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 م7112تقرير مجلس اإلدارة لعام  1   البنك األهلي التجاري 

 
 
 

 

 

 م7102لعام  اداة تقرير مجلس ال 

م. كما يشمل هذا 7112البنك األهلي التجاري أن يقدم لكم تقريره السنوي عن أداء البنك وإنجازاته وقوائمه املالية لعام  إدارةيسر مجلس 

 التقرير أنشطة البنك وشركاته التابعة والزميلة.

 

  أنشطة البنك الرئيسية .1

للبنك وتقدم منتجات وخدمات  تسرراتيجيةيتكون البنك من خمسة قطاعات تشغيلية رئيسية، كما هو موضح أدناه، والتي تعتبر الوحدات اإل 

دار بشكل منفصل على أتساس الهيكلة اإلدارية والتقارير الداخلية
ُ
 .مختلفة، وت

 

تقدم الخدمات املصرفية لألفراد وعمالء الخدمات املصرفية الخاصة، والتي تتضمن التمويل الشخص ي والحسابات الجارية : مصرفية األفراد

 .والتي تشرف عليها هيئة شرعية مستقلةاإلتسالمية منتجات متوافقة مع أحكام الشريعة إلى  باإلضافة

 

ية التقليدية، ئتمانتقدم الخدمات املصرفية للشركات واملؤتسسات الصغيرة واملتوتسطة والكبيرة بما في ذلك كافة املنتجات ال : مصرفية الشركات

 .الميةاإلتس ومنتجات التمويل املتوافقة مع أحكام الشريعة

 

إلى  عمالء املجموعة، إضافةإلى  منتجات وخدمات الخزينة والبنوك املراتسلة بما في ذلك تسوق املال وصرف العمالت األجنبية جميعتقدم : الخزينة

 )ات ونشاطات املتاجرة تسثممار القيام بال 
ً
 وخارجيا

ً
 (.اتتسثممار بال املتعلقة ) ئتمانالسيولة ومخاطر ال  مخاطر السوق ومخاطر إدارةو ( محليا

 

 (.املحلية واإلقليمية والعاملية)األتسهم املصرفي وخدمات وتساطة  تسثممار األصول وال  إدارةالثروات و  إدارةتقدم خدمات : تسوق املال

 

 .تتضمن خدمات مصرفية مقدمة خارج اململكة العربية السعودية من خالل بنك تركيا فاينانس كاتيليم بنكاس ي: املصرفية الدولية

 

 م األحداث الجوهرية واإلنجازاتأه .7

 على زيادة أرباحه السنوية، وقوة تصنيفاته ال 
ً
ية ومحفظته التمويلية، وحجم ئتماناتستمر البنك األهلي في ريادة القطاع املصرفي باململكة محافظا

 .مليون عميل 9.5م 7112ووصل عدد عمالء البنك األهلي التجاري بنهاية عام  .السيولة

 

، وهو ما أتسهم في وصول معامالت العمالء عبر قنواتإلى  رحلة التحول  اتستكمل البنك
ً
ليا

ُ
 اإللكررونية هاملصرفية اإللكررونية ببنية تحتية محدثة ك

البنك مسيرته في تحسين تجربة العمالء وزيادة مستوى  واصل% من إجمالي عدد املعامالت. وفي تسبيل التميز في خدمة العمالء، 59ما يزيد عن إلى 

 م.7112% في مصرفية الفروع بنهاية 69إلى  % ليصل11رضائهم وانعكس ذلك في زيادة مؤشر جودة الخدمة بنسبة 

 

 في ريادته لبنوك اململكة وحافظ البنك األهلي على حجم محفظة التمويل مع الرركيز على
ً
دعم في ، ومن حيث األصول  جودة األصول، مستمرا

دعم شراكات القطاعين العام والخاص كذلك مليار ريال تسعودي، و  72.9إلى  يةئتمانوتمويل املنشآت الصغيرة واملتوتسطة حيث وصلت الحدود ال 

برى ممل مشروعات معالجة واتستخراج املياه، وإنشاء محطات الكهرباء، وبناء الجامعات، إتسرراتيجيةوتمويل مشروعات 
ُ
ودخل واملدن الطبية.  ك

ت، والبرروكيماويات  فاختارت شركة معادن تصال البنك األهلي كذلك في صفقات تمويلية كبيرة في قطاعات مختلفة شملت قطاع التعدين، وال

ت تصال شركة اتحاد ال، وكذلك اختارت في تسهيالت إعادة تمويل لألملونيوم البنَك األهلي كوكيل ومنسق رئيس ي لتمويل شريحة الريال السعودي
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عملية تمويل مشررك  76. ويتولى البنك األهلي دور الوكيل ألكثر من تمويلومنسق رئيس ي لثسهيالت إعادة  اتسثممار "موبايلي" البنَك األهلي كوكيل 

 مليار ريال تسعودي. 95بقيمة تتجاوز 

 

 في  م، وحقق7112مليون عميل في  9.9وتجاوز عدد عمالء مصرفية األفراد 
ً
التمويل   حيث حقق %9محافظ تمويل األفراد بنسبة البنك نموا

 بنسبة العقاري 
ً
، %74رغم انخفاض مبيعات تسوق السيارات بنسبة  %4، والتمويل التأجيري بمعدل %7.2، والتمويل الشخص ي بنسبة %16نموا

  79افتتح البنك . كما %9، ونما دخل املصرفية الخاصة بنسبة %9وزادت نسبة عمالء الحوالت السريعة بواقع 
ً
 جديدا

ً
من فروع الجيل  فرعا

  منها  411إلى  إجمالي عدد فروع البنك األهلي، ليصل م7112خالل عام  التالي
ً
 لخدمة مصرفية السيدات 114فرعا

ً
 تضم أقساما

ً
 .فرعا

 

 مزايا متعددة تضمنت تحديث البنية التحتية ملنصات وتم النتهاء من برنامج الجيل التالي في الخزينة في 
ً
وقٍت قياس ي ليشمل جميع أعمالها مقدما

الخزينة وإنشاء منصة واحدة متكاملة، وتضمنت إنجازات الخزينة برنامج شهادات الودائع املتوافقة مع أحكام الشريعة اإلتسالمية، وكذلك 

إتمام برنامج صكوك من الشريحة األولى الذي تم تصنيفه كهيكل "نموذجي" إلى  ة. باإلضافةالتوتسع والتطوير املستمر للحلول والقنوات اإلتسالمي

 . لإلصدارات املتوافقة مع الشريعة

 

جيل وواصل البنك جهوده في برامج ومبادرات تطوير املوارد البشرية في تسبيل تسعيه الدائم ليكون "الخيار األول للموظفين"، ممل برنامج بناء 

وإلحاق الكفاءات املختارة في برامج التطوير في أفضل الجامعات واملعاهد املعروفة واتستمر في التسثممار في كفاءاته وقياداته الداخلية القادة، 

، وكذلك برامج اتستقطاب الكفاءات من الشباب السعودي، ممل برامج الرواد وبرنامج وتسام األهلي وبرامج التأهيل املصرفي للفروع، 
ً
 بجانبعامليا

وهو األول من نوعه باململكة، وبرنامج توظيف وتأهيل خريجين جدد للتعيين  ئتمانعدة برامج متخصصة ملوظفي البنك كبرنامج تطوير مسؤولي ال 

ى م أدن7112وسجل عام . من إجمالي الوظائف القيادية %11% من إجمالي عدد موظفي البنك، ونسبة 12وتممل القوة النسائية  في إدارة اللرزام.

 .%59.2إلى  السعودة بالبنك، ووصلت نسبة %2 لم تتجاوز نسبة في تسرب املوظفين خالل األربعة أعوام املاضية، حيث 

 

 لعدد قدم   فوواصل البنك تعزيز دوره املجتمعي من خالل برامج أهالينا لتمكين الفئات المالث  املرأة والشباب والطفل
ً
مستفيدة  20214تمويال

شاب وفتاة، وقدم برنامج األهلي لرعاية  261مليون ريال، ونجح برنامج األهلي لرواد األعمال في تدريب  11.2م بمبلغ إجمالي 7112خالل عام 

 وطالبة.  911األيتام الدعم والرعاية لعدد 
ً
مة إجمالية تقريبية في دعم العديد من املبادرات ذات التأثيٍر املباشر باملجتمع بقيوشارك البنك طالبا

 .م للمساهمة في تعزيز مبادرات اململكة في العديد من مجالت العمل املجتمعي7112مليون ريال خالل عام  45.1وصلت 

 

 النتائج املالية .2

 
ً
 7112خالل عام شهد القتصاد السعودي توتسعا

ً
 نموا

ً
السعر  سجلعلى خلفية ارتفاع أتسعار النفط، حيث % 9بنسبة باألتسعار الجارية م محققا

  وباملقابل. م7119عن عام % 76.9بنسبة زيادة لنفط الخام العربي الخفيف لالفوري 
ً
خالل باألتسعار المابتة شهد الناتج املحلي اإلجمالي انكماشا

، إل أنه لم يعوض %1النمو الطفيف للقطاع الخاص غير النفطي بمعدل  ورغم .م7115للمرة األولى منذ عام % 1.2م بمعدل 7112عام 

 .بسبب انخفاض إنتاج النفط الخام املحلي% 2الذي شهده القطاع النفطي بنسبة النكماش 

 

% عن 79اإلجمالي، وهو أقل بنسبة % من الناتج املحلي 5ادل مليار ريال بما يع 721اتستمر عجز امليزان املالي للسنة الرابعة على التوالي، حيث بلغ 

 بالعائدات النفطية وغير 7119أعلى مستوى حققته اململكة منذ عام وهو مليار ريال تسعودي،  959. وبلغ إجمالي العائدات العام املاض ي
ً
م، مدعوما

مليار ريال مع  579إلى  لتصل% 11في الوقت ذاته، زادت النفقات الحكومية بنسبة  غير أنه. على التوالي% 26و% 27النفطية التي زادت بنسبة 

 . من الزيادة نحو اإلنفاق الرأتسمالي% 46توجيه 

 

تستمر الحكومة السعودية في اتخاذ مجموعة من اإلصالحات الهيكلية القتصادية واتسعة النطاق بهدف تحسين ، عجز املوازنةوفي تسبيل تغطية 

 لال بيئة األعم
ً
 لتقرير ال  تسثممار ال وجعلها أكثر جذبا

ً
م والصادر عن مؤتمر األمم املتحدة 7112العالمي لعام  تسثممار ورأس املال األجنبي. فوفقا

 2.9، حيث اتستقبلت آتسياات األجنبية املباشرة في غرب تسثممار للتجارة والتنمية، تم تصنيف اململكة العربية السعودية كمالث أكبر دولة جاذبة لال 



 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 م7112تقرير مجلس اإلدارة لعام  2   البنك األهلي التجاري 

 
 
 

 75م في املرتبة 7119/7112م. كما جاء تصنيف اململكة العربية السعودية في مؤشر التنافسية العاملية لعام 7119مليار دولر أمريكي خالل عام 

 بذلك على تركيا والبرازيل والهند. وجاء التصنيف ال  126من أصل 
ً
 +Aي للمملكة من وكالتي "فيثش" و"تستاندرد آند بورز" عند ئتماندولة متقدمة

 على على التوالي مع نظرة مستقبلية مستقرة. -Aو
ً
  القطاع املصرفي السعودي. هذه اإلجراءات واملؤشرات تنعكس إيجابا

 

  اللوائح التنظيمية، يعمل املركز الوطني للتخصيص وفي
ً
القطاعين العام والخاص وإعداد قانون لذلك،  خاص بمشاركةضخم برنامٍج  علىحاليا

مليار ريال تسعودي، وهو ما  115أنه يوجد مشروعات معرزم إطالقها بقيمة إلى  والذي تسُيعطي ثقة كبيرة في الصفقات القادمة. وتشير التقديرات

 ضخمة للقطاع الخاص
ً
  اإلفالس نظام. كما أن يممل فرصا

ً
بصورة قوية من خالل الحد من حالت  تسثممار تسوف يدعم ال الذي صدر حديما

  الشك والغموض التي تصاحب عمليات إعادة الهيكلة املالية والتصفية والثسوية الوقائية. كما يُ 
بين إجراءات اإلفالس في الشركات النظام ز مي 

 الكبرى وإجراءات املنشآت الصغيرة واملتوتسطة.

 

 صافية خالل عام تسعودي مليار ريال  5.61حقق البنك أما على صعيد نتائج البنك األهلي، فقد 
ً
مليار ريال للعام  5.27م مقابل 7112أرباحا

ريال للفررة نفسها من العام السابق.  4.91ريال مقابل  4.24وبلغ ربح السهم الواحد  .%9.7مليون ريال بنمٍو نسبته  469السابق، بزيادٍة بلغت 

مؤشٌر قوي الدللة على قدرة البنك على  و أرباحه السنوية رغم التحديات القتصادية، وه وبذلك يواصل البنك نجاحه في املحافظة على زيادة

بما يحقق تطلعات املساهمين واحتياجات العمالء واملوظفين،  تسرراتيجيةتوظيف أصوله بكفاءة، وتنفيذ العديد من املبادرات لتحقيق أهدافه اإل 

 املخاطر. إدارةي وقدرته على والحفاظ على ريادة البنك للقطاع املصرفي السعود

 

مليار ريال العام السابق، كما 12.99م مقابل 7112مليار ريال خالل عام  12.99حيث بلغ  %1.6وارتفع صافي الدخل من العمولت الخاصة بنسبة 

كما انخفضت مصاريف  ريال.مليار  16.99بدخل العام السابق الذي بلغ مليار ريال مقارنة  16.29بلغ إجمالي دخل العمليات خالل العام 

 %.6.2مليون ريال بنسبة  60257إلى  50129 العمليات من

 

مليار ريال في نهاية العام السابق. وبلغت محفظة التمويل والسلف  442مليار ريال مقابل  444% لتصل إلى 1.2موجودات البنك بنسبة وارتفعت 

ات لتصل إلى تسثممار %. في املقابل، ارتفعت ال 1.2ي العام السابق وذلك بانخفاض قدره مليار ريال ف 794م مقابل 7112مليار ريال خالل عام  745

مليار ريال  215% لتصل إلى 7.1%، بينما انخفضت ودائع العمالء بنسبة 7.6مليار ريال وذلك بارتفاع قدره  117مليار ريال مقارنة بمبلغ  119

 .مليار ريال في العام السابق 219مقابل 

 

 : وفيما يلي ملخص لنتائج البنك األهلي املالية خالل السنوات الخمس املاضية

 
 ريال تسعودي مليون 

7102 7119 7119 7114 7112 

 2220762 4240626 4460947 4470992 668,344 إجمالي املوجودات

 1620962 7710277 7970541 7920957 762,786 تمويل وتسلف بالصافي

 1790754 1970512 1240117 1110915 006,423 ات بالصافياتسثممار 

 2240291 2620592 2520159 2670221 822,421 إجمالي املطلوبات

 2110911 2220159 2720699 2190916 813,267 ودائع العمالء

 410524 490714 460497 920126 44,100 إجمالي حقوق املساهمين العائدة ملساهمي البنك

 140696 190742 120469 160942 03,864 إجمالي دخل العمليات

 90927 20461 60799 20126 4,648 إجمالي مصاريف العمليات

 20697 60999 50165 50212 2,317 صافي دخل السنة العائد ملساهمي البنك
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 :م7102و 7104وفيما يلي ملخص للنتائج املالية للقطاعات التشغيلية للبنك األهلي خالل عامي 

 

 

 ريال تسعودي مليون 

 املـجمـــــــوع املصرفية الدولية تســـوق املــال الـخــزيـنــــــة الشركات مصرفية مصرفية األفراد

7102 7119 7102 7119 7102 7119 7102 7119 7102 7119 7102 7119 

 160942 03,864 70721 0,424 961 484 20249 8,888 40262 6,622 20219 3,816 إجمالي الدخل

 50129 39827 10517 0,042 291 866 949 470 10919 7,008 40991 6,764 إجمالي املصاريف

 50419 29244 762 648 724 818 20162 7,316 70292 7,841 20146 6,164 صافي الدخل

 4470992 668,344 410615 83,706 10214 0,833 1990766 047,212 1250724 088,140 1140521 013,418 إجمالي املوجودات

 2670221 822,421 290112 87,812 772 724 920511 41,472 620592 28,433 7110922 707,428 إجمالي املطلوبات

 

 على البنك وشركاته التابعة
ً
 :وفيما يلي صافي الدخل موزعا

 
 ريال تسعودي مليون 

 %الدخل النسبة من صافي صافي الدخل العائد ملساهمي البنك

 93.6 9,180 األهلي التجاري  البنك

 3.2 314 وشركاته التابعة( البنك الرركي) -تركيا فاينانس كاتيليم بنكاس ي  بنك

 3.1 303 وشركاتها التابعة -شركة األهلي املالية 

 - 0.2 الشركة العقارية املطورة للتمليك واإلدارة املحدودة

 1.1 9 شركة األهلي إتسناد

 100 50617 املجموع

 

  التحليل الجغرافي لإليرادات .4

 :تتحقق إيراادات البنك من نشاطاته اداخل وخاةج اململكة حسب التصنيف الجغرافي التالي

 
 ريال تسعودي مليون 

 املجموع أخرى  مملكة البحرين الجمهورية الرركية اململكة العربية السعودية

 160249 12 969 10957 190199 م7112

 

 توزيع األرباح  .9

 
ً
 لو  ،( من النظام األتساس ي للبنك42للمادة )وفقا

ً
وبعد موافقة الجمعية العامة، ومع مراعاة أحكام نظام مراقبة  دارةمجلس اإل  قرراحطبقا

 البنوك، توزع أرباح الشركة السنوية الصافية بعد خصم جميع املصروفات العمومية واملبالغ املخصصة للخسائر املحتملة واألعباء األخرى أ
ً
يا

 على الوجه اآلتي: كانت 

   تجنيب الزكاة الشرعية أو أي ضرائب أخرى  -1

نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية أن توقف هذا التجنيب أو  احتياطي% خمسة وعشرون باملائة من الربح الصافي لتكوين 79يجنب  -7

 يعادل كامل رأس املال حتياطيبلغ مجموع هذا ال إذا أن تخفض معدله 
ً
   مبلغا

ول يجوز  ،اتفاقي احتياطيأن تجنب نسبة معينة من صافي األرباح لتكوين  - دارةمجلس اإل  اقرراحعلى  بناءً  -للجمعية العامة العادية  -2

 لغرض معين، جاز للجمعية  حتياطيالتفاقي إل بقرار من الجمعية العامة غير العادية. وإذا لم يكن هذا ال  حتياطيال  اتستخدام
ً
مخصصا

 أن تقرر صرفه فيما يعود بالنفع على الشركة أو املساهمين. - دارةمجلس اإل  اقرراحبناًء على  -لعادية العامة ا

  تجنيب مبالغ التطهير -4



 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 م7112تقرير مجلس اإلدارة لعام  9   البنك األهلي التجاري 

 
 
 

( من رأس مال الشركة، باملائة% )خمسة 9بعد خصم املبالغ الواردة في الفقرات أعاله، توزع من الباقي حصة أولى للمساهمين ل تقل عن  -9

من الربح الصافي ل يكفي لدفع الحصة املذكورة فال يجوز للمساهمين املطالبة بتوزيعها من أرباح الشركة الصافية في فإذا كان الباقي 

  السنوات التالية

خصص نسبة من الباقي كمكافأة ملجلس اإل 9بعد خصم املبالغ الواردة في الفقرات أعاله بما فيها الفقرة ) -9
ُ
 للتعليمات الصادرة  دارة(، ت

ً
وفقا

  العربي السعودي هذا الشأن من مؤتسسة النقد في

غرض  إضافي أو لتوزيعه كحصة إضافية من األرباح، أو في أي احتياطيلتكوين  - دارةمجلس اإل  اقرراحبناًء على  -يستخدم الباقي بعد ذلك  -2

  دارةتزيد عما اقررحه مجلس اإل  آخر تقرره الجمعية العامة، ومع ذلك ل يجوز للجمعية العامة أن تقرر توزيع أية حصة من األرباح

نصف تسنوي  بعد الحصول على عدم ممانعة مؤتسسة النقد توزيع أرباح مرحلية بشكل ربع تسنوي أو دارةيجوز بقرار من مجلس اإل  -6

 للقواعد املنظمة لذلك والصادرة عن 
ً
 .هيئة السوق املاليةتخصم من األرباح السنوية وفقا

 

توزيع أرباح على املساهمين على م 7112 مايو 2بتاريخ ها املنعقد اجتماععلى تفويض الجمعية العامة غير العادية في  بناءً  دارةوقد وافق مجلس اإل 

تسهم 1055905120972ريال إلجمالي عدد  7015909520661ريال للسهم الواحد وذلك بإجمالي مبلغ  1.11م بواقع 7112عن النصف األول من العام 

للسهم، ملساهمي البنك املالكين لألتسهم يوم التستحقاق وهو  تسمية% من القيمة ال 11اتسثبعاد أتسهم الخزينة وبما يممل مستحقة لألرباح بعد 

م واملقيدين بسجالت البنك لدى شركة مركز إيداع األوراق املالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي 16/19/7112هـ املوافق 72/15/1426يوم األحد 

هـ املوافق 17/11/1426تم توزيع هذه األرباح يوم الخميس  وقدم، 71/19/7112هـ املوافق 79/15/1426ذي يوافق المالثاء تاريخ التستحقاق ال

 م.19/12/7112

 

 الواحد، للسهم ريال 1.9 بواقع م7112 عام من الماني النصف عن أرباح بتوزيع البنك ملساهمي العامة للجمعية البنك إدارة مجلس وأوص ى هذا

 من% 9 يممل وبما الخزينة أتسهم اتسثبعاد بعد لألرباح مستحقة تسهم 1055402560174 عدد إلجمالي ريال 1015906260614 مبلغ بإجمالي وذلك

 شركة لدى البنك بسجالت واملقيدين للبنك العامة الجمعية انعقاد يوم بنهاية لألتسهم املالكين البنك ملساهمي مستحقة للسهم التسمية القيمة

 هذه على العامة الجمعية موافقة بعد األرباح هذه إيداع وتسيتم الجمعية، انعقاد تاريخ يلي تداول  يوم ثاني بنهاية املالية األوراق إيداع مركز

 .التوصية

 

 2025204270954وذلك بإجمالي مبلغ  1.21م من أرباح بواقع 7112العام  عنوبالتالي تسيكون مجموع ما تم توزيعه على السادة مساهمي البنك 

 للسهم. تسمية% من القيمة ال 12ريال وبما يممل 

 

 ألحكام املادة 7112من توزيعات أرباح النصف األول من عام % 9ُيذكر أن البنك قد اتستقطع ما نسبته 
ً
من ( 96)م كضريبة اتستقطاع طبقا

من لئحته التنفيذية وذلك للسادة املسثممرين األجانب غير املقيمين الذين يتم تحويل أرباحهم عن طريق الوتسيط ( 92) النظام الضريبي واملادة

 .جميع توزيعات األرباح للبنك ما لم يزود البنك ما يفيد عكس ذلكمن املالي املقيم، وتسيتم اتستقطاع النسبة ذاتها 

 

 توزيع الدخل  .9

 مليون ريال 

 50617 م7112صافي دخل تسنة 

 29 املحول إلى الحتياطي النظامي

 1,454 الزكاة

 70152 توزيعات أرباح مرحلية

 10152 توزيعات أرباح نهائية مقررحة

 4,918 املحول إلى األرباح املبقاة
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 وكبار التنفيذيين:اللجان التابعة و  دارةمكافآت أعضاء مجلس اإل  .2

 :اداة مكافآت أعضاء مجلس ال  (أ )

مجلس إدارة البنك تسياتسة املكافآت السنوية الخاصة بأعضاء مجلس اإلدارة واللجان التابعة وتم اعتماد تلك السياتسة من الجمعية  أعد

 لتحديد مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 7112ديسمبر  21العامة للمساهمين في 
ً
م. وتهدف هذه السياتسة إلى وضع معايير معتمدة مسبقا

ة له وشروط اتستحقاقها. تتحدد املكافآت املدفوعة ألعضاء مجلس إدارة البنك واللجان املنبمقة عنه وفق األطر التي ومكافآت اللجان التابع

حددتها التعليمات الصادرة عن الجهات اإلشرافية، ويحكمها بشكل عام املبادئ الرئيسية للحوكمة للبنوك العاملة في اململكة العربية 

صادرتين عن مؤتسسة النقد العربي السعودي، ولئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق املالية، السعودية وضوابط التعويضات ال

 ونظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة والتسثممار، والنظام األتساس ي للبنك.

 

الة، اشررطت هذه السياتسة أن تكون املكافآت مبنية على توصية لجنة الررشيحات واملكافآت والحوكمة. كما راعت هذه  ولضمان حوكمة فع 

السياتسة أن تكون املكافآة كافية لتستقطاب أعضاء املجلس واللجان املنبمقة عنه من ذوي الكفاءة والخبرة املتناتسبة مع نشاط البنك، 

 :أدناه املكافآت والتعويضات املدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارةويوضح الجدول 

 

 األرقام بالريال السعودي 

 

 

 

 املكافآت املتغير ة املكافآت المابتة
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 16.111 1.291.111 1 1 1 1 1 1 1 1.291.111 1 1 1 171.111 61.111 1.991.111 املستقلون  األعضاء

 49.111 7.429.111 1 1 1 1 1 1 1 7.429.111 1 1 1 129.111 199.111 7.129.111 األعضاء غير التنفيذيين

 29.111 911.111 1 1 1 1 1 1 1 911.111 1 1 1 91.111 29.111 419.111 األعضاء التنفيذيون 

 

 :من خاةج مجلس الاداة  مكافآت أعضاء لجنة املراجعة (ب )

لة وقواعد اختيار 7112مايو  2 بتاريخأقرت الجمعية العامة غير العادية ملساهمي البنك في اجتماعها املنعقد  عدَّ
ُ
م لئحة عمل لجنة املراجعة امل

عالقة أعضائها ومهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها بما يتوافق مع األنظمة واللوائح واجبة التطبيق والصادرة عن الجهات التنظيمية ذات ال

م 7112جنة الررشيح واملكافآت والحوكمة عند تحديد املكافآت السنوية للعام حيث راعت ل في اململكة العربية السعودية، والنظام األتساس ي للبنك،

ويوضح الجدول أدناه املكافآت والتعويضات املدفوعة ألعضاء املعايير املعتمدة دون وجود أي انحراف جوهري عن اللوائح واألنظمة املنظمة لذلك. 

 لجنة املراجعة من خارج مجلس اإلدارة:

 
 السعودياألرقام بالريال  

 املكافآت المابتة عدا بدل حضور الجلسات اتسم العضو
بدل حضور 

 الجلسات
 املجموع

 929.111 111.111 499.111 اإلدارة مجلس خارج من املراجعة لجنة أعضاء

 

 مكافآت كباة التنفيذيين  (ج )
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مكافآت كبار التنفيذيين بحيث تنسجم املكافآت مع األهداف اإلتسرراتيجية  –بناَء على توصية لجنة الررشيحات واملكافآت  –يحدد مجلس اإلدارة 

املكافآت والتعويضات املدفوعة لستة من  ويوضح الجدول أدناهللبنك، وأن تكون فاعلة في تحفيز مسؤولي اإلدارة العليا على تحقيق تلك األهداف. 

