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 م8102لعام  اداة تقرير مجلس ال 

وشركاته  تهأنشطو  م8112البنك األهلي التجاري أن يقدم لكم تقريره السنوي عن أداء البنك وإنجازاته وقوائمه املالية لعام  مجلس إدارةيسر 

 التابعة والزميلة.

 

  أنشطة البنك الرئيسية .0

ل  يتكون البنك من خمسة قطاعات تشغيلية رئيسية ِّ
 
مث

ُ
دار بشكل منفصل على  تسرااتيجيةالوحدات اإل ت

ُ
للبنك وتقدم منتجات وخدمات مختلفة وت

 .والتقارير الداخلية داريةأتساس الهيكلة اإل 

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

 .تشرف عليها هيئة شرعية مستقلةو اإلتسالمية منتجات متوافقة مع أحكام الشريعة إلى  باإلضافة

وخدمات التجارة،  تقديم حلول إدارة النقدبما في ذلك  ،تقدم الخدمات املصرفية للشركات واملؤتسسات الصغياة واملتوتسطة :مصرفية الشركات

 .، وغياها من املنتجات التقليديةاإلتسالمية 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 االتستثمار القيام ب
ً
 وخارجيا

ً
 .(محليا

 (.ة والعامليةاإلقليمياملحلية و )األتسهم املصرفي وخدمات وتساطة  االتستثمار األصول و  إدارةالثاوات و  إدارةتقدم خدمات  :سوق املال

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

 أهم األحداث الجوهرية واإلنجازات .8

ي ومحفظة التمويل وحجم السيولة، ئتمانعلى قوة تصنيفه اال املحافظة ، و وزيادة أرباحه السنويةريادة البنوك السعودية البنك األهلي في  اتستمر 

 مليون عميل.  7.6إلى  م8112بنهاية عام ليصلوا عدد عمالئه زيادة و 

 فرع 111إلى  هعدد فروعفوصل الوصول إلى العمالء أينما تواجدوا على وواصل البنك تركيزه 
ً
 مجهز  ا

ً
بأحدث الوتسائل التقنية، وتوتسع البنك في  ا

هذه إجمالي املعامالت عبا  أي مكان ليزيدمن الخدمة في أي وقت و الوصول إلى ليسهل لعمالئه ة لكراونياإل قنواتهإطالق املزيد من الخدمات عبا 

 %.76 عنالقنوات 

الكباى كجزٍء من دعمه  املشاريع، وتمويل يةئتمانمحفظة التمويل وجودة األصول وتعظيم العائد على املحفظة اال  زيادة حجموركز البنك على 

سهم في نهضة االتمويالت فقدم ، 8101لرؤية اململكة العربية السعودية 
ُ
النفط السعودي شملت قطاعات  قتصادلعدة قطاعات حيوية ت

الضيافة والتجزئة والرافيه و  االتصاالتالقطاعات الصحية و و البنية التحتية والطاقة واملياه والنقل الجوي و والصناعات البراوكيماوية والتعدين 

  ج تمويليةمبادرات وبراممن خالل . وواصل دعمه للمنشآت الصغياة واملتوتسطة قطاع اإلتسكان والتمويل العقاري و 
ً
على حصة عديدة مستحوذا

 ريال تسعودي. مليار 88كبياة من تمويل هذه الشريحة بلغت حوالي 

 اتستثمر البنك في موظفيه من خالل و 
ً
عدة خصيصا

ُ
 لتطوير وإنشاء جيل جديد من القادة في مختلف املجاالتمواصلة تنفيذ املبادرات والباامج امل

ووتسام األهلي وبرنامج األهلي للتقنية  مثل رواد األهلي خصصةتجديدة من خالل برامج التوظيف املتوظيف كفاءات تسعودية شابة ، و بالبنك

 .%76، فوصلت نسبة السعودة بالبنك إلى أكثا من وبرنامج املساعد اإلداري 
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أهالينا  برامج ومبادراته بينتنوعت برامجه البنك املجتمعية لتمكين فئات املجتمع من أجل مستقبل مزدهر لهم وألتسرهم فوتواصلت جهود 

 .وتطوع املحرافين والرعاية والتباعات املرأة والشباب والطفللتمكين 

 النتائج املالية .3

 قدره  قتصادحقق اال
ً
 على إثر الزيادة في حجم  م8112% خالل عام 8.8السعودي نموا

ً
باألتسعار الجارية، حيث شهد القطاع النفطي أداًء قويا

. كما أتسهمت الزيادة في أتسعار النفط في زيادة الناتج املحلي اإلجمالي  11.0اإلنتاج النفطي السعودي ووصوله إلى متوتسط 
ً
مليون برميل يوميا

وتحقيق نمٍو حقيقي في الناتج  م8117ي خالل عام قتصادرة املالية اتستمرار النمو اال. وتتوقع وزام8112% بنهاية عام 10.7ي ليصل إلى االتسم

 %.8.7املحلي اإلجمالي بمعدل 

% من الناتج املحلي اإلجمالي 1.7بما يعادل  م8112خالل عام ريال تسعودي مليار  107وعلى الصعيد املالي فقد انخفض عجز امليزانية ليصل إلى 

 بعام 87.1لنفطية وغيا النفطية بنسبة حيث ارتفعت العائدات ا
ً
. ومن املتوقع أن يواصل عجز امليزانية االنخفاض ليصل إلى م8116% مقارنة

% ويعود ذلك إلى صدور األمر امللكي الذي 11.2. على صعيٍد آخر ارتفعت النفقات الحكومية بنسبة م8117خالل عام ريال تسعودي مليار  101

اإلصرار من جانب الحكومة على  م8117لشهري لجميع موظفي القطاع العام. ويعكس اإلعالن عن موازنة عام تضمن صرف بدل غالء املعيشة ا

في زيادة النفقات اإلجمالية إلى  م8117ي من خالل تسياتسة مالية توتسعية، حيث تسيسهم مخصص املوازنة املرصود لعام قتصادتحفيز النمو اال

خالل ريال تسعودي مليار  817إلى  م8112خالل عام  ريال تسعوديمليار  812يادة اإلنفاق الرأتسمالي من . وقد تم ز ريال تسعوديتريليون  1.1حوالي 

  ي للمملكة.قتصاد، ومن املتوقع أن يعزز ذلك األداء االم8117عام 

ي ئتمانالكلي والتوقعات املالية، جاء تصنيف السعودية من قبل وكاالت التصنيف اال  قتصادومع االتستقرار الذي تشهده اململكة على صعيد اال

ي ئتماننظرة مستقبلية مستقرة. كما تساهم التصنيف اال  ليقدمعلى التوالي  -Aو +A1 ،Aالعاملية "موديز" و"فيتش" و"تستاندرد آند بورز" عند 

بشكٍل جزئي من خالل إصدار تسندات محلية  املوازنة العامةالدين حيث إنها قامت بتمويل عجز  إدارةاململكة في  إتسرااتيجية في دعم ي االتستثمار 

 % من إجمالي الناتج املحلي اإلجمالي. 17.1، وهو ما يمثل م8112بنهاية عام  ريال تسعوديمليار  271ودولية بلغت قيمتها 

 لتقرير ممارتسة أنشطة األعمال لعام 
ً
لدى البنك الدولي، فقد نفذت اململكة العربية السعودية تست خطوات إصالحية شملت  م8112ووفقا

 إصالحات في إنشاء الشركات، وتسجيل امللكيات، وحماية حقوق املستثمرين األقلية، ودفع الضرائب، والتجارة الدولية، وتنفيذ العقود. وقد

اململكة العربية  صنيف تسهولة ممارتسة أنشطة األعمال. باإلضافة إلى ذلك، حازتفي ت 78تساهمت هذه اإلصالحات في وصول اململكة إلى املرتبة 

ية التي قتصادنتيجة تحسن البيئة اال م8116خالل عام  11في مؤشر التنافسية العاملية مقارنة باملرتبة  م8112لعام  07على املرتبة  السعودية

 أحد أكبا األتسواق في منطقة الشرق األوتسط وشمال أفريقيا.تتجه نحو الحد من االعتماد على العائدات النفطية وتعزيز 

 صافية خالل عام  ريال تسعوديمليار  11.76أما على صعيد نتائج البنك األهلي، فقد حقق البنك 
ً
ريال تسعودي مليار  7.21مقابل  م8112أرباحا

ريال تسعودي  0.17مقابل ريال تسعودي  0.11السهم الواحد %. وبلغ ربح 2.2بنمٍو نسبته ريال تسعودي مليون  272للعام السابق، بزيادٍة بلغت 

أهدافه  للفراة نفسها من العام السابق. وبذلك يواصل البنك نجاحه في املحافظة على زيادة أرباحه السنوية، وتنفيذ العديد من املبادرات لتحقيق

 إدارةفاظ على ريادة البنك للقطاع املصرفي السعودي وقدرته على بما يحقق تطلعات املساهمين واحتياجات العمالء واملوظفين، والح تسرااتيجيةاإل 

 املخاطر.

ريال تسعودي مليار 10.77مقابل  م8112خالل عام ريال تسعودي مليار  11.06% حيث بلغ 2.8وارتفع صافي الدخل من العموالت الخاصة بنسبة 

 ريال تسعودي.مليار 12.02مقارنة بدخل العام السابق الذي بلغ ريال تسعودي مليار  12.70بلغ إجمالي دخل العمليات خالل العام و العام السابق، 

 %.0.6بنسبة ريال تسعودي مليون  29128إلى  29078انخفضت مصاريف العمليات من و 

. وبلغت في نهاية العام السابقريال تسعودي مليار  112مقابل ريال تسعودي مليار  120% لتصل إلى 1.7بنسبة فقد زادت موجودات البنك  أما

%. في 7.2قدره  في العام السابق بارتفاٍع ريال تسعودي مليار  817مقابل  م8112خالل عام ريال تسعودي مليار  872محفظة التمويل والسلف 

%، بينما ارتفعت 0.1وذلك بارتفاع قدره ريال تسعودي مليار  112مقارنة بمبلغ ريال تسعودي مليار  112ات لتصل إلى االتستثمار املقابل، ارتفعت 

 في العام السابق.ريال تسعودي مليار  017مقابل ريال تسعودي مليار  017% لتصل إلى 0.8ودائع العمالء بنسبة 
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 : وفيما يلي ملخص لنتائج البنك األهلي املالية خالل السنوات الخمس املاضية

 
 ريال تسعودي مليون 

 م8111 م8112 م8117 م8116 م8102

 1019262 1129718 1189726 1119678 093,351 إجمالي املوجودات

 8819688 8289711 8209278 8179801 819,302 تمويل وتسلف بالصافي

 1289710 1019118 1119217 1119262 002,151 ات بالصافياتستثمار 

 0269726 0709177 0289601 0219217 322,280 إجمالي املطلوبات

 0009172 0809277 0129712 0129718 302,155 ودائع العمالء

 129811 129178 209102 279111 92,232 إجمالي حقوق املساهمين العائدة ملساهمي البنك

 179816 169127 129716 129012 02,582 إجمالي دخل العمليات

 69121 29827 79162 29078 2,128 إجمالي مصاريف العمليات

 29722 79127 79016 79218 01,112 ملساهمي البنكصافي دخل السنة العائد 

 

 :م8102و م8102 وفيما يلي ملخص للنتائج املالية للقطاعات التشغيلية للبنك األهلي خالل عامي

 

 ريال تسعودي مليون 

 املـجمـــــــوع املصرفية الدولية تســـوق املــال الـخــزيـنــــــة الشركات مصرفية مصرفية األفراد

 م8116 م8112 م8116 م8112 م8116 م8112 م8116 م8112 م8116 م8112 م8116 م8112

 129012 02,582 19262 0,982 707 281 09277 3,223 19171 3,225 29111 2,502 إجمالي الدخل

 29078 2,128 19177 0,319 011 300 217 915 89116 0,139 19886 0,825 إجمالي املصاريف

 79218 01,112 872 000 872 313 09018 3,309 19768 8,832 09272 0,100 صافي الدخل

 1119678 093,351 029121 38,509 19022 0,118 1789211 090,213 1879121 032,813 1179201 089,512 إجمالي املوجودات

 0219217 322,280 089017 82,110 862 302 719861 90,009 119217 05,298 8189117 890,539 إجمالي املطلوبات

 

 على البنك وشركاته التابعة
ً
 :وفيما يلي صافي الدخل موزعا

 
 ريال تسعودي مليون 

 النسبة من صافي الدخل% صافي الدخل العائد ملساهمي البنك

 72.7 119177 البنك األهلي التجاري 

 1.72 111 وشركاته التابعة( البنك الراكي) -تركيا فاينانس كاتيليم بنكاس ي  بنك

 0.1 070 وشركاتها التابعة -شركة األهلي املالية 

 1.1 1.12 املحدودة دارةالشركة العقارية املطورة للتمليك واإل 

 1.1 1.01 شركة األهلي لتسويق خدمات التأمين

 1.1 2 شركة األهلي إتسناد

 111 119776 املجموع
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  التحليل الجغرافي لإليرادات .0

 :نشاطاته اداخل وخاةج اململكة حسب التصنيف الجغرافي التاليتتحقق إيراادات البنك من 

 
 ريال تسعودي مليون 

 املجموع أخرى  مملكة البحرين الجمهورية الراكية اململكة العربية السعودية

 129786 1 807 19212 169168 م8102

 

  يئتمانالتصنيف اال  .9

 
 
بما يعكس تطلعات البنك املستقبلية في  م8112ة العاملية أن البنك األهلي يحتفظ بتقييم مستقر خالل عام يئتمانوكاالت التقييم اال  دتأك

 يوضح الجدول أدناه تفاصيل تقييم الوكاالت العاملية:و السيولة. و  تعظيم الربحية
 م8112

 وكالة التقييم 
 قصيا األجل طويل األجل  التوقعات

 موديز A1 P-1 مستقر

 ند بوورز آتستاندرد  BBB+ A-2 مستقر

 فيتش A F1- مستقر

 كابيتال انتلجنس A+ A1 مستقر

 

 توزيع األرباح  .1

 للمادة )
ً
 الو  ،( من النظام األتساس ي للبنك16وفقا

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

 
ُ
 ع أرباح الشركة السنوية وز  البنوك، ت

ُ
 خص  الصافية بعد خصم جميع املصروفات العمومية واملبالغ امل

ً
صة للخسائر املحتملة واألعباء األخرى أيا

 كانت على الوجه اآلتي: 

  ؛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 82يجنب  -8

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

وال يجوز  ،اتفاقي احتياطيأن تجنب نسبة معينة من صافي األرباح لتكوين  - دارةمجلس اإل  اقرااحعلى  بناءً  -للجمعية العامة العادية  -0

 لغرٍض  حتياطيذا لم يكن هذا اال إمن الجمعية العامة غيا العادية. و  االتفاقي إال بقرارٍ  حتياطياال  اتستخدام
ً
معين، جاز للجمعية  مخصصا

 أن تقرر صرفه فيما يعود بالنفع على الشركة أو املساهمين. - دارةمجلس اإل  اقرااحبناًء على  -العامة العادية 

 ؛تجنيب مبالغ التطهيا -1

( من رأس مال الشركة، باملائة% )خمسة 2بعد خصم املبالغ الواردة في الفقرات أعاله، توزع من الباقي حصة أولى للمساهمين ال تقل عن  -2

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

 ؛لتاليةالسنوات ا

خصص نسبة من الباقي كمكافأة ملجلس اإل 2بعد خصم املبالغ الواردة في الفقرات أعاله بما فيها الفقرة ) -7
ُ
 للتعليمات الصادرة  دارة(، ت

ً
وفقا

 ؛العربي السعودي في هذا الشأن من مؤتسسة النقد

غرض  إضافي أو لتوزيعه كحصة إضافية من األرباح، أو في أي احتياطيلتكوين  - دارةمجلس اإل  اقرااحبناًء على  -ستخدم الباقي بعد ذلك يُ  -6

 ؛دارةومع ذلك ال يجوز للجمعية العامة أن تقرر توزيع أية حصة من األرباح تزيد عما اقراحه مجلس اإل  .آخر تقرره الجمعية العامة

نصف تسنوي  ربع تسنوي أو مرحلية بشكٍل  بعد الحصول على عدم ممانعة مؤتسسة النقد توزيع أرباٍح  دارةمن مجلس اإل  يجوز بقرارٍ  -2

 
ُ
 ت

ُ
 للقواعد امل

ً
 .هيئة السوق املاليةنظمة لذلك والصادرة عن خصم من األرباح السنوية وفقا

في قراره بالتمرير بتاريخ يوم  م8112مايو  12ها املنعقد بتاريخ اجتماعبناًء على تفويض الجمعية العامة غيا العادية في  دارةوقد وافق مجلس اإل 

ريال  1.11بواقع  م8112ذلك عن النصف األول من عام و  بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي البنك م87/16/8112ه املوافق 17/11/1107األحد 

باح بعد اتستبعاد تسهم مستحقة لألر  8972791179111إلجمالي عدد ريال تسعودي  8972791179111للسهم الواحد وذلك بإجمالي مبلغ تسعودي 

 ه81/11/1107وهو يوم الخميس  تستحقاقية للسهم، ملساهمي البنك املالكين لألتسهم يوم اال االتسم% من القيمة 11أتسهم الخزينة وبما يمثل 
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الذي يوافق  تستحقاقواملقيدين بسجالت البنك لدى شركة مركز إيداع األوراق املالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ اال  م18/12/8112 املوافق

 .م18/2/8112ه املوافق 11/18/1107، وقد تم توزيع هذه األرباح يوم األحد م17/12/8112ه املوافق 81/11/1107 يوم اإلثنين

 للسهمريال تسعودي  1.11 بواقع م8112البنك للجمعية العامة ملساهمي البنك بتوزيع أرباح عن النصف الثاني من عام  مجلس إدارةهذا وأوص ى 

تسهم مستحقة لألرباح بعد اتستبعاد أتسهم الخزينة  8972791179111إلجمالي عدد ريال تسعودي  0982290219028.11 الواحد، وذلك بإجمالي مبلغ

ية للسهم مستحقة ملساهمي البنك املالكين لألتسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة للبنك واملقيدين بسجالت االتسم% من القيمة 11وبما يمثل 

الجمعية البنك لدى شركة مركز إيداع األوراق املالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية، وتسيتم إيداع هذه األرباح بعد موافقة 

 العامة على هذه التوصية.

 7986696279670.11وذلك بإجمالي مبلغ  8.11من أرباح بواقع  م8112وبالتالي تسيكون مجموع ما تم توزيعه على السادة مساهمي البنك عن العام 

 ية للسهم.االتسم% من القيمة 81وبما يمثل ريال تسعودي 

إلى ريال تسعودي مليون  819111البنك نحو زيادة رأس املال من  مجلس إدارةهذا وقد وافقت الجمعية العامة غيا العادية السادتسة على توصية 

%، وبالتالي زيادة 21، بنسبة زيادة ةمن حساب األرباح املبقا ريال تسعوديمليون  119111 ، من خالل رتسملة مبلغريال تسعوديمليون  019111

في  دارةتهدف هذه التوصية إلى رغبة مجلس اإل و . ينمليون تسهم، بمنح تسهم لكل تسهمين مملوك 019111مليون تسهم إلى  819111عدد األتسهم من 

 القادمة. األعوامق معدالت للنمو في أعمال البنك والتوتسع في النشاطات الجديدة خالل دعم وتقوية القاعدة الرأتسمالية للبنك لتمكنه من تحقي

 م12/12/8112ه املوافق 87/12/1107هو يوم الثالثاء و  تستحقاقكان تاريخ أحقية أتسهم املنحة ملساهمي البنك املالكين لألتسهم يوم اال و 

الذي يوافق الخميس  تستحقاقاملالية "مركز إيداع" في نهاية يوم تداول يلي تاريخ اال املقيدين بسجالت البنك لدى شركة مركز إيداع األوراق و 

في حال نتج كسور أتسهم عن زيادة رأس املال فسيتم تجميعها في محفظة و .م16/12/8112ه )حسب تقويم أم القرى( املوافق 18/17/1107

بحسب حصته على سور للمستحقين بتاريخ األحقية كٌل بيع أتسهم الك بيعها بسعر السوق ومن ثم توزيع حصيلةو  واحدة لجميع حملة األتسهم

 01أتساس متوتسط تسعر بيع السهم الواحد وذلك خالل فراة ال تتجاوز )
ً
 من تاريخ توزيع األتسهم الصحيحة على مستحقيها وفقا

ً
 للنظام.  ( يوما

 ألحكام املادة ) م8112عام % من توزيعات أرباح النصف األول من 2ُيذكر أن البنك قد اتستقطع ما نسبته  
ً
( من 72كضريبة اتستقطاع طبقا

( من الئحته التنفيذية وذلك للسادة املستثمرين األجانب غيا املقيمين الذين يتم تحويل أرباحهم عن طريق الوتسيط 70النظام الضريبي واملادة )

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

 توزيع الدخل  .2

 مليون ريال 

 119776 م8112صافي دخل تسنة 

 89782 املحول إلى االحتياطي النظامي

 19160 الزكاة

 89727 توزيعات أرباح مرحلية

 09822 توزيعات أرباح نهائية مقراحة

 727 املحول إلى األرباح املبقاة

 

 وكبار التنفيذيين:اللجان التابعة و  دارةمكافآت أعضاء مجلس اإل  .2

 :اداة مكافآت أعضاء مجلس ال  (أ )

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

 لتحديد مكافآت أعضاء مجلس اإل . وتهدف هذه السياتسة إلى وضع م8116ديسمبا  01العامة للمساهمين في 
ً
 دارةمعاييا معتمدة مسبقا

 ها. اتستحقاقومكافآت اللجان التابعة له وشروط 
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البنك واللجان املنبثقة عنه وفق األطر التي حددتها التعليمات الصادرة عن الجهات اإلشرافية،  مجلس إدارةتتحدد املكافآت املدفوعة ألعضاء 

ئيسية للحوكمة للبنوك العاملة في اململكة العربية السعودية وضوابط التعويضات الصادرتين عن مؤتسسة ويحكمها بشكل عام املبادئ الر 

، االتستثمارالنقد العربي السعودي، والئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق املالية، ونظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة و 

 والنظام األتساس ي للبنك.

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

كافية التستقطاب أعضاء املجلس واللجان املنبثقة عنه من ذوي الكفاءة والخباة املتناتسبة مع نشاط البنك،  املكافأةالسياتسة أن تكون 

 :دارةأدناه املكافآت والتعويضات املدفوعة ألعضاء مجلس اإل ويوضح الجدول 

 السعوديريال األرقام بال 
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 129722 891119111 1 1 1 1 1 1 1 891119111 1 1 1 1829111 1129111 192119111 األعضاء املستقلون 

 0279117 791819782 1 1 1 1 1 1 1 791819782 1 1 1 1729111 8119111 297129782 األعضاء غيا التنفيذيين

 129111 1719062 1 1 1 1 1 1 1 1719062 1 1 1 819111 129111 1279062 األعضاء التنفيذيون 

 

 :اداة من خاةج مجلس ال  لجنة املراجعة مكافآت أعضاء (ب )

لة وقواعد اختيار  م8116مايو  0 بتاريخها املنعقد اجتماعأقرت الجمعية العامة غيا العادية ملساهمي البنك في  عد 
ُ
الئحة عمل لجنة املراجعة امل

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

 م8112املكافآت والحوكمة عند تحديد املكافآت السنوية للعام حيث راعت لجنة الراشيح و  في اململكة العربية السعودية، والنظام األتساس ي للبنك،

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

 :دارةلجنة املراجعة من خارج مجلس اإل 
 السعوديريال األرقام بال 

 املجموع بدل حضور الجلسات املكافآت الثابتة عدا بدل حضور الجلسات 

 7109621 229111 2129621 دارةأعضاء لجنة املراجعة من خارج مجلس اإل 

 

 مكافآت كباة التنفيذيين  (ج )

 تسرااتيجيةمكافآت كبار التنفيذيين بحيث تنسجم املكافآت مع األهداف اإل  –بناَء على توصية لجنة الراشيحات واملكافآت  – دارةيحدد مجلس اإل 

 العليا على تحقيق تلك األهداف. ويوضح الجدول أدناه املكافآت والتعويضات املدفوعة لستة دارةللبنك، وأن تكون فاعلة في تحفيز مسؤولي اإل 

       التنفيذيين بما فيهم الرئيس التنفيذي ورئيس املجموعة املالية:من كبار  أعضاء

 بآالف الرياالت السعوديةاملبالغ  

 م8112الدفع الفعلي لعام  –املكافآت املتغيا ة  م8112املكافآت الثابتة املستحقة لعام 
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69781 19276 827 189116 1 1 879281 169762 1 169672 89218 789626 
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 وكبار التنفيذيين بالبنك عن الرواتب أو التعويضات  دارةترتيبات تنازل أعضاء مجلس اإل  .5

أو أٍي من كبار التنفيذيين فيه عن أي  ن تنازل أي من أعضاء مجلس إدارتهعن أي ترتيبات أو اتفاقيات بشأ ال يوجد لدى البنك أي معلومات

 .رواتب ومكافآت أو تعويضات

 

 التمويل وتسندات الدين املصدرة  .01

سعودي، وذلك حسب معدل في تسياق املمارتسات االعتيادية لألعمال، يتبادل البنك االقرااض والتمويل مع البنوك ومؤتسسة النقد العربي ال

 . العمولة املتعارف عليها في السوق ويتم إثباتها على نحو مالئم في القوائم املالية املوحدة للبنك

 

 قام البنك وشركاته التابعة والزميلة بإصداة واسترادااد سندات ادين مفصلة على النحو التالي: م8102وخالل عام 

 املدة (السعوديةبآالف الرياالت ) القيمة اتسم املصدر
 املبلغ املسدد خالل العام

 (بآالف الرياالت السعودية)

 املبلغ املتبقي

 (بآالف الرياالت السعودية)

 تركيا فاينانس كاتيليم بنكاس ي بنك

 (إصدارات عامة)
 شهر 18أقصاها  091829107

ً
 791019716 091269787 ا

 

 التنازل عن املصالح .00

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

 

  املدفوعات النظامية املستحقة .08

ية خالل عام جتماعوبلغت االشرااكات الخاصة باملؤتسسة العامة للتأمينات اال  ريال تسعودي،مليون  19160بلغت الزكاة املستحقة على املساهمين 

  ريال تسعودي.مليون  108مبلغ  م8112

 

 العالقة ذوي املعامالت مع األطراف  .03

 موقع على نتائجها عن اإلعالن تم والتي ،م8116 /18/ 01بتاريخ املنعقد  (األول  جتماعاال ) عشر السابعة العادية العامة الجمعيةصدرت موافقة 

ذوي  واألطراف التجاري  األهلي البنك بين تمت التي والعقود األعمال ترخيص على ،م11/11/8112تاريخ ب تداول  – السعودية املالية السوق  شركة

 األهلي البنك ملوظفي الطبي التأمين خدمات لتقديم" التعاونية" للتأمين التعاونية شركة عرض بقبول  وذلك قادم لعام بها والراخيصالعالقة 

 بدون  املنافسة طريق عن تم والذي ريال تسعودي( 11090129188وبإجمالي مبلغ ) ،م8112يناير  11ملدة عام ميالدي كامل يبدأ من التجاري 

  هاعتبار ب بالوثيقة مباشرة مصلحة الزيد عبدهللا بن عبدالعزيز املهندس تسعادة دارةاإل  مجلس لعضو كان تفضيلية، حيث مزايا أو شروط
ً
 عضوا

 ريال تسعودي( 11092669621مبلغ وقدره ) م8116وقد بلغت التعامالت خالل العام  ،(التعاونية) للتأمين التعاونية شركة مجلس إدارة في
ً
، علما

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

للجمعية العامة باملوافقة على الراخيص  دارةصدرت عدة توصيات من مجلس اإل  م01/18/8112وفي هذا السياق وخالل العام املالي املنتهي في 

 بأنه قد تم تطبيق تسياتسات وإجراءات الئحة  دارةبالتعامالت والعقود التي تسيكون ألعضاء مجلس اإل 
ً
مصلحة مباشرة أو غيا مباشرة فيها، علما

أن جميع هذه التعاقدات تتم عن طريق على مات الصادرة من الجهات التنظيمية، مع التأكيد التعليو  تعارض املصالح الداخلية بالبنك التي تتفق

والعقود التي يسعى البنك للحصول على تراخيص من الجمعية العامة بشأنها  لألعمالاملنافسة بدون شروط أو مزايا تفضيلية، وفيما يلي تفصيل 

 وهي على النحو التالي :

 بن زيد/ األتستاذ تسعادة اإلدارة مجلس لعضو والتي" بوبا" التعاوني للتأمين العربية بوبا وشركة البنك بين تتم التي والعقود األعمال -1

 خدمات تقديم عقد عن عبارة وهي الشركة، في مستقل إدارة مجلس عضو منصب يشغل حيث مباشرة غيا مصلحة القويز عبدالرحمن

 طريق عن التعاقد هذا تم وقد تسعودي، ريال( 17098729721) وقدره مبلغ بإجمالي م،8117 للعام التجاري  األهلي البنك ملوظفي الطبي التأمين

 ؛تفضيلية مزايا أو شروط بدون  املنافسة
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بين البنك وشركة أكسينتشر السعودية والتي لعضو مجلس اإلدارة األتستاذ زياد بن محمد مكي التونس ي مصلحة  تمتاألعمال والعقود التي  -8

ملدة لتقديم خدمات الدعم االتسرااتيجي إلدارة املشاريع  دحيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في الشركة، وهي عبارة عن عقغيا مباشرة 

( ريال تسعودي، وقد تم هذا التعاقد عن طريق املنافسة بدون شروط أو 091119111بإجمالي مبلغ وقدره )م 10/18/8112من تبدأ  ثالث أشهر 

 ؛مزايا تفضيلية

مكي التونس ي مصلحة  بين البنك وشركة أكسينتشر السعودية والتي لعضو مجلس اإلدارة األتستاذ زياد بن محمد تمتاألعمال والعقود التي  -0

 ملدة تستة أشهر ( tnrrrp x epppiRدعم تنفيذ مشروع ) دغيا مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في الشركة، وهي عبارة عن عق

( ريال تسعودي، وقد تم هذا التعاقد عن طريق املنافسة بدون شروط أو مزايا 092219111بإجمالي مبلغ وقدره )م 12/18/8112من تبدأ 

 ؛تفضيلية

مكي التونس ي مصلحة  بين البنك وشركة أكسينتشر السعودية والتي لعضو مجلس اإلدارة األتستاذ زياد بن محمد تمتاألعمال والعقود التي  -1

من تبدأ  ملدة ثالث أشهر  )أوراكل(إلدارة أصول برنامج  دعضو مجلس إدارة في الشركة، وهي عبارة عن عقغيا مباشرة حيث يشغل منصب 

 ؛( ريال تسعودي، وقد تم هذا التعاقد عن طريق املنافسة بدون شروط أو مزايا تفضيلية192119111بإجمالي مبلغ وقدره )م 81/18/8117

تصاالت السعودية والتي لنائب رئيس مجلس اإلدارة  األتستاذ راشد بن إبراهيم شريف مصلحة بين البنك وشركة اال تمتاألعمال والعقود التي  -2

ملدة أربعة تسنوات ، املدارة الرتسائل منصة خدمةغيا مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في الشركة، وهي عبارة عن عقد تقديم 

ريال تسعودي، وقد تم هذا التعاقد عن طريق املنافسة بدون شروط أو مزايا ( 12191119111بإجمالي مبلغ وقدره )م 87/11/8116بدأت من 

 ؛البنك إدارة مجلس لعضوية شريف إبراهيم بن راشد األتستاذ انضمام قبل و تفضيلية.

