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مــعـــــًا يـــمــكـــنــنـــــا اأن ن�ســــاعـــــد الـــبـــيـــئـــــــة

انطالقًا من التزام البنك الأهلي التجاري باملحافظة على البيئة، فاإننا نعمل على تقليل كميات الطباعة لكافة التقارير املوؤ�س�سية. لقد عرب 

الكثري من عمالئنا عن تف�سيلهم تلقي ن�سخ اإلكرتونية من هذه التقارير. اإذا كنتـم تـرغبـون يف الطـالع على الن�سخ الإلكرتونية للتقارير 

www.alahli.com باللغة الإجنليزية اأو العربية، ميكنكم ذلك من خالل ق�سم “تعرف علينا” على موقعنا

مالحظاتكم  اإننا دومًا ما نرحب بتعليقاتكم على هذا التقرير ونرجو منكم اأن 

 corporatecomms@alahli.com توافونا بها عرب الربيد الإلكرتوين

اأو من خالل الت�سال املبا�رش بنا على الرقم 4288 646 2 966+. 

م�سادر الطباعة  تطبع كافة التقارير املوؤ�س�سية اخلا�سة بالبنك الأهلي التجاري با�ستخدام 

ورق معتمد من ِقبل هيئة رعاية الغابات؛ حيث اأن هذا الورق ياأتي من غابات تتم اإدارتها على 

www.fsc.org نحو م�ستدام ومن م�سادر اأخرى خا�سعة لالإ�رشاف والرقابة
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خـــادم احلـــرمني ال�ســريفني

امللك عبداهلل بن عبدالعـزيز اآل �سعــود

 �سـاحب ال�سمــو امللكـي الأمري نـايـف بن 

عبدالعزيز اآل �سعــود

 ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية



الأداء

 لقد جاء منو �صايف الدخل الذي حققه البنك والبالغ

 27.3 باملائة نتيجة لقدرة البنك على توظيف اأ�صوله باأف�صل 

كفاءة ممكنة وليربهن على جناح اإ�صرتاتيجيته يف تنويع 

م�صادر الدخل وتنمية الإيرادات من الأن�صطة التجارية 

الرئي�صية ف�صاًل عن حت�صني كفاءة النفقات الت�صغيلية ما اأدى 

لتقلي�صها بن�صبة 12.5 باملائة. 

ا�صتمر البنك الأهلي التجاري يف اجتذاب الودائع اجلديدة، وقد 

وا�صلنا العمل الدوؤوب خالل عام 2011 لتوظيف ال�صيولة يف 

اأ�صول منتجة ولدعم عمالئنا والقت�صاد ال�صعودي. 

كما اأدى ازدياد الإقرا�ض املوؤ�ص�صي اإىل عقد اتفاقات اكتتاب 

لعدد من م�رشوعات البنية التحتية الرئي�صية، ويف نف�ض 

الوقت اأدى منو اإمكانات اخلزينة اإىل تعزيز قدرتنا على 

اإطالق منتجات جديدة.

ويعك�ض اأداء البنك التابع لنا يف تركيا متانة الو�صع 

القت�صادي لهذا البلد حيث حقق البنك مكا�صب كبرية يف 

خدمات ال�رشكات ال�صغرية واملتو�صطة وكذلك من التدفقات 

التجارية للعمالء. 

القوة

اإميانًا منا باأن املوظفني هم اأثمن الأ�صول يف البنك الأهلي 

التجاري، فقد ا�صتثمر البنك يف تنمية مهارات وقدرات جميع 

موظفي خدمة العمالء كما موظفي خدمات الدعم.

اأدت ح�صافة البنك يف جتنيب املخ�ص�صات التي دّعمتها اآليات 

جديدة لتقييم املخاطر يف اأعمالنا الئتمانية ف�صاًل عن 

م�صتويات عالية من ال�صفافية، يف ح�صول البنك على اأعلى 

ن�صبة لراأ�صمال الأ�صا�صي يف القطاع امل�رشيف متجاوزًا 

مبراحل متطلبات اتفاقية بازل 3.

الو�صول

تلبية لالحتياجات املتزايدة لعمالئنا، قمنا خالل عام 2011 

 بافتتاح اإحدى ع�رش فرعًا جديدًا ومركزًا خلدمة ال�رشكات

 تـم ت�صمـيـمـهـا جـمـيـعـًا ب�صـكــل مـتـطـور وحـديـث يـفـي 

باحتياجات العمالء. 

كما قمنا برتكيب 138 جهاز �رشاف اآيل جديد، و1.731 من 

اأجهزة نقاط البيع اجلديدة، ومت كذلك تد�صني اأربعة مراكز 

جديدة خلدمات ال�رشكات يف الأقاليم البعيدة واملناطق 

ال�صناعية يف اململكة، تهدف جميعها لتلبية الحتياجات 

اليومية لعمالئنا من قطاعات الأعمال التجارية ال�صغرية 

واملتو�صطة احلجم.

ول نغفل عن ذكر مراكز الدفع ال�رشيع QuikPay املنت�رشة 

عرب اململكة والتي و�صل عددها اإىل 25 مركزًا تقدم خدماتها 

لـ 185.000 عميل، وت�صكل اإحدى القنوات احليوية للبنك 

الأهلي التجاري التي ت�صهم يف تو�صعة نطاق اخلدمات املالية 

التي يقدمها البنك لتغطي �رشيحة من العمالء حمرومة من 

هذه اخلدمات.

جاء التو�صع اجلغرايف مكّماًل لتوظيف القنوات الإلكرتونية 

واأحدث تكنولوجيا احلماية واأكرثها تقدمًا ما �صاهم يف جعل 

اخلدمات امل�رشفية اأكرث ي�رشًا ومالءمة للجميع. 

اإن املبادرات �صابقة الذكر جميعها اأ�صهمت يف جعل عام 

2011 عامًا لالإجنازات القوية والبارزة.
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نبذة عن البنك الأهلي التجاري
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والأعمال الدولية
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يعد البنك الأهلي التجاري اأكرب املوؤ�ص�صات املالية يف اململكة العربية ال�صعودية، وقد اقرتن 

ا�صم البنك الأهلي لدى النا�ض على مدار 60 عامًا بالريادة والبتكار وجودة اخلدمات املقدمة 

للعمالء، واأ�صبح بالن�صبة لهم �رشيكًا موثوقًا يف حياتهم املهنية وال�صخ�صية.

الأول

منذ العام 1953 اقرتن ا�صم البنك الأهلي التجاري لدى النا�ض 

بال�صدارة والريادة، ويف كثري من الأوجه، عك�ض منو البنك الأهلي 

التجاري منذ اخلم�صينيات تطور اململكة العربية ال�صعودية. واليوم، 

وبعد اأن جتاوز عدد عمالئه 2.8 مليون عميل، يعترب البنك اأحد 

اأكرثالعالمات التجارية ثقة يف املنطقة.

وقد ح�صل البنك الأهلي التجاري على ت�صنيف A+ من وكالتي 

�صتاندرد اآند بورز وفيت�ض، وهي اأعلى درجات الت�صنيف يف القطاع 

امل�رشيف ال�صعودي.

�صعودي

لطاملا كانت املكانة املرموقة والحرتام اللذان حظي بهما البنك على 

مر ال�صنني نتاجًا لقرب البنك من اأفراد املجتمع و�رشاكته معهم حتى 

اأ�صحى معروفًا بالبنك الوطني، “البنك الأهلي”.

البنك الأهلي التجاري هو موؤ�ص�صة �صعودية اجلوهر، حيث اإن 

الغالبية العظمى من عمالء البنك هم من ال�صعوديني، وكذلك غالبية 

فريق الإدارة و90 باملائة من العاملني فيه. 

جمموعة

تطور البنك الأهلي التجاري يف ال�صنوات الأخرية، ليتحول من بنك 

�صعودي رائد اإىل جمموعة خدمات مالية متكاملة. وقد كانت اخلطوة 

الأوىل من عملية التو�صع والنمو هذه يف عام 2007 عندما قامت جميع 

البنوك ال�صعودية بف�صل عملياتها يف �صوق املال لت�صبح كيانات قائمة 

بذاتها. واليوم ُتعد �رشكة الأهلي كابيتال من ال�رشكات الرائدة يف 

اململكة العربية ال�صعودية يف جمال اإدارة الرثوات واإحدى اأكرب 

مديري الأ�صول يف اململكة. 

كما متتد عمليات البنك الأهلي التجاري على نطاق دويل وا�صع ومنذ 

�صنوات عديدة، حيث يتواجد البنك يف مراكز مالية رئي�صية مثل 

البحرين ولبنان و�صنغافورة وكوريا اجلنوبية. وكانت اأول عملية 

ا�صتحواذ كربى للبنك على امل�صتوى الدويل يف عام 2008 عندما قام 

ب�رشاء ح�صة الأغلبية يف بنك تركيا فاينان�ض كاتيليم بنكا�صي، اأحد 

 البنوك الرتكية الرائدة يف القطاع امل�رشيف القائم على امل�صاركة.

ُم�صتدام

اإن مبادئ ال�صتدامة ُينظر اإليها الآن باعتبارها مكونًا اأ�صا�صيًا من 

مكونات اإ�صرتاتيجية البنك الأهلي التجاري. وترتبط هذه املبادئ 

ارتباطا وثيقًا بالتحديات التي تواجهها جميع البنوك وال�رشكات 

والدول يف البيئة القت�صادية اجلديدة.

وقد حظي البنك الأهلي التجاري ب�رشف احل�صول على جائزة امللك 

خالد للتناف�صية امل�صوؤولة يف الأعوام 2008 و2009 و2010. ومن 

جهتها فقد �صهدت موؤ�ص�صة امللك خالد بالدور الرائد للبنك الأهلي 

التجاري يف جمال التناف�صية امل�صوؤولة، واأهمية هذا الدور احليوي 

بالن�صبة للمملكة العربية ال�صعودية ومنطقة ال�رشق الأو�صط.

حمل ثقة

لطاملا كان البنك الأهلي التجاري حمل تطلع اأجيال من ال�صعوديني، لي�ض 

فقط باعتباره بنكًا وطنيًا، لكن اأي�صًا لكونه �رشيكًا يت�صم باللتزام 

واملوثوقية يف حياتهم املهنية وال�صخ�صية. وباعتباره ذا دور اقت�صادي 

اأ�صا�صي، فاإن البنك الأهلي التجاري يقدر متامًا الأثر الذي ميكن اأن 

يحدثه داخل املجتمعات. وي�صعى البنك لتحقيق الريادة وامل�صوؤولية يف 

كل املبادرات التي يقدمها، التجارية منها والجتماعية.

 على �صبيل املثال، يطبق البنك الأهلي التجاري التنوع كجهة عمل، 

ويدير العديد من الربامج التي تدعم ال�صعوديني من الرجال والن�صاء 

وتزودهم باملهارات واملعرفة واخلربة والفر�ض.كما اأن البنك يهدف 

اإىل توظيف وترقية الأفراد للعمل يف مناطق �صكنهم، الأمر الذي 

ي�صهم يف حتقيق التنمية القت�صادية املحلية.

اإن امل�صاركة املجتمعية للبنك عميقة اجلذور ومتاأ�صلة. وين�صب تركيز 

اأن�صطة امل�صوؤولية الجتماعية للبنك على م�صاعدة الفئات املحتاجة 

ومعاجلة م�صاكل اجتماعية حمددة ومتويل الأن�صطة التعليمية 

وال�صحية ودعم م�صاريع الأعمال ال�صغرية النا�صئة. وتتم اإدارة هذه 

الربامج بعناية وُتراجع ح�صابيًا من قبل جهات خارجية ل�صمان 

حتقيق نتائج ملمو�صة تعود على ا�صتثمارات الوقت واملال.
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املوؤ�رشات املالية

ارتفعت اإيرادات الر�صوم بن�صبة 5.8 باملائة، واإيرادات 

العمالت الأجنبية بن�صبة 36 باملائة، واأرباح بيع ال�صتثمارات 

بن�صبة 14.9 باملائة فيما ازداد �صايف دخل العمولت اخلا�صة 

بن�صبة 5.3 باملائة.

بلغ اإجمايل حقوق امل�صاهمني 35.6 ملـيـار ريـال بن�صبة زيادة 

8.3 باملائة، بينما بلغت ودائع العمالء 239.5 مليار ريال بن�صبة 

زيادة بلغت 4.5 باملائة.

بلغت ن�صبة زيادة اجماىل املوجودات 6.7 باملائة لت�صل اإىل 

301.2 مليار ريال. وقد جت�صدت هذه الزيادة بالأخ�ض على 

التو�صع يف الإقرا�ض حيث زادت القرو�ض وال�صلف بن�صبة 

7.7 باملائة لت�صل اإىل 135.3 مليار ريال.

 من حيث جتنيب املخ�ص�صات فقد وا�صلنا اتباع نهج يجمع 

 بـيـن الـحــ�صـافــة والتحـفــظ ورفـعـنـا نـطــاق التغـطـيـة من 

116.9 باملائة اإىل 140.9 باملائة.

ارتفع معدل العائد على حقوق امللكية من 15.6 باملائة اإىل 

18.4 باملائة، وكذلك حت�ّصن العائد على متو�صط الأ�صول من 

1.78 باملائة اإىل 2.09 باملائة.

بلغت ن�صبة كفاية راأ�ض املال للركيزة الأوىل )ال�رشيحة الأوىل 

والثانية( 18.2 باملائة. وجنح البنك يف احلفاظ على ت�صنيفه 

الئتماين A+ الذي ح�صل عليه من وكالتي الت�صنيف 

“�صتاندرد اآند بورز” و“فيت�ض”. ويعد هذا الت�صنيف هو 

الأعلى يف القطاع امل�رشيف ال�صعودي ويربهن على متانة 

املركز املايل للبنك وقوة ال�صيولة التي يتمتع بها.

%4.5+

%8.3+

%27.2+%2.8+

%27.3+

%6.7+

ودائع العمالء

حقوق امل�ساهمني

ربـــح ال�سهم

اإجمايل الأ�سول

�سايف الدخــل

متو�سط عائد ال�سهم

4



* عدا ح�ص�ض الأقلية

ودائع العمالء

مليون ريال �صعودي

                                                                                 11 239٫458 

                                                                               10 229.160

                                                                  09 202.583

                                                    08 171.822 

                                       07 142.825

اإجمايل الأ�سول

مليون ريال �صعودي

                                                                                    11 301٫198 

                                                                            10 282.372 

                                                                   09 257.452

                                                        08 221.802 

                                                   07 208.717 

�سايف الدخــل*

مليون ريال �صعودي

                                                                                     11 6٫012

                                                                10 4.724 

                                                     09 4.040

                  08 2.031

                                                                                       07 6.016

متو�سط عائد ال�سهم*

ن�صبة مئوية

                                                                      11 18٫4 

                                                          10 15.6 

                                                    09 14.6 

                    08 7.3

                                                                                         07 22.5

حقوق امل�ساهمني*

مليون ريال �صعودي

                                                                                      11 34٫165  

                                                          08 26.115

                                                                   09 29.271  

                                                                         10 31.272 

                                                                    07 29.531 

ربـــح ال�سهم*

ريال �صعودي

                                                                                         11 4٫02

                                                                    10 3.16

                                                      09 2.70

                    08 1.35 

                                                                                         07 4.01
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 ي�سرين وبالنيابة عن جمل�س اإدارة البنك الأهلي التجاري اأن اأقدم 

لكم التقرير ال�سنوي للبنك لعام 2011. 

كان و�صع القت�صاد العاملي اله�ض والنعكا�صات امل�صتمرة بعد الأزمة املالية 

عام 2008 من الق�صايا الإ�صكالية على مدار العام. ولكننا متّكنا يف اململكة 

العربية ال�صعودية ن�صبيًا من جتنيب اأنف�صنا من التقلبات و حالة عدم اليقني 

والتي ل تزال م�صيطرة حتى الآن، خا�صة يف منطقة اليورو. 

على امل�صتوى الوطني، �صهد القت�صاد ال�صعودي منوًا جيدًا ويعود الف�صل 

 بذلك اإىل ا�صتمرار تطبيق �صيا�صات اقت�صادية فّعالة من قبل احلكومة. 

ومن جانب البنك الأهلي التجاري فقد �صاهمت الإ�صرتاتيجيات والربامج 

 التي طبقها البنك يف حتقيق نتائج متميزة على الرغم من املتغريات 

الكبرية يف بيئة العمل.

