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 2018  ديسمبر 31للسنة المالية المنتهية في تقرير مجلس إدارة البنك العربي الوطني 
 
 

 المحترمين    السادة/ مساهمي البنك العربي الوطني 
 
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 
 31هية في يسرنا أن نقدم لكم التقرير السنوي للبنك العربي الوطني وحساباته الختامية للسنة المالية المنت

 .2018 ديسمبر 

 
 مقدمة

 18تاريخ ب 38مرسوم الملكي رقم م/بموجب ال شركة مساهمة سعوديةك تأسس البنك العربي الوطني
 140يقع المركز الرئيسي للبنك في مدينة الرياض ولديه م.  1979يونيو  13هـ الموافق  1399رجب 
يتمثل النشاط الرئيسي للبنك و المملكة المتــحدة. يفلفرع واحد  السعودية إضافة  في المملكة العربية  فرعا  

 مالية متكاملة لعمالئه من األفراد والشركات.مصرفية وفي تقديم خدمات 
 

 النتائج المالية

 وذلك ،2017ليون لاير لعام م  3.027 مقابلمليون لاير  3.310 مبلغ 2018لعام  بلغ صافي الربح
مليون لاير  5.151ليصل إلى  %10.4بنسبة  الت الخاصةولقد زاد صافي دخل العمو .%9.3 بارتفاع

 %22.5بنسبة  انخفضأما دخل األتعاب والعموالت فقد  مليون لاير للعام السابق، 4.665مقارنة بـ 
وبذلك ارتفع إجمالي دخل العمليات . 2017ليون لاير للعام م 840مليون لاير مقارنة بـ  651ليصل إلى 

مليون لاير في العام  6.378مقارنة بــ  في السنة الحالية مليون لاير 6.535ليصل إلى  %2.5بنسبة 
2017. 

 
في مليون لاير  2.220مليون لاير مقارنة بمبلغ  2.241 قبل المخصصات مبلغمصاريف التشغيل  بلغت
وقد استمر البنك في تطبيق سياسته المحافظة المتمثلة في  .%0.9بلغت  ارتفاعأي بنسبة  ،2017العام 
مليون لاير مقارنة  998المخصصات حيث بلغت مخصصات خسائر االئتمان مبلغ  بتدعيمستمرار اال

 %179نسبة تغطية محفظة القروض غير العاملة  بلغتو ، 2017ام ــمليون لاير في الع 1.149بمبلغ 
 .2018 ديسمبر 31كما في 

 
أي  2017 ون لاير في العامليم 114.543مليون لاير مقارنة بــ  121.038قد بلغت محفظة القروض و

 من ليون لايرم 27.857 إلى اتمحفظة االستثمار انخفضتفي حين  ،%5.7بلغت  ارتفاعبنسبة 
  .%13.8ه نسبت بانخفاض 2017في العام مليون لاير   32.321

 و مليون لاير 178.291مبلغ  2018ديسمبر  31كما في ودائع العمالء وبلغت موجودات البنك 
 .على التوالي ،لاير مليون 140.909

 24.370والبالغ  2017عن العام  %8.6مليون لاير بنسبة زيادة  26.456بلغت حقوق المساهمين مبلغ 
 ليون لاير.م
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  أبرز المؤشرات المالية
 ماليين الرياالت السعودية

 2018 2017 2016 2015 2014 

      
 104,180 115,656 115,512 114.543 121.038  قروض وسلف، صافي 

 33,941 33,294 25,548 32.321 27.857 إستثمارات، صافي 

 129,740 135,761 135,907 136.048 140.909 ودائع العمالء 

 20,601 21,894 23,235 24.370 26.456 حقوق المساهمين

 164,668 170,421 170,009 171.702 178.291 إجمالي الموجودات

.636146 151.798 إجمالي المطلوبات  146,084 147,789 144,029 

 5,441 5,781 5,854 6.378 6.535 إجمالي دخل العمليات 

 2,591 2,862 3,025 3.375 3.236 إجمالي مصاريف العمليات

 2,875 2,964 2,854 3.027 3.310 صافي الدخل 

 

 التحليل الجغرافي لإليرادات
 

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

 بآالف الرياالت السعودية

 4.307.586  المنطقة الوسطى* 

 1.337.662  المنطقة الغربية 

 889.575  المنطقة الشرقية 

 6.534.823  المجموع

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

 لشركات التابعة والزميلةا
 

 شركة العربي الوطني لالستثمار

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

بتولي وإدارة الخدمات  الشركة تقومو ، مليون سهم( 100) لاير مليون 1.000ه والمصدر الشركة المصرح ب
االستثمارية وأنشطة إدارة األصول التابعة للبنك والتي تشمل التعامل واإلدارة والترتيب واالستشارة وحفظ األوراق 

الموافق ) هـ1429محرم  3 من  إعتبارا   . وقد بدأت الشركة التابعة أعمالهاالمالية حسب أنظمة هيئة السوق المالية
قامت الشركة التابعة ، (م2014نوفمبر 12هـ )الموافق 1436محرم  19بتاريخ علما  أنه   .(م2008يناير  12

تم تعديل غرض الشركة  .مقفلةمن شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة بتعديل وضعها القانوني 
( بموجب قرار 2015نوفمبر  10هـ )الموافق 1437محرم  28المالية بتاريخ والموافق عليه من قبل هيئة السوق 

تم إجراء تعديل إضافي ألغراض هذه الشركة التابعة ليشمل التعامل كأصيل.  15 /14832 /1/6الهيئة رقم س/ 
الية الم األوراق( إلقراض عمالء الشركة لغرض التداول في 2016يونيو  2هـ )الموافق 1437شعبان  26بتاريخ 

هـ وتعميم هيئة السوق 5/2/1437تاريخ ب 371000014867بموجب تعميم مؤسسة النقد العربي السعودي رقم 
 هـ.10/3/1437تاريخ ب 6/16287/15/سالمالية رقم 
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 شركة العربي لتأجير المعدات الثقيلة

 كشركة مساهمة لسعوديةفي المملكة العربية ا وقد تم تأسيسها %87.5وهي شركة تابعة يمتلك البنك فيها نسبة 
جمادى األول  15الصادر في مدينة الرياض بتاريخ  1010267489مقفلة بموجب السجل التجاري رقم  سعودية
مليون سهم  100مقسم إلى مليون لاير  1.000 بمبلغرأسمال الشركة  حدد (.م2009مايو  10هـ )الموافق 1430

وتعمل الشركة  .من رأسمال الشركة %30ليون لاير بواقع م 300لاير سعودي، دفع من قيمتها  10قيمة كل سهم 
، قام البنك 2014مايو  6بتاريخ في مجال تأجير المعدات الثقيلة وتمارس أعمالها وفقا  ألحكام الشريعة اإلسالمية. 

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

 هل(الشركة السعودية لتمويل المساكن )س

وقد تم تأسيسها في المملكة العربية السعودية  ،مال المن رأس  %40حصة البنك فيها  وهي شركة زميلة تبلغ
، قامت الشركة 2017خالل العام  .مقفلة سعودية كشركة مساهمة 1010241934بموجب السجل التجاري رقم 

ر التحويل من أرباحها المبقاة الى لاير سعودي عب 10مليون سهم قيمة كل سهم  20بزيادة رأسمالها بإصدار 
المساهمين الحاليين بنسبة عدد األسهم الحالية )برسملة األرباح(. تمت الموافقة على هذه الزيادة في رأسمال الشركة 

. الحقا  اتخذت الجمعية 2017مايو  24في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي الشركة المنعقد بتاريخ 
 100ر العادية لمساهمي الشركة قرارا  بإلغاء األسهم غير المدفوعة من رأس المال المصرح به البالغة العمومية غي

لاير سعودي بمبلغ إجمالي قدره مليار لاير سعودي، وتم تنفيذ هذا القرار في شهر  10مليون سهم قيمة كل سهم 
مليون سهم، قيمة كل سهم  100سم إلى مقمليون لاير  1.000رأسمال الشركة . وفقا  لذلك، اصبح 2018أبريل 

وتم إثبات حصة البنك في الشركة الزميلة وفقا   .2018ديسمبر  31مدفوع بالكامل كما في لاير سعودي،  10
وتقوم بتقديم خدمات التمويل السكني  2007بدأت الشركة أعمالها في الربع األخير من عام  لطريقة حقوق الملكية.
 لشريعة اإلسالمية.والعقاري وفقا  ألحكام ا

 

 شركة متاليف والمجموعة األمريكية الدولية والبنك العربي للتأمين التعاوني 

في المملكة العربية السعودية  مساهمة سعودية مسجلةبالمساهمة في تأسيس شركة  2012البنك خالل العام  شارك
مليون لاير  175ه والمصدر رأسمال الشركة المصرح ب، وقد بلغ 1010391438بموجب السجل التجاري رقم 

 منهاحصة البنك العربي الوطني تبلغ حيث  ،لاير للسهم الواحد( 10)القيمة االسمية  مليون سهم 17.5 موزع على 
 (.%30مليون سهم ) 5,25

 وتقوم الشركة وفقا  ألحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية واألنظمة والقواعد السارية في
عاوني وكل ما يتعلق بهذه األعمال. وتتمثل أعمال الشركة بشكل المملكة العربية السعودية بمزاولة أعمال التأمين الت

والتأمين الطبي والتأمين ضد الحوادث وكافة أنواع  والتأمين على الحياة للمجموعاترئيس في التأمين الفردي 
وتم إدراج أسهمها في  2013أغسطس  29المطلوبة للتأسيس في . أكملت الشركة اإلجراءات النظامية العام التأمين

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

هذه وتم إثبات حصة البنك في  2014بدأت الشركة في ممارسة أعمال التأمين خالل شهر أبريل . 2014راير فب
 .الشركة وفقا  لطريقة حقوق الملكية

 
 350إلى سعودي  مليون لاير 175من  هاأوصى مجلس إدارة الشركة بزيادة رأسمال 2015أبريل  27بتاريخ 

 10( بقيمة إسمية قدرها %30مليون سهم ) 10.5 البنكمتلك يأولوية.  من خالل إصدار أسهم سعودي مليون لاير
 .2017ديسمبر  31لاير للسهم كما في 

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

مليون سهم الى  35بتخفيض عدد األسهم من  مليون لاير سعودي 180مليون لاير سعودي الى  350رأسمالها من 
 170لاير سعودي لهيكلة رأس المال لمقابلة خسائر الشركة المتراكمة البالغة  10مليون سهم قيمة كل سهم  18

لاير  10( بقيمة اسمية قدرها %30مليون سهم ) 5.4مليون لاير سعودي تماشيا  مع قانون الشركات. يمتلك البنك 
 . 2018يسمبر د 31للسهم كما في 
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 وكالة العربي للتأمينشركة 

 50ألف لاير موزع على  500وكالة العربي للتأمين برأسمال قدره شركة بتأسيس  2013قام البنك خالل العام 
لاير للحصة الواحدة(، ويمتلك البنك هذه الوكالة بالكامل. وقد تم تأسيس هذه الوكالة  10ألف حصة )القيمة االسمية 

الصادر   1010396423العربية السعودية كشركة ذات مسؤولية محدودة بموجب السجل التجاري رقم  في المملكة 
( . حصلت الشركة على ترخيص من م2013ديسمبر  1)الموافق  هـ 1435محرم  28في مدينة الرياض بتاريخ 

جمادى األول  5في  عالقةأعمال الوكالة في التأمين واالعمال ذات القبل مؤسسة النقد العربي السعودي لمزاولة 
تاليف والمجموعة )شركة م يالوكيل الوحيد للمشغل الرئيس ر، وتقوم بدو(م2014مارس  6هـ )الموافق 1435

 األمريكية الدولية والبنك العربي للتأمين التعاوني(.
  

