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01 البنك العربي الوطني 
التقرير السنوي 2009

خادم الحرمين الشريفين
الملك عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود

صاحب السمو الملكي األمير سلطان بن عبدالعزيز ال سعود
ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران 

والمفتش العام
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

البنك العربي الوطني 02
التقرير السنوي 2009

السادة/مساهمو البنك العربي الوطني
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

يطي��ب ل��ي نياب��ة ع��ن أعض��اء مجل��س إدارة البن��ك العرب��ي الوطني أن أض��ع بين 
أيديكم التقرير الس��نوي للبنك وحس��اباته الختامية للس��نة المالي��ة المنتهية في 

2009/12/31م.

لقد نوهت في كلمتي إليكم العام الماضي إلى أن عام 2009 سيكون عاماً مصحوباً 
بالتحدي��ات، وجاء واقع الحال موافقاً لتل��ك التوقعات. وعلى الرغم من الوضع الدقيق 
الذي ساد األسواق العالمية واإلقليمية، استطاع البنك تحقيق أداء طيب خالل العام 
لتبل��غ األرباح الصافية 2.370 مليون ريال )632 مليون دوالر أميركي( بينما بلغ إجمالي 

االصول 110.3 مليار ريال )29.4 مليار دوالر أميركي( في نهاية العام. 

واص��ل البنك خالل العام التركيز على تلبي��ة متطلبات عمالئه الكرام من خالل توفير 
مستوى أرقى واوسع من الخدمات المصرفية. ومن ضمن ذلك، توسيع شبكة الفروع 
بإضاف��ة ثمانية ف��روع جديدة، وتعزي��ز قدرة البنك عل��ى توفير المنتج��ات والخدمات 
المتوافق��ة مع األحكام الش��رعية، وتطبيق النظام البنكي الجدي��د. إلى جانب ذلك 
سيواصل البنك التزامه باالستثمار في ترقية البنية التحتية وقنوات الخدمة البديلة 

خالل العام 2010.

وكم��ا ذك��رت آنفاً فق��د توقعنا مواجهة بيئ��ة عمل صعبة خالل ع��ام 2009، واتخذنا 
االستعدادات الالزمة للتعامل معها، حيث التزمنا بنهجنا المحافظ خالل العام فيما 
يخص اس��تقطاب األعمال الجديدة، وقمنا بحش��د الموارد لمواجهة تداعيات األزمة 
العالمية. وعلى الرغم من اس��تعادة األسواق لبعض مؤشرات التعافي خالل النصف 
األخي��ر من عام 2009، إال أننا ال نس��تبعد احتمال مواجهة المزيد من التحديات خالل 
ع��ام 2010، ولكنن��ا واثقون من متان��ة اقتصاد المملكة وقدرته عل��ى التعامل مع أي 

تحديات مستقبلية. 

لقد كانت ميزانية الدولة لعام 2009 عامالً رئيساً في المحافظة على زخم االقتصاد 
وقوته الدافعة، ويس��رنا أن نرى اس��تمرار تبني حكومتنا الرش��يدة لسياس��ات مالية 
داعم��ة لالقتصاد، كما تؤكده الميزاني��ة العامة للدولة لعام 2010. ونحن على قناعة 
بقدرتن��ا عل��ى مواجهة ع��ام 2010 بثقة واقتدار بفضل صالبة قاعدة رأس��مال البنك 
وإس��تراتيجيتنا المحافظة تجاه إدارة المخاطر، والدعم المس��تمر من قاعدة عمالئنا 

األوفياء. 

ختاما يس��رني أن أتقدم باألصالة عن نفس��ي ونيابة عن مجلس إدارة البنك بالش��كر 
والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده األمين والنائب الثاني حفظهم 
اهلل ورعاهم ومعالي وزير المالية ومعالي محافظ مؤسس��ة النقد العربي السعودي، 
على توجيهاتهم ودعمهم المتواصل، والش��كر موصول لمساهمينا وعمالئنا الكرام 
على ثقتهم المس��تمرة بنا، كما أش��كر إدارة البنك وكاف��ة موظفيه على إخالصهم 

وتفانيهم.

عبد اللطيف بن حمد الجبر
رئيس مجلس اإلدارة

عبد اللطيف بن حمد الجبر
رئيس مجلس اإلدارة
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03 البنك العربي الوطني 
التقرير السنوي 2009

بماليين الرياالت السعودية

2005  2006  2007  2008  2009   
2٬189  2٬525  2٬904  3٬354  3٬456 صافي دخل العموالت   
2٬076  2٬588  2٬528  2٬546  2٬897 صافي الدخل قبل المخصصات   
1٬828  2٬505  2٬461  2٬486  2٬370 صافي الدخل   
%34  %34  %36  %35  %36 نسبة المصاريف إلى اإليرادات   
%2.8  %3.4  %2.9  %2.3  %2.0 العائد على الموجودات   
%32.3  %35.0  %26.6  %21.4  %17.5 العائد على حقوق المساهمين  
20٬423  18٬292  21٬025  28٬228  23٬261 اإلستثمارات   
38٬779  49٬747  61٬122  74٬662  66٬811 القروض والُسلف، صافي   
67٬492  78٬035  94٬468  121٬307  110٬297 إجمالي الموجودات   
48٬832  61٬773  73٬692  92٬743  82٬680 ودائع العمالء   
6٬337  7٬980  10٬525  12٬671  14٬369 إجمالي حقوق المساهمين   

%9-%10.5−%10.9-

إجمالي الموجودات
بمليارات الرياالت السعودية

09   08  07

94.5

121.3
110.3

حقوق المساهمين
بمليارات الرياالت السعودية

09   08  07

10.5

12.7

14.4

القروض والُسلف، صافي
بمليارات الرياالت السعودية

09   08  07

61.1

74.7
66.8

ودائع العمالء
بمليارات الرياالت السعودية

09   08  07

73.7

92.7

82.7

أبرز المؤشرات المالية

%13.4+

A+ AA1A
Standard & PoorsMoody’sFitch RatingsCapital Intelligence
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أعضاء مجلس اإلدارة

البنك العربي الوطني 04
التقرير السنوي 2009

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 النويجري

عبد اللطيف بن حمد الجبر
رئيس مجلس اإلدارة

د. روبير عيد
عضو مجلس اإلدارة المنتدب

أحمد عبداهلل العقيلعبداهلل إبراهيم سلسلةصالح راشد الراشدراشد سعد الراشد

غسان حنا ترزيمحمد عبدالفتاح الغنمهعبدالحميد عبدالمجيد شومانخالد محمد سعيد البواردي
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05 البنك العربي الوطني 
التقرير السنوي 2009

مقدمة
تأس��س البنك العربي الوطني كشركة مساهمة سعودية بموجب المرسوم الملكي رقم م/38 وتاريخ 
18 رجب 1399 ه� الموافق 13 يونيو 1979 م. يقع المركز الرئيس��ي للبنك في مدينة الرياض ولديه 139 
فرع��اً في المملكة العربية الس��عودية إضافًة لف��رع واحد في المملكة المت��حدة. ويتمثل النش��اط 

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

النتائج المالية
حق��ق البن��ك أرباحاً صافية لعام 2009 بلغ��ت 2٬370 مليون ريال مقارنة بمبل��غ 2٬486 مليون ريال لعام 
2008، أي بانخفاض بل��غ 4.7%. وتعتبر هذه النتائج إيجابية في ظل األوضاع المالية الدولية واإلقليمية 

الصعبة.