لقد جنحنا يف زيادة ح�صتنا ال�صوقية يف قطاعات الأعمال الرئي�صية وعززنا 

من قدرتنا على اإدارة املخاطر وقمنا بتو�صيع �صبكتنا للو�صول للعمالء من 

خالل افتتاح فروع جديدة مع الرتكيز ب�صكل خا�ض على املناطق النائية. 

كل هذه العوامل �صاهمت يف حتقيق منو كبري يف نتائجنا للعام، حيث ارتفع �صايف 

الربح بن�صبة 27.3 باملائة لي�صل اإىل 6.012 مليون ريال �صعودي، وازدادت 

ودائع العمالء بن�صبة 4.5 باملائة لت�صل اإىل 239.5 مليار ريال �صعودي، بينما 

ارتفع اإجمايل الأ�صول بن�صبة 6.7 باملائة لي�صل اإىل 301.2 مليار ريال �صعودي. 

وو�صلت حقوق امللكية للم�صاهمني )با�صتثناء حقوق الأقلية( اإىل 35.6 مليار 

بزيادة بلغت 8.3 باملائة، يف حني بلغ العائد على حقوق امللكية للم�صاهمني 18.4 

باملائة، فيما بلغ العائد على متو�صط الأ�صول 2.09 باملائة. وبالتايل، كانت ن�صبة 

كفاية راأ�ض املال للركيزة الأوىل )ال�رشيحة الأوىل والثانية( 18.2 باملائة، وهي 

اأعلى ن�صبة ح�صل عليها اأي بنك يف اململكة العربية ال�صعودية. 

ويقرتح جمل�ض الإدارة توزيع اأرباح نهائية بقيمة 1.495.9 مليون ريال 

�صعودي مبا يعادل 1.00 ريال �صعودي لكل �صهم، وبذلك يكون اإجمايل الأرباح 

املدفوعة واملقرتح توزيعها لعام2011هو 2.692.8 مليون ريال �صعودي. 

وبالنظر اإىل امل�صتقبل نتوقع اأن تظل بيئة القت�صاد العاملي مليئة بالتحديات 

واأن ت�صتمر الفائدة يف معدلت منخف�صة مع ا�صتمرار حتديات التعامل مع 

الديون ال�صيادية وخماوف ركود اقت�صادي طويل الأمد. ومع ذلك، فاإننا 

متفائلون باقت�صاديتنا حيث تبنّي املوؤ�رشات ا�صتمرار النمو يف اململكة 

العربية ال�صعودية وتركيا يف العام 2012، وهو ما يتيح للبنك الأهلي 

التجاري حتقيق اأهدافه وبناء اأعماله. واإن النتائج التي حققناها يف العام 

2011 خلري دليل على ذلك. 

ُيعرب جمل�ض الإدارة عن فائق العرفان والمتنان اإىل مقام خادم احلرمني 

ال�رشيفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز اآل �صعود، و�صاحب ال�صمو امللكي الأمري 

نايف بن عبد العزيز اآل �صعود ويل العهد ونائب رئي�ض جمل�ض الوزراء ووزير 

الداخلية وجلميع وزراء احلكومة ال�صعودية. كما ويتقدم املجل�ض بخال�ض 

ال�صكر والتقدير اإىل كل من وزارة املالية وموؤ�ص�صة النقد العربي ال�صعودي 

وهيئة ال�صوق املالية لهتمامهم ومتابعتهم لكافة الأمور التنظيمية.

ول يفوتنا اأي�صًا اأن نتوجه بال�صكر اإىل م�صاهمي البنك الأهلي التجاري الذين 

وا�صلوا دعمهم ل�صرتاتيجية البنك كما ون�صيد بعمالئنا وُنقدر لهم ثقتهم 

امل�صتمرة لنا والتي ت�صكل عاماًل جوهريًا يف جناحنا.

ويوؤمن جمل�ض الإدارة باأن موظفي البنك هم اأثمن اأ�صوله، وهنا نتوجه اإليهم 

بخال�ض التقديرعلى تفانيهم وجهودهم وتعاملهم بغاية الإيجابية مع 

التحديات التي واجهوها والنتائج التي حققوها.

عبد اهلل �سامل باحمدان

رئي�ض جمل�ض الإدارة

كلمة رئي�ض جمل�ض الإدارة
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عبداهلل �سامل باحمدان )1( 

 رئي�ض جمل�ض الإدارة. رئي�ض اللجنة التنفيذية 

 وجلنة الئتمان وجلنة املخاطر. ع�صو جلنة 

الرت�صيحات واملكافاآت.

ع�صو جمل�ض اإدارة ال�رشكة ال�صعودية العاملية 

للبرتوكيماويات، ع�صو جمل�ض اإدارة املجموعة ال�صعودية 

لالأبحاث والت�صويق، ع�صو جمل�ض اإدارة موؤ�ص�صة 

اجلزيرة لل�صحافة والطباعة والن�رش، ع�صو جمل�ض اإدارة 

�رشكة اأ�صماك اليمن، ع�صو جمل�ض اإدارة ال�رشكة العربية 

اليمنية لالإ�صمنت، ع�صو جمل�ض اإدارة �رشكة منتجات 

الأملنيوم. ع�صو جمل�ض اإدارة مبوجب مر�صوم ملكي يف 

م�رشوع املدن القت�صادية ال�صعودية. ع�صو الهيئة 

ال�صت�صارية لالحتاد الدويل للم�رشفيني العرب.

مطلق عبداهلل املطلق )2(  

ع�صو اللجنة التنفيذية وجلنة الئتمان.

رئي�ض جمموعة �رشكات املطلق، رئي�ض جمل�ض اإدارة 

موؤ�ص�صة اجلزيرة لل�صحافة والطباعة والن�رش.

عبداهلل حممد الغليقة )3(  

ع�صو جلنة الرت�صيحات واملكافاآت.

حمافظ املوؤ�ص�صة العامة لتحلية املياه املاحلة )�صابقًا(. 

ع�صو جمل�ض ال�صورى )�صابقًا(.

عبدالعزيز عبداهلل الزيد )4(  

ع�صو اللجنة التنفيذية وجلنة الئتمان.

م�صاعد املحافظ لال�صتثمار باملوؤ�ص�صة العامة للتاأمينات 

الجتماعية. رئي�ض جمل�ض اإدارة مركز غرناطة 

لال�صتثمار. ع�صو جمل�ض الإدارة وع�صو اللجنة 

التنفيذية ل�رشكة اإ�صمنت الق�صيم.

عبداهلل حممد نور رحيمي )5(  

 رئي�ض جلنة الرت�صيحات واملكافاآت. 

ع�صو جلنة املخاطر.

ع�صو جمل�ض اإدارة جمموعة �صافول و�رشكة اللجني. 

رئي�ض الهيئة العامة للطريان املدين )�صابقًا(. ع�صو 

جمل�ض اإدارة اخلطوط اجلوية العربية ال�صعودية 

)�صابقًا(. رئي�ض الأكادميية ال�صعودية للطريان )�صابقًا(. 

رئي�ض جمل�ض اإدارة منظمة خدمات املالحة اجلوية 

املدنية يف منطقة ال�رشق الأو�صط )�صابقًا(. 

عبدالعزيز اإبراهيم العمر )6( 

رئي�ض جلنة املراجعة. ع�صو جلنة املخاطر وجلنة 

الرت�صيحات واملكافاآت.

م�صت�صار مايل ل�صندوق ال�صتثمارات العامة. رئي�ض 

جمل�ض اإدارة �رشكة املياه والكهرباء القاب�صة. نائب 

رئي�ض جمل�ض الإدارة ورئي�ض جلنة املراجعة يف ال�رشكة 

ال�صعودية لتبادل املعلومات اإلكرتونيًا “تبادل”. ع�صو 

جمل�ض الإدارة وع�صو اللجنة التنفيذية يف بنك �صتو�صيد 

)تون�ض(. ع�صو جلنة املراجعة ب�رشكة الت�صالت 

ال�صعودية. ع�صو جمل�ض اإدارة �رشكة اأكتوبر فارما 

)م�رش(، وال�رشكة ال�صعودية امل�رشية لال�صتثمار 

ال�صناعي، و�رشكة املنتزه للمقاولت.

فوؤاد حممد نور اأبو من�سور )7( 

 ع�صو جلنة املراجعة. رئي�ض جمل�ض اإدارة �رشكة 

الأهلي كابيتال.

ع�صو جمل�ض اإدارة املوؤ�ص�صة العامة للتقاعد، ع�صو 

جمل�ض اإدارة �رشكة ال�صتثمارات الرائدة. الرئي�ض 

التنفيذي ل�رشكة اأنظمة الت�صالت الدولية )�صابقًا(. 

نائب وزير الربق والربيد والهاتف )�صابقًا(. ع�صو 

جمل�ض ال�صورى )�صابقًا(.

اإبراهيم حممد الرميح )8(  

ع�صو اللجنة التنفيذية وجلنة الئتمان.

الرئي�ض التنفيذي لل�رشكة العربية ال�صعودية لال�صتثمار 

)�صنابل ال�صعودية(. نائب رئي�ض جمل�ض اإدارة هيئة 

ال�صوق املالية )�صابقًا(. الأمني العام امل�صاعد )�صابقًا( 

ل�صندوق ال�صتثمارات العامة. 

عبدالكرمي اأ�سعد اأبو الن�سر )9( 

الرئي�ض التنفيذي للبنك الأهلي التجاري. ع�صو اللجنة 

التنفيذية وجلنة الئتمان وجلنة املخاطر. نائب رئي�ض 

جمل�ض اإدارة بنك تركيا فاينان�ض كاتيليم بنكا�صي.

رئي�ض جمل�ض اإدارة اإجناز - ال�صعودية. رئي�ض املجل�ض 

ال�صت�صاري الإقليمي ل�رشكة ما�صرتكارد يف منطقة 

ال�رشق الأو�صط واآ�صيا. ع�صو جمل�ض الأمناء واللجنة 

التنفيذية لحتاد امل�صارف العربية )لبنان(. ع�صو الهيئة 

ال�صت�صارية لل�صوؤون القت�صادية يف املجل�ض القت�صادي 

الأعلى )ال�صعودية(. ع�صو جمل�ض الأمناء واللجنة 

التنفيذية لالأكادميية العربية للعلوم املالية وامل�رشفية 

)الأردن(. نائب رئي�ض املجل�ض الإقليمي ل�رشكة اإجناز 

العامة  الهيئة  اإدارة يف  – العرب. ع�صو جمل�ض 
لال�صتثمار يف ال�صعودية وع�صو جمل�ض اإدارة يف الهيئة 

العامة لل�صياحة والآثار.

3

6

9

م
2

0
1

1
ي 

و
نــ

ص
�
لــ

ا
ر 

يــــ
ر

قـــ
تــ

لــ
ي  |  ا

ر
جـــا

ت
ل
ا
ي 

هـــــل
لأ

ا
ك 

نـــــ
ب
ل
ا

9



يف عام 2011، ا�ستمرت بيئة الأعمال العاملية يف مواجهة العديد من 

التحديات. فاإىل جانب ال�سغوط القائمة حالياً ب�سبب �سعف النمو وعدم 

تكافوؤ معدلت النتعا�س القت�سادي جاءت خماوف جديدة جراء 

ات اجليو�سيا�سية يف العامل العربي وما �ساحبها من حالة عدم  التغيرّ

ا�ستقرار اإقليمي، ف�سالً عن تزايد حدة اأزمة الديون ال�سيادية يف اأوروبا. 

اأثرت هذه العوامل جمتمعة على ثقة امل�ستهلكني والأن�سطة التجارية 

حول العامل واأدت اإىل حالة من التقلبات وعدم ال�ستقرار يف الأ�سواق.

لقد كان لهذه التغريات بع�ض الأثر يف اململكة العربية ال�صعودية، اإل اأن وجود 

احلماية الن�صبية التي وّفرتها قوة القت�صاد مع ارتفاع اأ�صعار النفط وزيادة 

معدلت ال�صتثمار احلكومي، �صاهمت يف ا�صتمرار منو القت�صاد ال�صعودي 

وتعزيز ثقة امل�صتثمرين.

يف البنك الأهلي التجاري، وا�صلنا العمل على تطوير الأن�صطة التجارية 

ب�صكل م�صتدام من خالل تعزيز نقاط القوة لدينا مع ا�صتمرارنا يف تلبية 

احتياجات عمالئنا موا�صلني بذلك م�صريتنا على نف�ض النهج الناجح الذي 

ميز اإجنازاتنا خالل العام املا�صي.

الأداء يف النمو والإقرا�س وح�س�س ال�سوق

 اإن جناح البنك الأهلي التجاري يف تنفيذ اإ�صرتاتيجيته لعام 2011 

بدا وا�صحًا يف التقدم الذي حققه يف ثالثة جوانب مرتابطة وهي -الأداء، تعزيز 

املركز املايل والو�صول اإىل العمالء- والتي عك�صت كل منها تقدم البنك الفعلي 

نحو حتقيق روؤيته يف اأن يكون جمموعة اخلدمات املالية الرائدة اإقليميًا. 

 لقد اأوردنا يف تقاريرنا ن�صب منو قوية حققها البنك، لي�ض فقط يف الأداء 

املايل والذي حقق زيادة يف �صايف الربح بن�صبة 27.3 باملائة ليبلغ 6.012 

مليون ريال �صعودي بف�صل النمو الكبري يف مداخيل الر�صوم والعمولت 

وتقلي�ض م�صاريف املخ�ص�صات، ولكن اأي�صًا يف من جانب ح�صة البنك من 

ال�صوق يف العديد من اأن�صطتنا التجارية. ول �صك اأن الرتكيز على اجلودة يف 

العام املا�صي �صاهم يف جذب تدفقات جديدة من الودائع للبنك، وقد عملنا 

بجّد خالل العام 2011 لتوظيف هذه ال�صيولة يف اأ�صول منتجة، لندعم بذلك 

عمالءنا والقت�صاد ال�صعودي ككل.

ويف قطاع اخلدمات امل�رشفية لالأفراد، مت حتقيق منو جيد يف حمفظة التمويل 

ال�صخ�صي من خالل احل�صول على اإتفاقيات جديدة ل�رشف الرواتب بجانب 

اإطالق حمالت ت�صويق ناجحة كان لها اأبلغ الأثر يف دعم حاجة ال�صوق للتمويل 

ال�صخ�صي. كما �صاعدت حاجة ال�صوق ملنتجات بطاقات الئتمان يف تو�صع البنك 

يف هذا املنتج والذي مت دعمه من خالل اإعادة اإ�صدار بطاقة الفر�صان الئتمانية 

بالتعاون مع اخلطوط اجلوية العربية ال�صعودية. وقد ا�صتفاد العمالء اأي�صًا من 

�صبكة البنوك املرا�صلة والتحديثات التي اأجريناها يف مراكز احلوالت ال�رشيعة 

)QuickPay( املحلية التابعة لنا لإجناز حوالتهم املحلية والدولية.

ويف ظل النمو القت�صادي القوي، �صهدت اأعمالنا التجارية زيادة يف عمليات 

اإقرا�ض اخلدمات امل�رشفية لل�رشكات حيث ك�صبنا �صفقات متويل مل�رشوعات 

بنية حتتية كربى و�صمّنا تعّهدات مهمة. وقد �صاهم يف هذا النمو تو�صيع 

اإمكانيات التمويل التجاري وكذلك اخلزينة، والتي عززت بدورها قدرتنا على 

اإطالق منتجات جديدة. وعلى �صعيد �صوق راأ�ض املال، ومن خالل �رشكتنا 

التابعة الأهلي كابيتال، فقد حققنا منوًا يف عمليات الو�صاطة املالية، وقد 

حافظ البنك على موقعه الريادي يف �صناديق ال�صتثمار امل�صرتكة املحلية 

بح�صة تبلغ 30 باملائة من ال�صوق.

لقد �صهدنا م�صتوى مماثل من النجاح يف البنك التابع لنا يف تركيا - بنك تركيا 

فاينان�ض كاتليم بنكا�صي - والذي عك�ض الأداء القت�صادي القوي للبلد وكذلك 

فعالية تنفيذ الإ�صرتاتيجية التي يتبعها البنك، ما اأثمر عن حتقيق اأرباح كبرية يف 

اخلدمات املالية لل�رشكات ال�صغرية واملتو�صطة وكذلك من التدفقات التجارية 

للعمالء والنمو الكبري يف عمليات الإقرا�ض.

