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كلمة رئي�س مجل�س الإدارة

ال�شادة/ م�شاهمو البنك العربي الوطني

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،

يطي���ب ل���ي نياب���ة عن اأع�س���اء مجل����ص اإدارة البن���ك العرب���ي الوطني اأن اأ�س���ع بين 

 اأيديك���م التقري���ر ال�س���نوي للبن���ك وح�س���اباته الختامي���ة لل�س���نة المالي���ة المنتهي���ة

في 2011/12/31.

لقد �س���هد الو�سع االقت�س���ادي في المملكة العربية ال�سعودية عودة وا�سحة لمناخ 

الثق���ة ف���ي 2011 �س���اهم فيه اإلى حد بعيد �سيا�س���ة الحكومة االإنفاقية، خا�س���ة في 

المج���ال التنم���وي. وق���د تميزت بيئة العمل الم�س���رفي بمناخ طيب �س���هد نموًا في 

الطلب على االإقرا�ص من قبل ال�س���ركات واالأفراد. هذا وقد ا�س���تمرت الموؤ�س�س���ات 

المالي���ة، بم���ا فيه���ا البن���ك العرب���ي الوطني، بتدعي���م مراكزه���ا المالية بم���ا يوؤهلها 

لمواكبة النمو المتوقع في االقت�ساد المحلي.

لق���د حقق البنك العربي الوطن���ي اأداًء جيدًا خالل العام 2011 تميز بارتفاع الدخل 

ال�س���افي بن�س���بة  13٫6% لي�س���ل اإلى 2٫171 مليون ريال مقارنة ب�1٫911 مليون 

ري���ال في 2010. وقد بلغ اإجمالي اأ�س���ول البن���ك  117٫6 مليار ريال وبلغت ودائع 

العمالء 87٫9 مليار ريال في نهاية العام 2011.

وال�س���ك ف���ي اأن �سيا�س���ة الحكوم���ة االإنفاقية الحكيم���ة من جهة، ومتانة االقت�س���اد 

ال�سعودي و�سالبة مرتكزاته من جهة اخرى، ت�سكل عنا�سر ايجابية هامة تحدونا 

اإلى التطلع بثقة وتفاوؤل اإلى العام 2012.

ختاما ي�سرني اأن اأتقدم باالأ�سالة عن نف�سي ونيابة عن مجل�ص اإدارة البنك بال�سكر 

والتقدير لمقام خادم الحرمين ال�سريفين وولي عهده االأمين حفظهما اهلل، ومعالي 

وزي���ر المالية ومعالي محافظ موؤ�س�س���ة النقد العربي ال�س���عودي، على توجيهاتهم 

ودعمهم المتوا�س���ل للقطاع الم�س���رفي. وال�س���كر مو�س���ول لم�س���اهمينا وعمالئنا 

الك���رام عل���ى ثقته���م الغالي���ة،  كما اأ�س���كر اإدارة البن���ك وكافة موظفيه عل���ى اأدائهم 

المتميز متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في االأعوام القادمة.

�شلح بن را�شد الرا�شد

رئي�ص مجل�ص االإدارة
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بمليين الريالت ال�شعودية

2007  2008  2009  2010  2011   

2٫904  3٫354  3٫456  3٫158  3٫181 �سافي دخل العموالت الخا�سة   

2٫528  2٫546  2٫897  2٫875  2٫789 �سافي الدخل قبل مخ�س�ص خ�سائر االئتمان   

2٫461  2٫486  2٫370  1٫911  2٫171 �سافي الدخل   

%36  %35  %36  %38٫6  ٪39٫4 ن�سبة الم�ساريف اإلى االإيرادات  

%2٫9  %2٫3  %2٫0  %1٫7  ٪1٫9 العائد على الموجودات   

%26٫6  %21٫4  %17٫5  %12٫9  ٪13٫6 العائد على حقوق الم�ساهمين   

21٫025  28٫228  23٫261  32٫841  26٫082 اال�ستثمارات   

61٫122  74٫662  66٫811  66٫203  72٫844 القرو�ص وال�سلف، �سافي   

94٫468  121٫307  110٫297  116٫035  117٫574 اإجمالي الموجودات   

73٫692  92٫743  82٫680  84٫199  87٫859 ودائع العمالء   

10٫525  12٫671  14٫369  15٫291  16٫624 اإجمالي حقوق الم�ساهمين   

Standard & Poor’sMoody’sFitch RatingsCapital Intelligence

٪1٫33+٪010٫03+٪4٫35+

110٫3

116٫0
117٫6

14٫4

15٫3

16٫6

66٫866٫2

72٫8

82٫7
84٫2

87٫9 ٪8٫72+

11  10  0911  10  0911  10  0911  10  09

اإجمالي الموجودات

بمليارات الرياالت ال�سعودية

حقوق الم�شاهمين

بمليارات الرياالت ال�سعودية

القرو�س وال�ُشلف، �شافي

بمليارات الرياالت ال�سعودية

ودائع العملء

بمليارات الرياالت ال�سعودية

اأبرز الموؤ�شرات المالية

البنك العربي الوطني 

التقرير ال�سنوي 2011



البنك العربي الوطني 04

التقرير ال�سنوي 2011

مقدمة

تاأ�س����ص البنك العربي الوطني ك�س���ركة م�س���اهمة �سعودية بموجب المر�س���وم الملكي رقم م/38 

وتاري���خ 18 رج���ب 1399ه� المواف���ق 13 يونيو 1979م. يقع المركز الرئي�س���ي للبنك في مدينة 

الريا����ص ولدي���ه 142 فرع���ًا ف���ي المملك���ة العربية ال�س���عودية اإ�س���افًة لف���رع واحد ف���ي المملكة 

المت��ح����دة. ويتم�ث���ل الن�س����اط الرئي�س���ي للبن�ك ف���ي ت�ق�ديم خ�دم����ات مال�ية متكام�ل����ة لعمالئه من 

االأفراد وال�سركات.

النتائج المالية

حق���ق البن���ك اأرباحًا �س���افية لعام 2011 بلغ���ت 2٫171 مليون ريال مقارن���ة بمبلغ 1٫911 مليون 

ري���ال لع���ام 2010، اأي بارتف���اع بل���غ 13٫6%. كم���ا بلغ اجمال���ي االي���رادات 4٫541 مليون ريال 

مقارنة بمبلغ 4٫504 مليون ريال في العام ال�سابق. وبلغ �سافي دخل العموالت الخا�سة 3٫181 

مليون ريال في عام 2011 مقارنة بمبلغ 3٫158 مليون ريال في العام ال�سابق. فيما ارتفع دخل 

االتعاب والعموالت بن�سبة 33% لي�سل الى 727 مليون ريال مقارنة بمبلغ 545 مليون ريال في 

عام 2010.

اأما الم�ساريف الت�سغيلية )با�ستثناء المخ�س�سات( فقد بلغت 1٫775 مليون ريال مقارنة بمبلغ 

1٫644 ملي���ون ري���ال لعام 2010 اأي بزيادة ن�س���بتها 7٫9% ويعود ذلك للتو�س���ع في اعمال البنك 

وا�س���تمرار تطوير وتو�س���يع �س���بكة الفروع والبني���ة المعلوماتي���ة للبنك وتاأثير منح���ه الراتبين 

اال�س���افيين للموظفين تما�س���يًا مع مبادرة خادم الحرمين ال�س���ريفين باإعطاء راتبين ا�س���افيين 

لجميع موظفي الدولة والتجاوب الوا�سع من قبل القطاع الخا�ص لتبني مبادرات مماثلة.

وتما�سيًا مع �سيا�سة البنك المحافظة في اال�ستمرار بتدعيم المخ�س�سات، فقد بلغت مخ�س�سات 

خ�سائر االئتمان مبلغ 618 مليون ريال مقارنة بمبلغ 964 مليون ريال في العام 2010، مما اأدى 

اإلى ارتفاع تغطية القرو�ص غير العاملة لت�سل اإلى 146% مقارنة بن�سبة 108% في العام 2010.

ارتفعت محفظة القرو�ص هذا العام بن�س���بة 10% لت�س���ل الى 72٫844 مليون ريال مقارنة بمبلغ 

66٫203 مليون ريال في العام 2010. كما بلغت محفظة اال�ستثمارات 26٫082 مليون ريال.

اأم���ا ودائ���ع العمالء فقد ارتفعت بن�س���بة 4٫3% لت�س���ل اإل���ى 87٫859 مليون ري���ال مقارنة بمبلغ 

84٫199 ملي���ون ري���ال في العام ال�س���ابق. فيم���ا ارتفعت موجودات البنك لت�س���ل اإلى 117٫574 

مليون ريال في نهاية عام 2011. 

ارتفع اجمالي حقوق الم�س���اهمين بن�س���بة 8٫7% لي�س���ل الى 16٫624 مليون ري���ال بنهاية العام 

2011 مقارنة بمبلغ 15٫291 مليون ريال بنهاية عام 2010. 

اأبرز الموؤ�شرات المالية 

ماليين الرياالت ال�سعودية    

2007  2008  2009  2010  2011    

61٫122  74٫662  66٫811  66٫203  72٫844 قرو�ص و�سلف، �سافي  

21٫025  28٫228  23٫261  32٫841  26٫082 اإ�ستثمارات، �سافي  

73٫692  92٫743  82٫680  84٫199  87٫859 ودائع العمالء  

10٫525  12٫671  14٫369  15٫291  16٫624 حقوق الم�ساهمين 

94٫468  121٫307  110٫297  116٫035  117٫574 اإجمالي الموجودات 

83٫943  108٫636  95٫819  100٫638  100٫845 اإجمالي المطلوبات 

3٫956  4٫135  4٫493  4٫504  4٫541 اإجمالي دخل العمليات  

1٫495  1٫642  2٫128  2٫609  2٫393 اإجمالي م�ساريف العمليات 

2٫461  2٫486  2٫370  1٫911  2٫171 �سافي الدخل  

التحليل الجغرافي للإيرادات

تتحقق معظم اإيرادات البنك ب�س���كل اأ�سا�س���ي من ن�ساطاته في المملكة العربية ال�سعودية موزعة 

على النحو التالي:

باآالف الرياالت ال�سعودية  

2٫671٫946 المنطقة الو�سطي*  

1٫125٫003 المنطقة الغربية  

744٫513 المنطقة ال�سرقية  

4٫541٫462 المجموع 

* ت�ستمل على اإيرادات فرع لندن )حيث ال تعتبر جوهرية الإظهارها ب�سكل منف�سل(

ال�شركات التابعة والزميلة

�شركة العربي الوطني لل�شتثمار

وهي �س���ركة ذات م�س���وؤولية محدودة م�س���جلة في المملكة العربية ال�س���عودية بموجب ال�س���جل 

التجاري رقم 1010239908 ال�سادر بتاريخ 26 �سوال 1428ه� )الموافق 7 نوفمبر 2007(. 

