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Turkiye Finans Katilim Bankasi	الرتكي	�البنك	كابيتال	الأهلي	با�ستثناء	*

البنك	الأهلي	التجاري	هو... اأحد	اأكرب	املوؤ�س�سات	املالية	يف	العامل	

العربي.		تبلغ	اأ�سول	البنك	الأهلي	التجاري	221.8	مليار	ريال	

)59.1	مليار	د�لر(،	�يبلغ	عدد	عمالء	البنك	2.2	مليون	عميل	

�عدد	املوظفني	5،380	موظف.	تاأ�س�س	البنك	الأهلي	التجاري	يف	

عام	1953م	كاأ�ل	بنك	�سعودي.

ال�ستدامة	هي... الأداء	الإداري	املتكامل	للنواحي	القت�سادية،	

�البيئية	�الجتماعية	بالطريقة	التي	حتقق	القيمة	املثلى	لالأعمال	

�املجتمع.

التناف�سية	امل�سوؤ�لة	/	متيز	الأعمال

البنك	الأهلي	التجاري	هو	اأ�ل	بنك	�سعودي	ميتثل	للمباديء	

التوجيهية	للمبادرة	العاملية	للتقارير	)GRI(.	عال�ة	على	ذلك،	
نحن	اأ�ل	موؤ�س�سة	مالية	يف	ال�رصق	الأ��سط	ت�سدر	تقرير	ا�ستدامة	

.)GRI(	للتقارير	العاملية	املبادرة	من	معتمد

املوجز	�العنا�ين	الرئي�سة

 مالحظة

نرحب	دائما	مبالحظاتكم	عن	هذا	التقرير	اأ�	عن	مو�سوع	ال�ستدامة	اأ�	عن	الأداء.		جميع	املالحظات	ت�ستطيعون	توجيهها	اإىل 
sustainability@alahli.com

املبادرة العاملية للتقارير (GRI): م�ستوى تقييم البنك الأهلي التجاري
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مقدمة	بقلم	الرئي�سي	التنفيذي

َمَثّل	الن�سف	الثاين	من	عام	2008	فرتة	حتد	�سعبة	لالقت�ساد	العاملي	الذي	�اجه	خالله	اأزمة	كبرية	ما	تزال	متوا�سلة	اإىل	جانب	تراجع	اقت�سادي	

حاد	على	م�ستوى	العامل.	�خالل	هذه	الفرتة	حافظ	القت�ساد	ال�سعودي	على	قوته	الن�سبية	باملقارنة	مع	التطورات	العاملية.	�مع	ذلك	فقد	كان	لهذه	

الأزمة	املالية	العاملية	نتيجتان	هامتان	للغاية	نعتقد	اأن	ال�رصكات	جميعها	بحاجة	لأخذهما	بعني	العتبار	عند	اتخاذ	قراراتها	ب�ساأن	ا�ستجابتها	

لالأزمة،	�هاتان	النتيجتان	هما:

�الأخالقيات احلوكمة	 على	 الرتكيز	 زيادة	 	•

بيئية اأم	 اجتماعية	 اأم	 اقت�سادية	 طبيعة	 ذات	 كانت	 �سواء	 العاملية	 للق�سايا	 املن�سقة	 لال�ستجابة	 احلاجة	 على	 الرتكيز	 زيادة	 	•

�لقد	اأف�ست	هاتان	النتيجتان	اإىل	زيادة	اأهمية	��رص�رة	ال�سعي	�راء	اإدارة	ال�ستدامة.	�نحن	يف	البنك	الأهلي	التجاري	نعرف	اإدارة	ال�ستدامة	

باأنها	الإدارة	املتكاملة	�املنهجية	لالأداء	القت�سادي	�الجتماعي	�البيئي	بطريقة	تزيد	القيمة	لأعمالنا	�م�ساهمينا	�جمتمعنا.	�نحن	بب�ساطة	

نعتربها	اخلطوة	التالية	يف	طريقنا	نحو	التميز	يف	الأعمال.	�لقد	التزمنا	العام	املا�سي	باإدارة	ال�ستدامة	�اإعداد	التقارير	اخلا�سة	بها.	�نحن	

م�رص�ر�ن	جدًا	بهذا	القرار	�ن�سعر	من	خالل	تبنيه	اأننا	اأقدر	على	ال�ستجابة	لي�س	لهذه	الأزمة	فقط	بل	للتحديات	امل�ستقبلية	اأي�سًا.

�هذا	هو	تقريرنا	الثاين	عن	اأداء	ال�ستدامة	يف	البنك.	فقد	ركز	تقرير	ال�ستدامة	الن�سف	�سنوي	ال�سابق	لعام	2008	ب�ساأن	متيز	الأعمال	على	

تعيني	احلد	املعياري	لالأداء.	�بعد	هذا	التقرير	حتول	تركيزنا	من	اإعداد	التقارير	اإىل	��سع	ال�سرتاتيجيات	�الأهداف	�اخلطط	التنفيذية	لق�سايا	

ال�ستدامة	ذات	الأ�لوية	العليا.

�من	اأمثلة	الأهداف	التي	��سعناها	خطة	15%	ملبنى	الإدارة	العامة:	توفري15%		يف	التكاليف	�يقابلها	تخفي�س	بن�سبة	15%	من	الآثار	البيئية	

املتعلقة	بالطاقة	�املياه	�النفايات.	يف	عام	2009	�يف	مبنى	الإدارة	العامة	�سنقوم	با�ستبدال	كافة	�سنابري	غ�سل	الأيدي	يف	د�رات	مياه	مبنى	الإدارة	

العامة	�ا�ستثمرنا	يف	تقنية	جديدة	ملربد	امت�سا�سي	)تكييف	الهواء(	توؤدي	اإىل	تخفي�س	ا�ستهالك	املاء	�الكهرباء	ب�سكل	كبري.	�عال�ة	على	ذلك	

�سنقوم	بالبداأ	يف	برنامج	اإعادة	التد�ير	�الذي	�سيتم	ن�رصه	تدريجيًا	يف	املباين	الرئي�سية	على	مدار	هذا	العام.	�خارج	نطاق	مبنى	الإدارة	العامة	

�مبانينا	الهامة،	قمنا	بن�رص	تقنية	توفري	للطاقة	على	اأكرث	من	83	فرعًا	كانت	نتيجتها	توفري	يف	الطاقة	بن�سبة	اأكرث	من	20%	على	م�ستوى	الفر�ع.

�من	اجلدير	بالذكر	اأن	البنك	الأهلي	التجاري	يحظى	بتقدير	�ا�سع	النطاق	جلهوده	الرائدة	يف	جمال	خدمة	املجتمع	��سي�سهد	عام	2009	جتديد	

الرتكيز	على	هذا	املجال	الهام،	حيث	�ستتوا�سل	الربامج	احلالية	بينما	�سرتكز	الربامج	اجلديدة	على	جمالت	امل�ساريع	الريادية	�التعليم	�الق�سايا	

الجتماعية	الأخرى.

كما	ننوي	عام	2009	اإجراء	عدة	مراجعات،	تت�سمن	مراجعة	مدى	الندماج	الفعال	للمخاطر	�الفر�س	الجتماعية	�البيئية	�سمن	ق�سم	اإدارة	

املخاطر	يف	البنك.	�ثمة	التزامات	اإ�سافية	ملعاجلة	جمموعة	من	الق�سايا	املحددة	مذكورة	بالتف�سيل	يف	تقرير	ال�ستدامة	ال�سامل	لعام	2008	لتميز	

الأعمال.

�نحن	جندد	التزامنا	بت�سهيل	�قيادة	عملية	اإدخال	مفاهيم	ال�ستدامة	�تعزيزها	�سمن	جمتمعنا.	�يف	�سبيل	ذلك،	�سنقوم	با�ست�سافة	منتدى	

للعمالء	حول	ق�سايا	ال�ستدامة	�ناأمل	اأن	مينحنا	ذلك	الفر�سة	للعمل	مع	عمالئنا	يدًا	بيد	لعتماد	مبداأ	اإدارة	ال�ستدامة.	�يف	هذا	الإطار	اأي�سًا	يدعم	

البنك	الأهلي	التجاري	اجلهود	ال�سعودية	�الإقليمية	لن�رص	�ت�سجيع	مفهوم	"التناف�سية	امل�سوؤ�لة"،	التناف�س	الذي	ي�ساعد	اإبراز	اأهمية	التنمية	
امل�ستدامة	يف	الأ�سواق	العاملية	�يعزز	التناف�س	بني	ال�رصكات	�الأمم	يف	هذا	امل�سمار.	�لقد	كان	لنا	موؤخرًا	�رصف	احل�سول	على	اأعلى	مرتبة	�سمن	

ال�رصكات	التي	�سملها	ا�ستطالع	موؤ�رص	التناف�س	امل�سوؤ�ل	يف	اململكة	العربية	ال�سعودية،	حيث	فزنا	بجائزة	امللك	خالد	للتناف�سية	امل�سوؤ�لة.

�تهدف	مراجعة	ال�ستدامة	هذه	اإىل	تقدمي	موجز	عن	امل�ستجدات	التي	تلت	تقرير	ال�ستدامة	الأ�ل،	�هي	تركز	بالدرجة	الأ�ىل	على	بيانات	نهاية	

عام	2008.	�اإ�سافة	اإىل	هذه	املراجعة	املوجزة،	�سيكون	تقرير	ال�ستدامة	ال�سامل	لعام	2008	ب�ساأن	متيز	الأعمال	متاحًا	قريبًا	جدًا	على	موقعنا	

الإلكرت�ين.	�ان�سجامًا	مع	ممار�ساتنا	الرائدة	الهادفة	اإىل	احلفاظ	على	املوارد،	�سيكون	تقريرنا	متاحًا	ب�سيغة	تفاعلية	على	ال�سبكة	يف	منت�سف	

العام	تقريبًا.	�يلبي	هذا	التقرير	ال�سامل	توجيهات	امل�ستوى	"ب" من	املبادرة	العاملية	لإعداد	التقارير	GRI	�مت	تدقيقه	من	قبل	املبادرة.

�اأغتنم	هذه	الفر�سة	لالإعراب	عن	�سكري	�تقديري	لكل	امل�ساهمني	يف	البنك	الأهلي	التجاري	الذين	يبد�ن	كل	احلر�س	�التاأييد	لإدارة	ال�ستدامة	

�الذين	يدركون	ال�سلة	بني	ال�ستدامة	�التميز	يف	العمل	�الأداء	املايل	ملوؤ�س�ستنا	�اأن	جناحنا	يف	ذلك	يزيد	م�ساهمتنا	الإجمالية	التي	نقدمها	

ملجتمعنا.

عبد الكرمي اأبو الن�سر

الرئي�س	التنفيذي

�من	اجلدير	بالذكر	اأن	البنك	الأهلي	التجاري	

يحظى	بتقدير	�ا�سع	النطاق	جلهوده	الرائدة	

يف	جمال	خدمة	املجتمع	��سي�سهد	عام	2009 

جتديد	الرتكيز	على	هذا	املجال	الهام،	حيث	

�ستتوا�سل	الربامج	احلالية	بينما	�سرتكز	

الربامج	اجلديدة	على	جمالت	امل�ساريع	

الريادية	�التعليم	�الق�سايا	الجتماعية	

الأخرى.

عبد الكرمي اأبو الن�سر

الرئي�س	التنفيذ
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النظرة	القت�سادية

اأظهر	القت�ساد	ال�سعودي	منذ	بداية	هذا	العقد	معدلت	منو	�سنوية	قوية	�اأ�س�سًا	اقت�سادية	�سليمة.	بيد	

اأن	العتماد	على	قطاع	النفط	ما	زال	ميثل	حتديًا	ل�سناع	ال�سيا�سات	يف	الد�لة،	حيث	ميثل	النفط	85%	من	

اإيرادات	املوازنة	�90%	من	اإيرادات	ال�سادرات.	�يف	�سبيل	معاجلة	احتمالية	التعر�س	ل�سدمات	اأ�سعار	

النفط	اخلارجية،	توا�سل	احلكومة	القيام	ب�سل�سلة	من	الإ�سالحات	الهيكلية	التي	تهدف	اإىل	توفري	م�سار	

منو	م�ستدام	�متوازن	لالقت�ساد	الوطني.

�تهدف	احلكومة	ال�سعودية	يف	خطتها	اخلم�سية	الثامنة	)2005-2009(	اإىل	زيادة	معدلت	النمو	القت�سادي	�التوظيف	�د�ر	القطاع	اخلا�س	

اإ�سافة	اإىل	تنويع	القاعدة	القت�سادية.	�يف	اإطار	هذه	الر�ؤية،	ت�سعى	احلكومة	اإىل	ت�سجيع	القطاع	اخلا�س	على	توظيف	ا�ستثمارات	بقيمة	اإجماليه	

تبلغ	500	بليون	د�لر	اأمريكي	بهدف	اإطالق	�ست	مدن	اقت�سادية	جديدة،	يتوقع	لها	اأن	توفر	1.3	مليون	�ظيفة	�ت�سيف	150	بليون	د�لر	

اأمريكي	اإىل	الناجت	املحلي	الإجمايل	بحلول	عام	2020.	كما	�ستدعم	املدن	اجلديدة	عملية	تنويع	القت�ساد	بال�سناعات	الرئي�سية	التي	ميكن	اأن	تبنى	

عليها	قاعدة	اقت�سادية.	�من	اأهم	هذه	ال�سناعات	الطاقة	�النقل	�ال�سناعات	القائمة	على	املعرفة.	��ستنت�رص	املدن	يف	كافة	اأنحاء	اململكة	لدعم	تنمية	

املناطق	الأقل	منوًا.	�من	اجلدير	بالذكر	اأن	هذا	امل�رص�ع	�سيتنا�ل	�ي�سحح	اختاللت	النمو	بني	املناطق	اإ�سافة	اإىل	توفريه	لفر�س	العمل	لل�سكان	

الذين	غالبيتهم	من	ال�سباب.

اإ�سافة	اإىل	ما	�سبق،	توا�سل	احلكومة	ال�سري	يف	اإ�سرتاتيجية	احلر�س	املايل	التي	تنتهجها،	حيث	جتلى	ذلك	يف	الزيادة	امل�ستدامة	لودائعها	لدى	

موؤ�س�سة	النقد	العربي	ال�سعودي	التي	اقرتبت	من	1.06	تريليون	ريال	�سعودي	)281	بليون	د�لر	اأمريكي(	يف	�سهر	دي�سمرب	2008.	�بالتايل،	

بلغت	قيمة	�سايف	الأ�سول	الأجنبية	للمملكة	1.6	تريليون	ريال	�سعودي	)438	بليون	د�لر	اأمريكي(.	�يف	نف�س	الوقت،	�ا�سلت	احلكومة	ت�سوية	

دينها	العام	��سخ	الأموال	يف	موؤ�س�سات	الئتمان	العامة	املتخ�س�سة	كالبنك	ال�سعودي	للت�سليف	�الدخار	��سند�ق	التنمية	العقاري.	�ت�سارعت	

�ترية	�سداد	الدين	العام،	مما	اأدى	لنخفا�سه	اإىل	13.5	باملئة	من	اإجمايل	الناجت	املحلي.	��سي�ساعد	هذا	التح�سن	املتوا�سل	يف	املركزين	املايل	

�اخلارجي	للمملكة	يف	حماية	القت�ساد	ال�سعودي	من	اآثار	تذبذب	اأ�سعار	النفط،	��سد	اأمواج	الركود	العاملي.

�ميثل	توظيف	ال�سعوديني	يف	القطاع	اخلا�س	م�ساألة	حمورية	اأي�سًا	يف	اهتمامات	احلكومة.	فن�سبة	ال�سعوديني	ل	تتجا�ز	13.1%	من	بني	5.83 

مليون	موظف	يف	القطاع	اخلا�س.	�يف	هذا	ال�سياق	مت	اعتماد	�سيا�سة	ال�سعودة	عام	2005،	التي	تفر�س	ح�س�سًا	متنوعة	من	حيث	احلد	الأدنى	

امل�سموح	به	لعدد	املوظفني	ال�سعوديني	�منع	توظيف	غري	ال�سعوديني	يف	قطاعات	حمددة.	كما	عملت	احلكومة	بجد	على	حت�سني	ظر�ف	�سوق	

العمل.	فتم	�سن	قانون	جديد	للعمل	عام	2006	يهدف	اإىل	تر�سيد	اإجراءات	التوظيف	�زيادة	حركية	اليد	العاملة.	�يتجلى	تركيز	احلكومة	حاليًا	

على	التعليم	�املهارات	املهنية	من	خالل	العتمادات	املخ�س�سة	يف	امليزانية	لهذا	القطاع.	�يقدر	اإجمايل	النفقات	يف	ميزانية	عام	2009	بنحو	122.1 

بليون	ريال	�سعودي،	اأي	بزيادة	25.7%	على	نفقات	ميزانية	عام	2008.	�ا�ستنادًا	اإىل	ت�رصيحات	�زارة	املالية،	تت�سمن	امل�ساريع	اجلديدة	

املزمع	تنفيذها	عام	2009	اإقامة	1،500	مدر�سة	اإ�سافة	اإىل	3،240	مدر�سة	التي	هي	قيد	الإن�ساء	حاليًا،	�اإعادة	تاأهيل	2،000	مدر�سة	قائمة،	

�خم�س�سات	للجامعات	�البنية	التحتية	حلرم	جامعة	البنات	اجلديدة	يف	الريا�س	�افتتاح	41	كلية	جديدة	�	7	كليات	تقنية	جديدة	للبنات	�	16 

مركزًا	للتدريب	املهني.	��سي�ساعد	هذا	ال�ستثمار	يف	املوارد	الب�رصية	�الرتقاء	باملهارات	املحلية	ملواكبة	متطلبات	ال�سوق	يف	خف�س	اعتماد	اململكة	

على	العمالة	الأجنبية	يف	كثري	من	احتياجاتها	التقنية	�الإدارية.

اأما	على	ال�سعيد	املايل،	فتتمتع	اململكة	العربية	ال�سعودية	بنظام	م�رصيف	�سليم	�مدر	لالأرباح،	مدعومًا	بنمو	اقت�سادي	قوي	��سيولة	�افرة	�طلب	

قوي	على	الئتمان	يف	القطاع	اخلا�س.	�توا�سلت	الرغبة	النهمة	لدى	ال�رصكات	يف	القرتا�س	بنف�س	القوة،	حيث	ارتفع	جمموع	مطالبات	البنوك	

من	القطاع	اخلا�س	اإىل	743	بليون	ريال	)199	بليون	د�لر(،	مما	ميثل	منوًا	�سنويًا	بن�سبة	30.6%.	�كانت	امل�سارف	ال�سعودية،	خالل	الأحداث	

التي	قادت	اإىل	ظهور	الأزمة	املالية	العاملية،	قد	اتخذت	عددًا	من	التدابري	الحتياطية	ملواجهة	الأ�سول	ال�ستثمارية	املنكم�سة	من	خالل	رفع	معدلت	

الحتياطيات	اأ�اخر	عام	2008.	�هكذا	مل	تتجا�ز	ن�سبة	انخفا�س	اأرباح	القطاع	امل�رصيف	12.9%	اإذ	بلغت	26.3	بليون	ريال	�سعودي	عام	2008. 

�ل	�سك	اأن	هذا	النخفا�س	ال�سئيل	يف	الأرباح	يعترب	نتيجة	حميدة	يف	�سوء	خ�سارة	النظام	املايل	العاملي	لأكرث	من	1	تريليون	د�لر	اأمريكي.	�من	

اجلدير	بالذكر	اأن	زيادة	الن�ساط	الئتماين	��سيا�سات	حترير	القت�ساد	�تعميق	ال�سيا�سات	املالية	قد	�ساعدت	يف	متويل	منو	ال�رصكات	�امل�ساريع	

الكبرية.

�خالل	عام	2008	توا�سل	العمل	يف	عدة	م�ساريع	كبرية	يف	جمال	النفط	�الغاز،	�البرت�كيما�يات،	�املدن	ال�سناعية،	�البنية	التحتية	�املرافق.	

�مت	تاأجيل	عدد	قليل	من	امل�ساريع،	لكن	القيمة	املوحدة	للم�ساريع	اجلاري	تنفيذها	ارتفعت	اإىل	501	بليون	ريال	)134	بليون	د�لر(.	�مع	نهاية	

�سهر	يناير	2009،	كانت	القيمة	الإجمالية	للم�ساريع	املعلنة	قد	جتا�زت	عتبة	2.2	تريليون	ريال	�سعودي	)605	بليون	د�لر	اأمريكي(،	اأي	بزيادة	

يف	القيمة	باأكرث	من	50	باملئة	على	فرتة	الثني	ع�رص	�سهرًا	ال�سابقة.	�حافظ	هذا	الإنفاق	ال�ستثماري	�ا�سع	النطاق	على	د�ره	كمحرك	رئي�سي	

لعجلة	النمو	عام	2008.	�ل	�سك	اأن	احلكومة	ال�سعودية	عازمة	على	حتقيق	اأهداف	التنويع	القت�سادي،	من	خالل	ال�ستخدام	الفعال	للفوائ�س	

املالية.
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�يعترب	�سوق	الأ�سهم	ال�سعودي	"تدا�ل" الذي	تاأ�س�س	عام	1990	اأكرب	�سوق	اأ�سهم	يف	املنطقة	من	حيث	قيمته	ال�سوقية	البالغة	924	بليون	ريال	
)246	بليون	د�لر(.	�لقد	�فر	�سوق	التدا�ل	للحكومة	من�سة	لتوزيع	الرث�ة	بني	املواطنني	من	خالل	الطرح	العام	لل�رصكات	ذات	امللكية	العامة.	

�ات�سع	نطاق	ال�سوق	من	70	�رصكة	فقط	عام	2003	اإىل	127	�رصكة	بحلول	دي�سمرب	2008.	�يف	م�سعى	ل�ستعادة	ثقة	امل�ستثمرين،	قامت	هيئة	

ال�سوق	املالية	بتقدمي	عدد	من	الإ�سالحات	الهامة	عام	2008	منها	ال�سماح	للم�ستثمرين	الأجانب	غري	املقيمني	من	املوؤ�س�سات	�الأفراد	بالدخول	يف	

اتفاقيات	مبادلة	مع	اجلهات	امل�رصح	لها	بذلك،	بحيث	ميكن	حتويل	املزايا	القت�سادية	لالأ�سهم	ال�سعودية	املدرجة	يف	�سوق	التدا�ل	اإليهم	مع	بقاء	

احلقوق	القانونية	بيد	اجلهات	امل�رصح	لها؛	�منها	اأي�سًا	الك�سف	عن	ح�س�س		ملكيات	الأ�سهم	الكبرية	ملن	ميلكون	5	باملئة	اأ�	اأكرث	من	ال�رصكات	

املدرجة،	�ذلك	بهدف	رفع	درجة	ال�سفافية.

�اأدى	تنفيذ	هذه	الإ�سالحات	الهيكلية	على	نطاق	�ا�سع	خالل	ال�سنوات	القليلة	املا�سية	اإىل	ح�سول	حت�سينات	كبرية	يف	بيئة	العمل	باململكة	�زيادة	

جاذبيتها	لتدفقات	ر�ؤ��س	الأموال	الأجنبية.	فوفقًا	لتقرير	ال�ستثمارات	العاملية	لعام	2008،	ال�سادر	عن	موؤمتر	الأمم	املتحدة	للتجارة	�التنمية	

UNCTAD،	كانت	اململكة	العربية	ال�سعودية	اأكرب	م�ستقبل	لال�ستثمارات	الأجنبية	املبا�رصة	يف	غرب	اأفريقيا،	حيث	بلغ	جمموع	ال�ستثمارات	

الواردة	24	بليون	د�لر	اأمريكي	)بزيادة	�سنوية	ن�سبتها	33	باملئة	عن	عام	2006(.	�عال�ة	على	ذلك،	�سنف	تقرير	البنك	الد�يل	حول	ممار�سة	

الأعمال	Doing Business 2009		اململكة	العربية	ال�سعودية	يف	املرتبة	ال�ساد�سة	ع�رصة	من	بني	181	د�لة	من	حيث	�سهولة	تنفيذ	الأعمال	فيها.	

�دفع	التوجه	ال�ستثماري	نحو	التنويع	القت�سادي	�حتقيق	النمو	امل�ستدام	موؤ�س�سة	فيت�س	اإىل	اتخاذ	قرار	برفع	الت�سنيف	الئتماين	ال�سيادي	

للملكة	اإىل	م�ستوى	AA-	عام	2008.

)تكملة(	النظرة	القت�سادية
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تاأ�س�س	البنك	الأهلي	التجاري	عام	1953	كاأ�ل	م�رصف	حملي	يف	اململكة	العربية	ال�سعودية.	�اأخذ	ينمو	منذ	

ذلك	احلني	حتى	غدا	اأحد	اأكرب	املوؤ�س�سات	املالية	يف	العامل	العربي،	حيث	بلغ	اإجمايل	اأ�سوله	221.8	بليون	

ريال	�سعودي	)59.1	بليون	د�لر	اأمريكي(،	�عدد	عمالئه	2.2	مليون	عميل،	�يعمل	فيه	5،380	موظفًا.	

اإن	هذه	الأرقام	تعك�س	املكانة	البارزة	التي	يحتلها	البنك	الأهلي	التجاري،	�ذلك	رغم	ظهور	العديد	من	

املناف�سني	املحليني	�ال�سماح	بدخول	امل�سارف	الد�لية	اإىل	ال�سوق	ال�سعودية.

يقع	املقر	الرئي�سي	للبنك	الأهلي	التجاري	يف	مدينة	جدة	باململكة	العربية	ال�سعودية،	�ميتلك	البنك	�سبكة	فر�ع	متتد	على	نطاق	اململكة	�له	ح�سور	

د�يل	يف	كل	من	البحرين	�لبنان،	اإ�سافة	اإىل	مكاتب	متثيل	يف	اململكة	املتحدة	��سنغافورة	�اليابان	�كوريا	اجلنوبية.	�يوفر	البنك	تغطية	جغرافية	

�ساملة	للمملكة	العربية	ال�سعودية	بالن�سبة	للعمالء	من	الأفراد	�ال�رصكات.	�يعترب	البنك	من	اأ�سهر	العالمات	التجارية	املالية	يف	ال�رصق	الأ��سط.	

�تعترب	املنطقة	الغربية	يف	اململكة	اأكرب	مناطق	البنك	من	حيث	حجم	الأعمال.	�ي�سعر	البنك	بثقة	قوية	باأن	امل�ستقبل	يحمل	فر�سة	كبرية	لزيادة	

تو�سعه	املحلي،	ل�سيما	يف	املنطقة	الو�سطى	التي	تتمتع	باأعلى	م�ستوى	من	الن�ساط	القت�سادي	يف	اململكة.

كما	اأن	عملية	ال�ستحواذ	التي	نفذها	البنك	يف	�سهر	مار�س	من	عام	2008	على	ن�سبة	60%	من	بنك	Türkiye Finans Katilim Bankasi	اأحد	

اأكرب	بنوك	التمويل	)الإ�سالمي(	بامل�ساركة	يف	تركيا	منحت	البنك	الأهلي	ح�سورًا	قويًا	يف	تركيا.	�زاد	البنك	بعد	ذلك	ح�سته	اإىل	64.68	باملئة	

ب�رصاء	4.68	باملئة	من	ح�س�س	الأقلية.	�احتفظ	املالكان	ال�سابقان،	�هما	جمموعتا	اأ�لكر	�بويداك،	ببقية	الأ�سهم.

�تركز	اإ�سرتاتيجية	البنك	املتمحورة	حول	العمالء	على	اخلدمات	�اجلودة	�التي�سري	�الإبداع	يف	املنتجات	�ال�ستفادة	من	اأحدث	التقنيات.	�كان	

الإبداع	على	الد�ام	نقطة	حمورية	يف	منهج	عمل	البنك	�تتجلى	ريادته	التاريخية	يف	هذا	املجال	يف	تطوير	ت�سكيلة	�ا�سعة	من	املنتجات	املتوافقة	

مع	ال�رصيعة	الإ�سالمية	�اأ�ىل	البطاقات	الئتمانية	�اأ�ىل	اأجهزة	ال�رصاف	الآيل	�اأ�ىل	الفر�ع	املخ�س�سة	لل�سيدات	�اأ�ىل	اخلدمات	املبا�رصة	عرب	

ال�سبكة	الإلكرت�نية	�اأ�ىل	�سناديق	ال�ستثمار	امل�سرتكة.

كما	يتفوق	البنك	الأهلي	بني	البنوك	العربية	من	حيث	احلجم	�الأداء	�اخلدمات	التي	يقدمها.	�ترى	�كالت	الت�سنيف	اأن	نقاط	قوة	البنك	الأهلي	

التجاري	تكمن	يف	مركزه	املايل	القوي	�اإدارته	الفعالة	للمخاطر	�قاعدة	اأ�سوله	املتنوعة	ذات	اجلودة	العالية.	كما	يحظى	البنك	بالتقدير	ل�سمعته	

املرموقة	�ح�سته	الريادية	يف	ال�سوق	يف	خطوط	اأعمال	عدة	�لفريق	اإدارته	املتميز	با�ستقراره	�قدراته.

ملحة	عامة	عن	البنك	الأهلي	التجاري
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�يعترب	البنك	الأهلي	التجاري	جمموعة	اخلدمات	املالية	الرائدة	اإقليميًا:

ر�سالتنا هي اأن نكون:

الر�اد	يف	اخلدمات	امل�رصفية	الإ�سالمية	لالأفراد

من	خالل	التفوق	يف	جودة	اخلدمة،	توفري	الراحة	�البتكار	من	اأجل	حتقيق	اأق�سى	درجات	الر�سا	لدى	العميل.

الر�اد	يف	التمويل	ال�سخ�سي

من	خالل	التفوق	يف	اإدارة	املخاطر،	احللول	الت�سويقية	املبتكرة،	النت�سار	�القدرة	على	التنفيذ.

الختيار	الأف�سل	لتقدمي	احللول	املالية	لل�رصيحة	امل�ستهدفة	من	عمالء	املوؤ�س�سات	�ال�رصكات	

من	خالل	التفوق	يف	اإدارة	املخاطر،	املنتجات	املبتكرة،	ال�رصعة	�جودة	اخلدمة.

الر�اد	يف	اإدارة	الرث�ات

من	خالل	التفوق	يف	تقدمي	ا�ست�سارات	خرباء	موثوقة	ترتكز	على	اخلربة،	باقة	متكاملة	من	املنتجات	�جودة	اخلدمة.

بيت	ال�ستثمار	الأ�ل	اإقليميًا

من	خالل	التفوق	يف	الأداء،	البتكار	�الت�سويق

التو�سع	جغرافيًا	يف	الأ�سواق	امل�ستهدفة

ي�سعى	البنك	الأهلي	التجاري	اإىل	تعظيم	العائد	الإجمايل	على	حقوق	امل�ساهمني	�دعم	تنمية		الوطن.

 قيمنا اجلوهرية ترتكز على املوظفني، العمالء والتنفيذ الفّعال.

املوظفون

نحن	ن�رص	على	الإ�ستقامة	ال�سخ�سية

نحن	ندرك	�نثّمن	العمل	بر�ح	الفريق	�التعا�ن	الفّعال

نحن	منار�س	الت�سال	املفتوح

نحن	نلتزم	بالتعليم	�تطوير	الذات

نحن	نكافئ	الأداء	التميز

نحن	منار�س	التفوي�س	�التمكني

العمالء

نحن	نتكيف	مع	ال�سوق	�تقودنا	تطلعات	عمالئنا

نحن	نقدم	خدمة	مميزة	للعمالء

نحن	نتوقع	احتياجات	العميل	�نلبيها	اأف�سل	من	املناف�سني

نحن	نحافظ	على	ال�رصية	املطلقة

التنفيذ

نحن	ن�رص	على	الإتقان	يف	كل	ما	نقوم	به

نحن	ن�رص	على	حتمل	امل�سوؤ�لية	�املحا�سبة

نحن	نرف�س	الرتاخي	�ندرك	اأهمية	الوقت

نحن	نطور	اإنتاجيتنا	با�ستمرار

نحن	نطالب	املدراء	اأن	يكونوا	ُقد�ة	ملر�ؤ��سيهم

)تكملة(	ملحة	عامة	عن	البنك	الأهلي	التجاري
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خطوط الأعمال

اإن	خطوط	الأعمال	الرئي�سية	للبنك	الأهلي	التجاري	هي:	اخلدمات	امل�رصفية	الإ�سالمية	لالأفراد،	التمويل	ال�ستهالكي،	اخلدمات	امل�رصفية	

لل�رصكات،	اإدارة	الرث�ات،	ال�ستثمارات.

اخلدمات امل�سرفية الإ�سالمية لالأفراد

ل	البنك	الأهلي	التجاري	كافة	اأن�سطة	الفر�ع	اخلا�سة	بالأفراد	اإىل	اأن�سطة	متوافقة	مع	ال�رصيعة	الإ�سالمية	مع	الرتكيز	 يف	ال�سنوات	الأخرية	حَوّ

على	اأ�لويات	اإ�سرتاتيجية	معّرفة	بدقة	�هي	الرتكيز	على	العمالء	�تقدمي	برامج	م�سممة	�فق	ر�ؤى	العمالء	�الرتقاء	بجودة	اخلدمات	�تعزيز	

قنوات	الت�سال	املتعددة.

متويل الأفراد

يقدم	البنك	الأهلي	التجاري	ت�سكيلة	فائقة	من	رزم	اخلدمات	الإ�سالمية	املخ�س�سة	ح�سب	الطلب	تت�سمن	التمويل	ال�سخ�سي	�البطاقات	الئتمانية	

�تاأجري	ال�سيارات	�الرهون	�متويل	ال�سلع	ال�ستهالكية	املعمرة.	�يتميز	البنك	الأهلي	التجاري	بتقدميه	لرزم	متكاملة	من	اخلدمات	توؤمن	املوافقة	

الفورية	�الإيداع	النقدي	يف	نف�س	اليوم	يف	ح�سابات	العمالء.	�يتمتع	العمالء	ب�سهولة	الو�سول	للخدمات	عرب	مراكز	التمويل	املتخ�س�سة	�مرافق	

نقاط	ال�رصاء	املتوفرة	لدى	�كالت	ال�سيارات	�متاجر	املفر��سات	�الإلكرت�نيات،	��سبكة	�ا�سعة	من	�رصكائنا	من	املحالت	التجارية.