كلمة الرئي�ض التنفيذي
10
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كلمة الرئي�ض التنفيذي

تـتــمــــة

قوة راأ�س املال تدعم اأعمالنا

يف اإطار حر�صنا على احلفاظ على املكانة الرائدة التي و�صلنا اإليها، عملنا 

على مدار العامني املا�صيني على اإدارة املخاطر التي يواجهها عمالوؤنا يف 

اإطار �صعيهم لتنمية وحماية اأ�صولهم املالية. ومل نكتف بذلك فقط بل قمنا 

بت�صمني منهجية قوية لإدارة املخاطر يف جميع اأن�صطتنا التجارية لن�صمن 

احلفاظ على قوة ميزانيتنا العمومية. 

وقد اتبعنا مناذج ت�صنيف خماطر جديدة يف تعامالتنا الئتمانية من منطلق 

عملنا على �صمان جناح العمليات يف اإدارة ت�صوية القرو�ض وجتنيب 

املخ�ص�صات بحكمة، هذا بالإ�صافة اإىل حت�صني عملية اإعداد التقارير ببيانات 

املحفظة املدجمة عرب املجموعة. وقد اأدت تلك اخلطوات جمتمعة اإىل �صمان 

م�صتويات عالية من ال�صفافية يف حفاظنا على كفاية راأ�ض املال. ويف الواقع، فاإننا 

خالل عام 2011 قد ا�صتمرينا يف ت�صمني هذه املبادئ، حتى اأ�صبح لدينا اأعلى 

ن�صبة راأ�ض مال اأ�صا�صي من ال�رشيحة الأوىل يف ال�صناعة جعلتنا نتجاوز 

املتطلبات التنظيمية لبازل 3.

ويف عام 2011، رّكزنا اهتمامنا على توظيف اأكرب لل�صيولة التي توفرت لدينا 

جراء تزايد م�صتوى الودائع. وقد ا�صتثمرنا قوة ميزانيتنا العمومية وقوة 

راأ�ض مالنا يف دعم ا�صتثمارات عمالئنا يف امل�رشوعات الكربى. كما �صهد 

البنك، ب�صفته البنك الرائد يف جمال متويل امل�صاريع يف اململكة، منوًا يف الطلب 

على التمويل الإ�صالمي، وهذا املنحى �صمل جميع قطاعات اأعمالنا وميثل اأحد 

نقاط القوة املتاأ�صلة لدينا. 

التو�سع اجلغرايف والو�سول للعمالء

نفخر دائمًا بقدرتنا على الو�صول اإىل العمالء اأينما كانوا يف اململكة، وقد 

جنحنا يف العام املا�صي يف تعزيز هذه القدرة من خالل افتتاح فروع جديدة 

لتلبية الحتياجات املتزايدة للعمالء عرب اأرجاء اململكة. وباملثل قمنا بتو�صعة 

�صبكة فرق عمل اخلدمات امل�رشفية لل�رشكات، خا�صة يف املنطقة الو�صطى، 

وكذلك زيادة اأعداد مديري الرثوات يف مكاتب الأهلي كابيتال �صمن �صبكة 

“متجر داخل متجر” يف اأفرع خمتارة، الأمر الذي اأ�صهم يف تو�صيع دائرة 

العمالء امل�صتفيدين من اخلدمات امل�رشفية املختلفة التي يقدمها البنك.

واإىل جانب هذا التو�صع اجلغرايف، عملنا اأي�صًا على زيادة الو�صائل التي 

متّكن العمالء من الو�صول اإىل خدمات البنك، وخا�صة من خالل القنوات 

الإلكرتونية. مدعومة باأحدث تقنيات الأمن واحلماية، ت�صتهدف هذه القنوات 

الإلكرتونية جعل اخلدمات امل�رشفية اأكرث مالءمة للحياة اليومية للعمالء 

على اختالف احتياجاتهم وهو ما يتواءم مع تزايد ا�صتخدام الإنرتنت 

وتقنيات الهواتف النقالة يف اململكة.

وباتباع منط مماثل، عملنا على تو�صيع اإمكانيات الو�صول لعمالئنا يف تركيا. 

وقد مت خالل العام تعيني رئي�ض تنفيذي جديد لبنك تركيا فاينان�ض كاتليم 

بنكا�صي والذي با�رش بعمل ت�صكيل جديد لفريق الإدارة وحتديث 

الإ�صرتاتيجية وتوطيد اإلتزام البنك بدعم ال�رشكات ال�صغرية واملتو�صطة 

مواكبًا بذلك التدفقات التجارية التي يحفزها القت�صاد الرتكي املتنامي. كما 

رّكز البنك على تعزيز ميزانيته العمومية للوفاء باملتطلبات التنظيمية 

اجلديدة متبعًا منهجية عمل البنك الأهلي التجاري يف اإدارة املخاطر، كما 

وقام بو�صع ممار�صات ائتمانية جديدة تعزز من ح�صافة اأعمال الإقرا�ض. 

اإن النمو احلايل يف العالقات القت�صادية والجتماعية وال�صيا�صية التي تربط 

بني اململكة العربية ال�صعودية وتركيا، يوؤدي بالنتيجة اإىل ازدهار حركة 

التبادل التجاري بني البلدين. 

% 140.9
ا�ستمر البنك يف اإدارة خماطر الئتمان بفعالية ح�سب املنهجية املتحفظة التي 

يتبعها يف حتديد املخ�س�سات، وبالتايل ارتفعت ن�سبة التغطية من 116٫9 باملائة يف 

عام 2010م لت�سل اإىل 140٫9 باملائة يف عام 2011م. 

اإن امل�ساركة املجتمعية للبنك عميقة اجلذور ومتاأ�سلة. يهدف البنك عادًة اإىل 

توظيف الأفراد للعمل يف مناطق �سكنهم، الأمر الذي ي�سهم يف حتقيق التنمية 

القت�سادية املحلية.

م
2

0
1

1
ي 

و
نــ

ص
�
لــ

ا
ر 

يــــ
ر

قـــ
تــ

لــ
ي  |  ا

ر
جـــا

ت
ل
ا
ي 

هـــــل
لأ

ا
ك 

نـــــ
ب
ل
ا

13



 وباعتبار موقعنا املتميز كحلقة و�صل لالأعـمـال بـني البـلديـن فـاإن 

باإمكاننا ال�صتفادة من هذه العالقات اجليدة يف دمج منتجاتنا ونطاق 

و�صولنا اجلغرايف. 

اإدارة املخاطر للعمالء وتلبية احتياجاتهم

اإن التقلب امل�صتمر يف ال�صوق هو عامل يدفع العمالء اإىل ال�صتعانة بنا لإدارة 

العديد من املخاطر - بدءًا من تلك املتعلقة ب�صعر الفائدة واأ�صعار العملة 

 وحتى التقلبات باأ�صعار ال�صلع – وذلك مع مراعاة روؤيتهم ال�صخ�صية 

ومدى تقبلهم للمخاطر. 

وقد كان لإدارة اخلزينة دور هام يف تقدمي اأنظمة ومنتجات م�صممة خ�صي�صًا 

لت�صاعد على تخفيف حدة املخاطر وتوفرياحلماية والنمو لراأ�ض املال والتي 

ي�صعى لها العمالء. كما وعملنا خالل العام على اأن تكون اخلزينة هي ال�صبيل 

الأول املتاح اأمام العمالء الذين يبحثون عن حلول لإدارة املخاطر اخلا�صة 

بهم وقد ا�صتجبنا لتزايد طلب العمالء على اإدارة خماطرهم ب�صكل اأكرث 

فعالية عن طريق ت�رشيع وترية التن�صيق بني فرق عمل اخلدمات امل�رشفية 

لل�رشكات وفريق اخلزينة وتعاون الطرفني يف الو�صول لقرارات ائتمانية. 

ويف �صلب منهجية العمل هذه يكمن برنامج فّعال لإدارة خدمة العمالء مبني 

على �صل�صة عمليات منتظمة ووا�صحة.

واإذا ما اأخذنا بعني العتبار بيئة الأعمال خالل العام، جند اأن املخاطر 

بجميع اأ�صكالها كانت وا�صحة ومتف�صية، وللتعامل مع هذا الو�صع، اتخذ 

البنك عدة اإجراءات، منها اإجراءات حتوط لل�رشكات املحلية الكربى ولتعزيز 

العوائد، وكذلك توفري منتجات لهيكلة الودائع وتقدمي �صمانات على راأ�ض 

املال للم�صتثمرين الأكرث متّر�صًا وتعقيدًا، ومل�صنا زيادة يف الطلب على 

املنتجات الإ�صالمية التي تعالج خماطر العمالء. ومما �صاهم يف جناح هذه 

الإجراءات املعرفة العميقة التي ك�صبناها باحتياجات هوؤلء العمالء.

 يف ظل اأجواء العمل هذه املليئة بالتحديات، اأ�صبحت اأهمية تقوية عالقاتنا 

مع عمالئنا وتر�صيخها على املدى الطويل اأكرث و�صوحًا من اأي وقت م�صى 

 بغية توفري منتجات وخدمات تتنا�صب مع احتياجاتهم وتالئم مواقفهم 

من املخاطر. وقد جنحنا يف عام 2011 يف حتديد الحتياجات الفردية 

اخلا�صة بكل عميل.

وفيما يتعلق باأعمال اإدارة الرثوات، فاإننا ندرك متامًا اأن املدخرين الأفراد 

يبحثون اليوم عن الأمان واحلماية اأكرث من اأي وقت م�صى،يف حني ي�صعى كبار 

امل�صتثمرين لتحقيق اأرباح عالية مع �صمان الأمان يف نف�ض الوقت. وي�صرتك 

اجلميع يف رغبتهم لكت�صاب القدرة على اإدارة اأموالهم ونقلها بطرق تالئمهم 

وبال�صتفادة من التطورات التكنولوجية.

 وحتى يت�صنى لنا توفري الدعم الالزم لهم، عملت الأهلي كابيتال، 

من خالل اأعمال اإدارة الأ�صول واخلدمات ال�صت�صارية لإدارة الرثوات على 

تطوير عدد من املنهجيات اجلديدة خالل العام. فبالإ�صافة اإىل اخلدمات 

 ال�صت�صارية اخلا�صة باإدارة املخاطر، �صاهم تعيني م�صوؤول ال�صتثمار الول 

يف رفع قدرتنا على تقدمي روؤية اأعمق للم�صتثمرين الذين اأ�صبحوا اأكرث 

اإ�صرتاتيجية يف اإدارة ثرواتهم.

نتيجة لذلك، مل�صنا منوًا جتاوز الـ 80 باملائة يف اأعمال اإدارة املَحافظ اخلا�صة 

)DPM( جراء عملنا مع العمالء على ت�صميم مزيج الأ�صول املنا�صب لكل منهم.

ارتفع �سايف الدخل لدى بنك تركيا فاينان�س بن�سبة 12٫4 باملائة خالل عام 2011. 

بينما حقق اإجمايل الأ�سول منوًا بلغت ن�سبته 26٫5 باملائة، كنتيجة للتو�سع القوي 

ملحفظة التمويل وودائع العمالء. 

ت�سم �سبكة فروع بنك تركيا فاينان�س 182 فرعاً مما يجعلها ثاين اأكرب �سبكة 

لبنوك امل�ساركة يف القطاع امل�سريف الرتكي.

% 12.4
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عززت حمفظة اخلدمات امل�رشفية لالأفراد تو�صعها يف جـمـيـع قـطـاعـات 

العمالء. وقد قمنا بتطوير برامج للح�صاب اجلاري على الإنرتنت لتالئم منط 

احلياة اليومية لل�صباب، وا�صتثمرنا املزيد من الوقت يف التعرف على كيفية 

ا�صتخدام العمالء الأفراد خلدماتنا وقمنا بتحليل ردود الأفعال واملالحظات 

التي تلقيناها بالتف�صيل بهدف تطوير اأداء الفروع ومراكز ات�صال العمالء. 

ا�صتفاد عمالء اخلدمات امل�رشفية لل�رشكات من تركيزنا على املنتجات 

امل�صّممة خ�صي�صًا لهم ومن الأولوية التي نعطيهم اإياها يف كل تعامالتهم مع 

البنك. وقد بداأنا بت�صنيف هوؤلء العمالء ب�صكل اأكرث تف�صياًل ليت�صنى لنا 

تقدمي اأف�صل اخلدمات لي�ض فقط لل�رشكات الكبرية بل اأي�صًا ال�صغرية 

واملتو�صطة منها على حد �صواء.

تطوير قدراتنا

لطاملا كان تطوير قدراتنا الداخلية هدف اأ�صا�صي يف �صميم اأعمالنا، فال بد لنا 

من اأن ننمو و نتطور مع منو عمالئنا، ونحن ندرك متامًا مدى تطلع العمالء 

واعتمادهم علينا للح�صول على امل�صورة وروؤى اأكرث تعمقًا، اإ�صافة اإىل 

تطلعهم اإىل احل�صول على املنتجات التي تتالئم مع روؤيتهم للمخاطر 

وت�صاعدهم على حتقيق اأهدافهم البعيدة املدى. وحتى نتمكن من حتقيق ذلك، 

فقد عملنا على تعزيز قدرات موظفينا، وقد �صهد عام 2011 املزيد من 

ال�صتثمار يف هذا ال�صدد.

كما �صهد العام 2011 ا�صتثمارًا اأكرب يف برنامج ال�صعودة حيث بلغت ن�صبة 

املوظفني ال�صعوديني بالبنك 90 باملائة. 

ول يزال ال�صتثمار يف راأ�ض مالنا الب�رشي اأمرًا بالغ الأهمية لنمو اأن�صطتنا يف 

امل�صتقبل. ونفخر بقدرتنا على توفري وظائف جمزية وجاذبة لأ�صحاب 

املواهب والكفاءات. وقد مت خالل العام ترقية العديد من املوظفات اإىل 

منا�صب رفيعة مبا فيها تعيني اأول �صيدة يف من�صب كبرية املحا�صبني. 

 واإميانًا منا باأن موظفينا هم اأثمن الأ�صول لدينا، فقد اأولينا اهتمامًا 

خا�صًا بتطوير مهارات العاملني يف جمالت خدمة العمالء وكذلك قطاعات 

الدعم من خالل اإطالق برامج تدريب خا�صة يف اخلدمات امل�رشفية لل�رشكات 

ومتويل الأفراد واخلدمات امل�رشفية لالأفراد. كما �صهد العام تركيزاأً اأكرب 

على خطط التعاقب الوظيفي يف اأعلى امل�صتويات وتعيني الكوادر املوهوبة يف 

املواقع ذات الأهمية الإ�صرتاتيجية وذلك �صمن خطط وا�صحة ومهيكلة 

لتطوير املهارات القيادية.

مت اإطالق مبادرتني متخ�ص�صتني يف التدريب والتطوير خالل العام 2011. يف 

قطاع متويل الأفراد، مت تخريج اأول دفعة من متدربي برنامج بطاقات البنك 

الأهلي التجاري واأكادميية ال�صتحواذ الذي يتم تقدميه بالتعاون مع 

ما�صرتكارد، وهو ما �صيكون له اأثر اإيجابي يف �صوق متويل ا�صتهالكي �رشيع 

النمو. ومن ناحية خدمة كبار العمالء الأفراد واملوؤ�ص�صات، فقد اأطلقنا برنامج 

اعتماد مدراء الرثوات والذي �صي�صتفيد منه العمالء يف خمتلف اأنحاء اململكة. 

كما اأولينا هذا العام اهتمامًا خا�صًا بدعم قاعدة عمالء ال�رشكات ال�صغرية 

واملتو�صطة �رشيعة النمو يف اململكة فقمنا بنقل خرباتنا امل�رشفية عن طريق 

عقد ور�ض عمل يف خمتلف املناطق. �صاعدت هذه الور�ض العمالء على ك�صب 

املزيد من املعرفة العملية حول تقنيات اإدارة الأعمال يف العديد من املجالت، 

وقد جاءت ردود اأفعالهم اإيجابية متامًا حول ما تعلموه �صواءًا من طرق 

حت�صني الإنتاجية مرورًا بالتخطيط الإ�صرتاتيجي اإىل و�صائل الت�صويق 

الإلكرتوين وحتى منهجيات الت�صعري، وهي مهارات ت�صاعد هذا القطاع املهم 

على تنمية دوره يف القت�صاد.  