م شريف مصلحة بين البنك وشركة االتصاالت السعودية والتي لنائب رئيس مجلس اإلدارة  األتستاذ راشد بن إبراهي تمتاألعمال والعقود التي  -7

غيا مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في الشركة، وهي عبارة عن اتفاقية تقديم خدمات وحلول االتصاالت وتقنية املعلومات 

( ريال تسعودي، وقد تم هذا التعاقد عن 6891119111بإجمالي مبلغ وقدره )م 11/11/8112ملدة ثالث تسنوات بدأت من الذكية واملتكاملة 

 ؛البنك إدارة مجلس لعضوية شريف إبراهيم بن راشد األتستاذ انضمام وقبل، املنافسة بدون شروط أو مزايا تفضيليةطريق 

الدولية للتطوير العقاري والتي لعضو مجلس اإلدارة تسعادة األتستاذ أنيس بن أحمد مؤمنه  كنانبين البنك وشركة  تمتاألعمال والعقود التي  -6

 حي بالزا، الجامعة آلي، صراف موقع إيجار عقدمنصب عضو مجلس إدارة في الشركة، وهي عبارة عن مصلحة غيا مباشرة حيث يشغل 

، وقد تم هذا التعاقد عن طريق تسعودي ريال( 0829111) وقدره مبلغ بإجماليم 11/11/8112بدأت من  تسنوات خمسة ملدة الجامعة،

 ؛املنافسة بدون شروط أو مزايا تفضيلية

الدولية للتطوير العقاري والتي لعضو مجلس اإلدارة تسعادة األتستاذ أنيس بن أحمد مؤمنه  كنانبين البنك وشركة تمت األعمال والعقود التي  -2

 حي مول، الروشان آلي، صراف موقع إيجار عقدمصلحة غيا مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في الشركة، وهي عبارة عن 

، وقد تم هذا التعاقد عن  تسعودي ريال( 0829111) وقدره مبلغ بإجماليم 11/11/8112بدأت من  تسنوات خمسة جدة ملدة بمدينة املرجان،

 .طريق املنافسة بدون شروط أو مزايا تفضيلية

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

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

. ى معامالت مع جهات حكومية مساهمةوتشتمل أرصدة املعامالت مع األطراف ذوي العالقة عل. الصادرة عن مؤتسسة النقد العربي السعودي

 .وكذلك تتم كافة املعامالت الحكومية األخرى على أتساس معدالت السوق 

 :اديسمبر واملدةجة في القوائم املالية كاآلتي 30األةصد  كما في 

 
 بآالف الرياالت السعودية

 م8116 م8102

 :وكباة املسؤولين بالبنك اداة مجلس ال 

 1009621 32,559 تمويل وتسلف



 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 م8112تقرير مجلس اإلدارة لعام  7   البنك األهلي التجاري 

 
 
 

 1169211 21,180 ودائع العمالء

 009226 01,085 ئتمانات املحتملة واملتعلقة باال االلرزاماالرتباطات و 

 69211 5,100 ات )أصول ُمدارة(اتستثمار 

 079627 33,101 مكافأة نهاية الخدمة -مطلوبات أخرى 

  % أو أكثر:9امللكية في الشركات واملؤسسات بنسبة 

 896209260 1,830,119 تمويل وتسلف

 6729002 0,318,130 ودائع العمالء

 8229271 0,020,131 ئتمانات املحتملة واملتعلقة باال االلرزاماالرتباطات و 

 - 008,291 اتاتستثمار 

 :كباة املساهمين

 797889222 2,580,115 ودائع العمالء

 896879628 0,221,051 ات )أصول ُمدارة(اتستثمار 

 ية:االستثماة صنااديق البنك 

 7219722 918,020 اتاتستثمار 

 289170 00,925 ودائع العمالء

 :الشركات التابعة

 197269211 0,308,911 تمويل وتسلف

 119772 011,983 ودائع العمالء

 0709621 0,122,308 اتاتستثمار 

 - 2,559 ئتمانات املحتملة املتعلقة باال االلرزامو  االرتباطات

واألطراف ذوي العالقة هم األشخاص أو األقارب . من رأس مال البنك املصدر %2* كبار املساهمين هم املساهمون الذين يمتلكون نسبة أكثا من 

 .لعائلة ذلك الشخص واملنشآت التابعة لهم التي لديهم السيطرة عليها أو السيطرة املشراكة أو نفوذ هام عليها

 :واملصاةيف املتعلقة باملعامالت مع األطراف ذوي العالقة واملدةجة في القوائم املالية كاآلتيفيما يلي تحليٌل لإليراادات 

 
 بآالف الرياالت السعوادية

 م8116 م8102

 789882 320,121 ادخل عموالت خاصة

 8189271 000,819 مصاةيف عموالت خاصة

 8719126 851,222 أتعاب وعموالت بالصافي

 

 وفيما يلي تفاصيل أسهم الخزينة املحتفظ بها من قبل البنك وتفاصيل عن استخدامات هذه األسهم 

 تفاصيل اتستخدامها قيمتها عدد أتسهم الخزينة املحتفظ بها من قبل البنك

 احتياطي برنامج أتسهم املوظفين مليون ريال 060 مليون تسهم 11.7

 

  مزايا املوظفين .00

يكلة اتستمر البنك األهلي في البحث عن أفضل الخباات السعودية واتستقطابها واالحتفاظ بها، وتمكن البنك األهلي ومن خالل برامج التوظيف امله

 لتحقيق أحد ركائز البنك اإل م8112% بنهاية عام 76من تحقيق ارتفاع مطرد في نسبة السعودة التي وصلت إلى 
ً
 في أن يكون  تسرااتيجية. وتسعيا
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، ثم تحول إلى منتج ادخار إتسالمي عام  10، يوفر البنك برنامج ادخار ملوظفيه بدأ منذ ”الخيار األول للموظفين“
ً
م، والهدف منه هو 8118عاما

تة وهي إتاحة فرصة االدخار املالي املستقبلي للموظفين عبا برنامج اختياري بغرض اإلبقاء على الكفاءات لفراة أطول، إذ يتم اتستقطاع نسبة ثاب

% من راتب املوظف األتساس ي ويتم اتستثمارها عن طريق مجموعة الخزينة بالبنك في مقابل منح البنك مكافأة بنسب تتفاوت حسب تسنوات 2

% من الرصيد املدخر. وقد بلغ الرصيد املرااكم ملكافأة البنك لنظام ادخار 811% وتصل إلى نسبة 11االشرااك، وتبدأ مكافأة البنك بـنسبة 

 لنظام العمل والعمال في اململكة  ريال تسعودي،مليون  116حوالي  م8112وظفين بنهاية عام امل
ً
ويدفع البنك مزايا وتعويضات املوظفين طبقا

وظفي وبحسب متطلبات املدفوعات النظامية املستحقة في الفروع األجنبية والشركات التابعة. وقد بلغ إجمالي احتياطي تعويضات نهاية الخدمة مل

 ريال تسعودي.مليون  19178مبلغ  م8112ديسمبا  01بنك في تاريخ ال

 

 :قرارات مؤتسسة النقد العربي السعودي الجزائية .09

 موضوع املخالفة

 م8102 م8102

عدد القرارات 

 الجزائية

إجمالي مبلغ الغرامات 

 السعوديريال بال

عدد القرارات 

 الجزائية

ريال إجمالي مبلغ الغرامات بال

 السعودي

 0692169716 87 0,101,111 2  مخالفة تعليمات املؤتسسة اإلشرافية

 8892179821 1 3,081,111 08 مخالفة تعليمات املؤتسسة الخاصة بحماية العمالء

 - - - - مخالفة تعليمات املؤتسسة الخاصة ببذل العناية الواجبة

مخالفة تعليمات املؤتسسة الخاصة بمستوى أداء أجهزة الصراف األلي 

 وأجهزة نقاط البيع.
- - 1 1879788 

مخالفة تعليمات املؤتسسة الخاصة ببذل العناية الواجبة في مكافحة غسل 

 األموال وتمويل اإلرهاب 
8 0,012,011 8 2119111 

 7191809627 07 9,952,011 88 املجمـــــــــــــوع

 

 فعالية إجراءات الرقابة الداخلية .01

 الرقابة الداخلية: 

ال للرقابة الداخلية، والذي يتضمن العمليات واإلجراءات التي وضعتها  دارةعاتق اإل تقع على  التنفيذية للبنك مسؤولية التأكد من وجود نظام فع 

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

 .واجبة التطبيق لسياتسات واإلجراءاتل

 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  جلس إدارةالدعم مل دارةجنة التنفيذية، ولجنة املراجعة، ولجنة املخاطر، ولجنة الراشيح واملكافآت والحوكمة. وتقدم لجان اإل تشمل الل

والجوانب  لياتوالعم ئتماناملوجودات واملطلوبات واال  إدارةواألداء املالي والتقنية و  تسرااتيجيةمهام الرقابة واملعالجة للمخاطر الرئيسية املتعلقة باإل 

ل كافة الجهود الحثيثة 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 

ويتم رفع ، االلرزامبرامج مراقبة باملتطلبات التنظيمية، وذلك من خالل  االلرزاممهمة التأكد من  االلرزام إدارةبها. وتتولى  االلرزاموضمان  التطبيق

التنفيذية العليا ولجنة املراجعة. وتراقب لجنة  دارةاإل إلى  املراجعة الداخلية إدارةكافة املراجعات واإلجراءات التصحيحية الجوهرية التي تكشفها 

 املراجعة بدورها كفاية وفعالية نظام الرقابة الداخلي
 
لع ة بصورة حثيثة للتأكد من اتخاذ كافة اإلجراءات للحد من املخاطر التي تم تحديدها. ويط

املخاطر والتقارير ذات الصلة.  إدارةجميع تقارير إلى  على كافة تقارير املراجعة الداخلية، ومراجعات الرقابة الداخلية، باإلضافة دارةمجلس اإل 
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الكتشاف ما قد يعرايها من  وتتم مراجعة هذه التقارير بصفة دورية منتظمة من أجل القيام بالتقييم املستمر لفعالية نظام الرقابة الداخلية

 .تنشأ نتيجة لتغيا الظروف قد قصور في التطبيق العملي لها وملعالجة أوجه القصور التي

 لسنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية:نتائج املراجعة ا

للتأكد من فعالية الضوابط الرقابية الداخلية وجود األنظمة واإلجراءات املطلوبة لتحديد وتقييم  م8112أكدت املراجعات التي أجريت خالل عام 

لى نتائج املخاطر الكبياة التي قد يواجهها البنك وتطبيقها على مدار هذا العام، ولم يكن هناك أية ثغرات جوهرية في البيئة الرقابية. وبناًء ع إدارةو 

ام الرقابة أن نظ 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.

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

 السعودي. 

 :ي لجنة املراجعةأة 

 
ً
، من قبل إدارة املراجعة الداخلية م8112 ديسمبا 01لجنة املراجعة خالل العام املالي املنتهي بتاريخ على رضت لتي عا الدوريةرير لتقااإلى  اتستنادا

وبناًء على ما تسبق من نتائج املراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية فإن  ،االلرزاممراجعي حسابات البنك، ولجنة و ، االلرزام إدارةو 

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  .02

الفوزان وشركاه  -تعيين السادة كي بي إم جي  م8112مايو  12ها املنعقد بتاريخ اجتماعأقرت الجمعية العامة غيا العادية ملساهمي البنك في 

بما في ذلك مراجعة البيانات املالية الربع  م8112ديسمبا  01وإرنست ويونغ وشركائهم كمراجعي حسابات خارجيين للبنك عن العام املنتهي في 

هم بمراجعين آخرين، اتستبدالت الحاليين، أو ها القادم في إعادة تعيين مراجعي الحسابااجتماعتسنوية خالل نفس العام. وتستنظر الجمعية في 

 .م8117ديسمبا  01وتحديد أتعابهم مقابل مراجعة حسابات البنك عن العام املالي املنتهي في 

 

  مجموعة املخاطر .02

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

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

 بأن األداء مع املخاطر. باإلضافة إلى التأكد من أن جميع املخاطر املرتبطة باألعمال تقع ضمن نطاق قابلية البنك الشا
ً
ملة لتحمل املخاطر. علما

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

ر وتصنيفها وقياتسها والحد مجموعة املخاطر تستخدم مجموعة من األدوات والوتسائل والكفاءات املهنية املناتسبة التي تعمل على تحديد املخاط

 منها.

ويشمل ذلك . كما تعمل تسياتسة حوكمة املخاطر لدى البنك على تعريف املخاطر وتحديد مستويات قبولها باإلضافة إلى وتسائل قياتسها وإدارتها

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

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

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

املخاطر واملراجعة الداخلية في  إدارةباإلضافة إلى وضع ثالثة خطوط رئيسية للدفاع على مستوى إدارات البنك، بحيث تشراك وحدات األعمال مع 

الة لرصد وتحديد مستويات املخاطر املقبولة وأتساليب الحد منها دارةاإل   .الفع 
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أنواع املخاطر املختلفة، والتي  إدارةفي  للمجموعة وأداءها للمهام الوظيفية املناطة بها داريةتنظيمي ملجموعة املخاطر املستويات اإل وينظم الهيكل ال

 املخاطر . أمن املعلوماتو  ومخاطر السوق ومخاطر السيولة واملخاطر التشغيلية ئتمانتتضمن في حدود مسؤوليتها مخاطر اال 
ُ
وقد عملت مجموعة

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

 :ئتمانمخاطر اال 

مخاطر وتمثل . هي مخاطر الخسائر املالية الناتجة عن تعثا املقراض أو الطرف املقابل في الوفاء بالرزاماته املالية املتعاقد عليها ئتمانمخاطر اال 

. اتاالتستثمار ة في التمويل والسلف و يئتمانأغلب وأعلى نسبة من إجمالي املخاطر التي يتعرض لها البنك، وهي ناتجة عن العمليات اال  ئتماناال 

دة لتغطية كافة برامجه التمويلية بما يضمن محافظة البنك على جو  ئتمانمخاطر اال  دارةونتيجة لذلك، فقد وضع البنك تسياتسات مختلفة إل 

 .، باإلضافة إلى تقليص الخسائر الناجمة عن أنشطة التمويلاالتستثمارة وكذلك محافظ عمليات يئتمانمحافظه اال 

 

 :ئتمانتقييم مخاطر اال 

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

ات القائمة. االلرزامإلى قياس مخاطر الخسارة التي قد تنشأ نتيجة عدم تسداد  ئتمانلتقييم جدوى كل عالقة. وتهدف عمليات تقييم مخاطر اال 

، في حين تستخدم نماذج السمات  يئتمانيم التحليل اال وعليه، فإنه يتم تحليل عمالء قطاع الشركات من خالل نماذج تقي
ً
املطورة داخليا

ات البنك، فإن البنك يعتمد على التقييم املتوفر من قبل وكاالت اتستثمار للعمالء األفراد. أما بالنسبة ملحفظة  يئتمانالشخصية والسلوك اال 

يتم عمل  فإنهة يئتمانعلى مستوى املحفظة اال و  عن املخاطر املرتبطة. الخاصةماتها يالخارجية الرئيسية، باإلضافة إلى تقي يئتمانالتصنيف اال 

 مقارنتها باملستوى املستهدف لجودة املحافظ. و  يةاالتستثمار و  ةيئتمانتقييم شامل للعمليات من الناحية اال 

 

 ة والضمانات:يئتمانوالحدواد اال  ئتمانضوابط مخاطر اال 

 يائتمانة لكل عالقة ينتج عنها تقديم حد يئتمانة وتحديدها بحسب تقييم الجدارة اال يئتمانعلى متابعة املخاطر اال  ئتمانتعمل مجموعة مخاطر اال 

ة مالئمة ملستوى املخاطر، وملراقبة املخاطر وتحديد كيفية يائتمانلوضع حدود  ئتمانمخاطر اال  إدارةولذلك فقد تم تصميم تسياتسات . ألي عميل

ة يئتمانكما تلزم تسياتسات املخاطر اال . ة الفعلية وما يقابلها من مخاطر على أتساس يومييئتمانولذلك فإنه يتم مراقبة الحدود اال . بالحدود االلرزام

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

وتشمل . ةيئتمانضافة إلى ذلك، وللتخفيف من املخاطر فإن البنك عادة ما يقوم بالحصول على ضمانات مقابل التسهيالت اال باإل . التجارية

 متعددة مثل األوراق املالية والودائع النقدية والضمانات املالية املقدمة من بنوك ومصارف أخرى باإلضا
ً
فة إلى الضمانات املحتفظ بها أنواعا

 .الثابتة األصول ات وغياها من األتسهم والعقار 

 

 مخاطر السوق:

ـــاصة، ومستويات الجدارة مخاطر السوق هي مخاطر الخسائر الناتجة عــــــن التغياات والتقلبات في أتسعار الســــــــــــــوق، مثل أتسعار العموالت الخــــــــ

األجنبية، وأي تغيياات في القيمة العادلة لألدوات واألوراق املالية التي  وأتسعار األتسهم وأتسعار صرف العمالت -على مستوى السوق  -ة يئتماناال 

 .يحتفظ بها البنك

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

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

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

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

 .تعتمد على معطيات حساب التقلب في أتسعار السوق واالرتباط بين مكونات املحفظة باتستخدام بيانات السوق التاريخية ذات الصلة

لزم تسياتسة حوكمة املخاطر لجنة 
ُ
املخاطر املرتبطة بالتقلب في أتسعار العموالت الخاصة، والتي تنشأ عن  إدارةاألصول والخصوم بمسؤولية  ةإدار ت

األصول والخصوم على موازنة األصول والخصوم  إدارةوتعمل لجنة . تأثيا التغيا في األتسعار على التدفقات النقدية املستقبلية والقيمة العادلة
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إضافة إلى ذلك، فإن تسياتسة . والتعامل مع إتسرااتيجيات التحوط للحفاظ على مخاطرها ضمن الحدود املناتسبةوفجوة أتسعار العموالت الخاصة 

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 اتستثمار املخاطر وضعت تسياتسة  وتجدر اإلشارة إلى أن مجموعة. املخاطر

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

 .رهالضبط مخاط مرتبطة بضوابط تنظيمية ورقابية

 مخاطر السيولة:

ات االلرزامها أو التي تجعل تكاليف تلبية هذه اتستحقاقمخاطر السيولة هي املخاطر الناجمة عن عدم القدرة على تلبية جميع الرزامات الدفع عند 

 .باهظة

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

ات إلى جانب مصادر التمويل مع معدالت تكلفتها على مختلف املستويات الزمنية االلرزامات و تستحقاقملجموعة املخاطر مهمة مراقبة كافة اال 

والجدير بالذكر أن البنك يخضع لباامج قياس قابلية تحمل املخاطر بحيث تضمن قدرته على تلبية جميع الرزاماته في أتسوأ ظروف . املستهدفة

 .بأتسعار غيا مرغوب فيها صول السوق، بما فيها فراات طويلة من تصفية األ 

 املخاطر التشغيلية:

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

وهي مالزمة لجميع أنشطة املؤتسسات املصرفية  أو غيا التجارية للبنك، وتعتبا املخاطر التشغيلية مخاطر كامنة لكافة العمليات التجارية. الخارجية

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

به، وذلك لكافة مجموعات  االلرزامر والخسائر الناتجة عنها ومتابعة تطبيقه و لتقليل هذه املخاط املخاطر تكمن في وضع إطار عمل شامل ومتكامل

 .أعمال البنك املختلفة

 :مخاطر التشغيل الشاملة ما يلي إدارة إتسرااتيجيةوتتضمن 

 وضوابطها؛ اتباع نهج اتستباقي للحد من املخاطر التشغيلية من خالل عملية التقييم الذاتي للمخاطر 

  أحداث املخاطر التشغيلية والخسائر الناتجة عنها؛تجميع وتحليل 

 تفعيل برامج لرفع مستوى الوعي باملخاطر التشغيلية ونشر ثقافة الحد منها؛ 

 إعداد تقارير دورية شاملة ملراقبة املخاطر التشغيلية وفاعلية ضوابطها؛ 

  ال في تحقيق األهداف اإل املخاطر التشغيلية للمحافظة على بيئة عمل مستقرة تساه إدارةتطوير ممارتسات  .للبنك تسرااتيجيةم بشكل فع 

 

 مخاطر أمن املعلومات: 

ة ح مخاطر أمن املعلومات إلى املخاطر الناجمة عن إخفاق التدابيا التنظيمية والفنية واإلجرائية الالزمة لحماية أصول املعلومات التابعيشيا ُمصطل

صر ح به، أو إفشاء 
ُ
رخص، أو املنع من االتستخدام، أو التعديل والتحويل، أو الفقدان، أو للبنك من الدخول غيا امل

ُ
سخ غيا امل

 
املعلومات، أو الن

 السرقة أو إتساءة االتستخدام، تسواٌء كان ذلك بصورة متعمدة تخريبية أم عرضية غيا مقصودة.

 يتم من خالله تنظيم اإلجراء
ً
 شامال

ً
 عمليا

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

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

من املعلومات الصادرة يندرج تحت مسؤولية دائرة مخاطر أمن املعلومات حوكمة أمن املعلومات واملتابعة املباشرة لتطبيق التشريعات املتعلقة بأ

مر واملتابعة من الجهات ذات العالقة، إضافة إلى املراقبة املباشرة والكاملة على جميع األنشطة من الجانب املتعلق بأمن املعلومات، والتقييم املست
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ضمن مهام هذه الدائرة تصميم وتنفيذ لألنظمة بهدف تحديد املخاطر األمنية واتخاذ اإلجراءات الالزمة للحد من تلك املخاطر بشكل فوري. كما تت

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

 :3إيضاحات تحت إطاة بازل 

: لكراونيات الكمية والنوعية. تسيتم نشر هذه اإليضاحات على موقع البنك اإلفصاحإل نشر عدٍد من ا 0تتطلب الركيزة الثالثة من إطار بازل 

www.alahli.com .)لتعليمات مؤتسسة النقد العربي السعودي )تساما 
ً
 تنفيذا

 :0إطار عمل بازل  ( أ)

، وذلك في ضوء األزمة املالية العاملية في عام 0عن طريق إصدار إطار عمل بازل عززت لجنة بازل معاييا قياس رأس املال واملعاييا الرأتسمالية 

على تعزيز نوعية رأس املال املطلوب مع رفع الحد األدنى ملتطلبات رأس املال، وتعزيز تغطية املخاطر والحد من  0م. ويركز إطار عمل بازل 8116

املال. كما يفرض اإلطار متطلبات جديدة لنسبة الرافعة املالية والسيولة ورأس املال ية على متطلبات رأس قتصادتأثيا التقلبات الدورية اال

 اإلضافي لتعزيز بناء رأس املال. 

 

من البنوك السعودية أن تدعم تسهيالتها بقاعدة رأتسمالية عالية الجودة. ويجب أن تتشكل الشريحة األولى من رأس  0يتطلب إطار عمل بازل 

 من حقوق املساهمين، والتي تعد األعلى قدرة على "تحمل الخسارة". ولتحقيق هذه الغاية، يتطلب اإلطار 
ً
 لية:باملعاييا التا االلرزاماملال إجماال

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

 تحميل أي اتستقطاعات رأتسمالية نظامية على حقوق املساهمين؛ 

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

  ات تفصيلية مع مقارنتها بحقوق املساهمين.إفصاحزيادة مستوى الشفافية عن مكونات رأس املال التنظيمي من خالل 

 

 ات الركيزة الثالثة املنصوص عليها من قبل مؤتسسة النقد العربي السعودي:إفصاحدورية  ( ب)

  ربع تسنوي  –هيكل رأس املال 

  ربع تسنوي  –الرافعة املالية 

  ع تسنوي رب –السيولة املالية 

 نصف تسنوي  –ات كمية إفصاح 

 تسنوية –ات نوعية إفصاح 

 

 دارةتأكيدات أعضاء مجلس اإل  .05

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

 ت بالشكل الصحيح؛ عد 
ُ
 أن سجالت الحسابات أ

  ذ بفعالية؛أن نظام الرقابة ِّ
ف 
ُ
عد  على أتسس تسليمة ون

ُ
 الداخلية أ

 أنه ال يوجد أي شك في قدرة البنك على مواصلة نشاطه؛ 

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

ك أو ألي شخص ذي عالقة مباشرة بأي منهم، عدا ما جرى ذكره في بيان املعامالت مع للرئيس التنفيذي أو رئيس املجموعة املالية للبن

 العالقة. ذوي األطراف 

  

http://www.alahli.com/
http://www.alahli.com/
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 املعاييا املحاتسبية الدولية املعتمدة  .81

ت القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  عد 
ُ
 للمعاييا م8112ديسمبا  01أ

ً
 العربي النقد مؤتسسة قبل من املعدلة املالية للتقارير الدولية 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  .80

 وهي أن ة أهداف وضع البنك األهلي خمس
ً
البنك األول في الدخل، يكون إتسرااتيجية ضمن رؤيته ليكون مجموعة الخدمات الرائدة إقليميا

  م8112حقق البنك خالل عام وقد  واألرباح، واألفضل في الخدمات اإللكراونية، واألفضل في خدمة العمالء، والخيار األول للموظفين.
ً
تقدما

 للوصول لتحقيق 
ً
 صافية بقيمة  هذه األهداف؛ملموتسا

ً
ريال تسعودي مليون  119776فواصل ريادته للقطاع املصرفي باململكة وحقق أرباحا

 في نمو أرباحه السنوية
ً
ة إلى إنجازات فعلية؛ إذ تركزت الجهود على محورين لكراوني. ونجح البنك في ترجمة الريادة في املصرفية اإلمستمرا

حسن من تجربة العميل رئيسيين هما: تقديم خدمات مصرفية مبسطة تسه
ُ
حصل على العديد من الجوائز العاملية املرموقة و لة االتستخدام ت

ة وتمثل ذلك في وصول نسبة لكراونيفي العديد من التطبيقات، وتحقيق أعلى معدالت اتستخدام العمالء لقنوات البنك اإل إلكراونيكأفضل بنك 

من إجمالي عدد العمليات. وأنجز البنك العديد من املبادرات والباامج القوية لتحسين تجربة  %76 ة إلى أكثا منلكراونياملعامالت عبا القنوات اإل

 زيادة  %21.0العمالء كان من أهمها ارتفاع مؤشر صوت العميل ليصل إلى 
ً
 بعام  %1.7محققا

ً
. وواصل البنك تسعيه ليكون الخيار م8116مقارنة

 .%76األول للموظفين ونفذ العديد من برامج تطوير وتدريب الكفاءات السعودية الشابة فوصلت نسبة السعودة بالبنك إلى أكثا من 

 على خلفية ارتفاع عائدات قتصادأما عن الخطط املستقبلية للبنك، فإنه من املتوقع أن يشهد اال
ً
 جيدا

ً
النفط وزيادة حجم  السعودي نموا

 من خالل، وهو ما تسينتج عنه زيادة في حجم الفرص التمويلية 8101اإلنفاق الحكومي وتنفيذ برامج ومبادرات رؤية اململكة العربية السعودية 

. املنشآت الصغياة واملتوتسطةوتمويل وبرامج اإلتسكان الوطنية ومبادرات صندوق التنمية العقاري  والتنموية الكباى  تسرااتيجيةاإل  شاريعتمويل امل

الفعالة للمخاطر بغرض االتستفادة من فرص التمويل املرزايدة  دارةجودة املحفظة واإل و يعمل البنك على تعزيز النموذج التشغيلي ولتحقيق ذلك 

حجم الودائع و عمالء الزيادة قاعدة ، و االتستثمارواملحافظة على عوائد  املتكررةزيادة حجم العائدات و  ،تنويع مصادر التمويل، و والبيع املتقاطع

 و والتأجياي والحواالت. والعقاري والتمويل الشخص ي 
ُ
ِّ ت

 
الشاملة ة لكراونيعلى التحول السريع للمصرفية اإلكذلك البنك  إتسرااتيجية ُز رك

 ، تحسين تجربة العميلمن أجل واالتستعانة بالتقنيات املتطورة مثل الذكاء االصطناعي والقياتسات الحيوية والروبوتات وغياها 
ً
مواصلة  وأيضا

 .للوصول إلى العمالء في أي مكان التوتسع في شبكة الفروع في جميع أنحاء اململكة

 إدارةي للبنك األهلي، تستسعى الشركة ملواصلة ريادتها لسوق املال باململكة وتحقيق أعلى معدالت الدخل من االتستثمار وفي األهلي املالية الذراع 

األجنبي.  االتستثمار لة تعزيز كفاءة التشغيل وخفض التكاليف، واالتستفادة من الفرص املتاحة من تنفيذ برامج الخصخصة وجذب األصول، ومواص

 إدارةوفي بنك تركيا فاينانس كاتيليم بنكاس ي، يهدف البنك إلى زيادة الربحية من خالل التوتسع في قنوات التوزيع، وزيادة مستوى الكفاءة، و 

 املخاطر.