اخلدمات امل�سرفية لل�سركات

يقدم	البنك	الأهلي	التجاري	ت�سكيلة	�ا�سعة	من	احللول	امل�رصفية	املتطورة	التي	تلبي	طيفًا	�ا�سعًا	من	حاجات	العمالء	يف	بيئة	الأعمال	الديناميكية	

اليوم،	بدءًا	من	تكتالت	ال�رصكات	الكبرية	�موؤ�س�سات	القطاع	العام	حتى	م�ساريع	الأفراد	الريادية.	�دعمًا	منه	مل�سعى	احلكومة	يف	ت�سجيع	

امل�ساريع	الريادية	�اإدراكًا	للد�ر	املحوري	الذي	يلعبه	القطاع	اخلا�س	يف	دعم	القت�ساد	الوطني،	يويل	البنك	الأهلي	اهتمامًا	خا�سًا	لقطاع	

ال�رصكات.	�يتجلى	هذا	يف	الإجراءات	الفعالة	املتبعة	لدى	البنك	يف	املوافقة	على	الئتمان	اإىل	جانب	اخلدمات	اخلا�سة	جدًا	التي	يقدمها.	فالبنك	

الأهلي	التجاري	ل	يلبي	احلاجات	امل�رصفية	لل�رصكات	فح�سب،	بل	يوفر	امتيازات	خا�سة	يف	الو�سول	اإىل	معلومات	مفيدة	عن	ال�سوق	�فر�س	

الأعمال	املتاحة.	كما	اأن	قطاع	اخلدمات	امل�رصفية	لل�رصكات	لدى	البنك	يقدم	الدعم	مل�ساريع	التنمية	الرئي�سية	يف	اململكة.	ففي	عام	2008	لعب	البنك	

د�رًا	رياديًا	يف	معامالت	متويل	�سبعة	م�ساريع	كانت	قيمة	كل	منها	اأكرث	من	1	بليون	ريال	�سعودي.

اإدارة الرثوات

كان	البنك	الأهلي	التجاري	على	مر	الأجيال	�مازال	مو�سع	ثقة	يف	تقدمي	ال�ست�سارات	لأبرز	العمالء	من	القطاع	اخلا�س	يف	اململكة	العربية	

ال�سعودية،	حيث	تقدم	�رصكة	الأهلي	للخدمات	امل�رصفية	اخلا�سة	خدمات	احرتافية	لإدارة	الرث�ات	من	خالل	توليفة	من	خدمات	التخطيط	املايل	

�ال�ست�سارات	ال�ستثمارية	بالتعا�ن	مع	�رصكة	الأهلي	كابيتال،	التي	تغطي	اإدارة	حمافظ	�ساملة	�تقدم	جمموعة	�ا�سعة	�متنوعة	من	عر��س	

املنتجات	التقليدية	�البديلة	املتنا�سبة	مع	احلاجات	اخلا�سة	لكل	عميل.

ال�ستثمارات

يف	عام	2007	اأ�سبحت	�رصكة	الأهلي	كابيتال	اأ�ل	�رصكة	تابعة	لبنك	�سعودي	حت�سل	على	الرتخي�س	من	هيئة	�سوق	املال	يف	اململكة.	�قد	اأدى	هذا	

اإىل	تكوين	فريق	من	املخت�سني	املتفرغني	لبناء	بيت	ا�ستثمار	رائد	اإقليميًا.	�تت�سمن	طر�حات	�رصكة	الأهلي	كابيتال	منتجات	عديدة	يف	طائفة	

�ا�سعة	من	فئات	املنتجات	الرئي�سية.	�هي	تدير	�سل�سلة	من	ال�سناديق	ال�ستثمارية	الإقليمية	�الد�لية	�تبلغ	اإجمايل	قيمة	الأ�سول	املو�سوعة	

حتت	اإدارتها	25.1	بليون	ريال	�سعودي	)6.7	بليون	د�لر(	حتى	دي�سمرب	2008.

منو منافذ البيع لالأفراد والقنوات البديلة

انطالقًا	من	التزامه	بتز�يد	العمالء	بخدمات	�رصيعة	��سهلة	�ذات	جودة	عالية،	يوا�سل	البنك	تو�سيع	�سبكته	�قنوات	التوزيع	البديلة	لديه.	ففي	

دي�سمرب	2008	بلغ	اإجمايل	عدد	فر�ع	البنك	275	فرعًا	كما	زاد	عدد	اأجهزة	ال�رصاف	الآيل	يف	نف�س	العام	بواقع	213	جهازًا	جديدًا	)اأي	بن�سبة	18 

باملئة(	لي�سل	املجموع	اإىل	1،393	جهازًا،	فيما	زاد	عدد	اأجهزة	نقاط	البيع	2،080	نقطة	)اأي	بن�سبة	19.4	باملئة(	لي�سل	املجموع	اإىل	12،806 

نقطة.	�من	اجلدير	بالذكر	اأن	�سبكتي	البنك	من	اأجهزة	ال�رصاف	الآيل	�نقاط	البيع	حققتا	منوًا	بن�سبة	تزيد	على	300	باملئة	على	مدى	ال�سنوات	

الع�رص	املا�سية.

كما	يوفر	البنك	خدمات	عديدة	على	مدار	ال�ساعة	كاخلدمات	امل�رصفية	عرب	الهاتف	�رزمة	خدمات	متطورة	اإ�سافية	عرب	اأجهزة	ال�رصاف	الآيل	

�اأجهزة	اإيداع	نقدي	جديدة	�ت�سهيالت	متطورة	عرب	ال�سبكة	الإلكرت�نية	�الهاتف	املتحرك،	�ذلك	يف	اإطار	جهوده	لتطوير	قدرات	التوزيع	لدى	

البنك.	ففي	عام	2008	حققت	معامالت	العمالء	منوًا	بن�سبة	19	باملئة	لت�سل	اإىل	156	مليون	معاملة	باملقارنة	مع	131	مليون	معاملة	عام	2007. 

�مثلت	معامالت	القنوات	الإلكرت�نية	البديلة	ما	ن�سبته	87	باملئة	من	اإجمايل	معامالت	العمالء.
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امللكية

تعود	ملكية	غالبية	اأ�سهم	البنك	الأهلي	التجاري	ل�سند�ق	ال�ستثمار	العام	التابع	لوزارة	املالية	ال�سعودية،	حيث	ميلك	ال�سند�ق	69.29	باملئة	من	

الأ�سهم.	�متلك	الهيئة	العامة	لل�سمان	الجتماعي	ن�سبة	10	باملئة.	�تعود	ملكية	بقية	الأ�سهم	البالغة	ن�سبتها	20.71	باملئة	اإىل	100	�سخ�س	من	

املواطنني	�ال�رصكات	اخلا�سة	ال�سعودية.

اأبرز التطورات

ان�سجامًا	مع	اإ�سرتاتيجيته	يف	التو�سيع	النتقائي	لأن�سطته،	قام	البنك	يف	�سهر	مار�س	من	عام	2008	بال�ستحواذ	على	60	باملئة	من	بنك	

Türkiye Finans Katilim Bankasi،	�هو	اأحد	اأكرب	بنوك	التمويل	)الإ�سالمي(	بامل�ساركة	يف	تركيا	�الذي	كان	مملوكًا	ملجموعتي	اأ�لكر	

�بويداك.	�رفع	البنك	ح�سته	لحقًا	اإىل	64.68	باملئة	ب�رصاء	4.68	باملئة	من	ح�س�س	الأقلية	بعد	زيادة	راأ�س	املال	يف	�سهر	�سبتمرب	2008. 

�احتفظ	املالكان	ال�سابقان،	جمموعتا	اأ�لكر	�بويداك،	ببقية	الأ�سهم.

�كانت	�سبكة	فر�ع	بنك	Türkiye Finans	قد	ازدادت	من	125	اإىل	175	فرعًا،	مع	التخطيط	للو�سول	اإىل	275	فرعًا	على	مدى	ال�سنوات	اخلم�س	

القادمة.	�ميثل	التكامل	امل�سرتك	بينه	�بني	البنك	الأهلي	التجاري	منطلقًا	قويًا	ملزيد	من	التو�سع	يف	هذه	ال�سوق	اجلذابة	�لإطالق	منتجات	جديدة	

متوافقة	مع	ال�رصيعة	الإ�سالمية	خلدمة	القاعدة	املتنامية	من	عمالء	هذا	البنك	يف	تركيا.

�يف	�سهر	اأكتوبر	2008	اأكملت	�رصكة	الأهلي	كابيتال	عملية	ال�ستحواذ	على	�رصكة	Capital Partnership Limited	الرائدة	املتخ�س�سة	

باإدارة	الأ�سول	اخلا�سة	باملوؤ�س�سات	�العمالء	ذ�ي	الرث�ات	الكبرية.	�من	�ساأن	هذه	العملية	اأن	تعزز	عر��س	اإدارة	الرث�ات	التي	تقدمها	�رصكة	

الأهلي	كابيتال	عرب	اإ�سافة	خربات	املخت�سني	يف	ال�سناديق	اخلارجية	امل�سممة	ح�سب	احلاجات	الفردية	�هيكلة	�سناديق	الئتمان	�حوكمة	

الرث�ات	العائلية	�تخطيط	الرث�ات.

الع�سويات والزمالت

يتمتع	البنك	بع�سوية	�زمالة	العديد	من	املوؤ�س�سات	من	بينها	احتاد	امل�سارف	العربية	�جمموعة	الريادة	العربية	لال�ستدامة.	كما	اأن	له	ح�سورًا	

ن�سطًا	يف	اللجان	التالية	التابعة	ملوؤ�س�سة	النقد	العربي	ال�سعودي:

•	جلنة	املدراء	التنفيذيني

•	جلنة	كبار	امل�سوؤ�لني	املاليني

•	جلنة	كبار	م�سوؤ�يل	املخاطر

•	جلنة	م�سوؤ�يل	عمليات	امل�سارف

•	جلنة	مدراء	اأمن	البنية	التحتية	للم�سارف

•	جلنة	عمليات	اخلزانة

•	جلنة	املراقبني	املاليني

التكرمي واجلوائز عام 2008

•	جائزة	اأف�سل	بنك	يف	اململكة	العربية	ال�سعودية	)ح�سب	ت�سنيف	جملة	بانكر	ال�رصق	الأ��سط(

•	جائزة	اأف�سل	�رصيك	مطور	يف	القطاعات	النا�سئة	يف	اآ�سيا	�افريقيا	)ما�سرت	كارد	انرتنا�سيونال(

•	جائزة	اأف�سل	بنك	يف	التمويل	الإ�سالمي	باململكة	)من	جمموعة	املوؤمترات	الإ�سالمية	�التمويل	العقاري	�اإحتاد	امللكية	الربيطانية(

•	جائزة	اأف�سل	بنك	يف	التمويل	الإ�سالمي	على	م�ستوى	العامل	من	جملة	"ن�ساط	الأعمال	�التمويل	الإ�سالمي"

• جائزة	اأف�سل	�سفقة	لقطاع	الت�سالت	يف	ال�رصق	الأ��سط	خالل	العام	)يور�موين(

•	جائزة	اأف�سل	�سفقة	لقطاع	الطاقة	يف	ال�رصق	الأ��سط	خالل	العام	)يور�موين(

•	جائزة	الأمري	نايف	لل�سعودة	)�ح�سل	عليها	البنك	اأي�سًا	عامي	2004	�	1999(

•	جائزة	امل�سوؤ�لية	الجتماعية	من	الغرفة	التجارية	ال�سناعية	بجدة.

•	جائزة	الريادة	يف	امل�سوؤ�لية	الجتماعية	يف	اجتماع	القمة	اخلام�سة	للم�سوؤ�لية	الجتماعية	لل�رصكات	يف	دبي

•	جائزة	اأف�سل	مدير	مايل	خليجي	)جائزة	فيلقة	للتمويل	الإ�سالمي(

)تكملة(	ملحة	عامة	عن	البنك	الأهلي	التجاري

البنك	الأهلي	التجاري  10 
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البنك	الأهلي	التجاري  12 

مالكو اأ�سهم البنك الأهلي التجاري

�سند�ق	ال�ستثمار	العام	التابع	لوزارة	املالية	

ال�سعودية	)69.29	باملئة(	املوؤ�س�سة	العامة	

للتاأمينات	الجتماعية	)10	باملئة(.	

اأقل	من	100	�سخ�س	من	املواطنني	�ال�رصكات	

ال�سعودية	اخلا�سة	)20.71	باملئة(.

كيف نتوا�سل

ال�سنوي العمومية	 اجلمعية	 · اجتماع	
الإدارة · اجتماعات	جمل�س	
التنفيذية اللجنة	 · اجتماعات	

الق�سايا ذات الأولوية لدى امل�ساهمني

للبنك ال�سليمة	 · احلوكمة	
البنك ��سمعة	 · نزاهة	

�الرث�ات الأ�سول	 · حماية	
ال�ستثمار على	 القوية	 · العوائد	

ا�ستجابة البنك لهذه الأولويات

التي		 احلوكمة	 الإ�سالحات	يف	جمال	 · اكتمال	
دامت	عدة	�سنوات	

�الأرباح النمو	 من	 متميز	 · م�ستوى	
العاملة غري	 القر��س	 معدل	 · انخفا�س	

العمالء الأفراد

يقدم	البنك	خدماته	اإىل	2.2	مليون	عميل.

 كيف نتوا�سل معهم

البنك فر�ع	 · �سبكة	
)لالأفراد( الإلكرت�نية	 · القنوات	

لل�سوق		 املنتظمة	 ال�ستطالعية	 · الدرا�سات	
لقيا�س	تطلعات	العمالء	�م�ستويات	ر�ساهم		

��لئهم

للعمالء منتظمة	 · جمموعات	متثيل	
العمالء	 �سكا�ى	 اأ�	 اأ�سئلة	 مع	 · التعامل	

 الق�سايا ذات الأولوية لدى ال�سركاء املعنيني

الإ�سالمية ال�رصيعة	 مع	 · التوافق	
املجتمع · تلبية	حاجات	

بالعمالء · الهتمام	
العمالء · فهم	حاجات	

�عملية		 الفر�ع	ع�رصية	 من�ساآت	 تكون	 · اأن	
	�نظيفة

الوظائف متكاملة	 اآيل	 · اأجهزة	�رصاف	
يتمتعون	 عمالء	 �مند�بو	خدمة	 · �رصافون	

بالفعالية	�الكفاءة	

معقولة	 �نفقات	 · ر�سوم	

ا�ستجابة البنك لهذه الأولويات

· خدمات	م�رصفية	لالأفراد	متوافقة	مع	ال�رصيعة	
الإ�سالمية	%100

الآيل ال�رصاف	 �اأجهزة	 الفر�ع	 �سبكة	 · تو�سيع	
�مطورة منتجات	جديدة	 · طرح	

اإىل	خدمات		 الو�سول	 اإمكانيات	 · حت�سني	
التمويل	ال�ستهالكي	�تاأجري	ال�سيارات

العمالء · الرتقاء	مبعايري	خدمة	

عمالء البنك من ال�سركات

يقدم	البنك	خدماته	لأكرث	من	2،890	�رصكة	،	ترتا�ح	

من	جتمعات	ال�رصكات	الكربى	�موؤ�س�سات	القطاع	

العام	اإىل	امل�ساريع	الريادية	ذات	امللكية	الفردية.

كيف نتوا�سل معهم

الطلب امل�سممة	ح�سب	 �اخلدمات	 · الجتماعات	
الفر�ع · �سبكة	

)لل�رصكات( الإلكرت�نية	 · القنوات	
ال�رصكات املخ�س�سة	خلدمة	 · املراكز	

املتخ�س�سون العالقات	 · مدراء	
العمالء �سكا�ى	 اأ�	 اأ�سئلة	 مع	 · التعامل	

 الق�سايا ذات الأولوية لدى العمالء املعنيني

ب�رص�ط		 التمويل	 على	 احل�سول	 · اإمكانية	
مي�رصة

اخلدمات من	 �ساملة	 · ت�سكيالت	
للبع�س،		 )بالن�سبة	 ال�رصيعة	 مع	 · التوافق	

ل�سيما	ال�رصكات	ال�سغرية(

الآمنة · الودائع	
اخلدمات · جودة	

اخل�سو�سية · حماية	

ا�ستجابة البنك لهذه الأولويات

�امل�ساريع		 باملوؤ�س�سات	 متخ�س�سة	 · اأق�سام	
املتو�سطة	�ال�سغرية،	�امل�ساريع	املتو�سطة		

�ال�سغرية	التي	تطلب	منتجات	�خدمات		

متوافقة	مع	ال�رصيعة

يكفي املخد�مة	مبا	 غري	 ال�رصائح	 على	 · الرتكيز	
اخلدمات بجودة	 املتوا�سل	 · الرتقاء	

املنتجات · تطوير	

موظفو البنك

يعمل	لدى	البنك	ب�سكل	مبا�رص	5،380	موظف	بد�ام	

كامل*.	ت�سكل	الن�ساء	منهم	7.03	باملئة.

 * هذا	با�ستثناء	موظفي	�رصكة	الأهلي	كابيتال	�البنك	الرتكي
Türkiye Finans Katılım Bankası 

كيف نتوا�سل معهم

الداخلية املوظفني	 · ا�ستبيانات	
�التطوير · التدريب	
الد�رية · الجتماعات	

ال�سنوية الأداء	 · مراجعات	

الق�سايا ذات الأولوية لدى املوظفني

�املعا�سات املكافاآت	 · خطط	
املهارات · تطوير	
العمل مكان	 · بيئة	

الكفاءة اأ�سا�س	 على	 �الرتقيات	 · التعوي�سات	

ا�ستجابة البنك لهذه الأولويات

التناف�سية · املكافاآت	
التدريب · زيادة	

الكبرية ال�سعودة	 · مبادرة	
ال�سنوية	 الأداء	 مراجعات	 لتطوير	 · برنامج	

لكافة	املوظفني

�رصكاء	البنك	الأهلي	التجاري

يحق	لل�رصكاء	�املعنيني	يف	البنك	الأهلي	التجاري،	باعتباره	البنك	الأكرب	يف	اململكة،	اأن	يتوقعوا	اأعلى	درجات	اجلودة	يف	اخلدمة	�امل�سداقية	�الأمانة.	لذلك	كان	ل	

بد	من	الفهم	�ال�ستجابة	الفعالة	لأ�لويات	�رصكائنا	الكرام	حتى	يتحقق	النجاح	لأعمالنا.	كما	اأن	التوا�سل	مع	ال�رصكاء	يعد	اآلية	حيوية	للتقييم	�ا�ستطالع	الآراء	

يف	اإدارة	الأداء	القت�سادي	�الجتماعي	�البيئي.		
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اجلهات التنظيمية

اجلهة	املنظمة	للبنك	الأهلي	التجاري	هي	موؤ�س�سة	

النقد	العربي	ال�سعودي.

مالحظة:	�رصكة	الأهلي	كابيتال	تخ�سع	لتنظيم	�سوق الأ�سهم. 

 Türkiye Finans Katılım Bankası الرتكي	البنك	يخ�سع�
لهيئة	الأنظمة	�الإ�رصاف	امل�رصيف

كيف نتوا�سل معهم

املنتظمة التقارير	 اإعداد	 · متطلبات	
التنظيمية اجلهات	 من	 منتظمة	 · زيارات	

اجلهات	 بها	 تتقدم	 التي	 للطلبات	 · ال�ستجابة	
التنظيمية	من	حني	لآخر

الق�سايا ذات الأولوية لدى اجلهات التنظيمية

�الأنظمة القوانني	 بكافة	 امل�سارف	 · التزام	
للبنوك فعالة	 · �سيا�سات	حوكمة	
البنوك يف	 للمخاطر	 فعالة	 · اإدارة	

املايل النظام	 �سالمة	 · �سمان	

ا�ستجابة البنك لهذه الأولويات

امل�سارف	 على	 الرقابة	 بقانون	 · اللتزام	
�اأنظمة	ال�رصكات	يف	اململكة	العربية	ال�سعودية

العربي	 النقد	 موؤ�س�سة	 مع	 املتوا�سل	 · احلوار	
ال�سعودي	�ال�ستجابة	ال�رصيعة	لأي	طلبات	

تقدمها

�التنظيمية ال�سيا�سية	 امل�ستجدات	 · مراقبة	

هيئة الرقابة ال�سرعية يف البنك

هي	الهيئة	املكلفة	مبراجعة	كافة	املنتجات	�اخلدمات	

املقرتحة	�سمن	عر��س	البنك	املتوافقة	مع	ال�رصيعة	

الإ�سالمية.	�هو	ي�سم	ثالث	علماء	م�سلمني	بارزين.

كيف نتوا�سل معهم

نقطة	 البنك	متثل	 يف	 بال�رصيعة	 اللتزام	 · �حدة	
توا�سل	رئي�سية

ال�رصعية	 الرقابة	 لهيئة	 ال�سهرية	 · الجتماعات	

الق�سايا ذات الأولوية لدى املعنيني

بال�رصيعة · اللتزام	
الرقابة	 هيئة	 �تو�سيات	 قرارات	 · اعتماد	

ال�رصعية

ا�ستجابة البنك لهذه الأولويات

البنك	 يف	 بال�رصيعة	 اللتزام	 �حدة	 · تاأ�سي�س	
�فريق	التدقيق	ال�رصعي

على	 �الأمامية	 اخللفية	 املكاتب	 موظفي	 · تدريب	
متطلبات	العقود	�الإجراءات	الإ�سالمية

�سركاء الأعمال

�منهم	البنوك	الأخرى	�كافة	موردي	ال�سلع	

�اخلدمات.

كيف نتوا�سل معهم

املعتادة الأعمال	 · معامالت	
بامل�سئولني	 �الجتماع	 املوردين	 اإىل	 · الزيارات	

الإداريني	لديهم

للمتعهدين بالن�سبة	 امل�سبق	 التاأهيل	 · ا�ستمارة	

الق�سايا ذات الأولوية لدى املعنيني

الأهلي. البنك	 ��سمعة	 نزاهة	 · البنوك:	
على	 للح�سول	 العادلة	 الفر�س	 · املورد�ن:	

عقود	عمل

املواعيد يف	 · الدفع	
الأهلي البنك	 · �لء	
املعلومات · �رصية	

ا�ستجابة البنك لهذه الأولويات

موؤ�س�سة	 قبل	 من	 املو�سوعة	 التدابري	 · اعتماد	
النقد	العربي	ال�سعودي	�قواعد	مكافحة	

غ�سيل	الأموال	�منع	متويل	الإرهاب	�املعايري	

الد�لية	الأخرى.

العر��س طلب	 يف	 �نزيهة	 منظمة	 · اإجراءات	

املجتمع

الرتكيز	الرئي�سي	على	اململكة	العربية	ال�سعودية.

كيف نتوا�سل معه

للبنك	 الجتماعية	 للم�سوؤ�لية	 خا�سة	 · �حدة	
ت�سمم	�تنفذ	برامج	مركزة	يف	هذا	ال�ساأن

املوؤ�س�سات	 من	 عدد	 مع	 �التن�سيق	 · التعا�ن	
)احلكومية	�غري	احلكومية(

�اجلهات	 املجتمعات	 مع	 املتوا�سل	 · التفاعل	
امل�ستفيدة

مبا�رصة ب�سورة	 اآراء	 �ا�ستطالع	 تقييم	 · اآليات	

الق�سايا ذات الأولوية لدى املعنيني

البطالة معدلت	 · تقلي�س	
احل�سول	 �فر�س	 التعليم	 بجودة	 · الرتقاء	

عليه

ال�سحية اخلدمات	 · حت�سني	
الفقراء · اإعانة	

ا�ستجابة البنك لهذه الأولويات:

ملحوظة ب�سورة	 املخ�س�سة	 امليزانية	 · زيادة	
التوظيف؛	 اإ�سرتاتيجية:	 اأ�لويات	 اأربع	 · حتديد	

التعليم؛	ال�سحة؛	الق�سايا	الجتماعية

للموظفني تطوعي	 · برنامج	
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هذا	اأ�ل	تقرير	ا�ستدامة	للبنك	الأهلي	التجاري	عن	كامل	العام،	�هو	يركز	على	الأداء	عام	2008	�قد	ا�ستند	على	التقرير	املرحلي	عن	ال�ستدامة	

�متيز	الأعمال	الذي	اأ�سدره	البنك	يف	�سهر	نوفمرب	2008	�الذي	غطى	الن�سف	الأ�ل	من	العام.	اإ�سافة	اإىل	ذلك	مت	ت�سمينه	معلومات	للمقارنة	عن	

اأعوام	2005	�	2006	�	2007	كلما	اأمكن.	�ينوي	البنك	من	الآن	ف�ساعدًا	اإ�سدار	تقرير	ا�ستدامة	يتم	ن�رصه	�سنويًا.

عملية حتديد حمتوى التقرير

يركز	هذا	التقرير	على	ق�سايا	ال�ستدامة	ذات	الأ�لوية.	�قد	حددنا	هذه	الق�سايا	من	خالل	عملية	تت�سمن	مبادئ	املبادرة	العاملية	لإعداد	التقارير	

�حتديد	حمتواها.	�هذه	املبادئ	هي:

الأهمية الن�سبية		نحن	نعتقد	اأننا	غطينا	كل	الق�سايا	الرئي�سية	التي	تعك�س	الآثار	القت�سادية	�الجتماعية	�البيئية	الهامة	للبنك،	اأ�	التي	ميكن	

	على	تقييمات	�قرارات	اأ�سحاب	امل�سلحة. اأن	يكون	لها	اأثر	بنِيّ

�سمول كل اأ�سحاب امل�سلحة		لقد	اأخذنا	بعني	العتبار	كل	اأ�سحاب	امل�سالح	لدينا.	�بالن�سبة	لأ�سحاب	امل�سالح	الرئي�سية	لدينا،	قدمنا	خمططًا	

عامًا	لطريقة	توا�سلنا	معهم	�ما	هي	م�ساحلهم	�تطلعاتهم	)كما	نفهمها(،	�كيف	ن�ستجيب	لهذه	التطلعات.	�ناأمل	اأن	يطلعوا	على	هذا	التقرير	

�يوافونا	بتقييماتهم	�اآرائهم.

نطاق ال�ستدامة		اأثناء	معاجلتنا	لل�سياق	الإقليمي	�املحلي	الذي	نعمل	فيه	اأخذنا	يف	اعتبارنا	اأي�سًا	التوجهات	العاملية	نحو	ال�ستدامة.	

اكتمال	هذا	التقرير	�حد�ده:	باعتبار	اأن	هذا	اأ�ل	تقرير	�سنوي	كامل	لنا،	فقد	حا�لنا	اأن	يكون	كاماًل	قدر	الإمكان	يف	بيان	اأدائنا	يف	ال�ستدامة،	مع	

حفاظنا	على	الواقعية	ب�ساأن	احلد�د	املقيدة	للتقرير.	هذه	احلد�د	نبينها	اأدناه.

دورة اإعداد التقارير		�سنقوم	باإعداد	تقرير	ال�ستدامة	�سنويا.

احلدود املقيدة للتقرير

يغطي	تقرير	هذا	العام	2008	كافة	عمليات	البنك	الأهلي	التجاري	داخل	اململكة	العربية	ال�سعودية،	ما	مل	ي�رص	اإىل	خالف	ذلك.	�با�ستثناء	الأرقام	

املالية	لعام	2008،	ل	ي�سمل	التقرير	عمليات	�رصكة	الأهلي	كابيتال	اأ�	البنك	الرتكي	Türkiye Finans Katılım Bankası	الذي	ميلك	البنك	

الأهلي	التجاري	ح�سة	اأ�سا�سية	منه.

التاأكيد على اجلودة يف اإعداد تقرير ال�ستدامة

حظي	التاأكيد	على	جودة	�م�سداقية	هذا	التقرير	باأهمية	ق�سوى	منذ	بدايته.	�قمنا	با�ستخدام	"مبادئ	حتديد	اجلودة	يف	اإعداد	التقارير" املو�سى	
بها	من	املبادرة	العاملية	لإعداد	التقارير.

التوازن		نطمح	اإىل	اإعداد	التقارير	ب�سورة	�سفافة	ب�ساأن	اإجنازاتنا	�النواحي	التي	يجب	اأن	نح�سن	اأداءنا	فيها.	�نقر	باأننا	ما	زلنا	يف	املراحل	

الأ�ىل	لعتماد	مفهوم	ال�ستدامة.	�هذا	معناه	اأن	اأمامنا	فر�سة	هائلة	للمكا�سب	�التطوير	مل�ستويات	الأداء.

اإمكانية املقارنة		قدمنا	بيانات	اأربع	�سنوات	قابلة	للمقارنة	بالن�سبة	ملعظم	املوؤ�رصات.

الدقة واملوثوقية		ق�سينا	�قتًا	كبريًا	يف	ح�ساب	الكثري	من	املوؤ�رصات	التي	توفرت	بياناتها	لنا	ب�سكل	غري	مبا�رص	لكنها	مل	تخ�سع	للر�سد	اأ�	

الإدارة	م�سبقًا.	�حا�لنا	ر�سد	�جتميع	هذه	البيانات	اجلديدة	بطريقة	ميكن	تدقيقها	�التحقق	منها	م�ستقباًل.	�نتيجة	لهذا	اجلهد،	فاإن	الأرقام	

الواردة	يف	هذا	التقرير،	على	حد	علمنا،	متثل	الآثار	الفعلية	متثياًل	مو�سوعيًا.	�مت	التنويه	اإىل	اأي	معلومة	ي�سك	يف	دقتها	اأ�	مت	العتماد	فيها	على	

التقديرات.	�مت	ا�ستبعاد	عدد	حمد�د	من	املوؤ�رصات	املطلوبة	من	التقرير	)مثل	الإ�ستهالك	ال�سنوي	للفرع	من	املياه	�ا�ستهالك	مواد	اأخرى(	

ل�سعورنا	باأن	املعلومات	املتوفرة	عنها	غري	دقيقة	مبا	يكفي.	بالن�سبة	لالأرقام	املالية	الواردة	يف	التقرير	فكلها	تعتمد	على	قوائم	مالية	مدققة	

�متوافقة	مع	متطلبات	موؤ�س�سة	النقد	العربي	ال�سعودي	�معايري	اإعداد	التقارير	املالية	الد�لية.

الو�ضوح		ي�ستهدف	هذا	التقرير	طائفة	�ا�سعة	من	اأ�سحاب	امل�سالح	املعنيني	الذين	تتباين	كثريًا	درجات	معرفتهم	�تقييمهم	ملفهوم	ال�ستدامة.	

�لذلك	حا�لنا	اأن	يكون	التقرير	�ا�سحًا	لكافة	فئات	قرائه.

التاأكيد		كما	اأ�سلفنا،	فقد	اعتمدت	كافة	الأرقام	املالية	يف	هذا	التقرير	على	قوائم	مالية	مدققة.	اإ�سافة	اإىل	ذلك،	فقد	قدمنا	هذا	التقرير	اإىل	املبادرة	

العاملية	لإعداد	التقارير،	التي	قامت	بالتحقق	منه	�اأكدت	ات�ساقه	مع	امل�ستوى	التطبيقي	)ب(	لدى	املبادرة.	�من	اجلدير	بالذكر	اأن	املبادرة	عند	

حتققها	من	التقرير	تقوم	بتقييم	�سفافية	هذا	التقرير	– فتتحقق	مما	�رد	فيه،	لكنها	ل	تتحقق	من	دقة	حمتواه.	�نحن	مل	نقدم	بعد	اأي	التزام	
بتدقيق	البيانات	غري	املالية	يف	تقاريرنا	القادمة.	لكننا	ندرك	طبعًا	اأهمية	التاأكيد	بالن�سبة	لإجراءات	امل�ساءلة.

العوامل	املحددة	للتقرير
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اإدارة ال�ستدامة والتميز يف الأعمال

يلتزم	البنك	باإدارة	ال�ستدامة	�بال�سعي	لتحقيق	التنمية	امل�ستدامة.	�يعرف	البنك	اإدارة	ال�ستدامة	باأنها	الإدارة	املتكاملة	لالأداء	القت�سادي	

�البيئي	�الجتماعي	على	نحو	يزيد	القيمة	لكل	من	البنك	�املجتمع.	�يعترب	البنك	اأن	اإدارة	ال�ستدامة	عن�رص	جوهري	لتحقيق	التميز	يف	الأعمال.

الهدف		اإن	الغاية	من	هذه	ال�سيا�سة	هي	��سع	مبادئ	لتطبيق	اإدارة	ال�ستدامة	يف	البنك	الأهلي	التجاري،	�حتديد	امل�سوؤ�لية	عن	الأداء	اخلا�س	

بال�ستدامة.	�عند	تطبيقها	ب�سورة	فعالة،	يفرت�س	اأن	حتقق	هذه	ال�سيا�سة	ما	يلي:

��رصكائه. البنك	 لدى	 امل�ستدام	 الأداء	 �توجيه	 �ت�سجيع	 تعزيز	  ·
البنك. لدى	 املايل	 �الأداء	 الأعمال	 اأداء	 تقوية	  ·

فيها. نعمل	 التي	 للمجتمعات	 القت�سادية	 التنمية	 دعم	  ·
��رصكائه. للبنك	 البيئية	 الآثار	 من	 اأدنى	حد	ممكن	 اإىل	 التقليل	  ·

م�ستدامة. بطريقة	 ال�سعودية	 العربية	 للمملكة	 ال�ساملة	 التنمية	 دعم	  ·
ال�سعودية. العربية	 "امل�سوؤ�لة" للمملكة	 التناف�سية	 تعزز	 �التي	 امل�ستدامة	 التنمية	 تقدر	 التي	 الأ�سواق	 تطوير	 يف	 امل�ساهمة	  ·

املبادئ		�سيعمل	البنك،	يف	اإطار	تنفيذه	لإدارة	ال�ستدامة	لديه	على	ما	يلي:

الق�سايا	 بكافة	 املتعلق	 الأداء	 ب�ساأن	 العامة	 التقارير	 اإعداد	 ي�سمل	 �هذا	 �الأمانة.	 �ال�سفافية	 �امل�ساءلة	 �النزاهة	 ال�ستقامة	 على	 التاأكيد	  ·
ذات	الأهمية	بالن�سبة	ل�رصكاء	البنك.

