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مقدمة
تأســس البنك العربي الوطني )البنك أو anb( كشــركة مســاهمة ســعودية 

يــخ 18 رجب 1399هـ الموافق 13  بموجــب المرســوم الملكــي رقــم م/38 بتار
يونيــو 1979م. يقــع المركــز الرئيســي للبنــك يف مدينــة الرياض ولديه 127 فرعاً 

و75 مركــزاً للحــواالت يف المملكــة العربيــة الســعودية إضافةً لفرع واحد يف 
المملكــة المتحــدة. ويتمثــل النشــاط الرئيســي للبنك يف تقديــم خدمات مصرفية 

وماليــة متكاملــة لعمالئه من األفراد والشــركات.

النتائــج المالية
بلــغ صــايف الدخــل العائد لمســاهمي البنك )بعد الــزكاة وضريبة الدخل( 3,070 

يال ســعودي يف  يــال ســعودي للعــام 2022 مقارنة بـ 2,177 مليون ر مليــون ر
يـــال  العام الســابق، وذلك بارتفاع نســبته 41.1٪. وبلغت ربحية الســهم 2.05 ر

يال ســعودي للعام الســابق. ســعودي مقابل 1.45 ر

ولقــد ارتفــع صــايف دخل العمــوالت الخاصة بنســبة 20.6٪ ليصل إلى 5,636.5 
يال ســعودي للعام الســابق،  يــال ســعودي مقارنــة بـ 4,672 مليون ر مليــون ر

أمــا دخــل األتعــاب والعمــوالت فقد ارتفع بنســبة 11.6٪ ليصل إلى 545.9 
يال ســعودي للعام 2021.  يــال ســعودي مقارنــة بـ 489.1 مليون ر مليــون ر
وبذلــك ارتفــع إجمالــي دخــل العمليات بنســبة 19.0٪ ليصل إلى 6,862.2 

يال  يــال ســعودي يف الســنة الحاليــة مقارنة بــــ 5,764.5 مليون ر مليــون ر
ســعودي للعام 2021.

يال  يــف العمليــات قبــل المخصصــات مبلغ 2,457.7 مليون ر بلغــت مصار
يال ســعودي يف العام 2021، بنســبة  ســعودي مقارنة بمبلغ 2,201.4 مليون ر

ارتفــاع 11.6٪. تــم تجنيــب مخصصات لخســائر االئتمــان بلغت 879.8 مليون 
يال ســعودي يف العــــام 2021،  يال ســعودي مقارنة بمبلغ 1,034.5 مليون ر ر

أي بانخفــاض نســبته 14.9٪ وبلغــت نســبة تغطيــة محفظة القــروض غير العاملة 
148.1٪ كما يف 31 ديســمبر 2022.

يال ســعودي نتيجة بيع  وقــد حقــق البنــك يف 2022 ربحــاً قــدره 36.1 مليون ر
30٪ من حصة البنك يف الشــركة الســعودية لتمويل المســاكن كجزء من 

االكتتــاب العام للشــركة الزميلة.

يال ســعودي مقارنة   وقــد بلغــت محفظــة القروض 143,829 مليون ر
يــال ســعودي يف العام 2021 بنســبة ارتفاع 13.5٪ يف حين  بــــ 126,674 مليــون ر
يال ســعودي من 44,168  انخفضــت محفظــة االســتثمارات إلــى 41,018 مليون ر

يال ســعودي يف العام 2021 بانخفاض نســبته ٪7.1.  مليون ر

بلغــت موجــودات البنــك وودائــع العمالء كما يف 31 ديســمبر 2022 مبلغ 
يال ســعودي على التوالي.  يــال ســعودي و 154,871 مليون ر 212,628 مليــون ر
يادة  يال ســعودي بنســبة ز وبلغت حقوق المســاهمين مبلغ 32,334 مليون ر

يال ســعودي. 4.0٪ عــن العــام 2021 والبالغ 31,101 مليون ر

أبرز المؤشــرات المالية

الســادة مســاهمو البنك العربي الوطني المحترمون
الســالم عليكم ورحمــة الله وبركاته

يــر الســنوي للبنــك العربــي الوطني للســنة المالية المنتهية يف 31 ديســمبر  يســرنا أن نقــدم لكــم التقر
.2022

 صــايف الدخل بعد الزكاة 
يبــة الدخل العائد   وضر

 لمســاهمي البنك
ماليين الرياالت الســعودية

 قروض وسلف، صايف
ماليين الرياالت الســعودية

 حقــوق الملكية العائدة 
 لمســاهمي البنك

ماليين الرياالت الســعودية

العمالء  ودائع 
ماليين الرياالت الســعودية
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يــر مجلس إدارة البنــك العربي الوطني  تقر
للســنة المالية المنتهية يف 31 ديســمبر 2022

الشــركات التابعة والزميلة
شــركة العربي المالية

وفقاً لتوجيهات هيئة الســوق المالية، قام البنك بتأســيس شــركة تابعة باســم 
شــركة العربي الوطني لالســتثمار وهي شــركة مســاهمة مقفلة مملوكة بالكامل 

مــن قبــل البنــك، مســجلة يف المملكة العربية الســعودية بموجب الســجل 
التجــاري رقــم 1010239908 الصــادر بتاريخ 26 شــوال 1428هـ )الموافق 7 
نوفمبــر 2007(. يبلــغ رأســمال الشــركة المصرح بــه والمصدر 1,000 مليون 

يال ســعودي )100 مليون ســهم(، وتقوم الشــركة بتولي وإدارة الخدمات  ر
ية وأنشــطة إدارة األصــول التابعــة للبنك والتي تشــمل التعامل  االســتثمار

واإلدارة والترتيــب واالستشــارة وحفــظ األوراق المالية حســب أنظمة هيئة 
الســوق الماليــة. وقــد بــدأت الشــركة التابعة أعمالهــا اعتباراً من 3 محرم 1429هـ 

)الموافــق 12 ينايــر 2008(. وعليــه، بــدأ البنــك بتوحيد القوائم المالية للشــركة 
التابعــة المذكــورة أعــاله يف قوائمــه الماليــة اعتباراً مــن 12 يناير 2008. علماً 

يــخ 19 محــرم 1436هـ )الموافق 12 نوفمبر2014(، قامت الشــركة  أنــه بتار
التابعــة بتعديــل وضعهــا القانوني من شــركة ذات مســؤولية محدودة إلى شــركة 

مســاهمة مقفلــة. تــم تعديــل غرض الشــركة والموافق عليه مــن قبل هيئة 
يــخ 28 محــرم 1437هـ )الموافــق 10 نوفمبر 2015( بموجب  الســوق الماليــة بتار

قرار الهيئة رقم س/15/14832/6/1 ليشــمل التعامل كنشــاط رئيســي. تم 
إجــراء تعديــل إضــايف ألغراض هذه الشــركة التابعة بتاريخ 26 شــعبان 1437هـ 

)الموافــق 2 يونيــو 2016( إلقــراض عمالء الشــركة لغرض التداول يف األوراق 
الماليــة بموجــب تعميــم البنك المركزي الســعودي رقم 371000014867 

يــخ 5 صفر1437هـــ وتعميــم هيئة الســوق المالية رقم س/15/16287/6  بتار
يــخ 10 ربيــع األول 1437هـــ. وتمت الموافقة على تعديل اســم الشــركة من  بتار

شــركة العربــي الوطنــي لالســتثمار إلى شــركة العربي المالية يف اجتمــاع الجمعية 
العامــة غيــر العاديــة لشــركة العربي الماليــة بتاريخ 28 ذو القعدة 1443هـ 

)الموافــق 27 يونيو 2022(.

شــركة العربي لتأجيــر المعدات الثقيلة
وهــي شــركة تابعــة يمتلــك البنك فيها نســبة 87.5٪ وقد تم تأسيســها يف 

المملكة العربية الســعودية كشــركة مســاهمة ســعودية مقفلة بموجب الســجل 
يــاض بتاريخ 15 جمادى األولى  التجــاري رقــم 1010267489 الصــادر يف مدينة الر

1430هـــ )الموافــق 10 مايــو 2009(. يبلغ رأســمال الشــركة المصدر والمدفوع 
يال ســعودي مقســم الى 30 مليون ســهم، قيمة كل  بالكامل 300 مليون ر
يال ســعودي كما يف 31 ديســمبر 2022. وتعمل الشــركة يف مجال  ســهم 10 ر

تأجيــر المعــدات الثقيلــة وتمــارس أعمالها وفقاً ألحكام الشــريعة اإلســالمية. وقد 
بــدأ البنــك بتوحيــد القوائــم المالية لهذه الشــركة التابعــة اعتباراً من 10 مايو 

يــخ بــدء اعمال الشــركة. بتاريخ 6 مايو 2014، قــام البنك برفع  2009 وهــو تار
نســبة ملكيتــه يف هــذه الشــركة التابعــة من 62.5٪ لتصل إلى ٪87.5.

الشــركة الســعودية لتمويل المساكن )سهل(
وهــي شــركة زميلــة بلغــت حصة البنــك فيها 40٪ من رأس المال، وقد 

تــم تأسيســها يف المملكــة العربيــة الســعودية بموجب الســجل التجاري رقم 
1010241934 كشــركة مســاهمة ســعودية مقفلة. يبلغ رأســمال الشركة 

يال ســعودي مقســم إلى 100  المصــدر والمدفــوع بالكامــل 1,000 مليون ر
يال ســعودي، كما يف 31 ديســمبر 2022.  مليون ســهم، قيمة كل ســهم 10 ر

بــدأت الشــركة أعمالهــا يف الربــع األخيــر من عام 2007، وتم إثبــات حصة البنك 
يف الشــركة الزميلــة وفقــاً لطريقــة حقــوق الملكية. تقوم الشــركة بتقديم خدمات 

التمويل الســكني والعقاري وفقاً ألحكام الشــريعة اإلســالمية.

خــالل عــام 2022، بــاع البنــك 30٪ من حصته )12 مليون ســهم( كجزء من 
يال ســعودي،  االكتتــاب العــام األولــي للشــركة مقابل ربح قدره 36,1 مليون ر

والذي تم االعتراف به كمكاســب اســتبعاد جزء من االســتثمار يف شــركة زميلة يف 
قائمــة الدخل الموحدة. 

كمــا قــام البنــك يف الربــع الثاني من عام 2022 بشــراء حصــة بمقدار 1.4 مليون 
يال للســهم الواحد(، تمثل هذه  يال ســعودي )20 ر ســهم بقيمة 28 مليون ر

الحصة نســبة 1.4٪ يف رأس مال الشــركة المصدر. 

تواصــل المجموعــة تصنيــف حصتهــا المتبقية يف الشــركة البالغة ٪29.4 )29.4 
مليــون ســهم( كشــركة زميلــة طالمــا أّن البنك ما زال يمكنه ممارســة تأثير 

جوهــري علــى الشــركة. ويتم المحاســبة عــن حصة البنك يف الشــركة الزميلة وفقاً 
لطريقة حقــوق الملكية.

شــركة وكالة العربي للتأمين
قــام البنــك خالل عام 2013 بتأســيس شــركة وكالــة العربي للتأميــن يف المملكة 
العربية الســعودية كشــركة ذات مســؤولية محدودة بموجب الســجل التجاري 

يــاض بتاريخ 28 محرم 1435هـ  رقــم 1010396423 الصــادر يف مدينــة الر
يال ســعودي  )الموافق 1 ديســمبر 2013(. ويبلغ رأســمال الشــركة 500 ألف ر

يال ســعودي للحصة الواحدة(  مــوزع علــى 50 ألــف حصة )القيمة االســمية 10 ر
كمــا يف 31 ديســمبر 2022، ويمتلــك البنــك هذه الوكالــة بالكامل. حصلت 

الشــركة علــى ترخيــص مــن قبل البنك المركزي الســعودي لمزاولــة أعمال الوكالة 
يف التأميــن واألعمــال ذات العالقــة يف 5 جمــادى األولــى 1435هـ )الموافق 6 

مارس 2014(.

باإلشــارة الى المادة )75( من نظام مراقبة شــركات التأمين، طلبت الشــركة 
يــخ 28 ذو القعدة 1441هـــ )الموافق 19 يوليو 2020(.  التوقــف عــن أعمالهــا بتار

وافــق البنــك المركــزي الســعودي على الطلــب بتاريخ 4 ربيع اآلخر 1442هـ 
)الموافــق 19 نوفمبــر 2020(، وتــم إبــالغ وزارة التجارة بذلك. تعمل الشــركة 

حاليــاً علــى اســتكمال إجراءات اإلغالق مــع الجهــات التنظيمية ذات الصلة.

أبرز المؤشــرات المالية
ياالت السعودية ماليين الر

20222021202020192018

143,829126,674113,363118,837121,038قروض وســلف، صايف 

41,01844,16843,77538,03827,857استثمارات، صايف 

العمالء  154,871135,714129,352142,129142,056ودائع 

32,33431,10129,73428,30826,520حقــوق الملكيــة العائدة لمســاهمي البنك

212,628192,502180,396183,442178,355إجمالــي الموجودات

180,270161,374150,630155,099151,798إجمالــي المطلوبات

6,8625,7655,8246,7336,535إجمالي دخــل العمليات 

يــف العمليات 3,3383,2363,3173,1923,236إجمالي مصار

يبــة الدخل العائد   صــايف الدخــل بعد الزكاة وضر
لمســاهمي البنك

3,0702,1772,0723,0233,969

التحليــل الجغرايف لإليرادات
تتحقــق معظــم إيــرادات المجموعــة بشــكل أساســي مــن أنشــطتها يف المملكة العربية الســعودية وهي موزعة علــى النحو التالي:

ياالت  آالف الر
السعودية

4,916,676المنطقة الوســطى* 

1,069,760المنطقــة الغربية 

875,804المنطقة الشــرقية 

6,862,240المجموع

* تشــتمل علــى إيــرادات فــرع لندن )حيث ال تعتبــر جوهرية إلظهارها بشــكل منفصل(.
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يــر مجلس إدارة البنــك العربي الوطني  تقر
للســنة المالية المنتهية يف 31 ديســمبر 2022

يع صايف دخل عام 2022 علــى النحو التالي: هــذا وقــد أوصــى مجلس اإلدارة بتوز

ياالت السعودية آالف الر

3,070,405صــايف دخــل عام 2022 – بعد الــزكاة وضريبة الدخل

6,059,669األربــاح المبقاة من األعوام الســابقة*

9,130,074المجموع 

تــوزع كما يلي:

)768,000(المحــول إلــى االحتياطي النظامي 

يعــات األربــاح مرحليــة ومقترحــة )50.2٪ من صايف دخل عام 2022( )1,542,830(إجمالــي توز

بــاح المبقاة لعام 2023 6,819,244األر
* الصــايف مــن الربــح المحقــق مــن اســتبعاد اســتثمارات يف أدوات حقــوق الملكية المدرجــة قيمتها العادلة يف الدخل الشــامل اآلخر.

الخطط المســتقبلية االســتراتيجية
تركــز اســتراتيجية البنــك المســتقبلية علــى إعطاء األولوية للتحــول الرقمي ونمو 

األعمــال مــع الحفــاظ على تحقيــق التوازن بين مصرفيــة األفراد ومجموعة 
الشــركات المصرفيــة المؤسســية. إضافة لذلك، ســوف يركــز البنك على فرص 
النمــو المنتقــاة بهــدف تحقيق اإليــرادات المتوقعة حســب الخطط الموضوعة.

ويهــدف البنــك إلــى أن يكون مســاهماً رئيســياً يف توفير الخدمــات والمنتجات 
الرقميــة مســتنداً إلــى برامــج تحــول رقمي وأن يصبح صاحــب العمل المفضل يف 

القطــاع المالــي. كما تتماشــى االســتراتيجية بشــكل وثيق مــع البيئة االقتصادية 
الســائدة واألهــداف والمقاصــد التي تضمنتها رؤيــة المملكة 2030.

•  تهــدف االســتراتيجية إلــى إعطــاء األولوية للتحول الرقمــي حيث تأخذ بعين 
االعتبــار التغيرات التكنولوجية المتســارعة بشــكل مســتمر بمــا يؤثر على البنك 

وعمالئــه بشــكل جوهــري. وعليــه، تم وضع برنامج للتحــول الرقمي ليعكس 
ديناميــة الســوق وتوقعات العمــالء العصرية المتزايدة. وتلحظ االســتراتيجية 

التحديــات التــي يجلبها التطــور التكنولوجي لجهة األنشــطة االحتيالية 
واإلجراميــة حيــث يعمــل البنك على ضمان وجود أفضــل الضوابط التقنية.

•  ويف ســياق التنــوع الديموغــرايف للمملكــة العربية الســعودية والنســبة العالية 
مــن الشــباب، يظل توفير الســكن باألســعار المعقولة مــن أولويات التركيز 

الحكومــي. وقــد اســتكمل البنــك التجهيز واالســتعداد لتوفير الخدمات 
والمنتجــات الجديــدة لدعــم الخطــط الحكوميــة الطموحة يف هذا المجال. 

وتشــهد حالياً محفظة اإلقراض الســكني نمواً متســارعاً.

•  كمــا يعمــل البنــك على االســتفادة مــن المنصات الرقميــة لتقديم منتجات 
وأدوات التوفيــر لكافــة الشــرائح مع التركيز على شــريحة الشــباب. يعمل 
البنــك علــى تقديــم خدمــات مصممة خصيصاً لهذه الشــريحة من خالل 

برامــج تغطــي سلســلة واســعة من الخدمات التــي تلبــي متطلباتهم المالية.
•  عبــر مجموعــة الشــركات والمصرفية المؤسســية، يركــز البنك على جهات 

ية وقطاع الشــركات  متعــددة تشــمل مصرفيــة الشــركات، المصرفية التجار
المتوســطة والصغيــرة ومتناهية الصغر:

يــة، من المتوقع  -  بالنســبة لمجموعــة الشــركات والمصرفية التجار  
يــة من خالل المبادرات الموضوعة يف ســياق رؤية  توفيــر فــرص جوهر

يع  المملكــة 2030 علــى المــدى المتوســط لتمويل عدد من المشــار
الكبــرى والتــي تشــمل الســياحة، والترفيه، وقطاعــات التنمية الريفية. 

كما يســعى البنك لزيادة قدراته التنافســية لالســتفادة من هذه 
الفــرص لتحقيق االيــرادات المتوقعة.

-  لدعــم نمــو قطاع الشــركات المتوســطة والصغيــرة ومتناهية الصغر،   
يادة حضــوره وتنويع سلســلة المنتجات والخدمات  يعمــل البنــك علــى ز
المقدمــة مــن خــالل مراكــز مخصصة لخدمة هــذا القطاع. تقدم هذه 
المراكــز حلــوالً مصممــة خصيصــاً لتغطي مجاالت التمويــل والعمليات 

المصرفية وخدمات الحســابات.