ميثل دعم القت�ساد الوطني ال�سعودي دورًا رئي�سياً للبنك، وقد �ساهم البنك 

الأهلي التجاري يف �سفقات متويل م�ساريع كربى ال�سركات مثل �سركة التعدين 

العربية ال�سعودية )معادن(.
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كما قمنا مب�صاركة خرباتنا مع اأطراف اآخرين من خارج البنك وذلك يف اإطار 

موا�صلة نهج �صابق اعتمدناه لتو�صيع نطاق اخلدمات امل�رشفية الإ�صالمية يف 

�صوق نامية. فقد قمنا هذا العام بتقدمي دورات تدريبية مف�صلة لالأكادمييني 

هدفت اإىل تنمية معرفتهم بال�صبل التي متّكن املنتجات الإ�صالمية من تلبية 

احتياجات امل�صتثمرين والعمالء اليوم. وقد اأطلقنا الربنامج التعليمي املايل 

الأول يف اململكة وهو عبارة عن دورة مدتها عامني تهدف اإىل متكني الطالب 

الأكادمييني من فهم مقومات ال�صوق املالية واخلدمات امل�رشفية. نحن ناأمل 

يف اأن يفيد ذلك جمتمع الباحثني واأن يوؤدي اإىل مزيد من الرتقاء الأكادميي 

ليربز اململكة مبوقع ريادي يف تطوير وتطبيق املنتجات امل�رشفية املتوافقة 

مع اأحكام ال�رشيعة الإ�صالمية. 

نهجنا يف ال�ستدامة يتمحور حول الأفراد والأر�س والربح

يف عام 2011، وا�صلنا عملنا على �صمان وجود تاأثري اإيجابي لأعمالنا على 

جميع اأ�صحاب امل�صلحة لدينا، لنقوم بتحفيز تغيري اإيجابي يف حميطنا واأماًل يف 

اأن نقدم منوذجًا يحتذى به يف تر�صيخ مبادئ ال�صتدامة يف كافة جوانب العمل 

امل�رشيف. نحن نرى يف ذلك م�صرية طويلة، اإل اأن عام 2011 �صهد خطوة واثقة 

اإىل الأمام حيث مت ت�صمني اأ�ص�ض ال�صتدامة يف كافة اأعمالنا وممار�صاتنا.

هدفنا هو اأن نربهن ب�صكل عملي على اإمكانية �صنع فرق اإيجابي، بدءًا من 

ت�صميم الفروع اجلديدة ب�صكل يقلل من ا�صتهالك الطاقة عرب اأنحاء اململكة 

وحتى تبني خطوات عملية يف تدوير النفايات وتر�صيد ا�صتخدام املياه. اإن 

خطتنا يف ال�صتدامة تعمل على تطبيق خطوات فعالة و برامج حمددة من 

اأجل �صمان ا�صتمرارنا يف الرتكيز على هذا الهدف الهام.

هناك جوانب عّدة لال�صتدامة وناأمل يف اأن ت�صعى كل اإدارة وكل موظف 

للتفكري بكيفية النمّو و التقدم ب�صكل �صليم وم�صتدام. فعلى م�صتوى 

اخلدمات امل�رشفية لل�رشكات، يعمل مديرو العالقات على زيادة وعي العمالء 

لي�ض فقط فيما يت�صل باخلطوات التي نتخذها من جانبنا، ولكن اأي�صًا 

بالتعرف على اإمكانية م�صاركتهم واإ�صهامهم ب�صكل مماثل. وعلى م�صتوى 

اخلدمات امل�رشفية لل�رشكات ال�صغرية واملتو�صطة، فاإننا نعمل على ت�صجيع 

روح واأخالقيات املبادرة التي متّكن هذه ال�رشكات من اأن تنمو ب�صكل يفيد 

م�صاهميها ويف نف�ض الوقت يفيد القت�صاد الكلي للمملكة.

ويف كل حالة نتطرق اإليها، فاإننا نعمل على حتقيق اأهداف ال�صتدامة بالطرق 

املنا�صبة وذات ال�صلة التي تفيد الأفراد وتخدم البيئة ويكون لها يف الوقت 

ذاته مردود اإيجابي على اأدائنا املايل.

لقد �صاهمنا يف اإيجاد فر�ض عمل جديدة يف خمتلف اأنحاء اململكة ودعمنا 

مبادرات تعليمية تخدم �رشيحة وا�صعة من املجتمع. ولعل من اأبرز تلك اجلهود 

برنامج التعليم املايل الذي نقّدمه لفئة ال�صباب بال�رشاكة مع مبادرة اإجناز-

ال�صعودية، وهي موؤ�ص�صة غري ربحية تعمل على �صد الفجوة بني النظام التعليمي 

وتاأهيل ال�صباب ل�صوق العمل. وقد تخرج اأكرث من 14.000 طالب يف هذا 

الربنامج الذي يدعم املبادرات التعليمية احلكومية على نطاق اأو�صع بهدف 

ت�صجيع النمو القت�صادي وتوفري فر�ض العمل يف �صتى اأرجاء اململكة.

اإن برنامج البنك الأهلي التجاري اخلا�س بالتو�سع يف �سبكة الفروع ي�سمل ت�ساميم 

جديدة وتقنيات حديثة ُت�سهم يف تخفي�س ا�ستهالك الطاقة بحوايل 30 باملائة، 

وبالتايل حتقق الرتقاء بالتجربة الكلية للعمالء.

اإن  احلملة التي انطلقت باملقر الرئي�سي للبنك الأهلي التجاري حتت �سعار “ابداأ الآن 

Start Now”، هي مبادرة البنك لإعادة التدوير  والتي تركز على التخل�س من 

نفايات الورق والبال�ستيك والعلب املعدنية والزجاج بطرق �سديقة للبيئة.
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توقعات عام 2012

تبقى مقومات ا�صرتاتيجيتنا الهادفة لأن ن�صبح جمموعة اخلدمات املالية 

الرائدة يف املنطقة �صلبة وثابتة وخري دليل على ذلك معدلت النمو القوي 

الذي وا�صل البنك حتقيقه خالل عام حفل باملخاوف وبتقلبات كبرية يف 

ال�صوق حول العامل. اإل اأننا نوقن متامًا باأن ا�صتمرارالنجاح يتطلب منا 

موا�صلة م�صرية التطوير.

اإن التوقعات لقت�صاد قوي يف اململكة العربية ال�صعودية وتركيا للعام 2012 

توّفر لنا فر�صًا للنمو، كما اأن قوة راأ�صمالنا �صوف ت�صاعدنا كثريًا يف مواجهة 

بيئة تت�صم بالتحديات يف املرحلة املقبلة. ول �صك اأنه �صيكون هناك �صغوط 

م�صتمرة حول العامل جراء انخفا�ض معدلت الفائدة واحتدام املناف�صة ولن 

تكون بالأمر ال�صهل خا�صة مع ا�صتمرار التقلبات القت�صادية الدولية. 

نعتزم موا�صلة نهج يت�صم باحلر�ض واحل�صافة يف مواجهة هذا الواقع ومن 

خالل تقدمي خدمة متميزة للعمالء وت�صدر موقع ريادي عرب كافة القطاعات 

واملنتجات الرئي�صية، هذا بالإ�صافة اإىل توظيف ال�صيولة الكبرية املتاحة لدينا 

ب�صكل فعال يف اأ�صول منتجة. كما �صنوا�صل الهتمام الكبري الذي نوليه 

للحوكمة بكافة اأ�صكالها وكذلك ال�صتثمار يف تطوير املهارات والكفاءات عرب 

موؤ�ص�صتنا وكذلك يف تعزيز رقعة تواجدنا يف اململكة وتركيا على حد �صواء. 

اإن اللتزام بهذه املبادئ �صوف ي�صهم بتعميق اأوا�رش العالقات التي تربطنا 

بعمالئنا وبتوفري عائدات قوية مل�صاهمينا كما و�صوف تقوي قدرتنا على 

 جذب اأف�صل املواهب والكفاءات امل�رشفية والحتفاظ بها. هذا من �صاأنه 

 اأن ميكننا من القيام بدور رائد يف الرتكيبة القت�صادية و الجتماعية لكل 

من اململكة وتركيا.

�سكر وتقدير

اإن جناحنا كان وما زال يعتمد على موظفينا، والذين يعملون بروح اجلماعة 

والفريق الواحد عرب كافة اأنحاء اململكة وكذلك خارجها بهدف دفع عجلة 

اأعمالنا التجارية اإىل الأمام يف ظل عام مالأته التحديات. لقد �صاهم اأ�صحاب 

امل�صلحة لدينا كذلك يف كافة نواحي عملياتنا لتحقيق نتائج قوية بحلول نهاية 

العام، واأود اأن اأعرب لهم عن عميق �صكرنا وبالغ تقديرنا للتزامهم.

وجمددًا كان دعم م�صاهمينا لنا ثابتًا وم�صتمرًا فيما كنا نعمل جاهدين 

لتطوير اأعمالنا ومواجهة حتديات ال�صوق. هذا امل�صتوى من اللتزام كان له 

اأثر جوهري بالن�صبة لنا. اإىل جانب الروؤية الثاقبة لزمالئنا اأع�صاء جمل�ض 

الإدارة ووتوجيهاتهم احلكيمة.

 كما اأود اأن اأعرب عن خال�ض �صكري وتقديري لعمالئنا فاإن اأعمالنا 

التجارية لن يكون لها وجود بدون ولئهم و�رشاكتهم وم�صاندتهم لنا.كما 

نعرب عن تقديرنا ملوؤ�ص�صة النقد العربي ال�صعودي وهيئة ال�صوق املالية 

لدعمهما املتوا�صل.

ول يفوتني توجيه جزيل ال�صكر لزمالئي من جمموعة البنك الأهلي التجاري 

الذين مل ي�صتثنوا جهدًا طوال العام يف �صبيل تقدمي نتائج قوية ومتميزة، 

نفخر جميعًا بتحقيقها. لقد اأبدوا تعاونًا كبريًا وقدرة فائقة يف التغلب على 

امل�صكالت والتحديات التي واجهناها يف اأ�صواق ات�صمت بال�صعوبة وهو ما 

كان ملهمًا لنا جيمعًا.

 عبد الكرمي اأبو الن�سر

الرئي�ض التنفيذي

 

ُيعد البنك الأهلي التجاري رائدًا يف توظيف ال�سباب ال�سعودي، وهذا ل ينح�سر 

فقط يف القطاع امل�سريف ولكن بني كافة موؤ�س�سات القطاع اخلا�س. لقد بلغ معدل 

ال�سعودة لدينا حالياً ما ن�سبته 90 باملائة.

بداأ البنك برناجمه لتوظيف خريجي اجلامعات �سمن فريق تقنية املعلومات لديه 

خالل عام 2011، مبا �سيزودهم بفر�س للتدريب والتطور.

% 90
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الإدارة التنفيذية

من اليمني

عبدالكرمي اأبو الن�سر    الرئي�ض التنفيذي

في�سل ال�سقاف    نائب اأول الرئي�ض التنفيذي، امل�صوؤول املايل الأول يف املجموعة

ال�سريف خالد بن مالك اآل غالب    نائب اأول الرئي�ض التنفيذي، رئي�ض قطاع اخلدمات امل�رشفية لل�رشكات

عادل احلوار    نائب اأول الرئي�ض التنفيذي، رئي�ض قطاع اخلدمات امل�رشفية لالأفراد

 دونالد باول هيل    نائب اأول الرئي�ض التنفيذي، رئي�ض قطاع الأعمال الدولية

22



براين بل�سر    نائب اأول الرئي�ض التنفيذي، م�صوؤول املخاطر الأول للمجموعة

 �سعود �سفيق ال�سبان    نائب الرئي�ض التنفيذي، رئي�ض املوارد الب�رشية

ديفيد جونز    نائب اأول الرئي�ض التنفيذي، رئي�ض قطاع اخلدمات

عبدالرزاق حممد اخلريجي    نائب الرئي�ض التنفيذي، رئي�ض جمموعة تطوير العمل امل�رشيف الإ�صالمي

زاهد حم�ساين    نائب الرئي�ض التنفيذي، والقائم باأعمال رئي�ض قطاع متويل الأفراد
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امل�ساهمة يف منو الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي، بح�سب القطاع

يف عام 2011 وا�سل القت�ساد ال�سعودي منوه بنف�س م�ستويات ما قبل الأزمة املالية العاملية، ومن 

املتوقع لهذا النمو اأن يتباطئ بحلول عام 2012 مدفوعاً ب�سكل رئي�سي برتاجع القطاع النفطي. 

  م�صاهمة النمو ال�صنوي للقطاع غري النفطي        م�صاهمة النمو ال�صنوي للقطاع النفطي

  معدل منو الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي
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لقد كان عام 2011 عاماً اإ�ستثنائياً بالن�سبة لالإقت�ساد ال�سعودي،حيث 

اأعاد اإىل الذاكرة الأداء امللفت الذي متيزبه عام 2008. فقد جتاوز النمو 

الإ�سمي ال�سنوي لإجمايل الناجت املحلي يف اململكة ن�سبة 20 باملائة للمرة 

الأوىل منذ عام 2008، حمققاً بذلك اإرتفاعاً بلغ ن�سبة 28 باملائة لي�سل اإىل 

2٫16 تريليون ريال �سعودي )578 مليار دولر اأمريكي( و�ساحب ذلك 

ارتفاعاً يف ن�سيب الفرد من الناجت املحلي ليبلغ 76٫191 ريال �سعودي 

)20٫345 دولر اأمريكي( وهو اأعلى م�ستوى يتم ت�سجيله حتى الآن. 

وُيعزى هذا الأداء القوي املتوا�صل ب�صكل كبري اإىل اإرتفاع اأ�صعار النفط 

اخلام وم�صتويات الإنتاج والطلب املحلي القوي الذي جاء مدعومًا ب�صل�صلة 

من املرا�صيم امللكية التي اأعلن عنها يف الربع الأول من العام حيث بلغ جممل 

قيمتها ما يقدر بحوايل400 مليار ريال �صعودي، مع توقع اأنه مت اإنفاق ما 

يقارب 110 مليار ريال �صعودي منها خالل 2011.

وعلى الرغم من اأزمة الديون ال�صيادية يف دول الحتاد الأوروبي، اإل اأن 

الإ�صطرابات التي �صهدتها منطقة ال�رشق الأو�صط رفعت معدل �صعراخلام 

ال�صعودي اخلفيف اإىل 108 دولرًا للربميل لعام 2011  م�صجاًل زيادًة بن�صبة 

39 باملائة عن متو�صط ال�صعر لعام 2010. 

ويف الوقت ذاته، منى الإقت�صاد بن�صبة 6.8 باملائة بالقيمة الفعلية مقارنة 

بن�صبة 4.6 باملائة يف عام 2010 وذلك اإ�صتنادًا اإىل زيادة معدل اإنتاج النفط. 

 واإرتفع معدل اإنتاج النفط اخلام بن�صبة 13.3 باملائة لي�صل اإىل 

9.25 مليون برميل يوميًا يف عام 2011. 

كما �صاهم القطاع اخلا�ض بن�صبة ملحوظة يف الناجت الإجمايل املحلي الفعلي 

بن�صبة 49 باملائة حيث �صجل منوًا بلغ 8.3 باملائة بالأ�صعار الثابتة، الأمر 

الذي يو�صح الدور املتنامي الذي تلعبه �رشكات القطاع اخلا�ض يف اإقت�صاد 

اململكة العربية ال�صعودية.

وكانت قطاعات ال�صناعة غري النفطية، البناء، النقل والإت�صالت هي 

املحركات الأ�صا�صية للنمو يف القطاع اخلا�ض، حيث �صجلت معدلت منو 

�صنوي و�صلت اإىل 15 باملائة و11.6 باملائة و10.1 باملائة على التوايل.

من ناحية اأخرى، دفعت الزيادة ال�رشيعة يف اأ�صعار النفط اإىل جانب زيادة 

الإنتاج باأو�صاع ح�صابي املالية العامة وميزان املدفوعات للمملكة اإىل 

م�صتويات مرتفعة، حيث اإقرتبا من القيم املرتفعة التاريخية لعام  2008 

وتوقف الفائ�ض للميزان املايل وكذلك اجلاري عند 14.1 باملائة و27.6 باملائة 

من اإجمايل الناجت املحلي يف عام 2011 على التوايل. كما �صجلت العائدات 

احلكومية اإرتفاعًا اإ�صتثنائيًا بن�صبة 49.7 باملائة وبقيمة 1.110 مليار ريال 

�صعودي )296 مليار دولر اأمريكي(، فيما اإرتفع الإنفاق احلكومي بن�صبة 

23 باملائة مقارنة بالعام ال�صابق ليبلغ 804 مليار ريال �صعودي )215 مليار 

 دولر اأمريكي(، و�صجلت ن�صبة الفائ�ض يف امليزانية اإرتفاعًا حادًا بلغ

306 مليار ريال �صعودي )82 مليار دولر اأمريكي(. 

