنك تقارٌر تقٌٌم مستقلة إلى مجلس اإلدارة م إدارة التدقٌق الداخلً دتق
الداخلٌة، وااللتزام بالمتطلبات  الرقابة )بواسطة لجنة المراجعة( حول فعالٌة ضوابط

ٌتركز عمل إدارة التدقٌق الداخلً والنظامٌة والسٌاسات واإلجراءات المعتمدة فً البنك. 
ترفع إدارة التدقٌق الداخلً تقارٌرها إلى   جاالت التً تحتوي على مخاطر أكبر.فً الم

 لجنة المراجعة وتقوم بإصدار تقارٌر نشاط ربع سنوٌة.
 

فً البنك بشكل منتظم وفقا للصالحٌات المفوضة لها من قبل  تتجتمع لجنة إدارة مخاطر العملٌا
عضو مجلس اإلدارة المنتدب. وتعمل هذه اللجنة على التؤكد من فعالٌة نظام إدارة المخاطر فً 

 وسالمة أدائها على مستوى تهاإستمرارٌة فعالٌووجود منظومة ضوابط داخلٌة مالئمة والبنك 
تضم فً عضوٌتها التً  تنتدب لجنة إدارة مخاطر العملٌاالبنك. ٌرأس عضو مجلس اإلدارة الم

 من كبار المدراء التنفٌذٌٌن فً البنك. ا  عدد
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 نتائج مراجعة فعالية إجراءات الرقابة الداخلية

وٌتم احاطة المجلس فعالٌة نظام الرقابة الداخلٌة فً البنك  باستمرارالمراجعة لجنة  تراجع
إلى مجلس اإلدارة لمساعدة إلضافة إلى رفع تقرٌر سنوي شامل بالخطوات المتبعة بهذا الشؤن با

على تقارٌر إجراءات الرقابة وبعد اطالع اللجنة المجلس فً تقٌٌمه لفعالٌة نظام الرقابة الداخلٌة. 

 بالمسإولٌنفً البنك واهمها تقارٌر التدقٌق الداخلً وتقارٌر مجموعة إدارة المخاطر واالجتماع  الداخلٌة
ر المذكورة ومناقشتهم عن محتوٌات تلك التقارٌر الرقابٌة وأداء قطاعاتهم، فقد أبدت لجنة فً الدوائ

المراجعة قناعتها بؤن الدورة الرقابٌة الداخلٌة تعكس فعالٌة إجراءات الرقابة الداخلٌة لدى البنك. كما إنها 
وترى اللجنة أنه ال ٌوجد  ت.فً تطور مستمر بما ٌلبً حاجة العمل المتزاٌدة واالستجابة لكافة المستجدا

 .ٌستوجب اإلفصاح عنه ضعؾ جوهري فً أعمال البنك ة ثؽرات رقابٌة أوأٌ

أما فٌما ٌتعلق بالسٌاسات المحاسبٌة المطبقة فً البنك، فإن اللجنة تقوم وبصفة مستمرة بمناقشة تلك 
من  ٌصدروالمراجعٌن الخارجٌٌن وذلك بشكل دوري وكذلك مناقشة ما  مسإولً البنكالسٌاسات مع 

ٌُستجد من  تؽٌرات فً تعلٌمات عن مإسسة النقد العربً السعودي والجهات الرقابٌة األخرى وما 
 .للتؤكد من وضعها موضع التنفٌذ وفق ما ٌقضً به النظام الدولٌةو المحلٌةالسٌاسات والمعاٌٌر المحاسبٌة 

 
 المساهمين التواصل مع

 

ٌعطً البنك أهمٌة قصوى للتواصل مع المساهمٌن، حٌث تقدم معلومات شاملة عن أنشطة البنك 
وأعماله ضمن التقرٌر السنوي والقوائم المالٌة المرحلٌة الموجزة وٌتم نشر جمٌع هذه البٌانات فً 

 www.anb.com.saعدد من الصحؾ كما تتم إتاحتها على موقع البنك فً شبكة اإلنــــــترنت 
مع  ٌحرص البنك على التواصلوالذي ٌحتوي أٌضا على معلومات إضافٌة تهم المستثمرٌن. 

التً ترد من األفراد المتعلقة  االستفسارات كافة ، وٌؤخذ باالعتباراالعتبارٌٌنالمستثمرٌن 
البنك على  ٌحرصكما  .بمساهماتهم وبؤعمال البنك وأنشطته وٌزودهم بالمعلومات فً وقت مناسب

مناقشة تقدم لحضورها والجمعٌة العمومٌة السنوٌة  اجتماعات على مواعٌد عقد المساهمٌن إطالع
 وتطور أعمال وأنشطة البنك.