لها. �ال�ستجابة	 الأ�لوية	 ذات	 تطلعاتهم	 لفهم	 �ال�سعي	 ال�رصكاء	 مع	 التوا�سل	  ·
�لئهم. �ك�سب	 لهم	 اخلدمة	 م�ستويات	 اأعلى	 �تقدمي	 العمالء،	 �تلبية	حاجات	 لفهم	 اجلادة	 املثابرة	  ·

ال�ستدامة. اأداء	 مراقبة	 ي�سمل	 ال�رصكات،	مبا	 د�ليًا	يف	جمال	حوكمة	 املتبعة	 املمار�سات	 اأف�سل	 تطبيق	  ·
املخاطر. اإدارة	 د�ليًا	يف	جمال	 املتبعة	 املمار�سات	 اأف�سل	 تطبيق	  ·

اخل�سو�سية. �حماية	 �الف�ساد،	 الإرهاب	 الأموال	�حماربة	متويل	 غ�سيل	 مكافحة	 د�ليًا	يف	جمال	 املتبعة	 املمار�سات	 اأف�سل	 تطبيق	  ·
�ال�ستثمار. الإقرا�س	 قرارات	 اتخاذ	 اآليات	 �سمن	 �القت�سادية	 �الجتماعية	 البيئية	 التنمية	 معايري	 اإدراج	  ·

ال�رصاء. قرارات	 اتخاذ	 اآليات	 �سمن	 �القت�سادية	 �الجتماعية	 البيئية	 التنمية	 معايري	 اإدراج	  ·
امل�ستدامة. �التنمية	 ال�ستدامة	 اإدارة	 مع	 املتوافقة	 �العمليات	 �اخلدمات	 املنتجات	 ابتكار	 اآليات	 ت�رصيع	  ·

الإ�سالمية. ال�سريفة	 لالرتقاء	مبمار�ساتنا	يف	جمال	 املتوا�سل	 ال�سعي	  ·
مل�ساهماتهم. �فقًا	 �مكافاأتهم	 قدراتهم،	 تطوير	 يف	 �ال�ستثمار	 موظفينا	�متكينهم	 احرتام	  ·

لعملياتنا. مزا�لتنا	 يف	 الإن�سان	 احرتام	حقوق	  ·
للبنك. الرئي�سية	 الكفاءات	 ا�ستثمار	 �تعزيز	 املجتمع	 تنمية	 يف	 امل�ساهمة	  ·

مل�ساهمينا. املتو�سط	 من	 اأعلى	 �اأرباح	 معدلت	منو	 لتحقيق	 ال�سعي	  ·
التناف�سية	 تعزيز	 على	 �العمل	جماعيًا	 اململكة،	 يف	 �ا�سع	 نطاق	 على	 ال�ستدامة	 اإدارة	 اعتماد	 �ت�سجيع	 لدعم	 �نظرائنا	 عمالئنا	 مع	 التعا�ن	  ·

امل�سوؤ�لة	للملكة.

�ت�سمل	هذه	ال�سيا�سة	اأي	�سيا�سات	قائمة	لدى	البنك	فيما	يتعلق	باملبادئ	املذكورة	اأعاله	�كذلك	كافة	الت�رصيعات	الراهنة	ذات	ال�سلة.

التنفيذ		�سيتم	اعتماد	اإدارة	ال�ستدامة	�دجمها	دجمًا	كاماًل	يف	كافة	العمليات	اجلارية	للبنك	�بكافة	ال�سبل	املتاحة	من	اأجل	�سمان	تكوين	ثقافة	

ا�ستدامة	قوية	داخل	البنك	�بني	�رصكائه.	��ستت�سمن	اخلطة	الإ�سرتاتيجية	�خطة	الت�سغيل	ال�سنوية	للبنك	كل	ما	يلزم	من	خطط	�اإجراءات	

ل�سمان	حتقيق	الرتقاء	املتوا�سل	باأداء	ال�ستدامة.	�تقع	م�سوؤ�لية	تنفيذ	هذه	ال�سيا�سة	على	عاتق	كافة	املدراء	�املوظفني.

اللتزام واإعداد التقارير  �يقوم	البنك	بتقدمي	بيانات	للجمهور	عن	اأدائه	يف	ال�ستدامة	من	خالل	تقريره	ال�سنوي	عن	ال�ستدامة.	�يتحمل	كل	

مدير	من	مدراء	البنك	م�سوؤ�لية	التحقق	من	اأن	املبادئ	املن�سو�س	عليها	يف	هذه	ال�سيا�سة	قد	اأبلغت	لكافة	املوظفني	�فهموها	�التزموا	بها	�التاأكد	

من	اللتزام	بها	�سمن	نطاق	�سالحيتهم.

�سيا�سة	البنك	يف	ال�ستدامة

اإن	الغاية	من	هذه	ال�سيا�سة	هي	��سع	مبادئ	

لتطبيق	اإدارة	ال�ستدامة	يف	البنك	الأهلي	التجاري،	

�حتديد	امل�سوؤ�لية	عن	الأداء	اخلا�س	بال�ستدامة
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هيكلية ال�ستدامة لدى البنك		�سيتم	ا�ستخدام	الر�سم	البياين	التايل	لإبالغ	�سيا�سة	ال�ستدامة	املعتمدة	من	البنك	لكافة	ال�رصكاء	الداخليني	

�اخلارجيني.

)تكملة(	�سيا�سة	البنك	يف	ال�ستدامة

هيكل ال�ستدامة يف البنك الأهلي التجاري
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نظرة	البنك	لهاالق�سية

نحن	نوؤكد	على	النزاهة	ال�سخ�سية	�امل�ساءلة	�الأمانة.	فهذه	املبادئ	متثل	�رص�طًا	رئي�سية	م�سبقة	لكافة	تعامالت	البنك	مع	اأ�سحاب	امل�سلحة	لديه.النزاهة، امل�ساءلة، الأمانة

نعمل	على	الرتقاء	املتوا�سل	باأداء	اأعمالنا.	�نوؤمن	باأن	اإدارة	ال�ستدامة	– مبا	تعنيه	من	اإدارة	متكاملة	لالأداء	القت�سادي	�الجتماعي	�البيئي	ال�سامل	لكل	احلوكمة وطريقة الإدارة
اأ�سحاب	امل�سالح	لدينا	– متثل	اأف�سل	ممار�سة	لتحقيق	التميز	يف	الأعمال.

اإن	حماية	اأ�سولنا	�ثر�ة	عمالئنا	تت�سمن	الرتكيز	املتوا�سل	على	حتديد	�احلد	من	طائفة	�ا�سعة	من	املخاطر،	مبا	فيها	املخاطر	الجتماعية	�البيئية	ذات	الأهمية	الإدارة الفعالة للمخاطر

املتزايدة.

ن�سعى	لتحقيق	م�ستويات	متفوقة	من	النمو	�الأرباح	مل�ساهمينا.	�الرتكيز	على	ال�ستدامة	�سي�سهم	ب�سكل	مبا�رص	يف	حتقيق	هذا	الهدف.الآثار القت�سادية والأداء

يعترب	الرتكيز	على	حاجات	العمالء	اأ�لوية	عليا	بالن�سبة	لنا.	�لذلك	نعمل	على	التنبوؤ	بحاجات	العمالء	م�سبقًا،	�تقدمي	خدمات	فائقة	اجلودة	�احلفاظ	على	ال�رصية	خدمة العمالء وولئهم

املطلقة	ملعلوماتهم.

املوظفون – اجتذاب املواهب الفذة 

والحتفاظ بها وتطويرها

تعترب	املوارد	الب�رصية	املوؤهلة	�الفعالة	ذات	الد�افع	القوية،	اإىل	جانب	حتقيق	م�ستوى	عال	من	الحتفاظ	بهوؤلء	الأ�سخا�س	املميزين،	عاماًل	جوهريًا	يف	الو�سول	

اإىل	ذر�ة	الأداء	يف	اأعمالنا.	�لذلك	نعمل	على	متكني	موظفينا	�ال�ستثمار	يف	تطويرهم	�مكافاأة	الأفراد	�فقًا	مل�ساهمتهم	يف	الأداء	العام	للبنك.	

تعترب	حقوق	الإن�سان	اأمرًا	مبجاًل	يف	القوانني	الد�لية	�ل	بد	اأن	حتظى	بكل	الحرتام	يف	عملياتنا	كافة.حقوق الإن�سان

ل	بد	اأن	نقدم	املثل	الأعلى	�نحد	من	الآثار	البيئية	للبنك	�اأ�سحاب	امل�سلحة	لديه.امل�سوؤولية جتاه البيئة

اأحد	اأهدافنا	الرئي�سية	هو	تطوير	�تقوية	املجتمعات	التي	نعمل	فيها.	�نركز	جهودنا	على	خلق	فر�س	اقت�سادية	حملية	�تعزيز	راأ�س	املال	الب�رصي.تنمية املجتمع

نحن	ندرك	حجم	الطلب	الهائل	على	اخلدمات	�املنتجات	امل�رصفية	الإ�سالمية	�لدينا	تاريخ	من	الريادة	يف	هذا	ال�ساأن.امل�سرفية والتمويل الإ�سالميني

ق�سايا	ال�ستدامة	ذات	الأ�لوية

حدد	البنك	الأهلي	التجاري	جمموعة	من	ق�سايا	ال�ستدامة	ذات	الأ�لوية	بناء	على	اآراء	كافة	اأ�سحاب	امل�سالح	الرئي�سيني	لدى	البنك	�تطبيق	مبادئ	الأهمية	

الن�سبية	�الكتمال	�النطاق.	�اجلد�ل	اأدناه	يبني	هذه	الق�سايا	�يعر�س	نظرة	البنك	بالن�سبة	لكل	منها.
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�رصع	البنك	يف	عملية	لتحديد	موؤ�رصات	الأداء	الرئي�سية	بالن�سبة	لكل	ق�سية	من	ق�سيا	ال�ستدامة	ذات	الأ�لوية،	��سيتم	احلد	املعياري	لأداء	البنك	

على	اأ�سا�س	هذه	املوؤ�رصات	– راجع	اجلد�ل	يف	ال�سفحة	املقابلة.	�ن�سعى	لتنقيح	�تعزيز	موؤ�رصات	الأداء	الرئي�سية	هذه	ب�سكل	م�ستمر.
�اأثناء	حتديدنا	ملوؤ�رصات	الأداء	الرئي�سية،	اأخذنا	بعني	العتبار	املوؤ�رصات	الداخلية	القائمة،	�املوؤ�رصات	الوطنية	�الإقليمية	ذات	ال�سلة،	

�التوجيهات	الد�لية	كموؤ�رصات	املبادرة	العاملية	لإعداد	التقارير،	�املوؤ�رصات	الإ�سافية	للقطاع	املايل	املو�سى	بها	من	املبادرة	العاملية	لإعداد	

التقارير،	�مبادئ	التعادل	Equator Principles،	�امليثاق	العاملي	لالأمم	املتحدة	�غريها.

�يذكر	اأن	عددًا	من	املوؤ�رصات	امل�ستحدثة	مل	تكن	تقا�س	اأ�	تخ�سع	لالإدارة	من	قبل	البنك.	�لقد	مثل	��سع	موؤ�رصات	اأداء	رئي�سية	�تقييم	الأداء	

املعياري	عماًل	م�سهودًا،	ك�سف	عن	فر�س	جديدة	لتطوير	اأداء	البنك	مبا	يتعلق	باأ�سحاب	امل�سلحة	لديه.	��سنقوم	خالل	عام	2009	بدرا�سة	كافة	

الق�سايا	ذات	الأ�لوية	عن	كثب	�نحدد	لها	م�ستهدفات	لالأداء	كلما	كان	ذلك	ممكنًا.

اأداء	ال�ستدامة

�يذكر	اأن	عددًا	من	املوؤ�رصات	امل�ستحدثة	مل	تكن	

تقا�س	اأ�	تخ�سع	لالإدارة	من	قبل	البنك.	�لقد	مثل	

��سع	موؤ�رصات	اأداء	رئي�سية	�تقييم	الأداء	املعياري	

عماًل	م�سهودًا،	ك�سف	عن	فر�س	جديدة	لتطوير	اأداء	

البنك	مبا	يتعلق	باأ�سحاب	امل�سلحة	لديه.	��سنقوم	

خالل	عام	2009	بدرا�سة	كافة	الق�سايا	ذات	

الأ�لوية	عن	كثب	�نحدد	لها	م�ستهدفات	لالأداء	كلما	

كان	ذلك	ممكنًا.
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موؤ�سرات الأداء (KPI's)املو�سوع

الأداء

200520062007 2008

22255979احلوادث	املتكررة	املبلغ	عنهاالنزاهة، امل�سائلة، الثقة

12284082احلوادث	املتعلقة	بالأخالقيات	املبلغ	عنها

N/A N/A N/A  Bدرجة	)GRI(	املحققة

موؤ�رص	جديداأ�سحاب	امل�سالح	املتعلقة	بال�ستدامة

احلوكمة والأ�سلوب 

الإداري

  N/A %46%42%46حت�سني	موؤ�رصات	الأداء	الرئي�سة	لال�ستدامة

44%	44%44%44%مدراء	م�ستقلني

0 000مدراء	اإناث

2.3%2.2%2.1% 1.4%قر��س	��سلف	متعرثةاإدارة املخاطر الفعلية

موؤ�رص	جديدا�ستثمارات	�قر��س	ح�سب	معايري	ال�ستدامة

موؤ�رص	جديدا�ستثمارات	�قر��س	متت	مطابقتها	ملعايري	ال�ستدامة

موؤ�رص	جديدا�ستثمارات	�قر��س	ل	تطابق	معايري	ال�ستدامة

مليون	ريال	�سعوديمليون	ريال	�سعوديمليون	ريال	�سعوديمليون	ريال	�سعوديالآثار القت�سادية و الأداء

5،0116،2736،0382،107�سايف	الدخل

2،4123،0443،8358،417تكاليف	الت�سغيل/تكاليف	امل�رص�فات

1،2531،3931،5732،026اأجور	املوظفني	�البدلت

126159144132.7	ن�سبة	الزكاة	املدفوعة	للحكومة	)%2.5(

27305351.35ا�ستثمارات	املجتمع

21،63623،99929،60927،536اإجمايل	حقوق	امل�ساهمني

145.789155،706208،717221،802اإجمايل	الأ�سول

تقدمي اخلدمات للعمالء و 

الولء

N/AN/AN/A61تقييم	�لء	العمالء

موؤ�رص	جديد�سكا�ى	العمالء	اخل�سو�سية/احلوادث

املوظفني - جذب وا�ستبقاء 

املوهوبني

4،7235،0565،1015،380اإجمايل	عدد	املوظفني	)با�ستثناء	البنك	الرتكي	�	NCB	كابيتال(

88.48%87.3%87.8%86.6%اإجمايل	ن�سبة	ال�سعودة

62.5%63.6%66.7%70.3%اإجمايل	ن�سبة	ال�سعودة	بني	التنفيذيني

16.11321.814.44متو�سط	ن�سبة	التدريب	بال�ساعة	لكل	موظف

42.529.729.830.02متو�سط	ن�سبة	التدريب	بال�ساعة	لكل	مدير

موؤ�رص	جديدموؤ�رص	ر�سا	املوظفني

9%14.0%10.2%10.5%معدل	حتول	املوظفني

100%	100%100%100%موظفني	يتم	مكافئتهم	على	ح�سب	تقييم	الأداء

7.03%5.9%5%4.5%اإجمايل	املوظفني	الإناث

5.58%5.1%5.2%5.3%اإجمايل	املدراء	الإناث

)تكملة(	اأداء	ال�ستدامة
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موؤ�سرات الأداء (KPI's)املو�سوع

الأداء

200520062007 2008

موؤ�رص	جديد�سكا�ى	العمالء	)عدد	ال�سكا�ى(حقوق الإن�سان

موؤ�رص	جديد�سكا�ى	املوردين	)عدد	احلالت(

N/AN/AN/A 140،233ا�ستهالك	املياء	)األف	باملرت	املكعب(امل�سوؤولية جتاه البيئة

67،171.8070،401.2081،328.60119،408.00اإ�ستهالك	الطاقة	)األف	بالكيلو	�اط	يف	ال�ساعة(

5،602 2،8703،9504،550ا�ستهالك	الورق	)طن	باملرت	املربع(

54،95157،59366،53397،684انبعاثات	الغازات	الدفيئة	)طن	باملرت	املربع(

موؤ�رص	جديدا�ستدامة	م�سادر	ال�رصاء

موؤ�رص	جديدالك�سف	عن	الكربون	-	اإبالغ	العمالء

2.26%0.9%0.5%0.5%امل�ساهمة	الجتماعية	/	من	الربح	الإجمايلتنمية املجتمع

2.5%2.5%2.5%2.5%الزكاة	/	من	الربح	الإجمايل	)بالإ�سافة	اإىل	امل�ساهمة	الجتماعية(

15245470300التطور	القت�سادي	املحلي	-	الأعمال	امل�سرتكة	مب�ساندة	البنك	الأهلي	التجاري

امل�سرفية والتمويل 

الإ�سالميني

N/AN/AN/A N/Aالقر��س	التجارية	املتوافقة	مع	امل�رصفية	الإ�سالمية

موؤ�رص	جديداملنتجات	�اخلدمات	املتوافقة	مع	منهج	ال�ستدامة

N/AN/A2،5832،915عمالء	ال�رصكات	)ال�سغرية	�املتو�سطة	�الكبرية(التناف�سية امل�سوؤولة

موؤ�رص	جديدالعمالء	الذين	ينتهجون	مبداأ	ال�ستدامة

موؤ�رص	جديدالعمالء	امل�ساركون	يف	منتدى	البنك	الأهلي	التجاري	عن	ال�ستدامة

 0000املورد�ن	الذين	تدير	�رصكاتهم	�سيدات
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انطالقا	من	اإميانه	باأن	احلوكمة	ال�سليمة	هي	اأ�سا�س	جناح	الأعمال	على	املدى	الطويل،	فقد	اأ�ىل	البنك	الأهلي	التجاري	اهتمامًا	بالغًا	ل�سمان	

توافق	ممار�سات	احلوكمة	لديه	مع	اأرقى	املعايري	الد�لية.	�على	�جه	التحديد،	قام	البنك	بهيكلة	احلوكمة	التي	ينتهجها	ح�سب	تو�سيات	منظمة	

التعا�ن	�التنمية	القت�سادية	��فق	املمار�سات	املتبعة	د�ليًا	يف	حوكمة	ال�رصكات	�املوؤ�س�سات	العامة.

يتوىل	الإ�رصاف	على	اأعمال	البنك	الأهلي	التجاري	جمل�س	اإدارة،	يخ�سع	يف	النهاية	للم�ساءلة	اأمام	امل�ساهمني	�من	ال�سلطات	التنظيمية	بالن�سبة	

لإدارته	للبنك.	�حتى	تاريخ	31/دي�سمرب/2008	كان	املجل�س	ي�سم	ثمانية	اأع�ساء	من	الرجال.

	كل	اأع�ساء	املجل�س	من	امل�ساهمني	يف	البنك	�هم	يف	بع�س	احلالت	ممثلون	ملوؤ�س�سات	م�ساهمة	يف	البنك	مثل:	�سند�ق	ال�ستثمار	العام	)	الذي	ميلك	

69.29%(	�املوؤ�س�سة	العامة	للتاأمينات	الجتماعية	)10%	من	امللكية(.	�من	اجلدير	بالذكر	اأن	اأد�ار	كل	من	الرئي�س	التنفيذي	�رئي�س	املجل�س	

منف�سلة،	�ل	يعمل	اأي	من	اأع�ساء	املجل�س	يف	فريق	الإدارة	التنفيذية	للبنك.

		يفرت�س	اأن	يجتمع	املجل�س	على	الأقل	ثمان	مرات	�سنويًا،	اإل	اأنه	يف	الواقع	يجتمع	اأكرث	من	ذلك.	�يوؤدي	املجل�س	مهامه	من	خالل	جلانه،	�هي	

بالتحديد	اللجنة	التنفيذية	�اللجنة	الئتمانية	�	جلنة	اإدارة	املخاطر	�	جلنة	الرت�سيح	�	التعوي�سات	�جلنة	التدقيق.

�تقع	مكافاآت	اأع�ساء	جمل�س	الإدارة	�سمن	املدى	املقرتح	من	موؤ�س�سة	النقد	العربي	ال�سعودي.	للح�سول	على	تفا�سيل	اأ�فى	يرجى	الرجوع	اإىل	

التقرير	ال�سنوي	للبنك	لعام	2008.

يعقد	البنك	الأهلي	التجاري	جمعيته	العمومية	كل	�سنة،	�هي	مفتوحة	لكل	امل�ساهمني	الذين	يزيد	عدد	اأ�سهمهم	عن	الع�رصين.	�يو�سع	برنامج	عمل	

الجتماع	م�سبقا	�يحق	لأع�ساء	املجل�س	تعديله.	بيد	اأنه	باإمكان	اأي	م�سارك	يف	اجلمعية	العمومية	اأن	ي�ساهم	يف	مناق�سة	اأي	بند	من	بنود	الربنامج.	

يتوىل	رئي�س	املجل�س	امل�سوؤ�لية	عن	تعزيز	�سوابط	الرقابة	الداخلية	مبا	يدعم	�سالمة	ممار�سات	احلوكمة.	�يقوم	رئي�س	املجل�س	مب�سوؤ�لياته	

الإ�رصافية	�الرقابية	عرب	�حدات	تابعة	له	مثل	ق�سم	التدقيق	�ق�سم	اللتزام.

�يتلقى	املجل�س	بالإ�سافة	اإىل	اللجان	ذات	العالقة	تقارير	ب�سكل	منتظم	�د�ري	من	عدة	م�سادر	�سمن	البنك	�م�سادر	خارجية	لإبقائه	على	اطالع	

دائم.	�غالبا	ما	تتعلق	هذه	التقارير	مب�سائل	حيوية	مثل	م�ساألة	الأداء	باملقارنة	مع	ال�سرتاتيجيات	�اخلطط	�النتائج	املالية	�جودة	حمفظة	

القر��س	�تطورات	ال�سوق	�الأنظمة	�املبادرات	اجلديدة	�غريها	من	الق�سايا	الهامة.

اإن	جتنب	ح�سول	تعار�س	بامل�سالح	يعترب	اأمرا	جوهريا	بالن�سبة	لنا	ب�سفتنا	هيئة	احلوكمة	العليا	يف	البنك.	�توفر	لنا	لوائح	النظام	الداخلي	للبنك	

التوجيهات	�القيود	التي	يجب	اتباعها	�كذلك	قانون	الرقابة	امل�رصفية	�قانون	ال�رصكات	ال�سعودية	اللذان	يحر�س	البنك	على	اللتزام	بهما.	

يف	هذا	الإطار	يجب	على	اأع�ساء	املجل�س	حتديد	اأي	تعار�س	م�سالح	حا�سل	باأنف�سهم	كما	يتوقع	منهم	اإي�ساح	اأي	تعار�س	م�سالح	قد	يوجد	عند	

اأع�ساء	املجل�س	الآخرين	يف	حال	مل	يقوموا	بتحديدها	باأنف�سهم.	كما	اأن	الأداء	العام	لأع�ساء	املجل�س	يخ�سع	للمراجعة	ب�سكل	د�ري	من	قبل	رئي�س	

املجل�س،	خ�سو�سا	ما	يتعلق	بح�سور	الجتماعات	�ال�ستجابة	ال�رصيعة	للق�سايا	ذات	الأهمية	املُلحة.

عملية التخطيط

تت�سمن	عملية	التخطيط	لدى	البنك	مرحلتني:	مرحلة	التخطيط	ال�سرتاتيجي	لو�سع	ا�سرتاتيجيات	املجموعة	على	املدى	البعيد	�سمن	اأفق	خم�س	

�سنوات،	�مرحلة	التخطيط	الت�سغيلي	ال�سنوية	التي	تغطي	�سنة	مالية	كاملة.	�يتوىل	فريق	الإدارة	العليا	الإ�رصاف	على	املرحلتني	�يتم	التن�سيق	

مع	خمتلف	امل�ستويات	يف	املوؤ�س�سة.

�ان�سجامًا	مع	مقت�سيات	هيكلية	حوكمة	البنك،	تخ�سع	خطة	الأعمال	ال�سرتاتيجية	)SBP(	�	خطة	الت�سغيل	ال�سنوية	)AOP(	للمراجعة	�العتماد	

من	قبل	املجل�س.	�يقوم	فريق	الإدارة	العليا	مبراجعة	�	حتديث	خطة	الأعمال	الإ�سرتاتيجية	كلما	اقت�ست	احلاجة،	�	تعترب	خطة	الت�سغيل	ال�سنوي	

ثمرة	من	ثمرات	خطة	الأعمال	الإ�سرتاتيجية.

�يقوم	الرئي�س	التنفيذي،	بالتعا�ن	مع	امل�سوؤ�ل	املايل	الأ�ل،	بتطوير	امل�ستهدفات	عالية	امل�ستوى		للبنك.	�تتم	مراجعة	�حتديث	�تن�سيق	هذه	

امل�ستهدفات	من	قبل	جمل�س	الإدارة	�املوافقة	عليها	من	الرئي�س.	بعد	ذلك	يتم	اإعداد	م�ستهدفات	�حدة	الأعمال	ال�سرتاتيجية	�املوافقة	عليها	

�يليها	اإعداد	�مراجعة	خطة	الت�سغيل	ال�سنوية	لكل	�احدة.	�تتمثل	اخلطوة	التالية	بطرح	خطة	ت�سغيلية	�سنوية	موحدة	على	املجل�س	للح�سول	

على	املوافقة	الالزمة.	�عند	قبولها،	ت�ستخدم	هذه	اخلطة	لت�سبح	الهيكل	العام	املوجه	لكل	ن�ساطات	العمل	�حمور	عمل	البنك	على	مدار	العام.	

احلوكمة	�منهجية	الإدارة	

تطور	هيكل	اإدارة	الأداء	لدى	البنك	خالل	ال�سنوات	

القليلة	املا�سية	على	نحو	يعك�س	التحولت	التي	

طراأت	على	الهيكل	التنظيمي	�الأنظمة	��سيا�سات	

احلوكمة.
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اإدارة الأداء التنظيمي

تطور	هيكل	اإدارة	الأداء	لدى	البنك	خالل	ال�سنوات	القليلة	املا�سية	على	نحو	يعك�س	التحولت	التي	طراأت	على	الهيكل	التنظيمي	�الأنظمة	

��سيا�سات	احلوكمة.	فعلى	ال�سعيد	التنظيمي،	يخ�سع	الأداء	للمراقبة	�املراجعة	على	م�ستوى	الأق�سام	�القطاعات	�ال�رصكات	التابعة	�املجموعة	

ككل.	�تنفذ	مراجعات	الأداء	ال�سهرية	لكافة	القطاعات	��حدات	الدعم	الإ�سرتاتيجي	بالتن�سيق	مع	الرئي�س	التنفيذي.

�متا�سيًا	مع	تنفيذ	اتفاقية	بازل	2،	مت	اعتماد	مناذج	جديدة	للمخاطر	�حوكمة	راأ�س	املال.	�مت	تو�سيع	اإطار	اإدارة	الأداء	لي�سمل	مراجعة	هذه	

التدابري	ب�سكل	منتظم	على	م�ستوى	فريق	الإدارة	العليا	�جمل�س	الإدارة.

التدقيق الداخلي

ي�سم	ق�سم	التدقيق	الداخلي	يف	البنك	88	موظفًا.	�يتمثل	الهدف	الرئي�سي	للق�سم	يف	التاأكد	من	امتالك	البنك	ما	يكفي	من	اإجراءات	الرقابة	الداخلية	

املطبقة،	�اأن	ال�سيا�سات	الإدارية	�املحا�سبية	املتبعة	مقبولة؛	�اأن	ا�ستخدام	تقنية	املعلومات	م�سبوط	�اآمن	�فقًا	لل�سيا�سات	الرقابية.	�قام	الق�سم	

بو�سع	معايري	تدقيق	داخلي	مما	عزز	�طور	ثقافة	�بيئة	الرقابة	الداخلية	لدى	البنك.

التدقيق اخلارجي

تقوم	موؤ�س�ستا	Ernst & Young و KPMG	بتدقيق	القوائم	املالية	املوحدة	للبنك	�تقدمان	راأيهما	الفني	فيها.	كما	اأنهما	يقدمان	تقرير	الإدارة	

اإىل	جلنة	املراجعة	�جمل�س	الإدارة.

الهيكل التنظيمي للبنك الأهلي التجاري

جلان جمل�س الإدارة

اللجنة	التنفيذية

جلنة	القر��س

جلنة	اإدارة	املخاطر

جلنة	الرت�سيح

�التعوي�س

جلنة	املراجعة

جمموعة	تطوير	امل�رصفية	الإ�سالمية

اإدارة	اخلزينة

اإدارة	املخاطر

اإدارة	الت�سويق	�الت�سالت

اإدارة	املوارد	الب�رصية

الإدارة	القانونية

ق�سم	القت�ساد

جمل�س الإدارة�سكرتريجمل�س	الإدارة

رئي�س	جمل�س	الإدارة

الرئي�س	التنفيذي

�حدة	خدمة	املجتمع

امل�سوؤ�ل	املايل	الأ�لقطاع	امل�ساندةقطاع	ال�رصكاتقطاع	متويل	الأفرادقطاع	الأفراد

اللجان الإدارية

اللجنة	العليا	للموارد	الب�رصية

جلنة	الأ�سول	�املوجودات

جلنة	التقنية

جلنة	الرعاية

�التربعات

�سعبة	الإلتزام

ق�سم	املراجعة

مكتب	رئي�س	جمل�س	الإدارة

رئي�س	�سوؤ�ن	الأفراد

الأمن
مكتب

الرئي�س	التنفيذي
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الإدارة	الفعالة	للمخاطر

املجموع اأخرى	 ال�رصكات	 ال�ستهالكية	 البطاقات	الئتمانية	 	2008

108،198،265  3،262،429  72،202،566  30،962،557  1،770،713 القر��س	�ال�سلف	العاملة	-	الإجمايل	

2،645،236  182،544  1،837،332  536،513  88،857 القر��س	�ال�سلف	غري	العاملة	-	ال�سايف	

110،843،501  3،444،973  74،039،888  31،499،070  1،859،570 جمموع	القر��س	�ال�سلف	

تتطلب	حماية	اأ�سول	البنك	�ثر�ات	عمالئه	الرتكيز	املتوا�سل	على	حتديد	�احلد	من	طائفة	�ا�سعة	من	املخاطر،	مبا	فيها	املخاطر	الجتماعية	

�البيئية.

طريقة البنك يف التعامل مع املخاطر

ت�سع	جلنة	اإدارة	املخاطر	التابعة	ملجل�س	الإدارة	اإطار	ال�سيا�سات	التي	حتدد	املتطلبات	�املعايري	املطلوبة	من	الإدارة	العليا	للمخاطر.	�من	املعلوم	

اأن	هناك	اأنواعًا	عدة	من	املخاطر	التي	تخ�سع	لالإدارة،	منها	خماطر	الئتمان	�خماطر	ال�سيولة	�خماطر	حقوق	المتياز	�املخاطر	الجتماعية	

�البيئية.

�على	امل�ستوى	الت�سغيلي،	يقع	تنفيذ	اإدارة	املخاطر	على	عاتق	ق�سم	اإدارة	املخاطر.	كما	يتوىل	هذا	الق�سم	اأي�سًا	امل�سوؤ�لية	عن	مراقبة	�تنفيذ	

املتطلبات	التنظيمية	الرئي�سية،	مبا	فيها	املتطلبات	التي	تفر�سها	اتفاقية	بازل	الثانية.

اأداء اإدارة املخاطر وال�سطرابات املالية العاملية عام 2008

كما	اأ�رصنا	يف	القوائم	املالية	ال�سنوية،	فقد	انخف�س	�سايف	دخل	البنك	عام	2008	بن�سبة	66%	لي�سل	اإىل	2،031	مليون	ريال	�سعودي،	�يعزى	هذا	

النخفا�س	اإىل	ال�سطرابات	التي	اأ�سابت	الأ�سواق	املالية	العاملية.

�للتحديد	ب�سكل	اأدق:

 • ��سع	البنك	خم�س�سات	لال�ستثمارات	بقيمة	2،485	مليون	ريال	عام	2008،	منها	2،061	مليون	ريال	هي	خم�س�سات	املحفظة	العامة.	�ل		

					متثل	خم�س�سات	املحفظة	هبوطًا	فعليًا	يف	التدفق	النقدي	بل	هي	تدبري	احرتازي	حلماية	قوة	امليزانية	اخلتامية	للبنك.

•  بلغت	اخل�سائر	الناجمة	عن	ال�ستثمار	يف	�سناديق	التحوط	امل�سنفة	حتت	بند	القيمة	العادلة	يف	بيان	الدخل	1،058	مليون	ريال	عام	2008.

•  بلغ	انخفا�س	قيمة	�سهرة	البنك	1،188	مليون	ريال	عام	2008.

�رغم	اأن	حقوق	المتياز	يف	الأعمال	امل�رصفية	الرئي�سية	لدينا	كان	اأدا�ؤها	جيدًا	خالل	عام	2008،	لكننا	نعمل	على	تعزيز	قدراتنا	يف	اإدارة	املخاطر	

يف	خمتلف	اأق�سام	املجموعة،	حيث	يتم	حاليًا	اإ�سافة	موظفني	جدد	رفيعي	امل�ستوى	�حتديث	الأنظمة	كما	يتلقى	كافة	اأفراد	فريق	اإدارة	املخاطر	

تدريبًا	اإ�سافيًا	هامًا.

املخاطر اخلا�سعة لالإدارة

خماطر الئتمان  يقوم	البنك	باإدارة	اإمكانية	التعر�س	ملخاطر	الئتمان،	التي	تتمثل	يف	احتمال	ف�سل	اأحد	الأطراف	يف	�ثيقة	مالية	ما	باأداء	

التزامه	مما	يوؤدي	اإىل	تكبد	الطرف	الآخر	خل�سارة	مالية.	�تزداد	احتمالت	التعر�س	مل�ساكل	الئتمان	ب�سكل	رئي�سي	يف	املخاطر	املتعلقة	بالنواحي	

الئتمانية	للقر��س	�ال�سلف	�ال�ستثمارات.	كما	توجد	خماطرة	ائتمانية	اأي�سًا	يف	امل�ستندات	املالية	خارج	امليزانية	اخلتامية،	كالتزامات	

القر��س.

�يقوم	البنك	باإدارة	التعر�س	ملخاطر	الئتمان	املتعلقة	باأن�سطته	التجارية	من	خالل	مراقبة	احلد�د	الئتمانية،	�الدخول	يف	اتفاقيات	مقا�سة	

داخلية	رئي�سية	�ترتيبات	جانبية	مع	نظرائنا	يف	الظر�ف	املنا�سبة،	�حتديد	مدة	التعر�س	لهذه	املخاطر.	يف	بع�س	احلالت،	ميكن	اأن	يغلق	البنك	

املعامالت	اأ�	يحيلها	اإىل	نظراء	اآخرين	له	للتخفيف	من	خطر	الئتمان.	�تتمثل	خماطر	الئتمان	املتعلقة	بامل�ستقات	بالن�سبة	للبنك	يف	التكلفة	

املحتملة	ل�ستبدال	عقود	امل�ستقات	اإذا	ف�سل	نظرا�ؤنا	يف	اأداء	التزامهم	�يقوم	البنك	باإجراء	تقييم	لنظرائه	الذين	ي�ستخدمون	نف�س	الأ�ساليب	فيما	

يتعلق	باأعمال	الإقرا�س	من	اأجل	التحكم	مب�ستوى	املخاطر	الئتمانية	التي	يتم	التعر�س	لها.