 :املالية التنفيذيين بما فيهم الرئيس التنفيذي ورئيس املجموعة  كبار

 

 املبلغ بآلف الريالت             

 م7112الدفع الفعلي لعام  – املكافآت املتغير ة م7112املستحقة لعام  املكافآت المابتة
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 60221  40692  277  120515  1 1 710299 120712 1 260992 10196 920944 

 

 وكبار التنفيذيين بالبنك عن الرواتب أو التعويضات  دارةترتيبات تنازل أعضاء مجلس اإل  .6

أو أٍي من كبار التنفيذيين فيه عن أي  مجلس إدارته ن تنازل أي من أعضاءل يوجد لدى البنك أي معلومات عن أي ترتيبات أو اتفاقيات بشأ

 .رواتب ومكافآت أو تعويضات

 

  التمويل وتسندات الدين املصدرة .5

مع البنوك ومؤتسسة النقد العربي السعودي، وذلك حسب معدل التمويل قرراض و الالبنك  يثبادلفي تسياق املمارتسات العتيادية لألعمال، 

 . سوق ويتم إثباتها على نحو مالئم في القوائم املالية املوحدة للبنكالعمولة املتعارف عليها في ال

 

 م قام البنك وشركاته التابعة والزميلة بإصدار واتسررداد تسندات دين مفصلة على النحو التالي:7112وخالل عام 

 

 اتسم املصدر
 القيمة

 (بآلف الريالت السعودية)
 املدة

 املبلغ املسدد خالل العام

 (بآلف الريالت السعودية)

 املبلغ املتبقي

 (بآلف الريالت السعودية)

 تركيا فاينانس كاتيليم بنكاس ي بنك

 (إصدارات عامة)
 9590295 4290791 أشهر 9 101220171

 

 التنازل عن املصالح .11

 .عن أية حقوق لهم في األرباح ل يوجد لدى البنك أية معلومات عن أية ترتيبات أو اتفاقيات بشأن تنازل أٍي من مساهمي البنك

 

  املدفوعات النظامية املستحقة .11

م 7112ية خالل عام جتماعوبلغت الشرراكات الخاصة باملؤتسسة العامة للتأمينات ال  ،مليون ريال 10462بلغت الزكاة املستحقة على املساهمين 

 مليون ريال. 121مبلغ 

 

 العالقة ذوي املعامالت مع األطراف  .17
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 نتائجها عن اإلعالن تم والتي م،7112 مايو 2بتاريخ  املنعقد م(7112األول لعام  جتماعالجمعية العامة غير العادية الخامسة )ال  موافقة صدرت

 التجاري  األهلي البنك بين تمت التي والعقود األعمال ترخيص على ،م7112مايو  4تاريخ ب تداول  – السعودية املالية السوق  شركة موقع على

 ملوظفي الطبي التأمين خدمات لتقديم" التعاونية" للتأمين التعاونية شركة عرض بقبول  وذلك قادم لعام بها والررخيصذوي العالقة  واألطراف

 مزايا أو شروط بدون  املنافسة طريق عن تم والذي تسعودي ريال( 11206220291) وقدره مبلغ بإجمالي م7112 لعام التجاري  األهلي البنك

  باعتباره بالوثيقة مباشرة مصلحة الزيد عبدهللا بن عبدالعزيز املهندس تسعادة دارةاإل  مجلس لعضو كان تفضيلية، حيث
ً
 إدارة مجلس في عضوا

  تسعودي، ريال( 12202250191) وقدره مبلغ م7119 العام خالل التعامالت بلغت وقد ،(التعاونية) للتأمين التعاونية شركة
ً
 مبلغ إجمالي بأن علما

 .التاريخ املعلن عنه بذلكمراجعة  تسنوية مالية قوائم آلخر وفقا البنك عمليات دخل إجمالي من% 1 نسبة يتجاوز  لم التعاقد

 

تتم ذوي العالقة أن املعامالت مع األطراف  دارةومجلس اإل  دارةوترى اإل . كما أن البنك يتعامل خالل دورة أعماله العادية مع أطراف ذات عالقة

للحدود املنصوص عليها في نظام مراقبة البنوك واألنظمة ذوي العالقة املعامالت مع األطراف  وتخضع األطراف األخرى،بنفس شروط التعامل مع 

. على معامالت مع جهات حكومية مساهمةذوي العالقة وتشتمل أرصدة املعامالت مع األطراف . الصادرة عن مؤتسسة النقد العربي السعودي

 .ومية األخرى على أتساس معدلت السوق وكذلك تتم كافة املعامالت الحك

 

 :اديسمبر واملدةجة في القوائم املالية كاآلتي 80األةصد  كما في 

 

 
 بآلف الريالت السعودية

 م7119 م7102

 :وكبار املسؤولين بالبنك دارةمجلس اإل 

 2920595 1220291 تمويل وتسلف

 7720169 1120611 ودائع العمالء

 1110659 220992 ئتمانواملتعلقة بال  واللرزامات املحتملةالرتباطات 

 40996 20914 ات اتسثممار 

 270167 290265 مكافأة نهاية الخدمة -مطلوبات أخرى 

   % أو أكثر:4امللكية في الشركات واملؤسسات بنسبة 

 709690224 702920622 تمويل وتسلف

 2990161 2590226 ودائع العمالء

 7240221 7660654 ئتمانواملتعلقة بال  واللرزامات املحتملةالرتباطات 

   :كباة املساهمين

 1709210915  6,922,855 ودائع العمالء

 704960129 702790267 ات )أصول ُمدارة(اتسثممار 

 :يةتسثممار صناديق البنك ال 

 2160711 9940566 اتاتسثممار 

 440556 670152 ودائع العمالء

 :التابعة الشركات

 102220911 0,432,411 تمويل وتسلف

 70416 00,243 ودائع العمالء

 2920291 848,241 اتاتسثممار 
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هم األشخاص أو األقارب ذوي العالقة األطراف و . من رأس مال البنك املصدر %9* كبار املساهمين هم املساهمون الذين يمتلكون نسبة أكثر من 

 .عليهاشرركة أو نفوذ هام املسيطرة اللعائلة ذلك الشخص واملنشآت التابعة لهم التي لديهم السيطرة عليها أو 

 

 :واملدةجة في القوائم املالية كاآلتيذوي العالقة فيما يلي تحليٌل لإليراادات واملصاةيف املتعلقة باملعامالت مع األطراف 

 

 
 بآالف الرياالت السعوادية

 م7119 م7102

 990599 47,773 ادخل عموالت خاصة

 2920192 707,426 مصاةيف عموالت خاصة

 7110924 740,642 أتعاب وعموالت بالصافي

 

 األتسهم ات هذه اتستخداموفيما يلي تفاصيل أتسهم الخزينة املحتفظ بها من قبل البنك وتفاصيل عن 

 

الخزينة املحتفظ  عدد أتسهم

 بها من قبل البنك
 هااتستخدامتفاصيل   قيمتها

 برنامج أتسهم املوظفين احتياطي  مليون ريال 779 مليون تسهم 9.7

 

  مزايا املوظفين .12

بها. وقد شارك البنك في العديد من املعارض واملناتسبات  حتفاظاتستمر البنك األهلي في البحث عن أفضل الخبرات السعودية واتستقطابها وال 

نه من تحقيق ارتفاع مطرد  املختصة باملهنة والتوظيف التي نظمتها مؤتسسات تعليمية مرموقة تسواء داخل اململكة أو خارجها
َّ
في نسبة مما مك

 لتحقيق أحد ركائز البنك م7112بنهاية عام % 59.2السعودة التي وصلت إلى 
ً
، يوفر ”الخيار األول للموظفين“في أن يكون  تسرراتيجيةاإل . وتسعيا

، ثم تحول  47منذ بدأ  ملوظفيه ادخارالبنك برنامج 
ً
املالي  الدخار م، والهدف منه هو إتاحة فرصة 7117إتسالمي عام دخار امنتج إلى  عاما

% من راتب املوظف 9إذ يتم اتستقطاع نسبة ثابتة وهي  ،املستقبلي للموظفين عبر برنامج اختياري بغرض اإلبقاء على الكفاءات لفررة أطول 

وتبدأ مكافأة  ها عن طريق مجموعة الخزينة بالبنك في مقابل منح البنك مكافأة بنسب تتفاوت حسب تسنوات الشرراك،اتسثممار األتساس ي ويتم 

م 7112املوظفين بنهاية عام  ادخار ة البنك لنظام % من الرصيد املدخر. وقد بلغ الرصيد املرراكم ملكافأ711نسبة إلى  % وتصل11البنك بـنسبة 

 لنظام العمل والعمال في اململكة وبحسب متطلبات املدفوعات النظامية  ،مليون ريال 121حوالي 
ً
ويدفع البنك مزايا وتعويضات املوظفين طبقا

م مبلغ 7112ديسمبر  21تعويضات نهاية الخدمة ملوظفي البنك في تاريخ  احتياطيوقد بلغ إجمالي  املستحقة في الفروع األجنبية والشركات التابعة.

 مليون ريال. 562

 

 :قرارات مؤتسسة النقد العربي السعودي الجزائية  .14

 

 موضوع املخالفة

عداد 

القراةات 

 الجزائية

إجمالي مبلغ الغرامات بالريال 

 السعوادي

 2209420512 79 مخالفة تعليمات املؤتسسة اإلشرافية

 7706190791 4 مخالفة تعليمات املؤتسسة الخاصة بحماية العمالء

 - - مخالفة تعليمات املؤتسسة الخاصة ببذل العناية الواجبة
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مخالفة تعليمات املؤتسسة الخاصة بمستوى أداء أجهزة الصراف األلي وأجهزة نقاط 

 البيع.
4 1750977 

مخالفة تعليمات املؤتسسة الخاصة ببذل العناية الواجبة في مكافحة غسل األموال 

 وتمويل اإلرهاب 
7 9410111 

 

 فعالية إجراءات الرقابة الداخلية .19

 

 الرقابة الداخلية: 

ال للرقابة الداخلية، والذي يتضمن العمليات واإلجراءات التي وضعتها  دارةتقع على عاتق اإل  التنفيذية للبنك مسؤولية التأكد من وجود نظام فعَّ

  تسرراتيجيةإلنجاز أهدافها اإل  -البنك  إدارةتحت إشراٍف من مجلس  -التنفيذية  دارةاإل 
ً
وحماية موجوداتها وضمان تنفيذ جميع األعمال وفقا

 .واجبة التطبيق جراءاتللسياتسات واإل 

 

 للرقابة الداخلية حسب توجيهات مؤتسسة النقد العربي السعودي وإرشاداتها املتعلقة بنظام الرقابة الداخلية.  دارةوقد وضعت اإل 
ً
 متكامال

ً
إطارا

حدد األدوار واملسؤوليات املنوطة بأعضاء مجلس اإل 
ُ
ولجانه الفرعية والتي  دارةوتبدأ هذه الضوابط الرقابية الداخلية بحوكمة الشركات التي ت

البنك في  إدارةالدعم ملجلس  دارةجنة التنفيذية، ولجنة املراجعة، ولجنة املخاطر، ولجنة الررشيح واملكافآت والحوكمة. وتقدم لجان اإل تشمل الل

والجوانب  لياتوالعم ئتماناملوجودات واملطلوبات وال  إدارةواألداء املالي والتقنية و  تسرراتيجيةمهام الرقابة واملعالجة للمخاطر الرئيسية املتعلقة باإل 

ل كافة الجهود الحميمة واملتكاملة من جميع الجهات املعنية بالبنك لزيادة كفاءة وفعالية  القانونية واملتطلبات التنظيمية
َ
بذ

ُ
وأمن املعلومات. كما ت

الجة نقاط الضعف التي قد البيئة الرقابية في جميع عمليات البنك من خالل املراجعات املستمرة وضمان تناتسق وتكامل اإلجراءات من أجل مع

التنفيذية العليا، ُمكلفة باإلشراف على مهام معالجة  دارةتحدث في البيئة الرقابية. وتكون جميع الجهات املعنية في البنك، تحت إشراف من اإل 

، أو من خالل املراجعين تلك الفجوات الذي يتم الكشف عنها من خالل التقييم الذاتي للمخاطر والضوابط الرقابية التي تطبقها الجهات 
ً
داخليا

 الداخليين والخارجيين.

 

واجبة املراجعة الداخلية تقييم كفاية نظام الرقابة الداخلية وكفاءته، مع ضمان تطبيق جميع السياتسات واإلجراءات  إدارةويتضمن نطاق عمل 

،  لرزاممهمة التأكد من ال لرزامال إدارةبها. وتتولى  لرزاموضمان ال التطبيق
ً
باملتطلبات التنظيمية، وذلك من خالل التطبيقات املؤتمتة مركزيا

إلى  املراجعة الداخلية إدارةواملعاينة العينية، وغيرها من اإلجراءات. ويتم رفع كافة املراجعات واإلجراءات التصحيحية الجوهرية التي تكشفها 

جعة بدورها كفاية وفعالية نظام الرقابة الداخلية بصورة حميمة للتأكد من اتخاذ كافة التنفيذية العليا ولجنة املراجعة. وتراقب لجنة املرا دارةاإل 

 
َّ
إلى  على كافة تقارير املراجعة الداخلية، ومراجعات الرقابة الداخلية، باإلضافة دارةلع مجلس اإل اإلجراءات للحد من املخاطر التي تم تحديدها. ويط

ات الصلة. وتتم مراجعة هذه التقارير بصفة دورية منتظمة من أجل القيام بالتقييم املستمر لفعالية نظام املخاطر والتقارير ذ إدارةجميع تقارير 

 .تنشأ نثيجة لتغير الظروف قد لكثشاف ما قد يعرريها من قصور في التطبيق العملي لها وملعالجة أوجه القصور التي الرقابة الداخلية

 

 إجراءات الرقابة الداخلية:نتائج املراجعة السنوية لفعالية 

م للتأكد من فعالية الضوابط الرقابية الداخلية وجود األنظمة واإلجراءات املطلوبة لتحديد وتقييم 7112أكدت املراجعات التي أجريت خالل عام 

هرية في البيئة الرقابية. وبناًء على نتائج املخاطر الكبيرة التي قد يواجهها البنك وتطبيقها على مدار هذا العام، ولم يكن هناك أية ثغرات جو  إدارةو 

أن نظام الرقابة  دارةخالل العام، ترى اإل  دارةتقييم فعالية إجراءات الرقابة الداخلية والتقييم املستمر للضوابط الرقابية التي تطبقها اإل 

  الداخلية املعمول به في البنك
ً
في تسعيها الدائم لتعزيز نظام الرقابة  دارةاإل  وتستمر كاٍف ويعمل بفعالية وتتم مراقبته بصورة منتظمة، حاليا

 الداخلية.

 

التنفيذية لنظام الرقابة الداخلية الذي يتم تطبيقه حسب توجيهات مؤتسسة النقد العربي  دارةتقييم اإل  دارةفي ضوء ما تسبق، اعتمد مجلس اإل 

 السعودي. 
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 :ي لجنة املراجعةأة 

 
ً
داخلية، لراجعة الما إدارةل قبم من 7112 ديسمبر 21لجنة املراجعة خالل العام املالي املنتهي بتاريخ على رضت لتي عا الدوريةرير لتقااإلى  اتسثنادا

وبناًء على ما تسبق من نتائج املراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية فإن  ،لرزاممراجعي حسابات البنك، ولجنة الو زام، للتا وإدارة

فعالیة و لجنة املراجعة تؤكد أن إجراءات الرقابة الداخلية لم تبين وجود أي ثغرات جوهرية في البيئة الرقابية ألعمال البنك قد تؤثر على تسالمة

 .التنفيذية مستمر طوال العام دارة، وأن تقييم الضوابط الرقابية التي تطبقها اإل لتشغیلیةوالمالیة ءة النظم والضوابط واإلجراءات اكفا

 

 مراجعو الحسابات  .19

الفوزان وشركاه  -م تعيين السادة كي بي إم جي 7112 مايو 2 ها املنعقد بتاريخاجتماعأقرت الجمعية العامة غير العادية ملساهمي البنك في 

م بما في ذلك مراجعة البيانات املالية الربع 7112ديسمبر  21ويونغ وشركائهم كمراجعي حسابات خارجيين للبنك عن العام املنتهي في  وإرنست

ها القادم في إعادة تعيين مراجعي الحسابات الحاليين، أو اتسثبدالهم بمراجعين آخرين، اجتماعتسنوية خالل نفس العام. وتسثنظر الجمعية في 

 .م7116ديسمبر  21مراجعة حسابات البنك عن العام املالي املنتهي في  مقابلتعابهم وتحديد أ

 

  مجموعة املخاطر .12

ولذلك تعمل مجموعة املخاطر على  أنواع متعددة من املخاطر املالزمة ألنشطته املصرفية،إلى  يتعرض البنك األهلي التجاري في أعماله العتيادية

بما يوازن معادلة  -إن وجدت  -طريق التأكد من أن املخاطر التي يتعرض لها البنك يتم التحكم بها والحد منها دعم أعمال البنك املختلفة عن 

 بأن . التأكد من أن جميع املخاطر املرتبطة باألعمال تقع ضمن نطاق قابلية البنك الشاملة لتحمل املخاطرإلى  باإلضافة. األداء مع املخاطر
ً
علما

ولتحقيق هذا الهدف، فإن . عة املخاطر هو الحفاظ على املستوى العام للمخاطر في البنك بما يتماش ى مع إتسرراتيجيتهالهدف الرئيس ي ملجمو 

وقياتسها والحد  التي تعمل على تحديد املخاطر وتصنيفها من األدوات والوتسائل والكفاءات املهنية املناتسبةمجموعة مجموعة املخاطر تستخدم 

 .منها

 

ويشمل ذلك . وتسائل قياتسها وإدارتهاإلى  حوكمة املخاطر لدى البنك على تعريف املخاطر وتحديد مستويات قبولها باإلضافةكما تعمل تسياتسة 

تعزيز ودعم إطار حوكمة إلى  وضع الضوابط الالزمة ألنواع املخاطر املحددة واملستهدفة، والتأكد من إدارتها بشكل اتسثباقي ووقائي، باإلضافة

 املخاطر على كافة مستويات إدارات البنك. إدارةشاملة تحدد أدوار ومسؤوليات كافة الجهات املعنية، مع نشر ثقافة مواجهة و املخاطر بسياتسات 

 

 لتوجيهات مؤتسسة النقد العربي السعودي ولجنة بازل، فإن إطار حوكمة 
ً
املخاطر في البنك يضمن اتستقاللية مهام مجموعة املخاطر  إدارةووفقا

املخاطر واملراجعة الداخلية في  إدارةرك وحدات األعمال مع على مستوى إدارات البنك، بحيث تشر وضع ثالثة خطوط رئيسية للدفاعإلى  باإلضافة

الة لرصد وتحديد مستويات املخاطر املقبولة وأتساليب الحد منها دارةاإل   .الفعَّ

 

أنواع املخاطر املختلفة، والتي  إدارةفي  ة وأداءها للمهام الوظيفية املناطة بهااملستويات اإلدارية للمجموعلهيكل التنظيمي ملجموعة املخاطر اوينظم 

 املخاطر . أمَن املعلوماتو  ومخاطَر السوق ومخاطَر السيولة واملخاطَر الثشغيلية ئتمانتتضمن في حدود مسؤوليتها مخاطَر ال 
ُ
وقد عملت مجموعة

 .أنواع املخاطر املشار إليها في إطار شمولي على مستوى البنك على وضع تسياتسات خاصة لكل

 

 :ئتمانمخاطر اال 

وتممل مخاطر . اته املالية املتعاقد عليهاالرزامهي مخاطر الخسائر املالية الناتجة عن تعثر املقررض أو الطرف املقابل في الوفاء ب ئتمانمخاطر ال 

. اتتسثممار ية في التمويل والسلف وال ئتمانأغلب وأعلى نسبة من إجمالي املخاطر التي يتعرض لها البنك، وهي ناتجة عن العمليات ال  ئتمانال 

لتغطية كافة برامجه التمويلية بما يضمن محافظة البنك على جودة  ئتمانمخاطر ال  دارةونثيجة لذلك، فقد وضع البنك تسياتسات مختلفة إل 

 .تقليص الخسائر الناجمة عن أنشطة التمويلإلى  ، باإلضافةتسثممارية وكذلك محافظ عمليات ال ئتمانمحافظه ال 
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 :ئتمانتقييم مخاطر اال 

البنك، فقد وضعت أدوات مناتسبة ملختلف العمالء واملستفيدين  ملختلف َمحافظ ئتمانمخاطر ال  إدارةحتى تتمكن مجموعة املخاطر من قياس و 

. ات القائمةلرزامقياس مخاطر الخسارة التي قد تنشأ نثيجة عدم تسداد الإلى  ئتمانوتهدف عمليات تقييم مخاطر ال . عالقةلتقييم جدوى كل 

، في حين تستخدم نماذج السمات ئتمانوعليه، فإنه يتم تحليل عمالء قطاع الشركات من خالل نماذج تقييم التحليل ال 
ً
ي املطورة داخليا

ات البنك، فإن البنك يعتمد على التقييم املتوفر من قبل وكالت اتسثممار أما بالنسبة ملحفظة . ي للعمالء األفرادمانئتالشخصية والسلوك ال 

إلى  هذا وتخضع عمليات التقييم لكل عالقة. عملية البحث والتقص ي عن املخاطر املرتبطةإلى  ي الخارجية الرئيسية، باإلضافةئتمانالتصنيف ال 

 .ية ومقارنته مع املستوى املستهدف لجودة املحافظتسثممار ية أو ال ئتماناملحفظة إليجاد تقييم شامل للمحفظة ال التجميع على مستوى 

 

 ية والضمانات:ئتمانوالحدواد اال  ئتمانضوابط مخاطر اال 

ي ائتمانية لكل عالقة ينتج عنها تقديم حد ئتمانبحسب تقييم الجدارة ال  ية وتحديدهائتمانعلى متابعة املخاطر ال  ئتمانتعمل مجموعة مخاطر ال 

ية مالئمة ملستوى املخاطر، وملراقبة املخاطر وتحديد كيفية ائتمانلوضع حدود  ئتمانمخاطر ال  إدارةولذلك فقد تم تصميم تسياتسات . ألي عميل

ية ئتمانكما تلزم تسياتسات املخاطر ال . على أتساس يوميية الفعلية وما يقابلها من مخاطر ئتمانولذلك فإنه يتم مراقبة الحدود ال . بالحدود لرزامال

أي تركيز للمخاطر مع أفراد أو مجموعات من العمالء في مواقع جغرافية أو نوعية محددة من األنشطة  لتالفيضمان تنويع أنشطة التمويل 

وتشمل . ية لتخفيف مستوى املخاطرئتمانت ال ذلك، فإن البنك عادة ما يقوم بالحصول على ضمانات مقابل الثسهيال إلى  باإلضافة. التجارية

 متعددة ممل األوراق املالية والودائع النقدية والضمانات املالية املقدمة من بنوك ومصارف أخرى باإلضا
ً
إلى  فةالضمانات املحتفظ بها أنواعا

 .المابتة األصول والعقارات وغيرها من األتسهم 

 

 مخاطر السوق:

اصة، ومستويات الجدارة ـــــــــــوق، ممل أتسعار العمولت الخــــــــــــــن التغيرات والتقلبات في أتسعار الســــــالسوق هي مخاطر الخسائر الناتجة ع مخاطر 

واألوراق املالية التي  وأتسعار صرف العمالت األجنبية، وأي تغييرات في القيمة العادلة لألدواتاألتسهم وأتسعار  -على مستوى السوق  -ية ئتمانال 

 .يحتفظ بها البنك

 

 إدارةحيث تتم . متاجرة محافظ متاجرة ومحافظ غيرإلى  -املخاطر  إدارةألغراض  -هذا وتوزع مجموعة املخاطر ما تتعرض له من مخاطر السوق 

األصول  إدارةإلى  الخزينة وتتضمن املراكز الناشئة عن صناعة السوق وتحتوي كذلك على مراكز املتاجرة باإلضافة إدارةمحفظة املتاجرة من قبل 

. لكافة التعامالت في محافظ املتاجرة" قياس القيمة املعرضة للخسائر"مخاطر السوق أداة  إدارةوتستخدم . والخصوم املمبتة بالقيمة العادلة

ولحساب القيمة املعرضة للخسارة، فإن األداة . خسارة خالل فررة محددة من الزمن بسبب تحركات السوق غير املواتيةوتقدر القيمة املعرضة لل

 .بيانات السوق التاريخية ذات الصلة اتستخدامتعتمد على معطيات حساب التقلب في أتسعار السوق والرتباط بين مكونات املحفظة ب

 

لزم تسياتسة حوكمة املخاطر لجنة 
ُ
املخاطر املرتبطة بالتقلب في أتسعار العمولت الخاصة، والتي تنشأ عن  إدارةاألصول والخصوم بمسؤولية  إدارةت

األصول والخصوم على موازنة األصول والخصوم  إدارةوتعمل لجنة . تأثير التغير في األتسعار على التدفقات النقدية املستقبلية والقيمة العادلة

ذلك، فإن تسياتسة إلى  إضافة. اصة والتعامل مع إتسرراتيجيات التحوط للحفاظ على مخاطرها ضمن الحدود املناتسبةوفجوة أتسعار العمولت الخ

األصول والخصوم تستهدف تحسين هيكل امليزانية العمومية لضمان إجراء العمليات املصرفية ضمن نطاق قابلية البنك الشاملة لتحمل  إدارة

الخزينة في أتسواق املال والصرف األجنبي وأتسعار  إدارةية لضبط عمليات اتسثممار موعة املخاطر وضعت تسياتسة أن مجإلى  وتجدر اإلشارة. املخاطر

الخزينة لدى البنك  إدارةتزاولها  ضمان أن تكون جميع األنشطة التي تسثممارتهدف تسياتسة وإجراءات عمليات ال . الفائدة، ومنتجات السلع

 .مخاطرهالضبط  مرتبطة بضوابط تنظيمية ورقابية

 

 مخاطر السيولة:

ات لرزامات الدفع عند اتستحقاقها أو التي تجعل تكاليف تلبية هذه الالرزاممخاطر السيولة هي املخاطر الناجمة عن عدم القدرة على تلبية جميع 

 .باهظة
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مخاطر السيولة في البنك هو العمل على تحقيق التوازن بين السيولة والربحية لجميع العمليات، مع  إدارةوعليه، فإن الدور الرئيس ي لعمليات 

البنك األهلي أوكلت  إدارةولتعزيز مستويات السيولة، فإن . الحفاظ على موقف قوي للسيولة لزيادة ثقة املتعاملين وتحسين تكلفة التمويل

جانب مصادر التمويل مع معدلت تكلفتها على مختلف املستويات الزمنية إلى  اتلرزامقاقات والملجموعة املخاطر مهمة مراقبة كافة التستح

اته في أتسوأ ظروف الرزاموالجدير بالذكر أن البنك يخضع لبرامج قياس قابلية تحمل املخاطر بحيث تضمن قدرته على تلبية جميع . املستهدفة

 .بأتسعار غير مرغوب فيها السوق، بما فيها فررات طويلة من تصفية األصول 

 

 املخاطر التشغيلية:

 ف البنك املخاطَر الثشغيلية بأنها مخاطر الخسائر الناتجة عن عدم
مالءمة أو إخفاق اإلجراءات الداخلية، أو األفراد، أو األنظمة، أو األحداث  ُيعر 

وهي مالزمة لجميع أنشطة املؤتسسات املصرفية  غير التجارية للبنك، وتعتبر املخاطر الثشغيلية مخاطر كامنة لكافة العمليات التجارية أو . الخارجية

املخاطر الثشغيلية بمجموعة  دارةولكون املخاطر الثشغيلية من مسؤوليات وحدات األعمال في املرتبة األولى، فإن املهمة الرئيسية إل . واملالية

به، وذلك لكافة مجموعات  لرزامالخسائر الناتجة عنها ومتابعة تطبيقه واللتقليل هذه املخاطر و  املخاطر تكمن في وضع إطار عمل شامل ومتكامل

 .أعمال البنك املختلفة

 :مخاطر الثشغيل الشاملة ما يلي إدارة إتسرراتيجيةتتضمن و 

 وضوابطها  اتباع نهج اتسثباقي للحد من املخاطر الثشغيلية من خالل عملية التقييم الذاتي للمخاطر 

  املخاطر الثشغيلية والخسائر الناتجة عنها تجميع وتحليل أحداث 

  تفعيل برامج لرفع مستوى الوعي باملخاطر الثشغيلية ونشر ثقافة الحد منها 

  إعداد تقارير دورية شاملة ملراقبة املخاطر الثشغيلية وفاعلية ضوابطها 

  ال في تحقيق األهداف اإل  املخاطر الثشغيلية للمحافظة على بيئة عمل مستقرة تساهم بشكل إدارةتطوير ممارتسات  .للبنك تسرراتيجيةفعَّ

 

 مخاطر أمن املعلومات: 

ح مخاطر أمن املعلومات املخاطر الناجمة عن إخفاق التدابير التنظيمية والفنية واإلجرائية الالزمة لحماية أصول املعلومات التابعة إلى  يشير ُمصطل 

صرَّح به، أو إفشاء 
ُ
رخص، أو املنع من ال للبنك من الدخول غير امل

ُ
سخ غير امل

َّ
، أو التعديل والتحويل، أو الفقدان، أو تستخداماملعلومات، أو الن

 ، تسواٌء كان ذلك بصورة متعمدة تخريبية أم عرضية غير مقصودة.تستخدامالسرقة أو إتساءة ال 

 

 يتم من خالله تنظيم اإلجرا
ً
 شامال

ً
 عمليا

ً
ءات العملية وتسهيل تنفيذ املتطلبات التنظيمية والقواعد وتوفر دائرة مخاطر أمن املعلومات إطارا

 ملخاطر املختلفة ألمن املعلومات.الالزمة بما يضمن حماية أصول البنك املعلوماتية من أجل تقليل ا

 

بأمن املعلومات الصادرة يندرج تحت مسؤولية دائرة مخاطر أمن املعلومات حوكمة أمن املعلومات واملتابعة املباشرة لتطبيق الثشريعات املتعلقة 

املراقبة املباشرة والكاملة على جميع األنشطة من الجانب املتعلق بأمن املعلومات، والتقييم املستمر واملتابعة إلى  من الجهات ذات العالقة، إضافة

تتضمن مهام هذه الدائرة تصميم وتنفيذ لألنظمة بهدف تحديد املخاطر األمنية واتخاذ اإلجراءات الالزمة للحد من تلك املخاطر بشكل فوري. كما 

برامج توعوية لرفع مستوى الوعي بهذا النوع من املخاطر لكل من يتعامل مع أصول البنك املعلوماتية تسواٌء كان من املوظفين أم الشركات 

 .املتعاقدة أم العمالء

 

 :8إيضاحات تحت إطاة بازل 

نشر عدٍد من اإلفصاحات الكمية والنوعية. تسيتم نشر هذه اإليضاحات على موقع البنك اإللكرروني:  2تتطلب الركيزة المالمة من إطار بازل 

www.alahli.com لتعليمات مؤتس 
ً
 سة النقد العربي السعودي )تساما(.تنفيذا

 

 :2إطار عمل بازل  ( أ)

http://www.alahli.com/
http://www.alahli.com/
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، وذلك في ضوء األزمة املالية العاملية في عام 2نة بازل معايير قياس رأس املال واملعايير الرأتسمالية عن طريق إصدار إطار عمل بازل عززت لج

 على تعزيز نوعية رأس املال املطلوب مع رفع الحد األدنى ملتطلبات رأس املال، وتعزيز تغطية املخاطر والحد من 2م. ويركز إطار عمل بازل 7112

ال تأثير التقلبات الدورية القتصادية على متطلبات رأس املال. كما يفرض اإلطار متطلبات جديدة لنسبة الرافعة املالية والسيولة ورأس امل

 م.7115اإلضافي لتعزيز بناء رأس املال. وهذه التحسينات يتم تنفيذها بشكل تدريجي حتى عام 

 

أن تدعم تسهيالتها بقاعدة رأتسمالية عالية الجودة. ويجب أن تثشكل الشريحة األولى من رأس  من البنوك السعودية 2يتطلب إطار عمل بازل 

 من حقوق املساهمين، والتي تعد األعلى قدرة على "تحمل الخسارة". ولتحقيق هذه الغاية، يتطلب اإلطار ال
ً
 باملعايير التالية: لرزاماملال إجمال

 نوعية رأس املال الشريحة األولى وزيادة الحد األدنى ملتطلبات هذه الشريحة  تحسين 

  تحميل أي اتستقطاعات رأتسمالية نظامية على حقوق املساهمين 

  المانية لرأس املال بشكل تدريجي إلغاء إدراج أدوات رأس املال املختلطة محدودة القدرة على تحمل الخسارة من مستوى الشريحة 

  الشفافية عن مكونات رأس املال التنظيمي من خالل إفصاحات تفصيلية مع مقارنتها بحقوق املساهمين. زيادة مستوى 

 

 دورية إفصاحات الركيزة المالمة املنصوص عليها من قبل مؤتسسة النقد العربي السعودي: ( ب)

  ربع تسنوي  –هيكل رأس املال 

  ربع تسنوي  –الرافعة املالية 

  ربع تسنوي  –السيولة املالية 

 نصف تسنوي  –حات كمية إفصا 

  تسنوية –إفصاحات نوعية 

 

 دارةتأكيدات أعضاء مجلس اإل  .16

 :وحسب معرفته التامة من كافة النواحي املادية ما يليذوي العالقة البنك للمساهمين واألطراف األخرى  إدارةيؤكد مجلس 

  ت بالشكل الصحيح عدَّ
ُ
 أن سجالت الحسابات أ

 ذ بفعالية  أن  
ف 
ُ
عدَّ على أتسس تسليمة ون

ُ
 نظام الرقابة الداخلية أ

  أنه ل يوجد أي شك في قدرة البنك على مواصلة نشاطه 

  فيه وتوجد أو كانت توجد فيه مصلحة جوهرية ألي من رئيس وأعضاء مجلس 
ً
البنك أو للرئيس  إدارةأنه ل يوجد أي عقد كان البنك طرفا

 ذوي ة املالية للبنك أو ألي شخص ذي عالقة مباشرة بأي منهم، عدا ما جرى ذكره في بيان املعامالت مع األطراف التنفيذي أو رئيس املجموع

 العالقة.