ينــة، يهــدف البنك الى تنويــع مصادر الدخل من  •  بالنســبة لقطــاع الخز
يــادة البيع العنقودي مــع عمالء مصرفية  خــالل المنتجــات المقدمــة وز
يــة ومصرفية الخدمات الخاصة لتحســين  الشــركات والمصرفيــة التجار

العالقــات الحاليــة. إضافــة لذلك، ســوف تســتمر مجموعة الخزينة يف إدارة 
نمــو الميزاينــة المتوقــع مــن خالل قطاعــات العمــل المختلفة والتأكد من 

المحافظــة علــى المركز المالــي الجيد للبنك.

ية المحدودة شــركة المنزل المبارك لالســتثمارات العقار
هــي شــركة تابعــة مملوكــة بالكامل للبنــك ومســجلة يف المملكة العربية 

الســعودية كشــركة ذات مســؤولية محدودة بموجب الســجل التجاري رقم 
يــخ 18 جمادى األولى 1425هـ  يــاض بتار 1010199647 الصــادر يف مدينــة الر
يال ســعودي  )الموافق 6 يوليو 2004(. وقد بلغ رأســمال الشــركة مليون ر

يال ســعودي للحصة  مــوزع علــى 10 آالف حصــة )القيمة االســمية 100 ر
الواحدة( كما يف 31 ديســمبر 2022. تعمل هذه الشــركة التابعة يف مجال شــراء 

األراضــي والعقــارات واســتثمارها بالبيــع والتأجير لصالح الشــركة وإدارة األصول 
العائــدة للمــالك وللغيــر على ســبيل الضمانات وبيع وشــراء العقارات ألغراض 

التمويــل بموجــب موافقــة البنك المركزي الســعودي رقم 361000109161 
بتاريخ 10 شــعبان 1436هـ.

صنــدوق أي. ان. بي. ســي. البوابة االقتصادية
امتلك البنك بشــكل غير مباشــر نســبة 25.47٪ يف أي. ان. بي. ســي. البوابة 

االقتصاديــة )الصنــدوق(، وهــو صنــدوق اســتثمار عقاري خاص مغلق تم تأسيســه 
يــخ إقفال الطرح األول  يف 25 أغســطس 2014 لمــدة 5 ســنوات تبــدأ من تار

يــخ 11 ينايــر 2015. تــم إخطــار هيئــة الســوق المالية بطــرح الصندوق بموجب  بتار
يخ 9 شــوال 1435هـ )الموافق 5 أغســطس  الخطــاب رقــم 411/14/8 بتار

يــة يف مدينة الرياض  2014(. يتمثــل نشــاط الصنــدوق يف تملــك موجــودات عقار
كعقــارات مــدرة للدخــل وسيســتلم البنــك منها دخل إيجار ودخل تشــغيل 

الفنــدق علــى مــدى فتــرة الصندوق. بلــغ إجمالي المســاهمات يف الصندوق 
يــال ســعودي مقســمة على 950,000 وحــدة، قيمة كل وحدة  950 مليــون ر

يال ســعودي. 1,000 ر

منــذ انطالقــه، تــم تمديــد فترة الصندوق عدة مرات. كان آخرها 14 ديســمبر 
2020، عندمــا وافــق مالكــو الوحــدات على التمديد حتى 31 ديســمبر 2025. 

يــخ 26 مايــو 2021، تــم تخفيــض المســاهمات يف الصنــدوق بمبلــغ 375  بتار
يال ســعودي، عوضا عن 950  يــال ســعودي لتبلــغ 575 مليــون ر مليــون ر

يال ســعودي.  يــال ســعودي، قيمــة كل وحدة 605 ر مليــون ر

ويف نهايــة مايــو 2021، قــام البنــك ببيــع نصف حصــص المجموعة يف الصندوق 
يــن. وعليه، أصبح البنك يمتلك بشــكل غير مباشــر نســبة  لمالكــي الوحــدات االخر

ّــه ال زال للمجموعــة تأثير  12.75٪ يف الصنــدوق عوضــاً عــن 25.47٪. إالّ أن
جوهــري علــى الصنــدوق، وعليه، تســتمر المجموعة يف تصنيف اســتثمارها يف 
الصنــدوق كاســتثمار يف شــركة زميلة وإثبــات حصة المجموعــة وفقا لطريقة 

حقــوق الملكية.

صندوق ســارة الثاني لالســتثمار العقاري
يمتلك البنك بشــكل مباشــر وغير مباشــر نســبة 31.9٪ من صندوق ســارة الثاني 

لالســتثمار العقــاري )الصنــدوق( وهــو صندوق اســتثماري عقاري خاص مغلق 
يعمل وفقا للشــريعة اإلســالمية تأســس يف المملكة العربية الســعودية وباشــر 
يــخ 22 مايــو 2020 لمــدة 12 ســنة. تم إخطار هيئة الســوق المالية  أعمالــه بتار

يــخ 4 يونيــو 2020، وتتمثل أنشــطة الصندوق بشــراء مجمع  بطــرح الصنــدوق بتار
يــة ســارة الســكني وهــو عقار مــدر للدخل يف الخبر، حيــث يحصل الصندوق  قر

علــى دخــل مــن اإليجار طوال فتــرة الصندوق. تبلغ إجمالي المســاهمات يف 
يــال ســعودي موزعة علــى 136.8 مليون وحدة، قيمة  الصنــدوق 1,368 مليــون ر

يــال ســعودي. ويتم احتســاب حصة البنــك يف الصندوق وفقاً  كل وحــدة 10 ر
لطريقة حقــوق الملكية.

تجــدر اإلشــارة إلــى أّن الشــركات التابعة والزميلــة المذكورة أعاله تمارس 
نشــاطها بشــكل رئيس يف المملكة العربية الســعودية.

شــركة البنــك العربي الوطني لألســواق العالمية المحدودة
يــخ 3 جمــادى األولى 1438هـ )الموافق 31 يناير 2017(، بتأســيس  قــام البنــك بتار

شــركة البنك العربي الوطني لألســواق العالمية المحدودة كشــركة ذات 
مســؤولية محــدودة مســجلة يف جــزر الكايمان ومملوكة بنســبة 100٪ للبنك. 

وقــد بلــغ رأســمال الشــركة 50 ألف دوالر أمريكي مــوزع على 50 ألف حصة 
)القيمــة االســمية )1( دوالر أمريكــي للحصــة الواحــدة(. وتتمثل أهداف هذه 

الشــركة يف القيــام بعمليــات المتاجــرة بالمشــتقات المالية باإلضافــة إلى عمليات 
إعــادة الشــراء نيابة عن البنك.

يع األرباح سياســة توز
يــوزع البنــك أرباحه الســنوية وفقاً لما يلي:

1.  يقتطــع البنــك نســبة 25٪ من األربــاح الصافية لتدعيــم االحتياطي النظامي 
حســب متطلبــات البنــك المركزي الســعودي، ويجوز وقف هــذا االقتطاع متى 

مــا بلــغ مجمــوع االحتياطي النظامي قيمــة رأس المال المدفوع.
2.  يقــوم مجلــس اإلدارة بتحليــل المركــز المالــي للبنك وكفاية رأســماله والنمو 
المســتقبلي المتوقــع، ويف ضــوء ذلــك يقترح إذا ما كان ســوف يوزع أرباحاً 

أم ال، ويتــم عــرض االقتــراح علــى الجمعية العامة العاديــة للموافقة. 
يــع أرباح، فإن هذه األرباح  3.  إذا قــررت الجمعيــة العامــة للمســاهمين توز

توزع بالتســاوي على المســاهمين كل على قدر أســهمه ويتم إعالن تاريخ 
اســتحقاق هذه التوزيعات.

يــع أربــاح مرحلية بناءً على وضــع البنك المالي. 4.  قــد يقــرر مجلــس اإلدارة توز
5.  يتــم ترحيــل األربــاح غيــر الموزعة للعام القادم أو تحول إلــى االحتياطي العام.
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يــر مجلس إدارة البنــك العربي الوطني  تقر
للســنة المالية المنتهية يف 31 ديســمبر 2022

قطاع الشــركات المتوســطة والصغيــرة ومتناهية الصغر 
تتــم إدارة حســابات الشــركات المتوســطة والصغيرة ومتناهيــة الصغر من خالل 

وحــدات عمــل متخصصــة وهي وحدة األعمــال الصغيرة وتتولــى كافة االحتياجات 
الماليــة للشــركات الصغيــرة ومتناهية الصغر ووحدة الشــركات المتوســطة وهذا 

التمييــز ضــروري لتغطيــة مختلــف أقســام هذا القطاع إضافة الــى المتطلبات 
االئتمانيــة وإدارة المخاطــر ونمــاذج الرقابــة لهاتين الشــريحتين. ونظرا ألهمية 
القطــاع، فقــد تــم تخصيــص فريق عمل يختص بالشــركات الصغيــرة ومتناهية 

يال ســعودي وفريق  الصغــر التــي ال تتجــاوز مبيعاتهــم الســنوية 40 مليون ر
عمــل آخــر متخصــص يف قطاع الشــركات المتوســطة التي تعمــل يف إطار مبيعات 

يال ســعودي. يأتــي هذا التخصص يف إدارة  يتــراوح بيــن 40 - 200 مليــون ر
العالقــة لحــرص البنــك علــى تغطية وتلبيــة كافة احتياجات هذه الشــركات بالنظر 

ألحجامهــا ومتطلبــات نموها.

يعتبــر حضــور البنــك يف قطــاع الشــركات المتوســطة والصغيــرة ومتناهية الصغر 
مــن أولويــات خطــة البنــك االســتراتيجية لهذا القطاع، ويف هذا اإلطــار قام البنك 

خــالل الســنوات األربــع األخيــرة بالتوســع يف هذا القطاع مــن خالل افتتاح 13 
مركــزاً متخصصــاً لخدمــة الشــركات المتوســطة والصغيــرة ومتناهية الصغر 

تغطــي 9 مــدن يف المملكــة. ويقــدم البنك سلســلة واســعة من الخدمات 
والتســهيالت لهــذه الشــريحة تشــمل الخدمــات االئتمانية والتــي تتضمن 

القــروض المتوســطة والقصيــرة األجل، والخدمــات غير االئتمانيــة كالخدمات 
يــة، وخدمــات الحســابات، ومصرفيــة اإلنترنت، ودفــع فواتير الخدمات،  التجار
وخدمــات صــرف الرواتــب، وخدمــات نقاط البيع للتجار. وبالنســبة للشــركات 

الصغيــرة ومتناهيــة الصغــر، يقــدم البنــك خدمات مصممــة خصيصاً لهذه 
الشــريحة مــن خــالل برامــج تغطي سلســلة واســعة من المنتجــات التي تلبي 

متطلباتهــم المالية وبأســعار منافســة.

يعتبــر البنــك واحــداً مــن كبريات الجهات المســاندة لبرنامج كفالــة، التابع لهيئة 
المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة، مــن حيث مســاهمته يف برامجهــا التنموية من 

خــالل طــرح برامج تمويلية جديــدة وبرامج توعوية. 

يعــد البنــك العربــي الوطنــي أول بنك يطلق خدمــة إلكترونية تتيح للمنشــآت 
الصغيــرة ومتناهيــة الصغــر مــن تقديم طلب التســهيالت من خالل البوابة 

اإللكترونيــة للبنــك والحصــول علــى الموافقــات الالزمة وتوقيع العقــود إلكترونياً 
باإلضافــة إلــى ذلــك، تــم اختيارنا كأفضل شــريك يف عــام 2022 يف منصة تمويل 

منشــآت، وحصلنــا علــى جائزة أفضل بنك للشــركات الصغيرة والمتوســطة يف 
المملكــة العربيــة الســعودية 2022 من مجلــة األعمال الدولية.

مــن المتوقــع أن يشــهد العــام 2023 العديــد من التحديات يف ظل المنافســة 
المتزايــدة بيــن المؤسســات المالية تجاه قطاع الشــركات المتوســطة والصغيرة 

ومتناهيــة الصغــر، وســوف يســتمر البنك يف التركيز علــى اختيار المجاالت 
الصناعيــة والمناطــق الجغرافيــة كمــا يســعى إلجراء األبحــاث ذات الصلة بناءً على 

الحلــول الماليــة المطلوبــة لهــذا القطاع، كمــا أن المتطلبــات التكنولوجية التي 
تشــمل الحلــول الرقميــة تعتبــر من أولويــات العمل يف هذا القطاع.

إن بنــاء قاعــدة معرفيــة قوية لقطاع الشــركات المتوســطة والصغيــرة ومتناهية 
الصغــر مــن أولويــات خطة البنك االســتراتيجية. ويخطــط البنك لزيادة عدد 
الموظفيــن خــالل العــام 2023 لتلبيــة االحتياجات المتزايــدة لهذا القطاع، 

يبيــة يف بدايــة العام بناءً على الكفــاءات العملية  وتــم تحديــد االحتياجــات التدر
يبية المالئمــة داخل وخارج البنك. المطلوبــة حيــث تــم وضع البرامــج التدر

يادة الناتج  يلتــزم البنــك بالمســاهمة الفعالــة لمســاندة المبادرات الحكوميــة لز
المحلــي اإلجمالــي مــن خالل دعم قطاع الشــركات المتوســطة والصغيرة 

ومتناهيــة الصغــر مــن خــالل دعم األبحاث التــي تلبي متطلبات هذه الشــريحة 
مــن الخدمــات الماليــة المتعلقــة بالتســليف وغير المتعلقة بالتســليف.

ويظــل البنــك ملتزمــاً بمســاندة مبــادرات برنامــج كفالة لترقيــة وتطوير قطاع 
الشــركات المتوســطة والصغيــرة ومتناهيــة الصغــر وفقاً لما تحــدده الهيئة 

العامــة للمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة وغيرهــا من الجهــات الحكومية األخرى 
الصلة. ذات 

األنشــطة الرئيسية
يــة، يتكــون البنك من القطاعات التشــغيلية الرئيســية التالية: ألغــراض إدار

ية لألفراد، إضافة إلى فــرع البنك يف لندن.قطاع األفراد  ودائــع وتســهيالت ائتمانيــة ومنتجــات اســتثمار

الشركات  يين والمنشــآت قطاع  قــروض وســلف وودائــع ومنتجــات ائتمانية أخرى للشــركات الكبرى والعمالء االعتبار
يــة الصغيرة والمتوســطة الحجم. التجار

ينة  الخز ية، والتمويل والســيولة، ومخاطر أســعار العمــالت والعموالت بالبنك.قطاع  يــة واالســتثمار يديــر المحفظــة التجار

خدمات إدارة االســتثمار وأنشــطة إدارة األصول والتي تشــمل التعامل واإلدارة والترتيب والمشــورة قطاع خدمات االســتثمار والوساطة
وحفــظ األوراق المالية.

تشــمل الدخــل علــى رأس المــال والتكاليــف غير الموزعــة والموجودات والمطلوبــات الخاصة باإلدارة العامة أخـــرى
واألقســام المساندة األخرى.

تقيــد المعامــالت بيــن القطاعــات التشــغيلية وفقــاً لنظام التحويــل المتبع من قبل 
يــف( العمليات  المجموعــة. إن األســس التــي بُنــي عليها تحديد دخل/ )مصار
بين القطاعات للســنة الحالية تتماشــى مع األســس المســتخدمة يف 2021. 

تمثــل الموجــودات والمطلوبــات للقطاعــات المختلفة الموجــودات والمطلوبات 
لتشغيلية. ا

تمارس المجموعة نشــاطها بشــكل رئيســي يف المملكة العربية الســعودية، ولها 
فــرع دولــي واحــد يف لنــدن. إن إجمالي الموجــودات والمطلوبات والتعهدات 

ونتائــج أعمــال هــذا الفــرع ال تعتبر جوهرية بالنســبة للقوائــم المالية الموحدة 
للمجموعــة ككل.

يف العمليات وصايف الدخل للســنة  فيمــا يلــي تحليــل بإجمالــي موجــودات ومطلوبــات المجموعة كما يف 31 ديســمبر 2022، وإجمالــي دخل ومصار
يــخ لكل قطاع مــن القطاعات التشــغيلية للمجموعة: المنتهيــة يف ذلــك التار

2022
ياالت السعودية آالف الر

قطاع
األفراد

قطاع
الشركات

قطاع
ينة الخز

قطاع خدمات 
اإلجماليأخرىاالستثمار والوساطة 

54,906,32294,194,08261,038,440551,4111,937,838212,628,093إجمالــي الموجودات

345,152633,531978,683---اســتثمارات يف شركات زميلة

72,862,04485,898,00119,694,474120,8751,695,042180,270,436إجمالــي المطلوبات

يــف( العمليات من  دخــل / )مصار
عمــالء خارجيين

2,185,2034,192,805325,861324,158)165,787(6,862,240

يــف( العمليات بين  دخــل / )مصار
القطاعات 

109,136)1,559,696(1,017,376-433,184-

2,294,3392,633,1091,343,237324,158267,3976,862,240إجمالي دخــل العمليات

ومنه:

2,265,3182,071,162846,309103,307350,3565,636,452دخــل العموالت الخاصة، صايف

مخصص خســائر االئتمــان المتوقعة 
ومخصصــات أخرى، صايف

 137,309 732,19210,336-- 879,837

وإطفاء 29,9006853,83523,662213,608 155,526 استهالك 

يــف العمليات 1,563,7151,542,895126,869101,1052,9513,337,535إجمالي مصار

34,18973,942108,131---الحصــة يف أرباح شــركات زميلة

 صــايف الدخل قبل الزكاة 
الدخل وضريبة 

730,6241,090,2141,216,368257,242338,3883,632,836
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يــر مجلس إدارة البنــك العربي الوطني  تقر
للســنة المالية المنتهية يف 31 ديســمبر 2022

 المخاطــر التي يواجههــا أو من المحتمل 
ً أن يواجهها البنك مســتقبال

المخاطر إدارة 
ســلطت التغييــرات التــي حدثــت يف مرحلــة ما بعد كوفيــد-19 يف ديناميكيات 

القطــاع المصــريف بشــكل عام الضــوء على أهمية وجــود مناهج صارمة وقوية 
لتحديــد وإدارة المخاطــر الناشــئة يف ســياق البيئة التشــغيلية. توفّر إدارة 

يــة ومســتقلّة للمخاطــر، ويتمثّل دورها يف  المخاطــر يف البنــك خدمــات إدارة مركز
الحفــاظ علــى التــوازن األمثــل بيــن المخاطر والعائد يف ظل األهداف االســتراتيجية 
للبنــك. كمــا أن المجموعــة مســؤولة أيضــاً عن تطبيق مقررات بازل بشــأن قواعد 

كفايــة رأس المــال والســيولة وغيرها مــن المتطلبات. تلعــب المجموعة دوراً 
يــاً للتأكــد مــن أن أنشــطة البنك تتم وفق رؤيــة متحفظة وتعكــس الطبيعة  محور

الديناميكيــة لعناصــر المخاطر الناشــئة والحالية.