بينم��ا زاد دخ��ل العموالت الخاصة بنس��بة 3% إنخفضت أتع��اب الخدمات البنكية بنس��بة 33% كما 
انخفضت أرباح تحويل العمالت األجنبية بنسبة %2.3.

انخفضت محفظة القروض والس��لف بنس��بة 10.5% لتصل إلى 66٬811 ملي��ون ريال، كما انخفضت 
محفظة االس��تثمارات بنس��بة 17.6% لتصل إلى 23٬261 مليون ريال. كذل��ك انخفضت ودائع العمالء 
بنس��بة 10.9% لتبلغ 82٬680 مليون ريال مقارنة بمبل��غ 92٬743 مليون ريال في العام 2008، وانخفضت 

موجودات البنك بنسبة 9% لتصل إلى 110٬297 مليون ريال بنهاية 2009. 

ارتفع إجمالي حقوق الملكية بنسبة 13.4% ليصل إلى 14٬369 مليون ريال مقارنة بمبلغ 12٬671 مليون 
ريال في عام 2008، فيما بلغ عدد األسهم المصدرة 650 مليون سهم مع نهاية العام. 

واصل البنك خالل عام 2009 تطبيق مش��روع تطوير وتوسعة شبكة الفروع كما استمر بتحديث بنية 
األنظم��ة المعلوماتية، مم��ا كان له األثر في زيادة المصروفات التش��غيلية )باس��تثناء المخصصات( 
بنس��بة 1.2% فقط مقارنة بع��ام 2008، األمر الذي يعكس الرقابة الصارم��ة على المصاريف. وقد كان 
لمبادرات البنك الرامية الى تطوير وتوس��عة شبكة الفروع والجهود المتواصلة لتحديث بنية األنظمة 
المعلوماتي��ة أث��راً واضحاً ف��ي اس��تقطاب المزيد من العم��الء والرقي بج��ودة الخدمات إل��ى معايير 
متقدمة. إضافة لذلك، فقد س��اعدت سياس��ات وثقافة البنك المحافظة ف��ي التغلب على تداعيات 

األزمة المالية العالمية.

أبرز المؤشرات المالية 
ماليين الرياالت السعودية    

2005  2006  2007  2008  2009    

38٬779  49٬747  61٬122  74٬662  66٬811 قروض وسلف، صافي 

20٬423  18٬292  21٬025  28٬228  23٬261 إستثمارات، صافي 

48٬832  61٬773  73٬692  92٬743  82٬680 ودائع العمالء 

6٬337  7٬980  10٬525  12٬671  14٬369 حقوق المساهمين 

67٬492  78٬035  94٬468  121٬307  110٬297 إجمالي الموجودات 

3٬142  3٬855  3٬956  4٬135  4٬493 إجمالي دخل العمليات 

1٬314  1٬351  1٬495  1٬642  2٬128 إجمالي مصاريف العمليات 

1٬828  2٬505  2٬461  2٬486  2٬370 صافي الدخل 

التحليل الجغرافي لإليرادات
تحقق معظم إيرادات البنك بشكل أساسي من نشاطاته في المملكة العربية السعودية.

تقرير مجلس اإلدارة

 السادة/ مساهمو 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 2009

تقرير مجلس اإلدارة
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البنك العربي الوطني 06
التقرير السنوي 2009

سياسة توزيع األرباح 
يوزع البنك أرباحه السنوية وفقاً لما يلي:

يقتط��ع البنك نس��بة 25% من األرباح الصافي��ة لتدعيم االحتياطي النظامي حس��ب متطلبات   -1
مؤسس��ة النقد العربي السعودي، ويجوز وقف هذا االقتطاع متى ما بلغ مجموع اإلحتياطي النظامي 

قيمة رأس المال المدفوع.

يقوم مجلس اإلدارة بتحليل المركز المالي للبنك وكفاءة رأس��ماله والنمو المستقبلي المتوقع،   -2
وف��ي ضوء ذلك يقترح إذا ما كان س��وف ي��وزع أرباحاً أم ال، ويت��م عرض االقتراح عل��ى الجمعية العامة 

العادية للموافقة. 

إذا قرر البنك توزيع أرباح فإن هذه األرباح توزع بالتس��اوي على المس��اهمين كِل على قدر أس��همه   -3
ويتم إعالن تاريخ إستحقاق هذه التوزيعات.

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

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

هذا وقد أوصى مجلس اإلدارة بتوزيع األرباح على النحو التالي:

بآالف الرياالت السعودية    

2٬370٬012 صافي دخل عام 2009  
1٬217٬080 األرباح المستبقاة من األعوام السابقة  

3٬587٬092 المجموع   
 

توزع كما يلي: 
)610٬000( المحول إلى االحتياطي النظامي  

)61٬454( الزكاة الشرعية 
)650٬000( توزيعات أرباح )1 ريال صافي للسهم( 

2٬265٬638 األرباح المستبقاة لعام 2009  

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

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

يج��در ذكره ب��أن البنك قد قام بتأس��يس ش��ركة لتأجير المعدات الثقيلة، وقد باش��رت هذه الش��ركة 
أعمالها خالل عام 2009.

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

األنشطة الرئيسية
ألغراض إدارية، يتكون البنك من قطاعات األعمال الرئيسية التالية:

قطاع التجزئة 
ودائع، وتسهيالت ائتمانية ومنتجات استثمارية لألفراد. 

قطاع الشركات 
ق��روض وودائع ومنتج��ات ائتمانية أخرى للش��ركات الكبرى والعم��الء االعتباريين والمنش��آت التجارية 

الصغيرة والمتوسطة الحجم، إضافة إلى فرع البنك في لندن.

قطاع الخزينة 
يدير المحفظة التجارية واالستثمارية، التمويل والسيولة، ومخاطر أسعار العمالت والعموالت للبنك.

قطاع خدمات االستثمار والوساطة
إدارة الخدمات االس��تثمارية وأنش��طة إدارة األصول والتي تش��مل التعامل واإلدارة والترتيب والمشورة 

وحفظ األوراق المالية.

أخرى
تش��مل الدخل عل��ى رأس المال والتكالي��ف والموجودات والمطلوب��ات الغير موزع��ة والخاصة باإلدارة 

العامة واألقسام المساندة األخرى.

تقي��د المعام��الت بين القطاع��ات وفقا لنظ��ام التحوي��ل المتبع من قب��ل البنك. تمث��ل الموجودات 
والمطلوب��ات للقطاع��ات المختلف��ة الموج��ودات والمطلوبات التش��غيلية وهي أيض��اً تمثل غالبية 

الرصيد.