 شركة المنزل المبارك لالستثمارات العقارية المحدودة 

بموجب كشركة ذات مسؤولية محدودة  ومسجلة في المملكة العربية السعودية هي شركة تابعة مملوكة بالكامل للبنك
 6)الموافق هـ 1425 جمادى األولى 18الصادر في مدينة الرياض بتاريخ  1010199647السجل التجاري رقم 

صة لاير للح 100آالف حصة )القيمة االسمية  10. وقد بلغ رأسمال الشركة مليون لاير موزع على م(2004يوليو 
واستثمارها بالبيع والتأجير لصالح الشركة عمل هذه الشركة التابعة في مجال شراء األراضي والعقارات الواحدة(. ت

ومسك إدارة األصول العائدة للمالك وللغير على سبيل الضمانات وبيع وشراء العقارات ألغراض التمويل بموجب 
 .هـ10/8/1436بتاريخ  361000109161موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي رقم 

 تغيُر في وضع شركة تابعة

، وهو (الصندوقالبوابة االقتصادية ) ..آييصندوق إي.إن.ب في %25.47يمتلك البنك بشكل غير مباشر نسبة 
لمدة خمس سنننوات تبدأ  2014أغسننطس  25تم تأسننيسننه في ومحدد المدة صننندوق اسننتثمار عقاري بطرح خاص 

الصننننندوق بموجب  بطرحهيئة السننننوق المالية  إخطار. تم 2015يناير  11بتاريخ الطرح األول  إقفالمن تاريخ 
 فينشاط الصندوق  يتمثل (.2014أغسطس  5هـنننننننن )الموافق 1435شوال  9بتاريخ  8/14/411الخطاب رقم 

 ريجاكعقارات مدرة للدخل في الرياض وسننننننيسننننننتلم البنك منها دخل إفي مدينة الرياض  تملك موجودات عقارية
مليون لاير سننعودي  950مسنناهمات في الصننندوق بلغ إجمالي الالصننندوق.  على مدى فترةشننغيل الفندق دخل تو

تم توحيد القوائم المالية للصننندوق كشننركة  لاير سننعودي. 1.000وحدة، قيمة كل وحدة  950.000مقسننمة على 
خذ بعين االعتبار لتكوين خالل السنننة، قامت المجموعة بتقييم سننيطرتها على الصننندوق وبعد اال .2017تابعة في 

مجلس إدارة الصندوق والعناصر األخرى، رأت المجموعة أنها فقدت السيطرة على أنشطة الصندوق اعتبارا  من 
، إال أنه ال زال للمجموعة تأثير جوهري على الصننننندوق. وعليه، فقد توقفت المجموعة عن توحيد 2018أكتوبر 

وتمت مالية الموحدة للمجمـنننننننننوعة وتمت معاملة الصنننندوق كشنننركة زميلة القوائم المالية للصنننندوق في القوائم ال
 المحاسبة عن حصة المجموعة في الصندوق وفقا  لطريقة حقوق الملكية.

 

الجدير بالذكر أن الشركات التابعة والزميلة المذكورة أعاله تمارس نشاطها بشكل رئيس في المملكة العربية 

 السعودية.

 ني لألسواق العالمية المحدودةشركة البنك العربي الوط

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

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

 يوزع البنك أرباحه السنوية وفقا  لما يلي:

ة لتدعيم االحتياطي النظامي حسب متطلبات مؤسسة النقد الصافي األرباحمن  %25يقتطع البنك نسبة  -1
المال  رأسالعربي السعودي، ويجوز وقف هذا االقتطاع متى ما بلغ مجموع اإلحتياطي النظامي قيمة 

 المدفوع.

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

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

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

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

 :على النحو التالي بتوزيع األرباحهذا وقد أوصى مجلس اإلدارة 

 آالف الرياالت السعودية

 3.310.164  2018صافي دخل عام 

 3.161.167 األرباح المبقاة من األعوام السابقة 

 6.471.331 المجموع 
  توزع كما يلي :

 المحول إلى االحتياطي النظامي 
- 

 الملكية ألدوات حقوقصافي الخسارة الناتجة من التوقف عن إثبات 
 الدخل الشامل اآلخر من خالل المدرجة قيمتها العادلة

(16.977) 

عام السابقة حتى  لألعوام)نتيجة تسوية الزكاة الزكاة للسنوات السابقة 
2017) 

1.113.261 

 (454.419) الزكاة وضريبة الدخل للسنة الحالية

من صافي  %45.3)مرحلية ومقترحة  –إجمالي توزيعات األرباح 
 (1.500.000) (2018دخل عام 

 5.613.196 2018األرباح المبقاة لعام 

 
 االستراتيجية  المستقبليةخطط ال
 

ين مصرفية األفراد والمصرفية الشاملة بدعم من ثقافة البنك المحافظة بُنيت االستراتيجية على تحقيق التوازن ب
 بهدف تحقيق اإليرادات المتوقعة حسب الخطط الموضوعة. المنتقاةوالتركيز على فرص النمو 

 
تماشى االستراتيجية بشكل وثيق مع البيئة االقتصادية السائدة وتم تصميمها مع االخذ باالعتبار لالهداف والمقاصد ت
في توفير الخدمات والمنتجات  ارئيسي ا(. ويهدف البنك إلى أن يكون مساهم2030لتي تضمنتها رؤية المملكة )ا

التي تعتبر عنصرا  جوهريا  في تنفيذ برنامج التحول الوطني. وتتمحور االستراتيجية حول ثالث مجاالت على 
 النحو التالي: 
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والنقل ن القطاعات الهامة على رأسها الصحة تم وضع خطط شراكة القطاع العام والخاص لعدد م -
والتي كانت تمول في السابق من قبل الحكومة  الكبرى والتعليم، إضافة إلى عدد من مشاريع البنية التحتية
 مهمةالعام والخاص. وهذا االمر يتيح فرصا   القطاعينوسوف تكون في المستقبل مسؤولية مشتركة بين 

ك على زيادة قدراته التنافسية لالستفادة من هذا القطاع. وتهدف الرؤية ويعمل البن، لتمويل المشاريع
، %5.7إلى  %3.8ي المباشر لنمو الناتج اإلجمالي المحلي من بإلى االستفادة من االستثمار االجن 2030

ويعمل البنك على التأكد من وجود المنتجات والخدمات المناسبة للمساهمة في تلبية المتطلبات التي 
 السوق السعودي. إلىطب المستثمرين االجانب للدخول تستق

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

هذه المراكز حلوال  مصممة خصيصا  لتغطي مجاالت التمويل تقدم اع. مراكز مخصصة لخدمة هذا القط
 والعمليات المصرفية وخدمات الحسابات.

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

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

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

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

 األنشطة الرئيسية

 الرئيسية التالية: يةالتشغيلقطاعات المن  يتكون البنكرية، األغراض إد

 

بُني عليها تحديد  األسس التي . إنفقا لنظام التحويل المتبع من قبل المجموعةتقيد المعامالت بين القطاعات و
 .2017ديسمبر  31الحالية تتماشى مع األسس المستخدمة في  للسنةدخل / )مصاريف( العمليات بين القطاعات 

 .تمثل الموجودات والمطلوبات للقطاعات المختلفة الموجودات والمطلوبات التشغيلية

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

  .ككل للمجموعة
 
 

 وتسهيالت ائتمانية ومنتجات استثمارية لألفراد.  ودائع : طاع التجزئة ق

   
وودائع ومنتجات ائتمانية أخرى للشركات الكبرى وسلف  روضق : طاع الشركات ق

مالء االعتباريين والمنشآت التجارية الصغيرة والمتوسطة عوال

 الحجم، إضافة إلى فرع البنك في لندن.

   
التجارية واالستثمارية، التمويل والسيولة، ومخاطر يدير المحفظة  : طاع الخزينة ق

 أسعار العمالت والعموالت للبنك.

   
قطاع خدمات االستثمار 

 والوساطة

والتي تشمل التعامل  وأنشطة إدارة األصول االستثمارإدارة خدمات  :

 .وحفظ األوراق المالية والمشورةواإلدارة والترتيب 

   
والموجودات  غير الموزعة رأس المال والتكاليفتشمل الدخل على  : أخـــرى

 والمطلوبات الخاصة باإلدارة العامة واألقسام المساندة األخرى.
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،  وإجمالي دخل ومصاريف 2018ديسمبر  31كما في  المجموعةجودات ومطلوبات ويما يلي تحليال  بإجمالي مف

 : لمجموعةالتشغيلية لقطاعات الالتاريخ لكل قطاع من  ذلكفي  ة المنتهيةات وصافي الدخل للسنالعملي

 )بآالف الرياالت السعودية(

2018    

 أخــرى     اإلجمالي   
 قطاع خدمات 

 االستثمار
 والوساطة 

 قطاع التجزئة قطاع الشركات قطاع الخزينة

 

 إجمالي الموجودات 38,204,960 86,119,766 51,467,059 73,226 2,425,495 178,290,506

 استثمارات في شركات زميلة - - - - 887,276 887,276

 إجمالي المطلوبات 67,303,484 77,773,557 4,827,343 44,464 1,849,239 151,798,087

6,534,823 130,683 208,529 (39,659) 4,169,340 2,065,930 
 العمليات / )مصاريف(  دخل 

 لعمالء الخارجيينمن ا

- 192,348 (146) 1,115,424 (1,698,513) 390,887 
 دخل / )مصاريف( العمليات بين 

 القطاعات التشغيلية

 إجمالي دخل العمليات  2,456,817 2,470,827 1,075,765 208,383 323,031 6,534,823
 ومنه:       

 دخل العموالت الخاصة، صافي  2,216,053 2,044,393 648,621 37,381 204,994 5,151,442

 دخل أتعاب وعموالت، صافي  142,104 427,645 8,352 59,308 13,705 651,114

998,323 - - - 871.058 127,265 
 مخصص خسائر انخفاض االئتمان

 والمخصصات األخرى، صافي 

(3,542) - - (3,542) - - 
 عكس مخصص االنخفاض في قيمة

 ى، صافيالموجودات المالية األخر 

 استهالك وإطفاء 102,645 8,231 1,559 2,119 90,436 204,990

 إجمالي مصاريف العمليات 1,588,613 1.422.072 86,320 85,907 52.594 3,235,506

12,500 12,500 - - - - 
 الحصة في أرباح  شركات زميلة، 

 صافي 

 الدخل العائد لمساهمي البنك صافي 868,204 1.048.755 989,445 122,476 281.284 3,310,164

1,653 1,653 - - - - 
 صافي الدخل العائد لحقوق الملكية 

 غير المسيطرة

 

  ومتناهية الصغر الشركات المتوسطة والصغيرة قطاع
 
  ةالنوعي اتاإلفصاح 
  

 : وحدتي عمل في البنكتتم إدارة حسابات الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خالل 

وتتولى كافة االحتياجات المالية للشركات الصغيرة  2013دة األعمال الصغيرة التي تم إنشاؤها في عام وح
والمتناهية الصغر في البنك وتطبيق خطة البنك االستراتيجية بشأن استقطاب واالحتفاظ بعمالء جدد من هذه 

 مليون لاير. 40ال يتجاوز سنوي  ردودمالشريحة. وتستهدف هذه الوحدة الشركات التي  تعمل في إطار 