 

 املعايير املحاتسبية الدولية املعتمدة  .15

ت القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  عدَّ
ُ
 للمعايير7112ديسمبر  21أ

ً
 العربي النقد مؤتسسة قبل من املعدلة املالية للتقارير الدولية م وفقا

  وضريبة الزكاة عن للمحاتسبة السعودي
ً
 السعودية العربية اململكة في به املعمول  الشركات ونظام البنوك مراقبة نظام أحكام مع الدخل وتماشيا

 .البنك تأتسيس عقد/األتساس ي والنظام

 

 

 اإلنجازات الرئيسية والخطط املستقبلية  .71

، اتستمر البنك في 
ً
تنفيذ العديد من املبادرات واملشروعات من أجل تحقيق الرؤية التي وضعها ألن يكون مجموعة الخدمات املالية الرائدة إقليميا

سهم في تنفيذها بنجاح  وهي أن يكون البنك األول في الدخل، والبنك األول في األرباح، والبنك  تسرراتيجيةووضع لها مجموعة من األهداف اإل 
ُ
التي ت

ملصرفي األفضل في الخدمات اإللكررونية، والبنك األفضل في خدمة العمالء، والخيار األول للموظفين. وقد نجح البنك في مواصلة ريادته للقطاع ا
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إلى  رباح ودخل بين البنوك السعودية. أما في التميز في الخدمات اإللكررونية، فقد اتستكمل البنك رحلة التحول السعودي من خالل تحقيق أعلى أ

، وهو ما أتسهم في وصول معامالت العمالء عبر قنواتنا اإللكررونية
ً
ليا

ُ
% من إجمالي 59ما يزيد عن إلى  املصرفية اإللكررونية ببنية تحتية محدثة ك

تسبيل التميز في خدمة العمالء، اتستمر البنك مسيرته في تحسين تجربة العمالء وزيادة مستوى رضائهم من خالل مبادرات  عدد املعامالت. وفي

م. وفي املوارد البشرية، حافظ 7112% في مصرفية الفروع بنهاية 69إلى  % ليصل11وبرامج قوية انعكست في زيادة مؤشر جودة الخدمة بنسبة 

 ألن يكون الخيار األو 59.2عند معدل البنك على نسبة السعودة 
ً
 ل للموظفين في الصناعة املصرفية.% تساعيا

 

 7116وفي خطط البنك املستقبلية، فيدرك البنك األهلي من خالل الدراتسات وأبحاث السوق أن عام 
ً
 مدفوعا

ً
 تدريجيا

ً
 اقتصاديا

ً
م تسيشهد نموا

 بارتف
ً
، وهو ما 7121اع أتسعار النفط، بجانب الفرص الكبيرة التي تصاحب تنفيذ رؤية السعودية بامليزانية التوتسعية التي تنتهجها اململكة مصحوبة

نه تسيساعد على تحقيق النمو املستدام وازدهار اقتصاد اململكة. كما يرى البنك األهلي أن وضعه الريادي القوي للقطاع املصرفي السعودي تسيُ   
 
مك

لتحقيق أهم الركائز األتساتسية لتحول اقتصادنا الوطني من خالل تعظيم املحتوى الرؤية  تنفيذ برامجمن التستفادة من الفرص الناشئة عن 

 في و املحلي 
ً
 ُمهما

ً
تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل رفع مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج املحلي. ويلعب البنك دورا

املشروعات الكبرى ممل مبادرات الخصخصة وبناء املطارات ومشروع نيوم العابر للحدود،  دعم جميع هذه املبادرات، كما يستعد لدعم تمويل

 ، وغيرها من املشروعات التنموية.ومشروع البحر األحمر

 

رؤية برامج التستعداد للنمو املتوقع من تعزيز النموذج الثشغيلي ملجموعة مصرفية الشركات من أجل وفي تسبيل ذلك، تسيركز البنك جهوده على 

وكذلك تسيركز في الخزينة واإلدارة الفعالة للمخاطر وتعزيز النموذج الثشغيلي لها.  وتنميتهاجودة محفظة الشركات  هذا بجانب. 7121السعودية 

دة ية. وفي مصرفية األفراد، تسيعمل البنك على زياتسثممار جودة محفظته ال  إدارةعلى تنويع مصادر التمويل من أجل خفض تكاليف التمويل و 

دمة قاعدة عمالء األفراد من خالل مواصلة التوتسع في شبكة الفروع وزيادة حجم الودائع، وعمليات البيع املتقاطع، وتوتسيع نطاق الخدمات املق

ك في للعمالء، وتحسين كفاءة وجودة جميع عملياته املصرفية، وزيادة الحصة السوقية في التمويل العقاري والتأجيري والحوالت، وتسيستمر البن

الرركيز على التحول للقنوات املصرفية اإللكررونية لتمكين وصول خدمات البنك لعمالئه في أي وقت وأينما تواجدوا وحصولهم على خدمات 

 مصرفية فورية من خالل أتمتة العمليات.

 

األصول، ومواصلة تعزيز كفاءة  إدارةت الدخل من أما في األهلي املالية، فسثسعى الشركة ملواصلة ريادتها لسوق املال باململكة وتحقيق أعلى معدل 

األجنبي. وفي بنك تركيا فاينانس كاتيليم  تسثممار الفرص املتاحة من تنفيذ برامج الخصخصة وجذب ال من  والتستفادةالثشغيل وخفض التكاليف، 

 املخاطر. إدارةالكفاءة، و زيادة الربحية من خالل التوتسع في قنوات التوزيع، وزيادة مستوى إلى  بنكاس ي، يهدف البنك

 

 مصرفية األفراد

تخطى اتستكملت املجموعة املصرفية لألفراد مسيرتها لتحسين تجربة العمالء والرتقاء بمستويات الخدمة، وتقديم حلوٍل مصرفية فريدة ومتميزة ي

ها املصرفياملجموعة بها البنك توقعات عمالئه ويلبي احتياجاتهم الحالية واملستقبلية. وتنتهج  ها ومبادرات 
َ
ة لألفراد تسياتسة تركز من خاللها أعمال

 بالعميل. من هنا فإن نجاح مصرفية األفراد في تقديم منتجات وخدمات متطو 
ً
 واألكثر اهتماما

ً
رة حول تمكين البنك ألن يكون هو األتسرع نموا

 9.9دٍة مستمرة في عدد عمالء مصرفية األفراد ليتجاوز آفاٍق جديدة من التميز أتسهم في تحقيق زياإلى  تواكب العصر وتنطلق بتجربة العميل

 منها عبر قنواتنا اإللكررونية. %59ما يزيد عن مليون عملية، تم تنفيذ  274أكثر من إلى  م، وزيادة عدد العمليات لتصل7112مليون عميل في عام 

 

مسيرتها الناجحة وتحقيق أهدافها اتستكمال خطة انثشار شبكة فروع تضمنت املحاور واملبادرات التي اعتمدت عليها مصرفية األفراد في مواصلة 

  79عمالء األهلي أينما تواجدوا  وفي تسبيل ذلك افتتح البنك إلى  البنك ومراكز الخدمات من أجل تسهيل وصول الخدمة
ً
 ليحقق رقما

ً
 جديدا

ً
فرعا

 خالل عام 
ً
إجمالي فروع الجيل الجديد املدعومة بأحدث الوتسائل التقنية  ملواقع جديدة متميزة ليصلفروع  9م، بجانب نقل 7112قياتسيا

سهم في تحقيق البنك ألهدافه اإل  94إلى  والتصميم العصري الحديث
ُ
 ت

ً
الرامية لتعزيز تجربة العميل وتقديم أفضل مستويات  تسرراتيجيةفرعا

  منها  411إلى  الخدمة. وبافتتاح هذه الفروع الجديدة يصل العدد اإلجمالي لفروع البنك األهلي
ً
 لخدمة مصرفية  114فرعا

ً
 تضم أقساما

ً
فرعا

 منثشرة في جميع أنحاء اململكة 20466إلى  السيدات. وزاد عدد أجهزة الصراف اآللي لتصل
ً
  .جهازا



 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 م7112تقرير مجلس اإلدارة لعام  19   البنك األهلي التجاري 

 
 
 

 

في خدمة الفروع، حيث وواصلت مصرفية األفراد تسعيها املستمر لتعزيز تجربة العميل، وانعكس ذلك في التحسينات التي ملسها العمالء بأنفسهم 

 %.54إلى  دقائق 11بلغت نسبة عمالء الفروع الذين يحصلون على الخدمة في أقل من 

 

م رغم ما يشهده السوق من تحديات اقتصادية، فقد حافظ البنك على مركزه في 7112وحققت مصرفية األفراد العديد من النجاحات خالل عام 

 العديد من األنشطة الثسويقية املبتكرة أرصدة الحسابات الجارية لعمالء مصرفية ا
ً
 بالعام السابق. كما أطلقت املجموعة أيضا

ً
ألفراد مقارنة

، مما أتسهم في زيادة عمليات 
ً
 ودوليا

ً
الشراء عبر لتحفيز العمالء وتشجيعهم على إجراء عملياتهم الشرائية باتستخدام بطاقات األهلي املصرفية محليا

% في عدد العمليات، كما كان لألنشطة الثسويقية دوٌر كبير في زيادة عمليات الشراء عبر نقاط البيع خارج 29ة نقاط البيع داخل اململكة بنسب

 %.12%، ونمت عمليات مدفوعات تسداد عبر قنوات البنك األهلي بنسبة 71اململكة بنسبة نمو تخطت 

 

 خالل عام 
ً
 ملحوظا

ً
م، وهو ما جعل البنك من أتسرع 7119% عن عام 9م بزيادة قدرها 7112وفي محفظة التمويل، حققت مصرفية األفراد نموا

 في اململكة، 
ً
% رغم املنافسة الشديدة. 16محفظة التمويل العقاري بنسبة %، ونمت 4نمت محفظة التمويل الشخص ي بنسبة حيث البنوك نموا

 بنسبة املحفظة حققت وفي التمويل التأجيري، 
ً
%. وسجل 74من انخفاض مبيعات تسوق السيارات بنسبة م على الرغم 7112% خالل عام 4نموا

م، بجانب الرتقاء بمعيار تجربة العميل في مرحلة البيع 7112% في مؤشر رضاء العمالء بنهاية الربع المالث لعام 11التمويل التأجيري زيادة بنسبة 

 عقد ملنتجات تكافل األهلي. 110911م حوالي 7112لعام وبلغت مبيعات التكافل النصف. إلى  بتقليص متوتسط املدة الزمنية لثسليم السيارة

ية املركز ئتمان%، حيث احتلت بطاقة األهلي ال 21تجاوزت  ية للسنة المالمة على التوالي بنسبةئتمانواتستمر البنك في ريادته ملحفظة البطاقات ال 

 لتقرير نيلسون الصادر في شهر يوليو  تستخداماألول على مستوى البنوك السعودية من حيث حجم ال 
ً
م. وشهد برنامج الولء 7112وذلك وفقا

 من مبادرات التوتسع حيث أضيفت جهات جديدة يمكن تحويل نقاط "لك" إليها، بجانب العديد من العروض والخصومات 
ً
واملكافآت "لك" مزيدا

 املميزة والحصرية داخل وخارج اململكة.

 

ووصل عدد  ،مليون حوالة 6.4% ليصل عدد الحوالت إلى 9زيادة عدد الحوالت بنسبة م 7112يك باي( شهد عام وفي الحوالت السريعة )كو 

  191إلى  م7112بنهاية عام  مراكز الحوالت السريعة
ً
  129، وإنشاء خزن للنقد في مركزا

ً
، وأيضا

ً
خدمة التحويل النقدي في عدد  يوفر البنكمركزا

 مركز حوالت. 111

 

م لتطوير برامج الوتسام لعمالء البنك املميزين وتحسين كافة الخدمات املقدمة لهم والرركيز على 7112وواصلت مصرفية الوتسام رحلتها خالل عام 

 دتوطيد العالقات بين هذه الفئة من العمالء ومدراء العالقة، مما أتسهم في نمو قاعدة عمالء الوتسام وارتفاع ملحوظ في مستوى رضائهم. وشه

 العام تقديم عروٍض حصرية مختارة بعناية لررض ي عمالء الوتسام، بجانب تطوير منتجات متعددة أعطت للبنك األهلي ميزات تنافسية كبيرة بين

ت فضل الكفاءاأل البنوك األخرى. وأتسهم التعاون املشررك مع مجموعة املوارد البشرية من خالل اتستمرار برنامج "وتسام األهلي" للتعيين املباشر 

 حاء اململكة.السعودية الطموحة من مختلف أن

 

 إدارةاملصرفية الخاصة بالبنك األهلي على تقديم أفضل خدمة لهذه الشريحة من العمالء حول اململكة و  إدارةوفي املصرفية الخاصة، تعمل 

 بعد عام لتنافس مميالتها في البنوك األخرى، ليس على الصعيد 
ً
ثرواتهم عن طريق السعي الدائم لتحسين مستوى الخدمة املقدمة لهم عاما

 املحلي واإلقليمي فحسب وإنما 
ً
على الصعيد العالمي، وانعكست تلك الجهود في حصول املصرفية الخاصة بالبنك األهلي على أربعة جوائز أيضا

 ة خاصة لهذه الشريحة من العمالء.م كأفضل بنك يقدم خدمات مصرفي7112من مجلة يوروموني خالل عام 

 

 مصرفية الشركات 

م، حيث حافظت على حجم محفظة التمويل مع 7112خالل عام  ملحافظانتهجت مصرفية الشركات إتسرراتيجيات مدروتسة في التعامل مع ا

ن مصرفية الشركات من  122الرركيز على جودة األصول رغم التحديات الضخمة التي شهدها السوق، فبلغ إجمالي األصول 
َّ
مليار ريال، وهو ما مك



 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 م7112تقرير مجلس اإلدارة لعام  12   البنك األهلي التجاري 

 
 
 

 4.9حافظت املجموعة على مستويات العوائد فبلغ إجمالي الدخل الحفاظ على مكانتها الريادية بين البنوك السعودية من حيث األصول، كما 

 مليار ريال.

 

وتساهمت مصرفية الشركات في مشروعات إتسرراتيجية ممل مشروعات معالجة واتستخراج املياه، وإنشاء محطات الكهرباء، وبناء الجامعات، 

ية، والحتياجات التوتسعية واحتياجات رأس املال العامل في بجانب مساهمتها في تمويل مشروعات الصيانة والثشغيل للطرق، واملدن الطب

ال في   لحتياجات السوق. وواصل البنك األهلي التجاري دوره الفعَّ
ً
مختلف القطاعات القتصادية، مما نتج عنه خلق فرص وظيفية وتلبية

اع التعدين، والتصالت، والبرروكيماويات. وانعكس األتسواق املحلية من خالل اختيار أبرز الصفقات التمويلية في قطاعات مختلفة شملت قط

تمويل ذلك في صفقات تمويلية كبيرة، فعلى تسبيل املمال ل الحصر، اختارت شركة معادن لألملونيوم البنَك األهلي التجاري كوكيل ومنسق رئيس ي ل

ت "موبايلي" البنَك األهلي التجاري كوكيل اتسثممار شريحة الريال السعودي في تسهيالت إعادة تمويل، وكذلك اختارت شركة اتحاد التصال 

عملية تمويل  76ومنسق رئيس ي لثسهيالت إعادة التمويل. وفي هذا الصدد، تجب اإلشارة إلى أنَّ البنك األهلي التجاري يتولى دور الوكيل ألكثر من 

رافد أتساس ي من روافد عائدات البنك وداعٍم أتساس ي في مليار ريال تسعودي. أتسهم تمويل هذه املشروعات في تحقيق  95مشررك بقيمة تتجاوز 

رة جهود زيادة حجم أصوله، وزيادة فرص البيع املتقاطع مع إدارات العمل األخرى بالبنك، منها الخزينة على تسبيل املمال للحصر، وكان من ثم

 ذلك أن تمكن البنك من امتالك الحصة السوقية األكبر مقارنة بالبنوك األخرى.

 

ود البنك لتستكمال مسيرة التحول اإللكرروني لجميع خدمات قطاع الشركات وتحسين تجربة عمالء هذه الفئة، تساهمت إدارة خدمات وفي جه

سهم في نقل العمليات املالية من الفروع ومراكز الخدمة إلى القنو 
ُ
ات النقد والتجارة في توفير خدمات مصرفية إلكررونية متطورة ومبتكرة ت

صورة آمنة، وهو ما زاد معه نسبة العمليات اإللكررونية املنفذة. كما أطلق البنك مجموعة جديدة من الخدمات اإللكررونية اإللكررونية ب

اول لإليرادات واملدفوعات والتي تتواكب مع التغييرات في األنظمة وتطلعات العمالء للحصول على خدمات بنكية متطورة وآمنة لتقليل مخاطر تد

( والتي تهدف بشكل فعال إلى تنفيذ العمليات بسرعة وتسهولة دون الحاجة E-Tradeبنك املنصة اإللكررونية لخدمات التجارة )النقد، فأطلق ال

 لزيارة الفروع.

 

ويستمر البنك في تأكيد ريادته في خدمة أهداف التحول الوطني، حيث انتهج إتسرراتيجية جديدة لخدمة املنشآت الحكومية وشبه الحكومية 

ات الخصخصة، وعين لذلك فريق عمل يقدم خدمات إلكررونية مخصصة للقطاع الحكومي. كما أطلق مشروع الحساب املوحد ومشروع

 لإليرادات املباشرة بنجاح.

 

 املنشآت الصغير  واملتوسطة ومتناهية الصغر

 الصغر ومتناهية واملتوسطة الصغير  املنشآت بيانات عن الفصاح

 

 :النوعي الفصاح -0

 الصغير  املنشآت لدعم البنك اتخذها التي واملباادةات الصغر، ومتناهية واملتوسطة الصغير  للمنشآت املعتمد التعريف ( أ

 :واملتوسطة

 وتنقسم ريال مليون  711 من أقل السنوية مبيعاتها تبلغ التي واملؤتسسات الشركات هي الصغير ومتناهية واملتوتسطة الصغيرة املنشآت

 :إلى

 تسعودي ريال مليون  2 من أقل السنوية مبيعاتها تبلغ التي هي الصغر املتناهية املنشآت -

 تسعودي ريال مليون  41 من وأقل ريال مليون  2 من أكثر السنوية مبيعاتها تبلغ التي هي الصغيرة املنشآت -

 تسعودي ريال مليون  711 من وأقل ريال مليون  41 من أكثر السنوية مبيعاتها تبلغ التي هي املتوتسطة املنشآت -

 

 بدوره الضطالع األهلي البنك واصل فقد الصغر، ومتناهية واملتوتسطة الصغيرة املنشآت شريحة لدعم البنك اتخذها التي لمبادراتوبالنسبة ل

  البنك يقدم حيث ،7121 السعودية رؤية ركائز وإحدى السعودي القتصاد شرائح أهم من واحدة كونها الشريحة هذه لدعم
ً
 تمويلية حلول
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سهم الفئة لهذه مبتكرة
ُ
 على الحفاظ في بالبنك واملتوتسطة الصغيرة املنشآت إدارة ونجحت املحلي، القتصاد في دورها وتوتسيع نموها تعزيز في ت

  خدمتهم ملراكز متميزة مواقع واختيار. تسعودي ريال مليار 72.9 إلى لتصل الئتمانية الحدود وزيادة جدد عمالء وجذب املهمة الشريحة هذه
ً
 وفقا

  19 في متخصصين عالقة مدراء تواجد إلى باإلضافة العمالء، من الفئة لهذه مكان أقرب في الفروع تكون  أن راعت محددة لدراتسات
ً
 لخدمة مركزا

 يحافظ أن البنك اتستطاع كما. فحسب الرئيسية املدن في ليسو  اململكة مناطق أغلب فيواملتناهية الصغر  واملتوتسطة الصغيرة املنشآت عمالء

 من% 22 إلى البنك حصة فوصلت اإلتسرراتيجية، املنتجات كأحد" كفالة" برنامج في البنوك مختلف بين تسوقية حصة أكبر لمتالك ريادته على

 الظروف ظل في وأدائها الئتمانية املحفظة كفاءة تعزيز في ذلك وأتسهم جديد، كفالة عقد 10126 بعدد كفالة لبرنامج الجديدة العقود

 عقد تضمن بل التمويلية، املحفظة زيادة علىواملتناهية الصغر  واملتوتسطة الصغيرة املنشآت دعم في البنك دور  يقتصر ولم. الحالية القتصادية

 الفرص من والتستفادة واملصرفية، املالية العمليات في العمالء تمقيف اتستهدفت اململكة أنحاء عبر ندوة 79 إلى وصلت تمقيفية وندوات دورات

 على املحافظة وكيفية ،7121 رؤية لتحقيق القتصادي التحول  ظل في واملتوتسطة الصغيرة املنشآت أعمال نمو وفرص الحكومية، واملبادرات

 تطبيق وآلية مفهوم وتعزيز املضافة القيمة ضريبة بشأن للتمقيف العالقة ومدراء للعمالء مكمفة وندوات األهلي، البنك مع قوية ائتمانية عالقة

 األهلي قنوات على توعوية حمالت إطالق بجانب التسثشارية، والخدمات والضرائب املراجعة شركات كبرى  من واحدة مع بالتعاون  الضريبة تلك

 الصغيرة للمنشآت داعم بنك أفضل جائزة على األهلي البنك حصول  في واملتميز املتواصل الدعم هذا انعكس وقد. الخدمة ومراكز اإللكررونية

 .واملتوتسطة الصغيرة املنشآت هيئة أطلقته الذي" بيبان" منتدى خالل واملتوتسطة

 

 م7102 لعام واملوظفين للعمالء املقدمة العمل ووةش التدةيب مباادةات ( ب

 

 من املوظفين املتخصصين  ،دعم املنشآت الصغيرة واملتوتسطة ومتناهية الصغر على أفضل وجه من للتمكن
ً
ص البنك األهلي عددا خصَّ

، 159م 7112لخدمة هذه الشريحة وصل عددهم بنهاية عام 
ً
 أيام عدد وبلغ يوم، 10916 املوظفين لتدريب العمل أيام عدد وبلغ موظفا

  يوم، 10166 للعمالء العمل ورش
ً
 .عمل تساعات 6 من يتكون  التدريب يوم بأن علما
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 بآلف الريالت السعودية           م7112عام 

 البيان
متناهية 

 الصغر
 اإلجمالي املتوتسطة الصغيرة

 605610791 909520712 707150942 240411 امليزانية داخل بنود – الصغر ومتناهية واملتوتسطة الصغيرة للمنشآت التمويل

 404440267 709590776 109150922 7260926 امليزانية خارج بنود – الصغر ومتناهية واملتوتسطة الصغيرة للمنشآت التمويل

 كنسبة الصغر ومتناهية واملتوتسطة الصغيرة للمنشآت امليزانية داخل التمويل

 امليزانية داخل التمويالت إجمالي من

1.12% 1.65% 7.96% 2.91% 

 من كنسبة الصغر ومتناهية واملتوتسطة الصغيرة للمنشآت امليزانية خارج التمويل

 امليزانية خارج التمويالت إجمالي

1.49% 7.62% 9.19% 6.27% 

 170512 90159 90165 10976 (امليزانية وخارج داخل) التمويالت عدد

 90425 10252 20724 10296 (امليزانية وخارج داخل) التمويل عمالء عدد

    40492    742    20221    425  إجمالي (امليزانية خارج داخل" )كفالة" برنامج من املضمونة التمويالت عدد

 2440197 610626 9150261 470942 (امليزانية خارج داخل" )كفالة" برنامج من املضمونة إجمالي

 

 بآلف الريالت السعودية           م7119عام 

 البيان
متناهية 

 الصغر
 اإلجمالي املتوتسطة الصغيرة
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 امليزانية داخل بنود – الصغر ومتناهية واملتوتسطة الصغيرة للمنشآت التمويل
650214 705260199 507120216 170729099

1 

 901660449 201110226 102990291 7190517 امليزانية خارج بنود – الصغر ومتناهية واملتوتسطة الصغيرة للمنشآت التمويل

 كنسبة الصغر ومتناهية واملتوتسطة الصغيرة للمنشآت امليزانية داخل التمويل

 امليزانية داخل التمويالت إجمالي من

1.14% 1.19% 2.92 4.67% 

 من كنسبة الصغر ومتناهية واملتوتسطة الصغيرة للمنشآت امليزانية خارج التمويل

 امليزانية خارج التمويالت إجمالي

1.4 % 2.17% 9.91% 5.14% 

 190957 20619 90295 10412 (امليزانية وخارج داخل) التمويالت عدد

 90459 70141 20941 10714 (امليزانية وخارج داخل) التمويل عمالء عدد

    90611    279    40529    911  إجمالي (امليزانية خارج داخل" )كفالة" برنامج من املضمونة التمويالت عدد

 101470151 590914 6690929 960511 (امليزانية خارج داخل" )كفالة" برنامج من املضمونة إجمالي

 

 الخزينة 

ت سهم في تحسين تجربة العميل والوصول بهافي مجموعة الخزينة بالبنك األهلي  اتستمرَّ
ُ
مستوياٍت متقدمة  فقد تم إلى  تقديم خدمات مبتكرة ت

 مزايا متعددة تضمنت تحديث البنية 
ً
التحتية ملنصات النتهاء من برنامج الجيل التالي في الخزينة في وقٍت قياس ي ليشمل جميع أعمالها مقدما

، ونظام مرن قابل للقياس، وقدرة على التكيف مع األعمال. هذا تستخدامالخزينة وإنشاء منصة واحدة متكاملة، وبنية تقنية معلومات تسهلة ال 

نة عن األتسواق، وتنفيذ منتجات هيكلية معقدة، وا لوفاء بمتطلبات بجانب مزايا أخرى شملت تقديم منتجات متالئمة مع الخزينة، وبيانات ُمحسَّ

، والكفاءة في املعالجة الكاملة واملباشرة للعمليات، وتطبيق أفضل ممارتسات السوق. كما اتستهدف النظام تقليل العمل اليدوي لرزاماملراجعة وال

 من األوراق، وعرض البيانات بدقة عالية، و 
ً
ة الحديمة لعرض بيانات التقني اتستخداممن خالل األتمتة الكاملة لبيئة العمل لتكون خالية تماما

 العمالء.