يبلغ راأ�س���مال ال�س���ركة الم�سرح به والم�س���در 400 مليون ريال وتبلغ ح�سة البنك فيها %100 

)ب�س���كل مبا�س���ر و غير مبا�س���ر(، وتقوم بتول���ي واإدارة الخدمات اال�س���تثمارية واأن�س���طة اإدارة 

االأ�س���ول التابع���ة للبنك والتي ت�س���مل التعام���ل واالإدارة والترتيب واال�ست�س���ارة وحفظ االأوراق 

المالية ح�سب اأنظمة هيئة ال�سوق المالية. وقد بداأت ال�سركة التابعة اأعمالها اإعتبارًا من  3 محرم 

1429ه� )الموافق 12 يناير 2008(. 

ال�شادة/ م�شاهمي البنك العربي الوطني  المحترمين

ال�شلم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،

ي�شرنا اأن نقدم لكم التقرير ال�شنوي للبنك العربي الوطني وح�شاباته الختامية 

لل�شنة المالية المنتهية في 31 دي�شمبر 2011.

تقرير مجل�س الإدارة
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اأع�شاء مجل�س الإدارة

ال�شف الخلفي من الي�شار:  نادر ح�شن العمري – اأحمد عبد اهلل العقيل – روبير عيد ع�شو مجل�س الإدارة المنتدب – عبد الحميد عبد المجيد �شومان - ه�شام عبد اللطيف الجبر 

ال�شف الأمامي من الي�شار:  محمد عبد الفتاح الغنمه – خالد محمد البواردي – �شلح را�شد الرا�شد رئي�س مجل�س الإدارة – را�شد �شعد الرا�شد – نعمه �شباغ 

الُم�شاهمون 

الُم�ساهمون ال�سعوديون %60

البنك العربي )�ص.م.ع( %40

اللجنة التنفيذية 

د. روبير عيد - رئي�سًا

�سالح را�سد الرا�سد

اأحمد عبداهلل العقيل

خالد محمد البواردي

محمد عبد الفتاح الغنمه

لجنة التر�شيحات والمكافاأت 

خالد محمد البواردي - رئي�سًا

�سالح را�سد الرا�سد 

اأحمد عبداهلل العقيل

لجنة المراجعة 

اأحمد عبداهلل العقيل - رئي�سًا

�سالح عبدالرحمن ال�سماعيل 

محمد عبدالرحمن العمران



�شركة العربي لتاأجير المعدات الثقيلة

وهي �سركة تابعة يمتلك البنك فيها ن�سبة 62٫5% وقد تم تاأ�سي�سها في المملكة العربية ال�سعودية 

ك�سركة م�ساهمة مقفلة بموجب ال�سجل التجاري رقم 1010267489 ال�سادر في مدينة الريا�ص 

بتاريخ 15 جمادى االأول 1430ه� )الموافق 10 مايو 2009(. يبلغ راأ�س���مال ال�س���ركة الم�سرح 

به 1٫000 مليون ريال وراأ�ص المال الم�سدر 300 مليون ريال، وتعمل ال�سركة في مجال تاأجير 

المعدات الثقيلة وتمار�ص اأعمالها وفقًا الأحكام ال�سريعة االإ�سالمية. 

ال�شركة ال�شعودية لتمويل الم�شاكن )�شهل(

وه���ي �س���ركة زميلة تبلغ ح�س���ة البنك فيها 40% م���ن راأ�ص المال، وقد تم تاأ�سي�س���ها في المملكة 

العربية ال�س���عودية بموجب ال�س���جل التجاري رقم 102030072425 ك�س���ركة م�س���اهمة مقفلة. 

يبلغ راأ�س���مال ال�س���ركة الم�سرح به 2٫000 مليون ريال وراأ�ص المال الم�سدر 800 مليون ريال، 

وتم اإثبات ح�س���ة البنك في ال�س���ركة الزميلة وفقًا لطريقة حقوق الملكية. بداأت ال�س���ركة اأعمالها 

في الربع االأخير من عام 2007 وتقوم بتقديم خدمات التمويل ال�س���كني والعقاري وفقًا الأحكام 

ال�سريعة االإ�سالمية.

الجدير بالذكر اأن ال�س���ركات التابعة والزميلة المذكورة اأعاله تمار�ص ن�س���اطها ب�سكل رئي�ص في 

المملكة العربية ال�سعودية. 

�شيا�شة توزيع الأرباح 

يوزع البنك اأرباحه ال�سنوية وفقًا لما يلي:

1-  يقتطع البنك ن�س���بة 25% من االأرباح ال�س���افية لتدعيم االحتياطي النظامي ح�س���ب متطلبات 

موؤ�س�س���ة النق���د العرب���ي ال�س���عودي، ويج���وز وق���ف ه���ذا االقتط���اع مت���ى ما بل���غ مجموع 

االإحتياطي النظامي قيمة راأ�ص المال المدفوع.

2-  يق���وم مجل����ص االإدارة بتحلي���ل المرك���ز المال���ي للبنك وكفاءة راأ�س���ماله والنمو الم�س���تقبلي 

المتوقع، وفي �سوء ذلك يقترح اإذا ما كان �سوف يوزع اأرباحًا اأم ال، ويتم عر�ص االقتراح 

على الجمعية العامة العادية للموافقة. 

3-  اإذا قرر البنك توزيع اأرباح فاإن هذه االأرباح توزع بالت�س���اوي على الم�س���اهمين كٍل على قدر 

اأ�سهمه ويتم اإعالن تاريخ اإ�ستحقاق هذه التوزيعات.

قد يقرر مجل�ص االإدارة توزيع اأرباح مرحلية بناًء على و�سع البنك المالي.  -4

يتم ترحيل االأرباح غير الموزعة للعام القادم اأو تحول اإلى االإحتياطي العام.  -5

هذا وقد اأو�سى مجل�ص االإدارة بتوزيع االأرباح على النحو التالي:

باآالف الرياالت ال�سعودية  

2٫171٫123 �سافي دخل عام 2011  

705٫637 االأرباح المبقاة من االأعوام ال�سابقة  

2٫876٫760 المجموع  

توزع كما يلي:

550٫000 المحول اإلى االحتياطي النظامي  

410٫320 الزكاة ال�سرعية )�ساملة فروقات العام ال�سابق( 

850٫000 توزيعات اأرباح )1 ريال �سافي لل�سهم( 

1٫066٫440 االأرباح المبقاة لعام 2011 

تم خالل ال�س���نة رفع راأ�س���مال البنك اإلى 8٫500 مليون ريال عن طريق اإ�س���دار 4 اأ�سهم مجانية 

لكل 13 �سهمًا، وذلك بتحويل 2٫000 مليون ريال من االأرباح المبقاة بعد موافقة الجمعية العامة 

في اجتماعها المنعقد بتاريخ 2011/3/27.

الخطط الم�شتقبلية

يقوم البنك بتنفيذ عدد من المبادرات والخطط الم�ستقبلية على النحو التالي:

موا�سلة م�سروع تو�سعة وتطوير فروع البنك.  •

تاأ�سي�ص �سركة للتاأمين البنكي.  •

•  موا�س���لة تحدي���ث اأنظم���ة المعلوم���ات واالت�س���االت ف���ي البنك وي�س���مل ذلك تطبي���ق اأنظمة 

جدي���دة في مجال نظام المعلومات االإداري���ة واإدارة المخاطر االئتمانية وكافة اأنظمة اإدارة 

المخاطر.

الأن�شطة الرئي�شة

الأغرا�ص اإدارية، يتكون البنك من قطاعات الت�سغيل الرئي�سية التالية:

قطاع التجزئة 

ودائع، ت�سهيالت ائتمانية ومنتجات ا�ستثمارية لالأفراد. 

قطاع ال�شركات 

قرو����ص وودائ���ع ومنتجات ائتمانية اأخرى لل�س���ركات الكبرى والعمالء االعتباريين والمن�س���اآت 

التجارية ال�سغيرة والمتو�سطة الحجم، اإ�سافة اإلى فرع البنك في لندن.

قطاع الخزينة 

يدير المحفظة التجارية واال�ستثمارية، التمويل وال�سيولة، ومخاطر اأ�سعار العمالت والعموالت 

للبنك.

قطاع خدمات ال�شتثمار والو�شاطة

اإدارة الخدمات اال�س���تثمارية واأن�س���طة اإدارة االأ�سول والتي ت�س���مل التعامل واالإدارة والترتيب 

والم�سورة وحفظ االأوراق المالية.

اأخرى

ت�س���مل الدخ���ل على راأ�ص الم���ال والتكاليف والموج���ودات والمطلوبات الغير موزعة والخا�س���ة 

باالإدارة العامة واالأق�سام الم�ساندة االأخرى.

تقي���د المعام���الت بين القطاعات وفق���ا لنظام التحوي���ل المتبع من قبل البنك. تمث���ل الموجودات 

والمطلوب���ات للقطاع���ات المختلفة الموجودات والمطلوبات الت�س���غيلية وهي اأي�س���ًا تمثل غالبية 

الر�سيد.

يمار�ص البنك ن�س���اطه ب�س���كل رئي�س���ي في المملكة العربية ال�س���عودية، وله فرع دولي واحد في 

لندن بالمملكة المتحدة. اإن اإجمالي الموجودات والمطلوبات والتعهدات وااللتزامات المحتملة 

ونتائج اأعمال هذا الفرع ال تعتبر جوهرية بالن�سبة للقوائم المالية للبنك ككل. 