�رغم	اأن	حقوق	المتياز	يف	الأعمال	امل�رصفية	

الرئي�سية	لدينا	كان	اأدا�ؤها	جيدًا	خالل	عام	2008، 

لكننا	نعمل	على	تعزيز	قدراتنا	يف	اإدارة	املخاطر	يف	

خمتلف	اأق�سام	املجموعة،	حيث	يتم	حاليًا	اإ�سافة	

موظفني	جدد	رفيعي	امل�ستوى	�حتديث	الأنظمة	

كما	يتلقى	كافة	اأفراد	فريق	اإدارة	املخاطر	تدريبًا	

اإ�سافيًا	هامًا.
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�ي�سعى	البنك	لإدارة	تعر�سه	ملخاطر	الئتمان	من	خالل	تنويع	اأعمال	الإقرا�س	من	اأجل	�سمان	عدم	حد�ث	تركيز	غري	مربر	للمخاطر	لدى	اأفراد	

اأ�	جمموعات	من	العمالء	يف	مواقع	اأ�	اأعمال	حمددة.

�ي�ستخدم	البنك	نظام	ت�سنيف	داخلي	قائم	على	ت�سنيفات	ملخاطر	عمالئه	من	ال�رصكات	�ال�سوق	الو�سطى.	�يوفر	نظام	ت�سنيف	املخاطر	اجلديد،	

الذي	يجري	ا�ستخدامه	للت�سنيف	عام	2008	�تديره	�حدة	م�ستقلة،	اإمكانية	ت�سنيف	على	م�ستوى	املتعهد/امللتزم.

خماطر ال�سوق  خماطر	ال�سوق	هي	املخاطر	الناجتة	عن	التغريات	يف	اأ�سعار	ال�سوق،	كمعدل	العمولة	اخلا�سة	�مدى	الفر�ق	الدائنة	)غري	املتعلقة	

بتغريات	يف	درجة	املالءة	الئتمانية	للملتزم/امل�سدر(	�اأ�سعار	الأ�سهم	�اأ�سعار	�رصف	العمالت	الأجنبية	)خماطر	العملة(،	�التي	توؤثر	على	دخل	

البنك	اأ�	قيمة	ممتلكاته	من	ال�سندات	املالية.	�تهدف	اإدارة	خماطر	ال�سوق	اإىل	اإدارة	��سبط	احتمالت	التعر�س	لهذه	املخاطر	�سمن	حمددات	

مقبولة،	مع	زيادة	العائد	على	املخاطرة	اإىل	اأعلى	حد	ممكن.

�يف�سل	البنك	بني	املحافظ	التجارية	�غري	التجارية	يف	تعر�سه	ملخاطر	ال�سوق.	فاملحافظ	التجارية	يتوىل	اأمرها	ب�سكل	رئي�سي	ق�سم	اخلزانة	�هي	

تت�سمن	املواقف	النا�سئة	عن	�سناعة	ال�سوق	�اتخاذ	املراكز	ال�ستثمارية	امل�سجلة،	اإىل	جانب	الأ�سول	�اخل�سوم	املالية	التي	تتم	اإدارتها	على	

اأ�سا�س	قيمة	عادلة.

�تعود	ال�سالحية	العامة	بخ�سو�س	خماطر	ال�سوق	اإىل	جلنة	اإدارة	املخاطر	التابعة	ملجل�س	الإدارة.	�يتوىل	ق�سم	اإدارة	املخاطر	يف	البنك	م�سوؤ�لية	

تطوير	ال�سيا�سات	التف�سيلية	ب�ساأن	اإدارة	املخاطر	)�التي	تخ�سع	ملراجعة	جمل�س	الإدارة	�موافقته	عليها(	�املراجعة	اليومية	حل�سن	تنفيذ	هذه	

ال�سيا�سات.

خماطر ال�سيولة  تتمثل	خماطر	ال�سيولة	يف	عدم	قدرة	البنك	على	اأداء	التزاماته	بالدفع	عند	ا�ستحقاقها	يف	ظل	الظر�ف	املعتادة	�ال�ساغطة.	

�ميكن	اأن	تنجم	خماطر	ال�سيولة	عن	ا�سطرابات	يف	ال�سوق	اأ�	انخفا�س	الت�سنيفات	الئتمانية	مما	ميكن	اأن	يوؤدي	اإىل	�سعوبة	احل�سول	على	

بع�س	م�سادر	التمويل.	�للتخفيف	من	حدة	هذه	املخاطر،	قامت	الإدارة	بتنويع	م�سادر	متويلها	اإ�سافة	اإىل	قاعدة	�دائعها	الرئي�سية.	كما	اأنها	

تدير	اأ�سولها	مع	النتباه	ملو�سوع	ال�سيولة،	فتحافظ	على	ر�سيد	منا�سب	من	النقدية	�مكافئات	النقد	�الأ�راق	املالية	القابلة	للت�سييل	ب�سهولة	

�تراقب	التدفقات	النقدية	امل�ستقبلية	�ال�سيولة	ب�سكل	يومي.	كما	التزم	البنك	بحد�د	ائتمانية	ميكنه	احل�سول	عليها	للوفاء	بحاجات	ال�سيولة.

�يتم	تقييم	�اإدارة	��سع	ال�سيولة	على	�سوء	جمموعة	متنوعة	من	ال�سيناريوهات،	مع	اإيالء	الهتمام	املنا�سب	لعوامل	ال�سغط	املتعلقة	بال�سوق	

ب�سكل	عام	�بالبنك	ب�سكل	خا�س.	اإحدى	هذه	الطرق	هي	تعيني	حد�د	لن�سبة	الأ�سول	ال�سائلة	اإىل	خ�سوم	الودائع،	بحيث	تعك�س	اأ��ساع	ال�سوق.	

�تتاألف	الأ�سول	ال�سائلة	من	النقدية	�الودائع	امل�رصفية	ق�سرية	الأجل	�اأ�راق	املديونية	ال�سائلة	املتاحة	للبيع	مبا�رصة	��سندات	احلكومة	

ال�سعودية	با�ستثناء	اتفاقيات	اإعادة	ال�رصاء.	�ت�سمل	خ�سوم	الودائع	العمالء	�امل�سارف	اأي�سًا،	با�ستثناء	�دائع	امل�سارف	غري	املقيمة	بعمالت	

اأجنبية.

خماطر اللتزام		تتمثل	خماطر	اللتزام	يف	اخلطورة	احلالية	�املتوقعة	على	الإيرادات	اأ�	راأ�س	املال	�التي	تنجم	عن	خمالفة	اأ�	عدم	اللتزام	

بالقوانني	اأ�	القواعد	�الأنظمة	اأ�	املمار�سات	املتبعة	اأ�	ال�سيا�سات	�الإجراءات	الداخلية	اأ�	املعايري	الأخالقية.	كما	تن�ساأ	خماطر	عدم	اللتزام	

اأي�سًا	من	خالل	منتجات	اأ�	اأعمال	عمالء	البنك	التي	يكتنفها	الغمو�س	اأ�	تكون	غري	خمتربة	من	حيث	اللتزام	�التي	توؤدي	خماطرها	لتعر�س	

البنك	للغرامات	اأ�	املخالفات	املالية	املدنية	�دفع	الأ�رصار	�جتنب	الت�سالت.	�ميكن	اأن	توؤدي	خماطر	اللتزام	اإىل	تدهور	�سمعة	البنك	�تقلي�س	

قيمة	حقوق	امتيازاته	�احلد	من	فر�س	اأعماله	�تقلي�س	اإمكانيات	التو�سع	�عدم	قدرته	على	الإلزام	بالعقود	املربمة.

املخاطر البيئية والجتماعية 	كانت	،	اإىل	حد	ما	،	�التي	تغطيها	اإدارة	املخاطر	القائمة	يف	الأطر	�ال�سيا�سات	�الإجراءات	يف	البنك	الأهلي	

التجاري.	�مع	ذلك	ن�ستوعب	،	من	منظور	ال�ستدامة	،	يف	اأن	املخاطر	الجتماعية	�البيئية	للبنك	يف	حاجة	اإىل	مزيد	من	التطوير.	خالل	عام	2009 ، 

�بناءا	على	ذلك	�سيقوم	البنك	مبراجعة	املخاطر	�الفر�س	الجتماعية	�البيئية	على	نحو	فعال	يف	اإدارة	املخاطر	يف	البنك.
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يلتزم	البنك	الأهلي	التجاري	بالتنمية	القت�سادية	للمجتمعات	التي	يعمل	فيها،	بدءًا	من	اململكة	العربية	ال�سعودية	�التو�سع	اإقليميًا	مع	تو�سع	

اأعمال	البنك.	�نحن	نوؤمن	اإميانًا	را�سخًا	اأنه	اإذا	جنح	عمال�ؤنا	�ازدهرت	جمتمعاتنا	– �كان	ملنتجاتنا	�خدماتنا	د�ر	يف	ذلك	– فاإن	البنك	يكون	قد	

حقق	اأهداف	اأعماله.

�نحن	باعتبارنا	اأكرب	بنك	يف	اململكة	العربية	ال�سعودية،	نرى	اأنه	من	م�سوؤ�ليتنا	�د�اعي	اعتزازنا	اأن	ن�سطلع	بغالبية	م�ساريع	البنية	التحتية	

�التنمية	الرئي�سية	يف	اململكة.	�اأد�ارنا	يف	هذه	امل�ساريع	ت�ساهم	يف	توليد	املنافع	القت�سادية	للمجتمع	�كذلك	د�رنا	يف	خلق	الإمكانيات	القت�سادية	

لكل	عميل	من	عمالئنا	من	الأفراد	�ال�رصكات.

كما	يفخر	البنك	مب�ساهماته	القت�سادية	املبا�رصة،	مبا	فيها	ربحيته	كموؤ�س�سة،	�الفر�س	القت�سادية	التي	يوفرها	ملوظفيه	�مورديه	��رصكائه	يف	

العمل،	�م�ساهماته	املالية	يف	امل�ساريع	الجتماعية	الهامة.

�تق�سي	�سيا�سة	البنك	بتوظيف	املواطنني	ال�سعوديني	كلما	كان	ذلك	ممكنًا،	مما	يوؤدي	اإىل	تكوين	ثر�ة	مواهب	حملية.	�لقد	فاز	البنك	بجائزة	

ال�سعودة	ثالث	مرات	كان	اآخرها	عام	2008.

�يدفع	البنك	اأجورًا	عادلة	ملوظفيه.	فموظفونا	املبتدئون	على	�سبيل	املثال	يتقا�سون	اأجورًا	تزيد	على	متو�سط	اأجور	املوظفني	املبتدئني	يف	اململكة.	

�ي�سهم	البنك	يف	برامج	معا�سات	املوظفني	بد�ام	كامل	�يتم	�سداد	الدفعات	ب�سكل	مبا�رص	للحكومة،	التي	تدير	ثالثة	برامج.	كما	يقدم	البنك	اأي�سًا	

خطة	تعوي�سات	نهاية	اخلدمة	�تدار	هذه	ال�سناديق	�سمن	الإدارة	الإجمالية	لالأ�سول.

�بخ�سو�س	اعتماد	م�سادر	املنتجات	�اخلدمات	املطلوبة،	يعتمد	البنك	�سيا�سة	احل�سول	عليها	من	موردين	حمليني	كلما	كان	ذلك	جمديًا.

�بهذه	الطرق	ميكننا	تعزيز	اآثارنا	القت�سادية	املبا�رصة	�غري	املبا�رصة	يف	اإقت�ساد	اململكة	العربية	ال�سعودية.

حتقيق وتوزيع القيمة القت�سادية املبا�سرة

يف	اجلد�ل	اأدناه	تلخي�س	لنتائجنا	القت�سادية	املبا�رصة،	الذي	يو�سح	كيفية	توزيع	الرث�ة	املحققة	من	قبل	البنك	مبا�رصة	على	اأ�سحاب	امل�سلحة	

كاملوظفني	�املجتمع	�احلكومة	�املوردين	�امل�ساهمني	�غريهم.

الآثار القت�سادية املبا�سرة

كما	بينا	اآنفًا،	لعب	البنك	على	مدى	العقود	اخلم�سة	الأخرية،	د�رًا	حيويًا	�اأ�سا�سيًا	يف	دعم	م�سرية	التنمية	الوطنية.	�من	اجلدير	بالذكر	اأن	البنك	

منذ	تاأ�سي�سه	كاأ�ل	بنك	�طني	�سعودي،	كان	رائدًا	يف	دعم	م�ساريع	التنمية	الكربى	يف	طيف	�ا�سع	من	القطاعات	احليوية	التي	ت�سهم	يف	حتقيق	

الرخاء	�الزدهار	�التقدم	للمواطنني.

القيمة القت�سادية املبا�سرة املولدة واملوزعة

2008  2007  2006  2005  

القيمة الإقت�سادية املبا�سرة

10،503  9،882  9،292  7،491 جمموع	الإيرادات	

القيمة الإقت�سادية املوزعة

6،391  2،261  1،651  1،159 تكاليف	الت�سغيل	

2،026  1،573  1،393  1،253 اأجور	املوظفني	�البدلت	

72  43  55  41 مداخيل	اأخرى	)تكاليف(	

51  53  30  27 ا�ستثمارات	املجتمع	

2،107  6،038  6،273  5،011 �سايف الدخل 

132  144  159  126 الزكاة	

1200  2،400  0  1،200 توزيع	عوائد	الأ�سهم	

774  3،494  6،114  3،685 القيمة القت�سادية امل�سرتجعة 
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تلبية احتياجات العمالء

حققت	اأعمال	البنك	الرئي�سية	م�ستوى	متميزًا	من	الأداء	يف	�سنة	كانت	فريدة	يف	م�ساعبها	اأحدثت	حتولت	عميقة	يف	�سناعة	اخلدمات	املالية.	�رغم	

ذلك	فقد	ازداد	عدد	عمالء	البنك	�معامالته	�ارتفع	دخله	من	الر�سوم	ب�سكل	ملحوظ،	�اأخذنا	جنني	ثمار	ا�ستثماراتنا	يف	املوارد	الب�رصية	��سبكات	

التوزيع	�الأنظمة.

�لدى	البنك	فر�س	عديدة	لتعزيز	نقاط	قوته	التي	مينحه	اإياها	امتيازه	املحلي،	�ل�ستغالل	من�سة	النطالق	القوية	التي	�فرها	له	دخوله	اإىل	ال�سوق	

الرتكية.

اخلدمات امل�سرفية الإ�سالمية لالأفراد  َمّثل	الرتقاء	املتوا�سل	مبعايري	اخلدمات	اأبرز	اإجنازات	هذه	ال�سنة	املتميزة	بالن�سبة	لقطاع	اخلدمات	

امل�رصفية	التي	يقدمها	البنك	لالأفراد،	�التي	جاءت	ثمرة	جهدنا	املركز	�الد�ؤ�ب	لتوفري	جتربة	ل	ت�ساهى	لعمالء	البنك.	�كان	من	اأهم	حمركات	

هذا	الإجناز	اإطالق	برنامج	الت�سغيل	لتحقيق	القيمة،	الذي	�سمم	بهدف	اإعادة	ت�سميم	عمليات	الفر�ع.	فقد	ز�د	هذا	الربنامج	الفر�ع	بالقدرة	

الإ�سرتاتيجية	على	ال�رص�ع	باملرحلة	التالية	من	خطة	النمو	من	خالل	تطوير	معايري	اخلدمات	�رفع	معدلت	الإنتاجية	العامة.	�قد	بينت	الأبحاث	

التي	اأعقبت	ذلك	تبوء	البنك	منزلة	"اأف�سل	بنك	من	نوعه" من	حيث	ال�رصعة	�الراحة	يف	خدمة	العمالء.

�خالل	عام	2008،	مت	افتتاح	ثالثة	منافذ	جديدة	�فقًا	ملفهوم	"فرع	املبيعات"،	اإ�سافة	اإىل	�ستة	فر�ع	خدمات	كاملة	جديدة.	�بذلك	اأ�سبحت	

ال�سبكة	ت�سم	275	فرعًا،	تتوزع	مواقعها	�خدماتها	مبا	يتوافق	مع	الواقع	الدميوغرايف	لل�سوق	امل�ستهدفة.	�متت	اإ�سافة	213	جهاز	�رصاف	اآيل	

ليبلغ	املجموع	1،393	جهازًا.	�جتلت	ال�ستجابة	الإيجابية	لل�سوق	يف	النمو	اجلوهري	لعدد	العمالء	�املعامالت،	التي	اأ�سبح	87	%	منها	ينفذ	الآن	

اإلكرت�نيًا.

�َمّثل	اإطالق	تقنية	Quick Pay	تو�سعًا	كبريًا	للبنك	يف	�سوق	حوالت	الوافدين	الكبري،	حيث	حتتل	ال�سعودية	املرتبة	الثانية	بعد	الوليات	املتحدة	

من	حيث	قيمة	الأموال	املحولة	منها	�سنويًا.	�متكن	خدمة	Quick Pay	الأفراد	من	اإر�سال	الأموال	للخارج	عرب	زيارة	الفر�ع	اأ�	من	خالل	

القنوات	الإلكرت�نية	التي	يوفرها	البنك،	مثل	اأجهزة	ال�رصاف	الآيل،	�اخلدمات	امل�رصفية	عرب	الهاتف	على	مدار	24	�ساعة،	�بوابة	املوقع	

الإلكرت�ين	– الأهلي	اأ�ن	لين.	كما	مت	تاأ�سي�س	�سل�سلة	من	مراكز	خدمة	الدفع	ال�رصيع	Quick Pay	يف	املناطق	التي	يكرث	فيها	العمال	الأجانب	
حتى	يتمكن	غري	عمالء	البنك	من	الت�سجيل	ب�سهولة	يف	اخلدمة	كمر�سلني.

�يف	عام	2008،	اأطلقنا	اأي�سًا	اإ�سدارًا	جديدًا	من	املنتجات	كموزع	�حيد	ملنتجات	�رصكة	الأهلي	للتكافل،	بادئني	بربنامج	الأهلي	للتكافل	�الدخار،	

�كانت	ال�ستجابة	الأ�لية	لل�سوق	م�سجعة.

�توا�سل	اخلدمات	امل�رصفية	اخلا�سة	التي	يقدمها	البنك	ريادتها	لهذا	امليدان،	حيث	ظلت	على	الد�ام	تعترب	الأف�سل	يف	اململكة	�فق	ت�سنيفات	

جوائز	يور�َمني	للتميز.	�يف	هذا	الإطار	قمنا	عام	2008	بتعزيز	اإ�سدارنا	من	اخلدمات	من	خالل	تو�سيع	نطاق	تغطية	فريقنا	�اإطالق	بطاقة	

ما�سرتكارد	العاملية	اجلديدة	املخ�س�سة	للمدعوين	فقط	من	�سفوة	العمالء.

متويل الأفراد  يتمتع	عمال�ؤنا	باإمكانية	ل	ت�ساهى	يف	�سهولة	احل�سول	على	كافة	حاجاتهم	التمويلية	من	خالل	�سبكة	فر�ع	البنك	�مراكز	

التمويل	املتخ�س�سة	�اخلدمات	امل�رصفية	عرب	الهاتف	�ت�سهيالت	نقاط	ال�رصاء	لدى	�كالت	ال�سيارات	��رصكائنا	الآخرين	من	املحالت	�املتاجر.

�حققت	اأعمال	البطاقات	الئتمانية	منوًا	بن�سبة	12%	عام	2008،	مدفوعة	بالتح�سينات	التي	�سهدتها	اإ�سدارات	املنتجات	املخ�س�سة	التي	ت�سمل	

اأ��سع	ت�سكيلة	من	البطاقات	اخلا�سة	ذات	العالمات	التجارية	امل�سرتكة.	فهناك	على	�سبيل	املثال	بطاقة	قطاف	الئتمانية	الإ�سالمية،	التي	حتمل	

عالمتنا	التجارية	مع	العالمة	التجارية	ل�رصكة	الت�سالت	ال�سعودية،	�ترتبط	بربنامج	�لء	العمالء	التابع	لل�رصكة	حيث	متنح	مكافاآت	للعمالء	

على	�سكل	نقاط	قطاف.	�هناك	بطاقة	فالكون	الئتمانية	اجلديدة	التي	حتمل	عالمة	جتارية	م�سرتكة	مع	جمموعة	فواز	احلكري،	اأحد	اأكرب	املحالت	

التجارية	يف	اململكة.

�كذلك	حققت	خدمات	متويل	امل�ساكن	�تاأجري	ال�سيارات	منوًا	مطردًا.	�يف	هذا	الإطار،	توفر	�حدة	التمويل	العقاري	رزمة	متكاملة	من	املنتجات	

املتوافقة	مع	ال�رصيعة	الإ�سالمية	التي	اأخذت	ت�ستحوذ	على	ح�سة	متزايدة	من	ال�سوق،	يف	الوقت	الذي	حتتل	فيه	�حدة	متويل	تاأجري	ال�سيارات	

التابعة	للبنك	مكانًا	رائدًا	يف	ال�سوق	ال�سعودية.

اخلدمات امل�سرفية لل�سركات  تتجلى	ر�ؤية	البنك	الأهلي	التجاري	يف	اأن	ي�سبح	البنك	املز�د	حللول	التمويل	�املف�سل	للعمالء	امل�ستهدفني	من	

ال�رصكات	�موؤ�س�سات	الأعمال.	�يقدم	البنك	ت�سكيلة	�ا�سعة	من	احللول	تعالج	احتياجات	طائفة	�ا�سعة	من	العمالء	ترتا�ح	من	جتمعات	ال�رصكات	

الكربى	�موؤ�س�سات	القطاع	العام	اإىل	امل�ساريع	الريادية	اخلا�سة،	�تتميز	هذه	احللول	باملنتجات	الإبداعية	�ات�ساع	نطاق	التوزيع	�اخلدمات	

املطورة.

خدمة	العمالء	��ل�ؤهم
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�جتلت	قيمة	هذه	الإ�سرتاتيجية	يف	النمو	املايل	القيا�سي	الذي	حققه	قطاع	اخلدمات	امل�رصفية	لل�رصكات	عام	2008،	حيث	منت	حمفظة	الإقرا�س	

يف	البنك	بن�سبة	36%.	�كان	من	بني	الإجنازات	البارزة	يف	هذا	امل�سمار	حتقيق	ق�سب	ال�سبق	يف	متويل	�سبع	�سفقات	م�ساريع	تبلغ	قيمة	كل	منها	

1	بليون	ريال	�سعودي	اأ�	اأكرث.	�من	اأبرز	هذه	ال�سفقات	اإعادة	متويل	�رصكة	الكهرباء	ال�سعودية،	�ا�ستحواذ	�رصكة	موبايلي	على	�رصكتي	بيانات	

�زاجل،	�ا�ستحواذ	�رصكة	الت�سالت	ال�سعودية	على	اأ�جيه	تيليكوم.

�عملت	مراكز	خدمة	العمالء	التابعة	للبنك	على	الرتقاء	مب�ستوى	اخلدمات	من	خالل	الرتكيز	على	راحة	العمالء	�تخفي�س	�قت	النتظار	�زيادة	

�ساعات	الد�ام.	اإ�سافة	اإىل	ذلك،	فقد	مت	اإجراء	بع�س	التعديالت	على	املنتجات	�اخلدمات	لت�سمل	طيفًا	اأ��سع	من	العمالء	التجاريني،	مبا	يف	ذلك	

ال�رصكات	التي	يرتا�ح	حجم	اأعمالها	ال�سنوي	ما	بني	15	مليون	�	100	مليون	ريال	�سعودي.	كما	اأن	هناك	برامج	جديدة	لل�رصكات	ال�سغرية	

توفر	لها	اإمكانية	احل�سول	على	راأي	اخلرباء	�ال�ست�سارات	�التمويل	اأي�سًا.

�ت�سمنت	عملية	تطوير	منتجات	متويل	التجارة	متويل	البائعني	بنظام	املرابحة	�خطابات	العتماد	بنظام	امل�ساركة	�متويل	املقا�لني	�فق	ال�رصيعة	

الإ�سالمية.	�بلغ	النمو	الكبري	لهذا	القطاع	ذر�ته	يف	اإ�سدار	اأكرب	خطاب	اعتماد	يف	تاريخ	البنك	بقيمة	1.6	مليار	ريال	�سعودي.

�ت�ساعف	ا�ستخدام	القنوات	الإلكرت�نية	للبنك	اخلا�سة	بال�رصكات	عام	2008	�حققت	عمليات	الإدارة	النقدية	منوًا	ملحوظًا،	معززة	ريادة	البنك	

يف	هذا	املجال.	�مت	ت�سميم	نظام	الدفعات	الكبرية	"ال�سداد" �بنا�ؤه	ب�سكل	ينا�سب	حاجات	ال�رصكات	العميلة،	بحيث	ميكنها	من	اإجراء	1،000 
معاملة	بكب�سة	زر	�احدة.

�يف	�سهر	مار�س،	ح�سل	البنك	على	جائزتي	يور�َمني	تقديرًا	لل�سفقات	التي	اأجنزت	عام	2007	�هما	جائزة	اأف�سل	�سفقة	لقطاع	الت�سالت	يف	

ال�رصق	الأ��سط	خالل	العام،	�جائزة	اأف�سل	�سفقة	لقطاع	الطاقة	يف	ال�رصق	الأ��سط	خالل	العام،	�التي	قدمت	للبنك	لد�ره	يف	ت�سهيل	التمويل	

الإ�سالمي	مل�رص�ع	"مرافق" امل�ستقل	للمياه	�الطاقة،	الذي	يعترب	الأكرب	من	نوعه	يف	العامل.

اإدارة الرثوات  ظل	البنك	الأهلي	التجاري	على	مر	الأجيال	حمط	ثقة	يف	تقدمي	ال�ست�سارات	لالأثرياء	من	العمالء	ال�سعوديني	يف	كيفية	اإدارة	

ثر�اتهم.	�متثل	هذه	اخلربة،	مقر�نة	مبعرفتنا	باأ�ساليب	حياة	�طموحات	هوؤلء	الأثرياء،	مفتاحًا	لنجاحنا	يف	حتقيق	الأهداف	املالية	�ال�ستثمارية	

للعمالء.

�لقد	حققت	�رصكة	الأهلي	املالية،	التي	متثل	ذراع	البنك	يف	اإدارة	الرث�ات	�الأ�سول،	�سنة	ناجحة	على	�سعيد	زيادة	ح�ستها	يف	ال�سوق	�موا�سلة	

تعميق	عالقاتها	مع	العمالء،	اإ�سافة	اإىل	تو�سيع	نطاق	عمليات	ال�رصكة.	�مثل	�رصاء	�رصكة	الأهلي	كابيتال	ل�رصكة	كابيتال	بارترن�سيب،	

املتخ�س�سة	يف	اإدارة	الأ�سول	�مقرها	لندن،	تعزيزًا	قويًا	لقدرة	البنك	على	تقدمي	حمافظ	ا�ستثمارية	عاملية	خم�س�سة	ح�سب	الطلب	�خدمات	

تخطيط	�سناديق	الأمانات	�ا�ست�سارات	يف	حوكمة	الرث�ات	العائلية.

الأ�سواق املالية		حظي	الأداء	املت�سق	ل�رصكة	الأهلي	كابيتال	يف	تنفيذ	عمليات	اإدارة	الأ�سول	بالتقدير	عام	2008	من	خالل	جائزة	"اأف�سل	�رصكة	

اإدارة	�سناديق	يف	د�ل	جمل�س	التعا�ن" من	�سند�ق	فيلكة	الإ�سالمي.	�هذه	هي	ال�سنة	الثالثة	على	التويل	التي	حتقق	فيها	ال�رصكة	هذا	التميز.

��سهد	هذا	العام	اإقفال	�سند�ق	اأ�ريك�س	للتطوير	العقاري	يف	د�ل	املجل�س،	حمققًا	التزامات	بلغ	جمموعها	300	مليون	د�لر.	��سيتم	تخ�سي�س	

هذا	ال�سند�ق	ال�ستثماري	املغلق	املتوافق	مع	ال�رصيعة	الإ�سالمية	يف	تطوير	عقارات	�سناعية	�جتارية	يف	خمتلف	اأنحاء	د�ل	اخلليج	العربي.

مت	احل�سول	على	عدة	تفوي�سات	م�رصفية	ا�ستثمارية	عام	2008،	ت�سمنت	التعهد	الرئي�سي	لإ�سدار	حقوق	الكتتاب	لل�رصكة	ال�سعودية	العاملية	

للبرت�كيما�يات	)�سبكيم(.	كما	قمنا	اأي�سًا	ب�سمان	بع�س	اأكرب	عمليات	الطرح	العامة	الأ�لية	�اإ�سدارات	حقوق	الكتتاب	خالل	العام،	منها	برت�	

رابغ،	زين،	بنك	الريا�س،	معادن،	�سبكيم.	اإ�سافة	اإىل	ذلك،	قدمت	�رصكة	الأهلي	كابيتال	الدعم	لنحو	80%	من	حقوق	الإ�سدار	�الطرح	العام	يف	

اململكة	كبنك	م�ستلم.

�يف	قطاع	الو�ساطة	املالية،	حافظت	�رصكة	الأهلي	كابيتال	على	مركزها	الرائد	يف	ال�سوق	رغم	الأ��ساع	ال�سعبة	ال�سائدة.	��سيمكننا	اإطالق	برنامج	

الأبحاث	اجلديد	من	توفري	بيانات	�حتاليل	عن	ال�سوق	ال�سعودية	�اخلليجية	للموؤ�س�سات	ال�ستثمارية	من	خمتلف	اأنحاء	العامل،	مع	اإتاحة	فر�س	

جديدة	تلبي	احتياجاتهم	التنفيذية.

التوا�سل مع العمالء

ميثل	فهم	حاجات	�متطلبات	العمالء	نقطة	انطالق	لنجاح	اأعمال	البنك.	فيجب	على	البنك	تطوير	�تقدمي	منتجات	�خدمات	تلبي	حاجات	العمالء	

ب�رصعة	�اإتقان	�ان�سيابية.	كما	ينبغي	اأن	يوا�سل	ا�ست�رصاف	احلاجات	املتطورة	للعمالء	�ال�سعي	لتحقيق	فهم	اأف�سل	حلاجات	العمالء	املحتملني	

يف	ال�سوق.

�من	هذا	املنطلق	يعمل	البنك	على	التوا�سل	�التفاعل	مع	عمالئه	بطرق	�ستى،	�سواء	يف	الفر�ع	اأ�	املكاتب،	عرب	القنوات	الإلكرت�نية	اأ�	من	خالل	

مركز	خدمة	العمالء	الذي	يجيب	على	ا�ستف�سارات	��سكا�ى	العمالء.	�كل	يوم	تزداد	معرفة	البنك	بحاجات	العمالء	�اأ�لوياتهم،	كما	اأن	اآراءهم	

عن	البنك	تتاأثر	من	خالل	احتكاكهم	بنقاط	التوا�سل	هذه	كلها.

)تكملة(	خدمة	العمالء	��ل�ؤهم

قنوات التوزيع يف البنك الأهلي التجاري

2008  2007  2006  2005 العام 

فروع

11  4  5  9 جديده	

275  264  260  255 الإجمايل 

اأجهزة ال�سراف

اأجهزة	ال�رصاف

213  100  150  63 اجلديدة	

1،393  1،180  1،080  930 الإجمايل 

اأجهزة نقاط البيع

2،080  2،158  1،642  1،510 اجلديدة	

12،806  10،726  8،568  6،926 الإجمايل 

العمليات الإلكرتونية

%86.90  %86  %83  %78.80 الإجمايل* 

*ي�سري	اإىل	حتويل	املعامالت	املالية	من	الفر�ع	اإىل	القنوات	الإلكرت�نية
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�تعقد	اأي�سًا	جمموعات	متثيل	مركزة	يف	كل	منطقة	من	مناطق	اململكة	ب�سكل	منتظم.	كما	جترى	ا�ستبيانات	لل�سوق	ت�ستك�سف	تطلعات	العمالء	

�تقي�س	م�ستويات	�لئهم،	منها	ا�ستبيانات	اآراء	املغادرين	للفر�ع	�املراكز،	�ال�ستبيانات	الهاتفية	�ا�ستبيانات	التحقق	من	قوة	العالمة	

التجارية.	كما	يجري	البنك	برامج	"املت�سوق	اخلفي" �"املت�سل	ال�رصي"،	�التي	رغم	كونها	لي�ست	من	اأ�سكال	التوا�سل	املبا�رص	مع	العمالء،	اإل	
اأنها	تقي�س	مدى	جودة	خدمات	البنك	من	د�ن	ذكر	ا�سم	امل�سارك	يف	ال�ستبيان.

تقييم حاجات العمالء ور�ساهم وا�ستجابة البنك لذلك

يبلغ	عدد	عمالء	البنك	2.2	مليون	عميل،	�قد	اأكد	هوؤلء	العمالء	على	اأهمية	اللتزام	بال�رصيعة	الإ�سالمية	��سمان	الودائع	��سهولة	الو�سول	

للخدمات	�تي�سري	الر�سوم	�اخل�سو�سية	�اخلدمة	املميزة	�ت�سهيل	الدفعات	�تب�سيط	اإجراءات	طلبات	الئتمان	�املوافقات	ال�رصيعة	�ق�سايا	

اأخرى.	�ا�ستجابة	لهذه	الرغبات،	فقد	�فر	البنك	خدمات	م�رصفية	لالأفراد	متوافقة	مع	ال�رصيعة	الإ�سالمية	بالكامل؛	��ا�سل	زيادة	عدد	الفر�ع	

)مبا	فيها	املخ�س�سة	للن�ساء	فقط(	�اأجهزة	ال�رصاف	الآيل؛	�اأطلق	ت�سكيلة	من	املنتجات	�اخلدمات	املتطورة	)كالتو�سع	يف	توفري	خدمات	تاأجري	

ال�سيارات(.

�بالن�سبة	لل�رصكات	ترتا�ح	طائفة	عمالء	البنك	ما	بني	جمموعات	ال�رصكات	الكربى	�موؤ�س�سات	القطاع	العام	�حتى	امل�ساريع	الريادية	اخلا�سة.	

