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مقدمة

تأسس البنك العربي الوطني )البنك( كشركة مساهمة سعودية 
 1399 رجب   18 بتاريخ  م/38  رقم  الملكي  المرسوم  بموجب 
يف  للبنك  الرئيسي  المركز  يقع  م.   1979 يونيو   13 الموافق  هـ 
مدينة الرياض ولديه 131 فرعاً و 85 مركزاً للحواالت يف المملكة 
المتــحدة.  المملكة  يف  واحد  لفرع  إضافةً  السعودية,  العربية 
مصرفية  خدمات  تقديم  يف  للبنك  الرئيسي  النشاط  ويتمثل 

ومالية متكاملة لعمالئه من األفراد والشركات.

النتائج المالية

يبة  الزكاة وضر )بعد  البنك  العائد لمساهمي  الدخل  بلغ صايف 
مليون   2,072 بـ  مقارنة  يال سعودي  ر مليون   2,177 الدخل( 
 .% 5.0 نسبته  بارتفاع  وذلك  السابق،  العام  يف  سعودي  يال  ر
يال  ر  1.38 مقابل  سعودي  يال  ر  1.45 السهم  ربحية  وبلغت 

سعودي للعام السابق.

 % 4.0 بنسبة  الخاصة  العموالت  دخل  صايف  انخفض  ولقد 
  4,869 بـ  مقارنة  سعودي  يال  ر مليون   4,672 إلى  ليصل 
األتعاب  دخل  أما  السابق،  للعام  سعودي  يال  ر مليون 
والعموالت فقد انخفض بنسبة 11.0 % ليصل إلى 489 مليون 
للعام  سعودي  يال  ر مليون   550 بـ  مقارنة  سعودي  يال  ر
بنسبة 1.0 %  العمليات  انخفض إجمالي دخل  2020. وبذلك 
يال سعودي يف السنة الحالية مقارنة  ليصل إلى 5,765 مليون ر

يال سعودي يف العام 2020. بــ 5,824  مليون ر

بلغت مصاريف العمليات قبل المخصصات مبلغ 2,201  مليون 
ريال سعودي مقارنة بمبلغ 2,047  مليون ريال سعودي يف العام 
2020، بنسبة ارتفاع 7.6 %. وقد استمر البنك يف تطبيق سياسته 
المحافظة المتمثلة يف االستمرار بتدعيم المخصصات حيث بلغت 
سعودي  ريال  مليون   1,031 مبلغ  االئتمان  خسائر  مخصصات 
مقارنة بمبلغ 1,282 مليون ريال سعودي يف العام 2020. وبلغت 
 31 يف  كما   % 142 العاملة  غير  القروض  محفظة  تغطية  نسبة 

ديسمبر 2021.

يال سعودي  ر مليون    126,674 القروض  بلغت محفظة  وقد 
 2020 العام  يف  سعودي  يال  ر مليون   113,363 بــ  مقارنة 
االستثمارات  محفظة  ارتفعت  حين  يف   ،%  11.7 ارتفاع  بنسبة 
يال  يال سعودي من 43,775  مليون ر إلى 44,168  مليون ر

يادة بسيطة نسبتها 0.9 %.  سعودي يف العام 2020 بز

ديسمبر  31 يف  كما  العمالء  وودائع  البنك  موجودات   بلغت 
يال سعودي و 135,714 مليون  2021 مبلغ 192,502 مليون ر

يال سعودي، على التوالي. ر

بلغت حقوق المساهمين العائدة لمساهمي البنك مبلغ 31,101  
 2020 العام  عن   % 4.6 يادة  ز بنسبة  سعودي  يال  ر مليون 

يال سعودي. والبالغ 29,734 مليون ر

السادة/ مساهمي البنك العربي الوطني المحترمين

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته

ير السنوي للبنك العربي الوطني وحساباته الختامية  يسرنا أن نقدم لكم التقر
للسنة المالية المنتهية يف 31 ديسمبر  2021.
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أبرز المؤشرات 
المالية 

4.6+

11.7+

4.9+

5.0+

يبة الدخل العائد لمساهمي البنك صايف الدخل بعد الزكاة وضر
ماليين الرياالت السعودية

 إجمالي حقوق الملكية العائدة لمساهمي البنك
ماليين الرياالت السعودية

ودائع العمالء 
ماليين الرياالت السعودية

قروض وسلف، صايف
ماليين الرياالت السعودية

3,023

28,308

118,837

2019

2019

2019

2019

2,072

29,734

113,363

129,352

142,129

2020

2020

2020

2020

2,177

31,101

126,674

135,714

2021

2021

2021

2021
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ياالت السعودية ماليين الر

20212020201920182017

126,674113,363118,837121,038114,543قروض وسلف، صايف 

44,16843,77538,03827,85732,321استثمارات، صايف 

135,714129,352142,129142,056136,048ودائع العمالء 

31,10129,73428,30826,52024,370حقوق الملكية العائدة لمساهمي البنك

192,502180,396183,442178,355171,702إجمالي الموجودات

161,374150,630155,099151,798146,636إجمالي المطلوبات

5,7655,8246,7336,5356,378إجمالي دخل العمليات 

3,2363,3173,1923,2363,375إجمالي مصاريف العمليات

يبة الدخل العائد لمساهمي البنك  2,6272,5753,5523,3103,027صايف الدخل قبل الزكاة وضر

يبة الدخل العائد لمساهمي البنك 2,377 *2,1772,0723,0233,969صايف الدخل بعد الزكاة وضر

ياالت السعودية بآالف الر

4,040,014المنطقة الوسطى* 

1,019,519المنطقة الغربية 

704,985المنطقة الشرقية 

5,764,518المجموع

التحليل الجغرايف لإليرادات

بشكل  المجموعة  إيرادات  معظم  تتحقق 
العربية  المملكة  أساسي من أنشطتها يف 

السعودية وموزعة على النحو التالي:

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

ملخص النتائج المالية لفترة الخمس سنوات الماضية

تم تعديل صايف الدخل لعام 2017 م ليتناسب مع عرض السنوات التالية، وذلك بتوضيح أثر الزكاة   )*(
يبة الدخل على قائمة الدخل الموحدة. وضر
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شركة العربي الوطني لالستثمار

البنك،  بالكامل من قبل  وهي شركة مساهمة مقفلة مملوكة 
مسجلة يف المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري 
رقم 1010239908 الصادر بتاريخ 26 شوال 1428هـ )الموافق 
7 نوفمبر 2007م(. يبلغ رأسمال الشركة المصرح به والمصدر 
وتقوم  سهم(،  مليون   100( سعودي  يال  ر مليون   1.000
إدارة  وأنشطة  ية  االستثمار الخدمات  وإدارة  بتولي  الشركة 
والترتيب  واإلدارة  التعامل  تشمل  والتي  للبنك  التابعة  األصول 
السوق  هيئة  أنظمة  المالية حسب  األوراق  وحفظ  واالستشارة 
المالية. وقد بدأت الشركة التابعة أعمالها إعتباراً من  3 محرم 
1429هـ )الموافق 12 يناير 2008م(.  علماً أنه بتاريخ 19 محرم 
التابعة  الشركة  قامت  نوفمبر2014م(،   12 )الموافق  1436هـ 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  من  القانوني  وضعها  بتعديل 
إلى شركة مساهمة مقفلة. تم تعديل غرض الشركة والموافق 
1437هـ  محرم   28 بتاريخ  المالية  السوق  هيئة  قبل  من  عليه 
س/  رقم  الهيئة  قرار  بموجب  2015م(  نوفمبر   10 )الموافق 
تعديل  إجراء  تم  كأصيل.  التعامل  ليشمل   15  /14832 /6/1
إضايف ألغراض هذه الشركة التابعة بتاريخ 26 شعبان 1437هـ 
)الموافق 2 يونيو 2016م( إلقراض عمالء الشركة لغرض التداول 
يف األوراق المالية بموجب تعميم البنك المركزي السعودي رقم 
السوق  هيئة  وتعميم  بتاريخ 1437/2/5هـ   371000014867

المالية رقم س/15/16287/6 بتاريخ 1437/3/10هـ.

شركة العربي لتأجير المعدات الثقيلة

تم  وقد   % 87.5 نسبة  فيها  البنك  يمتلك  تابعة  شركة  وهي 
مساهمة  كشركة  السعودية  العربية  المملكة  يف  تأسيسها 
 1010267489 رقم  التجاري  السجل  بموجب  مقفلة  سعودية 
1430هـ  األول  جمادى   15 بتاريخ  الرياض  مدينة  يف  الصادر 
المصدر  الشركة  رأسمال  يبلغ  2009م(.  مايو   10 )الموافق 
الى  مقسم  سعودي  يال  ر مليون   300 بالكامل  والمدفوع 
يف  كما  سعودي  يال  ر  10 سهم  كل  قيمة   ، سهم  مليون   30
المعدات  تأجير  مجال  يف  الشركة  وتعمل   .2021 ديسمبر   31

 الثقيلة وتمارس أعمالها وفقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية. بتاريخ
الشركة  هذه  يف  ملكيته  نسبة  برفع  البنك  قام   ،2014 مايو   6

التابعة من 62.5 % لتصل إلى 87.5 %.

الشركة السعودية لتمويل المساكن )سهل(

وهي شركة زميلة تبلغ حصة البنك فيها 40 % من رأس المال، 
وقد تم تأسيسها يف المملكة العربية السعودية بموجب السجل 
التجاري رقم 1010241934 كشركة مساهمة سعودية مقفلة. 
يبلغ رأسمال الشركة المصدر والمدفوع بالكامل 1,000 مليون 
ريال سعودي مقسم إلى 100 مليون سهم، قيمة كل سهم 10 
ريال سعودي، كما يف 31 ديسمبر 2021. بدأت الشركة أعمالها 
يف الربع األخير من عام 2007، وتم إثبات حصة البنك يف الشركة 
الزميلة وفقاً لطريقة حقوق الملكية. تقوم الشركة بتقديم خدمات 

التمويل السكني والعقاري وفقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية.

شركة وكالة العربي للتأمين

العربي  وكالة  شركة  بتأسيس   2013 العام  خالل  البنك  قام 
العربية السعودية كشركة ذات مسؤولية  المملكة  للتأمين يف 
 1010396423 رقم   التجاري  السجل  بموجب  محدودة 
يخ 28 محرم 1435 هـ )الموافق  ياض بتار الصادر يف مدينة الر
يال  ر ألف   500 الشركة  رأسمال  ويبلغ   . 2013م(  ديسمبر   1
يال  سعودي موزع على 50 ألف حصة )القيمة االسمية 10 ر
الواحدة( كما يف 31 ديسمبر 2021، ويمتلك  سعودي للحصة 
البنك هذه الوكالة بالكامل. حصلت الشركة على ترخيص من 
قبل البنك المركزي السعودي لمزاولة أعمال الوكالة يف التأمين 
واالعمال ذات العالقة يف 5 جمادى األول 1435هـ )الموافق 6 
للمشغل  الوحيد  الوكيل  بدور  تقوم  وكانت  2014م(،  مارس 
يكية الدولية والبنك  الرئيسي )شركة متاليف والمجموعة األمر

العربي للتأمين التعاوني(.

الشركات التابعة والزميلة
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شركة وكالة العربي للتأمين )تتمة(

التأمين،  شركات  مراقبة  نظام  من   )75( المادة  الى  باالشارة 
طلبت الشركة التوقف عن اعمالها بتاريخ 28 ذو القعدة 1441هـ  
)الموافق يف 19 يوليو 2020م(. تمت الموافقة على الطلب من 
1442هـ  اآلخر  ربيع   4 بتاريخ  السعودي  المركزي  البنك  قبل 
)الموافق يف 19 نوفمبر 2020م(، وتم إخطار وزارة التجارة بهذا 
مع  التصفية  إجراءات  إستكمال  بصدد  الشركة  تزال  وال  االمر. 

الجهات الرقابية ذات الصلة. 

 شركة المنزل المبارك لالستثمارات
ية المحدودة  العقار

المملكة  للبنك ومسجلة يف  بالكامل  تابعة مملوكة  هي شركة 
بموجب  محدودة  مسؤولية  ذات  كشركة  السعودية  العربية 
الرياض  التجاري رقم 1010199647 الصادر يف مدينة  السجل 
بتاريخ 18 جمادى األولى 1425هـ )الموافق 6 يوليو 2004م(. 
على  موزع  سعودي  يال  ر مليون  الشركة  رأسمال  بلغ  وقد 
للحصة  سعودي  يال  ر  100 االسمية  )القيمة  حصة  آالف   10
الواحدة( كما يف 31 ديسمبر 2021. تعمل هذه الشركة التابعة 
بالبيع والتأجير  األراضي والعقارات واستثمارها  يف مجال شراء 
لصالح الشركة ومسك إدارة األصول العائدة للمالك وللغير على 
سبيل الضمانات وبيع وشراء العقارات ألغراض التمويل بموجب 
موافقة البنك المركزي السعودي رقم 361000109161 بتاريخ 

1436/8/10هـ.

صندوق أي. إن. بي. آي البوابة االقتصادية 

صندوق  يف   % 25.47 نسبة  مباشر  غير  بشكل  البنك  امتلك 
صندوق  وهو  )الصندوق(،  االقتصادية  البوابة  إي.إن.بي.آي. 
استثمار عقاري مغلق بطرح خاص تم تأسيسه يف 25 أغسطس 
يخ إقفال الطرح األول  2014 لمدة خمس سنوات تبدأ من تار
بطرح  المالية  السوق  هيئة  إخطار  تم   .2015 يناير   11 يخ  بتار

شوال   9 بتاريخ   411/14/8 رقم  الخطاب  بموجب  الصندوق 
1435هـ )الموافق 5 أغسطس 2014م(.

مدينة  يف  ية  عقار موجودات  تملك  يف  الصندوق  نشاط  يتمثل 
دخل  منها  البنك  وسيستلم  للدخل  مدرة  كعقارات  الرياض 
بلغ  الصندوق.  فترة  مدى  على  الفندق  تشغيل  ودخل  إيجار 
سعودي  يال  ر مليون   950 الصندوق  يف  المساهمات  إجمالي 
يال  مقسمة على 950,000 وحدة، قيمة كل وحدة 1,000 ر
 سعودي. تم اثبات حصة المجموعة يف الصندوق وفقاً لطريقة

حقوق الملكية.

تم تمديد فترة الصندوق لفترة ستة أشهر إضافية تنتهي يف 13 
يوليو 2020 بناء على قرار مجلس إدارة الصندوق يف اجتماعه 
مالكي  من  عليه  والموافق   2019 ديسمبر   10 يف  المنعقد 

يخ 11 ديسمبر 2019.  الوحدات بتار

على  الصندوق  إدارة  مجلس  وافق   2020 يونيو   21 يخ  بتار
 31 يف  تنتهي  إضافية  أشهر  ستة  لمدة  الصندوق  فترة  تمديد 
الوحدات  مالكي  قبل  من  عليه  والموافق   2020 ديسمبر 

يخ 17 يوليو 2020.  بتار

مجلس  وافق  الصندوق،  عمل  ية  استمرار على  وللتأكيد 
فترة  تمديد  على    2020 ديسمبر   14 بتاريخ  الصندوق  إدارة 
ديسمبر   31 يف  تنتهي  إضافية  سنوات  خمسة  لمدة  الصندوق 
على بالموافقة  الوحدات  مالكو  قام  عليه،  وبناء   .2025 

هذا القرار.

الصندوق  يف  المساهمات  تخفيض  تم   ،2021 مايو   26 بتاريخ 
يال  ر مليون   575 لتبلغ  سعودي  يال  ر مليون   375 بمبلغ 
على  يال سعودي، مقسمة  ر سعودي عوضا عن 950 مليون 

يال سعودي.  950,000 وحدة، قيمة كل وحدة 605 ر

ويف نهاية مايو 2021، قام البنك ببيع نصف حصص المجموعة 
مباشر  غير  بشكل  يمتلك  البنك  اصبح  وعليه،  الصندوق.  يف 
نسبة 12.74 % يف الصندوق عوضا عن 25.47 %. إال أنه ال زال 
اثبات  استمر  وعليه،  الصندوق،  على  جوهري  تأثير  للمجموعة 

حصة المجموعة يف الصندوق وفقا لطريقة حقوق الملكية.



