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 2015تقرير مجلس إدارة البنك العربي الوطني لعام 
 
 

 المحترمين    السادة/ مساهمي البنك العربي الوطني 
 
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 
أن نقدم لكم التقرير السنوي للبنك العربي الوطني وحساباته الختامية للسنة المالية  يسرنا

 .2015ديسمبر  31المنتهية في 

 
 مقدمة

 38مرسوم الملكي رقم م/بموجب ال شركة مساهمة سعوديةك تأسس البنك العربي الوطني
للبنك في يقع المركز الرئيسي م.  1979يونيو  13هـ الموافق  1399رجب  18تاريخ ب

 فيلفرع واحد  السعودية إضافة  في المملكة العربية  فرعا   153مدينة الرياض ولديه 
مالية متكاملة مصرفية ويتمثل النشاط الرئيسي للبنك في تقديم خدمات و المملكة المتــحدة.

 لعمالئه من األفراد والشركات.
 

 النتائج المالية
 

ليون لاير لعام م 2,875 مقابلمليون لاير  2.964 مبلغ 2015لعام  بلغ صافي الربح
 %6.1بنسبة  ولقد زاد صافي دخل العموالت الخاصة %.3.1 بارتفاع وذلك ,2014

أما دخل  مليون لاير للعام السابق, 3,623مليون لاير مقارنة بـ  3.845ليصل إلى 
مليون لاير مقارنة بـ  1.286% ليصل إلى 2.3بنسبة  انخفضاألتعاب والعموالت فقد 

% 6.4وبذلك ارتفع إجمالي دخل العمليات بنسبة . 2014مليون لاير للعام  1,317
مليون لاير في العام  5,508مقارنة بــ  في السنة الحالية مليون لاير 5.863ليصل إلى 

2014. 
 

 2,107مليون لاير مقارنة بمبلغ  2.243 قبل المخصصات مبلغمصاريف التشغيل  بلغت
وقد استمر البنك في تطبيق  %.6.5أي بنسبة زيادة بلغت  ,2014في العام مليون لاير 

المخصصات حيث بلغت مخصصات  بتدعيمسياسته المحافظة المتمثلة في االستمرار 
 , 2014ام ــمليون لاير في الع 551مليون لاير مقارنة بمبلغ  657خسائر االئتمان مبلغ 

 .2015 ديسمبر 31كما في % 225وض غير العاملة نسبة تغطية محفظة القر بلغتو
 
ليون لاير في م 103,724مليون لاير مقارنة بــ  115.144قد بلغت محفظة القروض و

مليون  33.239 إلى محفظة االستثمار وانخفضت ,%11.0بزيادة قدرها  2014العام 
 %.1.9انخفاض قدره ب 2014في العام مليون لاير  33,876 من لاير

مليون  170.421مبلغ  2015ديسمبر  31كما في ودائع العمالء وموجودات البنك بلغت 
 .على التوالي ,مليون لاير135.687 و لاير
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 2014% عن العام 6.3مليون لاير بنسبة زيادة  21.894بلغت حقوق المساهمين مبلغ 

 مليون لاير. 20,601والبالغ 
 
 

  أبرز المؤشرات المالية
 الرياالت السعودية ماليين

 2015 2014 2013 2012 2011 

      
 72,844 86,329 88,456 103,724 115,144 قروض وسلف, صافي 

 26,082 24,323 28,248 33,876 33,239 إستثمارات, صافي 

 87,859 107,560 106,373 129,631 135,687 ودائع العمالء 

 16,624 17,804 19,080 20,601 21,894 حقوق المساهمين

 117,574 136,639 137,935 164,668 170.421 إجمالي الموجودات

 100,845 118,730 118,747 144,029 147,789 إجمالي المطلوبات

 4,541 4,757 5,110 5,508 5,863 إجمالي دخل العمليات 

إجمالي مصاريف 
 2,393 2,414 2,621 2,658 2,944 العمليات

 2,171 2,371 2,522 2,875 2,964 صافي الدخل 

 

 التحليل الجغرافي لإليرادات
 

تتحقق معظم إيرادات البنك بشكل أساسي من نشاطاته في المملكة العربية السعودية 
 موزعة على النحو التالي:و

 بآالف الرياالت السعودية

 3,803,005   *ىالمنطقة الوسط
 1,246,455  المنطقة الغربية 

 813,069  المنطقة الشرقية 

 5,862,529  المجموع

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

 الشركات التابعة والزميلة
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 شركة العربي الوطني لالستثمار

 

مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب  ,مملوكة بالكامل من قبل البنكمساهمة مقفلة  وهي شركة

نوفمبر  7هـ )الموافق 1428شوال  26الصادر بتاريخ  1010239908التجاري رقم السجل 

وتبلغ حصة  مليون سهم( 40) مليون لاير 400. يبلغ رأسمال الشركة المصرح به والمصدر (م2007

تقوم بتولي وإدارة الخدمات االستثمارية وأنشطة إدارة األصول التابعة للبنك و ,%100البنك فيها 

التعامل واإلدارة والترتيب واالستشارة وحفظ األوراق المالية حسب أنظمة هيئة السوق والتي تشمل 

  .(م2008يناير  12الموافق ) هـ1429محرم  3 من  إعتبارا   . وقد بدأت الشركة التابعة أعمالهاالمالية

يل قامت الشركة التابعة بتعد, (م2014نوفمبر 12هـ )الموافق 1436محرم  19بتاريخ علما  أنه 

 .مقفلةمن شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة وضعها القانوني 
 

 شركة العربي لتأجير المعدات الثقيلة

كشركة  في المملكة العربية السعودية % وقد تم تأسيسها87.5وهي شركة تابعة يمتلك البنك فيها نسبة 

 15الصادر في مدينة الرياض بتاريخ  1010267489مساهمة مقفلة بموجب السجل التجاري رقم 

مليون لاير  1,000 بمبلغرأسمال الشركة  حدد (.م2009مايو  10هـ )الموافق 1430جمادى األول 

ع مليون لاير بواق 300لاير سعودي, دفع من قيمتها  10مليون سهم قيمة كل سهم  100مقسم إلى 

وتعمل الشركة في مجال تأجير المعدات الثقيلة وتمارس أعمالها وفقا   .% من رأسمال الشركة30

, قام البنك برفع نسبة ملكيته في هذه الشركة التابعة 2014مايو  6بتاريخ ألحكام الشريعة اإلسالمية. 

 %.87.5% لتصل إلى 62.5من 
 

 الشركة السعودية لتمويل المساكن )سهل(

وقد تم تأسيسها في المملكة العربية  ,مال ال% من رأس 40حصة البنك فيها  زميلة تبلغوهي شركة 

يبلغ رأسمال الشركة  .مقفلةكشركة مساهمة  1010241934السعودية بموجب السجل التجاري رقم 

 800لاير سعودي, دفع من قيمتها  10مليون سهم, قيمة كل سهم  200مقسم إلى مليون لاير  2,000

وتم إثبات حصة البنك في الشركة الزميلة وفقا  لطريقة  % من رأسمال الشركة.40 بواقع مليون لاير

وتقوم بتقديم خدمات التمويل  2007بدأت الشركة أعمالها في الربع األخير من عام  حقوق الملكية.

 السكني والعقاري وفقا  ألحكام الشريعة اإلسالمية.