والتي تستهدف الشركات التي تعمل في  التجارية ةفي إدارة المصرفي الوحدة الثانية هي وحدة الشركات المتوسطة
تعريف مؤسسة النقد  تتماشى معمليون لاير. إن حدود أعمال هذه الشركات  200إلى  40إطار مبلغ يتراوح بين 

والصغيرة ومتناهية الصغر والذي يسري مفعوله اعتبارا من شهر يناير العربي السعودي للشركات المتوسطة 
2018. 
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 اإلنجازات
يعتبر حضور البنك في قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من أولويات خطة البنك 

في هذا القطاع من االستراتيجية لهذا القطاع، وفي هذا االطار قام البنك خالل السنوات الثالث األخيرة بالتوسع 
مدن في  10مركزا متخصصا لخدمة الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تغطي  12خالل افتتاح 

الخدمات غير االئتمانية والتي  المملكة. ويقدم البنك سلسلة واسعة من الخدمات والتسهيالت لهذه الشريحة تشمل
الحسابات، مصرفية اإلنترنت، خدمات ، التمويل، ضمان، خطابات القصيرة األجلالمتوسطة والالقروض تتضمن 

دفع فواتير الخدمات، خدمات صرف الرواتب، خدمات نقاط البيع للتجار إضافة إلى التأمين. وبالنسبة للشركات 
الصغيرة ومتناهية الصغر يقدم البنك خدمات مصممة خصيصا  لهذه الشريحة من خالل برامج تغطي سلسلة 

 تلبي متطلباتهم المالية.  التي واسعة من المنتجات

يعتبر البنك من كبريات الجهات المساندة  لبرنامج كفالة التابع لصندوق التنمية الصناعية السعودي وواحدا  من 
بنوك داعمة لهذا البرنامج. كما أن البنك يعمل بفعالية مع الهيئة العامة للشركات المتوسطة والصغيرة  ثالثةأكبر 

 ا التنموية. مساهما  في برامجه

إن بناء قاعدة معرفية قوية لقطاع الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من أولويات خطة البنك 
 .2019الموظفين في  زيادة عددموظف، وتشمل الخطة  66االستراتيجية. لدى البنك اآلن 

ة المطلوبة، حيث تم وضع البرامج وتم تحديد االحتياجات التدريبية في بداية العام بناء  على الكفاءات العملي
ساعة عمل من التدريب لموظفي ادارة  174التدريبية المالئمة داخل وخارج البنك. وقد تم توفير ما يقارب الـ 

لذلك، يعمل  إضافة .2017ساعة عمل في  81مقارنة بـ  2018 متوسطة والصغيرة خالل العام الشركات ال
لشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خالل تقديم و/ أو البنك على وضع الخطط لتطوير عمالء ا

الهيئة العامة للشركات المتوسطة بالتعاون مع  األعمالالدورات التدريبية في مجال الشؤون المالية وإدارة  رعاية
 .والصغيرة

 مستقبليةالرؤية ال
الصغر كما موضح أعاله، ومن المتوقع من المتوقع نمو متواصل لقطاع الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية 

أن يقل هذا النمو عما كان عليه الوضع في األعوام السابقة، وكذلك األمر بالنسبة للصناعات المختارة والمناطق 
 الجغرافية.

نرى أن هنالك فرص في هذا القطاع ولدينا التزام بمساندة الخطة الحكومية لترقية قطاع الشركات المتوسطة 
 تناهية الصغر وكسر الحواجز الموجودة في وجه حصول هذا القطاع على التمويل البنكي.والصغيرة وم

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

سيستمر البنك في اتخاذ كما  فرص توظيف جديدة.  الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر واستحداث
األبحاث التي تلبي المبادرات لتسهيل تمويل قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خالل دعم 

لدى البنك  ،متطلبات هذه الشريحة من الخدمات المالية المتعلقة بالتسليف وغير المتعلقة بالتسليف. إضافة لذلك
 خرى الرئيسة في المملكة.خططا  للتوسع في تغطية األسواق األ

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

 الصلة. 
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 الكميةت اإلفصاحا

 

 

 

 
  

 

  

 2017ديسمبر  31كما في   2018ديسمبر  31كما في  

متناهية  البيان
 الصغر

 إجمالي متوسطة  صغيرة   إجمالي متوسطة  صغيرة 

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

 سعودي(

96 1.082 4.473 5.651  881.9 1.743.9 2.625.8 

كات المتوسطة قروض للشر
 –والصغيرة ومتناهية الصغر 
خارج الميزانية )مليون لاير 

 سعودي(

64 760 2.455 3.279  758.7 1.220.5 1.979.2 

قروض للشركات المتوسطة 
 –والصغيرة ومتناهية الصغر 

داخل الميزانية كنسبة مئوية من 
 إجمالي القروض داخل الميزانية 

0.08% 0.87% 3.62% 4.57%  0.76% 1.49% 2.25% 

قروض للشركات المتوسطة 
 –والصغيرة ومتناهية الصغر 

خارج الميزانية كنسبة مئوية من 
 أجمالي القروض خارج الميزانية 

0.20% 2.39% 7.73% 10.32%  2.38% 3.83% 6.21% 

عدد القروض )داخل وخارج 
 الميزانية( 

219 2.067 3.520 5.806  1.753 1.858 3.611 

وض )داخل عدد عمالء القر
 وخارج الميزانية(

135 1.128 847 2.110  935 317 1.252 

عدد القروض المضمونة 
بواسطة برنامج كفالة )داخل 

 وخارج الميزانية(
62 507 29 598  411 23 434 

مبلغ القروض المضمونة 
بواسطة برنامج كفالة )داخل 

وخارج الميزانية( )مليون لاير 
 سعودي(

21 354 121 496  229 96 325 
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 ا البنك مستقبالا ها أو قد يواجههالمخاطر التي يواجه

 إدارة المخاطر
 األمثلتؤمن مجموعة إدارة المخاطر في البنك خدمات إدارة مركزية ومستقلة للمخاطر للوصول إلى التوازن 

تعرض لها البنك إن المخاطر األساسية التي قد ي شيا  مع أهداف البنك اإلستراتيجية.ابين الخطورة والعائد تم
 تشتمل بشكل رئيس على:

 مخاطر االئتمان -أ
االستثمارية،  واألنشطةالمرتبطة بالقروض والسلف  اإلقراضمن أنشطة  أساسيتنشأ مخاطر االئتمان بشكل 

 كما أن هنالك مخاطر ائتمانية تنتج عن األدوات المالية خارج قائمة المركز المالي مثل التزامات القروض.
 
 مخاطر السوق -ب

مخاطر السوق هي المخاطر المتعلقة بتقلبات القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألدوات المالية نتيجة 
 . العمالت األجنبية أو أسعار األسهم وأسعارالتي تحدث في السوق مثل تغيرات أسعار العمولة  للتغيرات

 مخاطر العمليات -ج
األفراد أو األنظمة  كفايةأو عدم  إخفاقهاالداخلية أو  تاإلجراءاية عدم كفاهي مخاطر الخسائر الناتجة من 

تشمل المخاطر القانونية لجهة التعرض للعقوبات أو الغرامات   أنهاوكذلك الناتجة من أحداث خارجية، كما 
 أو األضرار الناجمة عن اإلجراءات النظامية أو التسويات الخاصة.

 المخاطر التنظيمية والسمعة -د
لمخاطر المتعلقة بفرض العقوبات من قبل الجهات الرقابية واالشرافية الناتجة من عدم االلتزام باالنظمة هي ا

والتعليمات ذات العالقة بما في ذلك الغرامات والمخالفات، ويتم إدارة المخاطر بشكل رئيس من قبل البنك 
على  تم تكليفها بتقييم المخاطر والعملمن خالل مجموعة االلتزام ومكافحة غسل األموال كجهة مستقلة والتي 

 وضع األطر الرقابية لتخفيض تلك المخاطر.

 الئحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية 
حكام االسترشادية بالئحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية الصادرة عن يقوم البنك بتطبيق األ

:هيئة السوق المالية، ما عدا التالي  

 المادة متطلبات المادة اسباب عدم تماشي البنك وتطبيقه اياها

 و ذلك ألن النسبة تخضع إلى
 ةموافقة جهات رقابية و إشرافي

 أخرى قبل أن توزع

ع  النسبة  يبين نظام الشركة األساس /أ التي توزَّ
 تجنيبالمساهمين من األرباح الصافية بعد   على

ألخرى.واالحتياطيات ا النظامياالحتياطي   

 المادة التاسعة: الحصول
أرباح  ىعل   

 

  رسالة الحوكمة

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

النزاهة واألمانة، بينما يقود مجلس اإلدارة بالقدوة، وتحرص اإلدارة بدورها كل الحرص على االلتزام باألنظمة 
 واللوائح نصا  وروحا . 

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

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

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

 نقطة أساس. 140 زائدا  هذه الصكوك عمولة خاصة لسايبور 
 

 رأس المال 

مليون سهم، بقيمة اسمية  1.000 والمدفوع منيتكون رأسمال البنك المصرح به ، 2018بر ديسم 31في 
 لاير للسهم الواحد . 10قدرها 

 15مليار لاير سعودي الى  10، أوصى مجلس اإلدارة بزيادة رأسمال البنك من 2018ديسمبر  24بتاريخ 
لاير للسهم الواحد، شريطة  10 قدرها بقيمة اسمية ،مليون سهم 500مليار لاير سعودي من خالل إصدار 

الموافقة النهائية من الجمعية العمومية غير العادية للمساهمين. سيتم دفع الزيادة في رأس المال  الحصول على
 من األرباح المبقاة. %40من االحتياطي النظامي و  %60رسملة ب وذلك

 
 مجلس اإلدارة 

قيمة مستدامة لحقوق المساهمين، وتقع  لس على تحقيق أفضتعمل إدارة البنك ممثلة برئيس وأعضاء المجل
مسؤولية تطبيق استراتيجية البنك التي يضعها المجلس على عاتق عضو مجلس اإلدارة المنتدب وبمساعدة 

 اللجنة التنفيذية )المكونة من أعضاء مجلس اإلدارة( وكذلك اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة.

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

تمتعهم  األعضاءعلما  بانه يُراعى عند ترشيح  اآلخرين، ويجوز إعادة تعيين جميع أعضاء مجلس اإلدارة.
ومؤهالت مالئمة وسمات شخصية مناسبة، وكذلك التمتع بقدر عال من السمعة  بمهارات مهنية وخبرات مالية

ل المس  اإلدارة.لية، والقدرة على القيام بالواجبات والمسؤوليات كعضو مجلس ؤوالحسنة والنزاهة والكفاءة وتحمُّ
النقد العربي بئة نموذج المالءمة الصادر من قبل مؤسسة لذلك يشترط على كل عضو قبل تعيينه استكمال تع

مة، باإلضافة إلى ذلك فإنَّه ءحيث يقوم البنك بأخذ عدم الممانعة من المؤسسة للتأكد من النزاهة والمالالسعودي، 
المعني عن أية ُمتعثرات تتعلق بالعضو ة( سمالسعودية للمعلومات االئتمانية )شركة اليمكن للبنك التأكد من خالل 

  (.)وذلك بالنسبة لألعضاء الُمقيمين

يبحث المجلس في اجتماعاته الموضوعات المدرجة في جداول أعمال االجتماعات موثقة بالمعلومات الالزمة  
 التقديريةومحددة وفقا  لصالحياته، وتشمل هذه الموضوعات الموافقة على استراتيجية البنك والميزانيات 

جوهرية والسياسات التي تحكم عمليات الخزينة واالئتمان ولوائح العمل األخرى والمصاريف الرأسمالية ال
والخطة السنوية للتدقيق الداخلي وصالحيات الصرف واقتراح نسب توزيع األرباح والُموافقة على تعيين المدراء 

لمعلومات ذات الصلة ورئيس إدارة الُمراجعة الداخلية بالبنك. ويستطيع كافة األعضاء الحصول على ا التنفيذيين
من خالل أمين سر المجلس، وبإمكانهم أيضا  الحصول على المشورة من جهات مهنية مستقلة متخصصة في 

 إطار واجباتهم كأعضاء في المجلس وعلى حساب البنك.