�قد	اأكد	هوؤلء	العمالء	على	احلاجة	اإىل	ت�سكيلة	�ساملة	من	اخلدمات	�احللول	املخ�س�سة	ح�سب	الطلب	لتلبية	خمتلف	حاجاتهم؛	�ت�سهيل	الو�سول	

اإىل	اخلدمات	�تي�سري	احل�سول	على	التمويل؛	�التميز	يف	جودة	اخلدمات؛	��سمان	الودائع؛	�حماية	اخل�سو�سية؛	�يف	كثري	من	احلالت،	

اخلدمات	امل�رصفية	املتوافقة	مع	ال�رصيعة	الإ�سالمية.	�ا�ستجابة	لذلك	ق�ّسم	البنك	خدماته	امل�رصفية	لل�رصكات	اإىل	ثالثة	قطاعات،	توفر	خدمات	

خم�س�سة	تلبي	احتياجات	هذه	الفئات	املتباينة	جدًا	من	ال�رصكات.	�تركز	التاأكيد	على	متيز	اخلدمة	�التنفيذ	املتقن.	�ب�سكل	اأعم،	هناك	تركيز	

بارز	على	منطقة	باعتبار	اأن	هذه	الناحية	تتمتع	بامل�ستوى	الأعلى	من	الن�ساط	القت�سادي	يف	اململكة.	�قد	مت	افتتاح	مقر	البنك	الرئي�سي	اجلديد	يف	

الريا�س	موؤخرًا.

�يف	الر�سم	البياين	الدائري	اأدناه	تو�سيح	لتق�سيم	قطاعات	حمفظة	القر�س	التي	يقدمها	البنك.

اأما	اجلد�ل	على	اليمني	فيبني	بع�س	النتائج	التي	ح�سلنا	عليها	ب�ساأن	الأداء	املتعلق	بالعمالء	حاليًا.

جودة اخلدمة: اأداوؤنا

للتحقق	مما	اإذا	كانت	معايري	اخلدمات	التي	تقدمها	فر�ع	البنك	تر�سي	عمالءنا،	ن�ستخدم	ا�ستبيانات	املغادرة	�ال�ستبيانات	الهاتفية،	حيث	يتم	

قيا�س	اأداء	مناف�سينا	الرئي�سيني	يف	ا�ستبيانات	املغادرة	فقط.	�تتم	ا�ست�سارة	عمالئنا	الأثرياء	�سمن	برنامج	"��سام" عرب	ال�ستبيانات	الهاتفية.

�من	اجلدير	بالذكر	اأن	الفر�ع	�مراكز	خدمة	العمالء	لها	اأثر	كبري	على	اآراء	العمالء	بالبنك.	فوفقًا	ملعايري	اخلدمة	املو�سوعة	داخليًا	�ا�ستنادًا	

على	الأبحاث،	طور	البنك	درا�سات	حول	"الت�سوق	اخلفي" �"الت�سال	ال�رصي" ملراقبة	اأداء	اخلدمات.	�يتم	اإجراء	الت�سوق	اخلفي	بزيارة	اأحد	
مقّيمي	اخلدمة	لفرع	من	الفر�ع	اأ�	الت�سال	باخلدمات	الهاتفية،	ثم	يقوم	بتقييم	اخلدمة.	�من	العنا�رص	املهمة	التي	يبينها	الت�سوق	اخلفي	اأ�قات	

النتظار	�املوقف	�لباقة	التعامل	التي	يبديها	املوظفون.

�تعترب	درا�سة	املت�سل	ال�رصي	اأ�سلوبًا	جديدًا	ن�سبيًا.	�يجري	حاليًا	درا�سة	خيارات	متعددة،	حيث	ي�سعى	البنك	لإيجاد	طرق	جديدة	لقيا�س	اأدق	

التفا�سيل	يف	خدمة	مراكز	الت�سال.

بحوث ر�سا العمالء يف البنك الأهلي التجاري

درا�سات الفروع

تقييم	دي�سمرب	2008 "ممتاز" اأ�	"جيد	جدا"

%84 الإجمايل	

%88 ال�رصافني	

%86 موظفي	خدمة	العمالء	

درا�سة هاتف الو�سام

تقييم	دي�سمرب	2008 "ممتاز" اأ�	"جيد	جدا"

%95 الإجمايل	

%95 موظفي	خدمة	العمالء	

املت�سوق اخلفي

موؤ�رص	دي�سمرب	2008	)التقييم	من	100(

80 الإجمايل	

91 ال�رصافني	

83 موظفي	خدمة	العمالء	

مرات النتظار يف الفروع

دي�سمرب	2008	)الدقائق(

7.4 ال�رصافني	

5.7 موظفي	خدمة	العمالء	

املت�سل اخلفي

موؤ�رص	اأغ�سط�س	2008	)التقييم	من	100(

94 الإجمايل	

87 مدة	النتظار	

97 الآداب	

95 مواقف	الت�سال	

درجات الولء

موؤ�رص	اأغ�سط�س	2008	)التقييم	من	100(

61 الإجمايل	

63 عمالء	اخلدمة	املميزة	

60 �رصيحة	الأكرثية	

متعقب حالة الفرع

جميع	القطاعات	)اأكتوبر	2008(

%22 راأ�س	الأ�لويات	

%19 امل�رصف	الرئي�سي	

%26 اعتبارات	

%19 تو�سيات	

%	30.30 القر��س	ال�ستهالكية	�بطاقات	الئتمان	 	1

%	14.67 2		القر��س	احلكومية	�ال�سبه	حكومية	  2

%	18.45 3		القر��س	التجارية	  3

% 	7.81 قر��س	البناء	�التعمري	 	4

% 	8.88 قر��س	النقل	�الت�سالت	 	5

% 	1.13 القر��س	البنكية	�املالية	 	6

%	11.70 قر��س	الت�سنيع	 	7

% 	2.95 اأخرى	 	8

% 	2.01 قر��س	الكهرباء	�املاء	�الغاز	�اخلدمات	ال�سحية	 	9

% 	1.54 قر��س	اخلدمات	 	10

% 	0.56 قر��س	ال�سيد	�الزراعة	 	11

توزيع حمافظ الإقرا�س يف البنك الأهلي التجاري

ن�سبة	)للقر��س	�ال�سلف(



البنك	الأهلي	التجاري  30 

بناء الولء

اأجرى	البنك	عام	2008	درا�سة	�ساملة	للحد	املعياري	للولء،	لتحديد	م�ستويات	الولء	�اأ�سبابه	�اأ�سباب	عدم	الر�سا،	�حتديد	النقاط	التي	ي�ستطيع	

البنك	فيها	حت�سني	جتربة	العمالء.	�تعمل	درا�سات	الولء	عادة	على	حتديد	اأثر	كافة	نقاط	التما�س	على	ر�سا/�لء	العمالء.

بناء العالمة التجارية للبنك

تعترب	معرفة	امل�سارف	�ا�ستخدامها	�الت�سورات	ال�سائدة	عنها	موؤ�رصات	بالغة	الأهمية	لأدائها.	�يعترب	ال�سيت	الذائع	)بحيث	يكون	اأ�ل	بنك	

يخطر	على	بال	العميل	عند	تفكريه	بالبنوك(	موؤ�رصًا	هامًا	على	جناح	عمل	هذا	البنك.	�يف	هذا	الإطار	يتم	تعقب	هذه	املعايري	اإىل	جانب	التعرف	على	

عدد	من	ي�ستخدمون	بنكًا	معينًا	ب�سفة	بنك	رئي�سي	بالن�سبة	لهم.	كما	يتم	قيا�س	الرت�سيح	�ال�ستعداد	لتزكية	بنك	معني،	�هي	موؤ�رصات	تعتمد	على	

الت�سورات	ال�سائدة	عن	مزايا	معينة	ك�رصعة	اخلدمة	�التوافق	مع	ال�رصيعة	�املوثوقية.	�من	خالل	قيا�س	هذه	املواقف	�الت�سورات	ميكن	معرفة	

بع�س	نقاط	�سعف	�/اأ�	قوة	البنك.

التعامل مع ال�سكاوى

يلتزم	البنك	الأهلي	التجاري	بتقدمي	خدمات	�منتجات	فريدة	لعمالئه.	�يف	حال	عدم	�فائنا	بهذا	التعهد،	نود	اأن	ن�سمع	ذلك	من	عمالئنا	الكرام	

حتى	يت�سنى	لنا	اتخاذ	الإجراء	الت�سحيحي	فورًا.	�كلما	كان	الأمر	ممكنًا،	يعمل	البنك	على	حل	�سكا�ى	العمالء	على	الفور.	�اإذا	تعذر	احلل	

الفوري،	يوفر	البنك	للعمالء	قنوات	متعددة	للتوا�سل	مع	البنك	�حل	�سكا�اهم.

فيمكن	للعمالء	الت�سال	مبركز	خدمة	العمالء	اأ�	مراجعة	الفرع	للتحدث	اإىل	املدير	�تقدمي	�سكوى	من	داخل	الفرع.	�توجد	يف	الفر�ع	ن�رصات	تبني	

للعمالء	املعلومات	الالزمة	لت�سجيل	�سكوى	ما.	كما	ميكن	للعمالء	التوا�سل	مع	البنك	مبا�رصة	من	خالل	موقعه	الإلكرت�ين	اأ�	الربيد	الإلكرت�ين	

املخ�س�س حلل ال�سكاوى.

عال�ة	على	ذلك،	يجري	اأي�سًا	تقدمي	حت�سينات	تدريجية	خالل	عام	2009	يف	اإطار	عملية	اإعادة	هيكلة	�سكا�ى	العمالء.

خ�سو�سية العمالء

تعترب	ال�سريفة	اليوم	مهنة	بحد	ذاتها،	�هي	بهذا	املعنى	لها	ميثاقها	�قيمها	اخلا�سة.	�يجب	اأن	يتعامل	البنك	مع	كافة	اجلوانب	اخلا�سة	بعالقات	

عمالئه	مب�ستوى	عاٍل	من	احلر�س	�احليطة.	�هذا	ي�سمل	التاأكد	من	املحافظة	على	اأمن	��رصية	بيانات	"اعرف	عميلك" �معلومات	احل�سابات	
الهامة.	كما	اأن	�سيا�سة	"اعرف	عميلك" توفر	فر�سة	قيمة	لفهم	�معرفة	املزيد	عن	العمالء.	لكن	هذه	املعرفة	تزيد	يف	نف�س	الوقت	من	م�سوؤ�لية	

البنك	عن	احلفاظ	على	اأعلى	م�ستويات	ال�رصية	يف	كافة	التعامالت	مع	العمالء.

)تكملة(	خدمة	العمالء	��ل�ؤهم
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ما هو نظام امل�سرفية والتمويل الإ�سالمي

يقوم	نظام	اخلدمات	امل�رصفية	�التمويل	الإ�سالمي	على	اأ�سا�س	ال�رصيعة	الإ�سالمية	�اأحكامها.	�هو	ي�ستمد	من	جمموعة	من	امل�سادر	على	راأ�سها	

القراآن	الكرمي	�الأحاديث	النبوية	اإىل	جانب	علم	القيا�س	�ما	اأجمع	عليه	علماء	امل�سلمني	من	ق�سايا	متنوعة.	�تختلف	ال�رصيعة	عن	غريها	من	

التقاليد	القانونية	الأخرى	يف	اأنها	حتكم	خمتلف	جوانب	حياة	الإن�سان	�املجتمع	امل�سلم.

�ي�ستند	النظام	امل�رصيف	�التمويلي	الإ�سالمي	على	قاعدتي	التحرمي	التاليتني:

الفائدة: اأ�	 الربا	 · حترمي	

حت�س	ال�رصيعة	الإ�سالمية	على	اللجوء	اإىل	التمويل	براأ�س	املال	بدل	التمويل	بالقرتا�س.	فهذا	ي�سجع	الأ�سكال	التقليدية	من	ال�رصاكة	التي	

تقت�سي	امل�ساركة	يف	الربح	�اخل�سارة	)على	اأ�سا�س	امل�ساربة	�امل�ساركة(

التجارية: ال�سفقة	 اإجناز	 �قت	 موجود	 غري	 �سيء	 بيع	 اأ�	 الغرر	 · حترمي	

فهذا	يعترب	تربحًا	من	جهل	�سخ�س	اآخر.	كما	اأن	هذا	املبداأ	مينع	امل�ساربة	�البيع	على	املك�سوف	�يحد	من	ا�ستخدام	امل�ستقات	��ثائق	التاأمني	

التقليدية،	ما	مل	تتخذ	�سيغة	التاأمني	الإ�سالمي	)التكافل(.

كما	اأن	ال�رصيعة	الإ�سالمية	تقيد	اأن�سطة	الأفراد	�ال�رصكات	�سمن	حد�د	معينة	م�سموح	بها،	�تنهى	قطعيًا	عن	ممار�سة	الأعمال	املحرمة	كاملتاجرة	

باخلمور...الخ.

مزايا النظام امل�سريف والتمويلي الإ�سالمي يف �سوء الأزمة املالية العاملية

اإىل	جانب	الأهمية	املحورية	لتلبية	متطلبات	�فرائ�س	العقيدة	�ال�رصع،	ثمة	مزايا	كبرية	لنظام	ال�سريفة	�التمويل	الإ�سالمي.	فقد	�ساعد	حترمي	

النظام	امل�رصيف	الإ�سالمي	للخدمات	القائمة	على	الفائدة	الربوية	�املتاجرة	بالديون	يف	جتنب	اأنواع	عمليات	القرتا�س	الكبرية	ذات	املخاطر	

العالية	التي	متثل	�سلب	الأزمة	املالية	الراهنة.	�بنف�س	ال�سكل،	�ساهم	جتنب	املتاجرة	باملخاطر	املالية	اأ�	بيع	اأ�سياء	قد	ل	تكون	موجودة	�قت	عقد	

ال�سفقة	يف	احلد	من	التعر�س	لأنواع	�ستى	من	الأد�ات	املالية	املعقدة	�الأ�سول	ال�سامة	التي	كان	لها	د�ر	بارز	يف	ن�سوء	الأزمة	املالية	احلالية.	�لقد	

اأدت	هذه	العيوب	التي	ظهرت	يف	النظام	املايل	احلايل	اإىل	جتدد	الهتمام	باملنتجات	امل�رصفية	الإ�سالمية	�تزايد	�الطلب	عليها.

اخلدمات امل�سرفية الإ�سالمية يف البنك الأهلي التجاري – تاريخ نفخر به

يفخر	البنك	الأهلي	التجاري	بتاريخه	الرائد	يف	جمال	ال�سريفة	�التمويل	الإ�سالمي،	حيث	كان	له	ق�سب	ال�سبق	يف	ابتكار	الكثري	من	الأد�ات	

�املنتجات	التي	اأ�سبحت	ت�ستخدم	الآن	على	نطاق	�ا�سع	يف	النظام	امل�رصيف	الإ�سالمي.	�كان	البنك	قد	افتتح	اأ�ل	فرع	جتريبي	يقدم	اخلدمات	

الإ�سالمية	فقط	عام	1990.	�منذ	ذلك	احلني،	كنا	اأ�ل	بنك	يف	املنطقة	يطور:

الأ�سهم يف	 لال�ستثمار	 اإ�سالميًا	 · معيارًا	
الإ�سالمية الأ�سهم	 يف	 ا�ستثمار	 · �سند�ق	

النقدي التمويل	 لتي�رص	حاجات	 التورق	 · عملية	
الإ�سالمية ال�رصيعة	 مع	 متوافقة	 ائتمانية	 · بطاقة	
املال راأ�س	 ي�سمن	 اإ�سالمي	 راأ�سمال	 · �سند�ق	

اإ�سالمي راأ�سمال	حممي	 �سند�ق	 · اأ�ل	
بنك د�يت�س	 مع	م�رصف	 بالتعا�ن	 �ذلك	 الد�لية،	 البور�سة	 يف	 مدرجة	 اإ�سالمي	 ا�ستثمار	 �سهادة	 · اأ�ل	

املك�سوف على	 التقليدي	 لل�سحب	 كبديل	 امل�ساركة	 · عقد	
الإ�سالمي · التوريق	

ال�سيارات �رصاء	 لتمويل	 مرابحة	 · �سند�ق	

�يف	عام	2005	تعهد	البنك	بتحويل	كل	�سبكة	فر�عه	اخلا�سة	بخدمات	الأفراد	اإىل	العمل	بالنظام	امل�رصيف	الإ�سالمي.	�لقد	اأثمرت	الريادة	التي	

حققها	البنك	يف	جمال	ال�سريفة	�التمويل	الإ�سالميني،	ل�سيما	منذ	اإعالنه	هذا	التعهد،	بتحقيق	منو	مت�سارع	يف	قاعدة	عمالئنا	�زيادة	م�ستويات	

�لء	عمالئنا.

�يف	�سهر	دي�سمرب	2006،	بعد	التحويل	الناجح	ل�سبكة	فر�ع	البنك	اخلا�سة	بخدمات	الأفراد	اإىل	نظام	ال�سريفة	الإ�سالمية،	�يف	�سبيل	تعزيز	منو	

العمل	امل�رصيف	الإ�سالمي	يف	خمتلف	�حدات	الأعمال،	اأ�س�س	البنك	جمموعة	تطوير	ال�سريفة	الإ�سالمية.	�جاء	تاأ�سي�س	هذه	املجموعة	على	اأمل	اأن	

ت�سبح	مركزًا	للتميز	لكل	اإ�سدارات	البنك	من	املنتجات	امل�رصفية	الإ�سالمية	�تقدمي	الدعم	لكل	�حدات	الأعمال	يف	�سبيل	تنفيذ	اإ�سرتاتيجية	البنك	يف	

ال�سريفة	الإ�سالمية	��سمان	اللتزام	التام	بال�رصيعة	الإ�سالمية	يف	كل	اإ�سداراته	من	املنتجات	امل�رصفية	الإ�سالمية.

امل�رصفية	�التمويل	الإ�سالميني



البنك	الأهلي	التجاري  32 

منتجات وخدمات البنك املتوافقة مع ال�سريعة الإ�سالمية

فيما	يلي	قائمة	بنماذج	من	منتجات	�خدمات	البنك	املتوافقة	مع	ال�رصيعة	الإ�سالمية:

�بطاقات	 متكاملة،	 عر��س	 برامج	 من	 بها	 يتعلق	 �ما	 الإ�سالمية	 اجلارية	 احل�سابات	 برامج	 من	 �ا�سعة	 ت�سكيلة	 نقدم	 للم�ستهلكني،	 بالن�سبة	  ·
ائتمانية	اإ�سالمية	�نظم	التي�سري	للتمويل	ال�سخ�سي	�التمويل	العقاري	�تاأجري	ال�سيارات.

دعم	 اإىل	 تهدف	 التي	 �التي�سري	 �الإجارة	 املرابحة	 قواعد	 على	 املعتمدة	 الإ�سالمية	 املنتجات	 من	 ت�سكيلة	 ال�رصكات	 من	 لعمالئنا	 نوفر	  ·
حاجات	متويل	ال�رصكات.	اإ�سافة	اإىل	ذلك،	يتم	تطوير	�سيغ	اإ�سالمية	اأكرث	تقدمًا	لتلبية	حاجات	التمويل	اخلا�سة	لل�رصكات.

�اإدارة	 لتح�سني	 اإ�سالمية	 باأد�ات	 البنك	 "مرابحة" �"خريات" لتز�يد	 اجلديد	 املالية	 الأ�راق	 اإ�سدار	 تطوير	 مت	 اخلزانة،	 لأ�راق	 بالن�سبة	  ·
حاجاته	من	ال�سيولة	�التمويل.

املجل�س ال�ست�ساري ال�سرعي يف البنك

ميثل	املجل�س	ال�رصعي	ال�ست�ساري	الهيئة	املخولة	يف	البنك	مبراجعة	كافة	املنتجات	�اخلدمات	املقدمة	لعمالء	البنك	�ال�رصكات	ال�سقيقة	له	�سمن	

اإ�سداراته	من	املنتجات	�اخلدمات	املتوافقة	مع	ال�رصيعة	الإ�سالمية.	�يتاألف	هذا	املجل�س	من	ثالثة	علماء	م�سلمني	بارزين	يف	جمال	ال�رصيعة	

�القت�ساد	الإ�سالمي،	�هم،	كما	يف	تاريخ	31	دي�سمرب	2008:	ال�سيخ	عبد	اهلل	بن	�سليمان	املنيع،	�الدكتور	عبد	اهلل	بن	عبد	العزيز	امل�سلح،	

�الدكتور	حممد	علي	القري.

�يوجب	التزام	البنك	بالتنفيذ	ال�سادق	�الالئق	للمنتجات	املتوافقة	مع	ال�رصيعة	الإ�سالمية	اأن	يقوم	املجل�س	مبراجعة	كل	جانب	من	جوانب	

املنتجات	�اخلدمات	التي	يقدمها	البنك.	�اأي	تطوير	اأ�	تعديل	يطراأ	على	املنتج	اأ�	اخلدمة	يجب	اأن	يخ�سع	لنف�س	العملية	ال�سارمة	التي	يخ�سع	

لها	املنتج	اأ�	اخلدمة	اجلديدة	للح�سول	على	املوافقة.	�يتم	عقد	اجتماعات	�سهرية	مع	املجل�س		ملراجعة	�مناق�سة	ق�سايا	تطوير	املنتجات	اجلديدة	

�حت�سيناتها.	اإ�سافة	اإىل	ذلك،	يلتقي	املجل�س	بعمالء	البنك	�موظفيه	لتقدمي	التو�سيحات	ب�ساأن	املنتجات	�اخلدمات.	�تعقد	هذه	اللقاءات	يف	

املراكز	الرئي�سية	يف	اأنحاء	اململكة.

�تتوىل	جمموعة	تطوير	ال�سريفة	الإ�سالمية	اإدارة	العالقة	بني	البنك	�ال�رصكات	الزميلة	له	�بني	املجل�س	ال�ست�ساري	من	خالل	ق�سم	اللتزام	

بال�رصيعة	الإ�سالمية،	الذي	يتاألف	من	�حدتني	هما	اأمانة	املجل�س	ال�رصعي	��حدة	التدقيق	ال�رصعي:	حيث	تقوم	اأمانة	املجل�س	ال�رصعي	بتقدمي	

البحث	ال�رصعي	املتعلق	بعملية	املوافقة	على	املنتجات	�مراجعة	�سيغ	املنتجات	�كل	املقرتحات	املقدمة	للمجل�س	ال�رصعي	يف	البنك.	اأما	�حدة	

التدقيق	ال�رصعي	فتتوىل	القيام	بعمليات	التدقيق	لكافة	املنتجات	�اخلدمات	املوافق	عليها	�رصعيًا	��سمان	تنفيذها	�فقًا	لقرارات	املجل�س	ال�رصعي.

موا�سلة الدور الريادي

يعمل	البنك	على	موا�سلة	د�ره	الريادي	يف	قيادة	�تطوير	قطاع	ال�رصفة	�التمويل	الإ�سالميني،	�ذلك	من	خالل:

دعم	احلوار،	كاإقامة	املوؤمترات	�املنتديات	حول	ال�سريفة	الإ�سالمية.	�من	ذلك	دعمه	ملنظمة	املحا�سبة	�التدقيق	للموؤ�س�سات	املالية	الإ�سالمية	  ·
�املوؤمتر	ال�سنوي	للبنك	الد�يل	2008	حول	ال�سريفة	�التمويل	الإ�سالميني	الذي	رعاه	البنك.

اأن	 اأي�سًا	 البنك	 يرى	 ال�سدد،	 هذا	 �يف	 الإ�سالميني.	 �التمويل	 ال�سريفة	 �اخلدمات	يف	جمال	 املنتجات	 �ابتكار	 ا�ستك�ساف	 موا�سلة	  ·
ال�سريفة	الإ�سالمية	تتوافق	مع	كثري	من	جوانب	ال�ستدامة	�التنمية	امل�ستدامة.	�ينبغي	اأن	يوؤدي	البتكار	املتوا�سل	ملنتجات	�خدمات	

ال�سريفة	الإ�سالمية	اإىل	حت�سني	�تطوير	الأثر	الإيجابي	العام	للبنك	على	املجتمع.

�يحد�نا	الأمل	مبوا�سلة	التميز	يف	قيادتنا	لقطاع	ال�سريفة	�التمويل	الإ�سالمي.	�يف	هذا	الإطار،	حظي	البنك	على	التقدير	لد�ره	يف	هذا	القطاع،	

حيث	فاز	بثالث	جوائز	د�لية،	هي:

�التمويل	 الد�لية	 �العقارات	 الإ�سالمية	 املوؤمترات	 من	جمموعة	 املقدمة	 	،"2008 لعام	 اململكة	 يف	 الإ�سالمي	 التمويل	 يف	 بنك	 "اأف�سل	 جائزة	  ·
بالتعا�ن	مع	الحتاد	العقاري	الربيطاين	امللكي.

الإ�سالمية. �التمويل	 الأعمال	 من	جملة	 املقدمة	 العامل"،	 يف	 الإ�سالمي	 التمويل	 يف	 بنك	 "اأف�سل	 جائزة	  ·

الإ�سالمية. �التمويل	 الأعمال	 من	جملة	 املقدمة	 الأ��سط"،	 ال�رصق	 يف	 الإ�سالمي	 التمويل	 يف	 بنك	 "اأف�سل	 جائزة	  ·

www.alahli.com	:زيارة	يرجى	الإ�سالمية،	امل�رصفية	�اخلدمات	املنتجات	حول	املعلومات	من	ملزيد

)تكملة(	امل�رصفية	�التمويل	الإ�سالميني
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طريقة الإدارة

يحتل	املوظفون	مركز	ال�سدارة	يف	جناح	البنك	�ميثلون	�سميم	طموحاته	للنمو،	فهم	راأ�سمالنا	الب�رصي.	�من	هذا	املنطلق	يعمل	البنك	ب�سورة	

متوا�سلة	على	الرتقاء	باإدارة	�تنمية	املوارد	الب�رصية.	�هذا	يت�سمن	��سع	عمليات	اإجرائية	اأكرث	منهجية،	من	قبيل	ما	مت	موؤخرًا	من	اعتماد	

برجمية	الإدارة	املتقدمة	للموارد	الب�رصية.	كما	قام	البنك	موؤخرًا	باإجراء	عملية	اإعادة	هيكلة	تنظيمية	�عملياتية	ل�سوؤ�ن	التوظيف	�تخطيط	القوة	

العاملة	�عالقات	املوظفني.

�ت�سمل	�ظيفة	املوارد	الب�رصية	يف	البنك	الأق�سام	التالية:

اأجور و�سيا�سات املوظفني		اإدارة	كافة	الأمور	املتعلقة	مبزايا	املوظفني	�ر�اتبهم	�الأ��ساف	الوظيفية	�تقييمات	الوظائف.

خدمات املوظفني		اإدارة	عملية	تعيني	املوظفني	اجلدد	�توجيههم	�توفري	اخلدمات	للموظفني	املوجودين	من	قبيل	القر��س	�العالقات	احلكومية	

�نظام	اإدارة	املوارد	الب�رصية.

تنمية املوارد الب�سرية		اإدارة	كافة	جوانب	تنمية	�تطوير	املوظفني	مبا	يف	ذلك	التعليم	�التدريب	�اإدارة	الأداء	�املواهب.

اكت�ساب املواهب		اإدارة	عملية	ا�ستقطاب	�اكت�ساب	املوظفني	اجلدد.

�من	اجلوانب	التي	اأ�لتها	منهجية	التوظيف	يف	البنك	اهتمامًا	خا�سًا	الرتكيز	على	�سيا�سة	ال�سعودة،	حيث	فاز	البنك	بعدة	جوائز	جلهوده	يف	هذا	

امل�سمار	�اأدائه	الرائد	فيه.

كما	يعطي	البنك	قيمة	كبرية	لأهمية	العالقات	القوية	بني	املوظفني	�الإدارة.	�تتحقق	هذه	العالقة	بالدرجة	الأ�ىل	من	خالل	ق�سم	عالقات	املوظفني.	

�من	اأبرز	الطرق	التي	اتبعت	لهذا	الغر�س	اإجراء	ا�ستبيانات	بني	املوظفني،	تطلب	منهم	تقدمي	�جهات	نظرهم	حول	كافة	جوانب	عمليات	البنك	مبا	

يف	ذلك	جانب	املوارد	الب�رصية	�كيف	ميكن	تطويرها	�الرتقاء	بها.

�يعترب	التدريب	�التعليم	من	اأهم	احلاجات	املرتبطة	مبتطلبات	املوارد	الب�رصية	يف	املنطقة.	�من	هذا	املنطلق	يلتزم	البنك	ب�سخ	ا�ستثمارات	كبرية	

يف	تدريب	املوظفني،	�يعمل	د�مًا	على	الرتقاء	برباجمه	التدريبية	الداخلية	�اخلارجية.	�ب�سكل	عام	يعمل	البنك	د�مًا	على	توظيف	اأكرث	الأ�سخا�س	

تاأهياًل	�موهبة	�امتالكًا	للدافع	الداخلي	للتميز	يف	الأعمال	�خدمة	العمالء،	ثم	يعمل	على	ال�ستثمار	يف	تطويرهم	ب�سكل	م�ستمر.

�نحن	يف	البنك	الأهلي	التجاري	نوؤمن	اإميانًا	را�سخًا	مببداأ	تكافوؤ	الفر�س	�عدم	التمييز	�توفري	التنوع.	�يحظى	تكافوؤ	الفر�س	ب�سكل	خا�س	

باهتمام	ا�ستثنائي	يف	ثقافة	البنك،	�نحن	عاقد�ن	العزم	على	اأن	جتعل	املعايري	التي	ن�سعها	يف	ال�سوق	ال�سعودية	من	البنك	رائدًا	يف	ميدان	توظيف	

الن�ساء.	�ا�ستكماًل	لريادتنا	يف	جمال	ال�سعودة،	نعمل	على	ال�ستفادة	من	م�ساركة	�خربات	��جهات	النظر	املختلفة	للوافدين	من	بلدان	عديدة	بني	

موظفينا.	فالتنوع	يف	اإطار	اإ�سرتاتيجية	�سعودة	قوية	�ستزداد	اأهميته	مع	تو�سع	البنك	على	امل�ستوى	الإقليمي.

�ل	�سك	اأن	املوظفني	الأ�سحاء	اأكرث	اإنتاجية	من	غري	الأ�سحاء،	�من	هذا	املنطلق	يقدم	البنك	طائفة	من	املزايا	التي	تهتم	ب�سحة	املوظفني	

�حاجاتهم	الطبية.	�ي�سعى	البنك	لت�سجيع	املوظفني	على	اتخاذ	خطوات	ا�ستباقية	اإ�سافية	للحفاظ	على	�سحتهم	بو�سع	جيد.

موظفونا

ت�سهد	اأعداد	موظفينا	منوًا	متوا�ساًل	مع	تو�سع	اأعمال	البنك.	فحتى	31	دي�سمرب	2008،	بلغ	عدد	موظفي	البنك	5،380	موظفًا	باملقارنة	مع	

5،101	موظفًا	نهاية	عام	2007.	�تنق�سم	القوة	العاملة	لدى	البنك	اإىل	فئتني	رئي�سيتني:	املوظفني	املعينني	مبا�رصة	من	قبل	البنك	بد�ام	كامل،	

�املوظفني	املتعاقدين	من	الباطن	)عرب	طرف	ثان(	الذين	يعملون	بد�ام	كامل	لدى	البنك،	�هوؤلء	عادة	يعملون	كم�سيفني	�حرا�س	اأمن	�غري	ذلك	

من	الوظائف	امل�ساندة.

التوظيف وبرنامج ال�سعودة

تكت�سب	عملية	ا�ستقطاب	املوظفني	اأهمية	خا�سة	لدى	البنك	الأهلي	التجاري،	حيث	يتبع	البنك	جمموعة	من	املنهجيات	تهدف	اإىل	التحقق	من	اأن	

عملية	التوظيف	ت�ستند	على	معيارين	رئي�سيني	هما:	معيار	احلاجات	الذي	يقيم	املتطلبات	امل�ستقبلية	من	املوارد	الب�رصية؛	�معيار	الكفاءات.	�يف	

هذا	الإطار،	يعمل	البنك	على	تقدمي	دعم	قوي	جلهود	تز�يد	املواطنني	ال�سعوديني	باملهارات	�املعارف	�اخلربات	�الفر�س	املطلوبة	لرفع	م�ستوى	

اجلودة	العام	للقوة	العاملة	ال�سعودية،	اإ�سافة	بالطبع	اإىل	قوته	العاملة	لديه.	�ميثل	هذا	املفهوم	يف	تنمية	املوارد	الب�رصية	الوطنية	مطلبًا	تنظيميًا	

حكوميًا	اأي�سًا	يعرف	ب�سيا�سة	ال�سعودة.	فاحلد	الأدنى	املحدد	من	اجلهات	التنظيمية	لل�سعودة	يف	القطاع	امل�رصيف	هو	70%.	�من	اجلدير	بالذكر	

اأن	البنك	الأهلي	التجاري	يتجا�ز	هذا	احلد	امل�ستهدف،	حيث	بلغت	ن�سبة	ال�سعودة	لديه	88.48	%	يف	دي�سمرب	2008.

اإ�سافة	اإىل	جهود	ال�سعودة،	ي�سعى	البنك	اأي�سًا	لتوظيف	الأفراد	�تطوير	مهاراتهم	�ت�سجيع	عملهم	يف	املناطق	التي	ينتمون	اإليها.	�هذا	ي�سهم	يف	

حتقيق	التنمية	القت�سادية	املحلية،	مع	�سمان	الفهم	القوي	ل�سوؤ�ن	املنطقة	�خلق	الفر�س	لزيادة	التنوع	بني	املوظفني	التنفيذيني.