 ة األفراادمصرفي

دة نجحت مصرفية األفراد في مواصلة تقديم منتجاٍت وخدماٍت مبتكرة متواكبة مع التطور التقني الهائل التي تلبي احتياجات العمالء املرزاي

همة .الحالية واملستقبلية
ُ
ن البنك ألن يكون  وتنتهج املجموعة في ذلك تسياتسة الراكيز على األعمال واملبادرات امل ِّ

 
مك

ُ
 وأكثاها التي ت

ً
أتسرع البنوك نموا

 من خالل تقديم حلول مصرفية فريدة متميزة تتخطى توقعات العمالء
ً
 ملبدأ العميل أوال

ً
 على العميل تحقيقا

ً
وقد انعكس النجاح في تنفيذ . تركيزا

مليات التي نفذتها مصرفية األفراد ، وزيادة عدد العم8112مليون عميل عام  7.7 هذه السياتسة في زيادة عدد عمالء مصرفية األفراد الذي تجاوز 

 . مليون عملية 162لخدمة العمالء إلى أكثا من 

 فرع 111عدد فروع البنك إلى فوصل واتستكمل البنك خطة التوتسع في شبكة الفروع ومراكز الخدمات لتصل خدماتنا إلى العمالء في كل مكان، 
ً
 ا

دت الفروع بأحدث منتشرة في جميع أنحاء اململكة،  ِّ
من أي  واكبة التطورات العصرية التي تلبي احتياجات العمالء وتسهل خدمتهمالتقنيات ملوُزو 

 منتشرة في جميع أنحاء اململكة. 09771وزاد عدد أجهزة الصراف اآللي لتصل إلى ، مكان
ً
 جهازا
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رت مصرفية األفراد في إجراء املزيد من وضمن جهود البنك للراكيز على تجربة العميل والوصول بها إلى أفضل مستويات الخدمة واألداء، اتستم

ة، وكذلك تقليل لكراونيالتطويرات والتحسينات لتمكين العمالء من الحصول على الخدمات في أي وقت ومن أي مكان من خالل القنوات اإل

ة وانعكس ذلك في لكراونياإل الوقت املستغرق لخدمتهم في الفروع إلى أقل حد ممكن، وقد ملس العمالء هذه التحسينات بأنفسهم في الخدمات

ة لألفراد في اململكة، وكذلك ملسها العمالء في وقت الخدمة بالفروع؛ إذ لكراونيحصول البنك على جوائز عديدة كأفضل بنك في الخدمات اإل

افين"  مصرفيي العملياتمن قبل خدمة البلغت نسبة عمالء الفروع الذين يحصلون على   %.70دقائق  11في أقل من "الصر 

 بالعام ال
ً
سابق وتمكنت مصرفية األفراد من املساهمة في محافظة البنك على مركزه في أرصدة الحسابات الجارية لعمالء مصرفية األفراد مقارنة

قات %. وتساهمت األنشطة التسويقية املبتكرة واملكثفة في تحفيز العمالء وتشجيعهم على إجراء عملياتهم الشرائية باتستخدام بطا7بنمو بلَغ 

، وكان من ثمرة ذلك زيادة عمليات الشراء عبا نقاط البيع داخل اململكة بنسبة
ً
 ودوليا

ً
% وخارج اململكة بنسبة تخطت 12 األهلي املصرفية محليا

 %.7%، ونمت عمليات مدفوعات تسداد عبا قنوات البنك األهلي بنسبة 06

 خالل عام 
ً
 جيدا

ً
 بعام 2بزيادة قدرها  م8112وحققت محفظة التمويل نموا

ً
 في م8116% مقارنة

ً
، بما يؤكد أن البنك األهلي من أتسرع البنوك نموا

وكان من أهم املبادرات التي أتسهمت في زيادة تلك ، %17% ومحفظة التمويل العقاري بنسبة 7اململكة. ونمت محفظة التمويل الشخص ي بنسبة 

 . دوق التنمية العقاري صنالحصة السوقية الربط مع برامج وزارة اإلتسكان و 

برنامج والء ومكافآت "لك" الخاص بحاملي أكبا . وشهد م8112% لعام 87ية بنسبة تجاوزت ئتمانواتستمر البنك في ريادته ملحفظة البطاقات اال 

 من مبادرات التوتسع بإضافة جهات جديدة يمكن تحويل نقاط "لك" إليها. األفضل ية و ئتمانبطاقة األهلي اال 
ً
العديد  إلى باإلضافةفي اململكة مزيدا

واملزيد من  ،ةإلكراونيهدايا و اتسراجاع نقدي، و حجوزات فنادق، و تذاكر طياان،  إلىنقاط "لك"  اتستبدال العميل من من العروض التي تمكن

 الخصومات املميزة والحصرية داخل وخارج اململكة.

بجانب إطالق كبياة؛ إذ نجحت في اتستقطاب نصف مليون عميل جديد،  إنجازاٍت  م8112وحققت الحواالت السريعة )كويك باي( خالل عام 

 121إلى  م8112مراكز الحواالت السريعة بنهاية عام منتج العمالة املنزلية لتوفيا أفضل خدمات التحويل لهذه الشريحة من العمالء. وصل عدد 

، مع توفيا خدمة النقد في كافة مراكز الشبكة. ونجحت الحواالت السريعة كذلك في 
ً
العمل على تطوير شبكة البنوك املراتسلة وإضافة مركزا

 مقدمي خدمة جدد لتغطية أوتسع وكسب رضا العمالء. 

لتطوير برامج الوتسام لعمالء البنك املميزين، ووضع العميل كأولوية أولى، وتحسين كافة  م8112وواصلت مصرفية الوتسام رحلتها خالل عام 

د ؛ فالخدمات املقدمة لهم وح 
ُ
طلَق مركز الوتسام البالتيني امل

ُ
مما  تقديم أغلب الخدمات املتوفرة في الفرع لعمالء الوتسام عبا الهاتف املصرفي،لأ

تطوير منتجات متعددة أعطت للبنك األهلي في مصرفية الوتسام نجحت وارتفاع ملحوظ في مستوى رضائهم. و أتسهم في نمو قاعدة عمالء الوتسام 

 ميزات تنافسية كبياة بين البنوك األخرى. 

ثرواتهم،  إدارةوبذلت املصرفية الخاصة بالبنك العديد من الجهود لتقديم أفضل الخدمات التي تلبي طموحات شريحة النخبة من عمالئها و 

تحسين مستوى الخدمة والجودة املقدمة لهم على مدار الساعة وفق أفضل املعاييا ملنافسة مثيالتها في البنوك األخرى على الصعيد  التأكد منو 

 % من إجمالي أصول العام السابق.87بنسبة  املالية للعمالء املحلي والعالمي. وانعكست تلك الجهود في نمو األصول 

 مصرفية الشركات 

 مع رؤية اململكة العربية  م8112اتستمرت مصرفية الشركات بالبنك في تنفيذ إتسرااتيجياتها املدروتسة في التعامل مع املحافظ خالل عام 
ً
تماشيا

 على 8101السعودية 
ً
ة، فبلغ إجمالي أصول يئتمانالراكيز على جودة األصول وتعظيم العائد على املحفظة اال و محفظة التمويل  نمو ، ُمحافظة

وهو ما دعم خطط مصرفية الشركات للمحافظة على مكانتها الريادية بين البنوك السعودية من حيث  ريال تسعودي،مليار  102مصرفية الشركات 

 ريال تسعودي.مليار  0.7األصول، وكذلك املحافظة على ارتفاع العوائد بإجمالي دخل 

اململكة، وشمل ذلك تمويل مشاريع  اقتصادو  تسرااتيجيةمحفظة دعم املشاريع اإل وتساهمت مصرفية الشركات في تنفيذ خطط البنك لزيادة حجم 

 مشاريعوكذلك املساهمة في تمويل العديد من  ريال تسعودي،مليار  81.7النفط والصناعات البراوكيماوية والتعدين بقيمة إجمالية تزيد عن 
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كما تساهم البنك في  ريال تسعودي،مليار  80اع النقل الجوي بقيمة إجمالية تبلغ البنية التحتية والكثيا من الصفقات في قطاع الطاقة واملياه وقط

والتصنيع وغياها  االتصاالتتمويل العديد من الشركات والصفقات الكبياة التي تدعم القطاعين العام والخاص في مختلف القطاعات الصحية و 

بجانب دعم برامج ومبادرات وزارة اإلتسكان ومنها برنامج "وافي"  ريال تسعودي،مليار  10.1من قطاعات الضيافة والتجزئة والرافيه بقيمة تفوق 

ل مشاريع هذا البانامج.  وبرنامج "تسكني"، حيث ُيعدُّ البنك األهلي أول بنك تسعودي يمو 

جربة العمالء؛ إذ لجميع خدمات قطاع الشركات وتحسين ت لكراونيوفي مصرفية النقد والتجارة تواصلت جهود البنك التستكمال التحول اإل

ة لكراونيمصرفية النقد والتجارة في توفيا خدمات مصرفية ُمبتكرة وتقديم حلول وخدمات ومنتجات متنوعة، وتطوير القنوات اإل إدارةتساهمت 

سهم في نقل العمليات املالية من الفروع ومراكز الخدمة إلى القنوالكراونياإل تسرااتيجيةاملتعددة، وتفعيل اإل 
ُ
ة بصورة آمنة لكراونيت اإلة، والتي ت

 لتتواكب مع التغيياات في األنظمة وتطلعات العمالء للحصول على خدمات بنكية متطورة وآمنة لتقليل مخاطر تداول النقد. وعلى صعيد خدمات

ال إلى تنفيذ العمليات بسرعة ( والتي تهدف بشكل فع  e-Tradeة لخدمات التجارة )لكراونياملستمر في املنصة اإل االتستثمار التجارة، يقوم البنك ب

 وتسهولة دون الحاجة لزيارة الفروع ومراكز خدمات الشركات.

حصلت مصرفية النقد والتجارة على جائزتين كأفضل بنك في مصرفية النقد والتجارة على مستوى الشرق األوتسط وعلى  م8112وخالل عام 

وجاء مستوى اململكة العربية السعودية من قبل مجلة ذي بانكر العاملية ومؤتسسة "ذي آشيان بانكر" املتخصصتين في الشؤون املالية واملصرفية. 

 على املستوى املنهي الرفيع الذي حققه والسجل املتميز الذي صنعه في قطاع الخدمات اختيار البنك األهلي للح
ً
صول على هاتين الجائزتين داللة

 النقد والتجارة. إدارةاملالية واملصرفية، إضافة إلى النمو السنوي املضطرد في حجم وعدد العمليات املصرفية وجودة وتنوع حلول 

 ناهية الصغراملنشآت الصغير  واملتوسطة ومت

 عن بيانات املنشآت الصغير  واملتوسطة ومتناهية الصغر فصا ال 

 النوعي: فصا ال  -0

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

 واملتوسطة:
 

ةيال سعوادي  مليون  811الشركات واملؤسسات التي تبلغ مبيعاتها السنوية أقل من املنشآت الصغير  واملتوسطة ومتناهية الصغير هي 

 إلى: وتنقسم

 ؛ريال تسعوديمليون  0املنشآت املتناهية الصغر هي التي تبلغ مبيعاتها السنوية أقل من  -

 ؛ريال تسعوديمليون  11وأقل من ريال تسعودي مليون  0املنشآت الصغياة هي التي تبلغ مبيعاتها السنوية أكثا من  -

 .ريال تسعوديمليون  811وأقل من ريال تسعودي مليون  11املنشآت املتوتسطة هي التي تبلغ مبيعاتها السنوية أكثا من  -

 لشريحة املنشآت الصغياة واملتوتسطة ومتناهية الصغر، اتخذ البنك األهلي العديد من املبادرات والباامج التمويلية؛ إذ يستحوذ ع
ً
لى حصة ودعما

كفالة الذي بلغت حصة البنك فيه بمعيار "عدد الكفاالت" إلى حوالي في عدة برامج منها  مليار 88حوالي  من تمويل هذه الشريحة بلغتكبياة 

 بضمان برنامج كفالة لتتجاوز 8117% منذ انطالق البانامج عام 11
ً
ريال مليار  82.2م، وقفزت قيمة التمويالت التي منحتها البنوك مجتمعة

ليتجاوز بذلك عدد املنشآت ريال تسعودي مليار  2، وتجاوز نصيب البنك األهلي منها م8112بداية البانامج حتى نهاية ديسمبا عام  منذتسعودي 

 . منشأة جديدة منذ بداية البانامج 89111التي اتستفادت من تمويل البنك األهلي ضمن برنامج "كفالة" إلى حوالي 

 من البنك األهلي لتعزيز الشرا
ً
ذ هذه الخطوة لدعم وتسعيا ِّ

ثة كأول بنك ُيَنف  حد 
ُ
ع البنك اتفاقية برنامج كفالة امل

 
كات مع الجهات ذات العالقة، وق

كة كافة شرائح املنشآت الصغياة واملتوتسطة ومتناهية الصغر من خالل زيادة حجم التغطية ومنح مزايا إضافية للقطاعات املواكبة لرؤية اململ

إضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم مع الشركة السعودية للصناعات األتساتسية "تسابك" بهدف تطوير الصناعات املحلية من ، 8101العربية السعودية 

اد األعمال، وتعزيز الدور الوطني ملبادرة "نساند" كأول محرٍك متكامٍل لتوطين الصناعات. باإلضافة إلى التعاون  خالل تمويل وإعادة تمويل ُرو 

نشآت الصغياة واملتوتسطة "منشآت" من خالل عقد دورات مشراكة لعمالء هذه الفئة بما يتواكب مع نمو هذا القطاع املشراك مع هيئة امل

السعودي  قتصادالحيوي. وبجانب برنامج كفالة، يقدم البنك األهلي محفظة متنوعة من التمويالت لهذه الشريحة كونها واحدة من أهم شرائح اال

 من خالل برامج تمويلية أخرى مثل برنامج التمويل الخاص وتيسيا األهلي وبرنامج املرابحة. 8101وإحدى ركائز رؤية السعودية 
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 لألهمية القصوى لتلك الشريحة من العمالء، وللمزيد من الراكيز على خدمتها على أفضل وجه، أعاد البنك تنظيم فريق العمل فأنشأ 
ً
ونظرا

 متخصصتين لتلك الشريحة:  إدارتين

 ؛ريال تسعوديمليون  11و ريال تسعوديمليون  0مصرفية األعمال: وتخدم املنشآت التي ترااوح مبيعاتها السنوية بين  -

 .ريال تسعوديمليون  811وريال تسعودي مليون  11مصرفية املنشآت التجارية: وتخدم املنشآت التي ترااوح مبيعاتها السنوية بين  -

 إلى 2الواعد لهذا القطاع وفق رؤية السعودية لزيادة نسبة تمويل هذه املنشآت من  ومع املستقبل
ً
، يواصل البنك 8101% بحلول عام 81% حاليا

مراكز في  6ية لخدمة هذه الشريحة من العمالء باختيار مواقع متميزة ملراكز خدمتهم وصل عددها ئتمانتعزيز إتسرااتيجيته لكفاءة وأداء املحفظة اال 

 ف مناطق اململكة من خالل فريٍق متخصٍص من أصحاب الخباات والكفاءات العالية في هذا املجال.مختل

 م8102مباادةات التدةيب ووةش العمل املقدمة للعمالء واملوظفين لعام  ( ب

 من املوظفين املتخصصين لخدمة 
ً
ص البنك األهلي عددا للتمكن من دعم املنشآت الصغياة واملتوتسطة ومتناهية الصغر على أفضل وجه، خص 

، وبلغ عدد أيام العمل لتدريب املوظفين  162 م8112هذه الشريحة وصل عددهم بنهاية عام 
ً
يوم، وبلغ عدد أيام ورش العمل للعمالء  786موظفا

 بأن يوم التدريب يتكون من يو  011
ً
 تساعات عمل. 2م، علما

 بآالف الرياالت السعودية م8112الكمي لعام  فصاحاإل 

 اإلجمالي املتوتسطة الصغياة متناهية الصغر البيان

 1191729876 1197019711 092769661 8729227 بنود داخل امليزانية –التمويل للمنشآت الصغياة واملتوتسطة ومتناهية الصغر 

 697609621 197209226 898269077 6089177 بنود خارج امليزانية –التمويل للمنشآت الصغياة واملتوتسطة ومتناهية الصغر 

التمويل داخل امليزانية للمنشآت الصغياة واملتوتسطة ومتناهية الصغر كنسبة من إجمالي 

 التمويالت داخل امليزانية

1.11% 1.17% 1.07% 2.70% 

امليزانية للمنشآت الصغياة واملتوتسطة ومتناهية الصغر كنسبة من إجمالي التمويل خارج 

 التمويالت خارج امليزانية

1.62% 2.12% 18.11% 17.07% 

 129026 79726 29276 89160 عدد التمويالت )داخل وخارج امليزانية(

 29720 19017 89701 89107 عدد عمالء التمويل )داخل وخارج امليزانية(

 071 2 081 77 التمويالت املضمونة من برنامج "كفالة" )داخل وخارج امليزانية( كإجماليعدد 

 2229282 829008 1289117 129166 إجمالي املضمونة من برنامج "كفالة" )داخل وخارج امليزانية(

 

  بآالف الرياالت السعودية م8116الكمي لعام  فصاحاإل 

 اإلجمالي املتوتسطة الصغياة متناهية الصغر البيان

 1790179227 1898219818 090129271 6109621 بنود داخل امليزانية –التمويل للمنشآت الصغياة واملتوتسطة ومتناهية الصغر 

 297279111 297279071 197689121 191019127 بنود خارج امليزانية –التمويل للمنشآت الصغياة واملتوتسطة ومتناهية الصغر 

امليزانية للمنشآت الصغياة واملتوتسطة ومتناهية الصغر كنسبة من إجمالي التمويالت التمويل داخل 

 داخل امليزانية

1.08% 1.21% 2.17% 6.01% 

التمويل خارج امليزانية للمنشآت الصغياة واملتوتسطة ومتناهية الصغر كنسبة من إجمالي التمويالت خارج 

 امليزانية

8.07% 1.21% 10% 17.26% 

 179071 29816 19778 09122 التمويالت )داخل وخارج امليزانية(عدد 

 79711 19221 89122 09161 عدد عمالء التمويل )داخل وخارج امليزانية(

 072 01 008 07 عدد التمويالت املضمونة من برنامج "كفالة" )داخل وخارج امليزانية( كإجمالي

 2119818 019112 1219111 829721 وخارج امليزانية(إجمالي املضمونة من برنامج "كفالة" )داخل 

 

 الخزينة

نجحت مجموعة الخزينة بالبنك األهلي في كسب حصة تسوقية كبياة في جميع أعمالها، وشمل ذلك الدخل من العمالت األجنبية واملتاجرة وصافي 

 بالعام املاض ي، ليكون عام 
ً
هو األفضل لها على اإلطالق،  م8112دخل العمليات. وحققت املؤتسسات املالية بالخزينة نسبة نمو قياتسية مقارنة
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متوافقة مع واصلت الخزينة رحلتها لتقديم حلول مبتكرة و تحقق هذا نتيجة أنشطة التوتسع والشراكة مع عمالئنا وتقديم خدمات متميزة.  وقد

 مع ومبادئ الشريعة اإلتسالمية أحكام
ً
 ملسياة االبتكار في الخدما لكراونيالتحول اإل إتسرااتيجية. وتماشيا

ً
ت التي يتبناها البنك األهلي، ومواصلة

رأس  إدارةة واملشاركة بكفاءة في منظومة التقنية املالية، أصبح األهلي هو أول بنك تسعودي ينضم إلى مجتمع أعضاء منصة "لكراونياملصرفية اإل

 التجارية.( التي تدعم إنشاء التعامالت وتوزيع األصول Fintech(، منصة التقنية املالية املبتكرة )CCRManager" )ئتماناملال ومخاطر اال 

ن البنك األهلي من8101وفي جهود دعم رؤية اململكة العربية السعودية  ِّ
 للعمل السعودية املالية لوزارة التابع العام الدين إدارة مكتب قبل ، ُعي 

 تداول  طريق عن باململكة العام الدين إدارة السعودية من أجل دعم بالحكومة الخاصة الدين أدوات وتوزيع وتسويق لشراء أولي متعامل بصفة

 حجم وتحفيز دعم في باملساهمة رئيس ي بشكل األهلي البنك وتسُيعنى املالية، السوق  خالل من مباشر بشكل الحكومية والسندات الصكوك

 .الحكومي الدين أدوات في واألفراد الشركات من املستثمرين مشاركة قاعدة وتوتسيع الثانوية، السوق  في السيولة

 
ً
 والسيولة، وتعزيز امليزانية دارةإل  الخيارات من العديد وإتاحة املرونة من مزيٍد  وخلق لخدمة عمالئهاوتسعى مجموعة الخزينة للتوتسع دوليا

  األهلي للبنك التجارية العالمة قيمة وترتسيخ
ً
 .عامليا

 الخدمات املشتركة

 إتسرااتيجيتها ألن تكون الشريك املوثوق واملساند لشركاء األعمال املختلفين في تحقيق 
َ
واصل مجموعة الخدمات املشراكة بالبنك تنفيذ

ُ
أهدافهم ت

رجمت هذه الرؤية في إنجازاٍت عديدة خالل عام 
ُ
عة فقد واصلت املجمو ؛ م8112وأولوياتهم بهدف خدمة عمالئهم الداخليين والخارجيين. وقد ت

اٍف آلي، و 171وتركيب وتشغيل إنشاء فروٍع جديدة ونقل بعض الفروع ملواقع أخرى  جهاز خدمة ذاتية كخطوة جديدة تستهدف  112جهاز صر 

 مركز املعلومات ومركز األرشفة بمدينة امللك عبدهللامن إنشاء املمتلكات فقد تمكن البنك  إدارةخدمة العميل على مدار الساعة. وفيما يتعلق ب

 . م8112خالل عام  %78ية بنسبة قتصاداال

الية وفي مجال التميز التشغيلي، نجحت جهود إعادة هندتسة اإلجراءات وتحسين معالجة املستندات في تقليص الوقت اإلجمالي لعمليات الرقابة امل

التقنيات واملتضمنة توظيف روبوتات للقيام % بتطبيق أحدث 21% ورفع إنتاجية املوظفين بنسبة 62بنسبة  من خالل نظام تدقيق الحواالت

 في تخفيض الوقت اإلجمالي لطلبات التجارة املرتجعة من 
ً
فقط وتخفيض  أيام 0أيام إلى  11ببعض املهام الروتينية ونجحت تلك الجهود أيضا

( لتمكين إتمام الحواالت SWIFT GPIتكرة )املدفوعات العاملية املب” تسويفت“خدمة  ونفذنا املرحلة األولى من%. 01العمليات املرتجعة بنسبة 

 ءات التجارة.بأتسرع وقت ممكن، وكذلك أجريت تحسينات كبياة على إجراءات التمويل العقاري وإجرا

 مع أهداف مؤتسسة النقد في إنشاء مراكز النقد املوحد، تسارع البنك ليكون من أوائل البنوك املشاركة لدعم هذا التوجه، وافُتتِّ 
ً
ح مركزان وتماشيا

 
ً
 خفض املصاريف.تحسين الخدمات و للحلول الشاملة للصراف اآللي يقومان على اإلتسناد الخارجي مستهدفا

 أكثا على  م8112وشهد النصف الثاني من عام 
ً
، وُبذلت جهوٌد كبياة لتحقيق هذا الهدف من خالل تجربتهمثراء وتحسين إلالعناية بالعمالء تركيزا

تسخيا الطاقات الالزمة، وخالل فراة وجيزة نجحنا في تقليص عدد األيام الالزمة لعمل جدولة طلبات التمويل الشخص ي والتمويل العقاري 

 %. 7، بجانب تحسن مؤشر معالجة شكاوي مؤتسسة النقد بأكثا من %21من  ة بأكثا يئتمانوالبطاقات اال 

 ة والتقنيةلكترونياملصرفية ال

ة، وضمن إعادة لكراونيفي أن يكون البنك األفضل في الخدمات اإل تسرااتيجيةمع الخطط الطموحة للبنك األهلي الرامية لتنفيذ أحد أهدافه اإل 

نشأت مجموعة أعمال خاصة للمصرفية اإل م8112هيكلة البنك األهلي التي أجريت خالل عام 
ُ
ة والتقنية لتعكس توجه البنك لريادة هذا لكراونيأ

 تجربة العميل ضمن أولوياته، ومدى إدراكه لحاجة عمالئه للحصول على خدمات 
ً
تهم لتنفيذ ة تلبي احتياجاإلكراونياملجال باملنطقة واضعا

ة، لكراوني( )املصرفية اإل3D( "Digital, Distribution and Data" إتسرااتيجيةتعامالتهم املالية بكل يسر وتسهولة. وقد توتسع البنك في تنفيذ 

التحول إلى املعامالت ة والتقنية، وتعزيز تجربة العميل، ودفع عملية لكراونيوالتوزيع، والبيانات( التي تهدف إلى توتسيع نطاق عمل املصرفية اإل

 .ة بجميع مراحلها، بجانب خدمات ما بعد البيعلكراونية، وتمكين املبيعات اإللكراونياإل
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 خالل عام لكراونيوقد حققت مجموعة املصرفية اإل 
ً
 ملموتسا

ً
ة من لكراونيتمثل في مسارين رئيسيين هما املصرفية اإل م8112ة والتقنية تقدما

 .رجانب، والتقنية من جانب آخ

 لقنواتهمسياة التقدم واالبتكار وتطبيق أحدث الوتسائل التقنية لزيادة حجم اتستخدام العمالء  واصل البنكة، لكراونيففي املصرفية اإل

 ة كأفضل مؤشر للنجاح، لكراونياإل
ً
الذين عمالئه في توتسيع قاعدة البنك  ة، كما نجحلكراونيعبا القنوات اإل العمليات% من 76نسبة محققا

. ونجح تطبيق عمالء البنك% من قاعدة 21ليصل مؤشر اتستخدام العمالء لهما إلى أكثا من ، قنوات األهلي أون الين واألهلي موبايليستخدمون 

التي  األهلي موبايل الذي حصل على جوائز عاملية كأفضل تطبيق للخدمات املصرفية عبا الجوال في اململكة والشرق األوتسط في زيادة املعامالت

 بالعام املاض ي. ونجح
ً
ة التستقطاب العمالء ضمن البيئة إلكراونيكذلك في إطالق أداة البنك  تتم عن طريق التطبيق إلى أكثا من الضعف مقارنة

 ملؤتسسة النقد العربي السعودي، وحقق نتائج مبشرة إذ شكلت نسبة الحسابات الجارية التي تم فتحها عبا القنوات (Sandbox) التجريبية

جهاز للخدمة الذاتية في شبكة  112تشغيل  وتم% من حسابات التي تم فتحها لدى البنك األهلي منذ إطالق الخدمة. 22ة إلى أكثا من لكراونياإل

% من الخدمات في تلك الفروع للمصرفية 27الفروع انعكست نتائجها املتميزة خالل فراة زمنية قصياة؛ إذ قامت هذه األجهزة بتحويل 

 .ةونيلكرااإل

ة فقد حصل البنك على تصنيف البنك األول على مستوى اململكة في التحول الرقمي لكراونيومن حيث تصنيف البنك األهلي لخدماته وقنواته اإل

 عكسة التي تلكراونيضمن بحوث املستثمرين لبنوك عاملية باإلضافة للجوائز العديدة التي حصل عليها البنك األهلي في الخدمات املصرفية اإل

ة؛ إذ حصل البنك األهلي على عدة جوائز من جلوبال فاينانس ضمن قائمة أفضل لكراونيريادة البنك في هذا املجال واألداء املتميز في قنواته اإل

 ة في الشرق األوتسط، وجائزة أفضل موقعلكراونية في العالم شملت جائزة أفضل بنك مبتكر للخدمات اإللكراونيبنوك مزودة للخدمات اإل

ة في الشرق األوتسط، وجائزة أفضل تطبيق للخدمات املصرفية عبا الجوال باململكة. ومن مجلة "ذي آشيان بانكر" لكراونيمتكامل في الخدمات اإل

في حصل البنك األهلي على جائزة أفضل تطبيق للخدمات املصرفية عبا املوبايل و ضمن قائمة أفضل بنوك مزودة للتكنولوجيا املالية واالبتكار، 

 .الشرق األوتسط

ومع إتمام هذا . البنك مشروع "تقنية الجيل التالي" التي ركزت على مهام وعمليات املساندة لدعم مصرفية الشركات واألفراد اتستكملوفي التقنية، 

 التستكمال رحلة "التحول اإل
ً
وواكب البنك التغياات  .ملةة كاإلكراونيالشامل" التي تسوف تقدم للعميل تجربة  لكراونياملشروع أصبح البنك جاهزا

لمحافظة على ريادتنا للقطاع املالي وميزاتنا ل في تطوير الخدمات املالية وأثره على القطاع املالي "FinTech" في تطبيق التقنية املالية وتأثيااملتسارعة 

فهم أثر التقنية املتقدمة على تطوير ل املتقدمة"التنافسية. وأطلق البنك ثالثة مشاريع تجريبية هي "بلوك تشين"، و"الروبوتات" و"التحليالت 

مستويات لتقديم تسريع مهام مكاتب مساندة األعمال و املدفوعات الدولية من األجل االتستفادة بها في نماذج وعمليات األعمال ومصادر الدخل، 

منتجاتنا وطرق تطبيق التقنية املستقبلية وعلى التحليل املتعمق للعمالء. وتسوف تنعكس هذه املشاريع التجريبية على ، و أفضل من الخدمة

 .خدماتنا املالية في املستقبل القريب

 الشركات التابعة 

عدد األتسهم  رأس املال بالريال الشركة التابعة

 املصدرة

نسبة 

 امللكية

الدولة محل  النشاط الرئيس ي

 التأتسيس

 الدولة محل النشاط

 دارةتسعودية إل  شركة مساهمة %77.61 11191119111 1911191119111 شركة األهلي املالية

 إدارةية و االتستثمار الخدمات 

 أنشطة األصول للبنك

اململكة العربية 

 السعودية

 اململكة العربية السعودية

دبي  –شركة األهلي املالية 

)شركة ايست قيت كابيتال 

 هولدنغ تسابقا(

 محدودة مسؤولية ذات شركة 77.61% 892119111 790629111

 معفاة بهدف اتستقطاب

في املحافظ  االتستثمار هيكلة و 

فرص التطوير و  الخاصة

 العقاري في األتسواق الناشئة

مع الراكيز بشكل خاص على و 

 منطقة الشرق األوتسط

 شمال أفريقيا و 

األتسواق الناشئة مع الراكيز  جزر كايمان

بشكل خاص على منطقة 

الشرق األوتسط وشمال 

 أفريقيا

اململكة العربية السعودية  إيرلنداشركة مسجلة في إيرلندا تحت  ال ش يء  191119111 0692119111شركة  -املالية شركة األهلي 
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 - االتستثمار دارةمظلة إل 

شركة تابعة لشركة األهلي 

 املالية

األوربي  االتحادأحكام مجلس 

ات االتستثمار ) تعهدات 

املشراكة في األوراق املالة 

القابلة للتحويل( الالئحة 

8111. 