تقرير مجل�س الإدارة 

تتمة
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المخاطر التي يواجها اأو قد يواجها البنك م�شتقبًل

اإدارة المخاطر

توؤم���ن مجموع���ة اإدارة المخاط���ر في البنك خدمات اإدارة مركزية وم�س���تقلة للمخاطر للو�س���ول 

اإلى التوازن االأمثل بين الخطورة والعائد تم�س���يًا مع اأهداف البنك االإ�س���تراتيجية. اإن المخاطر 

االأ�سا�سية التي قد يتعر�ص لها البنك ت�ستمل ب�سكل رئي�ص على:

مخاطر الئتمان اأ - 

تن�س���اأ مخاط���ر االئتمان ب�س���كل اأ�سا�س���ي م���ن اأن�س���طة االإقرا����ص المرتبطة بالقرو�ص وال�س���لف 

واالأن�س���طة اال�س���تثمارية، كم���ا اأن هنالك مخاط���ر ائتمانية تنتج ع���ن االأدوات المالية خارج قائمة 

المركز المالي مثل التزامات القرو�ص.

مخاطر ال�شوق ب - 

مخاط���ر ال�س���وق هي المخاطر المتعلق���ة بتقلبات القيمة العادلة اأو التدفقات النقدية الم�س���تقبلية 

لالأدوات المالية نتيجة للتغيرات التي تحدث في ال�س���وق مثل تغيرات اأ�س���عار العمولة واأ�س���عار 

العمالت االأجنبية اأو اأ�سعار االأ�سهم. 

مخاطر العمليات ج- 

هي مخاطر الخ�سائر الناتجة من عدم كفاية االجرءات الداخلية اأو اإخفاقها اأو عدم كفاية االأفراد 

اأو االأنظمة وكذلك الناتجة من اأحداث خارجية، كما اأنها ت�سمل المخاطر القانونية لجهة التعر�ص 

للعقوبات اأو الغرامات  اأو االأ�سرار الناجمة عن االإجراءات النظامية اأو الت�سويات الخا�سة. 

لئحة حوكمة ال�شركات في المملكة العربية ال�شعودية  

يقوم البنك بتطبيق معظم االأحكام اال�ستر�س���ادية بالئحة حوكمة ال�س���ركات في المملكة العربية 

ال�سعودية ال�سادرة عن هيئة ال�سوق المالية، با�ستثناء ما يلي:

الأ�شبابالإجراءالمادة

اأن يكون الت�سويت على بند اختيار ال�شاد�شة

مجل�ص االإدارة في الجمعية العامة 

بطريقة الت�سويت التراكمي.

�سوف يتم تعديل النظام اال�سا�سي 

للبنك بحيث ي�ستمل على حق الت�سويت 

التراكمي وعر�سه على الجمعية العامة 

غير العادية قبل انتهاء مدة المجل�ص 

الحالي.

القرو�س و�شندات الدين الم�شدرة

خالل العام 2006، ا�س���در البنك �س���ندات م�ساندة لراأ�ص المال بعمولة عائمة مدتها ع�سر �سنوات 

بقيمة 500 مليون دوالر اأمريكي بموجب برنامج ال�س���ندات االأوروبية المتو�س���طة االأجل البالغة 

850 مليون دوالر اأمريكي. تحمل هذه ال�سندات اأ�سع������ار عموالت خا�سة ح�سب اأ�سعار العموالت 

ال�س���ائدة بين البنوك في لندن زائدًا 83 نقطة. هذه ال�س���ندات غير قابلة للتحويل وغير م�س���مونة 

وم�س���جلة في �س���وق لندن لالأوراق المالية. يحتفظ البنك بحق ال�س���داد المبكر لهذه ال�سندات بعد 

5 �سنوات من اإ�سدارها. اإعتبارًا من 31 اأكتوبر 2011، وبناًء على �سرط الزيادة تم تعديل �سعر 

العمولة ح�سب اأ�سعار العموالت ال�سائدة بين البنوك في لندن زائدًا 133 نقطة اأ�سا�ص.  

تم خالل ال�سنة المنتهية في 31 دي�سمبر 2009 ا�سترداد ما قيمته 50 مليون دوالر من ال�سندات 

الم�سدرة. 

فيما يلي تحلياًل باإجمالي موجودات ومطلوبات البنك كما في 31 دي�سمبر 2011، واإجمالي دخل وم�ساريف العمليات و�سافي الدخل لل�سنة المنتهية في هذا التاريخ لكل قطاع من قطاعات البنك: 

باآلف الريالت ال�شعودية  

قطاع خدمات        

ال�شتثمار   قطاع  قطاع  قطاع     

الإجمالي اأخرى  والو�شاطة  الخزينة  ال�شركات  التجزئة    2011

117٫574٫305  2٫968٫018  31٫414  37٫583٫567  49٫270٫375  27٫720٫931 اإجمالي الموجودات 

100٫844٫780  746٫111  33٫402  10٫242٫759  43٫775٫015  46٫047٫493 اإجمالي المطلوبات 

4٫541٫462  373٫847  127٫039  417٫211  1٫429٫297  2٫194٫068 اإجمالي دخل العمليات 

2٫392٫955  29٫706  83٫363  77٫259  819٫862  1٫382٫765 اإجمالي م�ساريف العمليات 

22٫168  22٫168  -  -  -  - الح�سة من الربح في �سركة زميلة 

448  448  -  -  -  - الخ�سارة العائدة لحقوق االأقلية 

2٫171٫123  366٫757  43٫676  339٫952  609٫435  811٫303 �سافي الدخل العائد لم�ساهي البنك 

617٫897  -  -  -  454٫707  163٫190 مخ�س�ص خ�سائر االئتمان، �سافي 

349٫417  349٫417  -  -  -  - اال�ستثمار في �سركة زميلة  

187٫740  1٫991  9٫573  4٫214  3٫459  168٫503 ا�ستهالك واأطفاء  

10٫478  10٫478  -  -  -  - اإنخفا�ص قيمة الموجودات المالية 
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مجل�س الإدارة 

تعم���ل اإدارة البن���ك ممثلة برئي�ص واأع�س���اء المجل�ص على تحقيق اأف�س���ل قيمة م�س���تدامة لحقوق 

الم�س���اهمين، وتقع م�س���وؤولية تطبيق اإ�س���تراتيجية البنك التي ي�س���عها المجل�ص على عاتق ع�سو 

مجل�ص االإدارة المنتدب وبم�ساعدة اللجنة التنفيذية.

يتكون مجل�ص االإدارة من ع�س���رة اأع�س���اء، منهم �س���تة اأع�س���اء يمثلون الم�س���اهمين ال�سعوديين 

والذي���ن يت���م تعيينه���م من قب���ل الجمعي���ة العمومية العادي���ة لمدة ثالث �س���نوات، في حي���ن ُيعين 

االأع�س���اء االأرب���ع االآخري���ن من قبل البنك العربي ����ص.م.ع.، ويجوز اإعادة تعيين جميع اأع�س���اء 

مجل�ص االإدارة.

يبح���ث المجل����ص ف���ي اإجتماعاته المو�س���وعات المدرج���ة في ج���دول اأعمال موثق ومح���دد وفقًا 

ل�س���الحياته، وت�سمل هذه المو�سوعات الموافقة على اإ�ستراتيجية البنك والميزانيات التقديرية 

والم�س���اريف الراأ�سمالية الجوهرية وال�سيا�سات التي تحكم عمليات الخزينة واالإئتمان والخطة 

ال�س���نوية للتدقي���ق الداخل���ي و�س���الحيات ال�س���رف. وي�س���تطيع كافة االأع�س���اء الح�س���ول على 

المعلوم���ات ذات ال�س���لة المتوف���رة ل���دى اأمين �س���ر المجل�ص، و باإمكانهم اأي�س���ًا الح�س���ول على 

الم�س���ورة من جهات مهنية م�س���تقلة متخ�س�س���ة في اإطار واجباتهم كاأع�ساء في المجل�ص وعلى 

ح�ساب البنك.

ت�سمل اإخت�سا�سات المجل�ص التاأكد من وجود هيكل تنظيمي وا�سح في البنك ي�ستطيع من خالله 

اإدارة اأعم���ال البنك، وتفوي�ص ال�س���الحيات بال�س���كل المالئم والم�س���وؤوليات بحدود م�س���تويات 

المخاط���ر المقبول���ة للبن���ك والتي يتم توثيقها �س���من االإطار العام لل�س���وابط الرقابي���ة التي تتم 

مراجعتها �سنويا من قبل المجل�ص.

ت�س���م الئحة اأع�س���اء مجل����ص االإدارة المعينين من قب���ل البنك العربي �ص.م.ع. في 31 دي�س���مبر 

2011 كل م���ن عبد الحميد عبد المجيد �س���ومان، نعمه اليا�ص �س���باغ، محم���د عبد الفتاح الغنمه، 

والدكتور روب��ير ع��يد )ع�سو مجل�ص االإدارة المنتدب(.

يتكون مجل�ص االإدارة كما في 31 دي�سمبر 2011 من ال�سادة االأع�ساء التالية اأ�سماوؤهم:

ال�شفة  ال�شم    م 

رئي�ص مجل�ص االإدارة )م�ستقل( �سالح را�سد الرا�سد    -1

ع�سو مجل�ص االإدارة المنتدب )تنفيذي( د. روبير عيد    -2

ع�سو مجل�ص االإدارة )م�ستقل( را�سد �سعد الرا�سد   -3

ع�سو مجل�ص االإدارة )م�ستقل( اأحمد عبد اهلل العقيل   -4

ع�سو مجل�ص االإدارة )م�ستقل( خالد محمد �سعد البواردي    -5

ع�سو مجل�ص االإدارة )م�ستقل( ه�سام عبد اللطيف الجبر    -6

ع�سو مجل�ص االإدارة )غير تنفيذي( نادر ح�سن العمري   -7

ع�سو مجل�ص االإدارة )غير تنفيذي( عبد الحميد عبد المجيد �سومان    -8

ع�سو مجل�ص االإدارة )غير تنفيذي( نعمه اليا�ص �سباغ    -9

ع�سو مجل�ص االإدارة )غير تنفيذي( محمد عبد الفتاح حمد الغنمه     -10

عق���د مجل����ص االإدارة اربع���ة اإجتماع���ات دورية خالل عام  2011، وفيما يلي �س���جل ح�س���ور هذه 

االإجتماعات:

عدد     

الح�شور �شجل الح�شور  التاريخ 

9 عبد اللطيف بن حمد الجبر، روبير عيد، را�سد �سعد الرا�سد،    2011/03/27 

�سالح را�سد الرا�سد، اأحمد عبد اهلل العقيل، عبد اهلل اإبراهيم �سل�سلة،    

خالد محمد البواردي، محمد عبد الفتاح حمد الغنمه وغ�سان ترزي.    