تشمل اختصاصات المجلس التأكد من وجود هيكل تنظيمي واضح في البنك يستطيع من خالله إدارة أعمال 
فويض الصالحيات بالشكل المالئم والمسؤوليات بحدود مستويات المخاطر المقبولة للبنك والتي يتم البنك، وت

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

من كل  2018ديسمبر  31العربي ش.م.ع. في  كتضم الئحة أعضاء مجلس اإلدارة المعينين من قبل البن
والدكتور روبــير عــيد  زياد أنور عقروقمحمد عبد الفتاح الغنمة،  /الدكتور/ باسم إبراهيم عوض هللا والسادة

  )عضو مجلس اإلدارة المنتدب(.
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 من السادة األعضاء التالية أسماؤهم: 2018ديسمبر  31يتكون مجلس اإلدارة كما في 

 
 

 الصفة االسم م

1- مستقل( غير جلس اإلدارة )رئيس م صالح راشد الراشد   

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

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

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

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

6- القحطاني أحمد وازع   عضو مجلس اإلدارة )غير تنفيذي( 

7- * عضو مجلس اإلدارة )مستقل( عبدالمحسن ابراهيم الطوق   

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

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

10- ر تنفيذي(عضو مجلس اإلدارة )غي زياد أنور عقروق   

 بحسب تعريف هيئة السوق المالية لالستقاللية.* 

 لالستقاللية.مؤسسة النقد العربي السعودي بحسب تعريف ▲

بدال عن االستاذ نعمه  19/9/2018عضو مجلس اإلدارة )غير تنفيذي( اعتبارا من  زياد أنور عقروق: تم تعيين األستاذ/ مالحظة
 الياس صباغ.

 

 ت اعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقةعن مؤهال ةنبذه مختصر

 
 الخبرات العملية

 
 المؤهالت العلمية

 
 المنصب

 
 اسم عضو مجلس االدارة

مدير تنفيذي وشريك بشركة راشد عبدالرحمن الراشد 
 واوالده 

يتمتع بخبرات واسعة ومتراكمة في مجال المال 
واالعمال واالدارة واالستثمار التجاري والصناعي 

عضوية الهيئة االستشارية للمجلس وقد شغل 
االقتصادي االعلى وعضوية مجلس ادارة الغرفة 
التجارية الصناعية وعضو اللجنة المالية ورئيس لجنة 
االستثمار كما سبق له ان شغل رئاسة وعضوية العديد 
من الشركات المساهمة العامة والمقفلة والشركات ذات 

 لية المحدودة . ؤوالمس

 

 

سة  بكالوريوس هند
 من  جامعة واشنطن

 رئيس مجلس االدارة -

 عضو اللجنة التنفيذية -

عضو لجنة الترشيحات  -
 والتعويضات

 عضو لجنة المخاطر -

 صالح راشد الراشد
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بخبرة طويلة في المجال االداري والمصرفي  يتمتع
حيث تلقى عدد من الدورات في المجال المالي 

هد ــمن مع اريع في كلـــثمار وتقييم المشــواالست
ا وبنك ــورنيـــعة كاليفــمية وجامـــك الدولي للتنــالبن
(JPMorgan وعمل محاضر في معهد االدارة وامين )

عام لصندوق االستثمارات العامة ومدير عام لصندوق 
التنمية العقارية ومدير عام للشركة العقارية وترأس 
مجلس ادارة كل من: الشركة السعودية السورية 

العقارية والمصرف العربي للتنمية  والشركة
االقتصادية في افريقيا وعضو في مجلس ادارة عدد 

 .من الشركات المساهمة

ماجستير في االقتصاد 
والرياضيات من 

جامعة تكساس في 
الواليات المتحدة 

 االمريكية 

نائب رئيس مجلس  -
 االدارة

 رئيس لجنة المراجعة -
عضو لجنة الترشيحات  -

 والتعويضات
 عضو لجنة االستراتيجية -

 احمد عبدهللا العقيل

يتمتع بخبرة طويلة في مجال االدارة واالستثمار 
والتجارة وشغل منصب نائب رئيس الغرفة التجارية 
الصناعية بالمنطقة الشرقية وعمل رئيس وعضو 
مجلس ادارة في عدد من الشركات المساهمة واللجان 

ئيس والفعاليات االجتماعية ويشغل منصب الر
عضو مجلس و التنفيذي لمجموعة شركات البواردي

ادارة بالمؤسسة العامة للموانئ وعضو بعدد من 
 اللجان والمجالس التابعة إلمارة المنطقة الشرقية. 

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

ادارة المؤسسة العامة للطيران المدني وعضو مجلس 
للخطوط الحديدية وعضو المجلس االستشاري لمعالي 
وزير العمل وعضو مجلس ادارة المؤسسة العامة 
للتأمينات االجتماعية وعضو لجنة االستثمار 
بالمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية وعضو مجلس 
ادارة شركة الصناعات الكيميائية االساسية وعضو 

 كة العربية لصناعة الورق.مجلس ادارة الشر

بكالوريوس ادارة 
صناعية من جامعة 
الملك فهد للبترول 

 والمعادن

 عضو مجلس ادارة -

 عضو اللجنة التنفيذية -

 عضو لجنة المخاطر -

رئيس لجنة الترشيحات  -
 والتعويضات

 خالد محمد سعد البواردي

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

 والرئيس لالثاث والتصميم الداخلي)ناتلي( شركة 
 ةوقد سبق ان شغل عضويالتنفيذي لشركة )كيا( 

المصرف الخليجي التجاري وعضوية الشركة المتحدة 
لنقل الغاز وعضوية شركة االدوات اإللكترونية 

عضو في مجلس االعمال  هووالمتقدمة المحدودة 
ي الصيني وعضو جمعية الصداقة السعودية السعود

الصينية وتشمل خبراته في االستثمار والتمويل 
وحصل على العديد من الدورات المتخصصة في 

وحضور ندوات في التسويق والمبيعات والمالية 
 .الحوكمة

علوم ادارية وانسانية/ 
 ثانوي

 عضو مجلس ادارة -

 عضو اللجنة التنفيذية -

 تيجيةعضو لجنة االسترا -

 اللطيف  الجبر هشام عبد

من منسوبي شركة حصانه االستثمارية التابعة 
للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية ويتمتع بخبرة 

 واسعه في مجال االستثمار.

بكالوريوس تخصص 
مالية من جامعة الملك 
 فهد للبترول والمعادن

 عضو مجلس االدارة -

 عضو لجنة االستراتيجية -

 المخاطرعضو لجنة  -

احمد وازع محمد 
 القحطاني

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

( ومنظمة القيادات YPOرؤساء االعمال الشباب )
ة ( يشغل عضوية مجلس االدارYALالعربية الشابة )

في عدة شركات رائدة في المملكة العربية السعودية 
 .وخارجها

بكالوريوس ادارة 
اعمال من جامعة 

 الملك سعود

 عضو مجلس ادارة -
 عضو لجنة المخاطر -
 

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

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

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

 والتعاون الدولي.

 

حاصل على شهادتي 
الماجستير والدكتوراه 
في العلوم والعالقات 

د الدولية واالقتصا
الدولي من جامعة 

في جورج تاون 
الواليات المتحدة 

  االمريكية

 باسم ابراهيم عوض هللا د.  عضو مجلس ادارة  -

عضو مجلس ادارة في البنك العربي الوطني ممثال 

)ش م ع( يتمتع بخبرة طويلة في  عن البنك العربي

مجال العمل المصرفي ويعمل اآلن رئيسا إلدارة 

 ي )ش م ع( االردن.االئتمان في البنك العرب

بكالوريوس علوم 
 تخصص رياضيات
من جامعة الملك 

 ودبلوم برمجة  سعود

 عضو مجلس ادارة  -

 عضو اللجنة التنفيذية -

 رئيس لجنة المخاطر -

 الفتاح الغنمة  محمد عبد

 في للمجموعة المخاطر رئيسيشغل حاليا  منصب 

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

 في بنك اوروبا العربي ش.م.عتنفيذي لكل من مدير 

 -سيتي بنك ،الكويت –سيتي بنك  المملكة المتحدة،

باالضافة الى  وغيرها من المناصب القيادية األردن

منصب عضو مجلس إدارة لكل من بنك أوروبا 

العربي ش.م.ع. في المملكة المتحدة، إدارة جمعية 

عية المصرفيين العرب في المملكة المتحدة، جم

المصرفيين البريطانيين في المملكة المتحدة، جمعية 

البنوك األجنبية في المملكة المتحدة، وجمعية البنوك 

 في األردن.

حاصل على شهادة 
ادارة  في الماجستير

االعمال: التمويل من 
سيراكيوز،  جامعة

الواليات  -نيويورك 
االمريكية المتحدة  

وشهادة البكالوريوس 
 بةمرت مع في العلوم

الشرف، الهندسة 
المدنية من جامعة 

المملكة في ليدز
 المتحدة 

 

 عضو مجلس ادارة  -

 

 زياد أنور عقروق

يتمتع بخبرة طويلة  في مجال العمل المصرفي في 
شركة بنوك عالمية  وهو حاليا عضو مجلس ادارة 

والمجموعة األمريكية الدولية والبنك العربي متاليف 
لس ادارة في شركة وعضو مج للتأمين التعاوني

لالستثمار وعضو مجلس ادارة في  الوطني العربي
الشركة السعودية لتمويل المساكن. وعمل سابقا 
كرئيس لشبكة الفروع الخارجية والشركات التابعة 
لبنك الكويت الوطني والعضو المنتدب لبنك الكويت 

انترناشيونال في لندن ونائب رئيس مجلس  –الوطني 
لبنان وعضو مجلس  –ادارة بنك الكويت الوطني 

ادارة بنك قطر الدولي وعضو مجلس ادارة جمعية 
 .المصرفيين العرب في لندن

دكتوراه في العلوم 
المالية والمصرفية من 

في جامعة السوربون  
  فرنسا 

عضو مجلس االدارة  -
 المنتدب 

 يذي الرئيس التنف -
 رئيس اللجنة التنفيذية -
 عضو لجنة االستراتيجية -

الدكتور/ روبير مارون 
 عيد

عضو لجنة المراجعة في البنك العربي الوطني 
مستشار اداري وعضو في لجان لعدة شركات يتمتع و

واالداري والُمحاسبي بخبرة واسعة في المجال المالي 
 والتنظيم .