 

 لية والبنك العربي للتأمين التعاوني شركة متاليف والمجموعة األمريكية الدو

في المملكة العربية  مساهمة سعودية مسجلةبالمساهمة في تأسيس شركة  2012قام البنك خالل العام 

رأسمال الشركة المصرح به , وقد بلغ 1010391438السعودية بموجب السجل التجاري رقم 

 ,لاير للسهم الواحد( 10)القيمة االسمية  مليون سهم 17,5 مليون لاير موزع على  175والمصدر 

 %(.30مليون سهم ) 5,25 منهاحصة البنك العربي الوطني تبلغ حيث 
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وتقوم الشركة وفقا  ألحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية واألنظمة والقواعد 

عاوني وكل ما يتعلق بهذه األعمال. التالسارية في المملكة العربية السعودية بمزاولة أعمال التأمين 

والتأمين الطبي  والتأمين على الحياة للمجموعاتوتتمثل أعمال الشركة بشكل رئيس في التأمين الفردي 

. أكملت الشركة اإلجراءات النظامية المطلوبة للتأسيس العام والتأمين ضد الحوادث وكافة أنواع التأمين

محرم  23ها في سوق األسهم السعودي )تداول( بتاريخ وتم إدراج أسهم 2013أغسطس  29في 

حصلت الشركة على الموافقة النهائية من مؤسسة النقد  .(م2013نوفمبر  26هـ )الموافق 1435

بدأت . 2014فبراير  25في المملكة العربية السعودية بتاريخ  أعمال التأمينالعربي السعودي لممارسة 

الشركة وفقا  هذه وتم إثبات حصة البنك في  2014الل شهر أبريل الشركة في ممارسة أعمال التأمين خ

 .لطريقة حقوق الملكية
 

سعودي  مليون لاير 175من  هاأوصى مجلس إدارة الشركة بزيادة رأسمال 2015أبريل  27بتاريخ 

الشأن, قدمت الشركة إلى مؤسسة  من خالل إصدار أسهم أولوية. وبهذا سعودي مليون لاير 350إلى 

, وصدرت موافقة 2015يونيو  7 الصلة فيالنقد العربي السعودي خطة العمل مع المستندات ذات 

قدمت الشركة المستندات المطلوبة إلى هيئة  .2015أغسطس  31المؤسسة على زيادة رأس المال في 

 .2016يناير  19يئة بتاريخ وحصلت على موافقة اله 2015نوفمبر  15السوق المالية بتاريخ 

 

 وكالة العربي للتأمين

ألف لاير موزع على  500بتأسيس وكالة العربي للتأمين برأسمال قدره  2013البنك خالل العام  قام

لاير للحصة الواحدة(, ويمتلك البنك هذه الوكالة بالكامل. وقد تم  10ألف حصة )القيمة االسمية  50

لسجل التجاري تأسيس هذه الوكالة في المملكة العربية السعودية كشركة ذات مسؤولية محدودة بموجب ا

ديسمبر  1)الموافق  هـ 1435محرم  28الصادر في مدينة الرياض بتاريخ   1010396423رقم  

( . حصلت الشركة على ترخيص من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي لمزاولة أنشطتها في م2013

 (.م2014مارس  6هـ )الموافق 1435جمادى األول  5
  

 العقارية المحدودة  شركة المنزل المبارك لالستثمارات

كشركة ذات مسؤولية  هي شركة تابعة مملوكة بالكامل للبنك ومسجلة في المملكة العربية السعودية

جمادى  18الصادر في مدينة الرياض بتاريخ  1010199647بموجب السجل التجاري رقم محدودة 

آالف  10الشركة مليون لاير موزع على  . وقد بلغ رأسمالم(2004يوليو  6)الموافق هـ 1425 األولى

عمل هذه الشركة التابعة في مجال شراء وبيع لاير للحصة الواحدة(. ت 100حصة )القيمة االسمية 

 .وتأجير األراضي والعقارات ألغراض االستثمار

 

 البوابة االقتصادية )الصندوق(إي. إن. بي. آي. صندوق 

في الصندوق, وهو صندوق استثمار عقاري بطرح  %25.47يمتلك البنك بشكل غير مباشر نسبة 

الطرح األول بتاريخ  إقفاللمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ  2014أغسطس  25خاص تم تأسيسه في 

هيئة السوق المالية عن تأسيس الصندوق بموجب الخطاب رقم  إخطار. تم 2015يناير  11
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يتركز نشاط الصندوق حول  .(2014أغسطس  5هـ )الموافق 1435شوال  9بتاريخ  8/14/411

في مدينة الرياض حيث يتحصل منها على مبالغ تأجير  اإلنشاءوفندق قيد  تملك موجودات عقارية

مليون  950مساهمات في الصندوق بلغ إجمالي الإضافة إلى دخل تشغيل الفندق طوال مدة الصندوق. 

للمجموعة مصلحة  سعودي.لاير  1.000وحدة, قيمة كل وحدة  950.000لاير سعودي مقسمة على 

اقتصادية إجمالية في الصندوق وتقوم بإدارة الصندوق من خالل اتفاقية بين شركة العربي الوطني 

)مدير الصندوق( ومستثمري الصندوق  )شركة مساهمة مقفلة مملوكة بالكامل من قبل البنك(لالستثمار

ة فعالة على الصندوق, وبدأت بتوحيد )مالكي الوحدات(, ونتيجة لذلك رأت اإلدارة أن للمجموعة سيطر

 (.)تاريخ السيطرة الفعالة 2015ديسمبر  31القوائم المالية للصندوق إعتبارا  من 

الجدير بالذكر أن الشركات التابعة والزميلة المذكورة أعاله تمارس نشاطها بشكل رئيس في المملكة 

  العربية السعودية.

 سياسة توزيع األرباح  

 أرباحه السنوية وفقا  لما يلي:يوزع البنك 

الصافية لتدعيم االحتياطي النظامي حسب  األرباح% من 25يقتطع البنك نسبة  -1
متطلبات مؤسسة النقد العربي السعودي, ويجوز وقف هذا االقتطاع متى ما بلغ مجموع 

 المال المدفوع. رأساإلحتياطي النظامي قيمة 

رأسماله والنمو المستقبلي  وكفايةللبنك يقوم مجلس اإلدارة بتحليل المركز المالي  -2
يوزع أرباحا  أم ال, ويتم عرض سوف كان  إذا ماالمتوقع, وفي ضوء ذلك يقترح 

 االقتراح على الجمعية العامة العادية للموافقة. 

توزع بالتساوي على المساهمين كِل على  األرباحإذا قرر البنك توزيع أرباح فإن هذه  -3
 اريخ إستحقاق هذه التوزيعات.قدر أسهمه ويتم إعالن ت

 قد يقرر مجلس اإلدارة توزيع أرباح مرحلية بناء  على وضع البنك المالي. -4

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

 :على النحو التالي بتوزيع األرباحهذا وقد أوصى مجلس اإلدارة 

 بآالف الرياالت السعودية

 2,964,417  2015دخل عام صافي 

 1,782,481 األرباح المبقاة من األعوام السابقة 

 4,746,898 المجموع 
  توزع كما يلي :

 (742,000) المحول إلى االحتياطي النظامي 

 (1,494,952) مرحلية ومقترحة  –إجمالي توزيعات األرباح 

 2,509,946 2015األرباح المبقاة لعام 
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 المستقبلية الخطط
 

 على النحو التالي:البنك  ضمن استراتيجيةيقوم البنك بتنفيذ عدد من المبادرات 
 
  ؛توسعة وتطوير فروع البنكمواصلة مشروع 

 ؛في البنكتحديث أنظمة المعلومات واالتصاالت  االستمرار في 

 متخصصة في خدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في أنحاء إضافية كز ااستحداث مرو
 المملكة.

 

 األنشطة الرئيسية
 

 الرئيسية التالية: التشغيلمن قطاعات  يتكون البنكرية, األغراض إد

 
 

. تمثل الموجودات البنكتقيد المعامالت بين القطاعات وفقا لنظام التحويل المتبع من قبل 

 والمطلوبات للقطاعات المختلفة الموجودات والمطلوبات التشغيلية وهي أيضا  تمثل غالبية الرصيد.