9 �سالح را�سد الرا�سد، روبير عيد، را�سد �سعد الرا�سد،      2011/06/19 

اأحمد عبد اهلل العقيل، خالد محمد البواردي، ه�سام عبد اللطيف    

الجبر، نادر ح�سن العمري، نعمه اليا�ص �سباغ، ومحمد عبد الفتاح    

حمد الغنمه.    

9 �سالح را�سد الرا�سد، روبير عيد، را�سد �سعد الرا�سد،    2011/09/18 

اأحمد عبد اهلل العقيل، خالد محمد البواردي، ه�سام عبد اللطيف    

الجبر، نادر ح�سن العمري، نعمه اليا�ص �سباغ، ومحمد عبد الفتاح    

حمد الغنمه.    

9 �سالح را�سد الرا�سد، روبير عيد، را�سد �سعد الرا�سد،    2011/12/18 

اأحمد عبد اهلل العقيل، خالد محمد البواردي، ه�سام عبد اللطيف    

الجبر، نادر ح�سن العمري،  نعمه اليا�ص �سباغ، ومحمد عبد الفتاح    

حمد الغنمه.    

انتهت ع�سوية كل من ال�سادة عبد اللطيف بن حمد الجبر وعبد اهلل ابراهيم �سل�سلة وغ�سان ترزي 

ف���ي 2011/3/31. وبداأت ع�س���وية ال�س���ادة ه�س���ام عب���د اللطيف الجبر ونادر ح�س���ن العمري 

ونعمه اليا�ص �سباغ في 2011/4/1.

تقرير مجل�س الإدارة 

تتمة
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اأع�شاء المجل�س الم�شاركون في ع�شوية مجال�س اإدارات �شركات م�شاهمة اأخرى

فيما يلي اأ�سماء اأع�ساء مجل�ص اإدارة البنك الذين ي�ساركون في ع�سوية مجال�ص اإدارات �سركات 

م�ساهمة اأخرى: 

اإ�شم ال�شركة الم�شاهمة اإ�شم الع�شو  

- �سركة ا�سمنت الريا�ص �سالح را�سد الرا�سد 

- �سركة اال�سمنت االأبي�ص    

- �سركة اليمامة لال�ستثمار والتق�سيط    

- �سركة اال�ستثمارات التقنية    

�سركة بيان العقارية   - را�سد �سعد الرا�سد 

�سركة وطن لال�ستثمارات المالية   -    

- �سركة اإح�سانا ال�سياحية    

- �سركة اأ�سمنت المنطقة الجنوبية اأحمد عبد اهلل العقيل 

- �سركة �سند للتاأمين التعاوني    

- الدري�ص للخدمات البترولية والنقليات    

- �سركة اليمامة لال�ستثمار والتق�سيط    

- ال�سركة العربية ل�سناعة الورق خالد محمد البواردي  

-  �سركة ال�سناعات الكيميائية االأ�سا�سية     

)بي �سي اآي(

�سركة االدوات االليكترونية المتقدمة  - ه�سام عبد اللطيف الجبر 

المحدودة     

�سركة ناتلي لالأثاث والت�سميم الداخلي  -    

البنك العربي �ص.م.ع  - عبد الحميد عبد المجيد �سومان  

بنك اأوروبا العربي )بي �سي اآي(  -    

البنك العربي )�سوي�سرا(   -    

بنك ُعمان العربي  -    

- ال�سركة ال�سعودية لتمويل الم�ساكن    روبير عيد 

)�سهل(     

لجان المجل�س الرئي�شة

كون مجل�ص االإدارة عدد من اللجان وفيما يلي بيان باأ�سماء اللجان الرئي�سة ودورها واأع�سائها 

الحاليين:

اللجنة التنفيذية 

تتكون اللجنة التنفيذية من ع�س���و مجل�ص االإدارة المنتدب واأربعة اأع�س���اء اآخرين يتم اإختيارهم 

من بين اأع�س���اء المجل�ص. يراأ�ص الع�س���و المنتدب اللجنة التنفيذية التي تعقد اإجتماعاتها مرتين 

كل �س���هر في المتو�س���ط الإدارة اأعمال البنك وفقا لل�س���الحيات المفو�س���ة لها من قبل المجل�ص، 

وقد قامت  اللجنة بعقد 19 اجتماعًا خالل العام 2011. وت�س���مل م�س���وؤوليات هذه اللجنة تطبيق 

�سيا�س���ات البنك ومراقبة االأداء واإدارة المخاطر والتاأكد من فعالية ال�س���وابط الرقابية الداخلية 

والموافقة على الم�ساريف الجوهرية .

خالل عام 2011 تكونت اللجنة التنفيذية من الدكتور روبير عيد )رئي�ص اللجنة(، �س���الح را�س���د 

الرا�سد، اأحمد عبد اهلل العقيل، خالد محمد البواردي ومحمد عبد الفتاح الغنمه.

لجنة التر�شيحات والمكافاآت

ت���م خالل عام 2010 ت�س���كيل لجنة التر�س���يحات والمكافاآت من ثالثة اأع�س���اء غي���ر تنفيذيين من 

مجل�ص االإدارة وهم االأ�س���تاذ/ خالد محمد البواردي )رئي�ص اللجنة(، االأ�س���تاذ/ �س���الح را�سد 

الرا�س���د واالأ�ستاذ/ اأحمد عبد اهلل العقيل، وللجنة �سالحية مراجعة وتعديل �سيا�سة وممار�سات 

التعوي�سات في البنك ورفع التو�سيات بهذا ال�ساأن اإلى مجل�ص االإدارة الإعتمادها، وتقوم اللجنة 

كذلك بمراجعة م�س���توى وتكوين مكافاآت كبار التنفيذيين في البنك وترفع التو�س���يات المتعلقة 

بمخ�س����ص المكاف���اآت المرجح���ة المخاطر اإلى مجل����ص االإدارة العتمادها، وت�س���مل مهام اللجنة 

كذلك التر�س���يح لع�س���وية مجل�ص االإدارة  ومراجعة هيكل مجل�ص االإدارة وتحديد جوانب القوة 

وال�س���عف في���ه واقتراح معالجتها بما يتفق مع م�س���لحة البنك، وقد عق���دت اللجنة 6 اجتماعات 

خالل العام 2011.

لق���د اق���رت الجمعي���ة العامة غي���ر العادية والت���ي عقدت بتاري���خ 2011/3/27 تو�س���ية مجل�ص 

االدارة ب�س���اأن قواعد اختيار اع�س���اء لجنة التر�سيحات والتعوي�س���ات ومدة الع�سوية وا�سلوب 

عمل اللجنة ومكافاآت اع�ساء اللجنة ح�سبما يقدره مجل�ص االإدارة.

بلغ مجموع المكافاآت والتعوي�سات ال�سنوية الأع�ساء مجل�ص االإدارة غير التنفيذيين مبلغًا وقدره 

2٫280 األف ريال ولالأع�س���اء التنفيذيين 240 األف ريال. وبلغت البدالت الأع�س���اء مجل�ص االإدارة 

غير التنفيذيين 309 األف ريال ولالأع�س���اء التنفيذيين 69 األف ريال، وبلغت تعوي�س���ات اأع�س���اء 

مجل����ص االإدارة غي���ر التنفيذيي���ن التي ت�س���مل تذاكر ال�س���فر واالإقامة بالفن���ادق 479 األف ريال. 

وبلغ���ت روات���ب كبار التنفيذيين بمن فيهم الرئي�ص التنفي���ذي والمدير المالي 17٫248 األف ريال 

وبلغت البدالت والتعوي�سات 2٫954 األف ريال والمكافاآت ال�سنوية 15٫445 األف ريال والخطط 

التحفيزية 1٫450 األف ريال. بلغت مكافاآت اأع�ساء لجنة المراجعة 270 األف ريال وبدل ح�سور 

جل�سات اللجنة  48 األف ريال.

 .
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لجنة المراجعة

ت�س���اعد لجنة المراجعة مجل�ص االإدارة بمراجعة منظومة الرقابة الداخلية والتحقق من �س���المة 

و�سحة القوائم المالية والح�سابات الختامية للبنك واإلتزام البنك بالمتطلبات النظامية والمعايير 

المحا�س���بية. كم���ا تبحث اللجنة خطط اإدارة التدقيق الداخل���ي وتقّيم نتائج اأعمالها والتحقق من 

وجود االأجهزة الرقابية التي ت�سمن �سالمة االإجراءات التي تتخذها اإدارة البنك.

 تمث���ل لجن���ة المراجع���ة حلق���ة اإت�س���ال مبا�س���ر بين المراجعي���ن الخارجيي���ن ومجل����ص االإدارة، 

وتعم���ل اللجن���ة على التاأكد من اأن اأعمال المراجعة الخارجية تتم ب�س���كل فع���ال ودقيق والتعامل 

مع تقاريرها بالجدية والمهنية الالزمة، كما تقوم اللجنة اأي�س���ا بالتو�س���ية باإختيار المراجعين 

الخارجيي���ن ومراجع���ة خط���ط ونتائ���ج اأعماله���م، ويلتزم البنك بم���ا ورد في قواع���د تنظيم لجان 

المراجع���ة ف���ي البن���وك ال�س���عودية والدلي���ل االإ�ستر�س���ادي لتنظيم لج���ان المراجعة ف���ي البنوك 

ال�سعودية ال�سادرة عن موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.

تتك���ون لجن���ة المراجع���ة من ثالث���ة اأع�س���اء جميعهم م�س���تقلين منهم ع�س���وين من غير اأع�س���اء 

المجل�ص، وقد عقدت اللجنة �ستة اإجتماعات خالل ال�سنة. تجتمع اللجنة مع كل من ع�سو مجل�ص 

االإدارة المنتدب والمدير المالي للبنك ورئي�ص التدقيق الداخلي اإ�سافة اإلى من ت�ساء من اأع�ساء 

الفريق االإداري في البنك، وذلك عندما تراه منا�سبا للتباحث والمناق�سة. 

