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 2019  ديسمبر 31للسنة المالية المنتهية في تقرير مجلس إدارة البنك العربي الوطني 
 
 

 المحترمين السادة/ مساهمي البنك العربي الوطني 
 
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
 

 .2019 ديسمبر  31يسرنا أن نقدم لكم التقرير السنوي للبنك العربي الوطني وحساباته الختامية للسنة المالية المنتهية في 
 

 مقدمة
رجب  18تاريخ ب 38مرسوم الملكي رقم م/بموجب ال شركة مساهمة سعوديةك )البنك( تأسس البنك العربي الوطني

في المملكة  فرعا   138يقع المركز الرئيسي للبنك في مدينة الرياض ولديه م.  1979يونيو  13هـ الموافق  1399
مصرفية يتمثل النشاط الرئيسي للبنك في تقديم خدمات و المملكة المتــحدة. فيلفرع واحد  السعودية إضافة  العربية 

 مالية متكاملة لعمالئه من األفراد والشركات.و
 

 النتائج المالية

 مقابلمليون لاير  3.552 مبلغ 2019لعام  العائد لمساهمي البنك قبل الزكاة وضريبة الدخل بلغ صافي الربح
  .%7.3 بارتفاع وذلك ،2018ليون لاير لعام م  3.310

مليون  5.151مليون لاير مقارنة بـ  5.553ليصل إلى  %7.8بنسبة  ولقد زاد صافي دخل العموالت الخاصة
 651مليون لاير مقارنة بـ  658ليصل إلى  %1بنسبة  ارتفعأما دخل األتعاب والعموالت فقد  لاير للعام السابق،

في السنة  مليون لاير 6.733ليصل إلى  %3وبذلك ارتفع إجمالي دخل العمليات بنسبة . 2018ليون لاير للعام م
 .2018مليون لاير في العام  6.535مقارنة بــ  الحالية

 
في العام مليون لاير  2.241مليون لاير مقارنة بمبلغ  2.203 قبل المخصصات مبلغمصاريف التشغيل  بلغت

وقد استمر البنك في تطبيق سياسته المحافظة المتمثلة في االستمرار  .%1.7بلغت  انخفاضأي بنسبة  ،2018
مليون لاير  998مليون لاير مقارنة بمبلغ  971المخصصات حيث بلغت مخصصات خسائر االئتمان مبلغ  بتدعيم
 .2019 ديسمبر 31كما في  %136نسبة تغطية محفظة القروض غير العاملة  بلغتو ، 2018ام ــفي الع

 
 3.969مليون لاير مقارنة بـ  3.023فقد بلغ العائد لمساهمي البنك أما صافي الدخل بعد الزكاة وضريبة الدخل 

 .لاير للعام السابق 2.65مقابل ريـال  2.02وبلغت ربحية السهم مليون لاير في العام السابق. 
 

ناجم  2019لعام  العائد لمساهمي البنك وتجدر اإلشارة إلى أن التراجع في صافي الربح بعد الزكاة وضريبة الدخل
عن التغيير في المعايير المحاسبية الخاصة بالزكاة وضريبة الدخل وال تعكس تراجعا  فعليا في الربحية. ويذكر انه 

 فقد حقق، 2017- 2006مع الهيئة العامة للزكاة والدخل لألعوام  2018سوية التي تم التوصل إليها في بنتيجة الت
. ومع تعديل المعايير 2018مليون لاير أدى إلى زيادة مماثلة في حقوق المساهمين في  1.113بقيمة  ا  وفر البنك

حقوق المساهمين، تم إعادة تبويب مبلغ الـ  المحاسبية لتبويب الزكاة وضريبة الدخل ضمن قائمة الدخل عوضا  عن
بنفس المبلغ ليرتفع  2018ما أدى إلى تضخيم صافي دخل  2018مليون لاير ضمن قائمة الدخل لعام  1.113

 . مليون لاير بعد التسوية 3.969مليون لاير قبل التسوية إلى  2.856من 
 
أي بنسبة  2018 ليون لاير في العامم 121.038مليون لاير مقارنة بــ  118.837قد بلغت محفظة القروض و

مليون   27.857 من ليون لايرم 38.038 إلى اتمحفظة االستثمار ارتفعتفي حين  ،%1.8بلغت  انخفاض
  .%36.5ه نسبت بارتفاع 2018في العام لاير 
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 142.129 و مليون لاير 183.442مبلغ  2019ديسمبر  31كما في ودائع العمالء وبلغت موجودات البنك 
 .على التوالي ،لايرمليون 

 ليون لاير.م 26.520والبالغ  2018عن العام  %6.7مليون لاير بنسبة زيادة  28.308بلغت حقوق المساهمين مبلغ 
 

  أبرز المؤشرات المالية
 ماليين الرياالت السعودية

 2019 2018 2017 2016 2015 

      
.543114 121.038 118.837  قروض وسلف، صافي   115,512 115,656 

.32132 27.857 38.038 إستثمارات، صافي   25,548 33,294 

 135,761 135,907 136.048 142.056 142.129 ودائع العمالء 

 21,894 23,235 24.370 26.520 28.308 حقوق المساهمين

.702171 178.355 183.442 إجمالي الموجودات  170,009 170,421 

.636146 151.798 155.099 إجمالي المطلوبات  146,084 147,789 

 5,781 5,854 6.378 6.535 6.733 إجمالي دخل العمليات 

 2,862 3,025 3.375 3.236 3.192 إجمالي مصاريف العمليات

قبل الزكاة  صافي الدخل
العائد  وضريبة الدخل
 2,964 2,854 3.027 3.310 3.552 لمساهمي البنك 

 صافي الدخل بعد الزكاة
العائد  وضريبة الدخل
.4222 2.277  2.377 3.969 3.023 لمساهمي البنك  

 

 التحليل الجغرافي لإليرادات

 
موزعة على النحو وفي المملكة العربية السعودية  أنشطتهابشكل أساسي من  المجموعةتتحقق معظم إيرادات 

 التالي:
 بآالف الرياالت السعودية

 4.453.695  المنطقة الوسطى* 

 1.369.310  المنطقة الغربية 

 909.833  المنطقة الشرقية 

 6.732.838  المجموع

 .تشتمل على إيرادات فرع لندن )حيث ال تعتبر جوهرية إلظهارها بشكل منفصل(* 
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 الشركات التابعة والزميلة
 

 شركة العربي الوطني لالستثمار

مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري  ،مملوكة بالكامل من قبل البنكمساهمة مقفلة  وهي شركة
ـ )الموافق 1428شوال  26الصادر بتاريخ  1010239908رقم  . يبلغ رأسمال الشركة المصرح (م2007نوفمبر  7ه

بتولي وإدارة الخدمات االستثمارية وأنشطة إدارة  الشركة تقومو ،مليون سهم( 100) لاير مليون 1.000به والمصدر 
األصول التابعة للبنك والتي تشمل التعامل واإلدارة والترتيب واالستشارة وحفظ األوراق المالية حسب أنظمة هيئة 

ا  علم  .(م2008يناير  12الموافق ) هـ1429محرم  3 من  إعتبارا   . وقد بدأت الشركة التابعة أعمالهاالسوق المالية
ـ )الموافق 1436محرم  19بتاريخ أنه  من شركة قامت الشركة التابعة بتعديل وضعها القانوني ، (م2014نوفمبر 12ه

تم تعديل غرض الشركة والموافق عليه من قبل هيئة السوق المالية  .مقفلةذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة 
ليشمل  15 /14832 /1/6( بموجب قرار الهيئة رقم س/ 2015نوفمبر  10هـ )الموافق 1437محرم  28بتاريخ 

يونيو  2هـ )الموافق 1437شعبان  26تم إجراء تعديل إضافي ألغراض هذه الشركة التابعة بتاريخ التعامل كأصيل. 
( إلقراض عمالء الشركة لغرض التداول في األوراق المالية بموجب تعميم مؤسسة النقد العربي السعودي 2016
تاريخ ب 6/16287/15/سهـ وتعميم هيئة السوق المالية رقم 5/2/1437تاريخ ب 371000014867رقم 
 هـ.10/3/1437
 

 شركة العربي لتأجير المعدات الثقيلة

 كشركة مساهمة في المملكة العربية السعودية وقد تم تأسيسها %87.5فيها نسبة  وهي شركة تابعة يمتلك البنك

جمادى األول  15الصادر في مدينة الرياض بتاريخ  1010267489مقفلة بموجب السجل التجاري رقم  سعودية

مليون سهم  100مقسم إلى مليون لاير  1.000 بمبلغرأسمال الشركة  حدد (.م2009مايو  10هـ )الموافق 1430

ديسمبر  31كما في  من رأسمال الشركة %30مليون لاير بواقع  300لاير سعودي، دفع من قيمتها  10قيمة كل سهم 

إلغاء األسهم  2019 يناير 8المنعقد في  اجتماع الجمعية العامة غير العادية. والحقا قرر مساهمو الشركة في 2018

لغ اجمالي قدره بلاير سعودي بم 10مليون سهم قيمة كل سهم  70لغة غير المدفوعة من رأس المال المصرح به والبا

مليون لاير مقسم  300. وعليه، أصبح رأسمال الشركة 2019 فبرايرفيذ هذا القرار في شهر نمليون لاير، وتم ت 700

مل وتع .2019ديسمبر  31مدفوع بالكامل كما في و مصدر لاير سعودي، 10مليون سهم ، قيمة كل سهم  30الى 

، قام 2014مايو  6بتاريخ الشركة في مجال تأجير المعدات الثقيلة وتمارس أعمالها وفقا  ألحكام الشريعة اإلسالمية. 

 .%87.5لتصل إلى  %62.5البنك برفع نسبة ملكيته في هذه الشركة التابعة من 
 

 الشركة السعودية لتمويل المساكن )سهل(

وقد تم تأسيسها في المملكة العربية السعودية بموجب  مال،المن رأس  %40حصة البنك فيها  وهي شركة زميلة تبلغ

مقسم مليون لاير  1.000رأسمال الشركة  يبلغ. مقفلة سعودية كشركة مساهمة 1010241934السجل التجاري رقم 

وتم إثبات حصة  .2019ديسمبر  31مدفوع بالكامل كما في لاير سعودي،  10مليون سهم، قيمة كل سهم  100إلى 

وتقوم  2007بدأت الشركة أعمالها في الربع األخير من عام  البنك في الشركة الزميلة وفقا  لطريقة حقوق الملكية.

 بتقديم خدمات التمويل السكني والعقاري وفقا  ألحكام الشريعة اإلسالمية.
 

 ة الدولية والبنك العربي للتأمين التعاوني شركة متاليف والمجموعة األمريكي

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

  .1010391438بموجب السجل التجاري رقم 

واألنظمة والقواعد السارية في  وتقوم الشركة وفقا  ألحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية

عاوني وكل ما يتعلق بهذه األعمال. وتتمثل أعمال الشركة بشكل المملكة العربية السعودية بمزاولة أعمال التأمين الت

 والتأمين الطبي والتأمين ضد الحوادث وكافة أنواع التأمين والتأمين على الحياة للمجموعاترئيس في التأمين الفردي 

وتم إدراج أسهمها في سوق  2013أغسطس  29لت الشركة اإلجراءات النظامية المطلوبة للتأسيس في . أكمالعام

حصلت الشركة على الموافقة  .(م2013نوفمبر  26هـ )الموافق 1435محرم  23األسهم السعودي )تداول( بتاريخ 
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فبراير  25العربية السعودية بتاريخ في المملكة  أعمال التأمينالنهائية من مؤسسة النقد العربي السعودي لممارسة 

الشركة هذه وتم إثبات حصة البنك في  2014بدأت الشركة في ممارسة أعمال التأمين خالل شهر أبريل . 2014

 وفقا  لطريقة حقوق الملكية.
  

بالموافقة على تخفيض  2018أبريل  18في اجتماع جمعيتها العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ  قامت متاليف

مليون سهم الى  35مليون لاير سعودي بتخفيض عدد األسهم من  180مليون لاير سعودي الى  350رأسمالها من 

مليون  170الشركة المتراكمة البالغة لاير سعودي لهيكلة رأس المال لمقابلة خسائر  10مليون سهم قيمة كل سهم  18

مليون لاير موزع  180يبلغ رأسمال الشركة المصرح به والمصدر  ،وعليهلاير سعودي تماشيا  مع قانون الشركات. 

يث تبلغ حصة البنك ، ح2019ديسمبر  31لاير للسهم الواحد( كما في  10مليون سهم )القيمة االسمية  18على 

  .(%30مليون سهم ) 5.4 العربي الوطني منها

 

، واستلمت الشركة الموافقات 2019وقعت الشركة اتفاقية دمج ملزمة مع شركة والء قبل نهاية الربع الثالث للعام 

الالزمة من الجهات الحكومية ذات الصلة ومن بينها مؤسسة النقد العربي السعوي وهيئة السوق المالية وغيرها. تمت 

، وعليه 2020يناير  27ل الجمعية العامة غير العادية لكل من الشركتين المنعقدة بتاريخ الموافقة على الدمج من قب

 .2020باشرت الشركتان بالترتيبات الالزمة لعملية الدمج ومن المتوقع االنتهاء منها خالل الربع األول من العام 
 

 وكالة العربي للتأمينشركة 

ألف  50ألف لاير موزع على  500ة العربي للتأمين برأسمال قدره وكالشركة بتأسيس  2013قام البنك خالل العام 

لاير للحصة الواحدة(، ويمتلك البنك هذه الوكالة بالكامل. وقد تم تأسيس هذه الوكالة في  10حصة )القيمة االسمية 

در في الصا  1010396423المملكة العربية السعودية كشركة ذات مسؤولية محدودة بموجب السجل التجاري رقم  

( . حصلت الشركة على ترخيص من قبل م2013ديسمبر  1)الموافق  هـ 1435محرم  28مدينة الرياض بتاريخ 

هـ 1435جمادى األول  5في  أعمال الوكالة في التأمين واالعمال ذات العالقةمؤسسة النقد العربي السعودي لمزاولة 

)شركة متاليف والمجموعة األمريكية  يالوكيل الوحيد للمشغل الرئيس ر، وتقوم بدو(م2014مارس  6)الموافق 

 الدولية والبنك العربي للتأمين التعاوني(.
  