 

, وله فرع دولي واحد في لندن نشاطه بشكل رئيسي في المملكة العربية السعودية البنكمارس ي

بالمملكة المتحدة. إن إجمالي الموجودات والمطلوبات والتعهدات وااللتزامات المحتملة ونتائج 

, وبالتالي ال يتم إظهارها بشكل ككل للبنكذا الفرع ال تعتبر جوهرية بالنسبة للقوائم المالية هأعمال 

 . منفصل

 

,  وإجمالي دخل  2015ديسمبر  31كما في  البنكلوبات جودات ومطويما يلي تحليال  بإجمالي مف

 : البنكالتاريخ لكل قطاع من قطاعات  ذلكفي  ة المنتهيةومصاريف العمليات وصافي الدخل للسن

 ودائع, وتسهيالت ائتمانية ومنتجات استثمارية لألفراد.  : طاع التجزئة ق

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

مالء االعتباريين والمنشآت التجارية الصغيرة والمتوسطة عوال

 لندن.الحجم, إضافة إلى فرع البنك في 
   

يدير المحفظة التجارية واالستثمارية, التمويل والسيولة, ومخاطر  : طاع الخزينة ق

 أسعار العمالت والعموالت للبنك.
   

قطاع خدمات االستثمار 
 والوساطة

والتي تشمل  إدارة الخدمات االستثمارية وأنشطة إدارة األصول :

حسب  وحفظ األوراق المالية والمشورةالتعامل واإلدارة والترتيب 

 .أنظمة هيئة السوق المالية
   

تشمل الدخل على رأس المال والتكاليف والموجودات والمطلوبات  : أخـــرى

 الغير موزعة والخاصة باإلدارة العامة واألقسام المساندة األخرى.
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 )بآالف الرياالت السعودية(

 أخــرى اإلجمالي

قطاع خدمات 
االستثمار 
 قطاع التجزئة قطاع الشركات قطاع الخزينة والوساطة

2015 

 إجمالي الموجودات 39,172,737 81,990,562 44,489,280 1,703,519 3,065,175 170,421,273

 استثمارات في شركات زميلة - - - - 531,617 531,617

 إجمالي المطلوبات 66,465,039 72,640,878 8,024,993 171,055 487,455 147,789,420

 دخل أتعاب وعموالت, صافي  509,314 558,199 12,648 94,800 110,963 1,285,924

 إجمالي دخل العمليات 2,371,698 2,235,071 853,216 140,888 261,656 5,862,529

 إجمالي مصاريف العمليات 1,760,842 882,388 133,557 83,842 82,924 2,943,553

 لمساهمي البنكصافي الدخل العائد  610,856 1,352,683 719,659 57,046 224,173 2,964,417

 الحصة في أرباح شركات زميلة, صافي - - - - 37,500 37,500

 الربح العائد لحقوق الملكية غير المسيطرة - - - - 7,941 7,941

 مخصص انخفاض خسائر االئتمان, صافي 285,495 371,412 - - - 656,907

 استهالك وإطفاء 122,313 2,151 3,508 4,002 67,349 199,323

 

 ا البنك مستقبالا ها أو قد يواجههالمخاطر التي يواجه

 إدارة المخاطر
تؤمن مجموعة إدارة المخاطر في البنك خدمات إدارة مركزية ومستقلة للمخاطر للوصول 

إن المخاطر  شيا  مع أهداف البنك اإلستراتيجية.ابين الخطورة والعائد تم األمثلإلى التوازن 
 لبنك تشتمل بشكل رئيس على:األساسية التي قد يتعرض لها ا

 

 مخاطر االئتمان - أ
المرتبطة بالقروض والسلف  اإلقراضمن أنشطة  أساسيتنشأ مخاطر االئتمان بشكل 

االستثمارية, كما أن هنالك مخاطر ائتمانية تنتج عن األدوات المالية خارج قائمة  واألنشطة
 المركز المالي مثل التزامات القروض.

 
 مخاطر السوق - ب

مخاطر السوق هي المخاطر المتعلقة بتقلبات القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية 
 وأسعارالتي تحدث في السوق مثل تغيرات أسعار العمولة  للتغيراتلألدوات المالية نتيجة 

 . العمالت األجنبية أو أسعار األسهم

 مخاطر العمليات -ج

 كفايةأو عدم  إخفاقهاالداخلية أو  تاإلجراءاية عدم كفاهي مخاطر الخسائر الناتجة من 
تشمل المخاطر القانونية لجهة  أنهااألفراد أو األنظمة وكذلك الناتجة من أحداث خارجية, كما 

التعرض للعقوبات أو الغرامات  أو األضرار الناجمة عن اإلجراءات النظامية أو التسويات 
  الخاصة.
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 الشركات في المملكة العربية السعودية  الئحة حوكمة

 بالئحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية االسترشاديةحكام يقوم البنك بتطبيق األ
 , ما عدا التالي:الصادرة عن هيئة السوق المالية

 
أسباب عدم تماشي البنك   متطلبات المادة  المادة 

 وتطبيقه إياها

الفقرة )د( من 
 السادسةالمادة 

وجوب قيام المستثمرين ذوي الصفة  
االعتبارية الذين يتصرفون بالنيابة عن 
غيرهم, مثل صناديق االستثمار, 
باإلفصاح عن سياساتهم في التصويت 
وتصويتهم الفعلي في تقاريرهم السنوية. 
وكذلك اإلفصاح عن كيفية التعامل مع 
أي تضارب جوهري للمصالح قد يؤثر 

ق األساسية الخاصة على ممارسة الحقو
 باستثماراتهم.

ليس للبنك صفة إللزام  
المستثمرين ذوي الصفة 
االعتبارية الذين يتصرفون 
بالنيابة عن غيرهم, بأن 
يفصحوا عن سياساتهم في 

 التصويت. 

 

  رسالة الحوكمة

موجهة  تشكل الحوكمة الرشيدة, إلى جانب االلتزام باألنظمة واللوائح النافذة, ركيزة اساسية
ألعمال البنك العربي الوطني ونشاطاته التشغيلية. لقد قام البنك بإرساء ثقافة اإلدارة الرشيدة 
التي تؤكد على االلتزام بمعايير النزاهة واألمانة, بينما يقود مجلس اإلدارة بالقدوة, وتحرص 

 اإلدارة بدورها كل الحرص على االلتزام باألنظمة واللوائح نصا  وروحا . 

تقوم فلسفة البنك على اتباع نهج الممارسة المثلى فيما يتعلق بحوكمة الشركة, إضافة إلى  
االلتزام باالشتراطات النظامية لكافة الدول التي يعمل فيها, كما يلتزم البنك على وجه 
الخصوص بمبادئ حوكمة البنوك الصادرة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي والئحة 

الصادرة من ِقَبل هيئة السوق المالية ونظام الشركات الصادر من قبل حوكمة الشركات 
 وزارة التجارة والصناعة في المملكة العربية السعودية.

 

 المصدرةوالصكوك سندات الدين 

, اصدر البنك سندات مساندة لرأس المال بعمولة عائمة مدتها عشر 2006العام  لخال - أ
موجب برنامج السندات األوروبية المتوسطة مليون دوالر أمريكي ب 500سنوات بقيمة 
مليون دوالر أمريكي. تحمل هذه السندات أسعــــــار عموالت خاصة  850األجل البالغة 

. هذه السندات أساس نقطة 83 زائدا  حسب أسعار العموالت السائدة بين البنوك في لندن 
سوق لندن لألوراق المالية. يحتفظ البنك  غير قابلة للتحويل وغير مضمونة ومسجلة في

  سنوات من إصدارها. 5بحق السداد المبكر لهذه السندات بعد 

مليون دوالر  50, تم استرداد ما قيمته 2009ديسمبر  31وخالل السنة المنتهية في 
 أمريكي من السندات المصدرة في السوق الثانوي وتم استبعادها.
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وبناء  على شرط الزيادة تم تعديل سعر العمولة حسب , 2011أكتوبر  31إعتبارا  من 
 نقطة أساس.   133أسعار العموالت السائدة بين البنوك في لندن زائدا  

% لكامل 100, قام البنك بممارسة خيار االسترداد المبكر 2015أكتوبر  31بتاريخ 
 المبلغ المتبقي لهذه السندات مع الفوائد المستحقة حتى تاريخ االسترداد.