املوارد	الب�رصية	– اجتذاب	املواهب	الفّذة	�تدريبها	�الحتفاظ	بها
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موظفي البنك الأهلي التجاري    

2008  2007  2006  2005 العام	

5،380  5،101  5،056  4،723 موظفني	مت	تعيينهم	مبا�رصة	بد�ام	كامل 

1،271  1،124  864  N/A موظفني	متعاقدين	

معدل التوظيف يف البنك الأهلي التجاري    

2008  2007  2006  2005 العام	

32  28  31  30 تنفيذيني	

2،218  2،032  1،815  1،642 مدراء	

3،130  3،041  3،210  3،051 م�رصفني	�كتبة	

5،380  5،101  5،056  4،723 الإجمايل	

موظفي البنك الأهلي التجاري ح�سب توزيع املناطق    

2008  2007  2006  2005 العام	

3،118  2،990  2،942  2،789 الغربية	

576  534  534  476 ال�رصقية	

953  907  929  860 الو�سطى	

385  346  329  314 ال�سمالية	

348  324  322  284 اجلنوبية	

ن�سبة ال�سعودة يف البنك الأهلي التجاري ح�سب توزيع املناطق    

2008  2007  2006  2005 العام	

%83.84 	%82.20 	%83.10 	%82 الغربية	

%95.31 	%93.80 	%92.90 	%91.20 ال�رصقية	

%92.24 	%91.90 	%92.90 	%90.90 الو�سطى	

%98.18 	%97.70 	%94.80 	%93.90 ال�سمالية	

%98.85 	%97.20 	%97.20 	%95.40 اجلنوبية	

توزيع اجلن�سني بني موظفي البنك الأهلي التجاري    

2008  2007  2006  2005 العام	

%7.0 	%5.9 	%5.0 	%4.5 ن�سبة	الإناث	)مع	اإجمايل	عدد	املوظفني(	

%5.6 	%5.1 	%5.2 	%5.3 ن�سبة	املدراء	الإناث	)مع	اإجمايل	عدد	املدراء(	

%0	 	%0 	%0 	%0 اإجمايل	التنفيذيني	الإناث	)مع	اإجمايل	التنفيذيني(	

توظيف الإناث يف البنك الأهلي النجاري    

2008  2007  2006  2005 العام	

%14.6 	%14.5 	%8.7 	%11.9 ن�سبة	توظيف	الإناث	)مع	ن�سبة	التوظيف	الإجمالية(	

ن�سبة الراتب للرجال والن�ساء ح�سب الفئة    

ن�ساء رجال	 	 	 	 الن�سبة	حتى	نهاية	2008

*  * 	 	 	 تنفيذيني

47  53 	 	 	 مدراء

49  51 	 	 	 م�رصفني	�كتبة

*  * 	 	 	 اأخرى

*ل	�جه	للمقارنه	لأنه	ل	توجد	ن�ساء	يف	هذه	الفئات

البنك	الأهلي	التجاري	ملتزم	ب�سكل	كبري	يف	تدريب	

املوظفني.	�نحن	با�ستمرار	نطور	برامج	التدريب	

الداخلية	�اخلارجية.	عموما	فاإن	نهج	البنك	دائما	

هو	توظيف	الأكفاآء	�املوهوبني	الذين	ميلكون	

الدافع	لتقدمي	اخلدمة	املميزة	للعمالء	�الأعمال.	

�من	ثم	ال�ستثمار	من	اأجل	التطوير	امل�ستمر.
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توفري الفر�س للن�ساء

اأ�سبح	متكني	املراأة	مو�سوعًا	يحظى	بالهتمام	على	نطاق	د�يل	�هذا	ينطبق	على	اململكة	العربية	ال�سعودية	اأي�سًا.	�لدى	معاينة	امل�سهد	الجتماعي	

يف	اململكة،	نالحظ	ح�سول	تطورات	بارزة	يف	ال�سنوات	الأخرية.	فقد	اأ�سبح	هناك	املزيد	من	فر�س	العمل	متاحة	للن�ساء	يف	كال	القطاعني	العام	

�اخلا�س،	�متت	اإزالة	بع�س	العوائق	التي	كانت	تقف	يف	�جه	توظيف	املراأة	ب�سبب	بع�س	التقاليد	الجتماعية.	�يفخر	البنك	مب�ساركته	يف	هذه	

التطورات	من	عدة	جوانب:

فر�س العمل		يتمتع	البنك	بواحد	من	اأعلى	ن�سب	توظيف	الن�ساء	يف	اململكة	�ما	تزال	ن�سبة	الن�ساء	من	املوظفني	تزداد	ب�سكل	متوا�سل.	فحتى	

�سهر	دي�سمرب	2008،	بلغت	هذه	الن�سبة	7.03	%	باملقارنة	مع	4.5	%	عام	2005.	�من	املوؤ�رصات	الهامة	يف	هذا	ال�سياق	ن�سبة	الن�ساء	اللواتي	مت	

توظيفهن	يف	�سنة	�احدة،	ففي	عام	2008	�ظف	البنك	123	امراأة	من	اأ�سل	841	موظف،	اأي	بن�سبة	اإجمالية	قدرها	14.6	%.

فر�س الإدارة		ان�سجامًا	مع	�سيا�سته	العامة	حيال	كافة	املوظفني،	ي�سجع	البنك	ترقية	املواهب	الن�سائية	لبلوغ	املنا�سب	الإدارية.	�مع	اأن	البنك	

ل	يوجد	فيه	حتى	الآن	اأي	امراأة	يف	من�سب	تنفيذي،	اإل	اأن	اأداءنا	يظهر	هنا	اأي�سًا	ازدياد	ن�سبة	الن�ساء	ذ�ات	املواهب	اللواتي	ي�سلن	اإىل	منا�سب	

اإدارية.	فحتى	�سهر	دي�سمرب	2008،	بلغ	عدد	الن�ساء	اللواتي	ي�سغلن	�ظائف	اإدارية	127	امراأة،	مما	ميثل	5.58	%	من	جممل	املنا�سب	الإدارية.

احلقوق املت�ساوية		ل	متيز	�سيا�سات	البنك	بني	الذكور	�الإناث	من	املوظفني،	�سواء	من	حيث	الر�اتب	اأ�	املزايا	اأ�	البدلت	اأ�	الرتقيات	اأ�	

التدريب	اأ�	�سغل	املنا�سب	القيادية،	فالعمل	املتكافئ	املنفذ	من	قبل	موظفني	متكافئني	يف	املوؤهالت	ينبغي	اأن	يح�سل	على	مكافاآت	متكافئة،	بغ�س	

النظر	عن	اجلن�س.	�قد	مت	تنفيذ	مراجعة	اأ�لية	ل�سالمل	الأجور	�الر�اتب	للتحقق	من	هذا	اللتزام	فتبني	�جود	فوارق	طفيفة	بني	ر�اتب	الذكور	

�الإناث	�سمن	حد�د	مقبولة	عند	اأخذها	�سمن	متغريات	عديدة.

فر�س اخلدمات امل�سرفية		يفخر	البنك	الأهلي	التجاري	بكونه	�احدًا	من	اأ�ائل	املوؤ�س�سات	الوطنية	التي	فتحت	اأبوابها	اأمام	الن�ساء	من	خالل	

�سبكة	من	الفر�ع	املخ�س�سة	للن�ساء.	فقد	اأ�سبح	باإمكان	�رصائح	كربى	من	املجتمع	الن�سوي	ال�سعودي	التعامل	مبا�رصة	مع	البنك	�اإدارة	اأمور	

ح�ساباتهن	باأنف�سهن.	�كان	اأ�ل	فرع	خا�س	للن�ساء	قد	افتتح	قبل	29	عامًا	�اأ�سبح	لدى	البنك	اليوم	39	فرعًا	للن�ساء	تغطي	خمتلف	مناطق	

اململكة.

فر�س املتعهدات		يقدم	البنك	الدعم	املايل	�التدريبي	ملتعهدات	الأعمال	من	خالل	برامج	امل�سوؤ�لية	الجتماعية	للبنك.	فخالل	ال�سنوات	الثالث	

املا�سية	قدم	البنك	د�رات	تدريبية	اإىل	2،915	ملتعهدات	الأعمال	يف	اإطار	برنامج	الأهلي	للم�ساريع	ال�سغرية	�برنامج	الأهلي	لالأ�رص	املنتجة.	

�بالفعل	تابع	الكثري	من	هوؤلء	الن�سوة	م�سريتهن	�بداأن	م�ساريعهن	بنجاح.	�مع	ذلك	يقر	البنك	باأنه	حاليًا	ل	ي�سرتي	اأي	�سلع	اأ�	خدمات	من	

�رصكات	تديرها	ن�ساء.

الإ�سغاء ملوظفينا

لقد	�جد	البنك	اأن	من	اأكرث	الطرق	فعالية	للتعرف	على	اإ�سكاليات	اإدارة	�تنمية	املوارد	الب�رصية	�حتديد	اأ�لوية	التعاطي	معها	هي	التوا�سل	

املبا�رص	مع	املوظفني	بال�ستماع	ملقرتحاتهم	�همومهم	�اأ�لوياتهم.	�من	هذا	املنطلق	ينفذ	البنك	ا�ستبيانات	لآراء	املوظفني	حول	جمموعة	من	

الق�سايا.

ففي	عام	2006،	اأجرى	البنك	"ا�ستبيانًا	لراأ�س	املال	الب�رصي" ا�ستهدف	امل�ستويات	الإدارية	�التنفيذية.	�بعد	ال�ستبيان،	قامت	جمموعات	متثيلية	

مبراجعة	الق�سايا	التي	اأبرزها	ال�ستبيان	�ناق�ست	اأف�سل	طريقة	ملعاجلتها.	�على	مدى	ال�سنتني	الأخريتني	ا�ستفادت	خطة	اإدارة	املوارد	الب�رصية	

يف	البنك	من	املعلومات	التي	�فرها	هذا	ال�ستبيان	�املناق�سات	التي	اأعقبته.

�لقد	�سهدت	خمتلف	جوانب	هذا	اجلد�ل	ا�ستثمارات	كبرية	لتطوير	جوانب	احلاجات	التي	مت	حتديدها.	
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الرواتب واملزايا

يتلقى	كافة	املوظفني	ر�اتب	�سهرية	تدفع	يف	مواعيدها	املحددة	�فقًا	لإجراءات	البنك.	�حتدد	م�ستويات	الر�اتب	�فقًا	لدرجات	الأجور.	�هناك	

مزايا	اإ�سافية	ت�سمل:

العالوة الثابتة		يعترب	هذا	احلافز	املايل	عال�ة	م�سمونة	ترفع	قيمة	الراتب	ال�سنوي	مبقدار	ثالثة	ر�اتب	�سهرية	اأ�سا�سية.	�توزع	هذه	الر�اتب	

الإ�سافية	على	مدى	12	�سهرًا،	بحيث	تدفع	على	اأق�ساط	�سهرية	مت�سا�ية.	�تدخل	العال�ات	الثابتة	�سمن	هيكلية	الأجور	ال�سهرية	لكافة	املوظفني	

املوؤهلني	�لي�ست	بحاجة	لأي	اإجراءات	اأ�	معاجلات	اإ�سافية.

البدلت		ت�سمل	هذه	البدلت	بدل	اليوم	الوطني	�بدل	النقل	لل�سيدات	�بدلت	ال�سكن	�البدلت	الأخرى	�منها	بدل	ال�رصاف	�بدل	الإ�رصاف	على	

اأجهزة	ال�رصاف	الآيل،	�بدل	طبيعة	عمل/من�سب،	�بدل	النقل،	�دفعات	�بدلت	جولت	العمل	اليومية.

عالوة الأداء		ي�ستحق	جميع	املوظفون	احل�سول	على	عال�ة	اأداء	�سنوية	تتوافق	مع	م�ستوى	الأداء	العام	للبنك.	�يعتمد	ا�ستحقاق	هذه	العال�ة	

على	الأداء	املتميز	للفرد	�فقًا	لأهداف	متفق	عليها	�يتم	منحها	بناء	على	تقدير	الإدارة	التنفيذية	للبنك.

التاأمني الجتماعي		يدفع	البنك	عن	كل	موظف	مبا�رص	بد�ام	كامل	تاأمني	اجتماعي	ل�سند�ق	املوؤ�س�سة	العامة	للتاأمني	الجتماعي.	هذا	التاأمني	

يوفر	الدعم	املايل	للموظفني	على	�سكل	معا�سات	تقاعدية	�مرتبات	عندما	يبلغون	�سن	التقاعد.

التاأمني ال�سحي والتاأمني على احلياة		يحظى	كل	موظف	�ز�جته	�اأطفاله	على	غطاء	تاأمني	�سحي	كامل	من	خالل	�سبكة	�ا�سعة	من	

امل�ست�سفيات	�املراكز	ال�سحية	حمليًا	�د�ليًا.	كما	يقدم	البنك	تاأمينًا	على	احلياة	لكل	موظف	مبا�رص	بد�ام	كامل.	�هذا	ي�سمل	الوفاة	لأي	�سبب	

�العجز	الكلي	الدائم	ب�سبب	حادث	اأ�	مر�س،	�العجز	اجلزئي	الدائم	ب�سبب	حادث.

امتياز احل�سول على القرو�س		يتمتع	املوظفون	املبا�رص�ن	بد�ام	كامل	بامتياز	احل�سول	على	اأ�سعار	خا�سة	بالن�سبة	ملختلف	القر��س	

�اخلدمات	امل�رصفية.

مكافاآت نهاية اخلدمة		تعترب	مكافاآت	نهاية	اخلدمة	مطلبًا	قانونيًا	مبوجب	قانون	العمل	ال�سعودي	�هي	تقدم	لكافة	املوظفني	�حتت�سب	بناء	على	

عدد	�سنوات	اخلدمة	�اآخر	راتب	فعلي	تقا�ساه	املوظف.

)تكملة(	املوارد	الب�رصية	– اجتذاب	املواهب	الفّذة	�تدريبها	�الحتفاظ	بها
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تدريب البنك الأهلي التجاري    

2008  2007  2006  2005 العام	

109،884  126،390  96،433  N/A اإجمايل	عدد	�ساعات	التدريب	

 24،652  27،207  17،195  N/A اإجمايل	تكلفة	التدريب	)مليون	ريال	�سعودي(	

10،873  4،370  2،904  N/A متو�سط	تكلفة	تدريب	الفرد	

ن�سبة تدريب موظفي البنك الأهلي التجاري ح�سب الفئة    

2008  2007  2006  2005 العام	

5.4  8.2  14  N/A التفيذيني	

30.00  29.8  29.7  42.5 املدراء	

14.4  21.8  13  16.1 امل�رصفني	�الكتبة	

258.3  0.2  0.8  N/A املتعاقدين	

1.8  1.9  5.3  N/A اأخرى	

التدريب – بناء الكفاءات

ميثل	التدريب	�التطوير	الفعالني	عاماًل	حموريًا	يف	جناح	البنك.	كما	اأن	املوظفني	يحدد�نه	د�مًا	باعتباره	ق�سية	ذات	اأ�لوية	عليا	بالن�سبة	لهم.	

�يرى	البنك	يف	التدريب	�التطوير	جزءًا	من	م�سوؤ�لياته	جتاه	املجتمعات	التي	يعمل	فيها.

�ي�سعى	البنك	لتوفري	فر�س	التدريب	لكافة	موظفيه،	حيث	يتم	تخ�سي�س	جد�ل	تدريب	�سنوي	لكل	موظف	بناء	على	تو�سيات	املدراء	�/

اأ�	اجلهات	امل�سوؤ�لة	عن	التدريب	داخل	البنك،	�فقًا	لتقديرات	الإدارة	للحاجات	التدريبية،	اأ�	من	خالل	املوافقة	املبا�رصة	على	طلب	املوظفني	

للتدريب.	�يتجلى	التزامنا	بالتدريب	يف	تنفيذ	اأكرث	من		15،000	يوم	تدريبي	خالل	العام.

�توجت	القدرات	املهنية	�الفنية	بالرتكيز	موؤخرًا	على	املهارات	الناعمة،	الإطالق	الناجح	جدًا	لربنامج	�سفري	الأهلي	الذي	يتمحور	حول	تز�يد	كل	

موظف	مبجموعة	مبادئ	موحدة	حيال	اأ�سلوب	العمل	�طريقة	التعامل	�املظهر	اإ�سافة	اإىل	الكفاءة	املتميزة	�ذلك	يف	�سبيل	حتقيق	نتائج	اأف�سل	يف	

اأعمال	البنك.

كما	اأن	برناجمنا	Reach III	مع	معهد	�موؤ�س�سة	اإن�سياد	INSEAD	منح	البنك	اإمكانية	ال�ستفادة	من	برامج	عاملية	متقدمة	لتطوير	مهارات	

امل�سوؤ�لني	التنفيذيني.	�لقد	اأ�سبح	هذا	الربنامج	معتمدًا	الآن	��سيتم	تنفيذه	للمرة	الثالثة	عام	2009	يف	حرم	معهد	اإن�سياد	يف	�سنغافورة.

كما	نوا�سل	العمل	بربنامج	الزمالة	الإدارية	بالن�سبة	للخدمات	امل�رصفية	اخلا�سة	�برنامج	زمالة	اخلدمات	امل�رصفية	لل�رصكات،	اللذين	تخرج	

منهما	معًا	39	خريجًا	عام	2008.
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)تكملة(	املوارد	الب�رصية	– اجتذاب	املواهب	الفّذة	�تدريبها	�الحتفاظ	بها

حتول املوظفني يف البنك الأهلي التجاري    

2008  2007  2006  2005 الن�سبة	املئوية	

10.2  14.0  10.2  10.5 اإجمايل	القوى	العاملة	

حتول املوظفني يف البنك الأهلي التجاري ح�سب اجلن�س    

2008  2007  2006  2005 الن�سبة	املئوية	

11.5  21.1  12.9  13.5 الإناث	

10.1  13.5  10.1  10.5 الرجال	

حتول املوظفني يف البنك الأهلي التجاري ح�سب الفئة    

2008  2007  2006  2005 الن�سبة	املئوية	

6.3  28.6  11.8  20.0 التنفيذيني	

10.9  14.5  10.4  10.5 املدراء	

9.8  13.7  10  10.6 امل�رصفني	�الكتبة	

5.6  9.7  2.1  2.0 اأخرى	

حتول املوظفني يف البنك الأهلي التجاري ح�سب العمر    

2008  2007  2006  2005 الن�سبة	املئوية	

12.8  15.5  13.5  13.0  30-18

8.6  16.4  10.2  11.6  40-31

6.3  8.9  7.2  6.6  50-41

14.5  13.1  9.9  12.3  60-51

الحتفاظ باملواهب

ميثل	الحتفاظ	باملواهب	عاماًل	هامًا	يف	جناح	البنك.	�لقد	ت�سافرت	عدة	عوامل	اأدت	اإىل	ح�سول	طلب	قوي	على	هذه	املواهب،	منها	حمد�دية	

خمز�ن	املواهب	يف	اململكة	العربية	ال�سعودية	�تنامي	املناف�سة	يف	�سوق	العمل	�تدفق	املوؤ�س�سات	امل�رصفية	العاملية.	�هذا	بد�ره	يتطلب	�جود	

خطة	�ساملة	ل�سمان	بقاء	البنك	�ساحب	العمل	املف�سل	للمواهب	الفذة	املوجودة	لديه.	�هذا	ي�سمل	الكثري	من	اجلوانب	املذكورة	اأعاله،	كفر�س	

التدريب	املتقدم	�الرتقيات	�مهمات	التو�سع	�التطوير	املتوا�سل	لبيئة	العمل.

�من	هذا	املنطلق	فقد	قمنا	بتنفيذ	خطة	حوافز	طويلة	الأمد	للم�سوؤ�لني	التنفيذيني	التي	�سيكون	من	�ساأنها	تعزيز	قدرة	البنك	على	الحتفاظ	بكبار	

امل�سوؤ�لني	يف	البنك.

نهاية اخلدمة

عند	مغادرة	موظف	ما	للبنك،	فاإن	�سيا�سة	البنك	تقت�سي	ت�سهيل	خر�ج	املوظف	باحرتام	�تقدير،	مع	العمل	على	حماية	م�سالح	البنك	�املوظف	اإىل	

اأبعد	حد	ممكن.
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لي�س	هناك	اأدنى	�سك	يف	اأهمية	�حتمية	د�ر	ال�رصكات	يف	دعم	ق�سية	حقوق	الإن�سان.	�من	هذا	املنطلق	يوؤكد	البنك	الأهلي	التجاري	على	الأهمية	

البالغة	لعدم	التمييز	�منح	الفر�س	املت�سا�ية	يف	اإدارته	حلقوق	الإن�سان.	�عال�ة	على	هذه	اجلهود،	نحر�س	اأي�سا	على	املعاجلة	املبا�رصة	مل�سائل	

هامة	اأخرى	تتعلق	بحقوق	الإن�سان.

حرية ت�سكيل النقابات

لي�س	هناك	نقابات	مهنية	يف	اململكة	العربية	ال�سعودية.	�كما	اأ�سلفنا	يف	الأجزاء	ال�سابقة	فاإن	البنك	يدير	اأعماًل	تقوم	على	اجتذاب	املواهب	الفذة	

�الحتفاظ	بها	�توفري	مكان	عمل	ي�ساعد	على	تفعيل	�الرتقاء	مبواهب	موظفيه.	�على	هذا	الأ�سا�س،	فقد	مت	اعتماد	اأطر	عمل	متنوعة	للتوا�سل	

اجلماعي	مع	املوظفني.	من	اأبرز	هذه	الأطر	ق�سم	عالقات	املوظفني	الذي	مت	اإن�سا�ؤه	لتي�سري	التوا�سل	بني	املوظفني	�معهم	�اإعطائهم	قدرة	اأكرب	

لإ�سماع	�سوتهم.

التحر�س )مبا يف ذلك التحر�س الإلكرتوين( والإجراءات الت�سحيحية

من	حق	موظفي	البنك	العمل	يف	بيئة	خالية	من	التمييز	�التحر�س	�التهديد	�سواء	كان	ذلك	�سادرًا	عن	اأ�	�سد	زميل	يف	العمل	اأ�	رئي�س	اأ�	عميل	

اأ�	بائع	اأ�	زائر.	�يعترب	التحر�س،	�سواء	تعلق	بجن�س	ال�سخ�س	اأ�	عرقه	اأ�	قوميته	اأ�	مواطنته،	اأمرًا	منافيًا	�متعار�سًا	متامًا	مع	التزام	البنك	

الأهلي	التجاري	بتوفري	مكان	عمل	لئق	�مهني.	�يتم	التحقيق	يف	تهم	التحر�س	ب�سكل	كامل	من	قبل	ق�سم	عالقات	املوظفني	�حتال	التو�سيات	

مبا�رصة	اإىل	رئي�س	ق�سم	املوارد	الب�رصية	لإبداء	تعا�نه	�موافقته.	�ل	يجوز	الت�ساهل	حيال	التمييز	يف	اأي	جانب	من	جوانب	التوظيف،	مبا	فيها	

التعيني	�الرتقية	�التعوي�سات	�الن�سباط	�اإنهاء	اخلدمة.

�اأ�سدر	البنك	خطة	الإجراءات	الإدارية	الت�سحيحية	�فقًا	لقانون	العمل	ال�سعودي	رقم	ر/21	ال�سادر		بتاريخ	1389/09/06	للهجرة	�رقم	

ر/51	بتاريخ	1426/08/23	للهجرة،	�هي	تطبق	على	جميع	املوظفني.	�مت	ا�ستقاء	جدا�ل	الإجراءات	الإدارية	الت�سحيحية	هذه	من	لوائح	

النظام	الداخلي	للبنك	كجزء	من	دليل	ال�سيا�سات	�الإجراءات	الإدارية.	�يعترب	تطبيق	الإجراء	الإداري	الت�سحيحي	املنا�سب	اإلزاميًا،	ل�سيما	يف	

احلالت	التي	ينتج	عنها	�رصر	مايل	اأ�	اأ�رصار	بال�سمعة	ب�سبب	اأفعال	اأحد	املوظفني.

التحر�س واإجراءات ال�سكاوى والتظلم

يعتمد	البنك	على	نظام	اإدارة	بت�سل�سل	قيادي	فيما	يتعلق	بتقدمي	ال�سكا�ى	�التظلمات،	حيث	يقوم	كل	موظف	اأ�ًل	بالرجوع	اإىل	رئي�سه	املبا�رص	عند	

مواجهته	لأي	م�ساكل	اإدارية	اأ�	فنية.	�كل	م�ستوى	يقوم	باإحالة	هذه	املعامالت	اإىل	امل�ستوى	الأعلى	منه	مبا�رصة،	مبا	يف	ذلك	اأي	تعليق	على	الأمر،	

يف	مدة	اأق�ساها	ثالثة	اأيام	عمل	من	تاريخ	ا�ستالم	ال�سكوى.

�تقوم	الإدارة	بالنظر	يف	ال�سكا�ى	�التظلمات	ل�سمان	العدالة	�النزاهة،	�ل	يجوز	اأن	يوؤدي	تقدمي	ال�سكوى	اإىل	الإ�رصار	باملوظف	الذي	قدمها.	

�يجب	احلكم	بالتظلمات	�اإبالغ	القرار	ب�ساأنها	خالل	مدة	اأق�ساها	ع�رصة	اأيام	عمل	من	تاريخ	تقدميها.

يوجد	لدى	البنك	جلنة	لل�سكا�ى	�التظلمات	ينتدبها	الرئي�س	التنفيذي	�ت�سم	رئي�سًا	�ع�سوين.	�ت�سدر	اللجنة	اأحكامها	عادة	خالل	خم�سة	اأيام	

من	تاريخ	ال�ستالم.	�يجوز	للموظفني	ا�ستئناف	حكم	ما	اأمام	الرئي�س	التنفيذي	مبا�رصة	يف	غ�سون	خم�سة	ع�رص	يومًا.	�يعترب	احلكم	الذي	ي�سدره	

الرئي�س	التنفيذي	حينئذ	نهائيًا	�ملزمًا.

ت�سغيل الأطفال والت�سغيل الإجباري

يلتزم	البنك	مببادئ	حقوق	الإن�سان	املعتمدة	د�ليًا	فيما	يت�سل	مبنع	ت�سغيل	الأطفال	�عدم	جواز	الت�سغيل	الإجباري	�الق�رصي.	�ل	يوافق	البنك	

على	ت�سغيل	الأطفال	يف	حال	من	الأحوال	�مل	يواجه	اأي	حالة	ت�سغيل	اإجباري	اأ�	ق�رصي.

اختيار املقاولني وحقوق الإن�سان يف �سل�سلة التوريد

يتبع	البنك	اإجراءات	منظمة	�مدر��سة	يف	اختيار	املقا�لني،	�هي	تتباين	ح�سب	نوع	�حجم	العمل	املطلوب.	�يف	كافة	الأحوال،	تتطلب	عقود	البنك	

ب�سكل	خا�س	اأن	تلتزم	ال�رصكات	املتعاقد	معها	بكافة	القوانني	الوطنية	التي	تت�سمن	القوانني	املتعلقة	مبنع	ت�سغيل	الأطفال	�عدم	جواز	الت�سغيل	

الإجباري	اأ�	الق�رصي.	�يقوم	البنك	باإجراء	زيارات	د�رية	للمقا�لني.	�رغم	اأنه	مل	جتر	حتى	الآن	مراجعة	منهجية	حلقوق	الإن�سان،	اإل	اأنه	عند	

مالحظة	اأي	حالت	�ساذة	يتم	الت�رصف	حيالها	ح�سب	الأ�سول.

حقوق الإن�سان يف قرارات التمويل

مثلما	هو	احلال	مع	املقا�لني،	تتطلب	كافة	التفاقيات	مع	العمالء	التزامهم	بكافة	القوانني	الوطنية	التي	تت�سمن	القوانني	املتعلقة	مبنع	ت�سغيل	

الأطفال	�عدم	جواز	الت�سغيل	الإجباري	اأ�	الق�رصي.

حقوق	الإن�سان

يتمتع	البنك	بواحد	من	اأعلى	ن�سب	توظيف	الن�ساء	

يف	اململكة	�ما	تزال	ن�سبة	الن�ساء	من	املوظفني	تزداد	

ب�سكل	متوا�سل.	فحتى	�سهر	دي�سمرب	2008، 

بلغت	هذه	الن�سبة	7.03	%	باملقارنة	مع	4.5	%	عام	

2005.	�من	املوؤ�رصات	الهامة	يف	هذا	ال�سياق	ن�سبة	

الن�ساء	اللواتي	مت	توظيفهن	يف	�سنة	�احدة،	ففي	

عام	2008	�ظف	البنك	123	امراأة	من	اأ�سل	841 

موظف،	اأي	بن�سبة	اإجمالية	قدرها	14.6	%.
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البيئة والتغريات املناخية

نحن	يف	البنك	الأهلي	التجاري	ندرك	حق	الإدراك	مدى	اأهمية	البيئة	الطبيعية	�ندرك	اأن	�جودنا	يعتمد	اعتمادًا	كليًا	على	املحافظة	على	مواردها	

�خ�سائ�سها	احليوية.	كما	اأننا	نعي	ازدياد	ال�سغوط	على	بيئتنا،	�التي	ت�سمل	�سغوطًا	حملية	�قومية	كتوفري	املاء	�الطاقة.	فتوليد	الطاقة	من	

حرق	الوقود	احلفري	باأنواعه	كالنفط	يولد	الغازات	امل�سببة	ملا	يعرف	بظاهرة	"الدفيئة" اأ�	الحتبا�س	احلراري،	حيث	ت�سكل	هذه	الغازات	حاجزًا	
يحب�س	احلرارة	داخل	غالفنا	اجلوي	�يحد	من	كمية	احلرارة	التي	ميكن	اأن	تنفذ	اإىل	الف�ساء	اخلارجي.	�لقد	بداأ	ارتفاع	درجة	حرارة	الأر�س	

بالفعل	يخلف	اآثارًا	بيئية	�اجتماعية	�اقت�سادية	ظاهرة،	�من	املتوقع	اأن	تكون	النتائج	على	املدى	الطويل	�سديدة	ما	مل	نعمل	بقوة	على	خف�س	

انبعاث	الغازات	امل�سببة	لالحتبا�س	احلراري.

�من	�جهة	نظر	قطاع	الأعمال،	ميثل	هذا	الأمر	حتديًا	�فر�سة	يف	نف�س	الوقت.	فاململكة	العربية	ال�سعودية	هي	اأكرب	منتج	للنفط	يف	العامل	�متتلك	

اأكرب	احتياطيات	نفطية	عامليًا.	��ستبقى	اململكة،	�املنطقة	عمومًا،	تلعب	د�رًا	حموريًا	يف	معاجلة	التحديني	الرئي�سيني	املتمثلني	يف	تلبية	احلاجة	

املتزايدة	للطاقة	عامليًا	مع	العمل	يف	نف�س	الوقت	على	خف�س	اآثار	اإنتاج	الطاقة	على	البيئة.	�يف	هذا	الإطار	ي�سعى	البنك	لتقدمي	م�ساهمة	فاعلة	يف	هذه	

العملية.

نهج الإدارة

نحن	ب�رصاحة	مل	نحدد	متامًا	مدى	قدرتنا	على	التغيري	الإيجابي	لالآثار	التي	نخلفها	على	البيئة.	�لذلك	يعكف	البنك	حاليًا	على	حتديد	بع�س	

التدابري	التي	من	�ساأنها	اأن	حت�سن	ب�سكل	كبري	من	اآثارنا	املبا�رصة	�غري	املبا�رصة	على	البيئة.	�ن�سعى	اإىل	تطوير	�سيا�سة	بيئية	يف	العام	القادم	

حتدد	منهج	اإدارتنا	البيئية	�تدجمها	كجزء	فعال	�سمن	اأهداف	عملنا.	��سيت�سمن	املنهج	املنتظر	على	الأقل	ثالثة	حما�ر	رئي�سية،	هي:

الآثار البيئية املبا�سرة		الرتكيز	على	املحافظة	على	موارد	املياه	�خف�س	النبعاثات	الغازية،	�تقليل	النفايات	�اعتماد	الت�ساميم	امل�ستدامة	لكافة	

املن�ساآت	اجلديدة.

التعاون مع العمالء واملوردين		امل�ساركة	فيما	نطلقه	من	مبادرات	ال�ستدامة	�الإدارة	املطورة	للبيئة	مع	نخبة	خمتارة	من	�رصكائنا	يف	العمل.	

فبالن�سبة	للعمالء،	ميكن	اأن	يتجلى	هذا	التعا�ن	يف	اإدراج	الت�ساميم	البيئية	�اإ�سرتاتيجيات	احلد	من	الآثار	ال�سلبية	يف	الأعمال	اليومية،	مما	ميكن	

اأن	يتمخ�س	عن	مكا�سب	مالية	��سمعة	متميزة	�فر�س	عمل	جديدة.	اأما	بالن�سبة	للموردين،	فيمكن	اأن	ي�سمل	التعا�ن	اإعطاء	الأف�سلية	للموردين	

الذين	يطور�ن	اإدارتهم	البيئية	لعملياتهم	هم	اأنف�سهم	�كذلك	اإدخال	مفهوم	ال�ستدامة	يف	ت�سميم	�طبيعة	املنتجات	�اخلدمات	التي	يح�سلون	

عليها	من	متعهدين	اآخرين.

منتجات وخدمات البنك		ت�سجيع	الإدارة	الر�سيدة	للبيئة	�حتفيز	الإبداع	البيئي	�الجتماعي	من	خالل	الت�سميم	اخلا�س	ملنتجاتنا	�خدماتنا.

القيا�س واملتابعة

اإن	التحدي	الرئي�سي	الذي	يواجهه	البنك	يف	جمال	الإدارة	الر�سيدة	للبيئة	هو	الفتقار	اإىل	البيانات	الدقيقة	لتتبع	ا�ستهالك	املياه	�الكهرباء	

�حجم	النفايات.	�يت�سم	هذا	الأمر	ب�سعوبة	خا�سة	بالن�سبة	للماء	حيث	تبني	اأن	التقديرات	ال�سابقة	الواردة	يف	تقريرنا	املرحلي	مل	تكن	موثوقة	

�لذلك	مت	ا�ستبعادها	من	هذا	التقرير.	اأما	اأرقام	عام	2008م	التي	مت	اإدراجها	يف	هذا	التقرير	بالن�سبة	ل�ستهالك	الطاقة	فهي	تقديرات	ت�ستند	على	

بيانات	قمنا	بتجميعها	خالل	الربع	الأ�ل	من	عام	2009م.	��سيتم	التو�سع	يف	اجلهود	خالل	عام	2009م	لو�سع	عمليات	اإجرائية	�اأنظمة	من	اأجل	

الت�سجيل	الدقيق	لأرقام	املياه	�الكهرباء	�النفايات	يف	خمتلف	اأعمال	البنك.

الآثار البيئية املبا�سرة للبنك

ا�ستهالك املاء		رمبا	يكون	املاء	امل�سدر	احليوي	الأكرث	تاأثرًا	بعملياتنا.	فبنكنا	يعمل	يف	منطقة	جغرافية	ذات	موارد	مائية	حمد�دة	جدًا	بينما	

الطلب	الب�رصي	عليها	اأكرب	بكثري	مما	ميكن	لهذه	البيئة	توفريه.	�تتم	معاجلة	هذا	النق�س	يف	املياه	جزئيًا	من	خالل	حمطات	التحلية	املنت�رصة	يف	

خمتلف	اأرجاء	اململكة.	بيد	اأن	حمطات	التحلية	تعترب	ا�ستجابة	�سعيفة	بيئيًا	لأن	هذه	املحطات	ت�ستهلك	قدرًا	كبريًا	من	الطاقة	�لذلك	تنبعث	منها	

كميات	كبرية	من	الغازات	امل�سببة	لالحتبا�س	احلراري.	اإ�سافة	اإىل	ذلك،	فاإن	حمد�دية	البنية	التحتية	مقر�نة	بحجم	طلب	البنك	على	املاء	جتعل	

كمية	املاء	التي	نح�سل	عليها	من	مرافق	البلديات	يف	بع�س	املواقع	ل	تتجا�ز	10%	من	حاجتنا	من	املاء،	كما	هو	احلال	يف	املقر	الرئي�سي	للبنك.	�ما	

تبقى	يتم	احل�سول	عليه	بال�سهاريج،	التي	تنبعث	منها	اأي�سًا	الغازات	امل�سببة	لالحتبا�س	احلراري	�غريها	من	املواد	امللوثة	للبيئة.