 

وات وتضمنت إنجازات الخزينة برنامج شهادات الودائع املتوافقة مع أحكام الشريعة اإلتسالمية، وكذلك التوتسع والتطوير املستمر للحلول والقن

 .ارات املتوافقة مع الشريعةلإلصدإتمام برنامج صكوك من الشريحة األولى الذي تم تصنيفه كهيكل "نموذجي" إلى  اإلتسالمية. باإلضافة

 

 ورغم التحديات الكبيرة التي تشهدها السوق، حافظت الخزينة على وضعها الرائد في صرف العمالت األجنبية ومنتجات السلع. ومع هذا األداء

مجموعة الخزينة بالبنك في لعب  مرات، تم تعزيز السيولة كما ظهر ذلك من خالل النسب النظامية. وتستمر  2 حتياطيالقوي ورغم زيادة تسعر ال 

. 7121دوٍر حيوي في دعم أتسواق املال بما يحقق رؤية السعودية 
ً
 وعامليا

ً
 واملشاركة القوية في السندات الحكومية السعودية محليا

 

 الخدمات املشرركة

ن لشركاء األعمال موعة الخدمات املشرركة بأن تكون مج تستهدف
 
املتنوعين في تحقيق أهدافهم وأولوياتهم. شريك األعمال املوثوق واملمك

 في العديد من اإلنجازات املتميزة التي حققتها اإلدارات املختلفة في املجموعة. ت تلك الرؤيةوانعكس

 

نت ففي الخدمات اإلدارية، 
َّ
 ملصرفية األفراد على مستوى اململكة وهو  79إنشاء وتسليم من املجموعة تمك

ً
 جديدا

ً
 كبر العدد األيممل فرعا

ً
تاريخيا

 ملواقع جديدة، وإنشاء  12من الفروع التي يتم إنجازها وتسليمها خالل عام واحد، ُيضاف لها نقل 
ً
مراكز جديدة للحوالت السريعة، افُتتح  6فرعا

ذلك تركيب وتشغيل وك ،فروع حوالت تسريعة أخرى ملواقع جديدة 9م، بجانب نقل 7116العمل على افتتاح الباقي خالل عام  ويجري واحٌد منها 

 صرَّاف آلي. 711
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"، وتم neGtxeNتقنية املعلومات باملجموعة تحقيق إنجازات جديدة بعد اإلطالق الكامل لتقنية الجيل التالي " إدارةوفي تقنية املعلومات، واصلت 

املشروع بنهاية الربع تسيتم النتهاء من النتهاء من تطبيق التقنية على جميع قنوات مصرفية األفراد، وجزٍء كبير من قنوات مصرفية الشركات، و 

 م.7116األول من عام 

 

ي ي مجال التميز الثشغيلي، نجحت جهود إعادة هندتسة اإلجراءات وتطوير األنظمة التقنية وتحسين معالجة املسثندات في تقليص الوقت اإلجمالوف

%، وهو ما قدم لشركاء األعمال في مجموعات العمل املختلفة فرصة كبيرة لزيادة 91لعمليات التمويل التأجيري وعمليات فتح الحساب بحوالي 

 عاتها وحصتها السوقية من خالل تقديم خدمات أفضل وأتسرع.مبي

 

ضبط ومراجعة وتدقيق في بدوٍر مهٍم  اضطلعتالتي  م إنشاء الوحدة املركزية لخدمات التأمين في مجموعة الخدمات املشرركة7112وشهد عام 

 .%11مما كان له أثٌر كبير في تقليص تكاليف التأمين بنسبة عمليات التأمين، 

 

همة واإل إحدى وتمملت 
ُ
م في إنشاء شركة إتسناد األهلي بهدف منح املوظفين في 7112ملجموعة الخدمات املشرركة في عام  تسرراتيجيةاملبادرات امل

  529حيث تمكنت شركة إتسناد األهلي من اتستقطاب تحت عالمة األهلي التجارية. شركات اإلتسناد املختلفة تجربة توظيف وتطوير متميزة 
ً
زميال

 وزميلة من السعوديين.

 

واصلت املجموعة جهودها لتقليص النفقات، مما أتسهم في تحسين و أولوية أتساتسية، كوركزت مجموعة الخدمات املشرركة على كفاءة اإلنفاق 

 . %22.7إلى  %29.7نسبة كفاءة الثشغيل للبنك من 

  

 املصرفية اإللكررونية

نحو املصرفية اإللكررونية لتلبي الحتياجات املرزايدة لعمالئها  فالعمالء اآلن يسعون  املاضيةاتجهت معظم البنوك خالل السنوات القليلة 

 للحصول على خدماٍت مصرفية إلكررونية بلمسة زر على أجهزتهم الذكية، فتحول ولؤهم نحو البنوك التي تتميز في تقديم أفضل حلوٍل مصرفية

 ليكون البنك األفضل في إلكررونية تصل للعمالء في أي مكاٍن على مد
ً
 إتسرراتيجيا

ً
 هدفا

ً
 لهذا التطور، وضع البنك األهلي مبكرا

ً
ار الساعة. ومواكبة

 في هذا املجال. وفي تسبيل الوصول لذلك، ركزت 
ً
على  املصرفية اإللكررونية إدارةالخدمات اإللكررونية باملنطقة وتكون له الريادة واألتسبقية دائما

الخدمات بكفاءة والتنسيق بين جميع قنوات البنك لنضمن للعمالء  إدارةتحسين كافة األنشطة اإللكررونية لعمالء البنك من األفراد والشركات و 

 خدمتهم.  خدمات مبتكرة تتميز بالسهولة والنسيابية، ومواصلة التطوير املستمر لهذه الخدمات من خالل تحليل آراء العمالء من أجل التميز في

 

م، من أجل تعزيز أعماله على جميع األصعدة التي تخدم 7112وواصل البنك جهوده على مدار العامين املاضيين، واتستمرت تلك الجهود في عام 

صرفي املعامالت اإللكررونية من أجل توتسيع النشاط املإلى  هدف التوتسع في نطاق عمل املصرفية اإللكررونية وتمكينها، ودفع عملية التحول 

في ذلك،  اإللكرروني، وتعزيز تجربة العميل، وزيادة املبيعات اإللكررونية، وتنسيق عمليات تسليم مشاريع املصرفية اإللكررونية. ومن أجل النجاح

ت املصرفية اإللكررونية في إطالق مجموعة كبيرة من املبادرات والتحسينات على قنواتنا املصرفية اإللكررونية املختلف ة وإتاحة العديد من اتستمرَّ

خدمة "األهلي إي تريد" بحلته إطالق  كما تم الخدمات للعمالء عبر األهلي أونالين، واألهلي موبايل، واألهلي إي كورب لخدمة األفراد والشركات،

ن عمالء املؤتسسات التجارية   
 
مك

ُ
والشركات من إنشاء وتعميد عمليات املحدثة واملواكبة ألفضل املمارتسات العاملية في مجال عمليات التجارة والتي ت

لتطوير شبكة نقاط البيع وتحديث بنيتها  جهوده واصل البنكمما أتسهم في توفير الوقت والجهد على العمالء من عناء زيارة الفروع. كما  ةالتجار 

 في عدد وق
ٌ
ذة، وجاء تصنيف التحتية واتستقطاب تجاٍر ُجدد، فزاد عدد أجهزة نقاط البيع بشكٍل مدروس وواكب ذلك زيادة نفَّ

ُ
يم العمليات امل

الحصة السوقية للبنك في قيمة البنك األهلي في املرتبة األولى في مجموع قيم العمليات ونسبة األجهزة النشطة على مستوى اململكة. ووصلت 

 .%16إلى  عمليات نقاط البيع

 

  فقد فاز البنك بعدة جوائز وكان من ثمرة تلك الجهود حصول البنك على جوائز متعددة تؤكد ريادته 
ً
 وإقليميا

ً
للمصرفية اإللكررونية محليا

"أفضل تصميم و النقد في منطقة الشرق األوتسط" إدارة"أفضل بنك في خدمات و تضمنت "أفضل بنك في الخدمات اإللكررونية لألفراد باململكة"
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م واملقدمة من "جلوبال فاينانس" ألفضل بنوك مزودة للخدمات 7112للقناة اإللكررونية ملصرفية الشركات في منطقة الشرق األوتسط" لعام 

 جائزة أفضل بنك في املصرفية اإللكررونية للمؤتسسات الصغيرة واملتوتسطة ضمن قائمة "ذا بانكر ميدل إيست".إلى  اإللكررونية، باإلضافة

 

 الشركات التابعة 

 الشركة التابعة
رأس املال 

 بالريال

األتسهم عدد 

 املصدرة

بة نس

 امللكية
 النشاط الرئيس ي

الدولة محل 

 التأتسيس

الدولة محل 

 النشاط

 %52.24 11101110111 1011101110111 شركة األهلي املالية

إدارة الخدمات 

ية للبنك تسثممار ال 

 وأنشطة إدارة األصول 

اململكة العربية 

 السعودية

اململكة العربية 

 السعودية

شركة األهلي املالية 

 دبي )شركة ايست –

قيت كابيتال هولدنغ 

 تسابقا(

502290111 709110111 52.24% 

اتستقطاب املحافظ 

ية وهيكلتها تسثممار ال 

فيها وفرص  تسثممار وال 

التطوير العقاري 

الجذابة في األتسواق 

 الناشئة

 جزر كايمان

األتسواق الناشئة 

مع الرركيز بشكل 

خاص على منطقة 

الشرق األوتسط 

 وشمال أفريقيا

 -املالية شركة األهلي 

شركة مظلة إلدارة 

 - تسثممارال 

شركة تابعة لشركة 

 األهلي املالية

2209110111 101110111 52.24% 

تنظيم نشاط صندوق 

شركة األهلي املالية 

لألتسهم السعودية 

وصندوق شركة األهلي 

املالية ألتسهم دول 

مجلس التعاون 

يجي في اململكة الخل

 العربية السعودية

 إيرلندا

العربية  اململكة

السعودية ودول 

مجلس التعاون 

 الخليجي

 -إيست قيت مينا 

حقوق امللكية 

 املباشرة ال بي

96609240721 - 111% 

يسثممر الصندوق في 

تحقيق عوائد من 

في  تسثممار خالل ال 

فرص حقوق امللكية 

الخاصة املباشرة 

واملتوافقة مع أحكام 

 الشريعة

 جزر كايمان
الشرق األوتسط 

 أفريقياوشمال 

بنك تركيا فاينانس 

 كاتيليم بنكاس ي
7092704410111 7091101110111 92.12% 

بنك مشارك عن طريق 

اتستقطاب حسابات 

جارية، واتستقطاب 

 اتسثممار حسابات 

مشاركة في األرباح 

والخسائر، وإقراض 

هذه األموال لعمالء 

أفراد وشركات، عن 

طريق عقود إيجار 

 تركيا تركيا



 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 م7112تقرير مجلس اإلدارة لعام  77   البنك األهلي التجاري 

 
 
 

ات اتسثممار تمويلية و 

 باملشاركة

الشركة العقارية 

املطورة للتمليك 

 واإلدارة املحدودة

9110111 911 111% 

مسك وإدارة الصكوك 

واألصول على تسبيل 

الضمان، نيابة عن 

 البنك وللغير

اململكة العربية 

 السعودية

اململكة العربية 

 السعودية

شركة األهلي 

لثسويق خدمات 

 التأمين

9110111 910111 111% 

تأمين لتوزيع  وكيل

وتسويق منتجات تأمين 

مية في اململكة إتسال 

 العربية السعودية

اململكة العربية 

 السعودية

اململكة العربية 

 السعودية

شركة البنك األهلي 

التجاري السعودي 

 لألتسواق املحدودة

1620911 910111 111% 

باملشتقات  متاجرة

املالية وعمليات إعادة 

الشراء وعمليات إعادة 

 الشراء العكسية

 جزر كايمان جزر كايمان

 %111 9 910111 شركة األهلي إتسناد

تقديم خدمات 

التوظيف في اململكة 

 العربية السعودية

اململكة العربية 

 السعودية

اململكة العربية 

 السعودية

 شركة بيرجرن توبكو 

 للطيران املحدودة 
2209110111 1101110111 111% 

في شركة  تسثممار ال 

، وتؤجر تسوف تستحوذ

 طائراتالوتبيع 

 جزر كايمان جزر كايمان

 

 :وفيما يلي تفصيل الشركات التابعة

 

 شركة األهلي املالية  (أ )

ديسمبر  74املوافق هـ )1472ذو الحجة  2بتاريخ  19149-22رقم ترخيص هيئة السوق املالية تأتسست شركة األهلي املالية )األهلي كابيتال( بموجب 

والررتيب وتقديم املشورة والحفظ فيما يتعلق باألوراق املالية. يمتلك  دارةلتنفيذ التعامل بصفة أصيل ووكيل والتعهد بالتغطية واإل  (م7119

 %.9.92% وملكية غير مباشرة بنسبة 51.21البنك األهلي في الشركة ملكية مباشرة بنسبة 

 

م(. بذلك تعتبر األهلي املالية من 7112ديسمبر  21مليار ريال من األصول بجميع فئاتها املحلية والدولية )كما في  171 يقارب منتدير الشركة ما 

عتبر األهلي املالية من أكبر مقدمي ب إدارةكبرى شركات 
ُ
للشركات في  الدخار رامج األصول املتوافقة مع الشريعة اإلتسالمية على مستوى العالم، كما ت

 األصول املتعددة في اململكة العربية السعودية. دارةكونها أكبر شركة إل إلى  املنطقة، إضافة

 

م، حيث تعاونت األهلي املالية مع شركة "فيديلتي الدولية" 7112األصول في الربع األول من عام  إدارةواصلت األهلي املالية صدارتها في مجال 

(Fidelity International وهي شركة عاملية رائدة في ،)مليون دولر  192األصول، إلطالق "صندوق األهلي األوروبي العقاري"، والذي جمع  إدارة

("، كأول صندوق 1م عندما أطلقت األهلي كابيتال بنجاح "صندوق األهلي ريت )7112أمريكي. ثم تم تعزيز هذه الريادة في الربع األخير من عام 

، حيث بلغت تغطية الشرراكات في  417.9عقاري متداول لها، والذي جمع  ار اتسثمم
ً
 كبيرا

ً
مليون ريال تسعودي في طرح عام أولي حقق إقبال

 %.192الصندوق نسبة 
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العديد من ى إل من جهة أخرى، اتستمرت األهلي املالية في ريادتها ملجال الوتساطة املالية بإطالقها برنامج التداول بهامش التغطية باإلضافة

% لعام 11.62باملرتبة المالمة من حيث القيمة املتداولة )بحصة تسوقية قدرها  حتفاظ. ونثيجة لذلك، فقد نجحت الشركة في ال التحسينات

 م(.7112% لعام 19.41م حسب تداول(، وكذلك املرتبة المانية من حيث عدد الصفقات )بحصة تسوقية قدرها 7112

 

ية حيث تم تعيين الشركة كمدير الكتتاب املشارك تسثممار املالية ترتسيخ مكانتها الرائدة في مجال الخدمات املصرفية ال وكذلك واصلت األهلي 

م. كما أنجزت األهلي املالية الصفقات التالية في عام 7112مليارات دولر أمريكي في أبريل  5السعودي الوحيد إلصدار صكوك حكومية بقيمة 

مليار ريال  9.2مليار ريال تسعودي، إعادة هيكلة صكوك الشركة السعودية للكهرباء بقيمة  11.79رامكو السعودية بقيمة م: إصدار صكوك أ7112

مليار دولر أمريكي، والتي أتسهمت كلها في تعزيز مكانة شركة األهلي املالية الرائدة ضمن  1.6تسعودي، إعادة تمويل شركة معادن لألملنيوم بقيمة 

 ية في اململكة.تسثممار لهم في مجال الخدمات املصرفية ال  األشخاص املرخص

 

 ملكانتها الريادية في األتسواق املحلية واإلقـــــــــم، حازت ش7112وفي عام 
ً
مل: ــــــتي تشـــــليمية، والــــــــركة األهلي املالية على عدد من الجوائز املرموقة تقديرا

 دارة" ألفضل شركة إل World Finance"للصناديق(  جائزة مجلة وورلد فاينانس  Thomson Reuters Lipperجوائز من توماتسون رويررز ليبر ) 9

األصول في  دارة( ألفضل شركة إل Global Banking and Finance Review) في اململكة العربية السعودية  جائزة مجلةاألتسهم في مجال  تسثممار ال 

( ألفضل مدير لألصول في اململكة العربية السعودية  وكذلك جائزة Global Investorاململكة العربية السعودية  جائزة مجلة املسثممر العالمي )

 أفضل مدير للصكوك في منطقة الشرق األوتسط وشمال أفريقيا من نفس املجلة.

 

 بنك تركيا فاينانس كاتيليم بنكاس ي (ب )

كبنك مشارك عن  فاينانس % في بنك تركيا فاينانس كاتيليم بنكاس ي )البنك الرركي(. ويعمل بنك تركيا92.12األهلي التجاري نسبة يمتلك البنك 

مشاركة في األرباح والخسائر وتمويل عمالء األفراد والشركات، وعن طريق عقود إيجار تمويلية  اتسثممار طريق اتستقطاب حسابات جارية وحسابات 

 وفق معايير الشريعة اإلتسالمية. باملشاركةات اتسثممار و 

 

  762يقدم بنك تركيا فاينانس خدماته لعمالئه عبر 
ً
ث البنك قنواته اإللكررونية لتقديم خدماته لعمالئه  962و فرعا جهاز صراف آلي. وقد حدًّ

ألف عميل، ووصلت عمليات البيع  211أينما ُوجدوا وفي أي وقت، ووصل عدد العمالء املتعاملين عبر القنوات اإللكررونية للبنك إلى ما يزيد عن 

 بالعام السابق.72ية بيع، وزاد عدد العمالء الذين يستخدمون الجوال بنسبة ألف عمل 151التي تم بيعها عن طريق هذه القنوات إلى 
ً
 % مقارنة

 

 295.9% محققة 76مليار ليرة تركية، وزادت أرباحه بنسبة  26.9% لتصل إلى 1.6م، نمت أصول بنك تركيا فاينانس بنسبة 7112وخالل عام 

 زيادة بنسبة مليون  314 م7112بنك تركيا فاينانس في عام مليون ليرة تركية. وقد بلغت حصة البنك األهلي من أرباح 
ً
% 94 ريال تسعودي، محققة

، زادت نسبة كفاية رأس املال بالبنك حيث أصبحت م7119عام تركيا في عن العام املاض ي. ورغم بدء تطبيق قوانين رأس املال الجديدة في 

 بنسبة % 16.7
ً
 م.7119% لعام 19.9مقارنة

 

%، وهو ما جعل بنك تركيا فاينانس في 5% وزيادة في العائدات من نقاط البيع بنسبة 2.2م زيادة في عدد نقاط البيع بنسبة 7112 وشهد عام

لبيع، صدارة بنوك املشاركة من حيث عدد نقاط البيع وعائداتها. وبجانب تعزيز البنك لقنواته البديلة التي شملت أجهزة الصراف اآللي، ونقاط ا

املصرفي، واملصرفية اإللكررونية، أطلق العديد من املبادرات لتحسين جودة خدماته ومنتجاته للعمالء، بجانب املبادرات التي اتخذها والهاتف 

 .البنك لزيادة كفاءة برامجه وأنظمة تشغيله

 

 املحدودة دارةالشركة العقارية املطورة للتمليك واإل  (ج )

املحدودة وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تم  دارةمال الشركة العقارية املطورة للتمليك واإل  % من رأس111يمتلك البنك ملكية مباشرة بنسبة 

م( 7114يناير  12هـ )املوافق 1474ذو القعدة  71بتاريخ  4121149996تسجيلها في اململكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم 

بالصكوك وإدارتها وكذلك األصول املفرغة للبنك األهلي التجاري وللغير علي  حتفاظة في ال ألف ريال، وتتممل أغراض الشرك 911وبرأس مال قدره 
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تسبيل الضمان وتسجيلها باتسمها لألغراض التمويلية التي أنشئت من أجلها الشركة، وكذلك في شراء وتملك األراض ي إلقامة مباني عليها 

 ها بالبيع واإليجار لصالح الشركة.اتسثممار و 

 

 األهلي لثسويق خدمات التأمينشركة  (د )

% من رأس مال شركة األهلي لثسويق خدمات التأمين وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تم تسجيلها في 111يمتلك البنك ملكية فعلية بنسبة 

م( برأس مال قدره 7115ديسمبر  6هـ )املوافق 1421ذو الحجة  71بتاريخ  4121159191اململكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم 

ألف ريال. وتتممل أغراض الشركة في مزاولة أعمال الوكالة في التأمين وذلك لثسويق منتجات وخدمات التأمين املتوافقة مع الشريعة  911

 اإلتسالمية في اململكة العربية السعودية، وتسويق جميع منتجات التأمين لشركة األهلي للتكافل.

 

 السعودي لألتسواق املحدودة شركة البنك األهلي التجاري  (ه )

% من رأس مال شركة البنك األهلي التجاري السعودي لألتسواق املحدودة حيث تأتسست خالل العام 111يمتلك البنك ملكية مباشرة بنسبة 

ألف ريال،  162.9ألف دولٍر أمريكي بما يعادل  91م كشركة ذات مسؤولية محدودة، وتم تسجيلها في جزر كايمان )مرخصة( برأس مال 7119

 عمليات الشراء وإعادة الشراء.إلى  وتمويل ذاتي، وتختص بالقيام بـعمليات املضاربة في املشتقات املالية باإلضافة

 

 )و(شركة األهلي إتسناد

لعربية % من رأس مال شركة األهلي إتسناد وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تم تسجيلها في اململكة ا111يمتلك البنك ملكية مباشرة بنسبة 

 تعمل الشركة في مجال تقديم خدمات التوظيف في اململكة العربية السعودية.و  ،السعودية

 

 )ح( شركة بيرجرن توبكو للطيران املحدودة 

م كشركة ذات 7112للطيران املحدودة التي تأتسست خالل عام  % من رأس مال شركة بيرجرن توبكو 111يمتلك البنك ملكية مباشرة بنسبة 

 ويتمملريال،  مليون ريال تسعودي  37.5مليون دولٍر أمريكي بما يعادل  11مسؤولية محدودة، وتم تسجيلها في جزر كايمان )مرخصة( برأس مال 

 في شركة تسوف تستحوذ، وتؤجر، وتبيع طائرات. تسثممار الغرض الرئيس ي من إنشائها في ال 

 

 الشركات الزميلة

 الشركة
رأس املال 

 بالريال

األتسهم عدد 

 املصدرة
 محل النشاط محل التأتسيس النشاط الرئيس ي نسبة امللكية

شركة األتسواق 

 العقارية التجارية
1091101110111 109110111 

% ملكية 91

 مباشرة

وصيانة ونظافة  إدارةتملك و 

 مركز الجمجوم التجاري 

اململكة العربية 

 السعودية

اململكة العربية 

 السعودية

شركة األهلي 

 تكافل
19909990921 1909990992 

75.55 %

 ملكية مباشرة

أعمال التأمين )تأمين الحماية 

 لألفراد واملجموعات( والدخار 

اململكة العربية 

 السعودية

اململكة العربية 

 السعودية

  

 شركة األتسواق العقارية التجارية ( أ)

% من رأس مال شركة األتسواق العقارية التجارية وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تم تسجيلها في اململكة 91يمتلك البنك حصة مباشرة بنسبة 

 10911م( وبرأس مال قدره 1551ر أكتوب 74هـ )املوافق 1411ربيع الماني  9بتاريخ  4121122692العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم 

 لتعريف السيطرة في تلك املعايير يحب أن تتحقق ث
ً
الثة شروط مليون ريال، هذا ويطبق البنك معايير التقارير الدولية على القوائم املالية، ووفقا

لديها القدرة على التأثير على تلك العوائد  –تتعرض املجموعة أو لديها حقوق من العوائد على املنشأة  –)أن يكون لدي املجموعة السيطرة عليها 

 على الشركة، فإن البنك قام بإدراجها ضمن  حيث إنَّ من خالل تسيطرتها على املنشأة(، و 
ً
ات البنك اتسثممار الشروط السابقة ل تنطبق كليا
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 بطريقة حقوق امللكية ومستقلة اتستقاللية تامة  ،كشركة زميلة، حيث ل يتم توحيد القوائم املالية للشركة مع املجموعة
ً
ويتم معالجتها حسابيا

م( وتم التفاق على تمديد مدة الشركة ملدة خمس تسنوات 71/12/7111ه )املوافق 4/4/1421عقد تأتسيس الشركة بتاريخ وقد انتهى عن البنك. 

هـ )املوافق 4/4/1429ركة اإلضافية كذلك بتاريخ ـــــــــــــــــــــــــدة الشإضافية ابتداًء من تاريخ انتهاء مدتها في السجل التجاري، وقد انتهت م

ة ــــــــــــــــكمة اإلداريـــــــــــــــــــم( بدعوى أمام املح6/19/7119هـ )املوافق 71/16/1429دم البنك األهلي التجاري بتاريخ ــــــــــــــــــتق على ذلكم(، وبناًء 74/11/7119

 وعدم اتفاق 1429/ق لعام 2721/7ة قيدت برقم بجد
ً
هـ لدى الدائرة التجارية الخامسة، بطلب تصفية الشركة لنقضاء املدة املحددة لها نظاما

القاض ي بحل وتصفية شركة األتسواق العقارية التجارية املحدودة وتعيين  هـ17/12/1422صدر حكم الدائرة بتاريخ  وقد ،الشركاء على تجديدها

 لهاالساد
ً
وقد تم تأييد هذا الحكم من قبل محكمة التستئناف اإلدارية بمنطقة مكة املكرمة بتاريخ  ،ة /شركة عبدالرزاق وأحمد ولي تسيت مصفيا

 العمل مستمر ل يزال و  15541م قام املصفى املعين بإشهار التصفية بجريدة املدينة بالعدد رقم 72/11/7112وبتاريخ  ،هـ12/11/1422
ً
في إكمال ا

 .اإلجراءات املتعلقة بتصفية الشركة

 

 )ب( شركة األهلي تكافل 

بموجب املرتسوم امللكي رقم  تأتسست % من رأس مال شركة األهلي للتكافل وهي شركة مساهمة تسعودية75.55يملك البنك ملكية مباشرة بنسبة 

م(، وقد تأتسست 11/17/7119هـ )املوافق 71/11/1472بتاريخ  797م( والقرار الوزاري رقم 12/17/7119هـ )املوافق 77/11/1472بتاريخ  21م/

م( وترخيص 4/6/7112هـ )املوافق 71/2/1476الصادر من مدينة جدة بتاريخ  4121121922الشركة في مدينة جدة بموجب السجل التجاري رقم 

م(، هذا وقد بدأت 11/5/7112هـ )املوافق 75/6/1476( بتاريخ 2/71125أعمال التأمين من مؤتسسة النقد العربي السعودي رقم ) ت م ن/

 لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولئحته التنفيذية برأس مال بلغ 
ً
وافق مليون ريال، و  111الشركة في ممارتسة أعمال التأمين، وفقا

 .تسهم 1909990992ريال ليصبح إجمالي عدد األتسهم املصدرة  19909990921م. على زيادة رأس مالها إلى 7111ديسمبر  17مساهمو الشركة بتاريخ 

 

 صرفية السالمية امل

 الهيئة الشرعية ( أ)

والخدمات املقدمة في البنك واملتوافقة مع أحكام بمسؤولية اعتماد املنتجات  -وهي جهة مستقلة  -الهيئة الشرعية بالبنك األهلي التجاري تضطلع 

مي وهم: ومبادئ الشريعة اإلتسالمية. وتتكون الهيئة الشرعية بالبنك األهلي من أربعة علماء بارزين في مجال الشريعة اإلتسالمية والقتصاد اإلتسال 

 للهيئة، وعضوية كٍل من معالي الشي
ً
خ الدكتور عبد هللا بن محمد املطلق، وفضيلة الشيخ الدكتور معالي الشيخ عبدهللا بن تسليمان املنيع رئيسا

 عبدهللا بن عبدالعزيز املصلح، وفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن علي القري.

 

  برنامج التحول للمصرفية املتوافقة مع الشريعة السالمية ( ب)

 بشأن 7114أصدرت الهيئة الشرعية في البنك األهلي التجاري في عام 
ً
مشروعية الكتتاب في أتسهم البنك األهلي التجاري بمناتسبة الطرح م قرارا

م، وقررت فيه جواز الكتتاب في أتسهم البنك واتسثندت 19/11/7114هـ، املوافق 77/17/1429أتسهم البنك األهلي التجاري بتاريخ جزٍء من العام ل

لتدريجي إلى املصرفية املتوافقة مع الشريعة اإلتسالمية وخطته في ذلك إلى التأكيدات التي صدرت عن إدارة البنك بخصوص برنامج التحول ا

 الزمنية املحددة بخمس تسنوات من تاريخ الكتتاب.

 

وذلك حتى  تود إدارة البنك األهلي التجاري أن تؤكد للمساهمين وعامة املسثممرين الرزامها التام بخطة التحول التدريجي للعمل املصرفي اإلتسالمي،

 البنك بالكامل للعمل املصرفي اإلتسالمي.  يتم اتستكمال تحول 

 

 م على النحو التالي: 7112ديسمبر  21وفيما يلي تقرير عن تسير العمل في برنامج التحول للعام املالي املنتهي في 

ل العام % خال22% أصول متوافقة مع الشريعة اإلتسالمية مقارنة بنسبة 24مليار ريال  منها  444م 7112بلغت أصول البنك خالل عام  -1

 م 7119

 بنسبة 61م  منها 7112مليار ريال خالل عام   380بلغت املطلوبات  -7
ً
% خالل عام 26% من مصادر متوافقة مع الشريعة اإلتسالمية، مقارنة

 م 7119
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 بنسبة 7112% من مجمل تمويالت البنك في عام 69بلغت نسبة التمويالت املتوافقة مع الشريعة اإلتسالمية   -2
ً
م  7119عام % في 67م مقارنة

 بنسبة 24م إلى 7112وارتفعت نسبة التمويالت املتوافقة مع الشريعة اإلتسالمية لقطاع الشركات في عام 
ً
 م 7119% في عام 21% مقارنة

 بنسبة 61م 7112بلغ الدخل الثشغيلي الناتج عن املعامالت املتوافقة مع الشريعة اإلتسالمية خالل عام  -4
ً
 %29% من مجمل دخل البنك مقارنة

 م 7119خالل عام 

 م.7119% خالل عام 96% مقارنة بنسبة 94م 7112بلغت الصكوك اإلتسالمية التي اتسثممرت فيها مجموعة الخزينة خالل عام  -9

 

 م.7112تجدر اإلشارة إلى أن فروع البنك األهلي تعمل بصيغ العمل املصرفية املتوافقة مع الشريعة اإلتسالمية بصورة كاملة منذ عام 

 

البنك في اتخاذ إجراءاته لتطبيق برنامج التحول الكامل التدريجي نحو العمل املصرفي اإلتسالمي، ويشمل ذلك التنسيق بين املجموعة ويستمر 

لية لتغطي الشرعية ومجموعات األعمال املختلفة بالبنك إليجاد بدائل إتسالمية ملا تبقى من املنتجات التقليدية، ولتطوير املنتجات اإلتسالمية الحا

على  ئتمانريحة أوتسع من العمالء تلبية لرغباتهم واحتياجاتهم، وكذلك النص في تسياتسات وإجراءات البنك وبرامج املنتجات وتسياتسات ال ش

 التحول التدريجي الكامل نحو العمل املصرفي اإلتسالمي.

