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 م3102 لعام رةتقرير مجلس اإلدا
 

يشمل . كما م2013 للعاموقوائمه املالية  وإنجازاتهأدائه  عن السنوي  تقريره لكم يقدم أن التجاري  البنك األهلي إدارة مجلس يسر

هذا التقرير أنشطة البنك وشركاته التابعة وهي شركة األهلي املالية، بنك تركي فاينانس كاتيليم بنكاس ي، والشركة العقارية املطورة 

  علوما  أرر..، باإلضافة مل01ضمن الفقرة  للتمليك واإلدارة املحدودة

 

 أنشطة البنك الرئيسية:  –0

نة وسوق املال ، وهي مصرفية األفراد ومصرفية الشركا  والخزيقطاعا  تشغيلية رمسة الرئيسية على البنك أنشطة تتوزع

 :واملصرفية الدولية

 اإلسالمية والتي تتضمن التمويل الشخص ي والحسابا  الجارية باإلضافة إلى منتجا  متوافقة مع أحكام الشريعة مصرفية األفراد:

 هيئة شرعية مستقلة.بإشراف 

والتي تقدم ردما  مصرفية للشركا  واملؤسسا  الصغيرة واملتوسطة والكبيرة بما في ذلك كافة املنتجا   :مصرفية الشركا 

 .اإلسالمية االئتمانية التقليدية، ومنتجا  التمويل املتوافقة مع أحكام الشريعة

لى عمالء املجموعة، إضافة إجنبية ي ذلك سوق املال وصرف العمال  األ والتي تقدم كامل منتجا  الخزينة والخدما  بما ف الخزينة:

 وإدارة مخاطر السوق ومخاطر السيولة ومخاطر االئتمان املتعلقة باالستثما
ً
 ورارجيا

ً
 را .إلى القيام باالستثمارا  ونشاطا  املتاجرة محليا

 األسهم املحلية واإلقليمية والعاملية.صول واالستثمار املصرفي وردما  وساطة م ردما  إدارة الثروا  وإدارة األ والتي تقد سوق املال:

فروع الخارج و والتي تتضمن ردما  مصرفية مقدمة رارج اململكة العربية السعودية من رالل شركا  تابعة في  املصرفية الدولية:

 .ومكاتب تمثيل رارجية

 

 أهم اإلنجازا : –3

ز  أداء على ضوء املتغيرا  اإليجابية  التي كان  املبادرا  الرئيسيةمن البنك منظومة  أطلقم، 3102الوطني رالل  االقتصادالتي ميَّ

وتوحيد  ،عمالناأل شامل نمو  عام اعتبارههذا العام الذي يمكننا البنك في تحقيق النتائج املتميزة التي حققها  لها أثرها الكبير

أحد  استقطابهو م 3102التي شهدها البنك في عام أبرز املتغيرا   منو  .والتطويراألنشطة املتشابهة، وتعزيز البنية التقنية، 

تعيين األستاذ سعيد بن مجلس اإلدارة  قر أ بعد أنفي األوساط البنكية لقيادة اإلدارة العليا  الكفاءا  املصرفية الوطنية املعروفة

 للبنك 
ً
 تنفيذيا

ً
 منامحمد الغامدي رئيسا

ً
 م. 0/2/3102 عتبارا

 

 قام البنك رالل عام 
ً
ادة الهيكلة اإلدارية ، إضافة لتنفيذ مشروع إعوتوجهاته الرئيسية استراتيجيتهبإعادة النظر في  م3102أيضا

 زيادة كفاءة األداء وتخفيض مصاريف التشغيل. أدَّ  إلىعن توحيد األنشطة املتجانسة في وحدا  تنظيمية مترابطة  والذي أثمر

نا ئ، وتجويد أدا، وتنويع مصادر درلناكفاءةلنا وتوزيع أصولنا بلتطوير أعما  املالئم االقتصادياملناخ من  ةاالستفادنجحنا في كما 

 ف أقسام البنك بصورة ملموسة.لما أد. في املحصلة إلى زيادة العوائد واألرباح املحققة من مختم
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 إعادة الهيكلة: –2

كان من الضروري تنفيذ مشروع إلعادة الهيكلة اإلدارية على نحو يمكننا من ترجمة  ،وعلى ضوء قيامنا بتطوير أهدافنا االستراتيجية

 و الجديد مع م هيكلنا التنظيمي يتالءمالحرص على أن تلك األهداف إلى واقع ملموس، مع 
ً
 ومع تطلبا  السوق حاليا

ً
ظروف مستقبال

  التنافسية.

م البنك في وحدا  تنظيمية ترتبط ببعضها البعض وفق مفهوم تنظيمي ومن أبرز مالمح الهيكل اإلداري الجديد هو تصنيف أقسا

متجانس، وقد تم توحيد قطاعا  األعمال الرئيسية للبنك في ثالث مجموعا  هي املجموعة املصرفية لألفراد، واملجموعة املصرفية 

ية ها النمو االقتصادي والتطورا  السوقللشركا ، ومجموعة الخزينة، وبشكل ُيتيح للبنك االستفادة من الفرص الجيدة التي يوفر 

 أسم االستراتيجية وتطوير األعمال. تحتأنشطة التخطيط االستراتيجي في مجموعة جديدة املتسارعة، كما تم دمج جميع 

 

 من جانب آرر، تم تنظيم األنشطة املتعلقة بدعم البنية التحتية لتقنية املعلوما  والعمليا  في مجموعة واحدة هي الخدما 

املشتركة، ومن أجل زيادة كفاءة املهام الخاصة بإدارة أصول البنك، وكفاية رأسماله، وتعزيز الرقابة على مختلف أعماله وأنظمته 

االئتمانية والتشغيلية فقد تم جمع هذه املهام في قسم واحد هو مجموعة املخاطر. في حين قمنا بتوحيد كافة املهام ذا  الطابع 

حاسبي تحت مظلة املجموعة املالية. وفي إطار تأكيد نهجنا بتطوير رأس املال البشري فقد تم دعم إدارة املوارد الرقابي املالي وامل

البشرية بكفاءا  وطنية متميزة ومنحها الصالحيا  الالزمة لتفعيل دورها وتطوير موقعها على الهيكل التنظيمي بتحويلها من إدارة 

 .االسمإلى مجموعة تحمل نفس 

 

 النتائج املالية: –4

 على نشاطا  األعمال في م3102لقد كان عام 
ً
ويرجع ذلك  اململكة بشكل عام وعلى القطاع املصرفي على وجه الخصوص إيجابيا

ن أداء مختلف  والنمو رئيسية إلى االستقرار السياس ي بصورة االقتصادي الذي تنعم به بالدنا والذي كان بمثابة الحافز األبرز لتحسُّ

 بنسبقطاعا
ً
 جيدا

ً
 من القطاع  %2.3ة   االقتصاد الوطني وكان من أبرز مؤشراته هو تسجيل الناتج اإلجمالي املحلي نموا

ً
مدعوما

 قوة %5.15 غير النفطي الذي حقق معدل نمو سنوي بواقع
ً
ز الناتج اإلجمالي املحلي للقطاع الخاص بأداء جيد مستمدا  تميَّ

ً
، أيضا

 بنسبةالدفع من استمرار نمو األنش
ً
 طة الرئيسية في قطاعا  التجارة واإلنشاءا  والنقل والصناعة ما انعكس على تسجيله نموا

 م.3102بنهاية عام  5.5%

 

الرامية  م3102والعديد من القرارا  واألنظمة التي صدر  رالل عام  الحصيفة الحكومية كما أدَّ  منظومة السياسا  والتوجها 

تصحيح أوضاع العمالة املخالفة وتعديل  كقرار للتسريع بوتيرة اإلصالح االقتصادي إلى إضفاء املزيد من االنضباط على سوق العمل

الجديدة، ورلق املزيد من الوظائف، وإحالل  أيام اإلجازة األسبوعية، وساند ذلك اعتماد الحكومة للكثير من املشروعا  التنموية

في  فرص أعمال جديدة وجيدة للمصارف ذلك من توليد استتبع الوافدة مع مامن الكفاءا  الوطنية مكان العمالة  أعداد كبيرة

 ،اإلقراض الشخص ي واملؤسس ي، والتمويل العقاري  كافة مجاال  الصناعة البنكية زاد  من أحجام وعائدا  وأرباح محافظ

  ان.وبطاقا  االئتم ومنتجا  الخزينة، وردما  االستثمار،

 

 صافية ملساهميه عن عام  
ً
ل زيادة نسبتها  15353م بلغت 3102حقق البنك أرباحا ِّ

 
باملقارنة مع عام  %30.1مليون ريال وهي تمث

 قوي الداللة على  م3103
ً
وبذلك تكون األرباح الصافية املحققة هذا العام هي األعلى في تاريخ البنك على اإلطالق كما تعتبر مؤشرا

زه في تنويع بنك على التوظيف األكفأ ألصوله، وتمزيادة قدرة ال ي أهداف وكفاءتهمصادر درله، يُّ ِّ
استراتيجية موضوعية مع  في تبن 

مع الحفاظ على  ،دعمها باملبادرا  الكفيلة بتحقيقها على أكمل وجه وبما يحقق تطلعا  املساهمين واحتياجا  العمالء واملوظفين

 موقعه الريادي في التطوير واالبتكار وإدارة املخاطر.
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مليون ريال،  2115013 لتصل إلى %9.9م في تنمية أعماله األساسية حيث زاد  ودائع العمالء بنسبة 3102ستمر البنك رالل عام او 

عت مما ساهم في زيادة  %04.3 قدرها زيادةمليون ريال ب 0315031 والسلف إلى تمويلليصل صافي ال تمويلعمليا  ال كما توسَّ

على الرغم من بقاء أسعار الفائدة عند معدالتها املنخفضة، وسجل الدرل  %00.1صافي الدرل من العموال  الخاصة بنسبة 

 بنسبة 
ً
رتفع اي حين في مختلف قطاعا  أعمال البنك الرئيسية، ف % نتيجة للنمو 3املتحقق من رسوم الخدما  املصرفية نموا

 %.35.0الدرل املتحقق من صرف العمال  األجنبية بنسبة 

 

 013مليون ريال مقارنة بمبلغ  040 االستثمارا %، كما بلغت املكاسب املتحققة من بيع 1.4مصاريف التشغيل بنسبة  تراجعتو 

، في حين زاد  كفاءة البنك في إدارة املخاطر االئتمانية مما انعكس بشكل إيجابي على مقدار م3103مليون ريال رالل عام 

 %.44.0مليون ريال بتراجع نسبته  195م إلى 3102املخصصا  التي تم تجنيبها لتنخفض رالل عام 

 