 شركة المنزل المبارك لالستثمارات العقارية المحدودة 
هي شركة تابعة مملوكة بالكامل للبنك ومسجلة في المملكة العربية السعودية كشركة ذات مسؤولية محدودة بموجب 

 6)الموافق هـ 1425جمادى األولى  18الصادر في مدينة الرياض بتاريخ  1010199647السجل التجاري رقم 
لاير للحصة  100ف حصة )القيمة االسمية آال 10. وقد بلغ رأسمال الشركة مليون لاير موزع على م(2004يوليو 

واستثمارها بالبيع والتأجير لصالح الشركة الواحدة(. تعمل هذه الشركة التابعة في مجال شراء األراضي والعقارات 
ومسك إدارة األصول العائدة للمالك وللغير على سبيل الضمانات وبيع وشراء العقارات ألغراض التمويل بموجب 

 .هـ10/8/1436بتاريخ  361000109161نقد العربي السعودي رقم موافقة مؤسسة ال

 صندوق أي. إن. بي البوابة االقتصادية 
، وهو صندوق (الصندوقالبوابة االقتصادية ) ..آييصندوق إي.إن.ب في %25.47يمتلك البنك بشكل غير مباشر نسبة 

 إقفاللمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ  2014أغسطس  25تم تأسيسه في ومحدد المدة استثمار عقاري بطرح خاص 
 8/14/411الصندوق بموجب الخطاب رقم  بطرحهيئة السوق المالية  إخطار. تم 2015يناير  11الطرح األول بتاريخ 

نة في مدي تملك موجودات عقارية فينشاط الصندوق  يتمثل (.2014أغسطس  5هـ )الموافق 1435شوال  9بتاريخ 
الصندوق.  على مدى فترةدخل تشغيل الفندق و ريجاكعقارات مدرة للدخل في الرياض وسيستلم البنك منها دخل إالرياض 

لاير  1.000وحدة، قيمة كل وحدة  950.000مليون لاير سعودي مقسمة على  950مساهمات في الصندوق بلغ إجمالي ال
، توقفت 2018إعتبارا  من شهر أكتوبر  .2018سبتمبر  30حتى تم توحيد القوائم المالية للصندوق كشركة تابعة  سعودي.

إعادة تقويم سيطرتها على بعد ذلك و ،المجموعة عن توحيد القوائم المالية للصندوق في القوائم المالية الموحدة للمجمـوعة
تمت معاملة الصندوق كشركة زميلة  ،س إدارة الصندوق والعناصر األخرىالصندوق وبعد األخذ بعين االعتبار تكوين مجل

 وتمت المحاسبة عن حصة المجموعة في الصندوق وفقا  لطريقة حقوق الملكية.
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دارة الصندوق في اجتماعه إبناء على قرار مجلس  2020يوليو  13تم تمديد فترة الصندوق لفترة ستة أشهر إضافية تنتهي في 
. إضافة لذلك، يتم حاليا  مناقشة 2019ديسمبر  11والموافق عليه من مالكي الوحدات بتاريخ  2019ديسمبر  10المنعقد في 

 ( أشهر. 6إمكانية الخروج من الصندوق أو إعادة هيكلته والتي من المتوقع التوصل الى قرار بشأنها خالل فترة التمديد البالغة )

 دير بالذكر أن الشركات التابعة والزميلة المذكورة أعاله تمارس نشاطها بشكل رئيس في المملكة العربية السعودية.الج

 شركة البنك العربي الوطني لألسواق العالمية المحدودة

بتأسيس شركة البنك العربي الوطني لألسواق العالمية المحدودة كشركة ذات  2017يناير  31قام البنك بتاريخ 
ألف دوالر  50وقد بلغ رأسمال الشركة  للبنك.  %100مسؤولية محدودة مسجلة في جزر الكايمان ومملوكة بنسبة 

وتختص هذه الشركة بالقيام بعمليات ( دوالر للحصة الواحدة(. 1االسمية ) القيمةألف حصة ) 50أمريكي موزع على 
 المتاجرة بالمشتقات المالية باإلضافة إلى عمليات إعادة الشراء نيابة عن البنك. 

 سياسة توزيع األرباح  

 يوزع البنك أرباحه السنوية وفقا  لما يلي:

الصافية لتدعيم االحتياطي النظامي حسب متطلبات مؤسسة النقد العربي  األرباحمن  %25يقتطع البنك نسبة  -1
 المال المدفوع. رأسالسعودي، ويجوز وقف هذا االقتطاع متى ما بلغ مجموع اإلحتياطي النظامي قيمة 

ترح رأسماله والنمو المستقبلي المتوقع، وفي ضوء ذلك يق وكفايةيقوم مجلس اإلدارة بتحليل المركز المالي للبنك  -2
 يوزع أرباحا  أم ال، ويتم عرض االقتراح على الجمعية العامة العادية للموافقة. سوف كان  إذا ما

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

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

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

 :على النحو التالي بتوزيع األرباحهذا وقد أوصى مجلس اإلدارة 

 آالف الرياالت السعودية

 3.023.235 بعد الزكاة وضريبة الدخل – 2019صافي دخل عام 

 5.600.718 المبقاة من األعوام السابقة األرباح 

 8.623.953 المجموع 
  توزع كما يلي :

 (2.000.000) أسهم منحة –المحول الى رأس المال 

 (756.000) المحول إلى االحتياطي النظامي 

المدرجة قيمتها  الملكية ألدوات حقوقالتوقف عن إثبات  منصافي الخسارة الناتجة 
 (13.834) الدخل الشامل اآلخر من خالل العادلة

 (1.226.887) (2019من صافي دخل عام  %40.6مرحلية ومقترحة ) –إجمالي توزيعات األرباح 

 4.627.232 2019األرباح المبقاة لعام 
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 االستراتيجية  المستقبليةخطط ال
بُنيت االستراتيجية على تحقيق التوازن بين مصرفية األفراد والمصرفية الشاملة بدعم من ثقافة البنك المحافظة 

 بهدف تحقيق اإليرادات المتوقعة حسب الخطط الموضوعة. المنتقاةوالتركيز على فرص النمو 
 
مع االخذ باالعتبار لالهداف والمقاصد  تماشى االستراتيجية بشكل وثيق مع البيئة االقتصادية السائدة وتم تصميمهات

في توفير الخدمات والمنتجات  ارئيسي ا(. ويهدف البنك إلى أن يكون مساهم2030التي تضمنتها رؤية المملكة )
التي تعتبر عنصرا  جوهريا  في تنفيذ برنامج التحول الوطني. وتتمحور االستراتيجية حول ثالث مجاالت على 

 النحو التالي: 
 

والتعليم، والنقل تم وضع خطط شراكة القطاع العام والخاص لعدد من القطاعات الهامة على رأسها الصحة  -

والتي كانت تمول في السابق من قبل الحكومة وسوف  الكبرى إضافة إلى عدد من مشاريع البنية التحتية

لتمويل  مهمةيتيح فرصا   العام والخاص. وهذا االمر القطاعينتكون في المستقبل مسؤولية مشتركة بين 

إلى  2030ويعمل البنك على زيادة قدراته التنافسية لالستفادة من هذا القطاع. وتهدف الرؤية ، المشاريع

، ويعمل %5.7إلى  %3.8ي المباشر لنمو الناتج اإلجمالي المحلي من باالستفادة من االستثمار االجن

مناسبة للمساهمة في تلبية المتطلبات التي تستقطب البنك على التأكد من وجود المنتجات والخدمات ال

  السوق السعودي. إلىالمستثمرين االجانب للدخول 

المبادرات المرتبطة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص والخصخصة واالستثمار  على الرغم من أن

مدى المتوسط لتمويل عدد حذرة، إال انها ال بد أن تتيح فرصا  هامة في ال بوتيرةتسير األجنبي المباشر 

 من المشاريع الكبرى.

لدعم نمو قطاع الشركات الصغيرة  والمتوسطة والتي يُتوقع أن يسهم في نمو الناتج اإلجمالي المحلي من  -
، يعمل البنك على زيادة حضوره وتنويع سلسلة المنتجات والخدمات المقدمة من خالل %35إلى  20%

هذه المراكز حلوال  مصممة خصيصا  لتغطي مجاالت التمويل قدم تمراكز مخصصة لخدمة هذا القطاع. 
 والعمليات المصرفية وخدمات الحسابات.

باالسعار والنسبة العالية من الشباب، يظل توفير السكن  ةالعربية السعودي في سياق التنوع الديموغرافي للمملكة -
البنك التجهيز واالستعداد لتوفير الخدمات والمنتجات لدعم  وقد استكملمن أولويات التركيز الحكومي،  المعقولة

 وتشهد حاليا  محفظة اإلقراض السكني نموا  متسارعا . الخطط الحكومية الطموحة في هذا المجال.

التغيرات التكنولوجية المتسارعة بشكل مستمر بما يؤثر على البنك  االعتبار بعين االستراتيجية تأخذ -
حيث تم وضع برنامج للتحول الرقمي ليعكس دينامية السوق وتوقعات العمالء  بشكل جوهري، هوعمالئ

وتلحظ االستراتيجية التحديات التي يجلبها التطور التكنولوجي لجهة االنشطة االحتيالية  العصرية المتزايدة.
 واالجرامية حيث يعمل البنك على ضمان وجود أفضل الضوابط التقنية.

 األنشطة الرئيسية

 رية، يتكون البنك من القطاعات التشغيلية الرئيسية التالية:اإدألغراض 

 ودائع وتسهيالت ائتمانية ومنتجات استثمارية لألفراد.  : طاع التجزئة ق
   

روض وسلف وودائع ومنتجات ائتمانية أخرى للشركات الكبرى ق : طاع الشركات ق
والمتوسطة مالء االعتباريين والمنشآت التجارية الصغيرة عوال

 الحجم، إضافة إلى فرع البنك في لندن.

يدير المحفظة التجارية واالستثمارية، التمويل والسيولة، ومخاطر  : طاع الخزينة ق
 أسعار العمالت والعموالت للبنك.
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األسس التي بُني عليها  . إنالمتبع من قبل المجموعةفقا لنظام التحويل و التشغيلية تقيد المعامالت بين القطاعات
ديسمبر  31)مصاريف( العمليات بين القطاعات للسنة الحالية تتماشى مع األسس المستخدمة في  /تحديد دخل 

 . تمثل الموجودات والمطلوبات للقطاعات المختلفة الموجودات والمطلوبات التشغيلية.2018

فرع دولي واحد في لندن. إن إجمالي  ايسي في المملكة العربية السعودية، ولهبشكل رئ انشاطه المجموعةمارس ت
 الموحدة  ذا الفرع ال تعتبر جوهرية بالنسبة للقوائم الماليةهالموجودات والمطلوبات والتعهدات ونتائج أعمال 

  .ككل للمجموعة
 
،  وإجمالي دخل ومصاريف 2019ديسمبر  31كما في  المجموعةجودات ومطلوبات ويما يلي تحليال  بإجمالي مف

 : لمجموعةالتشغيلية لقطاعات الالتاريخ لكل قطاع من  ذلكفي  ة المنتهيةالعمليات وصافي الدخل للسن
 

 )بآالف الرياالت السعودية(

2019    

 أخــرى    اإلجمالي      
 قطاع خدمات 

 االستثمار
 والوساطة 

 قطاع التجزئة قطاع الشركات قطاع الخزينة
 

 إجمالي الموجودات 41,072,411 82,064.505 58,297,036 123,769 1,884,756 183,442,477

 استثمارات في شركات زميلة - - - 210,533 678,582 889,115

 إجمالي المطلوبات 67,106,110 78,622,167 7,264,746 82,651 2,023,517 155,099,191

6,732,838 74,128 120,627 (133,582) 4,378,455 2,293,210 
 دخل / )خسارة( العمليات من

 العمالء الخارجيين 

- 263,652 - 1,090,431 (1,810,822) 456,739 
 دخل / )مصاريف( العمليات بين 

 القطاعات التشغيلية

 إجمالي دخل العمليات  2,749,949 2,567,633 956,849 120,627 337,780 6,732,838
 ومنه:       

 دخل العموالت الخاصة، صافي  2.449.436 2,091,326 669.220 40,145 302.812 5,552,939

 دخل أتعاب وعموالت، صافي  138.542 463,037 6,321 84,383 (34,552) 657,731

970,596 - - - 761,565 209,031 
 مخصص خسائر انخفاض االئتمان

 والمخصصات األخرى، صافي 

18,466 - - 18,466 - - 
 مخصص االنخفاض في قيمة

 الموجودات المالية األخرى، صافي 

 استهالك وإطفاء 185,984 8,719 1,212 4,519 52,773 253,207

 إجمالي مصاريف العمليات 1,620,488 1,388,180 115,548 62,564 5,139 3,191,919
 الحصة في أرباح  شركات زميلة، صافي  - - - - 9,711 9,711

 صافي الدخل العائد لمساهمي البنك 1.129.461 1.179.453 841.301 32.117 (159,097) 3.023.235

(1,423) ((1,423 - - - - 
 صافي الدخل العائد لحقوق الملكية 

 غير المسيطرة

  

قطاع خدمات االستثمار 
 والوساطة

والتي تشمل  وأنشطة إدارة األصول االستثمارإدارة خدمات  :
 .وحفظ األوراق المالية والمشورةالتعامل واإلدارة والترتيب 

تشمل الدخل على رأس المال والتكاليف غير الموزعة  : أخـــرى
والموجودات والمطلوبات الخاصة باإلدارة العامة واألقسام 

 المساندة األخرى.
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  ومتناهية الصغر قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة
   

وحدة وحدات عمل متخصصة وهي تتم إدارة حسابات الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خالل 
 وحدة الشركات المتوسطةواألعمال الصغيرة وتتولى كافة االحتياجات المالية للشركات الصغيرة والمتناهية الصغر 

متطلبات االئتمانية وإدارة المخاطر ونماذج وهذا التمييز ضروري لتغطية مختلف اقسام هذا القطاع إضافة الى ال
مليون لاير، إضافة لذلك  40الرقابة لهاتين الشريحتين. والسوق المستهدف هو الذي يعمل في إطار مبلغ يتجاوز 

وفي . مليون لاير 200إلى  40في إطار مبلغ يتراوح بين  الشركات التي تعمل التجارية ةإدارة المصرفي تستهدف 
لبنك المتزايدة فإن عالقات الشركات المتوسطة والصغيرة بتطلباتها المالية الضخمة والمتشعبة تتم ظل احتياجات ا

 إدارة المصرفية التجارية الشركات. ادارتها بواسطة فرق متخصصة ضمن

 

يعتبر حضور البنك في قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من أولويات خطة البنك االستراتيجية 
 10األخيرة بالتوسع في هذا القطاع من خالل افتتاح  االربعهذا القطاع، وفي هذا االطار قام البنك خالل السنوات ل

مدن في المملكة. ويقدم البنك  8لخدمة الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تغطي  ةمتخصص مراكز
القروض الخدمات غير االئتمانية والتي تتضمن  سلسلة واسعة من الخدمات والتسهيالت لهذه الشريحة تشمل

الحسابات، مصرفية اإلنترنت، دفع فواتير الخدمات، ، خدمات ، الخدمات التجاريةقصيرة األجلالمتوسطة وال
خدمات صرف الرواتب، خدمات نقاط البيع للتجار. وبالنسبة للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر يقدم البنك خدمات 

 تلبي متطلباتهم المالية التي ه الشريحة من خالل برامج تغطي سلسلة واسعة من المنتجاتمصممة خصيصا  لهذ
 . وبأسعار منافسة

كما أن  ،من كبريات الجهات المساندة  لبرنامج كفالة التابع لصندوق التنمية الصناعية السعودي واحدا   يعتبر البنك
 ة والصغيرة مساهما  في برامجها التنموية. البنك يعمل بفعالية مع الهيئة العامة للشركات المتوسط

العديد من التحديات في ظل المنافسة المتزايدة بين المؤسسات المالية تجاه قطاع  2020من المتوقع أن يشهد العام 
المجاالت الصناعية  اختيارالشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وسوف يستمر البنك في التركيز على 

كما إن  ،جغرافية كما يسعى إلجراء األبحاث ذات الصلة بناء  على الحلول المالية المطلوبة لهذا القطاعوالمناطق ال
 المتطلبات التكنولوجية التي تشمل الحلول الرقمية تعتبر من أولويات العمل في هذا القطاع.