تاألفت لجنة المراجعة خالل عام 2011 من ال�س���يد/ اأحمد عبد اهلل العقيل )رئي�س���ا( وع�سوية كل 

من ال�سيد/ �سالح عبد الرحمن ال�سماعيل وال�سيد/محمد عبد الرحمن العمران. 

منظومة الرقابة الداخلية

اإن مجل�ص االإدارة م�س���وؤول ب�س���كل تام عن الرقابة الداخلية في البنك ومراجعة فعاليتها. وقد تم 

ت�س���ميم نظم واإجراءات الرقابة الداخلية لتنفيذ العمليات ب�س���كل فعال لحماية االأ�س���ول من اأي 

اإ�ستخدام اأو ت�سرف غير م�سروع اأو غير م�سرح به، وللمحافظة على �سالمة و�سحة ال�سجالت 

المحا�س���بية والمعلوم���ات المالي���ة الم�س���تخدمة في عمل البن���ك اأو تلك التي يت���م اأعدادها بغر�ص 

الن�سر واالإلتزام باالأنظمة والقوانين ذات ال�سلة وكذلك لمراقبة ال�سيا�سات الداخلية فيما يتعلق 

باأداء االأعمال. وقد و�سعت هذه االأنظمة الإدارة مخاطر عدم تحقيق اأهداف االأعمال ولي�ص الإزالة 

هذه المخاطر، كما اأن هذه النظم يمكن اأن توفر قدرًا معقواًل من الحماية ولي�س���ت �س���مانًا مطلقًا 

�سد االأخطاء الجوهرية والخ�سائر وعمليات التزوير. 

خالل دورة اأعماله العادية، يتعر�ص البنك لمخاطر االئتمان ومخاطر ال�سوق ومخاطر العمليات. 

وتوج���د ل���دى البن���ك العديد من اللجان ومنظومة من االإجراءات الالزمة  لح�س���ر وقيا�ص ورقابة 

هذه المخاطر والتخفيف منها.

و�سع البنك اإجراءات عمل م�ستديمة لح�سر وتقييم واإدارة المخاطر الجوهرية التي قد يتعر�ص 

لها البنك وللتاأكد من وجود ال�س���وابط المالئمة الإدارة هذه المخاطر. وت�س���مل اإجراءات الرقابة 

الداخلية الرئي�سية في البنك ما يلي:

•  تفوي����ص �س���الحية اإدارة اأعم���ال البن���ك من قب���ل مجل�ص االإدارة اإلى ع�س���و مجل����ص االإدارة 

المنت���دب �س���من ح���دود معين���ة ي�س���عها المجل�ص، ويحتف���ظ البنك باأدلة �س���املة ل�سيا�س���ات 

واإجراءات العمل تت�سمن الرقابة المالية واإجراءات العمليات واأمن المعلومات و�سيا�سات 

االإئتم���ان والمراقب���ة النظامية التي ت�س���مل المتطلبات الت�س���ريعية والنظامي���ة في المملكة. 

اإ�سافة لذلك، فاإن ال�سالحيات المحددة ت�سري على كافة العمليات ومراكز المخاطر للتاأكد 

من �س���بط ورقابة م�س���توى المخاطر التي قد يتعر�ص لها البنك، وقد تم تحديد م�س���وؤوليات 

المدراء الرئي�سيين بما يوؤمن االإلتزام التام بمبداأ ف�سل الواجبات.

لمراقبة  البنك  في  الرئي�سية  العمل  منتظمة في قطاعات  م�ستقلة  اإجراءات مراجعة  �وجود  �•
اأداء العمل وجودة خدمة العمالء للتاأكد من تطبيق االإجراءات الرقابية المو�سوعة.

ب�س���اأنها،  التقارير  ورفع  جوهرية  مخاطر  اأي  ومراقبة  لح�س���ر  واإجراءات  اأنظمة  �وجود  �•
والت���ي ت�س���مل االإئتم���ان وتغييرات اأ�س���عار ال�س���وق ل���الأدوات المالية وال�س���يولة واالأخطاء 

الت�س���غيلية وعمليات التزوير. تتم مراقبة هذه المخاطر من قبل كل من لجنة اإدارة مخاطر 

العملي���ات ولجن���ة الموجودات والمطلوبات ولجنة االإئتمان العليا، كما تتم مراقبتها اأي�س���ا 

من قبل اللجنة التنفيذية.

في  تنفيذه  يتم  برنامج  اأو  م�س���روع  الأي  ال�س���امل  التقييم  من  كجزء  المخاطر  تقييم  �يتم  �•
البن���ك، كم���ا تت���م مراعاة المخاط���ر عند اإع���داد الموازن���ة التقديرية وخطط العمل الخا�س���ة 

بكل مجموعة واإدارة في البنك، حيث تتم مراجعتها واإعتمادها من قبل مجل�ص االإدارة.

الخطة  على  بناء  االإدارة  لمجل�ص  رفعها  يتم  التي  المالية  للتقارير  نظام  البنك  لدى  �يوجد  �•
ال�س���نوية، كم���ا يت���م رفع تقارير �س���هرية عن النتائ���ج الفعلية المحققة وتحلي���ل االإنحرافات 

عن الخطة المو�س���وعة ومراجعة موؤ�سرات االأداء الرئي�س���ية والتحديث الدوري للتوقعات. 

كم���ا تق���وم كل من اللجن���ة التنفيذية ومجل����ص االإدارة بمراجعة الخطة ال�س���نوية والتحديث 

الدوري للتوقعات بناء على ا�ستراتيجية العمل ال�ساملة المعتمدة.

اأنظم���ة الحا�س���ب االآلي واإج���راءات ت�س���غيله، ويتم  �توج���د رقاب���ة مركزي���ة عل���ى تطوي���ر  �•
ا�ستخدام بع�ص االأنظمة العامة لرقابة اإجراءات العمليات الم�سابهة.

اإدارة المراقب���ة النظامي���ة ف���ي البن���ك مركزي���ا ب���االإدارة العامة عن طري���ق المراقب  �تت���م  �•
النظام���ي، كم���ا يوج���د م�س���وؤولون ع���ن المراقب���ة النظامي���ة ف���ي كافة وح���دات العم���ل على 

م�ستوى البنك.

قبل  من  واإعتمادها  اإعدادها  يتم  والتي  التقديرية  للموازنة  �ساملة  اأنظمة  البنك  لدى  �يوجد  �•
مجل����ص االإدارة، كم���ا يت���م مراقبة النتائ���ج الفعلية المحققة ويقوم مجل����ص االإدارة ببحث ما 

تم تحقيقه مقارنة مع الموازنة والتحديث الدوري للتوقعات.

�تق���وم اإدارة التدقي���ق الداخل���ي بمراقب���ة االإلت���زام ب�سيا�س���ات واإجراءات البن���ك وفعالية  �•
ال�س���وابط الرقابية على م�س���توى البنك ككل، ويتركز عمل التدقيق الداخلي ب�س���كل رئي�سي 

ح���ول مجاالت العمل التي ت�س���تمل على مخاطر كبرى. يرف���ع رئي�ص اإدارة التدقيق الداخلي 

تقاريره اإلى مجل�ص االإدارة ولجنة المراجعة

تجتمع لجنة اإدارة مخاطر العمليات في البنك ب�س���كل منتظم وفقا لل�س���الحيات المفو�سة لها من 

قبل ع�سو مجل�ص االإدارة المنتدب. وتعمل هذه اللجنة على التاأكد من فعالية نظام اإدارة المخاطر 

ف���ي البن���ك ووجود منظومة �س���وابط داخلية مالئمة واإ�س���تمرارية فعاليتها و�س���المة اأدائها على 

م�ستوى البنك. يراأ�ص ع�سو مجل�ص االإدارة المنتدب لجنة اإدارة مخاطر العمليات التي ت�سم في 

ع�سويتها عددًا من كبار المدراء التنفيذيين في البنك.

نتائج مراجعة فعالية اإجراءات الرقابة الداخلية 

تراجع لجنة المراجعة با�س���تمرار فعالية نظام الرقابة الداخلية في البنك وترفع تقارير منتظمة 

به���ذا ال�س���اأن اإلى مجل�ص االإدارة لم�س���اعدة المجل����ص في تقييمه لفعالية نظ���ام الرقابة الداخلية. 

وبع���د اط���الع اللجنة على تقارير اإج���راءات الرقاب���ة الداخلية في البنك واهمه���ا تقارير التدقيق 

الداخل���ي وتقاري���ر مجموع���ة اإدارة المخاط���ر وتقري���ر المراج���ع الخارج���ي خ���الل ع���ام 2011 

واالجتماع بالم�س���وؤولين في الدوائر المذكورة ومناق�س���تهم عن محتويات تلك التقارير الرقابية 

واأداء قطاعاته���م، فقد اأب���دت لجنة المراجعة قناعتها باأن الدورة الرقابية الداخلية تعك�ص فعالية 

اإجراءات الرقابة الداخلية لدى البنك. كما اإنها في تطور م�ستمر بما يلبي حاجة العمل المتزايدة 

واال�ستجابة لكافة الم�ستجدات. 

التوا�شل مع الم�شاهمين

يعطي البنك اأهمية ق�س���وى للتوا�س���ل مع الم�س���اهمين، حيث تقدم معلومات �س���املة عن اأن�س���طة 

البن���ك واأعماله �س���من التقرير ال�س���نوي والقوائم المالي���ة المرحلية الموجزة ويتم ن�س���ر جميع 

 ه���ذه البيان���ات ف���ي عدد من ال�س���حف كما تت���م اإتاحتها على موق���ع البنك في �س���بكة االإن������ترنت:

www.anb.com.sa والذي يحتوي اأي�سا على معلومات اإ�سافية تهم الم�ستثمرين. يحر�ص 
البن���ك على التوا�س���ل مع الم�س���تثمرين االإعتباريين، وياأخ���ذ باالعتبار كافة االإ�ستف�س���ارات التي 

ترد من االأفراد المتعلقة بم�س���اهماتهم وباأعمال البنك واأن�س���طته ويزودهم بالمعلومات في وقت 

منا�سب. كما يحر�ص البنك على اإطالع الم�ساهمين على مواعيد عقد اجتماعات الجمعية العمومية 

ال�سنوية لح�سورها ومناق�سة تقدم وتطور اأعمال واأن�سطة البنك.