 وفيما يلي ملخص لنتائج البنك األهلي املالية رالل السنوا  الخمس املاضية:

 ريـالمليون   

 م3119 م3101 م3100 م3103  م3102  

  257,452 282,372 301,198 345,260 377,280  إجمالي املوجودا 

 3135532 3395001 3295453 3125521 2115013 ودائع العمالء

 0035053 0355591 0255339 0025400 0315031 قروض وسلف بالصافي

 915455 0135105 0315439 0005433 0355394 بالصافي استثمارا 

 395310 205313 245005 215114   415924 إجمالي حقوق املساهمين العائدة ملساهمي البنك

 005419 005001 035023 025519 045302 جمالي درل العمليا  إ

  15199 05022 55315 05000 05021 جمالي مصاريف العمليا  إ

  45141 45134 05103 05452 15353 العائد ملساهمي البنك صافى درل السنة

 

 :م3103م و3102رالل عامي  لبنك األهليالتشغيلية ل قطاعا لللي ملخص للنتائج املالية وفيما ي

 ريالمليون  مصرفية األفراد مصرفية الشركا  الخزينة سوق املال املصرفية الدولية املجموع

 م3102 م3103 م3102 م3103 م3102 م3103 م3102 م3103 م3102 م3103 م3102 م3103

 إجمالي الدرل 55200 55193 25293 35200 25233 25323 015 109 35003 35010 045304 025501

 إجمالي املصاريف 25512 35919 313 05401 204 335 412 400 05505 05504 05021 05000

 صافي الدرل 05354 35023 35595 302 25122 35393 000 240 290 432 15939 05002

 إجمالي املوجودا  155332 005359 0135055 395350 0505030 0515539 05303 05312 405923 405302 2115331 2455301

 إجمالي املطلوبا  0415521 0205011 0235009 0095103 015233 315429 303 353 205944 395410 2245144 2155350
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 التحليل الجغرافي لإليرادا : –5

 ته دارل ورارج اململكة حسب التصنيف الجغرافي التالي:االبنك من نشاطرادا  يتتحقق إ

 )مليون ريال(

 املجموع الجمهورية التركية الجمهورية اللبنانية اإلمارا  العربية املتحدة مملكة البحرين العربية السعودية اململكة 

 045302 35032 00 24 003 035113 م3102

 

 توزيع األرباح: –0

وتوجيها  مؤسسة النقد العربي  البنوك مراقبة نظام أحكام مع تتوافق البنك أرباح توزيع سياسة فإن للبنك األساس ي للنظام طبقا

 كالتالي: للبنك السنوية األرباح صافي توزيع يتم. السعودي

 صافي من اقتطاعها بعد املبالغ تلك بدفع البنك ويقوم املساهمين على املستحقة الزكاة لدفع الالزمة املبالغ وتخصيص احتساب تم 

 املوزعة. األرباح

 معادال االحتياطي يصبح ذلك أن إلى النظامي االحتياطي لتدعيم وترحل الصافية األرباح % من35نسبة  البنك يقتطع  
ً
 على ومساويا

 .املدفوع املال رأس لقيمة األقل

  ًيمتلكونها التي األسهم عدد بحسب مساهمي البنك على األرباح توزيع يتم العادية العامة الجمعية وإقرار اإلدارة مجلس توصيا  على بناء. 

 أو في أي  بناًء على اقتراح مجلس اإلدارةيستخدم لتكوين احتياطي إضافي وذلك  أو  يتم ترحيل صافي األرباح غير املوزعة كأرباح مبقاة

 .غرض آرر تقرره الجمعية العامة

بتوزيع أرباح البنك وقد قام ، للسهم الواحد ريال 0.9 بواقع م3102عن عام اإلدارة بأن تكون توزيعا  األرباح  وقد أوص ى مجلس

للسهم الواحد. أما الجزء املتبقي من األرباح املقترح توزيعها على  ريال 1.3بواقع  م3102من عام  على املساهمين عن النصف األول 

للسهم الواحد، فسيتم توزيعه بعد إقراره من الجمعية العامة، ليبلغ  ريال 0.0 هوم 3102املساهمين عن النصف الثاني من عام 

 مليون ريال. 35343 بذلك إجمالي مبلغ التوزيعا  عن كامل العام

 

 توزيع الدرل: –1

 

 

 

 

 

 مليون ريال م3102

 15353 صافي درل السنة

 (05419) احتياطي نظامي  –املحول إلى 

 (391) الزكاة 

 (05091) أرباح مرحلية توزيعا 

 (05040) توزيعا  أرباح نهائية مقترحة

 1 قلية و الشركا  التابعةتعديال  في حقوق األ

 35041 ةمبقاأرباح  ىلإاملحول 
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 :مكافآ  أعضاء مجلس اإلدارة –3

كما ريال(.  مليون  00.3 م:3103مليون ريال ) 00.5التابعة له لهذا العام  اإلدارة واللجانبلغ إجمالي املكافآ  السنوية ألعضاء مجلس 

بلغت بدال  و ألف ريال(.  113م: 3103) ريال ألف 029التابعة له مجلس اإلدارة واللجان  بلغ إجمالي بدال  الحضور ألعضاء

 ألف ريال(. 004م: 3103ل )ريا ألف 054 السفرونفقا  

 

 القروض وسندا  الدين املصدرة: –9

 السعودي، العربي النقد ومؤسسة البنوك مع األموال وإقراض اقتراض بتبادل البنك يقوم لألعمال، االعتيادية املمارسا  سياق في

 تغيرا  أي تطرأ ولم للبنك، املوحدة املالية القوائم في مالئم نحو على إثباتها ويتم السوق  في عليه املتعارف عمولةال معدل حسب وذلك

 صكوكعدا  فيما ،دين أدوا  أو أسهم أي املجموعة تصدر لم كما العام، هذا رالل
ً
بعمولة ثابتة ملدة غير قابلة لالستبدال ألسهم  ا

هذه  و م 3102في مايو فاينانس كاتيليم بنكاس ي  تركيبنك  هاصدر أ مليون ريال( 05315)مريكيأمليون دوالر  511بمبلغ  سنوا  رمس

  أشهر. ستةدفع كل ي %2.95 يبلغ لألوراق املالية وتحمل معدل عائد ثابت االيرلنديةالصكوك مدرجة في األسواق 

  

 العقود الهامة: –01

 املدير أو التنفيذي للرئيس أو اإلدارة مجلس أعضاء من ألي جوهرية مصالح فيها يوجد هامة عقود ةأي العام هذا رالل البنك يبرم لم

 .منهم بأي عالقة ذي شخص أي أو املالي

 

 : التنازل عن املصالح –00

ة حقوق لهم في األرباح أو من مساهمي البنك عن أي و اتفاقا  بشأن تنازل أي  أرتيبا  ت ةمعلوما  عن أي ةال يوجد لد. البنك أي

  .و تعويضا أ مكافآ و أرواتب  ةمن كبار التنفيذين عن أي تنازل أي  

 

 املدفوعا  النظامية املستحقة: –03

رالل  تأمينا  االجتماعيةالعامة للؤسسة املالخاصة بشتراكا  اال  ريال، وبلغتمليون  391 على املساهمين ت الزكاة املستحقةبلغ

 ريال.يون مل 013 غم مبل3102عام 

 

 مزايا املوظفين: –02

  البنك األهلي بذل
ً
 في البنكشارك  قدا. و به واالحتفاظ السعودية خبرا ال أفضلللبحث عن واستقطاب  العام رالل حثيثة جهودا

 رارجها، أو دارل اململكة سواء مرموقة تعليمية مؤسسا  نظمتها التي والتوظيف باملهنة املختصة واملناسبا  املعارض من العديد

 في والعمال العمل لنظام طبقا املوظفين وتعويضا  مزايا البنك دفعوي %92.0 ىإل البنك في السعودة نسبة ارتفعت لذلك، ونتيجة

 إجمالي بلغ وقد التابعة، األجنبية والشركا  الفروع في املستحقة النظامية املدفوعا  متطلبا  وبحسب السعودية العربية اململكة

 ل.يار  مليون  920 بلغم م3102 ديسمبر 20 تاريخ في الخدمة نهاية تعويضا  احتياطي

 

 العقوبا  والجزاءا  النظامية: –04

 ريال مليون  2.3 مجموعه ما فرض تم نهر أي، غم3102 املالي العام رالل تذكر أهمية ذا  غراما  أو جزاءا  ةألي البنك يتعرض لم

 .حينه في معالجتها تتم تشغيلية كغراما 

 

 



 

6 

 

 مراجعو الحسابا : –05

كي بي ام جي _ الفوزان   /السادة تعيين م20/2/3102 في عقد الذي السنوي  اجتماعها في للمساهمين العمومية الجمعية أقر 

م وستنظر الجمعية في اجتماعها القادم 3102ديسمبر  20 في املنتهي العام حسابا  للبنك عن كمراجعي والسدحان وإرنست ويونغ 

 العام عن البنك حسابا  مراجعة لقاء أتعابهم وتحديد آررين، بمراجعين استبدالهم أو الحاليين، الحسابا  مراجعي تعيين إعادة في

 م.3104ديسمبر  20 في املنتهي ملاليا

 

 املعايير املحاسبية املعتمدة: –00

 إن السياسا  املحاسبية املتبعة في إعداد هذه القوائم املالية املوحدة تتفق مع تلك املتبعة في إعداد القوائم املالية املوحدة للسنة

باستثناء تطبيق املعايير الجديدة والتعديال  األرر.، والتي كان لها أثر مالي محدود على القوائم املالية  م3103ديسمبر  20املنتهية في 

 املوحدة للمجموعة.

 

 الخطط الرئيسية واملستقبلية: –01

 من رؤية البنك بأن يكون مجموعة الخدما  املالية الرائدة، قام البنك في عام 
ً
بإعادة النظر في استراتيجيته حيث  م3102انطالقا

ي تطلعا  املساهمين والعمالء واملوظفين، ويستجيب ملتطلبا  املرحلة الحالية التي يمر بها اقتصادنا  ِّ
تمت صياغتها على نحو ُيلب 

 إلقرار رمسة
ً
لت في أن نكون ا الوطني. وعلى ضوء ذلك قمنا بإعادة تعريف أهدافنا وصوال

َّ
لبنك األول في أهداف استراتيجية تمث

، والبنك األفضل في ردمة العمالء، والخيار األول في الخدما  اإللكترونيةفضل البنك األ ، والبنك األول في األرباح، و الدرل

.
ً
  للموظفين؛ واضعين نصب أعيننا على الدوام رؤيتنا بأن نكون مجموعة الخدما  املالية الرائدة إقليميا

 

ف، أطلق البنك العديد من املبادرا  كان منها بناء بنية تحتية تشغيلية تتميز بالقوة والكفاءة، ومن أجل ضمان تحقيق تلك األهدا

وتحسين بيئة العمل، ورفع كفاءة املوظفين، واستقطاب أفضل املواهب هذا إلى جانب زيادة منافذ الخدمة بكافة أنواعها، وزيادة 

تعزيز وصول منتجاتنا وردماتنا إلى كافة شرائح العمالء وتحسين نماذجنا كفاءة التشغيل عبر تخفيض املصاريف غير الضرورية، مع 

 البيعية والخدمية.  