 2.0بقيمة إجمالية قدرها  محلية , اصدر البنك صكوك ثانوية2015أكتوبر  7بتاريخ  - ب
لاير سعودي مدتها عشر سنوات مع أحقية البنك في استرداد هذه الصكوك بعد  مليار

نقطة  140 زائدا  مضي خمس سنوات. تحمل هذه الصكوك عمولة خاصة لسايبور 
 أساس.

 
رأس المال     

مليون سهم منحة, بقيمة  150, تم إصدار 2014ديسمبر  31السنة المنتهية في  خالل
لاير للسهم وذلك بعد مصادقة الجمعية العامة غير العادية للمساهمين  10اسمية قدرها 

 . 2014مارس  17المنعقدة بتاريخ 

مليون سهم,  1,000, بلغ عدد أسهم البنك القائمة والمصدرة 2015ديسمبر  31في 
 .لاير للسهم الواحد  10ة اسمية قدرها بقيم

 
 مجلس اإلدارة 

حقوق ل قيمة مستدامة لعلى تحقيق أفض مجلسال تعمل إدارة البنك ممثلة برئيس وأعضاء
تقع مسؤولية تطبيق إستراتيجية البنك التي يضعها المجلس على عاتق عضو و ,المساهمين

( المكونة من أعضاء مجلس اإلدارة) بمساعدة اللجنة التنفيذيةومجلس اإلدارة المنتدب 
 وكذلك اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة.

يتكون مجلس اإلدارة من عشرة أعضاء, منهم ستة أعضاء يمثلون المساهمين السعوديين 
في حين لمدة ثالث سنوات,  لمساهمي البنكمن قبل الجمعية العمومية  مانتخابهوالذين يتم 

اآلخرين, ويجوز إعادة تعيين جميع  ةعضاء األربعاأل البنك العربي ش.م.ع. ُيعين
تمتعهم بمهارات مهنية  األعضاءعلما  بانه ُيراعى عند ترشيح  أعضاء مجلس اإلدارة.

ومؤهالت مالئمة وسمات شخصية مناسبة, وكذلك التمتع بقدر عال من  وخبرات مالية
ل المس على القيام بالواجبات لية , والقدرة ؤوالسمعة الحسنة والنزاهة والكفاءة وتحمُّ

والمسؤوليات كعضو مجلس اإلدارة . لذلك يشترط على كل عضو قبل تعيينه استكمال 
تعبئة نموذج المالءمة الصادر من قبل مؤسسة النقد حيث يقوم البنك بأخذ عدم الممانعة 

مة , باإلضافة إلى ذلك فإنَّه يمكن للبنك التأكد من ءمن المؤسسة للتأكد من النزاهة والمال
عن أية ُمتعثرات تتعلق بالعضو  ة(سمالسعودية للمعلومات االئتمانية )شركة الخالل 

 المعني )وذلك بالنسبة لألعضاء الُمقيمين( . 
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 ةومحدد ةول أعمال موثقايبحث المجلس في إجتماعاته الموضوعات المدرجة في جد 
 والميزانياتلبنك االموافقة على إستراتيجية هذه الموضوعات  تشملو ,اتهلصالحي وفقا  

السياسات التي تحكم عمليات الخزينة و المصاريف الرأسمالية الجوهريةوالتقديرية 
. وصالحيات الصرفالخطة السنوية للتدقيق الداخلي و األخرىولوائح العمل  اإلئتمانو

أمين سر  من خاللويستطيع كافة األعضاء الحصول على المعلومات ذات الصلة 
من جهات مهنية مستقلة متخصصة في  المشورةالحصول على أيضا  بإمكانهم  والمجلس, 

 .على حساب البنكو إطار واجباتهم كأعضاء في المجلس

ستطيع من تشمل إختصاصات المجلس التأكد من وجود هيكل تنظيمي واضح في البنك ي
 بحدودالمسؤوليات وتفويض الصالحيات بالشكل المالئم وخالله إدارة أعمال البنك, 

مستويات المخاطر المقبولة للبنك والتي يتم توثيقها ضمن اإلطار العام للضوابط الرقابية 
 التي تتم مراجعتها سنويا من قبل المجلس.

ديسمبر  31العربي ش.م.ع. في  كتضم الئحة أعضاء مجلس اإلدارة المعينين من قبل البن
رياض برهان طاهر  ,محمد عبد الفتاح الغنمه نعمه الياس صباغ, السادة كل من  2015
  .)عضو مجلس اإلدارة المنتدب(يد ــير عــروب والدكتوركمال 

 من السادة األعضاء التالية أسماؤهم: 2015ديسمبر  31يتكون مجلس اإلدارة كما في 
 

 الصفة  االسم  م

 رئيس مجلس اإلدارة )مستقل( *صالح راشد الراشد -1

 )تنفيذي( المنتدب عضو مجلس اإلدارة د. روبير عيد  -2

 عضو مجلس اإلدارة )مستقل( *راشد سعد الراشد -3

 عضو مجلس اإلدارة )مستقل( *أحمد عبد هللا العقيل -4

 عضو مجلس اإلدارة )مستقل(  *خالد محمد سعد البواردي -5

 عضو مجلس اإلدارة )مستقل(  *هشام عبد اللطيف الجبر -6

 عضو مجلس اإلدارة )غير تنفيذي( **نادر حسن العمري -7

 عضو مجلس اإلدارة )غير تنفيذي( نعمه الياس صباغ -8

 عضو مجلس اإلدارة )غير تنفيذي( محمد عبد الفتاح حمد الغنمه  -9

 )غير تنفيذي(عضو مجلس اإلدارة  رياض برهان طاهر كمال 10

 

 بحسب تعريف هيئة السوق المالية لالستقاللية.* 

تم تعيين السيد أحمد وازع القحطاني )ممثالً للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية( عضواً في  1/1/2016اعتباراً من  **

للمؤسسة العامة للتأمينات مجلس إدارة البنك بدالً من السيد نادر حسن العمري الذي استقال من شركة حصانة التابعة 

 االجتماعية.

 , وفيما يلي سجل حضور هذه اإلجتماعات:2015إجتماعات دورية خالل عام   أربعةعقد مجلس اإلدارة 
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 عدد الحضور سجل الحضور  التاريخ

   
, روبير عيد, راشد سعد الراشد,  أحمد عبد صالح راشد الراشد  16/03/2015

, نادر هشام عبد اللطيف الجبرهللا العقيل, خالد محمد البواردي, 
محمد عبد الفتاح حمد الغنمه صباغ, الياس , نعمة حسن العمري

 .رياض برهان طاهر كمالو

10 

23/6/2015 
د عبد ــــ, أحم, راشد سعد الراشدروبير عيد, صالح راشد الراشد 

, نادر , هشام عبد اللطيف الجبرخالد محمد البواردي, هللا العقيل
رياض برهان طاهر و محمد عبد الفتاح حمد الغنمه, حسن العمري

 .كمال

 

9 

16/09/2015 
د عبد ـــأحم راشد سعد الراشد, , روبير عيدصالح راشد الراشد , 

, نادر  هشام عبد اللطيف الجبر خالد محمد البواردي,هللا العقيل, 
 .نعمه الياس صباغ, محمد عبد الفتاح حمد الغنمه حسن العمري, 
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08/12/2015 
, راشد سعد الراشد,  أحمد عبد روبير عيدصالح راشد الراشد , 