8

البنك العربي الوطني 
anb.com.saتقرير مجلس إدارة البنك العربي الوطني للسنة المالية المنتهية يف 31 ديسمبر  2021

صندوق سارا الثاني 
لالستثمار العقاري 

يمتلك البنك بشكل مباشر وغير مباشر نسبة 31.9 % من صندوق سارا الثاني لالستثمار العقاري  
)الصندوق( وهو صندوق عقاري خاص مغلق يعمل وفقا للشريعة اإلسالمية تأسس يف المملكة 
السوق  بتاريخ 22 مايو  2020 لمدة 12 سنة. تم إخطار هيئة  اعماله  السعودية وباشر  العربية 
المالية بطرح الصندوق بتاريخ 4 يونيو 2020، وتتمثل أنشطة الصندوق بشراء  مجمع قرية سارا 
السكني وهو عقار مدر للدخل يف الخبر، حيث يحصل الصندوق على  دخل من االيجار طوال فترة 
يال سعودي موزعة على 136.8  الصندوق. تبلغ اجمالي المساهمات يف الصندوق 1,368 مليون ر
الصندوق وفقا  البنك يف  احتساب حصة  ويتم  يال سعودي.  ر قيمة كل وحدة 10  مليون وحدة، 

لطريقة حقوق الملكية.

تجدر اإلشارة الى أن الشركات التابعة والزميلة المذكورة أعاله تمارس نشاطها 
بشكل رئيسي يف المملكة العربية السعودية.

شركة البنك العربي 
الوطني لألسواق 

العالمية المحدودة

البنك  بتأسيس شركة  2017م(،  يناير   31 )الموافق  1438هـ   األولى  جمادى   3 بتاريخ  البنك  قام 
جزر  يف  مسجلة  محدودة  مسؤولية  ذات  كشركة  المحدودة  العالمية  لألسواق  الوطني  العربي 
الكايمان ومملوكة بنسبة 100 % للبنك.  وقد بلغ رأسمال الشركة 50 ألف دوالر أمريكي موزع 
الشركة  وتختص هذه  الواحدة(.  للحصة  أمريكي  دوالر   )1( االسمية  )القيمة  ألف حصة  على 50 
بالقيام بعمليات المتاجرة بالمشتقات المالية باإلضافة إلى عمليات إعادة الشراء نيابة عن البنك. 
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يع األرباح  سياسة توز

يوزع البنك أرباحه السنوية وفقاً لما يلي:

هذا وقد أوصى مجلس اإلدارة بتوزيع صايف دخل عام 2021 على النحو التالي:

آالف الرياالت السعودية

يبة الدخل 2,176,591صايف دخل عام 2021 – بعد الزكاة وضر

5,570,045األرباح المبقاة من األعوام السابقة 

7,746,636المجموع 

توزع كما يلي :

)545,000(المحول إلى االحتياطي النظامي 

يعات األرباح مرحلية ومقترحة )53.1 % من صايف دخل عام 2021( )1,155,102(إجمالي توز

6,046,534األرباح المبقاة لعام 2021

.1

.2

.3

.4

.5

النظامي حسب متطلبات  االحتياطي  لتدعيم  الصافية  األرباح  البنك نسبة 25 % من  يقتطع   
البنك المركزي السعودي، ويجوز وقف هذا االقتطاع متى ما بلغ مجموع اإلحتياطي النظامي 

قيمة رأس المال المدفوع.
 

يقوم مجلس اإلدارة بتحليل المركز المالي للبنك وكفاية رأسماله والنمو المستقبلي المتوقع،   
ويف ضوء ذلك يقترح إذا ما كان سوف يوزع أرباحاً أم ال، ويتم عرض االقتراح على الجمعية 

العامة العادية للموافقة. 
 

على  بالتساوي  توزع  األرباح  فإن هذه  أرباح،  يع  توز للمساهمين  العامة  الجمعية  قررت  إذا   
يعات. المساهمين كلِ على قدر أسهمه ويتم إعالن تاريخ إستحقاق هذه التوز

 
يع أرباح مرحلية بناءً على وضع البنك المالي. قد يقرر مجلس اإلدارة توز  

 
يتم ترحيل األرباح غير الموزعة للعام القادم أو تحول إلى اإلحتياطي العام.  
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التغيرات  الرقمي حيث تأخذ بعين االعتبار  تهدف االستراتيجية على إعطاء األولوية للتحول   ▪
التكنولوجية المتسارعة بشكل مستمر بما يؤثر على البنك وعمالئه بشكل جوهري، حيث تم 
وضع برنامج للتحول الرقمي ليعكس دينامية السوق وتوقعات العمالء العصرية المتزايدة. 
االحتيالية  االنشطة  لجهة  التكنولوجي  التطور  يجلبها  التي  التحديات  االستراتيجية  وتلحظ 

واالجرامية حيث يعمل البنك على ضمان وجود أفضل الضوابط التقنية. 
 

ويف سياق التنوع الديموغرايف للمملكة العربية السعودية والنسبة العالية من الشباب، يظل   ▪
توفير السكن باالسعار المعقولة من أولويات التركيز الحكومي، وقد استكمل البنك التجهيز 
واالستعداد لتوفير الخدمات والمنتجات لدعم الخطط الحكومية الطموحة يف هذا المجال. 

وتشهد حالياً محفظة اإلقراض السكني نمواً متسارعاً.
 

يادة  لدعم نمو قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، يعمل البنك على ز  ▪
لخدمة  مراكز مخصصة  المقدمة من خالل  والخدمات  المنتجات  وتنويع سلسلة  حضوره 
هذا القطاع. تقدم هذه المراكز حلوالً مصممة خصيصاً لتغطي مجاالت التمويل والعمليات 

المصرفية وخدمات الحسابات.
 

المدى  يف  هامة  فرصاً  تتيح  سوف   2030 المملكة  رؤية  ضمن  المطروحة  المبادرات  إن   ▪
يع الكبرى، وسيكون لقطاعات السياحة والترفيه والتنمية  المتوسط لتمويل عدد من المشار
يادة قدراته التنافسية لالستفادة من هذه  الحضرية حيزاً كبيراً منها، حيث يعمل البنك على ز

الفرص لتحقيق اإليرادات المتوقعة.
 

التوفير  وأدوات  منتجات  لتقديم  الرقمية  المنصات  من  االستفادة  على  البنك  يعمل  كما   ▪
تقديم  على  البنك  يعمل  هاماً، حيث  حيزاً  الشباب  يحة  لشر يكون  الشرائح. وسوف  لكافة 
من  واسعة  سلسلة  تغطي  برامج  خالل  من  الشريحة  لهذه  خصيصاً  مصممة  خدمات 

المنتجات التي تلبي متطلباتهم المالية.

بُنيت استراتيجية البنك المستقبلية على إعطاء األولوية للتحول الرقمي ونمو االعمال مع الحفاظ 
على تحقيق التوازن بين مصرفية االفراد والمصرفية الشاملة والتركيز على فرص النمو المنتقاة 

بهدف تحقيق اإليرادات المتوقعة حسب الخطط الموضوعة.

الخطط المستقبلية االستراتيجية 

التي  والمنتجات  الخدمات  توفير  يف  رئيسيا  مساهما  يكون  أن  الى  البنك  ويهدف 
العمل  يصبح صاحب  وأن  الرقمي  التحول  برنامج  تنفيذ  يا يف  تعتبر عنصرا جوهر
المفضل يف القطاع المالي. تتماشى االستراتيجية بشكل وثيق مع البيئة االقتصادية 
السائدة وتعتبر األهداف والمقاصد التي تضمنتها رؤية المملكة )2030( مؤشرات 

جوهرية لتطوير استراتيجية البنك التي تركز على ما يلي:
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ية لألفراد، إضافة إلى فرع البنك يف لندن.قطاع التجزئة ودائع وتسهيالت ائتمانية ومنتجات استثمار

قطاع الشركات  
يين  االعتبار والعمالء  الكبرى  للشركات  أخرى  ائتمانية  ومنتجات  وودائع  وسلف  قروض 

ية الصغيرة والمتوسطة الحجم. والمنشآت التجار

ينة   قطاع الخز
العمالت  أسعار  ومخاطر  والسيولة،  التمويل  ية،  واالستثمار ية  التجار المحفظة  يدير 

والعموالت للبنك.

قطاع خدمات االستثمار 
والوساطة 

والترتيب  واإلدارة  التعامل  تشمل  والتي  األصول  إدارة  وأنشطة  االستثمار  إدارة  خدمات 
والمشورة وحفظ األوراق المالية.

أخـرى
تشمل الدخل على رأس المال والتكاليف غير الموزعة والموجودات والمطلوبات الخاصة 

باإلدارة العامة واألقسام المساندة األخرى.

األنشطة الرئيسية

ية، يتكون البنك من القطاعات التشغيلية الرئيسية التالية: ألغراض إدار

إن  المجموعة.  قبل  من  المتبع  التحويل  لنظام  وفقا  التشغيلية  القطاعات  بين  المعامالت  تقيد 
األسس التي بُني عليها تحديد دخل / )مصاريف( العمليات بين القطاعات للسنة الحالية تتماشى 
للقطاعات والمطلوبات  الموجودات  تمثل   .2020 ديسمبر   31 يف  المستخدمة  األسس   مع 

المختلفة الموجودات والمطلوبات التشغيلية. 

تمارس المجموعة نشاطها بشكل رئيسي يف المملكة العربية السعودية، ولها 
والتعهدات  والمطلوبات  الموجودات  إجمالي  إن  لندن.  يف  واحد  دولي  فرع 
ونتائج أعمال هذا الفرع ال تعتبر جوهرية بالنسبة للقوائم المالية الموحدة 

للمجموعة ككل. 
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فيما يلي تحليالً بإجمالي موجودات ومطلوبات المجموعة كما يف 31 ديسمبر 
2021، وإجمالي دخل ومصاريف العمليات وصايف الدخل للسنة المنتهية يف 

ذلك التاريخ لكل قطاع من القطاعات التشغيلية للمجموعة: 

ياالت السعودية( )باالف الر

قطاع2021
التجزئة

قطاع
الشركات

قطاع
ينة الخز

 قطاع خدمات
اإلجماليأخرىاالستثمار و الوساطة 

192,501,659  1,609,286  556,218  59,869,788  85,226,879 45,239,488 إجمالي الموجودات

 1,155,655  796,493  359,162  -    -    -   استثمارات يف شركات زميلة

 161,373,922  1,140,350  90,973 19,092,044 71,041,265 70,009,290 إجمالي المطلوبات

دخل / )مصاريف( العمليات من 
 5,764,518  )9,299( 177,925  674,429  2,667,195  2,254,268 العمالء الخارجيين

دخل / )مصاريف( العمليات بين 
 -    100,848  -    902,897  )720,940( )282,805(القطاعات التشغيلية

إجمالي دخل العمليات
 5,764,518  91,549  177,925  1,577,326  1,946,255  1,971,463 ومنه:

 4,672,032  113,915  37,146  1,112,480  1,583,945  1,824,546 صايف دخل العموالت الخاصة

 489,113  )54,130( 124,596  3,100  358,208  57,339 دخل أتعاب وعموالت، صايف

مخصص خسائر ائتمانية متوقعة 
 1,030,506  -    -    -    857,742  172,764 ومخصصات أخرى، صايف

مخصص االنخفاض يف قيمة 
 3,991  -    -    3,991  -    -   الموجودات المالية األخرى، صايف

 210,352  30,800  4,049  962  9,112  165,429 استهالك وإطفاء

 3,235,891  50,253  83,305  96,731  1,502,516  1,503,086 إجمالي مصاريف العمليات

 الحصة يف أرباح شركات
 92,940  33,030  59,910  -    -    -   زميلة، صايف

يبة  صايف الدخل قبل الزكاة وضر
74,3262,621,567 154,530  1,480,595  443,739  468,377 الدخل

األنشطة الرئيسية )تتمة(
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ومتناهية  والصغيرة  المتوسطة  الشركات  حسابات  إدارة  تتم 
الصغر من خالل وحدات عمل متخصصة وهي وحدة األعمال 
الصغيرة  للشركات  المالية  االحتياجات  كافة  وتتولى  الصغيرة 
التمييز  وهذا  المتوسطة  الشركات  ووحدة  الصغر  والمتناهية 
ضروري لتغطية مختلف اقسام هذا القطاع إضافة الى المتطلبات 

االئتمانية وإدارة المخاطر ونماذج الرقابة لهاتين الشريحتين.

يختص  عمل  فريق  تخصيص  تم  فقد  القطاع  ألهمية  ونظراً 
مبيعاتهم  تتجاوز  ال  التي  الصغر  ومتناهية  الصغيرة  بالشركات 
يال سعودي وفريق عمل آخر متخصص  السنوية 40 مليون ر
يف قطاع الشركات المتوسطة التي تعمل يف إطار  مبيعات يتراوح 
يال سعودي. يأتي هذا التخصص يف  بين 40 إلى 200 مليون ر
إحتياجات  كافة  وتلبية  تغطية  البنك على  العالقة لحرص  إدارة 

الشركات بالنظر ألحجامها ومتطلبات نموها. 

والصغيرة  المتوسطة  الشركات  قطاع  يف  البنك  حضور  يعتبر 
لهذا  االستراتيجية  البنك  خطة  أولويات  من  الصغر  ومتناهية 
القطاع، ويف هذا االطار قام البنك خالل السنوات االربع األخيرة 
متخصص  مركز   11 افتتاح  خالل  من  القطاع  هذا  يف  بالتوسع 
لخدمة الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تغطي 
8 مدن يف المملكة. ويقدم البنك سلسلة واسعة من الخدمات 
والتي  االئتمانية  الخدمات  تشمل  الشريحة  لهذه  والتسهيالت 
تتضمن القروض المتوسطة والقصيرة األجل، والخدمات الغير 
مصرفية  الحسابات،  خدمات  ية،  التجار كالخدمات  ائتمانية 
اإلنترنت، دفع فواتير الخدمات، خدمات صرف الرواتب، خدمات 
نقاط البيع للتجار. وبالنسبة للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر 
يقدم البنك خدمات مصممة خصيصاً لهذه الشريحة من خالل 
برامج تغطي سلسلة واسعة من المنتجات التي تلبي متطلباتهم 

المالية وبأسعار منافسة .

لبرنامج  المساندة   الجهات  كبريات  من  واحداً  البنك  يعتبر 
كفالة التابع لهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما أن البنك 
يعمل بفعالية مع الهيئة العامة للشركات المتوسطة والصغيرة 

قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة 
ومتناهية الصغر 

تمويلية  برامج  التنموية ومن خالل طرح  برامجها  يف  مساهماً 
العربي  البنك  يعد  ذلك،  الى  باإلضافة  توعوية.  وبرامج  جديدة 
الوطني اول بنك يطلق خدمة الكترونية تتيح للمنشآت الصغيرة 
ومتناهية الصغر من تقديم طلب التسهيالت من خالل البوابة 
وتوقيع  الالزمة  الموافقات  على  والحصول  للبنك  االلكترونية 

العقود الكترونيا.

من المتوقع أن يشهد العام 2022 العديد من التحديات يف ظل 
المنافسة المتزايدة بين المؤسسات المالية تجاه قطاع الشركات 
البنك  يستمر  وسوف  الصغر،  ومتناهية  والصغيرة  المتوسطة 
الجغرافية  والمناطق  الصناعية  المجاالت  اختيار  على  التركيز  يف 
كما يسعى إلجراء األبحاث ذات الصلة بناءً على الحلول المالية 
التي  التكنولوجية  المتطلبات  إن  كما  القطاع،  لهذا  المطلوبة 
تشمل الحلول الرقمية تعتبر من أولويات العمل يف هذا القطاع.

المتوسطة  الشركات  لقطاع  قوية  معرفية  قاعدة  بناء  إن 
والصغيرة ومتناهية الصغر من أولويات خطة البنك االستراتيجية. 
يادة عدد الموظفين خالل العام 2022 لتلبية  ويخطط البنك لز
االحتياجات  تحديد  وتم  القطاع،  لهذا  المتزايدة  االحتياجات 
المطلوبة  العملية  الكفاءات  على  بناءً  العام  بداية  يف  يبية  التدر

يبية المالئمة داخل وخارج البنك. حيث تم وضع البرامج التدر

يلتزم البنك بالمساهمة الفعالة لمساندة المبادرات الحكومية 
الناتج المحلي اإلجمالي من خالل دعم قطاع الشركات  يادة  لز
المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خالل دعم األبحاث 
المالية  الخدمات  من  الشريحة  هذه  متطلبات  تلبي  التي 

المتعلقة بالتسليف وغير المتعلقة بالتسليف.  