ماجستير في ادارة 
ة االعمال من جامع

تكساس   إدواردسانت 
 بأمريكا

حمن  عضو لجنة المراجعة صالح عبدالرَّ
 السماعيل

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

ماجستير في العلوم 
ن وغيمن جامعة اور

 بأمريكا

حمن العمران ضو لجنة المراجعةع  محمد عبدالرَّ
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 ، وفيما يلي سجل حضور هذه االجتماعات:2018اجتماعات دورية خالل عام  أربعةعقد مجلس اإلدارة 
  

 عدد الحضور سجل الحضور  التاريخ

الراشد،  أحمد عبد هللا  صالح راشد الراشد ، روبير عيد، راشد سعد 20/3/2018
باسم إبراهيم ، أحمد وازع القحطاني ،عبد اللطيف الجبرهشام  العقيل،

 ، محمد عبد الفتاح حمد الغنمة عوض هللا
8 

29/5/2018 
أحمــــد عبد هللا العقيل، خالد محمد  ،روبير عيدصالح راشد الراشد، 

، أحمد وازع القحطاني البواردي، هشام عبد اللطيف الجبر،
محمد عبد الفتاح  م عوض هللا،عبدالمحسن ابراهيم الطوق، باسم إبراهي

 حمد الغنمة 

9 

25/9/2018 
أحمــــد عبد هللا العقيل، خالد محمد  ،روبير عيدصالح راشد الراشد، 

، أحمد وازع القحطاني البواردي، هشام عبد اللطيف الجبر،
زياد أنور ، محمد عبد الفتاح حمد الغنمة عبدالمحسن ابراهيم الطوق،

  عقروق

9 

أحمــــد عبد هللا العقيل، خالد  ،روبير عيدالح راشد الراشد، ص 17/12/2018

، أحمد وازع القحطاني محمد البواردي، هشام عبد اللطيف الجبر،
محمد عبد  عبدالمحسن ابراهيم الطوق، باسم إبراهيم عوض هللا،

  زياد أنور عقروق، الفتاح حمد الغنمة

10 

 
 وفيما يلي سجل حضور أعضاء مجلس اإلدارة لهذا االجتماع: 2018أبريل  2كما عقدت جمعية عامة عادية في  

 
 رئيس مجلس اإلدارة -صالح راشد الراشد        -1

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

 مجلس اإلدارة نائب رئيس -أحمد عبد هللا العقيل        -3

 مجلس اإلدارة عضو -خالد محمد سعد البواردي  -4

 عضو مجلس اإلدارة -هشام عبد اللطيف الجبر   -5

 عضو مجلس اإلدارة -أحمد وازع القحطاني      -6
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أو مدراء في شركات أخرى داخل المملكة أو مجالس إدارات عضوية مجلس المشاركون في الأعضاء 
 خارجها
 

إدارات أو مدراء في شركات  مجالس عضويةركون في افيما يلي أسماء أعضاء مجلس إدارة البنك الذين يش
 : 31/12/2018كما في   أخرى داخل المملكة أو خارجها

 
 ( داخل المملكة وخارجها)    العضوية في الشركات   إسم العضو            

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

 شركة الراشد والعمران -10
 لشركة العربية للصناعاتا -11
 شركة راشد عبد الرحمن الراشد واوالده -12
 شركة اليمامة الطبية  -13
 شركة التطبيقات الخليجية -14
 شركة امداد الحلول لتقنية المعلومات -15

 
 
 

 شركة الطوق -1 االستاذ/ عبدالمحسن ابراهيم الطوق -2
 شركة دار التمليك -2
 الدواتالشركة السعودية للعدد وا -3
 الشركة السعودية لتغليف المعادن -4
 الشركة السعودية ألجهزة االتصاالت -5
 شركة الطوق القابضة -6
 شركة نت وركرس السعودية للخدمات المحدودة -7
 الشركة العربية للصناعات المحدودة -8
 شركة المنتجات الفوالذية المحدودة  -9

 المحدودة ايثوس – 10
  

 شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات -1 لعقيلاالستاذ/ أحمد عبد هللا ا -3

 االستاذ / خالد محمد البواردي  -4
 مجموعة  البواردي -1

 مصنع اتقن لهندسة الحديد -2

 شركة اتقن الدولية -3

 مجموعة خالد محمد البواردي القابضة -4

 شركة النقل والتخزين الدولية -5

 صدير المحدودةالشركة السعودية للتطوير وخدمات الت -6

 شركة البوابة الشرقية للخدمات اللوجستية المحدودة -7
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 شركة نتالي لألثاث والتصميم الداخلي -1 االستاذ / هشام عبد اللطيف الجبر -5

 شركة الجبر القابضة -2

 شركة مصنع كرتون الخليج  -3

 شركة هاير لألجهزة المنزلية -4

 شركة مصنع المرطبات المعلبة  -5

 

 

 

 

 

1-  

 - االستاذ / احمد وازع القحطاني  -6

 الشركة السعودية لتمويل المساكن -1 الدكتور / روبير عيد -7

شركة متاليف والمجموعة األمريكية الدولية والبنك العربي للتأمين  -2
 التعاوني 

 شركة العربي الوطني لالستثمار -3

 ش م ع ( االردن ) نائب رئيس مجلس االدارة( البنك العربي ) -1 الدكتور / باسم ابراهيم عوض هللا  -8

 مجموعة البركة المصرفية االسالمية )البحرين(    -2

 رئيس تنفيذي )االمارات ( –شركة طموح االستشارية  -3

 البنك العربي االسالمي الدولي )االردن(  -نائب رئيس مجلس إدارة  -1 االستاذ / محمد عبد الفتاح الغنمه -9
 الشركة العربية الوطنية للتأجير )االردن( -ين رئيس هيئة المدير -2
 شركة مجموعة العربي لالستثمار )االردن(  -عضو هيئة المديرين  -3
 )تركيا( T-Bank نائب رئيس مجلس إدارة -4
 )سوريا( سوريا البنك العربي -عضو مجلس إدارة  -5

 البنك العربي )ش م ع ( االردن -1 زياد أنور عقروقاالستاذ /  -10

 

 مجلس الرئيسةلجان ال
 

 أدوارهاكون مجلس اإلدارة عدد من اللجان وفيما يلي بيان بأسماء اللجان الرئيسة المنبثقة عن مجلس اإلدارة و
 وأعضائها الحاليين:

 

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

يرأس العضو المنتدب اللجنة التنفيذية التي تعقد اجتماعاتها بمعدل مرتين شهريا  إلدارة أعمال البنك  المجلس.
البنك ومراقبة  سياساتهذه اللجنة تطبيق  توتشمل مسؤوليا .وفقا للصالحيات المفوضة لها من قبل المجلس

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

 
، صالح راشد الراشد، خالد  كل من الدكتور روبــير عــيد )رئيــسا ( 2018ضمت اللجنة التنفيذية خالل عام 

 .محمد عبد الفتاح الغنمة ،محمد البواردي، هشام عبداللطيف الجبر
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 : ، وفيما يلي سجل حضور هذه االجتماعات 2018اجتماع خالل عام  (19اللجنة التنفيذية عدد ) تعقد
 

رقم 
 االجتماع

 عدد الحضور سجل الحضور التاريخ

د. روبير مارون عيد، صالح راشد الراشد، خالد محمد  9/1/2018  .1
  ،  محمد عبدالفتاح الغنمةهشام عبد اللطيف الجبر ،البواردي

5 

خالد محمد د. روبير مارون عيد، صالح راشد الراشد، ،  23/1/2018  .2
  ، محمد عبدالفتاح الغنمةهشام عبد اللطيف الجبر البواردي،

5 

د. روبير مارون عيد، صالح راشد الراشد، خالد محمد  6/2/2018  .3
  محمد عبدالفتاح الغنمة هشام عبد اللطيف الجبر،البواردي، 

5 

د. روبير مارون عيد، صالح راشد الراشد، خالد محمد  20/2/2018  .4
  هشام عبد اللطيف الجبر، حمد عبد هللا العقيلأ البواردي،

5 

هشام عبد اللطيف د. روبير مارون عيد، صالح راشد الراشد،  6/3/2018  .5
  خالد محمد البواردي، محمد عبدالفتاح الغنمة الجبر،

5 

هشام عبداللطيف  ير مارون عيد، صالح راشد الراشد،د. روب 20/3/2018  .6
 الجبر، محمد عبدالفتاح الغنمة

4 

د. روبير مارون عيد، صالح راشد الراشد، خالد محمد البواردي،  2/4/2018  .7
 هشام عبداللطيف الجبر، محمد عبدالفتاح الغنمة

5 

د. روبير مارون عيد، صالح راشد الراشد، خالد محمد البواردي،  24/4/2018  .8
 هشام عبداللطيف الجبر، محمد عبدالفتاح الغنمة

5 

ارون عيد، صالح راشد الراشد، خالد محمد البواردي، د. روبير م 15/5/2018  .9
 هشام عبداللطيف الجبر، محمد عبدالفتاح الغنمة

5 

د. روبير مارون عيد، صالح راشد الراشد، خالد محمد البواردي،  29/5/2018  .10
 هشام عبداللطيف الجبر، محمد عبدالفتاح الغنمة

5 

شد، خالد محمد البواردي، ، د. روبير مارون عيد، صالح راشد الرا 26/6/2018  .11
 محمد عبدالفتاح الغنمة

4 

د. روبير مارون عيد، صالح راشد الراشد، خالد محمد البواردي،  25/7/2018  .12
 هشام عبداللطيف الجبر، محمد عبدالفتاح الغنمة

5 

د. روبير مارون عيد، صالح راشد الراشد، خالد محمد البواردي،  5/9/2018  .13
 محمد عبدالفتاح الغنمة هشام عبداللطيف الجبر،

5 

د. روبير مارون عيد، صالح راشد الراشد، خالد محمد البواردي،  25/9/2018  .14
 هشام عبداللطيف الجبر، محمد عبدالفتاح الغنمة

5 

د. روبير مارون عيد، صالح راشد الراشد، خالد محمد البواردي،  8/10/2018  .15
 هشام عبداللطيف الجبر، محمد عبدالفتاح الغنمة

5 

د. روبير مارون عيد، صالح راشد الراشد، خالد محمد البواردي،  23/10/2018  .16
 هشام عبداللطيف الجبر، محمد عبدالفتاح الغنمة

5 

د. روبير مارون عيد، صالح راشد الراشد، خالد محمد البواردي،  11/11/2018  .17
 هشام عبداللطيف الجبر، محمد عبدالفتاح الغنمة

5 

مارون عيد، صالح راشد الراشد، هشام عبداللطيف د. روبير  4/12/2018  .18
 ، محمد عبد الفتاح الغنمةالجبر

4 

د. روبير مارون عيد، صالح راشد الراشد، خالد محمد البواردي،  17/12/2018  .19
 هشام عبداللطيف الجبر، محمد عبدالفتاح الغنمة

5 
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 لجنة الترشيحات والتعويضات
 

من ثالثة أعضاء غير تنفيذيين من ُمكونة  والتعويضاتات تشكيل لجنة الترشيح 2010تم خالل عام 
وهم السادة/ خالد محمد البواردي )رئيس اللجنة()عضو مستقل(، وعضوية كل من صالح  مجلس اإلدارة

راشد الراشد وأحمد عبد هللا العقيل )عضو مستقل(، وللجنة صالحية مراجعة واقتراح تعديالت على 
عويضات في البنك ورفع التوصيات بهذا الشأن إلى مجلس اإلدارة سياسة وممارسات المكافآت والت

وتقوم اللجنة كذلك بمراجعة مستوى وتكوين مكافآت كبار التنفيذيين في البنك وترفع التوصيات  .العتمادها
كما تقوم  .بمخصص المكافآت المرجحة بالمخاطر إلى مجلس اإلدارة / اللجنة التنفيذية العتمادها المتعلقة
يد المهارات والقدرات الالزمة لتعزيز أداء المجلس ويكلف مجلس اإلدارة اللجنة بمراجعة هيكل بتحد

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

وتشمل مهام والضعف واقتراح معالجتها وتقديم التوصيات الالزمة الى المجلس بما يحقق مصلحة البنك. 
، وكذلك النظر في ترشيح كبار التنفيذين ودراسة مؤهالتهم يح لعضوية مجلس اإلدارةاللجنة كذلك الترش

  . المجلس ىتجاه ذلك البتوصيات اللجنة والرفع 

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

 يقدره مجلس اإلدارة.