�هكذا	نرى	اأن	ا�ستهالك	املاء	له	اأثر	�سلبي	ثالثي	الأبعاد:	فهو	ي�ستنفد	موردًا	طبيعيًا	قيمًا	�حمد�دًا،	�ي�سبب	انبعاث	كميات	كبرية	من	غازات	

الحتبا�س	احلراري	من	خالل	عمليات	حتلية	مياه	البحر	�نقل	املياه	بال�سهاريج،	�ي�ساهم	يف	انبعاث	املواد	ال�سارة	الأخرى	من	ال�سيارات.

�هذا	معناه	اأن	خف�س	ا�ستهالك	املاء	يعترب	اأ�لوية	عليا	بالن�سبة	للبنك.	�من	اجلدير	بالذكر	اأن	ن�سبة	10%	تقريبًا	من	املاء	امل�ستهلك	من	قبل	البنك	

تتحول	اإىل	مياه	جماري	يتم	التخل�س	منها	عرب	�سبكة	ال�رصف	ال�سحي	بالن�سبة	لكافة	مباين	البنك	با�ستثناء	مركز	التدريب	يف	جدة.	ففي	هذا	

املركز،	يتم	تخزين	مياه	املجاري	يف	خزان	ثم	تنقل	بال�سهاريج.	�تبلغ	كمية	هذه	املياه	تقريبًا	�سهريج	)�سعة	18	م3(	كل	ثالثة	اأيام.	اأما	يف	املقر	

الرئي�سي	للبنك	يف	جدة،	فتتبخر	ن�سبة	33%	تقريبًا	من	املاء	امل�ستهلك	خالل	ا�ستخدامها	يف	اأبراج	التربيد.

امل�سوؤ�لية	جتاه	البيئة
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ا�ستهالك البنك الأهلي التجاري ال�سنوي للمياه

2008  2007  2006  2006 اآلآف	للمرت	املكعب	

الفروع

N/A  N/A  N/A  N/A الغربية	

N/A  N/A  N/A  N/A ال�رصقية	

N/A  N/A  N/A  N/A الو�سطى	

N/A  N/A  N/A  N/A ال�سمالية	

N/A  N/A  N/A  N/A اجلنوبية	

N/A  N/A  N/A  N/A املجموع الفرعي للفروع 

املباين الرئي�سة

جده

76،076  N/A  N/A  N/A الإدارة	العامة	

1،158  N/A  N/A  N/A مركز	النخيل	

3،058  N/A  N/A  N/A مبنى	التحلية	

4،320  N/A  N/A  N/A مركز	الكمبيوتر	)ك	10(	

875  N/A  N/A  N/A مركز	التدريب	

11،618  N/A  N/A  N/A مركز	تقنية	املعلومات	

7،203  N/A  N/A  N/A مبنى	املحمل	

الريا�س    

990  N/A  N/A  N/A الإدارة	الإقليمية	)املبنى	القدمي(	

31،995  N/A  N/A  N/A الإدارة	الإقليمية	)املبنى	اجلديد(	

الدمام    

2،940  N/A  N/A  N/A الإدارة	الإقليمية	

N/A  N/A  N/A  N/A جمموع الفرعي للمباين الرئي�سة 

140،233  N/A  N/A  N/A الإجمايل 

�لقد	��سع	البنك	لنف�سه	هدفًا	عام	2009م	يتمثل	يف	خف�س	ا�ستهالك	املاء	يف	مبانيه	الرئي�سية	بن�سبة	15%.	��سيتم	حتقيق	هذا	التوفري	املخطط	له	

م�سبقا	باإتباع	ما	يلي:

املاء. تدفق	 على	خف�س	 ت�ساعد	 بح�سا�سات	 مز�دة	 �سنابري	 �ا�ستخدام	 يف	جدة	 الرئي�سي	 املقر	 يف	 التقليدية	 ال�سنابري	 كافة	 •	ا�ستبدال	
•	ال�ستغناء	عن	اأجهزة	تربيد	املاء	امل�ستخدمة	يف	املقر	الرئي�سي	يف	جدة	�ا�ستخدام	اأحدث	التقنيات	�الأحجام	املتنا�سبة	مع	حاجاتنا	املختلفة	من	

مكان	ملكان.

ال�سلوك اأمناط	 •	تغيري	
�يبقى	قيا�س	ا�ستهالكنا	للماء	يف	خمتلف	جمالت	عملنا	حتديًا	رئي�سيًا	�سنت�سدى	له	خالل	عام	2009م.

ا�ستهالك الطاقة  متثل	الطاقة	مطلبًا	جوهريًا	�كبريًا	عند	العمل	يف	بيئة	ذات	طبيعة	�سديدة	احلرارة	كاململكة	العربية	ال�سعودية.	لكن	الطاقة	تعترب	

موردًا	منخف�س	التكلفة	بالن�سبة	للم�ستخدم	يف	اململكة،	�قد	اأدى	هذا	الأمر	اإىل	حد	ما	اإىل	عدم	اإعطاء	الهتمام	الواجب	لالآثار	البيئية	لإنتاج	الطاقة	

�ا�ستهالكها.

�لقد	اتخذ	البنك	اخلطوة	الأ�ىل	على	طريق	تطوير	كفاءة	ا�ستخدام	الطاقة	يف	عملياته.	ففي	عام	2007م،	قام	البنك	برتكيب	م�سابيح	موفرة	للطاقة	

يف	50%	من	فر�عه.	�يقدر	البنك	اأن	حجم	التوفري	املتحقق	بف�سل	ذلك	قد	بلغ	15 – 20%.	�مت	عام	2008م	تو�سيع	هذا	الربنامج	لي�سمل	خم�سني	

من	الفر�ع	الأخرى.	عال�ة	على	ذك	لقد	تبنى	البنك	تقنية	لتوفري	ا�ستهالك	الطاقة	لأكرث	من	83	فرع	�الذي	نتج	عنه	توفري	يف	ا�ستهالك	الطاقة	

بن�سبة	%20.
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ا�ستهالك البنك الأهلي التجاري ال�سنوي للطاقة

2008  2007  2006  2005 اآلآف	للمرت	املكعب	

الفروع     

 13،729.46  11،733.90  13،017.30  10،670.50 الغربية	

 8،962.28  5،048.80  4،083  3،846.70 ال�رصقية	

 16،017.70  15،541.30  16،561.10  10،961.90 الو�سطى	

 4،957.86  3،130  538.2  499.6 ال�سمالية	

 9،152.97  758.6  3،062.10  2،536.70 اجلنوبية	

 52،820.29  36،212.60  37،261.70  28،515.40 املجموع الفرعي للفروع 

املباين الرئي�سة

جده     

 17،095.60  16،958.40  17،484.80  18،140.60 الإدارة	العامة	

 1،258.00  206.5  N/A  921.1 مركز	النخيل	

 2،380.50  882.2  N/A  2،371.40 مبنى	التحلية	

 4،972.45  4،857.50  2،744.70  5،371.00 مركز	الكمبيوتر	)ك	10(	

 1،811.93  153.10  N/A  N/A مركز	التدريب	

 10،707.50  9،531.90  7،407.00  2،547.10 مركز	تقنية	املعلومات	

5،211.60  1،433.60  1،433.10  5،235.20 مبنى	املحمل	

الريا�س

 1،531.00  1،980  1،980  1،980 الإدارة	الإقليمية	)املبنى	القدمي(	

6،895.50  7،023.00  N/A  N/A الإدارة	الإقليمية	)املبنى	اجلديد(	

الدمام

1،987.20  2،089.90  2،089.90  2،089.90 الإدارة	الإقليمية	

12،048.28  N/A  N/A  N/A البنايات	الأخرى	)19	بناية( 

65،899.57  45،116.10  33،139.50  38،656.30 املجموع الفرعي للمباين 

687.75  N/A  N/A  N/A اأجهزة ال�سراف الآيل 

  119،408.00  81،328.60  70،401.20  67،171.80 الإجمايل 

  

اأما	بالن�سبة	لعام	2009م،	فقد	��سع	البنك	لنف�سه	هدفًا	يتمثل	يف	خف�س	ا�ستهالكه	للطاقة	يف	مبانيه	الرئي�سية	بن�سبة	15	%.	��سيتم	حتقيق	هذا	

التوفري	جزئيًا	باإتباع	ما	يلي:

املهدرة املياه	 كمية	 من	 تقلل	 اأن	 �ساأنها	 من	 اللم�س	 بطريقة	 تعمل	 باأخرى	جديدة	 الرئي�سي	 مكتبنا	 يف	 املياه	 د�رات	 يف	 املياه	 �سنابري	 •	ا�ستبدال	

املختلفة	 مع	حاجاتنا	 املتنا�سبة	 �الأحجام	 التقنيات	 اأحدث	 �ا�ستخدام	 يف	جدة	 الرئي�سي	 املقر	 يف	 امل�ستخدمة	 املاء	 تربيد	 اأجهزة	 عن	 •	ال�ستغناء	
من	مكان	ملكان.

ال�سلوك اأمناط	 •	تغيري	
�كما	هو	احلال	مع	املاء،	�سيتم	اأي�سًا	عام	2009م	��سع	عمليات	اإجرائية	ت�سمح	بالقيا�س	الدقيق	ل�ستهالك	الطاقة	يف	�سبكة	فر�عنا	�مبانينا	

الهامة	الأخرى.

�ميكن	يف	هذا	ال�سياق	تبني	ممار�سات	عديدة	من	قبل	موظفي	البنك	�اأنظمة	ال�سيانة	�امل�سرتيات	مبا	يوؤدي	لي�س	اإىل	خف�س	ا�ستهالك	البنك	من	

الطاقة	فح�سب،	بل	من	كل	املوارد	الأخرى	اأي�سًا.

ا�ستهالك الوقود والنبعاثات من ال�سيارات  تتطلب	عمليات	البنك	ا�ستخدام	ال�سيارات	امل�سفحة	لنقل	الأموال	�الأحجار	الكرمية،	�غري	ذلك	من	

الإجراءات	املطلوبة	بني	الفر�ع	�اأجهزة	ال�رصاف	الآيل	�املكاتب	الإقليمية	�املوؤ�س�سات	الأخرى.	�يتعاقد	البنك	لهذا	الغر�س	مع	اإحدى	ال�رصكات	

الأمنية	لإدارة	هذه	العمليات.	�يوجد	لدى	ال�رصكة	املتعهدة	اأ�سطول	ي�سم	17	�سيارة	خم�س�سة	لعمليات	البنك،	�هذه	ال�سيارات	عادة	هي	�ساحنات	

مغطاة	ماركة	جرنال	موتورز	�سافانا	موديل	2004م	– 2007م.	كما	ت�ستخدم	ال�رصكة	�سيارات	اأخرى	ح�سب	احلاجة.

�لقد	بذل	البنك	جهودًا	مركزة	لتحديد	ا�ستهالكه	من	الوقود	�ما	ينبعث	عنها	من	غازات	م�سببة	لالحتبا�س	احلراري	�غري	ذلك	من	النبعاثات	

كاأك�سيدات	النرت�جني	�اأك�سيدات	الكربيت،	لكننا	مل	نتمكن	من	الو�سول	اإىل	اأرقام	موثوقة	لهذا	التقرير،	�مرد	ذلك	جزئيًا	يعود	اإىل	اأن	ال�رصكة	

املتعهدة	ل	تتعقب	حاليًا	ا�ستهالك	الوقود	�ل	ت�سجل	قراءات	عدادات	امل�سافات.	�نحن	ن�سعى	معهم	للو�سول	اإىل	حل	ي�سمح	بح�ساب	ا�ستهالك	

الوقود	�النبعاثات	ال�سادرة	يف	امل�ستقبل.

)تكملة(	امل�سوؤ�لية	جتاه	البيئة
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انبعاثات الغازات امل�سببة لالحتبا�س احلراري  يلعب	انبعاث	الغازات	امل�سببة	لالحتبا�س	احلراري	د�رًا	يف	الرتفاع	غري	املرغوب	يف	درجة	

حرارة	جو	الأر�س.	�قام	البنك	بح�ساب	النبعاثات	ال�سادرة	عن	عملياته	با�ستخدام	بيانات	ا�ستهالك	الكهرباء.	�لأننا	لن	نقّيم	انبعاثات	الغازات	

امل�سببة	لالحتبا�س	احلراري	ال�سادرة	عن	اأ�سطول	ال�سيارات	اخلا�س	بالبنك	�كذلك	الرحالت	اجلوية،	فهذا	يعني	اأننا	لن	ن�ستطيع	تقدمي	�سورة	

�ساملة	لالنبعاثات	ال�سادرة	عن	البنك،	لكن	احل�سابات	التي	نقدمها	توفر	حدًا	اأ�سا�سيًا	اأ�ليًا.	��سنبحث	يف	اإدماج	تقديرات	النبعاثات	ال�سادرة	عن	

الطائرات	�ال�سيارات	يف	تقريرنا	لعام	2009م.

�بالن�سبة	ملورد	الكهرباء	لعمليات	البنك	املحلية	فهو	�رصكة	الكهرباء	ال�سعودية	التي	تولد	الطاقة	من	النفط.	�يف	هذا	الإطار،	مت	ح�ساب	انبعاثات	

الغازات	امل�سبب	لالحتبا�س	احلراري	من	البنك	با�ستخدام	عوامل	النبعاث	بالن�سبة	مل�سفوفة	الكهرباء	ال�سعودية	التي	متت	درا�ستها	�ن�رصها	من	

قبل	�زارة	الطاقة	الأمريكية.	�هذه	الأرقام	ت�سدر	يف	ال�سعودية	�هي	اأف�سل	البيانات	املقدمة	طواعية	من	قبل	ال�سلطات	ال�سعودية	لدعم	قاعدة	

بيانات	�زارة	الطاقة.

�خال�سة	القول	اإن	خف�س	الأثر	املبا�رص	للبنك	على	التغريات	املناخية،	مع	توفري	املال	يف	نف�س	الوقت،	ميثل	هدفًا	بيئيًا	هامًا	للبنك.

ا�ستهالك املواد الأخرى  ت�سمل	املواد	الرئي�سية	امل�ستهلكة	الأخرى	الورق	�معدات	تقنيات	املعلومات	كاحلوا�سيب	�الطابعات	�عبوات	احلرب	

اخلا�سة	بالطابعات.	�بالطبع	فاإن	هذه	القائمة	لي�ست	�ساملة،	لكنها	متثل	املوؤن	�التجهيزات	الهامة.	�لي�س	هناك	حاليًا	ا�ستخدام	للمنتجات	املكررة	

كما	ل	يتم	تكرير	اأي	من	هذه	الأ�سياء.	لذلك	�سيتم	التعامل	مع	هذه	الق�سية	خالل	عام	2009م.

اإدارة النفايات  من	املفاجاآت	التي	ك�سفها	التحليل	الأ�يل	لالأثر	البيئي	املبا�رص	للبنك	الكمية	الكبرية	من	النفايات	ال�سلبة	اإ�سافة	اإىل	مياه	املجاري	

ال�سادرة	عن	عمليات	البنك.	�مت	اإجراء	تقدير	مبدئي	لثنني	من	مباين	البنك	اعتمادًا	على	الأ�زان	امل�سجلة	املقدمة	من	ال�رصكة	املتعهدة	للتخل�س	

من	النفايات.	حيث	تقدر	النفايات	ال�سادرة	عن	املقر	الرئي�سي	للبنك	على	اأنها	1،100	كلغ	يوميًا	اأ�	275،000	كلغ	�سنويًا	تقريبًا.	�يف	مركز	تقنية	

املعلومات	التابع	للبنك،	يقدر	اأن	البنك	ينتج	400	كلغ	من	النفايات	يوميًا	اأ�	100،000	كلغ	�سنويًا	تقريبًا.

�يتعهد	البنك	بتنفيذ	مبادرة	تكرير	للنفايات	ملعاجلة	هذه	الق�سية	خالل	عام	2009م.

ال�ستهالك ال�سنوي ملواد اأخرى يف البنك الأهلي التجاري    

2008  2007  2006  2005 العام	

5،602  4،550  3،950  2،870 �رق	)طن	باملرت	املربع(	

N/A  1،136  1،388  2،230 اأجهزة	احلا�سب	ال�سخ�سي	)العدد(	

1،036  N/A  N/A  N/A اأجهزة	الن�سخ	

N/A  670  798  651 اأجهزة	الطابعات	)العدد(	

N/A  19،895  20،330  34،032 اأحبار	الطباعة	)العدد(	

انبعاثات الغازات الدفيئة ال�سنوية يف البنك الأهلي التجاري    

2008  2007  2006  2005 طن	مرتي	من	مكايفء	ثاين	اأك�سيذ	الكربون	

119،407.63  81،328.60  70،401.20  67،171.80 ا�ستهالك	الكهرباء	)ميجا	�ات	يف	ال�ساعة(	

429،867،468  292،782،960  253،444،320  241،799،250 ا�ستهالك	الكهرباء	)ميجا	جول(	

0.58  0.40  0.34  0.33 اأك�سيد	النيرت�ز	)طن(	

3.2  2.2  1.9  1.8 ميثان	)طن(	

97،437  66،364  57،447  54،812 اأك�سيد	الكربون	)طن(	

97،684  66،533  57،593  54،951 الإجمايل 
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باعتباره	اأ�ل	بنك	حملي	يف	اململكة،	ظل	البنك	الأهلي	التجاري	��رصكا�ؤه	يف	العمل	ميثلون	جزءًا	ل	يتجزاأ	

من	املجتمع	�هاهم	يوا�سلون	اليوم	م�ساهمتهم	البارزة	يف	تنميته.	�لقد	تغريت	حاجات	املجتمع	على	مدى	

خم�سني	عامًا	�كذلك	تغريت	طريقة	مقاربة	البنك	لهذه	احلاجات.	

ففي	عام	2005	اأ�س�س	البنك	�حدة	خدمة	املجتمع،	التي	اأ�كلت	اإليها	مهمة	ت�سميم	�تنفيذ	عدد	من	الربامج	املتخ�س�سة.	�تبنى	البنك	الر�ؤية	

�الر�سالة	�الأهداف	التالية	التي	توؤكد	على	اجلوانب	التالية:

الروؤية

اأن	يكون	البنك	الأهلي	هو	رائد	"ال�رصكات	امل�ساهمة" يف	جمال	امل�سوؤ�لية	الجتماعية.

الر�ضالة

تقدمي	برامج	ُمبدعة	�موؤثرة	�متجددة،	غري	هادفة	للربح	ت�ساهم	يف	تنمية	الوطن،	امتدادًا	مل�سريتنا	يف	جمال	امل�سوؤ�لية	الجتماعية.

الأهداف

•	امل�ساهمة	يف	اإيجاد	فر�س	العمل	ملعاجلة	البطالة.	

•	امل�ساهمة	يف	دعم	اجلوانب	التعليمية	يف	املجتمع.

•	امل�ساهمة	يف	دعم	اجلوانب	ال�سحية	باملجتمع.

•	تبني	برامج	اجتماعية	متنوعة	لدعم	املحتاجني	�ت�سجيع	مفهوم	العمل	التطوعي	باملجتمع.

امل�ساهمات الجتماعية للبنك

ا�ستهدفت	الربامج	الجتماعية	للبنك	عام	2008	معاجلة	الق�سايا	الجتماعية	الرئي�سية	�جوانب	الحتياجات	الهامة	داخل	املجتمع	ال�سعودي،	

ل�سيما	توفري	فر�س	العمل	�التعليم	�الرعاية	ال�سحية	�اخلدمات	الجتماعية.	اإ�سافة	اإىل	ذلك،	يقدم	البنك	التربعات	اإىل	العديد	من	امل�ساريع	

التعليمية	�الثقافية	�الريا�سية	�التوعوية	�التدريبية.

برامج الأهلي خلدمة املجتمع

فيما	يلي	ا�ستعرا�س	موجز	للربامج	الرئي�سية	الأربعة	اخلا�سة	بامل�سوؤ�لية	الجتماعية	للبنك	�منجزاتها:

برامج الأهلي لفر�س العمل

تهدف	هذه	الربامج	اإىل	الرتقاء	باملعايري	املعي�سية	للمواطنني،	ل�سيما	ال�سباب	منهم،	�ذلك	عرب	م�ساعدتهم	على	اإيجاد	فر�س	عمل	من	خالل	

التدريب.	كما	ت�سعى	الربامج	اإىل	دعم	م�ساريع	الإنتاج	ال�سغرية	عرب	تز�يدها	باملعرفة	�ال�ست�سارات	�اخلربات.	�من	�رصكائنا	الإ�سرتاتيجيني	يف	

هذه	اجلهود	املنظمات	غري	احلكومية	�الهيئات	احلكومية	�غرف	التجارة	حول	اململكة.

تنمية	املجتمع

امل�ساهمة ال�سنوية الجتماعية للبنك الأهلي التجاري    

2008  2007  2006  2005 اآلآف	بالريال	ال�سعودي	

27،613  12،373  9،934  N/A برامج	الأهلي	خلدمة	املجتمع	

14،006  *40،865  19،986  26،992 برامج	الرعاية	�التربعات	

41،619  53،238  29،920  26،992 اإجمايل ال�ستثمارات يف املجتمع  

6،005  6،131  2،101  1،308 امل�ساريف	الت�سغيلية	لوحدة	خدمة	املجتمع	

47،624  59،369  32،021  28،300 اإجمايل امل�ساهمة الجتماعية 

%2.3  %0.9  %0.5  %0.5 اإجمايل امل�ساهمة الجتماعية/�سايف الدخل 

*ي�سمل	دعم	مادي	خم�س�س	لأحد	امل�ساريع	الجتماعية	الكربى



45 تقرير	ال�ستدامة	لتميز	الأعمال	2008م	

برنامج الأهلي للم�ساريع ال�سغرية		�هو	يهدف	لتز�يد	ال�سباب	ال�سعودي	باملعارف	�اخلربات	ال�رص�رية	لتاأ�سي�س	م�ساريعهم	اخلا�سة،	

�توجيههم	على	طريق	النجاح	عرب	تثقيفهم	�تز�يدهم	باملهارات	املنا�سبة.	�ي�سم	هذا	الربنامج	د�رتني	رئي�سيتني:	د�رة	"كيف	تبداأ	م�رص�عك	
ال�سغري" للذكور	�الإناث	�د�رة	"كيف	تبدئني	عملك	التجاري	من	املنزل" املخ�س�سة	للن�ساء.	�ت�ساعد	هذه	الد�رات	امل�ساركني	اأي�سًا	يف	احل�سول	

على	قر��س	من	اجلهات	التي	يتعامل	معها	البنك.	�حتى	الآن،	مت	اإجراء	81	د�رة	تدريبية	متخ�س�سة	يف	13	مدينة	يف	اأنحاء	اململكة،	�سملت	

اأ�سا�سيات	التخطيط	للم�ساريع	ال�سغرية،	�الإعداد	لها	�تنفيذها.	�منذ	انطالق	هذه	الد�رات،	ا�ستفاد	1021	مواطن	�سعودي	من	د�رة	"كيف	تبداأ	

م�رص�عك	اخلا�س" �	555	مواطنة	من	د�رة	"كيف	تبدئني	م�رص�عك	املنزيل".

برنامج الأهلي  لالأ�سر املنتجة		يهدف	الربنامج	اإىل	تز�يد	الن�ساء	يف	الأ�رص	املحتاجة	باملهارات	احلرفية	التي	متكنهن	من	احل�سول	على	

دخل	مادي.	�يوفر	الربنامج	لهن	اأي�سًا	املعدات	�املواد	الأ�سا�سية	التي	يحتجنها	لالإنتاج،	�ي�ساعدهن	يف	احل�سول	على	قر��س	�سغرية	من	

م�سادر	تتعا�ن	مع	البنك.	�ينفذ	هذا	الربنامج	بالتعا�ن	مع	جمعيات	خريية	منت�رصة	يف	اأنحاء	اململكة.	�لقد	ازداد	حجم	الربنامج	ب�سكل	مطرد	

منذ	عام	2006،	حيث	مت	تدريب	964	امراأة	عام	2008	من	خالل	54	د�رة	تدريبية	جرت	يف	16	مدينة	يف	اأنحاء	اململكة.	�ت�سم	قائمة	ال�رصكاء	

الإ�سرتاتيجيني	يف	هذا	امل�رص�ع	22	جمعية	خريية	�غرف	التجارة	�ال�سناعة.

برامج الأهلي للتعليم

ت�سم	هذه	الفئة	ثالثة	برامج:

برنامج الأهلي ملعامل احلا�سب الآيل		�هو	م�سمم	للم�ساعدة	يف	الق�ساء	على	الأمية	احلا�سوبية	عرب	بناء	معامل	للحا�سب	الآيل	يف	املدار�س	

�الكليات	�اجلامعات.	�يف	عام	2008،	ركز	الربنامج	على	حاجات	املكفوفني	�مت	بناء	معامل	حا�سوبية	يف	معاهد	النور	للمكفوفني	�يف	بع�س	

املدار�س	بهدف	دمج	املكفوفني	يف	النظام	التعليمي.	كما	مت	عام	2008،	اإقامة	12	معماًل	يف	8	مدن	ي�ستفيد	منها	164	طالبًا.	��رصيكنا	الإ�سرتاتيجي	

يف	هذا	امل�رص�ع	�زارة	الرتبية	�التعليم.

دورة "كيف تبداأ م�سروعك ال�سغري"    

2008  2007  2006  2005 العام	

453  324  227  17 املواطنون	املدربون	

20  15  11  1 الد�رات	املتخ�س�سة	

دورة "كيف تبدئني عملك التجاري من املنزل"    

2008  2007  2006  2005 العام	

209  151  175  20 الن�ساء	املدربون	

14  9  10  1 الد�رات	التدريبية	

برنامج الأهلي لالأ�سر املنتجة    

2008  2007  2006  2005 العام	

964  725  453  N/A الن�ساء	املتدربات	

16  15  7  N/A املدن	امل�سمولة	

54  37  23  N/A الد�رات	التدريبية	

برنامج الأهلي ملعامل احلا�سب الآيل للمكفوفني   

2008  2007  2006  2005 العام	

164  N/A  N/A  N/A الطالب	امل�ستفيدين	

12  N/A  N/A  N/A املعامل	املجهزة	

8  N/A  N/A  N/A املدن	امل�سمولة	

برنامج	الأهلي	للم�ساريع	ال�سغرية		يهدف	لتز�يد	

ال�سباب	ال�سعودي	باملعارف	�اخلربات	ال�رص�رية	

لتاأ�سي�س	م�ساريعهم	اخلا�سة،	�توجيههم	على	

طريق	النجاح	عرب	تثقيفهم	�تز�يدهم	باملهارات	

املنا�سبة.	�ي�سم	هذا	الربنامج	د�رتني	رئي�سيتني:	

د�رة	"كيف	تبداأ	م�رص�عك	ال�سغري" للذكور	
�الإناث	�د�رة	"كيف	تبدئني	عملك	التجاري	من	

املنزل" املخ�س�سة	للن�ساء.
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مبادرة اإجناز		�سمن	اهتمام	البنك	بال�ستفادة	من	التجارب	الد�لية	الناجحة		�جلبها	للملكة	اهتم	البنك	بدعم	برامج	اإجناز	�التي	تهدف	اإىل	

تاأهيل	�اإعداد	طالب	النظام	التعليمي	العام	لتلبية	متطلبات	�سوق	العمل	من	حيث	اخلربات	العملية	�ذلك	من	خالل	تقدمي	د�رات	تدريبية	ذات	تكلفة	

معقولة	لطالب	املدار�س	�اجلامعات.	�ت�سم	هذه	اخلطة	التدريبية	�سل�سلة	من	الد�رات،	تنظم	كل	منها	على	مدار	ف�سل	درا�سي	كامل	مبعدل	�ساعة	

اأ�سبوعيًا.

�جاء	هذا	الربنامج	من	موؤ�س�سة	جونيور	اأت�سيفمنت	الأمريكية	التي	بداأت	اأعمالها	عام	1919.	�كان	هذا	الربنامج	قد	اعتمد	يف	د�ل	عربية	اأخرى	

عام	2004	بدءًا	من	الأردن.	�يجري	تنفيذ	هذا	الربنامج	حاليًا	يف	د�ل	عربية	عدة	حتت	ا�سم	برنامج	اإجناز	العرب.	�اإدراكًا	منه	لأهمية	هذا	

الربنامج،	اأخذ	البنك	الأهلي	التجاري	على	عاتقه	م�سوؤ�لية	النهو�س	بهذا	الربنامج	يف	اململكة.

�كانت	البداية	من	جدة	حيث	اأجريت	عدة	برامج	عام	2008،	منها	برنامج	ال�رصكات،	�برنامج	القيادات،	�برنامج	ال�سفوف	املتميزة	للر�اد.	�قد	

مت	ذلك	يف	26	مدر�سة	يف	جدة	مب�ساركة	26	متطوعًا	لتدريب	977	طالب	�طالبة.

برنامج الأهلي للكرا�سي العلمية		�قع	البنك	يف	بداية	عام	2008	اتفاقيات	لتمويل	كر�سيي	بحث	علميني	يف	جمايل	التمويل	الإ�سالمي	)ال�رصيك	

الإ�سرتاتيجي	جامعة	امللك	فهد	للبرت�ل	�املعادن(	�امل�سوؤ�لية	الجتماعية	لل�رصكات	)ال�رصيك	الرئي�سي	جامعة	امللك	�سعود(.

برامج الأهلي لل�سحة

يهدف	البنك	اإىل	امل�ساهمة	يف	دعم	تنمية	القطاع	ال�سحي	من	خالل	الربامج	التالية:

برنامج الأهلي لالأجهزة الطبية		لدعم	املوؤ�س�سات	ال�سحية	غري	الربحية	يف	اإي�سال	خدماتها	اإىل	اأكرب	عدد	ممكن	من	املر�سى	من	خالل	م�ساعدتها	

يف	تطوير	قدراتها	�تز�يدها	بالتجهيزات	اجلديدة.	هذا	�قد	�سارك	الربنامج	يف	تز�يد	عدد	من	امل�ست�سفيات	�املراكز	ال�سحية	احلكومية	بوحدات	

لغ�سيل	الكلية،	حيث	قام	البنك	بتوزيع	25	�حدة	عام	2006	�40	�حدة	عام	2007	�	30	�حدة	عام	2008.	��رصكاء	البنك	الإ�سرتاتيجيني	يف	هذا	

العمل	هم	�زارة	ال�سحة	�جمعية	الأمري	فهد	بن	�سلمان	اخلريية	لأمرا�س	الكلية.

برنامج الأهلي للوحدات الطبية		يهدف	للم�ساعدة	يف	تطوير	خدمات	الإ�سعاف	يف	اأنحاء	اململكة	من	خالل	اإقامة	�حدات	طبية	متخ�س�سة.	ففي	

عام	2008،	مت	التربع	ل�سالح	الهالل	الأحمر	ال�سعودي	ب�سيارتي	اإ�سعاف	متطورتني	م�سممتني	خ�سي�سًا	حلالت	العناية	املركزة	يف	الريا�س	

�الدمام.

مبادرة اإجناز    

2008  2007  2006  2005 العام	

977  100  N/A  N/A الدار�سون	

26  N/A  N/A  N/A املدار�س	امل�ستهدفة	

برنامج الأهلي للكرا�سي العلمية    

2008  2007  2006  2005 العام	

2  N/A  N/A  N/A الكرا�سي	العلمية	

برنامج الأهلي لالأجهزة الطبية    

2008  2007  2006  2005 العام	

30  40  35  N/A الأجهزة	املتربع	بها	

9  N/A  N/A  N/A امل�ست�سفيات	احلكومية	امل�ستهدفة	

برنامج الأهلي للوحدات الطبية    

2008  2007  2006  2005 العام	

2  N/A  N/A  N/A الوحدات	املتربع	بها	

)تكملة(	تنمية	املجتمع

برنامج	الأهلي	للتجهيزات	الطبية		لدعم	املوؤ�س�سات	

ال�سحية	غري	الربحية	يف	اإي�سال	خدماتها	اإىل	اأكرب	

عدد	ممكن	من	املر�سى	من	خالل	م�ساعدتها	يف	

تطوير	قدراتها	�تز�يدها	بالتجهيزات	اجلديدة.
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برنامج الأهلي للتوعية ال�سحية		يهدف	لرفع	م�ستوى	الوعي	ال�سحي	بني	خمتلف	�رصائح	املجتمع.	ففي	عام	2007،	مت	تدريب	7،000	مواطن	

من	13	منطقة	يف	اململكة	على	اأ�سا�سيات	الإ�سعافات	الأ�لية.	�يف	عام	2008،	مت	تدريب	10،000	مواطن	اآخرين	من	15	مدينة	خمتلفة.

برامج الأهلي الجتماعية

يلعب	البنك	د�رًا	بارزًا	يف	العمل	اخلريي	من	خالل	الربامج	التالية:

برنامج الأهلي للجمعيات اخلريية		تواجه	اجلمعيات	اخلريية	يف	اململكة	هذه	الأيام	حتديات	متزايدة	حتد	من	مواردها.	�يعتقد	البنك	اأن	هذه	

اجلمعيات	تلعب	د�رًا	اجتماعيًا	مهمًا،	�لذلك	�سعى	لدعم	جمموعة	خمتارة	من	اجلمعيات	يف	حتقيق	اأهدافها.	ففي	عام	2008،	مت	تقدمي	م�ساعدات	

قيمة	اإىل	300	موؤ�س�سة	خريية	يف	اأنحاء	اململكة.	�مت	تقدمي	الدعم	اإىل	212	جمعية	خريية	مرخ�سة	من	قبل	�زارة	ال�سوؤ�ن	الجتماعية،	�54 

موؤ�س�سة	خريية	لتحفيظ	القراآن	الكرمي	�16	مكتب	تعا�ين	للدعوة	�الإر�ساد،	�تعليم	الأقليات	�فق	توجيهات	�زارة	ال�سوؤ�ن	الإ�سالمية.