لترقية  كفالة  برنامج  مبادرات  بمساندة  ملتزماً  البنك  ويظل 
وتطوير قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 
لما تحدده الهيئة العامة للمنشات الصغيرة والمتوسطة  وفقاً 

وغيرها من الجهات الحكومية األخرى ذات الصلة. 
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فيما يلي بيان لنمو اعمال الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 
لعامي 2021 و 2020 وفقا للبيانات المقدمة للبنك المركزي السعودي: 

كما يف 31 ديسمبر 2020كما يف 31 ديسمبر 2021

متناهية البيان
متناهية إجماليمتوسطةصغيرةالصغر

إجماليمتوسطةصغيرةالصغر

قروض للشركات المتوسطة 
والصغيرة ومتناهية الصغر – 

 داخل الميزانية
يال سعودي( )مليون ر

2613,73510,66014,6561312,66810,01912,818

قروض للشركات المتوسطة 
والصغيرة ومتناهية الصغر – 

 خارج الميزانية
يال سعودي( )مليون ر

826852,3043,071597592,1973,015

قروض للشركات المتوسطة 
والصغيرة ومتناهية الصغر – 
داخل الميزانية كنسبة مئوية 

من إجمالي القروض داخل 
الميزانية 

% 0.20% 2.88% 8.21% 11.29% 0.11% 2.27% 8.54% 10.92

قروض للشركات المتوسطة 
والصغيرة ومتناهية الصغر – 
خارج الميزانية كنسبة مئوية 

من أجمالي القروض خارج 
الميزانية 

% 0.32% 2.66% 8.96% 11.94% 0.23% 2.90% 8.41% 11.54

 عدد القروض
1,5125,9312,67710,1201,0885,8044,70211,594)داخل وخارج الميزانية( 

 عدد عمالء القروض
1716517001,5223751,5197492,643)داخل وخارج الميزانية(

عدد القروض المضمونة 
 بواسطة برنامج كفالة

)داخل وخارج الميزانية(
8751,7211052,7013431,140931,576

مبلغ القروض المضمونة 
 بواسطة برنامج كفالة

 )داخل وخارج الميزانية(
يال سعودي( )مليون ر

2951,3364512,0821318512811,263

اإلفصاحات الكمية
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إدارة المخاطر 

توفّر مجموعة إدارة المخاطر يف البنك خدمات إدارة مركزية ومستقلّة للمخاطر، ويتمثّل دورها 
يف الحفاظ على التوازن األمثل بين المخاطر والعائد تماشيًا مع األهداف االستراتيجية للبنك. كما 
أن المجموعة مسؤولة أيضا عن تطبيق مقررات بازل بشأن قواعد كفاية رأس المال وغيرها من 
متحفظة  رؤية  وفق  تتم  البنك  أنشطة  أن  من  للتأكد  يا  محور دورا  المجموعة  تلعب  المتطلبات. 

وتعكس الطبيعة الديناميكية لعناصر المخاطر الناشئة والحالية. 

إن المخاطر األساسية التي قد يتعرض لها البنك تشتمل بشكل رئيسي على:

▪ مخاطر االئتمان

تنشأ مخاطر االئتمان عندما ال يقوم العميل أو الطرف المقابل 
التزاماته سواء عندما تستحق أو يف أي وقت  بالوفاء بكامل 
العميل  يكون  بأن  احتمال  عند  المخاطر  وتنشأ  ذلك.  بعد 
أوانخفضت  بااللتزام  الوفاء  يف  راغب  غير  المقابل  الطرف  أو 
قدرته على القيام بذلك، االمر الذي يؤدي الى خسائر مالية 
تقوم  عندما  االئتمانية  المخاطر  إلى  البنك  ويتعرض  للبنك. 
االئتمانية لمختلف  التسهيالت  البنك بمنح  العمل يف  وحدات 

األطراف المقابلة.

يف  المعتمدة  االئتمان  مخاطر  وإجراءات  سياسات  توفر 
خالل  من  االئتمان  محافظ  تغطي  متعددة  ضوابط  البنك 
التقييم الدوري للمقترضين من حيث المالءة المالية ووضع 
لكل  المسموحة  المخاطر  األقصى من  للحد  الكمية  المعايير 
 مقترض على حدة إضافة إلى مراقبة كل محفظة ومخاطرها

بشكل فردي.

▪ مخاطر السوق

تنشأ مخاطر السوق عندما تتأثر المراكز المالية للبنك داخل 
أو خارج الميزانية بحركة األسعار ومعدالت الفائدة يف السوق. 
تبادل  الفائدة،  أسعار  يف  الرئيسة  السوق  مخاطر  تتمثل 
العمالت األجنبية، معدالت وأسعار حقوق الملكية والتي توجد 
ية والمحفظة المصرفية والتي قد  يف كل من المحفظة التجار

تؤدي إلى خسائر يف األرباح ورأس المال.

المخاطر التي يواجهها أو من المحتمل 
ً أن يواجهها البنك مستقبال

سيولة  مخاطر  نوعين:  إلى  تقسيمها  يمكن  السيولة  مخاطر 
هي  التمويل  سيولة  مخاطر  السوق.  سيولة  ومخاطر  التمويل 
أال يكون البنك قادرا على الحصول بشكل فعال على التدفقات 
النقدية الحالية أو المستقبلية المتوقعة وغير المتوقعة، إضافة 
اليومية  العمليات  على  التأثير  بدون  المطلوبة  الضمانات  إلى 
أو المركز المالي للبنك.  ومخاطر سيولة السوق هي المخاطر 
التي تنشأ عندما ال يكون البنك قادرا بشكل سهل على تسييل 
يعاني  أن  بدون  السائلة  األصول  من  احتياطاته  كل  أو  بعض 
من صعوبات جوهرية بسبب عدم كفاية عمق السوق أو عدم 

استقرار السوق.

تتم إدارة مخاطر السوق بشكل فعال من خالل تطبيق الحدود 
المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة فيما يتعلق بمعدالت الفائدة 
وتبادل العمالت األجنبية ومحفظة االستثمار. كما يضع مجلس 
من  للتأكد  السيولة،  لمخاطر  الحدود  من  عدد  كذلك  اإلدارة 
من  عالي  بمستوى  السائلة  األصول  من  كاٍف  مستوى  وجود 
العادية وظروف  البنك يف ظل الظروف  التزامات  لتلبية  الجودة 

الضغط التي قد تحدث.

▪ المخاطر التشغيلية

المخاطر التشغيلية هي المخاطر التي قد تحدث بسبب خسائر 
ناتجة عن عدم كفاية أو فشل الضوابط الداخلية أو الموظفين 
تشمل  التشغيلية  المخاطر  الخارجية.  األحداث  أو  األنظمة  أو 
االستراتيجية  المخاطر  تشمل  ال  لكنها  القانونية  المخاطر 

ومخاطر السمعة.

أظهرت السنتان الماضيتان أهمية 
وجود مناهج صارمة وقوية لتحديد 

وإدارة المخاطر الناشئة يف سياق 
البيئة التشغيلية.
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▪ المخاطر التشغيلية )تتمة(

ومنتجاته  البنك  ألنشطة  مصاحبة  التشغيلية  المخاطر  إن 
لتخفيف  مستمر  بشكل  البنك  ويسعى  وأنظمته،  وإجراءاته 
المخاطر  إدارة  تتم  المقبول.  الحد  إلى  التشغيلية  المخاطر 
التشغيلية من خالل سياسات وإجراءات إدارة المخاطر المعتمدة 
والتي تشمل سلسلة واسعة من مصادر مخاطر التشغيل مثل 
المخاطر  مخاطرالتقنية،  المعلومات،  أمن  العمل،  ية  استمرار

النظامية ومخاطر االحتيال.

▪ مخاطر السمعة والمخاطر النظامية

على  السلبي  األثر  عن  الناتجة  المخاطر  هي  السمعة  مخاطر 
األطراف  العمالء،  قبل  من  الوطني  العربي  البنك  سمعة 
الرقابية  الجهات  أو  و/  المستثمرين  المساهمين،  المقابلة، 
واإلشرافية. وهي كذلك المخاطر المحتملة لظهور نظرة سلبية 
لدى الجمهور، سواءً كانت صحيحة أو غير صحيحة، األمر الذي 
قد يتسبب يف تراجع قاعدة العمالء أو يؤدي إلى تحمل تكاليف 
ية و/ أو ينتج عن ذلك  إضافية، كما يؤثر على عالمة البنك التجار

انخفاض يف إيرادات البنك.

بفرض  مرتبطة  فهي  النظامية  بالمخاطر  يتعلق  فيما  أما 
ناتجة عن عدم  الرقابية واإلشرافية  الجهات  العقوبات من قبل 

االلتزام بالتعليمات واألنظمة وما يتبع ذلك من مخالفات.

الئحة حوكمة الشركات يف المملكة العربية السعودية 

 يقوم البنك بتطبيق كافة األحكام اإللزامية بالئحة حوكمة الشركات يف المملكة 
العربية السعودية الصادرة عن هيئة السوق المالية. كما يوضح الجدول ادناه 

األحكام التي لم تطبق مع أسباب ذلك:

إجماليرقم المادةم.

مادة استرشادية، علما بأنه تم تطبيقها بشكل جزئيالمادة التاسعة والثالثون1

مادة استرشادية، علما بأنه تم تطبيقها بشكل جزئيالمادة الحادية واألربعون2

مادة استرشادية، علما بأنه تم تطبيقها بشكل جزئيالمادة الثامنة والسبعون3

مادة استرشادية، علما بأنه تم تطبيقها بشكل جزئيالمادة الخامسة والثمانون4

مادة استرشادية، علما بأنه تم تطبيقها بشكل جزئيالمادة الثامنة والثمانون5

فقرة استرشاديةالمادة التاسعة والثمانون - فقرة 63

مادة استرشاديةالمادة الخامسة والتسعون7

مجموعة  قبل  من  رئيس  بشكل  المخاطر  هذه  إدارة  تتم 
االلتزام ومكافحة غسل األموال كجهة مستقلة مكلفة بتقييم 
لتخفيفها الالزمة  للضوابط  إطار  ووضع  المخاطر  هذه   مثل 

والحد منها. 

▪ مخاطر التحول الرقمي

لقد تطورت مجاالت التقنية خالل السنوات األخيرة نتيجة لتركيز 
البنك على تقديم الخدمات من خالل القنوات الرقمية، أتمتة 
العمليات، تحويل العمالء الى القنوات المباشرة وزيادة دور 

تحليل البيانات يف اتخاذ القرارات االدارية والتقارير االشرافية.

تقتصر  وال  تشمل  جديدة  مخاطر  الرقمي  التحول  أظهر 
الناشئة، مخاطر  التقنية  الثالث، مخاطر  على مخاطر الطرف 
المحاسبة  مخاطر  الخاصة،  البيانات  مخاطر  المالية،  التقنية 

السحابية وغيرها.

ضمن  متعددة  ضوابط  خالل  من  المخاطر  هذه  إدارة  تتم 
إدارة  التقنية،  مخاطر  إدارة  مثل  المخاطر  إدارة  مجموعة 
وإدارة  العمل  ية  استمرار إدارة  المعلومات،  أمن  مخاطر 

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

الحرص على االلتزام باألنظمة واللوائح نصاً وروحاً. 

فيما  المثلى  الممارسة  نهج  اتباع  على  البنك  فلسفة  تقوم 
باالشتراطات  االلتزام  إلى  إضافة  الشركة،  بحوكمة  يتعلق 
النظامية لكافة الدول التي يعمل فيها، كما يلتزم البنك على 
المؤسسات  يف  للحوكمة  الرئيسة  بالمبادئ  الخصوص  وجه 
والئحة  السعودي  المركزي  البنك  قبل  من  الصادرة  المالية 
المالية  السوق  هيئة  قِبَل  من  الصادرة  الشركات  حوكمة 
المملكة  يف  التجارة  وزارة  قبل  من  الصادر  الشركات  ونظام 

السعودية. العربية 

تعمل إدارة البنك ممثلة برئيس وأعضاء المجلس على تحقيق 
مسؤولية  وتقع  المساهمين،  لحقوق  مستدامة  قيمة  أفضل 
تطبيق استراتيجية البنك التي يضعها المجلس على عاتق عضو 
)المكونة  التنفيذية  اللجنة  المنتدب وبمساعدة  اإلدارة  مجلس 
من أعضاء مجلس اإلدارة( وكذلك اللجان المنبثقة األخرى عن 

مجلس اإلدارة.

أعضاء  ستة  منهم  أعضاء،  عشرة  من  اإلدارة  مجلس  يتكون 
الجمعية  قبل  من  انتخابهم  يتم  والذين  المساهمين  يمثلون 
ِّن  يُعي ثالث سنوات، يف حين  لمدة  البنك  لمساهمي  العمومية 
البنك العربي "ش.م.ع" األعضاء األربعة اآلخرين، ويجوز إعادة 

تعيين جميع أعضاء مجلس اإلدارة.

مهنية  بمهارات  تمتعهم  األعضاء  ترشيح  عند  يُراعى  بانه  علماً 
مناسبة،  شخصية  وسمات  مالئمة  ومؤهالت  مالية  وخبرات 
والنزاهة  الحسنة  السمعة  من  عالٍ  بقدر  التمتع  وكذلك 
بالواجبات  القيام  على  والقدرة  المسؤولية،  وتحمُّل  والكفاءة 
والمسؤوليات كعضو مجلس إدارة. لذلك يشترط على كل عضو 
قبل  الصادر من  المالءمة  نموذج  تعبئة  استكمال  تعيينه  قبل 
البنك المركزي السعودي، حيث يقوم البنك بأخذ عدم الممانعة 

من البنك المركزي السعودي للتأكد من النزاهة والمالءمة.

جداول  يف  المدرجة  الموضوعات  اجتماعاته  يف  المجلس  يبحث 
وفقاً  ومحددة  الالزمة  بالمعلومات  موثقة  االجتماعات  أعمال 
لصالحياته، وتشمل هذه الموضوعات الموافقة على استراتيجية 
الجوهرية  الرأسمالية  والمصاريف  التقديرية  والميزانيات  البنك 
والسياسات التي تحكم عمليات الخزينة واالئتمان ولوائح العمل 
الصرف  وصالحيات  الداخلي  للتدقيق  السنوية  والخطة  األخرى 
واقتراح توزيع األرباح والمُوافقة على تعيين المدراء التنفيذيين 
ورئيس إدارة المُراجعة الداخلية بالبنك. ويستطيع كافة األعضاء 
سر  أمين  خالل  من  الصلة  ذات  المعلومات  على  الحصول 
جهات  من  المشورة  على  الحصول  أيضاً  وبإمكانهم  المجلس، 
مهنية مستقلة متخصصة يف إطار واجباتهم كأعضاء يف المجلس.

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

للضوابط الرقابية التي تتم مراجعتها سنويا من قبل المجلس.

مجلس اإلدارة  رسالة الحوكمة 

الصكوك المصدرة

مساندة  صكوك  بإصدار  البنك  قام   ،2020 أكتوبر   21 بتاريخ 
عشر  مدتها  أمريكي  دوالر  مليون   750 بمبلغ  المال  لرأس 
سنوات بعمولة خاصة نسبتها  3.326 % قابلة لالسترداد بعد 

مضى 5 سنوات. 

رأس المال

يف 31 ديسمبر 2021، يتكون رأسمال البنك المصرح به والمصدر 
اسمية  بقيمة  سهم،  مليون   1,500 من  بالكامل  والمدفوع 
رأسمال  ملكية  إن  الواحد.  للسهم  سعودي  يال  ر  10 قدرها 

البنك موزعة على النحو التالي:

مساهمون سعوديون: 60 %
البنك العربي ش.م.ع. - االردن: 40 %
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أعضاء
مجلس اإلدارة

تضم الئحة أعضاء مجلس اإلدارة المعينين من قبل البنك العربي ش.م.ع. يف 31 ديسمبر 2021 
عبيد  الياس صباغ**،  نعمة  عقروق،  أنور  ياد  ز الغنمة،  الفتاح  عبد  السادة/  محمد  من  كل 

عبدالله الرشيد )عضو مجلس اإلدارة المنتدب(*.

يتكون مجلس اإلدارة كما يف 31 ديسمبر 2021 من السادة األعضاء 
التالية أسماؤهم:

الصفةاالسمم.