لية تأخذ بعين وأعضاء المجلس وفقا  أليقوم مجلس اإلدارة بإقرار مستوى المكافآت التي تصرف لرئيس 
، مع األخذ في  (لمكافآت األعضاء أدنى   ا  وحد ىأعل ا  حد )التي تضع مؤسسة النقداالعتبار تعليمات 

االعتبار تقييم أداء كل عضو خالل العام. ووفقا  للسياسة أعاله، بلغ مجموع المكافآت والتعويضات السنوية 
ألف لاير ولألعضاء  3.690غير التنفيذيين والمستقلين مبلغا  وقدره المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة 

 465ألف لاير. وبلغت بدالت الحضور ألعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين والمستقلين  400التنفيذيين 
ألف لاير، وبلغت تعويضات  المصاريف ألعضاء مجلس اإلدارة  100ألف لاير ولألعضاء التنفيذيين 

ألف لاير. بلغت رواتب ستة من  486ين والمستقلين التي تشمل تذاكر السفر واإلقامة بالفنادق غير التنفيذي
ألف لاير،  16.634كبار التنفيذيين التي دفعت خالل العام بمن فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي 

ف لاير والخطط أل 20.755ألف لاير والمكافآت السنوية  3.605وبلغت البدالت والتعويضات المدفوعة 
ألف لاير وبدل حضور جلسات  600ألف لاير. بلغت مكافآت أعضاء لجنة المراجعة  2.200التحفيزية 
 ألف لاير. 135اللجنة  

 
، وفيما يلي سجل حضور هذه  2018خالل عام  اتاجتماع (6لجنة الترشيحات والتعويضات عدد ) تعقد

 : االجتماعات
 

 عدد الحضور سجل الحضور التاريخ رقم االجتماع

خالد محمد البواردي، صالح راشد الراشد،  9/1/2018  .1
 أحمد عبدهللا العقيل

3 

خالد محمد البواردي، صالح راشد الراشد،  23/1/2018  .2
 أحمد عبدهللا العقيل

3 

خالد محمد البواردي، صالح راشد الراشد،  24/4/2018  .3
 أحمد عبدهللا العقيل

3 

ي، صالح راشد الراشد، خالد محمد البوارد 15/5/2018  .4
 أحمد عبدهللا العقيل

3 

خالد محمد البواردي، صالح راشد الراشد،  25/9/2018  .5
 أحمد عبدهللا العقيل

3 

خالد محمد البواردي، صالح راشد الراشد،  17/12/2018  .6
 أحمد عبدهللا العقيل

3 
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 لجنة المراجعة
قابة الداخلية والتحقق من سالمة وصحة القوائم تساعد لجنة المراجعة مجلس اإلدارة بمراجعة منظومة الر

المالية والحسابات الختامية للبنك والتزام البنك بالمتطلبات النظامية والمعايير المحاسبية. كما تقر اللجنة 
وتقيّم نتائج أعمالها والتحقق  ومكافحة غسل األموال االلتزاممجموعة خطط إدارة التدقيق الداخلي وبرنامج 

جهزة الرقابية التي تضمن سالمة اإلجراءات التي تتخذها إدارة البنك. كما تدرس اللجنة من وجود األ
 تقارير مجموعه ادارة المخاطر في البنك وتناقشها مع المختصين وتتخذ التوصيات الالزمة بشأنها.

جنة على تمثل لجنة المراجعة حلقة اتصال مباشر بين المراجعين الخارجيين ومجلس اإلدارة، وتعمل الل 
التأكد من أن أعمال المراجعة الخارجية تتم بشكل فعال ودقيق وأنه يتم التعامل مع تقاريرها بالجدية 
والمهنية الالزمة، كما تقوم اللجنة أيضا بالتوصية باختيار المراجعين الخارجيين ومراجعة خطط ونتائج 

في البنوك السعودية والدليل اإلسترشادي أعمالهم، ويلتزم البنك بما ورد في قواعد تنظيم لجان المراجعة 
 لتنظيم لجان المراجعة في البنوك السعودية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي. 

ضوين عرئيس اللجنة من أعضاء المجلس وتتكون لجنة المراجعة من ثالثة أعضاء جميعهم مستقلين منهم 
ل من عضو مجلس اإلدارة المنتدب والمدير المالي مع كباالجتماع اللجنة وتقوم . من غير أعضاء المجلس

ومدير إدارة المخاطر  ومكافحة غسل األموال االلتزاممجموعة للبنك ورئيس المراجعة الداخلية ورئيس 
إلى من تشاء من أعضاء الفريق اإلداري في البنك، وذلك عندما تراه  ةوالمراجعين الخارجيين إضاف

 السنوي في نهاية العام مع مجلس اإلدارة. اللجنة تقريرهاتُناقش . كما مناسبا للتباحث والمناقشة

مجلس إدارة  نائب رئيس /من السيد/ أحمد عبد هللا العقيل )رئيسا   2018تألفت لجنة المراجعة خالل عام 
)من  ( وعضوية كل من السيد/ صالح عبد الرحمن السماعيل والسيد/محمد عبد الرحمن العمرانُمستقل

 .خارج المجلس(
 

 : ، وفيما يلي سجل حضور هذه االجتماعات 2018خالل عام  اتاجتماع (9ة عدد )لجنة الُمراجع تعقد

 عدد الحضور سجل الحضور التاريخ رقم االجتماع

أحمد عبدهللا العقيل، صالح عبدالرحمن السماعيل، محمد  22/1/2018  .1
 عبدالرحمن العمران

3 

حمد أحمد عبدهللا العقيل، صالح عبدالرحمن السماعيل، م 19/2/2018  .2
 عبدالرحمن العمران

3 

أحمد عبدهللا العقيل، صالح عبدالرحمن السماعيل، محمد  23/4/2018  .3
 عبدالرحمن العمران

3 

أحمد عبدهللا العقيل، صالح عبدالرحمن السماعيل، محمد  3/6/2018  .4
 عبدالرحمن العمران

3 

5.  22/7/2018 
أحمد عبدهللا العقيل، صالح عبدالرحمن السماعيل، محمد 

 لرحمن العمرانعبدا
3 

6.  17/9/2018 
أحمد عبدهللا العقيل، صالح عبدالرحمن السماعيل، محمد 

 عبدالرحمن العمران
3 

أحمد عبدهللا العقيل، صالح عبدالرحمن السماعيل، محمد  22/10/2018  .7
 عبدالرحمن العمران

3 

8.  19/11/2018 
أحمد عبدهللا العقيل، صالح عبدالرحمن السماعيل، محمد 

 العمران عبدالرحمن
3 

أحمد عبدهللا العقيل، صالح عبدالرحمن السماعيل، محمد  3/12/2018  .9
 عبدالرحمن العمران

3 
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 لجنة االستراتيجية

 :األعضاء الخمسة التالية أسماؤهمالستراتيجية من الجنة  تتألف
 )رئيس اللجنة( زياد أنور عقروق /األستاذ  -

 أحمد عبدهللا العقيل / األستاذ -

 مارون عيـــد د. روبــير  -

 األستاذ/ هشام عبد اللطيف الجبر  -

 أحمد وازع القحطانياألستاذ/  -

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

الخطة االستراتيجية نيابة عن مجلس اإلدارة والتأكد من تطوير  حيث تقوم اللجنة بمتابعة عملية إعداد
وتوافقها مع الُمعطيات الحالية آخذا  في االعتبار التوقعات  خطة البنك االستراتيجيةوتكامل وتنسيق وتعميم 

 وكذلك وضع إجراءات محددة لتطبيق ومراقبة االستراتيجية. الُمستقبلية

لتأكد من وجود حدود ، با لتنسيق مع عضو مجلس اإلدارة المنتدب، با تقوم لجنة االستراتيجية كما
طر التخاذ القرارات وكذلك وجود قنوات للمعلومات للتأكد من التطبيق الفعال الستراتيجية للمسؤوليات وأُ 

 . البنك

م ، وفيما يلي 2018مارس  20بتاريخ وذلك  2018لجنة االستراتيجية اجتماعا  واحدا  في عام  عقدت
 هذا االجتماع : بحضور بيان

 

 عدد الحضور سجل الحضور التاريخ

، د. روبير مارون عيد، هشام العقيل هللاأحمد عبد  20/3/2018
 اللطيف الجبر، أحمد وازع القحطاني عبد

4 

 

 

)عضو مجلس اإلدارة( رئيسا  للجنة االستراتيجية خلفا  لألستاذ/  زياد أنور عقروق: تم تعيين األستاذ/ مالحظة
 . 20/12/2018عمه صباغ اعتبارا من ن

 لجنة المخاطر

 قام المجلس بتشكيل لجنة المخاطر المكونة من خمسة أعضاء هم:

 )رئيس اللجنة(األستاذ محمد عبد الفتاح الغنمة  -

 األستاذ صالح راشد الراشد  -

 األستاذ خالد محمد البواردي -

 أحمد وازع القحطانياألستاذ  -

 طوق األستاذ عبدالمحسن ابراهيم ال -
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 ويتمثل دور اللجنة ومهامها فيما يلي:

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

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

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

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

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

 ، وفيما يلي سجل حضور االجتماعين:2018في عام ين لجنة المخاطر اجتماع عقدت
 

 عدد الحضور سجل الحضور اريخالت رقم االجتماع

محمد عبدالفتاح الغنمة، صالح راشد الراشد،  29/5/2018 1
خالد محمد البواردي، أحمد وازع القحطاني، 

 عبدالمحسن إبراهيم الطوق
5 

محمد عبدالفتاح الغنمة، صالح راشد الراشد،  17/12/2018 2
خالد محمد البواردي، أحمد وازع القحطاني، 

 هيم الطوقعبدالمحسن إبرا
5 
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 وزوجاتهم وأوالدهممصالح أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين 

  

 المساهمون الرئيسيون: (1

 
 .) * ( تتضمن شركة حصانة االستثمارية المملوكة بالكامل من المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

 

 

 : إن عدد األسهم يشمل الزوجات واألوالد .مالحظة

  .سة العامة للتأمينات االجتماعية وال يمتلك أسهم في البنك العربي الوطنييمثل المؤس  *

  .ألسهم في البنك العربي الوطني ش.م.ع.يمتلك األعضاء الممثلين للبنك العربي ال  **

  
  

 31/12/2018في نهاية العام    التغير خالل العام  1/1/2018في بداية العام  

 عدد األسهم االسم

 نسبة التملك

    %  

 عدد األسهم 

     

 نسبة التغيُر

  عدد األسهم  %    

 نسبة التملك

     % 

 40.00 400.000.000  - -  40.00 400.000.000 البنك العربي ش.م.ع

 12.16 121.648.347  - -  12.16 121.648.347 )*(المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 

 9.97 99.685.430  - -   9.97 99.685.430 شركة راشد عبد الرحمن الراشد وأوالده

 5.66 56.542.095  - -   5.66 56.542.095 ستثمار والعقارشركة الجبر لال

 وزوجاتهم  وأوالدهم :كبار التنفيذيين أعضاء مجلس اإلدارة و (2
 

 31/12/2018في نهاية العام   عامالتغير خالل ال         1/1/2018في بداية العام  

 عدد األسهم  االسم

 نسبة التملك 

 عدد األسهم   نسبة التغيُر     % عدد األسهم  %     

نسبة التملك  
% 

  000. 9.882  - -   00,0 9.882         صالح راشد الراشد

  0.00 147.982  9.2 12.517    0.00 135.465 احمد عبد هللا العقيل

حمد البوارديخالد م  33.307 0.00  - -  33.307 00.0  

 0.00 12.014  - -  0.00 12.014 هشام عبداللطيف الجبر

00.0 200 عبدالمحسن ابراهيم الطوق   - -  200 00.0  

 - -  - -  - - *احمد وازع  محمد القحطاني

 - -  - -  - - **زياد أنور عقروق

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

 - -  - -  - - **روبيـــر عـــــيد

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

 0.00 28.500  - -  0.00 28.500 عبيد عبدهللا عبيد الرشيد

 0.00 70.200  - -  0.00 70.200 اقارب زهير سليمان الحربش 
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 نظام الرقابة الداخلية
 

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

 التي تم تصميمها تحت إشراف مجلس اإلدارة لتحقيق األهداف االستراتيجية للبنك وحماية موجوداته.
 