 
 
 

 التصنيف االئتماني 
سابقا  له من االحتفاظ بالتصنٌفات االئتمانٌة القوٌة الممنوحة  4112 بنك خالل العامتمكن ال

هذه التصنٌفات  تمن قبل وكاالت تصنٌؾ كبرى متخصصة فً هذا المجال، وقد كان
 كالتالً:

 

   A ستاندرد آند بورز

 A1 مودٌز 

   A فٌتش 

 +A كابٌتال إنتلجنس

http://www.anb.com.sa/
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 (سهم)ألقرب ألؾ  وزوجاتهم  وأوالدهم القصرمصالح أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين 

 

 المساهمون الرئيسيون: (0

 
 وزوجاتهم  وأوالدهم القصر:كبار التنفيذيين أعضاء مجلس اإلدارة و (4

 

 الزوجات واألوالد القصر. إن عدد األسهم ٌشملمالحظة: 

لتؤمٌنات االجتماعٌة وال ٌمتلك أسهم فً البنك العربً الوطنً، وإنما تقدم المإسسة أسهم ضمان لٌمثل المإسسة العامة   *
 العضوٌة عنه.

ٌقدم البنك العربً ٌمتلك األعضاء الممثلٌن للبنك العربً المحدود ألسهم فً البنك العربً الوطنً، وإنما ال ** 
 المحدود أسهم ضمان العضوٌة عن كل عضو من األعضاء الذٌن ٌمثلونه فً المجلس.

قرار الجمعٌة  حسب سهم( 19أسهم مقابل كل  1) *** نتجت الزٌادة فً عدد األسهم من إصدار أسهم منحة
  .4112مارس  19العامة ؼٌر العادٌة للمساهمٌن المنعقدة بتارٌخ 

 20/04/4102في نهاية العام    التغير خالل العام   0/0/4102في بداية العام  

  نسبة التملك % عدد األسهم االسم

 عدد األسهم 

    )***( 
نسبة التغُير 

 نسبة التملك% عدد األسهم   %

 21.11 211,111  - 41,111  21.11 121,111 البنك العربً ش.م.ع

 11.43 114,311  - 14,144  11.43 13,311 المإسسة العامة للتؤمٌنات االجتماعٌة 

 1.19 11,433  - 12,134   1.19 32,911 شركة راشد عبد الرحمن الراشد وأوالده

 3.43 34,324  - 3,231   3.43 23,141 شركة الجبر التجارٌة

 20/04/4102في نهاية العام    التغير خالل العام  0/0/4102في بداية العام  

  نسبة التملك % عدد األسهم  االسم

 عدد األسهم

 التملك % نسبة عدد األسهم   نسبة التغُير % )***(

 1.11 2,1  - 1.4  1,11 1,2         صالح راشد الراشد

 1.13 11,933  - 1,941  1.13 1,114 راشد السعد الراشد

 1.14 413,1  - 11,2  1.14 411,1 احمد عبد هللا العقٌل 

 1.11 11,1  - 3.1  1.11 43,1 خالد محمد البواردي 

 1.11 14,1  - 1,3  1.11 11,4 هشام عبداللطٌؾ الجبر

 - -  - -  - - نادر حسن العمري*

 - -  - -  - - **نعمه الٌاس صباغ

 - -  - -  - - **محمد عبد الفتاح حمد الؽنمه 

 - -  - -  - - **روبٌـــر عـــــٌد

 - -  - -  - - **رٌاض برهان طاهر كمال

 1.11 -  - )1,3(  1.11 1.3 أسعد عبد هللا هاشم السادة
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 صالح من قبل أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين أو المساهمينالتنازل عن الم

معلومات عن أي ترتٌبات أو اتفاقٌات قام بموجبها أي من أعضاء مجلس  ال ٌوجد لدى البنك

اإلدارة أو أي من كبار التنفٌذٌٌن أو أي من مساهمً البنك بالتنازل عن مصلحة أو حقوق فً 

 .أو التنازل عن أي راتب أو تعوٌض الحصول على األرباح

 

 المدفوعات النظامية 

 ما ٌلً: 4112خالل العام بلؽت المدفوعات النظامٌة  

 السعودية تماليين الرياال    

 463  على المساهمٌن السعودٌٌن  المستحقة الزكاة الشرعٌة -

 424  على حصة المساهم ؼٌر السعودي  المستحقة ضرٌبة الدخل -

 23 االستقطاعضرٌبة  -

 55 رسوم التؤمٌنات االجتماعٌة  -

 العقوبات والجزاءات والقيود النظامية

ل تشؽٌلٌة ولٌس لها تؤثٌر ؤعماب مرتبطة 4112إن الؽرامات التً فرضت على البنك خالل العام 
  وفٌما ٌلً ملخص ٌبٌن هذه الؽرامات: جوهري.

 آالف الرياالت السعودية

 ,04,03 النقد العربً السعودي مإسسة

 231 هٌئة السوق المالٌة 

 2 أخرى

  

 

 البشرية  الموارد

موظفا  فً نهاٌة العام  2,442 عددمقارنة ب 4112نهاٌة عام  فًموظفا   2,332عدد العاملٌن  بلػ
 .4112% مع نهاٌة عام 33نسبة الموظفٌن السعودٌٌن فً البنك  بلؽتو السابق.