يمارس البنك نش��اطه بشكل رئيس��ي في المملكة العربية الس��عودية، وله فرع دولي واحد في لندن 
بالمملك��ة المتحدة. إن إجمال��ي الموجودات والمطلوب��ات والتعهدات وااللتزام��ات المحتملة ونتائج 

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

تقرير مجلس اإلدارة
)تتمة(
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07 البنك العربي الوطني 
التقرير السنوي 2009

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

القروض وسندات الدين المصدرة
خالل العام 2006، اصدر البنك سندات مساندة لرأس المال بعمولة عائمة مدتها عشر سنوات بقيمة 
500 مليون دوالر أمريكي بموجب برنامج السندات األوروبية المتوسطة األجل البالغة 850 مليون دوالر 
أمريكي. تحمل هذه السندات أسع������ار عموالت خاصة حسب أسعار العموالت السائدة بين البنوك 
في لندن زائداً 83 نقطة. هذه الس��ندات غير قابلة للتحويل وغير مضمونة ومس��جلة في س��وق لندن 

لألوراق المالية. يحتفظ البنك بحق السداد المبكر لهذه السندات بعد 5 سنوات من إصدارها.

ت��م خالل الس��نة المنتهية في 31 ديس��مبر 2009 اس��ترداد ما قيمت��ه 50 مليون دوالر من الس��ندات 
المصدرة. 

مجلس اإلدارة 
تعم��ل إدارة البن��ك ممثل��ة برئيس وأعض��اء المجلس عل��ى تحقيق أفض��ل قيمة مس��تدامة لحقوق 
المساهمين، وتقع مسؤولية تطبيق إستراتيجية 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 الموضوع��ات المدرجة في جدول أعمال موثق ومحدد وفقاً لصالحياته، 
وتش��مل هذه الموضوع��ات الموافقة عل��ى إس��تراتيجية البنك والميزاني��ات التقديري��ة والمصاريف 
الرأس��مالية الجوهرية والسياس��ات التي تحكم عمليات الخزينة واإلئتمان والخطة السنوية للتدقيق 
الداخلي وصالحيات الصرف. ويس��تطيع كافة األعضاء الحصول على المعلومات ذات الصلة المتوفرة 
ل��دى أمين س��ر المجل��س، و بإمكانهم أيض��اً الحصول على المش��ورة م��ن جهات مهنية مس��تقلة 

متخصصة في إطار واجباتهم كأعضاء في المجلس وعلى حساب البنك.

تش��مل إختصاصات المجلس التأك��د من وجود هيكل تنظيمي واضح في البنك يس��تطيع من خالله 
إدارة أعمال البنك، وتفويض الصالحيات بالش��كل المالئم والمس��ؤوليات بحدود مس��تويات المخاطر 
المقبول��ة للبنك والتي يتم توثيقها ضمن اإلطار العام للضوابط الرقابية التي تتم مراجعتها س��نويا 

من قبل المجلس.

تض��م الئحة أعضاء مجلس اإلدارة المعينين من قبل البنك العربي ش.م.ع. في 31 ديس��مبر 2009 كل 
من عبد الحميد عبد المجيد ش��ومان، محمد عبد الفتاح الغنمه، غس��ان حنا ت��رزي، و الدكتور روب��ير 

ع��يد )عضو مجلس اإلدارة المنتدب(.

يتكون مجلس اإلدارة كما في 31 ديسمبر 2009 من السادة األعضاء التالية أسماؤهم:

الصفة  االسم   م 

رئيس مجلس اإلدارة )مستقل( عبد اللطيف بن حمد الجبر    -1
عضو مجلس اإلدارة )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 مستقل( عبد الحميد عبد المجيد شومان    -8
عضو مجلس اإلدارة )غير مستقل( محمد عبد الفتاح حمد الغنمه    -9
عضو مجلس اإلدارة )غير مستقل( غسان حنا سليمان ترزي    -10

عقد مجلس اإلدارة اربعة إجتماعات دورية خالل عام 2009، وفيما يلي سجل حضور هذه اإلجتماعات:

سجل الحضور التاريخ  

2009/03/22
   عبد اللطيف بن حمد الجبر، روبير عيد، راش��د س��عد الراش��د، صالح راش��د الراش��د، أحمد 
عبد اهلل العقيل، عبد اهلل إبراهيم سلس��لة، خالد محم��د البواردي، محمد عبد الفتاح حمد 

الغنمه وغسان ترزي.

2009/05/19
   عبد اللطيف بن حمد الجبر، روبير عيد، راش��د س��عد الراشد، صالح راشد الراشد، أحمد عبد 
اهلل العقي��ل، عبد اهلل إبراهيم سلس��لة، خالد محم��د البواردي، عبد الحمي��د عبد المجيد 

شومان، محمد عبد الفتاح حمد الغنمه وغسان ترزي.

2009/09/29
   عبد اللطيف بن حمد الجبر، روبير عيد، راشد سعد الراشد، صالح راشد الراشد، خالد محمد 

البواردي، محمد عبد الفتاح حمد الغنمه وغسان ترزي.

2009/12/20
   عبد اللطيف بن حمد الجبر، روبير عيد، راش��د س��عد الراش��د، صالح راش��د الراش�د، أحمد 
عبد اهلل العقيل، عبد اهلل إبراهيم سلس��لة، خالد محم��د البواردي، محمد عبد الفتاح حمد 

الغنمه، وغسان ترزي.

فيما يلي تحليالً بإجمالي موجودات ومطلوبات البنك كما في 31 ديسمبر 2009، 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  والوساطة  الخزينة  الشركات  التجزئة    2009

110٬297٬320  2٬285٬026  42٬580  37٬530٬285  45٬724٬514  24٬714٬915 إجمالي الموجودات 
95٬819٬053  817٬528  22٬836  10٬819٬549  42٬868٬253  41٬290٬887 إجمالي المطلوبات 

4٬493٬459  408٬334  122٬552  606٬475  1٬235٬271  2٬120٬827 إجمالي دخل العمليات 
2٬128٬048  9٬033  88٬128  75٬534  766٬334  1٬189٬019 إجمالي مصاريف العمليات 

1٬601  1٬601  -  -  -  - الحصة من الربح في شركة زميلة 
3٬000  3٬000  -  -  -  - الخسارة العائدة لحقوق األقلية 

2٬370٬012  403٬902  34٬424  530٬941  468٬937  931٬808 صافي دخل السنة 
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البنك العربي الوطني 08
التقرير السنوي 2009

تقرير مجلس اإلدارة
)تتمة(

أعضاء المجلس المشاركون في عضوية مجالس إدارات شركات مساهمة مدرجة 
أخرى

فيم��ا يلي أس��ماء أعض��اء مجل��س إدارة البنك الذين يش��اركون في عضوي��ة مجالس إدارات ش��ركات 
مساهمة مدرجة أخرى: 

إسم الشركة المساهمة  إسم العضو  

شركة الرياض للتعمير   - صالح راشد الراشد 
شركة أسمنت المنطقة الجنوبية  - أحمد عبد اهلل العقيل 

شركة سند للتأمين التعاوني  -    
الدريس للخدمات البترولية والنقليات  -    

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

)بي سي آي(

لجان المجلس الرئيسة
قام مجلس اإلدارة بتكوين عدد من اللجان في البنك، و لكل من هذه اللجان مرجعيتها المحددة وتضم 
ف��ي عضويتها بعض أعضاء المجلس وكبار الم��دراء التنفيذيين في البنك، وفيم��ا يلي موجز عن أهم 

هذه اللجان:

اللجنة التنفيذية
تتكون اللجنة التنفيذية من عضو مجل��س اإلدارة المنتدب وأربعة أعضاء آخرين يتم إختيارهم من بين 
أعضاء المجلس. يرأس العضو المنتدب اللجنة التنفيذية التي تعقد اجتماعاتها مرتين كل ش��هر في 
المتوس��ط إلدارة أعمال البنك وفق��اً للصالحيات المفوضة لها من قبل المجل��س. وقد قامت اللجنة 
بعقد 21 إجتماعاً خالل العام 2009. وتش��مل مسؤوليات هذه اللجنة تطبيق سياسات البنك ومراقبة 
األداء وإدارة المخاط��ر والتأك��د من فعالي��ة الضوابط الرقابي��ة الداخلية والموافقة عل��ى المصاريف 
الجوهري��ة، كما يق��ع على عاتق اللجن��ة التنفيذية مس��ؤولية التأكد من فاعلية وكف��اءة إدارة أعمال 

البنك. كما تقوم اللجنة بمهام لجنة الترشيحات والمكافآت حسب تفويض مجلس اإلدارة.