أولويات خطة البنك  إن بناء قاعدة معرفية قوية لقطاع الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من
لتلبية االحتياجات المتزايدة لهذا القطاع، وتم  2020ويخطط البنك لزيادة عدد الموظفين خالل العام االستراتيجية. 

تحديد االحتياجات التدريبية في بداية العام بناء  على الكفاءات العملية المطلوبة حيث تم وضع البرامج التدريبية 
 نك.المالئمة داخل وخارج الب

 
يلتزم البنك بالمساهمة الفعالة لمساندة المبادرات الحكومية لزيادة الناتج المحلي اإلجمالي من خالل دعم قطاع 

األبحاث التي تلبي متطلبات هذه الشريحة من من خالل دعم الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 
  ليف. الخدمات المالية المتعلقة بالتسليف وغير المتعلقة بالتس

ويظل البنك ملتزما  بمساندة مبادرات برنامج كفالة لترقية وتطوير قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية  
الصغر وفقا  لما تحدده الهيئة العامة للشركات المتوسطة والصغيرة  وغيرها من الجهات الحكومية األخرى ذات 

 الصلة. 
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 الكميةت اإلفصاحا

 2018ديسمبر  31كما في   2019ديسمبر  31كما في  

متناهية  البيان
 الصغر

متناهية   إجمالي متوسطة  صغيرة 
 الصغر

 إجمالي متوسطة  صغيرة 

قروض للشركات المتوسطة 
 –والصغيرة ومتناهية الصغر 
داخل الميزانية )مليون لاير 

 سعودي(

93 

                      

1,265  

 

                      

5,825  

 

            
7,183  

 

 

96 1.082 4.473 5.651 

قروض للشركات المتوسطة 
 –والصغيرة ومتناهية الصغر 
خارج الميزانية )مليون لاير 

 سعودي(

                            
60  

 

                          
796  

 

                      
2,214  

 

            
3,070  

 

 

64 760 2.455 3.279 

قروض للشركات المتوسطة 
 –والصغيرة ومتناهية الصغر 

داخل الميزانية كنسبة مئوية من 
إجمالي القروض داخل 

 الميزانية 

0.08%  1.03%  4.77%  5.88%  

 

0.08% 0.87% 3.62% 4.57% 

قروض للشركات المتوسطة 
 –والصغيرة ومتناهية الصغر 
خارج الميزانية كنسبة مئوية 
من أجمالي القروض خارج 

 الميزانية 

0.19%  2.52%  207.%  9.73%  

 

0.20% 2.39% 7.73% 10.32% 

عدد القروض )داخل وخارج 
 الميزانية( 

329 2,427 3,685 6,441 
 

219 2.067 3.520 5.806 

عدد عمالء القروض )داخل 
 وخارج الميزانية(

203 1,246 793 2,242 
 

135 1.128 847 2.110 

عدد القروض المضمونة 
بواسطة برنامج كفالة )داخل 

 وخارج الميزانية(

147 682 85 914 

 
38 363 27 428 

مبلغ القروض المضمونة 
بواسطة برنامج كفالة )داخل 

وخارج الميزانية( )مليون لاير 
 سعودي(

67 585 239 891 

 

15 233 81 329 



 10 

 ا البنك مستقبالا هأو قد يواجه اهالمخاطر التي يواجه

 
 إدارة المخاطر 

توفّر مجموعة إدارة المخاطر في البنك خدمات إدارة مركزية ومستقلّة للمخاطر، ويتمثّل دورها في الحفاظ على التوازن 

ها البنك األمثل بين المخاطر والعائد تماشيًا مع األهداف االستراتيجية للبنك. إن المخاطر األساسية التي قد يتعرض ل

 تشتمل بشكل رئيس على:

 

 مخاطر االئتمانا( 

تنشأ مخاطر االئتمان عندما ال يقوم العميل بالوفاء بكامل التزاماته سواء عندما تستحق أو في أي وقت بعد ذلك. 
قدرته  وتنشأ المخاطر عند احتمال بأن يكون العميل أو الطرف المقابل غير راغب في الوفاء بااللتزام أوانخفضت

على القيام بذلك. ويتعرض البنك إلى المخاطر االئتمانية عندما تقوم وحدات العمل في البنك بمنح التسهيالت 
 االئتمانية لمختلف األطراف المقابلة.

توفر سياسات وإجراءات مخاطر االئتمان المعتمدة في البنك ضوابط متعددة تغطي محافظ االئتمان من خالل التقييم 
قترضين من حيث المالءة المالية ووضع المعايير الكمية للحد األقصى من المخاطر المسموحة لكل الدوري للم

 مقترض على حدة إضافة إلى مراقبة كل محفظة ومخاطرها بشكل فردي.
 

 ب( مخاطر السوق
الت الفائدة تنشأ مخاطر السوق عندما تتأثر المراكز المالية للبنك داخل أو خارج الميزانية بحركة األسعار ومعد 

في السوق. تتمثل مخاطر السوق الرئيسة في أسعار الفائدة، تبادل العمالت األجنبية، معدالت وأسعار حقوق الملكية 
 والتي توجد في كل من المحفظة التجارية والمحفظة المصرفية والتي قد تؤدي إلى خسائر في األرباح ورأس المال.

مخاطر سيولة التمويل ومخاطر سيولة السوق.  ومخاطر سيولة التمويل  :مخاطر السيولة يمكن تقسيمها إلى نوعين
النقدية الحالية أو المستقبلية المتوقعة وغير  تهي أال يكون البنك قادرا على الحصول بشكل فعال على التدفقا

بنك.  ومخاطر المتوقعة، إضافة إلى الضمانات المطلوبة بدون التأثير على العمليات اليومية أو المركز المالي لل
 هسيولة السوق هي المخاطر التي تنشأ عندما ال يكون البنك قادرا بشكل سهل على تسييل بعض أو كل احتياطات
 من األصول السائلة بدون أن يعاني من صعوبات جوهرية بسبب عدم كفاية عمق السوق أو عدم استقرار السوق.

 
الحدود المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة فيما يتعلق بمعدالت تتم إدارة مخاطر السوق بشكل فعال من خالل تطبيق 

الفائدة وتبادل العمالت األجنبية ومحفظة االستثمار. كما يضع مجلس اإلدارة كذلك عدد من الحدود لمخاطر السيولة، 
لظروف للتأكد من وجود مستوى كاٍف من األصول السائلة بمستوى عالي من الجودة لتلبية التزامات البنك في ظل ا

 العادية وظروف الضغط التي قد تحدث.
 

 ج( المخاطر التشغيلية
المخاطر التشغيلية هي المخاطر التي قد تحدث بسبب خسائر ناتجة عن عدم كفاية أو فشل الضوابط الداخلية أو 

رامات أو أو األنظمة أو األحداث الخارجية. المخاطر التشغيلية تشمل المخاطر القانونية مثل مخاطر الغ نالموظفي
 الجزاءات، أو األضرار الناتجة عن إجراءات إشرافية أو تسويات خاصة.

إن المخاطر التشغيلية مصاحبة ألنشطة البنك، ويسعى البنك بشكل مستمر لتخفيف المخاطر التشغيلية كيفما كان 
 ذلك مفيدا أو مطلوبا بموجب القوانين واألنظمة، إلى الحد المقبول.

تشغيلية من خالل تقييم المخاطر والضوابط وتحليل جذور األسباب التي أدت إلى المخاطر، تتم إدارة المخاطر ال
إضافة إلى المراقبة المستقلة لنقاط الضعف، إن وجدت، في الضوابط إلى حين وضع المعالجة الالزمة لتخفيفها 

 والحد منها.
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 طر النظاميةاد( مخاطر السمعة والمخ

البنك العربي الوطني من قبل العمالء، األطراف سمعة على  األثر السلبي عنجة مخاطر السمعة هي المخاطر النات
اإلشرافية. وهي كذلك المخاطر المحتملة لظهور نظرة سلبية و الرقابية المقابلة، المساهمين، المستثمرين و/ أو الجهات

يؤدي إلى تحمل  أو قاعدة العمالءلدى الجمهور، سواء  كانت صحيحة أو غير صحيحة، األمر الذي قد يتسبب في تراجع 
 ، كما يؤثر على عالمة البنك التجارية و/ أو ينتج عن ذلك انخفاض في إيرادات البنك.إضافيةتكاليف 

 

واإلشرافية ناتجة عن عدم  الرقابيةمن قبل الجهات  العقوباتهي مرتبطة بفرض ف النظاميةأما فيما يتعلق بالمخاطر 
من مخالفات. تتم إدارة هذه المخاطر بشكل رئيس من قبل مجموعة االلتزام  كة وما يتبع ذلااللتزام بالتعليمات واألنظم

 ومكافحة غسل األموال كجهة مستقلة مكلفة بتقييم مثل هذه المخاطر ووضع إطار للضوابط الالزمة لتخفيفها والحد منها.  

 الئحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية 

بالئحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية الصادرة عن هيئة  اإللزاميةحكام األ كافة بيقيقوم البنك بتط 
 .السوق المالية

 

  رسالة الحوكمة

الرشيدة، إلى جانب االلتزام باألنظمة واللوائح النافذة، ركيزة أساسية موجهة ألعمال البنك العربي الوطني  تشكل الحوكمة
ونشاطاته التشغيلية. لقد قام البنك بإرساء ثقافة اإلدارة الرشيدة التي تؤكد على االلتزام بمعايير النزاهة واألمانة، بينما 

 ارة بدورها كل الحرص على االلتزام باألنظمة واللوائح نصا  وروحا . يقود مجلس اإلدارة بالقدوة، وتحرص اإلد

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

العربي السعودي والئحة حوكمة الشركات الصادرة من قِبَل هيئة السوق المالية ونظام الشركات الصادر من قبل وزارة 
 التجارة واالستثمار في المملكة العربية السعودية.

 

 المصدرةالصكوك 

لاير سعودي  مليار 2.0بقيمة إجمالية قدرها  محليةوغير مضمونة  ، اصدر البنك صكوك ثانوية2015أكتوبر  7بتاريخ 
مدتها عشر سنوات مع أحقية البنك في استرداد هذه الصكوك بعد مضي خمس سنوات. تحمل هذه الصكوك عمولة 

 نقطة أساس. 140 زائدا  خاصة لسايبور 
 
 

 رأس المال 

مليون سهم، بقيمة  1.500 من بالكامل والمدفوعوالمصدر  يتكون رأسمال البنك المصرح به، 2019ديسمبر  31في 
 لاير للسهم الواحد . 10اسمية قدرها 

مليار  3وذلك بتحويل لاير للسهم الواحد،  10 بقيمة اسمية قدرها ،منحة مليون سهم 500مجلس اإلدارة إصدار  إقترح
على التوالي، وتمت المصادقة على ذلك  سعودي من االحتياطي النظامي واالرباح المبقاة لاير مليار 2لاير سعودي و

 .2019مارس  27من قبل الجمعية العامة غير العادية للمساهمين المنعقدة بتاريخ 
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 مجلس اإلدارة 

قيمة مستدامة لحقوق المساهمين، وتقع مسؤولية  لتعمل إدارة البنك ممثلة برئيس وأعضاء المجلس على تحقيق أفض
تطبيق استراتيجية البنك التي يضعها المجلس على عاتق عضو مجلس اإلدارة المنتدب وبمساعدة اللجنة التنفيذية )المكونة 

 من أعضاء مجلس اإلدارة( وكذلك اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة.

من قبل  متة أعضاء يمثلون المساهمين السعوديين والذين يتم انتخابهيتكون مجلس اإلدارة من عشرة أعضاء، منهم س
الجمعية العمومية لمساهمي البنك لمدة ثالث سنوات، في حين يُعين البنك العربي ش.م.ع. األعضاء األربعة اآلخرين، 

مهارات مهنية وخبرات تمتعهم ب األعضاءعلما  بانه يُراعى عند ترشيح  ويجوز إعادة تعيين جميع أعضاء مجلس اإلدارة.
ل  مالية ومؤهالت مالئمة وسمات شخصية مناسبة، وكذلك التمتع بقدر عال من السمعة الحسنة والنزاهة والكفاءة وتحمُّ
لذلك يشترط على كل عضو قبل تعيينه  اإلدارة.لية، والقدرة على القيام بالواجبات والمسؤوليات كعضو مجلس ؤوالمس

حيث يقوم البنك بأخذ عدم الممانعة من النقد العربي السعودي، مة الصادر من قبل مؤسسة استكمال تعبئة نموذج المالء
السعودية للمعلومات شركة المة، باإلضافة إلى ذلك فإنَّه يمكن للبنك التأكد من خالل ءالمؤسسة للتأكد من النزاهة والمال

  (.نسبة لألعضاء الُمقيمينعن أية ُمتعثرات تتعلق بالعضو المعني )وذلك بالة( سماالئتمانية )

يبحث المجلس في اجتماعاته الموضوعات المدرجة في جداول أعمال االجتماعات موثقة بالمعلومات الالزمة ومحددة 
والمصاريف الرأسمالية  التقديريةوفقا  لصالحياته، وتشمل هذه الموضوعات الموافقة على استراتيجية البنك والميزانيات 

الجوهرية والسياسات التي تحكم عمليات الخزينة واالئتمان ولوائح العمل األخرى والخطة السنوية للتدقيق الداخلي 
ورئيس إدارة الُمراجعة الداخلية  التنفيذيينوصالحيات الصرف واقتراح نسب توزيع األرباح والُموافقة على تعيين المدراء 

افة األعضاء الحصول على المعلومات ذات الصلة من خالل أمين سر المجلس، وبإمكانهم أيضا  بالبنك. ويستطيع ك
 الحصول على المشورة من جهات مهنية مستقلة متخصصة في إطار واجباتهم كأعضاء في المجلس وعلى حساب البنك.

له إدارة أعمال البنك، تشمل اختصاصات المجلس التأكد من وجود هيكل تنظيمي واضح في البنك يستطيع من خال
وتفويض الصالحيات بالشكل المالئم والمسؤوليات بحدود مستويات المخاطر المقبولة للبنك والتي يتم توثيقها ضمن 

 اإلطار العام للضوابط الرقابية التي تتم مراجعتها سنويا من قبل المجلس.