رئيس مجلس اإلدارة )غير تنفيذي( صالح راشد الراشد1

نائب رئيس مجلس اإلدارة )مستقل( عبدالمحسن ابراهيم الطوق2

عضو مجلس اإلدارة المنتدب )تنفيذي(عبيد عبدالله الرشيد*3

عضو مجلس اإلدارة )غير تنفيذي(  هشام عبد اللطيف الجبر4

عضو مجلس اإلدارة )غير تنفيذي( احمد محمد عبدالقادر العمران 5

عضو مجلس اإلدارة )مستقل(محمد فرج علي الكناني الزهراني 6

عضو مجلس اإلدارة )مستقل( ثامر مسفر الوادعي7

عضو مجلس اإلدارة )غير تنفيذي(نعمة الياس صباغ**8

عضو مجلس اإلدارة )غير تنفيذي(محمد عبد الفتاح حمد الغنمة9

ياد أنور عقروق10 عضو مجلس اإلدارة )غير تنفيذي(ز

المجلس  الى  منصبه  من  باستقالته  المنتدب  االدارة  مجلس  عضو   – عيد  مارون  روبير   / الدكتور  تقدم   )*(
اعتبارا من تاريخ  2021/2/2  بناء على ظروفه الخاصة  وقد قرر المجلس قبول هذه االستقالة  وتعيين 
التنفيذي  والرئيس  اإلدارة  لمجلس  منتدباً  عضوا  التنفيذي(  الرئيس  )نائب  الرشيد  عبدالله  عبيد   / السيد 
ذلك. على  السعودي  المركزي  البنك  ممانعة  عدم  على  الحصول  وتم   2021/2/1 من  اعتبارا   للبنك 

)**(  تم تعيين السيد/ نعمة الياس صباغ، بتاريخ 2021/08/24 )عضو غير تنفيذي(، خلفاً للسيد/ باسم إبراهيم 
عوض الله )عضو غير تنفيذي( والمنتهية عضويته بتاريخ 2021/05/06 وذلك لدورة المجلس الحالية التي 

ستنتهي بتاريخ 2023/03/31 وتم الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي على ذلك.
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نعمة الياس صباغ
عضو مجلس اإلدارة

هشام عبد اللطيف الجبر
عضو مجلس اإلدارة

صالح راشد الراشد
رئيس مجلس اإلدارة 

عبيد عبدالله الرشيد
عضو مجلس اإلدارة المنتدب

ياد أنور عقروق ز
عضو مجلس اإلدارة

عبدالمحسن ابراهيم الطوق
نائب رئيس مجلس اإلدارة

ثامر مسفر الوادعي
عضو مجلس اإلدارة

محمد عبد الفتاح حمد الغنمة     
عضو مجلس اإلدارة

احمد محمد عبدالقادر العمران      
عضو مجلس اإلدارة

محمد فرج علي الكناني الزهراني 
عضو مجلس اإلدارة
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فيما يلي نبذة مختصرة عن مؤهالت وخبرات اعضاء مجلس اإلدارة 
واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين:

الخبرات العمليةالمؤهالت العلميةالمنصبالعضو

السيد/
صالح راشد 

الراشد)*(

- رئيس مجلس االدارة
- رئيس اللجنة التنفيذية
 - عضو لجنة الترشيحات

   والتعويضات

بكالوريوس هندسة  من  
جامعة واشنطن

مدير تنفيذي وشريك بشركة راشد عبدالرحمن الراشد 
وأوالده يتمتع بخبرات واسعة ومتراكمة يف مجال المال 
وقد  والصناعي  التجاري  واالستثمار  واالدارة  واالعمال 
االقتصادي  للمجلس  ية  االستشار الهيئة  شغل عضوية 
ية الصناعية  االعلى وعضوية مجلس ادارة الغرفة التجار
وعضو اللجنة المالية ورئيس لجنة االستثمار كما سبق 
الشركات  من  العديد  وعضوية  رئاسة  شغل  ان  له 
المساهمة العامة والمقفلة والشركات ذات المسؤولية 

المحدودة. 

السيد/
عبدالمحسن 

ابراهيم الطوق

- نائب رئيس مجلس االدارة 
- عضو اللجنة التنفيذية

- عضو لجنة المخاطر
- عضو لجنة االستراتيجية

بكالوريوس ادارة اعمال من 
جامعة الملك سعود

الرئيس التنفيذي لشركة الطوق يتمتع بخبرة طويلة يف 
واالتصاالت  والطاقة  العقاري  واالستثمار  االدارة  مجال 
رؤساء  منظمة  بعضوية  ويتمتع  المالية  والخدمات 
العربية  القيادات  ومنظمة   )YPO( الشباب  االعمال 
االدارة يف عدة  الشابة )YAL( ويشغل عضوية مجلس 

شركات رائدة يف المملكة العربية السعودية وخارجها.

السيد/
هشام عبد 

اللطيف  الجبر

- عضو مجلس ادارة
- عضو اللجنة التنفيذية

- عضو لجنة االستراتيجية

ية وانسانية/ ثانوي خبرة واسعة يف مجال االدارة واالستثمار وعضو مجلس علوم ادار
ية القابضة ويف شركة )ناتلي(  ادارة يف شركة الجبر التجار
لشركة  التنفيذي  والرئيس  الداخلي  والتصميم  لألثاث 
الخليجي  المصرف  عضوية  شغل  ان  سبق  وقد  )كيا( 
التجاري وعضوية الشركة المتحدة لنقل الغاز وعضوية 
وهو  المحدودة  المتقدمة  اإللكترونية  االدوات  شركة 
وعضو  الصيني  السعودي  االعمال  مجلس  يف  عضو 
جمعية الصداقة السعودية الصينية وتشمل خبراته يف 
الدورات  من  العديد  على  وحصل  والتمويل  االستثمار 
وحضور  والمالية  والمبيعات  التسويق  يف  المتخصصة 

ندوات يف الحوكمة.

أ - نبذه مختصرة عن مؤهالت وخبرات اعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة
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أ - نبذه مختصرة عن مؤهالت وخبرات اعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة )تتمة(

الخبرات العمليةالمؤهالت العلميةالمنصبالعضو

الدكتور/
محمد فرج 
علي الكناني 

الزهراني

- عضو مجلس االدارة 
- رئيس لجنة الترشيحات

   والتعويضات
- عضو لجنة المخاطر

- عضو لجنة االستراتيجية

دكتوراة يف العلوم المالية 
تخصص يف االقتصاد المالي 

 قسم االحصاء عام 2006
من جامعة اوكالهوما 

ماجستير علوم مالية من 
جامعة كولورادو يف دنفر - 

امريكا 

 بكالوريوس العلوم المالية
 من جامعة الملك فهد

للبترول والمعادن  

)CFA( محلل مالي معتمد

مؤسس مشارك ورئيس تنفيذي لتحالف التنمية وخبرة 
استثمارات  على  ومشرف  القيادية  االدوار  مختلف  يف 
وعضو  والمعادن  للبترول  فهد  الملك  جامعة  وقف 
لعدة  واالستثمار  والتدقيق  ولجان  ادارات  مجالس  يف 
شركات مدرجة وغير مدرجة ويقدم استشارات وتدريب 
الراجحي  واوقاف  الدن  بن  ومجموعة  ارامكو  لشركة 
والمسجد  الحرام  المسجد  لشؤون  العامة  والرئاسة 
ولمنظمات  واالستحواذ  الدمج  عمليات  ويف  النبوي 
بجامعة  االعمال  ادارة  كلية  عميد  وشغل  خاصة 
الملك فهد للبترول والمعادن وعمل يف مجال التعليم 

التنفيذي وغير التنفيذي. 

السيد/ثامر 
مسفر عوض 

الوادعي

- عضو مجلس ادارة 
- عضو لجنة الترشيحات

   والتعويضات
- رئيس لجنة المراجعة

ماجستير ادارة اعمال من 
جامعة اليمامة  

بكالوريوس ادارة اعمال من 
جامعة اإلمام محمد بن سعود 

دبلوم محاسبة من معهد 
االدارة

شغل عدة مناصب منها: مساعد مدير عام ومدير للرقابة 
والجودة وعضو مجلس ادارة يف شركة ميتاليف أيه آي 
المراجعة  لجنة  وعضو  التعاوني  للتامين  العربي  جي 
وعمل مدير عام مجموعة المراجعة الداخلية يف الهيئة 
الداخلية  المراجعة  برنامج  ومدير  للجمارك  السعودية 
الداخلية يف  للمراجعة  لمجموعة سامبا ومساعد مدير 
بنك االنماء ومسؤول معتمد لفحص االحتيال والجرائم 
التنفيذي  المدير  حالياً  ويشغل  األول،  البنك  يف  المالية 
البشرية  الموارد  تنمية  بصندوق  الداخلية  للمراجعة 
ورئيس لجنة المراجعة والمخاطر بالمركز الوطني إلدارة 
القابضة  تكامل  بشركة  المراجعة  لجنة  وعضو  النفايات 

وعضو لجنة المراجعة بشركة سواعد.

السيد/
احمد محمد 

عبدالقادر 
العمران
)ممثل 

المؤسسة 
العامة 

للتأمينات 
االجتماعية(  

- عضو مجلس ادارة 
- عضو لجنة المخاطر

 ماجستير علوم حاسب آلي
يدا للتقنية  من معهد فلور

يكا  يف أمر

بكالوريوس نظم معلومات
من جامعة الملك سعود 

يشغل حاليا وظيفة مساعد المحافظ لتقنية المعلومات 
مدير  وعمل  االجتماعية.  للتأمينات  العامة  بالمؤسسة 
وادارة  المعلومات  لتقنية  االساسية  البنية  ادارة  عام 
وامن  واالتصال  للشبكات  االساسية  البنية  عمل  فريق 
المعلومات وادارة النظم والتشغيل من عام 2001 الى 
كما  االجتماعية.  للتأمينات  العامة  المؤسسة  يف   2011
شغل منصب عضو مجلس ادارة يف سامبا والمجموعة 
االسمنت  وشركة  الصناعي  لالستثمار  السعودية 
تكافل  وشركة  السعودية  االتصاالت  وشركة  السعودية 
التقنية  والندوات  المؤتمرات  يف  شارك  كما  القابضة. 

على المستوى المحلي والدولي. 
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الخبرات العمليةالمؤهالت العلميةالمنصبالعضو

السيد/
نعمة إلياس 

صباغ )**(

ماجستير يف االقتصاد الدولي - عضو مجلس ادارة
ودراسات الشرق االوسط 

والقانون الدولي من جامعة 
جونز هوبكنز

ماجستير يف العلوم المالية من 
جامعة شيكاغو

 

بكالوريوس يف االقتصاد واللغة 
الفرنسية من جامعة اوستن

برنامج االدارة العليا يف كلية 
ادارة االعمال جامعة ستانفورد

يشغل اآلن المدير العام التنفيذي للبنك العربي ش م 
لبنك  التنفيذي  العام  المدير  منصب  وشغل  االردن  ع 
 2009 الى   2006 عام  بين  لبنان  يف  المتوسط  البحر 
التنفيذي  والرئيس  المنتدب  العضو  منصب  وشغل 
وشغل   2005 الى   1998 من  الوطني  العربي  للبنك 
مدير عام المجموعة المصرفية الدولية يف بنك الكويت 
الوطني وشغل مع بنك الكويت الصناعي والبنك الدولي 
العربي  اوروبا  بنك  ادارة  مجلس  ورئيس    1973 عام 
ش م ع وعضو مجلس ادارة جمعية البنوك يف االردن 
المال  راس  صندوق  شركة  ادارة  مجلس  ورئيس 
واالستثمار االردني ونائب رئيس مجلس ادارة الشركة 
يف  مشارك  ورئيس  والتقاص  الدفع  ألنظمة  االردنية 
مجلس أمناء الجامعة االمريكية يف بيروت وحاصل على 
جوائز منها اقوى الرؤساء التنفيذيين يف الشرق االوسط 
عام 2021 وجمعية المصرفيين العرب يف لندن وجائزة 
 2018 عام  المصريف  القطاع  يف  المتميزة  االسهامات 
واالسهامات   2017 عام  المتميزة  المساهمة  وجائزة 
وجائزة  المالية  الخدمات  قطاع  يف   2014 عام  البارزة 

الشخصية المصرفية العربية عام 2014.

السيد/
محمد عبد 

الفتاح الغنمة 

- عضو مجلس ادارة 
- عضو اللجنة التنفيذية
- رئيس لجنة المخاطر

بكالوريوس علوم تخصص 
ياضيات من جامعة  ر

الملك سعود 

دبلوم برمجة 

عضو مجلس ادارة يف البنك العربي الوطني ممثال عن 
بخبرة طويلة يف مجال  يتمتع  ع(  العربي )ش م  البنك 
يف  االئتمان  إلدارة  رئيسا  اآلن  ويعمل  المصريف  العمل 

البنك العربي )ش م ع( االردن.

السيد/
ياد أنور  ز

عقروق

- عضو مجلس ادارة 
- رئيس لجنة االستراتيجية

- عضو لجنة المخاطر

ماجستير يف ادارة االعمال: 
التمويل من جامعة سيراكيوز، 

نيويورك - الواليات المتحدة 
االمريكية

بكالوريوس يف العلوم مع 
مرتبة الشرف، الهندسة 
 المدنية من جامعة ليدز

يف المملكة المتحدة 

يشغل حالياً منصب رئيس المخاطر للمجموعة يف البنك 
مدير  منصب  شغل  كما  األردن.    – ش.م.ع  العربي 
تنفيذي لكل من بنك اوروبا العربي ش.م.ع يف المملكة 
األردن   - بنك  سيتي  الكويت،   – بنك  سيتي  المتحدة، 
منصب  الى  باإلضافة  القيادية  المناصب  من  وغيرها 
عضو مجلس إدارة لكل من بنك أوروبا العربي ش.م.ع. 
العرب  المصرفيين  إدارة جمعية  المتحدة،  المملكة  يف 
يف المملكة المتحدة، جمعية المصرفيين البريطانيين يف 
المملكة  األجنبية يف  البنوك  المتحدة، جمعية  المملكة 

المتحدة، وجمعية البنوك يف األردن.

أ - نبذه مختصرة عن مؤهالت وخبرات اعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة )تتمة(
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الخبرات العمليةالمؤهالت العلميةالمنصبالعضو

السيد/
عبيد عبدالله 
الرشيد )***(

- عضو مجلس االدارة 
المنتدب 

- الرئيس التنفيذي 
- عضو اللجنة التنفيذية

- عضو لجنة االستراتيجية

بكالوريوس يف إدارة األعمال 
يه يف  من جامعة سان هوز
والية كاليفورنيا - الواليات 

المتحدة االمريكية  

يشغل حالياً منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي 
يف البنك العربي الوطني. يمتلك أكثر من 27 سنة من 
بقطاع  المصرفية  الصناعة  مجال  يف  الواسعة  الخبرة 
التجزئة والخدمات الخاصة والقطاع العام والمؤسسات 
الصغيرة والمتوسطة ودوائر العناية بالعمالء ومعالجة 
ية  االدار اللجان  بعض  عضوية  يرأس  كما  الشكاوى. 
اإلدارة  لجنة  أهمها:  ومن  الوطني  العربي  البنك  يف 
الموجودات  لجنة  لالئتمان،  العليا  اللجنة  التنفيذية، 
والصغيرة  المتوسطة  الشركات  ولجنة  والمطلوبات 
مجلس  عضو  منصب  يشغل  كما  الصغر.  والمتناهية 
المساكن  لتمويل  السعودية  الشركة  كل من  إدارة يف 
الكيميائية  السعودية  والشركة  مرتبطة(  )شركة 
الطبية  للخدمات  الحبيب  سليمان  الدكتور  ومجموعة 
القابضة. كما شغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة 

العربي لتأجير المعدات الثقيلة )شركة تابعة(.

تم تعيين السيد/ صالح راشد الراشد رئيساً للجنة التنفيذية اعتباراً من تاريخ 2021/02/11.  )*( 

تم تعيين السيد/ نعمة الياس صباغ، بتاريخ 2021/08/24 )عضو غير تنفيذي(، خلفاً للدكتور/ باسم إبراهيم عوض   )**(
يخ  الله )عضو غير تنفيذي( والمنتهية  عضويته بتاريخ 2021/05/06 وذلك لدورة المجلس الحالية التي ستنتهي بتار

 2023/03/31 وتم الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي على ذلك.    

يخ   )***(  تقدم الدكتور / روبير مارون عيد – عضو مجلس االدارة المنتدب باستقالته من منصبه الى المجلس اعتبارا من تار
2021/2/2  بناءً على ظروفه الخاصة وقد قرر المجلس قبول هذه االستقالة  وتعيين السيد / عبيد عبدالله الرشيد 

)نائب الرئيس التنفيذي( عضوا منتدبا ورئيسا تنفيذيا للبنك اعتباراً من 2021/2/1 وتم الحصول على عدم ممانعة البنك 

المركزي السعودي على ذلك. كما تم تعيين السيد / نزار التويجري نائبا للرئيس التنفيذي اعتبارا من 2021/2/1.  

أ - نبذه مختصرة عن مؤهالت وخبرات اعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة )تتمة(
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الخبرات العمليةالمؤهالت العلميةالعضو

السيد/
ثامر مسفر عوض 

الوادعي

ماجستير ادارة اعمال من جامعة اليمامة

بكالوريوس ادارة اعمال من جامعة اإلمام 
محمد بن سعود

دبلوم محاسبة من معهد االدارة

شغل عدة مناصب منها: مساعد مدير عام ومدير للرقابة والجودة 
وعضو مجلس ادارة يف شركة ميتاليف أيه آي جي العربي للتامين 
التعاوني وعضو لجنة المراجعة وعمل مدير عام مجموعة المراجعة 
المراجعة  برنامج  ومدير  للجمارك  السعودية  الهيئة  يف  الداخلية 
يف  الداخلية  للمراجعة  مدير  ومساعد  سامبا  لمجموعة  الداخلية 
المالية  والجرائم  االحتيال  لفحص  معتمد  ومسؤول  االنماء  بنك 
يف البنك األول، ويشغل حالياً المدير التنفيذي للمراجعة الداخلية 
بصندوق تنمية الموارد البشرية ورئيس لجنة المراجعة والمخاطر 
بشركة  المراجعة  لجنة  وعضو  النفايات  إلدارة  الوطني  بالمركز 

تكامل القابضة وعضو لجنة المراجعة بشركة سواعد.