 

توافق مع الشريعة اإلتسالمية في تقرير مجلس اإلدارة هذا وتؤكد إدارة البنك الرزامها باإلفصاح عن تطورات خطة تحول البنك للعمل املصرفي امل

 بشكل تسنوي.

 

 جموعة الشرعيةامل

م جهودها في دعم الصناعة املصرفية اإلتسالمية وتوتسيع نطاقها في جميع أعمال البنك. 7112واصلت املجموعة الشرعية بالبنك األهلي خالل عام 

 مع اجتماع 14وفي تسبيل ذلك، عقدت الهيئة الشرعية 
ً
ات اإلجابة جتماعمختلف اإلدارات بالبنك وشركاته التابعة والزميلة، وتضمنت هذه ال ا

ات جتماعالهيئة بشأن الجوانب الشرعية املتعلقة باألعمال املصرفية. وكان من ثمار تلك ال إلى  عن كافة التستفسارات الواردة من تلك اإلدارات

  29 اعتمادمنتجات حالية، بجانب مراجعة و  6م وتحسين منتجات جديدة جاهزة لطرحها للعمالء، ودع 9تطوير 
ً
 تنفيذيا

ً
 ومسثندا

ً
كما . عقدا

 ية.اتسثممار صكوك  4أجازت الهيئة الشرعية هياكل ومسثندات 

 

 لخدمة عمالء التمويل العقاري الراغبين في بناء مساكنه وعلى
ً
 جديدا

ً
رت املجموعة الشرعية منتجا  لحتياجات البنك، طوَّ

ً
م أو صعيٍد آخر، وتلبية

 اتستكمال بنائها، وجاء تطوير هذا املنتج بالتعاون مع وزارة اإلتسكان وجهات التطوير العقاري املختلفة. 

 

م الندوة السنوية العاشرة لها، وهو ما يعكس حرص البنك األهلي على دعم صناعة املصرفية 7112الل عام وقد عقدت املجموعة الشرعية خ

واتستضافت الندوة العاشرة نخبة من الفقهاء وخبراء املصرفية اإلتسالمية في املنطقة، وناقشت . اإلتسالمية وفتح آفاق لنموها وتطورها املستقبلي

واألوراق املالية ممل منتجات البيع القصير، واملتاجرة بالهامش، واتفاقيات إعادة الشراء، وهي األتسهم ملتعلقة بأحكام النوازل املعاصرة اموضوع "

 اتسم " الريبو"، والبدائل الشرعية لها
ً

 ".ما يطلق عليه اقتصاديا

 

ه املتفرد والخاص بتأهيل علماء شرعيين فقد واصل البنك خالل هذا العام برناَمج ،أما عن جهود البنك األهلي في تأهيل علماء شرعيين جدد

الشرعي بدور  لرزامويضطلع فريق ال. أربعة علماء من علماء املصرفية اإلتسالمية حتى اآلنجدد للعمل في الهيئات الشرعية، والذي تخرَّج منه 

 ريبية.التحقق من تطبيق كافة قرارات الهيئة الشرعية ومتطلباتها في جميع السياتسات واإلجراءات وبرامج املنتجات والنظم اآللية والبرامج التد

 

ة للتأكد من توافقها تقرير رقابة شرعية، وقد تضمنت هذه التقارير مراجعة منتجات البنك اإلتسالمي 14وأصدر فريق الرقابة الشرعية باملجموعة 

تقرير شرعي إلى  مع قرارات الهيئة. وصدر كذلك أربعة تقارير شرعية أخرى تضمنت مراجعة منتجات وصناديق شركة األهلي املالية، باإلضافة

 واحد ملنتجات شركة األهلي تكافل.
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 املواةاد البشرية 

في أن يصبح "الخيار األول للموظفين"، لوجود الرتباط املباشر بين  راتيجيةتسريحرص البنك األهلي على مواصلة مسيرته في تحقيق أحد أهدافه اإل 

  تسرراتيجيٌ إ وألن املوارد البشرية شريٌك أداء املنشأة وكوادرها البشرية، 
ً
البنك األهلي اتستبيان ارتباط أطلق من هذه الرؤية،  للنجاح. وانطالقا

نشأة. وقد املوظفين باملنشأة "صوتي" للمرة المالمة على التوالي، والذي يعمل على قياس مختلف املواضيع ذات التأثير على أداء املوظف وولئه للم

 بة قياتستعتبر نس وهي%، 52حقق اتستبيان "صوتي" نتائج اتستثنائية في دورته المالمة، حيث بلغت نسبة املشاركة 
ً
التحسن إلى  ، إضافةية عامليا

كما أثنى املوظفون املشاركون في التستبيان على املزايا التي يقدمها  التي تم طرحها في التستبيان بال اتستثناء. املوضوعاتامللحوظ في نتائج جميع 

 
ً
  البنك والتي لعبت دورا

ً
 %.65للبنك األهلي  ، وقد بلغت نسبة فخر املوظفين بالنتماءللبنكهم ئفي ول كبيرا

 

 
ً
  لهذاودعما

ً
، حيث أثنى املوظفون على الجهود التي التوجه فقد اتستمر البنك في تطوير برنامج التوظيف الداخلي ول زال تأثيره اإليجابي ملموتسا

وقد  .عملية التطور الوظيفيسهم في مما يُ  للموظفينبحيث تطرح الشواغر الوظيفية البنك بذلها البنك في إتاحة الفرص الوظيفية ملوظفي 

في العام الحالي. ومن جانب آخر فقد حرص البنك على اتستقطاب وتطوير أفضل  157موظف منهم  308اتستفاد من البرنامج منذ انطالقه 

اد، وبرنامج وتسام األهلي، وبرامج التأهيل املصرفي للفروع، التي  الكفاءات الوطنية، عن طريق مواصلة لها يخضع املتقدمون تقديم برنامج الُروَّ

 ويتم انتقاء أفضل الكوادر الوطنية لتقلد الوظائف الشاغرة في مختلف اإلدارات، كما تم
ً
تطوير  ألفضل اختبارات القياس املتعارف عليها عامليا

والذي يعتبر أول برنامج من نوعه في اململكة العربية السعودية واملنطقة  ،ئتماني ال مسؤولالبنك كبرنامج تطوير عدة برامج متخصصة ملوظفي 

 بأتسرها. وقام البنك 
ً
بناء على الحتياج ومواكبة ملتطلبات  ،إدارة اللرزام باتستحداث برنامج خاص بتوظيف وتأهيل خريجين جدد للعمل فيأيضا

تم قد ، و اإلرهابخريجيه في التحقيق في كافة املعامالت املتعلقة باشثباه غسل األموال ومكافحة  يهدف إلى تأهيلذي الجهات التنظيمية، وال

 ألفضلاختيار 
ً
 أدوات التقييم والقياس العاملية. منسوبي البرنامج وفقا

 

 لألهمية التي يوليها البنك األهلي لتطوير موظفيه فقد اتستمر في 
ً
البرامج  فضلاملوظفين ذوي الكفاءة العالية بإلحاقهم بأه في اتسثممار ونظرا

والتعاقب  اإلحاللكذلك تغطية احتياجات اإلحالل املستقبلية. كما تم وضع خطط و  ،املحافظة عليهاو  تطوير كفاءات البنك فدهب التطويرية

 الوظيفي املناتسبة لضمان اتستمرار البنك في أداءه املتميز.

 

، تم الرركيز على تعيين الكوادر البشرية النسائية ضمن مختلف برامج التوظيف، وبلغت نسبة التوظيف النسائي 7121 السعوديةع رؤية واتساقا م

املرور بمراحل من خاللها برامج يتم  %، ضمن إطار11من النساء في البنك ما يقارب القياديات بلغت نسبة كما  ،%12م حوالي 7112عام في 

 التقييم 
ً
 .والقياس باتستخدام األدوات املتعارف عليها عامليا

 

%، والتي تممل 2إلى  انخفضتحيث العائد املباشر من شتى املبادرات التي أطلقها البنك في النخفاض املستمر في نسبة تسرب املوظفين،  وينعكس

 أعوام املاضية. األربعأدنى نسبة يحققها البنك خالل 

 

 تمعية مشاةكات البنك األهلي املج

مسيرته الحافلة بالعديد من اإلنجازات في مجال املسؤولية املجتمعية على مدار السنوات املاضية منذ  فيواصل البنك األهلي تعزيز دوره املجتمعي 

 
ً
قوية ومستدامة تستهدف تمكين ثالث فئات رئيسية في مجتمعنا وهي املرأة، والشباب، والطفل. وقد  إتسرراتيجيةأن أطلق برنامج "أهالينا" واضعا

 كوتحويلها  واإلفادة منها ركزت برامج أهالينا منذ بدايتها على تمكين هذه الفئات
ً
طاقات إيجابية وتنموية فاعلة في القتصاد الوطني، مستعينة

متع بها البنك في شتى املجالت لضمان تكامل الجهود من أجل تحقيق أهداف التكافل املجتمعي. واتستمرت بالخبرات والطاقات املتخصصة التي يت

 بعد عام توتسيع نطاق هذه املبادرات بزيادة أعداد امل
ً
ستفيدين أهالينا في تنفيذ العديد من املبادرات التي تخدم الفئات المالثة، وتواصل عاما

 واملستفيدات من برامجها. 

 

 ين املرأ تمك
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لحرفية يقدم البنك من خالل "برنامج األهلي لألتسر املنتجة" طائفة واتسعة من الخدمات، تتضمن تدريب األتسر املنتجة وتمويلها وتسويق منتجاتها ا

من التنافس بقوة في املجالت املتنوعة. كما يوفر البنك الدعم املالي لهذه الفئة ويفتح لها منافذ وأتسواق أوتسع لثسويق منتجات  لتمكينها

املستفيدات من األتسر املنتجة من أجل توفير مصدر دخل يساعدهن ومن َيُعلَن على عيش حياة كريمة مستدامة. ومن أجل النجاح في ذلك، زاد 

ر البرنامج خالل عام  البنك برامج مدربة  71م مجموعة من الحرف منها الفخار وصناعة السبح، وتلقى 7112التدريب لألتسر املنتجة، حيث طوَّ

 بالتعاون مع جهات دولية 
ً
 احررافيا

ً
ة متخصصة في تطوير الحرف والصناعات اليدوية، واتستهدف اتسثشاريحرفية من مختلف مدن اململكة تدريبا

كافية إلنتاج املنتجات ءة املدربات وتزويدهن بمهارات التصميم والبتكار لتمكينهن من نقل املعرفة للمتدربات وإكسابهن الخبرة الالتدريب رفع كفا

عاٍل من الجودة، والعمل على تطوير املنتج الحرفي وتقديمه بأتسس علمية حديمة ومبتكرة وربطها كمنتج تراثي عصري يتماش ى مع  على مستوًى 

 ألفضل معايير الجودة العاملية لضمان قوة املنافسة. وقد وصل عدد املستفيدات املتدربات من األتسر املنتجة في عام السوق املح
ً
 م7112لي وفقا

تسيدة. وفي الحلول التمويلية، تم تفعيل برنامج تمويل األتسر املنتجة من خالل تمويٍل جماعي تضامني لكل مجموعة من املستفيدات  229إلى 

  كفيل، ويوجدإلى  ن إقامة مشاريعهن الصغيرة دون الحاجةلتمكينهن م
ً
 20214باململكة أتسهمت في تمويل مختلفة في عدة مناطق  4حاليا

افتتاح مركز جديد في منطقة القصيم. وإليجاد قنوات مبتكرة لثسويق  اعتمادمليون ريال، وتم  11.2م بمبلغ إجمالي 7112مستفيدة خالل عام 

مع عدة جهات لفتح منافذ جديدة لعرض وبيع منتجات األتسر باملطارات واملعارض  تسرراتيجيةاملنتجات، عقد البرنامج مجموعة من الشراكات اإل 

 واألتسواق الشعبية والبازارات. املتخصصة

 

 تمكين الشباب

شاب وفتاة. ويقدم  261م في تدريب 7112دعم البنك األهلي لهذه الفئة من خالل "برنامج األهلي لرواد األعمال" والذي نجح مع نهاية عام  يأتي

 قوية للتطوير والتدريب واملساعدة في تأتسيس األعمال وتزويدهم باألتسس الصحيحة وال 
ً
ات الالزمة تسثشار البرنامج للرواد ورائدات األعمال فرصا

إلنشاء مشروعات ناجحة، حيث يصبحون مع نهاية البرنامج قادرين على إعداد دراتسة الجدوى التي تسهل عليهم الحصول على التمويل الالزم 

 لنجاح واتستدامة أعمالهم.ملشروعاتهم 
ً
 ضمانا

 

 تمكين الطفل

 وطالبة من  911م بتقديم الدعم والرعاية لعدد 7112" خالل العام لتمكين هذه الفئة، اتستمر البنك من خالل "برنامج األهلي لرعاية األيتام
ً
طالبا

التعاون أبنائنا األيتام من خالل مكاتب البرنامج املنثشرة في أربعة مناطق وهي مكة املكرمة، واملدينة املنورة، والرياض، واملنطقة الشرقية ب

م ببرنامج األهلي لأليتام إطالق 7112م، ومن أبرز إنجازات عام 7114تام منذ عام مع الجمعيات املتخصصة في رعاية األي تسرراتيجيةوالشراكة اإل 

 من املتفوقين في األربع مناطق، وهي مبادرة لتكريم وتحفيز الطلبة األوائل املتفوقين بهدف إكسابهم  17"رحلة املعرفة في ماليزيا" بمشاركة 
ً
طالبا

سهم في صقل وبناء شخصياتهم، باإلضافةالخبرات التعليمية في مجال اللغة اإلنجليزية و 
ُ
لقيام بالعديد من الجولت ا إلى تطوير مهاراتهم التي ت

 السياحية والتمقيفية املختلفة تحت إشراف مجموعة من املشرفين املتخصصين في مجال تطوير الشباب.

 

 م 7112كما شهد عام 
ً
لتطوير وتنمية شخصيات الطلبة والطالبات، وباتباع  P33النتهاء من املرحلة األولى من برنامج بناء الذات اإلداري أيضا

النجاح في حياتهم الشخصية والعملية إلى  منهج متدر ج متصاعد بإنجازات واقعية ومدروتسة تحقق الحاجات اإلنسانية بمستوياتها للوصول 

تساعة تدريبية معتمدة. هذا بجانب تقديم  22ذن هللا، من خالل ثالثة مستويات تقدم في ثالث تسنوات بعدد لنصنع منهم قادة املستقبل بإ

ختلفة طوال الخدمات التكميلية األخرى التي تتضمن برنامج التأمين الصحي واملكافآت املالية التحفيزية والبطاقة املكتبية واألنشطة الررفيهية امل

ذلك بهدف تطوير وتمكين وتحفيز أبنائنا وبناتنا األيتام لدخول تسوق العمل أو اتستكمال دراتستهم الجامعية بنهاية البرنامج فررة النثساب للبرنامج، و 

 الصف المالث المانوي.إلى  الذي يمتد ملدة خمس تسنوات من الصف الماني متوتسط

 

 برنامج األهلي للعمل التطوعي

لبي  اتسثممار واصل البنك األهلي 
ُ
طاقات موظفيه من خالل برنامج األهلي للعمل التطوعي من خالل إشراكهم في أنشطة تطوعية مختلفة ت

قر  نظام  البنك لديهم. وُيعد   الحتياجات الفعلية للمجتمع وتسهم في تعزيز الحس التطوعي والعطاء املجتمعي
ُ
تساعة  21أول شركة قطاع خاص ت

وتنوعت الفرص التطوعية بين املشاركة في زيارة املرض ى والجنود املصابين بالحد الجنوبي، وإعادة ترميم املنازل تطوعية مدفوعة األجر للموظفين، 
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رها من املتضررة والحدائق، ومبادرة الغوص لتنظيف البحر، وتوزيع الحقائب املدرتسية لأليتام، والتبرع بالدم ومبادرة إنجاز لطالب املدارس وغي

 ملفه
ً
موظٍف وموظفة بالبنك األهلي خالل عام  211وم مشاركة الفرد في التنمية املستدامة وخدمة مجتمعه، ولقد شارك أكثر من الحمالت تكريسا

 تساعة. 20169مدينة حول اململكة بأعمال تطوعية تعادل  15م في 7112

 

لبنك في مُدن جدة والرياض والخبر وأبها، والتي ( ملوظفي وموظفات اPROBONOوأطلق البنك للمرة المانية على التوالي حملة تطوع املحررفين )

سهم في تعظيم قيمة القطاع الخاص ونفعه وتعزيز أثره ال 
ُ
ي على مؤتسسات القطاع املدني، وكذلك في تطوير وتفعيل كافة التخصصات جتماعت

ظفي وموظفات البنك الفرصة للقيام بأعمال املهنية التي قد تحتاجها املؤتسسات والجمعيات الخيرية املعتمدة في اململكة. أتاحت الحملة ملو 

ية في شتى املجالت التي تخدم الصالح العام. جتماعتطوعية دون أجر من خالل التستفادة من تخصصاتهم وخبراتهم العملية لدعم املنظمات ال 

ع ومتطوعة، وذلك في عدة مجالت منها: موظٍف/موظفة شاركوا في الحملة بما ل يقل عن خمس تساعات لكل متطو  111جديٌر بالذكر أن أكثر من و 

املشاريع والبرمجة وتقنية املعلومات وغيرها من  إدارةاملحاماة والثسويق واملوارد البشرية واملالية والقانونية والحوكمة والتخطيط اإلتسرراتيجي و 

 املجالت.

 

 برنامج األهلي للرعاية والتبرعات 

 لدور البنك األهلي املتواصل في
ً
شارك البنك في دعم العديد من املبادرات ذات سؤولية املجتمعية، وبجانب برامج "أهالينا"، مجال امل اتستكمال

م للمساهمة في تعزيز مبادرات اململكة في العديد من 7112مليون ريال خالل عام  45.1التأثيٍر املباشر باملجتمع بقيمة إجمالية تقريبية وصلت 

 مجالت العمل املجتمعي.

 

لثشجيع " ل لطباعة اإليصال"تحقيق هدفين مزدوجين، أطلق البنك األهلي مبادرة إلى  مبادرة متميزة في مجال املسؤولية املجتمعية ترميففي 

مستخدمي الصراف اآللي على املساهمة في العمل الخيري من جانب، والحفاظ على البيئة من خالل الحد والتقليل من اتستهالك الورق من جانب 

مليون ريال لجمعية األطفال املعوقين. وقد أثنى تسمو األمير تسلطان بن تسلمان على تلك املبادرة  1د تبرع البنك بريع هذه املبادرة بقيمة وق آخر.

 
ً
 إلى  مشيرا

ٌ
  أنها إضافة

ٌ
 لريادة البنك األهلي على صعيد برامج املسؤولية املجتمعية، وترتسيٌخ لدور البنك في مساندة جمعية األطفال مبتكرة

" :
ً
". وقد اتستخدمت الجمعية هذا التبرع في عالج أكثر كل مباادةات البنك األهلي ةائد  وهو بنك يعمل بقلب وليس بخزينة فقطاملعوقين، قائال

 من أبناء  241طفل وطفلة من أبناء الجمعية وتدريب نحو  211طفل وطفلة من ذوي الحتياجات الخاصة وتعليم نحو  20111من 
ً
متخصصا

 24طفل من ذوي الحتياجات الخاصة ودمج  61طفل وطفلة وتحسين حالت نحو  171إجراء جراحة عالج العظام ألكثر من إلى  باإلضافةالوطن، 

 طفل وطفلة من ذوي الحتياجات الخاصة في مدارس التعليم العام. 

 أهمية التكامل  وفي مبادرة أخرى رائدة، دعم البنك األهلي مركز امللك تسلمان للتعليم من أجل التوظيف
ً
بشراكة مع جامعة األمير تسلطان، ُمبرزا

 لرؤية السعودية 
ً
% من تكاليف 91. وقد بلغت قيمة مشاركة البنك 7121بين القطاع الخاص وقطاع التعليم في دعم التنمية الوطنية تحقيقا

 من البنك بأهمية تلك املشاريع الداعمة لتنمية الوطن واملواطنمبنى املركز
ً
، واهتمامه بشريحة الشباب والشابات الذين ُيشكلون القاعدة ، إيمانا

 الرئيسية ألي تنمية، والرافد الحيوي لتقدم أي مجتمع ورقيه وازدهاره. 

عت مبادرات الدعم والرعاية األخرى التي قدمها البنك بين  التي تثسق مع أهداف البنك في مجال املسؤولية املجتمعية  العديد من املجالت وتنوَّ

لم فقد ركز البنك على تنمية املجتمع وتمكين شرائحه املختلفة من خالل عدة مبادرات شملت رعاية كٍل من منتدى "مسك" العالمي، وفعالية "عا

م باملدينة 7112التطبيقات اإللكررونية" بهدف دعم رواد ورائدات األعمال، ورعاية كٍل من امللتقى واملعرض الوطني الخامس لألتسر املنتجة 

ملنورة، وبسطة ماركت، ومهرجان جدة للمأكولت، ومهرجان أرض العجائب بالرياض لتمكين األتسر املنتجة ومساعدتها على تسويق منتجاتها، ا

 الحادي عشر لتمكين املرأة. "ومكس"ورعاية معرض املرأة السعودية السادس، ومعرض أشغال تسعودية بأنامل بنت بالدي الرابع بالخبر، ومعرض 

ل دعم املصرفية اإلتسالمية وتنمية ودعم الشركات، رعى البنك املؤتمر السنوي الحادي عشر للبنك الدولي بعنوان "التمويل اإلتسالمي فيما وفي مجا

السعودية، واملؤتمر العلمي الماني ألبحاث التمويل اإلتسالمي، ومنتدى الرياض القتصادي، ومؤتمر  –، ومؤتمر يوروموني بعد اقتصاد النفط"

 الفقهي السابع، وامللتقى السعودي للشركات الناشئة. شورى
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وركز البنك كذلك على دعم قطاع التعليم في العديد من الرعايات شملت دعم وقف املدينة التعليمي "مداك"، ورعاية برنامج اليوم الوطني 

 اعدين.تعليم جدة لحفل املتق إدارةبتعليم عنيزة، ورعاية حفل تخرج طالب جامعة الطائف، ورعاية 

وقدم البنك عدة أنشطة تطوعية شملت رعاية "إنجاز السعودية"، ورعاية مشروع حملة "إفطارك علينا"، ودعم مشروع ترميم مساجد املنطقة 

 التاريخية بجدة.

م، ومهرجان 7116-7112وشملت رعايات البنك في مجال املحافظة على الرراث رعاية فعاليات مهرجان الجنادرية، وتسوق عكاظ بالطائف لعام 

 لخيول.لهـ.، والبطولة الدولية للقدرة والتحمل 1426عنيزة للتمور، وتسوق الهجن بنجران، ومهرجان الغضا ملحافظة عنيزة لعام 

 لالجمعية السعودية الخيرية ملرض ى الكبد،  الذي نظمتهوفي املجال الصحي، رعى البنك ملتقى كبدك األول "شاركنا العالج" 
ً
م دعما ة لجمعيكما قد 

 الخيرية لعالج املرض ى "عالجي".

العديد من األنشطة املجتمعية األخرى تضمنت على تسبيل املمال، رعاية امللتقى األول للمسنين ضمن أنشطة وفعاليات دار في البنك  شارككما 

باململكة العربية السعودية، ورعاية املناتسبة  ية للمسنات، ورعاية مبادرة بناء قدرات وتبادل خبرات العاملين في جمعيات األيتامجتماعالرعاية ال 

خادم الحرمين  الوطنية ألبناء شهداء وطننا الغالي "فخر واعرزاز"، ورعاية امللتقى المالث للطيران العام، واملشاركة في إصدار الذكرى المانية لبيعة

 .الشريفين بمجلة اليمامة، ودعم مؤتسسة "قادرون" املهتمة بذوي اإلعاقة وتوظيفهم

 

 التنفيذية  اداة وال  واللجان التابعة له اداة أعضاء مجلس ال  .71

 اداة أعضاء مجلس ال 

نهم الجمعية العامة كل ثالث تسنوات، ويجتمع مجلس اإل  دارةيتألف مجلس اإل  عي 
ُ
مرة واحدة على األقل كل ثالثة أشهر أي  دارةمن تسعة أعضاء ت

 اجتماعأو بطلب اثنين من األعضاء، ويكتمل نصاب  دارةذلك بدعوة من رئيس مجلس اإل إلى  أربع مرات في العام على األقل أو كلما دعت الحاجة

إذا حضره خمسة أعضاء بأنفسهم بما فيهم الرئيس، وتمبت قرارات املجلس ومداولته في محاضر يوقعها رئيس وأعضاء مجلس  دارةمجلس اإل 

ومؤهالتهم  دارةأتسماء أعضاء مجلس اإل وفيما يلي  .دارةعلى أمين عام مجلس اإل  دارةمجلس اإل  اجتماع، وتقع مسؤولية تدوين محاضر دارةاإل 

 :وخبراتهم

 

  اداة ةئيس مجلس ال  –صالح بن عبدالعزيز امليمان منصوة بن 

 منصب رئيس مجلس اإلدارة ورئيس اللجنة التنفيذية في البنك األهلي التجاري وهو عضو غير تنفيذي، وقبل تو 
ً
ليه يشغل األتستاذ امليمان حاليا

 1552م إلى 1522العامة في الفررة من ات تسثممار رئاتسة مجلس اإلدارة عمل األتستاذ امليمان في األمانة العامة لصندوق ال 
ً
 عاما

ً
م وُعين خاللها أمينا

 للصندوق.
ً
 لشؤون امليزانية والتنظيم في وزارة املالية والقتصاد الوطني ثم انتقل إلى صندوق 1552وفي عام  مساعدا

ً
 مساعدا

ً
م، ُعين وكيال

 للصندوق إ1556ات العامة في عام تسثممار ال 
ً
 عاما

ً
لى حين تقاعده من العمل الحكومي وتوليه رئاتسة مجلس إدارة البنك في عام م، حيث ُعين أمينا

 م.7117

 

ات العامة، شارك األتستاذ امليمان في العديد من اللجان داخل اململكة وخارجها ومن أبرزها اللجنة املشكلة تسثممار وخالل فررة عمله في صندوق ال 

منت أهم نتائج أعمالها تخصيص مرفق التصالت وتحويله إلى شركة مساهمة وإنشاء للتحضير ألعمال اللجنة الوزارية للتخصيص والتي تض

 أهمالتي تضمنت  األعلىشركة الكهرباء واملياه بالجبيل وينبع، كما ممل وزارة املالية في لجنة التخصيص في األمانة العامة للمجلس القتصادي 

تال ذلك مشاركته في ثم  ،امج التنفيذي للتخصيصنافق والنشاطات املستهدفة ووضع البر التخصيص وتحديد املر  أعمالها إقرار إتسرراتيجيةنتائج 

 أشراف على الفريق املكلف بطرح جزء من تنفيذ البرنامج حيث تولى اإل 
ُ
 تسهم شركة التصالت السعودية لالكتتاب العام والفريق امل

 
ف بطرح كل

اململوكة األتسهم % من 91وثائق طرح إعداد كما شارك في  ،مين التعاونيأة الوطنية للتس مال الشركأات العامة في ر تسثممار كامل حصة صندوق ال 

لالكتتاب أتسهمه الكتتاب لطرح نشرة عداد إو أنظمته وفي تأتسيس مصرف اإلنماء وإعداد  ،التعدين العربية السعودية )معادن(شركة للدولة في 

  .العام
ُ
 وترأس فريق العمل امل

 
جراءات لتأتسيس الشركة السعودية للخطوط الحديدية واتخاذ اإل  كالجنوب للسكنشاء خط الشمال إف بكل
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 عما تقدم تولى اإلشراف على مشاركة الصندوق في مشاريع اإلنتاج املزدوج للمياه والكهرباء التي تمت بمشاركة الدولة مع  .الحديدية )تسار(
ً
وفضال

 القطاع الخاص.