خ��الل عام 2009 تكونت اللجنة التنفيذية من الدكتور روبير عيد )رئيس اللجنة(، صالح راش��د الراش��د، 
أحمد عبد اهلل العقيل، خالد محمد البواردي ومحمد عبد الفتاح الغنمه.

بل��غ مجموع المكاف��آت والتعويضات الس��نوية ألعضاء مجل��س اإلدارة غير التنفيذيي��ن مبلغاً وقدره 
2٬280٬000 ري��ال ولألعض��اء التنفيذيي��ن 240٬000 ري��ال. وبلغت الب��دالت ألعضاء مجل��س اإلدارة غير 
التنفيذيي��ن 324٬000 ري��ال ولألعض��اء التنفيذيي��ن 75٬000 ري��ال. وبلغ��ت تعويضات أعض��اء مجلس 
اإلدارة غير التنفيذيين التي تش��مل تذاكر الس��فر واإلقامة بالفنادق 549٬000 ري��ال. وبلغت رواتب كبار 
التنفيذيين بمن فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي 16٬036٬320 ريال وبلغت البدالت والتعويضات 
3٬731٬519 ريال والمكافآت السنوية 15٬266٬289 ريال. بلغت مكافآت أعضاء لجنة المراجعة 270٬000 

ريال وبدل حضور جلسات اللجنة 51٬000 ريال.

لجنة المراجعة
تس��اعد لجن��ة المراجعة مجل��س اإلدارة بمراجع��ة منظومة الرقاب��ة الداخلية والتحقق من س��المة 
وصح��ة القوائم المالية والحس��ابات الختامية للبنك وإلتزام البنك بالمتطلب��ات النظامية والمعايير 
المحاس��بية. كما تبحث اللجنة خطط إدارة التدقيق الداخلي وتقيّم نتائج أعمالها والتحقق من وجود 

األجهزة الرقابية التي تضمن سالمة اإلجراءات التي تتخذها إدارة البنك.

تمثل لجنة المراجعة حلقة إتصال مباش��ر بين المراجعين الخارجيي��ن ومجلس اإلدارة، وتعمل اللجنة 
على التأكد من أن أعمال المراجعة الخارجية تتم بش��كل فع��ال ودقيق والتعامل مع تقاريرها بالجدية 
والمهنية الالزم��ة، كما تقوم اللجنة أيض��ا بالتوصية بإختيار المراجعي��ن الخارجيين ومراجعة خطط 
ونتائج أعمالهم، ويلتزم البنك بما ورد في قواعد تنظيم لجان المراجعة في البنوك الس��عودية والدليل 
اإلسترش��ادي لتنظي��م لج��ان المراجعة في البنوك الس��عودية الص��ادرة عن مؤسس��ة النقد العربي 

السعودي.

تتكون لجنة المراجعة من ثالثة أعضاء منهم عضوين مستقلين من غير أعضاء المجلس، وقد عقدت 
اللجنة ستة إجتماعات خالل الس��نة. تجتمع اللجنة مع كل من عضو مجلس اإلدارة المنتدب والمدير 
المالي للبنك ورئيس التدقيق الداخلي إضافة إلى من تش��اء من أعضاء الفريق اإلداري في البنك، وذلك 

عندما تراه مناسبا للتباحث والمناقشة. 

تألفت لجنة المراجعة خالل عام 2009 من الس��يد/ غسان حنا ترزي )رئيسا( وعضوية كل من السيد/ 
راشد صالح البكر والسيد/ عثمان محمد التويجري. 

منظومة الرقابة الداخلية
إن مجلس اإلدارة مسؤول بشكل تام عن الرقابة الداخلية في البنك ومراجعة فعاليتها. وقد تم تصميم 
نظ��م وإجراءات الرقاب��ة الداخلية لتنفيذ العمليات بش��كل فع��ال لحماية األصول من أي إس��تخدام 
أو تص��رف غير مش��روع أو غير مص��رح به، وللمحافظة على س��المة وصحة الس��جالت المحاس��بية 
والمعلوم��ات المالية المس��تخدمة في عمل البنك أو تل��ك التي يتم أعدادها بغرض النش��ر واإللتزام 
باألنظمة والقوانين ذات الصلة وكذلك لمراقبة السياس��ات الداخلية فيم��ا يتعلق بأداء األعمال. وقد 
وضعت ه��ذه األنظمة إلدارة مخاطر ع��دم تحقيق أهداف األعمال وليس إلزالة ه��ذه المخاطر، كما أن 
ه��ذه النظم يمكن أن توفر قدراً معقوالً من الحماية وليس��ت ضماناً مطلق��اً ضد األخطاء الجوهرية 

والخسائر وعمليات التزوير. 

خ��الل دورة أعماله العادية، يتعرض البنك لمخاطر االئتمان ومخاطر الس��وق ومخاطر العمليات. وتوجد 
لدى البن��ك العديد من اللج��ان ومنظومة من اإلج��راءات الالزمة لحصر وقياس ورقاب��ة هذه المخاطر 

والتخفيف منها. 

وض��ع البنك إجراءات عمل مس��تديمة لحصر وتقيي��م وإدارة المخاطر الجوهرية الت��ي قد يتعرض لها 
البنك وللتأكد من وجود الضوابط المالئمة إلدارة هذه المخاطر. 

وتشمل إجراءات الرقابة الداخلية الرئيسية في البنك ما يلي:
•  تفويض صالحية إدارة أعمال البنك من قبل مجلس اإلدارة إلى عضو مجلس اإلدارة المنتدب ضمن 
حدود معينة يضعها المجلس، ويحتفظ البنك بأدلة شاملة لسياسات وإجراءات العمل تتضمن 
الرقابة المالية وإجراءات العمليات وأمن المعلومات وسياسات اإلئتمان والمراقبة النظامية التي 
تشمل المتطلبات التش��ريعية والنظامية في المملكة. إضافة لذلك، فإن الصالحيات المحددة 
تس��ري على كافة العمليات ومراكز المخاطر للتأكد من ضبط ورقابة مستوى المخاطر التي قد 
يتعرض لها البنك، وقد تم تحديد مس��ؤوليات المدراء الرئيس��يين بما يؤم��ن اإللتزام التام بمبدأ 

فصل الواجبات.