9 قرر م8117أغسطس  87في 

 دارةمساهمو شركة مظلة إل 

ات بإرادتهم تصفية االتستثمار 

عمليات الشركة بشكل فوري. 

كما تم تصفية الشركة خالل 

  م8112عام 

ودول مجلس التعاون 

 الخليجي

بنك تركيا فاينانس كاتيليم 

 بنكاس ي

ق بنك مشارك عن طري 76.10% 8971191119111 8926891119111

اتستقطاب حسابات جارية، 

 اتستثمار واتستقطاب حسابات 

مشاركة في األرباح والخسائر، 

وإقراض هذه األموال لعمالء 

أفراد وشركات، عن طريق 

عقود إيجار تمويلية 

 ات باملشاركةاتستثمار و 

 تركيا تركيا

الشركة العقارية املطورة 

 املحدودة دارةللتمليك واإل 

محدودة  مسؤولية ذات شركة 111% 211 2119111

الصكوك  إدارةبهدف مسك و 

واألصول على تسبيل الضمان، 

 نيابة عن البنك وللغيا

اململكة العربية 

 السعودية

 اململكة العربية السعودية

شركة األهلي لتسويق 

 خدمات التأمين

محدودة  مسؤولية ذات شركة 111% 219111 2119111

تعمل كوكيل تأمين لتوزيع 

 وتسويق منتجات تأمين

إتسالمية في اململكة العربية 

 السعودية

اململكة العربية 

 السعودية

 اململكة العربية السعودية

شركة البنك األهلي التجاري 

 السعودي لألتسواق املحدودة

محدودة  مسؤولية ذات شركة 111% 219111 1269211

بهدف املتاجرة باملشتقات 

املالية وعمليات إعادة الشراء 

 وعمليات إعادة الشراء

 العكسية

 جزر كايمان جزر كايمان

حقوق  -إيست قيت مينا 

 امللكية املباشرة ال بي

صندوق أتسهم خاصة يقع  111% - 72297619861

تتم و  مقره في جزر الكايمان

إدارته من قبل شركة األهلي 

دبي. يستثمر  –املالية 

الصندوق في تحقيق عوائد من 

في فرص  االتستثمار خالل 

 حقوق امللكية الخاصة

املباشرة واملتوافقة مع أحكام 

ذلك في األعمال ذات و  الشريعة

 النمو العالي

الشرق األوتسط وشمال  جزر كايمان

 أفريقيا

محدودة  مسؤولية ذات شركة %111 2 219111 شركة األهلي إتسناد

تهتم بتقديم خدمات التوظيف 

 في اململكة العربية السعودية

اململكة العربية 

 السعودية

 العربية السعوديةاململكة 
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 :وفيما يلي تفصيل الشركات التابعة

 شركة األهلي املالية  (أ )

ديسمبا  81هـ )املوافق 1186ذو الحجة  0بتاريخ  17117-06تأتسست شركة األهلي املالية )األهلي كابيتال( بموجب ترخيص هيئة السوق املالية رقم 

 والراتيب وتقديم املشورة والحفظ فيما يتعلق باألوراق املالية.  دارةبالتغطية واإل م( لتنفيذ التعامل بصفة أصيل ووكيل والتعهد 8117

(. بذلك تعتبا األهلي م8112ديسمبا  01من األصول بجميع فئاتها املحلية والدولية )كما في ريال تسعودي مليار  111تدير الشركة ما يقارب من 

عتبا األهلي املالية من أكبا مقدمي برامج االدخار  إدارةاملالية من كباى شركات 
ُ
األصول املتوافقة مع الشريعة اإلتسالمية على مستوى العالم، كما ت

 األصول املتعددة في اململكة العربية السعودية. دارةللشركات في املنطقة، إضافة إلى كونها أكبا شركة إل 

 
ً
، تعد األهلي كابيتال أكبا مدير لألصول في املنطقة تمتثل فصاحية في مجال الشفافية واإل مع أفضل املمارتسات العامل عالوة على ذلك، وتماشيا

والذي يعد أعلى تصنيف في  ،MQ1حصلت األهلي كابيتال على تقييم  ،م8112في الربع األول من عام وباملعاييا العاملية لقياس األداء االتستثماري. 

 تستثمار.مقياس مؤتسسة موديز لتقييم جودة مدراء اال 

ملتداولة من جهة أخرى، عززت األهلي املالية ريادتها في مجال الوتساطة املالية فقد نجحت الشركة في االحتفاظ باملرتبة الثالثة من حيث القيمة ا

لعام % 11.62حسب تداول(، وكذلك املرتبة الثانية من حيث عدد الصفقات )بحصة تسوقية قدرها  م8112لعام  %11.21)بحصة تسوقية قدرها 

 (.م8112

كما حافظت األهلي كابيتال على مركزها الريادي في مجال الخدمات املصرفية االتستثمارية، حيث اتستمرت الشركة في تقديم خدماتها لقائمة 

 في اململكة العربية السعودية. 
ً
أبرمتها تي من الصفقات البارزة الو مرزايدة من الشركات واملؤتسسات الحكومية والشركات الكباى األكثا تطورا

 إصدار تسندات لشركة معادن الفوتسفات وشركة معادن لألملنيوم باإلضافة إلى إصدار صكوك بنك أبوظبي األول.هي  م8112الشركة خالل عام 

 ملكانتها الريادية في األتسواق املحلية م8112وفي عام 
ً
واإلقــــــــليمية، والـــــتي تشــــــمل: ، حازت شـــــــــركة األهلي املالية على عدد من الجوائز املرموقة تقديرا

الصناديق  دارةاألصول، وأفضل شركة إل  دارة( ألفضل شركة إل International Financeجائزتين على مستوى اململكة العربية السعودية من مجلة )

 دارةاألصول، وأفضل شركة إل  دارةكة إل ( على مستوى اململكة ألفضل شر Global Business Outlookثالث جوائز من مجلة )و  ،االتستثمارية

 األصول في منطقة الخليج العربي. دارة( ألفضل فريق إل CFI.coوأفضل شركة أبحاث لألتسهم جائزة مجلة ) ،الثاوات

 بنك تركيا فاينانس كاتيليم بنكاس ي (ب )

% في بنك تركيا فاينانس كاتيليم بنكاس ي )البنك الراكي(. ويعمل بنك تركيا فاينانس كبنك مشارك عن 76.10يمتلك البنك األهلي التجاري نسبة 

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

 ات باملشاركة وفق معاييا الشريعة اإلتسالمية.اتستثمار و 

 و 017 يقدم بنك تركيا فاينانس خدماته لعمالئه عبا
ً
ث البنك قنواته اإل 711فرعا ة لتقديم خدماته لعمالئه لكراونيجهاز صراف آلي. وقد حدًّ

ألف عميل، ووصلت عمليات البيع التي تم بيعها  017ة للبنك لكراونيأينما ُوجدوا وفي أي وقت، ووصل عدد العمالء املتعاملين عبا القنوات اإل

 بالعام السابق.21ألف عملية بيع، وزاد عدد العمالء الذين يستخدمون الجوال بنسبة  002عن طريق هذه القنوات إلى 
ً
 % مقارنة

 112.0% محققة 81مليار لياة تركية، وزادت أرباحه بنسبة  17.2% لتصل إلى 81، نمت أصول بنك تركيا فاينانس بنسبة م8112وخالل عام 

  .ريال تسعوديمليون  111 م8112مليون لياة تركية. وقد بلغت حصة البنك األهلي من أرباح بنك تركيا فاينانس في عام 

 حدودةامل دارةالشركة العقارية املطورة للتمليك واإل  (ج )

املحدودة وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تم  دارة% من رأس مال الشركة العقارية املطورة للتمليك واإل 111يمتلك البنك ملكية مباشرة بنسبة 

م( 8111يناير  10هـ )املوافق 1181ذو القعدة  81بتاريخ  1101117222تسجيلها في اململكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم 

 وتتمثل أغراض الشركة في:  ريال تسعودي،ألف  211وبرأس مال قدره 
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األصول والعقارات املفرغة للبنك األهلي التجاري وباتسم الغيا على تسبيل الضمان وتسجيل هذه العقارات باتسمها لألغراض  إدارةمسك و  -1

  ؛أجلها الشركةالتمويلية التي أنشئت من 

واألراض ي، والعقارات، بكافة أنواعها  ،والوحدات السكنية ،ودفع الثمن وبيع وإفراغ الشقق، والفلل ،شراء وقبول وإفراغ العقارات -8

 ؛ومسمياتها، وقبض الثمن باتسم الشركة

ت ئسجيلها باتسمها لألغراض التمويلية التي أنشالعقارات، واألصول العقارية، املفرغة لبنك األهلي التجاري وللغيا على تسبيل الضمان وت إدارة -0

 ؛من أجلها الشركة

 اتستثمار شراء األراض ي والعقارات وتملك األراض ي إلقامة مباني عليها و  -1
ً
 وبالتقسيط لصالح الشركة. اتها وتطويرها بالبيع واإليجار نقدا

 ؛وتطوير العقارات إدارة -2

وتنفيذ الرهونات العقارية على أمالك الشركة لصالح صندوق التنمية العقاري وطلب جراء إقبول الرهونات العقارية لصالح الشركة وفكها و  -7

 ؛فك الرهن وقبوله

 بيع وشراء الوحدات السكنية على الخرائط والتعامل بالتمويل العقاري. -6

 

 شركة األهلي لتسويق خدمات التأمين (د )

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

م( برأس مال قدره 8117ديسمبا  2هـ )املوافق 1101ذو الحجة  81بتاريخ  1101172121اململكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم 

وتتمثل أغراض الشركة في مزاولة أعمال الوكالة في التأمين وذلك لتسويق منتجات وخدمات التأمين املتوافقة مع  ال تسعودي.ريألف  211

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

 

 ودةشركة البنك األهلي التجاري السعودي لألتسواق املحد (ه )

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

ريال ألف  126.2ألف دوالٍر أمريكي بما يعادل  21كشركة ذات مسؤولية محدودة، وتم تسجيلها في جزر كايمان )مرخصة( برأس مال  م8117

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

 

 شركة األهلي إتسناد (و )

% من رأس مال شركة األهلي إتسناد وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تم تسجيلها في اململكة العربية 111يمتلك البنك ملكية مباشرة بنسبة 

 ية، وتعمل الشركة في مجال تقديم خدمات التوظيف في اململكة العربية السعودية.السعود

 

 الشركات الزميلة

 الشركة
 رأس املال بالريال

 السعودي
 محل النشاط محل التأتسيس النشاط الرئيس ي نسبة امللكية املصدرةاألتسهم عدد 

شركة األتسواق العقارية 

 التجارية
1971191119111 197119111 71 % 

وصيانة  إدارةتملك و 

ونظافة مركز الجمجوم 

 التجاري 

اململكة العربية 

 السعودية

اململكة العربية 

 السعودية

 % 87.77 1797779776 17797779761 شركة األهلي تكافل

أعمال التأمين )تأمين 

 واالدخار الحماية 

 لألفراد واملجموعات(

اململكة العربية 

 السعودية

اململكة العربية 

 السعودية
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 شركة األتسواق العقارية التجارية (أ )

% من رأس مال شركة األتسواق العقارية التجارية وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تم تسجيلها في اململكة 71يمتلك البنك حصة مباشرة بنسبة 

 19711م( وبرأس مال قدره 1771أكتوبر  81هـ )املوافق 1111ربيع الثاني  2بتاريخ  1101160270العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم 

 لتعريف السيطرة في تلك املعاييا يحب أن تتحقق ثالثة  ريال تسعودي،ن مليو 
ً
هذا ويطبق البنك معاييا التقارير الدولية على القوائم املالية، ووفقا

ى تلك لديها القدرة على التأثيا عل –تتعرض املجموعة أو لديها حقوق من العوائد على املنشأة  –شروط )أن يكون لدي املجموعة السيطرة عليها 

 على الشركة، فإن البنك قام بإدراجها ضمن  حيث إن  العوائد من خالل تسيطرتها على املنشأة(، و 
ً
ات اتستثمار الشروط السابقة ال تنطبق كليا

 بطريقة حقوق امللكية ومستقلة ا ،البنك كشركة زميلة، حيث ال يتم توحيد القوائم املالية للشركة مع املجموعة
ً
تستقاللية ويتم معالجتها حسابيا

م( وتم االتفاق على تمديد مدة الشركة ملدة خمس 81/10/8111ه )املوافق 11/11/1101عقد تأتسيس الشركة بتاريخ وقد انتهى تامة عن البنك. 

هـ )املوافق 11/11/1107ركة اإلضافية كذلك بتاريخ ـــــــــــــــــــــــــمدة الشانتهت  مدتها في السجل التجاري، وقد انتهاءتسنوات إضافية ابتداًء من تاريخ 

ــ( بدعوى أمام املحم12/17/8112هـ )املوافق 81/12/1107دم البنك األهلي التجاري بتاريخ قت على ذلك(، وبناًء م81/11/8112  داريةكمة اإل ـــــــــــــــــ

 وعدم اتفاق 1107/ق لعام 6861/8بجدة قيدت برقم 
ً
هـ لدى الدائرة التجارية الخامسة، بطلب تصفية الشركة النقضاء املدة املحددة لها نظاما

القاض ي بحل وتصفية شركة األتسواق العقارية التجارية املحدودة وتعيين  هـ18/16/1106صدر حكم الدائرة بتاريخ  وقد ،الشركاء على تجديدها

 لهاا
ً
بمنطقة مكة املكرمة بتاريخ  داريةوقد تم تأييد هذا الحكم من قبل محكمة االتستئناف اإل  ،لسادة /شركة عبدالرزاق وأحمد ولي تسيت مصفيا

 العمل مستمر ال يزال و  17711قام املصفى املعين بإشهار التصفية بجريدة املدينة بالعدد رقم  م86/11/8116وبتاريخ  ،هـ10/11/1106
ً
مال في إكا

 .اإلجراءات املتعلقة بتصفية الشركة

 

 األهلي تكافل  شركة (ب )

بموجب املرتسوم امللكي رقم  تأتسست % من رأس مال شركة األهلي للتكافل وهي شركة مساهمة تسعودية87.77يملك البنك ملكية مباشرة بنسبة 

م(، وقد تأتسست 11/18/8117هـ )املوافق 81/11/1186بتاريخ  878م( والقرار الوزاري رقم 10/18/8117هـ )املوافق 88/11/1186بتاريخ  61م/

م( 11/12/8116هـ )املوافق 81/6/1182الصادر من مدينة جدة بتاريخ  1101161260الشركة في مدينة جدة بموجب السجل التجاري رقم 

م(، هذا وقد 11/17/8116هـ )املوافق 87/2/1182( بتاريخ 6/81167وترخيص أعمال التأمين من مؤتسسة النقد العربي السعودي رقم ) ت م ن/

 لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية برأس مال بلغ 
ً
 تسعودي، ريالمليون  111بدأت الشركة في ممارتسة أعمال التأمين، وفقا

ليصبح إجمالي عدد األتسهم املصدرة  ريال تسعودي 17797779761م. على زيادة رأس مالها إلى 8111ديسمبا  18ووافق مساهمو الشركة بتاريخ 

 .تسهم 1797779776

 

 صرفية السالمية امل

 هيئة الفتوى والرقابة الشرعية ( أ)

بمسؤولية اعتماد املنتجات والخدمات املقدمة في البنك  -وهي جهة مستقلة  -تضطلع هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بالبنك األهلي التجاري 

لهيئة واملتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة اإلتسالمية، والتأكد من تسالمة التطبيق الشرعي لها وذلك من خالل وحدة الرقابة الشرعية. وتتكون ا

اإلتسالمي هم: معالي الشيخ عبدهللا بن تسليمان املنيع  قتصادعة اإلتسالمية واالالشرعية بالبنك األهلي من أربعة علماء بارزين في مجال الشري

 للهيئة، وعضوية كٍل من معالي الشيخ الدكتور عبد هللا بن محمد املطلق املس
ً
تشار املستشار بالديوان امللكي وعضو هيئة كبار العلماء رئيسا

العلمي في القرآن، وفضيلة  اإلعجاز وفضيلة الشيخ الدكتور عبدهللا بن عبدالعزيز املصلح رئيس هيئة  ،بالديوان امللكي وعضو هيئة كبار العلماء

. قتصادالشيخ الدكتور محمد بن علي القري رئيس معهد اال
ً
 اإلتسالمي تسابقا

 

  برنامج التحول للمصرفية املتوافقة مع الشريعة السالمية ( ب)

 بشأن مشروعية االكتتاب في أتسهم البنك األهلي التجاري بمناتسبة الطرح  م8111تجاري في عام أصدرت الهيئة الشرعية في البنك األهلي ال
ً
قرارا

، وقررت فيه جواز االكتتاب في أتسهم البنك واتستندت م17/11/8111هـ، املوافق 88/18/1102أتسهم البنك األهلي التجاري بتاريخ جزٍء من العام ل

البنك بخصوص برنامج التحول التدريجي إلى املصرفية املتوافقة مع الشريعة اإلتسالمية وخطته  إدارةفي ذلك إلى التأكيدات التي صدرت عن 

 الزمنية املحددة بخمس تسنوات من تاريخ االكتتاب.
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 على النحو التالي:  م8112ديسمبا  01وفيما يلي تقرير عن تسيا العمل في برنامج التحول للعام املالي املنتهي في 

% خالل العام 61% أصول متوافقة مع الشريعة اإلتسالمية مقارنة بنسبة 66مليار ريال؛ منها  120 م8112نك خالل عام بلغت أصول الب -1

 ؛م8116

 بنسبة مساوية لعام  67%؛ منهام8112خالل عام ريال تسعودي مليار  022بلغت املطلوبات  -8
ً
من مصادر متوافقة مع الشريعة اإلتسالمية، مقارنة

 ؛م8116

 بنسبة  م8112% من مجمل تمويالت البنك في عام  21 بلغت نسبة التمويالت املتوافقة مع الشريعة اإلتسالمية  -0
ً
؛ م8116% في عام 22مقارنة

 بنسبة 61إلى  م8112وبلغت نسبة التمويالت املتوافقة مع الشريعة اإلتسالمية لقطاع الشركات في عام 
ً
 ؛م8116% في عام 60% مقارنة

 بنسبة 21 م8112شغيلي الناتج عن املعامالت املتوافقة مع الشريعة اإلتسالمية خالل عام بلغ الدخل الت -1
ً
% 21% من مجمل دخل البنك مقارنة

 ؛م8116خالل عام 

 .م8116% خالل عام 71% مقارنة بنسبة 61 م8112بلغت الصكوك اإلتسالمية التي اتستثمرت فيها مجموعة الخزينة خالل عام  -2

 م.8116فروع البنك األهلي تعمل بصيغ العمل املصرفية املتوافقة مع الشريعة اإلتسالمية بصورة كاملة منذ عام تجدر اإلشارة إلى أن 

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

ختلفة بالبنك إليجاد بدائل إتسالمية ملا تبقى من املنتجات التقليدية، ولتطوير املنتجات اإلتسالمية الحالية لتغطي الشرعية ومجموعات األعمال امل

 شريحة أوتسع من العمالء تلبية لرغباتهم واحتياجاتهم.

 دارةعن تطورات خطة تحول البنك للعمل املصرفي املتوافق مع الشريعة اإلتسالمية في تقرير مجلس اإل  فصاحالبنك الرزامها باإل  إدارةهذا وتؤكد 

 بشكل تسنوي.

 املجموعة الشرعية

جهودها في دعم الصناعة املصرفية اإلتسالمية وتوتسيع نطاقها في جميع أعمال البنك.  م8112واصلت املجموعة الشرعية بالبنك األهلي خالل عام 

 مع مختلف اإلدارات بالبنك وشركاته التابعة والزميلة، وتضمنت هذه اال اجتماع 18وفي تسبيل ذلك، عقدت الهيئة الشرعية 
ً
ات اإلجابة جتماعا

ات جتماعئة بشأن الجوانب الشرعية املتعلقة باألعمال املصرفية. وكان من ثمار تلك اال عن كافة االتستفسارات الواردة من تلك اإلدارات إلى الهي

، ودعم وتحسين  81تطوير 
ً
 جديدا

ً
، بجانب مراجعة وتحسين واعتماد  11منتجا

ً
 حاليا

ً
. كما تم إجازة  02منتجا

ً
 تنفيذيا

ً
 ومستندا

ً
 في االتستثمار عقدا

 صكوك صادرة من جهات أخرى. 1

 لخدمة عمالء التمويل العقاري وذلك بدعم تطوير مجموعة وعلى صعيٍد آخ
ً
 جديدا

ً
رت املجموعة الشرعية منتجا  الحتياجات البنك، طو 

ً
ر، وتلبية

 مبادرة. 10والتي بلغت  صندوق التنمية العقاري من املبادرات التي يرعاها 

وهو ما يعكس حرص البنك  ،تسالمي السنوية الحادية عشرةندوة مستقبل العمل املصرفي اإل  م8112وقد عقدت املجموعة الشرعية خالل عام 

ة األهلي على دعم صناعة املصرفية اإلتسالمية وفتح آفاق لنموها وتطورها املستقبلي. وقد اتستضافت الندوة نخبة من الفقهاء وخبااء املصرفي

 اإلتسالمية في املنطقة، وناقشت عدد
ً
وضوع "الحلول الشرعية إلشكاليات التمويل املشراك من املوضوعات التي تهم الصناعة املصرفية وهي م ا

 لها". والصكوك القابلة للتحويل وحسابات الذهب "والبدائل والحلول الشرعية

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

. انامججدد للعمل في الهيئات الشرعية، والذي تخر ج منه حتى اآلن خمسة علماء من علماء املصرفية اإلتسالمية، وإلحاق مرشح جديد للبدء في الب

ية كما شارك البنك في اتستضافة أحد فعاليات البانامج الدولي للتمويل اإلتسالمي الذي ترعاه جامعة امللك عبدالعزيز بالتعاون مع بنك التنم

 اإلتسالمي. قتصادللتمويل واال اإلتسبانياإلتسالمي واملركز السعودي 
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يئة الشرعية ومتطلباتها في جميع السياتسات واإلجراءات وبرامج املنتجات ويضطلع فريق االلرزام الشرعي بدور التحقق من تطبيق كافة قرارات اله

 والنظم اآللية والباامج التدريبية.

تقارير رقابة شرعية، وقد تضمنت هذه التقارير مراجعة منتجات البنك اإلتسالمية للتأكد من توافقها  2وأصدر فريق الرقابة الشرعية باملجموعة 

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

 واحد ملنتجات شركة األهلي تكافل.

 املواةاد البشرية

ة في أن يكون الخيار ا تسرااتيجيةترتكز أولويات البنك األهلي في املوارد البشرية ضمن خططه لتنفيذ أحد األولويات اإل  د  ألول للموظفين على عِّ

 محاور رئيسية هي دعم مجموعات األعمال، وتقديم الباامج والخدمات التي تساعد موظفي البنك على إنجاز وتحقيق األهداف بفعالية وفي مناخ

بلية. وفي تأكيد على عمل مناتسب، بجانب اتستقطاب وتدريب أفضل الكفاءات السعودية املتوفرة في تسوق العمل لتغطية احتياجات البنك املستق

ز جهود البنك في مجال اتستقطاب وتطوير الكفاءات الوطنية فاز بالعديد من الجوائز في هذا املجال كان آخرها فوزه املتكرر باملركز  األول بجائزة  تميُّ

العامة كأفضل مؤتسسة أهلية توظف خريجي املعهد برعاية صاحب السمو امللكي األميا فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أميا منطقة  دارةمعهد اإل 

الرياض. ويأتي ذلك إثر نجاح برامج البنك للتطوير والتوظيف من اتستقطاب أفضل املواهب الوطنية بمختلف الجامعات واملعاهد في اململكة 

بتعثين للدراتسة في الخارج، واتستمرارية بناء قادة البنك في املستقبل إلحداث نقلة نوعية في السعودة. وكذلك أبناء الوطن ا
ُ
 مل

هات الرئيسية إلتسرااتيجيته مما نت ج عن وواصل البنك األهلي جهوده في تنفيذ خطط تطوير برامج املوارد البشرية وتسعودة الوظائف كإحدى التوج 

ادية في الصف األول بالبنك، وهو مؤشٌر قوٌي على نجاح الخطط املوضوعة لإلحالل والتعاقب الوظيفي في البنك. ذلك تسعودة جميع الوظائف القي

العليا. ويواصل البنك حرصه على التنوع الوظيفي؛ إذ بلغت  دارة% في تسعودة كفاءات اإل 111% في تسعودة الوظائف ونسبة 76 وقد حققنا نسبة

% من إجمالي الوظائف خالل 00.7جمالي املوظفين جميعهن تسعوديات، وبلغت نسبة التوظيف من السيدات %من إ10.1نسبة املوظفات بالبنك 

  .% تسعودة111بنسبة  م8112عام 

عد نوعية في القطاع املصرفي السعودي تستهدف خلق فرص جديدة 
ُ
وتنوعت برامج البنك األهلي لسعودة الوظائف في عدة مجاالت؛ ففي بادرة ت

 في التقنية تحت مسمى "برنامج األهلي للتقنية" للكوادر والكف
ً
 متخصصا

ً
اءات الوطنية الشابة في مختلف املجاالت التقنية، أطلق البنك برنامجا

 من أفضل  17ُيسهم في تطوير القدرات السعودية في مجاالت تقنية وأمن ونظم املعلومات واملصرفية الذكية، وقد تخرج من البانامج 
ً
خريجا

موظف وموظفة تم تعيينهم في هذه  60توظيفهم في البنك األهلي. كما أطلق البنك برنامج "املساعد اإلداري" والذي تخرج منه الجامعات تم 

 111 الوظيفة في البنك. واتستمر برنامج وتسام األهلي في دفعته الخامسة، واتستكمل برنامج رواد األهلي الدفعة التاتسعة ليصل عدد الخريجين إلى

.
ً
 خريجا

 ا نؤمن بأن موظفينا هم األصول الحقيقة للبنك ونضعهم في مقدمة أولوياتنا تواصلت برامجنا لتأهيلهم وتدريبهم وتطوير مهاراتهم من خاللوألنن

 برامج علمية مدروتسة تمكنهم من تحقيق مستويات أداء عالية. وتنوعت هذه الباامج لتشمل مجاالت مختلفة؛ فعلى تسبيل املثال ال الحصر أطلق

كما ك برنامج "أتساتسيات القيادة" هذا العام وهو برنامٌج فريٌد يستهدف تطوير املهارات القيادية وإعداد جيل ثاٍن من القادة املستقبليين، البن

. كما اتستمر البنك في برنامج "تطوي 28ُيسهم في الوقت ذاته في املحافظة على الكفاءات الشابة بالبنك، وقد شارك في هذا البانامج 
ً
ر مرشحا

 لندرة هذا التخصص في اململكة لتجهيز جيل جديد في هذا املجال، وقد شارك في هذا البانامج حتى اآلن ئتمانمسؤولي اال 
ً
.  16" نظرا

ً
 موظفا

وواصل البنك جهوده التستبقاء املوظفين أصحاب الكفاءات العالية ومنحهم الفرص للتطور الوظيفي وتقلد املناصب العليا من خالل برنامج 

 من الكفاءات 0 نسبة التسرب الوظيفي لتصل إلى الداخلي، فانخفضت وظيفالت
ً
 جديدا

ً
%، وفي املقابل حرص البنك على أن يستقطب جيال

 السعودية الشابة الحاصلة على درجات علمية متميزة ُيمثلون إضافة متميزة للكفاءات الحالية بالبنك.