إن المخاطر األساســية التي قد يتعرض لها البنك تشــتمل بشــكل رئيســي على:

االئتمان مخاطر  أ( 
تنشــأ مخاطــر االئتمــان عندمــا ال يقــوم العميل أو الطرف المقابــل بالوفاء بكامل 

التزاماته ســواء عندما تســتحق أو يف أي وقت بعد ذلك. وتنشــأ المخاطر عند 
احتمــال بــأن يكــون العميــل أو الطــرف المقابل غير راغــب يف الوفاء بااللتزام 

أوانخفضــت قدرتــه علــى القيــام بذلك، األمــر الذي يؤدي إلى خســائر مالية للبنك. 
ويتعــرض البنــك إلــى المخاطــر االئتمانيــة عندما تقوم وحــدات العمل يف البنك 

بمنــح التســهيالت االئتمانيــة لمختلف األطــراف المقابلة.

توفــر سياســات وإجــراءات مخاطــر االئتمــان المعتمــدة يف البنك ضوابط 
متعــددة تغطــي محافــظ االئتمــان مــن خالل التقييــم الــدوري للمقترضين من 

حيــث المــالءة الماليــة ووضــع المعاييــر الكميــة للحد األقصى مــن المخاطر 
المســموحة لــكل مقتــرض علــى حدة إضافــة إلى مراقبــة كل محفظة 

ومخاطرهــا بشــكل فردي.

السوق مخاطر  ب( 
تنشــأ مخاطــر الســوق عندمــا تتأثــر المراكــز المالية للبنك داخل أو خــارج الميزانية 

بحركة األســعار ومعدالت الفائدة يف الســوق. تتمثل مخاطر الســوق الرئيســة 
يف أســعار الفائــدة، وتبــادل العمالت األجنبية، ومعدالت وأســعار حقــوق الملكية 

يــة والمحفظــة المصرفية والتي قد  والتــي توجــد يف كل مــن المحفظــة التجار
تؤدي إلى خســائر يف األرباح ورأس المال.

يمكــن تقســيم مخاطــر الســيولة إلى نوعيــن: مخاطر ســيولة التمويل ومخاطر 
ســيولة الســوق. مخاطــر ســيولة التمويــل هي أالّ يكون البنك قــادراً على الحصول 

بشــكل فعــال علــى التدفقــات النقدية الحاليــة أو المســتقبلية المتوقعة وغير 
المتوقعــة، إضافــة إلــى الضمانــات المطلوبــة دون التأثير علــى العمليات اليومية 

أو المركــز المالــي للبنــك. ومخاطر ســيولة الســوق هي المخاطر التي تنشــأ عندما 
ال يكــون البنــك قادراً بشــكل ســهل على تســييل بعــض أو كل احتياطاته من 

األصــول الســائلة بــدون أن يعانــي من صعوبات جوهرية بســبب عــدم كفاية عمق 
الســوق أو عدم اســتقرار السوق.

تتــم إدارة مخاطر الســوق بشــكل فعــال من خالل تطبيق الحــدود المعتمدة 
مــن قبــل مجلــس اإلدارة فيمــا يتعلــق بعناصر مخاطر الســوق ذات الصلة مثل 

معــدالت الفائــدة وتبــادل العمــالت األجنبية ومحفظة االســتثمار. كما يضع 
مجلــس اإلدارة كذلــك عــدد من الحــدود لمخاطر الســيولة، للتأكد من وجود 

مســتوى كاٍف مــن األصــول الســائلة عاليــة الجودة لتلبيــة التزامات البنك يف ظل 
كل مــن الظــروف العاديــة وظروف الضغــط التي قد تحدث.

المخاطر التشــغيلية ج( 
المخاطــر التشــغيلية هــي المخاطــر التي قد تحدث بســبب خســائر ناتجة عن 

عــدم كفايــة أو فشــل الضوابــط الداخليــة أو الموظفين أو األنظمة أو األحداث 
الخارجيــة. المخاطــر التشــغيلية تشــمل المخاطــر القانونية لكنها ال تشــمل 

المخاطر االســتراتيجية ومخاطر الســمعة.

إن المخاطــر التشــغيلية مصاحبــة ألنشــطة البنــك ومنتجاتــه وإجراءاته وأنظمته، 
ويســعى البنــك بشــكل مســتمر لتخفيف المخاطر التشــغيلية إلــى الحد المقبول.

تتــم إدارة المخاطــر التشــغيلية مــن خالل سياســات وإجراءات إدارة المخاطر 
المعتمدة والتي تشــمل سلســلة واســعة من مصادر مخاطر التشــغيل مثل 

ية العمــل، وأمــن المعلومــات، ومخاطرالتقنيــة، ومخاطر عدم االلتزام  اســتمرار
باألحــكام الشــرعية، والمخاطــر النظاميــة ومخاطر االحتيال.

مخاطــر الســمعة والمخاطر النظامية د( 
مخاطــر الســمعة هــي المخاطــر الناتجة عن األثر الســلبي على ســمعة البنك 

مــن قبــل العمــالء، أو األطراف المقابلة، أو المســاهمين، أو المســتثمرين و/ 
أو الجهــات الرقابيــة واإلشــرافية. وهي كذلــك المخاطر المحتملــة لظهور نظرة 

ســلبية لــدى الجمهــور، ســواءً كانــت صحيحة أو غيــر صحيحة، األمر الذي قد 
يتســبب يف تراجــع قاعــدة العمــالء أو يؤدي إلــى تحمل تكاليــف إضافية، كما يؤثر 

يــة و/ أو ينتــج عن ذلــك انخفاض يف إيرادات البنك. علــى عالمــة البنــك التجار

أمــا فيمــا يتعلــق بالمخاطــر النظامية فهــي مرتبطة بفــرض العقوبات من قبل 
الجهــات الرقابيــة واإلشــرافية ناتجة عن عــدم االلتــزام بالتعليمات واألنظمة وما 

يتبــع ذلــك مــن مخالفــات. تتم إدارة هذه المخاطر بشــكل رئيســي من قبل 
مجموعــة االلتــزام ومكافحــة غســل األموال كجهة مســتقلة مكلفــة بتقييم مثل 

هــذه المخاطــر ووضــع إطار للضوابــط الالزمة لتخفيفهــا والحد منها.

هـ( مخاطــر التحول الرقمي
لقــد تطــورت مجــاالت التقنية خالل الســنوات األخيــرة نتيجة لتركيــز البنك على 

تقديــم الخدمــات مــن خــالل القنوات الرقميــة، وأتمتة العمليــات، وتحويل العمالء 
ية  يــادة دور تحليل البيانــات يف اتخاذ القرارات اإلدار الــى القنــوات المباشــرة وز

ير اإلشــرافية. والتقار

أظهــر التحــول الرقمــي مخاطــر جديدة تشــمل وال تقتصر علــى مخاطر الطرف 
الثالــث، ومخاطــر التقنيــة الناشــئة، ومخاطــر التقنية الماليــة، ومخاطر البيانات 

الخاصــة، ومخاطر المحاســبة الســحابية وغيرها.

تتــم إدارة هــذه المخاطــر من خالل مجموعــة تكنولوجيــا المعلومات وضوابط 
متعــددة ضمــن مجموعــة إدارة المخاطــر مثل إدارة مخاطــر التقنية، وإدارة 

ية العمل وإدارة مخاطــر العمليات. مخاطــر أمــن المعلومــات، وإدارة اســتمرار

 فيمــا يلــي بيــان لنمــو أعمال الشــركات المتوســطة والصغيــرة ومتناهية الصغر من عام ألخــر وفقا لبيانات اإلفصاحــات الكمية المقدمة 
للبنك المركزي الســعودي:

الكمية اإلفصاحات 
كما يف 31 ديسمبر 2021كما يف 31 ديسمبر 2022

إجماليمتوسطةصغيرةمتناهية الصغرإجماليمتوسطةصغيرةمتناهية الصغرالبيان

قروض للشــركات المتوسطة 
والصغيــرة ومتناهيــة الصغر – 
يال  داخــل الميزانيــة )مليون ر

سعودي(

7734,04810,54215,3632613,73510,66014,656

قروض للشــركات المتوسطة 
والصغيــرة ومتناهيــة الصغر – 
يال  خــارج الميزانيــة )مليون ر

سعودي(

1148762,7143,704826852,3043,071

قروض للشــركات المتوسطة 
والصغيــرة ومتناهيــة الصغر – 

داخــل الميزانية كنســبة مئوية من 
إجمالــي القروض داخــل الميزانية 

٪0.52٪2.74٪7.14٪10.40٪0.20٪2.88٪8.21٪11.29

قروض للشــركات المتوسطة 
والصغيــرة ومتناهيــة الصغر – 

خــارج الميزانية كنســبة مئوية من 
إجمالــي القروض خــارج الميزانية 

٪0.43٪3.31٪10.24٪13.98٪0.32٪2.66٪8.96٪11.94

عــدد القروض )داخل وخارج 
الميزانية( 

2,2146,8543,23512,3031,5125,9312,67710,120

عــدد عمالء القروض )داخل 
وخــارج الميزانية(

1,1582,0094963,6637151,7284792,922

عــدد القروض المضمونة بواســطة 
برنامــج كفالة )داخل وخارج 

الميزانية(

1,3312,0881173,5368751,7211052,701

مبلــغ القروض المضمونة بواســطة 
برنامــج كفالة )داخل وخارج 

يال ســعودي( الميزانيــة( )مليون ر

5441,6735072,7242951,3364512,082



تقرير مجلس اإلدارة 2022

12 11

يــر مجلس إدارة البنــك العربي الوطني  تقر
للســنة المالية المنتهية يف 31 ديســمبر 2022

تشــمل اختصاصــات المجلــس التأكــد مــن وجــود هيــكل تنظيمي واضح يف 
البنــك يســتطيع مــن خاللــه إدارة أعمــال البنــك، وتفويــض الصالحيات بالشــكل 

المالئــم والمســؤوليات بحــدود مســتويات المخاطــر المقبولــة للبنــك والتــي يتم 
توثيقهــا ضمــن اإلطــار العــام للضوابــط الرقابيــة التــي تتــم مراجعتها ســنوياً من 

قبــل المجلس.

تضــم الئحــة أعضــاء مجلــس اإلدارة المعينيــن مــن قبــل البنــك العربي ش.م.ع. 
يــاد  يف 31 ديســمبر 2022 كل مــن األســاتذة/ محمــد عبدالفتــاح الغنمــة، ز

أنــور عقــروق، نعمــة اليــاس صبــاغ، عبيــد عبدالله الرشــيد )عضــو مجلس 
اإلدارة المنتــدب(.

يتكون مجلس اإلدارة كما يف 31 ديســمبر 2022 من الســادة األعضاء التالية أســماؤهم:

الصفةاالسم

رئيــس مجلــس اإلدارة )غير تنفيذي( األســتاذ/ صالح راشد الراشد1.

نائــب رئيس مجلس اإلدارة )مســتقل( األســتاذ/ عبدالمحســن إبراهيم الطوق2.

عضــو مجلــس اإلدارة المنتدب )تنفيذي(األســتاذ/ عبيد عبدالله الرشــيد3.

عضــو مجلــس اإلدارة )غير تنفيذي( األســتاذ/ هشــام عبداللطيف الجبر4.

عضــو مجلــس اإلدارة )غير تنفيذي( األســتاذ/ أحمد محمــد عبدالقادر العمران5.

عضو مجلس اإلدارة )مســتقل(الدكتــور/ محمد فــرج الكناني الزهراني6.

عضو مجلس اإلدارة )مســتقل( األســتاذ/ ثامر مســفر عوض الوادعي7.

عضــو مجلــس اإلدارة )غير تنفيذي(األســتاذ/ نعمة الياس صباغ8.

عضــو مجلــس اإلدارة )غير تنفيذي(األســتاذ/ محمــد عبدالفتاح الغنمة9.

ياد أنور عقروق10. عضــو مجلــس اإلدارة )غير تنفيذي(األســتاذ/ ز

الئحــة حوكمة الشــركات يف المملكة العربية الســعودية
يقــوم البنــك بتطبيــق كافــة األحــكام اإللزاميــة بالئحــة حوكمــة الشــركات يف المملكــة العربية الســعودية الصادرة عن هيئة الســوق المالية. كمــا يوضح الجدول أدناه 

األحــكام التــي لم تطبق مع أســباب ذلك:

السببرقم المادةم.

مــادة استرشــادية، علمــاً بأنه تم تطبيقها بشــكل جزئيالمادة التاســعة والثالثون1.

مــادة استرشــادية، علمــاً بأنه تم تطبيقها بشــكل جزئيالمــادة الحادية واألربعون2.

مــادة استرشــادية، علمــاً بأنه تم تطبيقها بشــكل جزئيالمادة الثامنة والســبعون3.

مــادة استرشــادية، علمــاً بأنه تم تطبيقها بشــكل جزئيالمادة الخامســة والثمانون4.

مــادة استرشــادية، علمــاً بأنه تم تطبيقها بشــكل جزئيالمــادة الثامنة والثمانون5.

فقرة استرشــاديةالمــادة التاســعة والثمانون - فقرة 63.

استرشاديةالمادة الخامســة والتسعون7. مادة 

الحوكمة رسالة 
تشــكل الحوكمــة الرشــيدة، إلى جانــب االلتزام باألنظمة واللوائــح النافذة، ركيزة 

أساســية موجهة ألعمال البنك ونشــاطاته التشــغيلية. لقد قام البنك بإرســاء 
ثقافــة اإلدارة الرشــيدة التــي تؤكــد على االلتــزام بمعايير النزاهــة واألمانة، بينما 

يقــود مجلــس اإلدارة بالقــدوة، وتحــرص اإلدارة بدورهــا كل الحرص على االلتزام 
باألنظمــة واللوائــح نصاً وروحاً. 

تقــوم فلســفة البنــك علــى اتباع نهج الممارســة المثلى فيمــا يتعلق بحوكمة 
الشــركة، إضافــة إلــى االلتزام باالشــتراطات النظامية لكافة الــدول التي يعمل 
فيهــا، كمــا يلتــزم البنــك على وجه الخصــوص بالمبادئ الرئيســة للحوكمة يف 

المؤسســات الماليــة الصــادرة من قبــل البنك المركزي الســعودي والئحة حوكمة 
الشــركات الصادرة من قِبَل هيئة الســوق المالية ونظام الشــركات الصادر من 

قبــل وزارة التجــارة يف المملكة العربية الســعودية.

المصدرة الصكوك 
يــخ 21 أكتوبــر 2020، قــام البنــك بإصدار صكوك مســاندة لــرأس المال بمبلغ  بتار

750 مليــون دوالر أمريكــي مدتهــا 10 ســنوات بعمولة خاصة نســبتها ٪3.326 
قابلة لالســترداد بعد مضى 5 ســنوات. 

رأس المال
يف 31 ديســمبر 2022، يتكــون رأســمال البنــك المصرح بــه والمصدر والمدفوع 

يال ســعودي  بالكامل من 1,500 مليون ســهم، بقيمة اســمية قدرها 10 ر
للســهم الواحــد. إن ملكيــة رأســمال البنك موزعة علــى النحو التالي:

60٪مســاهمون سعوديون 

40٪البنــك العربي ش.م.ع. - األردن

مجلس اإلدارة 
تعمــل إدارة البنــك ممثلــة برئيــس وأعضــاء المجلس على تحقيــق أفضل قيمة 

مســتدامة لحقــوق المســاهمين، وتقــع مســؤولية تطبيق اســتراتيجية البنك التي 
يضعهــا المجلــس علــى عاتــق عضــو مجلس اإلدارة المنتدب وبمســاعدة اللجنة 

التنفيذيــة )المكونــة مــن أعضــاء مجلس اإلدارة( وكذلك اللجــان المنبثقة األخرى 
عــن مجلس اإلدارة.

يتكــون مجلــس اإلدارة مــن 10 أعضــاء، منهم 6 أعضاء يمثلون المســاهمين 
الســعوديين والذيــن يتــم انتخابهــم من قبــل الجمعية العمومية لمســاهمي 

ِّن البنــك العربي "ش.م.ع" األعضاء األربعة  البنــك لمــدة 3 ســنوات، يف حيــن يُعي
يــن، ويجــوز إعــادة تعييــن جميع أعضاء مجلــس اإلدارة. علماً بانه يُراعى  اآلخر

عنــد ترشــيح األعضــاء تمتعهــم بمهــارات مهنية وخبرات ماليــة ومؤهالت مالئمة 
وســمات شــخصية مناســبة، وكذلك التمتع بقدر عالٍ من الســمعة الحســنة 

والنزاهــة والكفــاءة وتحمُّــل المســؤولية، والقدرة علــى القيام بالواجبات 
والمســؤوليات كعضــو مجلــس إدارة. لذلــك يشــترط على كل عضو قبــل تعيينه 
اســتكمال تعبئــة نمــوذج المالءمــة الصادر من قبل البنك المركزي الســعودي، 

حيــث يقــوم البنــك بأخــذ عدم الممانعة مــن البنك المركزي الســعودي للتأكد من 
النزاهــة والمالءمة.

يبحــث المجلــس يف اجتماعاتــه الموضوعــات المدرجــة يف جداول أعمال 
االجتماعــات موثقــة بالمعلومــات الالزمــة ومحــددة وفقاً لصالحياته، وتشــمل 
ية  هــذه الموضوعــات الموافقــة علــى اســتراتيجية البنك والميزانيــات التقدير

ينة  يــة والسياســات التــي تحكم عمليــات الخز يــف الرأســمالية الجوهر والمصار
واالئتمــان ولوائــح العمــل األخــرى والخطة الســنوية للتدقيــق الداخلي وصالحيات 

يــع األربــاح والمُوافقة علــى تعيين المــدراء التنفيذيين  الصــرف واقتــراح توز
ورئيــس إدارة المُراجعــة الداخليــة بالبنــك. ويســتطيع كافــة األعضاء الحصول 

علــى المعلومــات ذات الصلــة مــن خالل أمين ســر المجلــس، وبإمكانهم 
أيضــاً الحصــول علــى المشــورة مــن جهات مهنيــة مســتقلة متخصصة يف إطار 

واجباتهــم كأعضــاء يف المجلس.
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فيمــا يلــي نبــذة مختصــرة عن مؤهــالت وخبرات أعضاء مجلس اإلدارة واللجــان المنبثقة عنه وكبــار التنفيذيين:
نبــذه مختصــرة عن مؤهــالت وخبرات أعضاء مجلس اإلدارة واللجــان المنبثقة أ. 