كل من الدكتور/  2019ديسمبر  31ع. في العربي ش.م. كتضم الئحة أعضاء مجلس اإلدارة المعينين من قبل البن
والدكتور روبــير عــيد )عضو مجلس  زياد أنور عقروقمحمد عبد الفتاح الغنمة،   /باسم إبراهيم عوض هللا والسادة

 اإلدارة المنتدب(.

 من السادة األعضاء التالية أسماؤهم: 2019ديسمبر  31يتكون مجلس اإلدارة كما في  

 بحسب تعريف هيئة السوق المالية لالستقاللية. *

 بحسب تعريف مؤسسة النقد العربي السعودي لالستقاللية.▲

 الصفة االسم 

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

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

▲*نائب رئيس مجلس اإلدارة )مستقل(  أحمد عبد هللا العقيل 3  

▲*عضو مجلس اإلدارة )مستقل(  خالد محمد سعد البواردي 4  

*عضو مجلس اإلدارة )مستقل(  هشام عبد اللطيف الجبر 5  

 عضو مجلس اإلدارة )غير تنفيذي( أحمد وازع القحطاني 6

*عضو مجلس اإلدارة )مستقل(  عبدالمحسن ابراهيم الطوق 7  

 عضو مجلس اإلدارة )غير تنفيذي( د. باسم إبراهيم عوض هللا 8

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

 عضو مجلس اإلدارة )غير تنفيذي( زياد أنور عقروق 10
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 مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين:  فيما يلي نبذة مختصرة عن مؤهالت وخبرات اعضاء

 

 اعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقةوخبرات عن مؤهالت  ةنبذه مختصر -أ

 
 الخبرات العملية

 
 المؤهالت العلمية

 
 العضو المنصب

مدير تنفيذي وشريك بشركة راشد عبدالرحمن 
 الراشد واوالده 

يتمتع بخبرات واسعة ومتراكمة في مجال المال 
واالعمال واالدارة واالستثمار التجاري 
والصناعي وقد شغل عضوية الهيئة االستشارية 
للمجلس االقتصادي االعلى وعضوية مجلس 
ادارة الغرفة التجارية الصناعية وعضو اللجنة 
المالية ورئيس لجنة االستثمار كما سبق له ان 

ية العديد من الشركات شغل رئاسة وعضو
المساهمة العامة والمقفلة والشركات ذات 

 لية المحدودة . ؤوالمس

بكالوريوس هندسة  
من  جامعة 

 واشنطن

 رئيس مجلس االدارة -

 عضو اللجنة التنفيذية -

عضو لجنة الترشيحات  -
 والتعويضات

 عضو لجنة المخاطر -

 صالح راشد الراشد

االداري بخبرة طويلة في المجال  يتمتع
والمصرفي حيث تلقى عدد من الدورات في 

اريع في ـــثمار وتقييم المشــالمجال المالي واالست
عة ــمية وجامـــك الدولي للتنــهد البنــكل من مع

وعمل  (JPMorgan)ا وبنك ــورنيـــكاليف
عام لصندوق  محاضر في معهد االدارة وامين

االستثمارات العامة ومدير عام لصندوق التنمية 
العقارية ومدير عام للشركة العقارية وترأس 
مجلس ادارة كل من: الشركة السعودية السورية 
والشركة العقارية والمصرف العربي للتنمية 
االقتصادية في افريقيا وعضو في مجلس ادارة 

 .عدد من الشركات المساهمة
 

ماجستير في 
االقتصاد 

والرياضيات من 
جامعة تكساس في 
الواليات المتحدة 

 االمريكية 

نائب رئيس مجلس  -
 االدارة

 رئيس لجنة المراجعة -
عضو لجنة الترشيحات  -

 والتعويضات
 عضو لجنة االستراتيجية -

 احمد عبدهللا العقيل
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يتمتع بخبرة طويلة في مجال االدارة واالستثمار 
غل منصب نائب رئيس الغرفة والتجارة وش

التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية وعمل رئيس 
وعضو مجلس ادارة في عدد من الشركات 
المساهمة واللجان والفعاليات االجتماعية ويشغل 
منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات 

عضو مجلس ادارة بالمؤسسة العامة و البواردي
مجالس التابعة للموانئ وعضو بعدد من اللجان وال

 إلمارة المنطقة الشرقية. 

وقد شغل سابقا العديد من عضويات مجالس 
عضو مجلس ادارة  ،على سبيل المثال ،االدارات

الهيئة العامة للطيران المدني وعضو مجلس ادارة 
المؤسسة العامة للخطوط الحديدية وعضو 
المجلس االستشاري لمعالي وزير العمل وعضو 

ة العامة للتأمينات االجتماعية مجلس ادارة المؤسس
وعضو لجنة االستثمار بالمؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعية وعضو مجلس ادارة شركة الصناعات 
الكيميائية االساسية وعضو مجلس ادارة الشركة 

 العربية لصناعة الورق.

بكالوريوس ادارة 
صناعية من جامعة 
الملك فهد للبترول 

 والمعادن

 ادارةعضو مجلس  -

 عضو اللجنة التنفيذية -

 عضو لجنة المخاطر -

رئيس لجنة الترشيحات  -
 والتعويضات

خالد محمد سعد 
 البواردي

في مجال االدارة واالستثمار وعضو  ةخبرة واسع
مجلس ادارة في شركة الجبر التجارية القابضة 

 لالثاث والتصميم الداخلي)ناتلي( وفي شركة 
وقد سبق ان شغل التنفيذي لشركة )كيا(  والرئيس
المصرف الخليجي التجاري وعضوية  ةعضوي

الشركة المتحدة لنقل الغاز وعضوية شركة 
هو واالدوات اإللكترونية المتقدمة المحدودة 

عضو في مجلس االعمال السعودي الصيني 
وعضو جمعية الصداقة السعودية الصينية وتشمل 

يل وحصل على خبراته في االستثمار والتمو
العديد من الدورات المتخصصة في التسويق 

 .وحضور ندوات في الحوكمةوالمبيعات والمالية 

علوم ادارية 
 وانسانية/ ثانوي

 عضو مجلس ادارة -

 عضو اللجنة التنفيذية -

 عضو لجنة االستراتيجية -

اللطيف   هشام عبد
 الجبر

من منسوبي شركة حصانه االستثمارية التابعة 
للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية ويتمتع 

 في مجال االستثمار. ةبخبرة واسع

بكالوريوس 
تخصص مالية من 
جامعة الملك فهد 

 للبترول والمعادن

 عضو مجلس االدارة -

 عضو لجنة االستراتيجية -

 عضو لجنة المخاطر -

احمد وازع محمد 
 القحطاني

الرئيس التنفيذي لشركة الطوق يتمتع بخبرة طويلة 
في مجال االدارة واالستثمار العقاري والطاقة 
واالتصاالت والخدمات المالية ويتمتع بعضوية 

ومنظمة  (YPO)منظمة رؤساء االعمال الشباب 
يشغل عضوية و (YAL)القيادات العربية الشابة 

بكالوريوس ادارة 
اعمال من جامعة 

 الملك سعود

 عضو مجلس ادارة -

 عضو لجنة المخاطر -

 

عبدالمحسن ابراهيم 
 الطوق
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مجلس االدارة في عدة شركات رائدة في المملكة 
 .العربية السعودية وخارجها

عضو مجلس ادارة البنك العربي الوطني ممثال 
عن البنك العربي )ش م ع( االردن ويشغل حاليا 

للبنك العربي  منصب نائب رئيس مجلس االدارة
ع( ويتمتع بخبرة طويلة في االعمال  م )ش

المصرفية االستثمارية. شغل عدد من المناصب 
الرسمية في االردن وعمل مستشار اقتصادي في 

 وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

 

 

حاصل على 
شهادتي الماجستير 

والدكتوراه في 
العلوم والعالقات 
الدولية واالقتصاد 
الدولي من جامعة 
جورج تاون في 
الواليات المتحدة 

 االمريكية 

باسم ابراهيم عوض د.  عضو مجلس ادارة  -
 هللا 

عضو مجلس ادارة في البنك العربي الوطني 

 )ش م ع( يتمتع بخبرة ممثال عن البنك العربي

طويلة في مجال العمل المصرفي ويعمل اآلن 

رئيسا إلدارة االئتمان في البنك العربي )ش م ع( 

 االردن.

بكالوريوس علوم 
 تخصص رياضيات
من جامعة الملك 

ودبلوم  سعود
 برمجة 

 عضو مجلس ادارة  -

 عضو اللجنة التنفيذية -

 رئيس لجنة المخاطر -

 محمد عبد الفتاح الغنمة 

للمجموعة في  المخاطر منصب رئيسيشغل حاليا  

كما شغل  األردن.  –ع .م.البنك العربي ش

منصب مدير تنفيذي لكل من بنك اوروبا العربي 

الكويت،  –ش.م.ع في المملكة المتحدة، سيتي بنك 

 األردن وغيرها من المناصب القيادية -سيتي بنك

باالضافة الى منصب عضو مجلس إدارة لكل من 

ش.م.ع. في المملكة المتحدة،  بنك أوروبا العربي

إدارة جمعية المصرفيين العرب في المملكة 

المتحدة، جمعية المصرفيين البريطانيين في 

المملكة المتحدة، جمعية البنوك األجنبية في 

 المملكة المتحدة، وجمعية البنوك في األردن.

حاصل على شهادة 
الماجستير في ادارة 
االعمال: التمويل 

 من جامعة
يوز، سيراك

 -نيويورك 
الواليات المتحدة  
االمريكية وشهادة 
البكالوريوس في 

 مرتبة مع العلوم
الشرف، الهندسة 
المدنية من جامعة 
ليدزفي المملكة 

 المتحدة 

 عضو مجلس ادارة  -

 رئيس لجنة االستراتيجية -

 

 زياد أنور عقروق

مجال العمل المصرفي  يتمتع بخبرة طويلة  في
في بنوك عالمية  وهو حاليا عضو مجلس ادارة 
شركة متاليف والمجموعة األمريكية الدولية 
والبنك العربي للتأمين التعاوني وعضو مجلس 
ادارة في شركة العربي الوطني لالستثمار وعضو 
مجلس ادارة في الشركة السعودية لتمويل 

فروع المساكن. وعمل سابقا كرئيس لشبكة ال
الخارجية والشركات التابعة لبنك الكويت الوطني 
 –والعضو المنتدب لبنك الكويت الوطني 

انترناشيونال في لندن ونائب رئيس مجلس ادارة 

دكتوراه في العلوم 
المالية والمصرفية 

من جامعة 
السوربون  في 

 فرنسا  

عضو مجلس االدارة  -
 المنتدب 

 الرئيس التنفيذي  -

 رئيس اللجنة التنفيذية -

 عضو لجنة االستراتيجية -

الدكتور/ روبير مارون 
 عيد
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لبنان وعضو مجلس ادارة  –بنك الكويت الوطني 
بنك قطر الدولي وعضو مجلس ادارة جمعية 

 المصرفيين العرب في لندن.

عضو لجنة المراجعة في البنك العربي الوطني 
عدة شركات ومستشار اداري وعضو في لجان ل

يتمتع بخبرة واسعة في المجال المالي والُمحاسبي 
 واالداري والتنظيم .

ماجستير في ادارة 
االعمال من جامعة 

سانت إدوارد  
 تكساس بأمريكا

حمن  عضو لجنة المراجعة صالح عبدالرَّ
 السماعيل

عضو لجنة المراجعة في البنك العربي الوطني 
ومحلل مالي معتمد وعضو في عدة لجان ويتمتع 
بخبرة واسعة في قطاعات مصرفية مختلفة داخل 

 المملكة وخارجها. 

ماجستير في العلوم 
ن وغيمن جامعة اور

 بأمريكا

حمن  عضو لجنة المراجعة محمد عبدالرَّ
 العمران

 

 وخبرات كبار التنفيذييننبذه مختصرة عن مؤهالت  -ب

 
 الخبرات العملية

 
 المؤهالت العلمية

 
 المنصب الحالي

 
 اإلسم

يشغل حاليا  منصب نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قطاع 
التجزئة والخدمات المصرفية الخاصة في البنك العربي 

سنة من الخبرة الواسعة  27الوطني. يمتلك أكثر من 
بقطاع التجزئة والخدمات في مجال الصناعة المصرفية 

الخاصة والقطاع العام والمؤسسات الصغيرة 
والمتوسطة ودوائر العناية بالعمالء ومعالجة الشكاوى. 

)لجنة  وهو عضو في اللجان اإلدارية الرئيسة في البنك،
االئتمان العليا، لجنة الموجودات والمطلوبات، لجنة 

ويشغل منصب رئيس مجلس  استمرارية العمل إلخ.(
إدارة شركة العربي لتأجير المعدات الثقيلة )شركة 
تابعة(، وعضو مجلس إدارة الشركة السعودية لتمويل 
المساكن )شركة مرتبطة( والشركة الكيميائية السعودية 
ومجموعة الدكتور سليمان الحبيب القابضة للخدمات 

 الطبية. 

بكالوريوس في إدارة  -
سان  األعمال من جامعة

وزيه في والية ه
الواليات  -كاليفورنيا 

 المتحدة األمريكية
 

 نائب الرئيس التنفيذي -
ورئيس التجزئة 

والخدمات المصرفية 
  الخاصة

 عبيد الرشيد

يشغل عائض منصب الرئيس التنفيذي للعمليات 
بالبنك العربي الوطني. كما شغل قبل انضمامه 
للبنك مناصب عدة في بنك الرياض منها منصب 

، ونائب CIOالرئيس التنفيذي لتقنية المعلومات 
أول للرئيس  التنفيذي لدائرة مساندة الحلول، ولديه 

ـ  اتيجية عاما  في الحلول االستر 22خبرة تجاوزت ال
وهوعضو في عدد   .من خالل التكامل التكنولوجي

من لجان البنك الرئيسة ومنها: لجنة تقنية 
التنفيذية، لجنة إدارة  اإلدارةالمعلومات، لجنة 

 المخاطر، إلخ.
 
 

بكالوريوس أنظمة  -
معلومات من جامعة 

 الملك سعود
و حاصل على الكثير  -

من الشهادات 
 التخصصية منها:

Six Sigma Black and 
Green Belt and 

TOGAF Architecture 

الرئيس التنفيذي  -
 للعمليات

 

عائض 
 الزهراني
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يمتلك كمال خبرة واسعة ومتنوعة في القطاع 
سنة في إدارة  25المصرفي تمتد ألكثر من 

المخاطر واألعمال المصرفية للشركات. يشغل 
وظيفة رئيس إدارة المخاطر بالبنك العربي 
الوطني. وسبق له أن شغل مناصب قيادية لدى كل 
من البنك السعودي الفرنسي والبنك األول قبل 

العربي الوطني. وهو عضو في انضمامه للبنك 
)لجنة المخاطر، اللجان اإلدارية الرئيسة في البنك 

لجنة مخاطر العمليات، لجنة الموجودات 
ويشارك في العديد من اللجان  (والمطلوبات، إلخ.