السيد/
خالد محمد

سعد البواردي

بكالوريوس إدارة صناعية من جامعة
الملك فهد للبترول والمعادن

يتمتع بخبرة طويلة يف مجال االدارة واالستثمار والتجارة وشغل 
بالمنطقة الشرقية  ية الصناعية  التجار الغرفة  نائب رئيس  منصب 
وعمل رئيس وعضو مجلس ادارة يف عدد من الشركات المساهمة 
واللجان والفعاليات االجتماعية ويشغل منصب الرئيس التنفيذي 
بالمؤسسة  ادارة  البواردي وهو عضو مجلس  لمجموعة شركات 
العامة للموانئ وعضو بعدد من اللجان والمجالس التابعة إلمارة 

المنطقة الشرقية . 

وقد شغل سابقا العديد من عضويات مجالس االدارات على سبيل 
وعضو  المدني  للطيران  العامة  الهيئة  ادارة  مجلس  عضو  المثال 
مجلس ادارة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية وعضو المجلس 
المؤسسة  ادارة  مجلس  وعضو  العمل  وزير  لمعالي  االستشاري 
العامة للتأمينات االجتماعية وعضو لجنة االستثمار بالمؤسسة العامة 
للتأمينات االجتماعية وعضو مجلس ادارة شركة الصناعات الكيميائية 

االساسية وعضو مجلس ادارة الشركة العربية لصناعة الورق.

السيد/
يز  عبدالعز

عبدالمحسن
بن حسن

الفيصلية بكالوريوس قانون من جامعة الملك سعود مجموعة  يف  ادارة  مجلس  عضو  منصب  حاليا  يشغل 
ادارة  مجلس  ورئيس  تداول  المالية  السوق  وشركة  القابضة 
ية لهيئة  العالمية للتأمين التعاوني وعمل عضو يف اللجنة االستشار
العربية  سويس  كريديت  لشركة  منتدب  وعضو  المالية  السوق 
لالستثمار  رنا  لشركة  تنفيذي  ورئيس  منتدب  وعضو  السعودية 
ينة  والشركة العربية لألعمال واالوراق المالية وعمل يف ادارة الخز
يف مجموعة سامبا المالية من عام 1994 الى 2006. كما عمل يف 
بنك الرياض يف ادارة الخزينة من 1992 الى 1994 وشغل منصب 
نائب الرئيس التنفيذي ومدير ادارة الخزينة يف بنك مسقط من عام 

2006 الى 2008.

ب - فيما يلي نبذة مختصرة عن مؤهالت وخبرات اعضاء لجنة المراجعة
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ج - نبذه مختصرة عن مؤهالت وخبرات كبار التنفيذيين

الخبرات العمليةالمؤهالت العلميةالمنصب الحاليالعضو

- نائب العضو المنتدبنزار التويجري
- عضو مجلس إدارة 
شركة العربي لتأجير 

المعدات الثقيلة 

ماجستير إدارة أعمال من جامعة 
ماين – الواليات المتحدة األمريكية

بكالوريوس أنظمة معلومات من 
جامعة الملك سعود

البنك  يف  المنتدب  العضو  نائب  منصب  نزار  يشغل 
الخبرة  من  سنة   20 من  أكثر  ولديه  الوطني،  العربي 
يف قطاع الخدمات المصرفية للشركات يف البنك العربي 
العليا  االئتمان  لجنة  يف  عضويته  خالل  ومن  الوطني. 
ولجنة الموجودات والمطلوبات يساهم يف إدارة مخاطر 
االئتمان يف البنك كما أنه يشرف على وحدة االستثمارات 
األهداف  تحقيق  يف  مشاركته  إلى  إضافة  االستراتيجية، 
بعضوية  يتمتع  التي  التابعة  للشركات  االستراتيجية 

مجالس إدارتها.

- الرئيس التنفيذي عائض الزهراني
للعمليات

بكالوريوس أنظمة معلومات من 
جامعة الملك سعود

وحاصل على الكثير من الشهادات 
التخصصية منها:

 Six Sigma Black and
 Green Belt and TOGAF

Architecture

يف  للعمليات  التنفيذي  الرئيس  منصب  عائض  يشغل 
للبنك  الوطني. كما شغل قبل انضمامه  العربي  البنك 
الرئيس  منصب  منها  الرياض  بنك  يف  عدة  مناصب 
التنفيذي لتقنية المعلومات CIO، ونائب أول للرئيس 
التنفيذي لدائرة مساندة الحلول، ولديه خبرة تجاوزت 
التكامل  الحلول االستراتيجية من خالل  الـ 22 عاماً يف 
التكنولوجي.  وهو عضو يف عدد من لجان البنك الرئيسة 
التنفيذية،  ومنها: لجنة تقنية المعلومات، لجنة اإلدارة 

لجنة إدارة المخاطر، إلخ.

ماجستير إدارة أعمال- رئيس إدارة المخاطركمال خضر
)مع التخصص يف المالية(

من جامعة ليفربول -
المملكة المتحدة

بكالوريوس محاسبة وإدارة أعمال 
من جامعة ريتشموند يف لندن - 

المملكة المتحدة 

برنامج القادة التنفيذيين، كلية إدارة 
األعمال بجامعة هارفرد

يمتلك كمال خبرة واسعة ومتنوعة يف القطاع المصريف 
واألعمال  المخاطر  إدارة  يف  سنة   25 من  ألكثر  تمتد 
إدارة  رئيس  وظيفة  يشغل  للشركات.  المصرفية 
الوطني. وسبق له أن شغل  العربي  البنك  المخاطر يف 
مناصب قيادية لدى كل من البنك السعودي الفرنسي 
والبنك األول قبل انضمامه للبنك العربي الوطني. وهو 
ية الرئيسة يف البنك )لجنة المخاطر،  عضو يف اللجان اإلدار
لجنة مخاطر العمليات، لجنة الموجودات والمطلوبات، 

إلخ.( ويشارك يف العديد من اللجان األخرى.

- المدير الماليلطيفة السبهان
- عضو لجنة المراجعة 
لشركة العربي الوطني 

لالستثمار 

بكالوريوس يف المحاسبة وإدارة 
األعمال من جامعة كنساس - 

الواليات المتحدة األمريكية

حاصلة على شهادة المحاسبة 
القانونية من والية الينوي - الواليات 

المتحدة األمريكية

تمتلك لطيفة خبرة واسعة تفوق الـ 20 عاماً يف العمل 
ير الخارجية والداخلية  المصريف، مع خبرة يف إعداد التقار
االستراتيجي  والتخطيط  التقديرية  الميزانيات  ووضع 
ومراقبة المصروفات. وهي عضو يف العديد من اللجان 
لجنة  السوق،  مخاطر  سياسة  )لجنة  الرئيسة  ية  اإلدار
تنفيذ  يف  ومشاركة  إلخ.(،  والمطلوبات،  الموجودات 

أنظمة مصرفية متنوعة.
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يخ عدد الحضورسجل الحضورالتار

2021/3/30
صالح راشد الراشد، عُبيد عبدالله الرشيد، عبدالمُحسن ابراهيم الطوق، هشام عبد اللطيف 
الجبر، أحمد مُحمَّد العمران، مُحمَّد فرج الكناني الزهراني، ثامر مسفر الوادعي، مُحمَّد عبد 

ياد أنور عقروق. الفتاح الغنمة، ز
9

2021/6/22
صالح راشد الراشد، عُبيد عبدالله الرشيد، عبدالمُحسن ابراهيم الطوق، هشام عبد اللطيف 
الجبر، أحمد مُحمَّد العمران، مُحمَّد فرج الكناني الزهراني، ثامر مسفر الوادعي، مُحمَّد عبد 

ياد أنور عقروق. الفتاح الغنمة، ز
9

2021/9/21
صالح راشد الراشد، عُبيد عبدالله الرشيد، عبدالمُحسن ابراهيم الطوق، هشام عبد اللطيف 
نعمه  الوادعي،  مسفر  ثامر  الزهراني،  الكناني  فرج  مُحمَّد  العمران،  مُحمَّد  أحمد  الجبر، 

ياد أنور عقروق.  َّاغ، مُحمَّد عبد الفتاح الغنمة، ز الياس صب
10

2021/12/21
صالح راشد الراشد، عُبيد عبدالله الرشيد، عبدالمُحسن ابراهيم الطوق، هشام عبد 
ثامر مسفر   ، الزهراني  الكناني  العمران، مُحمَّد فرج  أحمد مُحمَّد  الجبر،  اللطيف 

ياد أنور عقروق. َّاغ، مُحمَّد عبد الفتاح الغنمة، ز الوادعي، نعمه الياس صب
10

ية خالل عام 2021،  عقد مجلس اإلدارة أربعة اجتماعات دور
وفيما يلي سجل حضور هذه االجتماعات:

وقد عقدت جمعية عامة عادية يف 30 مارس 2021 وفيما يلي سجل حضور 
أعضاء مجلس اإلدارة لهذا االجتماع:

صالح راشد الراشد   .1 
رئيس مجلس االدارة 

عبدالمحسن ابراهيم الطوق  .2 
نائب رئيس مجلس االدارة

عُبيد عبدالله الرشيد  .3 
عضو مجلس االدارة المنتدب )الرئيس التنفيذي(

 4.  هشام عبداللطيف الجبر
عضو مجلس االدارة

 
أحمد مُحمَّد العمران  .5 
عضو مجلس االدارة 

مُحمَّد فرج الكناني الزهراني  .6 
عضو مجلس االدارة 

ثامر مسفر الواعي  .7 
عضو مجلس االدارة 

باسم ابراهيم عوض الله  .8 
عضو مجلس االدارة

 
محمد عبدالفتاح الغنمه  .9 

عضو مجلس االدارة
 

ياد انور عقروق  ز  .10 
عضو مجلس االدارة
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أعضاء المجلس المشاركون يف عضوية مجالس إدارات 
أو مدراء يف شركات أخرى داخل المملكة أو خارجها

فيما يلي أسماء أعضاء مجلس إدارة البنك الذين يشاركون يف عضوية 
مجالس إدارات أو مدراء يف شركات أخرى داخل المملكة أو خارجها  كما 

يف 2021/12/31: 

اسم العضو 
العضوية يف الشركات أو مدراء يف شركات أخرى 

)داخل المملكة وخارجها(

السيد/
صالح راشد الراشد

شركة اسمنت الرياض. 1
شركة االستثمارات التقنية. 2
الشركة السعودية لألعمال الميكانيكية والكهربائية . 3
شركة المستودعات المركزية. 4
شركة العناية والعلوم الطبية المحدودة. 5
شركة الراشد للتجارة والمقاوالت. 6
شركة الراشد ايه بيتونج. 7
شركة مجمعات الخليج. 8
شركة الراشد والعمران. 9

الشركة العربية للصناعات. 10
شركة راشد عبد الرحمن الراشد واوالده. 11
شركة اليمامة الطبية . 12
شركة التطبيقات الخليجية. 13
شركة امداد الحلول لتقنية المعلومات. 14
شركة انمائية لالستثمار والتطوير العقاري والسياحي . 15
شركة اليمامة لالستثمار والتقسيط. 16
شركة بيت االتحاد المالي. 17
شركة الملز المالية. 18
شركة المبادرات للمعلومات واالتصاالت . 19
شركة مالذك لالستثمار والتقسيط العقاري  . 20
شركة أبراج المربع للتنمية واالستثمار العقاري. 21
شركة صالح راشد الراشد وأوالده. 22
يع. 23 شركة مجموعة أبانا للمشار
شركة اليمامة للرخام والجرانيت. 24
شركة الخزف لألنابيب . 25
شركة األوائل لالستثمار القابضة. 26
شركة راشد للتنمية المحدودة "راشدكو". 27
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اسم العضو 
العضوية يف الشركات أو مدراء يف شركات أخرى 

)داخل المملكة وخارجها(

السيد/ 
عبدالمحسن إبراهيم الطوق

شركة الطوق المحدودة . 1
شركة دار التمليك . 2
شركة نت وركرس السعودية للخدمات المحدودة . 3
شركة المنتجات الفوالذية المحدودة . 4
ياف ألنظمة االتصاالت. 5 شركة بيادر االر

السيد/
هشام عبد اللطيف الجبر

شركة والء للتأمين . 1
شركة الجبر القابضة. 2
شركة مصنع كرتون الخليج . 3
شركة مصنع المرطبات المعلبة . 4
شركة هاير والجبر السعودية االلكترونية للتجارة. 5
نماء المستقبل للعقار. 6
شركة الجبر لألجهزة المنزلية. 7
شركة خطى الخير. 8
شركة إيناس للتجارة. 9

السيد/
أحمد محمد بن عبدالقادر العمران  

شركة االستثمارات الرائدة. 1
2 .)STC( شركة االتصاالت السعودية
شركة تكامل القابضة. 3
شركة مدد االعمال لتقنية نظم المعلومات. 4
شركة مصدر لحلول البيانات . 5
ية. 6 شركة حصانة االستثمار

الدكتور/
محمد فرج الكناني الزهراني

شركة لجام للرياضة. 1
الشركة السعودية إلعادة التمويل العقاري. 2
شركة وادي الظهران للتقنية القابضة. 3
شركة وادي الظهران لخدمات االعمال. 4
شركة واحة االعمال. 5
مؤسسة حلفاء التنمية . 6

السيد/
 ثامر مسفر الوادعي

صندوق تنمية الموارد البشرية. 1

السيد/
عبيد عبدالله الرشيد

الشركة السعودية لتمويل المساكن )سهل(. 1
الشركة السعودية الكيمائية. 2
شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية القابضة. 3

أعضاء المجلس المشاركون يف عضوية مجالس إدارات أو مدراء يف شركات أخرى داخل المملكة أو خارجها )تتمة(
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اسم العضو 
العضوية يف الشركات أو مدراء يف شركات أخرى 

)داخل المملكة وخارجها(

السيد/
نعمة الياس صباغ

البنك العربي ش م ع )األردن(. 1
بنك أوروبا العربي - لندن. 2
الشركة األردنية ألنظمة الدفع والتقاص. 3
شركة صندوق رأس المال واالستثمار األردني. 4

السيد/
محمد عبد الفتاح الغنمه

البنك العربي ش م ع )االردن(. 1
يا( . 2 البنك العربي  ش م ع  )سور
البنك العربي االسالمي الدولي )االردن( . 3
شركة مجموعة العربي لالستثمار )االردن( . 4
الشركة العربية الوطنية للتأجير )االردن( . 5
)T-Bank( )تركيا(. 6
بنك عُمان العربي )عُمان(. 7

ياد أنور عقروق البنك العربي ش م ع  )االردن(. 1السيد/ ز
الشركة األردنية إلعادة التمويل الرهن العقاري - األردن. 2
شركة النسر العربي للتأمين – األردن. 3

أعضاء المجلس المشاركون يف عضوية مجالس إدارات أو مدراء يف شركات أخرى داخل المملكة أو خارجها )تتمة(
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اسم العضو 
العضوية يف الشركات أو مدراء يف شركات أخرى 

)داخل المملكة وخارجها(

السيد/
ثامر مسفر الوادعي

صندوق تنمية الموارد البشرية . 1

السيد/
خالد محمد البواردي 

مصنع اتقن لهندسة الحديد. 1
شركة اتقن الدولية )ذ.م.م(. 2
مجموعة خالد محمد البواردي القابضة. 3
شركة النقل والتخزين الدولية المحدودة. 4
الشركة السعودية للتطوير وخدمات التصدير المحدودة. 5
شركة البوابة الشرقية للخدمات اللوجستية المحدودة. 6
مجموعة البواردي القابضة . 7
ية )ذ.م.م(. 8  شركة المصادر اإلنشائية التجار
شركة إشراق للتنمية والتطوير )نائب رئيس المجلس(. 9

السيد/
عبدالعزيز عبدالمحسن بن حسن 

الشركة العالمية للتأمين التعاوني . 1
 شركة مجموعة الفيصلية القابضة . 2
السعودي الفرنسي كابيتال. 3

اعضاء لجنة المراجعة : 

لجان المجلس الرئيسة

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

▪ اللجنة التنفيذية
)رئيساً(  اإلدارة  مجلس  رئيس  من  التنفيذية  اللجنة  تتكون 
وأربعة أعضاء آخرين من بينهم عضو مجلس اإلدارة المنتدب 
ويتم اختيارهم من بين أعضاء المجلس. تعقد اللجنة التنفيذية 
ياً إلدارة أعمال البنك وفقا  اجتماعاتها بمعدل مرة واحدة شهر
للصالحيات المفوضة لها من قبل المجلس. وتشمل مسؤوليات 
والموافقة  األداء  ومراقبة  البنك  سياسات  تطبيق  اللجنة  هذه 

على المصاريف الرأسمالية الجوهرية.