 متميزة في املوارد البشرية ملواكبة التطور التقني، واالتستفادة من التقنية في تطوير خدمات مجموعة املوارد البشرية  م8112وشهد عام 
ً
جهودا

الذي  MyHR، وخدمة املوظفين عبا الشاشات وبرنامج تسكايب، وإطالق برنامج لكراونيومواكبة االحتياجات العصرية، تضمنت منصة التعلم اإل

 في التسهيل على موظفينا للحصول على الخدمة في أتسرع وقت ممكن ومن أي مكان. يمثل نقلة نوعية
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 مشاةكات البنك األهلي املجتمعية 

اتستمرت جهود البنك األهلي في مجال املسؤولية املجتمعية لتحقق العديد من اإلنجازات في مختلف الباامج التي تركز ليس فقط على حجم 

في منهجية لتمكين الفئات الرئيسة  إتسرااتيجيةاملساهمة املجتمعية بل ونوعيتها. وقد انعكس ذلك في برامج أهالينا التي أطلقها البنك األهلي لتمثل 

  .املجتمع؛ املرأة والشباب والطفل

 

 تمكين املرأ 

تقدم أهالينا للمرأة مجموعة متنوعة من الخدمات من خالل "برنامج األهلي لألتسر املنتجة" تتضمن تدريب األتسر املنتجة وتمويلها وتسويق 

طها رة وربمنتجاتها الحرفية لتمكينها من التنافس بقوة في املجاالت املتنوعة، والعمل على تطوير املنتج الحرفي وتقديمه بأتسس علمية حديثة ومبتك

 ألفضل معاييا الجودة العاملية لضمان قوة املنافسة. ويوفر البنك الدعَم املالي لهذه
ً
الفئة  كمنتج تراثي عصري يتماش ى مع السوق املحلي وفقا

ٍة كريمة ويفتح لها منافذ بيع أوتسع لتسويق منتجات املستفيدات من األتسر املنتجة من أجل توفيا مصدر دخل يساعدهن ومن َيُعلَن على عيش حيا

م برنامج التدريب الحرفي خالل عام  مجموعة من الباامج التدريبية الحرفية املتخصصة وقد  م8112مستدامة. ومن أجل النجاح في ذلك، قد 

برنامج تسيدة بمختلف مدن اململكة. وفي الحلول التمويلية، تم تفعيل  201إلى  م8112وصل عدد املستفيدات املتدربات من األتسر املنتجة في عام 

تمويل األتسر املنتجة من خالل تمويٍل جماعي تضامني لكل مجموعة من املستفيدات لتمكينهن من إقامة مشاريعهن الصغياة دون الحاجة إلى 

 
ً
 ريالمليون  16بمبلغ إجمالي  م8112مستفيدة خالل عام  19770مراكز في عدة مناطق مختلفة باململكة أتسهمت في تمويل  2كفيل، ويوجد حاليا

وتم اعتماد افتتاح مركزين جديدين في كل من أبها واملدينة. وإليجاد قنوات مبتكرة لتسويق املنتجات، عقد البانامج مجموعة من  تسعودي،

مع عدة جهات لفتح منافذ جديدة لعرض وبيع منتجات األتسر باملطارات واملهرجانات الكبياة واملعارض املتخصصة  تسرااتيجيةالشراكات اإل 

 الوطني وتعزيز أركانه بالكوادر املؤهلة في املجال الحرفي. قتصادتسيدة والتي من شأنها أن تساعد في تنمية اال 21والبازارات املهمة وذلك بمشاركة 

 

 الشباب تمكين

همة لبناء  يقدم
ُ
الوطن من خالل أحد برامجه املتميزة وهو "برنامج األهلي لرواد األعمال" الذي يمنح رواد  اقتصادالبنك األهلي دعمه لهذه الفئة امل

 متميزة للتطوير والتدريب وتقديم املشورة والتوجيه في تأتسيس أعمالهم وبدء مشاريع ناجحة، ويتضمن تصميم 
ً
األعمال من الجنسين فرصا

التي تمكنهم من التقدم للحصول على التمويل الالزم  الجدوى ها القدرة على إعداد دراتسات البانامج الوصول باملتدربين المتالك مهارات عديدة من

شاب وفتاة من رواد  121إلى  م8112بما يضمن نجاح املشروع واتستدامته. وقد وصل عدد املستفيدين من هذا البانامج املتميز بنهاية عام 

دتي" خالل عام األعمال. كما أطلق البنك األهلي واملجموعة السعودية ل  بمجلة "تسي 
ً
ال

 
مبادرة "جائزة أهالينا ومجلة  م8112ألبحاث والتسويق ُممث

تسيدتي للريادة" لتحفيز ودعم املواهب الشابة من السيدات وتسليط الضوء على بعض اإلبداعات ملشاريع رائدات األعمال في اململكة، وقد 

 رائدة ملشاريع مستقبلية، لرزويدهن بباقة من برامج التدريب شا 12اعتمدت فكرة الجائزة على إطالق مسابقة الختيار 
ً
بة ممن يملكن أفكارا

 للقاء لجنة التحكيم الختيار أكثا من 
ً
بناًء على عدد من املعاييا، حيث تم منح  مشاريع متميزة يتم تتويجها 0والتأهيل لتطوير املشاريع اتستعدادا

 عن  على التوالي، ريال تسعوديألف  62و، 111، و121رائدات أعمال جوائز بقيمة  0أفضل 
ً
وشملت قائمة رائدات األعمال الفائزات مشروعا

 لتأتسيس أول عالمة تجارية تسعودية ملستلزمات الرضاعة الطبيعية، ومشروع 
ً
برمجة وطباعة وتوزيع ونشر قصص الخيال العلمي، ومشروعا

ع البنك كذلك من خالل "أهالينا" اتفاقية تعاون مع الهيئة العامة روبوتات تساعد الناس في االعتماد على التكنولوجيا الحديثة ال
 
ذكية. ووق

ِّعة أعمال متخصصة في التقنية املالية "
" لتحفيز مجال التقنية املالية في اململكة Fintechللمنشآت الصغياة واملتوتسطة "منشآت" إلنشاء أول ُمسر 

 ر في هذا املجال.العربية السعودية وتحويل اململكة إلى وجهة لالبتكا

 

 تمكين الطفل

ع البنك األهلي خالل عام  في "برنامج األهلي لرعاية األيتام" بإضافة منطقة جديدة ليصبح لدينا خمسة مكاتب، لتمكين هذه الفئة  م8112توتس 

 وطالبة من أبنائنا األيتام من خالل مكاتبنا املنتشرة في خمس مناطق مكة املكرمة، واملدينة املنورة،  611وتقديم الدعم والرعاية لعدد 
ً
طالبا

 .م8111مع الجمعيات املتخصصة في رعاية األيتام منذ عام  تسرااتيجيةعسيا بالتعاون والشراكة اإل والرياض، واملنطقة الشرقية، و 
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قت مبادرة "رحلة املعرفة  طلِّ
ُ
ب األوائل املتفوقين بهدف إكسابهم الخباات 8وأ

 
" للسنة الثانية على التوالي في ماليزيا وهي مبادرة لتكريم وتحفيز الطال

سهم في صقل وبناء شخصياتهم، باإلضافة إلى العديد من الجوالت السياحية والتثقيفية التعليمية في مجال اللغة ا
ُ
إلنجليزية وتطوير مهاراتهم التي ت

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

ولم يتمكنوا من اتستكمال دراتستهم الجامعية أو االلتحاق إطالق برنامج جديد لفئة األيتام املتخرجين من الثانوية العامة  م8112وشهد عام 

 بسوق العمل من خالل "برنامج البنك األهلي لتدريب األيتام من أجل التوظيف في شركات القطاع الخاص "عن طريق دورات تدريبية مكثفة لعدد

 في مجال ا 111
ً
ملهارات الوظيفية ملدة تسبعة أشهر، باإلضافة إلى تقديم مستفيد في مجال اللغة اإلنجليزية، باإلضافة إلى دورات مصممة خصيصا

خدمات تكميلية ومكافئات مالية شهرية خالل فراة التدريب، لتقديم مخرجات تتماش ى مع متطلبات تسوق العمل واملساهمة في توظيف 

 لقطاع الخاص. املستفيدين في شركات القطاع الخاص من خالل الشراكات بين املسؤولية املجتمعية بالبنك وشركات ا

 برنامج األهلي للعمل التطوعي

في طاقات  تستثمار تنوعت األنشطة التطوعية التي يقدمها البنك للمجتمع من خالل برنامج األهلي للعمل التطوعي الذي يسعى البنك من خالله لال 

لبي االحتياجات الفعلية للمجتمع وتسهم في تعزيز الحس التطوعي والعطاء املجتمعي لديهم. 
ُ
موظفيه وإشراكهم في أنشطة تطوعية مختلفة ت

املدارس،  تضمنت الفرص التطوعية للموظفين في البانامج بين املشاركة وتوزيع الحقائب املدرتسية لأليتام، والتباع بالدم، ومبادرة إنجاز لطالب

 خالل شهر رمضان املبارك، وحمالت ومبادرات أخرى متعددة. 
ً
وقد شارك أكثا من وزيارة املرض ى، وتجهيز السالل الغذائية، ووجبات اإلفطار يوميا

 .تساعة 09806مدينة حول اململكة بأعمال تطوعية تعادل  81في  م8112موظٍف وموظفة بالبنك األهلي خالل عام  621

ع البنك ( ملوظفي وموظفات البنك فأطلقها للمرة الثالثة في مُدن جدة والرياض والخبا وأبها ومكة PROBONOفي حملة تطوع املحرافين ) وتوتس 

ي على مؤتسسات القطاع املدني، وكذلك تطوير جتماعوعرعر وبريدة والهفوف وحائل وتبوك وعسيا، بهدف تعزيز قيمة القطاع الخاص وأثره اال 

ات املهنية التي قد تحتاجها املؤتسسات والجمعيات الخياية املعتمدة في اململكة. وأتاحت الحملة ملوظفي وموظفات البنك وتفعيل كافة التخصص

ية في شتى املجاالت التي جتماعالفرصة للقيام بأعمال تطوعية دون أجر من خالل االتستفادة من تخصصاتهم وخبااتهم العملية لدعم املنظمات اال 

 خدم  26، وذلك من خالل تنفيذ تخدم الصالح العام
ً
 تطوعيا

ً
موظٍف/ موظفة  121جمعية خياية. وقد شارك في الحملة أكثا من  01مشروعا

ية للخدمات التطوعية املقدمة من قبل متطوعي اقتصادشاركوا في الحملة بما ال يقل عن خمس تساعات لكل متطوع ومتطوعة، وإجمالي قيمة 

ريال تسعودي  061ية للخدمات االتستشارية تعادل اقتصادتسعوي، بمتوتسط قيمة ريال تسعودي ألف  021البنك للجمعيات الخياية تعادل 

املشاريع  إدارةتخطيط اإلتسرااتيجي و للساعة وذلك في عدة مجاالت منها: املحاماة والتسويق واملوارد البشرية واملالية والقانونية والحوكمة وال

 والبامجة وتقنية املعلومات وغياها من املجاالت.

 برنامج األهلي للرعاية والتبرعات 

كجزء من  م8112واصل البنك تنفيذ مبادرات لها تأثيٌا مباشٌر على املجتمع، ليستكمل دوره املتواصل في مجال املسؤولية املجتمعية خالل عام 

دم تباعات تصل إلى املساهمة في تع
 
كان من ضمنها  ريال تسعودي،مليون  2زيز مبادرات اململكة املختلفة في العديد من مجاالت العمل املجتمعي، وق

لتشجيع مستخدمي الصراف اآللي على املساهمة في العمل الخياي من جانب، والحفاظ على البيئة من خالل الحد " ال لطباعة اإليصال"مبادرة 

الورق من جانب آخر. وقد تباع البنك بريع هذه املبادرة لجمعية األطفال املعوقين، ليكون مساهمة في عالج وتعليم ودمج  اتستهالكوالتقليل من 

 جات الخاصة في املجتمع. أبناء الجمعية من ذوي االحتيا

عت مبادرات الدعم والرعاية األخرى التي قدمها البنك بين العديد من املجاالت التي تتسق مع أهداف البنك في مجال املسؤولية امل جتمعية؛ وتنو 

دى مسك العالمي" الذي تنظمه رعاية "منت كان من أبرزهافقد ركز البنك على تنمية املجتمع وتمكين شرائحه املختلفة من خالل عدة مبادرات 

 مؤتسسة مسك الخياية بهدف تمكين ودعم رواد ورائدات األعمال. وفي مجال دعم املصرفية اإلتسالمية وتنمية ودعم الشركات، رعى البنك كال من

 السعودية، ومؤتمر هيئة املحاتسبة واملراجعة للمؤتسسات املالية واإلتسالمية. –مؤتمر يوروموني 

م البنك رعا يته لألنشطة التطوعية من خالل اتستمرار الدعم لـبانامج "إنجاز السعودية"، وحملة "إفطارك علينا". وشملت رعاية البنك وقد 

صحي، األنشطة الهادفة للمحافظة على الرااث كرعاية مهرجان تسمو ولي العهد للهجن بنسخته األولى، وكذلك مهرجان عنيزة للتمور. وفي املجال ال
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 للجمعية  تبنى البنك رعاية
ً
م دعما النسخة الثانية من جائزة وعي والتي تطلقها وزارة الصحة والتي تهدف لرفع الوعي الصحي ألفراد املجتمع، وقد 

لقدرات الخياية لعالج املرض ى "عالجي". كما شارك البنك في العديد من األنشطة املجتمعية األخرى تضمنت على تسبيل املثال، رعاية مبادرة بناء ا

الخباات للعاملين في جمعيات األيتام باململكة، كذلك قام البنك بدعم مؤتسسة "قادرون" املهتمة بذوي اإلعاقة وتوظيفهم. وكذلك  وتبادل

 املشاركة في رعاية منتدى الرياض اإلنساني الدولي الذي أقامه مركز امللك تسلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية.

 التنفيذية  اداة وال  واللجان التابعة له اداة أعضاء مجلس ال  .88

 اداة أعضاء مجلس ال 

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

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

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

  .دارةاإل على أمين عام مجلس  دارةمجلس اإل  اجتماع، وتقع مسؤولية تدوين محاضر دارةاإل 

األول( تم إعادة انتخاب أعضاء  جتماعالجمعية العامة غيا العادية السادتسة املتضمنة زيادة رأس مال البنك )اال  اجتماعالجدير بالذكر أنه في 

 م12/12/8112من تبدأ  للدورة الجديدة والتي دارةللدورة الجديدة ملدة ثالث تسنوات، حيث جرى اختيار تسعة أعضاء ملجلس اإل  دارةمجلس اإل 

 :ومؤهالتهم وخبااتهم دارةأتسماء أعضاء مجلس اإل وفيما يلي .م11/12/8181وحتى 

  اداة ةئيس مجلس ال  – سعيد بن محمد الغامدي

 منصب رئيس 
ً
البنك األهلي التجاري، ورئيس اللجنة التنفيذية لدى البنك األهلي التجاري وهو عضو  مجلس إدارةيشغل األتستاذ الغامدي حاليا

 ات العامة باملجلس. وفيما يلي بيان باملؤهالت العلمية والخباة املهنية لألتستاذ الغامدي:االتستثمار غيا تنفيذي ممثل لصندوق  مجلس إدارة

 

 املؤهالت العلمية 

 العام املؤهل املجال الجامعة

 م1726 درجة البكالوريوس الحاتسب اآلليعلوم وهندتسة  جامعة امللك فهد للبراول واملعادن، الظهران، اململكة العربية السعودية

 

 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

 دارةرئيس مجلس اإل  شركة األهلي املالية  شركة مساهمة مقفلة الخدمات املالية

 دارةرئيس مجلس اإل  ة )تسمة(يئتمانالشركة السعودية للمعلومات اال  شركة مساهمة مقفلة الخدمات املالية

 دارةرئيس مجلس اإل  التجمع الصحي الثاني شركة حكومية  القطاع الصحي

 مجلس إدارةعضو  الهيئة العامة للعقار هيئة حكومية العقار

 

 الخبر  املهنية
 املسمى الوظيفي االسم نوع الكيان القانوني القطاع

  التنفيذيالرئيس  البنك األهلي التجاري  عامةشركة مساهمة  القطاع املصرفي

 مستشار معالي املحافظ  مؤتسسة النقد العربي السعودي حكوميةمؤتسسة  حكومي

  دارةمجلس اإل مستشار رئيس  البنك األهلي التجاري  عامةشركة مساهمة  القطاع املصرفي

 مجلس إدارةعضو  تكافل الراجحي شركة مساهمة عامة التأمين

 مجلس إدارةعضو  الراجحي املالية شركة مساهمة مقفلة الخدمات املالية

 نائب الرئيس التنفيذي مصرف الراجحي شركة مساهمة عامة البنوك 

 مجلس إدارةعضو  ماليزيا -مصرف الراجحي  شركة ماليزية ذات مسؤولية محدودة البنوك 

 مجلس إدارةعضو  إنجاز السعودية منظمة تسعودية غيا هادفة للربح املجتمع املدني

املجلس االتستشاري لشركة ماتسراكارد  مساهمة عامة أمريكيةشركة  الخدمات املالية

 العاملية ملنطقة الشرق األوتسط وأفريقيا

 مجلس إدارةعضو 
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 املسمى الوظيفي االسم نوع الكيان القانوني القطاع

 مجلس إدارةعضو  معهد التمويل الدولي هادفة للربحمنظمة عاملية غيا  التعليم

 

  اداة نائب ةئيس مجلس ال  –ةاشد بن إبراهيم شريف 

غيا تنفيذي  مجلس إدارةوعضو اللجنة التنفيذية لدى البنك األهلي التجاري وهو عضو  دارةنائب رئيس مجلس اإل منصب  شريف األتستاذيشغل 

 األتستاذ شريف منصب مدير عام  .باملجلسات العامة االتستثمار ممثل لصندوق 
ً
ات االتستثمار ات السعودية لدى صندوق االتستثمار ويشغل حاليا

 : شريفبيان باملؤهالت العلمية والخباة املهنية لألتستاذ وفيما يلي العامة 

 

 املؤهالت العلمية 
 العام املؤهل املجال الجامعة

 م8117 ماجستيا إدارة األعمال السعوديةجامعة األميا تسلطان، الرياض، اململكة العربية 

 م1772 بكالوريوس  املالية دارةاإل  جامعة امللك فهد للبراول واملعادن، الظهران، اململكة العربية السعودية

 

  مناصب أخرى وعضويات حالية
 املسمى الوظيفي االسم نوع الكيان القانوني القطاع

  مجلس إدارةعضو  السعودية للكهرباءالشركة  شركة مساهمة عامة االتستثمار

  مجلس إدارةعضو   السعودية االتصاالتشركة  شركة مساهمة عامة االتصاالت

  مجلس إدارةعضو   وتطوير مركز امللك عبدهللا املالي إدارةشركة  شركة حكومية  التطوير العقاري 

  مجلس إدارةعضو   شركة اكور انفست خارج اململكة –شركة مساهمة  االتستثمار

 

 الخبر  املهنية

 املسمى الوظيفي االسم نوع الكيان القانوني القطاع

 الرئيس التنفيذي شركة الرياض املالية شركة مساهمة مقفلة الخدمات املالية 

 ية للشركاتاالتستثمار املصرفية  إدارةمدير  شركة الرياض املالية شركة مساهمة مقفلة الخدمات املالية 

 التسجيل واإلدراج إدارةمدير  هيئة السوق املالية هيئة حكومية السوق املالية 

 مدير عالقات تمويل العمالء بنك البالد شركة مساهمة عامة البنوك 

 ئتمانقسم اال  صندوق التنمية السعودية الصناعية صندوق حكومي التنمية الصناعية

 

 مجلس إاداة عضو  -اديفيد جيفري مييك

غيا تنفيذي  مجلس إدارةوعضو لجنة الراشيح واملكافآت والحوكمة ولجنة املخاطر، وهو عضو  مجلس إدارةيشغل السيد مييك منصب عضو 

 السيد مييك يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركةاالتستثمار ممثل لصندوق 
ً
 InnoMotion" نموشون املحدودةإ ات العامة باملجلس. حاليا

Limited" :وفيما يلي بيان باملؤهالت العلمية والخباة املهنية للسيد مييك 

 

 املؤهالت العلمية 
 العام املؤهل املجال الجامعة

 م1721 الدرجة األولى –للعلوم الدوليةالشهادة العامة  والجغرافيا قتصادالرياضيات واال اململكة املتحدة –املجلس الثقافي البايطاني 

 م1720 العامة للتعليم الثانوي الدولية الشهادة   قتصاداال ،األدب اإلنجليزي  ،اللغة اإلنجليزية ،الرياضيات اململكة املتحدة –البايطاني املجلس الثقافي 

 

 مناصب أخرى وعضويات حالية 
 املسمى الوظيفي االسم نوع الكيان القانوني القطاع

 دارةنائب رئيس مجلس اإل  املاليةشركة األهلي  شركة مساهمة مقفلة الخدمات املالية

 مجلس إدارةعضو   ليمتدالند ذيس شركة  خارج اململكة  -شركة ذات مسؤولية محدودة  التطوير العقاري 
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 الخبر  املهنية 

 املسمى الوظيفي االتسم نوع الكيان القانوني القطاع

 املدير العام للشركة  اململكة املتحدةلندن،  ،جي بي مورغان شركة مساهمة خارج اململكة  الخدمات املالية 

 املدير العام للشركة  اململكة املتحدةلندن، ميزوهو العاملية،  شركة مساهمة خارج اململكة  الخدمات املالية 

 املدير العام للشركة  اململكة املتحدة ،لندن ،تسيتي جروب شركة مساهمة خارج اململكة  الخدمات املالية 

 املؤتسسالشريك  األصول املحدودة دارةأيلكس إل  خارج اململكة  -شركة ذات مسؤولية محدودة  الخدمات املالية 

 املدير العام للشركة  اململكة املتحدة ،لندن ،تسيتي جروب شركة مساهمة خارج اململكة  الخدمات املالية 

  مجلس إدارةعضو  املحدودةنت شم تشيإي دي آ خارج اململكة  -شركة ذات مسؤولية محدودة  الخدمات املالية 

 املؤتسس تشيسليك املحدودة خارج اململكة  -شركة ذات مسؤولية محدودة  التطوير العقاري 

 املؤتسس والرئيس التنفيذي باركوا املحدودة خارج اململكة  -شركة ذات مسؤولية محدودة  خدمات دعم األعمال

  دارةرئيس مجلس اإل  ويڤيز للتكنولوجيا املحدودةشركة  خارج اململكة  -شركة ذات مسؤولية محدودة  التكنولوجيا

  دارةرئيس مجلس اإل  املحدودةوشركاؤه ريجتيك  خارج اململكة  -شركة ذات مسؤولية محدودة  التكنولوجيا التنظيمية

 

 مجلس إاداة عضو  -ماةشل شاةلز بايلي 

  مجلس إدارةورئيس لجنة املخاطر لدى البنك األهلي التجاري وهو عضو  مجلس إدارةيشغل السيد بايلي منصب عضو 
ً
 غيا تنفيذي ممثال

 السيد بايلي ويشغل ات العامة باملجلس. االتستثمار لصندوق 
ً
مجموعة تسوق لندن لألوراق املالية. وفيما يلي بيان  مجلس إدارةمنصب عضو حاليا

 باملؤهالت العلمية والخباة املهنية للسيد بايلي: 

 

 املؤهالت العلمية
 العام املؤهل املجال الجامعة

 م1771 درجة املاجستيا قتصاداال كندا ،جامعة وينيبيغ

 م1722 درجة البكالوريوس التاريخ الدبلوماس ي والعالقات الدولية تسويسرا.، جنيف ،عهد العالي للدراتسات الدولية والتنميةامل

 

 مناصب أخرى وعضويات حالية 

 املسمى الوظيفي االسم نوع الكيان القانوني القطاع

س ي آي بي س ي لألتسواق العاملية، شركة عامة  منظمة عاملية لألتسواق املالية  األتسواق املالية  

  محدودة

 مجلس إدارةعضو 

 مجلس إدارةعضو   مجموعة إل س ي أتش القابضة خارج اململكة  -شركة مساهمة مقفلة  الخدمات املالية 

 

 الخبر  املهنية 

 املسمى الوظيفي االسم نوع الكيان القانوني القطاع

 - جمعية األتسواق املالية، إيه س ي آي العامليةشركة  شركة مساهمة خارج اململكة  الخدمات املالية

 اململكة املتحدة

 الرئيس العالمي –رئيس 

الشرق أوروبا و  بنك تستيت تسرايت اململكة املتحدة، شركة مساهمة خارج اململكة  البنوك

 وأفريقيا  األوتسط

الرئيس التنفيذي للعمليات وكبيا 

 املديرين اإلداريين

 لندنرئيس فرع  أملانيا ،بنك تستيت تسرايت شركة مساهمة خارج اململكة  البنوك 

خارج  -شركة ذات مسؤولية محدودة  الخدمات املالية

 اململكة 

 الرئيس التنفيذي تسمارت ماركتس الدولية املحدودة 

 

 مجلس إاداة عضو  –أنيس بن أحمد بن محمد مؤمنه 

 منصب عضو 
ً
غيا تنفيذي ممثل  إدارة مجلسوعضو لجنة املخاطر لدى البنك األهلي التجاري وهو عضو  مجلس إدارةيشغل األتستاذ مؤمنه حاليا

 منصب الرئيس التنفيذي ملجموعة صافوال. وفيما يلي بيان جتماععن املؤتسسة العامة للتأمينات اال 
ً
ية باملجلس، كما يشغل األتستاذ مؤمنه حاليا

 باملؤهالت العلمية والخباة املهنية لألتستاذ مؤمنه:
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 املؤهالت العلمية 
 العام املؤهل املجال الجامعة

 م8111 شهادة البانامج التنفيذي لإلدارة العاملية في القيادة العاملية  الواليات املتحدة األمريكية -وارتون جامعة 

 م8111 شهادة برنامج الرؤتساء التنفيذيين العالمي في القيادة العاملية  الواليات املتحدة األمريكية -جامعة هارفارد 

برنامج اإلدارة التنفيذية العليا في إدارة الشركات من جامعة  األمريكيةالواليات املتحدة  -جامعة كولومبيا 

 كولومبيا

 م1772 شهادة

 م1727 درجة املاجستيا الهندتسية دارةعلوم اإل  الواليات املتحدة األمريكية -جامعة جورج واشنطن 

 م1722 البكالوريوسدرجة  الهندتسة املدنية الواليات املتحدة األمريكية -جامعة جورج واشنطن 

 

 مناصب أخرى وعضويات حالية 
 املسمى الوظيفي االسم نوع الكيان القانوني القطاع

 التنفيذي الرئيس صافوال مجموعة عامةشركة مساهمة  إنتاج األغذية والتجزئة

 نائب رئيس مجلس اإلدارة  شركة صافوال لألغذية مقفلةشركة مساهمة  إنتاج األغذية

 نائب رئيس مجلس اإلدارة  شركة املتحدة للسكر مقفلةشركة مساهمة  إنتاج األغذية

 عضو مجلس إدارة شركة الكبيا مقفلةشركة مساهمة  إنتاج األغذية

 عضو مجلس إدارة شركة عافية مقفلةشركة مساهمة  إنتاج األغذية

 اإلدارة مجلس رئيس نائب للتجزئة بنده شركة مقفلةشركة مساهمة  التجزئة

 اإلدارة مجلس رئيس نائب الغذائية للخدمات هرفي شركة عامةشركة مساهمة  الخدمات االتستهالكية