 األخرى.

بكالوريوس محاسبة  -
وإدارة أعمال من 

جامعة ريتشموند في 
 المملكة المتحدة  -لندن 

ل ماجستير إدارة أعما -
)مع التخصص في 
المالية( من جامعة 

المملكة  -ليفربول 
 المتحدة 

برنامج القادة التنفيذيين،  -
كلية إدارة األعمال 

 بجامعة هارفرد

 رئيس إدارة المخاطر -
 

 كمال خضر

يرأس نزار مجموعة الخدمات المصرفية للشركات 
سنة  20في البنك العربي الوطني، ولديه أكثر من 

الخدمات المصرفية للشركات من الخبرة في قطاع 
في البنك العربي الوطني. ومن خالل عضويته في 
لجنة االئتمان العليا ولجنة الموجودات والمطلوبات 
يساهم في إدارة مخاطر االئتمان في البنك كما أنه 
يشرف على وحدة االستثمارات االستراتيجية، 
إضافة إلى مشاركته في تحقيق األهداف 

ات التابعة التي يتمتع بعضوية االستراتيجية للشرك
 مجالس إدارتها.

 

بكالوريوس أنظمة  -
معلومات من جامعة 

 الملك سعود
ماجستير إدارة أعمال  -

 –من جامعة ماين 

الواليات المتحدة 
 األمريكية

 

رئيس مجموعة  -
الخدمات المصرفية 

 للشركات
عضو مجلس إدارة  -

شركة العربي لتأجير 
 المعدات الثقيلة 

عضو مجلس إدارة  -
شركة متاليف 

والمجموعة األمريكية 
الدولية والبنك العربي 

الوطني للتأمين 
 التعاوني 

 

 نزار التويجري

عاما  في  20تفوق الـ تمتلك لطيفة خبرة واسعة 
، مع خبرة في إعداد التقارير العمل المصرفي

الخارجية والداخلية ووضع الميزانيات التقديرية 
االستراتيجي ومراقبة المصروفات. والتخطيط 

 وهي عضو في العديد من اللجان اإلدارية الرئيسة
)لجنة سياسة مخاطر السوق، لجنة الموجودات 

، ومشاركة في تنفيذ أنظمة والمطلوبات، إلخ.(
  .مصرفية متنوعة

بكالوريوس في  -
المحاسبة وإدارة 

األعمال من جامعة 
الواليات  -كنساس 

 المتحدة األمريكية
اصلة على شهادة ح -

المحاسبة القانونية من 
الواليات  -والية الينوي 

 المتحدة األمريكية
 

 المدير المالي -
عضو لجنة المراجعة  -

لشركة العربي الوطني 
 لالستثمار 

 

 لطيفة السبهان
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 ، وفيما يلي سجل حضور هذه االجتماعات:2019عقد مجلس اإلدارة أربعة اجتماعات دورية خالل عام 
  

 عدد الحضور سجل الحضور  التاريخ

خالد محمد البواردي،  ،، أحمد عبد هللا العقيلصالح راشد الراشد ، روبير عيد 27/3/2019
عبدالمحسن ابراهيم الطوق، أحمد وازع القحطاني،  ،هشام عبد اللطيف الجبر

 ، زياد أنور عقروقباسم إبراهيم عوض هللا، محمد عبد الفتاح حمد الغنمة
10 

صالح راشد الراشد، روبير عيد، خالد محمد البواردي، هشام عبد اللطيف  25/6/2019
عبدالمحسن ابراهيم الطوق، باسم إبراهيم عوض أحمد وازع القحطاني، الجبر، 

  ، زياد أنور عقروقهللا، محمد عبد الفتاح حمد الغنمة
9 

صالح راشد الراشد، روبير عيد، أحمــــد عبد هللا العقيل، خالد محمد البواردي،  17/9/2019
باسم إبراهيم عوض هللا،  هشام عبد اللطيف الجبر، عبدالمحسن ابراهيم الطوق،

 محمد عبد الفتاح حمد الغنمة، زياد أنور عقروق 
9 

صالح راشد الراشد، روبير عيد، أحمــــد عبد هللا العقيل، خالد محمد  16/12/2019
البواردي، هشام عبد اللطيف الجبر، أحمد وازع القحطاني، عبدالمحسن 

ابراهيم الطوق، باسم إبراهيم عوض هللا، محمد عبد الفتاح حمد الغنمة، زياد 
 أنور عقروق 

10 

 
 وفيما يلي سجل حضور أعضاء مجلس اإلدارة لهذا االجتماع: 2019مارس  27عادية في غير كما عقدت جمعية عامة  

 
 رئيس مجلس اإلدارة -صالح راشد الراشد        -1

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

 مجلس اإلدارة نائب رئيس -  أحمد عبد هللا العقيل       -3

 عضو مجلس اإلدارة -  البوارديخالد محمد سعد  -4

 عضو مجلس اإلدارة -    هشام عبد اللطيف الجبر -5

 عضو مجلس اإلدارة -     أحمد وازع القحطاني   -6

 عضو مجلس اإلدارة -عبدالمحسن ابراهيم الطوق  -7

 عضو مجلس اإلدارة -زياد أنور عقروق            -8
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 أو مدراء في شركات أخرى داخل المملكة أو خارجهاأعضاء المجلس المشاركون في عضوية مجالس إدارات 

 
إدارات أو مدراء في شركات أخرى  مجالس فيما يلي أسماء أعضاء مجلس إدارة البنك الذين يشاركون في عضوية

 : 31/12/2019كما في   داخل المملكة أو خارجها
 

 ( داخل المملكة وخارجها)    العضوية في الشركات   إسم العضو            

 االستاذ/ صالح راشد الراشد 
 شركة اإلسمنت األبيض  -1
 شركة االستثمارات التقنية -2
 الشركة السعودية لألعمال الميكانيكية والكهربائية-3
 شركة مزارع الفروج الذهبي -4
 شركة العناية والعلوم الطبية المحدودة -5
 الراشد للتجارة والمقاوالتشركة  -6
 شركة الراشد ايه بيتونج -7
 شركة اسمنت الرياض -8
 شركة الراشد والعمران -9

 الشركة العربية للصناعات -10
 عبد الرحمن الراشد واوالدهشركة راشد  -11
 شركة اليمامة الطبية  -12
 شركة التطبيقات الخليجية -13
 شركة امداد الحلول لتقنية المعلومات -14
 ستثمار والتطوير العقاري والسياحي إلشركة انمائية ل -15
 شركة اليمامة لالستثمار والتقسيط -16
 شركة بيت االتحاد المالي -17
 شركة الملز المالية -18
 شركة المبادرات للمعلومات واالتصاالت  -19
 شركة مالذ لالستثمار والتقسيط العقاري -20

 شركة الطوق -1 الطوق االستاذ/ عبدالمحسن ابراهيم
 شركة دار التمليك -2
 الشركة السعودية ألجهزة االتصاالت -3
 شركة الطوق القابضة -4
 شركة نت وركرس السعودية للخدمات المحدودة -5
 الشركة العربية للصناعات المحدودة -6
 شركة المنتجات الفوالذية المحدودة  -7
 ليمتد  ايثوس – 8

   

 شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات -1 هللا العقيلاالستاذ/ أحمد عبد 



 20 

 االستاذ / خالد محمد البواردي 
 مجموعة  البواردي  -1

 مصنع اتقن لهندسة الحديد -2

 شركة اتقن الدولية -3

 مجموعة خالد محمد البواردي القابضة -4

 شركة النقل والتخزين الدولية -5

 التصدير المحدودة الشركة السعودية للتطوير وخدمات -6

 شركة البوابة الشرقية للخدمات اللوجستية المحدودة -7
 
 

 

 شركة نتالي لألثاث والتصميم الداخلي -1 االستاذ / هشام عبد اللطيف الجبر

 شركة الجبر القابضة -2

 شركة مصنع كرتون الخليج  -3

 شركة هاير لألجهزة المنزلية -4

 شركة مصنع المرطبات المعلبة  -5

 

 

 

 

 

1-  

 - االستاذ / احمد وازع القحطاني 

 الشركة السعودية لتمويل المساكن -1 الدكتور / روبير عيد

شركة متاليف والمجموعة األمريكية الدولية والبنك العربي للتأمين  -2
 التعاوني 

 شركة العربي الوطني لالستثمار -3

 االردن )نائب رئيس مجلس االدارة( البنك العربي )ش م ع(  -1 الدكتور/ باسم ابراهيم عوض هللا 

 مجموعة البركة المصرفية االسالمية )البحرين(    -2

 رئيس تنفيذي )االمارات( –شركة طموح االستشارية  -3

 
 البنك العربي ش م ع )االردن( -1 االستاذ / محمد عبد الفتاح الغنمه

 البنك العربي  ش م ع  )سوريا(   -2

 الدولي )االردن(  البنك العربي االسالمي -3

 شركة مجموعة العربي لالستثمار )االردن(  -4

 الشركة العربية الوطنية للتأجير )االردن(  -5

6- (T-Bank)تركيا( ) 

 (االردن)البنك العربي ش م ع   -1 االستاذ / زياد أنور عقروق
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 لجان المجلس الرئيسة
 

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

 

 اللجنة التنفيذية
وأربعة أعضاء آخرين يتم اختيارهم من بين أعضاء )رئيسا ( تتكون اللجنة التنفيذية من عضو مجلس اإلدارة المنتدب 

اعاتها بمعدل مرتين شهريا  إلدارة أعمال البنك وفقا المجلس. يرأس العضو المنتدب اللجنة التنفيذية التي تعقد اجتم
هذه اللجنة تطبيق سياسات البنك ومراقبة األداء وإدارة  توتشمل مسؤوليا .للصالحيات المفوضة لها من قبل المجلس

 المخاطر والتأكد من فعالية الضوابط الرقابية الداخلية والموافقة على المصاريف الرأسمالية الجوهرية.
 

كل من الدكتور روبــير عــيد )رئيــسا ( ، صالح راشد الراشد، خالد محمد  2019للجنة التنفيذية خالل عام ضمت ا
 .، محمد عبد الفتاح الغنمةالبواردي، هشام عبداللطيف الجبر

 
 ، وفيما يلي سجل حضور هذه االجتماعات :2019( اجتماع خالل عام 16عقدت اللجنة التنفيذية عدد )

 

عدد  سجل الحضور التاريخ االجتماعرقم 
 الحضور

د. روبير مارون عيد، صالح راشد الراشد، خالد محمد  9/1/2019  .1
 محمد عبدالفتاح الغنمة ،هشام عبد اللطيف الجبر ،البواردي

5 

د. روبير مارون عيد، صالح راشد الراشد، ، خالد محمد  30/1/2019  .2
 البواردي، هشام عبد اللطيف الجبر 

4 

د. روبير مارون عيد، صالح راشد الراشد، خالد محمد  20/2/2019  .3
 البواردي، هشام عبد اللطيف الجبر، محمد عبدالفتاح الغنمة 

5 

د. روبير مارون عيد، صالح راشد الراشد، خالد محمد  13/3/2019  .4
 محمد عبدالفتاح الغنمةالبواردي، 

4 

د. روبير مارون عيد، صالح راشد الراشد، هشام عبد اللطيف  27/3/2019  .5
 الجبر، خالد محمد البواردي، محمد عبدالفتاح الغنمة 

5 

 خالد محمد البواردي،  د. روبير مارون عيد، صالح راشد الراشد، 23/4/2019  .6
 هشام عبداللطيف الجبر، محمد عبدالفتاح الغنمة

5 

د. روبير مارون عيد، صالح راشد الراشد، خالد محمد البواردي،  14/5/2019  .7
 هشام عبداللطيف الجبر، محمد عبدالفتاح الغنمة

5 

د. روبير مارون عيد، صالح راشد الراشد، خالد محمد البواردي،  25/6/2019  .8
 هشام عبداللطيف الجبر، محمد عبدالفتاح الغنمة

5 

د. روبير مارون عيد، صالح راشد الراشد، خالد محمد البواردي،  16/7/2019  .9
 هشام عبداللطيف الجبر، محمد عبدالفتاح الغنمة

5 

د. روبير مارون عيد، صالح راشد الراشد، خالد محمد البواردي،  3/9/2019  .10
 هشام عبداللطيف الجبر، محمد عبدالفتاح الغنمة

5 
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د. روبير مارون عيد، صالح راشد الراشد، خالد محمد البواردي، ،  17/9/2019  .11
 محمد عبدالفتاح الغنمةهشام عبداللطيف الجبر، 

5 

د. روبير مارون عيد، صالح راشد الراشد، خالد محمد البواردي،  9/10/2019  .12
 هشام عبداللطيف الجبر، محمد عبدالفتاح الغنمة

5 

د. روبير مارون عيد، صالح راشد الراشد، خالد محمد البواردي،  30/10/2019  .13
 هشام عبداللطيف الجبر، محمد عبدالفتاح الغنمة

5 

د. روبير مارون عيد، صالح راشد الراشد، خالد محمد البواردي،  13/11/2019  .14
 هشام عبداللطيف الجبر، محمد عبدالفتاح الغنمة

5 

د. روبير مارون عيد، صالح راشد الراشد، خالد محمد البواردي،  27/11/2019  .15
 هشام عبداللطيف الجبر، محمد عبدالفتاح الغنمة

5 

د. روبير مارون عيد، صالح راشد الراشد، خالد محمد البواردي،  16/12/2019  .16
 هشام عبداللطيف الجبر، محمد عبدالفتاح الغنمة

5 

 
 لجنة الترشيحات والتعويضات

 

تشكيل لجنة الترشيحات والتعويضات ُمكونة من ثالثة أعضاء غير تنفيذيين من مجلس اإلدارة  2010تم خالل عام 
وهم السادة/ خالد محمد البواردي )رئيس اللجنة()عضو مستقل(، وعضوية كل من صالح راشد الراشد وأحمد عبد 

ت على سياسة وممارسات المكافآت والتعويضات هللا العقيل )عضو مستقل(، وللجنة صالحية مراجعة واقتراح تعديال
وتقوم اللجنة كذلك بمراجعة مستوى وتكوين  .في البنك ورفع التوصيات بهذا الشأن إلى مجلس اإلدارة العتمادها

مكافآت كبار التنفيذيين في البنك وترفع التوصيات المتعلقة بمخصص المكافآت المرجحة بالمخاطر إلى مجلس اإلدارة 
كما تقوم بتحديد المهارات والقدرات الالزمة لتعزيز أداء المجلس ويكلف مجلس اإلدارة  .التنفيذية العتمادها اللجنة /

اللجنة بمراجعة هيكل مجلس اإلدارة وتقييم أدائه متى ما اقتضى االمر ذلك، بما فيه التأكد من كفاية الوقت الالزم لقيام 
ضاء الفردية بناء على اعتماد آلية من شأنها تحديد نقاط القوة  والضعف العضو بمهامه ومسؤولياته وكذلك مساهمة األع

يح وتشمل مهام اللجنة كذلك الترشواقتراح معالجتها وتقديم التوصيات الالزمة الى المجلس بما يحقق مصلحة البنك. 
يات اللجنة تجاه ذلك ، وكذلك النظر في ترشيح كبار التنفيذين ودراسة مؤهالتهم والرفع بتوصلعضوية مجلس اإلدارة

  المجلس.  ىال

توصية مجلس اإلدارة بشأن قواعد اختيار  2011مارس  27لقد أقرت الجمعية العامة غير العادية والتي عقدت بتاريخ 
 أعضاء لجنة الترشيحات والتعويضات وأسلوب عمل اللجنة ومكافآت أعضاء اللجنة حسبما يقدره مجلس اإلدارة.