تقرير مجل�س الإدارة 

تتمة
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الت�شنيف الئتماني 

تمكن البنك خالل العام 2011 من االحتفاظ بالت�س���نيفات االئتمانية القوية الممنوحة له �س���ابقًا 

من قبل وكاالت ت�سنيف كبرى متخ�س�سة في هذا المجال، وقد كانت هذه الت�سنيفات كالتالي:

A �ستاندرد اآند بورز 

A1 موديز   

A فيت�ص   

A+ كابيتال اإنتلجن�ص 

م�شال��ح اأع�ش��اء مجل�س الإدارة وكب��ار التنفيذيين وزوجاتهم واأولده��م الق�شر )الأقرب 

األف �سهم(
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مالحظة: اإن عدد االأ�سهم ي�سمل الزوجات واالأوالد الق�سر.

* يمثل الموؤ�س�سة العامة التاأمينات االجتماعية وال يمتلك اأ�سهم في البنك العربي الوطني، واإنما تقدم الموؤ�س�سة اأ�سهم �سمان الع�سوية عنه.
** ال يمتلك االأع�س���اء الممثلين للبنك العربي المحدود الأ�س���هم في البنك العربي الوطني، واإنما يقدم البنك العربي المحدود اأ�س���هم �س���مان الع�س���وية عن كل ع�س���و من االأع�س���اء الذين يمثلونه 

في المجل�ص.

المدفوعات النظامية 

بلغت المدفوعات النظامية ما يلي:

ماليين الرياالت ال�سعودية  

246 الزكاة ال�سرعية الم�ستحقة على الم�ساهمين ال�سعوديين عن عام 2011 

186 �سريبة الدخل الم�ستحقة على ح�سة الم�ساهم غير ال�سعودي عن عام 2011 

27 �سريبة اال�ستقطاع 

41 ر�سوم التاأمينات االجتماعية   

العقوبات والجزاءات والقيود النظامية

لم يتعر�ص البنك الأي عقوبات اأو جزاءات جوهرية خالل العام.

اإن الغرامات التي فر�ست على البنك خالل العام 2011 مرتبطة باأعمال ت�سغيلية ولي�ص لها تاأثير 

جوهري.

وفيما يلي ملخ�ص يبين هذه الغرامات:

اآالف الرياالت ال�سعودية  

2٫386 موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي  

180 هيئة ال�سوق المالية  

     740 امانة منطقة الريا�ص  

الموارد الب�شرية 

بلغ عدد العاملين 3٫923 موظفًا في نهاية عام 2011 مقارنة بعدد 3٫495 موظفًا في نهاية العام 

ال�سابق. بلغت ن�سبة الموظفين ال�سعوديين في البنك 91% مع نهاية عام 2011.

التبرعات والم�شوؤولية الجتماعية 

ب�سفته ع�سوًا ملتزمًا ومتفاعاًل مع المجتمع ال�سعودي، يدرك البنك م�سئوليته تجاه هذا المجتمع 

الذي يت�سرف باالإنتماء اإليه، وتج�سيدًا الإيمانه الرا�سخ بم�سوؤوليته االإجتماعية، يوا�سل البنك مد 

يد العون للجمعيات الخيرية والموؤ�س�س���ات التعليمية وغيرها من الحاالت الجديرة بالدعم، حيث 

خ�س�ص خالل عام 2011 مبلغًا قدره )2٫7( مليون ريال �سعودي لهذه االأغرا�ص.

ت�شارب الم�شالح 

لم يبرم البنك اأية عقود توجد اأو كانت توجد فيها م�سلحة هامة الأي من اأع�ساء مجل�ص االإدارة اأو 

الع�سو المنتدب اأو المدير المالي اأو الأي �سخ�ص ذي عالقة باأي منهم. ويبين االإي�ساح رقم )36( 

ف���ي القوائ���م المالية الخا�ص بالمعامالت م���ع االأطراف ذات العالقة قيمة الت�س���هيالت االئتمانية 

الممنوح���ة لبع����ص اأع�س���اء مجل�ص االإدارة، وتخ�س���ع هذه الت�س���هيالت لتعليمات موؤ�س�س���ة النقد 

العربي ال�سعودي والتي تن�ص على اأن تكون جميع الت�سهيالت االئتمانية الممنوحة الأطراف غير 

بنكية ذات عالقة م�سمونة بالكامل.

المعايير المحا�شبية

يتبع البنك المعايير المحا�سبية للموؤ�س�سات المالية ال�سادرة عن موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي 

وكذلك المعايير المحا�سبية الدولية. كما يقوم البنك باإعداد القوائم المالية الموحدة بما يتوافق 

م���ع نظ���ام مراقبة البنوك ولوائح نظام ال�س���ركات في المملكة العربية ال�س���عودية، وال توجد اأي 

اختالفات جوهرية عن معايير المحا�سبة ال�سادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبين القانونيين.

مراجعي الح�شابات

قام���ت الجم������عي���ة العامة العادية لم�س���اهمي الب����نك خالل اإجتم�����اعه���ا الم��نع������قد ف�ي 27 مار�ص 

2011 بتعيين ال�سادة/ اإرن�ست ويونغ وال�سادة/ ديلويت اآند تو�ص بكر- اأبو الخير و�سركاهم 

كمراجعي ح�سابات خارجيين للبنك لعام 2011.

م�شوؤوليات اأع�شاء مجل�س الإدارة المتعلقة بالقوائم المالية

يقر مجل�ص االإدارة وح�سب معرفته التامة بما يلي:

اأنه تم اإعداد �سجالت الح�سابات بال�سكل ال�سحيح.  -

اأن نظام الرقابة الداخلية اأعد على اأ�س�ص �سليمة وتم تنفيذه بفعالية.  -

اأنه ال يوجد اأي �سك في قدرة البنك على موا�سلة ن�ساطه.  -

ال يوج���د اأي عق���د كان البنك طرفًا فيه وتوجد او كانت توجد فيه م�س���لحة جوهرية الأي من   -

رئي�ص واأع�س���اء مجل�ص اإدارة البنك اأو للرئي�ص التنفيذي اأو للمدير المالي اأو الأي �س���خ�ص 

ذي عالقة مبا�س���رة باأي منهم عدا ما ورد باالإي�س���اح رقم )36( في القوائم المالية الخا�ص 

بالمعامالت مع االأطراف ذات العالقة.

واهلل ولي التوفيق

مجل�س الإدارة 

13 فبراير 2012
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في مقابل حالة عدم اال�س���تقرار المهيمنة على االقت�س���اد العالمي، ا�س���تمر ال�س���وق المحلي في 

النمو خالل العام 2011 مرتكزًا على المقومات القوية لالقت�س���اد ال�س���عودي، لتحظى ال�س���ناعة 

الم�سرفية ببيئة ع�م�ل م�وؤاتية �ساهمت في تن�سيط الطلب على االئتمان. 

وق���د انعك����ص ذلك على اأداء البن���ك العربي الوطني، حي���ث ارتفعت الميزاني���ة العمومية ومحفظة 

القرو����ص اإل���ى 117٫6 مليار ريال و 72٫8 مليار ريال على التوالي، لت�س���جل نموًا ن�س���بته %1٫3 

و10% مقارنة بالعام ال�سابق. وقد بلغ الربح ال�سافي 2٫2 مليار ريال في 2011، بزيادة قدرها 

13٫6% عن العام ال�سابق. 

مجموعة التجزئة الم�شرفية

وا�س���ل البنك التركيز على النمو الم�س���تدام وتطوير جودة الخدمات. لقد اأدى االهتمام المطرد 

بتعزيز م�ستويات جودة الخدمة اإلى تفعيل قنوات االت�سال المختلفة بالعميل، مع زيادة ملحوظة 

في اأحجام العمليات المنفذة من خالل »هاتف العربي« والقنوات البديلة االأخرى. وعلى �س���عيد 

�سبكة ال�سراف االآلي، فقد تم اإن�ساء وحدة متابعة مركزية، ما اأ�سهم في تح�سن االأداء االإجمالي 

لل�سبكة. هذا ويتم اللجوء، ب�سكل دوري، اإلى اأ�سلوب »المت�سوق الخفي« الكت�ساف ومعالجة اأية 

�سلبيات في الخدمات المقدمة. 

�سكل االحتفاظ بالعمالء اأولوية بارزة خالل العام، مع تركيز جهود البنك على البيع العنقودي ما 

اأ�سهم في توطيد واإثراء عالقته بعمالئه الحاليين. كما ا�ستطاع البنك من خالل اال�ستغالل االأمثل 

ل�س���بكة الف���روع الوا�س���عة، التي حظيت بدعم من جه���ود فريق البيع الهاتفي الموجهة لل�س���وق، 

ا�ستقطاب اأعداد جيدة من العمالء الجدد وزيادة حجم المبيعات. 

اأ�س���حت مقاربة �س���رائح العمالء اأكثر دقة، بينما �س���اهم التطوير الم�س���تمر لحزم المنتجات في 

تحفي���ز عملي���ات البيع وجعل المنتجات اأكثر مالءمة الحتياجات العمالء. ا�س���تمرت �س���بكة منافذ 

التوزيع في النمو خالل العام 2011 وذلك من خالل االإ�سافات الجديدة التالية: 

3 فروع للرجال.   •
9 مراكز حواالت فورية.  •

4 اأق�سام �سيدات.   •
30 جهاز �سرف اآلي.   •

الخدمات الم�شرفية لل�شركات 

على الرغم من التحديات التي واجهت بيئة المال واالأعمال، وا�سل البنك ك�سب ثقة ووالء عمالئه 

 قويًا خالل العام. لقد وفر التركيز الم�ستمر على جودة التنفيذ ودعم 
ً
من ال�س���ركات لي�س���جل اأداء

العمالء االإمكانية لزيادة حجم االأعمال والتغلب على التحديات المختلفة. 