نعمه الياس  نادر حسن العمري,  خالد محمد البواردي,هللا العقيل, 
 .رياض برهان طاهر كمالو صباغ, محمد عبد الفتاح حمد الغنمه

 

9 

 
 أخرى مساهمةسعودية مجالس إدارات شركات عضوية مجلس المشاركون في ال أعضاء
 

 مجالس إدارات شركات عضويةركون في افيما يلي أسماء أعضاء مجلس إدارة البنك الذين يش

 : 31/12/2015كما في   أخرى مساهمة سعودية

 
 

 إسم الشركة المساهمة إسم العضو 

 اإلسمنت األبيضشركة  - صالح راشد الراشد
 شركة االستثمارات التقنية -
 الشركة السعودية لألعمال الميكانيكية والكهربائية  -
 شركة مزارع الفروج الذهبي -
 شركة العناية والعلوم الطبية المحدودة -
 شركة الراشد للتجارة والمقاوالت -
 شركة الراشد ايه بيتونج -
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 شركة الراشد للتجارة والمقاوالت  - راشد سعد الراشد
 شركة الراشد ايه بيتونج -
 الشركة السعودية لألعمال الميكانيكية والكهربائية -
 شركة مزارع الفروج الذهبي -
 الشركة الطبية التخصصية  -
  

 شركة أسمنت المنطقة الجنوبية - أحمد عبد هللا العقيل
 شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات -

 مجموعة شركات البواردي - خالد محمد البواردي 
 

 شركة ناتلي لألثاث والتصميم الداخلي - هشام عبد اللطيف الجبر

 شركة الجبر القابضة -

 الشركة السعودية لتمويل المساكن - نادر حسن العمري 

 الشركة السعودية لتمويل المساكن - روبير عيد

شركة متاليف والمجموعة األمريكية الدولية والبنك  -
 العربي للتأمين التعاوني 

 الوطني لالستثمارشركة العربي  -

  محمد عبد الفتاح الغنمه 

  نعمه صباغ 

  رياض برهان طاهر كمال

 

 لجان المجلس الرئيسة
 

المنبثقة عن مجلس  كون مجلس اإلدارة عدد من اللجان وفيما يلي بيان بأسماء اللجان الرئيسة
 :ودورها وأعضائها الحاليين اإلدارة

  اللجنة التنفيذية
 

تتكون اللجنة التنفيذية من عضو مجلس اإلدارة المنتدب وأربعة أعضاء آخرين يتم إختيارهم 
 بمعدل من بين أعضاء المجلس. يرأس العضو المنتدب اللجنة التنفيذية التي تعقد إجتماعاتها

, وقد قامت  إلدارة أعمال البنك وفقا للصالحيات المفوضة لها من قبل المجلس يا  مرتين شهر
 سياساتهذه اللجنة تطبيق  ت. وتشمل مسؤوليا2015اجتماعا  خالل العام  19ة بعقد اللجن
الموافقة وإدارة المخاطر والتأكد من فعالية الضوابط الرقابية الداخلية ومراقبة األداء والبنك 

 .الجوهرية الرأسمالية على المصاريف 
 

(, صالح ا  ســيد )رئيــير عــمن الدكتور روبكل  2015خالل عام ضمت اللجنة التنفيذية 
 .)أعضاء( , خالد محمد البواردي ومحمد عبد الفتاح الغنمهراشد الراشد, أحمد عبد هللا العقيل
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 والتعويضاتلجنة الترشيحات 

من ثالثة أعضاء غير تنفيذيين  والتعويضاتتشكيل لجنة الترشيحات  2010عام خالل  تم
صالح راشد الراشد البواردي )رئيس اللجنة(, لد محمد / خاالسادة وهم من مجلس اإلدارة

سياسة وممارسات  ت علىتعديالواقتراح  وللجنة صالحية مراجعةأحمد عبد هللا العقيل, و
تقوم اللجنة و ,إلعتمادها التعويضات في البنك ورفع التوصيات بهذا الشأن إلى مجلس اإلدارة

 المتعلقةكذلك بمراجعة مستوى وتكوين مكافآت كبار التنفيذيين في البنك وترفع التوصيات 
 ,العتمادها/ اللجنة التنفيذية بمخصص المكافآت المرجحة المخاطر إلى مجلس اإلدارة 

مراجعة هيكل مجلس اإلدارة الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة  ووتشمل مهام اللجنة كذلك 
 توقد عقد جوانب القوة والضعف فيه واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة البنك, وتحديد
 .2015اجتماعات خالل العام  5اللجنة 

 
توصية مجلس  2011مارس  27الجمعية العامة غير العادية والتي عقدت بتاريخ  أقرتلقد 

عمل اللجنة  وأسلوبلجنة الترشيحات والتعويضات  أعضاءبشأن قواعد اختيار  اإلدارة
 اللجنة حسبما يقدره مجلس اإلدارة. أعضاءومكافآت 

 
لية يقوم مجلس اإلدارة بإقرار مستوى المكافآت التي تصرف لرئيس وأعضاء المجلس وفقا  أل

لمكافآت  أدنى   ا  وحد ىأعل ا  حد و التي تضع مؤسسة النقدتأخذ بعين االعتبار تعليمات 
ت السنوية ألعضاء مجلس اإلدارة كافآت والتعويضابلغ مجموع الم األعضاء وفي حدود ذلك

ألف  300لاير ولألعضاء التنفيذيين  ألف 2,760وقدره  مبلغا   والمستقلين التنفيذيينغير 
 ألف 405 والمستقلين تنفيذيينالغير ألعضاء مجلس اإلدارة  بدالت الحضورت لاير. وبلغ

عضاء مجلس المصاريف أل غت تعويضات لاير, وبلألف  72لاير ولألعضاء التنفيذيين 
لاير.  ألف 418التي تشمل تذاكر السفر واإلقامة بالفنادق والمستقلين تنفيذيين الغير اإلدارة 
فيهم الرئيس التنفيذي  بمن التي دفعت خالل العام بار التنفيذيينكمن  ستةرواتب  بلغت

 ألف 2.969المدفوعة وبلغت البدالت والتعويضات  ,لاير ألف 16.116والمدير المالي 
. بلغت لاير ألف 1.610والخطط التحفيزية  لاير ألف 17.265والمكافآت السنوية  لاير

  لاير. ألف 72  لاير وبدل حضور جلسات اللجنةألف  600مكافآت أعضاء لجنة المراجعة 
 

 لجنة المراجعة
 

تساعد لجنة المراجعة مجلس اإلدارة بمراجعة منظومة الرقابة الداخلية والتحقق من سالمة 
إلتزام البنك بالمتطلبات النظامية والمعايير ووصحة القوائم المالية والحسابات الختامية للبنك 

ائج م نتوتقي   وبرنامج إدارة االلتزام التدقيق الداخلي إدارة خططاللجنة  تقركما المحاسبية. 
التحقق من وجود األجهزة الرقابية التي تضمن سالمة اإلجراءات التي تتخذها إدارة و اأعماله
 البنك.

 
تمثل لجنة المراجعة حلقة إتصال مباشر بين المراجعين الخارجيين ومجلس اإلدارة, وتعمل  

التعامل وأنه يتم بشكل فعال ودقيق  تتم أعمال المراجعة الخارجية أناللجنة على التأكد من 
بالجدية والمهنية الالزمة, كما تقوم اللجنة أيضا بالتوصية بإختيار المراجعين  مع تقاريرها

يلتزم البنك بما ورد في قواعد تنظيم لجان و ,الخارجيين ومراجعة خطط ونتائج أعمالهم
المراجعة في البنوك السعودية والدليل اإلسترشادي لتنظيم لجان المراجعة في البنوك 

 عن مؤسسة النقد العربي السعودي. ةدية الصادرالسعو
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 ,من غير أعضاء المجلس منهم عضوين مستقلين جميعهم تتكون لجنة المراجعة من ثالثة أعضاء

تجتمع اللجنة مع كل من عضو مجلس  .2015سنة إجتماعات خالل  ثمانيةعقدت اللجنة وقد 
ورئيس إدارة االلتزام ومدير  المراجعة الداخليةاإلدارة المنتدب والمدير المالي للبنك ورئيس 

إلى من تشاء من أعضاء الفريق اإلداري في  ةإضاف والمراجعين الخارجيين إدارة المخاطر
 البنك, وذلك عندما تراه مناسبا للتباحث والمناقشة. 