 
 ، وفيما يلي سجل حضور هذه االجتماعات : 2019( اجتماعات خالل عام 6والتعويضات عدد )عقدت لجنة الترشيحات 

 

 عدد الحضور سجل الحضور التاريخ رقم االجتماع

 3 خالد محمد البواردي، صالح راشد الراشد، أحمد عبدهللا العقيل 30/1/2019  .1

 3 عبدهللا العقيلخالد محمد البواردي، صالح راشد الراشد، أحمد  20/2/2019  .2

 3 خالد محمد البواردي، صالح راشد الراشد، أحمد عبدهللا العقيل 27/3/2019  .3

 3 خالد محمد البواردي، صالح راشد الراشد، أحمد عبدهللا العقيل 23/4/2019  .4

 3 خالد محمد البواردي، صالح راشد الراشد، أحمد عبدهللا العقيل 25/6/2019  .5

 3 البواردي، صالح راشد الراشد، أحمد عبدهللا العقيلخالد محمد  4/12/2019  .6
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 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان التابعة وكبار التنفيذيين:
 

 (بها من لجنة الترشيحات والتعويضات ىالُموص)يطبق البنك سياسة التعويضات لمجموعة البنك العربي الوطني 
والُمعتمدة من قبل مجلس اإلدارة، والتي تضمن مبادئ الحوكمة الفاعلة وُممارسات التعويضات السليمة ومعايير 

مجموعات  ىالتعويضات والُمكافآت وتحديد نطاق التطبيق وعوامل تحديد ُمخصص الُمكافآت وتوزيعها على مستو
. ويقوم البنك بااللتزام بتطبيقها عند صرف الفردي وترجيح ُمخصص الُمكافآت بالمخاطر ىالعمل وعلى المستو

نتائج البنك العتبار عددا  من العوامل العملية التي تصب في مصلحة البنك، ومنها االُمكافآت والتعويضات، آخذا  في 
مدى تحقيق األهداف وأداء البنك غير المالي بقطاعاته الُمختلفة، والمالية الُمحققة ومدى نموها الُمستدام، 

ارتكاز تقييم أداء الكوادر اإلداريَّة على األداء وتطبيق نظام احتساب الدخل الُمعدَّل بالمخاطر، واتيجية للبنك، االستر
السعي إلى تحقيق هدف البنك بتحقيق الدخل الُمرجح بالمخاطر من جهة والحفاظ على وطويل األجل للبنك، 

األخذ في االعتبار ُمخصص الُمكافآت وهة أخرى، الُموظفين األكفياء ]الذين يكونون ُعرضة لالستقطاب[ من ج
 .عدم تضمين عقود الُموظفين أي ُمكافآت مضمونة ُمستقبال  ولألعوام األخيرة، 

 
 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة  (أ)
 

لية تأخذ بعين االعتبار يقوم مجلس اإلدارة بإقرار مستوى المكافآت التي تصرف لرئيس وأعضاء المجلس وفقا  أل
(، مع األخذ في االعتبار تقييم أداء كل أدنى لمكافآت األعضاء ا  وحد ىأعل ا  حد )التي تضع مؤسسة النقدتعليمات 

عضو خالل العام. ووفقا  للسياسة أعاله، بلغ مجموع المكافآت والتعويضات السنوية المدفوعة ألعضاء مجلس 
 على النحو التالي:اإلدارة 

 

ألف لاير للجنة التنفيذية،  310علما  بأنَّ ُمكافآت لجان المجلس التالية وهي عبارة عن بدل حضور جلسات قد بلغت 
 ألف لاير للجنة المخاطر. 20و ألف لاير للجنة االستراتيجية  20ألف لاير للجنة الترشيحات والتعويضات،  30
 

  مكافأت لجنة المراجعة (ب)

تتكون لجنة المراجعة من ثالثة أعضاء جميعهم مستقلين منهم رئيس اللجنة من أعضاء المجلس وعضوين من 
 :فآت أعضاء لجنة المراجعةايوضح الجدول التالي مك خارج مجلس اإلدارة.
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50 1.880 - - - - - - 1.880 - - - 205 75 6001.  
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  المبالغ بآالف الرياالت السعودية

  المكافأت الثابتة عدا بدل حضور الجلسات حضور الجلساتبدل  المجموع

245 45 200 
مجلس  داخللجنة المراجعة من  رئيس

 اإلدارة 

490 90 400 
أعضاء لجنة المراجعة من خارج مجلس 

 اإلدارة 

 المجموع 600 135 735

 )ج( مكافآت كبار التنفيذيين:

يحدد مجلس اإلدارة بناء على توصية لجنة الترشيحات والتعويضات مكافآت كبار التنفيذيين بحيث تنسجم هذه 
 المكافآت مع األهداف االستراتيجية في البنك وتكون محفزة لكبار التنفيذيين على تحقيق تلك األهداف. 

 بمن فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي:الجدول أدناه المكافآت والتعويضات المدفوعة لكبار التنفيذيين يوضح 
 

 المبالغ بآالف الرياالت السعودية
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 2019المكافأت الثابتة المستحقة لعام  2019الدفع الفعلي لعام  –المكافآت المتغيرة 
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49.180 1.898 25.755 - 2.050 - - 23.705 21.527 - 3.923 17.604 

 لجنة المراجعة
تساعد لجنة المراجعة مجلس اإلدارة بمراجعة منظومة الرقابة الداخلية والتحقق من سالمة وصحة القوائم المالية 
والحسابات الختامية للبنك والتزام البنك بالمتطلبات النظامية والمعايير المحاسبية. كما تقر اللجنة خطط إدارة 

وتقيّم نتائج أعمالها والتحقق من وجود األجهزة  غسل األموالومكافحة  االلتزاممجموعة التدقيق الداخلي وبرنامج 
دارة المخاطر إ ةالرقابية التي تضمن سالمة اإلجراءات التي تتخذها إدارة البنك. كما تدرس اللجنة تقارير مجموع

 في البنك وتناقشها مع المختصين وتتخذ التوصيات الالزمة بشأنها.

شر بين المراجعين الخارجيين ومجلس اإلدارة، وتعمل اللجنة على التأكد من تمثل لجنة المراجعة حلقة اتصال مبا 
أن أعمال المراجعة الخارجية تتم بشكل فعال ودقيق وأنه يتم التعامل مع تقاريرها بالجدية والمهنية الالزمة، كما 

ويلتزم البنك بما ورد  تقوم اللجنة أيضا بالتوصية باختيار المراجعين الخارجيين ومراجعة خطط ونتائج أعمالهم،
في قواعد تنظيم لجان المراجعة في البنوك السعودية والدليل اإلسترشادي لتنظيم لجان المراجعة في البنوك السعودية 

 الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي. 

ين من غير ضوتتكون لجنة المراجعة من ثالثة أعضاء جميعهم مستقلين منهم رئيس اللجنة من أعضاء المجلس وع
. وتقوم اللجنة باالجتماع مع كل من عضو مجلس اإلدارة المنتدب والمدير المالي للبنك ورئيس أعضاء المجلس

ومدير إدارة المخاطر والمراجعين الخارجيين مجموعة االلتزام ومكافحة غسل األموال المراجعة الداخلية ورئيس 
بنك، وذلك عندما تراه مناسبا للتباحث والمناقشة. كما تُناقش إلى من تشاء من أعضاء الفريق اإلداري في ال ةإضاف

 اللجنة تقريرها السنوي في نهاية العام مع مجلس اإلدارة.

مجلس إدارة ُمستقل(  نائب رئيس / أحمد عبد هللا العقيل )رئيسا   / من السيد 2019تألفت لجنة المراجعة خالل عام 
 محمد عبد الرحمن العمران )من خارج المجلس(. / سماعيل والسيدصالح عبد الرحمن ال / وعضوية كل من السيد
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 ، وفيما يلي سجل حضور هذه االجتماعات : 2019( اجتماعات خالل عام 9عقدت لجنة الُمراجعة عدد )

رقم 
 االجتماع

عدد  سجل الحضور التاريخ
 الحضور

 3 عبدالرحمن العمرانأحمد عبدهللا العقيل، صالح عبدالرحمن السماعيل، محمد  21/1/2019 1

 3 أحمد عبدهللا العقيل، صالح عبدالرحمن السماعيل، محمد عبدالرحمن العمران 19/2/2019 2

 أحمد عبدهللا العقيل، صالح عبدالرحمن السماعيل، محمد عبدالرحمن العمران 22/4/2019 3
3 

 3 عبدالرحمن العمرانأحمد عبدهللا العقيل، صالح عبدالرحمن السماعيل، محمد  29/4/2019 4

 3 أحمد عبدهللا العقيل، صالح عبدالرحمن السماعيل، محمد عبدالرحمن العمران 22/7/2019 5

 3 أحمد عبدهللا العقيل، صالح عبدالرحمن السماعيل، محمد عبدالرحمن العمران 24/7/2019 6

 3 عبدالرحمن العمرانأحمد عبدهللا العقيل، صالح عبدالرحمن السماعيل، محمد  21/10/2019 7

 أحمد عبدهللا العقيل، صالح عبدالرحمن السماعيل، محمد عبدالرحمن العمران 18/11/2019 8
3 

 3 أحمد عبدهللا العقيل، صالح عبدالرحمن السماعيل، محمد عبدالرحمن العمران 2/12/2019 9

 
 لجنة االستراتيجية

 التالية أسماؤهم:تتألف لجنة االستراتيجية من األعضاء الخمسة 

 )رئيس اللجنة( زياد أنور عقروقاألستاذ /  -
 األستاذ / أحمد عبدهللا العقيل -
 د. روبــير مارون عيـــد  -

 هشام عبد اللطيف الجبر   / األستاذ -

 أحمد وازع القحطاني / األستاذ -
 

البنك بشكل عام، وكذلك مراقبة تتمثل مهام لجنة االستراتيجية في المسؤولية عن كافة الجوانب المتعلقة باستراتيجية 
 تطبيق خطة البنك االستراتيجية بشكل خاص.

حيث تقوم اللجنة بمتابعة عملية إعداد الخطة االستراتيجية نيابة عن مجلس اإلدارة والتأكد من تطوير وتنسيق 
توقعات الُمستقبلية وكذلك وتعميم وتكامل خطة البنك االستراتيجية وتوافقها مع الُمعطيات الحالية آخذا  في االعتبار ال

 وضع إجراءات محددة لتطبيق ومراقبة االستراتيجية.

تقوم لجنة االستراتيجية، بالتنسيق مع عضو مجلس اإلدارة المنتدب، بالتأكد من وجود حدود للمسؤوليات وأُطر التخاذ  كما
 البنك.القرارات وكذلك وجود قنوات للمعلومات للتأكد من التطبيق الفعال الستراتيجية 

 ، وفيما يلي بيان بحضور هذا االجتماع :2019مارس  27وذلك بتاريخ  2019عقدت لجنة االستراتيجية اجتماعا  واحدا  في عام 

 عدد الحضور سجل الحضور التاريخ

، د. روبير مارون عيد، العقيل هللاأحمد عبد زياد أنور عقروق،  27/3/2019
 القحطانياللطيف الجبر، أحمد وازع  هشام عبد

5 
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 لجنة المخاطر 
 قام المجلس بتشكيل لجنة المخاطر المكونة من خمسة أعضاء هم:

 األستاذ محمد عبد الفتاح الغنمة )رئيس اللجنة( -
 األستاذ صالح راشد الراشد  -
 األستاذ خالد محمد البواردي -
 األستاذ أحمد وازع القحطاني -
 األستاذ عبدالمحسن ابراهيم الطوق  -
 

 اللجنة ومهامها فيما يلي:ويتمثل دور 

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

التأكد من وجود إطار عام إلدارة المخاطر بفعالية من أجل تحديد وقياس ومراقبة المخاطر المختلفة التي قد يتعرض  -
 لسيولة ومخاطر العمليات.لها البنك، مثل مخاطر االئتمان ومخاطر السوق وا

 التأكد من وجود سياسات إلدارة المخاطر لدى البنك تغطي كافة المخاطر الرئيسة المرتبطة بالعمل المصرفي. -

النظر في تقييم أداء مدير إدارة المخاطر والطلب من اإلدارة ضرورة التأكد من أن موظفي إدارة المخاطر يمتلكون  -
 مهام العمل الُمناطة بهم على الوجه المطلوب.الخبرة والكفاءة الالزمة إلداء 

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

 ، وفيما يلي سجل حضور االجتماعين:2019عقدت لجنة المخاطر اجتماعين في عام 
 

 الحضورعدد  سجل الحضور التاريخ رقم االجتماع

محمد عبدالفتاح الغنمة، صالح راشد الراشد،  14/5/2019 1
 خالد محمد البواردي، عبدالمحسن إبراهيم الطوق

4 

محمد عبدالفتاح الغنمة، صالح راشد الراشد،  16/12/2019 2
خالد محمد البواردي، أحمد وازع القحطاني، 

 عبدالمحسن إبراهيم الطوق
5 
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 اإلدارة وكبار التنفيذيين وزوجاتهم وأوالدهممصالح أعضاء مجلس 

  
 المساهمون الرئيسيون: (1

مملوكة بالكامل من قبل كونها ( همس 65.496.043) إن إجمالي أسهم المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية تتضمن أشهم شركة حصانة االستثمارية▲
 المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية. 

 
 

 مالحظة: إن عدد األسهم يشمل الزوجات واألوالد .

  .يمثل المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية وال يمتلك أسهم في البنك العربي الوطني  *
  .ألسهم في البنك العربي الوطني ش.م.ع.يمتلك األعضاء الممثلين للبنك العربي ال ** 

نتيجة زيادة رأسمال البنك عن طريق التحويل من األرباح المبقاة واالحتياطي  %50*** إن التغير خالل العام ناتج عن اصدار اسهم منحة بمعدل 
   النظامي.