يوا�س���ل البنك التم�س���ك ب�سيا�س���ة متوازنة تجاه منح القرو�ص الجديدة، وتعزيز الجودة العالية 

للخدم���ة وبن���اء عالق���ات بعيدة االأمد مع العمالء ل�س���مان موا�س���لة تقديم الم�س���اندة الم�س���تمرة 

لم�ساريع تطوير البنى التحتية في المملكة، ودعم خطط نمو العمالء وتطور اأعمالهم. كما التزم 

البنك بنهج المحافظة على متانة وتنوع اأ�سول محفظة عمالء ال�سركات، واإدارة المخاطر بحكمة 

كركائز اأ�سا�سية لنموذج االأعمال. 

ال تدخر مجموعة الخدمات الم�سرفية لل�سركات – ك�سريك للعميل – جهدًا في تلبية احتياجات 

عمالئه���ا وتوفي���ر الحل���ول المالئمة، كما توا�س���ل المجموعة ف���ي الوقت ذاته العم���ل على تعزيز 

العائ���د عل���ى العالق���ة مع العمالء من خالل زي���ادة عمق ونطاق عرو�ص المنتج���ات والخدمات في 

مج���االت متع���ددة كاإدارة النق���د وتمويل التج���ارة والقطع االأجنبي والتمويل االإ�س���المي وتمويل 

الم�ساريع والتمويل المهيكل. 

نظرة عامة على الأع�م�ال

د. روبير عيد

ع�سو مجل�ص االإدارة المنتدب والرئي�ص التنفيذي
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المقاولون الدوليون 

ت���م تاأ�س���ي�ص وحدة المق���اوالت الدولية ع���ام 2007م تحت مظل���ة مجموعة الخدمات الم�س���رفية 

لل�س���ركات لتعم���ل على تقديم منتجات وخدمات م�س���رفية لعمالء ال�س���ركات وتمويل الم�س���اريع 

للمقاولين متعددي الجن�س���يات المتعاقدين على تنفيذ عقود في المملكة العربية ال�س���عودية. نظرًا 

النت�سار عمالء الوحدة على امتداد اأوروبا وال�سرق االأق�سى و�سمال اإفريقيا، بادرت هذه الوحدة 

اإلى توحيد جهودها مع حليفها الدولي، البنك العربي المحدود، ل�سمان ا�ستمرار تدفق �سفقات 

االأعمال من واإلى المملكة العربية ال�سعودية ب�سال�سة. 

الخدمات الم�شرفية التجارية 

ال يزال البنك العربي الوطني يحتفظ بموقعه وح�س���وره القوي في �س���وق ال�سركات المتو�سطة، 

حي���ث تتمي���ز ه���ذه المحفظة بقاع���دة عمالء قوي���ة ذات جودة ائتماني���ة ممتازة. حافظ���ت االإدارة 

عل���ى ق���وة الدف���ع المحرك���ة الأعمالها لتوا�س���ل تحقيق نتائ���ج قوي���ة بالرغم من كث���رة التحديات 

المحيط���ة، بينم���ا ان�س���ب تركيزه���ا عل���ى تعزي���ز العالق���ات القائمة والتو�س���ع في تموي���ل قطاع 

ال�س���ركات المتو�س���طة وال�س���غيرة م���ن خ���الل الجهود الت�س���ويقية المرك���زة، وباق���ات عرو�ص 

الخدمات والمنتجات الم�سرفية المتنوعة. 

توف���ر ف���رق العمل المتخ�س�س���ة التابعة لهذه الوحدة في مناطق المملك���ة المختلفة الدعم الفعال 

لل�سركات ال�سغيرة في المملكة، وهي ت�ساهم بدور فعال في التو�سع في الت�سهيالت المقدمة في 

اإطار برنامج »كفالة« الذي اأطلقه �س���ندوق التنمية ال�س���ناعية ال�س���عودي بدعم من موؤ�س�سة النقد 

العربي ال�سعودي. اإن الوحدة االآن في الموقع المنا�سب لال�ستفادة من الفر�ص المتاحة في هذا 

القطاع المتنامي من ال�سوق. 

الخدمات الم�شرفية الإ�شلمية 

تعمل اإدارة الخدمات الم�س���رفية اال�س���المية على تطوير ودعم الخدمات الم�س���رفية االإ�س���المية 

للبن���ك العرب���ي الوطن���ي و�س���ركة العربي الوطني لال�س���تثمار، حي���ث تقدم اأربع خدمات رئي�س���ة 

لوحدات العمل:

تطوي��ر المنتجات: تطوير منتجات تتوافق مع ال�س���ريعة االإ�س���المية وتقدم حل���وال مالية لكافة 

�سرائح العمالء. وقد �سهد العام 2011 تطوير وطرح مجموعة من منتجات التمويل واال�ستثمار 

والتحوط المتوافقة مع مبادئ ال�سريعة. 

ال�ش��وؤون ال�شرعي��ة: مراجعة االأن�س���طة المتعلقة بوحدات العمل والجهات التابعة لها ل�س���مان 

التزامه���ا بتوجيه���ات الهيئة ال�س���رعية في البنك، والتي تقوم بمراجع���ة تقارير االلتزام وتوافق 

على المنتجات الجديدة. 

التدري��ب: ت���م تدري���ب ما يزيد ع���ن 362 موظفًا من من�س���وبي البن���ك على الخدمات الم�س���رفية 

االإ�سالمية ومنتجات البنك العربي الوطني المتوافقة مع مباديء ال�سريعة.

تحوي��ل الف��روع: تم خالل ه���ذا العام افتتاح/ تحوي���ل 27 منفذًا من ف���روع تقليدية اإلى فروع 

اإ�س���المية متخ�س�س���ة. وكاإجمال���ي فقد ت���م االنتهاء من تحوي���ل 125 فرعًا - تت�س���من 31 فرعا 

وق�س���ما لل�س���يدات - اإلى فروع واأق�س���ام متخ�س�س���ة في تقديم الخدمات والمنتجات ال�س���رعية 

ح�سريًا، وتمثل ن�سبة 69% من �سبكة فروع التجزئة في البنك. 

 الخزينة 

بعد اأن اأكملت المجموعة تجهيز بنيتها التحتية لدعم البيع العنقودي وتحقيق المزيد من التطور 

في عرو�ص االأعمال الموجهة للعمالء، �سهدت نموًا في حجم �سفقات االأعمال خالل عام 2011.

لق���د نج�ح���ت ا�س����تراتي�ج�ية ترك�ي���ز اال�س���ت�ثمار ف���ي االأ�س���ول ع�الي���ة الج����ودة الت���ي انت�ه�ج�تها 

المجموعة في تح�س���ين البنك �س���د ظروف ال�س���وق غير الموؤاتية التي �س���ادت االأ�سواق العالمية 

خالل عام 2011.

يعتب���ر اأداء الخزين���ة خالل العام مح�س���لة للعزم االأكيد والتركيز المكثف عل���ى البيع العنقودي، 

وا�ستراتيجيات المتاجرة الناجعة، والحكمة في تنويع اأ�سول المحفظة اال�ستثمارية.

فرع لندن

يلع���ب ف���رع لندن دورًا هامًا في دع���م االحتياجات الدولية لعمالء البنك في المملكة المتحدة، وقد 

ا�س���تمر الفرع في تقديم الخدمات الم�س���رفية ال�سخ�س���ية، والت�س���هيالت االئتمانية لل�س���ركات، 

ومنتجات تمويل التجارة وخدمات الخزينة لعمالئه في المملكة المتحدة. 

�س���هد الع���ام 2011 زيادة ملمو�س���ة ف���ي حجم اال�س���تثمارات في العق���ارات ال�س���كنية والتجارية 

بالمملكة المتحدة، وخ�سو�سًا مدينة لندن.

ال�شتثمارات الإ�شتراتيجية 

تغطي ا�س���تثمارات البنك اال�س���تراتيجية اأربع مجاالت رئي�س���ة هي: التمويل ال�س���كني، التاأمين، 

تاأجير المعدات الثقيلة والخدمات الم�سرفية اال�ستثمارية.  

ال�شركة ال�شعودية لتمويل الم�شاكن 

 جيدا خالل عام 2011، لت�سهد الربحية ومحفظة 
ً
حققت ال�سركة ال�سعودية لتمويل الم�ساكن اأداء

القرو�ص نموًا ملمو�س���ًا على الرغم من �س���وابط االقرا�ص المتحفظة. اإن ال�س���ركة - التي تعتبر 

رائ���دة ف���ي قطاع تمويل الم�س���اكن في المملكة – هي االآن في الموقع المنا�س���ب لال�س���تفادة من 

الطل���ب الق���وي والمتنام���ي على تمويل الم�س���اكن، وتنظر ال�س���ركة باإيجابية للع���ام 2012، حيث 

تتوقع اال�ستمرار في تحقيق نمو قوي.

�شركة التاأمين 

يعتب���ر الع���ام 2011 ع���ام التح�س���ير النهائي الإطالق �س���ركة تاأمين تعاوني يكون البنك م�س���اهما 

رئي�س���ا فيه���ا، وته���دف اإلى تقديم منتج���ات تاأمين تلب���ي االحتياج���ات العامة والفردي���ة، وتكون 

�س���ركتا ميتاليف و�س���ارتي�ص � واالأخيرة تابعة للمجموعة االأمريكية الدولية )AIG( � ال�س���ريكين 

المتخ�س�س���ين ف���ي هذه ال�س���ركة. �س���يقوم البن���ك من خالل وكالته الح�س���رية )تحت التاأ�س���ي�ص 

حالي���ًا(، بتوزي���ع المنتج���ات عل���ى عمالئه وعام���ة الجمهور مبا�س���رة بعد انطالق الط���رح االأولي 

ل�س���ركة الت�س���امن المزمع االنتهاء منه خالل الربع الثاني من العام 2012. �ستبا�س���ر ال�س���ركة 

الجديدة مزاولة اأعمالها بمجرد ا�ستالم الترخي�ص بعد انتهاء عملية الطرح االأولي. 