 عضو مجلس إدارة املراعي شركة عامةشركة مساهمة  إنتاج األغذية

 عضو مجلس إدارة االقتصادية املعرفة شركة مدينة عامةشركة مساهمة  إدارة وتطوير العقارات 

 عضو مجلس إدارة العقاري  للتطوير الدولية كنان شركة مقفلةشركة مساهمة  إدارة وتطوير العقارات 
 

 الخبر  املهنية
 املسمى الوظيفي االسم نوع الكيان القانوني القطاع

 الرئيس التنفيذي شركة تسدكو القابضة شركة مساهمة مقفلة االتستثمار

 إدارةمجلس عضو  مجموعة إيالف شركة مساهمة مقفلة الخدمات السياحية

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

 دارةرئيس مجلس اإل  شركة إيوان العاملية لإلتسكان شركة مساهمة مقفلة اإلتسكان

 ئتمانللمنطقة الغربية ومسؤول اال  اإلقليمياملدير العام  مجموعة تسامبا املالية شركة مساهمة عامة البنوك 

 األول 

 مدير تسويق شركة بروكرا اند قامبل شركة مساهمة مقفلة املنتجات االتستهالكية
 

 مجلس إاداة عضو  –سعواد بن سليمان عوض الجنهي 

غيا تنفيذي ممثل عن  مجلس إدارةوعضو لجنة املخاطر لدى البنك األهلي التجاري وهو عضو  مجلس إدارةيشغل األتستاذ الجنهي منصب عضو 

 
ً
. وفيما يلي التأمينية للشؤونمنصب مساعد محافظ املؤتسسة العامة للتقاعد املؤتسسة العامة للتقاعد باملجلس، يشغل األتستاذ الجنهي حاليا

 بيان باملؤهالت العلمية والخباة املهنية لألتستاذ الجنهي:
 

 املؤهالت العلمية 
 العام املؤهل املجال الجامعة

 م8112 درجة املاجستيا العلوم اإلكتوارية كنت، اململكة املتحدةجامعة 

 م8116 دبلوم عالي العلوم اإلكتوارية جامعة كنت، اململكة املتحدة

 م8110 دبلوم العلوم اإلكتوارية الجمهورية اللبنانية،مؤتسسة مهنا

 م8111 درجة البكالوريوس إداريةنظم معلومات  جامعة امللك فهد للبراول واملعادن، الظهران، اململكة العربية السعودية
 

 مناصب أخرى وعضويات حالية 
 املسمى الوظيفي االسم نوع الكيان القانوني القطاع

 مجلس إدارةعضو  شركة إتسمنت تبوك شركة مساهمة عامة املواد األتساتسية

 مجلس إدارةعضو  شركة التصنيع الوطنية شركة مساهمة عامة املواد األتساتسية
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 الخبر  املهنية
 املسمى الوظيفي االسم نوع الكيان القانوني القطاع

 مجلس إدارةعضو  شركة تطوير الصناعات السعودية شركة مساهمة مقفلة االتستثمار

 

 مجلس إاداة عضو  -زيد عبدالرحمن القويز 

لدى البنك األهلي التجاري لجنة الراشيح واملكافآت والحوكمة وعضوية اللجنة التنفيذية ورئيس  مجلس إدارةمنصب عضو  القويز  األتستاذيشغل 

  مستقل، ويشغل مجلس إدارةوهو عضو 
ً
بيان باملؤهالت وفيما يلي  .في العديد من الشركات املساهمة مجلس إدارةمنصب عضو  القويزحاليا

 :لألتستاذ القويز العلمية والخباة املهنية

 

 املؤهالت العلمية 
 العام املؤهل املجال الجامعة

 م1726 بكالوريوس  محاتسبة مالية اململكة العربية السعودية الرياض، جامعة امللك تسعود،

 

  مناصب أخرى وعضويات حالية
 املسمى الوظيفي االسم نوع الكيان القانوني القطاع

  مجلس إدارةعضو  التعاوني شركة بوبا العربية للتامين شركة مساهمة عامة التأمين 

 - تستثمار لال  وأوالده السبيعي إبراهيمشركة محمد  شركة مساهمة مقفلة ات املتعددةاالتستثمار 

 ماتسك

رئيس لجنة األصول واملطلوبات ورئيس لجنة 

 املخاطر

 عضو لجنة املراجعة  شركة ذاخر للتطوير العقاري  ذات مسؤولية محدودة التطوير العقاري 

  ورئيس لجنة املراجعة مجلس إدارةعضو  تستثمارأوالده لال و  شركة محمد عبدالعزيز الراجحي ذات مسؤولية محدودة ات املتعددةاالتستثمار 

  ورئيس لجنة املراجعة مجلس إدارةعضو  من في حكمهمو  أموال القاصرين تستثمار شركة والية ال  شركة حكومية شركة حكومية

 

 الخبر  املهنية 
 املسمى الوظيفي االسم الكيان القانونينوع  القطاع

 للكابالت املتخصصة األوتسطشركة الشرق  شركة مساهمة عامة السلع الرأتسمالية

 

  مجلس إدارةعضو 

  مجلس إدارةعضو  شركة السعودي الهولندي املالية  شركة مساهمة مقفلة الخدمات املالية

  مجلس إدارةعضو  شركة الخليج للتمويل شركة مساهمة مقفلة التمويل

  مجلس إدارةعضو  التمويلو  شركة اليسر لإلجارة شركة مساهمة مقفلة التمويل

  مجلس إدارةعضو  شركة الراجحي للصناعات الحديدية ذات مسؤولية محدودة صناعة الحديد

 املنتدبنائب العضو  اتش اس بي س ي العربية السعودية املحدودة شركة مساهمة مقفلة الخدمات املالية

 مدير عام الخدمات املصرفية للشركات البنك السعودي البايطاني )تساب( شركة مساهمة عامة البنوك

 املالية دارةاإل  –كبيا محاتسبين  مستشفى امللك فيصل التخصص ي حكومي الخدمات الطبية

 امليزانيةو  التخطيطو 

 

 مجلس إاداة عضو  -زيااد محمد مكي التونس ي 

اللجنة التنفيذية لدى البنك األهلي و  عضو كل من: لجنة الراشيح واملكافآت والحوكمةو  مجلس إدارةمنصب عضو  التونس ييشغل األتستاذ 

 التونس ي منصب الرئيس التنفيذي ملجموعة الفيصلية مجلس إدارةالتجاري وهو عضو 
ً
وفيما يلي بيان باملؤهالت العلمية  .مستقل، ويشغل حاليا

 والخباة املهنية لألتستاذ التونس ي:

 

 املؤهالت العلمية 
 العام املؤهل املجال الجامعة

 م8112 دورة كبار التنفيذيين  املالية للشركات تسرااتيجيةاإل  معهد " إنسياد"، تسويسرا
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 العام املؤهل املجال الجامعة

 م8110 دورة كبار التنفيذيين حقوق امللكية الخاصة ورأس املال الجريء  مدرتسة هارفارد لألعمال، اململكة املتحدة

 م1777 ماجستيا األرواق املالية وخدمات االتستثمار  جامعة ريدينغ، اململكة املتحدة

 م1771 بكالوريوس إدارة أعمال جامعة امللك تسعود، الرياض، اململكة العربية السعودية 

 

  مناصب أخرى وعضويات حالية
 املسمى الوظيفي االسم نوع الكيان القانوني القطاع

 مجلس إدارةعضو  فيليبس السعودية شركة مساهمة مقفلة واملعدات الطبية األجهزة

 مجلس إدارةعضو  الصافي دانون شركة  شركة مساهمة مقفلة ومشتقاتها األلبان إنتاج

 إدارةمجلس عضو  شركة اكسنتشر شركة مساهمة مقفلة تقنية املعلومات

 مجلس إدارةعضو  شركة أكسنتيا خارج اململكةشركة مساهمة  تقنية املعلومات 

 مجلس إدارةعضو  آر إن س ي أفالنكا خارج اململكةشركة مساهمة  االتستثمار

 مجلس إدارةعضو  يةقتصادشركة مدينة املعرفة اال شركة مساهمة عامة وتطوير العقارات  إدارة

 

 الخبر  املهنية 
 املسمى الوظيفي االسم نوع الكيان القانوني القطاع

 مجلس إدارةعضو  انراناشيونال تسوليدير شركة مساهمة مقفلة العقاري  االتستثمار 

 مجلس إدارةعضو  فارما انراناشيونال شركة مساهمة مقفلة والعقاقيا األدوية إنتاج

 نائب الرئيس ومدير العمليات  القابضةمجموعة الفيصلية  شركة مساهمة مقفلة ات املتعددة االتستثمار 

 املدير التنفيذي للمالية  القابضةمجموعة الفيصلية  شركة مساهمة مقفلة ات املتعددة االتستثمار 

 مدير الخزينة  القابضةمجموعة الفيصلية  شركة مساهمة مقفلة ات املتعددة االتستثمار 

 املصرفية الخاصة - االتستثمارمستشار  مجموعة تسامبا املالية شركة مساهمة عامة البنوك

 

 ةئيس لجنة املراجعة – مجلس إاداة عضو  – محمد علي الحوقل

  الحوق  األتستاذيشغل 
ً
مجلس لدى البنك األهلي التجاري وهو عضو ورئيس لجنة املراجعة البنك األهلي التجاري،  مجلس إدارةمنصب عضو حاليا

 منصب مستقل إدارة
ً
وفيما يلي  .درجةاملومستشار في العديد من شركات املساهمة املدرجة وغيا  مجلس إدارةعضو . واألتستاذ الحوقل يشغل حاليا

 :الحوقلالخباة املهنية لألتستاذ بيان باملؤهالت العلمية و 

 

 املؤهالت العلمية 
 العام املؤهل املجال الجامعة

 م1727 املاجستيادرجة  التسويقو  املالية ، الواليات املتحدة األمريكيةويسكونسنجامعة 

 م1722 درجة البكالوريوس أعمال إدارة الواليات املتحدة األمريكية ،كونكورديا

 

 مناصب أخرى وعضويات حالية 
 املسمى الوظيفي االسم نوع الكيان القانوني القطاع 

ة، عضو من خارج نللمالية والخزي دارةاإل  مستشار رئيس مجلس مجموعة عبداللطيف العيس ى القابضة شركة مساهمة مقفلة ات املتعددة االتستثمار 

في اللجنة التنفيذية للسيارات ورئيس لجنة  دارةأعضاء مجلس اإل 

 والتمويل ئتماناال 

وعضو لجنة  رئيس لجنة املراجعة ورئيس لجنة األصول والخصوم شركة النايفات للتمويل شركة مساهمة مقفلة التمويل

 ئتماناال 

 مستقل ورئيس لجنة املراجعة مجلس إدارةعضو  ات الرائدة(االتستثمار شركة رزا ) شركة مساهمة مقفلة العقار 

 ورئيس لجنة املراجعة دارةمستشار ملجلس اإل  شركة الجزيرة للتأجيا السيارات شركة مساهمة مقفلة تأجيا السيارات

خارج  -شركة ذات مسؤولية محدودة  الخدمات املالية

 اململكة 

ومشاركوه )دي آي شركة آر جي فلمينغ 

 أف س ي( املحدودة

 متعاون 
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 الخبر  املهنية
 املسمى الوظيفي االسم نوع الكيان القانوني القطاع

للمنطقة  اإلقليمياملدير العام املدير  مجموعة تسامبا املالية عامةشركة مساهمة  البنوك

مجموعة األعمال املصرفية  -الوتسطى 

 للشركات

 البنك األول )تسابق عامةشركة مساهمة  البنوك
ً
البنك السعودي  ا

  الهولندي(

للمنطقة الوتسطى  اإلقليمياملدير 

 للشركات

 مجلس إدارةعضو  ات الرائدةاالتستثمار شركة  شركة مساهمة مقفلة ات املتعددة االتستثمار 

 مجلس إدارةعضو  شركة النايفات للتمويل شركة مساهمة مقفلة التمويل

مجموعة شركات عبداللطيف العيس ى  مساهمة عامة شركة ات املتعددة االتستثمار 

 القابضة

 مجلس إدارةعضو 

 

 أعضاء لجنة املراجعة 

مايو  12دورة أعضاء لجنة املراجعة السابقة حيث وافقت الجمعية العامة غيا العادية ملساهمي البنك املنعقدة بتاريخ  انتهاء م8112شهد عام 

 م12/12/8112على إعادة تشكيل أعضاء اللجنة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الحالية والتي بدأت من تاريخ  م8112

عضو مجلس  –املوافقة على تعيين تسعادة األتستاذ/ محمد بن علي الحوقل  م16/12/8112بتاريخ  دارةم، كما قرر مجلس اإل 11/12/8181وحتى 

 للجنة املراجعة، على أن يعرض هذا التعيين على الجمعية العامة في أول )عضو م دارةاإل 
ً
 عضوٍ لها للمصادقة عليه أو اختيار  اجتماعستقل( رئيسا

 :وفيما يلي أتسماء أعضاء لجنة املراجعة للدورة الحالية ،آخر

 

 .اداة من خاةج مجلس ال  –عضو اللجنة  –الدكتوة خالد بن محمد الطويل

هو رئيس وعضو في مجالس إدارات عدد من و  ،دارةالطويل منصب عضو لجنة املراجعة في البنك من خارج أعضاء مجلس اإل يشغل الدكتور 

  :وفيما يلي بيان باملؤهالت العلمية والخباة املهنية للدكتور الطويل ،غيا املدرجةالشركات املساهمة الدرجة و 

 

 املؤهالت العلمية 
 العام املؤهل املجال الجامعة

 م8117 ماجستيا تنفيذي إدارة األعمال جامعة أدنباا، اململكة املتحدة.

    

 م1771 دكتوراه الحاتسب اآلليعلوم  الواليات املتحدة األمريكية ،جامعة تكساس إي أند أم

 م1727 ماجستيا الحاتسب اآلليعلوم  اململكة العربية السعودية ،جامعة امللك فهد للبراول واملعادن، الظهران

 م1727 بكالوريوس الحاتسب اآلليعلوم وهندتسة  السعودية اململكة العربية الظهران، جامعة امللك فهد للبراول واملعادن،

 

  مناصب أخرى وعضويات حالية

 املسمى الوظيفي االسم نوع الكيان القانوني القطاع

 مجلس إدارةعضو  ة )تسمة(يئتمانالشركة السعودية للمعلومات اال  شركة مساهمة مقفلة الخدمات املالية 

 مجلس إدارةعضو  ناقل شركة تضامنية النقل

 مجلس إدارةعضو  تسهيل محدودة مسؤوليةشركة ذات  الخدمات املالية 

  دارةرئيس مجلس اإل  وكالة تسمة للتصنيف " تصنيف" شركة ذات مسؤولية محدودة يئتمانالتصنيف اال 

 

 الخبر  املهنية

 في عدد من القطاعات الحكومية منها والخاصة، الدكتور الطويل قد شغل منصب مؤتسس  81لدى الدكتور الطويل خباة تمتد ألكثا من 
ً
عاما

لم ألكثا من  مجلس إدارةونائب رئيس   في مجلس اإل  2ورئيس اللجنة التنفيذية لشركة العِّ
ً
التنفيذي لغرفة التجارة  دارةتسنوات، وكذلك عضوا

 
ً
 شريك وعضو  أيضاالدولية السعودية وعضوا

ً
معهد ليورون للتطوير  مجلس إدارةفي لجنة املراجعة بهيئة السوق املالية بالسعودية، وهو أيضا
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ات اتستثمار يسها ومستشار . وهو عضو مجلس أمناء جامعة األميا تسلطان منذ تأتسانراناشيونالإس تسهيل  إف. شركة في. مجلس إدارةاملنهي وعضو 

 امللكية الخاصة.

 لصاحب السمو امللكي األميا محمد بن نايف مساعد وزير الداخلية للشؤون األمنية، وكان املد
ً
 تنفيذيا

ً
ير العام كما عمل الدكتور الطويل مستشارا

في مجال تقنية املعلومات تفيد وتخدم جميع تسنوات. حيث قاد مبادرات شديدة األهمية  2ملركز املعلومات الوطني في السعودية ألكثا من 

 العديد من األوراق البحثية في مجال الشبكات واألمن واألنظمة املوزعة والحكومة اإل
ً
ة وكان لكراونياملواطنين واملقيمين في اململكة. وقد نشر أيضا

 لقسم هندتسة املتحدث الرئيس ي في العديد من املؤتمرات املحلية والعاملية طوال حياته املهنية. و 
ً
 لكلية علوم  الحاتسب اآلليكان رئيسا

ً
وعميدا

 بجامعة امللك فهد للبراول واملعادن بالسعودية. الحاتسب اآلليوهندتسة 

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

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

 :بيان باملؤهالت العلمية والخباة املهنية لألتستاذ الشدوخي. وفيما يلي ات املاليةتستشار لال 

 

 املؤهالت العلمية 
 العام املؤهل املجال الجامعة

 م8111 مستشار لغيا األوراق املالية  املالية اتتستشار اال  اململكة العربية السعودية  ،االتستثماروزارة التجارة و  –ة تستشارياملهن اال  إدارة

 م8111 مستشار  داريةاإل  اتتستشار اال  السعودية  العربيةاململكة  ،االتستثماروزارة التجارة و  ،ةتستشارياملهن اال  إدارة

 م1727 درجة البكالوريوس اإلدارة املالية وإدارة العمليات السعوديةجامعة امللك فهد للبراول واملعادن، الظهران، اململكة العربية 

 

  مناصب أخرى وعضويات حالية

 ال يوجد 

 

 الخبر  املهنية

العاملة في اململكة العربية  في البنوك واملؤتسسات املالية املخاطر إدارةو  ئتمانتسنة في مجال اال  82 خباة تمتد على مدار الشدوخي األتستاذيمتلك 

كما شغل العديد من  ،م8110في شركة النايفات للتقسيط حتى العام  ئتماناملخاطر واال  دارةرئاتسته إل  ومن املناصب التي توالهاالسعودية، 

 واملخاطر. ئتمانعضويات اللجان في املراجعة واملالية واال 

 

 .اداة من خاةج مجلس ال  –عضو اللجنة  –الدكتوة عبدالرحمن بن محمد البراك

 الدكتور البااك يشغل منصب املؤتسس والشريك دارةلجنة املراجعة في البنك من خارج أعضاء مجلس اإل  يشغل الدكتور البااك عضوية
ً
، حاليا

وفيما يلي  ،املدرجة غيا اإلداري، وهو رئيس وعضو في مجالس إدارات ولجان عدد من الشركات املساهمة الدرجة و  تستثمار التنفيذي لشركة ثراء لال 

 :بيان باملؤهالت العلمية والخباة املهنية للدكتور البااك

 

 املؤهالت العلمية 
 العام املؤهل املجال الجامعة

 م8112 درجة الدكتوراه مالية جامعة نيوكاتسل، بريطانيا

 م8111 درجة املاجستيا مالية األمريكيةجامعة كولورادو، الواليات املتحدة 

 م1776 درجة البكالوريوس املحاتسبة جامعة امللك فيصل، اململكة العربية السعودية 

 

  مناصب أخرى وعضويات حالية
 املسمى الوظيفي االسم نوع الكيان القانوني القطاع

 االلرزامرئيس لجنة املراجعة و  الشركة السعودية للشحن مقفلةشركة مساهمة  الشحن

 واملخاطر
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 املسمى الوظيفي االسم نوع الكيان القانوني القطاع

  دارةرئيس مجلس اإل  شركة لجام للرياضة "وقت اللياقة" شركة مساهمة عامة يةتستهالكالخدمات اال 

ورئيس  مجلس إدارةعضو  شـــركة األنــدلــس العــقارية شركة مساهمة عامة وتطوير العقارات إدارة

 لجــنة املراجعة

 عضو لجنة املراجعة شـركة العلم ألمن املعلومات شركة مساهمة مغلقة أمن املعلومات

شركة املتوتسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين  شركة مساهمة عامة التأمين

 التعاوني )ميد غلف السعودية(

  دارةرئيس مجلس اإل 

 عضو لجنة املراجعة شركة اتحاد اتصاالت )موبايلي( شركة مساهمة عامة  االتصاالت

 

 الخبر  املهنية

 املاليةو  كما شغل تسعادته العديد من عضويات اللجان في املراجعة ،في مجال املالية واملحاتسبةتسنة 81لدى الدكتور البااك خباة تمتد ألكثا من 

 املخاطر.و  االلرزامو 

 

 .اداة من خاةج مجلس ال  –عضو اللجنة  –األستاذ عبدالرحمن بن محمد العوادان

فيما يلي بيان باملؤهالت العلمية والخباة املهنية لألتستاذ و  ،دارةيشغل األتستاذ العودان عضوية لجنة املراجعة في البنك من خارج أعضاء مجلس اإل 

  :العودان
 

 املؤهالت العلمية 
 العام املؤهل املجال الجامعة

 م1727 درجة املاجستيا علوم حاتسب آلي جامعة جاكسونفيل، الواليات املتحدة األمريكية

 م1721 البكالوريوسدرجة  حاتسب آليعلوم  معهد فلوريدا للتكنولوجيا، الواليات املتحدة األمريكية

 

  مناصب أخرى وعضويات حالية
 املسمى الوظيفي االسم نوع الكيان القانوني القطاع

 -شركة السوق املالية السعودية  شركة مساهمة مغلقة السوق املالية

 تداول 

 عضو لجنة املراجعة

 

 الخبر  املهنية

تطوير  إدارةتسنة في مجال تقنية املعلومات واالتستشارات املصرفية التجارية، حيث تدرج في  82لدى األتستاذ العودان خباة تمتد إلى أكثا من 

 للرئيس التنفيذي لتقنية املعلومات، وشغل العديد من عضويات مجالس إدارات الشركات 
ً
وصيانة النظم في بنك الرياض حتى أصبح نائبا

  .عضويته في لجان املراجعةو  في اململكة العربية السعودية وكذلك رئاتسته املساهمة
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 التنفيذية  اداة أعضاء ال 

 التنفيذيرئيس ال -فيصل بن عمر السقاف 

 منصب الرئيس التنفيذي للبنك منذ مايو 
ً
 إدارة جلس، وهو عضو اللجنة التنفيذية ولجنة املخاطر التابعة ملم8112يشغل األتستاذ السقاف حاليا

لجنة و لجنة األصول والخصوم، و العليا،  دارةيشغل األتستاذ السقاف رئاتسة كل من: لجنة اإل  ،التنفيذية بالبنك دارةوعلى صعيد لجان اإل  .البنك

املهنية لألتستاذ وفيما يلي بيان باملؤهالت العلمية والخباة . لجنة املؤتسسات الصغياة واملتوتسطة، ولجنة أمن املعلوماتو ، ئتمانمعالجة اال  إدارة

 السقاف:

 

 املؤهالت العلمية 
 العام املؤهل املجال الجامعة

 م1727 درجة املاجستيا األعمال إدارة هارفارد، الواليات املتحدة األمريكية 

 م1728 درجة البكالوريوس االقتصاد هارفارد، الواليات املتحدة األمريكية 

 

 مناصب أخرى وعضويات حالية 
 املسمى الوظيفي االسم الكيان القانونينوع  القطاع

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

 املراجعة 

 

 الخبر  املهنية 

 في مجال البنوك 01يمتلك األتستاذ السقاف خباة مهنية تمتد على مدار أكثا من 
ً
م حيث 8110وقد التحق بالبنك األهلي التجاري في عام  ،عاما

م تم تعيينه في 8110م، تم تعيينه في منصب الرئيس املالي للمجموعة، وفي عام 8117األداء، وفي عام  إدارةو  تسرااتيجيةشغل منصب رئيس اإل 

 للبنك وتطوير األعمال لدى البنك، وظل األتستاذ السقاف في هذ تسرااتيجيةمنصب رئيس مجموعة اإل 
ً
 تنفيذيا

ً
ا املنصب حتى تاريخ تعيينه رئيسا

 األهلي التجاري.

 

 ةئيس مجموعة الستراتيجية واملالية –ملى بنت أحمد غزاوي 

 منصب رئيس مجموعة اإلتسرااتيجية واملالية لدى البنك األهلي التجاري. وعلى صعيد لجان اإل 
ً
التنفيذية بالبنك  دارةتشغل األتستاذة غزاوي حاليا

 باإلضافةومعالجة الديون  ئتمانالعليا، ولجنة األصول والخصوم، ولجنة املشرايات، ولجنة اال  دارةتشغل األتستاذة غزاوي عضوية كٍل من لجنة اإل 

 . وفيما يلي بيان باملؤهالت العلمية والخباة املهنية لألتستاذة غزاوي:أخرى عضوية لجان  إلى

 

 املؤهالت العلمية 
 العام املؤهل املجال الجامعة

 م8111 عضو املحاتسبة العامة والية كولورادو –هيئة املحاتسبين القانونيين، الواليات املتحدة األمريكية 

 م1777 البكالوريوس املحاتسبة الجامعة اللبنانية األمياكية، لبنان

 

 مناصب أخرى وعضويات حالية 
 الوظيفي املسمى االسم نوع الكيان القانوني القطاع

 رئيس لجنة املراجعة األهلي كابيتال شركة مساهمة مغلقة الخدمات املالية

 

 الخبرات املهنية 

 في مجال املالية واملحاتسبة والبنوك حيث بدأت مسياتها املهنية لدى مكتب  81تتمتع األتستاذة غزاوي بخباة مهنية تمتد على مدار أكثا من 
ً
عاما

م، التحقت األتستاذة غزاوي بجامعة عفت حيث شغلت منصب مراجع داخلي ومدرس 8111ديلويت آند توش كمراجع حسابات خارجي، وفي عام 

 يضطلع 8110، وبعد ذلك التحقت األتستاذة غزاوي بالبنك األهلي التجاري في عام املحاتسبة
ً
 ماليا

ً
م، حيث شغلت منصب محلل مالي أول ثم مراقبا
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م، تم تعيين األتستاذة لمى غزاوي في 8111الخزينة. وفي ديسمبا  إدارةبمسؤولية الشؤون املالية العامة وإعداد امليزانيات وإعداد التقارير ومراقبة 

م شغلت منصب رئيس املجموعة املالية، ثم منصب رئيس مجموعة اإلتسرااتيجية واملالية في 8110منصب كبيا املحاتسبين لدى البنك، وفي عام 

 .م8112أغسطس 

 

 ةئيس مجموعة مصرفية األفرااد -خالد بن مالك آل غالب الشريف 

 منصب رئيس مجموعة مصرفية األفراد لدى البنك األهلي التجاري منذ أغسطس يشغ
ً
وعلى صعيد لجان  .م8112ل األتستاذ آل غالب حاليا

العليا، ولجنة األصول والخصوم، ولجنة مخاطر العمليات، ولجنة  دارةيشغل األتستاذ آل غالب عضوية كل من لجنة اإل  ،التنفيذية بالبنك دارةاإل 

 وفيما يلي بيان باملؤهالت العلمية والخباة املهنية لألتستاذ آل غالب: ومعالجة الديون. ئتماناال 

 

 املؤهالت العلمية 
 العام املؤهل املجال الجامعة

 م1722 درجة املاجستيا أعمال إدارة كلية نوتردام، الواليات املتحدة األمريكية

 م1721 درجة البكالوريوس أعمال إدارة كلية نوتردام، الواليات 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 وقف امللك عبدالعزيز، العين العزيزية وقف  حكومي 

 عضو مجلس أمناء  مؤتسسة إبراهيم العنقري الخياية  جمعية خياية  الخدمات املجتمعية

  مجلس إدارةرئيس  شركة األهلي للتكافل  شركة مساهمة عامة   تأمين 

 

 الخبر  املهنية 

 فـي مجـال البنـوك، حيـث بـدأ حياتـه املهنيـة بـ 08يمتلك األتستاذ آل غالـب خبـاة مهنيـة تمتـد علـى مـدار أكثـا مـن 
ً
االتسـتثمار والشـؤون الدوليـة  إدارةعامـا

 للبنــك فــي املنطقــة الغربيــة فــي عــام 1727فــي بنــك الريــاض عــام 
ً
 إقليميــا

ً
م، وتــدرج فــي املناصــب حتــى أصــبح نائــب الــرئيس التنفيــذي 1777م، ثــم مــديرا

بكة الفـروع ثــم منصــب رئــيس م، التحـق األتســتاذ آل غالــب بالبنــك األهلـي التجــاري فــي منصـب رئــيس شــ8111م. وفــي عــام 1772لبنـك الريــاض فــي عـام 

م شــغل األتســتاذ آل غالــب منصــب رئــيس املجموعــة املصــرفية لألفــراد بالبنــك ثــم رئــيس املجموعــة املصــرفية 8116املصــرفية الخاصــة. وفــي عــام  إدارة

 ظل به حتى تاريخ توليه منصبه الحالي.و م 8111للشركات لدى البنك األهلي التجاري منذ عام 

 

 ةئيس مجموعة مصرفية الشركات - ماجد بن حمدان الغامدي

 منصب رئـيس مجموعـة مصـرفية الشـركات. وعلـى صـعيد لجـان اإل 
ً
التنفيذيـة، يشـغل عضـوية كـٍل مـن لجنـة  دارةيشغل األتستاذ ماجد الغامدي حاليا

الصــغياة واملتوتســطة، وأيضـــا  املنشـــآت، ولجنـــة املخــاطر التشــغيلية، ولجنــة ئتمــانومعالجــة اال  إدارةالعليــا، ولجنــة األصــول والخصـــوم، ولجنــة  دارةاإل 

 وفيما يلي بيان باملؤهالت العلمية والخباة املهنية:  عضو في لجنة التحول الرقمي.