•  وجود إجراءات مراجعة مس��تقلة منتظمة في قطاعات العمل الرئيس��ية في البنك لمراقبة أداء 
العمل وجودة خدمة العمالء للتأكد من تطبيق اإلجراءات الرقابية الموضوعة.

•  وج��ود أنظمة وإجراءات لحص��ر ومراقبة أي مخاطر جوهرية ورفع التقارير بش��أنها، والتي تش��مل 
اإلئتم��ان وتغييرات أس��عار الس��وق لألدوات المالي��ة والس��يولة واألخطاء التش��غيلية وعمليات 
التزوير. تتم مراقبة هذه المخاطر من قبل كل من لجنة إدارة مخاطر العمليات ولجنة الموجودات 

والمطلوبات ولجنة اإلئتمان العليا، كما تتم مراقبتها أيضا من قبل اللجنة التنفيذية.

•  يتم تقييم المخاطر كجزء من التقييم الشامل ألي مشروع أو برنامج يتم تنفيذه في البنك، كما 
تت��م مراعاة المخاطر عند إعداد الموازنة التقديري��ة وخطط العمل الخاصة بكل مجموعة وإدارة 

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

•  يوجد لدى البنك نظام للتقارير المالية التي يتم رفعها لمجلس اإلدارة بناء على الخطة السنوية، 
كم��ا يت��م رفع تقارير ش��هرية ع��ن النتائج الفعلي��ة المحققة وتحلي��ل اإلنحراف��ات عن الخطة 
الموضوع��ة ومراجعة مؤش��رات األداء الرئيس��ية والتحديث الدوري للتوقع��ات. كما تقوم كل من 
اللجنة التنفيذية ومجلس اإلدارة بمراجعة الخطة السنوية والتحديث الدوري للتوقعات بناء على 

استراتيجية العمل الشاملة المعتمدة.

•  توجد رقابة مركزية على تطوير أنظمة الحاس��ب اآللي وإجراءات تش��غيله، ويتم استخدام بعض 
األنظمة العامة لرقابة إجراءات العمليات المشابهة.

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

•  يوجد لدى البنك أنظمة شاملة للموازنة التقديرية والتي يتم إعدادها وإعتمادها من قبل مجلس 
اإلدارة، كم��ا يتم مراقبة النتائج الفعلي��ة المحققة ويقوم مجل��س اإلدارة ببحث ما تم تحقيقه 

مقارنة مع الموازنة والتحديث الدوري للتوقعات.

•  تقوم إدارة التدقيق الداخلي بمراقبة اإللتزام بسياسات وإجراءات البنك وفعالية الضوابط الرقابية 
على مستوى البنك ككل، ويتركز عمل التدقيق الداخلي بشكل رئيسي حول مجاالت العمل التي 
تش��تمل على مخاطر كبرى. يرفع رئي��س إدارة التدقيق الداخلي تقاريره إل��ى مجلس اإلدارة ولجنة 

المراجعة.

تجتمع لجن��ة إدارة مخاطر العمليات في البنك بش��كل منتظم وفقا للصالحي��ات المفوضة لها من 
قب��ل عضو 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 البنك. 
يرأس عضو مجلس اإلدارة المنتدب لجنة إدارة مخاطر العمليات التي تضم في عضويتها عدداً من كبار 

المدراء التنفيذيين في البنك.
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09 البنك العربي الوطني 
التقرير السنوي 2009

تراجع اللجنة باستمرار فعالية نظام الرقابة الداخلية في البنك وترفع تقارير منتظمة بهذا الشأن إلى 
مجلس اإلدارة لمساعدة المجلس في تقييمه لفعالية نظام الرقابة الداخلية. 

التواصل مع المساهمين
يعط��ي البن��ك أهمية قصوى للتواصل مع المس��اهمين، حيث تقدم معلومات ش��املة عن أنش��طة 
البن��ك وأعماله ضم��ن التقرير الس��نوي والقوائ��م المالية المرحلي��ة الموجزة ويتم نش��ر جميع هذه 
البيان��ات ف��ي ع��دد من الصح��ف كما تت��م إتاحته��ا عل��ى موقع البن��ك ف��ي ش��بكة اإلن������ترنت 
www.anb.com.sa وال��ذي يحت��وي أيضا عل��ى معلومات إضافي��ة تهم المس��تثمرين. يحرص البنك 
عل��ى التواصل مع المس��تثمرين اإلعتباريين، ويأخذ باالعتبار كافة اإلستفس��ارات الت��ي ترد من األفراد 
المتعلقة بمساهماتهم وبأعمال البنك وأنشطته ويزودهم بالمعلومات في وقت مناسب. كما يحرص 
البنك على إطالع المس��اهمين على مواعيد عقد اجتماعات الجمعية العمومية الس��نوية لحضورها 

ومناقشة تقدم وتطور أعمال وأنشطة البنك.

نسب التملك في أسهم البنك )ألقرب ألف سهم(

1- البنك العربي ش.م.ع. 

في نهاية العام 2009/12/31م التغيُر خالل العام  في بداية العام 2009/1/1م    
نسبة التملك عدد األسهم  النسبة  عدد األسهم  نسبة التملك  عدد األسهم 

%40.00  260٬000 ال تغيير  ال تغيير   %40.00  260٬000

2- المساهمون الرئيسيون من غير أعضاء مجلس اإلدارة

في نهاية العام 2009/12/31م التغير خالل العام  في بداية العام 2009/1/1م     
نسبة التملك عدد األسهم  النسبة  عدد األسهم  نسبة التملك  عدد األسهم  اإلسم 

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

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

في نهاية العام 2009/12/31م التغير خالل العام  في بداية العام 2009/1/1م     
نسبة عدد  عدد   نسبة  عدد    

التملك % األسهم*  النسبة  األسهم*  التملك %  األسهم*  اإلسم 

 عبد اللطيف بن حمد الجبر 
5.67  36٬822  0.0008  5−  5.67  36٬827 وشركة الجبر التجارية  

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

 صالح الراشد وشركة راشد 
9.97  64٬798 ال تغيير   ال تغيير    9.97  64٬798 عبد الرحمن الراشد وأوالده 

0.02  152  0.03  203−  0.05  355 احمد عبد اهلل العقيل  

0.006  36.9 ال تغيير   ال تغيير    0.006  36.9 عبد اهلل إبراهيم سلسلة 

0.006  38.6 ال تغيير   ال تغيير    0.006  38.6 خالد محمد البواردي  

0.00  10.4  0.0000  0.4+  0.00  10 على أحمد عبد اهلل الحليلي 

0.00  9.7  0.0000  0.3−  0.00  10 أسعد عبد اهلل هاشم السادة 

0.00  3.3  0.0000  0.3+  0.00  3 عادل عبد المحسن المنقور 

* مالحظة: هذه األسهم تشمل الزوجات واألوالد القصر.

المدفوعات النظامية المستحقة
بلغت المدفوعات النظامية المستحقة ما يلي:

بآالف الرياالت السعودية    

36.9 الزكاة الشرعية المستحقة على المساهمين السعوديين عن عام 2009 
11.9 ضريبة الدخل المستحقة على حصة المساهم غير السعودي عن عام 2009 

ال توجد مدفوعات نظامية أخرى خالل عام 2009.