األســتاذ/ صالح راشد الراشد

لمنصب ا
•  رئيــس مجلس اإلدارة

•  رئيــس اللجنــة التنفيذية
•  عضــو لجنة الترشــيحات والتعويضات

المؤهــالت العلمية
•  بكالوريوس هندســة من جامعة واشــنطن

الخبــرات العملية
مدير تنفيذي وشــريك بشــركة راشــد 

عبدالرحمــن الراشــد وأوالده. يتمتــع بخبرات 
واســعة ومتراكمــة يف مجــال المال واألعمال 
واإلدارة واالســتثمار التجــاري والصناعــي وقد 
ية للمجلس  شــغل عضويــة الهيئــة االستشــار

االقتصــادي األعلــى وعضويــة مجلس إدارة 
يــة الصناعيــة وعضــو اللجنة  الغرفــة التجار

الماليــة ورئيــس لجنة االســتثمار. كما ســبق له 
أن شــغل رئاســة وعضوية العديد من الشــركات 

المســاهمة العامــة والمقفلــة والشــركات ذات 
المســؤولية المحدودة. 

الدكتــور/ محمد فرج الكناني الزهراني

لمنصب ا
•  عضــو مجلس اإلدارة 

•  رئيــس لجنة الترشــيحات والتعويضات
•  عضــو لجنة المخاطر

•  عضــو اللجنة االســتراتيجية

المؤهــالت العلمية
•  دكتــوراه يف العلــوم المالية تخصص يف 

االقتصــاد المالي قســم اإلحصاء عام 
2006 مــن جامعة أوكالهوما 

•   ماجســتير علــوم ماليــة من جامعة 
كولــورادو يف دنفر، أمريكا 

يــوس العلــوم المالية من جامعة  •  بكالور
الملــك فهــد للبترول والمعادن 

)CFA( محلــل مالي معتمد  •

الخبــرات العملية
مؤســس مشــارك ورئيس تنفيــذي لتحالف 
التنميــة وخبــرة يف مختلــف األدوار القياديــة 

ومشــرف على اســتثمارات وقــف جامعة 
الملــك فهــد للبتــرول والمعادن وعضو يف 

مجالــس إدارات ولجــان والتدقيق واالســتثمار 
لعدة شــركات مدرجــة وغير مدرجة. 

ويقــدم استشــارات وتدريب لشــركة أرامكو 
ومجموعــة بن الدن وأوقــاف الراجحي 

والرئاســة العامة لشــؤون المســجد الحرام 
والمســجد النبــوي ويف عمليــات الدمج 

واالســتحواذ ولمنظمــات خاصة وشــغل عميد 
كليــة إدارة األعمــال بجامعــة الملك فهد 

للبتــرول والمعــادن وعمــل يف مجــال التعليم 
التنفيــذي وغيــر التنفيذي.

األســتاذ/ عبدالمحسن إبراهيم الطوق

لمنصب ا
•  نائــب رئيس مجلس اإلدارة 

•  عضــو اللجنــة التنفيذية
•  عضــو لجنة المخاطر

•  عضــو اللجنة االســتراتيجية

المؤهــالت العلمية
يــوس إدارة أعمــال من جامعة  •  بكالور

الملك سعود

الخبــرات العملية
الرئيــس التنفيــذي لشــركة الطوق. يتمتع 

بخبــرة طويلة يف مجال اإلدارة واالســتثمار 
العقــاري والطاقــة واالتصاالت والخدمات 
الماليــة ويتمتــع بعضوية منظمة رؤســاء 

األعمــال الشــباب )YPO( ومنظمة القيادات 
العربية الشــابة )YAL( ويشــغل عضوية 

مجلس اإلدارة يف عدة شــركات رائدة يف 
المملكــة العربية الســعودية وخارجها.

األســتاذ/ ثامر مسفر عوض الوادعي

لمنصب ا
•  عضــو مجلس إدارة 

•  عضــو لجنة الترشــيحات والتعويضات
•  رئيــس لجنة المراجعة

المؤهــالت العلمية
•  ماجســتير إدارة أعمــال من جامعة 

اليمامة 
يــوس إدارة أعمــال من جامعة  •  بكالور

اإلمام محمد بن ســعود
•  دبلــوم محاســبة من معهد اإلدارة

الخبــرات العملية
شــغل عدة مناصب منها: مســاعد مدير عام 

ومديــر للرقابــة والجــودة وعضو مجلس إدارة 
يف شــركة ميتاليــف أيه آي جي العربــي للتأمين 
التعاونــي وعضــو لجنــة المراجعة وعمل مدير 

عــام مجموعــة المراجعــة الداخلية يف الهيئة 
الســعودية للجمــارك ومديــر برنامج المراجعة 

الداخليــة لمجموعة ســامبا ومســاعد مدير 
للمراجعــة الداخليــة يف بنك اإلنماء ومســؤول 
معتمــد لفحــص االحتيــال والجرائم المالية يف 
البنــك األول، ويشــغل حالياً المديــر التنفيذي 
للمراجعــة الداخليــة بصنــدوق تنمية الموارد 
البشــرية ورئيــس لجنــة المراجعة والمخاطر 

بالمركــز الوطنــي إلدارة النفايــات وعضو لجنة 
المراجعــة بشــركة تكامل القابضــة وعضو لجنة 

المراجعة بشــركة ســواعد وعضو مجلس 
إدارة ورئيــس لجنــة المراجعة بشــركة الطيف 

الدوائيــة وعضو لجنة المراجعة بشــركة 
النصبــان القابضة.

األستاذ/ هشــام عبداللطيف الجبر

لمنصب ا
•  عضــو مجلس إدارة

•  عضــو اللجنــة التنفيذية
•  عضــو اللجنة االســتراتيجية

المؤهــالت العلمية
ية وإنســانية/ ثانوي •  علوم إدار

الخبــرات العملية
خبرة واســعة يف مجال اإلدارة واالســتثمار 

ية  وعضــو مجلــس إدارة يف شــركة الجبر التجار
القابضــة وشــركة والء للتأمين التعاوني 

وعضوية العديد من الشــركات. وقد ســبق أن 
شــغل عضويــة مجلــس إدارة كل من المصرف 

الخليجــي التجــاري والشــركة المتحدة لنقل 
الغاز وشــركة األدوات اإللكترونيــة المتقدمة 

المحــدودة. وهو عضــو يف مجلس األعمال 
الســعودي الصينــي وعضــو جمعية الصداقة 

الســعودية الصينية وتشــمل خبراته يف 
االســتثمار والتمويــل وحصــل على العديد من 
الــدورات المتخصصــة يف التســويق والمبيعات 

والماليــة وحضــور ندوات يف الحوكمة.

األســتاذ/ عبيد عبدالله الرشيد

لمنصب ا
•  عضــو مجلس اإلدارة المنتدب 

•  الرئيــس التنفيذي 
•  عضــو اللجنــة التنفيذية

•  عضــو اللجنة االســتراتيجية

المؤهــالت العلمية
يــوس يف إدارة األعمــال من جامعة  •  بكالور
ســان حوزيه يف واليــة كاليفورنيا -الواليات 

المتحــدة االمريكية

الخبــرات العملية
يشــغل حاليــاً منصــب العضو المنتدب 

والرئيــس التنفيــذي يف البنــك العربي الوطني. 
يمتلــك أكثــر من 28 ســنة من الخبرة 

الواســعة يف مجــال الصناعــة المصرفية بقطاع 
التجزئــة والخدمات الخاصــة والقطاع العام 
والمؤسســات الصغيرة والمتوســطة ودوائر 

العنايــة بالعمــالء ومعالجة الشــكاوى. كما 
يشــغل منصــب عضــو مجلس إدارة يف كل 
من الشــركة الســعودية لتمويل المســاكن 

)شــركة زميلة( والشــركة الســعودية الكيميائية 
ومجموعــة الدكتــور ســليمان الحبيب للخدمات 

الطبيــة القابضــة. كما شــغل منصب رئيس 
مجلــس إدارة شــركة العربــي لتأجير المعدات 

الثقيلة )شــركة تابعة(.
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األســتاذ/ نعمة الياس صباغ

لمنصب ا
•  عضــو مجلس إدارة

المؤهــالت العلمية
•  ماجســتير يف االقتصاد الدولي ودراســات 

الشــرق األوســط والقانون الدولي مــن جامعة 
جونــز هوبكنز

•  ماجســتير يف العلــوم الماليــة من جامعة 
غو شيكا

يــوس يف االقتصــاد واللغة الفرنســية من  •  بكالور
أوستن جامعة 

•  برنامــج اإلدارة العليــا يف كليــة إدارة األعمال، 
جامعة ســتانفورد

الخبــرات العملية
شــغل عــدة مناصــب منها: المدير العــام التنفيذي 

للبنــك العربــي ش م ع االردن وشــغل منصب 
المديــر العــام التنفيــذي لبنك البحر المتوســط يف 
لبنــان بيــن عام 2006 - 2009 وشــغل منصب 

العضــو المنتــدب والرئيــس التنفيــذي للبنك العربي 
الوطنــي مــن عام 1998 - عام 2005 وشــغل مدير 
عــام المجموعــة المصرفيــة الدوليــة يف بنك الكويت 
الوطنــي. كمــا عمــل مع بنك الكويــت الصناعي من 
عــام 1976 - عــام 1979 والبنــك الدولي عام 1973 

ورئيــس مجلــس إدارة بنــك أوروبا العربي ش م 
ع وعضــو مجلــس إدارة جمعيــة البنوك يف األردن 

ورئيــس مجلــس إدارة شــركة صندوق رأس المال 
واالســتثمار األردني ونائــب رئيس مجلس إدارة 

الشــركة األردنيــة ألنظمة الدفــع والمقاصة ورئيس 
مشــارك يف مجلــس أمنــاء الجامعة األمريكية يف 
بيــروت وحاصــل على جوائز منها اقوى الرؤســاء 

التنفيذيين يف الشــرق األوســط عام 2021 وجمعية 
المصرفييــن العــرب يف لندن وجائزة اإلســهامات 

المتميــزة يف القطــاع المصــريف عام 2018 وجائزة 
المســاهمة المتميزة عام 2017 واإلســهامات البارزة 

عــام 2014 يف قطــاع الخدمــات المالية وجائزة 
الشــخصية المصرفيــة العربية عام 2014.

األســتاذ/ محمــد عبدالفتاح الغنمة

لمنصب ا
•  عضــو مجلس إدارة 

•  عضــو اللجنــة التنفيذية
•  رئيــس لجنة المخاطر

المؤهــالت العلمية
ياضيات من  يــوس علــوم تخصص ر •  بكالور

جامعة الملك ســعود
برمجة  •  دبلوم 

الخبــرات العملية
عضــو مجلــس إدارة يف البنــك العربي الوطني 

ممثــال عــن البنــك العربي )ش م ع(. يتمتع 
بخبــرة طويلــة يف مجــال العمل المصريف 
وعضويــة العديد من الشــركات والبنوك.

ياد أنور عقروق األســتاذ/ ز

لمنصب ا
•  عضــو مجلس إدارة 

•  رئيــس اللجنة االســتراتيجية
•  عضــو لجنة المخاطر

المؤهــالت العلمية
•  ماجســتير يف إدارة األعمــال: التمويل 

مــن جامعة ســيراكيوز، نيويورك، 
 الواليــات المتحدة االمريكية 

يــوس يف العلــوم مع مرتبة الشــرف  بكالور  • 
يف الهندســة المدنيــة مــن جامعة ليدز يف    

المملكــة المتحدة   

الخبــرات العملية
يشــغل حالياً منصــب رئيس المخاطر 

للمجموعــة يف البنــك العربي ش.م.ع – 
األردن. كمــا شــغل منصب مديــر تنفيذي لكل 

مــن بنــك أوروبا العربــي ش.م.ع يف المملكة 
المتحــدة، ســيتي بنك – الكويت، ســيتي بنك 

– األردن وغيرهــا مــن المناصب القيادية 
باإلضافــة الــى منصب عضــو مجلس إدارة لكل 

مــن بنــك أوروبا العربــي ش.م.ع. يف المملكة 
المتحــدة، وإدارة جمعيــة المصرفييــن العرب 
يف المملكــة المتحــدة، وجمعيــة المصرفيين 
البريطانييــن يف المملكــة المتحــدة، وجمعية 

البنــوك األجنبيــة يف المملكــة المتحدة، 
وجمعيــة البنوك يف األردن.

األســتاذ/ أحمد محمــد عبدالقادر العمران 

 ممثل المؤسســة العامة 
للتأمينــات االجتماعية

لمنصب ا
•  عضــو مجلس إدارة

•  عضــو لجنة المخاطر

المؤهــالت العلمية
•  ماجســتير علوم حاســب آلي من معهد 

يــدا للتقنيــة يف أمريكا فلور
يــوس نظــم معلومات من جامعة  •  بكالور

الملك سعود 

الخبــرات العملية
يشــغل حالياً وظيفة مســاعد المحافظ 
لتقنيــة المعلومــات بالمؤسســة العامة 

للتأمينــات االجتماعيــة. وعمــل مدير عام 
إدارة البنيــة األساســية لتقنيــة المعلومات 

وإدارة فريق عمل البنية األساســية للشــبكات 
واالتصــال وأمــن المعلومات وإدارة النظم 
والتشــغيل مــن عام 2001 إلى عام 2011 

يف المؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعية. 
كمــا شــغل منصــب عضو مجلس إدارة يف 
ســامبا والمجموعة الســعودية لالستثمار 

الصناعي وشــركة اإلســمنت السعودية وشركة 
االتصاالت الســعودية وشــركة تكافل القابضة. 

كمــا شــارك يف المؤتمرات والنــدوات التقنية 
علــى المســتوى المحلي والدولي. 



تقرير مجلس اإلدارة 2022

18 17

يــر مجلس إدارة البنــك العربي الوطني  تقر
للســنة المالية المنتهية يف 31 ديســمبر 2022

نبــذه مختصــرة عن مؤهالت وخبرات كبــار التنفيذيين ج. 

الخبرات العمليةالمؤهالت العلميةالمنصب الحالياالسم

 األستاذ/
التويجري* نزار 

-  نائــب العضو المنتدب
-  رئيــس مجلس إدارة 
شــركة العربي لتأجير 

المعــدات الثقيلة 

-  ماجســتير إدارة أعمال من 
جامعــة ماين – الواليات 

المتحــدة األمريكية
يــوس أنظمة معلومات  -  بكالور

من جامعة الملك ســعود

شغل األستاذ نزار منصب نائب العضو المنتدب يف البنك العربي الوطني، 
ولديه أكثر من 20 سنة من الخبرة يف قطاع الخدمات المصرفية 

للشركات يف البنك العربي الوطني. ومن خالل عضويته يف لجنة االئتمان 
العليا ولجنة الموجودات والمطلوبات، يساهم يف إدارة مخاطر االئتمان 

يف البنك. كما أنه يشرف على وحدة االستثمارات االستراتيجية، إضافة إلى 
مشاركته يف تحقيق األهداف االستراتيجية للبنك وللشركات التابعة التي 

يتمتع بعضوية مجالس إدارتها.

 األستاذ/
الزهراني عائض 

-  الرئيــس التنفيذي 
ت للعمليا

يــوس أنظمة معلومات  -  بكالور
من جامعة الملك ســعود
-  وحاصل علــى الكثير من 

 الشــهادات التخصصيــة منها:
 Six Sigma Black and

 Green Belt and TOGAF
Architecture

يشغل األستاذ عائض منصب الرئيس التنفيذي للعمليات يف البنك العربي 
الوطني. كما شغل قبل انضمامه للبنك مناصب عدة يف بنك الرياض 

منها منصب الرئيس التنفيذي لتقنية المعلومات CIO، ونائب أول 
للرئيس التنفيذي لدائرة مساندة الحلول، ولديه خبرة تجاوزت الـ 22 

عاماً يف الحلول االستراتيجية من خالل التكامل التكنولوجي. وهو عضو يف 
عدد من لجان البنك الرئيسة ومنها: لجنة تقنية المعلومات، لجنة اإلدارة 

التنفيذية، لجنة إدارة المخاطر، إلخ.

 األستاذ/
كمال خضر

-  ماجســتير إدارة أعمال )مع -  رئيــس إدارة المخاطر
التخصــص يف المالية( من 

جامعــة ليفربــول - المملكة 
المتحدة 

-  بكالوريوس محاســبة وإدارة 
يتشــموند  أعمــال من جامعة ر
يف لنــدن - المملكــة المتحدة 

-  برنامــج القــادة التنفيذيين، كلية 
إدارة األعمــال بجامعة هارفرد

يمتلــك األســتاذ كمــال خبرة واســعة ومتنوعة يف القطــاع المصريف تمتد 
ألكثــر مــن 25 ســنة يف إدارة المخاطــر واألعمال المصرفية للشــركات. 

يشــغل وظيفــة رئيــس إدارة المخاطــر يف البنك العربي الوطني. وســبق 
له أن شــغل مناصب قيادية لدى كل من البنك الســعودي الفرنســي 

والبنــك األول قبــل انضمامــه للبنــك العربــي الوطني. وهو عضو يف 
يــة الرئيســة يف البنــك )لجنة المخاطــر، لجنة مخاطر  اللجــان اإلدار

العمليــات، لجنــة الموجــودات والمطلوبــات، إلخ.( ويشــارك يف العديد من 
األخرى. اللجان 

 األستاذ/
الزاهر لؤي 

-  رئيــس مجموعة 
الشــركات المصرفية 

المؤسسية

-  بكالوريوس محاســبة من 
جامعــة الملــك فهد للبترول 

والمعادن

يشــغل األســتاذ لؤي منصب رئيس مجموعة الشــركات والمصرفية 
المؤسســية، وقــد أثبــت لؤي قدراتــه يف بناء اســتراتيجيات عمل فعالة 

والمحافظــة عليهــا، ولديــه خبرة واســعة ألكثر من 22 ســنة يف الخدمات 
يــق ملتــزم وفعال يمتلك مهــارات كافية ومهارات  المصرفيــة، عضــو فر
تواصليــة وشــخصية مــع نتائــج مثبتة يف تحقيق األهداف، شــارك وحضر 

عــدة دورات تتعلق بالمجــاالت المصرفية.