 

هـ( بزيادة رأس املال املدفوع للبنك 0425ربيع األول  33)املوافق  م3104يناير  39وص ى مجلس اإلدارة في اجتماعه املنعقد بتاريخ وأ

سهم أ% 22.2 إصدارو رباح املبقاة مليار ريال من األ  5ن طريق رسملة وذلك ع مليار ريال سعودي 31لى إمليار ريال سعودي  05من 

م(. هذه التوصية تخضع ملوافقة مؤسسة النقد العربي السعودي، 3102ديسمبر  20سهم قائمة كما في أمنحة )سهم لكل ثالثة 

 عادية.الغير العمومية جتماع الجمعية اوزارة التجارة و مساهمي البنك في 

 

 مصرفية األفراد:مجموعة 

الفرص املواتية وتم تحقيق تقدم ملموس في زيادة منافذ الخدمة من رالل  استثمار م في 3102نجحت مصرفية األفراد في عام 

  01 افتتاحتوسيع شبكة فروع البنك ونشر املزيد من أجهزة الصرف اآللي، حيث تم 
ً
 جديدا

ً
 239 ليرتفع عدد فروع البنك إلى فرعا

ضيفالتمويل التأجيري( كما مركز ردما  راصة وأفراد و  01، )متضمنة فرع
ُ
جهاز صرف آلي جديد ليبلغ عدد أجهزة  393 أ

  35353الصرف 
ً
  .جهازا
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 على زيادة قاعدة عمالء البنك لتتجاوز  انعكستوقد 
ً
مليون عميل في حين بلغ عدد العمليا   2.5 التطورا  السابقة إيجابيا

ذة لخدمتهم   من حرص البنك ااإللكترونية، و  ا تم تنفيذها عبر قنوا  الخدم %90.1مليون عملية منها  050.1البنكية املنفَّ
ً
نطالقا

  51لتبلغ  "كويك باي"على توسيع نطاق ردماته لجميع الشرائح املستهدفة، قام بزيادة عدد مراكز الحواال  السريعة 
ً
 .مركزا

 

 استطاع البنك أن يسجل اوعلى صعيد تمويل األفراد فقد 
ً
، في حين سجلت %00.4بنسبة  الشخص ي تمويلمحفظة ال فيرتفاعا

 بنسبة بلغت 
ً
ويرجع ذلك إلى النشاط املتميز للبنك في تسويق منتج التمويل العقاري، وكان  %31.4محفظة التمويل العقاري نموا

، كما نمت محفظة تأجير %33.3بنسبة  البطاقا  ارتفعتحيث  ،نصيبها من النمو الذي حققه البنك االئتمانيةلبطاقا  البنك 

 %.29بنسبة   السيارا  مع الوعد بالتمليك

 

 م إطالق املوقع اإللكتروني الجديد3102حيث تم رالل العام  ،ترونية نصيبها من النمواإللكوكان للخدما  

www.aqar.alahli.com   على  افتتاحنا انبوفيرها لعمالء البنك هذا إلى جيعتبر بوابة معلوماتية وردمية إضافية قمنا بتوالذي 
ً
حسابا

 "تويتر" حيث حظي الحساب بمتابعة أكثر من  االجتماعيموقع التواصل 
ً
ألف متابع يستطيعون من رالله البقاء  011األشهر عامليا

 على أحدث منتجاتنا وردماتنا. واالطالعمدار الساعة  مع البنك على اتصالعلى 

 

  صرفية الشركا :جموعة مم

 
ً
في كافة قطاعا  األعمال، فقد كان ملجموعة  م3102لألداء املتميز والنشاط السوقي امللحوظ اللذين حققهما البنك عام  استمرارا

 نصيبها الكبير من النمو امللحوظ في كافة مجاال  أعمالها األمر الذي انعكس بشكل واضح وإيجابي على نتائج 
ً
مصرفية الشركا  أيضا

برامجها لكافة شرائح  وشمولية، الدرل املتحقق من أعمال املجموعةالبنك املالية وذلك بعد أن نجحنا في زيادة اإليرادا  و 

 مؤسسا  األعمال التي تقوم بخدمتها.

 

وقد تم تنفيذ استراتيجية قوية استهدفت زيادة العوائد والربحية، وارتكز  على محاور عديدة كان من أبرزها تحسين الخدما ، 

ز في ردمة العمالء الحاليين، واستقطاب عمالء جدد يتم ارت يارهم بعناية، والسرعة في اتخاذ وتطوير الضوابط الرقابية، والتميُّ

 القرارا .

 

 قمنا بزيادة استثمارنا في البرامج التقنية ملصرفية الشركا  مثل برنامج 
ً
 منا بأن  E-Tradeو  E-Corp وردمتي  B2Bأيضا

ً
وذلك إيمانا

ح كفتنا أمام املنافسين. ِّ
ز ردماتنا وتطور برامجنا هما ما يصنع الفارق وُيرج   تميُّ

 

م في توسيع قاعدة أعماله في قطاع تمويل الشركا  بعقد اتفاقيا  مشاركة لتمويل العديد من 3102رالل العام  ونجح البنك

جمالية إأكبر مشروع للبتروكيماويا  بقيمة في من أبرزها املشاركة كان و  ،أمريكي مليار دوالر  34املشاريع الكبر. بلغت إجمالي قيمتها 

 ،سامرفو كيميا، و ألرر. تشمل أرامكو، عدد من املشاريع ا إلىلح شركة صدارة، هذا باإلضافة مليار دوالر أمريكي لصا 09قدرها 

 .3 بترو رابغو 

 

هذا إلى جانب تقديم ردما  البنك للمؤسسا  املالية وتشمل البنوك املراسلة وبعض الشركا  الكبر. والتي تربطها مصالح عمل 

وشركا  االنشاءا  واملقاوال  والتي تقوم بتنفيذ املشاريع العمالقة في اململكة وذلك بالتركيز  ،دارل السعودية مثل شركا  الزيو 

 نا ئسعينا الدائم لخدمة عمال  إلىباإلضافة على الجهود التسويقية لتعزيز وتنمية الحصة السوقية للبنك مع هذه البنوك والشركا ، 

http://www.aqar.alahli.com/
http://www.aqar.alahli.com/
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 تعزيز االنتشار الجغرافي للبنك بافتتاح مكتبنا التمثيلي الجديد في شنغهاي بالصينفي الخارج وتلبية احتياجاتهم املصرفية من رالل 

 
ً
  ليضيف رافدا

ً
 ومن أكثرها سواق العاملية هم األ لتواجدنا في أ جديدا

ً
  نموا

ً
 .واستقرارا

 

ول في ردمة هذه أما على صعيد تمويل املؤسسا  الصغيرة واملتوسطة فقد نجحنا في تحقيق هدفنا بأن نكون البنك الوطني األ 

وقد تحقق ذلك نتيجة لقيامنا بتقديم املزيد من الجهد والدعم عبر تصميم وطرح برامج تمويلية متخصصة تلبي متطلبا   ،الشريحة

 عمالء البنك لهذه الشريحة، كما أطلقنا منتج التيسير التجاري بضمان عقاري.

 

بزيادة عدد الكفاال  التي  %41من جانب آرر، فقد قمنا عبر برنامج "كفالة" الحكومي لضمان القروض برفع حصتنا السوقية إلى 

 م.3102أصدرها البنك عبر البرنامج وبالتعاون مع صندوق التنمية الصناعية السعودي في عام 

 

 : وعة الخزينةممج

ز عام    م3102تميَّ
َّ

مجموعة الخزينة نجحت في توظيف تلك أن بالكثير من التحديا  في العديد من األسواق املالية الدولية إال

نها من تحقيق إيرادا  وأرباح هي األعلى في تاريخ الخزينة بالبنك األهلي. ، املتغيرا  واالستفادة منها
َّ
 مما مك

 

م هو الحفاظ على محفظة استثمارية عالية الجودة مع تعزيز توزيع 3102عام وقد كان التحدي األبرز للبنك في مجال الخزينة رالل 

األصول، وتطوير معدال  السيولة، وزيادة نسب األرباح، ولقد تحقق ذلك بدون أن يؤثر على الكفاءة املالية أو على قدرتنا في ابتكار 

 يرة في بعض األسواق الدولية الرئيسية.وتنويع واعتماد منتجا  جديدة في ظل بيئة اقتصادية ومالية مضطربة ومتغ

 

وقد واصل البنك حضوره القوي في مجال ابتكار وطرح منتجا  الخزينة املتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية والتي تعتبر أحد 

زنا عن منافسينا الرئيسيين، وقد تمكنا رالل عام  ِّ
 إسالم 04م من إطالق 3102مزايانا النسبية التي تمي 

ً
 األمر الذي ُمنتجا

ً
 جديدا

ً
يا

 ساعد في تعزيز حصة البنك األهلي في مجال ردما  الخزينة اإلسالمية.