الموارد البشرية 
بل��غ ع��دد العاملين 3٬450 موظفاً ف��ي نهاية عام 2009 مقارن��ة بعدد 3٬666 موظفاً ف��ي نهاية العام 

السابق. بلغت نسبة الموظفين السعوديين في البنك 91% مع نهاية عام 2009.

التبرعات والمسؤولية اإلجتماعية 
بصفت��ه عضواً ملتزماً ومتفاعالً مع المجتمع الس��عودي، يدرك البنك مس��ئوليته تجاه هذا المجتمع 
الذي يتش��رف باإلنتماء إليه، وتجس��يداً إليمانه الراسخ بمس��ؤوليته اإلجتماعية، يواصل البنك مد يد 
العون للجمعيات الخيرية والمؤسس��ات التعليمية وغيرها من الحاالت الجديرة بالدعم، حيث خصص 

خالل عام 2009 مبلغاً قدره )5.6( مليون ريال سعودي لهذه األغراض.

تضارب المصالح 
ل��م يب��رم البنك أية عقود توجد أو كانت توج��د فيها مصلحة جوهرية ألي من أعض��اء مجلس اإلدارة أو 
العضو المنتدب أو المدير المالي أو ألي ش��خص ذي عالقة بأي منهم. ويبين اإليضاح رقم )35( الخاص 
بالمعامالت مع األطراف ذات العالقة قيمة التس��هيالت االئتماني��ة الممنوحة لبعض أعضاء مجلس 
اإلدارة، وتخضع هذه التس��هيالت لتعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي والتي تنص على أن تكون 

جميع التسهيالت االئتمانية الممنوحة ألطراف غير بنكية ذات عالقة مضمونة بالكامل.

المعايير المحاسبية
يتبع البنك المعايير المحاس��بية للمؤسسات المالية الصادرة عن مؤسس��ة النقد العربي السعودي 
وكذلك المعايير المحاس��بية الدولية. كما يقوم البنك بإعداد القوائم المالية الموحدة بما يتوافق مع 

نظام مراقبة البنوك ولوائح نظام الشركات في المملكة العربية السعودية.

مراجعي الحسابات
قام��ت الجمعية العام��ة العادية لمس��اهمي الب����نك خ��الل إجتم�����اعه��ا الم��نع������قد ف�ي 
16 مارس 2009 بتعيين الس��ادة/ إرنس��ت ويونغ والس��ادة/ ديلويت آند توش بكر- أبو الخير وش��ركاهم 

كمراجعي حسابات خارجيين للبنك لعام 2009.

مسؤوليات أعضاء مجلس اإلدارة المتعلقة بالقوائم المالية
إن أعضاء مجلس اإلدارة مس��ؤولون بحكم نظام الش��ركات عن إعداد القوائم المالية لكل سنة مالية 
بحيث تعكس هذه القوائم صحة المركز المالي للبنك العربي الوطني والش��ركات التابعة له كما في 
نهاية الس��نة المالية، وأنها تعكس أيضا صورة حقيقية عن أرباح وخسائر السنة المالية. يقوم أعضاء 
مجلس اإلدارة بإعداد القوائم المالية على أس��اس النشاط المتواصل، ما لم يكن ذلك غير مالئم. وبما 
أن لدى أعضاء مجلس اإلدارة قناعة ب��أن البنك العربي الوطني يمتلك الموارد الالزمة لمواصلة أعماله 

في المستقبل المنظور، فسيستمر إعداد هذه القوائم على أساس مواصلة النشاط. 

ويؤك��د أعضاء المجلس، من خالل إعداده��م للقوائم المالية، بأن البنك العربي الوطني أعد س��جالت 
الحس��ابات بالش��كل الصحيح وأنه يستخدم السياسات المحاسبية المناس��بة والتي يتم تطبيقها 
بش��كل ثابت ومس��تمر وفقا لما تم اإلفصاح عنه في اإليضاحات حول القوائم المالية، كما يتم إعداد 
هذه القوائم المالية بناًء على أس��س وتقديرات منطقية ومدروس��ة، ويقر أعض��اء المجلس أنه قد تم 

التقيّد بكافة المعايير المحاسبية الواجب إتباعها.

يؤك��د أعض��اء المجلس أن منظوم��ة الرقاب��ة الداخلية الموضحة أعاله والتي تتمش��ى مع إرش��ادات 
مؤسسة النقد العربي السعودي، قد أعدت على أسس سليمة وتم تنفيذها بفعالية.

تق��ع على عاتق أعضاء المجلس مس��ؤولية التأكد م��ن أن البنك العربي الوطني يحتفظ بالس��جالت 
المحاس��بية التي تعكس بش��كل دقيق المركز المالي للبنك في أي وقت، وأن هذه السجالت تمكنهم 
من التأكد من أن القوائم المالية للبنك أعدت وفقا ألحكام نظام الش��ركات ونظام مراقبة البنوك مع 

إاللتزام بقواعد التسجيل واإلدراج الصادرة عن هيئة السوق المالية. 

واهلل ولي التوفيق

مجلس اإلدارة 
25 يناير 2010



ش��هدت األس��واق العالمية واإلقليمية تقلبات حادة على مدار العام جراء األزمة المالية التي انطلقت 
م��ن الواليات المتحدة األمريكية. وقد بقي اقتصاد المملكة العربية الس��عودية محصناً إلى حد بعيد 
م��ن اآلثار الس��لبية لتلك األزمة، على الرغم م��ن بعض التداعيات التي أثرت عل��ى عدد من القطاعات. 
وبرغ��م هذه الظروف غير المؤاتية، اس��تطاع البنك العربي الوطني تحقيق مس��توى متوازن من النمو 
في النش��اطات الرئيسية، حيث قام بإطالق وتطوير عدد من المنتجات والخدمات الجديدة، واستمر في 
توس��عة شبكة الفروع، إلى جانب العديد من التحس��ينات التي أجراءها على مستويات الخدمة وإدارة 
عالقات العمالء. وقد حقق البنك خالل عام 2009 دخالً صافياً بلغ 2٬370 مليون ريال مقارنة بمبلغ 2٬486 

مليون ريال لعام 2008، بينما بلغ المجموع اإلجمالي لبنود الميزانية العمومية 110.3 مليار ريال.

وفيما يلي نظرة سريعة على أبرز أنشطة البنك خالل العام:

مجموعة التجزئة المصرفية 
توسعة شبكة الفروع 

واصل البنك تنفيذ مشروع توسعة ش��بكة الفروع خالل عام 2009، وشملت اإلنجازات المحققة على 
هذا الصعيد تأس��يس وافتتاح 8 فروع جديدة، إضافة إلى 10 مراكز حواالت فورية ومركزي بيع وقسمين 
جديدي��ن للس��يدات. كما تم إضافة 50 جهاز صراف آلي إلى ش��بكة صراف العرب��ي التي تغطي كافة 

أرجاء المملكة. 

تجزئة شرائح العمالء 
اس��تمر البنك في تطبيق برنامج تجزئة وتصنيف ش��رائح العمالء وفقاً لمعيار العم��ر والثروة والدخل 
للتركي��ز على مجموعات العمالء المس��تهدفة، وعلى ضوء هذا البرنامج ت��م تقديم منتجات وعروض 
جدي��دة صممت خصيصاً لتلبي��ة احتياجات وأولويات العمالء المتنامية. وقد أس��همت هذه المبادرات 
في االرتقاء بمعايير تقديم الخدمة وتوطيد أس��س إدارة عالق��ات العمالء، إضافة إلى زيادة أحجام البيع 

وهوامش الربحية. 