 األستاذة/
لطيفة الســبهان

-  المديــر المالي
-  عضــو لجنة المراجعة 
لشــركة العربي المالية

-  بكالوريوس يف المحاســبة وإدارة 
األعمال من جامعة كنســاس، 

الواليــات المتحدة األمريكية
-  حاصلة على شــهادة المحاســبة 

القانونيــة مــن والية الينوي، 
الواليــات المتحدة األمريكية

تمتلــك األســتاذة لطيفــة خبرة واســعة تفوق الـــ 20 عاماً يف العمل 
ير الخارجيــة والداخلية ووضع  المصــريف، مــع خبرة يف إعــداد التقار

يــة والتخطيــط االســتراتيجي ومراقبة المصروفات.  الميزانيــات التقدير
ية الرئيســة )لجنة سياســة  وهــي عضــو يف العديــد من اللجان اإلدار

مخاطــر الســوق، ولجنــة الموجــودات والمطلوبات، ولجنة اإلدارة 
التنفيذيــة إلــخ.(، ومشــاركة يف تنفيــذ أنظمــة مصرفية متنوعة. 

* تقــدم األســتاذ/ نــزار التويجــري - نائــب العضــو المنتــدب باســتقالته مــن منصبــه يف البنك اعتباراً من تاريخ 31 ديســمبر2022 بناءً علــى ظروفه الخاصة. 

فيمــا يلــي نبــذة مختصرة عن مؤهالت وخبرات أعضــاء لجنة المراجعة ب. 

الخبرات العمليةالمؤهالت العلميةالعضو

األســتاذ/ ثامر مسفر 
الوادعي عوض 

- ماجســتير إدارة أعمــال مــن جامعة اليمامة
يــوس إدارة أعمــال من جامعة اإلمام  -  بكالور

محمد بن ســعود 
- دبلــوم محاســبة من معهد اإلدارة

شــغل عــدة مناصــب منها: مســاعد مدير عام ومديــر للرقابة والجودة وعضو 
مجلــس إدارة يف شــركة ميتاليــف أيــه آي جــي العربي للتأميــن التعاوني وعضو 

لجنــة المراجعــة وعمــل مدير عــام مجموعة المراجعــة الداخلية يف الهيئة 
الســعودية للجمــارك ومديــر برنامــج المراجعة الداخلية لمجموعة ســامبا 

ومســاعد مديــر للمراجعــة الداخليــة يف بنك اإلنماء ومســؤول معتمد لفحص 
االحتيــال والجرائــم الماليــة يف البنك األول، ويشــغل حالياً المديــر التنفيذي 

للمراجعــة الداخليــة بصنــدوق تنميــة الموارد البشــرية ورئيــس لجنة المراجعة 
والمخاطــر بالمركــز الوطنــي إلدارة النفايــات وعضو لجنة المراجعة بشــركة 

تكامــل القابضــة وعضــو لجنة المراجعة بشــركة ســواعد وعضو مجلس إدارة 
ورئيــس لجنــة المراجعــة بشــركة الطيف الدوائية وعضــو لجنة المراجعة 

بشــركة النصبان القابضة.

األســتاذ/ خالد محمد 
البواردي سعد 

يــوس إدارة صناعيــة مــن جامعة الملك   -  بكالور
فهــد للبترول والمعادن

يتمتــع بخبــرة طويلــة يف مجال اإلدارة واالســتثمار والتجارة وشــغل منصب 
ية الصناعيــة بالمنطقة الشــرقية وعمل رئيس  نائــب رئيــس الغرفــة التجار

وعضــو مجلــس إدارة يف عدد من الشــركات المســاهمة واللجــان والفعاليات 
االجتماعيــة ويشــغل منصــب الرئيــس التنفيذي لمجموعة شــركات البواردي. 
وقد شــغل ســابقاً العديد من عضويات مجالس اإلدارات على ســبيل المثال 

عضــو مجلــس إدارة الهيئــة العامــة للطيران المدني وعضو مجلس إدارة 
المؤسســة العامة للخطوط الحديدية وعضو المجلس االستشــاري لمعالي 
يــر العمل وعضو مجلس إدارة المؤسســة العامــة للتأمينات االجتماعية  وز

وعضو لجنة االســتثمار بالمؤسســة العامة للتأمينات االجتماعية وعضو مجلس 
إدارة شــركة الصناعات الكيميائية االساســية وعضو مجلس إدارة الشــركة 

العربيــة لصناعــة الــورق وعضو مجلس إدارة بالمؤسســة العامة للموانئ وعضو 
بعــدد مــن اللجان والمجالس التابعة إلمارة المنطقة الشــرقية.

يز  عبدالعز األستاذ/ 
عبدالمحســن بن حسن

يــوس قانــون من جامعة الملك ســعود يشــغل حاليــاً منصــب عضــو مجلــس إدارة يف مجموعة الفيصليــة القابضة - بكالور
وشــركة الســوق الماليــة تداول ورئيــس مجلس إدارة العالميــة للتأمين 

التعاونــي وعضــو مجلــس إدارة الســعودي الفرنســي كابيتــال وعمل عضو يف 
ية لهيئــة الســوق الماليــة وعضو منتدب لشــركة كريديت  اللجنــة االستشــار

ســويس العربيــة الســعودية وعضــو منتــدب ورئيس تنفيذي لشــركة رنا 
لالســتثمار والشــركة العربيــة لألعمــال واألوراق الماليــة وعمل يف إدارة 
ينــة يف مجموعــة ســامبا الماليــة مــن عــام 1994 - عام 2006. كما  الخز

ينــة مــن عام 1992 - عام 1994 وشــغل  يــاض يف إدارة الخز عمــل يف بنــك الر
ينة يف بنك مســقط من  منصــب نائــب الرئيــس التنفيــذي ومديــر إدارة الخز

عــام 2006 - عام 2008.
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ين يف شــركات أخرى داخــل المملكة أو خارجها   فيمــا يلــي أســماء أعضــاء مجلــس إدارة البنــك الذيــن يشــاركون يف عضويــة مجالس إدارات أو مدير
كما يف 31 ديســمبر 2022:

ين يف شركات أخرى )داخل المملكة وخارجها(اسم العضو   العضوية يف الشركات أو مدير

األستاذ/ صالح راشد 
الراشد 

شــركة أسمنت الرياض  -1
شركة االســتثمارات التقنية  -2

الشــركة الســعودية لخدمات األعمــال الكهربائية   -3
شــركة العنايــة والعلــوم الطبية المحدودة  -4

شــركة الراشــد للتجارة والمقاوالت  -5
شركة الراشــد ايه بيتونج  -6
شــركة مجمعات الخليج  -7
شــركة الراشد والعمران  -8

الشــركة العربيــة للصناعات  -9
شــركة راشــد عبد الرحمن الراشد وأوالده  -10

شــركة التطبيقــات الخليجية  -11
شــركة إمــداد الحلول لتقنيــة المعلومات  -12

شــركة إنمائية لالســتثمار والتطوير العقاري والســياحي   -13
شــركة بيت االتحاد المالي  -14

شــركة مالذك لالســتثمار والتقســيط العقاري   -15
شــركة صالح راشد الراشد وأوالده  -16

شــركة األوائل لالســتثمار القابضة  -17
شــركة راشــد للتنمية المحدودة "راشدكو"  -18

شــركة راشــد الراشد وشــركاؤه لألعمال والتطوير  -19
شــركة ســند للرعاية الصحية  -20

شــركة راشــد الراشد وشركاؤه لالســتثمار التجاري  -21
شــركة بيــت التوازن القابضة  -22

شــركة راشــد الراشد وشــركاؤه للتطوير واالســتثمار العقاري  -23
شــركة الراشــد لالســتثمار المتحد العالمي  -24

شــركة عقار وعمار المحدودة  -25
شــركة إبهــار البناء العقارية  -26

شــركة ديــاري للتطوير العقاري  -27

األســتاذ/ عبدالمحسن 
الطوق إبراهيم 

شــركة الطوق المحدودة   -1
شــركة دار التمليك   -2

شــركة نت وركرس الســعودية للخدمات المحدودة   -3
شــركة المنتجــات الفوالذية المحدودة   -4
يــاف ألنظمة االتصاالت شــركة بيادر األر  -5

األستاذ/ هشام 
عبداللطيــف الجبر

شــركة والء للتأمين   -1
شــركة الجبر القابضة  -2

شــركة مصنــع كرتون الخليج   -3
شــركة مصنع المرطبــات المعلبة   -4

شــركة هاير والجبــر الســعودية اإللكترونية للتجارة  -5
نمــاء المســتقبل للعقار  -6

شــركة خطى الخير  -7
شــركة إيناس للتجارة  -8

األســتاذ/ أحمد محمد 
العمران عبدالقادر 

)STC( شــركة االتصاالت السعودية  -1
شــركة تكامل القابضة  -2

شــركة مــدد األعمال لتقنية نظــم المعلومات  -3
شــركة مصــدر لحلول البيانات   -4

يــة خــالل عام 2022، وفيما يلي ســجل حضــور هذه االجتماعات: عقــد مجلــس اإلدارة 4 اجتماعــات دور

يخ عدد الحضورسجل الحضورالتار

صالح راشــد الراشــد، عُبيد عبدالله الرشــيد، عبدالمُحســن ابراهيم الطوق، هشــام عبد اللطيف الجبر، 29 مارس 2022
أحمــد محمــد عبدالقــادر العمــران، مُحمَّــد فرج الكناني الزهراني، ثامر مســفر عــوض الوادعي، نعمة 

ياد أنور عقروق. َّــاغ، مُحمَّــد عبد الفتــاح الغنمة، ز اليــاس صب

10

صالح راشــد الراشــد، عُبيد عبدالله الرشــيد، عبدالمُحســن ابراهيم الطوق، هشــام عبد اللطيف الجبر، 21 يونيو 2022
أحمــد محمــد عبدالقــادر العمــران، مُحمَّــد فرج الكناني الزهراني، ثامر مســفر عــوض الوادعي، نعمة 

ياد أنور عقروق. َّــاغ، مُحمَّــد عبد الفتــاح الغنمة، ز اليــاس صب

10

صالح راشــد الراشــد، عُبيد عبدالله الرشــيد، عبدالمُحســن ابراهيم الطوق، هشــام عبد اللطيف الجبر، 20 ســبتمبر 2022
أحمــد محمــد عبدالقــادر العمــران، مُحمَّــد فرج الكناني الزهراني، ثامر مســفر عــوض الوادعي، نعمة 

ياد أنور عقروق.  َّــاغ، مُحمَّــد عبد الفتــاح الغنمة، ز اليــاس صب

10

صالح راشــد الراشــد، عُبيد عبدالله الرشــيد، عبدالمُحســن ابراهيم الطوق، هشــام عبد اللطيف الجبر، 20 ديســمبر 2022
أحمــد محمــد عبدالقــادر العمــران، مُحمَّــد فرج الكناني الزهراني، ثامر مســفر عــوض الوادعي، نعمة 

ياد أنور عقروق. َّــاغ، مُحمَّــد عبد الفتــاح الغنمة، ز اليــاس صب

10

يل 2022 وفيما يلي ســجل حضور أعضــاء مجلس اإلدارة لهذا االجتماع: وقــد عقــدت جمعيــة عامــة عاديــة يف 12 أبر

رئيــس مجلس اإلدارة األســتاذ/ صالح راشد الراشد 1.

نائــب رئيــس مجلس اإلدارة )عــن طريق وســائل التقنية الحديثة(األســتاذ/ عبدالمحســن إبراهيم الطوق2.

عضــو مجلــس اإلدارة المنتدب )الرئيــس التنفيذي(األســتاذ/ عبيد عبدالله الرشــيد3.

عضــو مجلس اإلدارة األســتاذ/ هشــام عبداللطيف الجبر4.

عضــو مجلــس اإلدارة )عــن طريق وســائل التقنية الحديثة(األســتاذ/ أحمد محمــد عبدالقادر العمران5.

عضــو مجلــس اإلدارة )عــن طريق وســائل التقنية الحديثة(الدكتــور/ محمد فــرج الكناني الزهراني6.

عضــو مجلس اإلدارة األســتاذ/ ثامر مســفر عوض الوادعي7.

عضــو مجلــس اإلدارة )عــن طريق وســائل التقنية الحديثة(األســتاذ/ نعمة الياس صباغ8.

ياد أنور عقروق9. عضــو مجلــس اإلدارة )عــن طريق وســائل التقنية الحديثة(األســتاذ/ ز
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أعضــاء لجنة المراجعة

ين يف شركات أخرى )داخل المملكة وخارجها(اسم العضو العضوية يف الشركات أو مدير

األســتاذ/ ثامر مسفر 
الوادعي عوض 

صنــدوق تنمية الموارد البشــرية   -1
المركــز الوطنــي إلدارة النفايات  -2
شــركة تكامــل لخدمات األعمال  -3
شركة ســواعد لخدمات األعمال  -4

شــركة الطيف الدوائية  -5
شــركة النصبان القابضة  -6

األســتاذ/ خالد محمد 
البواردي 

شــركة محمد وعبد الرحمن الســعد البواردي  -1
شــركة أتقن الدولية )ذ.م.م(  -2

مجموعــة خالد محمــد البواردي القابضة  -3
يــن الدولية المحدودة شــركة النقل والتخز  -4

الشــركة الســعودية للتطوير وخدمــات التصدير المحدودة  -5
شــركة البوابة الشــرقية للخدمات اللوجســتية المحدودة  -6

مجموعــة البواردي القابضة   -7
ية )ذ.م.م( شــركة المصادر اإلنشــائية التجار  -8

شــركة إشــراق للتنمية والتطوير   -9
شــركة بنــاء للصناعات الحديدية  -10

يز  األســتاذ/ عبد العز
عبدالمحســن بن حسن

الشــركة العالميــة للتأمين التعاوني   -1
شــركة مجموعــة الفيصلية القابضة   -2

الســعودي الفرنسي كابيتال  -3

لجان المجلس الرئيســة
شــكل مجلــس اإلدارة عــدد مــن اللجان وفيما يلي بيان بأســماء اللجان الرئيســة 

المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة وأدوارها وأعضائهــا الحاليين:

اللجنــة التنفيذية
ين  تتكــون اللجنــة التنفيذيــة مــن رئيــس مجلــس اإلدارة )رئيســاً( و4 أعضــاء آخر

مــن بينهــم عضــو مجلــس اإلدارة المنتــدب ويتــم اختيارهــم مــن بين أعضاء 
المجلــس. تعقــد اللجنــة التنفيذيــة اجتماعاتهــا إلدارة أعمــال البنــك وفقــاً 

للصالحيــات المفوضــة لهــا مــن قبــل المجلس. وتشــمل مســؤوليات هذه 
يف  اللجنــة تطبيــق سياســات البنــك ومراقبــة األداء والموافقــة علــى المصار

يــة. الرأســمالية الجوهر

تألفــت اللجنــة التنفيذيــة خــالل عام 2022 من الســادة األعضاء التالية أســماؤهم:
األســتاذ/ صالح راشــد الراشد )رئيساً(   .1

األســتاذ/ عبيد عبدالله الرشــيد  .2
األســتاذ/ عبدالمحســن إبراهيم الطوق  .3

األســتاذ/ هشــام عبداللطيف الجبر  .4
األســتاذ/ محمــد عبدالفتاح الغنمة   .5

ين يف شركات أخرى )داخل المملكة وخارجها(اسم العضو   العضوية يف الشركات أو مدير

الدكتــور/ محمد فرج 
الزهراني الكناني 

شــركة لجام للرياضة  -1
الشــركة الســعودية إلعادة التمويل العقاري  -2

شــركة وادي الظهــران للتقنية القابضة  -3
شــركة وادي الظهــران لخدمات األعمال  -4

شــركة واحة األعمال  -5
مؤسســة حلفاء التنمية   -6

األســتاذ/ ثامر مسفر 
الوادعي عوض 

صنــدوق تنمية الموارد البشــرية  -1
المركــز الوطنــي إلدارة النفايات  -2

شــركة تكامــل لخدمات األعمال   -3
شركة ســواعد لخدمات األعمال  -4

شــركة الطيف الدوائية  -5
شــركة النصبان القابضة  -6

األســتاذ/ عبيد عبدالله 
الرشيد

الشــركة الســعودية لتمويل المســاكن )سهل(  -1
الشــركة الســعودية الكيمائية  -2

شــركة مجموعــة الدكتــور ســليمان الحبيب للخدمــات الطبية القابضة  -3
شــركة العربي المالية  -4

األســتاذ/ نعمة الياس 
صباغ

البنــك العربــي ش م ع )األردن(  -1
بنــك أوروبــا العربي - لندن  -2

محمد  األستاذ/ 
عبدالفتــاح الغنمة 

البنــك العربــي ش م ع )االردن(  -1
يا(  البنك العربي ش م ع )ســور  -2

البنــك العربي اإلســالمي الدولي )األردن(   -3
شــركة مجموعة العربي لالســتثمار )األردن(   -4

الشــركة العربيــة الوطنيــة للتأجير )األردن(   -5
)تركيا(  )T_Bank(  -6

بنــك عُمان العربي )ســلطنة عُمان(  -7

ياد أنور  األستاذ/ ز
عقروق

البنــك العربــي ش م ع )األردن(  -1
الشــركة األردنيــة إلعادة التمويــل الرهن العقاري )األردن(  -2

شــركة النســر العربي للتأمين )األردن(  -3
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لجنة الترشــيحات والتعويضات
تتكــون لجنــة الترشــيحات والتعويضــات مــن 3 أعضاء غيــر تنفيذيين من مجلس 

اإلدارة وهم التالية أســماؤهم:
 1.  الدكتــور/ محمد فــرج الكناني الزهراني 

)رئيــس اللجنة - عضو مســتقل(
األســتاذ/ صالح راشــد الراشــد )عضو غير تنفيذي(  .2

األســتاذ/ ثامر مســفر عوض الوادعي )عضو مســتقل(  .3

وللّجنــة صالحيــة مراجعــة واقتراح تعديالت على سياســة وممارســات المكافآت 
والتعويضــات يف البنــك ورفــع التوصيــات بهذا الشــأن إلى مجلس اإلدارة 

العتمادهــا. وتقــوم اللجنــة كذلك بمراجعة مســتوى وتكويــن مكافآت كبار 

التنفيذييــن يف البنــك وترفــع التوصيــات المتعلقــة بمخصــص المكافآت المرجحة 
بالمخاطــر إلــى مجلــس اإلدارة/اللجنــة التنفيذيــة العتمادها. كمــا تقوم بتحديد 

يــز أداء المجلس ويكلــف مجلس اإلدارة اللجنة  المهــارات والقــدرات الالزمــة لتعز
بمراجعــة هيــكل مجلــس اإلدارة وتقييــم أدائــه متى مــا اقتضى األمر ذلك، بما 

فيــه التأكــد مــن كفايــة الوقت الالزم لقيــام العضو بمهامه ومســؤولياته وكذلك 
مســاهمة األعضــاء الفرديــة بنــاءً على اعتمــاد آلية من شــأنها تحديد نقاط القوة 

والضعــف واقتــراح معالجتهــا وتقديــم التوصيــات الالزمة الى المجلــس بما يحقق 
مصلحــة البنــك. وتشــمل مهــام اللجنــة كذلك الترشــيح لعضوية مجلس اإلدارة، 
وكذلــك النظــر يف ترشــيح كبار التنفيذيين ودراســة مؤهالتهــم والرفع بتوصيات 

اللجنــة تجاه ذلــك الى المجلس.