 

 : الشركا  التابعة

 فيما يلي تفاصيل الشركا  التابعة للمجموعة:

 

 شركة األهلي املالية: ( أ)

برأس مال  م3111في شهر إبريل عام وذلك  شركة مساهمة سعودية ، وهيأسس البنك شركة مالية تحت مسمى شركة األهلي املالية

م( ومسجلة 3115يونيو  33هـ  )0430ولى جماد. األ  30بتاريخ  3115-32-3بموجب تصريح هيئة سوق املال رقم  مليون ريال 05111

كما يمتلك حصة  ،%( حصة مباشرة في شركة األهلي املالية91.10م: 3103% )91.10في اململكة العربية السعودية. يمتلك البنك 

  %( وهذا التملك غير املباشر عن طريق وصاية وسيطه ملنحه0.10م: 3103% )3.19غير مباشرة 
ً
 .ملوظفي الشركة التابعة مستقبال

 

التي  شركة إيست قيت كابيتال هولدنغفي  %(10.20م: 3103% )05.40ملكية فعلية  البنك، يمتلك هلي املاليةرالل شركة األ ومن 

 %.11هلي املالية على ملكية مباشرة استحوذ  شركة األ و   محافظ حقوق امللكية الخاصة في الشرق األوسط. هي إحد. شركا
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ً
شركة مظلة إلدارة االستثمار، والتي في  (%93.01: م3103) %92.5 ملكية فعلية البنكمن رالل شركة األهلي املالية، يمتلك وأيضا

شركة مظلة إلدارة االستثمار هي شركة لجمع االستثمارا  في  – املالية ايرلندا. شركة األهليتأسست بواسطة شركة األهلي املالية في 

بي )تعهدا  لالستثمار الجماعي في األوراق املالية القابلة للتحويل( من و األوراق املالية القابلة للتحويل بموجب أحكام املجتمع األور 

 .م3100تنظيم 

 

جهوده الرامية لتوفير املشورة في مجال إدارة الثروا  ومساعدة كبار عمالئه من املستثمرين في األسواق  م3102في عام  واصل البنك 

املالية وصناديق األسهم الدولية على تنويع وتنمية محافظهم االستثمارية عبر شركة األهلي املالية، الذراع االستثمارية للبنك، 

 وأول ش ،والشركة الرائدة في إدارة الثروا 
ُ
طلق صناديق متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية ركة سعودية في مجال إدارة األصول ت

ز فرص درول املزيد من املستثمرين الدوليين إلى السوق السعودية.  على منصا  دولية األمر الذي عزَّ

 

من إجمالي األصول  %21ا ملا نسبته ونجحت األهلي املالية في الحفاظ على موقعها الريادي في مجال إدارة االستثمارا  بإدارته

با  التي شهدتها األسواق الدولية، في حين اعتمد عدد متزايد من العمالء على أنظمة البنك 
ُّ
املستثمرة في اململكة وذلك رغم التقل

ية في فوزها بعدة جوائز النتائج املتميزة التي حققتها األهلي املال وقد أسهمت للوساطة املالية املتطورة لتنفيذ الصفقا  الخاصة بهم

إيست"، وجائزة أفضل مدير ثروا   دولية من جها  مرموقة كان منها جائزة أفضل مدير ثروا  في اململكة املقدمة من "بانكرز ميدل

 في الشرق األوسط املقدمة من "غلوبال إنفسترز". 

 

عدد من املنتجا  االستثمارية املتميزة مثل صندوق األهلي العالمي للنمو والدرل، وصندوق  م3102وأطلقت الشركة رالل عام 

 لصناديق عقارية منها صندوق 
ً
 راصا

 
ل األهلي األهلي للموارد الطبيعية. كما أصدر  األهلي املالية طرحا

ٌ
السكني،  للتطوير الخيا

 مليون ريال. 451وصندوق األهلي للتطوير العقاري السكني بمبالغ تفوق 

 

صدار الصكوك في اململكة العربية السعودية ومنها ترتيب إصدار صكوك الهيئة العامة إال في وعزز  األهلي املالية دورها الفعَّ 

مليار ريال كمدير  0.2مليار ريال كمدير مشارك رئيس ي، إضافة لترتيب إصدار صكوك شركة املراعي بقيمة  05.3للطيران املدني بقيمة 

 بترتيب إ رئيس ي.
ً
مليار ريال، في حين طور  الشركة ردمة  3.1بقيمة  اريةصدار راص لشركة تطوير العقوقامت الشركة أيضا

 التحليل الفني و التحليل األساس ي املجاني لجميع عمالء األهلي تداول. 

 

 بنك تركي فاينانس كاتيليم بنكاس ي: ( ب)

م بنكاس ي )البنك التركي(. يعمل البنك التركي كبنك مشارك ي%( في بنك تركي فاينانس كاتيل05.00: م3103% )00.31يمتلك البنك 

عن طريق استقطاب حسابا  جارية واستقطاب حسابا  استثمار مشاركة في األرباح والخسائر وإقراض هذه األموال لعمالء األفراد 

م، قرر املساهمين في 3103ديسمبر  20شاركة. رالل السنة املنتهية في والشركا ، عن طريق عقود إيجار تمويلية واستثمارا  بامل

ساسه ارتفع أمليون ليرة تركية الذي اعتمد فيما بعد من قبل املصرف املركزي التركي. وعلى  915البنك التركي زيادة رأس املال بمبلغ 

رباح مبقاة ومساهمة نقدية. حصة البنك من املساهمة أمليون ليرة تركية. وذلك من رالل رسملة  05115س مال البنك التركي إلى أر 

 مليون ريال(. 420مليون ليرة تركية ) 310النقدية سدد  بمبلغ 

 

ليم بنكاس ي" البنك الرائد في قطاع بنوك املشاركة في تركيا والذي يمتلك البنك األهلي ي"تركي فاينانس كات ، نجح بنكمن ناحية أرر. 

 م رغم التحديا  املالية واالقتصادية على 3102رالل عام  املحافظة على تحقيق مستو. أرباح جيد% في 00.31 التجاري منه حصة
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% بفضل التوسع في محفظة القروض وودائع العمالء بنسبة 33.3 الصعيدين الدولي والتركي، كما ارتفعت أصول البنك بنسبة

 % على التوالي.03.5% و 03.2

 

 فروع 21وواصل البنك انتشاره بافتتاح 
ً
 جديد ا

ً
، وإضافة إلى ذلك، واصل  351م ليصل إجمالي عدد فروعه إلى 3102في العام  ا

ً
فرعا

كترونية، كما أطلق والهاتف املصرفي واملصرفية اإلل البنك تعزيز شبكة قنواته البديلة التي تشمل أجهزة الصرف اآللي ونقاط البيع

 عن طرح مبادرا  أرر. لزيادة كفاءة برامجه البنك العديد من املبادرا  التي تهدف إلى تحسين جود
ً
ة ردماته ومنتجاته فضال

 ونظمه التشغيلية. 

 

 ورة للتمليك واإلدارة املحدودة:الشركة العقارية املط (  )

أسس البنك الشركة العقارية املطورة للتمليك واإلدارة املحدودة في اململكة العربية السعودية كشركة ذا  مسؤولية محدودة، 

م: 3103% )011م(. يمتلك البنك 3114يناير  02هـ )املوافق 0434ذو القعدة  30بتاريخ  4121040553سجل التجاري رقم بموجب ال

 %(. وتتمثل أغراض الشركة في مسك وإدارة الصكوك واألصول على سبيل الضمان نيابة عن البنك.011

 

 املجموعة الشرعية:

 
ً
ها المن  وانطالقا  قامتومن بينها أن يصبح البنك األول في ردمة العمالء، م 3102رالل العام اها البنك االستراتيجية التي تبنَّ  توجُّ

الحلول والتطبيقا   واعتماد العمل املصرفي اإلسالمي تعزيز وحدا  البنك املختلفة بهدف لدعم  كبير بدور املجموعة الشرعية 

 .البنك عمالءمن  املختلفة الشرائح احتياجا من أجل تلبية املتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية 

 

 و 
َّ
نطاق املجموعة املصرفية فعلى ؛ م بشكل  راص على دعم قطاعا  األعمال الرئيسية 3102في عام املجموعة الشرعية ز  رك

ز منتج التمويل العقاري السكني حلية، وكذلك تعزياملسهم األ تطوير منتج التمويل الشخص ي بناًء على التداول في تم لألفراد 

 اإلجارة. - وتطوير منتج التمويل العقاري السكني بناًء على تقليل املشاركةالدرل املشترك،  باستخدام

 

ساعد  املجموعة كما  ،تطوير برنامج منتج التيسير التجاري ل للمجموعة املصرفية للشركا دة نقدمت املجموعة الشرعية املساو 

العمل املصرفي  حول ية و دورا  توعاملجموعة  عقد في حين، اإلسالمية للخزينةنتجا  املالشرعية بصورة فعالة في مراجعة 

نسوبي كذلك ملو  "كويك باي"الحواال  السريعة كاملصرفية  العديد من األنشطة وموظفي ،املسؤولين التنفيذييناإلسالمي لكل  من 

 .ليةاألهلي املا شركة

  

 املوارد البشرية:مجموعة 

 ألحد أهدافه 
ً
بأن  االستراتيجيةنجح البنك في إجراء تطوير ملموس على بيئة العمل الدارلية لتكون األفضل من نوعها وذلك تحقيقا

 يكون الخيار األول للموظفين في قطاع صناعة الخدما  املالية. 

 

لخلق الظروف املناسبة لذلك  ية بعد دعمها وتمكينها بجهد كبيرالبشر  املواردمجموعة  اضطالعدون ولم يكن تحقيق ذلك ممكنا 

 من مراجعة وتطوي
ً
 بيئة عملنا لتصبح أكثر عدالة وشفافية وتح ، وتعزيز ر العديد من السياسا  واإلجراءا بدأ

ً
التأسيس ، و فيزا

 املزيد من التمكين. إلعطائهاية وتطويرها والحفاظ عليها وصوال وطنأفضل الكفاءا  ال استقطابعلى لثقافة أداء جديدة قادرة 
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إجراء تعديال  مجموعة املوارد البشرية عدة مبادرا  هامة كان من بينها أطلقت رؤية البنك الطموحة في هذا الصدد ولتفعيل 

  ،ضافية للموظفين الذين هم على كشف الرواتبمزايا إ واعتمادعادلة على األجور، 
ً
، وربط عن تحسين بعض املزايا القائمة فضال

 املكافآ  والتقدير باألداء وذلك بعد إتمام تحديث سياسة الرواتب والبدال  واملكافآ  والحوافز طويلة املد..

 

 على تعزيز مبادئ النزاهة والعدالة والشفافية فقد قمنا بتنفيذ ت
ً
 وحرصا

ً
ا  منهج علمي وأدو  إلى وباالستنادلك التعديال  مركزيا

  ،، والقدرا  الكامنة في كل  منهمى محددا  عديدة شملت أبحاث السوق، وأداء املوظفينعل ارتكز قياس 
ً
لتحسين بيئة  واستمرارا

 .منحهن بدل رعاية أطفالالعمل ملوظفا  البنك فقد تم 

 

 ليصل إجمالي عدد موظفينا إلى  430بتعيين  م3102وقام البنك رالل عام 
ً
 جديدا

ً
 بدوام كامل 15009موظفا

ً
 351منهم  ،موظفا

نجحنا في م، كما 3103نهاية العام السابق  % مقارنة بعددهم في0.5 سيدة، وبذلك يكون البنك قد زاد عدد موارده البشرية بنسبة

ملؤسسا  ا لنصبح بذلك أحد أفضل %92.0والتي تبلغ نسبتها اآلن  الحفاظ على تقدمنا امللحوظ في معدال  السعودة في البنك

 الوطنية في استقطاب وتعيين وتطوير السعوديين.