ئج المراجعات المستقلة للجنة المراجعة التابعة وتعمل إدارة المراجعة الداخلية كخط دفاع ثالث بتقديم نتا
راء ، بما في ذلك إجلمجلس اإلدارة وإلدارة البنك ورفع التقارير لهم بشأن فعالية الضوابط الداخلية

االلتزام بالمتطلبات لتأكد من ل ومكافحة غسل األموال االلتزاممجموعة مراجعات دورية مستقلة ألنشطة 
النظامية وسياسات وإجراءات البنك المعتمدة. ويتم رفع التقارير التي تخص كافة المالحظات الجوهرية 

الداخلية إلى لجنة المراجعة من خالل تقارير األنشطة الربع سنوية. وتقوم لجنة من قبل ادارة المراجعة 
المراجعة بمراقبة كفاية وفعالية نظام الرقابة الداخلية للتأكد من معالجة المخاطر التي تم تحديدها لحماية 

 مصالح البنك ومساهميه.
 

الرقابية في البنك من خالل مراجعة  تقوم كافة وحدات العمل في البنك بتنسيق الجهود لتحسين البيئة
وتسهيل اإلجراءات لمنع وتصحيح أوجه القصور الرقابية. وتوكل إلى كل وحدة من وحدات العمل، تحت 
إشراف اإلدارة التنفيذية العليا في البنك، مهمة مراقبة عمليات التصحيح التي تتم لمجاالت القصور الرقابية 

 الداخليين والخارجيين. التي تم تحديدها من قبل المراجعين
 

، التي تخضع لمراجعة دورية مستقلة من قبل إدارة ومكافحة غسل األموال االلتزاممجموعة وتقوم 
الذي يحدد خطط عملها مثل تطبيق  مالمراجعة الداخلية، بأداء مهامها ومسؤولياتها حسب برنامج االلتزا

تزام متينة لدى الموظفين ومراجعة السياسات واإلجراءات المحددة وتقييم مخاطر االلتزام وإنشاء بيئة ال
 بشأن موضوعات االلتزام. 

 
تم تصميم نظام الرقابة الداخلية في البنك لتقديم قناعة معقولة لمجلس اإلدارة حول إدارة المخاطر لتحقيق 
أهداف البنك االستراتيجية. إن نظام الرقابة الداخلية، مهما كان تصميمه فعال فإنه يحتوي على قيود ضمنية 

تطيع منع أو اكتشاف كافة أوجه القصور الرقابية. إضافة لذلك، فإن اعتماد تقييم فعالية النظام وقد ال يس
الحالية للفترات المستقبلية يخضع لبعض القيود مثل أن تصبح الضوابط غير كافية بسبب تغيُر الظروف 

 أو مدى االلتزام بالسياسات واإلجراءات.
 

ط الداخلية حسب ما أوصت به مؤسسة النقد العربي السعودي اتبعت اإلدارة إطار عمل متكامل للضواب
 من خالل إرشاداتها الصادرة بهذا الشأن.

 
وتتلقى لجنة المراجعة كل ربع سنة تقارير من إدارة المراجعة الداخلية حول فجوات الضوابط الداخلية 

ظات التي تم رصدها في االقسام التي تم مراجعتها خالل هذه الفترة، وتتضمن هذه التقارير المالح
 واالجراءات التصحيحية لمعالجتها بشكل سليم من قبل اإلدارة.

 
بناء  على نتائج التقييم المستمر للضوابط الداخلية الذي تقوم به اإلدارة خالل السنة، ترى اإلدارة أن نظام 

ه بشكل مستمر، كما الرقابة الداخلية الحالي في البنك تم تصميمه بشكل كافي ويعمل بفعالية وتتم مراقبت
 تعمل اإلدارة وبشكل متواصل على تحسين وتقوية نظام الرقابة الداخلية في البنك.

 
بناء  على ما ذكر أعاله، اعتمد مجلس اإلدارة التقييم المعد من قبل اإلدارة حول فعالية نظام الرقابة الداخلية 

 في البنك، حسب تعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي.
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 ائج مراجعة فعالية إجراءات الرقابة الداخليةنت
 

المرفوعة إلى سعادة رئيس مجلس  2018إنَّ محاضر اجتماعات لجنة الُمراجعة وتقرير اللجنة عن أعمالها لعام 
اإِلدارة تضمنت الُمالحظات الجوهريَّة والتوصيات التي أوصت بها اللجنة لُمعالجتها. وإنَّ اللجنة من خالل 

داء إدارة الُمراجعة الداخلية واإلدارات األخرى الُمرتبطة بها ودعمها واطالعها على ُمختلف تقارير ُمتابعتها أل

مجموعة وإجراءات الرقابة الداخليَّة في البنك وأهمها تقارير التدقيق الداخلي وتقارير مجموعة إدارة المخاطر 
ر األخرى التي تطلبها والتقاري 2018وتقارير الُمراجعين الخارجيين خالل عام  ومكافحة غسل األموال االلتزام

اللجنة من وقت آلخر بشأن نشاط بعض الدوائر للوقوف على بعض جوانب العمل ونتائجه وفي ضوء االجتماع 
بالرئيس التنفيذي للبنك وبالمسؤولين في الدوائر المعنية وُمناقشتهم عن محتويات تلك التقارير الرقابيَّة وأداء 

ورئيس إدارة أمن المعلومات، واالجتماع  (IT)عة تقنية المعلومات وكذلك االجتماع برئيس مجمو  ،قطاعاتهم
اجتماعات ، عليه فإنَّ اللجنة تُبدي قناعتها  (6) هاوالبالغ عددأيضا  بُممثلي الُمراجعين الخارجيين في هذا العام 

وإنَّها في تطور ُمستمر بما يُلبي بأنَّ الدورة الرقابيَّة الداخليَّة تعكس فعاليَّة إجراءات الرقابة الداخليَّة لدى البنك 
حاجة العمل الُمتزايدة واالستجابة لكافة الُمستجدات. كما ترى اللجنة بأنَّه فيما عدا ما أُشير إليه ضمن محاضر 
اللجنة وتقاريرها ال توجد أية ُمالحظات جوهرية في أعمال البنك تستوجب التنويه عنها. خاصة  أنَّ اإلجراءات 

ن التجاوزات )إْن ُوجدت( يُعمل على تالفيها أوال  بأول بُمتابعة ورصد من إدارة الُمراجعة التصحيحية ألي م
 الداخلية.

 
أما فيما يتعلق بالسياسات الُمحاسبيَّة الُمطبقة في البنك وتطبيق كافة ُمتطلبات وتعليمات مؤسسة النقد والجهات 

قشة تلك السياسات مع مسؤولي اإلدارات المعنية بالبنك الرقابية األخرى فإنَّ اللجنة تقوم وبصفة ُمستمرة بُمنا
والُمراجعين الخارجيين وذلك بشكل دوري، وكذلك ُمناقشة ما يُستجد من تغيُّرات في السياسات والمعايير 

ليَّة الُمحاسبيَّة الدوليَّة، للتحقق من مدى التطبيق الصحيح لها وتأثير ذلك على نتائج أعمال البنك الحاليَّة والُمستقب
ط حيالها باتخاذ ما يلزم من إجراءات.  والتحوُّ

 
 التواصل مع المساهمين

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

حف كما تتم التقرير السنوي والقوائم المالية المرحلية الموجزة ويتم نشر جميع هذه البيانات في عدد من الص
والذي يحتوي أيضا على معلومات  www.anb.com.saإتاحتها على موقع البنك في شبكة اإلنــــــترنت 

من خالل توفير قنوات تواصل  االعتباريينمع المستثمرين  يحرص البنك على التواصلإضافية تهم المستثمرين. 
التي ترد من األفراد المتعلقة بمساهماتهم وبأعمال البنك وأنشطته  االستفساراتكافة  تبار، ويأخذ باالعمختلفة

 اجتماعات على مواعيد عقد المساهمين إطالعالبنك على  يحرصكما  .ويزودهم بالمعلومات في وقت مناسب
 مناقشة تقدم وتطور أعمال وأنشطة البنك.لحضورها والجمعية العمومية السنوية 

 
لبنك لسجل المساهمين  وتواريخ تلك الطلباتطلبات ا  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عدد الطلبات سبب الطلب تاريخ طلب ملف المساهمين

2/4/2018 

4/4/2018 

 ملف للجمعية العامة 

 ملف لتوزيع األرباح السنوية

2 

 1 ملف لتوزيع االرباح نصف السنوي 9/7/2018

 1 ملف رقابة واطالع على أي تغيرات 30/8/2018

 1 تقرير ربع سنوي ملف  1/10/2018

1/11/2018 

1/12/2018 

 ملف لتقارير ورقابة 

  ملف لتقارير ورقابة 

2 

 1 نهاية عام وتقرير سنوي 31/12/2018

 8 مجموع ال  

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

 
من قبل وكاالت تصنيف كبرى متخصصة في هذا  للبنكالتصنيفات االئتمانية  كانت ،2018 خالل العام

 مجال كالتالي:ال
 

 +BBB ستاندرد آند بورز

 A2 موديز 

 +BBB فيتش 
 

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

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

 .التنازل عن أي راتب أو تعويض
 

 البشرية  الموارد

 موظفا  في نهاية العام السابق. 4.170 عددمقارنة ب 2018نهاية عام  فيموظفا   4.132عدد العاملين  بلغ
 .2018مع نهاية عام  %89وبلغت نسبة الموظفين السعوديين في البنك 

 
  االجتماعيةوالمسؤولية  التبرعات

 
إدراكاً لدوره ومسؤوليته تجاه المجتمع، وحرصا على تحقيق إسهام إيجابي خارج مجال نشاطه الرئيسي، نفذ البنك 

 األنشطة المختلفة في المجاالت الرئيسة للمسؤولية االجتماعية، تضمنت دعم مبادراتعدداً من  2018خالل العام 

صحية، شملت الجمعية الخيرية لعالج المرضى "عالجي"، وجمعية مكافحة السرطان الخيرية باألحساء، والجمعية 

السعودية لمرضى الباركنسون "الشلل الرعاشي"، والجمعية الخيرية لمتالزمة داون، إضافة إلى استضافة الملتقى 

 بمكة المكرمة. الخاص بالكشف المبكر عن سرطان الثدي في فرع البنك بالشرائع

  

كما شارك البنك بمبادرات خيرية متنوعة، تضمنت مساندة مشروع بناء وقف جمعية األطفال المعوقين بمكة 

المكرمة، إلى جانب التبرع لكل من المديرية العامة للسجون، وجمعية األشخاص ذوي اإلعاقة باألحساء، ولجنة 

 المعسرين بالمنطقة الشرقية. 