�شركة العربي الوطني لتاأجير المعدات الثقيلة 

بالن�س���بة ل�س���ركة العربي الوطني لتاأجي���ر المعدات الثقيلة، كان الع���ام 2011 عام تخطيط وبناء 

وتطوير لهذه ال�سركة التابعة المتخ�س�سة في تاأجير الرافعات والمعدات الثقيلة. الجدير بالذكر 

اأن ال�س���ركة �س���هدت تح�س���نا ملمو�س���ا في معدالت ت�س���غيل اأ�س���طولها من الرافعات خالل العام. 

تدر�ص ال�س���ركة اإمكانية زيادة حجم االأ�س���طول خالل عامي 2012 و2013 لال�س���تفادة من الطلب 

المتنامي على المعدات الثقيلة في ال�سوق ال�سعودي. 

�شركة العربي الوطني لل�شتثمار 

�سهدت ال�سركة اأداء طيبا خالل العام 2011، مع تح�سن ملمو�ص في عوائد ر�سوم الو�ساطة. كما 

اأ�س���همت العوائد من الن�ساط اال�ست�س���اري في تح�سن النتائج المحققة نتيجة لجني ر�سوم اإقفال 

عدد من ال�سفقات. ولعل اأهم اإنجازات ال�سركة هو ا�ستثمار مبلغ 351 مليون ريال من االكتتاب 

بوح���دات �س���ندوق دي���ار جده العقاري المبارك في �س���هر اإبريل. وفي �س���ياق اآخر، منحت وكالة 

زاوية �س���ندوق العربي لالأ�س���هم ال�س���عودية جائزة المركز االأول بين كافة �س���ناديق اال�س���تثمار 

ال�سعودية التقليدية عن فترة الثالث �سنوات المنتهية في يونيو 2011.
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والجدي���ر بالذك���ر اأن �س���جل ال�س���ركة حافل بجوائ���ز االأداء ل�س���ناديقها اال�س���تثمارية، حيث فاز 

�س���ندوق االأ�س���هم العالمي���ة المتوافق مع اأح���كام ال�س���ريعة بجائزة ليب���ر )LIpper( للعامين 

2009 و2010، بينما فاز �سندوق االأ�سهم المتوازن بنف�ص الجائزة عن عام 2009، وبدوره فاز 

�سندوق االأ�سهم ال�سعودية بجائزة ليبر عن عام 2007. 

اإدارة المخاطر 

توؤم���ن مجموع���ة اإدارة المخاطر للبنك العربي الوطني خدمات اإدارة مركزية م�س���تقلة للمخاطر. 

ويتمثل دور هذه المجموعة في الحفاظ على التوازن بين المخاطر والعائد تما�س���يا مع االأهداف 

اال�س���تراتيجية للبن���ك. وت�س���طلع المجموعة بم�س���ئولية تطبي���ق متطلبات اتفاقية ب���ازل المتعلقة 

بكفاية راأ�ص المال وغيرها من المتطلبات، بينما تغطي اأن�سطتها خم�سة مجاالت رئي�سة هي: 

مخاطر الئتمان 

و�س���ع �سيا�س���ات االإقرا����ص و�س���الحيات الموافقة وح���دود الت�س���هيالت االئتمانية للطرف  	•
الواحد وحدود التركزات االئتمانية للمحفظة. 

تقييم ومراجعة الجودة الكلية لمحفظة االئتمان ب�سكل دوري.  	•
مراقبة وتطوير االأنظمة واالإجراءات لتعزيز تقنيات اإدارة المخاطر و�سمان تطبيق اأ�ساليب  	•

التقييم الداخلي للمخاطر ح�سب متطلبات بازل 2. 

مخاطر ال�شوق 

ح�س���ر مخاطر ال�س���وق وال�س���يولة وقيا�س���ها ومراقبتها با�س���تخدام مجموعة م���ن المعايير  	•
المرتكزة على ح�سا�س���ية االأ�س���عار وتحليل الفجوات والقيمة المعر�سة للمخاطر واختبارات 

االجهاد. 

الم�س���اعدة على اإدارة اال�س���تحقاقات والمخاطر الناتجة عن تقلبات اأ�سعار الفائدة، من حيث  	•
تاأثيرها على الميزانية العمومية للبنك.

التاأكد من اأن �سيا�سة البنك الخا�سة باإدارة مخاطر ال�سوق وال�سيولة واإقرار الحدود تتوافق  	•
مع االأعراف الدولية المثلى المتبعة في هذا المجال. 

العم���ل عل���ى تح�س���ين اأدوات واآليات اإدارة المخاط���ر لتلبية متطلبات مقارب���ة نموذج التقييم  	•
الداخلي )االأ�سلوب المتقدم( التفاقية بازل 2. 

المخاطر الت�شغيلية 

	تطوير ا�س���تراتيجيات اإدارة المخاطر الت�س���غيلية بما يتوافق مع معايير حوكمة ال�س���ركات  	•
وممار�سات ال�سناعة المثلى. 

تحديد وتقييم ومراقبة والتبليغ عن الخ�سائر الت�سغيلية لكافة اأن�سطة البنك ب�سكل فعال.  	•
موا�سلة العمل على تطبيق متطلبات مقاربة القيا�ص المتقدم التفاقية بازل 2.  	•

ا�شتمرارية العمل 

تطوير �سيا�سات واإجراءات ا�ستمرارية العمل للبنك بما يتفق مع معايير ال�سناعة.  	•
العمل على �س���ياغة الخطط لتمكين البنك من اال�س���تمرار في عملياته الهامة ب�سرعة في حالة  	•

تعطل اإجراءات العمل االعتيادية. 

اال�س���تمرار ف���ي اختب���ار جاهزية وا�س���تقرار مركز ا�س���تمرارية العمل من خالل �سل�س���لة من  	•
االختبارات لكافة وحدات العمل في البنك. 

العمل على ن�سر الوعي وتعزيز ا�ستيعاب موظفي البنك الأهمية ا�ستمرارية العمل.  	•

اإدارة ومراقبة الئتمان 

اتاحة الت�سهيالت االئتمانية المعتمدة لال�ستخدام.  	•
مراقبة الحدود وال�سمانات المطلوبة.  	•

اإعداد وحفظ م�ستندات ال�سمانات.  	•
متابعة االنحرافات المتعلقة باالئتمان.  	•

مجموعة الئتمان 

اإن مجموع���ة االئتم���ان م�س���وؤولة ع���ن تقيي���م ومراجع���ة المخاط���ر االئتمانية التي تواج���ه البنك، 

وتقدي���م الخدمات االئتمانية للعمالء، وكذلك االلتزام باأف�س���ل المعايي���ر في اإدارة المخاطر. كما 

ت�س���هم المجموعة ب�س���كل محوري في �سمان ا�ستدامة النمو المربح على المدى البعيد من خالل 

المحافظة على التوازن بين متطلبات نمو محفظة االئتمان والجودة االئتمانية الأ�سولها. 

تقنية المعلومات  

تمث���ل اله���دف الرئي�س���ي للمجموعة خ���الل عام 2011 في العمل على ا�س���تقرار اأداء بيئ���ة التقنية الحالية، 

حيث قام البنك على مدار العامين ال�سابقين با�ستحداث تطبيقات جديدة واإ�سافة مكونات لمنظومة تقنية 

المعلومات لتلبية متطلبات اأعمال البنك. لقد كان التحقق من تكامل بنية التقنية و�سالمة اأدائها اأحد اأكبر 

التحديات التقنية التي واجهت المجموعة خالل العام  2011.

ق���ام البن���ك بتطبيق متطلبات اإر�س���ال اإ�س���عارات تنفيذ العمليات الم�س���رفية بوا�س���طة الر�س���ائل الن�س���ية 

الق�س���يرة لكاف���ة العم���الء، كم���ا ت���م تطوي���ر برنامج مكافحة غ�س���ل االأم���وال ل�س���مان ا�س���تمرار االلتزام 

بالمتطلب���ات النظامي���ة، كم���ا عكفت المجموعة على تنفيذ م�س���اريع جديدة خالل الع���ام 2011 في مجاالت 

الحواالت الفورية واإدارة عالقات االأفراد والعمليات. كما يعمل البنك على تنفيذ منظومة اأجهزة و�س���يطة 

باال�ستناد اإلى ت�سميم مرتكز على الخدمة كتوجه تقني ا�ستراتيجي. 

الموارد الب�شرية

تعتب���ر الم���وارد الب�س���رية ذراع اال�س���تقطاب الرئي�س���ية للبن���ك م���ن خ���الل عملها على ا�س���تقطاب 

الكف���اءات الموؤهل���ة لتمكي���ن وح���دات العم���ل م���ن اأداء مهامه���ا بكل فاعلي���ة. وقد نجح���ت جهود 

المجموع���ة المتوا�س���لة عل���ى مدار العام لال�س���تثمار في الموارد الب�س���رية . تعمل المجموعة في 

بيئة تتطلب �سرعة تحريك الكوادر الم�سرفية الموؤهلة، وعليه فقد التزمت باال�ستمرار في تطوير 

الموارد الب�س���رية عبر اإطالق مبادرات ا�س���تراتيجية وقيادية، فقد واظبت خالل العام 2011 على 

تطبيق خططها اال�س���تراتيجية ال�س���تقطاب وتدريب وتعيين الموظفين ذوي المهارات االأ�سا�س���ية 

لت�ساعد البنك في المحافظة على اأف�سليته التناف�سية لجهة اإدارة الموارد والتعوي�سات.

وفي �س���ياق مبادرات وبرامج توطين الوظائف االأخيرة، احتل البنك موقعًا متقدمًا بين �س���ركات 

القطاع الخا�ص والموؤ�س�س���ات المالية بتحقيقه لم�س���تويات توطين مرتفعة، ويعزى هذا االإنجاز 

– بعد توفيق اهلل - اإلى الخطط اال�ستراتيجية للموارد الب�سرية في مجاالت اال�ستقطاب وتطوير 
المهارات واالحتفاظ بالموظفين. وفي �س���ياق خطتها اال�ستراتيجية العامة، ا�ستمرت المجموعة 

جريًا على عادتها ال�س���نوية في ا�س���تقطاب نخبة من الخريجين ال�سعوديين الموهوبين من كبرى 

الجامعات المحلية والدولية المرموقة لاللتحاق بالبرامج التعريفية الموجهة لمدراء الم�س���تقبل 

و�سبكة الفروع.
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