 

 من الكفاءا  الوطنيةومن أجل ضمان توفير ما يحتاج إليه الب 
ً
اد األهلي، قمننك مستقبال الذي ُيعنى  "ا بتعزيز برنامج "روَّ

 وفي جميع التخصصا  وذلك قبل أن  باستقطاب
ً
 ودوليا

ً
يتم قادة املستقبل من رريجي أفضل مؤسسا  التعليم العالي محليا

 أشهر ويعقبها تدريب عملي في مختلف أقسام البنك إلكسابهم املزيد من الخبرا  واملعارف.ا ثمانية إلحاقهم ببرامج تدريبية مدته

 

 الخدما  املشتركة:

ا  املشتركة يكون البنك قد أقدم للمرة األولى في تاريخه على دمج جميع املهام التشغيلية الرئيسية في بتأسيس مجموعة الخدم

ردما  تقنية املعلوما ، والعمليا ، والخدما  اإلدارية بما فيها ردما  مباني البنك  تضطلع بمهام مركزية واحدة نظومةم

 املشاريع لجميع إدارا  البنك.تنفيذ و ، والخدما  األمنية، هذا باإلضافة ألمن املعلوما 

  

بالخدما   واالرتقاء ،تشغيلنظومة املساندة وال، ودعمنا املستمر ملبنيتنا التحتية التقنية لتطوير ولضمان مواصلة رؤيتنا الهادفة 

 م عقد3102الل عام وقعنا ر، املقدمة لعمالئنا
ً
وهي إحد. أفضل الشركا  املتخصصة في مجال تقنية املعلوما   TCSمع شركة  ا

للمتغيرا  املتسارعة في مجال صناعة مواكبتنا زيادة إلى  االتفاقيةآملين أن تؤدي هذه ؛ األنظمة املصرفية اآللية للبنك الستبدال

لي لنظامنا املصرفي الجديد في التطبيق األوَّ  عرضمن املتوقع ، و تهاءوكفاوسرعتها ن جودة الخدما  تحقيق املزيد مو الخدما  املالية 

 م.3104نا رالل الربع األول من عام فروع

 

 املجموعة املالية:

مساهمتها في  من زادمما الوظائف املالية املوجودة في مختلف أقسام البنك تحت مظلة واحدة هي املجموعة املالية كافة  تمجدُ 

القرارا  الصحيحة في التوقيت  اتخاذوتحليل البيانا  املالية التي تساعد إدارة البنك على ر من رالل تطوي وفا ترشيد املصر 

  .املصدر الوحيد للمعلوما  املاليةاملناسب بعد أن أصبحت هي 

 

 قمنا 
ً
من املوارد البشرية وتحسين  على نحو أكبر االستفادةمما أتاح لنا  املحاسبي أوراكلبتطوير نظام م 3102رالل عام أيضا

 .لها املعلوما  الالزمةنظمة مع دعمها بأالنظم واإلجراءا  املحاسبية 
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 املخاطر: مجموعة

 لقد 
ُّ
 محددة ومتوازنةد من أن ما نتعرَّض له من مخاطر في إطار قيامنا بأنشطتنا الواسعة النطاق هي مخاطر حرصنا على التأك

 .املخاطر ير منتجا  وردما  متوازنةوفت علىنا ئتحقيق تطلعاتنا وتطلعا  عمال  في اعتمدنا، كما ومتناسبة مع طبيعة تلك األنشطة

 

رالل  ، أطلقنامنها أو التشغيلية والسوقية االئتمانيةتحجيم مختلف أنواع املخاطر التي يمكن أن يتعرَّض لها البنك سواء وفي إطار 

ر، إلبالغ عن املمارسا  الخاطئةسياسة ا كان منها تطوير هامة أكثر من مبادرة م 3102 عام
 
وإكمال بناء ، وتأسيس لجنة معالجة التعث

 .ذلك للمرة األولى في تاريخ البنكبعد أن قمنا بتأسيس وحدة راصة بوذلك  االحتيالاإلطار العام ملكافحة 

 

الرامية  التعزيزيةمبادرا  لل، كان في زيادة صافي درل البنك وبالتالي املساهمة االئتمانباإلضافة لدورها األساس ي في رفض تكلفة و 

من إلى حد كبير في تقديم مستو. أعلى نتائج جيدة على أكثر من صعيد حيث أسهمت  باتخاذهاالتي قمنا و  لحد من املخاطر ل

 .ذا  الصلة برصد املخاطر رزينة البيانا  ، وتعزيز، وتطوير إمكاناتنا الخاصة برصد املخاطرالضمانا  لجميع أصحاب العالقة

 

 دائرة االستراتيجية والتحول:

نشئت إدارة مركزية جديدة تحت مسمى "دائرة االستراتيجية والتحول" بعد دمج املهام االستراتيجية املختلفة  م3102في أغسطس 
ُ
أ

ل الهدف من إنشاء هذه الدائرة في دمج 
َّ
مث

َ
في كل  من املجموعة املصرفية لألفراد واملجموعة املصرفية للشركا  واملجموعة املالية. وت

تيجية في دائرة واحدة لضمان وضع إطار استراتيجي أكثر فعالية قائم على تحديد األولويا ، مع الحفاظ جميع املهام املتعلقة باالسترا

 في الوقت ذاته على القدرا  واإلمكانا  الخاصة بكل وحدة من وحدا  البنك. وتتولى دائرة االستراتيجية والتحول مهام
ً
عديدة  ا

اتيجيا  التنافسية، ووضع نماذج للسيناريوها  املالية، وتنسيق مشروعا  أهُمها تقديم رؤ. مستقبلية للسوق، وصياغة االستر 

 م3102التحول الكبر.، باإلضافة إلى مسؤولية وضع االستراتيجيا  الدولية. وقد أشرفت دائرة االستراتيجية والتحول رالل عام 

شبكة الفروع، والنموذج الجديد ملصرفية على مشروعا  متعددة منها مرحلة تصميم وتنفيذ نموذج املبيعا  والخدمة الجديد ل

 املنشآ  الصغيرة واملتوسطة، وكذلك تنسيق جميع املبادرا  االستراتيجية ومنتديا  التواصل في جميع وحدا  البنك.

 

  ردما  العمالء:دائرة 

املزيد من  اتخاذأقدمنا على بأن نكون البنك األفضل في ردمة العمالء فقد  االستراتيجيةأحد أهدافنا ء باوحتى نتمكن من الوف

 استكمالبعد ما  العمالء ددعم رمن الكفاءة حيث قمنا ب تحقيق ذلك الهدف في أسرع وقت وبأعلى قدر اشأنه من التي ا جراءاإل 

ما  در دائرةريقة مركزية عبر طلتدار ب في العديد من مجموعا  األعمال التي كانت معنية بذلك هام والوظائفكافة املونقل  ودمج

 .العمالء

 

إطالق ب ث قمناحي مالحظاتهمنصا  إلى نا وزيادة التواصل معهم واال ئإثراء تجربة عمال م نقلة نوعية في مجال 3102عام كما شهد  

  هو األحدث من نوعهو  لخدمة العمالء( Siebel)نظام 
ً
 عن إعادة هيكلة فريق ،دوليا

ً
  .الدائرة عمل هذا فضال

 

مؤسسة النقد العربي السعودي التام باملبادئ التي أطلقتها  التزامنامن جانب آرر فإن مما نعتز به في مجال ردمة العمالء هو 

 لحماية العمالء 
ً
نا في ئم للوقوف على آراء عمال 3102ألف مكاملة رالل عام  051وكذلك بقيامنا بتنفيذ أكثر من )ساما( مؤررا

دالخدما  املقدمة إليهم  وذلك من رالل إدارة مركزية موحدة األمر الذي منع   وتحليل النتائج ومعالجة مكامن الخلل إن ُوجِّ

 . االزدواجية
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 دائرة التسويق واالتصاال :

ال واإلعالن املستمر عن أهدافه وتوجهاته االستراتيجية ُبغية الوصول إلى عمليا    لجهود البنك وحرصه على التواصل الفعَّ
ً
مواصلة

، شهد عام  أكثر 
ً
 وتماسكا

ً
 بين وحدتين متخصصتين هما التسويق واالتصاال  ليصبحا دائرة واحدة تحت مظلة  م3102اتساقا

ً
دمجا

قوي للبنك من رالل تنسيق االتصاال  بين قنوا  البنك  سماعمال. ويهدف هذا الدمج إلى بناء مجموعة االستراتيجية وتطوير األ 

 في دائرة 3102املختلفة من أجل إيصال رسائل واضحة ومتسقة وُمقنعة عن منتجاته وردماته. ولقد كان عام 
ً
 مثمرا

ً
م عاما

 مع نجاحها في تنفيذ حملة عمالقة عن منتجا  مالية متعددة أهمها التمويل ا
ً
لعقاري  والتمويل التسويق واالتصاال ، راصة

 إلى النجاح الذي حققه كٌل من التمويل التأجيري والبطاقا  االئتمانية على مدار العام من 
ً
الشخص ي والبطاقا  االئتمانية. إضافة

رالل الترويج لعروض ذكية وموسمية مثل ريارا  التقسيط والحمال  التسويقية القائمة على شراكا  بين البنك ووكالء 

 السيارا .

 

 سؤولية االجتماعية:امل

فإن البنك يعتبر أحد املؤسسا  الوطنية الرائدة في هذا املجال حيث يتضمن هيكله التنظيمي  االجتماعيةوفيما يتعلق باملسؤولية 

واضحة تستهدف تقديم قيمة مضافة للمجتمع عبر مجاال   استراتيجيةللشركا  تعمل وفق  االجتماعيةإدارة متخصصة باملسؤولية 

تشمل املساهمة في الحد من البطالة باملساعدة على توفير فرص العمل، وتبني عدد من البرامج التي تدعم الجها  غير  رئيسية

سر املنتجة وكذلك سيدة من األ  35411شركا  القطاع الخاص وتدريب  .شاب وفتاة لد 05511كثر من أربحية. حيث تم توظيف ال

طالب وطالبة عن طريق برنامج  315111من الجمعيا  الخيرية وتدريب  456عمال ودعم ريادة األ  ىشاب وفتاة عل 05311تدريب 

 نجاز السعودية.إ

  

كما يقوم البنك بتطوير أهدافه الخاصة بخدمة املجتمع مع التركيز على زيادة الوعي العام بمفهوم وممارسا  العمل التطوعي في 

م كان منها 3102في حصوله على جوائز عديدة رالل عام  االجتماعيةاملسؤولية اململكة، وأسهمت النتائج املتميزة للبنك في مجال 

الجائزة السعودية للمسؤولية االجتماعية للشركا  واملقدمة من الغرفة التجارية الصناعية في جدة كما تم اإلشادة بدور البنك 

املتعلقة بخدمة املجتمع عامة وبدعم األسر املنتجة على وجه الخصوص من قبل صاحب السمو امللكي األمير رالد الفيصل  لجهوده

 رالل مناسبة ملتقى األسر املنتجة الثاني في جدة.