  

رعى البنك برنامج جوائز السعودية في موسمه الثاني، وتكفل بالجوائز المقدمة للمتسابقين،  وفي مجال الثقافة

 إضافة إلى رعاية مهرجان الساحل الشرقي السادس للتراث البحري، واحتفاالت عيد الفطر بالرياض. 

  

واليوم العالمي لالدخار، أما فيما يخص المجال االقتصادي، فقد دعم البنك حمالت اليوم العالمي للشمول المالي، 

 واليوم العالمي للمحاسبين القانونيين. 

  

وفي مجال دعم الكوادر الوطنية، رعى البنك يوم الخريج والوظيفة الذي أقيم بمعهد االدارة العامة في كل من 

  ن الحج. الرياض وجدة والدمام، كما قام بتكريم الزميلة سماهر الهذلي لتحقيقها المركز األول بمسابقة هاكثو
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 المدفوعات النظامية 

 ما يلي: 2018خالل العام بلغت المدفوعات النظامية  

 السعودية تماليين الرياال    

 182  على المساهمين السعوديين  المستحقة الزكاة الشرعية -

 272  على حصة المساهم غير السعودي  المستحقة ضريبة الدخل -

 7 ضريبة االستقطاع -

 56 م التأمينات االجتماعية رسو -

 العقوبات والجزاءات والقيود النظامية

وفيما يلي  ل تشغيلية وليس لها تأثير جوهري.أعماب مرتبطة 2018إن الغرامات التي فرضت على البنك خالل العام 
  ملخص يبين هذه الغرامات:

   مؤسسة النقد العربي السعودي غرامات -
 آالف الرياالت السعودية

 ع المخالفةموضو
عدد  التصحيحيةاإلجراءات  سبب الغرامة 

 الغرامات
لغ اإجمالي مب

 الغرامات 
مخالفة تعليمات المؤسسة الخاصة 
بمستوى أداء أجهزة الصرف اآللي 

 وأجهزة نقاط البيع

 

عدم اإللتزام بمعايير تعبئة 
 الصرافات اآللية 

 

تخفيض الحد األعلى للصرافات  
غذية وإعتماد شركات إضافية لت

الصراف اآللى مع إعداد تقارير 
 يومية لمراجعة كفاءة التغذية 

 

2 910  

 مخالفة تعليمات المؤسسة اإلشرافية
عدم اإللتزام بمعايير توفير 
 عمالت معدنية بالفروع 

 

الزام الفروع بطلب العمالت 
المعدنية من المراكز والتأكيد على 

 ذلك خطيا  
 

1 175  

 اإلشرافيةمخالفة تعليمات المؤسسة 
عدم اإللتزام بعدم حسم اقساط 

عالوة  حسابات  القروض من
 الموظفين الحكوميين  

 

النظام البنكى لتفادى  تم تعديل
تكرار حسم اى مبالغ من عالوة 

 موظفى الدولة

 

1 1.065  

 مخالفة تعليمات المؤسسة اإلشرافية
نقدية مزورة  أوراقتقديم 

 لمؤسسة النقد 

 

بأالت حديثة تزويد مراكز النقد 
لكشف النقد المزيف وتحميل 
الشركة المتعاقد معها غرامات عدم 

 كشف العمالت المزيفة 

 

10 75  

مخالفة تعليمات المؤسسة الخاصة ببذل 
العناية الواجبة في مكافحة غسل 

 األموال وتمويل اإلرهاب

عدم اإللتزام بمعايير غسل 
 االموال

 

جارى العمل على وضع الخطط 
معايير  تأكد من تطبيقللالالزمة 

 غسل االموال 

 

1 151  

 2.376 15   اإلجمالي 

 

 غرامات آخرى  - -
                                          آالف الرياالت السعودية                                                                                                                                                        

                                                                                               

 ة التي فرضتيالجهة الرسم
 التصحيحية اإلجراءات سبب الغرامة الغرامة  

 عدد    
 الغرامات

 اجمالي مبلغ
 الغرامات 

 يات وأمانات غرامات للبلد
 المناطق

 عدم استخراج تراخيص بعض
 الفروع ومواقع الصراف اآللي  

 تسعى اإلدارة للحصول على التراخيص
 801   21 المطلوبة وتجديد الرخص المنتهية 

 متابعة الشركة المكلفة بالحراسة عدم وجود حراس بفرع ينبع غرامات لوزارة الداخلية 
 40 2 للتأكد من وجود حراس بالفروع 

 عدم تطبيق معايير شركة سداد غرامات لشركة سداد
 معايير وضع نظم آلية لمراقبة تطبيق

 24 3 2019خالل أبريل  البدء بتطبيقهاسيتم  سداد 

 865 26   اإلجمالي
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  تضارب المصالح

 والتي تتضمن 2018لعام  الموحدة نبين فيما يلي المعامالت مع األطراف ذات العالقة التي تظهر في القوائم المالية
ألي من أعضاء مجلس اإلدارة أو ألي شخص ذي عالقة بأي منهم  هامةأية عقود توجد أو كانت توجد فيها مصلحة 

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

 ذات عالقة مضمونة بالكامل.

 .لعضو المنتدب أو المدير الماليل هامةالبنك لم يبرم أية عقود توجد أو كانت توجد فيها مصلحة وتجدر اإلشارة إلى أن 

 
 

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة

  :2018ديسمبر  31في للسنة المنتهية ائم المالية الموحدة المدرجة في القواألرصدة  (أ
 

 
 آالف الرياالت السعودية 

  وشركاته المنتسبة الشريك الرئيس غير السعودي 

 22.574 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى 

 444.635 أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى 

 2.125.839  تعهدات محتملة و التزامات

 موظفي اإلدارة وكبار المساهمين اآلخرين والشركات المنتسبة لهم: أعضاء مجلس اإلدارة وكبار 

 
 6.082.248 قروض وسلف 

 10.722.855 ودائع العمالء

 1.653.684  تعهدات محتملة و التزامات

  صناديق البنك االستثمارية 

 40.480   استثمارات

 164.242 قروض وسلف

 6.729 لعمالء ودائع ا

 شركات زميلة
 

 887.276 استثمارات في شركات زميلة

 2.952.273 قروض وسلف

 81.269 ودائع العمالء 

 47.346  تعهدات محتملة و التزامات

 10.000 استثمار في صكوك مصدرة 

 545 (2019 - 2018) عقود التأمين

  

من رأس المال المصدر  %5السعودي( أولئك الذين يمتلكون أكثر من نسبة  يقصد بكبار المساهمين اآلخرين )بإستثناء المساهم غير
 للبنك.
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للسنة  الموحدة والمدرجة في القوائم المالية فيما يلي تحليالا باإليرادات والمصاريف المتعلقة بالمعامالت مع األطراف ذات العالقة  (ب
 : 2018ديسمبر  31المنتهية في 

 

 ةالسعودي تالرياال أالف    

 337.686 دخل عموالت خاصة 

 (201.638) مصاريف عموالت خاصة 

 34.688 دخل أتعاب وعموالت

 34.319  قياس استثمار عند فقدان السيطرةمكاسب غير محققة من إعادة 

 12.500 ، صافيالحصة في أرباح شركات زميلة 

 (6.309) مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 

 
 لنحو التالي:مصاريف متفرقة مفصلة على ا  

 السعودية تالرياال أالف

 المبلغ  المدة          الطرف ذو العالقة             طبيعة األعمال             

 مصاريف إيجارات الفروع والصرافات اآللية 

 

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

  

 761 سنوي  فرع مجمع الراشد بالخبر -

  –مساحات لعدد خمس صرافات آلية  -
 الخبر -مجمع الراشد 

 321 سنوي 

   

   فرع المبرز / االحساء  -
 شركة الجبر لالستثمار والعقار

الطرف ذو العالقة )هشام عبد اللطيف 
 عضو مجلس اإلدارة( –الجبر 

 سنوات تنتهي 3
 31/8/2020في  

240 

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

788 

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

48 

 موقع صراف آلي  -
 العروبة  –شارع التخصصي 

 شركة راشد عبد الرحمن الراشد 
 وأوالده )ذو العالقة األستاذ صالح

 رئيس مجلس اإلدارة( –الراشد 

 في سنوات تنتهي  5
30/4/2023 45 

 إجمالي إيجارات الفروع والصرافات
 اآللية 

  2.203 

    
 مصاريف صيانة ومشتريات

 أجهزة عد النقود 
 أبانا للمشاريع مجموعةشركة 

  –)ذو العالقة األستاذ صالح الراشد 
 رئيس مجلس اإلدارة (

 الشراء حسب
 1.217 الحاجة 

 الهالل وتمتلك فيها شركة  شركة مصاريف القرطاسية ومكائن التغليف 
 الطوق القابضة )ذو العالقة

  –عبد المحسن ابراهيم الطوق  
 اإلدارة(عضو مجلس 

 الشراء حسب 
 الحاجة

1.485 

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

 أحد المدراء( – 

 الشراء حسب 
 905 الحاجة

 5.810   اإلجمالي 

 
  



 30 

 

 :2018ديسمبر  31السنة المنتهية في فيما يلي تحليال بإجمالي مبالغ التعويضات المدفوعة لكبار موظفي اإلدارة خالل ج( 

 السعودية تالرياال أالف    

 54.571 مزايا قصيرة األجل )رواتب وبدالت(

 أمينات اإلجتماعية(مزايا ما بعد التعيين )تعويضات نهاية الخدمة والت      
 والتأمينات االجتماعية( 

6.547 

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

 بنكسلوكيات العمل األخالقية لدى ال

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

على العمل وفقا  ألفضل المعايير المتوافقة  قام المجلس بوضع منهجية معتمدة للممارسات المهنية ويحث بشكل دائم اإلدارة والموظفين
 واألنظمة ذات العالقة وسياسات البنك. حمع أفضل الممارسات المهنية بما يحقق تطبيق التعليمات واللوائ

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

البنك بوضع معايير السلوك المهني بحيث يحكم ويحدد القيم التي توضح كيفية التصرف وأداء األعمال على اختالف قام 
 مستويات الموظفين في كافة إدارات البنك.

 المحاسبية المعايير

الخاصة  يير الدوليةيتبع البنك المعايير المحاسبية للمؤسسات المالية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي وكذلك المعا
. كما يقوم البنك بإعداد القوائم المالية الموحدة بما يتوافق مع بالتقارير المالية الصادرة عن مجلس المعايير المحاسبية الدولية

اختالفات جوهرية عن  أي وال توجد ،البنك ولوائح نظام مراقبة البنوك ولوائح نظام الشركات في المملكة العربية السعودية
القوائم المالية  في)أ( 2ستثناء ما ورد في االيضاح رقم إ، بيير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيينمعا

 .2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في  الموحدة

 الحسابات يمراجع

السادة/ إرنست ويونغ  بتعيين 2018 ريلأب 2المنعــقد فـي  اجتماعهاالبـنك خالل  لمساهميعية العامة العادية ــــــالجم قامت
 .2018كمراجعي حسابات خارجيين للبنك لعام  وشركاهمكي بي إم جي الفوزان  /والسادة

 الموحدة مسؤوليات أعضاء مجلس اإلدارة المتعلقة بالقوائم المالية
 

 يقر مجلس اإلدارة وحسب معرفته التامة بما يلي:

 الصحيح.نه تم إعداد سجالت الحسابات بالشكل أ -

 ن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفعالية.أ -

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

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

 ذات العالقة. األطرافالخاص بالمعامالت مع  الموحدة ( في القوائم المالية38رقم )
 

 ،،،وهللا ولي التوفيق

 
 مجلس اإلدارة 

 2019 فبراير 20