وقد وا�صلت احلكومة �صيا�صتها املالية احلكيمة، والتي برهنت عليها الزيادة 

امل�صتمرة يف ودائعها لدى موؤ�ص�صة النقد العربي ال�صعودي، حيث قاربت 

1.18 تريليون ريال �صعودي )316 مليار دولر اأمريكي( بحلول نوفمرب 

2011. ونتيجًة لذلك، بلغت قيمة اإجمايل الأ�صول الأجنبية لدى اململكة 

العربية ال�صعودية 1.97 تريليون ريال �صعودي )527 مليار دولر اأمريكي(. 

ُيعد البنك الأهلي التجاري هو البنك الوحيد يف عدد من املناطق ال�سناعية والأقاليم 

 البعيدة، الذي يقدم خدمات م�سممة خ�سي�ساً لقطاع الأعمال التجارية ال�سغية 

واملتو�سطة احلجم ولعمالئه من ال�سركات، وذلك من خالل مراكز خدمة ال�سركات التابعة له.

ملحة عن االقت�ساد ال�سعوديملحة عن القت�صاد ال�صعودي
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وقد �صاهمت الإ�صالحات الهيكلية الوا�صعة التي �صهدتها اململكة على مدار 

ال�صنوات الأخرية ب�صكل كبري يف حت�صني بيئة الأعمال وتعزيز جاذبيتها اأمام 

روؤو�ض الأموال الأجنبية. ووفقًا لـتقرير الإ�صتثمار العاملي 2011 الذي اأطلقه 

موؤمتر الأمم املتحدة للتجارة والتنمية )اأنكتاد(، فاإن اململكة العربية ال�صعودية 

تعّد من اأكرب الدول املتلقية لالإ�صتثمار الأجنبي املبا�رش يف غرب اآ�صيا حيث 

و�صلت الإ�صتثمارات الواردة اإىل 28 مليار دولر اأمريكي يف عام 2010. عالوة 

على ذلك، فقد و�صع تقريرممار�صة اأن�صطة الأعمال 2012 الذي ي�صدره البنك 

الدويل اململكة يف املرتبة الثانية ع�رشة بني 183 دولة من حيث موؤ�رش �صهولة 

ممار�صة الأعمال. كذلك، فقد و�صع تقريرالتناف�صية العاملية 12/2011 الذي 

اأعده املنتدى الإقت�صادي العاملي اململكة يف املرتبة 17 بني 142دولة، متقدمة 

بذلك على كل من ال�صني، وتركيا، والربازيل، والهند.

ويف عام 2011، اإنخف�ض الت�صخم اإىل حوايل 5.0 باملائة مدفوعًا اإىل حٍد كبري 

برتاجع الت�صخم امل�صتورد. وقد اإنعك�ض اإجتاه �صغط التكاليف على املدى 

الق�صري بو�صوح حيث �صجلت ال�صلع اأول اإنخفا�ض �صنوي خالل ثالثة 

اأعوام. وبالأخ�ض، اأبقت اأ�صعار املواد الغذائية على الت�صخم حتت ال�صيطرة 

وهو ما اأظهره موؤ�رش �صتاندرد اآند بورز غولدمان �صاك�ض للزراعة والذي 

 �صجل تراجعًا بلغ 14.9 باملائة يف عام 2011 مــقـارنــة بـزيـادة بلـغـت

44.5 باملائة يف عام 2010.

  ويف ظل هذه الظروف، فاإن اأ�صعار املواد الغذائية التي اإرتفعت بن�صبة

7.6 باملائة يف عام 2010، مرتفعة من 1.0 باملائة فقط يف عام 2009، يتوقع 

لها اأن تبقى يف نطاق خم�صة باملائة خالل اأوائل عام 2012. ومما قد يثري 

الده�صة اأن هذا الرتاجع احلاد يف اأ�صعار ال�صلع قد وازن �صغوط الإنفاق 

الناجمة عن فائ�ض الطلب على العر�ض والتي كانت متوقعة نتيجة �صدور 

املرا�صيم امللكية يف اأوائل العام. 

ومن �صاأن الإرتفاع الذي حققه الدولر يف مقابل اليورو والإ�صرتليني، 

م  بحوايل 8.2 و4.1 باملائة على التوايل منذ اأغ�صط�ض املا�صي، اأن ُيدعِّ

الرتاجع يف الت�صخم امل�صتورد. وعلى ال�صعيد الداخلي، ُيتوقع اأن يبقى 

ت�صخم الإيجارات امل�صاهم الرئي�صي يف الت�صخم واإن كان بزيادة اأبطاأ كما 

هو مالحظ منذ الربع الثالث يف عام 2008. 

كما ُيتوقع اأن تبقى اأ�صعار مواد البناء م�صتقرة يف عام 2011، حيث �صجل 

متو�صط اأ�صعار اخلر�صانة اجلاهزة واحلديد والكابالت معدلت منو بلغت 

-2.41 باملائة و-0.08 باملائة و6.4 باملائة على التوايل يف عام 2011 منذ 

بداية العام وحتى تاريخه، وذلك مقارنة بن�صبة 1.0 و29.7 و14.8 باملائة 

على التوايل يف عام 2010. وُيتوقع اأن توؤتي املرا�صيم امللكية ثمارها على 

املدى املتو�صط اإىل البعيد وذلك بدءًا من عام 2014 من خالل ممار�صة 

ال�صغط يف الإجتاه املعاك�ض لإجتاه ت�صخم الإيجارات،عندما ت�صبح الوحدات 

ال�صكنية اجلديدة جاهزة. 

وقد حت�صنت درجة الإقبال على الإقرتا�ض لدى ال�رشكات مقارنة بالأداء 

الفاتر يف عامي 2009 و2010، مما رفع اإجمايل الإئتمان البنكي املقدم 

للقطاع اخلا�ض اإىل 819 مليار ريال �صعودي )219 مليار دولر اأمريكي( 

بنهاية اأكتوبر 2011، وهو يعني ن�صبة منو �صنوي 10 باملائة. وُيعزى هذه 

الإرتفاع اإىل ال�صيولة املتوفرة من العملة املحلية يف البنوك ال�صعودية واإىل 

منو الأن�صطة الإقت�صادية. 
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اأ�سواق النفط العاملية

اأدت القيود املفرو�سة على بع�س جهات الت�سدير اإىل ارتفاع اأ�سعار النفط. اأما الآن، فاإنه من 

املتوقع اأن ت�سهد الأ�سواق �سهولة يف الإمدادات مبا ُي�سهم يف ال�سغط على الأ�سعار باجتاه الهبوط 

مدعوماً برتاجع الطلب على النفط. 

       )RHS( متو�صط الإنتاج ال�صهري من النفط اخلام، مليون برميل يوميًا  

    )LHS( ال�صعر الآين للخام العربي اخلفيف، دولر اأمريكي/ للربميل  

 )LHS( متو�صط �صعر النفط اخلام خالل الفرتة املحددة، دولر اأمريكي/ للربميل  

لقد جاء النمو خالل عام 2011 مدعوماً بتو�سع اإمكانيات اخلزينة، مما اأدى اإىل 

متكننا من اإطالق منتجات جديدة. 

ملحة عن القت�صاد ال�صعودي

تـتــمــــة

ملحة عن االقت�ساد ال�سعودي

تـتــمــــة
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وعلى نحو مثري لالإهتمام، فاإن الإحتياطات النقدية الفائ�صة للبنوك 

ال�صعودية لدى موؤ�ص�صة النقد العربي ال�صعودي هبطت من 89 مليار ريال 

�صعودي )24 مليار دولر اأمريكي( اإىل 60 مليار ريال �صعودي )16 مليار 

دولر اأمريكي( مما يعك�ض م�صاهمة البنوك املحلية وب�صكل متزايد يف �صفقات 

متويل امل�رشوعات الكبرية والتي ُعقدت مع كبار املقرت�صني اأمثال �رشكة 

التعدين العربية ال�صعودية )معادن( واإحتاد اإت�صالت )موبايلي( و�رشكة 

مرافق الكهرباء واملياه باجلبيل وينبع )مرافق(. 

ورغم اإنخفا�ض ت�صعري القرو�ض والذي مار�ض �صغطًا على �صايف هوام�ض 

 العمولت اخلا�صة، فقد متكنت البنوك ال�صعودية من ت�صجيل منو �صنوي 

بلغ 17.2 باملائة يف اأرباح الربع الثالث، بف�صل منو �صايف الر�صوم من 

اخلدمات امل�رشفية واإنخفا�ض خم�ص�صات القرو�ض حيث بقيت القرو�ض 

املتعرثة يف نطاق �صيق.

وعلى الرغم من الأ�ص�ض الإقت�صادية ال�صليمة يف اململكة، فاإن اأداء �صوق 

الأ�صهم كان �صلبيًا طوال العام، حيث �صجلت ال�صوق تراجعًا بلغ 3.1 باملائة 

من عام 2010 حيث �صيطر الت�صاوؤم واحلذر على م�صتثمري التجزئة والذين 

ي�صكلون مايزيد عن 90 باملائة من اإجمايل حجم التداول. وقد وا�صلت 

ال�صوق تو�صعها مع طرح خم�صة اإكتتبات عامة اأولية، بيد اأن حجم الطرح 

ومعدل تغطية الإكتتاب هبط اإىل 461 مليون دولر اأمريكي و1.28 مرة على 

التوايل بعد اأن كانا 1.02 مليار دولر اأمريكي و4.75 مرة يف عام 2010.

وهو ما اأكد على اإنعدام عامل جذب امل�صتثمرين لعمليات الإ�صدار الأولية 

والتداول يف ال�صوق الثانوية. ومع ذلك، ُتوا�صل مكا�صب ال�رشكات الإرتفاع 

وت�صري الأ�صعار اإىل فر�ض مغرية للم�صتثمرين مع و�صول مكرر الربحية 

)PE( اإىل 12.29 �صعف مقارنة مع 15.28 يف عام 2010.

وقد توا�صل العمل خالل عام 2011 يف العديد من امل�صاريع العمالقة يف 

قطاعات النفط والغاز، البرتوكيماويات، البنى التحتية واملرافق العامة. 

وو�صلت قيمة العقود التي مت تر�صيتها اإىل 179.5 مليار ريال �صعودي خالل 

الأرباع الثالثة الأوىل من عام 2011، مما ي�صري بو�صوح اإىل اأن تو�صع 

الأن�صطة الإن�صائية ل يزال ميثل املحور الأ�صا�صي لالقت�صاد ال�صعودي. وقد 

جتاوزت قيمة العقود املر�صاة بكثري نظريتها لعام 2010 والتي بلغت 106.8 

مليار ريال �صعودي، وميكن لها اأن تتجاوز امل�صتوى القيا�صي امل�صجل يف عام 

2009 والذي بلغ 207 مليار ريال �صعودي. وهو يربهن مبا ل يدع جماًل 

لل�صك على اهتمام احلكومة ال�صعودية امل�صتمر بالإنفاق احلكومي الرامي اإىل 

حت�صني البنية التحتية الأ�صا�صية والجتماعية يف اململكة.

ملحة عن القت�صاد ال�صعودي
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اأو�ساع ح�سابي املالية العامة وميزان املدفوعات

مت ت�سجيل زيادة ملحوظة يف الفائ�س املايل واجلاري خالل عام 2011 ب�سبب ارتفاع عائدات النفط. 

ومن املرجح اأن تتجه هذه امل�ستويات اإىل الإعتدال خالل عام 2012.

الدين العام  باململكة العربية ال�سعودية

مت تخفي�س الدين العام وب�سكل كبي، وبذلك فاإنه من املتوقع اأن تقوم احلكومة ب�سداد الدين 

امل�ستحق ولكن ب�سكل تدريجي وعلى املدى الطويل.
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البيئة االقت�صادية

لقد �سهد عام 2011 انتعا�سًا كبريًا لالقت�ساد ال�سعودي الذي �سجل منًوا ا�سمًيا بلغ 28 يف 

املائة. وُيعزى هذا النمو اإىل ارتفاع اأ�سعار النفط اخلام وم�ستويات الإنتاج، اإ�سافة اإىل الطلب 

املحلي القوي الذي جاء نتيجة ل�سل�سلة من القرارات امللكية التي مت الإعالن عنها يف الربع الأول 

من العام، بقيمة اإجمالية تقدر بحوايل 400 مليار ريال �سعودي كنفقات اإ�سافية، مع توقع اأنه 

مت اإنفاق ما يقارب 110 مليار ريال �سعودي منها خالل عام 2011.

وعلى الرغم من ال�سطرابات ال�سيا�سية التي ت�سهدها بع�س مناطق ال�رشق الأو�سط املحيطة 

والتي حملت معها بذور التغيري متمثلة يف الربيع العربي، بالإ�سافة اإىل اأزمة الديون ال�سيادية 

الأوروبية، اإل اأن معدل �سعر اخلام ال�سعودي اخلفيف بلغ 108 دولر للربميل لعام 2011، 

م�سجاًل ارتفاع بن�سبة 39 يف املائة عن متو�سط ال�سعر لعام 2010. كذلك متكنت اململكة ب�سبب 

حالة عدم ال�ستقرار يف ليبيا، من زيادة اإنتاجها اليومي لتعوي�س النق�س يف اإمدادات النفط 

اخلام. وقد ارتفع اإنتاج اململكة بن�سبة 13.3يف املائة، مبتو�سط 9.25 مليون برميل يومًيا. 

وعملت زيادة الإنتاج هذه على دعم منو الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي بن�سبة 6.8يف املائة 

�سنوًيا، مقارنة بن�سبة 4.6 يف املائة يف عام 2010. وظل منو الناجت املحلي الإجمايل للقطاع 

اخلا�س حمافظًا على قوته، لريتفع بن�سبة بلغت 8.3 يف املائة، بف�سل تو�سع اأن�سطة ال�سناعات 

غري النفطية خا�سة يف قطاعات الإن�ساء والنقل. 

كما دفعت الزيادة ال�رشيعة يف اأ�سعار النفط اإىل جانب زيادة النتاج اإىل زيادة الفوائ�س يف 

امليزان التجاري واملوازنة العامة للمملكة اإىل م�ستويات مرتفعة خالل عام 2011، حيث بلغ 

الفائ�س يف امليزان التجاري27.6 يف املائة ومثل الفائ�س يف املوازنة العامة 14.1 يف املائة من 

الناجت املحلي الإجمايل. فيما ارتفع الإنفاق احلكومي بن�سبة 23 يف املائة مقارنة بالعام 2010 

ليبلغ 804 مليار ريال �سعودي، كما �سجلت العائدات احلكومية ارتفاًعا بن�سبة 49.7 يف املائة 

وبقيمة 1.110 مليار ريال �سعودي. ونتيجة لذلك �سجلت امليزانية املالية لعام 2011 فائ�سًا 

كبريًا بلغ 306 مليار ريال �سعودي. 

وعلى الرغم من حتقيق هذا الفائ�س الكبري، وا�سلت احلكومة ا�سرتاتيجيتها املالية املحافظة 

واحلكيمة، والتي برهن عليها النمو امل�ستمر للودائع احلكومية لدى موؤ�س�سة النقد العربي 

ال�سعودي، حيث �سجل �سايف الأ�سول الأجنبية ارتفاعًا قيا�سيًا بقيمة 1.973 مليار ريال �سعودي 

بحلول نوفمرب 2011. وهبط الدين احلكومي اإىل 135.5 مليار ريال �سعودي، مما ميثل ن�سبة 6.3 

يف املائة من الناجت املحلي الإجمايل، وهو ميثل بذلك اأدنى م�ستوى للمديونيات احلكومية على 

م�ستوى العامل. وجدير بالذكر هنا، اأن هذا الدْين حملي بالكامل، حيث يعود معظمه اإىل �سندوقي 

املعا�سات يف اململكة، املوؤ�س�سة العامة للتاأمينات الجتماعية واملوؤ�س�سة العامة للتقاعد. 

 وقد عزز هذا الو�سع املايل املميز دعم تدفقات راأ�س املال ب�سورة ملحوظة، لتظل ال�سعودية 

اأكرب دولة ت�ستقطب الإ�ستثمار الأجنبي املبا�رش يف غرب اآ�سيا، مبا ُيقدر مببلغ 28 مليار دولر 

اأمريكي يف عام 2010.