تألفت اللجنة التنفيذية خالل عام 2021 من السادة 
االعضاء التالية أسماؤهم:

السيد/ صالح راشد الراشد )رئيساً(* . 1
السيد/ عُبيد عبدالله الرشيد** . 2
السيد/ عبدالمحسن ابراهيم الطوق . 3
السيد/ هشام عبداللطيف الجبر. 4
السيد/ محمد عبد الفتاح الغنمة. 5
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عقدت اللجنة التنفيذية عدد )15( اجتماعاً خالل عام 2021، وفيما يلي سجل 
حضور هذه االجتماعات :

يخرقم االجتماع عدد الحضورسجل الحضورالتار

12021/1/19
روبير مارون عيد*، صالح راشد الراشد، عبدالمُحسن إبراهيم الطوق، هشام 

عبد اللطيف الجبر
4

22021/2/9
صالح راشد الراشد، عبدالمُحسن إبراهيم الطوق، هشام عبد اللطيف الجبر، 

محمد عبدالفتاح الغنمه 
4

32021/2/23
صالح راشد الراشد، عُبيد عبدالله الرشيد، عبدالمُحسن إبراهيم الطوق، هشام 

عبد اللطيف الجبر، محمد عبدالفتاح الغنمة 
5

42021/3/9
صالح راشد الراشد، عُبيد عبدالله الرشيد، عبدالمُحسن إبراهيم الطوق، هشام 

عبد اللطيف الجبر، محمد عبدالفتاح الغنمة
5

52021/3/30
صالح راشد الراشد، عُبيد عبدالله الرشيد، عبدالمُحسن إبراهيم الطوق، هشام 

عبد اللطيف الجبر، محمد عبدالفتاح الغنمة
5

62021/4/20
صالح راشد الراشد، عُبيد عبدالله الرشيد، عبدالمُحسن إبراهيم الطوق، هشام 

عبد اللطيف الجبر، محمد عبدالفتاح الغنمة
5

72021/5/25
صالح راشد الراشد، عُبيد عبدالله الرشيد، عبدالمُحسن إبراهيم الطوق، هشام 

عبد اللطيف الجبر، محمد عبدالفتاح الغنمة
5

82021/6/22
صالح راشد الراشد، عُبيد عبدالله الرشيد، عبدالمُحسن إبراهيم الطوق، هشام 

عبد اللطيف الجبر، محمد عبدالفتاح الغنمة
5

92021/7/13
صالح راشد الراشد، عُبيد عبدالله الرشيد، عبدالمُحسن إبراهيم الطوق، هشام 

عبد اللطيف الجبر، محمد عبدالفتاح الغنمة
5

102021/8/10
صالح راشد الراشد، عُبيد عبدالله الرشيد، عبدالمُحسن إبراهيم الطوق، هشام 

عبد اللطيف الجبر، محمد عبدالفتاح الغنمة
5

112021/9/21
صالح راشد الراشد، عُبيد عبدالله الرشيد، عبدالمُحسن إبراهيم الطوق، هشام 

عبد اللطيف الجبر، محمد عبدالفتاح الغنمة
5

122021/10/19
صالح راشد الراشد، عُبيد عبدالله الرشيد، عبدالمُحسن إبراهيم الطوق، هشام 

عبد اللطيف الجبر، محمد عبدالفتاح الغنمة
5

132021/11/16
صالح راشد الراشد، عُبيد عبدالله الرشيد، عبدالمُحسن إبراهيم الطوق، هشام 

عبد اللطيف الجبر، محمد عبدالفتاح الغنمة
5

142021/12/15
صالح راشد الراشد، عُبيد عبدالله الرشيد، عبدالمُحسن إبراهيم الطوق، هشام 

عبد اللطيف الجبر، محمد عبدالفتاح الغنمة
5

152021/12/21
صالح راشد الراشد، عُبيد عبدالله الرشيد، عبدالمُحسن إبراهيم الطوق، هشام 

عبد اللطيف الجبر، محمد عبدالفتاح الغنمة
5

)*(    تم تعيين السيد/ صالح راشد الراشد رئيساً للجنة التنفيذية اعتباراً من تاريخ 2021/02/11 خلفاً للدكتور روبير عيد الذي تقدم باستقالته 
من منصبه اعتباراً من تاريخ 2021/2/2.

)**(  تقدم الدكتور/ روبير مارون عيد – عضو مجلس االدارة المنتدب باستقالته من منصبه الى المجلس اعتباراً  من تاريخ  2021/2/2  بناء 
على ظروفه الخاصة وقد قرر المجلس قبول هذه االستقالة  وتعيين السيد / عبيد عبدالله الرشيد )نائب الرئيس التنفيذي( عضوا منتدبا 

لمجلس اإلدارة ورئيسا تنفيذيا للبنك اعتبارا من 2021/2/1 وتم الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي على ذلك.

▪ اللجنة التنفيذية )تتمة(
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يخرقم االجتماع عدد الحضورسجل الحضورالتار

3محمد فرج الكناني الزهراني، صالح راشد الراشد، ثامر مسفر الوادعي12021/2/09

3محمد فرج الكناني الزهراني، صالح راشد الراشد، ثامر مسفر الوادعي22021/3/15

3محمد فرج الكناني الزهراني، صالح راشد الراشد، ثامر مسفر الوادعي32021/6/22

3محمد فرج الكناني الزهراني، صالح راشد الراشد، ثامر مسفر الوادعي 42021/12/14

▪ لجنة الترشيحات والتعويضات

الترشيحات والتعويضات مُكونة من  تم خالل عام 2010 تشكيل لجنة 
من مكونة  حاليا  وهي  اإلدارة  مجلس  من  تنفيذيين  غير  أعضاء   ثالثة 

السادة االعضاء التالية أسماؤهم:

سياسة  على  تعديالت  واقتراح  مراجعة  صالحية  وللجنة 
التوصيات  ورفع  البنك  يف  والتعويضات  المكافآت  وممارسات 
اللجنة  وتقوم  العتمادها.  اإلدارة  مجلس  إلى  الشأن  بهذا 
يف  التنفيذيين  كبار  مكافآت  وتكوين  مستوى  بمراجعة  كذلك 
البنك وترفع التوصيات المتعلقة بمخصص المكافآت المرجحة 
بالمخاطر إلى مجلس اإلدارة/اللجنة التنفيذية العتمادها. كما 
يز أداء المجلس  تقوم بتحديد المهارات والقدرات الالزمة لتعز
اإلدارة  مجلس  هيكل  بمراجعة  اللجنة  اإلدارة  مجلس  ويكلف 
وتقييم أدائه متى ما اقتضى االمر ذلك، بما فيه التأكد من كفاية 
الوقت الالزم لقيام العضو بمهامه ومسؤولياته وكذلك مساهمة 
نقاط  تحديد  شأنها  من  آلية  اعتماد  على  بناءً  الفردية  األعضاء 

السيد/صالح راشد الراشد   .2
)عضو غير تنفيذي(

السيد/ثامر مسفر الوادعي   .3
)عضو مستقل(

الدكتور/محمد فرج الكناني الزهراني   .1
)رئيس اللجنة - عضو مستقل(

القوة والضعف واقتراح معالجتها وتقديم التوصيات الالزمة الى 
المجلس بما يحقق مصلحة البنك. وتشمل مهام اللجنة كذلك 
الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة، وكذلك النظر يف ترشيح كبار 
التنفيذين ودراسة مؤهالتهم والرفع بتوصيات اللجنة تجاه ذلك 

الى المجلس.

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

أعضاء اللجنة حسبما يقدره مجلس اإلدارة.

عقدت لجنة الترشيحات والتعويضات عدد )4( اجتماعات خالل عام 2021، 
وفيما يلي سجل حضور هذه االجتماعات:
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يخرقم االجتماع عدد الحضورسجل الحضورالتار

3ثامر مسفر الوادعي، خالد محمد البواردي، عبدالعزيز عبدالمحسن بن حسن12021/2/7

3ثامر مسفر الوادعي، خالد محمد البواردي، عبدالعزيز عبدالمحسن بن حسن22021/2/21

3ثامر مسفر الوادعي، خالد محمد البواردي ، عبدالعزيز عبدالمحسن بن حسن32021/3/21

3ثامر مسفر الوادعي ، خالد محمد البواردي ، عبدالعزيز عبدالمحسن بن حسن42021/4/11

2ثامر مسفر الوادعي، عبدالعزيز عبدالمحسن بن حسن52021/4/26

3ثامر مسفر الوادعي ، خالد محمد البواردي ، عبدالعزيز عبدالمحسن بن حسن62021/8/2

3ثامر مسفر الوادعي ، خالد محمد البواردي ، عبدالعزيز عبدالمحسن بن حسن72021/8/9

3ثامر مسفر الوادعي ، خالد محمد البواردي ، عبدالعزيز عبدالمحسن بن حسن82021/10/19

3ثامر مسفر الوادعي ، خالد محمد البواردي ، عبدالعزيز عبدالمحسن بن حسن92021/11/15

3ثامر مسفر الوادعي ، خالد محمد البواردي ، عبدالعزيز عبدالمحسن بن حسن102021/12/19

▪ لجنة المراجعة

شكلت الجمعية العامة الغير عادية يف اجتماها المنعقد بتاريخ 2020/3/30 بناء على 
توصية مجلس اإلدارة، لجنة مراجعة مكونة من السادة األعضاء التالية أسماؤهم: 

اإلدارة  مجلس  عضو  من  كل  مع  باالجتماع  اللجنة  وتقوم 
الداخلية  المراجعة  ورئيس  للبنك  المالي  والمدير  المنتدب 
ومدير  األموال  غسل  ومكافحة  االلتزام  مجموعة  ورئيس 
تشاء  من  إلى  إضافة  الخارجيين  والمراجعين  المخاطر  إدارة 
تراه مناسبا  البنك، وذلك عندما  اإلداري يف  الفريق  من أعضاء 
يف  السنوي  تقريرها  اللجنة  تُناقش  كما  والمناقشة.  للتباحث 
نهاية العام مع مجلس اإلدارة. وتساعد لجنة المراجعة مجلس 
اإلدارة بمراجعة منظومة الرقابة الداخلية والتحقق من سالمة 
وصحة القوائم المالية والحسابات الختامية للبنك والتزام البنك 
بالمتطلبات النظامية والمعايير المحاسبية. كما تقر اللجنة خطط 
ومكافحة  االلتزام  مجموعة  وبرنامج  الداخلي  التدقيق  إدارة 
غسل األموال وتقيّم نتائج أعمالها والتحقق من وجود األجهزة 
الرقابية التي تضمن سالمة اإلجراءات التي تتخذها إدارة البنك. 

2.  السيد/ خالد محمد البواردي
     )عضو مستقل من خارج المجلس( 

يز عبدالمحسن بن حسن 3.  السيد/ عبدالعز
     )عضو مستقل من خارج المجلس( 

1.  السيد/ ثامر مسفر الوادعي
     )رئيساً - مستقل(

البنك  يف  المخاطر  إدارة  مجموعة  ير  تقار اللجنة  تدرس  كما 
بشأنها. الالزمة  التوصيات  وتتخذ  المختصين  مع   وتناقشها 

المراجعين  بين  مباشر  اتصال  حلقة  المراجعة  لجنة  تمثل 
من  التأكد  على  اللجنة  وتعمل  اإلدارة،  ومجلس  الخارجيين 
وأنه  ودقيق  فعال  بشكل  تتم  الخارجية  المراجعة  أعمال  أن 
يرها بالجدية والمهنية الالزمة، كما تقوم  يتم التعامل مع تقار
ومراجعة  الخارجيين  المراجعين  باختيار  بالتوصية  أيضا  اللجنة 
تنظيم  بما ورد يف قواعد  البنك  ويلتزم  أعمالهم،  ونتائج  خطط 
االسترشادي  والدليل  السعودية  البنوك  يف  المراجعة  لجان 
لتنظيم لجان المراجعة يف البنوك السعودية الصادرة عن البنك 

المركزي السعودي.

عقدت لجنة المُراجعة عدد )10( اجتماعات خالل عام 2021، وفيما يلي 
سجل حضور هذه االجتماعات:
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يخ عدد الحضورسجل الحضورالتار

2021/3/15
ياد أنور عقروق، عُبيد عبدالله الرشيد، عبدالمُحسن إبراهيم الطوق، هشام عبد اللطيف الجبر،  ز

مُحمَّد فرج الكناني الزهراني 
5

▪ لجنة االستراتيجية

شكل مجلس اإلدارة لجنة اإلستراتيجية وتتألف من السادة 
األعضاء التالية أسماؤهم:

ياد أنور عقروق )رئيس اللجنة(. 1 السيد/ ز

السيد/ عبدالمحسن ابراهيم الطوق. 2

السيد/عُبيد عبدالله الرشيد)*(. 3

السيد/ هشام عبد اللطيف الجبر . 4

الدكتور/ محمد فرج الكناني  الزهراني  . 5

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

حيث تقوم اللجنة بمتابعة عملية إعداد الخطة االستراتيجية نيابة عن مجلس اإلدارة والتأكد من 
تطوير وتنسيق وتعميم وتكامل خطة البنك االستراتيجية وتوافقها مع المُعطيات الحالية آخذاً يف 

االعتبار التوقعات المُستقبلية وكذلك وضع إجراءات محددة لتطبيق ومراقبة االستراتيجية.

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

الستراتيجية البنك.

عقدت لجنة االستراتيجية اجتماعاً واحداً يف عام 2021 وذلك بتاريخ 15 مارس 2021، 
وفيما يلي بيان بحضور هذا االجتماع:

تم تعيين السيد/عُبيد عبدالله الرشيد )عضو مجلس اإلدارة المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك( عضواً   )*(
يخ الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي 2021/2/11،  باللجنة االستراتيجية اعتبارا من تار

خلفاً للدكتور/ روبير مارون عيد والذي تقدم باستقالته من منصبه بتاريخ 2021/02/02 .
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▪ لجنة المخاطر

شكل مجلس اإلدارة لجنة المخاطر وتتألف من السادة 
األعضاء التالية أسماؤهم: 

السيد/ محمد عبد الفتاح الغنمة )رئيس اللجنة(. 1

السيد/ عبدالمحسن ابراهيم الطوق. 2

السيد/ احمد محمد العمران. 3

الدكتور/محمد فرج الكناني الزهراني . 4

ياد انور عقروق . 5 السيد/ ز

ويتمثل دور اللجنة ومهامها يف وضع استراتيجية شاملة إلدارة المخاطر بما يتناسب مع طبيعة 
وحجم أنشطة البنك توضح مدى تقبل المخاطر اإلجمالية، كما تتحقق اللجنة من تنفيذها ومراجعتها 
اإلدارة.  لموافقة مجلس  تمهيدا  وذلك  للبنك  والخارجية  الداخلية  المتغيرات  على  بناء  وتحديثها 
وتقوم اللجنة بالتأكد من توفر إطار إدارة مخاطر فعال لدى البنك لتحديد وقياس ومراقبة وضبط 
المخاطر المختلفة التي يتعرض لها البنك: كمخاطر االئتمان، مخاطر السوق، السيولة والعمليات. 