 

 
ً
مشاركته في عدة رالل من  االستدامةمفاهيم متقدمة في األعمال، أطلق البنك عدة مبادرا  في مجال  انتهاجلريادتنا في  واستمرارا

 اعتمادمناسبا  محلية وعاملية كان من أبرزها ساعة األرض وذلك بإطفاء األنوار في مبانيه الرئيسية ملدة ساعة واحدة، كما تم 

 تعريفيه عن إوالحفاظ على البيئة لد.  االستدامةمعايير 
ً
م البنك عروضا دارة املشتريا  عند تقييم عروض املوردين، في حين قدَّ

 لعمالء البنك من الشركا  الصغيرة واملتوسطة لنشر الوعي في هذا املجال. الستدامةا

 

تبرعا  تم لتنفيذ جميع برامجه الخاصة باملسؤولية االجتماعية و م 3102في العام  مليون ريال 53.1مبلغ  رصص البنك وقد 

 تقديمها لجمعيا  ريرية ومؤسسا  تعليمية وثقافية وبرامج اجتماعية أرر..
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 له:أعضاء مجلس اإلدارة واللجان التابعة  –03

 

 :مجلس اإلدارةأعضاء 

 العضوية في شركا  أرر. 

 )املدرجة وغير املدرجة(

العضوية في مجلس إدارة البنك األهلي 

 التجاري واللجان التابعة
 سم العضوا تصنيف العضوية

 مدرجة:

  معادن(.عضو مجلس اإلدارة في شركة التعدين العربية السعودية( 

 غير مدرجة:

 .)رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للخطوط الحديدية )سار 

 .)عضو مجلس اإلدارة في شركة األسواق املالية )تداول 

  عضو مجلس اإلدارة في الشركة العربية السعودية لالستثمار )سنابل

 لالستثمار(.

 .)رئيس مجلس إدارة شركة األهلي املالية )األهلي كابيتال 

 مجلس اإلدارة رئيس

 

رئيس اللجنة التنفيذية ولجنة االئتمان 

 ولجنة املخاطر.

 منصور بن صالح امليمان غير تنفيذي

 مدرجة:

 ال يوجد.

 غير مدرجة:

 .رئيس مجلس اإلدارة ملجموعة املطلق 

 .رئيس مجلس اإلدارة ملؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر 

 عضو مجلس اإلدارة

 

 الترشيحا  واملكافآ .رئيس لجنة 

 عضو اللجنة التنفيذية ولجنة االئتمان.

 مطلق بن عبدهللا املطلق غير تنفيذي

 مدرجة:

 .رئيس مجلس إدارة الشركة العقارية 

  عضو مجلس اإلدارة في الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري

 )البحري(.

 غير مدرجة:

 في اململكة العربية  األمين العام املكلف لصندوق االستثمارا  العامة

 السعودية.

 .رئيس مجلس إدارة شركة دار التمليك 

 .)عضو مجلس اإلدارة في شركة األسواق املالية )تداول 

 عضو مجلس اإلدارة

 

عضو لجنة الترشيحا  واملكافآ  ولجنة 

 املخاطر.

 عبدالرحمن بن محمد املفض ي غير تنفيذي

 )ممثل صندوق االستثمارا  العامة(

 مدرجة:

  يوجد.ال 

 غير مدرجة:

 .)عضو مجلس إدارة شركة األهلي املالية )األهلي كابيتال 

 . عضو مجلس املديرين لشركة دعم لالستثمار العقاري 

 عضو مجلس اإلدارة

 

 عضو اللجنة التنفيذية ولجنة االئتمان.

 العزيز بن عبدهللا الزيدعبدم.  غير تنفيذي

)ممثل املؤسسة العامة للتأمينا  

 االجتماعية(

 مدرجة:

 .ال يوجد 

 غير مدرجة:

  الرئيس التنفيذي للشركة العربية السعودية لالستثمار )سنابل

 لالستثمار(.

 .عضو مجلس إدارة شركة أعمال املياه والطاقة الدولية 

 عضو مجلس اإلدارة

 

عضو اللجنة التنفيذية ولجنة االئتمان 

 ولجنة الترشيحا  واملكافآ .

 الرميحإبراهيم بن محمد  غير تنفيذي

 مدرجة:

 ال يوجد 

 غير مدرجة:

 .مدير إدارة تقنية املعلوما  واالتصاال  في شركة االستثمارا  الرائدة 

 عضو مجلس اإلدارة

 

 رئيس لجنة تقنية املعلوما 

 وعضو لجنة املراجعة و لجنة املخاطر.

 د. رالد بن عبدالعزيز العرفج مستقل

 مدرجة:

  السعودية.عضو مجلس إدارة شركة التموين 

 غير مدرجة:

 .رئيس مجلس إدارة مجموعة امليمني القابضة 

 عضو مجلس اإلدارة

 

عضو لجنة الترشيحا  واملكافآ  ولجنة 

 املخاطر.

 يوسف بن عبدالستار امليمني مستقل
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 مصانع امليمني للطوب األحمر واملنتجا  الفخارية.  رئيس مجلس إدارة 

 .)رئيس مجلس إدارة شركة املدينة املنورة للمياه )طيبة 

 .)رئيس مجلس إدارة شركة دوم للتجارة واملقاوال  )دوم 

  للصوف الصخري العازل )عازل(.رئيس مجلس إدارة مصنع عازل 

 .رئيس مجلس إدارة الشركة املتحدة وشركة املدينة لصناعة اإلسفنج 

 .رئيس مجلس إدارة شركة يامكو 

 .عضو مجلس إدارة شركة نبع للتنمية واالستثمار 

  .رئيس مجلس إدارة شركة يوسف امليمني وإروانه 

 .رئيس مجلس إدارة الشركة العربية لألعمال 

 ارة مجموعة الجبس العاملية.عضو مجلس إد 

 .عضو مجلس حماية املنافسة 

 .رئيس مجلس األعمال السعودي اإليطالي 

 .رئيس مجلس إدارة املجموعة الدولية لألعمال املتقدمة 

 مدرجة:

  املراجعة باملجموعة السعودية لألبحاث والتسويق.عضو لجنة 

  عضو لجنة املراجعة بالشركة الوطنية السعودية للنقل البحري

 (.)البحري 

 غير مدرجة:

 .وكيل جامعة األمير سلطان للشئون اإلدارية واملالية 

 . عضو مجلس أمناء جامعة األمير سلطان 

 . عضو لجنة املراجعة باملؤسسة العامة للتقاعد 

   الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين. –رئيس لجنة االرتبارا 

 .عضو اللجنة االستئنافية الزكوية الضريبية بوزارة املالية 

 . عضو املجلس العلمي باملؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب املنهي 

  عضو اللجنة االستشارية للمجلة العربية للمحاسبة )مجلة علمية

 محكمة(.

 نة االستشارية ملجلة البحوث املحاسبية )مجلة علمية عضو اللج

 محكمة(.

  رئيس لجنة التعليم املستمر والتدريب في الهيئة الخليجية للمحاسبة

 واملراجعة .

 عضو مجلس اإلدارة 

 

 رئيس لجنة املراجعة.

 د. سعد بن صالح الرويتع مستقل

 مدرجة:

 .ال يوجد 

 غير مدرجة:

  نائب رئيس مجلس اإلدارة وعضو اللجنة التنفيذية في بنك تركي فايننس

 تركيا. -كتليم بنكاس ي

  عضو املجلس االستشاري اإلقليمي لشركة "ماستركارد" ملنطقة الشرق

 األوسط وأفريقيا.

  السعودية. -عضو مجلس إدارة برنامج إنجاز 

 عضو مجلس اإلدارة 

 الرئيس التنفيذي.

 

التنفيذية ولجنة االئتمان عضو اللجنة 

 ولجنة املخاطر ولجنة تقنية املعلوما .

 

 سعيد بن محمد الغامدي تنفيذي

 

يتألف مجلس اإلدارة من تسعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة كل ثالث سنوا ، ويجتمع أربع مرا  في العام على األقل أو كلما 

من األعضاء. ويكتمل نصاب املجلس إذا حضره رمسة أعضاء بأنفسهم بما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسه أو بطلب اثنين 

 فيهم الرئيس.

 

، وتقع مسؤولية تدوين ومتابعة مجريا  اجتماع مجلس املجلسوتثبت قرارا  املجلس ومداوالته في محاضر يوقعها رئيس وأعضاء 

 اإلدارة على أمين سر مجلس اإلدارة واللجان التابعة.
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 ةأعضاء مجلس اإلدار 
عدد 

 االجتماعا 
 االعتذار الحضور 

معدل 

 الحضور 

29 

 يناير

19 

 مارس

31 

 مارس

14 

 مايو

25 

 يوليو

6 

 سبتمبر

28 

 أكتوبر

12 

 نوفمبر

31 

 ديسمبر

 منصور صالح امليمان

 رئيس مجلس اإلدارة
 نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم 011% 1 9 9

 نعم نعم ال نعم ال نعم ال نعم نعم %16 3 6 9 مطلق عبدهللا املطلق

 نعم نعم نعم ال ال نعم نعم ال نعم %16 2 0 9 عبدالرحمن محمد املفض ي

 نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم %011 0 9 9 العزيز عبدهللا الزيدعبدم. 