وقد �سهد عام 2011 توا�سل العمل يف عدد من امل�رشوعات الكربى يف قطاعات النفط والغاز، 

البرتوكيماويات، البنية التحتية واملرافق العامة. فيما و�سلت قيمة العقود املمنوحة اإىل 179.5 

مليار ريال �سعودي خالل الأرباع الثالثة الأوىل من عام 2011، مما يوؤكد على اأن تو�سع 

الأن�سطة الإن�سائية ل يزال ركيزة مهمة بالن�سبة لالقت�ساد ال�سعودي. وتتجاوز قيمة العقود 

املمنوحة اإجمايل ما مت منحه يف عام 2010 والذي بلغ 106.8 مليار ريال �سعودي ومن املرجح 

اأن تتجاوز الرقم القيا�سي امل�سجل يف عام 2009 والذي بلغ 207 مليار ريال �سعودي. وهو 

يربهن مبا ل يدع جماًل لل�سك على اهتمام احلكومة ال�سعودية امل�ستمر بالإنفاق احلكومي 

الرامي اإىل حت�سني البنية التحتية الجتماعية واملادية يف اململكة. 

ويبدو اأن العديد من مبادرات دعم املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة مب�رشة مثل برنامج �سمان 

القرو�س “كفالة”. وهو ميثل تعاون بني وزارة املالية )ممثلة يف �سندوق التنمية ال�سناعي 

ال�سعودي( والبنوك ال�سعودية، والذي اأدى اإىل ت�سهيل متويل 1.588 �رشكة حملية، حيث يقوم 

�سندوق التنمية ال�سناعي ال�سعودي باإ�سدار كفالة للبنك تغطي ما ي�سل اإىل ن�سبة 80 يف املائة من 

قيمة التمويل. اإن مثل هذه الربامج توفر الدعم لالقت�ساد ال�سعودي، من خالل زيادة التمويل 

للموؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة ودعم منو القت�ساد ال�سعودي وتوفري املزيد من فر�س العمل.

مراجعة اأن�صطة االأعمال

لقد حر�سنا دومًا يف البنك الأهلي التجاري على ال�ستمرار يف تطوير اأعمالنا، و تعزيز قدراتنا 

لتلبية احتياجات عمالئنا عرب م�سار متوا�سل من النجاح الذي كان ال�سمة البارزة لإجنازاتنا يف 

العام املا�سي.

لقد ا�ستمر البنك يف حت�سني �سبكة التوزيع والقنوات البديلة خالل عام 2011 من خالل عملية 

التو�سع يف بناء وحتديث الفروع واأجهزة ال�رشاف الآيل. وبعد اإ�سافة �سبعة فروع جديدة 

اأ�سبح اإجمايل فروع البنك الأهلي التجاري 288 فرعا على م�ستوى اململكة، بينما مت اإ�سافة 

165 جهاز �رشاف اآيل جديد لي�سل اإجمايل عدد اأجهزة ال�رشاف الآيل اإىل 1.791جهاز. 

 منت قاعدة عمالء البنك الأهلي التجاري ملا يزيد على 2.8 مليون عميل، وارتفع عدد عمليات 

العمالء التي يتم اإجراوؤها اإلكرتونًيا من خالل قنوات بديلة لأكرث من 280 مليون عملية، بن�سبة 

88 يف املائة من اإجمايل العمليات. وجتاوز اإجمايل احلوالت املنجزة 1.8 مليون حوالة، بف�سل 

افتتاح 12 مركًزا جديدًا من مراكز احلوالت ال�رشيعة )QuickPay(. حيث يوجد الآن 25 

مركز للحوالت ال�رشيعة )QuickPay(، اإ�سافة اإىل 13 مركًزا حتت الإن�ساء.

مت خالل العام اإعادة هيكلة قطاع اخلدمات امل�رشفية لالأفراد، الأمر الذي انعك�س اإيجابيا على 

حتقيق الأهداف والنمو. وقد وا�سلنا حت�سني برامج الت�سغيل من خالل ال�ستثمار يف تقنية 

املعلومات وخدمات �سبكة الت�سالت ل�سمان توفر اخلدمة واملرونة يف جميع القنوات. مت كذلك 

تطبيق برنامج )مركز ات�سال ا�ستمرارية الأعمال( من اأجل زيادة كفاءة البنك وقدرته على 

الوفاء مبجموعة وا�سعة من احتياجات العمالء وخدماتهم. 

 ويف قطاع اخلدمات امل�رشفية لالأفراد، مت حتقيق منو جيد يف حمفظة التمويل ال�سخ�سي 

عن طريق اإطالق حمالت ت�سويق ناجحة كان لها اأبلغ الأثر يف دعم حاجة ال�سوق للتمويل 

ال�سخ�سي. كما �ساعدت حاجة ال�سوق ملنتجات بطاقات الئتمان يف تو�سع البنك يف هذا املنتج 

 والذي مت دعمه من خالل اإعادة اإ�سدار بطاقة الفر�سان الئتمانية بالتعاون مع اخلطوط 

اجلوية العربية ال�سعودية.
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حظي قطاع اخلدمات امل�رشفية لل�رشكات بعام اآخر من التميز يف الأداء، انعك�س يف النمو 

امللحوظ ملحفظة قرو�س ال�رشكات. وقد ارتفعت ح�سة البنك ال�سوقية ومنت عمليات البيع 

املتقاطع للمنتجات واخلدمات املختلفة. وقد حقق البنك الأهلي مكانًة را�سخة مكنته من اأن 

يوؤمن عددا متزايدا من كربى �سفقات متويل امل�ساريع، التي بدورها دعمت تطوير قطاعات 

القت�ساد ال�سرتاتيجية مثل التعدين والطاقة واملقاولت.

ويف اإطار تعزيز دعمه لقطاع الأعمال، عمل البنك على التو�سع وحت�سني خدماته من خالل اإن�ساء 

مراكز خدمة ال�رشكات يف الأقاليم وكذلك املناطق ال�سناعية يف اململكة. ويف كثري من هذه املواقع، 

ينفرد البنك الأهلي التجاري بكونه البنك الوحيد الذي يقدم خدمات خم�س�سة للعمالء من 

ال�رشكات. ومع افتتاح املراكز اجلديدة الإ�سافية خلدمة ال�رشكات يف عام 2011 و�سل اإجمايل 

هذه املراكز لـ 7 مركزًا يف انحاء اململكة.

وعلى الرغم من الظروف القت�سادية العاملية الراهنة التي اأدت اإىل تذبذب الأ�سواق، وا�سلت 

�رشكة الأهلي كابيتال- الذراع ال�ستثماري للبنك- �سعيها لبناء موقع متقدم لها يف �سوق 

ال�ستثمار. وحاليًا، ميثل تقدمي امل�سورة ال�ستثمارية املنا�سبة يف جمال اإدارة الأ�سول واأعمال 

اإدارة املحافظ ال�ستثمارية اخلا�سة جزءًا را�سخًا من اأعمالها، اإىل جانب املركز القيادي املنفرد 

الذي حتظى به �سناديق ال�ستثمار امل�سرتك.

وقد ح�سلت �رشكة الأهلى كابيتال على 17 جائزة يف عام 2011 تقديرًا لأدائها املتميز يف 

جمالت ال�ستثمار وال�سناديق ال�ستثمارية، اإ�سافة اإىل حتقيقها نتائج بارزة يف جمال الأبحاث 

القت�سادية. وتعد الأهلي كابيتال ال�رشكة ال�ستثمارية الأوىل يف اململكة العربية ال�سعودية 

وال�رشق الأو�سط التي ح�سلت على �سهادة معهد املعايري الربيطاين يف اإدارة ا�ستمرارية العمل.

على الرغم من التحديات املالية والقت�سادية التي واجهتها كل من ال�سوق العاملية واملحلية يف 

تركيا، فقد حقق بنك تركيا فاينان�س كاتيليم بانكا�سي والذي ميتلك البنك الأهلي 64.68 يف املائة من 

اأ�سهمه اأداًءا جيدًا، حيث منت الأ�سول الإجمالية بن�سبة 26.5 يف املائة، كنتيجة للتو�سع القوي 

ملحفظة التمويل وودائع العمالء، والتي ارتفعت بن�سبة 30 يف املائة و 13.2 يف املائة على التوايل.

وت�سم �سبكة فروع بنك تركيا فاينان�س 182 فرعًا مما يجعلها ثاين اأكرب �سبكة لبنوك امل�ساركة 

يف القطاع امل�رشيف الرتكي. ولقد قام البنك بتح�سني وتطوير ا�سرتاتيجية خدمة �رشائح العمالء 

من اأجل تقدمي اخلدمات واملنتجات املنا�سبة لكل �رشيحة. كما قام بتح�سني العمليات الت�سغيلية، 

وحقق بنك تركيا فاينان�س دخاًل �سافيًا بلغ 231.6 مليون لرية تركية يف عام 2011 )حوايل 

508 مليون ريال �سعودي(، بنمو بلغ12.4 يف املائة اأعلى من عام 2010.

وخالل العام، ح�سل البنك الأهلي التجاري على العديد من اجلوائز من منظمات عاملية رائدة يف 

 .”STP“ عام 2011، نذكر منها جائزة التميز يف املعاجلة املبا�رشة لعمليات اخلزينة والودائع

وقد مت حتديث كل من مركز ت�سغيل ال�سبكة و�سبكة اجليل اجلديد، مما �ساهم يف تطوير اأمن 

املعلومات وا�ستمرارية العمل وتوافر اخلدمات. 

كما حافظ البنك على موقع الريادة يف جمال امل�سئولية الجتماعية، حيث مت اإطالق العديد من 

الربامج اجلديدة لتح�سني ال�رشاكة الإ�سرتاتيجية للبنك الأهلي التجاري وانت�سار الربامج 

اجلغرايف. و�سملت املبادرات املتعددة برامج فر�س العمل التي زودت املتدربني باملعرفة، 

والدعم، والقرو�س اخلريية. قام البنك اأي�ًسا باإجراء درا�سة ثانية عن ا�ستيعاب القطاع 

 احلكومي للم�سئولية الجتماعية لل�رشكات يف اململكة. وح�سل البنك على اأربع جوائز 

مرموقة يف جمال خدمة املجتمع هذا العام.

ومع تركيز البنك الأهلي التجاري على ال�ستدامة، فقد كان املنهج املتبع هوالرت�سيخ يف الداخل 

والو�سول للخارج وي�سمل ذلك املنهج دمج ال�ستدامة يف اإ�سرتاتيجية البنك لأهداف عام 2015 

ويف عملية التخطيط ال�سنوية كذلك. وبالنظر اإىل الإجنازات البيئية، فقد �سجل البنك متو�سًطا 

بلغ 9 يف املائة يف توفري الطاقة عن طريق تركيب معدات ت�ساعد على توفري الطاقة يف 15 فرًعا. 

كما مت تركيب عدادات مياه يف 30 فرًعا لقيا�س ا�ستهالك املياه احلايل، ومن ثم و�سع الأ�سا�س 

للخطط امل�ستقبلية يف جمال تر�سيد ال�ستهالك.

املوظفون

لقد وا�سل البنك الأهلي التجاري بناء قدراته الب�رشية من اأجل ال�ستمرار يف توظيف وحتفيز 

واملحافظة على املوظفني الأكفاء. واأطلق العديد من املبادرات الهادفة اإىل ال�ستثمار يف �سقل 

مهارات املوظفني والرتقاء بفعالية اأدائهم، كما قدم عدة مبادرات تكفل عملية امل�ساركة 

والتطوير والتعاون بني الأق�سام املختلفة للبنك مبا يخلق بيئة عمل اإيجابية ت�سهم يف حتقيق 

طموحاته طويلة الأجل.

وو�سل اإجمايل عدد املوظفني بنهاية العام اإىل 5.879 موظف، وارتفع معدل ال�سعودة يف البنك 

اإىل ن�سبة 90 يف املائة. 

 ،)CAP4( يف عام 2011، مت اإطالق برنامج تطوير مدراء العالقة يف قطاع ال�رشكات الرابع

لتعيني ال�سباب ال�سعوديني الأكفاء يف قطاع اخلدمات امل�رشفية لل�رشكات. كما مت تنفيذ برنامج 

جديد لتطوير مدراء الفروع )MAP( لالإرتقاء باأداء املوظفني العاملني يف �سبكة الفروع. 

ومن خالل برناجمها املخ�س�س لتقدمي اخلدمات ال�ستثمارية لكبار العمالء من الأفراد 

وال�رشكات، قامت الأهلي كابيتال باإطالق برنامج اعتماد مدراء الرثوات بالتعاون مع معهد 

ت�سارترد لالأوراق املالية وال�ستثمارات.

النتائج املالية 

حقق البنك اأرباحًا �سافية مل�ساهميه عن عام 2011م بلغت 6.012 مليون ريال مقابل 4.724 

مليون ريال للعام ال�سابق، بزيادة بلغت 1.288 مليون ريال مقارنة مع عام 2010م، وبن�سبة 

زيادة 27.3 باملائة.

ويوؤكد هذا النمو امللحوظ يف الأرباح على قدرة البنك على التوظيف الأكفاأ لأ�سوله، واأن 

اإ�سرتاتيجية البنك لتنويع م�سادر دخله قد اأدت اإىل زيادة الدخل من العمليات الأ�سا�سية للبنك 

وتخفي�س م�ساريف العمليات. ولقد منت ر�سوم اخلدمات البنكية بن�سبة 5.8باملائة عن العام 

املا�سي، وكذلك زيادة الدخل من حتويل عمالت اأجنبية بن�سبة 36باملائة، ف�ساًل عن زيادة 

مكا�سب بيع ال�ستثمارات التي بلغت 325 مليون ريال خالل العام مقارنة مببلغ 283 مليون 

ريال لعام 2010م. وانخف�ست م�ساريف العمليات بن�سبة 12.5باملائة. 

وجاءت هذه النتائج اليجابية لتدعم متانة املركز املايل وقوة قاعدة حقوق م�ساهميه حيث 

 �ساهمت زيادة حقوق امل�ساهمني ومنو ودائع العمالء يف دعم زيادة املوجودات حيث بلغ 

 اإجمايل حقوق امل�ساهمني 35.6 مليار ريال يف 2011/12/31م بزيادة قدرها 2.7 مليار 

ريال وبن�سبة زيادة 8.3 باملائة، كما بلغت ودائع العمالء 239.5 مليار ريال يف 

2011/12/31م بزيادة قدرها 10.3 مليار ريال وبن�سبة زيادة 4.5 باملائة. وقد بلغت ن�سبة 

زيادة اجماىل املوجودات 6.7 باملائة لت�سل اإىل 301.2 مليار ريال. وقد جت�سدت هذه الزيادة 

بالأخ�س على التو�سع يف الإقرا�س حيث زادت القرو�س وال�سلف بن�سبة 7.7 باملائة لت�سل اإىل 

135.3 مليار ريال مما �ساهم يف زيادة �سايف الدخل من العمولت اخلا�سة بن�سبة 5.3 باملائة، 

بالرغم من بقاء معدلت العمولت اخلا�سة والهوام�س يف م�ستويات متدنية. 
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ولقد ا�ستمر البنك يف اإدارة خماطر الئتمان بفعالية واأخذ املخ�س�سات الالزمة خالل عام 

2011م ح�سب املنهجية املتحفظة التي يتبعها يف حتديد املخ�س�سات، وعليه فقد ارتفعت ن�سبة 

تغطية القرو�س وال�سلف غري العاملة من 116.9باملائة يف عام 2010م لت�سل اإىل 140.9باملائة 

يف عام 2011م. 

كما جنح البنك يف رفع ن�سبة العائد على حقوق امللكية مل�ساهمي البنك حيث بلغت 18.4باملائة يف 

عام 2011م مقارنة مع 15.6 باملائة يف عام 2010م. فيما بلغت الن�سبة ملعدل كفاية راأ�س املال 

- الركيزة الأوىل )لل�رشيحتني الأوىل والثانية( 18.2 باملائة.

ولقد حافظ البنك على ت�سنيفه الئتماين A+ من وكالتي �ستاندرد اآند بورز وفيت�س العامليتني، 

ويعد هذا الت�سنيف هو الأعلى من نوعه يف القطاع امل�رشيف يف اململكة و يعك�س متانة وقوة املركز 

املايل للبنك وم�ستويات ال�سيولة املالية العالية التي يتمتع بها البنك بالإ�سافة اإىل املركز الريادي 

الذي يحتله البنك حمليا واإقليما.