برنامج الأهلي لالأيتام  	يقدم	البنك	الدعم	�الرعاية	اخلا�سة	لالأيتام،	حيث	يوفر	لهم	البنك	بالتعا�ن	مع	اجلمعيات	�املوؤ�س�سات	املعنية،	

امل�ساعدات	املالية،	كما	يقدم	لهم	اأي�سًا،	من	خالل	برامج	مدر��سة	بعناية،	احلاجيات	املادية	كالقرطا�سية	�احلقائب	املدر�سية	�املالب�س	�الرعاية	

ال�سحية.	ففي	عام	2006،	ز�دنا	2،000	يتيم	مبالب�س	جديدة	للعيد.	�ارتفع	هذا	الرقم	اإىل	5،750	يتيم	عام	2007.	�يف	عام	2008	غطى	الربنامج	

23	مدينة	�قرية	يف	اأنحاء	اململكة	بالتعا�ن	مع	29	جمعية	خريية	حيث	مت	تقدمي	احلقائب	املدر�سية	اإىل	18،936	يتيم	�يتيمة	من	خمتلف	ال�سفوف	

الدرا�سية.

برنامج الأهلي لذوي الحتياجات اخلا�سة		يهدف	اإىل	رعاية	ذ�ي	الحتياجات	اخلا�سة	�م�ساعدتهم	يف	التغلب	على	اإعاقاتهم	�تطوير	

مهاراتهم	�رفع	م�ستويات	معي�ستهم.	كما	ي�ساعدهم	الربنامج	يف	البحث	عن	�ظائف	عمل	لكي	يتحولوا	اإىل	اأفراد	فاعلني	يف	املجتمع	�يعي�سوا	حياة	

م�ستقرة	منتجة.	ففي	عام	2008،	مت	تهيئة	20	م�سجدًا	مبا	يتنا�سب	مع	احتياجات	ذ�ي	احلاجات	اخلا�سة.	كما	قام	برنامج	الأهلي	لتدريب	�تعليم	

ذ�ي	احلاجات	اخلا�سة	عام	2008	بتدريب	�اإيجاد	�ظائف	لأربعني	فتاة	من	ذ�ات	احلاجات	اخلا�سة.

برنامج الأهلي للتوعية ال�سحية    

2008  2007  2006  2005 العام	

10،000  7،000  N/A  N/A الأفراد	امل�ستهدفون 

15  13  N/A  N/A املدن	امل�سمولة 

برنامج الأهلي للجمعيات اخلريية    

2008  2007  2006  2005 العام	

300  337  265  204 املنظمات	اخلريية	امل�ستهدفة	

N/A  8  735  6.3 امل�ساعدات	املالية	)األف	بالريال	ال�سعودي(	

300  337  265  204 عدد	اجلمعيات	اخلريية	التي	ح�سلت	على	امل�ساعدة	

برنامج الأهلي لالأيتام    

2008  2007  2006  2005 العام	

18،936  11،500  5،065   N/A الأيتام	امل�ستفيدين 

23  18  8  N/A املدن	امل�سمولة 

برنامج الأهلي لذوي الحتياجات اخلا�سة    

2008  2007  2006  2005 العام	

40  N/A  N/A  N/A املواطنون	من	ذ�ي	الحتياجات	اخلا�سة	املدربون	�املوظفون 

20  N/A  N/A  N/A امل�ساجد	التي	مت	تعديلها	ل�ستقبال	ذ�ي	الحتياجات	اخلا�سة 
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برنامج الأهلي للعمل التطوعي		يتيح	هذا	الربنامج	ملوظفي	البنك	الفر�سة	لالإ�سهام	مبا	لديهم	من	�قت	�خربات	�مهارات	يف	م�ساعدة	

املحتاجني.	�قد	�سهد	عام	2008	ان�سمام	68	موظفًا	�موظفة	من	موظفي	البنك	لفريق	العمل	التطوعي	الذي	بلغ	عدد	املتطوعني	فيه	151	متطوعًا	

كما	مت	توفري	27	فر�سة	تطوعية	للمتطوعني	يف	عدد	من	اجلمعيات	اخلريية	اإ�سافة	اإىل	التطوع	�سمن	مبادرة	اإجناز.

الرعاية والتربعات الأخرى

اإ�سافة	اإىل	برامج	خدمة	املجتمع	املذكورة	اأعاله،	يقدم	البنك	م�ساهمات	مالية	كبرية	للعديد	من	الأن�سطة	�الفعاليات	الجتماعية.	�ترتا�ح	هذه	

امل�ساهمات	ما	بني	الرعاية	للعديد	من	الأن�سطة	الهامة	باملجتمع	�تقدمي	الدعم	�امل�ساندة	للربامج	املختلفة.	�ميكن	الطالع	على	مزيد	من	املعلومات	

يف	تقرير	البنك	عن	اخلدمة	الجتماعية	لعام	2008.

هذا	�قد	ح�سل	البنك	على	اجلوائز	التالية	تقديرًا	جلهوده	يف	امل�سوؤ�لية	الجتماعية:

غرفة	جتارة	جدة. من	 الجتماعية	 امل�سوؤ�لية	 · جائزة	
دبي. يف	 لل�رصكات	 الجتماعية	 للم�سوؤ�لية	 اخلام�سة	 القمة	 يف	 الجتماعية	 امل�سوؤ�لية	 يف	 الريادة	 · جائزة	

.)Arabian Business(	جملة	نا�رصي	-	املعلومات	�تكنولوجيا	للن�رص	ITP · جائزة	جمموعة	

برنامج الأهلي للعمل التطوعي    

2008  2007  2006  2005 العام	

%32.5  N/A  N/A  N/A موظفي	البنك	الأهلي	التجاري	امل�ساركون	يف	اأعمال	تطوعية 

اإجنازات البنك الأهلي التجاري    

2008  2007  2006  2005 العام	

90،000  47،964  14،095  N/A اأفراد	املجتمع	امل�ستفيدين	

879  152  100  N/A امل�ساريع	

338  391  297  N/A ال�رصاكات	الإ�سرتاتيجية	

132  125  115  N/A املدن	امل�ستفيدة	من	الربامج	

)تكملة(	تنمية	املجتمع
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نحن	يف	البنك	الأهلي	التجاري،	عند	النظر	اإىل	نوعية	الد�ر	الذي	نود	ال�سطالع	به	يف	املجتمع،	نرى	اأن	من	اأهدافنا	الرئي�سية	موا�سلة	حتقيق	

"التناف�سية	امل�سوؤ�لة" للمملكة	العربية	ال�سعودية	�ملنطقتنا	ككل.	�التناف�سية	امل�سوؤ�لة	تعني	اإعطاء	الأهمية	�القيمة	للتنمية	امل�ستدامة	يف	ال�سوق.	
اإنها	تعني	اأن	تكافئ	الأ�سواُق	اأ�ساليَب	املمار�سة	التي	تثمر	نتائج	اجتماعية	�بيئية	�اقت�سادية	راقية،	�متنح	النجاح	القت�سادي	للد�ل	التي	

ت�سجع	مثل	هذه	املمار�سات	يف	الأعمال	من	خالل	�سيا�سات	عامة	�مبادئ	اجتماعية	�مبادرات	من	املواطنني.

ال�سجل التاريخي يف التناف�سية امل�سوؤولة

اتخذت	التناف�سية	امل�سوؤ�لة	تاريخيًا	اأ�سكاًل	عديدة	لدى	البنك.	�منذ	انطالقتنا	كاأ�ل	بنك	�طني	�سعودي،	كان	املعنى	الأ�ل	�الأهم	للتناف�سية	

امل�سوؤ�لة	بالن�سبة	لنا	ما	يلي:

ت�سغيل بنك وطني كبري يتمتع باملوثوقية واجلدارة والنجاح املايل والقدرة التناف�سية العالية  �لقد	اأثبتت	الأزمة	املالية	العاملية	ب�سكل	

قوي	اأن	املجتمعات	كلها	بحاجة	اإىل	�جود	موؤ�س�سات	مالية	موثوقة	متثل	الأ�سا�س	املتني	ل�سحتها	القت�سادية.	�لذلك	فاإن	م�سوؤ�ليتنا	الأ�ىل	هي	

اأن	نكون	منطلقًا	�سليمًا	ميكن	من	خالله	جلميع	�رصكائنا	يف	اململكة	امل�ساهمة	يف	تنمية	املجتمع.

الرتكيز على متطلبات العمالء وامل�ساهمة يف توفري الرخاء املادي والنجاح لهم		فمن	خالل	دعم	جناح	عمالئنا،	�سواء	كانوا	اأفرادًا	اأم	

�رصكات،	يكون	البنك	قد	�ساعد	يف	تنمية	البالد	��ساهم	يف	حتقيق	ال�ستقرار	�النجاح	�التناف�سية	للمملكة	العربية	ال�سعودية.

امل�ساهمة يف امل�ساريع الكربى. لعب البنك على مدى العقود اخلم�سة املن�سرمة دورًا حمورياً ون�سطاً يف دعم حركة التقدم يف البالد  

�كان	للبنك	د�ر	ريادي	يف	دعم	م�ساريع	تنموية	كبرية	يف	طائفة	�ا�سعة	من	القطاعات	احليوية	التي	توؤثر	على	رفاهية	املواطنني	�ازدهار	اأ��ساعهم	

�تقدمها.	�يف	هذا	الإطار،	�سهدت	حمفظة	الإقرا�س	يف	قطاع	اخلدمات	امل�رصفية	لل�رصكات	لدى	البنك	تو�سعًا	بن�سبة	36%	خالل	عام	2008. 

�كان	من	ابرز	الإجنازات	ال�سطالع	بد�ر	قيادي	يف	متويل	�سفقات	�سبعة	م�ساريع	قيمة	كل	منها	1	بليون	ريال	�سعودي	اأ�	اأكرث.	�من	اأهم	هذه	

ال�سفقات	اإعادة	متويل	�رصكة	الكهرباء	ال�سعودية،	�ا�ستحواذ	موبايلي	على	�رصكتي	بيانات	�زاجل،	�ا�ستحواذ	�رصكة	الت�سالت	ال�سعودية	على	

اأ�جيه	تليكوم.

اآمال وتطلعات م�ستقبلية: التناف�سية امل�سوؤولة يف جمال ال�ستدامة

ما	فتئت	نظرتنا	للتناف�سية	امل�سوؤ�لة	تتطور	�ترتقي	مبا	يواكب	تفكرينا	�جهودنا	يف	ميدان	ال�ستدامة.	�رغم	اأننا	ما	نزال	يف	بداية	الطريق،	اإل	اأن	

اآمالنا	كبرية	بتحقيق	املزيد	�التعا�ن	مع	الآخرين	يف	هذه	الرحلة	نحو	حتقيق	ال�ستدامة.	��ست�سمل	جهودنا	يف	هذا	امل�سمار	ما	يلي:

دعم وت�سجيع اعتماد اإدارة ال�ستدامة واإعداد التقارير على نطاق وا�سع يف اململكة		فاإذا	كانت	ال�ستدامة	يف	�سالح	البنك،	�اإن	كانت	يف	

�سالح	ال�رصكات	ب�سكل	عام،	فهي	اأي�سًا	يف	�سالح	القت�ساد	ال�سعودي	�التناف�سية	ال�سعودية	اإذا	ما	تبنى	عدد	اأكرب	من	ال�رصكات	اإدارة	ال�ستدامة	

�اإعداد	التقارير.	�كنقطة	انطالق	نحو	ت�سجيع	هذا	النهج،	ناأمل	بفتح	حوار	مع	العمالء	حول	�سبل	التعا�ن	يف	ت�رصيع	اعتمادنا	ملمار�سات	

ال�ستدامة	على	نحو	يعزز	اأداء	اأعمالنا.	�يحد�نا	اأمل	قوي	باأن	ين�سم	عدد	كبري	من	عمالئنا	اإلينا	يف	م�سريتنا	هذه	نحو	ال�ستدامة.

ت�سجيع تطبيق مبادئ واأفكار ال�ستدامة يف امل�ساريع واملبادرات ال�ستثمارية احلكومية الكبرية		فما	من	مكان	اأدعى	�اأهم	لتطبيق	اأفكار	

ال�ستدامة	من	م�ساريع	البنى	التحتية	الكبرية	التي	توؤثر	على	تناف�سية	الد�لة	على	املدى	البعيد.	�تتجلى	اأهمية	ذلك	ب�سكل	خا�س	خالل	الأزمة	

املالية	احلالية،	حيث	تعمل	احلكومات	على	ال�ستثمار	يف	م�ساريع	التنمية	ال�سخمة.	ففي	اململكة	العربية	ال�سعودية،	تعهدت	احلكومة	ب�سخ	مبلغ	

400	بليون	د�لر	يف	ا�ستثمارات	البنية	التحتية	على	مدى	ال�سنوات	اخلم�س	القادمة	�سعيًا	للمحافظة	على	قوة	القت�ساد	ال�سعودي.	يف	�سوء	

م�ساركتنا	يف	العديد	من	اأكرب	امل�ساريع	�ال�ستثمارات	،	�البنك	الأهلي	التجاري	�سيقدم	الدعم	الكامل	ملبادرات	احلكومة	يف	جمال	دمج	املزيد	من	

ال�ستدامة	يف	هذه	اخلطط	من	اأجل	حتقيق	اأق�سى	درجات	التناف�سية	الوطنية	لهذه	امل�ساريع	يف	اململكة	العربية	ال�سعودية.

موا�سلة امل�ساركة يف مبادرات ال�ستدامة الوطنية والإقليمية		تدرك	احلكومة	ال�سعودية،	ممثلة	بالهيئة	العامة	لال�ستثمار،	اأهمية	"التناف�سية	

امل�سوؤ�لة" بالن�سبة	للقدرة	التناف�سية	الوطنية.	�يف	هذا	الإطار،	اأطلقت	الهيئة	عام	2008	املوؤ�رص	ال�سعودي	للتناف�سية	امل�سوؤ�لة،	�ذلك	يف	اإطار	
الهدف	العام	للحكومة	يف	اأن	ت�سبح	ال�سعودية	بني	م�ساف	الد�ل	الع�رص	الأ�ىل	يف	التناف�سية	عامليًا	بحلول	عام	2010.	�يهدف	م�رص�ع	املوؤ�رص	

ال�سعودي	للتناف�سية	امل�سوؤ�لة	اإىل	تقييم	التقدم	العام	ملوؤ�س�سات	الأعمال	ال�سعودية	من	حيث	تطبيقها	ملمار�سات	التناف�سية	امل�سوؤ�لة،	�تقييم	مدى	

م�ساهمة	هذا	التقدم	يف	تعزيز	القدرة	التناف�سية	الوطنية	عمومًا.

التناف�سية	امل�سوؤ�لة
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�كان	من	د�اعي	�رص�ر	البنك	م�ساركته	يف	عملية	التقييم	هذه،	�كان	له	الفخر	بالفوز	باملراتب	الأ�ىل	بح�سوله	على	جائزة	امللك	خالد	للتناف�سية	

امل�سوؤ�لة،	مما	يثبت	التزامنا	مبمار�سات	ال�ستدامة	�التناف�سية	امل�سوؤ�لة	�يقوي	ت�سميمنا	على	الرتقاء	باأدائنا	�امل�ساهمة	بتو�سيع	نطاق	اعتماد	

ممار�سات	ال�ستدامة	من	قبل	موؤ�س�سات	الأعمال	ال�سعودية.

�من	اجلدير	بالذكر	اأي�سًا	اأن	البنك	الأهلي	التجاري	يعد	اأحد	الأع�ساء	املوؤ�س�سني	ملجوعة	القيادة	العربية	لال�ستدامة.	�تتاألف	هذه	املجموعة،	التي	

تراأ�سها	جاللة	امللكة	رانيا	العبد	اهلل	ملكة	الأردن،	من	جمموعة	من	ال�رصكات	�الهيئات	احلكومية	�املوؤ�س�سات	غري	الربحية	من	خمتلف	اأنحاء	

املنطقة،	جميعها	ملتزمة	بتبني	ممار�سات	اإدارة	ال�ستدامة	�اإعداد	التقارير	اخلا�سة	بها.	�من	بني	اجلهود	التي	تنه�س	بها	هذه	املجموعة	دعم	

مبادرة	التناف�سية	امل�سوؤ�لة	على	نطاق	العامل	العربي	التي	�ساهم	فيها	البنك	بخطة	مكتوبة.	�يتطلع	البنك	اإىل	موا�سلة	ال�سطالع	بد�ر	فاعل	يف	

هذه	املبادرة	الهامة	التي	ت�سهم	يف	ت�سجيع	اعتناق	ممار�سات	ال�ستدامة	على	نطاق	املنطقة	باأكملها.

)تكملة(	التناف�سية	امل�سوؤ�لة
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GRIال�سفحاتGRIال�سفحاتGRIال�سفحات

ل	�سيءHR9نهج	الإدارة-	البيئة	ال�سفحة	40ال�سفحة	1.14

نهج	الإدارة	– املجتمع	ال�سفحة	44ال�سفحة	EN143ال�سفحة	1.24
ال�سفحات	45	-	SO1 47ل	�سيءEN2ال�سفحة	2.17

ل	�سيءSO2ال�سفحة	EN342ال�سفحتان	7	�	2.29

ل	�سيءSO3ال�سفحة	EN442ال�سفحتان	9	�	2.310

ل	�سيءSO4ال�سفحة	41	�	EN642ال�سفحة	2.47

نهج	الإدارة	– م�سوؤ�لية	املنتجات	ال�سفحة	27ال�سفحة	41	�	EN742ال�سفحة	2.57
ل	�سيءPR1ال�سفحة	EN841ال�سفحة	2.610

ل	�سيءPR2ال�سفحة	EN941ال�سفحة	2.729

�فقًا	للقوانني	الوطنيةPR3ل	�سيءEN10ال�سفحة	2.82

غري	ذي	�سلة	لأنه	لي�س	هناك	فر�ع	اأ�	مواقع	تهدد	EN11ال�سفحة	2.910

التنوع	احليوي

PR530	-	27	ال�سفحات

ملتزمون	بكافة	القواننيEN12PR6ال�سفحة	2.1010

ملحق	القطاع	املايلEN13ال�سفحة	3.114

ال�سفحة	EN14FS629ال�سفحة	3.214

EN15ال�سفحة	3.314

EN16ال�سفحة	3.414

ال�سفحة	EN1743ال�سفحة	3.514

ال�سفحة	EN1843ال�سفحة	3.614

ال�سفحة	EN1941ال�سفحة	3.714

ل	�سيء	معر�فEN20ال�سفحة	3.814

ال�سفحة	EN2143ال�سفحة	3.914

ل	تتم	اإعادة	�سياغة	البيانات	اإل	ما	مت	ذكره	يف				3.10

�سفحة	40

EN2241	ال�سفحة

�زن	بع�س	النفايات	مت	ح�سابه	-	�سفحة	EN2343ال�سفحة	3.1114

ل	�سيءEN24ال�سفحة	3.1214

ل	�سيءEN25ال�سفحة	3.1314

غري	موؤثرEN26ال�سفحة	4.123

ل	مبادرة	حتى	الآن	لالرتباط	الوثيق	باملنتجات	EN27ال�سفحة	4.222

�اخلدمات

ل	�سيء.	ل	ينطبقEN28ال�سفحة	4.322

ل	�سيءEN29ال�سفحة	4.422

الإدارة	الكلية	-	العمل	�سفحة	39ال�سفحة	4.522

الإدارة	الكلية	-	العمل	�سفحة	LA139ال�سفحة	4.622

ال�سفحة	LA234ال�سفحة	4.722

ال�سفحة	LA338ال�سفحتان	8	�	4.815

ال�سفحة	LA436ال�سفحة	4.922

لي�س	هناك	نقابات	مهنيةLA5ال�سفحة	4.1022

ح�سب	القانون	مل	ميثل	هذا	م�سكلةLA6ال�سفحة	4.1122

ل	�سيءLA7ال�سفحتان	22	�	4.1223

لي�س	هناك	اإ�سابات	اأ�	�فيات	ملحوظةLA8ال�سفحة	4.1310

ل	�سيءLA9ال�سفحتان	12	�	4.1413

ل	�سيءLA10ال�سفحة	4.1522

ال�سفحة	LA1137ال�سفحتان	12	�	4.1613

ال�سفحة	LA1337ال�سفحتان	12	�	4.1713

ال�سفحة	LA1434نهج	الإدارة	-	اقت�ساد	�سفحة	26

EC126	39ال�سفحة	ال�سفحة	الإن�سان	– حقوق	الإدارة	نهج
EC240	ال�سفحةHR139	ال�سفحة	الإن�سان	– حقوق	الإدارة	نهج
EC326	ال�سفحةHR239	ال�سفحة

EC4�سيء	لHR3�سيء	ل

EC526	ال�سفحةHR4كبرية	برامج	هناك	لي�س

EC626	ال�سفحةHR539	ال�سفحة

EC735	ال�سفحةHR639	ال�سفحة

EC826	ال�سفحةHR739	ال�سفحة

EC926	ال�سفحةHR839	ال�سفحة

فهر�س	املبادئ	التوجيهية	للمبادرة	العاملية	لإعداد	التقارير
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منظمة	املحا�سبة	�التدقيق	املحا�سبي	للموؤ�س�سات	املالية	الإ�سالمية  AAOIFI
اجلمعية	العمومية	ال�سنوية  AGM

مكافحة	غ�سيل	الأموال 	AML 
خطة	الت�سغيل	ال�سنوية  AOP

جمموعة	القيادة	العربية	لال�ستدامة  ASLG
جهاز	�رصاف	اآيل  ATM

هيئة	الأنظمة	�الرقابة	امل�رصفية  BRSA
خطة	الإجراءات	الت�سحيحية  CAP

الرئي�س	التنفيذي  CEO
هيئة	�سوق	املال  CMA

ثاين	اأك�سيد	الكربون  CO2
مند�ب	خدمة	العمالء/	امل�سوؤ�لية	الجتماعية	لل�رصكة  CSR

حماربة	متويل	الإرهاب  CTF
�زارة	الطاقة  DoE

مكافاأة	نهاية	اخلدمة  EOSA
ال�ستثمار	الأجنبي	املبا�رص  FDI

القيمة	العادلة	من	خالل	بيان	الدخل  FVIS
الإ�سدار	الثالث	من	املبادئ	التوجيهية	لإعداد	تقارير	ال�ستدامة	ال�سادرة	عن	املبادرة	العاملية	لإعداد	التقارير  G3

جمل�س	التعا�ن	اخلليجي  GCC
الناجت	املحلي	الإجمايل  GDP

غاز	م�سبب	لالحتبا�س	احلراري  GHG
املوؤ�س�سة	العامة	للتاأمينات	الجتماعية  GOSI

املبادرة	العاملية	لإعداد	التقارير  GRI
املوارد	الب�رصية  HR

نظام	اإدارة	املوارد	الب�رصية  HRMS
جمموعة	تطوير	النظام	امل�رصيف	الإ�سالمي  IBDG

العقارات	�املالية	الد�ليني  IREF
املعايري	الد�لية	لإعداد	التقارير	املالية  IFRS

Kg  كيلو	جرام
موؤ�رص	اأداء	رئي�سي  KPI

اململكة	العربية	ال�سعودية  KSA
كيلو	�اط	/	�ساعة  kWh

اعرف	عميلك  KYC
برنامج	الزمالة	الإدارية  MAP

MJ  ميجا	جول
ميجا	�اط	/	�ساعة  MWh

غري	متوفر  N/A
البنك	الأهلي	التجاري  NCB
�رصكة	الأهلي	كابيتال  NCBC

الهيئة	ال�رصعية	يف	البنك	الأهلي	التجاري  NCBSB
اأك�سيدات	النرت�جني  NOx

منظمة	التعا�ن	�التنمية	القت�سادية  OECD
حا�سوب	�سخ�سي  PC

�سند�ق	ال�ستثمار	العام  PIF
اإدارة	الأداء  PM
طلب	عر��س  RFP

الهيئة	العامة	لال�ستثمار  SAGIA
موؤ�س�سة	النقد	العربي	ال�سعودي  SAMA

املوؤ�رص	ال�سعودي	للتناف�سية	امل�سوؤ�لة  SARCI
اخلطوط	اجلوية	العربية	ال�سعودية  SAUDIA

خطة	العمل	الإ�سرتاتيجية  SBP
امل�ساريع	ال�سغرية	�املتو�سطة  SMEs

ريال	�سعودي  SR
�رصكة	الت�سالت	ال�سعودية  STC

موؤمتر	الأمم	املتحدة	للتجارة	�التنمية  UNCTAD
د�لر	اأمريكي  USD

الخت�سارات
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AA1000	امل�ساءلة	لدى	ال�ستدامة	اأداء	لتح�سني	الالزم	الأ�سا�س	توفري	منها	الهدف	مبادئ	على	تقوم	معايري	عن	عبارة	AA1000	سل�سلة�

املوؤ�س�سات.	�مت	تطوير	منظومة	AA1000	مل�ساعدة	املوؤ�س�سات	على	تعزيز	امل�ساءلة	�امل�سوؤ�لية	الجتماعية	لديها	من	خالل	اإتباع	

ممار�سات	املحا�سبة	�التدقيق	�اإعدادا	التقارير	العالية	اجلودة	يف	املجالت	الأخالقية	�الجتماعية.	�تعالج	هذه	املنظومة	حاجة	

املوؤ�س�سات	لإدماج	اإجراءات	التوا�سل	مع	�رصكائهم	�اأ�سحاب	امل�سالح	لديهم	�سمن	اأعمالهم	اليومية

ثاين	اأك�سيد	الكربون
مركب	كيميائي	ي�سار	اإليه	عادة	بالرمز	CO2	�هو	موجود	يف	الغالف	اجلوي	لالأر�س.	�يعترب	غاز	ثاين	اأك�سيد	الكربون	من	

الغازات	امل�سببة	لالحتبا�س	احلراري	التي	ت�سهم،	عند	انبعاثها	كمنتج	جانبي	ل�ستهالك	الإن�سان	للطاقة	�الوقود	�غريها	من	

املوارد،	يف	رفع	درجة	حرارة	جو	الأر�س.

املبادرة	العاملية	لإعداد	التقارير	

 )GRI(
منظومة	اإجراءات	د�لية	طويلة	املدى	ت�سرتك	فيها	جهات	متعددة	مهمتها	تطوير	�ن�رص	مبادئ	توجيهية	لإعداد	تقارير	ال�ستدامة	

لتطبيقها	على	نطاق	عاملي.

الإ�سدار	الثالث	من	املبادئ	

التوجيهية	لإعداد	التقارير

اإطار	عمل	توجيهي	لإعداد	التقارير	حول	الأداء	القت�سادي	�البيئي	�الجتماعي	ملوؤ�س�سة	ما.

البنك	الأهلي	التجاريالأهلي

تعني	موظفي	الإدارة	العليا	�هم	بالتحديد	من	الدرجة	10	فما	فوقامل�سوؤ�لون	التنفيذيون

تعني	الدرجات	من	6	اإىل	9الإدارة	

م�سطلح	تركي	يق�سد	به	نظام	امل�سارف	الإ�سالميةبنوك	التمويل	بامل�ساركة

العمل	بطريقة	تعطي	اأف�سل	النتائج	بالن�سبة	لالإن�سان	�البيئة	يف	الوقت	الراهن	�يف	امل�ستقبل	البعيد.ال�ستدامة

الإدارة	املتكاملة	لأدائنا	القت�سادي	�البيئي	�الجتماعي	بطريقة	تعطي	اأعلى	قيمة	ممكنة	ل�رصكائنا.اإدارة	ال�ستدامة

اإعداد	التقارير	عن	ال�رصكة	هو	الإطالع	الطوعي	للجمهور	على	املعلومات	املتعلقة	بالأداء	غري	املايل	للموؤ�س�سة	– اأي	الأداء	البيئي	اإعداد	تقارير	ال�ستدامة
�الجتماعي	�القت�سادي	– على	مدى	فرتة	زمنية	معينة،	حتدد	عادة	ب�سنة	مالية.	�ميكن	ن�رص	التقرير	كوثيقة	م�ستقلة،	اأ�	على	

املوقع	الإلكرت�ين	لل�رصكة	اأ�	يدمج	�سمن	تقريرها	ال�سنوي.	�يعترب	اإ�سدار	تقرير	عن	الأداء	امل�ستدام	�البيئي	�ال�سحي	يف	

ال�رصكة	موؤ�رصًا	على	ارتفاع	معيار	ال�سفافية	�بالتايل	امل�ساءلة	لدى	هذه	ال�رصكة.

م�سطلح	ي�سري	اإىل	ال�سيا�سة	الوطنية	يف	اململكة	العربية	ال�سعودية	الهادفة	اإىل	ت�سجيع	توظيف	املواطنني	ال�سعوديني	يف	القطاع	ال�سعودة

اخلا�س.

هي	جمموع	الأحكام	الدينية	الإ�سالمية،	�هي	متثل	الإطار	ال�رصعي/القانوين	الذي	ينظم	جواب	احلياة	العامة	�اخلا�سة	بالن�سبة	ال�رصيعة

ملن	يعي�سون	�سمن	نظام	�رصعي/قانوين	يقوم	على	مبادئ	الفقه	الإ�سالمي	�بالن�سبة	للم�سلمني	خارج	نطاق	هذا	النظام.

متثل	الزكاة	مبثابة	�رصيبة	يفر�سها	الدين	الإ�سالمي؛	�هي	اأحد	الأركان	اخلم�سة	لالإ�سالم،	حيث	يفرت�س	بكل	م�سلم	بالغ	عاقل	الزكاة	

ميلك	ن�سابًا	حمددًا	من	املال	�املمتلكات	اأن	يدفع	الزكاة.	�ت�ستحق	الزكاة	�سنويًا	على	اأنواع	حمددة	من	املمتلكات.	�بالن�سبة	

للبنك،	متثل	الزكاة	مديونية	على	امل�ساهمني.	�حت�سب	الزكاة	على	�سايف	الدخل	با�ستخدام	الأ�سا�س	املعّرف	�فقًا	لأنظمة	الزكاة	يف	

ال�سعودية.	�تدفع	الزكاة	من	قبل	البنك	بالنيابة	عن	امل�ساهمني	�ل	حت�سب	على	بيان	الدخل	املوحد	لكنها	تخ�سم	من	اإجمايل	اأرباح	

الأ�سهم	املدفوعة	للم�ساهمني	اأ�	حت�سب	على	الأرباح	املحتفظ	بها	كن�سبة	من	�سايف	الدخل	اإذا	مل	يتم	توزيع	اأي	اأرباح.

امل�سطلحات
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اململكة العربية ال�سعودية

املركز الرئي�سي

البنك الأهـلي التجـاري

�ص.ب 3555 ،جـــدة 21481

اململكـة العربيـة ال�سعودية

هاتف:  4999 646 2 966+

فاك�ص:  6468 644 2 966+

www.alahli.com

الفــروع املحـليـــة

املنطقة الو�سطى

�ض.ب 22216 ،الريا�ض 11495

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف:  4877 478 1 966+

فاك�ض:  7508 472 1 966+

املنطقة الغربية

�ض.ب 3555 ،جـــدة 21481

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف:  4999 646 2 966+

فاك�ض:  6468 644 2 966+

املنطقة ال�سرقية

�ض.ب 5558 ،الدمــام 31432

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف:  0088 834 3 966+

فاك�ض:  5433 833 3 966+

املنطقة ال�سمالية

�ض.ب 33 ،القا�سم 51411

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف:  0551 325 6 966+

فاك�ض:  1021 325 6 966+

املنطقة اجلنوبية

�ض.ب 605 ،اأبهــــا

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف:  6638 224 7 966+

فاك�ض:  0374 225 7 966+

ال�سركات التابعة

الأهــلي كابيتال - املركز الرئي�سي

�ض.ب 22216 ،الريا�ض 11495

اململكـة العربيـة ال�سعودية

هاتف:  3696 273 1 966+

فاك�ض:  3699 273 1 966+

www.ncbc.com

ال�سبكة الدوليــة

الفــــــروع

مملكـة البحــرين

البنك الأهلي التجـاري

برج الدبلومات، املنطقة الدبلوما�سية

�ض.ب 10363 ،املنـــــامة 

البحـرين

هاتف:  531182 17 973+

فاك�ض:  530657 17 973+

الأهــلي كابيتـال

برج الدبلومات، املنطقة الدبلوما�سية

�ض.ب 10363 ،املنـــــامة 

البحـرين

هاتف:  549700 17 973+

فاك�ض:  530657 17 973+

اجلمهورية اللبنـانية

البنك الأهلي التجـاري

�سارع ر�سيد كرامي

فردان بالزا، كورني�ض املزرعـة

�ض.ب 2355-11 ،بيـروت 

لبنــــان

هاتف:  381 787 11 96+

فاك�ض:  728 867 11 96+

مكاتب التمثيل

اململكـــة املتحــــدة

ويلنجتـون هــاو�ض، 125 �سرتاند

لنـــدن دبليو �سي 2 اآر 0 اأي بي

اململكــة املتحــدة

هاتف:  4115 7420 20 44+

فاك�ض:  4128 7420 20 44+

كوريــا اجلنوبيـة

مبنى �سي. �سي.ام.ام. الطابق التا�سع

12 يوايدو - دوجن، يوجن دجن بو- كو

�سيـول 150-010 

كــوريا اجلنـوبيـة

هاتف:  9011 786 2 82+

فاك�ض:  0340 786 2 82+

�سنغــافــورة

رقم 6 باتري رود، رقم 14-01

�سنغــافورة 049909

هاتف:  8496 222 6 65+

فاك�ض:  8396 222 6 65+

ال�سركات التابعة

تركي فاينان�ص كاتيليم بنكا�سي

ياكاكيك ميفكي اأدنان

كافيكي كاد. رقم 139

34876 كارتال، ا�سطنبول

تركيـــا

هاتف:  5454 6452 1 2 90+

فاك�ض:  5400 6452 1 2 90+
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البنك	الأهلي	التجاري

�س.ب	3555	جدة	21481

اململكة	العربية	ال�سعودية

 www.alahli.com

املجموعة	العربية	ل�ستدامة	القيادة	هي	�سبكة	من	ال�رصكات	�الوكالت	احلكومية	�املنظمات	غري	احلكومية	التي	

ت�سطلع	بد�ر	قيادي	يف	اعتماد	تبني	ا�ستدامة	الإدارة	�اإعداد	التقارير	يف	املنطقة.	املجموعة	العربية	ل�ستدامة	القيادة	

تعمل	ب�سورة	منتدى	لتبادل	اخلربات	�كذلك	��سيلة	لت�رصيع	ال�ستفادة	من	ال�ستدامة	يف	املنطقة.	املجموعة	العربية	

ل�ستدامة	القيادة	هي	مبادرة	جاللة	امللكة	رانيا	العبداهلل	ملكة	الأردن.	البنك	الأهلي	التجاري	هو	اأحد	الأع�ساء	املوؤ�س�سني	

للمجموعة	العربية	ل�ستدامة	القيادة.	