 نعم ال نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم %39 0 3 9 د. سعد صالح الرويتع

 نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم %011 1 9 9 يوسف عبدالستار امليمني

 نعم نعم نعم نعم نعم ال نعم نعم نعم %39 0 3 9 د. رالد عبدالعزيز العرفج

 نعم نعم نعم نعم ال نعم نعم نعم نعم %39 0 3 9 إبراهيم محمد الرميح

 نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم - %011 1 3 3 الغامدي* دسعيد محم

 - - - - - - - - نعم %011 1 0 0 النصر** أسعد أبوعبدالكريم 

 م .20/03/3102و حتى  م10/12/3102*  للفترة من 

 م .33/13/3102و حتى  م10/10/3102**  للفترة من 

 

 املهام واملسؤوليا  الرئيسية:

 عن وضع االستراتيجية  •
ً
سواٌء كمجموعة أو  األهلي التجاري لبنك ا ومهمةفلسفة  توجيهالكاملة للبنك و يكون مجلس اإلدارة مسؤوال

 عن وضع أهداف األ 
ً
واتخاذ القرارا  التي تؤثر في النفقا  الرأسمالية الكبيرة، وعمليا   داءكبنك. ولذلك فإن البنك يكون مسؤوال

  .ااالستحواذ والشراء، والبيع والتصفية، واإلشراف على تنفيذ القرار 

 عن مراقبة •
ً
وفق الخطط  األداء يسير أن األهداف املالية للمجموعة والبنك والتحقق من كما يكون مجلس اإلدارة مسؤوال

.
ً
 االستراتيجية والتجارية املتفق عليها سابقا

 تشمل مهام مجلس  •
ً
الهيكل التنظيمي لوحدا  العمل املختلفة والدرجا  الوظيفية ونظام  املوائمة واإلشراف علىاإلدارة أيضا

 . اإلحالللى رطط واإلشراف علمجموعة والبنك ل األجور 

 

 :اللجان التابعة ملجلس اإلدارة

 

 :لجنة املراجعة

 من تتألف لجنة املراجعة 
ً
أربع مرا  في العام على األقل أو  رمسة أعضاء، يكون جميعهم مستقلين وغير تنفيذيين، وتجتمع دوريا

كلما دعت الحاجة إلى ذلك ويكتمل نصاب االجتماع بحضور نصف عدد األعضاء على األقل بأنفسهم من بينهم رئيس اللجنة، ويـعـد 

 الستمرار عـضـويـة اللـجـنـة.
ً
 حـضـور أعـضـاء اللـجـنة اجـتـماعـاتـها ضـروريا

 

 خلف دون عذر مقبول عن حضور اجتماعا  اللجنة ألكثر من ثالث جلسا .ويعتبر عضو اللجنة مستقيال إذا ت

 

وتثبت قرارا  اللجنة ومداوالتها في محاضر يوقعها رئيس وأعضاء اللجنة، وتقع مسؤولية تدوين ومتابعة مجريا  اجتماعا  اللجنة 

 .على أمين سر اللجنة
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 أعضاء لجنة املراجعة
عدد 

 االجتماعا 
 االعتذار الحضور 

معدل 

 الحضور 
 ديسمبر 26 أكتوبر 8 يوليو 22 إبريل 23 مارس 12 يناير 26

 نعم نعم نعم نعم نعم نعم %011 1 0 0 رئيس اللجنة –د. سعد صالح الرويتع 

 نعم نعم نعم نعم نعم نعم %011 1 0 0 د. رالد عبدالعزيز العرفج

 نعم نعم نعم نعم نعم ال %32 0 5 0 *د. صالح حمد الشنيفي

 - ال ال ال نعم ال %31 4 0 5 */**هللا عبدالرحمن النصرالعزيز عبدد. 

 نعم نعم نعم نعم نعم نعم %011 1 0 0 *رالد الصليع

 .اإلدارة مجلس أعضاء غير من* 

 م 01/00/3102 بتاريخ املراجعة لجنة عضوية من استقال** 
ً
 .الشخصية لظروفه نظرا

 

 املهام واملسؤوليا  الرئيسية:

 اللجنة مسؤولة أمام مجلس اإلدارة ومساعدته في القيام بمسؤولياته كما يلي:تكون 

 .وضع نظام فعال للرقابة الدارلية وااللتزامضمان  •

 التقارير املالية الخارجية، بما في ذلك االلتزاما  املنصوص عليها في القوانين واللوائح املعمول بها. بتقديم فيما يتعلق تحقيق االلتزام •

 وتشمل األهداف الرئيسية للجنة املراجعة القيام بمسؤوليا  اإلشراف واملراقبة للمهام التالية )لكل  من املجموعة والبنك(: 

 .صحة التقارير املالية •

 .التأكد من امتالك املراجعين الدارليين والخارجين للمؤهال  املطلوبة واالستقاللية واإلشراف على أدائهم •

 .والتنظيمية واملعايير األرالقية املتطلبا  القانونية التزام الشركة بجميع •

أداء املراجعة الدارلية وااللتزام ومكافحة غسل األموال ومكافحة الجرائم املالية بما يتوافق مع املعايير التي تنص عليها قوانين  •

 النقد العربي السعودي )ساما(. مؤسسة

 لجنة االئتمان:

اء، يكون من ضمنهم الرئيس التنفيذي، وتجتمع بشكل شهري أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك تتألف لجنة االئتمان من رمسة أعض

 ويكتمل نصاب االجتماع بحضور أغلبية تزيد عن نصف عدد األعضاء على األقل من بينهم رئيس اللجنة.

اعا  اللجنة ومتابعة مجريا  اجتم، وتقع مسؤولية تدوين ضر يوقعها رئيس وأعضاء اللجنةومداوالتها في محاوتثبت قرارا  اللجنة 

 على أمين سر اللجنة.

 أعضاء لجنة االئتمان
عدد 

 االجتماعا 
 االعتذار الحضور 

معدل 

 الحضور 

14 

 يناير

10 

 فبراير

8 

 إبريل

14 

 مايو

18 

 يونيو

14 

 يوليو

18 

 سبتمبر

28 

 أكتوبر

15 

 ديسمبر

 نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم %011 1 9 9 رئيس اللجنة -منصور صالح امليمان 

 نعم ال نعم ال ال نعم نعم نعم نعم %01 2 0 9 مطلق عبدهللا املطلق

 نعم نعم نعم نعم ال نعم نعم نعم نعم %39 0 3 9 العزيز عبدهللا الزيدعبدم. 

 نعم نعم نعم ال نعم نعم نعم نعم نعم %39 0 3 9 إبراهيم محمد الرميح

 نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم - - %011 1 1 1 سعيد محمد الغامدي*

 - - - - - - - ال نعم %51 0 0 3 النصر** عبدالكريم أسعد أبو

 م .20/03/3102و حتى  م10/12/3102*  للفترة من 

 م .33/13/3102و حتى  م10/10/3102**  للفترة من 

 

 املهام واملسؤوليا  الرئيسية:

•  
ً
الغالب إلى سرعة في اإلنجاز من أجل تلبية احتياجا  العمالء واملحافظة على التنافسية في  ألن القرارا  االئتمانية تحتاج فينظرا

 
ً
السوق، وفي الوقت ذاته العمل بطريقة آمنة وسليمة، يقوم مجلس اإلدارة بتكليف لجنة االئتمان باتخاذ القرارا  االئتمانية، نظرا

 اللها بصورة أسرع من مجلس اإلدارة بالكامل. األعمال من ر ألنها تجتمع عدد مرا  أكثر ويمكن إنجاز
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 املديونيا  قرارا مساعدة مجلس اإلدارة في تحقيق مهامه اإلشرافية والرقابية فيما يتعلق بمنح االئتمانا  وعمل التسويا  وإلغاء  •

 تمثل مخاطر ائتمانية غير معتادة. التي ستثناءا اال و 

 

 اللجنة التنفيذية:

 تتألف اللجنة التنفيذية 
ً
مرة بالشهر على األقل أو كلما دعت  من رمسة أعضاء، يكون من ضمنهم الرئيس التنفيذي، وتجتمع دوريا

الحاجة إلى ذلك ويكتمل نصاب اللجنة إذا حضره ثالثة أعضاء على األقل بأنفسهم أو بطريق الوكالة وال يقل عدد الحاضرين 

 بأنفسهم عن ثالثة أعضاء أحدهم رئيس اللجنة.

 

اللجنة  ، وتقع مسؤولية تدوين ومتابعة مجريا  اجتماعا محاضر يوقعها رئيس وأعضاء اللجنةوتثبت قرارا  اللجنة ومداوالتها في 

 على أمين سر اللجنة.

 أعضاء اللجنة التنفيذية
عدد 

 االجتماعا 
 االعتذار الحضور 

معدل 

 الحضور 

14 

 يناير

10 

 فبراير

19 

 مارس

8 

 أبريل

14 

 مايو

18 

 يونيو

14 

 يوليو

23 

 يوليو

18 

 سبتمبر

28 

 أكتوبر

15 

 ديسمبر

 منصور صالح امليمان

 رئيس اللجنة
 نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم 011% 1 00 00

 نعم ال نعم ال ال ال نعم نعم نعم نعم نعم %04 4 1 00 مطلق عبدهللا املطلق

 نعم نعم نعم نعم نعم ال نعم نعم نعم نعم نعم %90 0 01 00 العزيز عبدهللا الزيدعبدم. 

 نعم نعم نعم ال ال نعم نعم نعم نعم نعم نعم %33 3 9 00 إبراهيم محمد الرميح

 نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم - - %011 1 9 9 سعيد محمد الغامدي*

 - - - - - - - - - ال نعم %51 0 0 3 النصر** أسعد أبوعبدالكريم 

 م .20/03/3102وحتى  م10/12/3102من *  للفترة 

 م .33/13/3102وحتى  م10/10/3102**  للفترة من 

 

 املهام واملسؤوليا  الرئيسية:

الهدف من وجود اللجنة التنفيذية هو مساعدة مجلس اإلدارة في اإلشراف على إدارة املجموعة والبنك. وتكون اللجنة التنفيذية 

وذلك للمجموعة والبنك مسؤولة عن مراجعة ومراقبة جميع قرارا  األعمال واالستثمارا  والعمليا  املالية وغير املالية وتعميدها 

 .حددها مجلس اإلدارةالتي  اللجنة صالحيا  ضمن حدود

 

 :واملكافآ  لجنة الترشيحا 

 ،*األعضاء املعينين عضوان مستقالنواملكافآ  من أربعة أعضاء غير تنفيذيين، على أن يكون من ضمن  ا تتألف لجنة الترشيح

 
ً
في العام أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك ويكتمل نصاب االجتماع بحضور أغلبية تزيد عن نصف عدد  أربع مرا  وتجتمع دوريا

 . على األقل من بينهم رئيس اللجنة األعضاء

 

، وتقع مسؤولية تدوين ومتابعة مجريا  اجتماعا  اللجنة محاضر يوقعها رئيس وأعضاء اللجنةوتثبت قرارا  اللجنة ومداوالتها في 

 سر اللجنة.على أمين 
 ديسمبر 25 سبتمبر 25 فبراير 12 معدل الحضور  االعتذار الحضور  عدد االجتماعا  واملكافآ  أعضاء لجنة الترشيحا 

 نعم نعم نعم %011 1 2 2 رئيس اللجنة -مطلق عبدهللا املطلق 

 نعم نعم نعم %011 1 2 2 يوسف عبدالستار امليمني

 نعم نعم نعم %011 1 2 2 إبراهيم محمد الرميح

 ال ال ال %1 2 1 2 عبدالرحمن محمد املفض ي

 .ة النقد العربي السعودي* إن مجلس اإلدارة في طور إعادة تشكيل اللجنة بما يتوافق مع املبادئ الرئيسة للحوكمة في البنوك العاملة باململكة والصادرة من مؤسس
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 املهام واملسؤوليا  الرئيسية:

 واملكافآ  في املهام التالية: ا يتلخص دور لجنة الترشيح

 عن مجلس اإلدارة •
ً
ويتضمن ذلك مقياس األداء ومقارنة املكافآ  بحجم املخاطر وهيكل ، وضع سياسة املكافآ  وهيكل األجور نيابة

صادرة عن األجور ومتطلبا  اإلفصاح فيما يتعلق بموظفي املجموعة والبنك والشركا  التابعة وفق التوجيها  واللوائح القانونية ال

 .مؤسسة النقد العربي السعودي

التأكد نيابة عن مجلس اإلدارة من قيام اإلدارة بوضع األنظمة واإلجراءا  ووضع آلية رقابية فعالة لضمان االلتزام بالتوجيها   •

 .مؤسسة النقد العربي السعوديالصادرة عن 

مجلس اإلدارة بناًء على الترشيحا  التي يقدمها رئيس مجلس اإلدارة وأعضاء مجلس اإلدارة اآلررين أو أي  في بالتعيينا  التوصية •

 طرف رارجي.