تـوزيـع االأربـاح

يو�سي جمل�س الإدارة بتوزيع �سايف دخل عام 2011م العائد مل�ساهمي ال�رشكة الأم كما يلي:

)باآلف الريالت

 ال�سعودية(

6٫011٫751�صافى دخل ال�صنة العائد مل�صاهمي ال�صركة االأم

توزيعات �صايف دخل ال�صنة العائد مل�صاهمي ال�صركة االأم:

1.449.159املحول اإىل الحتياطي النظامي

449احتياطيات متعلقة بفرع بريوت

452.764الزكاة

1.196.780توزيعات اأرباح مرحلية مدفوعة )بواقع 80 هللة لل�سهم الواحد(

1.495.975توزيعات اأرباح نهائية مقرتحة )بواقع 1 ريال لل�سهم الواحد(

1.416.624املحول اإىل اأرباح مبقاة

6٫011٫751�صافى دخل ال�صنة العائد مل�صاهمي ال�صركة االأم

مكافاأة اأع�صاء جمل�س االإدارة

بلغت املكافاأة ال�سنوية لأع�ساء جمل�س الإدارة واللجان املرتبطة به لهذا العام 8.473 األف ريال 

�سعودي )عام 2010: 7.440 األف ريال �سعودي(. وبلغت بدلت احل�سور لأع�ساء جمل�س 

الإدارة وجلان املجل�س 486 األف ريال �سعودي )عام 2010: 615 األف ريال �سعودي(. كما 

بلغت بدلت ونفقات ال�سفر 142 األف ريال �سعودي )عام 2010: 222 األف ريال �سعودي(.

مراجـعـة احلـ�صـابـات

اأقرت اجلمعية العمومية العامة العادية مل�ساهمي البنك يف اجتماعها املنعقد يف الثاين من اأبريل 

لعام 2011، املوافـق 1432/04/28هـ باإعادة تعيني كل من ال�سادة/ كي بي اإم جي الفوزان 

وال�سدحان، وال�سادة/ اإرن�سـت ويونغ بالت�سامن كمدققي ح�سابات خارجيني للبنك، عن ال�سنة 

املالية املنتهية يف 2011/12/31م.

�صكر وتقدير

يعرب جمل�س الإدارة عن خال�س تقديره خلادم احلرمني ال�رشيفني، امللك عبد اهلل بن عبد العزيز 

اآل �سعود حفظه اهلل؛ و�سمو الأمري نايف بن عبد العزيز اآل �سعود حفظه اهلل، ويل العهد، نائب 

رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية، وجميع الوزراء باحلكومة. ويتوجه جمل�س الإدارة اأي�ًسا 

بال�سكر اإىل مقام وزارة املالية، وموؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي، وهيئة ال�سوق املالية لدعمهم 

امل�ستمر لكل ما من �ساأنه تطوير القطاعني املايل وامل�رشيف ال�سعودي، مما كان له نتائج ملمو�سة 

يف حتقيق النمو القت�سادي الذي ت�سهده اململكة العربية ال�سعودية.

ول يفوتنا اأي�ًسا اأن نوجه ال�سكر اإىل م�ساهمي البنك الأهلي التجاري الذين وفروا دعمهم 

 الكامل لإ�سرتاتيجيات العمل التي يتبناها البنك واإىل العمالء الكرام الذين يعترب دعمهم 

 اأمًرا اأ�سا�سًيا يف جناح البنك. كما ي�سكر جمل�س الإدارة موظفي البنك على عملهم الدوؤوب 

وكافة اجلهود التي بذلوها لتحقيق هذه النتائج املتميزة وتعاملهم ب�سكل اإيجابي مع كافة 

التحديات التي واجهتهم.

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

جمل�س االإدارة

32
تقرير جمل�س الإدارة



اإرن�سـت ويونـغ

�س.ب 1994

جــــده 21441

اململكة العربية ال�سعودية

كي. بي. اإم. جي الفوزان وال�سـدحان 

�س.ب 55078

جــــده 21534

اململكة العربية ال�سعودية

اإىل: ال�صـادة / م�صاهمي البنك االأهلي التجاري املوقـرين

لقد راجعنا القوائم املالية املوحدة املرفقة للبنك الأهلي التجاري )البنك( و�رشكاتها التابعة )ي�سار اإليها جمتمعة بــ“املجموعة”(، والتي ت�سمل قائمة املركز املايل املوحدة كما يف31 دي�سمرب 2011م 

وقائمة الدخل املوحدة وقائمة الدخل ال�ساملة املوحدة وقائمة التغريات يف حقوق امللكية املوحدة وقائمة التدفقات النقدية املوحدة لل�سنة املنتهية يف ذلك التاريخ وملخ�س لل�سيا�سات املحا�سبية 

 الهامة والإي�ساحات الأخرى التف�سريية مـن )1( اإىل )45(، فيما عدا الإي�ساح )40.2( و املعلومات املتعلقة باإفـ�ساحات )بازل 2 الركيزة3( امل�سار اإليها فـي الإي�ساح نف�سه، والتي 

غري مطلوبة �سمن نـطاق مراجعتنا.

م�صئولية االإدارة حول القوائم املالية املوحدة

تعترب الإدارة م�سئولة عن اإعداد هذه القوائم املالية املوحدة وعر�سها ب�سكل عادل وفقًا ملعايري املحا�سبة اخلا�سة باملوؤ�سـ�سات املالية ال�سادرة عن موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي، معايريالتقارير 

املالية الدولية، اأحكام نظام ال�رشكات، نظام مراقبة البنوك يف اململكة العربية ال�سعودية والنظام الأ�سا�سي للبنك. وكذلك عن نظام الرقابة الداخلية الذي تعتربه الإدارة �رشوريًا لإعداد قوائم مالية 

موحدة خالية من الأخطاء اجلوهرية �سواًء كانت نا�سئة عن غ�س اأو خطاأ.

م�صئولية مراجعي احل�صابات

اإن م�سئوليتنا هي اإبداء راأي حول هذه القوائم املالية املوحدة اإ�ستنادًا اإىل اأعمال املراجعة التي قمنا بها. لقد قمنا مبراجعتنا وفقًا ملعايري املراجعة املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�سعودية 

 ومعايري املراجعة الدولية. تتطلب تلك املعايري اأن نلتزم مبتطلبات �سلوك واآداب املهنة واأن نقوم بتخطيط وتنفيذ اأعمال املراجعة للح�سول على تاأكيد معقول باأن القوائم املالية املوحدة خالية 

من الأخطاء اجلوهرية. 

تت�سمن اأعمال املراجعة القيام باإجراءات للح�سول على اأدلة موؤيدة للمبالغ والإي�ساحات الواردة يف القوائم املالية املوحدة. تعتمد الإجراءات التي مت اختيارها على تقدير مراجعي احل�سابات، كما 

تت�سمن اأي�سًا تقييمًا ملخاطر الأخطاء اجلوهرية يف القوائم املالية املوحدة �سواًء كانت هذه الأخطاء ناجتة عن غ�س اأو خطاأ، وعند القيام بتقييم هذه املخاطر، يقوم مراجعو احل�سابات بالأخذ بعني 

العتبار نظام الرقابة الداخلي اخلا�س باإعداد قوائم مالية موحدة للبنك وعر�سها ب�سورة عادلة بغر�س ت�سميم اإجراءات مراجعة مالئمة وفقا للظروف املتاحة ولي�س لإبداء راأي حول فعالية نظام 

الرقابة الداخلي للبنك. تت�سمن اأعمال املراجعة اأي�سًا تقييمًا ملدى مالئمة ال�سيا�سات املحا�سبية امل�ستخدمة ومدى معقولية التقديرات املحا�سبية املعدة من قبل الإدارة، و تقييم العر�س العام 

للقوائم املالية املوحدة.

نعتقد اأن اأدلة املراجعة التي ح�سلنا عليها كافية ومالئمة لتكون اأ�سا�سًا لإبداء راأينا.

الــــراأي

يف راأينا، اأن القوائم املالية املوحدة ككل:

وفقًا  التاريخ  بذلك  املنتهية  لل�سنة  النقدية  وتدفقاتها  املايل  واأدائها  2011م،  دي�سمرب   31 يف  كما  للمجموعة  املايل  املركز  اجلوهرية،  النواحي  كافة  من  بعدل،  �تظهر  �•�
ملعايري املحا�سبة للموؤ�س�سات املالية يف اململكة العربية ال�سعودية ال�سادرة عن موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ومعايري التقارير املالية الدولية.

�تتفق مع متطلبات نظام ال�رشكات، نظام مراقبة البنوك يف اململكة العربية ال�سعودية والنظام الأ�سا�سي للبنك فيما يتعلق باإعداد وعر�س القوائم املالية املوحدة. �•

عن كي. بي. اإم. جي الفوزان وال�سـدحانعن اإرن�سـت ويونـغ

اأحمد اإبراهيم ر�سا

حما�سب قانوين

ترخي�س رقم )356(

 جدة يف 8 ربيع الأول 1433 هـ

املوافق 31 يناير 2012م

 طارق عبد الرحمن ال�سدحان

 حما�سب قانوين

 ترخي�س رقم )352(
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تقـرير مراجعي احل�سـابات



)باآلف الريالت ال�سعودية(

2010م2011ماإي�ساح

املوجودات

424٫702٫02427.932.539نقد واأر�سدة لدى موؤ�س�سة النقد العربى ال�سعودي

511٫561٫49011.846.431اأر�سدة لدى البنوك واملوؤ�س�سات املالية الأخرى

6120٫489٫168108.065.249ا�ستثمارات  بال�سايف

7135٫289٫496125.597.091قرو�س و�سلف بال�سايف

8838٫575827.465اإ�ستثمار فى �رشكات زميلة بال�سايف

9249٫169279.665عقارات اأخرى بال�سافى

102٫317٫3532.097.005ممتلكات ومعدات بال�سايف

11626٫308922.677موجودات غري ملمو�سة بال�سايف

11604٫635734.744ال�سهرة بال�سايف

124٫519٫9434.069.126موجودات اأخرى

301٫198٫161282.371.992اإجمايل املوجودات 

املطلوبات وحقوق امل�صاهمني

املطلــوبات

1419٫939٫66614.331.698اأر�سدة للبنوك واملوؤ�س�سات املالية الأخرى

15239٫457٫558229.160.181ودائع العمالء

166٫215٫6836.023.420مطلوبات اأخرى

265٫612٫907249.515.299اإجمايل املطلوبات 

حقوق امل�صاهمني العائدة مل�صاهمي ال�صركة االأم

1715٫000٫00015.000.000راأ�س املال

)177.093()177٫093(17 و 42اأ�سهم خزينة

1812٫105٫33310.655.725احتياطى نظامي

191٫918٫2741.318.720احتياطيات اأخرى )التغريات املرتاكمه يف القيم العادلة( 

5٫226٫8843.807.791اأرباح مبقاة

291٫495٫9751.495.975توزيعات اأرباح مقرتحة

)828.860()1٫404٫155(احتياطي فرق العملة الأجنبية

34٫165٫21831.272.258اإجمايل حقوق امل�صاهمني العائدة مل�صاهمي ال�صركة االأم

1٫420٫0361.584.435حقوق االأقلية

35٫585٫25432.856.693اإجمايل حقوق امل�صاهمني

301٫198٫161282.371.992اإجمايل املطلوبات وحقوق امل�صاهمني 

تعترب الإي�ساحات املرفقة من )1( اإىل )45( جزءًا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية املوحدة.

34
قائمة املركز املاىل املوحدة

كما يف 31 دي�سمرب 2011م و 2010م



)باآلف الريالت ال�سعودية(

2010م2011ماإي�ساح

2110٫185٫1039.711.254دخل العمولت اخلا�سة

)1.561.452()1٫603٫677(21م�ساريف العمولت اخلا�سة

8٫581٫4268.149.802 �صايف دخل العموالت اخلا�صة

222٫631٫3322.487.858دخل من ر�سوم خدمات بنكية بال�سايف

474٫305348.786دخل من حتويل عمالت اأجنبية بال�سايف

181.115)86٫704(23)خ�سائر( دخل ال�ستثمارات املدرجة بقيمتها العادلة يف قائمة الدخل بال�سايف

24147٫469151.154دخل املتاجرة بال�سايف

2565٫62665.781دخل عوائد الأ�سهم

26324٫940282.760مكا�سب ا�ستثمارات لغري اأغرا�س املتاجرة بال�سايف

12٫138٫39411.667.256دخل العمليات

2٫480٫1542.336.251رواتب وم�ساريف املوظفني

449٫452401.569ايجارات وم�ساريف املباين

10352٫377335.156ا�ستهالك املمتلكات واملعدات

11.1197٫880235.557اطفاء موجودات غري ملمو�سة

1٫269٫8561.163.370م�رشوفات عمومية واإدارية اأخرى

7.31٫033٫3171.831.560خم�س�س خ�سائر الئتمان بال�سايف 

6.522٫00052.883خم�س�س خ�سائرالنخفا�س يف قيمة الإ�ستثمارات بال�سايف

277.153–11خ�سائر النخفا�س يف قيمة ال�سهرة و املوجودات غري امللمو�سة

5٫805٫0366.633.499م�صاريف العمليات

6٫333٫3585.033.757�صايف دخل العمليات

)م�صاريف( اأخرى

)67.503()53٫856( تربعات 

)162.850()173٫383(27)م�ساريف( اأخرى غري ت�سغيلية بال�سايف

)230.353()227٫239(�صايف )م�صاريف( اأخرى

6٫106٫1194.803.404�صايف دخل ال�صنة

�صايف دخل ال�صنة العائد اىل:

6٫011٫7514.723.835م�ساهمي ال�رشكة الأم

94٫36879.569حقوق الأقلية 

6٫106٫1194.803.404�صايف دخل ال�صنة

284٫023.16ربح ال�صهم االأ�صا�صي واملخف�س لل�صهم الواحد )ريال �صعودي(

تعترب الإي�ساحات املرفقة من )1( اإىل )45( جزءًا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية املوحدة.
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قائمة الدخــل املوحدة

لل�سنتني املنتهيتني يف 31 دي�سمرب 2011م و 2010م



)باآلف الريالت ال�سعودية(

2010م2011ماإي�ساح

4.803.404 6٫106٫119 �صايف دخل ال�صنة

دخل )خ�صارة( �صاملة اأخرى:

�صايف التغريات الناجتة خالل ال�صنة:

22.122 80٫561 13اأرباح التقييم لتحوطات )لتغطية خماطر( التدفقات النقدية بال�سايف )اجلزء الفعال(

1.136.020 738٫805 اأرباح التقييم لال�ستثمارت املتاحة للبيع بال�سايف

)110.417()828٫323(احتياطي فرق العملة الأجنبية - )خ�سائر(

املحول اإىل قائمة الدخل املوحدة:

)77.913()53٫095(13)مكا�سب( القيمة العادلة لتحوطات )لتغطية خماطر( التدفقات النقدية

)228.666()209٫630()مكا�سب( ا�ستثمارات لغري اأغرا�س املتاجرة بال�سايف )ا�ستثمارات متاحة للبيع(

89.644 22٫000 خم�س�س خ�سائرالنخفا�س يف قيمة الإ�ستثمارات )ا�ستثمارات متاحة للبيع(

830.790 )249٫682()اخل�صارة( الدخل ال�صاملة االأخرى لل�صنة

5.634.194 5٫856٫437 اإجمايل الدخل ال�صامل لل�صنة

اإجمايل الدخل ال�صامل العائد اىل:

5.595.359 6٫036٫010 م�ساهمي ال�رشكة الأم

38.835 )179٫573(حقوق الأقلية

5.634.194 5٫856٫437 اإجمايل الدخل ال�صامل لل�صنة

تعترب الإي�ساحات املرفقة من )1( اإىل )45( جزءًا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية املوحدة.