عقدت لجنة المخاطر عدد )3( اجتماعات يف عام 2021، وفيما يلي سجل 
حضور االجتماعات:

يخرقم االجتماع عدد الحضورسجل الحضورالتار

12021/6/22
ياد انور عقروق، احمد محمد  محمد عبدالفتاح الغنمة، عبدالمحسن ابراهيم الطوق، ز

العمران، محمد فرج الكناني الزهراني 
5

22021/9/21
ياد انور عقروق، احمد محمد  محمد عبدالفتاح الغنمة، عبدالمحسن ابراهيم الطوق، ز

العمران، محمد فرج الكناني الزهراني 
5

32021/12/20
محمد عبدالفتاح الغنمة، عبدالمحسن ابراهيم الطوق، احمد محمد العمران، محمد 

ياد انور عقروق  فرج الكناني الزهراني ، ز
5
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مصالح أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين 
وزوجاتهم وأوالدهم

1. المساهمون الرئيسيون:

2. أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين وزوجاتهم  وأوالدهم :

 يف بداية العام 2021/1/1

نسبة التملك %عدد األسهماالسم

600,000,00040.00البنك العربي ش.م.ع

المؤسسة العامة للتأمينات 
171,865,96611.45االجتماعية *

شركة راشد عبد الرحمن 
149,528,1459.97الراشد وأوالده

5.66 84,813,142شركة الجبر لالستثمار والعقار

 يف بداية العام 2021/1/1

نسبة التملك %عدد األسهماالسم

10,0000.0006صالح راشد الراشد        

3000.00002 عبدالمحسن ابراهيم الطوق

18,0210.0012هشام عبداللطيف الجبر

92,7500.0061 عبيد عبدالله عبيد الرشيد

التغير خالل العام

نسبة التغيُر %عدد األسهم

--

6,301,5553,67

--

--

التغير خالل العام

نسبة التغيُر %عدد األسهم

4,000 -40 -

--

-  -

--

يف نهاية العام 2021/12/31

نسبة التملك %عدد األسهم

600,000,00040.00

178,167,52111.87

149,528,1459.97

84,813,1425.66

يف نهاية العام 2021/12/31

نسبة التملك %عدد األسهم

6,0000.0004

3000.00002

18,0210.0012

92,7500.0061

ية  إن إجمالي أسهم المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية تتضمن أسهم شركة حصانة االستثمار  )*(
)63,696,043 سهم(، كونها مملوكة  بالكامل من قبل المؤسسة العامة  للتأمينات االجتماعية. 

مالحظة: إن عدد األسهم يشمل الزوجات واألوالد . 
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طلبات البنك لسجل المساهمين  
يخ تلك الطلبات وتوار

يخ طلب ملف المساهمين عدد الطلباتسبب الطلبتار

1ملف تقرير ورقابة2021/01/03

1ملف تقرير ورقابة2021/02/14

1ملف تقرير ورقابة2021/03/01

يع األرباح2021/03/28 1ملف لتوز

1ملف الجمعية العامة2021/03/28

2ملف تقرير ورقابة2021/04/01

ير ورقابة2021/05/03 2ملف تقار

1ملف تقرير ورقابة2021/06/01

يع األرباح2021/07/05 1ملف لتوز

1ملف تقرير ورقابة2021/08/01

1ملف تقرير ورقابة2021/09/01

1ملف تقرير ورقابة2021/10/03

1ملف تقرير ورقابة2021/11/02

1ملف تقرير ورقابة2021/12/02

16المجموع       
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أ - مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 

يقوم مجلس اإلدارة بإقرار مستوى المكافآت التي تصرف لرئيس وأعضاء المجلس وفقاً أللية تأخذ بعين 
االعتبار تعليمات البنك المركزي السعودي )التي تضع حداً أعلى وحداً أدنى لمكافآت األعضاء(، مع األخذ 
للسياسة أعاله، بلغ مجموع المكافآت والتعويضات  يف االعتبار تقييم أداء كل عضو خالل العام. ووفقاً 

السنوية المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة على النحو التالي:

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
واللجان التابعة وكبار التنفيذيين

المكافآت المتغيرة 2021المكافآت الثابتة 2021
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األعضاء 
1,40012------1,400---1,20060140المستقلون 

األعضاء غير 
2,78656------2,786---2,381115290التنفيذيين

األعضاء 
-496------496---4012075التنفيذيين

يطبق البنك سياسة التعويضات لمجموعة البنك العربي الوطني 
والمُعتمدة  والتعويضات(  الترشيحات  لجنة  من  بها  )المُوصى 
من قبل مجلس اإلدارة، والتي تضمن مبادئ الحوكمة الفاعلة 
ومُمارسات التعويضات السليمة ومعايير التعويضات والمُكافآت 
المُكافآت  مُخصص  تحديد  وعوامل  التطبيق  نطاق  وتحديد 
المستوى  وعلى  العمل  مجموعات  مستوى  على  يعها  وتوز
البنك  ويقوم  بالمخاطر.  المُكافآت  مُخصص  وترجيح  الفردي 
يف  آخذاً  والتعويضات،  المُكافآت  صرف  عند  بتطبيقها  بااللتزام 
االعتبار عدداً من العوامل العملية التي تصب يف مصلحة البنك، 
المُستدام،  نموها  ومدى  المُحققة  المالية  البنك  نتائج  ومنها 

تحقيق  ومدى  المُختلفة،  بقطاعاته  المالي  غير  البنك  وأداء 
الدخل  احتساب  نظام  وتطبيق  للبنك،  االستراتيجية  األهداف 
َّة على األداء  ي المُعدَّل بالمخاطر، وارتكاز تقييم أداء الكوادر اإلدار
بتحقيق  البنك  هدف  تحقيق  إلى  والسعي  للبنك،  األجل  طويل 
المُوظفين  على  والحفاظ  جهة  من  بالمخاطر  المُرجح  الدخل 
أخرى،  جهة  من  لالستقطاب[  عُرضة  يكونون  ]الذين  األكفياء 
وعدم  األخيرة،  لألعوام  المُكافآت  مُخصص  االعتبار  يف  واألخذ 

تضمين عقود المُوظفين أي مُكافآت مضمونة مُستقبالً.
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علماً بأنَّ مُكافآت لجان المجلس التالية وهي عبارة عن بدل حضور جلسات قد بلغت 350 ألف 
يال  يال سعودي للجنة الترشيحات والتعويضات، 25 ألف ر يال سعودي للجنة التنفيذية، 60 ألف ر ر

يال سعودي للجنة المخاطر.  سعودي للجنة االستراتيجية و 70 ألف ر

ب - مكافأت لجنة المراجعة 

تتكون لجنة المراجعة من ثالثة أعضاء جميعهم مستقلين منهم رئيس اللجنة 
من أعضاء المجلس وعضوين من خارج مجلس اإلدارة. يوضح الجدول التالي 

مكافآت أعضاء لجنة المراجعة:

المبالغ بآالف الرياالت السعودية - لعام 2021

مخصص المصاريفالمجموعبدل حضور الجلساتالمكافأت الثابتة عدا بدل حضور الجلسات

رئيس لجنة المراجعة من 
-30050350داخل مجلس اإلدارة 

أعضاء لجنة المراجعة من 
6009569518خارج مجلس اإلدارة 

9001451,04518المجموع

ج - مكافآت كبار التنفيذيين:

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

تحقيق تلك األهداف. 

أ - مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة )تتمة( 
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المكافآت الثابتة المبالغ بآالف الرياالت السعودية 2021

المكافآت المتغيرة – الدفع الفعلي لعام 2021المكافأت الثابتة المستحقة لعام 2021
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14,0084,36556018,93324,238--2,775-27,0131,67347,619

نظام الرقابة الداخلية

يقع على عاتق اإلدارة العليا يف البنك مسؤولية التأكد من وجود 
نظام فعال للرقابة الداخلية بهدف إدارة المخاطر ضمن إطار تقبل 
المخاطر المعتمد لديه. ويتضمن نظام الرقابة الداخلية السياسات 
مجلس  إشراف  تحت  تصميمها  تم  التي  والعمليات  واإلجراءات 

اإلدارة لتحقيق األهداف االستراتيجية للبنك وحماية أصوله.

وتعمل إدارة المراجعة الداخلية كخط دفاع ثالث من خالل تقديم 
نتائج المراجعات المستقلة للجنة المراجعة التابعة لمجلس اإلدارة 
الضوابط  فعالية  يخص  فيما  لهم  التقارير  ورفع  البنك  وإلدارة 
ألنشطة  مستقلة  دورية  مراجعات  إجراء  ذلك  يف  بما  الداخلية، 
االلتزام  من  للتأكد  األموال  غسل  ومكافحة  االلتزام  مجموعة 
بالمتطلبات التشريعية وسياسات وإجراءات البنك المعتمدة. ويتم 
رفع التقارير التي تخص كافة المالحظات الجوهرية من قبل ادارة 
المراجعة الداخلية إلى لجنة المراجعة من خالل تقارير األنشطة 
الربع سنوية. وتقوم لجنة المراجعة بمراقبة كفاية وفعالية نظام 
تحديدها  تم  التي  المخاطر  معالجة  من  للتأكد  الداخلية  الرقابة 

لحماية مصالح البنك واألطراف ذات العالقة.

الجهود  بتنسيق  البنك  يف  العمل  وحدات  كافة  تقوم  كما 
وتسهيل  مراجعة  خالل  من  البنك  يف  الرقابية  البيئة  لتحسين 

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

الرقابة. نظام  يف  القصور  أوجه  تصحيح  لمنع/   اإلجراءات 
حيث أوكل إلى كل وحدة من وحدات العمل، تحت إشراف اإلدارة 
التنفيذية العليا يف البنك، مهمة مراقبة عمليات التصحيح لمعالجة 

أوجه القصور التي تم تحديدها من قبل الجهات الرقابية.

وتقوم مجموعة االلتزام ومكافحة غسل األموال بالعمل بشكل 
األخرى  الرقابية  واإلدارات  المخاطر  إدارة  مجموعة  مع  وثيق 
بغرض وضع إطار رقابي فعال من خالل مهامها ومسؤولياتها 
يحدد  الذي  األموال  غسل  ومكافحة  االلتزام  برامج  مع  يتسق 
نطاق وخطط عملها، مثل تطبيق ومراجعة السياسات واإلجراءات 
لدى  متينة  التزام  بيئة  وإنشاء  االلتزام  عدم  مخاطر  وتقييم 
الموظفين ورفع التقارير ذات العالقة الى لجنة المراجعة والتي 
تقوم بدورها بتقييم تلك البرامج ووضع التوصيات الالزمة حيالها. 

تأكيدات  لتقديم  البنك  يف  الداخلية  الرقابة  نظام  تصميم  تم 
أهداف  لتحقيق  المخاطر  إدارة  حول  اإلدارة  لمجلس  معقولة 
كان  مهما  الداخلية،  الرقابة  نظام  إن  االستراتيجية.  البنك 
تصميمه فعال فإنه يحتوي على قيود ضمنية وقد ال يستطيع 
منع أو اكتشاف كافة أوجه القصور الرقابية. إضافة لذلك، فإن 
اعتماد تقييم فعالية النظام الحالية للفترات المستقبلية يخضع 

ج - مكافآت كبار التنفيذيين )تتمة(:
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تغيُر  بسبب  كافية  غير  الضوابط  تصبح  أن  مثل  القيود  لبعض 
الظروف أو مدى االلتزام بالسياسات واإلجراءات.

اتبعت اإلدارة إطار عمل متكامل للضوابط الداخلية يتوافق مع 
متطلبات البنك المركزي السعودي من خالل إرشاداته الصادرة 

بهذا الشأن.

ير من إدارة المراجعة  وتتلقى لجنة المراجعة كل ربع سنة تقار
تم  التي  االقسام  يف  الداخلية  الضوابط  فجوات  حول  الداخلية 
ير المالحظات  مراجعتها خالل هذه الفترة، وتتضمن هذه التقار
التي تم رصدها واالجراءات التصحيحية لمعالجتها بشكل سليم 

من قبل اإلدارة.

الداخلية  الرقابية  للضوابط  المستمر  التقييم  نتائج  على  بناءً 
الذي تقوم به اإلدارة خالل السنة، ترى اإلدارة أن نظام الرقابة 
ويعمل  كايف  بشكل  تصميمه  تم  البنك  يف  الحالي  الداخلية 
اإلدارة  تعمل  كما  مستمر،  بشكل  مراقبته  وتتم  بفعالية 
الداخلية الرقابة  نظام  وتقوية  تحسين  على  متواصل   وبشكل 

يف البنك.

بناءً على ما ذكر أعاله، اعتمد مجلس اإلدارة التقييم المعد من 
قبل اإلدارة حول فعالية نظام الرقابة الداخلية يف البنك.

 نتائج مراجعة فعالية
إجراءات الرقابة الداخلية

ير اللجنة عن أعمالها  إنَّ محاضر اجتماعات لجنة المُراجعة وتقر
لعام 2021 المرفوعة إلى سعادة رئيس مجلس اإلِدارة تضمنت 
اللجنة  بها  أوصت  التي  والتوصيات  َّة  ي الجوهر الماُلحظات 
لمُعالجتها. وإنَّ اللجنة من خالل مُتابعتها ألداء إدارة المُراجعة 
الداخلية واإلدارات األخرى المُرتبطة بها ودعمها واطالعها على 
ير  َّة يف البنك وأهمها تقار ير إجراءات الرقابة الداخلي مُختلف تقار
ومجموعة  المخاطر  إدارة  مجموعة  ير  وتقار الداخلي  التدقيق 
الخارجيين  المُراجعين  ير  االلتزام ومكافحة غسل األموال وتقار
من  اللجنة  تطلبها  التي  األخرى  ير  والتقار  2021 العام  خالل 
بعض  على  للوقوف  اإلدارات  بعض  نشاط  بشأن  آلخر  وقت 
التنفيذي  بالرئيس  االجتماع  ضوء  ويف  ونتائجه  العمل  جوانب 
للبنك وبالمسؤولين يف االدارات المعنية ومُناقشتهم بمحتويات 

بمُمثلي  أيضاً  واالجتماع  قطاعاتهم  وأداء  َّة  الرقابي ير  التقار تلك 
العام  هذا  الداخلية يف  المراجعة  وإدارة  الخارجيين  المُراجعين 
والبالغ عددها )10( اجتماعات يف 2021، عليه فإنَّ اللجنة تُبدي 
إجراءات  َّة  فعالي تعكس  َّة  الداخلي َّة  الرقابي البيئة  بأنَّ  قناعتها 
َّها يف تطور مُستمر بما يُلبي حاجة  َّة لدى البنك وإن الرقابة الداخلي
العمل المُتزايدة واالستجابة لكافة المُستجدات. كما ترى اللجنة 
يرها ال  اللجنة وتقار إليه ضمن محاضر  أُشير  َّه فيما عدا ما  بأن
التنويه  البنك تستوجب  أعمال  أية ماُلحظات جوهرية يف  توجد 
)إْن  التجاوزات  من  ألي  التصحيحية  اإلجراءات  أنَّ  خاصةً  عنها. 
بأول بمُتابعة ورصد من إدارة  وُجدت( يُعمل على تالفيها أوالً 

المُراجعة الداخلية.

البنك  يف  المُطبقة  َّة  المُحاسبي بالسياسات  يتعلق  فيما  أما 
السعودي  المركزي  البنك  وتعليمات  مُتطلبات  كافة  وتطبيق 
مُستمرة  وبصفة  تقوم  اللجنة  فإنَّ  األخرى  الرقابية  والجهات 
بمُناقشة تلك السياسات مع مسؤولي اإلدارات المعنية بالبنك 
مُناقشة  وكذلك  دوري،  بشكل  وذلك  الخارجيين  والمُراجعين 
ير  َّة للتقار ُّرات يف السياسات والمعايير الدولي ما يُستجد من تغي
المالية، للتحقق من مدى التطبيق الصحيح لها وتأثير ذلك على 
َّة والتحوُّط حيالها باتخاذ  َّة والمُستقبلي نتائج أعمال البنك الحالي

ما يلزم من إجراءات.

التواصل مع المساهمين

حيث  المساهمين،  مع  للتواصل  قصوى  أهمية  البنك  يعطي 
ضمن  وأعماله  البنك  أنشطة  عن  شاملة  معلومات  تقدم 
الموجزة ويتم نشر  المرحلية  المالية  السنوي والقوائم  ير  التقر
اإلنــــــترنت شبكة  يف  البنك  موقع  على  البيانات  هذه   جميع 
معلومات  على  أيضا  يحتوي  والذي   www.anb.com.sa
مع  التواصل  على  البنك  يحرص  المستثمرين.  تهم  إضافية 
يين من خالل توفير قنوات تواصل مختلفة،  المستثمرين االعتبار
ويأخذ باالعتبار كافة االستفسارات التي ترد من األفراد المتعلقة 
بمساهماتهم وبأعمال البنك وأنشطته ويزودهم بالمعلومات يف 
البنك على إطالع المساهمين على  وقت مناسب. كما يحرص 
لحضورها  السنوية  العمومية  الجمعية  اجتماعات  عقد  مواعيد 

ومناقشة تقدم وتطور أعمال وأنشطة البنك.

نظام الرقابة الداخلية )تتمة(
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التصنيف االئتماني 

خالل العام 2021، كانت التصنيفات االئتمانية للبنك من قبل وكاالت تصنيف 
كبرى متخصصة يف هذا المجال كالتالي:

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

ية  الموارد البشر

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

األرباح أو التنازل عن أي راتب أو تعويض.

مقارنة   2021 عام  نهاية  يف  العاملين 4,059 موظفاً  عدد  بلغ 
نسبة  وبلغت  السابق.  العام  نهاية  يف  موظفاً   3,959 بعدد 
الموظفين السعوديين يف البنك وشركاته التابعة 90 % مع نهاية 

عام 2021.