 
 كل من)رئيسا( وعضوية  أحمد عبد هللا العقيل السيد/من  2015تألفت لجنة المراجعة خالل عام 

  .محمد عبد الرحمن العمرانصالح عبد الرحمن السماعيل والسيد/ السيد/

 
 لجنة االستراتيجية

 :الخمسة التالية أسماؤهم األعضاءالستراتيجية من الجنة  تتألف
 )رئيس اللجنة(  المهندس/ راشد سعد الراشد -

 د. روبــير مارون عيـــد  -

 األستاذ/ نعمه الياس صباغ -

 األستاذ/ هشام عبد اللطيف الجبر  -

 األستاذ/ نادر حسن العمري -

ة عن كافة الجوانب المتعلقة باستراتيجية البنك بشكل يمثل مهام لجنة االستراتيجية في المسؤولتت
 عام, وكذلك مراقبة تطبيق الخطة االستراتيجية بشكل خاص.

يابة عن مجلس اإلدارة والتأكد من جنة بمتابعة عملية إعداد الخطة االستراتيجية نلحيث تقوم ال
تطوير وتنسيق وتعميم خطة البنك االستراتيجية وكذلك وضع إجراءات محددة لتطبيق ومراقبة 

 االستراتيجية.

وتقوم لجنة االستراتيجية, بالتنسيق مع عضو مجلس اإلدارة المنتدب, بالتأكد من وجود حدود 
نوات للمعلومات للتأكد من التطبيق الفعال القرارات وكذلك وجود ق التخاذللمسؤوليات وأطر 

 البنك. الستراتيجية
 

 .2015مارس  16 بتاريخوذلك  2015اجتمعت لجنة االستراتيجية اجتماعا  واحدا  في عام 

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

 
 )رئيس اللجنة(األستاذ محمد عبد الفتاح الغنمه  -
 األستاذ صالح راشد الراشد  -
 األستاذ احمد عبد هللا العقيل  -
 األستاذ خالد محمد البواردي -
 األستاذ نادر حسن العمري  -
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 ويتمثل دور اللجنة ومهامها فيما يلي:

 في البنك.المعتمدة سياسة تقبل المخاطر  بما يتوافق معللبنك وضع استراتيجية المخاطر  -

تحديد وقياس ومراقبة  من أجلالتأكد من وجود إطار عام إلدارة المخاطر بفعالية  -
مثل مخاطر االئتمان ومخاطر السوق  البنك,المخاطر المختلفة التي قد يتعرض لها 

 والسيولة ومخاطر العمليات.

الرئيسة لدى البنك تغطي كافة المخاطر  إلدارة المخاطرالتأكد من وجود سياسات  -
 .بالعمل المصرفيالمرتبطة 

طر يمتلكون الخبرة االطلب من اإلدارة ضرورة التأكد من أن موظفي إدارة المخ -
 والكفاءة الالزمة إلداء مهام العمل.

التأكد من المحافظة على مستويات مخاطر االئتمان ومخاطر السوق ضمن سياسة البنك  -
 المتحفظة إلدارة المخاطر.

 
 .2015عام  فيين اجتمعت لجنة المخاطر اجتماع

 
 نظام الرقابة الداخلية

 
إن اإلدارة مسؤولة عن وضع وصيانة نظام الرقابة الداخلية وكفايته وفعاليته. ويتضمن  نظام 
الرقابة الداخلية السياسات واإلجراءات التي تم تصميمها تحت إشراف مجلس اإلدارة لتحقيق 

 األهداف االستراتيجية للبنك. 
 

اخلية بتقديم المراجعة المستقلة للجنة المراجعة التابعة لمجلس اإلدارة  تقوم إدارة المراجعة الد
وإلدارة البنك ورفع التقارير لهم بشأن فعالية الضوابط الداخلية وااللتزام بالمتطلبات النظامية 
وسياسات وإجراءات البنك المعتمدة. ويتم رفع التقارير التي تخص كافة المالحظات الجوهرية 

اخلية إلى لجنة المراجعة من خالل تقارير النشاط ربع السنوية. وتقوم لجنة للمراجعة الد
المراجعة بمراقبة كفاية وفعالية نظام الرقابة الداخلية للتأكد من معالجة المخاطر التي تم تحديدها 

 لحماية مصالح البنك ومساهميه.
 

قابية في البنك من خالل تقوم كافة وحدات العمل في البنك بتنسيق الجهود لتحسين البيئة الر
مراجعة وتسهيل اإلجراءات لمنع وتصحيح أوجه القصور الرقابية. وتوكل إلى كل وحدة من 
وحدات العمل, تحت إشراف اإلدارة التنفيذية العليا في البنك, مهمة مراقبة عمليات التصحيح 

 اخليين والخارجيين.التي تتم لمجاالت القصور الرقابية التي تم تحديدها من قبل المراجعين الد
 

وتقوم إدارة االلتزام, التي تخضع لمراجعة دورية مستقلة من قبل  إدارة المراجعة الداخلية, 
الذي يحدد خطط عملها مثل تطبيق ومراجعة  مبأداء مهامها ومسؤولياتها حسب برنامج االلتزا

الموظفين بشأن السياسات واإلجراءات المحددة وتقييم مخاطر واختبارات االلتزام وتنوير 
 موضوعات االلتزام. 
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تم تصميم نظام الرقابة الداخلية في البنك لتقديم قناعة معقولة لمجلس اإلدارة حول إدارة 
نظام الرقابة الداخلية, مهما كان تصميمه جيدا ,  المخاطر لتحقيق أهداف البنك االستراتيجية. إن

يحتوي على قيود ضمنية وقد ال يستطيع منع أو اكتشاف كافة أوجه القصور الرقابية. إضافة 
لذلك, فإن اعتماد تقييم فعالية النظام الحالية للفترات المستقبلية يخضع لبعض القيود مثل أن 

 ف أو مدى االلتزام بالسياسات واإلجراءات.تصبح الضوابط غير كافية بسبب تغُير الظرو
 

اتبعت اإلدارة اطار عمل متكامل للضوابط الداخلية حسب ما أوصت به مؤسسة النقد العربي 
 السعودي من خالل إرشاداتها الصادرة بهذا الشأن.

 
تتلقى لجنة المراجعة كل ربع سنة تقارير من إدارة المراجعة الداخلية حول فجوات الضوابط 

خلية , وهذه التقارير تؤكد أن المالحظات التي تم رفعها بهذا الخصوص قد تمت معالجتها الدا
 بشكل سليم من قبل اإلدارة.

 
بناء  على نتائج التقييم المستمر للضوابط الداخلية الذي تقوم به اإلدارة خالل السنة, ترى اإلدارة 

ل كافي ويعمل بفعالية وتتم مراقبته أن نظام الرقابة الداخلية الحالي في البنك تم تصميمه بشك
بشكل مستمر, كما تعمل اإلدارة وبشكل متواصل على تحسين وتقوية نظام الرقابة الداخلية في 

 البنك.
 