 

 املؤهالت العلمية 
 العام املؤهل املجال الجامعة

 م8118 درجة املاجستيا   املخاطر إدارة جامعة نيويورك في الواليات املتحدة األمريكية

 م8111 درجة البكالوريوس الهندتسة الصناعية عبدالعزيز، اململكة العربية السعوديةجامعة امللك 

 

 مناصب أخرى وعضويات حالية 
 املسمى الوظيفي االسم نوع الكيان القانوني القطاع

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

 ئتمانرئيس لجنة اال  بنك تركيا فاينانس كاتيليم بنكاس ي  مساهمة مغلقةشركة  القطاع املصرفي



 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 م8112تقرير مجلس اإلدارة لعام  11   البنك األهلي التجاري 

 
 
 

 

 الخبر  املهنية 

املخاطر في البنك األهلي، وتدرج خـالل مسـياته فـي البنـك فـي عـدد  إدارةتسنة خباة مصرفية، وبدأ تجربته املصرفية في  10لدى األتستاذ ماجد أكثا من 

فاينـانس التـي توالهـا فـي شـهر مـارس مـن عـام  افـي بنـك تركيـ ئتمانورئيس لجنة اال  دارةمهامه كعضو مجلس اإل  إلىكبيا من املناصب واملهام. باإلضافة 

 .م8112املجموعة املصرفية للشركات منذ شهر أغسطس  إدارة. يتولى السيد ماجد م8117

 

 ةئيس مجموعة الخزينة  –طالل بن أحمد الخريجي 

 منصب رئيس
ً
التنفيذية  دارةم. وعلى صعيد لجان اإل 8117مجموعة الخزينة لدى البنك األهلي التجاري منذ العام  يشغل األتستاذ الخريجي حاليا

ومعالجة الديون.  ئتمانالعليا، ولجنة األصول والخصوم، ولجنة مخاطر العمليات، ولجنة اال  دارةبالبنك يشغل األتستاذ الخريجي عضوية لجنة اإل 

 :لخباة املهنية لألتستاذ الخريجيوفيما يلي بيان باملؤهالت العلمية وا

 

 املؤهالت العلمية 
 العام املؤهل املجال الجامعة

 م1772 درجة املاجستيا األعمال الدولية كلية إدموند والش للخدمة الخارجية، جامعة جورج تاون، الواليات املتحدة األمريكية

 م1770 درجة البكالوريوس االقتصاد الدولي جامعة جورج تاون، الواليات املتحدة األمريكية

 

 مناصب أخرى وعضويات حالية 
 املسمى الوظيفي االسم نوع الكيان القانوني القطاع

 مجلس إدارةعضو  شركة األهلي املالية شركة مساهمة مغلقة األتسواق املالية

 عضو لجنة املخاطر املالية  األهليشركة  شركة مساهمة مغلقة األتسواق املالية

 

 الخبر  املهنية 

 في مجال البنوك، حيث بدأ مسياته املهنية في عام  88لدى األتستاذ الخريجي خباة مهنية تمتد إلى أكثا من 
ً
م لدى مؤتسسة النقد العربي 1772عاما

ت وضع وتنفيذ تسياتسة االتستثمار الخاصة بمؤتسسة النقد  إدارةالسعودي كموظف في  
 
 في "املجموعة االتستشارية" التي تول

ً
االتستثمار، وعضوا

 في مجال تخصيص األصول التكتيكية وبحوث 
ً
العربي السعودي والتي بموجبها كانت تدار احتياطيات النقد األجنبي للمملكة. كما عمل أيضا

م 8110واختيار/اإلشراف على مدير الصندوق. وبعد ذلك التحق األتستاذ الخريجي بالبنك األهلي التجاري في عام  صندوق امللكية إدارةاالتستثمار، و 

ها رئاتسة دائرة األصول والخصوم بمجموعة الخزينة. كما شغل منصب أمين تسر  لجنة األصول والخصوم بالبنك، وظل األ 
 

تستاذ ومن املهام التي توال

. كما ترأس منذ توليه منصبه الحالي لجنة الخزينة م8117كرئيٍس ملجموعة الخزينة عام  تاريخ توليه منصبه الحاليالخريجي بهذا املنصب، حتى 

يا باململكة العربية السعودية ملدة عامين متتاليين )وهي هيئة معنية بقطاع الخدمات املالية داخل اململكة ملناقشة قضايا الخزينة والقضا

وغياها من القضايا املتعلقة بالخدمات املالية في اململكة(، ويشغل منصب نائب رئيس املجلس االتستشاري لسعر  التنظيمية ومسائل السيولة

 .بين البنوك السعوديريال اإلقراض بال

 

 ةئيس مجموعة املخاطر -نايف بن صفوق البشير املرشد 

 منصب رئيس مجموعة املخاطر لدى البنك األهلي التجاري منذ عام 
ً
أمين السر وتسكرتيا لجنة املخاطر منذ و  ،م8112يشغل األتستاذ املرشد حاليا

العليا،  دارةالتنفيذية بالبنك يراأس األتستاذ املرشد لجنة مخاطر العمليات، كما يشغل عضوية كل من لجنة اإل  دارة، وعلى صعيد لجان اإل م8112

ومعالجة الديون، ولجنة أمن املعلومات. وفيما يلي بيان باملؤهالت العلمية والخباة املهنية لألتستاذ  ئتمانولجنة األصول والخصوم، ولجنة اال 

 املرشد:
 

 املؤهالت العلمية 
 العام املؤهل املجال الجامعة

 م1722 بكالوريوس األعمال إدارة جامعة والية كاليفورنيا، الواليات املتحدة األمريكية
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 مناصب أخرى وعضويات حالية 
 املسمى الوظيفي االسم نوع الكيان القانوني القطاع

 مجلس إدارةعضو  الجمعية الخياية لعالج املرض ى  جمعية خياية الخدمات املجتمعية

 مجلس إدارةعضو  ات املتقدمةلكراونيشركة اإل محدودة مسؤوليةذات  وتشغيل/مقاوالت ةصناعي/صيان

 

 الخبر  املهنية 

 في مجال البنوك حيث بدأ مسياته املهنية لدى البنك األهلي التجاري بعد  01يمتلك األتستاذ املرشد خباة مهنية تمتد على مدار أكثا من 
ً
عاما

نطقة الوتسطي في مجموعة م، شغل األتستاذ املرشد منصب مدير إقليمي للم1777م، وتدرج به في عدة مناصب. وفي عام 1722تخرجه في عام 

م، شغل 8117مجموعة األعمال التجارية باململكة، وفي عام  إدارةم انتقل األتستاذ املرشد إلى منصب مدير 8110مصرفية الشركات، وفي عام 

ظل و م تم تعيينه في منصب رئيس املصرفية الشاملة باململكة، 8110منصب مدير املجموعة املصرفية للشركات باململكة. وبعد ذلك وفي عام 

 األتستاذ املرشد بهذا املنصب حتى تاريخ توليه منصبه الحالي.
 

 مجموعة املصرفية اللكترونية والتقنيةةئيس  -عمر محمد هاشم 

 دارةالتنفيذية، فهو عضو في لجنة اإل  دارةيشغل األتستاذ هاشم منصب رئيس مجموعة املصرفية اإللكراونية والتقنية، وعلى صعيد لجان اإل 

 لجنة  إدارةاملشرايات ولجنة  إدارةالعليا، وعضو في لجنة 
ً
املخاطر التشغيلية   وفيما يلي بيان باملؤهالت العلمية  إدارةالتحول الرقمي، وأيضا

 والخباة املهنية:
 

 املؤهالت العلمية
 العام املؤهل املجال الجامعة

 م1770 درجة البكالوريوس تقنية الحاتسب واملعلومات جامعة امللك فهد للبراول واملعادن

 

 مناصب أخرى وعضويات حالية  
 املسمى الوظيفي االسم نوع الكيان القانوني القطاع

 مجلس إدارةرئيس    الشركة السعودية للخدمات املالية املساندة )تساند( شركة مساهمة مغلقة  القطاع املالي

  دارةمستشار مجلس اإل  تسوق املال      موقع      شركة ذات مسؤولية محدودة القطاع املالي

 دارةمستشار مجلس اإل  فيجن فينشرز مؤتسسة  صندوق اتستثماري  القطاع املالي
 

 الخبر  املهنية 

 في مختلف املجاالت. فقبل التحاقه بالبنك األهلي التجاري، عمل  في شركة  81لدى األتستاذ هاشم خباة ألكثا من 
ً
السعودية منذ عام  IBMعاما

م، وبدأ كمدير تطوير لألعمال والتجارة اإللكراونية وتدرج في وظائف عدة خالل مسياته في 8111م، ثم التحق بالبنك األهلي التجاري عام 1770

البنك األهلي التجاري ذات عالقة باملنتجات وشرائح العمالء وقنوات الخدمات املصرفية، فهو مصرفي من ذوي الخباة في مجال املدفوعات 

النقد والحواالت والخدمات املصرفية اإللكراونية وصوال إلى منصب رئيس  إدارةنية والتكنولوجيا، ومنها على تسبيل الذكر ال الحصر، اإللكراو

 الخدمات املصرفية اإللكراونية قبل منصبه الحالي كرئيس ملجموعة املصرفية اإللكراونية والتقنية. 
 

 البشرية ةئيس مجموعة املواةاد –مطلق بن سالم العنزي  

 منصب رئيس مجموعة املوارد البشرية منذ 
ً
. وهو أمين تسر لجنة الراشيح واملكافآت والحوكمة التابعة ملجلس م8112يشغل األتستاذ العنزي حاليا

وفيما يلي بيان باملؤهالت العلمية والخباة  .العليا دارةالتنفيذية بالبنك، يشغل األتستاذ مطلق عضوية لجنة اإل  دارةوعلى صعيد لجان اإل  .دارةاإل 

 املهنية:
 

 املؤهالت العلمية 
 العام املؤهل املجال الجامعة

 م8111 درجة املاجستيا نجليزيةإلغة  جامعة والية موراي كنتاكي، الواليات املتحدة األمريكية

 م1772 البكالوريوسدرجة  لغات وترجمة جامعة امللك تسعود، اململكة العربية السعودية



 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 م8112تقرير مجلس اإلدارة لعام  18   البنك األهلي التجاري 

 
 
 

 

 مناصب أخرى وعضويات حالية 

 ال يوجد 

 

 الخبر  املهنية 

  12ويمتلك األتستاذ/ مطلق خباة واتسعة امتدت على مدار  .بمنصب "رئيس التوظيف والتطوير" م8110التحق األتستاذ/ مطلق بالبنك في عام 
ً
 عاما

التدريب والتطوير" في البنك  إدارةفقد كان يشغل منصب "رئيس  ؛وقيادية مختلفة في القطاع الحكومي واملصرفي إداريةتدرج خاللها في مناصب 

 عمل و السعودي البايطاني قبل التحاقه بالبنك. 
ً
. وخالل مسياته في البنك األهلي التجاري، أنشأ األتستاذ/  العامة" دارةفي "معهد اإل محاضرا

ً
تسابقا

واد األهلي ووتسام األهلي( التي من شأنها توظيف الكوادر الوطنية وتأهيل جيل من قادة املستقبل في شتى املهيكلة )رُ مطلق برامج التوظيف 

 املجاالت املصرفية.

 

 ةئيس مجموعة الخدمات املشتركة –فراس بن هاني التركي

 منصب رئيس مجموعة الخدمات املشراكة لدى البنك األهلي التجاري منذ عام 
ً
 دارةوعلى صعيد لجان اإل  .م8117يشغل األتستاذ الراكي حاليا

ة اتستمرارية العمل، ولجن إدارةلجنة املشرايات، ولجنة تسييا برنامج و  ،العليا داريةالتنفيذية يشغل األتستاذ الراكي عضوية في كل من اللجنة اإل 

 مخاطر العمليات. وفيما يلي بيان باملؤهالت العلمية والخباة املهنية:

 

 املؤهالت العلمية 
 العام املؤهل املجال الجامعة

 (UF)  م8118 درجة املاجستيا الهندتسة الصناعية جينسفيل، الوالية املتحدة األمريكية –جامعة فلوريدا 

 م1777 درجة البكالوريوس الهندتسة الصناعية السعوديةجامعة امللك عبد العزيز، اململكة العربية 

 

 مناصب أخرى وعضويات حالية 

 ال يوجد.

 

 الخبر  العملية

 في املجال املصرفي حيث بدأ مسياته املهنية في برنامج "املنسوب التنفيذي"  17يمتلك األتستاذ الراكي خباة مهنية تمتد على مدار أكثا من 
ً
عاما

مكتب املسؤول املالي األول، ومراكز خدمة الشركات، و  لحديثي التخرج بالبنك األهلي التجاري، وتدرج في مختلف الوظائف بكل من الشؤون املالية

 .م8117يات حتى تاريخ توليه منصبه الحالي كرئيس ملجموعة الخدمات املشراكة في عام العمل إدارةاملشاريع، ثم  إدارةوعمليات الشركات، و 

 

 القانونية اداة ةئيس ال  –وليد بن حسن عبد الشكوة 

 منصب رئيس اإل 
ً
التنفيذية  دارةوعلى صعيد لجان اإل  .م8117القانونية لدى البنك األهلي التجاري منذ عام  دارةيشغل األتستاذ عبدالشكور حاليا

بالبنك يشغل األتستاذ عبدالشكور رئيس لجنة املشرايات وعضو لجنة التظلمات الخاصة باملوظفين وعضوية لجنة االلرزام، وفيما يلي بيان 

 باملؤهالت العلمية والخباة املهنية لألتستاذ عبدالشكور:

 

 املؤهالت العلمية 
 العام املؤهل املجال الجامعة

محاماة /  لدول مجلس التعاون الخليجيمركز التحكيم التجاري 

 تحكيم

 م8110 محكم معتمد لدول مجلس التعاون الخليجي

 م8116 عضو اتحاد املحامين العرب محاماة اتحاد املحامين العرب

 م8117 ترخيص محاماة محاماة وزارة العدل، اململكة العربية السعودية

 م1727 درجة البكالوريوس قانون  العربية السعوديةجامعة امللك عبدالعزيز، مدينة جدة، اململكة 



 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 م8112تقرير مجلس اإلدارة لعام  10   البنك األهلي التجاري 

 
 
 

 

 مناصب أخرى وعضويات حالية 
 املسمى الوظيفي االسم نوع الكيان القانوني القطاع

 مجلس إدارةعضو  شركة األتسواق العقارية التجارية املحدودة شركة ذات مسؤولية محدودة العقار

 مدير عام املحدودة دارةاملطورة للتمليك واإل  الشركة العقارية شركة ذات مسؤولية محدودة العقار

 مجلس إدارةعضو  شركة الخدمات املالية العربية شركة مساهمة مغلقة بمملكة البحرين خدمات مالية 

 عضو لجنة مراجعة شركة الخدمات املالية العربية شركة مساهمة مغلقة بمملكة البحرين خدمات مالية 

 

 الخبر  املهنية 

 في مجال املحاماة واالتستشارات القانونية، حيث بدأ مسياته املهنية لدى  87األتستاذ عبدالشكور خباة مهنية تمتد على مدار أكثا من يمتلك 
ً
عاما

م، تم تعيين األتستاذ 8117القانونية. وفي عام  دارةكباحث قانوني وتقلد مختلف املناصب الهامة في اإل  م1771البنك األهلي التجاري في عام 

القانونية تراكمت لديه خباة كبياة في مختلف مجاالت القانون، ومنها على  دارةالقانونية، ومن خالل عمله باإل  دارةبدالشكور في منصب رئيس اإل ع

وتشمل إنجازاته الرئيسية في مجال االتستشارات والقضايا انتصارات  تسبيل املثال ال الحصر التقاض ي، والعقود واالتستشارات القانونية العامة.

. كما قاد ريال تسعوديمليار  12مهمة في القضايا املحلية أدت إلى الحصول على أحكام لصالح البنك األهلي التجاري بمبلغ إجمالي يزيد عن 

دولية بارزة بلغت قيمتها أكثا من تريليون دوالر أمريكي حصل فيها السيد/ عبد الشكور جهود الدفاع عن البنك األهلي التجاري في دعوى قضائية 

 على حكم نهائي برفض الدعوى لصالح البنك األهلي التجاري .

 

 االلتزام إاداة ةئيس  -فؤااد بن عبدهللا الحربي 

 منصب رئيس 
ً
وعلى صعيد لجان  .م8110التجاري منذ عام ( لدى البنك األهلي االلرزام )مسؤول االلرزام األول  إدارةيشغل األتستاذ الحربي حاليا

النقد التنفيذية بالبنك يراأس األتستاذ الحربي لجنة االلرزام، كما يراأس لجنة كبار مسؤولي االلرزام للبنوك العاملة في اململكة لدى مؤتسسة  دارةاإل 

 :ي بيان باملؤهالت العلمية والخباة املهنية لألتستاذ الحربيوفيما يل .العربي السعودي، وهو زميل باألكاديمية العربية للعلوم املالية واملصرفية

 

 املؤهالت العلمية 
 العام املؤهل املجال الجامعة

مؤتسسة النقد العربي السعودي املعهد املصرفي، مدينة الرياض، 

 اململكة العربية السعودية

 م8118 شهادة مسؤول الرزام معتمد االلرزام 

 م8118 شهادة االلرزام ومكافحة غسل األموال االلرزام ومكافحة غسل األموال األعمال، اململكة املتحدة دارةكلية هنلي إل 

 م8116 شهادة مسؤول الرزام معتمد االلرزام  املالية، الواليات املتحدة األمريكية دارةاألكاديمية األمريكية لإل 

 م1770 درجة البكالوريوس املحاتسبة وديةجامعة امللك تسعود، مدينة الرياض، اململكة العربية السع

 

 مناصب أخرى وعضويات حالية 
 املسمى الوظيفي االسم نوع الكيان القانوني القطاع

 عضو لجنة املراجعة شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني شركة مساهمة مغلقة التطوير العمراني

 

 الخبر  املهنية 

 في مجال املحاتسبة، والرقابة و  82على مدار أكثا من  يمتلك األتستاذ الحربي خباة مهنية تمتد
ً
االلرزام ومكافحة غسل األموال، وقد بدأ  إدارةعاما

 إل 
ً
املحاتسبة في الشركة، وبعد ذلك  دارةمسياته املهنية في شركة طيبة لالتستثمار والتنمية العقارية لفراة تزيد عن أربع تسنوات، كان آخرها رئيسا

االلرزام والعمل  إدارةم، حيث شغل مناصب مختلفة داخل البنك، وشارك في تأتسيس 1776التحق األتستاذ الحربي بالبنك األهلي التجاري في عام 

 إل  دارةبها حيث تقلد العديد من املناصب باإل 
ً
 االلرزام. دارةحتى تاريخ توليه منصبه الحالي رئيسا

 

 الشرعية إاداة ةئيس  –بن خالد باوزير حمز  

 منصب رئيس 
ً
 ، وفيما يلي بيان باملؤهالت العلمية والخباة املهنية لألتستاذ باوزير :م8117الشريعة منذ بداية عام  إدارةيشغل األتستاذ باوزير حاليا



 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 م8112تقرير مجلس اإلدارة لعام  11   البنك األهلي التجاري 

 
 
 

 

 املؤهالت العلمية 
 العام املؤهل املجال الجامعة

 م8111 درجة املاجستيا األعمال إدارة امللكة العربية السعودية  ،جامعة امللك عبدالعزيز

 م8117 درجة البكالوريوس األعمال إدارة امللكة العربية السعودية  ،جامعة امللك عبدالعزيز

 

 مناصب أخرى وعضويات حالية 
 املسمى الوظيفي االسم نوع الكيان القانوني القطاع

 مجلس إدارةعضو  السوق املالية اإلتسالمية الدولية منظمة دولية املالية اإلتسالمية

 مجلس إدارةعضو  املجلس العام للبنوك واملؤتسسات املالية اإلتسالمية منظمة دولية املالية اإلتسالمية

 عضو مجلس األمناء هيئة املحاتسبة واملراجعة للمؤتسسات املالية اإلتسالمية منظمة دولية املالية اإلتسالمية

 

 الخبر  املهنية 

 للتطوير واملساندة الشرعية، ويمتلك خباة واتسعة امتدت على مدار أكثا من  م8112التحق األتستاذ/ حمزة بالبنك األهلي عام 
ً
 في  18رئيسا

ً
عاما

وقيادية مختلفة في عدة بنوك محلية كان آخرها البنك السعودي البايطاني )تساب(. وقد  إداريةمجال املصرفية اإلتسالمية تدرج خاللها في مناصب 

ت تساهم األتستاذ حمزة في تحقيق العديد من اإلنجازات في العمل املصرفي اإلتسالمي من خالل مساهمته في تطوير األنظمة واملنتجات التي تساعد

تدريجي للمصرفية اإلتسالمية في البنك األهلي التجاري، وفي التأكد من التطبيق الشرعي على نمو املصرفية اإلتسالمية وكذلك تساهم في التحول ال

 الصحيح لفتاوى الهيئة الشرعية.

 

 ةئيس املراجعة الداخلية املكلف -فولكان بيكينس 

 منصب رئيس املراجعة الداخلية بالتكليف. وفيما يلي بيان باملؤهالت العلمية و 
ً
 الخباة املهنية:يشغل األتستاذ بيكينس حاليا

 املؤهالت العلمية 
 العام املؤهل املجال الجامعة

 مTOGAF9 8111 معاييا البنية التحتية ذي أوبن جروب 

 م8110 (CISSP) مراجع أمن نظم معلومات معتمد مراجعة أمن نظم املعلومات ISC2  لنظام املعلومات الدولي األمنيةاتحاد الشهادات 

 م8118 (CISA)مراجع نظم معلومات معتمد  مراجعة نظم املعلومات  ISACA املعلوماتهيئة مراجعة وضبط نظم 

 م1777 البكالوريوسدرجة  هندتسة كهربائية وتقنية أنقرة -التقنية جامعة الشرق األوتسط 

 

 مناصب أخرى وعضويات حالية 

 ال يوجد.

 

 الخبر  املهنية 

 عام 81يمتلك السيد فولكان ما يقارب 
ً
حيث شغل العديد من املناصب واملسؤوليات. حيث  قام من  ،من الخباة في مجال املخاطر والتحكم ا

دولة  11املخاطر املختلفة التي تركز بشكل رئيس ي على العمليات املصرفية وتقنية املعلومات وأمن املعلومات في و  مراجعة العمليات إدارةخاللها ب

  م8112تسعة وخباة واتسعة. انضم إلى البنك األهلي في عام مختلفة حول العالم، مما منحه رؤية وا
ً
ملراجعة الخدمات املشراكة، حتى توليه  رئيسا

 .م8112منصبه الحالي في عام 

 

 :اداة املهام واملسؤوليات الرئيسية ملجلس ال 

  عن وضع اإل  دارةيكون مجلس اإل 
ً
يكون  دارةالكاملة للبنك وتوجيه إتسرااتيجيته وأهدافه. ولذلك فإن مجلس اإل  تسرااتيجيةمسؤوال

 عن وضع أهداف األداء واتخاذ القرارات التي تؤثر في النفقات الرأتسمالية الكبياة، وعمليات االتستحواذ والشراء والبيع والتصفي
ً
ة مسؤوال

 واإلشراف على تنفيذ القرارات؛



 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 م8112تقرير مجلس اإلدارة لعام  12   البنك األهلي التجاري 

 
 
 

  دارةكما يكون مجلس اإل  
ً
والتشغيلية  تسرااتيجيةعن مراقبة األهداف املالية للبنك والتحقق من أن األداء يسيا وفق الخطط اإل  مسؤوال

؛
ً
 والتجارية املتفق عليها مسبقا

  دارةتشمل مهام مجلس اإل  
ً
املواءمة واإلشراف على الهيكل التنظيمي لوحدات العمل املختلفة والدرجات الوظيفية ونظام األجور أيضا

 واإلشراف على خطط اإلحالل.للبنك 

 

 :م8102في عام  اداة ات مجلس ال اجتماع
عدد  االتسم

 اتجتماعاال 

معدل  االعتذار الحضور 

 الحضور 

11 

 فبااير

80 

 مارس

12 

 مايو

12 

 مايو

87 

 مايو

18 

 أغسطس

87 

 أكتوبر

81 

 ديسمبا

منصور صالح امليمان 
(0)

 - - - - - نعم نعم نعم 111.11% 1 0 0 

مطلق عبدهللا املطلق 
(0)

 - - - - - ال نعم نعم 77.76% 1 8 0 

عبدالرحمن محمد املفض ي 
(0)

 

 - - - - - نعم نعم نعم 111.11% 1 0 0

عبد العزيز عبدهللا الزيد
(0)

 - - - - - نعم نعم نعم 111.11% 1 0 0 

د. تسعد صالح الرويتع
(0)

 - - - - - نعم نعم نعم 111.11% 1 0 0 

إبراهيم محمد الرميح 
(0)

 - - - - - نعم ال نعم 77.76% 1 8 0 

تسعيد محمد الغامدي 
(1)

 نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم 111.11% 1 2 2 

أنيس أحمد مؤمنه 
(1)

 نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم 111.11% 1 2 2 

تسعود تسليمان الجنهي 
(1)

 نعم نعم نعم نعم نعم نعم ال نعم 26.21% 1 6 2 

راشد إبراهيم شريف 
(8)

 نعم نعم ال نعم نعم - - - 21.11% 1 1 2 

ديفيد جيفري مييك 
(8)

 نعم نعم نعم نعم نعم - - - 111.11% 1 2 2 

مارشال شارلز بايلي 
(8)

 نعم نعم نعم نعم نعم - - - 111.11% 1 2 2 

محمد علي الحوقل 
(8)

 نعم نعم نعم نعم نعم - - - 111.11% 1 2 2 

التونس ي  محمد مكيزياد 
(8)

 نعم نعم نعم نعم نعم - - - 111.11% 1 2 2 

زيد عبدالرحمن القويز 
(8)

 نعم نعم نعم نعم نعم - - - 111.11% 1 2 2 
(1) 

م12/12/8112 بتاريخالسابقة واملنتهية  دارةمن دورة مجلس اإل  مستمرونفي الدورة الحالية  مجلس إدارةأعضاء 
  

(8) 
م12/12/8112خالل الدورة الحالية والتي بدأت بتاريخ  دارةمجلس اإل تم ترشيحهم لعضوية  مجلس إدارةأعضاء 

  

(0) 
م12/12/8112واملنتهية بتاريخ  السابقة دارةدورة مجلس اإل  انتهاءب دارةعضويتهم في مجلس اإل انتهت  مجلس إدارةأعضاء 

  

 

 

 اداة اللجان التابعة ملجلس ال 

 لجنة املراجعة

نهم الجمعية العامة كل ثالث تسنوات، وتجتمع مرة واحدة على األقل كل ثالثة أشهر أي أربع مرات في تتشكل لجنة املراجعة من خمسة  عيُّ
ُ
أعضاء ت

اللجنة إذا حضره  اجتماعذلك بدعوة من رئيس اللجنة أو بطلب اثنين من األعضاء، ويكتمل نصاب إلى  العام على األقل أو كلما دعت الحاجة

 ثالثة أعضاء بأنفسهم بما فيهم الرئيس.

لجنة املراجعة على أمين  اجتماعوتثبت قرارات لجنة املراجعة ومداوالتها في محاضر يوقعها رئيس وأعضاء اللجنة، وتقع مسؤولية تدوين محاضر 

 .دارةعام مجلس اإل 

 املهام واملسؤوليات الرئيسية:

 :وتساعده على القيام بمسؤولياته كما يلي دارةلس اإل تكون اللجنة مسؤولة أمام مج

  ؛االلرزامضمان وضع نظام فعال للرقابة الداخلية و 

  واجبة التطبيقواللوائح  األنظمةات املنصوص عليها في االلرزامفيما يتعلق بتقديم التقارير املالية الخارجية، بما في ذلك  االلرزامتحقيق. 



 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 م8112تقرير مجلس اإلدارة لعام  17   البنك األهلي التجاري 

 
 
 

 

 وتشمل األهداف الرئيسية للجنة املراجعة القيام بمسؤوليات اإلشراف واملراقبة للمهام التالية: 

 صحة التقارير املالية؛ 

 التأكد من تمتع املراجعين الداخليين والخارجيين باملؤهالت املطلوبة واالتستقاللية واإلشراف على أدائهم؛ 

 يمية واملعاييا األخالقية؛البنك بجميع املتطلبات القانونية والتنظ الرزام 

  القواعد ومكافحة غسل األموال ومكافحة الجرائم املالية بما يتوافق مع املعاييا التي تنص عليها  االلرزامأداء املراجعة الداخلية و

 مؤتسسة النقد العربي السعودي )تساما(. والتعليمات الصادرة عن

  دارةمجلس اإل إلى  وتقديم مرئياتها حيال ذلك ،مع األطراف ذوي العالقة يجريها البنكمراجعة العقود والتعامالت املقراح أن. 
 