4,059ً  موظفا
يف نهاية عام 2021

+BBBA2+BBB
فيتشموديزستاندرد آند بورز

المدفوعات النظامية

بلغت المدفوعات 
النظامية خالل العام 

2021 ما يلي:

ماليين الرياالت السعودية

243الزكاة الشرعية المستحقة على المساهمين السعوديين

يبة الدخل المستحقة على حصة المساهم غير السعودي   207ضر

102رسوم التأمينات االجتماعية

يبة االستقطاع 34ضر
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مبادرات العربي المجتمعية
خالل العام 2021

مصرفية  مسيرة  بناء  إلى  الهادفة  خطواته  البنك  يواصل 
يادية، تنعكس آثارها على المجتمع، ويكون لها بصمتها يف  ر
المملكة على  التي تشهدها  الشاملة  الوطنية  التنمية  حركة 

مختلف األصعدة. 

إستراتيجية مُحكمة  تطوير  إلى  الوطني  العربي  البنك  وعمد 
من  سلسلة  على  تقوم  المجتمعية،  المسؤولية  مجال  يف 
المجتمعية  بالنشاطات  تنتقل  التي  والممارسات  الركائز 
وتأثيراً  فاعلية  أكثر  نظام  إلى  التقليدية،  الخيري  إطارها  من 
ويسير وفق معايير مؤسسية، قابلة للقياس والتطوير، وإلى 
توجيه الدعم نحو مسارات تقود إلى إحداث التغيير اإليجابي 
األثر  تحقيق  يف  المساهمة  وإلى  المستهدفة،  الفئات  لدى 
 المستدام المنسجم مع متطلبات التنمية واالقتصاد الوطني.

االستدامة،  ▪
التمكين والتنمية،  ▪

االبتكار،  ▪
الشراكة،  ▪

األثر النوعي.  ▪

لذلك فقد وضع البنك جملة من الركائز التي تمثل 
المنطلقات األساسية الختيار مبادراته المجتمعية 

بما يلبي أهدافه االستراتيجية:
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وقد أثمرت تلك االستراتيجية عن جملة من المبادرات المجتمعية التي 
توزعت على أربعة قطاعات أساسية تمثلت باآلتي: 

إطار المبادرةالمبادرةالقطاع

ية
قاف

الث
ة و

عوي
تو

وال
ة 

رفي
مع

ت ال
درا

مبا
ال

إنشاء معمل دراسي يف أكاديمية 
مداك بالمدينة المنورة

تكفل البنك بإنشاء معمل دراسي يف األكاديمية لتوفير بيئة تعليمية تقدم التعليم النوعي 
ألكثر من 1000 طالب وطالبة يف مجال الروبوتات والذكاء االصطناعي والواقع المعزز.

يبية استهدفت 200 طالب وطالبة يف المرحلة الثانوية والجامعية برنامج قراراتي المالية تنظيم البنك لدورة تدر
لدعم توجهات رؤية 2030 يف رفع مستوى الوعي المالي والمصريف واالدخاري.

مبادرة إحياء درب زبيدة 
يخي التار

يخ المملكة وعراقتها وإرثها الحضاري، جاءت المشاركة  إسهاماً من البنك يف التعريف بتار
يف رعاية مبادرة »إحياء درب زبيدة التاريخي« والذي انطلقت فعاليته يف مدينة حائل.

ية
صح

ت ال
درا

مبا
ال

تقديم أجهزة ومعينات طبية لمرضى الزهايمر يف مبادرة تطوعية بالشراكة مع الجمعية مبادرة عهد ال يفنى
الخيرية السعودية لمرضى الزهايمر.

ياض العالمية  رعاية قمة الر
للتقنية الطبية 2021 

دعم توجهات رؤية المملكة 2030 لرفع مستوى التثقيف الصحي.

تنظيم سلسلة من الفعاليات التوعوية والوقائية الداخلية من بينها حملة تطعيم لمنسوبي برامج التوعية الصحية الداخلية
ومنسوبات البنك ضد فيروس كوفيد19-، ومحاضرة توعوية عن سرطان الثدي. 

ية
وع

تط
وال

ة 
ري

خي
ت ال

درا
مبا

ال

يال سعودي لألعمال الخيرية عبر منصة احسان.تبرع مالي لمنصة احسان تقديم تبرع مالي بمبلغ مليون ر

تقديم كسوة العيد لمجموعة واسعة من األطفال المحتاجين يف عدد من مناطق المملكة كسوة العيد
بالتعاون مع ثمان جمعيات خيرية.

يارة إلى أطفال الجمعية الخيرية لرعاية األيتام "إنسان" لمشاركتهم فرحة عيد جمعية إنسان نظم البنك ز
األضحى المبارك، وتم تقديم الهدايا وكسوة العيد لهم. 

شارك موظفو وموظفات البنك يف مبادرة ترميم مجموعة من منازل األسر المتعففة يف مبادرة لنجعل حياتهم أفضل
بعض أحياء جدة بالتعاون مع جمعية "عيون جدة".

ية تقديم دعم مالي مباشر إلى مجموعة من الجمعيات الخيرية، ويف مقدمتها الجمعية دعم مالي للجمعيات الخير
السعودية الخيرية لمكافحة السرطان، وجمعية األشخاص ذوي اإلعاقة باإلحساء.

ية
بيئ

ت ال
درا

مبا
تكفل البنك وبالتعاون مع جمعية آفاق خضراء البيئية، بزراعة 5000 شتلة، لتشجير مبادرة " خضراء بهمة األبناء"ال

روضة أم الشقوق، وبمشاركة تطوعية شملت 50 موظفاً وموظفة من البنك, وذلك 
مساهمة من البنك لدعم مبادرة السعودية الخضراء.
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العقوبات والجزاءات والقيود النظامية

إن الغرامات التي فرضت على البنك خالل العام 2021 مرتبطة بأعمال تشغيلية. 
وفيما يلي ملخص يبين هذه الغرامات: 

ياالت السعودية المبالغ بآالف الر

السنة المالية السابقة 2020السنة المالية الحالية 2021

عدد القرارات موضوع المخالفة
الجزائية

إجمالي مبلغ 
الغرامات المالية

عدد القرارات 
الجزائية

إجمالي مبلغ 
الغرامات المالية

77,681.014599.0مخالفة تعليمات البنك المركزي اإلشرافية

 مخالفة تعليمات البنك المركزي الخاصة 
2869.61630.0بحماية العمالء

 مخالفة تعليمات البنك المركزي الخاصة ببذل
1115.05--العناية الواجبة

مخالفة تعليمات البنك المركزي الخاصة بمستوى 
--150.0أداء أجهزة الصراف اآللي وأجهزة نقاط البيع

مخالفة تعليمات البنك المركزي الخاصة ببذل العناية 
----الواجبة يف مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

ياالت السعودية المبالغ بآالف الر

السنة المالية السابقة 2020السنة المالية الحالية 2021

عدد القرارات اسم الجهة 
الجزائية

اجمالي مبلغ 
الغرامات المالية

عدد القرارات 
الجزائية

اجمالي مبلغ 
موضوع المخالفاتالغرامات المالية

غرامات مدفوعة للبلديات 
ووزارة الشؤون البلدية 

والقروية
مخالفات متطلبات 46414.830799.6

التراخيص

مخالفات عدم االلتزام --262.0غرامات الدفاع المدني
بإجراءات السالمة

مخالفة جوازات115.010.5غرامات وزارة الداخلية 

غرامات مدفوعة للهيئة 
مخالفة متطلبات 21.912.1الملكية للجبيل وينبع

التراخيص

-130.0--غرامات هيئة السوق المالية

 غرامات الهيئة العامة للزكاة 
-----والدخل )*( 

القرارات الجزائية من قبل الجهات األخرى: 

قرارات البنك المركزي السعودي الجزائية: 

يال سعودي من مبلغ غرامات الهيئة العامة للزكاة والدخل المدفوع يف 2019. )*(  قام البنك  خالل العام 2020 باسترداد مبلغ 15,315 ألف ر
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 السبل الوقائية
لمعالجة المخالفات

ويقوم البنك بشكل فوري بتقييم المخالفات ودراسة مسبباتها والعمل على 
وقد  مختصة.  جهات  قبل  من  ومتابعتها  الالزمة  التصحيحية  الخطط  وضع 

تضمنت أبرز سبل عالج المخالفات لتفادي وقوعها يف المستقبل ما يلي: 

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

من تطبيق اإلجراءات الوقائية. 

تضارب المصالح 

لعام  الموحدة  المالية  القوائم  التي تظهر يف  العالقة  المعامالت مع األطراف ذات  يلي  نبين فيما 
أعضاء مجلس  فيها مصلحة هامة ألي من  توجد  كانت  أو  توجد  أية عقود  تتضمن  والتي   2021
الممنوحة  االئتمانية  التسهيالت  قيمة  إلى  باإلضافة  منهم  بأي  عالقة  ذي  ألي شخص  أو  اإلدارة 
لبعض أعضاء مجلس اإلدارة، وتخضع هذه التسهيالت لتعليمات البنك المركزي السعودي والتي 
تنص على أن تكون جميع التسهيالت االئتمانية الممنوحة ألطراف غير بنكية ذات عالقة مضمونة 

بالكامل.

وتجدر اإلشارة إلى أن  المعامالت مع األطراف ذات العالقة تمت بنفس شروط 
لتلك  تفضيلية  أسعار  أو  يوجد شروط  ال  حيث  األخرى  األطراف  مع  التعامل 
التعامالت، كما أن البنك لم يبرم أية عقود توجد أو كانت توجد فيها مصلحة 

هامة للعضو المنتدب أو المدير المالي. 

يحرص البنك على االلتزام التام 
باألنظمة والتعليمات الصادرة من 
قبل الجهات الرقابية واالشرافية، 

وتوجد لدى البنك جهات رقابية تعمل 
على وضع التدابير الوقائية للحد من 
المخالفات لتفادي وقوعها مستقبالً 

وذلك بالتنسيق مع اإلدارات المعنية.
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ياالت السعودية المبالغ بآالف الر

المساهم الرئيس غير السعودي وشركاته المنتسبة

25,704أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى

511,741أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

1,267,455تعهدات والتزامات محتملة

ين والشركات المنتسبة لهم: أعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة وكبار المساهمين اآلخر

7,171,980 قروض وسلف

16,774,040ودائع العمالء

1,951,214تعهدات والتزامات محتملة

ية: صناديق البنك االستثمار

211,231استثمارات

1,644,040قروض وسلف

660,075ودائع العمالء

شركات زميلة:

1,155,655استثمارات يف شركات زميلة

3,405,325قروض وسلف

153,848ودائع العمالء

30,000تعهدات والتزامات محتملة

المعامالت مع األطراف ذات العالقة

أ - األرصدة المدرجة يف القوائم المالية الموحدة كما يف 31 ديسمبر 2021: 

يقصد بكبار المساهمين اآلخرين )بإستثناء المساهم غير السعودي( أولئك الذين يمتلكون 
أكثر من 5 % من رأس المال. المصدر للبنك.
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ب - فيما يلي تحليالً باإليرادات 
والمصاريف المتعلقة 

بالمعامالت مع األطراف ذات 
العالقة والمدرجة يف القوائم 

المالية الموحدة للسنة 
المنتهية يف 31 ديسمبر 2021:

ياالت السعودية المبالغ بآالف الر

302,392دخل عموالت خاصة

)118,916(مصاريف عموالت خاصة

67,476دخل أتعاب وعموالت

8,019أرباح بيع استثمار يف شركة زميلة

84,921الحصة يف أرباح شركات زميلة، صايف

)6,917(مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

)53,104(عقود التأمين

يف متفرقة مفصلة لعام 2021 على النحو التالي: مصار
ياالت السعودية المبالغ بآالف الر

المبلغالمدةالطرف ذو العالقةطبيعة األعمال

يف إيجارات الفروع والصرافات اآللية  مصار

- فرع مجمع الراشد بالخبر
- مساحات لعدد أربع صرافات آلية

- مجمع الراشد - الخبر

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

945سنوي 

188سنوي 

- فرع الضباب
السيدة مها بنت حمود عبيد الرشيد

)ذو العالقة: زوجة السيد عبيد الرشيد – عضو مجلس 
مجلس اإلدارة المنتدب والرئيس التنفيذي(

10 سنوات تنتهي يف  
2031/4/30700

1,833إجمالي إيجارات الفروع والصرافات اآللية

يف عمالة شركة الخليج للتدريب والتعليم مصار
21,462حسب الحاجة )ذو العالقة: السيد صالح الراشد - رئيس مجلس اإلدارة(

يف نقل االموال مصار
الشركة السعودية للخدمات المالية المساندة )ساند(

)ذو العالقة: السيد فهد  القاضي – عضو مجلس إدارة يف 
شركة تابعة(

21,880حسب الحاجة

يات  أجهزة  يف صيانة ومشتر مصار
عد النقود

شركة مجموعة أبانا للمشاريع
)ذو العالقة: السيد صالح الراشد - رئيس مجلس اإلدارة(

الشراء حسب 
3,282الحاجة

توثيق الموافقات على اصدار 
ً سندات ألمر الكترونيا

شركة تكامل لخدمات االعمال – نافذ
 )ذو العالقة: السيد أحمد محمد العمران – عضو

مجلس اإلدارة(
78حسب الحاجة

48,535اإلجمالي
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ج - فيما يلي تحليال بإجمالي مبالغ التعويضات المدفوعة لكبار موظفي اإلدارة خالل 
السنة المنتهية يف 31 ديسمبر 2021:

ياالت السعودية المبالغ بآالف الر

62,385مزايا قصيرة األجل )رواتب وبدالت(

7,468مزايا ما بعد التعيين )تعويضات نهاية الخدمة والتأمينات اإلجتماعية( 

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

غير مباشرة.

سلوكيات العمل األخالقية لدى البنك

يلتزم البنك بالقيام بعمله وفقاً ألعلى المعايير األخالقية واللوائح واألنظمة ذات الصلة، كما يحرص 
البنك على االلتزام التام بالتعاون مع الجهات الرقابية واإلشرافية بهذا الخصوص.

قام المجلس بوضع قواعد السلوك والممارسات البنكية ويحث بشكل دائم اإلدارة والموظفين على 
العمل وفقاً ألفضل المعايير المتوافقة مع أفضل الممارسات المهنية بما يحقق تطبيق التعليمات 

واللوائح واألنظمة ذات العالقة وسياسات البنك.
يؤكد المجلس من خالل اإلدارة العليا على وضع وتطبيق القيم والمعايير المهنية المطلوبة من 

خالل برامج التوعية الفعالة.
قام البنك بوضع معايير السلوك بغرض تحديد القيم التي توضح كيفية التصرف وأداء األعمال على 

اختالف مستويات الموظفين يف كافة إدارات البنك.

المعايير المحاسبية

المعتمدة  المالي  ير  للتقر الدولية  للمعايير  وفقاً  الموحدة  المالية  القوائم  بإعداد  البنك  يقوم 
السعودية  الهيئة  من  المعتمدة  األخرى  واالصدارات  والمعايير  السعودية  العربية  المملكة  يف 
نظام  مع  يتوافق  بما  الموحدة  المالية  القوائم  بإعداد  البنك  يقوم  كما  والمحاسبين.  للمراجعين 
أي  توجد  وال  البنك،  ولوائح  السعودية  العربية  المملكة  يف  الشركات  نظام  ولوائح  البنوك  مراقبة 

اختالفات جوهرية عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

مراجعي الحسابات

قامت الجمــــــعية العامة العادية لمساهمي البـنك خالل اجتماعها المنعــقد فـي 30 مارس 2021 
بتعيين السادة / إرنست ويونغ والسادة / كي بي إم جي الفوزان وشركاهم كمراجعي حسابات 

خارجيين للبنك لعام 2021.
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 مسؤوليات أعضاء مجلس اإلدارة المتعلقة
بالقوائم المالية الموحدة

يقر مجلس اإلدارة وحسب معرفته التامة بما يلي:

أنه تم إعداد سجالت الحسابات بالشكل الصحيح.  •
أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفعالية.  •

أنه ال يوجد أي شك يف قدرة البنك على مواصلة نشاطه.  •
ال يوجد أي عقد كان البنك طرفا فيه وتوجد أو كانت توجد فيه مصلحة جوهرية ألي من   •
رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك أو للرئيس التنفيذي أو للمدير المالي أو ألي شخص 

ذي عالقة مباشرة بأي منهم عدا ما ورد ضمن هذا التقرير ويف اإليضاح رقم 37 يف القوائم 
المالية الموحدة الخاص بالمعامالت مع األطراف ذات العالقة.

والله ولي التوفيق،

مجلس اإلدارة 

فبراير 2022
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