 

 رة املهنية لألتستاذ امليمان: وفيما يلي بيان باملؤهالت العلمية والخب

 

 املؤهالت العلمية 

 العام املؤهل املجال الجامعة

 م1561 درجة املاجستير األعمال إدارة جامعة دالس، تكساس، الوليات املتحدة األمريكية

 م1522 درجة البكالوريوس األعمال إدارةاملحاتسبة و  جامعة امللك تسعود، الرياض، اململكة العربية السعودية

 

  مناصب أخرى وعضويات حالية

 املسمى الوظيفي االسم نوع الكيان القانوني القطاع

 دارةرئيس مجلس اإل  شركة األهلي املالية شركة مساهمة مقفلة األتسواق املالية

 إدارةعضو مجلس  )تسنابل( تسثممار الشركة العربية السعودية لال  شركة مساهمة مقفلة ات املتعددةتسثممار ال 

 

 الخبر  املهنية

 املسمى الوظيفي االسم نوع الكيان القانوني القطاع

 رئيس مجلس اإلدارة الشركة السعودية للخطوط الحديدية )تسار( شركة مساهمة مقفلة النقل

 عضو مجلس إدارة شركة التعدين العربية السعودية )معادن( شركة مساهمة عامة التعدين

 اتسثممار عقاري 
شركة تسعودية ذات 

 مسؤولية محدودة
 رئيس مجلس اإلدارة شركة تداول العقارية

 عضو مجلس إدارة GIBبنك الخليج الدولي  شركة مساهمة مقفلة القطاع املصرفي

 عضو مجلس إدارة شركة السوق املالية السعودية )تداول( شركة مساهمة مقفلة الخدمات املالية

 عضو مجلس إدارة الجنوبيةشركة إتسمنت املنطقة  شركة مساهمة عامة اإلتسمنت

 عضو مجلس إدارة شركة التصالت السعودية شركة مساهمة عامة التصالت

 عضو مجلس إدارة  الجتماعيةاملؤتسسة العامة للتأمينات  حكومي حكوميتمويل مرفق 

 عضو مجلس إدارة  املؤتسسة العامة للبررول واملعادن )بررومين( حكومي مرفق حكومي

 اتتسثشار ال 
شركة تسعودية ذات 

 مسؤولية محدودة
 عضو مجلس إدارة  ةتسثشاريالدار السعودية للخدمات ال 

 رئيس مجلس إدارة  البنك السعودي للثسليف واإلدخار  حكومي مرفق حكومي

 بنك القاهرة السعودي مقفلةمساهمة شركة  القطاع املصرفي

 
ً
عضو مجلس إدارة مممال

لصندوق التسثممارات 

 العامة

 القصيم إتسمنتشركة  شركة مساهمة الصناعة

 عضو مجلس إدارة 
ً
مممال

لصندوق التسثممارات 

 العامة
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 املسمى الوظيفي االسم نوع الكيان القانوني القطاع

 شركة كهرباء املنطقة الشرقية شركة مساهمة عامة الطاقة

 عضو مجلس إدارة 
ً
مممال

لصندوق التسثممارات 

 العامة

 الشركة السعودية للنقل الجماعي شركة مساهمة عامة النقل

 عضو مجلس إدارة 
ً
مممال

لصندوق التسثممارات 

 العامة

 بنك الرياض شركة مساهمة عامة القطاع املصرفي

 عضو مجلس إدارة 
ً
مممال

لصندوق التسثممارات 

 العامة

 الهيئة العربية لالتسثممار واإلنماء الزراعي دولية هيئة الزراعة والتنمية
 
ً
عضو مجلس إدارة مممال

 لمملكةل

 شركة مساهمة مقفلة الصناعة
الشركة السعودية املصرية لالتسثممارات 

 الصناعية

 
ً
عضو مجلس إدارة مممال

 ملكةملل

 خاصة محدودةشركة  الصناعة والزراعة
الشركة السعودية البنجالديشية لالتسثممار 

 الصناعي والزراعي

 
ً
عضو مجلس إدارة مممال

 ملكةملل

 

 إاداة عضو مجلس  -مطلق بن عبدهللا املطلق

وعضو اللجنة التنفيذية ولجنة الررشيح واملكافآت والحوكمة لدى البنك األهلي التجاري وهو  دارةمنصب عضو مجلس اإل  املطلق األتستاذيشغل 

 بيان باملؤهالت العلمية والخبرة املهنية لألتستاذ املطلق: وفيما يلي  .مستقل، ورجل أعمال إدارةعضو مجلس 

 

 املؤهالت العلمية 

 العام املؤهل املجال الجامعة

 م1596 شهادة المانوية العامة عام ل يوجد

 

  مناصب أخرى وعضويات حالية

 املسمى الوظيفي االسم نوع الكيان القانوني القطاع

 دارةنائب رئيس مجلس اإل  شركة مجموعة املطلق شركة مساهمة مقفلة تسثممارال 

 

 الخبر  املهنية

 املسمى الوظيفي االسم نوع الكيان القانوني القطاع

 دارةرئيس مجلس اإل  مؤتسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر شركة مساهمة مقفلة اإلعالم

 العضو املنتدب شركة مجموعة املطلق شركة مساهمة مقفلة تسثممارال 
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 م7112تقرير مجلس اإلدارة لعام  22   البنك األهلي التجاري 

 
 
 

 املسمى الوظيفي االسم نوع الكيان القانوني القطاع

 دارةنائب رئيس مجلس اإل  الغرفة التجارية والصناعية بالرياض مؤتسسة مجتمع مدني هيئة قطاعية

 إدارةعضو مجلس  الخطوط الجوية العربية السعودية شركة مساهمة مقفلة النقل

 

 إاداة عضو مجلس  -عبدالرحمن بن محمد املفض ي

يشغل األتستاذ املفض ي منصب عضو مجلس إدارة وعضو لجنة الررشيح واملكافآت والحوكمة ولجنة املخاطر، وهو عضو مجلس إدارة غير تنفيذي 

لكة العربية السعودية في مومن املناصب التي شغلها األتستاذ املفض ي منصب املدير التنفيذي للم .مممل لصندوق التسثممارات العامة باملجلس

(، ومؤتسسة التنمية الدولية DRBIالبنك الدولي لإلنشاء والتعمير )التي تشمل مجلس إدارات املنظمات الدولية التي تشكل مجموعة البنك الدولي و 

(DII( ومؤتسسة التمويل الدولية ،)DFI ،)( والوكالة الدولية لضمان التسثممارADxI وقد تولى بالضافة إلى ذلك رئاتسة لجنة املراجعة في البنك ،)

تسثممارات صندوق التقاعد بالبنك. كما تولى األتستاذ املفض ي قبل ا(، وعضوية لجنة امليزانية ولجنة املوارد البشرية ولجنة م7111إلى  م7112)من 

 منصب 
ً
 تنفيذيا

ً
وقبل تعيينه في البنك الدولي، عمل األتستاذ املفض ي في  .التنفيذي ثم منصب املدير التنفيذي املناوب مسثشاٍر للمدير تعيينه مديرا

 الصندوق السعودي للتنمية في مجال إدارة القروض والتحليل املالي. 

 

 :وفيما يلي بيان باملؤهالت العلمية والخبرة املهنية لألتستاذ املفض ي

 

 املؤهالت العلمية 

 العام املؤهل املجال الجامعة

 م1564 درجة املاجستير القتصاد جامعة ميشيغان املركزية، ماونت بليزانت، الوليات املتحدة األمريكية

 م1525 درجة البكالوريوس القتصاد جامعة امللك تسعود، الرياض، اململكة العربية السعودية

 

  مناصب أخرى وعضويات حالية

 املسمى الوظيفي االسم القانونينوع الكيان  القطاع

 رئيس مجلس اإلدارة الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري )البحري( شركة مساهمة عامة الطاقة

 رئيس مجلس اإلدارة الشركة العقارية السعودية )العقارية( شركة مساهمة عامة إدارة وتطوير العقار

 رئيس مجلس اإلدارة نشاءات السعودية للهندتسة واإل شركة بوتسكو  مقفلةشركة مساهمة  العقاري 

 رئيس مجلس اإلدارة الشركة العقارية للتعمير مقفلةشركة مساهمة  العقاري 

 عضو مجلس اإلدارة شركة السوق املالية السعودية )تداول( شركة مساهمة مقفلة الخدمات املالية

 رئيس مجلس اإلدارة دار التمليك شركة شركة مساهمة مقفلة إدارة وتطوير العقار

 

 

 الخبر  املهنية 

 املسمى الوظيفي التسم نوع الكيان القانوني القطاع
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 م7112تقرير مجلس اإلدارة لعام  24   البنك األهلي التجاري 

 
 
 

 املسمى الوظيفي التسم نوع الكيان القانوني القطاع

 األمين العام املكلف ات العامةتسثممار صندوق ال  منظمة حكومية والتمويل تسثممار ال 

 مدير تنفيذي البنك الدولي  منظمة دولية بنك دولي تنموي 

 مدير تنفيذي الصندوق السعودي للتنمية  منظمة حكومية تنمية وتمويل

 

 إاداة عضو مجلس  -عبدالعزيز بن عبدهللا الزيد

وعضو باللجنة التنفيذية ورئيس لجنة الررشيح واملكافآت والحوكمة لدى البنك األهلي التجاري  إدارةمنصب عضو مجلس  الزيد األتستاذيشغل 

من  تسثممار ال  إدارةمهندس ب تتضمنية جتماعالزيد عدة مناصب في املؤتسسة العامة للتأمينات ال  األتستاذمستقل، وتولى  إدارةوهو عضو مجلس 

مساعد املحافظ و  م7119م حتى 1557م ومدير عام املشروعات من عام 1557م حتى 1562املشاريع من  إدارةمدير و  م1562م حتى 1529عام 

بيان باملؤهالت العلمية والخبرة املهنية لألتستاذ وفيما يلي  .م7112عام  منتصف الحكومي فيحين تقاعده من العمل إلى  م7119من عام  تسثممار لال 

 الزيد: 

 

 املؤهالت العلمية 

 العام املؤهل املجال الجامعة

 م1529 درجة البكالوريوس الهندتسة املدنية جامعة امللك فهد للبررول واملعادن، الظهران، اململكة العربية السعودية

 

  أخرى وعضويات حاليةمناصب 

 املسمى الوظيفي االسم نوع الكيان القانوني القطاع

 إدارةعضو مجلس  (التعاونيةشركة التعاونية للتأمين )  شركة مساهمة عامة التأمين 

 إدارةعضو مجلس  القصيم إتسمنتشركة  شركة مساهمة عامة املواد األتساتسية

 

 الخبر  املهنية 

 املسمى الوظيفي االسم القانونينوع الكيان  القطاع

 إدارةنائب رئيس مجلس  شركة األهلي املالية  شركة مساهمة مقفلة الخدمات املالية

 إدارةنائب رئيس مجلس  العقاري  تسثممار شركة دعم لال  شركة مساهمة مقفلة العقاري  تسثممار ال 

حكومي )املؤتسسة العامة  املتعدد تسثممار ال 

 ية(جتماعللتأمينات ال 

 دارةرئيس مجلس اإل  تسثممارمركز غرناطة لال 

الشركة السعودية للصناعات األتساتسية  شركة مساهمة عامة املواد األتساتسية

 )تسابك(

 إدارةعضو مجلس 

 إدارةعضو مجلس  القصيم إتسمنتشركة  شركة مساهمة عامة املواد األتساتسية

 تسثمماراملحافظ لال  مساعد الجتماعيةاملؤتسسة العامة للتأمينات  حكومي مرفق حكومي

 عضو مجلس املديرين الشركة الوطنية للسياحة شركة ذات مسؤولية محدودة التطوير العقاري والسياحة
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 م7112تقرير مجلس اإلدارة لعام  29   البنك األهلي التجاري 

 
 
 

 املسمى الوظيفي االسم القانونينوع الكيان  القطاع

 عضو مجلس املديرين شركة األحساء للخدمات الطبية شركة ذات مسؤولية محدودة صحيال

 

 إاداة عضو مجلس  -سعد بن صالح الرويتع

واملكافآت والحوكمة لدى البنك األهلي  لجنة الررشيحورئيس لجنة املراجعة وعضو  إدارةمنصب عضو مجلس  الدكتور الرويتع األتستاذيشغل 

  مستقل، ويشغل إدارةالتجاري وهو عضو مجلس 
ً
مجلس الدكتور منصب نائب رئيس جامعة األمير تسلطان للشؤون اإلدارية واملالية وعضو حاليا

 العلمية والخبرة املهنية:بيان باملؤهالت . وفيما يلي أمنائها

 

 املؤهالت العلمية 

 العام املؤهل املجال الجامعة

 م1552 درجة الدكتوراه محاتسبة جامعة كولورادو، الوليات املتحدة األمريكية

 م1562 درجة املاجستير محاتسبة جامعة ميامي، الوليات املتحدة األمريكية

 م1562 درجة البكالوريوس محاتسبة جامعة امللك تسعود، اململكة العربية السعودية

 

  مناصب أخرى وعضويات حالية

 املسمى الوظيفي االسم نوع الكيان القانوني القطاع

 اإلدارية واملالية شؤونوكيل الجامعة لل جامعة األمير تسلطان غير ربحية مؤتسسة أهلية التعليم

 رئيس لجنة الختبارات الهيئة السعودية للمحاتسبين القانونيين هيئة مهنية شبة حكومي

 

 الخبر  املهنية 

 املسمى الوظيفي االسم نوع الكيان القانوني القطاع

 عضو لجنة املراجعة املؤتسسة العامة للتقاعد حكومي مرفق حكومي

 عضو لجنة املراجعة الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري )البحري( شركة مساهمة عامة النقل

 رئيس لجنة املراجعة املجموعة السعودية لألبحاث والثسويق مساهمة عامة شركة اإلعالم 

  إدارةرئيس مجلس  تسثممارشركة رنا لال  شركة مساهمة مقفلة الخدمات املالية

 عضو لجنة املراجعة شركة التعدين العربية السعودية )معادن( مساهمة عامة التعدين

  إدارةعضو مجلس  جامعة امللك تسعود -العلوم اإلدارية  كلية حكومي التعليم

 إدارةعضو مجلس  الهيئة السعودية للمحاتسبين القانونيين مؤتسسة مهنية الخدمات املالية

 إدارةعضو مجلس  العامة دارةمعهد اإل  حكومي التعليم

 إدارةعضو مجلس  مركز الدراتسات الجامعية للبنات حكومي التعليم

 

 إاداة عضو مجلس  -محمد الرميحإبراهيم بن 

غير تنفيذي،  إدارةعضو اللجنة التنفيذية لدى البنك األهلي التجاري، وهو عضو مجلس و  إدارةمنصب عضو مجلس  الرميح األتستاذيشغل 

  الرميح األتستاذويشغل 
ً
بيان باملؤهالت العلمية والخبرة . وفيما يلي )تسنابل( تسثممار منصب الرئيس التنفيذي في الشركة العربية السعودية لال أيضا

 املهنية للسيد الرميح: 
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 م7112تقرير مجلس اإلدارة لعام  29   البنك األهلي التجاري 

 
 
 

 املؤهالت العلمية 

 العام املؤهل املجال الجامعة

 م1551 شهادة يئتمانالتحليل ال  بنك تشيس مانهاتن، الوليات املتحدة األمريكية

 م1569 درجة املاجستير القتصاد جامعة ميشيغان املركزية، الوليات املتحدة األمريكية

 م1562 درجة البكالوريوس القتصاد جامعة ولية بورتالند، الوليات املتحدة األمريكية

 

  مناصب أخرى وعضويات حالية

 املسمى الوظيفي االسم نوع الكيان القانوني القطاع

 إدارةعضو مجلس  شركة أعمال الطاقة واملياه الدولية )أكوا باور( شركة مساهمة مقفلة أعمال الطاقة واملياه 

 الرئيس التنفيذي )تسنابل( تسثممار الشركة العربية السعودية لال  مقفلة شركة مساهمة  تسثممارال 

 

 الخبر  املهنية 

 املسمى الوظيفي االسم نوع الكيان القانوني القطاع

 دارةنائب رئيس مجلس اإل  هيئة السوق املالية تنظيمية هيئة حكومية حكوميال

 إدارةعضو مجلس  مجموعة صافول شركة مساهمة عامة إنتاج األغذية

 أمين عام مساعد ات العامةتسثممار صندوق ال  حكومي والتمويل تسثممار ال 

 

 الرئيس التنفيذي – إاداة عضو مجلس  –سعيد بن محمد الغامدي 

  الغامدي األتستاذيشغل 
ً
م، وعضو اللجنة 7112 منذ عامالبنك األهلي التجاري، والرئيس التنفيذي للبنك  إدارةمنصب عضو مجلس حاليا

الغامدي  األتستاذالتنفيذية يررأس  دارةتنفيذي، وعلى صعيد لجان اإل  إدارةالتنفيذية ولجنة املخاطر لدى البنك األهلي التجاري وهو عضو مجلس 

الخبرة بيان باملؤهالت العلمية و وفيما يلي  .ومعالجة الديون، ولجنة أمن املعلومات ئتمانلجنة ال و  ،العليا، ولجنة األصول والخصوم دارةلجنة اإل 

 املهنية لألتستاذ الغامدي:

 

 املؤهالت العلمية 

 العام املؤهل املجال الجامعة

جامعة امللك فهد للبررول واملعادن، الظهران، اململكة 

 العربية السعودية

 م1562 البكالوريوسدرجة  علوم وهندتسة الحاتسب اآللي

 

 مناصب أخرى وعضويات حالية 

 املسمى الوظيفي االسم نوع الكيان القانوني القطاع 

 دارةرئيس مجلس اإل  بنك تركيا فاينانس كاتيليم بنكاس ي مساهمة تركية مقفلة القطاع املصرفي

 إدارةعضو مجلس  إنجاز السعودية منظمة تسعودية غير هادفة للربح املجتمع املدني

لشركة ماتسرركارد العاملية  تسثشاري املجلس ال  مساهمة عامة أمريكية الخدمات املالية

 ملنطقة الشرق األوتسط وأفريقيا

 إدارةعضو مجلس 

 دارةرئيس مجلس اإل  ية )تسمة(ئتمانالشركة السعودية للمعلومات ال  شركة مساهمة مقفلة الخدمات املالية

 إدارةعضو مجلس  معهد التمويل الدولي منظمة عاملية غير هادفة للربح التعليم
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 م7112تقرير مجلس اإلدارة لعام  22   البنك األهلي التجاري 

 
 
 

 

 الخبر  املهنية

 املسمى الوظيفي االسم نوع الكيان القانوني القطاع

 مسثشار معالي املحافظ  مؤتسسة النقد العربي السعودي حكوميةمؤتسسة  حكومي

  دارةمسثشار رئيس مجلس اإل  البنك األهلي التجاري  عامةشركة مساهمة  القطاع املصرفي

 إدارةعضو مجلس  تكافل الراجحي شركة مساهمة عامة التأمين

 إدارةعضو مجلس  الراجحي املالية شركة مساهمة مقفلة الخدمات املالية

 نائب الرئيس التنفيذي مصرف الراجحي شركة مساهمة عامة القطاع املصرفي

 إدارةعضو مجلس  ماليزيا -الراجحي  مصرف ية محدودةمسؤولشركة ماليزية ذات  القطاع املصرفي

 

 إاداة عضو مجلس  –مؤمنه أنيس بن أحمد بن محمد 

 مؤمنه  األتستاذيشغل 
ً
غير تنفيذي مممل  إدارةوعضو لجنة املخاطر لدى البنك األهلي التجاري وهو عضو مجلس  إدارةمنصب عضو مجلس حاليا

 مؤمنه  األتستاذيشغل  كما ية باملجلس،جتماععن املؤتسسة العامة للتأمينات ال 
ً
. وفيما يلي منصب الرئيس التنفيذي لشركة تسدكو القابضةحاليا

 :مؤمنهبيان باملؤهالت العلمية والخبرة املهنية لألتستاذ 

 

 املؤهالت العلمية 

 العام املؤهل املجال الجامعة

 م1569 املاجستيردرجة  الهندتسية دارةعلوم اإل  الوليات املتحدة األمريكية -جامعة جورج واشنطن 

 م1569 درجة البكالوريوس الهندتسة املدنية الوليات املتحدة األمريكية -جامعة جورج واشنطن 

برنامج الرؤتساء التنفيذيين العالمي في القيادة  الوليات املتحدة األمريكية - هارفاردجامعة 

  العاملية

 م7114 شهادة

 م7111 شهادة  العاملية في القيادة العاملية دارةالبرنامج التنفيذي لإل  الوليات املتحدة األمريكية -جامعة وارتون 

شركات من ال إدارةالتنفيذية العليا في  دارةبرنامج اإل  الوليات املتحدة األمريكية -جامعة كولومبيا 

 جامعة كولومبيا

 م1559 شهادة

 

 مناصب أخرى وعضويات حالية 

 املسمى الوظيفي االسم نوع الكيان القانوني القطاع

 إدارةعضو مجلس  مجموعة إيالف شركة مساهمة مقفلة الخدمات السياحية

 دارةرئيس مجلس اإل  شركة مؤتسسة دنيا األصواف شركة مساهمة مقفلة السلع طويلة األجل

 

 الخبر  املهنية

 املسمى الوظيفي االسم نوع الكيان القانوني القطاع

 دارةرئيس مجلس اإل  إيوان العاملية لإلتسكانشركة  شركة مساهمة مقفلة اإلتسكان
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 م7112تقرير مجلس اإلدارة لعام  26   البنك األهلي التجاري 

 
 
 

 املسمى الوظيفي االسم نوع الكيان القانوني القطاع

املدير العام اإلقليمي للمنطقة الغربية  مجموعة تسامبا املالية شركة مساهمة عامة القطاع املصرفي

 األول  ئتمانومسؤول ال 

 

 إاداة عضو مجلس  –سعواد بن سليمان عوض الجنهي 

ورئيس لجنة املخاطر وكذلك عضو لجنة الررشيح واملكافآت والحوكمة لدى البنك األهلي التجاري  إدارةمنصب عضو مجلس  الجنهي األتستاذيشغل 

 الجنهي  األتستاذيشغل  غير تنفيذي مممل عن املؤتسسة العامة للتقاعد باملجلس، إدارةوهو عضو مجلس 
ً
منصب مساعد محافظ املؤتسسة حاليا

 . العامة للتقاعد لشؤون املشرركين واملتقاعدين

 :بيان باملؤهالت العلمية والخبرة املهنية لألتستاذ الجنهيوفيما يلي 

 

 املؤهالت العلمية 

 العام املؤهل املجال الجامعة

 م7116 درجة املاجستير العلوم اإلكتوارية جامعة كنت، اململكة املتحدة

 م7112 دبلوم عالي العلوم اإلكتوارية جامعة كنت، اململكة املتحدة

 م7112 دبلوم العلوم اإلكتوارية الجمهورية اللبنانية،مؤتسسة مهنا

 م7111 درجة البكالوريوس نظم معلومات إدارية جامعة امللك فهد للبررول واملعادن، الظهران، اململكة العربية السعودية

 

  مناصب أخرى وعضويات حالية

 املسمى الوظيفي االسم نوع الكيان القانوني القطاع

 إدارةعضو مجلس  تبوك إتسمنتشركة  شركة مساهمة عامة املواد األتساتسية

 إدارةعضو مجلس  شركة التصنيع الوطنية شركة مساهمة عامة املواد األتساتسية

 

 

 الخبر  املهنية

 املسمى الوظيفي االسم نوع الكيان القانوني القطاع

 إدارةعضو مجلس  شركة تطوير الصناعات السعودية شركة مساهمة مقفلة تسثممارال 

 

 أعضاء لجنة املراجعة 

 حوكمةم لئحة عمل لجنة املراجعة املعدلة بما يتوافق مع لئحة 7112 مايو 2بتاريخ أقرت الجمعية العامة غير العادية ملساهمي البنك املنعقدة 

أعضاء لجنة املراجعة للدورة الحالية والتي  انتخابقامت الجمعية باملوافقة على  كما ،هيئة السوق املالية إدارةالشركات الصادرة عن مجلس 

 .م21/14/7116 وتنتهيم 11/19/7119 تاريخ بدأت في

 

 ومؤهالتهم وخبراتهم:  أعضاء لجنة املراجعةوفيما يلي أتسماء أعضاء 
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 9اداة من خاةج مجلس ال  –عضو اللجنة  –صالح بن حمد الشنيفي

جامعة في األعمال  إدارةكلية بهيئة التدريس في عضو وهو  ،دارةعضو لجنة املراجعة بالبنك من خارج أعضاء مجلس اإل  يشغل الدكتور الشنيفي

  :بيان باملؤهالت العلمية والخبرة املهنية للدكتور الشنيفي. وفيما يلي امللك تسعود

 

 املؤهالت العلمية 

 العام املؤهل املجال الجامعة

 م7117 درجة الدكتوراه املحاتسبة املالية واملراجعة  الوليات املتحدة األمريكية ،جامعة فلوريدا

 م1559 درجة املاجستير املحاتسبة  الوليات املتحدة األمريكية ،جامعة تسانتا مونكا

 م1551 البكالوريوسدرجة  األعمال شعبة املحاتسبة إدارة جامعة امللك تسعود، بمدينة الرياض، اململكة العربية السعودية

 

  مناصب أخرى وعضويات حالية

 املسمى الوظيفي االسم نوع الكيان القانوني القطاع

 إدارةعضو مجلس  الشركة العاملية للتأمين التعاوني شركة مساهمة عامة التأمين

 

 الخبر  املهنية

  إدارةتسنة في مجال املحاتسبة وحوكمة الشركات و  21 على مدارالدكتور الشنيفي خبرة تمتد  يمتلك
ً
للعديد من الجهات  املخاطر، وعمل مسثشارا

 فيو  ،الحكومية والهيئات املهنية
ً
 مسثشار  كما عملالهيئة السعودية للمحاتسبيين القانونيين،  إدارةمجلس  كان عضوا

ً
في ديوان تسمو ولي العهد  ا

 في حينه، وشغل  األمير تسلمان بن عبدالعزيز آل تسعود حفظه هللا
ً
 .شركة املعجل دارةعضوية اللجنة املشكلة من قبل هيئة السوق املالية إل أيضا

 

 9اداة من خاةج مجلس ال  –عضو اللجنة  –هاني بن سليمان الشدوخي

  ،دارةبالبنك من خارج أعضاء مجلس اإل لجنة املراجعة  الشدوخي عضوية األتستاذيشغل 
ً
الرئيس التنفيذي ملكتب دار امليداء منصب  ويشغل حاليا

 :بيان باملؤهالت العلمية والخبرة املهنية لألتستاذ الشدوخي. وفيما يلي ات املاليةتسثشار لال 

 

 املؤهالت العلمية 

 العام املؤهل املجال الجامعة

امللك فهد للبررول واملعادن، الظهران، اململكة العربية  جامعة

 السعودية

 م1565 درجة البكالوريوس العمليات إدارةاملالية و  دارةاإل 

اململكة  ،تسثمماروزارة التجارة وال  –ة تسثشارياملهن ال  إدارة

 العربية السعودية 

 م7111 مسثشار لغير األوراق املالية  املالية اتتسثشار ال 

اململكة  ،تسثمماروزارة التجارة وال  ،ةتسثشارياملهن ال  إدارة

 السعودية  العربية

 م7111 مسثشار اإلدارية  اتتسثشار ال 

 

  مناصب أخرى وعضويات حالية

 املسمى الوظيفي االسم نوع الكيان القانوني القطاع

 ئتمانعضو لجنة املخاطر وال  لإللكررونيات )اكسررا( املتحدةالشركة  شركة مساهمة عامة تجزئة السلع اإللكررونية واملنزلية
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 الخبر  املهنية

العاملة في اململكة العربية  في البنوك واملؤتسسات املالية املخاطر إدارةو  ئتمانتسنة في مجال ال  76 خبرة تمتد على مدار الشدوخي األتستاذيمتلك 

كما شغل العديد من  ،م7112في شركة النايفات للتقسيط حتى العام  ئتماناملخاطر وال  دارةرئاتسته إل  ومن املناصب التي تولهاالسعودية، 

 واملخاطر. ئتمانعضويات اللجان في املراجعة واملالية وال 

 

 9اداة من خاةج مجلس ال  –عضو اللجنة  –يحيى بن علي الجبر 

 وهو  ،دارةاإل لجنة املراجعة بالبنك من خارج أعضاء مجلس  يشغل الدكتور الجبر عضوية
ً
 –عضو هيئة التدريس في جامعة امللك تسعود حاليا

 :بيان باملؤهالت العلمية والخبرة املهنية للدكتور الجبر. وفيما يلي مدينة الرياض

 

 املؤهالت العلمية 

 العام املؤهل املجال الجامعة

 م7111 درجة الدكتوراه املحاتسبة أتسرراليا ،جامعة ملبورن

 م1559 درجة املاجستير  املحاتسبة  الوليات املتحدة األمريكية.جامعة ميامي، 

مدينة الرياض، اململكة العربية  ،جامعة امللك تسعود

 السعودية

 م1557 البكالوريوسدرجة  املحاتسبة

اململكة العربية ، الهيئة السعودية للمحاتسبين القانونيين

 السعودية

تسبين زمالة الهيئة السعودية للمحا محاتسبة ومراجعة

 القانونيين

 م1559

 م7111 األمريكيةاملعتمد  اإلداري شهادة املحاتسب  محاتسبة  الوليات املتحدة األمريكية. ،معهد املحاتسبين اإلداريين

 م7111 األمريكيةشهادة املدير املالي املعتمد  مالية إدارة  الوليات املتحدة األمريكية. ،معهد املحاتسبين اإلداريين

 

  وعضويات حاليةمناصب أخرى 

 املسمى الوظيفي االسم نوع الكيان القانوني القطاع

 إدارةعضو مجلس  البحرين –شركة فيفا  شركة مساهمة عامة تتصال ال

 

 الخبر  املهنية

، 71في مجال املالية واملحاتسبية تمتد ألكثر من  وعملية الجبر خبرة أكاديمية يمتلك الدكتور 
ً
عضويات اللجان في شغل العديد من كما  عاما

 واملخاطر. ئتماناملراجعة واملالية وال 

 

 9اداة من خاةج مجلس ال  –عضو اللجنة  –خالد بن محمد الصليع 

 21/11/7112تقدم األتستاذ الصليع باعتذاره عن إكمال الدورة الحالية للجنة املراجعة بالبنك األهلي التجاري بتاريخ 
ً
 لتعيينه عضوا

ً
م وذلك نظرا

علن في بيان الهيئة بموجب األمر امللكي ،إدارة هيئة السوق املاليةفي مجلس 
ُ
وفيما يلي ملدة خمس تسنوات قادمة.  ،م75/11/7112الصادر بتاريخ  امل

 :بيان باملؤهالت العلمية والخبرة املهنية لألتستاذ الصليع

 

 املؤهالت العلمية 

 العام املؤهل املجال الجامعة

 م1562 البكالوريوسدرجة  املحاتسبة مدينة الرياض، اململكة العربية السعودية ،جامعة امللك تسعود
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 العام املؤهل املجال الجامعة

 م1551 زمالة املحاتسبين القانونيين األمريكيين املحاتسبة الوليات املتحدة األمريكيةمعهد املراجعين في ماين، 

 

  مناصب أخرى وعضويات حالية

 املسمى الوظيفي االسم نوع الكيان القانوني القطاع

 إدارةعضو مجلس  هيئة السوق املالية هيئة حكومية حكومي

 

 الخبر  املهنية

 إدارةو  ،ختالسومكافحة الغش وال  ،وحوكمة الشركات ،في مجال املحاتسبة واملراجعة تسنة 21 خبرة تمتد على مدارالصليع  األتستاذيمتلك 