 31/12/2019في نهاية العام    التغير خالل العام   1/1/2019في بداية العام   

 عدد األسهم    االسم

 نسبة

 التملك

%  

 عدد األسهم    

     )***( 

نسبة 
 التغيُر

 عدد األسهم   % 

 نسبة 

 التملك

 % 

 40.00 600.000.000  50 200.000.000  40.00 400.000.000 البنك العربي ش.م.ع

 11.57 173.665.966  43 52.017.619  12.06 121.648.347 ▲المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 

 9.97 149.528.145  50 49.842.715   9.97 99.685.430 شركة راشد عبد الرحمن الراشد وأوالده

 5.66 84.813.142  50 28.271.047   5.66 56.542.095 الجبر لالستثمار والعقارشركة 

 وزوجاتهم  وأوالدهم :كبار التنفيذيين اإلدارة وأعضاء مجلس  (2
 

 31/12/2019في نهاية العام    التغير خالل العام  1/1/2019في بداية العام       

 عدد األسهم     االسم

 نسبة التملك  

     %  

 عدد األسهم

  )***( 
نسبة التغيُر     

 عدد األسهم    %
نسبة التملك  

% 

000. 14.823  50 4.941  0.00 9.882         صالح راشد الراشد  

 0.01 221.972  50 73.990  0.01 147.982 احمد عبد هللا العقيل

00.0 49.960  50 16.653  0.00 33.307 خالد محمد البواردي  

 0.00 18.021  50 6.007  0.00 12.014 هشام عبداللطيف الجبر
00.0 200 عبدالمحسن ابراهيم الطوق   100 50  300 00.0  

 - -  - -  - - احمد وازع  محمد القحطاني*

 - -  - -  - - **زياد أنور عقروق

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

 - -  - -  - - روبيـــر عـــــيد**

 - -  - -  - - **باسم ابراهيم عوض هللا 

 0.00 42.750  50 14.250  0.00 28.500 عبيد عبدهللا عبيد الرشيد

 0.00 105.300  50 35.100  0.00 70.200 اقارب زهير سليمان الحربش 
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 نظام الرقابة الداخلية
 

نظام فعال للرقابة الداخلية بهدف إدارة المخاطر ضمن تقع على عاتق اإلدارة العليا للبنك مسؤولية التأكد من وجود 
إطار تقبل المخاطر المعتمد لديه. ويتضمن نظام الرقابة الداخلية السياسات واإلجراءات التي تم تصميمها تحت 

 إشراف مجلس اإلدارة لتحقيق األهداف االستراتيجية للبنك وحماية موجوداته.
 

دفاع ثالث بتقديم نتائج المراجعات المستقلة للجنة المراجعة التابعة لمجلس وتعمل إدارة المراجعة الداخلية كخط 
، بما في ذلك إجراء مراجعات دورية مستقلة اإلدارة وإلدارة البنك ورفع التقارير لهم بشأن فعالية الضوابط الداخلية

امية وسياسات وإجراءات البنك االلتزام بالمتطلبات النظللتأكد من  ألنشطة مجموعة االلتزام ومكافحة غسل األموال
المعتمدة. ويتم رفع التقارير التي تخص كافة المالحظات الجوهرية من قبل ادارة المراجعة الداخلية إلى لجنة 
المراجعة من خالل تقارير األنشطة الربع سنوية. وتقوم لجنة المراجعة بمراقبة كفاية وفعالية نظام الرقابة الداخلية 

 لمخاطر التي تم تحديدها لحماية مصالح البنك ومساهميه.للتأكد من معالجة ا
 

تقوم كافة وحدات العمل في البنك بتنسيق الجهود لتحسين البيئة الرقابية في البنك من خالل مراجعة وتسهيل 
اإلجراءات لمنع وتصحيح أوجه القصور الرقابية. وتوكل إلى كل وحدة من وحدات العمل، تحت إشراف اإلدارة 

ة العليا في البنك، مهمة مراقبة عمليات التصحيح التي تتم لمجاالت القصور الرقابية التي تم تحديدها من التنفيذي
 قبل المراجعين الداخليين والخارجيين.

 
بالعمل بشكل وثيق مع مجموعة إدارة المخاطر واإلدارات الرقابية  مجموعة االلتزام ومكافحة غسل األموالوتقوم 

برامج االلتزام ومكافحة غسل مهامها ومسؤولياتها حسب ر رقابي فعال من خالل األخرى بغرض وضع إطا
مثل تطبيق ومراجعة السياسات واإلجراءات المحددة وتقييم مخاطر  ،خطط عملهانطاق و الذي يحدد  األموال

لجنة المراجعة والتي تقوم بدورها  ورفع التقارير ذات العالقة الىااللتزام وإنشاء بيئة التزام متينة لدى الموظفين 
 . بتقييم تلك البرامج ووضع التوصيات الالزمة حيالها

 
تم تصميم نظام الرقابة الداخلية في البنك لتقديم قناعة معقولة لمجلس اإلدارة حول إدارة المخاطر لتحقيق أهداف 

فإنه يحتوي على قيود ضمنية وقد ال يستطيع البنك االستراتيجية. إن نظام الرقابة الداخلية، مهما كان تصميمه فعال 
منع أو اكتشاف كافة أوجه القصور الرقابية. إضافة لذلك، فإن اعتماد تقييم فعالية النظام الحالية للفترات المستقبلية 
يخضع لبعض القيود مثل أن تصبح الضوابط غير كافية بسبب تغيُر الظروف أو مدى االلتزام بالسياسات 

 واإلجراءات.
 
تبعت اإلدارة إطار عمل متكامل للضوابط الداخلية حسب ما أوصت به مؤسسة النقد العربي السعودي من خالل ا

 إرشاداتها الصادرة بهذا الشأن.
 

وتتلقى لجنة المراجعة كل ربع سنة تقارير من إدارة المراجعة الداخلية حول فجوات الضوابط الداخلية في االقسام 
الفترة، وتتضمن هذه التقارير المالحظات التي تم رصدها واالجراءات التصحيحية  التي تم مراجعتها خالل هذه

 لمعالجتها بشكل سليم من قبل اإلدارة.
 

بناء  على نتائج التقييم المستمر للضوابط الداخلية الذي تقوم به اإلدارة خالل السنة، ترى اإلدارة أن نظام الرقابة 
بشكل كافي ويعمل بفعالية وتتم مراقبته بشكل مستمر، كما تعمل اإلدارة الداخلية الحالي في البنك تم تصميمه 

 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 الرقابة الداخلية في البنك.
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 نتائج مراجعة فعالية إجراءات الرقابة الداخلية
 

المرفوعة إلى سعادة رئيس مجلس اإِلدارة  2019إنَّ محاضر اجتماعات لجنة الُمراجعة وتقرير اللجنة عن أعمالها لعام 
تضمنت الُمالحظات الجوهريَّة والتوصيات التي أوصت بها اللجنة لُمعالجتها. وإنَّ اللجنة من خالل ُمتابعتها ألداء إدارة 

اخليَّة في الُمراجعة الداخلية واإلدارات األخرى الُمرتبطة بها ودعمها واطالعها على ُمختلف تقارير إجراءات الرقابة الد
وتقارير  ومجموعة االلتزام ومكافحة غسل األموالالبنك وأهمها تقارير التدقيق الداخلي وتقارير مجموعة إدارة المخاطر 

والتقارير األخرى التي تطلبها اللجنة من وقت آلخر بشأن نشاط بعض الدوائر  2019الُمراجعين الخارجيين خالل عام 
ائجه وفي ضوء االجتماع بالرئيس التنفيذي للبنك وبالمسؤولين في الدوائر المعنية للوقوف على بعض جوانب العمل ونت

 (IT)وكذلك االجتماع برئيس مجموعة تقنية المعلومات   ،وُمناقشتهم عن محتويات تلك التقارير الرقابيَّة وأداء قطاعاتهم
اجتماعات  (4) هاوالبالغ عدديين في هذا العام ورئيس إدارة أمن المعلومات، واالجتماع أيضا  بُممثلي الُمراجعين الخارج

، عليه فإنَّ اللجنة تُبدي قناعتها بأنَّ الدورة الرقابيَّة الداخليَّة تعكس فعاليَّة إجراءات الرقابة الداخليَّة لدى البنك 2019في 
ما ترى اللجنة بأنَّه فيما عدا ما أُشير وإنَّها في تطور ُمستمر بما يُلبي حاجة العمل الُمتزايدة واالستجابة لكافة الُمستجدات. ك

إليه ضمن محاضر اللجنة وتقاريرها ال توجد أية ُمالحظات جوهرية في أعمال البنك تستوجب التنويه عنها. خاصة  أنَّ 
 اإلجراءات التصحيحية ألي من التجاوزات )إْن ُوجدت( يُعمل على تالفيها أوال  بأول بُمتابعة ورصد من إدارة الُمراجعة

 الداخلية.
 

أما فيما يتعلق بالسياسات الُمحاسبيَّة الُمطبقة في البنك وتطبيق كافة ُمتطلبات وتعليمات مؤسسة النقد والجهات الرقابية 
األخرى فإنَّ اللجنة تقوم وبصفة ُمستمرة بُمناقشة تلك السياسات مع مسؤولي اإلدارات المعنية بالبنك والُمراجعين 

ري، وكذلك ُمناقشة ما يُستجد من تغيُّرات في السياسات والمعايير الُمحاسبيَّة الدوليَّة، للتحقق الخارجيين وذلك بشكل دو
ط حيالها باتخاذ ما يلزم من  من مدى التطبيق الصحيح لها وتأثير ذلك على نتائج أعمال البنك الحاليَّة والُمستقبليَّة والتحوُّ

 إجراءات.
 

 التواصل مع المساهمين
يعطي البنك أهمية قصوى للتواصل مع المساهمين، حيث تقدم معلومات شاملة عن أنشطة البنك وأعماله ضمن التقرير 

على موقع البنك في شبكة اإلنــــــترنت وجزة ويتم نشر جميع هذه البيانات السنوي والقوائم المالية المرحلية الم
www.anb.com.sa  والذي يحتوي أيضا على معلومات إضافية تهم المستثمرين. يحرص البنك على التواصل مع

المستثمرين االعتباريين من خالل توفير قنوات تواصل مختلفة، ويأخذ باالعتبار كافة االستفسارات التي ترد من األفراد 
هم وبأعمال البنك وأنشطته ويزودهم بالمعلومات في وقت مناسب. كما يحرص البنك على إطالع المتعلقة بمساهمات

 المساهمين على مواعيد عقد اجتماعات الجمعية العمومية السنوية لحضورها ومناقشة تقدم وتطور أعمال وأنشطة البنك.

 طلبات البنك لسجل المساهمين  وتواريخ تلك الطلبات

 
 عدد الطلبات سبب الطلب تاريخ طلب ملف المساهمين

 1 ملف تقرير ورقابة 3/2/2019

26/3/2019 

27/3/2019 

 ملف للجمعية العامة

 ملف لتوزيع األرباح السنوية

1 

2 
 1 ملف لتوزيع األرباح السنوية 27/3/2019

 1 ورقابةملف تقرير  9/6/2019

 1 ملف لتوزيع األرباح نصف السنوية 14/7/2019

 1 ملف تقرير ورقابة 8/9/2019

 1 ملف تقرير ورقابة 13/10/2019

 1 ملف لتقارير ورقابة 10/11/2019

  ونهاية عام ملف تقرير ورقابة 23/12/2019

 وتقرير سنوي 

1 

31/12/2019 

 

 1 ملف قيود واطالع على الرهونات

 10 المجموع        

http://www.anb.com.sa/
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 التصنيف االئتماني 
  

 من قبل وكاالت تصنيف كبرى متخصصة في هذا المجال كالتالي: للبنكالتصنيفات االئتمانية  كانت ،2019 خالل العام
 

 +BBB ستاندرد آند بورز

 A2 موديز 

 +BBB فيتش 
 
 

 التنازل عن المصالح من قبل أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين أو المساهمين

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

 .راتب أو تعويض
 

 البشرية  الموارد
وبلغت  موظفا  في نهاية العام السابق. 4.132 عددمقارنة ب 2019نهاية عام  فيموظفا   4.170عدد العاملين  بلغ

 .2019مع نهاية عام  %89نسبة الموظفين السعوديين في البنك 

 
 

  االجتماعيةوالمسؤولية  التبرعات
 

وتماشيا  مع رؤية على تحقيق إسهام إيجابي خارج مجال نشاطه الرئيسي،  إدراكا  لمسؤوليته تجاه مجتمعه، وحرصا  
األنشطة المختلفة في المجاالت الرئيسة للمسؤولية عددا  من المبادرات و 2019البنك خالل العام نفذ ، 2030 -المملكة 

 االجتماعية، تضمنت دعم مبادرات مختلفة. 
 

لاير، مساهمة  منه في تأسيس  مليون 9ففي المجال المجتمعي، وعلى المستوى الصحي، قدم البنك دعما  ماليا  تجاوز 
وحد بالرياض، ليكون مركزا  رئيسا  ومرجعا  متخصصا  لجميع مراكز التوحد في المملكة، وتشغيل مركز التميز للت

كما قدم أيضا  دعما  ماليا  لكل من: الجمعية الخيرية لعالج المرضى "عالجي"، والجمعية السعودية لمرضى 
زيز الوعي بسرطان الثدي الباركنسون "الشلل الرعاشي"، والجمعية الخيرية لمتالزمة داون )دسكا(، إضافة إلى تع

 من خالل مساهمته في الحملة التوعوية للكشف المبكر عن هذا المرض.
 

ومساهمة  منه في تنمية المجتمع والتفاعل مع قضاياه، قدم البنك تبرعات خيرية متنوعة لعدد من الجمعيات المرخصة، 
الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الزهايمر،  للمساهمة في تمكينها من أداء رسالتها، شملت جمعية النهضة النسائية،

جمعية اإلعاقة الحركية للكبار، وجمعية األشخاص ذوي اإلعاقة باألحساء، إلى جانب مساهمته بأكثر من مليوني 
   من العسكريين الموقوفين في قضايا مالية. 29لاير لمبادرة "فرجت" لإلفراج عن 

 
جوائز السعودية في موسمه الثالث، والذي يساهم في تعزيز التوعية بثقافة وعلى المستوى الثقافي دعم البنك برنامج 

المملكة وتاريخها ومناطقها الجغرافية المختلفة وارثها الحضاري، وتكفل بالجوائز المقدمة للمتسابقين، إضافة إلى 
ة المنطقة وموروثها مساهمته في دعم مهرجان الساحل الشرقي للتراث البحري في نسخته السابعة، والذي يعكس هوي

الثقافي والتراثي، ويسهم في توفير الفرص الوظيفية ألبناء المنطقة. كما شارك البنك في دعم فعاليات احتفاالت عيد 
الفطر بالرياض، مساهمة  منه في الترويح عن سكان العاصمة من المواطنين والمقيمين، ورسم البهجة والسعادة على 

 محيا الجميع. 
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ماية البيئة، وانطالقا  من حرصه على دعم الجهود التي تهدف إلى تحسين المستوى البيئي، قدم البنك وفي مجال ح
دعما  ماليا  لندوة " التشجير المالئم لظروف مكة المكرمة بالمنطقة المركزية والمشاعر" التي عقدها المعهد العربي 

تصورات بشأن النباتات واألشجار المالئمة لمنطقة  لحد من التلوث وتقديمإلنماء المدن، في رحاب مكة المكرمة، ل
 .مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لتهيئة أفضل الظروف البيئية لحجاج ومعتمري بيت هللا الحرام

 
وفي المجال االقتصادي، ومن منطلق حرصه على المساهمة في تحقيق مفاهيم التنمية واالرتقاء باالقتصاد الوطني، 
واصل البنك دعمه لمنتدى االحساء لالستثمار، الذي يسهم في تعزيز وعرض فرص االستثمار في األحساء، 

في دعم الملتقى السعودي  البنك كما شارك وتسليط الضوء على المزايا واهم المقومات التي تتمتع بها المنطقة،
يهدف إلى ربط أصحاب الشركات الناشئة ورواد االعمال والمبتكرين بالمستثمرين للشركات الناشئة بالرياض، الذي 

 االفراد وصناديق االستثمار.
 