 م8102ات لجنة املراجعة في عام اجتماع

 89 معدل الحضوة  االعتذاة الحضوة  اتجتماععداد اال  االسم

 يناير 

81 

 ماةس 

85  

 يوليو

83  

 أكتوبر

01 

 اديسمبر 

د. تسعد صالح الرويتع 
(0)

 - - - نعم نعم 111.11% 1 8 8 

د. صالح حمد الشنيفي 
(0)

 - - - نعم نعم 111.11% 1 8 8 

علي الجبا  يحيد. 
(0)

 - - - نعم نعم 111.11% 1 8 8 

هاني تسليمان الشدوخي
(1)

 نعم نعم نعم نعم نعم 111.11% 1 2 2 

محمد علي الحوقل 
(8)

 نعم نعم نعم - - 111.11% 1 0 0 

د. خالد محمد الطويل
(8)

 نعم نعم نعم - - 111.11% 1 0 0 

د. عبدالرحمن محمد البااك
(8)

 نعم نعم نعم - - 111.11% 1 0 0 

عبدالرحمن محمد العودان
(8)

 نعم ال نعم - - 77.76% 1 8 0 
(1) 

م12/12/8112السابقة واملنتهية بتاريخ لجنة املراجعة أعضاء لجنة املراجعة في الدورة الحالية مستمرين من دورة 
  

(8) 
م12/12/8112بتاريخ خالل الدورة الحالية والتي بدأت لجنة املراجعة تم ترشيحهم لعضوية لجنة املراجعة أعضاء 

  

(0 )
م12/12/8112واملنتهية بتاريخ  السابقةلجنة املراجعة دورة  انتهاءبلجنة املراجعة عضويتهم في انتهت  لجنة املراجعةأعضاء 

  

 

 اللجنة التنفيذية

والرئيس التنفيذي، ويرأتسها رئيس مجلس  دارةوثالثة من أعضاء مجلس اإل  دارةرئيس مجلس اإل هم تتشكل 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 

غيا الحاضرين التوكيل للتصويت على قرارات اللجنة. وتثبت قرارات اللجنة  لألعضاءأو بطريق الوكالة على أن يكون أحدهم رئيس اللجنة ويمكن 

 ات اللجنة على أمين تسر اللجنة.اجتماعت ومداوالتها في محاضر يوقعها رئيس وأعضاء اللجنة، وتقع مسؤولية تدوين ومتابعة مجريا

 

 املهام واملسؤوليات الرئيسية:

حة التي إن الغرض الرئيس ي للجنة التنفيذية هو ممارتسة الرقابة واإلشراف على أعمال وعمليات البنك واتخاذ القرارات الفورية بشأن القضايا املل

أكد من تمثيل البنك بشكل كاف في الشركات التابعة. كما يجب على اللجنة تنشأ في تسياق أعمال البنك. ويجب على اللجنة التنفيذية الت

، وذلك التصحيحية واإلجراءاتواملشرايات  املجتمعية،واملسؤولية  ،والتسويات ومعالجة الديون  ،ئتمانالتنفيذية اتخاذ القرارات املتعلقة باال 

 .دارةضمن حدود صالحيات اللجنة املفوضة من قبل مجلس اإل 
 

  



 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 م8112تقرير مجلس اإلدارة لعام  16   البنك األهلي التجاري 

 
 
 

 م8102ات اللجنة التنفيذية في عام اجتماع

 11 معدل الحضور  االعتذار الحضور  اتجتماععدد اال  االتسم

 فبااير

86  

 فبااير

87  

 أبريل

87 

 يوليو 

10  

 ديسمبا

81  

 ديسمبا

منصور صالح امليمان  
(0)

 -  - نعم نعم نعم 111.1% 1 0 0 

مطلق عبدهللا املطلق  
(0)

 -  - ال نعم نعم 77.6% 1 8 0 

عبد العزيز عبدهللا الزيد 
(0)

 -  - نعم نعم نعم 111.1% 1 0 0 

إبراهيم محمد الرميح  
(0)

 نعم نعم نعم نعم نعم نعم 111.1% 1 0 0 

تسعيد محمد الغامدي  
(1)

 نعم نعم نعم نعم نعم نعم 111.1% 1 7 7 

راشد إبراهيم شريف 
(8)

 نعم نعم نعم - - - 111.1% 1 0 0 

التونس ي  محمد مكيزياد 
(8)

 نعم نعم نعم - - - 111.1% 1 0 0 

زيد عبدالرحمن القويز 
(8)

 نعم نعم نعم - - - 111.1% 1 0 0 

فيصل عمر السقاف 
(8)

 

 )الرئيس التنفيذي(

 نعم نعم نعم - - - 111.1% 1 0 0

(1 )
م12/12/8112السابقة واملنتهية بتاريخ  دارةأعضاء اللجنة التنفيذية في الدورة الحالية مستمرين عضوية اللجنة من دورة مجلس اإل 

  

(8) 
م12/12/8112والتي بدأت بتاريخ  دارةالدورة الحالية ملجلس اإل خالل  لعضوية اللجنة نضماملال  دارةمن قبل مجلس اإل  اختيارهمأعضاء اللجنة التنفيذية تم 

  

(0 )
م12/12/8112السابقة واملنتهية بتاريخ  دارةدورة مجلس اإل  انتهاءعضويتهم في اللجنة بانتهت  أعضاء اللجنة التنفيذية

  

 

 لجنة الترشيح واملكافآت والحوكمة

تعديل الئحة عمل لجنة الراشيح واملكافآت  م8116 ديسمبا 01ها الذي عقد في اجتماعأقرت الجمعية العامة العادية ملساهمي البنك في 

هيئة السوق املالية، وتتشكل لجنة الراشيح واملكافآت والحوكمة من  مجلس إدارةالشركات الصادرة عن  حوكمةوالحوكمة بما يتوافق مع الئحة 

، وال دارةغيا التنفيذيين، على أن يكون اثنان منهم أعضاًء مستقلين غيا تنفيذيين في مجلس اإل  دارةعضاء على األقل من أعضاء مجلس اإل ثالثة أ

 للجنة دارةيحق لرئيس مجلس اإل 
ً
ات بدون أن جتماعلحضور اال  ويمكن دعوة الرئيس التنفيذي ورئيس مجموعة املوارد البشرية. أن يكون رئيسا

 بما ال يقل عن  لهما حق التصويت، وتجتمعيكون 
ً
للجنة حضور أغلبية  اجتماعين في السنة، ويلزم الكتمال النصاب ألي اجتماعاللجنة دوريا

األعضاء، تصدر قرارات وتوصيات اللجنة بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وفي حالة تساوي األصوات يرجح الجانب الذي معه الرئيس، وال 

وتثبت قرارات اللجنة ومداوالتها في محاضر يوقعها رئيس وأعضاء اللجنة، وتقع مسؤولية تدوين . ع عن التصويت أو اإلنابة فيهيجوز االمتنا

 .ات اللجنة على أمين تسر اللجنةاجتماع محاضر

 

 ملهام واملسؤوليات الرئيسية:ا

 ؛التنفيذية دارةواإل واللجان التابعة  دارةاإل  مجلس في للعضوية واضحة ومعاييا تسياتسات اقرااح 

 ترشيحهم وإعادة وأعضاء اللجان التابعة أعضائه براشيح دارةاإل  ملجلس التوصية  
ً
 ؛املعتمدة واملعاييا للسياتسات وفقا

 العربي النقد مؤتسسة تقرره وما وأحكام، شروط من التنظيمية الجهات من الصادرة واللوائح األنظمة في ورد بما االلرزام مراعاة 

 من املعتمدة دارةاإل  مجلس لعضوية الراشيح تسياتسة وكذلك ،من متطلبات االتستثمار وزارة التجارة و و  املالية السوق  وهيئة السعودي

 ؛البنك ملساهمي العامة الجمعية

  طرح الذين دارةاإل  ملجلس املرشحين عدد يفوق  أنضمان
ُ
 لدى يكون  بحيث املتوافرة املقاعد عدد العامة الجمعية أمام أتسماؤهم ت

 ؛املرشحين بين من االختيار فرصة العامة الجمعية

 ؛التنفيذية دارةاإل  وظائف وشغلواللجان التابعة  دارةاإل  مجلس لعضوية املطلوبة واملؤهالت للقدرات وصف إعداد 

 واملؤهالت للقدرات وصف وإعداد واللجان التابعة اإلدارة مجلس لعضوية املناتسبة املهارات من املطلوبة لالحتياجات السنوية املراجعة 

 اإلدارة مجلس ألعمال العضو يخصصه أن يلزم الذي الوقت تحديد ذلك في بما ،واللجان التابعة اإلدارة مجلس لعضوية املطلوبة

 ؛واللجان التابعة

 على  املجلس موافقة بعد للعضوية املرشحين األشخاص على السعودي العربي النقد مؤتسسة ممانعة عدم على الحصول  من التأكد

 ؛ترشيحهم

 ؛به إجراؤها يمكن التي التغيياات بشأن التوصيات ورفعواللجان التابعة  اإلدارة مجلس هيكل مراجعة 



 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 م8112تقرير مجلس اإلدارة لعام  12   البنك األهلي التجاري 

 
 
 

 لتفعيل املطلوبة اإلضافية املهارات على التعرف بهدفواللجان التابعة  اإلدارة مجلس أعضاء ومهارات مؤهالت على يحتوي  سجل وضع 

  ؛مومسؤولياته مبمهامه للقيام ولجانه التابعة املجلس دور 

 ؛البنك مصلحة مع يتفق بما معالجتها اقرااحو واللجان التابعة  دارةاإل  مجلس في والقوة الضعف جوانب تحديد 

 التأكد  
ً
 مجلس إدارة عضوية يتولى العضو كان إذا مصالح تعارض أي وجود وعدم املستقلين، األعضاء اتستقاللية اتستمرار من تسنويا

 ؛آخر

 ؛التنفيذيين وكبار املستقلين واألعضاء التنفيذيين غيا واألعضاء التنفيذيين لألعضاء وظيفي وصف وضع 

 ؛التنفيذيين كبار أو أو لجانه التابعة دارةاإل  مجلس أعضاء أحد مركز شغور  حال في الخاصة اإلجراءات وضع 

 ترتبط معاييا اتستخدامب التنفيذيين وكبار التابعة واللجان دارةاإل  مجلس أعضاء ومكافآت لتعويضات واضحة ومعاييا تسياتسات وضع 

  دارةاإل  ملجلس ورفعها إعدادها عند الرقابية الجهات من الصادرة األحكامومراعاة  تنفيذها، من والتحقق عنها فصاحواإل  باألداء
ً
 تمهيدا

 ؛البنك ملساهمي العامة الجمعية من هاعتمادال 

 ؛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 التابعة واللجان دارةاإل  مجلس أعضاء بمكافآت دارةاإل  ملجلس التوصية  
ً
 ؛املعتمدة للسياتسة وفقا

 واملساهمين املودعين مصالح بتحقيق ويرتبطالعالقة  ذات واألنظمة السائدة املحلية األعراف مع يتفق املكافآت حجم أن من التأكد، 

 ؛املدى طويلة تسرااتيجيةاإل  البنك أهداف وتحقيق

 ؛بها التنفيذية دارةاإل  الرزام من والتأكد بالبنك اإلحالل تسياتسة تطوير 

 مراجعته يتم بالبنك الحوافز نظام أن من التأكد  
ً
 املدى قصياة أرباح لتحقيق عالية مخاطر ذات عمليات في املشاركة يشجع وال دوريا

 ؛بالبنك املعتمدة املخاطر تسياتسة مع ويتفق

 الالزمة املؤهالت عتباراال  في األخذ مع املجلس، عن املنبثقة املختلفة اللجان لعضوية املرشحين يخص فيما املجلسإلى  التوصية 

 .لجنة كل لعضوية
 

 :م8102ات لجنة الترشيح واملكافآت والحوكمة في عام اجتماع

  80 معدل الحضوة  االعتذاة الحضوة  اتجتماععداد اال  االسم

 ماةس

85 

 مايو 

08  

 أغسطس

81 

 سبتمبر 

88  

 أكتوبر

عبد العزيز عبدهللا الزيد 
(8)

 - - - - نعم 111.1% 1 1 1 

د. تسعد صالح الرويتع 
(8)

 - - - - ال 1.1% 1 1 1 

تسعود تسليمان الجنهي
(8)

 - - - - نعم 111.1% 1 1 1 

عبدالرحمن محمد املفض ي 
(8)

 - - - - نعم 111.1% 1 1 1 

مطلق عبدهللا املطلق  
(8)

 - - - - نعم 111.1% 1 1 1 

زيد عبدالرحمن القويز 
(1)

 نعم نعم نعم نعم - 111.1% 1 1 1 

التونس ي  محمد مكيزياد 
(1)

 نعم نعم نعم ال - 62.1% 1 0 1 

ديفيد جيفري مييك 
(1)

 نعم نعم نعم نعم - 111.1% 1 1 1 
 (1) 

م12/12/8112والتي بدأت بتاريخ  دارةالدورة الحالية ملجلس اإل خالل لعضوية اللجنة  نضماملال  دارةمن قبل مجلس اإل  اختيارهمأعضاء لجنة الراشيح واملكافآت والحوكمة تم 
  

(8 )
م12/12/8112السابقة واملنتهية بتاريخ  دارةدورة مجلس اإل  انتهاءعضويتهم في اللجنة بانتهت  أعضاء لجنة الراشيح واملكافآت والحوكمة

  

 

 لجنة املخاطر

الرئيس التنفيذي، ويكون أغلبية أعضائها من األعضاء غيا 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 اال إلى  التنفيذيين، وتجتمع دوريا

حتصدر قرارات اللجنة وتوصياتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين. وفي حالة تساوي األصوات، و  األعضاء. ِّ
رئيس  معهالجانب الذي يصوت  ُيرج 

 اللجنة. 

 



 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 م8112تقرير مجلس اإلدارة لعام  17   البنك األهلي التجاري 

 
 
 

 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  إتسرااتيجية

. وتقوم اللجنة بمراجعة اإلجراءات التي تم اتخاذها لضمان وجود هيكل تنظيمي دارةوذلك ضمن حدود الصالحيات التي يحددها مجلس اإل 

 املخاطر. دارةمتكامل إل 

 

 م8102ات لجنة املخاطر في عام اجتماع

  12 معدل الحضور  االعتذار الحضور  اتجتماععدد اال  االتسم

 مارس

87  

 مايو

18  

 أغسطس

88 

 أكتوبر 

عبدالرحمن محمد املفض ي  
(0)

 - - - نعم 111.1% 1 1 1 

تسعيد محمد الغامدي  
(0)

 - - - نعم 111.1% 1 1 1 

مؤمنه  أنيس أحمد
(1)

 نعم نعم نعم نعم 111.1% 1 1 1 

تسعود تسليمان الجنهي 
(1)

 نعم نعم نعم نعم 111.1% 1 1 1 

مارشال شارلز بايلي 
(8)

 نعم نعم نعم - 111.1% 1 0 0 

ري مييك ديفيد جيف
(8)

 نعم نعم نعم - 111.1% 1 0 0 

السقاف فيصل عمر 
(8)

 

 )الرئيس التنفيذي(

 نعم نعم نعم - 111.1% 1 0 0

(1 )
م12/12/8112السابقة واملنتهية بتاريخ  دارةأعضاء لجنة املخاطر في الدورة الحالية مستمرين في عضوية اللجنة من دورة مجلس اإل 

  

(8) 
م12/12/8112والتي بدأت بتاريخ  دارةلعضوية اللجنة خالل الدورة الحالية ملجلس اإل  نضماملال  دارةمن قبل مجلس اإل  اختيارهمأعضاء لجنة املخاطر تم 

  

(0 )
م12/12/8112السابقة واملنتهية بتاريخ  دارةدورة مجلس اإل  انتهاءعضويتهم في اللجنة بانتهت  أعضاء لجنة املخاطر 

  

 

 :واللجان التابعة دارةتقييم فعالية أعضاء مجلس اإل 

ت  عليه األنظمة واللوائح واجبة التطبيق والصادرة عن الجهات التنظيمية ذات العالقة في اململكة العربية السعودية في أن يلرزم وفق ما نص 

بتقييم فعالية أعضائه وحجم مشاركتهم في أعماله تسواٌء بصفة مجتمعة أو منفردة، وعلى أن يشمل ذلك اللجان التابعة، فقد  دارةمجلس اإل 

 دارةراعت لجنة الراشيح واملكافآت والحوكمة عند تصميم وإعداد نماذج التقييم حجم مشاركة األعضاء وفعاليتهم على مستوى أعمال مجلس اإل 

كل ثالث  دارة، هذا وتسيتم االتستعانة بمكتب اتستشاري خارجي عند تقييم أعضاء مجلس اإل م8117د بدأ بتنفيذها خالل العام ولجانه التابعة، وق

 تسنوات.

 

 :واللجان التابعة دارةالباامج التدريبة ألعضاء مجلس اإل 

واللجان التابعة في مختلف مجاالت الصناعة املصرفية والحوكمة، فقد تم تصميم عدد  دارةرغبة من البنك في تعزيز مهارات أعضاء مجلس اإل 

.من الباامج التدريبة داخل وخارج اململكة، وتسيستمر البنك في إعداد مثل هذه الباامج خالل السنوات القادمة بمشيئة هللا لتصبح أكثا تخ
ً
 صصا

 

 التغيياات في حصص امللكية الرئيسية 

بزيادة  دارةعلى توصية مجلس اإل  م12/12/8112ة العامة غيا العادية السادتسة ملساهمي البنك األهلي التجاري املنعقدة بتاريخ وافقت الجمعي

مليون  09111مليون تسهم إلى  89111، وبالتالي زيادة عدد األتسهم من ريال تسعوديمليون  019111إلى ريال تسعودي مليون  819111رأس املال من 

 .ينلكل تسهمين مملوك تسهم، بمنح تسهم

البنك من تاريخ اإلدراج أي إشعارات من كبار املساهمين بخصوص تغييا نسبة ملكيتهم في أتسهم البنك وذلك بحسب  يتسلملم وفي نفس السياق 

  .املاليةالصادرة من هيئة السوق ات املستمرة االلرزامطرح األوراق املالية و املشار إليها في قواعد  فصاحما تضمنته متطلبات اإل 

 لنسبة م
ً
 مفصال

ً
وكذلك قرار  ،الاملالزيادة في رأس  عتبار بالبنك مع األخذ في اال  الرئيسيينالسادة املساهمين لكية ويتضمن الجدول التالي وصفا

الخاصة باملالك الرئيسيين في الشركات املدرجة لتشمل املحافظ املدارة من  فصاحتداول بشان تعديل آلية اإل  –شركة السوق املالية السعودية 

 :قبل األشخاص املرخص لهم وذلك بهدف زيادة الشفافية في السوق املالية السعودية
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 بداية العاماألتسهم عدد  اتسم املساهم

 م11/11/8112

 نهاية العاماألتسهم عدد 

 م01/18/8112

نسبة  صافي التغييا

 %التغييا

نسبة 

 %امللكية

 11.87 21 11897179777 1908292079777 22292709000 صندوق االتستثمارات العامة

 11.11 21 11191119111 01191119111 81191119111 يةجتماعاملؤتسسة العامة للتأمينات اال 

 11.87 21.18 11098269612 01191789210 81192619672 املؤتسسة العامة للتقاعد

 .م12/12/8112لكل تسهمين مملوكين لتعكس زيادة رأس مال البنك بناًء على موافقة الجمعية العامة غيا العادية السادتسة املنعقدة بتاريخ  تم منح تسهم*   

 

 م8112وكبار التنفيذيين وزوجاتهم وأبنائهم القصر من أتسهم البنك وتغييااتها خالل العام  دارةملكية أعضاء مجلس اإل 

 لنسبة ملكية السادة أعضاء مجلس اإل  تتضمن الجداول التالية
ً
 مفصال

ً
وزوجاتهم وأبناؤهم القصر وكذلك كبار التنفيذيين وأزواجهم  دارةوصفا

 -:الزيادة في رأس املال عتبار وزوجاتهم وأبناؤهم القصر بالبنك مع األخذ في اال 

 

 وزوجاتهم وأبناؤهم القصر اداة أعضاء مجلس ال  –أ 
 األتسهم بداية العام عدد اتسم من تعود له املصلحة

 م11/11/8112

 عدد األتسهم نهاية العام

 م01/18/8112

 %نسبة التغييا صافي التغييا

 21 1.261 11.780 79617 (ممثل صندوق االتستثمارات العامة) -تسعيد محمد الغامدي 

راشد إبراهيم شريف
 *- 

 1 1 1 1 (ممثل صندوق االتستثمارات العامة)

مارشيل بايلي
  *- 

 1 1 1 1 (صندوق االتستثمارات العامةممثل )

ديفيد ميك 
 *- 

 1 1 1 1 (ممثل صندوق االتستثمارات العامة)

 21 109011 079711 879711 ممثل املؤتسسة العامة للتأمينات االجتماعية) - أنيس أحمد مؤمنه

 1 1 1 1 (ممثل املؤتسسة العامة للتقاعد) -تسعود تسليمان الجنهي 

زيد عبدالرحمن القويز
*

 1 19211 19211 111 

زياد محمد مكي التونس ي
*

 1 62 62 111 

محمد علي الحوقل
*

 1 1 1 1 

منصور صالح امليمان
*

 29111 189111 19111 70.62 

مطلق عبدهللا املطلق
*

 19000 19777 777 21 

عبدالرحمن محمد املفض ي
*

 069828 119821 (879118) 61 

عبدالعزيز عبدهللا الزيد. م
*

 119171 129102 29112 21 

تسعد صالح الرويتع. د
*

 19111 19211 211 21 

إبراهيم محمد الرميح
*

 179072 819228 29121 21 

 .م12/12/8112تم منح تسهم لكل تسهمين مملوكين لتعكس زيادة رأس مال البنك بناًء على موافقة الجمعية العامة غيا العادية السادتسة املنعقدة بتاريخ *   

 

 التنفيذيين وأزواجهم وزوجاتهم وأبناؤهم القصركباة  -ب
 العام عدد األتسهم بداية املنصب اتسم من تعود له املصلحة

 م11/11/8112

 عدد األتسهم نهاية العام

 م01/18/8112

 %نسبة التغييا صافي التغييا

فيصل عمر السقاف
*

 1 1 1 1 الرئيس التنفيذي 

 1 1 1 1 رئيس املجموعة املالية  لمى أحمد غزاوي 

أحمد ربيع الرويلي
*

رئيس الحوكمة وأمانة مجلس  

 اإلدارة 

89200 09677 19877 21 

 م12/12/8112تم منح تسهم لكل تسهمين مملوكين لتعكس زيادة رأس مال البنك بناًء على موافقة الجمعية العامة غيا العادية السادتسة املنعقدة بتاريخ *   

 

 حقوق املساهمين 

املعتمدة املحدثة و والئحة حوكمة البنك  م8116 مايو 0بتاريخ إن النظام األتساس ي للبنك املحدث وفق قرار الجمعية العامة غيا العادية املنعقدة 

  م87/12/8112 دارةمجلس اإل قبل من 
ً
في الحصول على أرباح وحضور الجمعيات واملناقشة والتصويت  لحقوق املساهمينقد تضمنت عرضا

ما تسبق فإن املعلومات والبيانات املتعلقة بالجمعيات وامليزانيات وحساب األرباح والخسائر وتقرير مجلس إلى  والتصرف في األتسهم، باإلضافة

يوضح عدد طلبات البنك األهلي التجاري  بيانوفيما يلي  .للبنكالسنوي توفر للمساهمين وتنشر في الصحف املحلية وعلى املوقع الرتسمي  دارةاإل 

 .م18/8112/ 01ها للسنة املالية املنتهية في أتسبابلسجل مساهمي البنك وتواريخ الطلبات و 
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عدد 

 الطلبات

  الطلب أتسباب تاريخ الطلب

 داخلية الشركة الإجراءات  م18/11/8112 1

 الجمعية العامة غيا العادية السادتسة ملساهمي البنك األهلي التجاري املتضمنة زيادة رأس مال البنك  اجتماع م12/12/8112 8

 .م01/18/8116توزيع أرباح نقدية على مساهمي البنك وذلك عن النصف الثاني من السنة املالية املنتهية في  م16/12/8112 0

 الزيادة في رأس مال البنك  م16/12/8112 1

 مستحقي كسور األتسهم الناتجة عن زيادة رأس املال م16/12/8112 2

 .م01/18/8112وذلك عن النصف األول من السنة املالية املنتهية في على مساهمي البنك توزيع أرباح نقدية  م17/12/8116 7

 داخلية الشركة الإجراءات  م18/17/8112 6

 داخلية الشركة الإجراءات  م18/11/8117 2

 

  الجمعيات العامة ملساهمي البنك األهلي التجاري 

من  عددٌ للسادة مساهمي البنك األهلي التجاري نوقش فيها  جمعية عمومية غيا عادية م01/18/8112عقد البنك خالل السنة املالية املنتهية في 

قرارات وتوصيات مساهمي البنك الصادرة عن  دارةمجلس اإل  اتستعرضكما  ،املواضيع املعلنة على موقع شركة السوق املالية السعودية )تداول(

  :الجمعية اجتماع دارةحضور السادة أعضاء مجلس اإل بيان يوضح وفيما يلي  .الجمعية العامة اجتماع

 االتسم

 سجل الحضور 

الجمعية العامة غيا العادية السادتسة ملساهمي البنك األهلي التجاري املتضمنة زيادة رأس مال البنك  اجتماع

 م12/12/8112 األول( جتماع)اال 

 حاضر رئيس اللجنة التنفيذية ( – دارة)رئيس مجلس اإل  منصور صالح امليمان

 معتذر مطلق عبدهللا املطلق

 معتذر (ات العامةاالتستثمار ممثل صندوق )عبدالرحمن محمد املفض ي 

 حاضر )رئيس لجنة الراشيح واملكافآت والحوكمة ( عبدالعزيز عبدهللا الزيد. م

 معتذر )رئيس لجنة املراجعة(تسعد صالح الرويتع . د

 حاضر إبراهيم محمد الرميح

 حاضر )رئيس لجنة املخاطر( تسعود تسليمان الجنهي

 حاضر أنيس أحمد مؤمنه 

 حاضر تسعيد محمد الغامدي 

 

  حوكمة الشركات

بتطبيق األحكام الواردة في الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق املالية، واملبادئ الرئيسية للحوكمة في  -بصفة عامة  –يلرزم البنك 

لى البنوك العاملة باململكة العربية السعودية الصادرة عن مؤتسسة النقد العربي السعودي والتعليمات التي تصدرها املؤتسسة. ويحرص البنك ع

بجميع لوائح الحوكمة ومواكبة ما يستجد حولها، ويواصل تحديث السياتسات واإلجراءات ذات العالقة حال صدور مستجدات نظامية  االلرزام

وتحديث  اتستحداثتحديث دليل حوكمة البنك إضافة إلى  م87/12/8112ه املنعقد بتاريخ اجتماعفي  دارةتتطلب ذلك. وقد اعتمد مجلس اإل 

حسب صالحياته بما يتفق مع أحكام الئحة حوكمة الشركات  البنك كٍل  مجلس إدارةعتمادها من الجمعية العامة و االسياتسات املكملة للدليل و 

املهنية  يياهيئة السوق املالية، هذا ويؤكد البنك بأن املراجعات مستمرة على اإلطار العام لحوكمة البنك وفق أعلى املعا مجلس إدارةالصادرة عن 

 
ً
 .تطبيق البنك حوكمة فعالة في جميع أعمالهلوأفضل 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 واالمتنان مجلس إدارةفي ختام هذا التقرير، يسر 

ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير بن عبد العزيز آل تسعود، وإلى صاحب السمو امللكي األميا محمد بن تسلمان بن عبدالعزيز آل تسعود 

 ، وإلى حكومة خادم الحرمين الشريفين املوقرة.الدفاع باململكة العربية السعودية

ية والتنمية، ووزارة املالية، ومؤتسسة النقد العربي السعودي، قتصادكٍل من مجلس الشؤون االإلى  كذلك بالشكر والتقدير  دارةويتوجه مجلس اإل 

الذين يبذلون كافة الجهود التي تدعم قطاع الخدمات املالية في اململكة بما يخدم ازدهار القطاع  االتستثمار وهيئة السوق املالية، ووزارة التجارة و 

ي الذي تشهده اململكة رغم التحديات الكبياة التي تواجه كافة قتصادالي الوطني، بجانب دورهم املستمر وامللموس في مواصلة تحقيق النمو االامل

 ات العالم.اقتصاد

عها البنك، والشكر جميع مساهمي البنك على ثقتهم ودعمهم املتواصلين إلتسرااتيجيات األعمال التي يضإلى  بامتنانه دارةكما يتقدم مجلس اإل 

لون أحد أقوى أصول البنك في نجاحه املستمر، وفي الختام ال يفوتنا أن نتقدم بالشكر إلى  موصوٌل كذلك ِّ
 
كافة إلى  عمالء البنك الكرام الذين ُيمث

 لتحقيق النتائج املتميزة التي حققها البنك خالل 
ً
 حيويا

ً
 . م8112عام موظفي البنك على إخالصهم وكفاءتهم التي كانت عنصرا

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

البنك األهلي التجاري  مجلس إدارة  