 .املهارا  وتعزيز  تحديد الفجوا  في املهارا  بمجلس اإلدارة ومراقبة برامج تطوير  •

 .إلدارة العليا، ومراجعتها سنوياذلك الرئيس التنفيذي وفريق اتطوير سياسة األجور واملزايا واملكافآ  والرواتب ملوظفي املجموعة، ويشمل  •

 .اإلدارة العليا كأساس الرتيارهم تحديد متطلبا  املهارا  بفريق •

 .أعضاء مجلس اإلدارة وفريق اإلدارة العليا بتعيين من مؤسسة النقد العربي السعودي فيما يتعلق عدم املمانعةالسعي للحصول على  •

 

 لجنة املخاطر:

 تتألف لجنة املخاطر من ستة أعضاء، يكون من ضمنهم الرئيس 
ً
أربع  التنفيذي ومسؤول املخاطر األول للمجموعة، وتجتمع دوريا

األعضاء على األقل من  مرا  في العام أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك ويكتمل نصاب االجتماع بحضور أغلبية تزيد عن نصف عدد

 .بينهم رئيس اللجنة

 

، وتقع مسؤولية تدوين ومتابعة مجريا  اجتماعا  اللجنة محاضر يوقعها رئيس وأعضاء اللجنة  اللجنة ومداوالتها في وتثبت قرارا

 .على أمين سر اللجنة
 ديسمبر 25 سبتمبر 8 مايو 7 مارس 18 معدل الحضور  االعتذار الحضور  عدد االجتماعا  أعضاء لجنة املخاطر

  منصور صالح امليمان

 رئيس اللجنة
 نعم نعم نعم نعم 011% 1 4 4

 نعم نعم نعم نعم %011 1 4 4 د. رالد عبدالعزيز العرفج

 ال نعم ال ال %35 2 0 4 يوسف عبدالستار امليمني

 نعم ال ال ال %35 2 0 4 عبدالرحمن محمد املفض ي

 نعم نعم نعم نعم %011 1 4 4 سعيد محمد الغامدي

 نعم نعم نعم نعم %011 1 4 4 براين بلتشر

 

 املهام واملسؤوليا  الرئيسية:

الهدف من إنشاء لجنة املخاطر هو مراقبة إدارة املخاطر باملجموعة والبنك لضمان إدراك اإلدارة للمخاطر الكبيرة التي قد تتعرض 

الصالحيا  التي يحددها لها املجموعة، والتأكد من وجود السياسا  والعمليا  القادرة على إدارة هذه املخاطر، وذلك ضمن حدود 

 مجلس اإلدارة. وتقوم اللجنة بمراجعة اإلجراءا  التي تم اتخاذها لضمان امتالك هيكل متسق وسليم إلدارة للمخاطر.

 

 



 

20 

 

 

 لجنة تقنية املعلوما :

 يلرئيس التنفيذتتألف لجنة تقنية املعلوما  من ستة أعضاء يكون من ضمنهم ا
ً
أربع مرا  في العام أو كلما دعت  ، وتجتمع دوريا

 .الحاجة إلى ذلك ويكتمل نصاب االجتماع بحضور أغلبية تزيد عن نصف عدد األعضاء على األقل من بينهم رئيس اللجنة

 

، وتقع مسؤولية تدوين ومتابعة مجريا  اجتماعا  اللجنة محاضر يوقعها رئيس وأعضاء اللجنةوتثبت قرارا  اللجنة ومداوالتها في 

 .لى أمين سر اللجنةع

 أعضاء لجنة تقنية املعلوما 
عدد 

 االجتماعا 
 االعتذار الحضور 

معدل 

 الحضور 

1 

 يناير

9 

 فبراير

01 

 إبريل

35 

 مايو

01 

 يوليو

0 

 سبتمبر

3 

 أكتوبر

5 

 ديسمبر

عبدالعزيز العرفجد. رالد   

 رئيس اللجنة
 نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم 100% 1 3 3

الغامديسعيد محمد   نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم 100% 1 3 3 

 نعم نعم نعم نعم نعم نعم ال نعم %33 0 1 3 فيصل عمر السقاف

 نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم %100 1 3 3 بيتر يارينغتون 

 - - - - - - ال نعم %50 0 0 3 عبدالكريم أسعد أبو النصر*

 نعم نعم نعم - - - - - %100 1 2 2 صالح محمد صالح**

 - - - - - - ال نعم %50 0 0 2 ديفيد جونز***

 م.33/13/3102وحتى  م10/10/3102للفترة من ***  م.20/03/3102م وحتى 33/13/3102** للفترة من  م.33/13/3102و حتى  م10/10/3102* للفترة من 

 

 املهام واملسؤوليا  الرئيسية:

استراتيجية تقنية املعلوما  ورطط على إن الهدف من إنشاء لجنة تقنية املعلوما  هو مساعدة مجلس اإلدارة في اإلشراف 

التجاري لضمان دعم هلي االستثمار باملجموعة والبنك. وتكون اللجنة مسؤولة عن مراجعة استراتيجية تقنية املعلوما  بالبنك األ 

 بمهام املراجعة ورفع التوصيا  للمشاريعلبنك. و للشاملة رطط واستراتيجيا  العمل ا تقدمو 
ً
واالستثمارا   تقوم اللجنة أيضا

 املتعلقة بتقنية املعلوما  والتي تتطلب موافقة من مجلس اإلدارة.

 

 التغييرا  في حصص امللكية الرئيسية:

 

 البنك وهم:% أو اكثر من رأس مال 5ال يوجد تغيير في حصص املساهمين الذين تمثل ملكيتهم 

 النسبة امللكية عدد األسهم سم املساهما

 %69.29 1,039,420,000 صندوق االستثمارا  العامة

 %10.00 150,000,000 املؤسسة العامة للتأمينا  االجتماعية
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 م:3102سهم البنك وتغييرها رالل العام أوعائالتهم من كبار التنفيذين و عضاء مجلس اإلدارة ملكية أ

 العضوسم ا

 )جميعهم سعوديين(

 عدد األسهم 

 بداية العام

 عدد األسهم 

 نهاية العام

صافي التغيير في عدد 

 األسهم رالل العام

ملكية األقرباء من 

 الدرجة األولى وتغييرها

 ال يوجد % 1 05111 05111 منصور صالح امليمان

 ال يوجد % 1 05111 05111 مطلق عبدهللا املطلق

 ال يوجد % 1 05111 05111 املفض يعبدالرحمن محمد 

 ال يوجد % 1 05111 05111 العزيز عبدهللا الزيدعبدم. 

 ال يوجد % 1 05111 05111 د. سعد صالح الرويتع

 ال يوجد % 1 05111 05111 يوسف عبدالستار امليمني

 ال يوجد % 1 05111 05111 د. رالد عبدالعزيز العرفج

 ال يوجد % 1 05111 05111 إبراهيم محمد الرميح

 ال يوجد %011 05111 1 سعيد محمد الغامدي*

 ال يوجد %011 1 05111 النصر** عبدالكريم أسعد أبو

 م.0/2/3102انضم ملجلس اإلدارة بتاريخ  -الرئيس التنفيذي  –* عضو مجلس اإلدارة األستاذ / سعيد محمد الغامدي 

 م.33/3/3102استقال من مجلس اإلدارة بتاريخ  -الرئيس التنفيذي السابق  –النصر  أبو** عضو مجلس اإلدارة األستاذ / عبدالكريم أسعد 

 

 شكر وتقدير:

، يسر مجلس إدارة البنك األهلي التجاري أن ينتهز هذه 
ً
ليتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى مقام رادم الحرمين  املناسبةرتاما

امللكي األمير سلمان بن عبدالعزيز آل  الشريفين امللك عبدهللا بن عبد العزيز آل سعود، وإلى سمو ولي عهده األمين صاحب السمو

زيز آل سعود، النائب الثاني امللكي األمير مقرن بن عبدالع زير الدفاع، وإلى صاحب السموو سعود، نائب رئيس مجلس الوزراء و 

 لرئيس مجلس الوزراء املستشار واملبعوث الشخص ي لخادم الحرمين الشريفين، وإلى جميع وزراء حكومة اململكة العربية السعودية.

  

الية كما يتوجه مجلس اإلدارة بشكره العميق إلى مقام كل  من وزارة املالية، ومؤسسة النقد العربي السعودي، وهيئة السوق امل

 لبذل كل ما من شأنه تطوير صناعة الخدما  املالية في اململكة االذين لم يألو 
ً
تقدم  استمرار األمر الذي كان له أكبر األثر نحو  ،جهدا

 الجيد الذي تشهده اململكة. االقتصاديالقطاع املصرفي الوطني، إضافة لدورهم امللموس في مواصلة تحقيق النمو  وازدهار 

 

األعمال  الستراتيجيا إلى جميع مساهمي البنك األهلي التجاري ومراسليه على ثقتهم العزيزة ودعمهم  بامتنانهلس كما يتقدم املج

وحجر  أحد أقو. أصول البنك باعتبارهمالخاصة بالبنك، كما أن شكر املجلس موصول إلى عمالء البنك الكرام الذين ننظر إليهم 

 ال وفي الختام  الزاوية في نجاحه املستمر،
ُ
 يفوتنا أن نتقدم بالشكر إلى كافة موظفي البنك على إرالصهم وكفاءتهم التي كانت عنصرا

 لتحقيق النتائج املتميزة التي حققها البنك رالل عام 
ً
 م. 3102حيويا

 

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

 

 مجلس اإلدارة