وعلى مستوى التوطين ودعم الكوادر الوطنية والتدريب، واصل البنك جهوده لتوطين الوظائف وتوفير الفرص 
الوظيفية الواعدة أمام شباب الوطن، وذلك امتدادا  للرعاية الكريمة التي يحظى بها جيل الشباب من قبل حكومتنا 

إلى دعم وتمكين المرأة وتوسيع مشاركتها في  الرشيدة، والتزام الشراكة ببرنامج التحول الوطني، الذي يهدف
 منها السيدات تشكل الموظفين، عدد إجمالي من %93 إلى السعودة نسبة رفعالتنمية، ويفخر البنك بنجاحه في 

  .%20 نحو
 

 اتفاقية البنكوقع  العمل، سوق متطلبات مع يتالءم بما وتطويرها واعدادها البشرية، الكوادر في لالستثمار ودعما
 بدعم بموجبها البنك قام الخيرية(، )مسك الخيرية سلمان بن محمد االمير لمؤسسة التابعة مسك أكاديمية مع شراكة
 أبناء من وشابة شاب 300 من يقارب ما وتأهيل لتدريب مسك أطلقتها التي المتخصصة التدريبية البرامج من عدد

في دعم معرض خطوة للتوظيف  مشاركته إلى فةإضا متقدمة، تقنية خبرات وإكسابهم مهاراتهم وصقل الوطن
بالرياض، الذي يستهدف الباحثات عن العمل بمختلف التخصصات واالعمار، وكذلك معرض الخريج والوظيفة 
الذي أقيم بمعهد االدارة العامة في كل من الرياض وجدة والدمام، واليوم المفتوح للتوظيف بجامعة الملك فهد 

 للبترول والمعادن. 
 

 
 المدفوعات النظامية 

 ما يلي: 2019خالل العام بلغت المدفوعات النظامية 

 السعودية تماليين الرياال    

 249  على المساهمين السعوديين  المستحقة الزكاة الشرعية -

 280  على حصة المساهم غير السعودي  المستحقة ضريبة الدخل -

 58 رسوم التأمينات االجتماعية  -

 8 االستقطاعضريبة  -

  
 

 العقوبات والجزاءات والقيود النظامية

  وفيما يلي ملخص يبين هذه الغرامات: ل تشغيلية.أعماب مرتبطة 2019التي فرضت على البنك خالل العام  الغراماتإن 
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  الجزائية: مؤسسة النقد العربي السعودي قرارات -
 آالف الرياالت السعودية

  2019السنة المالية الحالية   2018السنة المالية السابقة  موضوع المخالفة

عدد القرارات 
 الجزائية

إجمالي مبلغ 
الغرامات 
   المالية

عدد القرارات 
 الجزائية

إجمالي مبلغ 
الغرامات 

   المالية

 3.597.5 10 1.315.0 13 مخالفة تعليمات المؤسسة اإلشرافية

بحماية مخالفة تعليمات المؤسسة الخاصة 
 العمالء

- - 1 .020  

مخالفة تعليمات المؤسسة الخاصة ببذل 
 العناية الواجبة

- - - - 

مخالفة تعليمات المؤسسة الخاصة بمستوى 
 أداء أجهزة الصرف اآللي وأجهزة نقاط البيع

2 910.0 - - 

مخالفة تعليمات المؤسسة الخاصة ببذل 
العناية الواجبة في مكافحة غسل األموال 

 وتمويل اإلرهاب

1 150.5 - - 

 

 القرارات الجزائية من قبل الجهات األخرى:  -
 آالف الرياالت السعودية 

 
 2019السنة المالية الحالية  2018السنة المالية السابقة 

عدد  اسم الجهة 
القرارات 
 الجزائية 

اجمالي مبلغ 
الغرامات 

 المالية

عدد القرارات 
 الجزائية

اجمالي مبلغ 
الغرامات 

 المالية
 موضوع المخالفات

الهيئة العامة للزكاة غرامات  
  والدخل

 

- - 

 

تأخير سداد  26.589 2
 مستحقات الهيئة

غرامات مدفوعة للبلديات 
 732 27 801 21 وأمانات المناطق

مخالفة متطلبات 
 التراخيص

 - - 40 2 غرامات وزارة الداخلية 
 

 - - 24 3 غرامات شركة سداد
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 لمعالجة المخالفات: الوقائيةالسبل 

، وتوجد لدى البنك جهات يحرص البنك على االلتزام التام باألنظمة والتعليمات الصادرة من قبل الجهات الرقابية واالشرافية
رقابية تعمل على وضع التدابير الوقائية للحد من المخالفات لتفادي وقوعها مستقبال  وذلك بالتنسيق مع اإلدارات المعنية. ويقوم 
البنك بشكل فوري بتقييم المخالفات ودراسة مسبباتها والعمل على وضع الخطط التصحيحية الالزمة ومتابعتها من قبل جهات 

 أبرز سبل عالج المخالفات لتفادي وقوعها في المستقبل ما يلي: وقد تضمنت  صة. مخت
 

 تطوير األنظمة التقنية الحالية واستحداث أدوات تقنية جديدة.  -1
 تعديل السياسات واإلجراءات ذات العالقة.  -2
 استحداث ضوابط رقابية لمتابعة أعمال البنك ذات العالقة.  -3
 لنظامية ذات العالقة. توعية الموظفين بالمتطلبات ا -4
إدراج المخالفات ضمن برامج الرقابة الخاص باإلدارات الرقابية في البنك لمتابعتها والتحقق من تطبيق اإلجراءات  -5

 الوقائية. 

  تضارب المصالح

أية  والتي تتضمن 2019لعام  الموحدة نبين فيما يلي المعامالت مع األطراف ذات العالقة التي تظهر في القوائم المالية
عقود توجد أو كانت توجد فيها مصلحة هامة ألي من أعضاء مجلس اإلدارة أو ألي شخص ذي عالقة بأي منهم 

قيمة التسهيالت االئتمانية الممنوحة لبعض أعضاء مجلس اإلدارة، وتخضع هذه التسهيالت لتعليمات باإلضافة إلى 
تكون جميع التسهيالت االئتمانية الممنوحة ألطراف غير بنكية ذات  مؤسسة النقد العربي السعودي والتي تنص على أن

 عالقة مضمونة بالكامل.
 

مل مع األطراف األخرى حيث ال االمعامالت مع األطراف ذات العالقة تمت بنفس شروط التع وتجدر اإلشارة إلى أن 
عقود توجد أو كانت توجد فيها مصلحة هامة البنك لم يبرم أية مالت، كما أن ايوجد شروط أو أسعار تفضيلية لتلك التع

 للعضو المنتدب أو المدير المالي.
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 المعامالت مع األطراف ذات العالقة

  :2019ديسمبر  31في كما المدرجة في القوائم المالية الموحدة األرصدة  (أ
  

 آالف الرياالت السعودية  

   المساهم الرئيس غير السعودي وشركاته المنتسبة:

 46,650  لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرىأرصدة 
 1,356,849  أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

 1,722,960  تعهدات والتزامات محتملة

 أعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة وكبار المساهمين اآلخرين والشركات المنتسبة لهم:
 
 7.066.534  قروض وسلف 

 11.755.608  ودائع العمالء

 2,253,916  تعهدات والتزامات محتملة

 صناديق البنك االستثمارية:
 

 67,676  ستثماراتا

 1.163.781  قروض وسلف

 584.281  ودائع العمالء

   شركات زميلة:

 855,186  استثمارات في شركات زميلة

 2,650,413  قروض وسلف

 52,153  ودائع العمالء

 47,543  محتملةتعهدات والتزامات 

 
من رأس المال  %5ستثناء المساهم غير السعودي( أولئك الذين يمتلكون أكثر من إيقصد بكبار المساهمين اآلخرين )ب

 المصدر للبنك.
 

 فيما يلي تحليالا باإليرادات والمصاريف المتعلقة بالمعامالت مع األطراف ذات العالقة والمدرجة في القوائم المالية الموحدةب ( 
 :2019ديسمبر  31المنتهية في للسنة 

  آالف الرياالت السعودية

 دخل عموالت خاصة
381.708 

 مصاريف عموالت خاصة
(324.950) 

 دخل أتعاب وعموالت
58.535 

 الحصة في أرباح شركات زميلة، صافي
9.711 

 (6.935) مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

 عقود التأمين
(825) 
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 على النحو التالي: 2019لعام  مفصلةمصاريف متفرقة 

 السعودية تأالف الرياال

 المبلغ  المدة          الطرف ذو العالقة             طبيعة األعمال             

 مصاريف إيجارات الفروع والصرافات اآللية 

 

 شركة الراشد للتجارة والمقاوالت
 األستاذ صالح :المحدودة )ذو العالقة 
 رئيس مجلس اإلدارة( –الراشد  

  

 799 سنوي  فرع مجمع الراشد بالخبر -

  –مساحات لعدد خمس صرافات آلية  -
 الخبر -مجمع الراشد 

 317 سنوي 

   

   فرع المبرز / االحساء  -
 شركة الجبر لالستثمار والعقار

هشام عبد اللطيف  :ذو العالقةالطرف )
 عضو مجلس اإلدارة( –الجبر 

 تنتهيسنوات  3
 31/8/2020في  

240 

 سنوات تنتهي في 9 فرع الجبيل البلد -
31/5/2026 

788 

 سنوات تنتهي في  3 موقع صراف آلي في المبرز  -
30/6/2020 

48 

 موقع صراف آلي  -
 العروبة  –شارع التخصصي 

 شركة راشد عبد الرحمن الراشد 
 األستاذ صالح :وأوالده )ذو العالقة

 رئيس مجلس اإلدارة( –الراشد 

 سنوات تنتهي في  5
30/4/2023 45 

 شركة بوابة الرياض االقتصادية  فرع البوابة االقتصادية 
 )شركة مرتبطة(

 سنوات تنتهي  5
 759 30/9/2022في 

 إجمالي إيجارات الفروع
 والصرافات اآللية 

  
2.996 

    

 شركة الخليج للتدريب والتعليم  مصاريف عمالة 
 - األستاذ صالح الراشد :العالقة)ذو 

 رئيس مجلس اإلدارة( 

 حسب الحاجة 
36.678 

 

 مصاريف صيانة ومشتريات
 أجهزة عد النقود 

 شركة مجموعة أبانا للمشاريع
 -األستاذ صالح الراشد  :)ذو العالقة

 رئيس مجلس اإلدارة (

 الشراء حسب
 891 الحاجة 

 مصاريف القرطاسية
 ومكائن التغليف  

 شركة الهالل وتمتلك فيها شركة 
 :الطوق القابضة )ذو العالقة

 -عبد المحسن ابراهيم الطوق  
 عضو مجلس اإلدارة(

 الشراء حسب 
 الحاجة

1.875 

 كيالشركة السعودية الفنية للبالست مصاريف تقاويم وملفات بالستيكية
 كمال أمين خضر :)ذو العالقة

 أحد المدراء( - 

 الشراء حسب 
 131 الحاجة

 42.571   اإلجمالي 
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 :2019ديسمبر  31السنة المنتهية في فيما يلي تحليال بإجمالي مبالغ التعويضات المدفوعة لكبار موظفي اإلدارة خالل ج( 

 السعودية تأالف الرياال    

   59,273 مزايا قصيرة األجل )رواتب وبدالت(
 مزايا ما بعد التعيين )تعويضات نهاية الخدمة والتأمينات اإلجتماعية(      

 والتأمينات االجتماعية( 
7,040 

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

 

 سلوكيات العمل األخالقية لدى البنك

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

ويحث بشكل دائم اإلدارة والموظفين على العمل وفقا  ألفضل المعايير قواعد السلوك والممارسات البنكية قام المجلس بوضع 
 واألنظمة ذات العالقة وسياسات البنك. حالمتوافقة مع أفضل الممارسات المهنية بما يحقق تطبيق التعليمات واللوائ

م والمعايير المهنية المطلوبة من خالل برامج التوعية يؤكد المجلس من خالل اإلدارة العليا على وضع وتطبيق القي
 الفعالة.

القيم التي توضح كيفية التصرف وأداء األعمال على اختالف مستويات  بغرض تحديدقام البنك بوضع معايير السلوك 
 الموظفين في كافة إدارات البنك.

 المعايير المحاسبية
 ةللتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودي الدولية لمعاييرل بإعداد القوائم المالية الموحدة وفقا   البنك يقوم

. كما يقوم البنك بإعداد القوائم المالية والمعايير واالصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
 وال توجد ،البنك ولوائح بة البنوك ولوائح نظام الشركات في المملكة العربية السعوديةالموحدة بما يتوافق مع نظام مراق

ستثناء ما ورد في إب، اختالفات جوهرية عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين أي
 .2019بر ديسم 31للسنة المنتهية في  القوائم المالية الموحدة في)أ( 2االيضاح رقم 

 الحسابات يمراجع

 / السادة بتعيين 2019 مارس 27المنعــقد فـي  اجتماعهاالبـنك خالل  لمساهميالعادية  غير عية العامةــــــالجم قامت
 .2019كمراجعي حسابات خارجيين للبنك لعام  وشركاهم ديلويت آند توش / والسادةإرنست ويونغ 

 الموحدة بالقوائم المالية مسؤوليات أعضاء مجلس اإلدارة المتعلقة
 

 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 -

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

مجلس  وأعضاءكانت توجد فيه مصلحة جوهرية ألي من رئيس  أوال يوجد أي عقد كان البنك طرفا فيه وتوجد  -
ضمن هذا للمدير المالي أو ألي شخص ذي عالقة مباشرة بأي منهم عدا ما ورد أو للرئيس التنفيذي أو  البنك إدارة

 ذات العالقة. األطرافبالمعامالت مع  الخاص الموحدة في القوائم المالية 37رقم  اإليضاحالتقرير وفي 
 

 ،،،وهللا ولي التوفيق
 

 مجلس اإلدارة 
 2020 فبراير 19