قنوات الخدمة البديلة 
أطلق البنك خالل العام 2009 المزيد من المبادرات لتطوير أداء قنوات الخدمة البديلة، بما فيها هاتف 
العرب��ي )مركز االتصال( وش��بكة صراف العرب��ي، وذلك ضمن اس��تراتيجية البنك الرامي��ة إلى ترحيل 

العمليات التقليدية ذات القيم الضئيلة من الفروع إلى قنوات الخدمة البديلة. 

الخدمات المصرفية للشركات 
مصرفية الشركات

لق��د كان للتداعيات الس��لبية لألزمة العالمية تأثير على بعض القطاعات في الس��وق المحلي، إال أن 
ذلك بقي محصوراً في عدد قليل جداً من الش��ركات. وقد سادت السوق حالة من الترقب خالل النصف 

األول من العام، لكن األمور اتجهت إلى التحسن بشكل ملموس في الفترة األخيرة. 

وعلى الرغم من حالة الترقب التي لفت األس��واق، واصلت المجموعة العمل على بناء محفظة قروض 
متنوعة للش��ركات وتوسيع قاعدة إيراداتها. وتعتبر المجموعة أن أهم عناصر استراتيجيتها تتمثل في 
توثيق أواصر العالقة مع كبرى الش��ركات في المملكة، إضافة إلى توفير س��لة متنوعة من المنتجات 
والخدمات لهذه الش��ركات تش��مل إدارة النقد وتمويل عمليات التج��ارة والمتاجرة بالعمالت ومنتجات 

المصرفية اإلسالمية وتمويل المشاريع والتمويل المهيكل. 

التعاقدات الدولية 
تخصصت وح��دة التعاقدات الدولية منذ عام 2007 في تقديم منتجات وخدمات مصرفية للش��ركات 
وبرام��ج تمويل للمش��اريع، مما أس��هم في اس��تمرار النمو المط��رد لقاعدة عمالئه��ا العالميين في 
الواليات المتحدة وأوروبا والشرق األقصى، في ظل وجود فرص عمل واعدة مع مضي المملكة قدماً في 

تنفيذ برنامجها لالستثمار في إقامة مشاريع البنية التحتية والخدمات.

الخدمات المصرفية التجارية 
تواص��ل إدارة الخدم��ات المصرفي��ة التجاري��ة تحقيق نم��و قوي على أس��س مس��تديمة ومتوازنة مع 
المحافظ��ة على تطبي��ق معايير رقاب��ة ائتمانية صارمة لتعزيز ريادتها في خدمة ش��ريحة الش��ركات 
المتوس��طة في الس��وق. كما تعم��ل اإلدارة عل��ى تطوير قاع��دة منتجاتها وخدماته��ا المتوافقة مع 
األح��كام الش��رعية، إدراكا منها لوجود فرص مواتية لتعزيز حضور البن��ك ودعم نمو األصول ضمن هذا 

القطاع المتنامي من السوق. 
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نظرة عامة على األعمال

د. روبير عيد
عضو مجلس اإلدارة المنتدب و الرئيس التنفيذي
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المصرفية اإلسالمية 
تضطلع إدارة المصرفية اإلس��المية بدعم وتطوير الخدمات والمنتجات المصرفية اإلسالمية لجميع 
قطاعات البنك وشركة العربي لالستثمار، وتشمل مهام اإلدارة أربعة محاور أساسية لوحدات العمل: 

•  تطوير المنتجات: تمكنت اإلدارة خالل العام 2009 من تطوير وتطبيق سلة متنوعة من منتجات 
التموي��ل واالس��تثمار والتح��وط والتكاف��ل المتوافقة م��ع الضوابط الش��رعية، ووض��ع اآلليات 

واإلجراءات المناسبة لتنفيذها لتوفر حلول مالية تلبي احتياجات مختلف شرائح العمالء.

•  الشؤون الشرعية: عقدت الهيئة الش��رعية اثني عشر اجتماعاً خالل العام، تم خاللها إقرار عدد 
من المنتجات الجديدة، ومراجعة أنش��طة جميع وحدات العمل للتحقق من االلتزام بالتوجيهات 

الصادرة عن الهيئة والتأكد من تعميم قرارات الهيئة الشرعية.

•  التدري�ب: أنه��ت اإلدارة خالل الع��ام تدريب ما يزي��د على 470 موظف��اً من موظف��ي البنك على 
المصرفية اإلسالمية ومنتجات البنك المتوافقة مع األحكام الشرعية. 

•  تحويل الفروع: تم خ��الل العام 2009 تحويل وافتتاح 32 فرعاً إس��المياً ليصب��ح إجمالي الفروع 
المتخصصة في تقديم الخدمات والمنتجات اإلسالمية في جميع أنحاء المملكة 89 فرعا، منها 

18 قسماً للسيدات، لتمثل جميع الفروع اإلسالمية ما نسبته 52% من شبكة فروع البنك.

الخزينة
س��جلت الخزينة أداًء متميزاً خالل العام 2009، ويعزى ذلك إلى اإلدارة الفعالة للموجودات والمطلوبات. 
وقد واصلت المجموعة العمل على تأس��يس بنية تحتية قوية لمس��اندة جهود البيع العنقودي وتلبية 

متطلبات العمالء. 

فرع لندن
يوف��ر الف��رع خدمات مصرفي��ة خاصة لعدد متن��امٍ من العمالء. لق��د كان لبطاقة العرب��ي االئتمانية 
البالتيني��ة التي تم طرحه��ا عام 2008 أثر إيجابي في نمو قاعدة حس��ابات الفرع، بينما يواصل قس��م 
الخدمات المصرفية للش��ركات التركيز على الش��ركات األوروبية التي تتطلع إلى الحصول على فرص 
أعمال لها في الس��وق الخليجية. كما يقدم الفرع المساندة للعمالء والمقاولين إلبرام صفقات شراء 

وتمويل العقارات التجارية. 

االستثمارات اإلستراتيجية 
ق��ام البن��ك بتأس��يس مجموع��ة االس��تثمارات اإلس��تراتيجية في ع��ام 2008م كوح��دة متخصصة 
لإلش��راف على استثمارات البنك في الشركات التابعة والمشاريع المشتركة، وتشمل اإلنجازات البارزة 

للمجموعة خالل عام 2009 اآلتي: 

•  إكمال الش��ركة السعودية لتمويل المساكن عامها األول من التشغيل التجاري الكامل لترسيخ 
موقعها في سوق التمويل السكني.

•  بدء أعمال شركة العربي لتأجير المعدات الثقيلة أواخر عام 2009.

•  استمرار العمل في مراحله المتقدمة إلطالق شركة متضامنة متخصصة في منتجات التأمين 
البنكي مطلع عام 2010.

شركة العربي لالستثمار 
اس��تمرت الش��ركة في تقديم كافة الخدمات واألنش��طة االس��تثمارية، خاصة في مجالي الوساطة 

وإدارة األصول.