عقــدت لجنــة الترشــيحات والتعويضــات )3( اجتماعــات خالل عام 2022، وفيما يلي ســجل حضور هذه االجتماعات:

يخ# عدد الحضورسجل الحضورالتار

3محمد فرج الكناني الزهراني، صالح راشــد الراشــد، ثامر مســفر عوض الوادعي15 مارس 12022.

3محمد فرج الكناني الزهراني، صالح راشــد الراشــد، ثامر مســفر عوض الوادعي21 يونيو 22022.

3محمد فرج الكناني الزهراني، صالح راشــد الراشــد، ثامر مســفر عوض الوادعي6 ديســمبر 32022.

المراجعة  لجنة 
شــكلت الجمعيــة العامــة الغيــر عاديــة يف اجتماعهــا المنعقد بتاريخ 30 مارس 

2020 بنــاء علــى توصيــة مجلــس اإلدارة، لجنة مراجعة مكونة من الســادة 
األعضاء التالية أســماؤهم:

األســتاذ/ ثامر مســفر عوض الوادعي )رئيســاً - مســتقل(  .1
األســتاذ/ خالــد محمد البواردي )عضو مســتقل مــن خارج المجلس(  .2

 3.  األســتاذ/ عبدالعزيز عبدالمحســن بن حســن )عضو مســتقل من 
المجلس( خارج 

وتقــوم اللجنــة باالجتمــاع مــع كل من عضو مجلــس اإلدارة المنتدب والمدير 
المالــي للبنــك ورئيــس المراجعــة الداخلية ورئيس مجموعــة االلتزام ومكافحة 
غســل األمــوال ومديــر إدارة المخاطــر والمراجعيــن الخارجيين إضافة إلى من 

يــق اإلداري يف البنك، وذلــك عندما تراه مناســباً للتباحث  تشــاء مــن أعضــاء الفر
والمناقشــة. كمــا تُناقــش اللجنــة تقريرها الســنوي يف نهايــة العام مع مجلس 
اإلدارة. وتســاعد لجنــة المراجعــة مجلــس اإلدارة بمراجعــة منظومة الرقابة 

الداخليــة والتحقــق من ســالمة وصحة القوائــم المالية والحســابات الختامية 
للبنــك والتــزام البنــك بالمتطلبــات النظاميــة والمعايير المحاســبية. كما تقر 

اللجنــة خطــط إدارة المراجعــة الداخليــة وبرنامج مجموعــة االلتزام ومكافحة 
غســل األمــوال وتقيـّـم نتائــج أعمالهــا والتحقق من وجود األجهــزة الرقابية التي 
ير  تضمــن ســالمة اإلجــراءات التي تتخذهــا إدارة البنك. كما تــدرس اللجنة تقار
مجموعــة إدارة المخاطــر يف البنــك وتناقشــها مــع المختصيــن وتتخذ التوصيات 

الالزمة بشــأنها.

تمثــل لجنــة المراجعــة حلقة اتصال مباشــر بيــن المراجعيــن الخارجيين ومجلس 
اإلدارة، وتعمــل اللجنــة علــى التأكــد من أن أعمال المراجعــة الخارجية تتم 

يرها بالجديــة والمهنية الالزمة،  بشــكل فعــال ودقيــق وأنــه يتم التعامل مــع تقار
كمــا تقــوم اللجنــة أيضــا بالتوصية باختيــار المراجعين الخارجييــن ومراجعة خطط 

ونتائــج أعمالهــم، ويلتــزم البنــك بمــا ورد يف قواعد تنظيــم لجان المراجعة يف 
البنــوك الســعودية والدليــل االسترشــادي لتنظيم لجــان المراجعة يف البنوك 

الســعودية الصادرة عن البنك المركزي الســعودي.

عقــدت اللجنــة التنفيذيــة )15( اجتماعــاً خــالل عام 2022، وفيما يلي ســجل حضور هذه االجتماعات:

يخ# عدد الحضورسجل الحضورالتار

صالح راشــد الراشــد، عُبيد عبدالله الرشــيد، عبدالمُحســن إبراهيم الطوق، هشــام عبد اللطيف الجبر، 18 يناير 12022.
محمــد عبدالفتــاح الغنمة

5

صالح راشــد الراشــد، عُبيد عبدالله الرشــيد، عبدالمُحســن إبراهيم الطوق، هشــام عبداللطيف الجبر، 22 فبراير 22022.
محمــد عبدالفتــاح الغنمة

5

صالح راشــد الراشــد، عُبيد عبدالله الرشــيد، عبدالمُحســن إبراهيم الطوق، هشــام عبداللطيف الجبر، 15 مارس 32022.
محمــد عبدالفتــاح الغنمة 

5

صالح راشــد الراشــد، عُبيد عبدالله الرشــيد، عبدالمُحســن إبراهيم الطوق، هشــام عبداللطيف الجبر، 29 مارس 42022.
محمــد عبدالفتــاح الغنمة

5

صالح راشــد الراشــد، عُبيد عبدالله الرشــيد، عبدالمُحســن إبراهيم الطوق، هشــام عبداللطيف الجبر، 12 أبريل 2022 5.
محمــد عبدالفتــاح الغنمة

5

صالح راشــد الراشــد، عُبيد عبدالله الرشــيد، عبدالمُحســن إبراهيم الطوق، هشــام عبداللطيف الجبر، 17 مايو 62022.
محمــد عبدالفتــاح الغنمة

5

صالح راشــد الراشــد، عُبيد عبدالله الرشــيد، عبدالمُحســن إبراهيم الطوق، هشــام عبداللطيف الجبر، 7 يونيو 72022.
محمــد عبدالفتــاح الغنمة

5

صالح راشــد الراشــد، عُبيد عبدالله الرشــيد، عبدالمُحســن إبراهيم الطوق، هشــام عبداللطيف الجبر، 21 يونيو 82022.
محمــد عبدالفتــاح الغنمة

5

4صــالح راشــد الراشــد، عُبيد عبدالله الرشــيد، هشــام عبداللطيــف الجبر، محمــد عبدالفتاح الغنمة26 يوليو 92022.

صالح راشــد الراشــد، عُبيد عبدالله الرشــيد، عبدالمُحســن إبراهيم الطوق، هشــام عبداللطيف الجبر، 6 ســبتمبر 102022.
محمــد عبدالفتــاح الغنمة

5

صالح راشــد الراشــد، عُبيد عبدالله الرشــيد، عبدالمُحســن إبراهيم الطوق، هشــام عبداللطيف الجبر، 20 ســبتمبر 2022 11.
محمــد عبدالفتــاح الغنمة

5

صالح راشــد الراشــد، عُبيد عبدالله الرشــيد، عبدالمُحســن إبراهيم الطوق، هشــام عبداللطيف الجبر، 24 أكتوبر 122022.
محمــد عبدالفتــاح الغنمة

5

صالح راشــد الراشــد، عُبيد عبدالله الرشــيد، عبدالمُحســن إبراهيم الطوق، هشــام عبداللطيف الجبر، 22 نوفمبــر 132022.
محمــد عبدالفتــاح الغنمة

5

صالح راشــد الراشــد، عُبيد عبدالله الرشــيد، عبدالمُحســن إبراهيم الطوق، هشــام عبداللطيف الجبر، 6 ديســمبر 142022.
محمــد عبدالفتــاح الغنمة

5

صالح راشــد الراشــد، عُبيد عبدالله الرشــيد، عبدالمُحســن إبراهيم الطوق، هشــام عبداللطيف الجبر، 20 ديســمبر 152022.
محمــد عبدالفتــاح الغنمة

5
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المخاطر لجنة 
 شــكل مجلــس اإلدارة لجنــة المخاطر وتتألف من الســادة األعضاء 

التالية أســماؤهم: 
األســتاذ/ محمــد عبدالفتاح الغنمــة )رئيس اللجنة(  .1

األســتاذ/ عبدالمحســن إبراهيم الطوق  .2
األســتاذ/ أحمد محمــد عبدالقادر العمران  .3

الدكتــور/ محمد فــرج الكناني الزهراني   .4
ياد أنور عقروق األســتاذ/ ز  .5

ويتمثــل دور اللجنــة ومهامهــا يف وضــع اســتراتيجية شــاملة إلدارة المخاطر بما 
يتناســب مــع طبيعــة وحجم أنشــطة البنــك توضح مدى تقبــل المخاطر اإلجمالية، 

كمــا تتحقــق اللجنــة مــن تنفيذها ومراجعتهــا وتحديثها بناء علــى المتغيرات 
الداخليــة والخارجيــة للبنــك وذلــك تمهيــداً لموافقة مجلــس اإلدارة. وتقوم اللجنة 

بالتأكــد مــن توفــر إطــار إدارة مخاطر فعــال لدى البنك لتحديــد وقياس ومراقبة 
وضبــط المخاطــر المختلفــة التــي يتعرض لهــا البنك: كمخاطــر االئتمان، مخاطر 

السوق، الســيولة والعمليات.

عقــدت لجنــة المخاطــر )4( اجتماعــات يف عام 2022، وفيما يلي ســجل حضور هذه االجتماعات:

يخ# عدد الحضورسجل الحضورالتار

ياد أنور عقروق، حمــد محمد عبدالقادر 28 مارس 12022. محمــد عبدالفتــاح الغنمــة، عبدالمحســن إبراهيــم الطــوق، ز
العمــران، محمد فــرج الكناني الزهراني 

5

ياد أنور عقروق، أحمــد محمد عبدالقادر 20 يونيو 22022. محمــد عبدالفتــاح الغنمــة، عبدالمحســن إبراهيــم الطــوق، ز
العمــران، محمد فــرج الكناني الزهراني 

5

محمــد عبدالفتــاح الغنمــة، عبدالمحســن إبراهيــم الطوق، أحمــد محمد عبدالقــادر العمران، محمد فرج 19 ســبتمبر 32022.
ياد أنور عقروق  الكنانــي الزهرانــي، ز

5

محمــد عبدالفتــاح الغنمــة، عبدالمحســن إبراهيــم الطوق، أحمــد محمد عبدالقــادر العمران، محمد فرج 19 ديســمبر 42022.
ياد أنور عقروق الكنانــي الزهرانــي، ز

5

مصالــح أعضــاء مجلس اإلدارة وكبــار التنفيذيين وزوجاتهم وأوالدهم
المســاهمون الرئيسيون  )1

 يف بداية العام
التغير خالل العام 1 يناير 2022

  يف نهاية العام
31 ديسمبر 2022

االسم
عدد

األسهم
نسبة التملك

٪
عدد

األسهم
نسبة التملك

٪
عدد

األسهم
نسبة التملك

٪

600,000,00040.00--600,000,00040.00البنــك العربي ش.م.ع

 شركة راشــد عبد الرحمن 
الراشد وأوالده

149,528,1459.97--149,528,1459.97

84,813,1425.65--84,813,1425.65شــركة الجبر لالستثمار

عقــدت لجنــة المُراجعــة )10( اجتماعــات خالل عام 2022، وفيما يلي ســجل حضور هذه االجتماعات:

يخ# عدد الحضورسجل الحضورالتار

3ثامــر مســفر عــوض الوادعــي، خالد محمد البواردي، عبدالعزيز عبدالمحســن بن حســن21 فبراير 12022.

3ثامــر مســفر عــوض الوادعــي، خالد محمد البواردي، عبدالعزيز عبدالمحســن بن حســن28 مارس 22022.

3ثامــر مســفر عــوض الوادعــي، خالد محمد البواردي، عبدالعزيز عبدالمحســن بن حســن24 ابريل 32022.

3ثامــر مســفر عــوض الوادعــي خالد محمد البواردي، عبدالعزيز عبدالمحســن بن حســن7 يونيو 42022.

3ثامــر مســفر عــوض الوادعــي، خالد محمد البواردي، عبدالعزيز عبدالمحســن بن حســن21 يوليو 52022.

3ثامــر مســفر عــوض الوادعــي، خالد محمد البواردي، عبدالعزيز عبدالمحســن بن حســن25 يوليو 62022.

3ثامــر مســفر عــوض الوادعــي، خالد محمد البواردي، عبدالعزيزعبدالمحســن بن حســن18 ســبتمبر 72022.

3ثامــر مســفر عــوض الوادعــي، خالد محمد البواردي، عبدالعزيز عبدالمحســن بن حســن20 أكتوبر 82022.

3ثامــر مســفر عــوض الوادعــي، خالد محمد البواردي، عبدالعزيز عبدالمحســن بن حســن21 نوفمبــر 92022.

2ثامر مســفر عوض الوادعي، عبدالعزيز عبدالمحســن بن حســن18 ديســمبر 102022.

اللجنة االســتراتيجية
شــكل مجلــس اإلدارة اللجنــة االســتراتيجية وتتألف من الســادة األعضاء التالية 

أسماؤهم:
ياد أنور عقــروق )رئيس اللجنة( األســتاذ/ ز  .1

األســتاذ/ عبدالمحســن إبراهيم الطوق  .2
األســتاذ/ عبيد عبدالله الرشــيد   .3

األســتاذ/ هشــام عبداللطيف الجبر  .4
الدكتــور/ محمد فــرج الكناني الزهراني   .5

تتمثــل مهــام اللجنــة االســتراتيجية يف المســؤولية عن كافة الجوانــب المتعلقة 
باســتراتيجية البنــك بشــكل عــام، وكذلك مراقبــة تطبيق خطة البنك االســتراتيجية 

بشكل خاص.

حيــث تقــوم اللجنــة بمتابعــة عملية إعداد الخطــة االســتراتيجية نيابة عن مجلس 
اإلدارة والتأكــد مــن تطويــر وتنســيق وتعميــم وتكامل خطة البنك االســتراتيجية 

وتوافقهــا مــع المُعطيــات الحاليــة آخذاً يف االعتبــار التوقعات المُســتقبلية وكذلك 
وضــع إجراءات محــددة لتطبيق ومراقبة االســتراتيجية.

كمــا تقــوم لجنــة االســتراتيجية، بالتنســيق مع عضــو مجلس اإلدارة المنتدب، 
للتأكــد مــن وجــود حدود للمســؤوليات وأُطر التخــاذ القرارات وكذلك وجود 

قنــوات للمعلومــات للتأكــد مــن التطبيق الفعال الســتراتيجية البنك.

يــخ 23 فبراير 2022، وفيما يلي بيــان بحضور هذا االجتماع: عقــدت لجنــة االســتراتيجية اجتماعــاً واحــداً يف عــام 2022 وذلك بتار

يخ# عدد الحضورسجل الحضورالتار

يــاد أنــور عقــروق، عبيد عبدالله الرشــيد، عبدالمحســن إبراهيم الطوق، هشــام عبــد اللطيف الجبر، 23 فبراير 12022.  ز
محمــد فــرج الكناني الزهراني 

5
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مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة واللجان التابعة وكبــار التنفيذيين
يطبــق البنــك سياســة التعويضــات لمجموعــة البنك العربي الوطنــي )المُوصى بها 

مــن لجنــة الترشــيحات والتعويضــات( والمُعتمدة من قبــل مجلس اإلدارة، والتي 
تضمــن مبــادئ الحوكمــة الفاعلة ومُمارســات التعويضات الســليمة ومعايير 

التعويضــات والمُكافــآت وتحديــد نطــاق التطبيق وعوامــل تحديد مُخصص 
يعهــا علــى مســتوى مجموعات العمل وعلى المســتوى الفردي  المُكافــآت وتوز

وترجيــح مُخصــص المُكافــآت بالمخاطــر. ويقــوم البنك بااللتــزام بتطبيقها عند 
صــرف المُكافــآت والتعويضــات، آخــذاً يف االعتبــار عدداً من العوامــل العملية التي 

تصــب يف مصلحــة البنــك، ومنهــا نتائج البنــك الماليــة المُحققة ومدى نموها 
المُســتدام، وأداء البنــك غيــر المالــي بقطاعاتــه المُختلفة، ومــدى تحقيق األهداف 
االســتراتيجية للبنــك، وتطبيــق نظــام احتســاب الدخل المُعــدَّل بالمخاطر، وارتكاز 

َّــة علــى األداء طويل األجل للبنك، والســعي إلى  ي تقييــم أداء الكــوادر اإلدار
تحقيــق هــدف البنــك بتحقيــق الدخل المُرجــح بالمخاطر من جهــة والحفاظ على 
المُوظفيــن األكفــاء ]الذيــن يكونــون عُرضة لالســتقطاب[ من جهة أخرى، واألخذ 

يف االعتبــار مُخصــص المُكافــآت لألعــوام األخيرة، وعدم تضمين عقــود المُوظفين 
أي مُكافــآت مضمونة مُســتقبالً.