  االجتماعيةوالمسإولية  التبرعات

تجاه هذا المجتمع الذي  مسإولٌته، ٌدرك البنك السعوديمع المجتمع  ومتفاعال   ا  ملتزم ا  عضوبصفته 
البنك مد ٌد العون  ٌواصللٌته اإلجتماعٌة، إوالراسخ بمس إلٌمانهوتجسٌدا   ،ٌتشرؾ باإلنتماء إلٌه

عام  خالللحاالت الجدٌرة بالدعم، حٌث خصص والمإسسات التعلٌمٌة وؼٌرها من ا الخٌرٌةللجمعٌات 
 ملٌون لاير سعودي لهذه األؼراض. (3)مبلؽا  قدره  4112
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  تضارب المصالح

ألي من أعضاء مجلس اإلدارة أو  هامةلم ٌبرم البنك أٌة عقود توجد أو كانت توجد فٌها مصلحة 
فً ( 14وٌبٌن اإلٌضاح رقم ) العضو المنتدب أو المدٌر المالً أو ألي شخص ذي عالقة بؤي منهم.

الخاص بالمعامالت مع األطراؾ ذات العالقة قٌمة التسهٌالت االئتمانٌة الممنوحة لبعض  القوائم المالٌة
أعضاء مجلس اإلدارة، وتخضع هذه التسهٌالت لتعلٌمات مإسسة النقد العربً السعودي والتً تنص 

 ألطراؾ ؼٌر بنكٌة ذات عالقة مضمونة بالكامل.على أن تكون جمٌع التسهٌالت االئتمانٌة الممنوحة 

 

 سلوكيات العمل األخالقية لدى البنك

ٌلتزم البنك بالقٌام بعمله وفقا  ألعلى المعاٌٌر األخالقٌة واللوائح واألنظمة ذات الصلة، كما ٌحرص 
 البنك على االلتزام التام بالتعاون مع الجهات الرقابٌة واإلشراقٌة بهذا الخصوص.

مجلس بوضع منهجٌة معتمدة للممارسات المهنٌة وٌحث بشكل دائم اإلدارة والموظفٌن على العمل قام ال
 حوفقا  ألفضل المعاٌٌر المتوافقة مع أفضل الممارسات المهنٌة بما ٌحقق تطبٌق التعلٌمات واللوائ

 واألنظمة ذات العالقة وسٌاسات البنك.

تطبٌق القٌم والمعاٌٌر المهنٌة المطلوبة من خالل ٌإكد المجلس من خالل اإلدارة العلٌا على وضع و
 برامج التوعٌة الفعالة.

قام البنك بوضع معاٌٌر السلوك المهنً بحٌث ٌحكم وٌحدد القٌم التً توضح كٌفٌة التصرؾ وأداء 
 األعمال على اختالؾ مستوٌات الموظفٌن فً كافة إدارات البنك.

 المحاسبية المعايير

محاسبٌة للمإسسات المالٌة الصادرة عن مإسسة النقد العربً السعودي وكذلك ٌتبع البنك المعاٌٌر ال
ٌقوم البنك  . كماالخاصة بالتقارٌر المالٌة الصادرة عن مجلس المعاٌٌر المحاسبٌة الدولٌة المعاٌٌر الدولٌة

بإعداد القوائم المالٌة الموحدة بما ٌتوافق مع نظام مراقبة البنوك ولوائح نظام الشركات فً المملكة 
اختالفات جوهرٌة عن معاٌٌر المحاسبة الصادرة عن  أي وال توجد ،ولوائح البنك العربٌة السعودٌة

 الهٌئة السعودٌة للمحاسبٌن القانونٌٌن.

 الحسابات يمراجع

 4112مارس  19المنعــقد فـً  اجتماعهاالبـنك خالل  لمساهمًعٌة العامة العادٌة ــــــالجم قامت
أبو الخٌر وشركاهم كمراجعً حسابات  -آند توش بكر دٌلوٌت/ والسادةالسادة/ إرنست وٌونػ  بتعٌٌن

 .4112خارجٌٌن للبنك لعام 
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 ماليةمسإوليات أعضاء مجلس اإلدارة المتعلقة بالقوائم ال
 

 ٌقر مجلس اإلدارة وحسب معرفته التامة بما ٌلً:

 نه تم إعداد سجالت الحسابات بالشكل الصحٌح.أ -

 ن نظام الرقابة الداخلٌة أعد على أسس سلٌمة وتم تنفٌذه بفعالٌة.أ -

 أنه ال ٌوجد أي شك فً قدرة البنك على مواصلة نشاطه. -

كانت توجد فٌه مصلحة جوهرٌة ألي  أوال ٌوجد أي عقد كان البنك طرفا فٌه وتوجد  -

للمدٌر المالً أو ألي أو للرئٌس التنفٌذي أو  البنك إدارةمجلس  وأعضاءمن رئٌس 

( فً القوائم 14رقم ) باإلٌضاحشخص ذي عالقة مباشرة بؤي منهم عدا ما ورد 

 ذات العالقة. األطراؾالخاص بالمعامالت مع  الموحدة المالٌة

 
 

 ،،،وهللا ولً التوفٌق
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