حصدت ش��ركة العربي لالس��تثمار جائزتي��ن مرموقتين تقدي��راً ألدائها المتميز، فق��د حصل صندوق 
المبارك المتوازن على جائزة »شركة ليبر Lipper« ألفضل أداء ضمن الفئة العالمية لألصول المتنوعة 
بالدوالر األمريكي، كما حصل صندوق العربي للش��ركات السعودية على جائزة »زاوية Zawya« ألفضل 

أداء لثالث سنوات عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2008. 

إدارة المخاطر 
تؤم��ن مجموع��ة إدارة المخاطر في البن��ك العربي الوطني خدم��ات إدارة مركزية مس��تقلة للمخاطر 
للوصول إلى التوازن األمثل بين الخطورة والعائد تمش��ياً مع أهداف البنك االستراتيجية، كما تضطلع 
المجموعة بمس��ؤولية التحقق من التزام البنك بتطبيق متطلب��ات كفاية رأس المال الالزمة بموجب 

اتفاقية بازل 2. تغطي نشاطات المجموعة أربعة محاور أساسية كما يلي: 

مخاطر االئتمان
•  وضع سياس��ات اإلق��راض وصالحيات الموافق��ة والتس��هيالت االئتمانية للط��رف الواحد وحدود 

التركزات االئتمانية للمحفظة. 

•  تقييم ومراجعة الجودة اإلجمالية لمحفظة االئتمان بشكل دوري.

•  تطوير األنظمة واإلجراءات لتعزيز تقنيات إدارة مخاطر االئتمان لضمان تطبيق أس��اليب التقييم 
الداخلي للمخاطر وفقا لمتطلبات بازل 2. 

مخاطر السوق 
•  حصر مخاطر الس��وق والسيولة ومراقبتها وقياسها باس��تخدام مجموعة من المعايير المرتكزة 

على الحساسية لألسعار وتحليل الفجوات والقيمة المعرضة للخطر واختبارات اإلجهاد. 

•  المساهمة في إدارة القيمة المعرضة للمخاطر في قائمة الموجودات والمطلوبات.

•  التأكد من أن سياس��ة البنك الخاصة ب��إدارة المخاطر وإقرار الحدود تتوافق م��ع األعراف الدولية 
المتبعة في هذا المجال. 

•  تبن��ي وتطبيق آلي��ات متط��ورة إلدارة المخاطر الس��تيفاء متطلب��ات مقاربة النم��وذج الداخلي 
التفاقية بازل 2. 

المخاطر التشغيلية
•  تطوير استراتيجيات إدارة المخاطر التشغيلية وفقاً لمعايير حوكمة الشركات.

•  إدارة قاعدة الخس��ائر التش��غيلية المركزية وإجراء تقييم للمخاطر التش��غيلية طبقاً ألس��لوب 
التقييم الذاتي إلدارة المخاطر. 

•  مواصلة العمل على تطبيق متطلبات أساليب القياس المتقدمة وفقاً إلتفاقية بازل 2.

استمرارية العمل
•  تقوم اإلدارة بإعداد وصياغة خطط العمل الالزمة لتمكين البنك من اس��تعادة وظائفه وعملياته 

الهامة بسرعة فيما لو تعرضت العمليات االعتيادية لإلرباك أو التعطيل. 

•  االس��تمرار في اختبار جاهزية مركز اس��تمرارية العمل وقدراته العملية بش��كل دوري عبر تطبيق 
سلسلة من التمارين والتجارب الفرضية بمشاركة مباشرة من جميع وحدات العمل في البنك. 
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نظرة عامة على األعمال
)تتمة(

المجموعة االئتمانية 
تضطل��ع المجموعة االئتمانية بمس��ؤولية تقييم ومراجع��ة المخاطر االئتمانية الت��ي تواجه البنك، 
ومراقب��ة الخدم��ات االئتماني��ة للعم��الء، وكذلك االلت��زام بأفض��ل المعايي��ر إلدارة المخاط��ر. تلعب 
المجموع��ة دوراً محورياً في ديمومة النمو المربح على المدى البعيد من خالل المحافظة على التوازن 
بي��ن متطلبات نمو محفظ��ة االئتمان والج��ودة االئتمانية ألصول المحفظ��ة. إن التحديات التي برزت 
على الساحة خالل عام 2009 تعني ضرورة توخي الحيطة والحذر ومواصلة التركيز على تعزيز منهجية 

البنك المدروسة لتقبل المخاطر.

إدارة االلتزام
تواص��ل اإلدارة العمل على تحس��ين ج��ودة الخدمات على صعيد البنك بش��كل عام، مما أس��هم في 
خفض حجم ش��كاوى العمالء بش��كل ملموس خالل العام. كم��ا تم ضم دائرتي ج��ودة الخدمة وأمن 
المعلوم��ات إلى إدارة االلتزام في مس��عى لتعزيز أداء وظيفة اإلش��راف والمراقب��ة على صعيد وحدات 
العم��ل المختلفة ف��ي البن��ك، إضافة لذلك، ق��ام البنك خ��الل العام بتدش��ين أول برنام��ج تعليمي 
إليكتروني موجه لكافة موظفي البنك في سياق برامج التوعية بمتطلبات االلتزام وأنشطة مكافحة 

غسيل األموال. 

تقنية المعلومات 
تمك��ن البنك خالل ع��ام 2009 من ترحي��ل أنظمته إلى نظام ش��بكة المدفوعات الس��عودية الجديد 
)سبان 2( الذي أطلقته مؤسسة النقد العربي السعودي، والذي يدعم تقنية التشفير اإلليكتروني )ئي 
ن البنك  أم في EMV( )الش��ريحة الذكية(، إلى جانب تطبيق النظام البنكي الرئيسي الجديد الذي مكَّ

من تقديم الخدمات على مدار الساعة طوال أيام األسبوع. 

 )frame-relay( من تقنية الترحيل اإلطاري )WAN( كان البنك سباقا في تحويل شبكة النطاق العريض
إل��ى تقنية تحويل ح��زم البيانات المتعددة )MPLS( األمر الذي أس��هم في تحس��ين قدرات الش��بكة 
وتطوير أدائها. إلى جانب ذلك، أكملت المجموعة عدة مشاريع جوهرية لتعزيز شبكة المعلومات خالل 

العام لتطوير كفاءة النظم وزيادة اإلنتاجية. 

الموارد البشرية والتدريب 
واصل��ت المجموع��ة العمل عل��ى توفير المس��اندة الوظيفي��ة والمهنية لوحدات العم��ل المختلفة 
في البنك، بينما اس��تمر البنك في التركيز على تطوير خدماته وإرس��اء برام��ج جديدة لضمان جاهزية 
الموظفي��ن واس��تعدادهم الدائم لمواجه��ة التحديات المتوات��رة التي تفرزها بيئة الس��وق المتغيرة. 
ش��ملت إنجازات المجموعة الب��ارزة خالل العام تطبيق برنامج التأمين الطب��ي لجميع الموظفين من 
قبل ش��ركة على قدر عال من التأهيل، إضافة إلى نجاح المجموعة في اس��تقطاب عدد من الخريجين 
الس��عوديين المميزي��ن من جامع��ات محلية وعالمي��ة مرموقة لاللتح��اق بالبرنام��ج التدريبي لإلدارة 

التنفيذية. 
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