مكافــآت أعضاء مجلس اإلدارة أ( 
يقــوم مجلــس اإلدارة بإقــرار مســتوى المكافــآت التــي تصــرف لرئيــس وأعضاء المجلــس وفقاً أللية تأخــذ بعين االعتبار تعليمــات البنك المركزي الســعودي )التي تضع 

حــداً أعلــى وحــداً أدنــى لمكافــآت األعضــاء(، مــع األخــذ يف االعتبار تقييــم أداء كل عضو خالل العام. ووفقاً للسياســة أعاله، بلغ مجمــوع المكافآت والتعويضات الســنوية 
المدفوعــة ألعضــاء مجلس اإلدارة علــى النحو التالي:

المكافــآت المتغيرة - 2022المكافــآت الثابتة - 2022

المجموع الكلي

ت
صروفا

بدل الم ياالت السعودية بآالف الر
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1,39512------1,395---1,20060135األعضاء المســتقلون 

2,915138------2,915---2,500120295األعضاء غيــر التنفيذيين

-500------500---4002080األعضــاء التنفيذيون
يال ســعودي للجنة الترشــيحات  يال ســعودي للجنة التنفيذية، 45 ألف ر علمــاً بــأنَّ مُكافــآت لجــان المجلــس التاليــة وهــي عبــارة عــن بدل حضور جلســات قــد بلغت 340 ألف ر

يال ســعودي للجنة المخاطر. يــال ســعودي للجنــة االســتراتيجية و100 ألف ر والتعويضــات، 25 ألــف ر

أعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار التنفيذيين وزوجاتهم وأوالدهم  )2

 يف بداية العام
التغير خالل العام 1 يناير 2022

  يف نهاية العام
31 ديسمبر 2022

االسم
عدد

األسهم
نسبة التملك

٪
عدد

األسهم
نسبة التملك

٪
عدد

األسهم
نسبة التملك

٪

6,0000.0004--6,0000.0004األســتاذ/ صالح راشد الراشد 

األســتاذ/ عبدالمحسن إبراهيم 
الطوق

3000.00002--3000.00002

18,0210.0012--18,0210.0012األســتاذ/ هشــام عبداللطيف الجبر

92,7500.006122,00023.72114,7500.0076األســتاذ/ عبيد عبدالله الرشــيد
مالحظة: إن عدد األســهم يشــمل الزوجات واألوالد.

يــخ تلك الطلبات طلبات البنك لســجل المســاهمين وتوار

يخ طلب ملف المساهمين سبب الطلبتار
عدد 

الطلبات

2ملــف تقرير ورقابة2 يناير 2022

1ملــف تقرير ورقابة1 فبراير 2022

1ملــف تقرير ورقابة1 مارس 2022

1ملــف تقرير ورقابة7 مارس 2022

1ملــف تقرير ورقابة3 أبريل 2022

1ملــف الجمعية العامة10 أبريل 2022

يع األرباح10 أبريل 2022 1ملــف لتوز

1ملــف تقرير ورقابة8 مايو 2022

1ملــف تقرير ورقابة1 يونيو 2022

يع األرباح30 يونيو 2022 1ملــف لتوز

1ملــف تقرير ورقابة3 يوليو 2022

1ملــف تقرير ورقابة1 أغسطس 2022

1ملــف تقرير ورقابة4 ســبتمبر 2022

1ملــف تقرير ورقابة2 أكتوبر 2022

1ملــف تقرير ورقابة1 نوفمبــر 2022

1ملــف تقرير ورقابة4 ديســمبر 2022 

1ملــف تقرير ورقابة1 يناير 2023

18المجموع
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يــر مجلس إدارة البنــك العربي الوطني  تقر
للســنة المالية المنتهية يف 31 ديســمبر 2022

نظــام الرقابة الداخلية
يقــع علــى عاتــق اإلدارة التنفيذيــة يف البنــك مســؤولية التأكد من وجود نظام 

فعــال للرقابــة الداخليــة والمحافظــة عليــه بهدف إدارة المخاطــر ضمن إطار تقبل 
المخاطــر المعتمــد لديــه. ويتضمــن نظام الرقابة الداخلية السياســات واإلجراءات 

والعمليــات التــي تــم تصميمها تحت إشــراف مجلــس اإلدارة لضمان تحقيق 
األهــداف االســتراتيجية للبنــك وحمايــة أصوله والتأكد من أن جميــع العمليات 

تتــم وفقــاً للتوجيهات التشــريعية والداخلية.

اتبعــت اإلدارة إطــار عمــل متكامــل للضوابــط الداخلية يتوافق مــع متطلبات البنك 
المركزي الســعودي من خالل إرشــاداته الصادرة بهذا الشــأن. وتشــمل هذه 

الضوابــط حوكمــة الشــركات والتــي تحدد األدوار والمســؤوليات بأعضاء مجلس 
اإلدارة واللجــان المنبثقــة منه.

وتعمــل إدارة المراجعــة الداخليــة كخــط دفاع ثالث من خــالل تقديم نتائج 
المراجعــات المســتقلة للجنــة المراجعــة التابعــة لمجلس اإلدارة وإلدارة 

يــر لهــم فيما يخــص فعالية الضوابــط الداخلية، بما يف ذلك  البنــك ورفــع التقار
إجراء مراجعات دورية مســتقلة ألنشــطة مجموعة االلتزام ومكافحة غســل 

األمــوال للتأكــد مــن االلتزام بالمتطلبات التشــريعية وسياســات وإجراءات البنك 
يــر التي تخــص كافة المالحظــات الجوهرية من قبل  المعتمــدة. ويتــم رفــع التقار
ير األنشــطة الربع  إدارة المراجعــة الداخليــة إلــى لجنــة المراجعــة من خالل تقار
ســنوية. وتقــوم لجنــة المراجعــة بمراقبة كفايــة وفعالية نظــام الرقابة الداخلية 

للتأكــد مــن معالجــة المخاطــر التي تــم تحديدها لحمايــة مصالح البنك واألطراف 
العالقة. ذات 

كمــا تقــوم كافــة وحــدات العمل يف البنك بتنســيق الجهــود لتحســين البيئة الرقابية 
يف البنــك مــن خــالل مراجعة وتســهيل اإلجــراءات لمنع/تصحيح أوجه القصور 

يف نظــام الرقابــة الداخليــة. حيــث أوكل إلــى كل وحدة من وحــدات العمل، تحت 
إشــراف اإلدارة التنفيذيــة يف البنــك، مهمــة مراقبــة عمليات التصحيــح لمعالجة 

أوجــه القصــور التي تــم تحديدها من قبــل الجهات الرقابية.

وتقــوم مجموعــة االلتــزام ومكافحة غســل األموال بالعمل بشــكل وثيق مع 
مجموعــة إدارة المخاطــر واإلدارات الرقابيــة األخــرى بغرض وضع إطار رقابي 

فعــال مــن خــالل مهامها ومســؤولياتها يتســق مع برامج االلتزام ومكافحة غســل 
األمــوال الــذي يحــدد نطاق وخطط عملهــا، مثل تطبيق ومراجعة السياســات 

واإلجــراءات وتقييــم مخاطــر عدم االلتزام وإنشــاء بيئة التــزام متينة لدى 
يــر ذات العالقــة الــى لجنة المراجعــة والتي تقوم بدورها  الموظفيــن ورفــع التقار

بتقييــم تلــك البرامــج ووضع التوصيــات الالزمة حيالها.

تــم تصميــم نظــام الرقابــة الداخلية يف البنــك لتقديم تأكيــدات معقولة لمجلس 
اإلدارة حــول إدارة المخاطــر لتحقيــق أهــداف البنك االســتراتيجية. إن نظام 

الرقابــة الداخليــة، مهمــا كان تصميمــه فعــال، فإنه يحتوي علــى قيود ضمنية 
وقــد ال يســتطيع منــع أو اكتشــاف كافــة أوجه القصــور الرقابية. إضافة لذلك، 

فــإن اعتمــاد تقييــم فعاليــة النظــام الحالية للفتــرات المســتقبلية يخضع لبعض 
ُّــر الظروف أو مدى االلتزام  القيــود مثــل أن تصبــح الضوابــط غير كافية بســبب تغي

بالسياســات واإلجراءات.

بنــاءً علــى نتائــج التقييــم المســتمر للضوابط الرقابيــة الداخلية الذي تقوم به 
اإلدارة خــالل الســنة، تــرى اإلدارة أن نظــام الرقابــة الداخليــة الحالي يف البنك تم 
تصميمــه بشــكل كايف ويعمــل بفعاليــة وتتــم مراقبته بشــكل مســتمر، كما تعمل 
اإلدارة وبشــكل متواصــل علــى تحســين وتقويــة نظام الرقابــة الداخلية يف البنك.

بنــاءً علــى مــا ذكــر أعاله، اعتمــد مجلس اإلدارة التقييــم المعد من قبل اإلدارة 
حــول فعاليــة نظام الرقابــة الداخلية يف البنك.

نتائــج مراجعة فعالية إجــراءات الرقابة الداخلية
يــر اللجنة عــن أعمالها لعام 2022  إنَّ محاضــر اجتماعــات لجنــة المُراجعــة وتقر

َّة  ي المرفوعــة إلــى ســعادة رئيــس مجلس اإلِدارة تضمنــت الماُلحظات الجوهر
والتوصيــات التــي أوصــت بهــا اللجنــة لمُعالجتها. وإنَّ اللجنة من خــالل مُتابعتها 

ألداء إدارة المُراجعــة الداخليــة واإلدارات األخــرى المُرتبطــة بها ودعمها 
ير  َّة يف البنــك وأهمها تقار يــر إجراءات الرقابــة الداخلي واطالعهــا علــى مُختلــف تقار
يــر مجموعــة إدارة المخاطر ومجموعــة االلتزام ومكافحة  التدقيــق الداخلــي وتقار

ير  يــر المُراجعيــن الخارجيين خــالل العام 2022 والتقار غســل األمــوال وتقار
األخــرى التــي تطلبهــا اللجنــة من وقت آلخر بشــأن نشــاط بعض اإلدارات للوقوف 
علــى بعــض جوانــب العمــل ونتائجه ويف ضوء االجتمــاع بالرئيــس التنفيذي للبنك 
َّة  يــر الرقابي وبالمســؤولين يف اإلدارات المعنيــة ومُناقشــتهم بمحتويــات تلــك التقار

وأداء قطاعاتهــم واالجتمــاع أيضــاً بمُمثلــي المُراجعيــن الخارجيين ورئيس إدارة 
المراجعــة الداخليــة يف هــذا العــام والبالغ عددهــا )10( اجتماعات يف 2022، عليه 

َّة إجراءات  َّة تعكــس فعالي َّة الداخلي فــإنَّ اللجنــة تُبــدي قناعتهــا بأنَّ البيئــة الرقابي
َّها يف تطور مُســتمر بما يُلبــي حاجة العمل  َّــة لــدى البنــك وإن الرقابــة الداخلي

َّــه فيما عدا ما  المُتزايــدة واالســتجابة لكافــة المُســتجدات. كمــا ترى اللجنة بأن
يرها ال توجد أيــة ماُلحظات جوهرية يف  أُشــير إليــه ضمــن محاضــر اللجنــة وتقار

أعمــال البنــك تســتوجب التنويــه عنهــا. خاصةً أنَّ اإلجــراءات التصحيحية ألي من 
التجــاوزات )إْن وُجــدت( يُعمــل علــى تالفيها أوالً بــأول بمُتابعة ورصد من إدارة 

المُراجعــة الداخلية.

مكافــآت لجنة المراجعة ب( 
تتكــون لجنــة المراجعــة مــن 3 أعضــاء جميعهــم مســتقلين، منهــم رئيــس اللجنــة من أعضاء المجلــس وعضوين من خارج مجلس اإلدارة. يوضــح الجدول التالي 

مكافــآت أعضــاء لجنة المراجعة:

2022
ياالت السعودية بآالف الر

المكافآت الثابتة عدا 
بدل حضور الجلسات

بدل حضور 
المجموعالجلسات

مخصص 
يف المصار

-30050350رئيــس لجنــة المراجعة مــن داخل المجلس اإلدارة 

6009569513أعضــاء لجنــة المراجعة مــن خارج المجلس اإلدارة 

9001451,04513المجموع

مكافآت كبــار التنفيذيين ج( 
يحــدد مجلــس اإلدارة بنــاء علــى توصيــة لجنــة الترشــيحات والتعويضــات مكافآت كبــار التنفيذيين بحيث تنســجم هــذه المكافآت مع األهداف االســتراتيجية يف البنك 

وتكــون محفــزة لكبــار التنفيذيين علــى تحقيق تلك األهداف.

يوضــح الجــدول أدنــاه المكافــآت والتعويضــات المدفوعــة لســتة من كبــار التنفيذيين بمن فيهــم الرئيس التنفيــذي والمدير المالي:

ياالت السعودية بآالف الر

المكافآت المتغيرة – الدفع الفعلي لعام 2022المكافآت الثابتة المستحقة لعام 2022

مكافأة نهاية الخدمة

إجمالي 

ب
روات

ت
بدال

مزايا عينية

المجموع 

ت دورية
مكافآ

أرباح

صيرة األجل
ط تحفيزية ق

خط

ط تحفيزية طويلة األجل
خط

األسهم الممنوحة

المجموع 

15,0455,35622920,63019,800--4,125-23,9258,47653,031
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وقــد أثمــرت تلــك االســتراتيجية عــن جملة من المبــادرات المجتمعية التي توزعت على خمســة قطاعات أساســية تمثلت باآلتي: 

إطار المبادرةالمبادرةالقطاع

المبــادرات المعرفية 
والتنموية

يــزاً لجهــوده يف تمكيــن الكفــاءات الوطنية الشــابة والناشــئة، فقــد أطلق البنك هذه "بعطائنــا نبنــي أجيالنا" تعز
المبــادرة التــي تكفــل بموجبهــا بتطوير وإعــادة تأهيل معملي الحاســب اآللي واللغة 
يــة يف نــادي إنســان التابــع للجمعيــة الخيرية لرعاية األيتــام بالرياض، بهدف  اإلنجليز

تطويــر مهــارات منتســبي النــادي التقنية واللغويــة وفق بيئــة تعليمية مؤهلة. 

دعمــاً لتحفيــز وتشــجيع األســر المنتجــة، وامتداداً لمبادراته الســابقة، جاءت مبادرة تمكين األســر المنتجة
"مــن حقهــم علينــا دعمهــم وتمكينهــم" من قبل البنــك المتمثلة بإنشــاء مقهى "يمام 

كافيــه" يف مقــر إدارتــه العامــة بالرياض لتمكين األســر المنتجة من عرض وتســويق 
منتجاتهــم وإتاحــة اإلمكانــات الالزمــة أمامهم لتحســين مصادر دخلهم. 

الصحية مبــادرة مجتمعيــة تبناهــا البنــك وتكفـّـل بموجبها بتوزيع مجموعة من الكراســي "ليبقــوا كرماء"المبادرات 
الكهربائيــة المتحركــة متعــددة األغــراض على عدد من مرضى الباركنســون )الشــلل 

الرعاشــي(، بمشــاركة تطوعيــة مــن قبل عدد مــن موظفي وموظفــات البنك الذين قاموا 
يــارة المرضــى يف منازلهــم وتســليمهم كراســي المبادرة واالطمئنــان على أحوالهم.  بز

تزامنــاً مــع احتفــاالت المملكــة باليــوم الوطني 92، أطلق البنك بالشــراكة مع مستشــفى "قادر"
الدرعيــة وجمعيــة روماتــزم مبــادرة وطنية تتضمــن إجراء 92 عملية جراحيــة لتغيير 

مفاصــل الركــب لمرضــى الروماتيزم المســجلين يف قوائم االنتظار. 

 تعزيز الوعــي للتعامل
مــع مرضى "التوحد"

ســاهم البنــك يف إنتــاج فلم توعوي باســم )الــوادي( يتطرق الى الكيفيــة الصحيحة 
للتعامــل مــع األطفــال مرضــى التوحــد يف المملكة، وبمــا يدعم مهارات ذويهم يف 

التواصــل والتعامل معهم وفق األســس الســليمة. 

ية  الخير المبادرات 
والتطوعية

ســعياً وراء ترســيخ قيــم التكافــل االجتماعي، فقد ســاهم البنــك يف دعم خدمة فرجت فُرجت 
عبــر تكفلــه بتســديد االلتزامــات الماليــة عن 100 مواطن مــن الموقوفين واإلفراج 

عنهــم، ممــا كان لــه األثــر اإليجابي يف إدخال البهجة والســرور على ذويهم وأســرهم. 

يــة وتبرعاتــه المباشــرة، فقد قــدّم البنك تبرعــاً مالياً بقيمة تبــرع مالي لمنصة إحســان إســتمراراً لمســاهماته الخير
يــة بالمملكة عبر منصة إحســان.  يــال لدعــم األعمال الخير مليــون ر

أطلــق البنــك المرحلــة الثانيــة لدعم مبادرة الســعودية الخضراء، حيــث تكفل البنك "خضــراء بهمة األبناء"المبــادرات البيئية
بزراعة 7 آالف شــتلة يف روضة أم شــقوق بمشــاركة تطوعية شــملت أكثر من 50 

موظفــاً وموظفــة مــن البنــك، وذلك مســاهمة منــه يف تنمية الغطــاء النباتي ومكافحة 
التصحــر، حيــث بلــغ إجمالي عدد الشــتالت للمرحلتين 12 ألف شــتلة.

َّة المُطبقة يف البنــك وتطبيق كافة  أمــا فيمــا يتعلــق بالسياســات المُحاســبي
مُتطلبــات وتعليمــات البنــك المركزي الســعودي والجهــات الرقابية األخرى، فإنَّ 

اللجنة تقوم وبصفة مُســتمرة بمُناقشــة تلك السياســات مع مســؤولي اإلدارات 
المعنيــة بالبنــك والمُراجعيــن الخارجييــن وذلك بشــكل دوري، وكذلك مُناقشــة ما 

ير الماليــة، للتحقق  َّــة للتقار ُّــرات يف السياســات والمعايير الدولي يُســتجد مــن تغي
َّة  مــن مــدى التطبيــق الصحيــح لها وتأثير ذلــك على نتائج أعمــال البنك الحالي

َّة والتحــوُّط حيالهــا باتخــاذ ما يلزم من إجراءات. والمُســتقبلي

التواصل مع المســاهمين
يعطــي البنــك أهميــة قصــوى للتواصل مع المســاهمين، حيــث تقدم معلومات 

شــاملة عــن أنشــطة البنــك وأعماله ضمــن التقرير الســنوي والقوائم المالية 
المرحليــة الموجــزة ويتــم نشــر جميع هــذه البيانات على موقع البنك يف شــبكة 

اإلنــــــــترنت www.anb.com.sa والــذي يحتــوي أيضاً علــى معلومات إضافية 
يين  تهــم المســتثمرين. يحــرص البنــك على التواصــل مع المســتثمرين االعتبار
مــن خــالل توفيــر قنوات تواصــل مختلفة، ويأخذ باالعتبار كافة االستفســارات 

التــي تــرد مــن األفــراد المتعلقة بمســاهماتهم وبأعمال البنك وأنشــطته ويزودهم 
بالمعلومــات يف وقــت مناســب. كمــا يحــرص البنك على إطالع المســاهمين على 
مواعيــد عقــد اجتماعــات الجمعيــة العمومية الســنوية لحضورها ومناقشــة تقدم 

وتطــور أعمال وأنشــطة البنك.