بناء  على ما ذكر أعاله, اعتمد مجلس اإلدارة التقييم المعد من قبل اإلدارة حول فعالية نظام 
 سة النقد.الرقابة الداخلية في البنك, حسب تعليمات مؤس

 

 نتائج مراجعة فعالية إجراءات الرقابة الداخلية

المجلس  تراجع لجنة المراجعة باستمرار فعالية نظام الرقابة الداخلية في البنك ويتم احاطة
بالخطوات المتبعة بهذا الشأن باإلضافة إلى رفع تقرير سنوي شامل إلى مجلس اإلدارة لمساعدة 

على تقارير إجراءات المجلس في تقييمه لفعالية نظام الرقابة الداخلية. وبعد اطالع اللجنة 
المخاطر الرقابة الداخلية في البنك واهمها تقارير التدقيق الداخلي وتقارير مجموعة إدارة 

في الدوائر المذكورة ومناقشتهم عن محتويات تلك التقارير الرقابية وأداء  بالمسؤولينواالجتماع 
قطاعاتهم, فقد أبدت لجنة المراجعة قناعتها بأن الدورة الرقابية الداخلية تعكس فعالية إجراءات 

مل المتزايدة واالستجابة الرقابة الداخلية لدى البنك. كما إنها في تطور مستمر بما يلبي حاجة الع
لكافة المستجدات. وترى اللجنة أنه ال يوجد أية ثغرات رقابية أو ضعف جوهري في أعمال 

 البنك يستوجب اإلفصاح عنه.
 

أما فيما يتعلق بالسياسات المحاسبية المطبقة في البنك, فإن اللجنة تقوم وبصفة مستمرة بمناقشة 
جعين الخارجيين وذلك بشكل دوري وكذلك مناقشة ما تلك السياسات مع مسؤولي البنك والمرا

يصدر من تعليمات عن مؤسسة النقد العربي السعودي والجهات الرقابية األخرى وما ُيستجد من 
تغيرات في السياسات والمعايير المحاسبية المحلية والدولية للتأكد من وضعها موضع التنفيذ 

 وفق ما يقضي به النظام.
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 المساهمينالتواصل مع 

 
يعطي البنك أهمية قصوى للتواصل مع المساهمين, حيث تقدم معلومات شاملة عن أنشطة البنك 
وأعماله ضمن التقرير السنوي والقوائم المالية المرحلية الموجزة ويتم نشر جميع هذه البيانات 
في عدد من الصحف كما تتم إتاحتها على موقع البنك في شبكة اإلنــــــترنت 

www.anb.com.sa  .يحرص والذي يحتوي أيضا على معلومات إضافية تهم المستثمرين
التي ترد  االستفسارات كافة , ويأخذ باالعتباراالعتباريينمع المستثمرين  البنك على التواصل

 .من األفراد المتعلقة بمساهماتهم وبأعمال البنك وأنشطته ويزودهم بالمعلومات في وقت مناسب
الجمعية العمومية السنوية  اجتماعات على مواعيد عقد المساهمين إطالعالبنك على  يحرصكما 

 مناقشة تقدم وتطور أعمال وأنشطة البنك.لحضورها و
 

 التصنيف االئتماني 
سابقا  من له من االحتفاظ بالتصنيفات االئتمانية القوية الممنوحة  2015 ك خالل العامتمكن البن

 هذه التصنيفات كالتالي: تقبل وكاالت تصنيف كبرى متخصصة في هذا المجال, وقد كان
 

   A ستاندرد آند بورز

 A1 موديز 

   A فيتش 

  

http://www.anb.com.sa/
http://www.anb.com.sa/
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 (ألقرب ألف)وأوالدهم وزوجاتهم  مصالح أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين 

   

 المساهمون الرئيسيون: (1

 
 وزوجاتهم  وأوالدهم :كبار التنفيذيين أعضاء مجلس اإلدارة و (2

 

 مالحظة: إن عدد األسهم يشمل الزوجات واألوالد.

 يمثل المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية وال يمتلك أسهم في البنك العربي الوطني, وإنما تقدم المؤسسة أسهم ضمان العضوية عنه.   *
أسهم  ش.م.ع.يقدم البنك العربي ألسهم في البنك العربي الوطني, وإنما  ش.م.ع.يمتلك األعضاء الممثلين للبنك العربي ال ** 

 ضمان العضوية عن كل عضو من األعضاء الذين يمثلونه في المجلس

 
 

 31/12/2015في نهاية العام    التغير خالل العام   1/1/2015في بداية العام  

 عدد األسهم االسم

 نسبة التملك

    %  

 عدد األسهم 

    
نسبة التغُير 

 عدد األسهم   %

 نسبة التملك

    % 

 40.00 400,000  - -  40.00 400,000 البنك العربي ش.م.ع

 12.06 120.566  0.069 7.753  11.28 112,813 المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 

 9.97 99,685  - -   9.97 99,685 شركة راشد عبد الرحمن الراشد وأوالده

 5.65 56,542  - -   5.65 56,542 شركة الجبر التجارية

 31/12/2015في نهاية العام    التغير خالل العام  1/1/2015في بداية العام  

  نسبة التملك % عدد األسهم  االسم

 عدد األسهم

 
نسبة التغُير 

 عدد األسهم   %
نسبة التملك 

% 

 0.7 7,093  1.77 7,089  0,00 4,0         صالح راشد الراشد

 1.18 12,262  0.043 507  1.18 11,755 السعد الراشد راشد

(24.9)  0.02 235.3 احمد عبد هللا العقيل   0.106  210,4 0.02 

 0.00 33,3  - -  0.00 33.3 خالد محمد البواردي 

 0.00 12.0  - -  0.00 12.0 هشام عبداللطيف الجبر

 - -  - -  - - نادر حسن العمري*

 - -  - -  - - **نعمه الياس صباغ

 - -  - -  - - **محمد عبد الفتاح حمد الغنمه 

 - -  - -  - - **روبيـــر عـــــيد

 - -  - -  - - **رياض برهان طاهر كمال

 0.00 28.5  - -  0.00 28.5 عبيد عبدهللا عبيد الرشيد

 0.00 70.2  - -  0.00 70.2 اقارب زهير سليمان الحربش 
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 التنازل عن المصالح من قبل أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين أو المساهمين

معلومات عن أي ترتيبات أو اتفاقيات قام بموجبها أي من أعضاء مجلس اإلدارة  ال يوجد لدى البنك
أو أي من كبار التنفيذيين أو أي من مساهمي البنك بالتنازل عن مصلحة أو حقوق في الحصول على 

 .أو التنازل عن أي راتب أو تعويض األرباح
 

 المدفوعات النظامية 

 ما يلي: 2015خالل العام بلغت المدفوعات النظامية  

 السعودية تماليين الرياال    

 296  على المساهمين السعوديين  المستحقة الزكاة الشرعية -

 246  على حصة المساهم غير السعودي  المستحقة ضريبة الدخل -

 25 ضريبة االستقطاع -

 59 رسوم التأمينات االجتماعية  -

 العقوبات والجزاءات والقيود النظامية

 ل تشغيلية وليس لها تأثير جوهري.أعماب مرتبطة 2015إن الغرامات التي فرضت على البنك خالل العام 
  وفيما يلي ملخص يبين هذه الغرامات:

 آالف الرياالت السعودية

 250 مؤسسة النقد العربي السعودي
 400 هيئة السوق المالية 

 3.201 أخرى
 

 البشرية  الموارد

 موظفا  في نهاية العام السابق. 4,554 عددمقارنة ب 2015نهاية عام  فيموظفا   4.846عدد العاملين  بلغ
 .2015% مع نهاية عام 89نسبة الموظفين السعوديين في البنك  بلغتو

  االجتماعيةوالمسؤولية  التبرعات

تمع الذي تجاه هذا المج مسؤوليته, يدرك البنك السعوديمع المجتمع  ومتفاعال   ا  ملتزم ا  عضوبصفته 
البنك مد يد العون  يواصلليته اإلجتماعية, ؤوالراسخ بمس إليمانهوتجسيدا   ,يتشرف باإلنتماء إليه

عام  خاللوالمؤسسات التعليمية وغيرها من الحاالت الجديرة بالدعم, حيث خصص  الخيريةللجمعيات 
 مليون لاير سعودي لهذه األغراض. (8)مبلغا  قدره  2015
 

  تضارب المصالح

 2015لعام  الموحدة نبين فيما يلي المعامالت مع األطراف ذات العالقة التي تظهر في القوائم المالية
ألي من أعضاء مجلس اإلدارة أو ألي  هامةأية عقود توجد أو كانت توجد فيها مصلحة  والتي تتضمن

ض أعضاء مجلس قيمة التسهيالت االئتمانية الممنوحة لبعباإلضافة إلى شخص ذي عالقة بأي منهم 
اإلدارة, وتخضع هذه التسهيالت لتعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي والتي تنص على أن تكون جميع 

 التسهيالت االئتمانية الممنوحة ألطراف غير بنكية ذات عالقة مضمونة بالكامل.