تسابق برنامج  كما قاد في وقٍت  7114ت السعودية حتى العام تصال ال شركةاملراجعة الداخلية في  إدارة رئاتسةومن املناصب التي تولها  ،املخاطر

الصليع العديد من عضويات مجالس إدارات الشركات  األتستاذشغل و  الجودة النوعية ملكاتب املراجعة الداخلية في اململكة العربية السعودية،

  .رئاتسته وعضويته في لجان املراجعة تضمنتاملساهمة في اململكة العربية السعودية 

 

 التنفيذية  اداة أعضاء ال 

 

 األعمالتطوير و  سرراتيجيةةئيس مجموعة ال  -فيصل بن عمر السقاف 

 منصب رئيس مجموعة اإل  األتستاذيشغل 
ً
م، وعلى صعيد 7112 منذ عاموتطوير األعمال لدى البنك األهلي التجاري  تسرراتيجيةالسقاف حاليا

وفيما يلي بيان باملؤهالت  .ولجنة األصول والخصوم ،لجنة اإلدارة العلياكل من السقاف عضوية  األتستاذلجان اإلدارة التنفيذية بالبنك يشغل 

 :العلمية والخبرة املهنية لألتستاذ السقاف

 

 املؤهالت العلمية 

 العام املؤهل املجال الجامعة

 م1569 درجة املاجستير األعمال إدارة ، الوليات املتحدة األمريكية هارفارد

 م1567 درجة البكالوريوس القتصاد ، الوليات املتحدة األمريكية هارفارد

 

  مناصب أخرى وعضويات حالية

 املسمى الوظيفي االسم نوع الكيان القانوني القطاع

  إدارةعضو مجلس  للتكافل األهليشركة  شركة مساهمة مدرجة التأمين

 إدارةعضو مجلس  شركة الشرق األوتسط لصناعة وإنتاج الورق شركة مساهمة مدرجة املواد األتساتسية

 إدارةعضو مجلس  بنك تركيا فاينانس كاتيليم بنكاس ي  شركة مساهمة مغلقة القطاع املصرفي

   رئيس لجنة املراجعة وشركاه صالح باعشن أحمدشركة محمد  شركة مساهمة مغلقة األغذية إنتاج

 

 الخبر  املهنية 

 عام 21من  تمتد على مدار أكثر السقاف خبرة مهنية  األتستاذيمتلك 
ً
 املهنية لدى مجموعة تسامبا املالية بدأ مسيرتهفي مجال البنوك حيث  ا

للعمل في البنك السعودي الهولندي حيث شغل منصب رئيس  انتقل كموظف في املجموعة املصرفية للشركات، وبعد أن أكمل دراتسته العليا

ليررأس إدارة الخدمات املصرفية للشركات  السقاف إلى مجموعة تسامبا املالية األتستاذم، عاد 1559إدارة باملجموعة املصرفية للشركات، وفي عام 

في اململكة العربية السعودية،  أمشركة آي بي  وكيل لكررونيةاإلم عندما تم تعيينه املراقب املالي في الشركة السعودية للحاتسبات 7111حتى عام 
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، م7119وإدارة األداء، وفي عام  تسرراتيجيةم حيث شغل منصب رئيس اإل 7112السقاف بالبنك األهلي التجاري في عام  األتستاذوبعد ذلك التحق 

 السقاف في هذا املنصب حتى تاريخ توليه منصبه الحالي. األتستاذتم تعيينه في منصب الرئيس املالي للمجموعة وظل 

 

 ةئيس املجموعة الشرعية –يعبدالرزاق املحمد العبدالكريم الخريج

م، وهو عضو في العديد من الهيئات واللجان 7112 منذ عاممنصب رئيس املجموعة الشرعية لدى البنك األهلي التجاري  الخريجي األتستاذيشغل 

 .املصرفية اإلتسالميةب املعنيةواملؤتسسات املحلية والدولية 

 

 :الخريجيوفيما يلي بيان باملؤهالت العلمية والخبرة املهنية لألتستاذ 

 

 املؤهالت العلمية 

 العام املؤهل املجال الجامعة

 م1561 درجة البكالوريوس اإلدارة والقتصاد األمريكية، بولية مينيسوتا، الوليات املتحدة كلية ماكالسرر

 

  مناصب أخرى وعضويات حالية

 املسمى الوظيفي االسم نوع الكيان القانوني القطاع

 مجلس األمناء عضو  هيئة املحاتسبة واملراجعة للمؤتسسات املالية اإلتسالمية منظمة غير ربحية اإلتسالميةاملالية 

 إدارةعضو مجلس  املجلس العام للبنوك واملؤتسسات املالية اإلتسالمية منظمة دولية اإلتسالميةاملالية 

 إدارةعضو مجلس  السوق املالية اإلتسالمية الدولية مؤتسسة غير ربحية اإلتسالميةاملالية 

 إدارةعضو مجلس  شركة تسدكو املالية شركة مساهمة مغلقة تسثممارال 

 

 الخبر  املهنية 

 في مجال البنوك حيث  22من  تمتد على مدار أكثر الخريجي خبرة مهنية  األتستاذيمتلك 
ً
املهنية بالبنك األهلي التجاري منذ عام  بدأ مسيرتهعاما

 نائبين ثم عُ للمنطقة الغربية ثم املنطقة الشرقية  إقليميم عمل كمدير 1554م كمتدرب وتدرج في السلم الوظيفي، وفي عام 1561
ً
 إدارةرئيس ل ا

 للمصرفية اإلتسالمية لألفراد األتستاذم أصبح 7114وفي عام  املصرفية اإلتسالمية في البنك.
ً
وتساهم خالل مسيرته املهنية في تحقيق ، الخريجي رئيسا

في العمل املصرفي اإلتسالمي من خالل مساهمته في تطوير األنظمة واملنتجات التي تساعدت على نمو املصرفية اإلتسالمية  اإلنجازاتالعديد من 

التأكد من التطبيق الشرعي الصحيح لفتاوى الهيئة وفي للمصرفية اإلتسالمية في البنك األهلي التجاري،  التدريجي في التحول  تساهم وكذلك

 ريجي في هذا املنصب حتى تاريخ توليه منصبه الحالي.الخ األتستاذوظل  ،الشرعية

 

 ةئيس املجموعة املصرفية للشركات - خالد بن مالك آل غالب الشريف

 منصب رئيس املجموعة املصرفية للشركات لدى البنك األهلي التجاري منذ عام  األتستاذيشغل 
ً
م، وعلى صعيد لجان اإلدارة 7111آل غالب حاليا

 ئتمانلجنة ال و  ولجنة األصول والخصوم، ولجنة مخاطر العمليات، ،آل غالب عضوية كل من لجنة اإلدارة العليا األتستاذالتنفيذية بالبنك يشغل 

 .ومعالجة الديون 

 

 :وفيما يلي بيان باملؤهالت العلمية والخبرة املهنية لألتستاذ آل غالب

 املؤهالت العلمية 

 العام املؤهل املجال الجامعة

 1569 درجة املاجستير إدارة أعمال كلية نوتردام، الوليات املتحدة األمريكية
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 العام املؤهل املجال الجامعة

 1564 درجة البكالوريوس أعمال إدارة كلية نوتردام، الوليات املتحدة األمريكية

 

  مناصب أخرى وعضويات حالية

 املسمى الوظيفي االسم نوع الكيان القانوني القطاع

 عضو اللجنة التأتسيسية  شركة رؤى املدينة حكومي التطوير العمراني

 عضو مجلس نظارة وقف العين العزيزية، وقف امللك عبدالعزيز وقف  حكومي 

 عضو مجلس أمناء  مؤتسسة إبراهيم العنقري الخيرية  جمعية خيرية  الخدمات املجتمعية

 

 الخبر  املهنية 

 في مجال البنوك، حيث بدأ حياته املهنية بإدارة  27من  تمتد على مدار أكثر آل غالب خبرة مهنية  األتستاذيمتلك 
ً
والشؤون الدولية  تسثممار ال عاما

 1569في بنك الرياض عام 
ً
 إقليميا

ً
م، وتدرج في املناصب حتى أصبح نائب الرئيس التنفيذي 1559للبنك في املنطقة الغربية في عام  م، ثم مديرا

   ،م7111م. وفي عام 1556عام  لبنك الرياض في
منصب رئيس ثم ري في منصب رئيس شبكة الفروع آل غالب بالبنك األهلي التجا األتستاذ نُعي 

بالبنك حيث ظل به حتى تاريخ توليه  لألفرادآل غالب منصب رئيس املجموعة املصرفية  تاذاألتسشغل  م7112وفي عام إدارة املصرفية الخاصة. 

 .منصبه الحالي

 

 ةئيس مجموعة مصرفية األفرااد -حامد بن محمد حامد فايز

م، وعلى صعيد لجان اإلدارة التنفيذية 7112فايز منصب رئيس مجموعة مصرفية األفراد لدى البنك األهلي التجاري منذ عام  األتستاذيشغل 

ومعالجة  ئتمانلجنة ال و  ولجنة األصول والخصوم، ولجنة مخاطر العمليات، ،لجنة اإلدارة العلياكٍل من فايز عضوية  األتستاذبالبنك يشغل 

 :ان باملؤهالت العلمية والخبرة املهنية لألتستاذ فايزالديون وفيما يلي بي

 

 املؤهالت العلمية 

 العام املؤهل املجال الجامعة

 م7111  بكالوريوس العلوم االقتصاد/ علوم الرياضيات  ،الوليات املتحدة األمريكية.جامعة جونز هوبكنز 

 

  مناصب أخرى وعضويات حالية

 املسمى الوظيفي االسم نوع الكيان القانوني القطاع

 إدارةعضو مجلس  املالية األهليشركة  شركة مساهمة مغلقة األتسواق املالية

 إدارةعضو مجلس  صندوق التنمية العقاري  منظمة حكومية حكومي

 إدارةعضو مجلس  نادي الصقور السعودي منظمة حكومية حكومي

ات تسثممار ال 

 املتعددة
 إدارةعضو مجلس  إنماء الرؤية شركة شركة ذات مسؤولية محدودة

 

 الخبر  املهنية 

 في مجال البنوك حيث  16من  تمتد على مدار أكثر فايز خبرة مهنية  األتستاذيمتلك 
ً
املهنية في مؤتسسات محلية ودولية رائدة من  بدأ مسيرتهعاما

حيث شغل منصب مدير إدارة  ،جولدمان تساكسفايز بشركة  األتستاذالتحق  ،م7112بينها مؤتسستي ميريل لينش وكريدي تسويس، وفي عام 

م التحق 7115وفي عام ، تم تعيينه في منصب الرئيس التنفيذي بجولدمان تساكس العربية السعودية ،م7116وفي عام  .الثروات للسوق السعودي
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 م7112تقرير مجلس اإلدارة لعام  44   البنك األهلي التجاري 

 
 
 

فايز بالبنك األهلي التجاري في عام  األتستاذفايز بشركة األهلي املالية في منصب العضو املنتدب ورئيس إدارة األصول، وبعد ذلك التحق  األتستاذ

 حتى تاريخ توليه منصبه الحالي. م حيث شغل منصب رئيس إدارة املصرفية الخاصة بالبنك7117

 

 ةئيس مجموعة املواةاد البشرية –بليهيد بن ناصر البليهيد 

 منصب رئيس مجموعة املوارد البشرية األتستاذيشغل 
ً
م، وعلى صعيد لجان اإلدارة 7112 منذ عاملي التجاري لدى البنك األه البليهيد حاليا

 :وفيما يلي بيان باملؤهالت العلمية والخبرة املهنية لألتستاذ البليهيد، البليهيد عضوية لجنة اإلدارة العليا األتستاذالتنفيذية بالبنك يشغل 

 

 املؤهالت العلمية 

 العام املؤهل املجال الجامعة

 م1562 درجة البكالوريوس أعمال إدارة املتحدة األمريكيةالوليات ، جامعة هريثيج

 

  مناصب أخرى وعضويات حالية

 املسمى الوظيفي االسم نوع الكيان القانوني القطاع

 إدارةرئيس مجلس  األهلي للتكافل شركة مساهمة عامة  التأمين 

 إدارةعضو مجلس  شركة باكو ذ.م.م ذات مسؤولية محدودة ذات أغراض خاصة

 

 في مجال اإلدارة، وإدارة املوارد البشرية وإدارة التحول والتغيير، شارك خاللها  24يمتلك األتستاذ البليهيد خبرة مهنية تمتد على مدار أكثر من 
ً
عاما

بسويسرا  DAIد ، وفي جامعة هارفارد وجامعة شيكاغو بالوليات املتحدة األمريكية ومعهCBRIفي دورات في اإلدارة املتقدمة في أكاديمية بنك 

 1562والعديد من الدورات األخرى. بدأ األتستاذ البليهيد مسيرته املهنية في عام 
ً
م لدى مركز املعلومات الوطني ثم تدرج في العمل حتى أصبح مديرا

م انتقل للعمل في مسثشفى امللك فيصل التخصص ي حيث تولى العديد من املناصب كان آخرها مساعد 1569وفي عام  في املركز. للشؤون اإلدارية

م انتقل األتستاذ البليهيد 1552الرئيس التنفيذي للشؤون اإلدارية ومدير إدارة التوظيف وعضو املجلس التسثشاري اإلداري )األعلى(. وفي عام 

م للعمل لدى املجموعة السعودية لألبحاث 7119ني )تساب( في منصب مدير عام املوارد البشرية، وانتقل في عام للعمل بالبنك السعودي البريطا

م أتسس األتستاذ البليهيد مؤتسسة اإلجادة لالتسثشارات 7112والثسويق حيث شغل منصب مدير املوارد البشرية والتطوير التنظيمي، وفي عام 

 لها حت
ً
 منتدبا

ً
م التحق األتستاذ البليهيد بالبنك األهلي التجاري حيث شغل منصب 7112م، وفي يونيو من العام 7112ى العام اإلدارية وُعين عضوا

 رئيس مجموعة املوارد البشرية.

 

 ةئيس املجموعة املالية  –ملى بنت أحمد غزاوي 

 منصب رئيس املجموعة املالية )واملسؤول املالي األول( لدى ال ةاألتستاذتشغل 
ً
م، وعلى صعيد 7112 منذ عامبنك األهلي التجاري غزاوي حاليا

ولجنة  ،ولجنة املشرريات ،ولجنة األصول والخصوم ،لجنة اإلدارة العليا كٍل من ة غزاوي عضويةاألتستاذلجان اإلدارة التنفيذية بالبنك تشغل 

 .ومعالجة الديون  ئتمانال 

 

 :غزاوي  وفيما يلي بيان باملؤهالت العلمية والخبرة املهنية لألتستاذة

 

 املؤهالت العلمية 

 العام املؤهل املجال الجامعة

 م1559 البكالوريوس املحاتسبة لبنان، الجامعة اللبنانية األميركية

 م7111 عضو املحاتسبة العامة ولية كولورادو –الوليات املتحدة األمريكية ، هيئة املحاتسبين القانونيين

 



 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 م7112تقرير مجلس اإلدارة لعام  49   البنك األهلي التجاري 

 
 
 

  مناصب أخرى وعضويات حالية

 املسمى الوظيفي االسم الكيان القانونينوع  القطاع

 رئيس لجنة املراجعة األهلي كابيتال شركة مساهمة مغلقة الخدمات املالية

 

 الخبرات املهنية 

 في مجال املالية واملحاتسبة والبنوك حيث بدأت مسيرتها املهنية لدى مكتب  71من  تمتد على مدار أكثر خبرة مهنية بة غزاوي األتستاذ تتمتع
ً
عاما

ة غزاوي بجامعة عفت حيث شغلت منصب مراجع داخلي ومدرس األتستاذالتحقت  ،م7111كمراجع حسابات خارجي، وفي عام  توش آندديلويت 

 يضطلع 7112اري في عام ة غزاوي بالبنك األهلي التجاألتستاذاملحاتسبة، وبعد ذلك التحقت 
ً
 ماليا

ً
م، حيث شغلت منصب محلل مالي أول ثم مراقبا

ة لمى غزاوي في األتستاذتم تعيين  ،م7111بمسؤولية الشؤون املالية العامة وإعداد امليزانيات وإعداد التقارير ومراقبة إدارة الخزينة. وفي ديسمبر 

 نصبها الحالي.منصب كبير املحاتسبين لدى البنك. حتى تاريخ توليها م

 

 ةئيس مجموعة املخاطر -املرشد  نايف بن صفوق البشير

 منصب رئيس مجموعة املخاطر لدى البنك األهلي التجاري  األتستاذيشغل 
ً
م، وعلى صعيد لجان اإلدارة التنفيذية 7119 منذ عاماملرشد حاليا

 ئتمانلجنة ال و  ،ولجنة األصول والخصوم ،كما يشغل عضوية كل من لجنة اإلدارة العليا ،املرشد لجنة مخاطر العمليات األتستاذبالبنك يررأس 

 :ومعالجة الديون، ولجنة أمن املعلومات وفيما يلي بيان باملؤهالت العلمية والخبرة املهنية لألتستاذ املرشد

 

 املؤهالت العلمية 

 العام املؤهل املجال الجامعة

 1566 بكالوريوس إدارة األعمال ولية كاليفورنيا، الوليات املتحدة األمريكية جامعة

 

  مناصب أخرى وعضويات حالية

 املسمى الوظيفي االسم نوع الكيان القانوني القطاع

 عضو مجلس إدارة الجمعية الخيرية لعالج املرض ى  جمعية خيرية الخدمات املجتمعية

 عضو مجلس إدارة املتقدمة اإللكررونياتشركة  محدودةيه مسؤولذات  صناعي/صيانه وتشغيل/مقاولت

 عضو مجلس إدارة الشركة العقارية السعودية شركه مساهمه عامه العقاري  تسثممار ال 

 

 الخبر  املهنية 

 في مجال البنوك 76من  تمتد على مدار أكثر املرشد خبرة مهنية  األتستاذيمتلك 
ً
ي التجاري بعد املهنية لدى البنك األهل بدأ مسيرتهحيث  عاما

في عام و ،املرشد منصب مدير إقليمي للمنطقة الوتسطي األتستاذشغل  ،م1559وفي عام  .تدرج به في عدة مناصبو  ،م1566تخرجه في عام 

شغل منصب مدير املجموعة املصرفية  ،م7119وفي عام ، باململكةمنصب مدير إدارة مجموعة األعمال التجارية إلى  املرشد األتستاذانتقل م 7112

املرشد بهذا املنصب حتى  األتستاذحيث ظل  ،باململكةم تم تعيينه في منصب رئيس املصرفية الشاملة 7112وبعد ذلك وفي عام  .باململكةللشركات 

 تاريخ توليه منصبه الحالي.

 

 ةئيس مجموعة الخزينة  –طالل بن أحمد الخريجي 

 منصب رئيس مجموعة الخزينة لدى البنك األهلي التجاري  األتستاذيشغل 
ً
م، وعلى صعيد لجان اإلدارة التنفيذية 7115 منذ عامالخريجي حاليا

 .ومعالجة الديون  ئتمانالخريجي عضوية لجنة اإلدارة العليا ولجنة األصول والخصوم، ولجنة مخاطر العمليات، ولجنة ال  األتستاذبالبنك يشغل 

 باملؤهالت العلمية والخبرة املهنية لألتستاذ الخريجي. فيما يلي بيان
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 م7112تقرير مجلس اإلدارة لعام  49   البنك األهلي التجاري 

 
 
 

 املؤهالت العلمية 

 العام املؤهل املجال الجامعة

 م1559 درجة املاجستير األعمال الدولية كلية إدموند والش للخدمة الخارجية، جامعة جورج تاون، الوليات املتحدة األمريكية

 م1552 درجة البكالوريوس الدولي القتصاد األمريكيةجامعة جورج تاون، الوليات املتحدة 

 

  مناصب أخرى وعضويات حالية

 املسمى الوظيفي االسم نوع الكيان القانوني القطاع

 عضو مجلس إدارة املالية شركة األهلي شركة مساهمة مغلقة األتسواق املالية
 

 الخبر  املهنية 

 في مجال البنوك، حيث  77من  مدار أكثر تمتد على الخريجي خبرة مهنية  األتستاذيمتلك 
ً
م لدى مؤتسسة 1559املهنية في عام  بدأ مسيرتهعاما

 في "املجموعة ال و  ،تسثممارإدارة ال  النقد العربي السعودي في
ً
ت تنفيذ تسياتسة ال تسثشاريعضوا

 
في إدارة  املؤتسسةالخاصة ب تسثممار ة" التي تول

 في مجال تخصيص األصول التكتيكية وبحوث ال ا
ً
بمختلف أنواعها.  تسثممار ، وإدارة صناديق ال تسثممارحتياطيات النقد للمملكة. كما عمل أيضا

ها رئاتسة دائرة األصول والخصوم بمجموعة الخزي7112الخريجي بالبنك األهلي التجاري في عام  األتستاذوبعد ذلك التحق 
 

نة. م ومن املهام التي تول

الخريجي بهذا املنصب حتى تاريخ توليه منصبه الحالي. كما ترأس لجنة  األتستاذاتستمر و  ،كما شغل منصب أمين تسر  لجنة األصول والخصوم بالبنك

 منذ توليه منصبه الحالي ملدة عامين متتاليين. للبنوك السعوديةالخزينة 

 

 ةئيس مجموعة الخدمات املشرركة –فراس بن هاني الرركي

 منصب رئيس مجموعة الخدمات املشرركة لدى البنك األهلي التجاري  األتستاذيشغل 
ً
م، وعلى صعيد لجان اإلدارة 7119 منذ عامالرركي حاليا

 العمل، كما يشغل عضوية كل من اللجنة اإلدارية اتستمراريةالرركي لجنة املشرريات، ولجنة تسيير برنامج إدارة  األتستاذالتنفيذية بالبنك يررأس 

 .لجنة مخاطر العمليات، وكذلك لجنة مخاطر أمن املعلوماتو العليا، 

 

 :وفيما يلي بيان باملؤهالت العلمية والخبرة املهنية لألتستاذ الرركي

 املؤهالت العلمية 

 العام املؤهل املجال الجامعة

 (UF)  م7117 املاجستيردرجة  الهندتسة الصناعية الولية املتحدة األمريكية، جينسفيل –جامعة فلوريدا 

 م1555 درجة البكالوريوس الهندتسة الصناعية جامعة امللك عبد العزيز، اململكة العربية السعودية

 

  مناصب أخرى وعضويات حالية

 .ل يوجد

 

 الخبر  العملية

 في املجال املصرفي حيث  19من  تمتد على مدار أكثر الرركي خبرة مهنية  األتستاذيمتلك 
ً
املهنية في برنامج "املنسوب التنفيذي"  بدأ مسيرتهعاما

مكتب املسؤول املالي األول، ومراكز خدمة بوتدرج في مختلف الوظائف بكل من الشؤون املالية واملحاتسبية  لحديثي التخرج بالبنك األهلي التجاري،

 حالي كرئيس ملجموعة الخدمات.عمليات الشركات، وإدارة املشاريع، ثم إدارة العمليات حتى تاريخ توليه منصبه الو الشركات، 
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 م7112تقرير مجلس اإلدارة لعام  42   البنك األهلي التجاري 

 
 
 

 ةئيس الاداة  القانونية –وليد بن حسن عبد الشكوة 

 منصب رئيس اإلدارة القانونية األتستاذيشغل 
ً
م، وعلى صعيد لجان اإلدارة التنفيذية 7115 منذ عاملدى البنك األهلي التجاري  عبدالشكور حاليا

 :وفيما يلي بيان باملؤهالت العلمية والخبرة املهنية لألتستاذ عبدالشكور ، اللرزامعبدالشكور عضوية لجنة  األتستاذبالبنك يشغل 

 

 املؤهالت العلمية 

 العام املؤهل املجال الجامعة

جامعة امللك عبدالعزيز، مدينة جدة، اململكة العربية 

 السعودية

 م1565 درجة البكالوريوس قانون 

 م7119 ترخيص محاماة محاماة وزارة العدل، اململكة العربية السعودية

 م7112 عضو اتحاد املحامين العرب محاماة اتحاد املحامين العرب

 م7112 محكم معتمد لدول مجلس التعاون الخليجي محاماة / تحكيم مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي

 

  مناصب أخرى وعضويات حالية

 املسمى الوظيفي االسم نوع الكيان القانوني القطاع

 عضو مجلس إدارة شركة األتسواق العقارية التجارية املحدودة شركة ذات مسؤولية محدودة العقار

 مدير عام الشركة العقارية املطورة للتمليك واإلدارة املحدودة شركة ذات مسؤولية محدودة العقار

 عضو مجلس إدارة املالية العربيةشركة الخدمات  شركة مساهمة مغلقة بمملكة البحرين خدمات مالية 

 

 الخبر  املهنية 

 في مجال املحاماة  72من  تمتد على مدار أكثر عبدالشكور خبرة مهنية  األتستاذيمتلك 
ً
املهنية لدى  بدأ مسيرتهحيث  ،ات القانونيةتسثشار وال عاما

 األتستاذين يتم تع ،م7115وفي عام  .كباحث قانوني وتقلد مختلف املناصب الهامة في اإلدارة القانونية 1551البنك األهلي التجاري في عام 

منها على و  قانون،ومن خالل عمله باإلدارة القانونية تراكمت لديه خبرة كبيرة في مختلف مجالت ال، عبدالشكور في منصب رئيس اإلدارة القانونية

 ات القانونية العامة. تسثشار تسبيل املمال ل الحصر التقاض ي، والعقود وال 

 

 ةئيس إاداة  االلرزام -فؤااد بن عبدهللا الحربي 

 منصب رئيس إدارة  األتستاذيشغل 
ً
م، وعلى صعيد لجان 7112 منذ عاماألول ( لدى البنك األهلي التجاري  اللرزام مسؤول) اللرزامالحربي حاليا

ي اللرزام للبنوك العاملة في اململكة لدى مؤتسسة النقد مسؤولكبار  كما يررأس لجنة، اللرزامالحربي لجنة  األتستاذاإلدارة التنفيذية بالبنك يررأس 

 ت العلمية والخبرة املهنية لألتستاذ الحربي.وفيما يلي بيان باملؤهال ، العربي السعودي، وهو زميل باألكاديمية العربية للعلوم املالية واملصرفية

 

 املؤهالت العلمية 

 العام املؤهل املجال الجامعة

مدينة الرياض، اململكة ، جامعة امللك تسعود

 العربية السعودية

 م1552 درجة البكالوريوس املحاتسبة

األكاديمية األمريكية لإلدارة املالية، الوليات املتحدة 

 األمريكية

 م7112 شهادة مسؤول الرزام معتمد  اللرزام

 م7117 شهادة اللرزام ومكافحة غسل األموال ومكافحة غسل األموال اللرزام كلية هنلي إلدارة األعمال، اململكة املتحدة

، املعهد املصرفي مؤتسسة النقد العربي السعودي

 مدينة الرياض، اململكة العربية السعودية

 م7117 الرزام معتمد مسؤولشهادة   اللرزام
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  مناصب أخرى وعضويات حالية

 املسمى الوظيفي االسم نوع الكيان القانوني القطاع

 عضو لجنة املراجعة شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني شركة مساهمة مغلقة التطوير العمراني

 املحدودةشركة األهلي لثسويق خدمات التأمين  ية محدودةمسؤولشركة ذات  التأمين
عضو مجلس 

 املديرين

 

 الخبر  املهنية 

 في مجال املحاتسبة 79من  تمتد على مدار أكثر الحربي خبرة مهنية  األتستاذيمتلك 
ً
بدأ وقد  ،ومكافحة غسل األموال اللرزامالرقابة وإدارة و ، عاما

 إلدارة املحاتسبة ،والتنمية العقارية لفررة تزيد عن أربع تسنوات تسثممار املهنية في شركة طيبة لال  مسيرته
ً
وبعد ذلك ، في الشركة كان آخرها رئيسا

وشارك في تأتسيس إدارة اللرزام والعمل ، م، حيث شغل مناصب مختلفة داخل البنك1552الحربي بالبنك األهلي التجاري في عام  األتستاذالتحق 

 إلدارة اللرزام.بها حيث تقلد العديد من املناصب 
ً
 باإلدارة حتى تاريخ توليه منصبه الحالي رئيسا

 

 ةئيس املراجعة الداخلية -جاسر بن عبدالكريم الجاسر

م، وعلى صعيد لجان اإلدارة التنفيذية بالبنك 7119 منذ عاممنصب رئيس املراجعة الداخلية لدى البنك األهلي التجاري  الجاتسر األتستاذيشغل 

 :الجاتسر عضوية لجنة مخاطر العمليات. وفيما يلي بيان باملؤهالت العلمية والخبرة املهنية لألتستاذ الجاتسر األتستاذيشغل 

 

 املؤهالت العلمية 

 العام املؤهل املجال الجامعة

 7111 درجة املاجستير إدارة األعمال  جامعة كولورادو للتكنولوجيا، الوليات املتحدة األمريكية.