التصنيــف االئتماني
خــالل العــام 2022، كانــت التصنيفــات االئتمانيــة للبنك من قبــل وكاالت تصنيف 

كبــرى متخصصــة يف هــذا المجال كالتالي:

+BBBســتاندرد آند بورز

A2موديز 

+BBBفيتش 

 التنــازل عــن المصالح مــن قبل أعضاء مجلس اإلدارة 
أو كبــار التنفيذيين أو المســاهمين

ال يوجــد لــدى البنــك معلومــات عــن أي ترتيبــات أو اتفاقيات قــام بموجبها أي 
مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة أو أي مــن كبــار التنفيذييــن أو أي من مســاهمي 

البنــك بالتنــازل عــن مصلحــة أو حقــوق يف الحصــول على األربــاح أو التنازل عن 
أي راتــب أو تعويض.

ية البشر الموارد 
بلــغ عــدد العامليــن 4,029 موظفــاً يف نهاية عــام 2022 مقارنة بعدد 4,059 
موظفــاً يف نهايــة العــام الســابق. وبلغت نســبة الموظفين الســعوديين يف البنك 

وشــركاته التابعــة 90٪ مــع نهاية عام 2022.

المدفوعــات النظامية
بلغــت المدفوعــات النظاميــة خــالل العام 2022 ما يلي:

ياالت السعودية ماليين الر

الزكاة الشــرعية المســتحقة على المســاهمين 
السعوديين

275.4

يبــة الدخل المســتحقة على حصة المســاهم  ضر
السعودي غير 

290.4

118.3رســوم التأمينات االجتماعية 

44.7ضريبة االســتقطاع

مبــادرات البنــك العربي الوطنــي المجتمعية خالل العام 2022
يادية،  يواصــل البنــك العربــي الوطنــي خطواتــه الهادفة إلى بناء مســيرة مصرفية ر

تنعكــس آثارهــا علــى المجتمــع، ويكون لهــا بصمتها يف حركــة التنمية الوطنية 
الشــاملة التــي تشــهدها المملكة علــى مختلف األصعدة. 

وعمــد البنــك إلــى تطوير اســتراتيجية مُحكمــة يف مجال المســؤولية المجتمعية، 
تقــوم علــى سلســلة من الركائز والممارســات التــي تنتقل بالنشــاطات المجتمعية 

مــن إطارهــا الخيــري التقليــدي، إلى نظــام أكثر فاعلية وتأثيــراً وفق معايير 
مؤسســية، قابلــة للقيــاس والتطويــر، وإلــى توجيه الدعم نحو مســارات تقود إلى 
إحــداث التغييــر اإليجابــي لــدى الفئات المســتهدفة، وبما يســاهم يف تحقيق األثر 
المســتدام المنســجم مــع متطلبــات التنميــة واالقتصاد الوطني بما يتماشــى مع 

رؤية 2030.

لذلــك فقــد وضــع البنــك جملة من الركائز األساســية الختيار مبادراتــه المجتمعية 
بمــا يلبي أهدافه االســتراتيجية:

االستدامة  •
التمكيــن والتنمية  •

االبتكار  •
الشراكة  •

النوعي األثر   •
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يــر مجلس إدارة البنــك العربي الوطني  تقر
للســنة المالية المنتهية يف 31 ديســمبر 2022

القــرارات الجزائية مــن قبل الجهات األخرى:

اسم الجهة 

ياالت السعودية آالف الر

السنة المالية الحالية 2022السنة المالية السابقة 2021

عدد القرارات 
الجزائية

إجمالي مبلغ 
الغرامات المالية

عدد القرارات 
الجزائية

إجمالي مبلغ 
الغرامات المالية

 موضوع 
المخالفات

 غرامــات مدفوعــة للبلديات ووزارة 
الشــؤون البلدية والقروية

مخالفــات متطلبات 46414.869288.80
التراخيص

مخالفــات عدم االلتزام 262.0214.00غرامــات الدفاع المدني
السالمة بإجراءات 

---115.0غرامــات وزارة الداخلية

 غرامــات مدفوعة للهيئــة الملكية 
للجبيــل وينبع

21.9---

مخالفــات متطلبات فقرات 1100.00--غرامــات هيئة الســوق المالية
مواد من الالئحــة التنفيذية 

من نظام مكافحة غســل 
األموال

غرامات المؤسســة العامــة للتأمينات 
االجتماعية

--11.00-

الســبل الوقائيــة لمعالجة المخالفات:
يحــرص البنــك علــى االلتزام التــام باألنظمة والتعليمــات الصادرة من قبل 

الجهــات الرقابيــة واإلشــرافية، وتوجــد لــدى البنك جهات رقابيــة تعمل على وضع 
التدابيــر الوقائيــة للحــد مــن المخالفات لتفادي وقوعها مســتقبالً وذلك بالتنســيق 

مــع اإلدارات المعنيــة. ويقــوم البنك بشــكل فوري بتقييم المخالفات ودراســة 
مســبباتها والعمــل علــى وضــع الخطــط التصحيحية الالزمــة ومتابعتها من قبل 
جهــات مختصــة. وقــد تضمنــت أبرز ســبل عالج المخالفــات لتفادي وقوعها يف 

المســتقبل ما يلي: 
تطويــر األنظمــة التقنيــة الحالية واســتحداث أدوات تقنية جديدة.   .1

تعديــل السياســات واإلجراءات ذات العالقة.   .2
اســتحداث ضوابــط رقابيــة لمتابعة أعمــال البنك ذات العالقة.   .3

توعيــة الموظفيــن بالمتطلبــات النظاميــة ذات العالقة.  .4
5.  إدراج المخالفــات ضمــن برامــج الرقابــة الخاص بــاإلدارات الرقابية يف البنك 

لمتابعتهــا والتحقــق من تطبيــق اإلجراءات الوقائية.

المصالح تضارب 
نبيــن فيمــا يلــي المعامــالت مــع األطراف ذات العالقة التــي تظهر يف القوائم 

الماليــة الموحــدة لعــام 2022 والتــي تتضمــن أية عقــود توجد أو كانت توجد 
فيهــا مصلحــة هامــة ألي مــن أعضاء مجلس اإلدارة أو ألي شــخص ذي عالقة 
بــأي منهــم باإلضافــة إلــى قيمة التســهيالت االئتمانية الممنوحــة لبعض أعضاء 

مجلــس اإلدارة، وتخضــع هــذه التســهيالت لتعليمات البنك المركزي الســعودي 
والتــي تنــص علــى أن تكــون جميع التســهيالت االئتمانيــة الممنوحة ألطراف غير 

بنكيــة ذات عالقــة مضمونة بالكامل.

وتجــدر اإلشــارة إلــى أن المعامــالت مع األطراف ذات العالقة تمت بنفس شــروط 
التعامــل مــع األطــراف األخرى حيث ال يوجد شــروط أو أســعار تفضيلية لتلك 

التعامــالت، كمــا أن البنــك لــم يبــرم أية عقــود توجد أو كانت توجــد فيها مصلحة 
هامــة للعضــو المنتــدب أو المدير المالي.

إطار المبادرةالمبادرةالقطاع

ورعاية  المشاركات 
الفعاليات 

مســاهمة منه يف تنمية وتحفيز قدرات وطاقات الشــباب الســعودي، ودعم دور رعايــة رالي حائل الدولي
المملكــة المتنامــي كوجهــة عالميــة جاذبــة للفعاليــات الرياضية، فقــد رعى البنك رالي 

حائــل الدولــي، بأبعــاده التنمويــة واالقتصادية والســياحية واالجتماعيــة، وآثاره اإليجابية 
علــى تنميــة المجتمــع المحلــي لمنطقة حائل. 

شــارك البنــك يف رعايــة المؤتمــر العالمي لريادة األعمــال يف الرياض وذلك دعماً رعايــة المؤتمــر العالمي لريادة األعمال 
للملتقيــات والفعاليــات التــي تعنــى بتقديــم الرؤى واســتعراض التجارب والحلول 

المبتكــرة لتحفيــز رواد األعمال.

المشــاركة ورعايــة مؤتمر االبتكار ومســتقبل 
العمــل الحكومي

شــارك البنــك يف رعايــة أعمــال مؤتمر االبتكار ومســتقبل العمــل الحكومي وذلك 
مســاهمة منــه يف دعــم خطــط التحول الرقمــي وتحفيز الممارســات الحديثة يف االبتكار 
لتحســين بيئــة العمــل الحكومــي ضمن مســتهدفات رؤيــة المملكة 2030، وبما يدعم 

يــة للكفاءات الوطنية.  القدرات البشــرية واإلدار

المشــاركة ورعاية ســباق طويق األمل 
لجبلي ا

امتــداداً الهتماماتــه يف دعــم الفعاليــات الرياضيــة الوطنية، فقد رعى البنك ســباق طويق 
ياضة  األمــل الجبلــي، وبمشــاركة عــدد من موظفي وموظفــات البنك، ترســيخاً لثقافة ر
الجــري بيــن األجيال الناشــئة والشــابة، ومواكبــة لجهود المملكــة يف هذا الجانب وصوالً 

لمجتمــعٍ صحي ومعاىف. 

العقوبــات والجــزاءات والقيود النظامية
إن الغرامــات التــي فرضــت علــى البنــك خــالل العــام 2022 مرتبطــة بأعمال تشــغيلية. وفيما يلي ملخــص يبين هذه الغرامات: 

قــرارات البنك المركزي الســعودي الجزائية:

موضوع المخالفة

ياالت السعودية آالف الر

السنة المالية الحالية 2022السنة المالية السابقة 2021

عدد القرارات 
الجزائية

إجمالي مبلغ 
الغرامات المالية

عدد القرارات 
الجزائية

إجمالي مبلغ 
الغرامات المالية

77,681.007335.00مخالفــة تعليمــات البنك المركزي اإلشــرافية

2869.601297.15مخالفــة تعليمــات البنــك المركزي الخاصــة بحماية العمالء

----مخالفــة تعليمــات البنــك المركــزي الخاصة ببــذل العناية الواجبة

مخالفــة تعليمــات البنــك المركــزي الخاصة بمســتوى أداء أجهزة الصراف اآللي 
وأجهــزة نقاط البيع

150.00--

مخالفــة تعليمــات البنــك المركــزي الخاصــة ببذل العنايــة الواجبة يف مكافحة 
غســل األموال وتمويل اإلرهاب

--2428.23
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يــف متفرقــة مفصلة لعام 2022 علــى النحو التالي: مصار

المدةالطرف ذو العالقة طبيعة األعمال 
المبلغ

ياالت السعودية آالف الر

يــف إيجــارات الفروع والصرافات اآللية  مصار

شركة المســتودعات المركزيةمســتودعات مركزية
المحدودة )ذو العالقة: األســتاذ صالح راشــد الراشــد 

– رئيــس مجلس اإلدارة(

1,499سنوي

شــركة الراشــد للتجارة والمقاوالتفــرع مجمع الراشــد بالخبر
المحدودة )ذو العالقة: األســتاذ صالح راشــد الراشــد – 

رئيــس مجلس اإلدارة(

945سنوي

 مســاحات لعــدد أربع صرافات آلية – 
مجمع الراشــد - الخبر

237سنوي

الضباب الســيدة مها بنت حمود عبيد الرشــيدفرع 
)ذو العالقة: زوجة األســتاذ عبيد عبداللّه الرشــيد – 
عضــو مجلــس اإلدارة المنتدب والرئيــس التنفيذي(

10 ســنوات تنتهي يف
2031/4/30

700

3,381إجمالــي إيجــارات الفروع والصرافات اآللية

يــف صيانــة ومشــتريات أجهزة عد النقود شــركة مجموعة أبانا للمشــاريعمصار
)ذو العالقة: األســتاذ صالح راشــد الراشد -

رئيــس مجلس اإلدارة(

19,999الشــراء حسب الحاجة

يــف عمالة  يــب والتعليم مصار شــركة الخليج للتدر
)ذو العالقة: األســتاذ صالح راشــد الراشد -

رئيــس مجلس اإلدارة(

الحاجة 14,372حسب 

 خدمــات تزويد البنــك ببيانات األجور 
وحالــة العمل للمســتهلكين

الشــركة الســعودية للمعلومات االئتمانية – ســمة 
)ذو العالقــة: الســيد كمال خضــر - أحد المديرين( 

الحاجة 13,680حسب 

 توثيــق الموافقات على إصدار ســندات 
ً ألمــر إلكترونيا

 شــركة تكامــل لخدمات األعمال – نافذ 
)ذو العالقــة: األســتاذ أحمد محمــد عبدالقادر العمران 

– عضــو مجلس اإلدارة(

الحاجة 786حسب 

52,218اإلجمالي

المعامــالت مع األطراف ذات العالقة
األرصــدة المدرجــة يف القوائــم المالية الموحدة كما يف 31 ديســمبر 2022: أ( 

ياالت السعودية آالف الر

المســاهم الرئيس غير الســعودي وشــركاته المنتسبة:

35,039أرصــدة لــدى البنوك والمؤسســات المالية األخرى

305,146أرصــدة للبنوك والمؤسســات المالية األخرى

1,312,641تعهدات والتزامــات محتملة

ين والشــركات المنتســبة لهم: أعضــاء مجلــس اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة وكبار المســاهمين اآلخر

6,646,210قروض وسلف

العمالء 12,417,319ودائع 

2,059,518تعهدات والتزامــات محتملة

ية وأخرى: صناديق البنك االســتثمار

138,016استثمارات

2,780,326قروض وسلف

العمالء 206,791ودائع 

زميلة: شركات 

978,683اســتثمارات يف شركات زميلة

3,283,976قروض وسلف

العمالء 51,567ودائع 
يــن )باســتثناء المســاهم غيــر الســعودي( أولئــك الذين يمتلكــون أكثر من 5٪ من رأس المــال. المصدر للبنك. يقصــد بكبــار المســاهمين اآلخر

يــف المتعلقــة بالمعامالت مع األطــراف ذات العالقة والمدرجة يف القوائــم المالية الموحدة للســنة المنتهية   ب(  فيمــا يلــي تحليــل باإليــرادات والمصار
يف 31 ديســمبر 2022:

ياالت السعودية آالف الر

576,442دخــل عموالت خاصة

يــف عموالت خاصة )296,899(مصار

96,919دخــل أتعاب وعموالت

36,050أرباح بيع اســتثمار يف شــركة زميلة

72,081الحصــة يف أرباح شــركات زميلة، صايف

)7,512(مكافــأة أعضاء مجلس اإلدارة

)64,620(عقــود التأمين
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فيمــا يلــي تحليــل بإجمالــي مبالــغ التعويضــات المدفوعة لكبار موظفي اإلدارة خالل الســنة المنتهية يف 31 ديســمبر 2022: ج( 

ياالت السعودية آالف الر

57,091مزايــا قصيــرة األجل )رواتب وبدالت(

6,264مزايــا مــا بعــد التعيين )تعويضات نهايــة الخدمة والتأمينــات االجتماعية( 

يقصــد بكبــار موظفــي اإلدارة أولئك األشــخاص، بما فيهــم عضو مجلس اإلدارة 
التنفيــذي، الذيــن لديهــم الســلطة والمســؤولية للتخطيط والتوجيه واإلشــراف على 

أنشــطة البنك بصورة مباشــرة أو غير مباشــرة.

ســلوكيات العمــل األخالقية لدى البنك
يلتــزم البنــك بالقيــام بعملــه وفقاً ألعلــى المعايير األخالقيــة واللوائح واألنظمة 

ذات الصلــة، كمــا يحــرص البنــك على االلتــزام التام بالتعاون مــع الجهات الرقابية 
واإلشــرافية بهذا الخصوص.

قــام المجلــس بوضع قواعد الســلوك والممارســات البنكية ويحث بشــكل دائم 
اإلدارة والموظفيــن علــى العمــل وفقاً ألفضــل المعاييــر المتوافقة مع أفضل 

الممارســات المهنيــة بمــا يحقــق تطبيق التعليمــات واللوائح واألنظمة ذات 
العالقة وسياســات البنك.

يؤكــد المجلــس مــن خــالل اإلدارة العليا علــى وضع وتطبيق القيــم والمعايير 
المهنيــة المطلوبــة مــن خالل برامــج التوعية الفعالة.

قــام البنــك بوضــع معايير الســلوك بغــرض تحديد القيم التــي توضح كيفية 
التصــرف وأداء األعمــال علــى اختالف مســتويات الموظفيــن يف كافة إدارات البنك.

المعايير المحاســبية
يقــوم البنــك بإعــداد القوائــم المالية الموحدة وفقــاً للمعايير الدوليــة للتقرير 

المالــي المعتمــدة يف المملكــة العربيــة الســعودية والمعايير واإلصدارات 
األخــرى المعتمــدة مــن الهيئــة الســعودية للمراجعين والمحاســبين. كما يقوم 

البنــك بإعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة بما يتوافق مع نظــام مراقبة البنوك 
ولوائــح نظــام الشــركات يف المملكــة العربية الســعودية ولوائــح البنك، وال توجد 

يــة عــن معايير المحاســبة الصادرة عن الهيئة الســعودية  أي اختالفــات جوهر
للمراجعين والمحاســبين.

الحسابات مراجعي 
قامــت الجمــــــــعية العامــة العاديــة لمســاهمي البـــنك خالل اجتماعها المنعــــقد 
فـــي 12 أبريل 2022 بتعيين الســادة / ديلويت أند توش والســادة / كي بي إم 

جــي الفــوزان وشــركاهم كمراجعي حســابات خارجييــن للبنك لعام 2022.

مســؤوليات أعضــاء مجلــس اإلدارة المتعلقة بالقوائــم المالية الموحدة
يقــر مجلــس اإلدارة وحســب معرفتــه التامة بما يلي:
تم إعداد ســجالت الحســابات بالشــكل الصحيح.  •

أن نظــام الرقابــة الداخليــة أعد على أســس ســليمة وتم تنفيــذه بفعالية.  •
أنه ال يوجد أي شــك يف قدرة البنك على مواصلة نشــاطه.  •

•  ال يوجــد أي عقــد كان البنــك طرفــاً فيــه وتوجد أو كانت توجــد فيه مصلحة 
يــة ألي مــن رئيــس وأعضــاء مجلس اإلدارة أو للرئيــس التنفيذي  جوهر
أو للمديــر المالــي أو ألي شــخص ذي عالقة مباشــرة بــأي منهم عدا ما 

يــر ويف اإليضــاح رقم 37 يف القوائــم المالية الموحدة  ورد ضمــن هــذا التقر
الخــاص بالمعامــالت مع األطراف ذات العالقة.

واللــه ولي التوفيق،

مجلس اإلدارة
23 فبراير 2023
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