لعضو المنتدب أو ل هامةالبنك لم يبرم أية عقود توجد أو كانت توجد فيها مصلحة وتجدر اإلشارة إلى أن 
 .المدير المالي
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 المعامالت مع األطراف ذات العالقة

  :2015ديسمبر  31في للسنة المنتهية المدرجة في القوائم المالية الموحدة األرصدة  ( أ
 

 آالف الرياالت السعودية 

  الشريك الرئيس غير السعودي 

 220,977 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى 

 364,500 للبنوك والمؤسسات المالية األخرى  أرصدة

 3,180,000 األخرىمحتملة ال وااللتزاماتتعهدات ال

 موظفي اإلدارة وكبار المساهمين اآلخرين والشركات المنتسبة لهم: أعضاء مجلس اإلدارة وكبار 

 
 5,913,726 قروض وسلف 

 12,183,229 ودائع العمالء

 1,744,463 وأخرىمحتملة ال وااللتزاماتتعهدات ال

 689 شراء معدات

  صناديق البنك االستثمارية 

 296,721   استثمارات

 34,661 قروض وسلف

 474,581 ودائع العمالء 

  شركات زميلة

 2,383,867 قروض وسلف

 49,770 ودائع العمالء 

 47,032 التزامات وتعهدات

 10,000 استثمار في صكوك مصدرة 
  

% من 5بكبار المساهمين اآلخرين )بإستثناء المساهم غير السعودي( أولئك الذين يمتلكون أكثر من نسبة يقصد 
 رأس المال المصدر للبنك.

 

والمدرجة في  فيما يلي تحليالا باإليرادات والمصاريف المتعلقة بالمعامالت مع األطراف ذات العالقة ( ب
 : 2015ديسمبر  31للسنة المنتهية في  الموحدة القوائم المالية

 السعودية تالرياال أالف    

 190,229 دخل عموالت خاصة 

 (102,559) مصاريف عموالت خاصة 

 87,332 دخل أتعاب وعموالت

 10,120 دخل ايجار معدات

 (4,949) مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 

 (56,524) التأمين عقود

 (9,866) مصاريف متفرقة
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 31السنة المنتهية في يلي تحليال بإجمالي مبالغ التعويضات المدفوعة لكبار موظفي اإلدارة خالل  فيماج( 
 :2015ديسمبر 

 السعودية تالرياال أالف    

 57,052 مزايا قصيرة األجل )رواتب وبدالت(

 مزايا ما بعد التعيين )تعويضات نهاية الخدمة والتأمينات اإلجتماعية(
 االجتماعية( والتأمينات 

6,713 
   

يقصد بكبار موظفي اإلدارة أولئك األشخاص, بما فيهم عضو مجلس اإلدارة التنفيذي, الذين لديهم السلطة 
 والمسؤولية للتخطيط والتوجيه واإلشراف على أنشطة البنك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

 سلوكيات العمل األخالقية لدى البنك

يلتزم البنك بالقيام بعمله وفقا  ألعلى المعايير األخالقية واللوائح واألنظمة ذات الصلة, كما يحرص 
 ية بهذا الخصوص.فالبنك على االلتزام التام بالتعاون مع الجهات الرقابية واإلشرا

المجلس بوضع منهجية معتمدة للممارسات المهنية ويحث بشكل دائم اإلدارة والموظفين على العمل  قام
 حوفقا  ألفضل المعايير المتوافقة مع أفضل الممارسات المهنية بما يحقق تطبيق التعليمات واللوائ

 واألنظمة ذات العالقة وسياسات البنك.

ع وتطبيق القيم والمعايير المهنية المطلوبة من خالل يؤكد المجلس من خالل اإلدارة العليا على وض
 برامج التوعية الفعالة.

قام البنك بوضع معايير السلوك المهني بحيث يحكم ويحدد القيم التي توضح كيفية التصرف وأداء 
 األعمال على اختالف مستويات الموظفين في كافة إدارات البنك.

 المحاسبية المعايير

البنك المعايير المحاسبية للمؤسسات المالية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي وكذلك  يتبع
. كما يقوم البنك الخاصة بالتقارير المالية الصادرة عن مجلس المعايير المحاسبية الدولية المعايير الدولية

ئح نظام الشركات في المملكة بإعداد القوائم المالية الموحدة بما يتوافق مع نظام مراقبة البنوك ولوا
اختالفات جوهرية عن معايير المحاسبة الصادرة عن  أي وال توجد ,ولوائح البنك العربية السعودية

 الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

ربيع  3بتاريخ  1/383/16التعميم رقم ص/ أصدرتهيئة السوق المالية قد  أنوتجدر اإلشارة إلى 
على مجلس إدارة الشركة ضرورة  ةكد بموجبه الهيئؤت م(2016يناير  13لموافق هـ )ا1437الثاني 
م تفاصيل خطة تطبيق معايير المحاسبة 2016م و 2015ن تقرير مجلس اإلدارة للعامين الماليين يتضم

لية على القوائم المالهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ا الدولية دفعة واحدة بعد استكمال اعتمادها من 
م أو بعده, باإلضافة إلى مراحل تطبيق الخطة ومدى 2017يناير  1المعدة عن فترات مالية تبدأ في 

 م,2017يناير  1لتطبيق معايير المحاسبة الدولية في  الشركةاستعداد 

أية  ديهلليس , فالموحدة بالفعل معايير المحاسبة الدولية عند إعداد قوائمه المالية يتبعالبنك  وبما أن
 . بالتعميم المذكور أعاله ما وردب ط فيما يتعلقخط

 الحسابات يمراجع

 2015مارس  16المنعــقد فـي  اجتماعهاالبـنك خالل  لمساهميعية العامة العادية ــــــالجم قامت
كمراجعي حسابات خارجيين  كي بي إم جي الفوزان والسدحان/ والسادةالسادة/ إرنست ويونغ  بتعيين

 .2015للبنك لعام 
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 الموحدة مسؤوليات أعضاء مجلس اإلدارة المتعلقة بالقوائم المالية
 

 يقر مجلس اإلدارة وحسب معرفته التامة بما يلي:

 نه تم إعداد سجالت الحسابات بالشكل الصحيح.أ -

 ن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفعالية.أ -

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

كانت توجد فيه مصلحة جوهرية ألي  أوال يوجد أي عقد كان البنك طرفا فيه وتوجد  -

للمدير المالي أو ألي أو للرئيس التنفيذي أو  البنك إدارةمجلس  وأعضاءمن رئيس 

 اإليضاحضمن هذا التقرير وفي شخص ذي عالقة مباشرة بأي منهم عدا ما ورد 

 ذات العالقة. األطرافالخاص بالمعامالت مع  الموحدة المالية( في القوائم 37رقم )

 
 

 ,,,وهللا ولي التوفيق
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