 1555 درجة البكالوريوس إدارة األعمال مدينة الرياض، اململكة العربية السعودية، جامعة امللك تسعود

 

  مناصب أخرى وعضويات حالية

 املسمى الوظيفي االسم نوع الكيان القانوني القطاع

 عضو مستقل بلجنة املخاطر  شركة السوق املالية السعودية )تداول(  مقفلةشركة مساهمة  األتسواق املالية

 عضو مستقل بلجنة املراجعة شركة مركز إيداع األوراق املالية   مقفلةشركة مساهمة  األتسواق املالية

 عضو مستقل بلجنة املراجعة شركة تكامل القابضة  مقفلةشركة مساهمة  تطوير تسوق العمل

 

 الخبر  املهنية 

 تقلد خاللها  19الجاتسر خبرة عملية ألكثر من  األتستاذيمتلك 
ً
 إلدارة املراجعة و  املسؤولياتو  العديد من املهامعاما

ً
 عاما

ً
املناصب كان آخرها مديرا

تقديم خدمات و  الداخلية في شركة السوق املالية السعودية )تداول(،حيث قام ومن خالل مسيرته العملية بثنفيذ العديد من املراجعات

واألفراد، وأتسواق املال، وإدارة املخاطر،  ،الخدمات املصرفية للشركات األعمال بما في ذلكو  ات في مختلف القطاعاتتسثشار التأكيدات وال 

الجاتسر عدة مبادرات ومشاريع من أجل رفع مستوى وظيفة املراجعة الداخلية وتعزيز قيمة  األتستاذووظائف الرقابة واملساندة األخرى، كما قاد 

دعم اإلدارة التنفيذية لتحقيق و  عة للوفاء بمسؤولياتهم املتعلقة بالحوكمةخدماتها داخل املنشأة من أجل مساندة مجلس اإلدارة ولجنة املراج

، في فرنسا ( إلدارة األعمالINSEADالثشغيلية. كما حصل على برنامجي تخصص في اإلدارة والقيادة من كلية إنسياد )و  تسرراتيجيةهداف اإل األ 

(، وهو عضو في معهد املراجعين CRA(، وشهادة محلل مخاطر معتمد )CIAاألمريكية )باإلضافة إلى حصوله على شهادة املراجع الداخلي املعتمد 

 الداخليين، وعضو في معهد املحاتسبين اإلداريين.
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 :اداة املهام واملسؤوليات الرئيسية ملجلس ال 

  عن وضع اإل  دارةيكون مجلس اإل 
ً
 عن  دارةالكاملة للبنك وتوجيه إتسرراتيجيته وأهدافه. ولذلك فإن مجلس اإل  تسرراتيجيةمسؤول

ً
يكون مسؤول

على وضع أهداف األداء واتخاذ القرارات التي تؤثر في النفقات الرأتسمالية الكبيرة، وعمليات التستحواذ والشراء والبيع والتصفية واإلشراف 

 تنفيذ القرارات 

  دارةكما يكون مجلس اإل  
ً
والثشغيلية  تسرراتيجيةعن مراقبة األهداف املالية للبنك والتحقق من أن األداء يسير وفق الخطط اإل  مسؤول

 
ً
 والتجارية املتفق عليها مسبقا

  دارةتشمل مهام مجلس اإل  
ً
املواءمة واإلشراف على الهيكل التنظيمي لوحدات العمل املختلفة والدرجات الوظيفية ونظام األجور للبنك أيضا

 اف على خطط اإلحالل.واإلشر 

 

 م:7102في عام  اداة ات مجلس ال اجتماع
معدل  يناير 79 مايو 12 يونيو 14 تسبتمبر 72 نوفمبر 72 برمديس 72 برمديس 74

 %الحضور 

 عدد الحضور  عتذارال 

 اتجتماعال 

 التسم

 منصور صالح امليمان 2 2 1 111 نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم

 (دارةرئيس مجلس اإل )

 مطلق عبدهللا املطلق 2 4 2 92 نعم ل نعم نعم نعم ل ل

عبدالرحمن محمد  2 9 1 69 نعم نعم نعم نعم نعم ل نعم

 املفض ي

عبدالعزيز عبدهللا . م 2 9 1 69 نعم نعم ل نعم نعم نعم نعم

 الزيد

 تسعد صالح الرويتع. د 2 9 1 69 نعم ل نعم نعم نعم نعم نعم

 إبراهيم محمد الرميح 2 9 1 69 نعم ل نعم نعم نعم نعم نعم

 أنيس أحمد مؤمنه 2 2 1 111 نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم

 تسعود تسليمان الجنهي  2 2 1 111 نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم

 تسعيد محمد الغامدي 2 2 1 111 نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم

 (الرئيس التنفيذي)

 

 اداة اللجان التابعة ملجلس ال 

 لجنة املراجعة

نهم الجمعية العامة كل ثالث تسنوات، وتجتمع مرة واحدة على األقل كل ثالثة أشهر أي أربع مر  عي 
ُ
ات في تثشكل لجنة املراجعة من خمسة أعضاء ت

إذا  دارةاللجنة اإل  اجتماعذلك بدعوة من رئيس اللجنة أو بطلب اثنين من األعضاء، ويكتمل نصاب إلى  العام على األقل أو كلما دعت الحاجة

 حضره ثالثة أعضاء بأنفسهم بما فيهم الرئيس.

 

لجنة املراجعة على أمين  اجتماعوتمبت قرارات لجنة املراجعة ومداولتها في محاضر يوقعها رئيس وأعضاء اللجنة، وتقع مسؤولية تدوين محاضر 

 .دارةعام مجلس اإل 

 

 املهام واملسؤوليات الرئيسية:

 :وتساعده على القيام بمسؤولياته كما يلي دارةمسؤولة أمام مجلس اإل تكون اللجنة 

 لرزامضمان وضع نظام فعال للرقابة الداخلية وال  

 واجبة التطبيقواللوائح  األنظمةات املنصوص عليها في لرزامفيما يتعلق بتقديم التقارير املالية الخارجية، بما في ذلك ال لرزامتحقيق ال. 

  :وتشمل األهداف الرئيسية للجنة املراجعة القيام بمسؤوليات اإلشراف واملراقبة للمهام التالية 
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  صحة التقارير املالية 

  التأكد من تمتع املراجعين الداخليين والخارجيين باملؤهالت املطلوبة والتستقاللية واإلشراف على أدائهم 

 يمية واملعايير األخالقية البنك بجميع املتطلبات القانونية والتنظ الرزام 

 القواعد والتعليمات ومكافحة غسل األموال ومكافحة الجرائم املالية بما يتوافق مع املعايير التي تنص عليها  لرزامأداء املراجعة الداخلية وال

 مؤتسسة النقد العربي السعودي )تساما(. الصادرة عن

  دارةمجلس اإل إلى  وتقديم مرئياتها حيال ذلك ،مع األطراف ذوي العالقة يجريها البنكمراجعة العقود والتعامالت املقررح أن. 

 

 م7102ات لجنة املراجعة في عام اجتماع

 

 اللجنة التنفيذية

والرئيس التنفيذي، ويرأتسها رئيس مجلس  دارةوثالثة من أعضاء مجلس اإل  دارةرئيس مجلس اإل هم تثشكل اللجنة التنفيذية من خمسة أعضاء 

 تستة  ويجوز ، دارةاإل 
ً
ها في اجتماعذلك كما يمكن إلغاء إلى  ات في السنة أو كلما دعت الحاجةاجتماعأن يرأتسها الرئيس التنفيذي، وتجتمع دوريا

اللجنة إذا حضره ثالثة أعضاء على األقل باألصالة  اجتماعحالة عدم وجود قرارات عاجلة يتطلب اتخاذها من اللجنة التنفيذية، ويكتمل نصاب 

اللجنة غير الحاضرين التوكيل للتصويت على قرارات اللجنة. وتمبت قرارات  لألعضاءأو بطريق الوكالة على أن يكون أحدهم رئيس اللجنة ويمكن 

 ذات اللجنة على أمين تسر اللجنة.اجتماعومداولتها في محاضر يوقعها رئيس وأعضاء اللجنة، وتقع مسؤولية تدوين ومتابعة مجريات 

 

 املهام واملسؤوليات الرئيسية:

لفورية بشأن القضايا امللحة التي إن الغرض الرئيس ي للجنة التنفيذية هو ممارتسة الرقابة واإلشراف على أعمال وعمليات البنك واتخاذ القرارات ا

تنشأ في تسياق أعمال البنك. ويجب على اللجنة التنفيذية التأكد من تمميل البنك بشكل كاف في الشركات التابعة. كما يجب على اللجنة 

، وذلك التصحيحية واإلجراءاتواملشرريات  املجتمعية،واملسؤولية  ،والثسويات ومعالجة الديون  ،ئتمانالتنفيذية اتخاذ القرارات املتعلقة بال 

 .دارةضمن حدود صالحيات اللجنة املفوضة من قبل مجلس اإل 

 

 م7102ات اللجنة التنفيذية في عام اجتماع
 معدل يناير17  أبريل 71 مايو 12 مايو 21 تسبتمبر 12 أكتوبر 75

 %الحضور 

 عدد الحضور  عتذارال 

 اتجتماعال 

 التسم

  منصور صالح امليمان 9 9 1 111 نعم نعم نعم نعم نعم نعم

 (رئيس اللجنة)

 مطلق عبدهللا املطلق 9 4 7 92 نعم نعم ل ل نعم نعم

 عبدالعزيز عبدهللا الزيد. م 9 9 1 111 نعم نعم نعم نعم نعم نعم

 إبراهيم محمد الرميح 9 9 1 62 نعم نعم ل نعم نعم نعم

 محمد الغامديتسعيد  9 9 1 111 نعم نعم نعم نعم نعم نعم

 

 

معدل  يناير 79 مارس 19 مايو 11 أغسطس 72 أكتوبر 74 ديسمبر 71

 %الحضور 

عدد  الحضور  عتذارال 

 اتجتماعال 

 التسم

 الرويتعتسعد صالح . د 9 9 1 69 نعم نعم ل نعم نعم نعم

 (رئيس اللجنة)

 صالح حمد الشنيفي . د 9 9 1 111 نعم نعم نعم نعم نعم نعم

 هاني تسليمان الشدوخي 9 9 1 69 نعم نعم نعم نعم ل نعم

 خالد محمد الصليع  9 9 1 111 نعم نعم نعم نعم نعم 

 يحيى علي الجبر  9 9 1 111 نعم نعم نعم نعم نعم نعم
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 لجنة الررشيح واملكافآت والحوكمة

م تعديل لئحة عمل لجنة الررشيح واملكافآت 7112 ديسمبر 21ها الذي عقد في اجتماعأقرت الجمعية العامة العادية ملساهمي البنك في 

هيئة السوق املالية، وتثشكل لجنة الررشيح واملكافآت والحوكمة من  إدارةالشركات الصادرة عن مجلس  حوكمةوالحوكمة بما يتوافق مع لئحة 

، ول دارةغير التنفيذيين، على أن يكون اثنان منهم أعضاًء مستقلين غير تنفيذيين في مجلس اإل  دارةثالثة أعضاء على األقل من أعضاء مجلس اإل 

 للجنة دارةيحق لرئيس مجلس اإل 
ً
ات بدون أن جتماعلحضور ال  س التنفيذي ورئيس مجموعة املوارد البشريةويمكن دعوة الرئي. أن يكون رئيسا

 بما ل يقل عن  يكون لهما حق التصويت، وتجتمع
ً
للجنة حضور أغلبية  اجتماعين في السنة، ويلزم لكتمال النصاب ألي اجتماعاللجنة دوريا

ن وفي حالة تساوي األصوات يرجح الجانب الذي معه الرئيس، ول األعضاء، تصدر قرارات وتوصيات اللجنة بأغلبية أصوات أعضائها الحاضري

وتمبت قرارات اللجنة ومداولتها في محاضر يوقعها رئيس وأعضاء اللجنة، وتقع مسؤولية تدوين . يجوز المتناع عن التصويت أو اإلنابة فيه

 .ات اللجنة على أمين تسر اللجنةاجتماع محاضر

 

 ملهام واملسؤوليات الرئيسية:ا

 التنفيذية دارةواإل  دارةاإل  مجلس في للعضوية واضحة ومعايير تسياتسات اقرراح  

 ترشيحهم وإعادة أعضائه بررشيح دارةاإل  ملجلس التوصية  
ً
  املعتمدة واملعايير للسياتسات وفقا

 السعودي العربي النقد مؤتسسة تقرره وما وأحكام، شروط من التنظيمية الجهات من الصادرة واللوائح األنظمة في ورد بما لرزامال مراعاة 

 العامة الجمعية من املعتمدة دارةاإل  مجلس لعضوية الررشيح تسياتسة وكذلك ،من متطلبات وزارة التجارة والتسثممار و  املالية السوق  وهيئة

  البنك ملساهمي

  طرح الذين دارةاإل  ملجلس املرشحين عدد يفوق  أنضمان
ُ
 الجمعية لدى يكون  بحيث املتوافرة املقاعد عدد العامة الجمعية أمام أتسماؤهم ت

  املرشحين بين من الختيار فرصة العامة

 التنفيذية دارةاإل  وظائف وشغل دارةاإل  مجلس لعضوية املطلوبة واملؤهالت للقدرات وصف إعداد  

 لعضوية املطلوبة واملؤهالت للقدرات وصف وإعداد دارةاإل  مجلس لعضوية املناتسبة املهارات من املطلوبة لالحتياجات السنوية املراجعة 

 .دارةاإل  مجلس ألعمال العضو يخصصه أن يلزم الذي الوقت تحديد ذلك في بما ،دارةاإل  مجلس

 على  املجلس موافقة بعد للعضوية املرشحين األشخاص على السعودي العربي النقد مؤتسسة ممانعة عدم على الحصول  من التأكد

 .ترشيحهم

 به إجراؤها يمكن التي التغييرات بشأن التوصيات ورفع دارةاإل  مجلس هيكل مراجعة  

 وقيامه املجلس دور  لتفعيل املطلوبة اإلضافية املهارات على التعرف بهدف دارةاإل  مجلس أعضاء ومهارات مؤهالت على يحتوي  سجل وضع 

   ومسؤولياته بمهامه

 البنك مصلحة مع يتفق بما معالجتها اقرراحو  دارةاإل  مجلس في والقوة الضعف جوانب تحديد  

 التأكد  
ً
  آخر إدارة مجلس عضوية يتولى العضو كان إذا مصالح تعارض أي وجود وعدم املستقلين، األعضاء اتستقاللية اتستمرار من تسنويا

 التنفيذيين وكبار املستقلين واألعضاء التنفيذيين غير واألعضاء التنفيذيين لألعضاء وظيفي وصف وضع  

 التنفيذيين كبار أو دارةاإل  مجلس أعضاء أحد مركز شغور  حال في الخاصة اإلجراءات وضع  

 باألداء ترتبط معايير اتستخدامب التنفيذيين وكبار التابعة واللجان دارةاإل  مجلس أعضاء ومكافآت لتعويضات واضحة ومعايير تسياتسات وضع 

  دارةاإل  ملجلس ورفعها إعدادها عند الرقابية الجهات من الصادرة األحكامومراعاة  تنفيذها، من والتحقق عنها واإلفصاح
ً
 هاعتمادل  تمهيدا

  البنك ملساهمي العامة الجمعية من

 السياتسة هذه عن جوهري  انحراف أي وبيان ،واجبة التطبيق املكافآت وتسياتسة املمنوحة املكافآت بين العالقة توضيح  

 املقررة األهداف تحقيق في فعاليتها مدى وتقييم املكافآت، لسياتسة الدورية املراجعة  

 بالبنك التنفيذيين وكبار عنه املنبمقة واللجان دارةاإل  مجلس أعضاء بمكافآت دارةاإل  ملجلس التوصية  
ً
  املعتمدة للسياتسة وفقا

 واملساهمين املودعين مصالح بتحقيق ويرتبطذوي العالقة  واألنظمة السائدة املحلية األعراف مع يتفق املكافآت حجم أن من التأكد، 

  املدى طويلة تسرراتيجيةاإل  البنك أهداف وتحقيق
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 بها التنفيذية دارةاإل  الرزام من والتأكد بالبنك اإلحالل تسياتسة تطوير  

 مراجعته يتم بالبنك الحوافز نظام أن من التأكد  
ً
 ويتفق املدى قصيرة أرباح لتحقيق عالية مخاطر ذات عمليات في املشاركة يشجع ول دوريا

  بالبنك املعتمدة املخاطر تسياتسة مع

 كل لعضوية الالزمة املؤهالت العتبار في األخذ مع املجلس، عن املنبمقة املختلفة اللجان لعضوية املرشحين يخص فيما املجلسإلى  التوصية 

 .لجنة

 

 م:7102ات لجنة الررشيح واملكافآت والحوكمة في عام اجتماع
معدل  يونيو 11 تسبتمبر 71 ديسمبر 12

 %الحضور 

عدد  الحضور  عتذارال 

 اتجتماعال 

 التسم

 عبدالعزيز عبدهللا الزيد  2 2 1 111 نعم نعم نعم

 )رئيس اللجنة(

 د. تسعد صالح الرويتع  2 2 1 111 نعم نعم نعم

 تسعود تسليمان الجنهي  2 2 1 111 نعم نعم نعم

 عبدالرحمن محمد املفض ي 2 2 1 111 نعم نعم نعم

 مطلق عبدهللا املطلق 2 2 1 111 نعم نعم نعم

 

 لجنة املخاطر

الرئيس التنفيذي، ويكون أغلبية أعضائها من األعضاء غير إلى  على األقل، باإلضافة دارةلجنة املخاطر من ثالثة أعضاء من مجلس اإل تكون ت

 على األقل مرتين في العام أو كلما دعت الحاجة
ً
بحضور أغلبية  جتماعذلك، ويكتمل النصاب القانوني لعقد ال إلى  التنفيذيين، وتجتمع دوريا

حتصدر قرارات اللجنة وتوصياتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين. وفي حالة تساوي األصوات، و  األعضاء.  
رئيس  معهالجانب الذي يصوت  ُيرج 

 اللجنة. 

 

 املهام واملسؤوليات الرئيسية:

التي قد يتعرض لها البنك، ووضع  الجوهريةللمخاطر  دارةاملخاطر داخل البنك وضمان وعي وإدراك اإل  إدارةاإلشراف على بلجنة املخاطر  تختص

 ،هذه املخاطر وعملياتها للحفاظ على مستوى مقبول من املخاطر إدارةللتأكد من وجود السياتسات واإلجراءات الشاملة والقادرة على  إتسرراتيجية

. وتقوم اللجنة بمراجعة اإلجراءات التي تم اتخاذها لضمان وجود هيكل تنظيمي دارةيحددها مجلس اإل وذلك ضمن حدود الصالحيات التي 

 املخاطر. دارةمتكامل إل 

 

 م7102ات لجنة املخاطر في عام اجتماع
 التسم اتجتماععدد ال  الحضور  عتذارال  %معدل الحضور  مارس 77 مايو 11 تسبتمبر 16 نوفمبر 19

 تسليمان الجنهي تسعود  4 4 1 111 نعم نعم نعم نعم

 (رئيس اللجنة)

 مؤمنهأنيس أحمد  4 4 1 111 نعم نعم نعم نعم

 عبدالرحمن محمد املفض ي 4 7 7 91 ل ل نعم نعم

 تسعيد محمد الغامدي 4 4 1 111 نعم نعم نعم نعم

 

 :واللجان التابعة دارةتقييم فعالية أعضاء مجلس اإل 

 يلرزمفي اململكة العربية السعودية في أن ذوي العالقة والصادرة عن الجهات التنظيمية  واجبة التطبيقعليه األنظمة واللوائح  تنص  وفق ما 

فقد  ،وعلى أن يشمل ذلك اللجان التابعة ،منفردةأو بصفة مجتمعة تسواٌء وحجم مشاركتهم في أعماله  أعضائهفعالية بتقييم  دارةمجلس اإل 

 دارةعلى مستوى أعمال مجلس اإل  مراعت لجنة الررشيح واملكافآت والحوكمة عند تصميم وإعداد نماذج التقييم حجم مشاركة األعضاء وفعاليته
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كل ثالث  دارةأعضاء مجلس اإل  خارجي عند تقييم اتسثشاري بمكتب  تستعانةم، هذا وتسيتم ال 7119ولجانه التابعة، وقد بدأ بثنفيذها خالل العام 

 .تسنوات

 

 :واللجان التابعة دارةالبرامج التدريبة ألعضاء مجلس اإل 

في مختلف مجالت الصناعة املصرفية والحوكمة، فقد تم تصميم عدد  واللجان التابعة دارةرغبة من البنك في تعزيز مهارات أعضاء مجلس اإل 

وأعضاء اللجان التابعة، وتسيستمر البنك في إعداد ممل هذه البرامج  دارةاإل من البرامج التدريبة داخل وخارج اململكة شملت كافة أعضاء مجلس 

 خالل السنوات القادمة بمشيئة هللا لتصبح أكثر 
ً
 .تخصصا

 

 التغييرات في حصص امللكية الرئيسية 

البنك من تاريخ اإلدراج أي إشعارات من كبار املساهمين بخصوص تغيير نسبة ملكيتهم في أتسهم البنك وذلك بحسب ما تضمنته  يثسلملم 

 لنسبة
ً
 مفصال

ً
 متطلبات اإلفصاح املشار إليها في قواعد الثسجيل واإلدراج الصادرة من هيئة السوق املالية، ويتضمن الجدول التالي وصفا

 :ملكياتهم

 املساهماتسم 
 بداية العاماألتسهم عدد 

 م11/11/7119

 نهاية العاماألتسهم عدد 

 م21/17/7119

صافي 

 التغيير

نسبة 

 %التغيير

نسبة 

 %امللكية

 44.75 1 1 66906520222 66906520222 ات العامةتسثممار صندوق ال 

 11.11 1 1 71101110111 71101110111 يةجتماعاملؤتسسة العامة للتأمينات ال 

 11.14 1 1 71106240299 71106240299 املؤتسسة العامة للتقاعد

 

 م7112وكبار التنفيذيين وزوجاتهم وأبنائهم القصر من أتسهم البنك وتغييراتها خالل العام  دارةملكية أعضاء مجلس اإل 

 وزوجاتهم وأبناؤهم القصر اداة أعضاء مجلس ال  –أ 

 اتسم من تعود له املصلحة
 العامبداية األتسهم عدد 

 م11/11/7112

 نهاية العاماألتسهم عدد 

 م21/17/7112
 %نسبة التغيير صافي التغيير

 111 111 60111 60111 منصور صالح امليمان

 111 111 10222 10222 مطلق عبدهللا املطلق

 عبدالرحمن محمد املفض ي

 (ات العامةتسثممار مممل صندوق ال )
220797 220797 111 111 

 111 111 110151 110151 عبدهللا الزيدعبدالعزيز . م

 111 111 10111 10111 تسعد صالح الرويتع . د

 111 111 190296 190296 إبراهيم محمد الرميح

 تسعود تسليمان الجنهي 

 (مممل املؤتسسة العامة للتقاعد)
1 1 111 111 

 أنيس أحمد مؤمنه 

 (يةجتماعمممل املؤتسسة العامة للتأمينات ال )
790911 790911 111 111 

 تسعيد محمد الغامدي 

 (الرئيس التنفيذي)
50245 50245 111 111 

 

 كباة التنفيذيين وأزواجهم وزوجاتهم وأبناؤهم القصر -ب

اتسم من تعود له 

 املصلحة
 املنصب

 العام بدايةاألتسهم عدد 

 م11/11/7112

 نهاية العاماألتسهم عدد 

 م21/17/7112
 %نسبة التغيير صافي التغيير
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 111 111 111 1 رئيس املجموعة املالية  لمى أحمد غزاوي 

 111 111 111 1 دارةأمين عام مجلس اإل  إياد إبراهيم مديني

 

 حقوق املساهمين 

م ولئحة حوكمة البنك املعتمدة من مجلس 7112 مايو 2بتاريخ إن النظام األتساس ي للبنك املحدث وفق قرار الجمعية العامة غير العادية املنعقدة 

 7112نوفمبر  72بتاريخ  دارةاإل 
ً
في الحصول على أرباح وحضور الجمعيات واملناقشة والتصويت والتصرف  لحقوق املساهمينم قد تضمنت عرضا

السنوي  دارةوحساب األرباح والخسائر وتقرير مجلس اإل ما تسبق فإن املعلومات والبيانات املتعلقة بالجمعيات وامليزانيات إلى  في األتسهم، باإلضافة

يوضح عدد طلبات البنك األهلي التجاري لسجل مساهمي  بيانوفيما يلي  .توفر للمساهمين وتنشر في الصحف املحلية وعلى املوقع الرتسمي للبنك

 .م7112ديسمبر  21ها للسنة املالية املنتهية في أتسبابالبنك وتواريخ الطلبات و 

عدد 

 لطلباتا

 اطلب  أتسباب تاريخ الطلب

 إجراءات داخلية في البنك  م11/11/7112 1

 إجراءات داخلية في البنك  م16/17/7112 7

 إجراءات داخلية في البنك  م21/14/7112 2

 اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخامسة )الجتماع األول( م12/19/7112 4

نقدية على مساهمي البنك األهلي التجاري وذلك عن النصف الماني من السنة املالية املنتهية في توزيع أرباح  م12/19/7112 9

 م.21/17/7119

توزيع أرباح نقدية على مساهمي البنك األهلي التجاري وذلك عن النصف األول من السنة املالية املنتهية في  م71/19/7112 9

 م.21/17/7112

 ة العامة العادية السابعة عشر )الجتماع األول(.اجتماع الجمعي م21/17/7112 2

 إجراءات داخلية في البنك م17/11/7116 6

 

  الجمعيات العامة ملساهمي البنك األهلي التجاري 

من  عددٌ للسادة مساهمي البنك األهلي التجاري نوقش فيها جمعيتين عموميتين م 7112ديسمبر  21وقد عقد البنك خالل السنة املالية املنتهية في 

قرارات وتوصيات مساهمي البنك الصادرة عن  دارةمجلس اإل  اتستعرضكما  ،املواضيع املعلنة على موقع شركة السوق املالية السعودية )تداول(

حضور السادة و  م21/17/7112لسنة املالية املنتهية في ات الجمعية التي عقدت خالل ااجتماعبيان يوضح وفيما يلي  .ي الجمعية العامةاجتماع

  :دارةأعضاء مجلس اإل 

 

 التسم

 سجل الحضور 

 ة غير العاديةالجمعية العام اجتماع

 األول( جتماع)ال  الخامسة

12/19/7112 

الجمعية العامة العادية  اجتماع

 األول( جتماعالسابعة عشر )ال 

21/17/7112 

 حاضر حاضر منصور صالح امليمان

 معتذر معتذر مطلق عبدهللا املطلق

 عبدالرحمن محمد املفض ي 

 (ات العامةتسثممار مممل صندوق ال )

 معتذر حاضر

 حاضر حاضر عبدالعزيز عبدهللا الزيد. م

 معتذر معتذر تسعد صالح الرويتع . د

 معتذر معتذر إبراهيم محمد الرميح
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 تسعود تسليمان الجنهي

 (للتقاعدمممل املؤتسسة العامة )

 معتذر حاضر

 أنيس أحمد مؤمنه 

 (يةجتماعمممل املؤتسسة العامة للتأمينات ال )

 معتذر حاضر

 تسعيد محمد الغامدي 

 (الرئيس التنفيذي)

 حاضر حاضر

 

  حوكمة الشركات

بتطبيق األحكام الواردة في لئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق املالية، واملبادئ الرئيسية للحوكمة في  -بصفة عامة  –لرزم البنك ي

ى البنوك العاملة باململكة العربية السعودية الصادرة عن مؤتسسة النقد العربي السعودي والتعليمات التي تصدرها املؤتسسة. ويحرص البنك عل

اللرزام بجميع لوائح الحوكمة ومواكبة ما يستجد حولها، ويواصل تحديث السياتسات واإلجراءات ذات العالقة حال صدور مستجدات نظامية 

وتحديث  اتستحداثم تحديث دليل حوكمة البنك إضافة إلى 7112نوفمبر  72تتطلب ذلك. وقد اعتمد مجلس اإلدارة في اجتماعه املنعقد بتاريخ 

حسب صالحياته بما يتفق مع أحكام لئحة حوكمة الشركات  عتمادها من الجمعية العامة ومجلس إدارة البنك كٍل ااملكملة للدليل و  السياتسات

ر  املهنية الصادرة عن مجلس إدارة هيئة السوق املالية، هذا ويؤكد البنك بأن املراجعات مستمرة على اإلطار العام لحوكمة البنك وفق أعلى املعايي

 وأف
ً
 .تطبيق البنك حوكمة فعالة في جميع أعمالهلضل املمارتسات املتبعة ملواكبة أي تطورات قد تطرأ ضمانا
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 شكر وتقدير 

مقام خادم الحرمين الشريفين امللك تسلمان إلى  البنك األهلي التجاري أن يتقدم بخالص الشكر والمتنان إدارةفي ختام هذا التقرير، يسر مجلس 

ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير بن عبد العزيز آل تسعود، وإلى صاحب السمو امللكي األمير محمد بن تسلمان بن عبدالعزيز آل تسعود 

 ، وإلى حكومة خادم الحرمين الشريفين املوقرة.الدفاع باململكة العربية السعودية

 

كٍل من مجلس الشؤون القتصادية والتنمية، ووزارة املالية، ومؤتسسة النقد العربي السعودي، إلى  كذلك بالشكر والتقدير  دارةويتوجه مجلس اإل 

الذين يبذلون كافة الجهود التي تدعم قطاع الخدمات املالية في اململكة بما يخدم ازدهار القطاع  تسثممار وهيئة السوق املالية، ووزارة التجارة وال 

افة الي الوطني، بجانب دورهم املستمر وامللموس في مواصلة تحقيق النمو القتصادي الذي تشهده اململكة رغم التحديات الكبيرة التي تواجه كامل

 اقتصادات العالم.

 

يضعها البنك، والشكر جميع مساهمي البنك على ثقتهم ودعمهم املتواصلين إلتسرراتيجيات األعمال التي إلى  بامتنانه دارةكما يتقدم مجلس اإل 

لون أحد أقوى أصول البنك في نجاحه املستمر، وفي الختام ل يفوتنا أن نتقدم بالشكر إلى  موصوٌل كذلك  
 
كافة إلى  عمالء البنك الكرام الذين ُيمم

 لتحقيق النتائج املتميزة التي حققها البنك خال
ً
 حيويا

ً
 م. 7112ل عام موظفي البنك على إخالصهم وكفاءتهم التي كانت عنصرا

 

 

البنك األهلي التجاري  إدارةوالسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،مجلس   