36
قائمة الدخـل ال�سامل املوحدة

لل�سنتني املنتهيتني يف 31 دي�سمرب 2011م و 2010م



)باآالف الرياالت ال�صعودية(

اإي�ساح

العائد مل�صاهمني ال�صركة االم

املجمــوعحقوق االأقلية اإحتياطي نظامياأ�صهم خزينةراأ�س املال

احتياطيات اأخرى

اأرباح مبقاة

توزيعات اأرباح 

 مقرتحه

احتياطي فرق 

املجمــوعالعملة االأجنبية

املوجودات املالية

املتاحة للبيع

تغطية خماطر

التدفقات النقدية

2011م

31٫272٫2581٫584٫43532٫856٫693)828٫860(10٫655٫7251٫289٫30129٫4193٫807٫7911٫495٫975)177٫093(15٫000٫000الر�سيد يف بداية العام

 اإجمايل الدخل )اخل�سارة( 

5٫856٫437)179٫573(6٫036٫010)575٫295(–572٫08827٫4666٫011٫751–––ال�سامل لل�سنة

–––––)1٫449٫159(––1٫449٫159––املحول لالحتياطي النظامي
–––––)449(––449––املحول اإىل احتياطيات - فرع لبنان

 تعديالت يف حقوق الأقلية 

2٫46916٫24918٫718––2٫469–––––وال�رشكات التابعة

توزيعات اأرباح نهائية مقرتحة لعام 

––––1٫495٫975)1٫495٫975(–––––201129م
الزكاة - البنك الأهلي و �رشكة 

الأهلي كابيتال

)453٫839()1٫075()452٫764(––)452٫764(–––––16)مدرجة يف املطلوبات الأخرى(

توزيعات اأرباح مدفوعة لعام 2011 

)مرحلية(

)2٫692٫755(–)2٫692٫755(–)1٫495٫975()1٫196٫780(–––––29ولعام 2010 )نهائية(

34٫165٫2181٫420٫03635٫585٫254)1٫404٫155(12٫105٫3331٫861٫38956٫8855٫226٫8841٫495٫975)177٫093(15٫000٫000الر�صيد فى 31 دي�صمرب 2011م

2010م

29.271.0871.589.07230.860.159)748.815(9.524.343281.94185.2103.061.5382.243.963)177.093(15.000.000الر�سيد يف بداية العام

اإجمايل الدخل )اخل�سارة( ال�سامل 

5.595.35938.8355.634.194)80.045(–4.723.835)55.791(1.007.360–––لل�سنة

–––––)1.251.319(––1.251.319––املحول لالحتياطي النظامي
–––––)911(––911––املحول اإىل احتياطيات - فرع لبنان

 تعديالت يف حقوق الأقلية 

)35.697()43.106(7.409––128.257––)120.848(––وال�رشكات التابعة

 توزيعات اأرباح نهائية مقرتحة 

––––1.495.975)1.495.975(–––––29لعام 2010م
 الزكاة - البنك الأهلي و�رشكة 

 الأهلي كابيتال

)161.220()366()160.854(––)160.854(–––––16)مدرجة يف املطلوبات الأخرى(

توزيعات اأرباح مدفوعة لعام 2010 

 )مرحلية( 

)3.440.743(–)3.440.743(–)2.243.963()1.196.780(–––––29ولعام 2009 )نهائية(

31.272.2581.584.43532.856.693)828.860(10.655.7251.289.30129.4193.807.7911.495.975)177.093(15.000.000الر�صيد فى 31 دي�صمرب 2010م

تعترب الإي�ساحات املرفقة من )1( اإىل )45( جزءًا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية املوحدة.
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قائمة التغريات يف حقوق امل�ساهمني املوحدة

لل�سنتني املنتهيتني يف 31 دي�سمرب 2011م و 2010م



)باآلف الريالت ال�سعودية(

2010م2011ماإي�ساح

االأن�صطة الت�صغيلية

6٫106٫1194.803.404�صافى دخل ال�صنة

تعديالت لت�سوية �سايف الدخل اإىل �سايف النقد الناجت من الأن�سطة الت�سغيلية:

52.294)3٫188()ا�ستهالك خ�سم( اإطفاء عالوة ال�ستثمارات لغري اأغرا�س املتاجرة بال�سايف

564–اإطفاء خ�سم �سندات دين م�سدرة

)282.760()324٫940(26)مكا�سب( اإ�ستثمارات لغري اأغرا�س املتاجرة بال�سايف

)9.606()13٫749(27)مكا�سب( ا�ستبعاد ممتلكات ومعدات بال�سايف

)2.275()471(27)مكا�سب( ا�ستبعاد عقارات اأخرى بال�سايف

10352٫377335.156ا�ستهالك ممتلكات ومعدات

11197٫880235.557اإطفاء موجودات غري ملمو�سة

7.31٫033٫3171.831.560خم�س�س خ�سائر الئتمان بال�سايف

2712٫65817.274ح�سة البنك يف خ�سائر �رشكات زميلة

6.522٫00052.883خم�س�س خ�سائرالنخفا�س يف قيمة الإ�ستثمارات بال�سايف

277.153–11خ�سائر النخفا�س يف قيمة ال�سهرة و املوجودات غري امللمو�سة

276٫3655.645خم�س�س خ�سائر تقييم عقارات اأخرى غري حمققة

7٫388٫3687.316.849

�صافى )الزيادة( / النق�س فى املوجودات الت�صغيلية

–)1٫751٫250(اأر�سدة لدى البنوك واملوؤ�س�سات املالية الأخري ت�ستحق خالل 90 يوم
)1.662.730()1٫643٫065(وديعة نظامية لدى موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي

78٫600726.966ا�ستثمارات مقتناه لأغرا�س املتاجرة

)191.663(1٫338٫356ا�ستثمارات مدرجة بقيمتها العادلة يف قائمة الدخل

)15.271.011()10٫725٫722(قرو�س و�سلف

11٫8843.853عقارات اأخرى

)1.294.190()412٫841(موجودات اأخرى

�صافى الزيادة / )النق�س( فى املطلوبات الت�صغيلية:

)1.243.323(5٫607٫968اأر�سدة للبنوك واملوؤ�س�سات املالية الأخرى

10٫297٫37726.577.673ودائع العمالء

88.388)260٫565(مطلوبات اأخرى

9٫929٫11015.050.812�صافى التدفق النقدى من االأن�صطة الت�صغيلية

تعترب الإي�ساحات املرفقة من )1( اإىل )45( جزءًا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية املوحدة.

38
قائمة التدفقات النقديـة املوحدة

لل�سنتني املنتهيتني يف 31 دي�سمرب 2011م و 2010م



)باآلف الريالت ال�سعودية(

2010م2011ماإي�ساح

االأن�صطة اال�صتثمارية

118٫256٫28371.978.250متح�سالت من بيع وا�ستحقاق اإ�ستثمارات لغري اأغرا�س املتاجرة / والغري مدرجة بقيمتها العادلة يف قائمة الدخل

)81.979.460()131٫049٫879(�رشاء ا�ستثمارات لغري اأغرا�س املتاجرة/ والغري مدرجة بقيمتها العادلة يف قائمة الدخل

)301.363()647٫191(10�رشاء ممتلكات ومعدات

34٫57717.060متح�سالت من ا�ستبعاد ممتلكات ومعدات

–)23٫768(اإ�ستثمار فى �رشكات زميلة
)10.285.513()13٫429٫978(�صافى التدفق النقدي )امل�صتخدم يف( االأن�صطة اال�صتثمارية

االأن�صطة التمويلية

)4.637()2٫532(�سايف احلركة يف حقوق الأقلية

)2.625.000(–�سداد �سندات دين م�سدرة

)1.196.780()1٫196٫780(توزيعات اأرباح مدفوعة لعام 2011 م )مرحلية(

)2.243.963()1٫495٫975(توزيعات اأرباح مدفوعة لعام 2010 م )نهائية(

)6.070.380()2٫695٫287(�صافى التدفق النقدي )امل�صتخدم يف( االأن�صطة التمويلية

)1.305.081()6٫196٫155(�سايف النق�س يف النقد و�سبه النقد

)88.220()713٫616(احتياطي فرق العملة الأجنبية - �سايف احلركة للنقد و�سبه النقد

27٫625٫29929.018.600النقد و�سبة النقد يف بداية ال�سنة

3020٫715٫52827.625.299النقد و�سبه النقد يف نهاية ال�سنة

10٫101٫0619.774.565عمولت خا�سة م�ستلمة خالل ال�سنة

1٫573٫4801.649.848عمولت خا�سة مدفوعة خالل ال�سنة

معلومات اإ�صافية غري نقدية

599٫554961.195�سافى التغري يف القيمة العادلة واملحوله لقائمة الدخل املوحدة

1.076.566–43ا�ستحواذ ا�ستثمارات متاحة للبيع )اأ�سهم(

تعترب الإي�ساحات املرفقة من )1( اإىل )45( جزءًا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية املوحدة.

39

م
2

0
1

1
ي 

و
نــ

س
�
لــ

ا
ر 

يــــ
ر

قـــ
تــ

لــ
ي  |  ا

ر
جـــا

ت
ل
ا
ي 

هـــــل
لأ

ا
ك 

نـــــ
ب
ل
ا

قائمة التدفقات النقديـة املوحدة تتمــــة

لل�سنتني املنتهيتني يف 31 دي�سمرب 2011م و 2010م



عـــــام  .1

مقدمة  )1.1(

القوائم املالية املوحدة ت�سمل البنك الأهلي التجاري )البنك( و “�رشكاته التابعة” )املجموعة(.

تاأ�س�س البنــك الأهلي التجاري )البنك( �رشكة م�ساهمة �سعودية مبوجـب قرار جمل�س الوزراء املوقر رقم 186 يف 22 ذو القعدة 1417هـ )30 مار�س 1997م(، واملر�سـوم امللكي الكرمي رقم م /19 فـى 23 ذو 

القعـدة 1417هـ )31 مار�س 1997م( وذلك باملوافقة على حتويل البنك من �رشكة ت�سامن اإىل �رشكة م�ساهمة �سعودية.

بداأ البنك ن�ساطه ك�رشكة ت�سامن مبوجب �سهادة ت�سجيل م�سدق عليها من املقام ال�سامي فى 28 رجب 1369هـ )15 مايو 1950م( مقيدة بال�سـجل التجاري حتت رقم 4030001588 ال�سادر يف 27 ذي احلجة 

1376هـ )24 يـوليـو 1957م(. وقد مار�س البنك ن�ساطه حتت ا�سم )البنك الأهلي التجاري( مبوجب الأمر ال�سامي الكرمي رقم 3737 يف 20 ربيع الثاين 1373هـ )26 دي�سمرب 1953م(. حدد تاريخ اأول يوليو 

1997م تاريخًا للتحويل من �رشكة ت�سامن اإيل �رشكة م�ساهمة �سعودية.

يعمل البنك مـن خالل �سبكة فروعه البالغ عددها 288 فرعا )2010م: 284 فرعا( و 7 مراكز خدمة عمليات ال�رشكات )2010م: 6 مراكز( و 25 مركز للحوالت ال�رشيعة )2010م: 13 مركز( منت�رشة فـى كافة 

اأنحـاء اململكة العربية ال�سعودية ولديه اأي�سا فرعان خـارج اململكة )لبنان و البحـرين( بال�سافة اإىل ال�رشكات التابعة كما هو مو�سح اأدناه. عنوان املركز الرئي�سى هو كما يلى:

 البنك الأهلى التجاري

 الدارة العامة

 �سارع امللك عبدالعزيز 

 �س ب 3555 جده 21481

 اململكة العربية ال�سعودية 

 www.alahli.com :موقع النرتنت

 تتمثل اأهداف املجموعة يف تقدمي كافة اأنواع اخلدمات امل�رشفية. كما تقدم املجموعة اأي�سًا منتجات متوافقة مع اأحكام ال�رشيعة )غري مرتبطة بعمولت خا�سة( والتي يتم اإعتمادها وال�رشاف عليها من قبل 

هيئة �رشعية م�ستقلة.

ال�صركات التابعة للمجموعة  )1.2(

فيما يلي تفا�سيل ال�رشكات التابعة للمجموعة:

)اأ( �صركة االأهلي كابيتال

اأ�س�س البنك يف �سهر اإبريل عام 2007م �رشكة مالية حتت م�سمى )�رشكة الأهلي املالية( �رشكة م�ساهمة �سعودية مبوجب ت�رشيح هيئة �سوق املال رقم 2-83-2005 بتاريخ 21 جمادى الوىل 1426هـ )28 يونيو 

2005م( وم�سجلة يف اململكة العربية ال�سعودية. ميتلك البنك 90.71% )2010م: 90.42%( مبا�رشة يف ال�رشكة التابعة )�رشكة الأهلي املالية( كما ميتلك غري مبا�رشة 3.83% )2010م: 5.90%( )وهذا التملك غري 

املبا�رش عن طريق و�سايه و�سيطه ملنحه ملوظفي ال�رشكة التابعة م�ستقباًل(. 

)ب( بنك تركيا فاينان�س كاتيليم بنكا�صي

ميتلك البنك 64.68% )2010م: 64.68%( يف بنك تركيا فاينان�س كاتيلم بنكا�سي )البنك الرتكي(. يقدم البنك الرتكي خدمات م�رشفية متوافقة مع اأحكام ال�رشيعة، عن طريق ا�ستقطاب ح�سابات جارية 

وا�ستقطاب ح�سابات ا�ستثمار م�ساركة يف الأرباح واخل�سائر واقرا�س هذه الأموال لعمالء الأفراد وال�رشكات، عن طريق عقود اإيجار متويلية وا�ستثمارات بامل�ساركة.

)ج( �صركة اإي�صت قيت كابيتال هولدنغ )اإي�صت قيت(

متتلك املجموعة ملكية مبا�رشة فعلية 72.80% )2010م: 74.17%( - من خالل اإحدى �رشكاتها التابعة )�رشكة الأهلي كابيتال( - يف �رشكة اإي�ست قيت كابيتال هولدنغ التي هي اإحدى �رشكات حمافظ حقوق 

امللكية اخلا�سة يف ال�رشق الأو�سط. ا�ستحوذت �رشكة الأهلي كابيتال على ملكية مبا�رشة 77% بينما الن�سبة الباقية والبالغة 23% مملوكة من قبل اإدارة اإي�ست قيت.

)د( جمموعة كابيتال الت�صامنية املحدودة

ا�ستحوذت املجموعة على 100% من جمموعة كابيتال الت�سامنية املحدودة يف 1 اأكتوبر 2008م من خالل �رشكتها التابعة )�رشكة الأهلي كابيتال(. قامت �رشكة الأهلي كابيتال يف 30 يونيو 2009م ببيع مان�سبته 22% يف 

هذه ال�رشكة التابعة بدون فقدان ال�سيطرة عليها. وقد مت تاأ�سي�س جمموعة كابيتال الت�سامنية املحدودة وت�سجيلها يف مركز دبي املايل الدويل يف 1 نوفمرب 2006م. وي�سكل ن�ساطها الأ�سا�سي تقدمي خدمات اإدارة ال�ستثمار.

)هـ( ال�صركة العقارية املطورة للتمليك واالإدارة املحدودة

اأ�س�س البنك ال�رشكة العقارية املطورة للتمليك والإدارة املحدودة يف اململكة العربية ال�سعودية ك�رشكة ذات م�سوؤولية حمدودة، مبوجب ال�سجل التجاري رقم 4030146558 بتاريخ 21 ذو القعدة 1424هـ )املوافق 

13 يناير 2004م(. ميتلك البنك 100% )2010م: 100%(.وتتمثل اأغرا�س ال�رشكة يف م�سك واإدارة الأ�سول املفرغة للبنك الأهلي التجاري وللغري علي �سبيل ال�سمان وت�سجيلها با�سمها لالأغرا�س التمويلية التي 

اأن�سئت من اأجلها ال�رشكة وكذلك يف �رشاء ومتلك الأرا�سي لإقامة مباين عليها وا�ستثمارها بالبيع والإيجار ل�سالح ال�رشكة.

40
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اأ�ص�س االعداد  .2

بيان االلتزام  )2.1(

تعد القوائم املالية املوحدة طبقا ملعايري املحا�سبة للموؤ�س�سات املالية ال�سادرة عن موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ومعايري التقارير املالية الدولية، كما تعد املجموعة قوائمها املالية املوحدة لتتم�سى مع نظام مراقبة البنوك 

ونظام ال�رشكات باململكة العربية ال�سعودية والنظام الأ�سا�سي للبنك.

اأ�ص�س القيا�س  )2.2(

يتم اإعداد هذه القوائم املالية املوحدة وفقًا ملبداأ التكلفة التاريخية با�ستثناء قيا�س القيمة العادلة للم�ستقات، املوجودات املاليه املقتناة لأغرا�س املتاجرة واملدرجة بقيمتها العادلة يف قائمة الدخل والإ�ستثمارات 

املتاحة للبيع. بال�سافة لذلك، فاإن املوجودات اأو املطلوبات املالية التي يتم قيا�سها بالتكلفة و لكن مغطاة املخاطر بالقيمة العادلة يتم قيا�سها بالقيمة العادلة بقدر املخاطر التي مت تغطيتها.

عملة العر�س  )2.3(

تعر�س القوائم املالية املوحدة بالريال ال�سعودي، ويتم تقريبها لأقرب األف ريال �سعودي.

اأ�صا�س توحيد القوائم املالية  )2.4(

تتكون القوائم املالية املوحدة من القوائم املالية للبنك الأهلي التجاري والقوائم املالية ل�رشكاته التابعة - �رشكة الأهلي كابيتال وال�رشكات التابعة لها وبنك تركيا فاينان�س كتليم بنكا�سي )البنك الرتكي( وال�رشكة 

العقارية املطورة للتمليك والإدارة املحدودة. كما مت توحيد القوائم املالية ل�رشكة الأهلي كابيتال والتى ت�سمل على �رشكة اإي�ست قيت وجمموعة كابيتال الت�سامنية املحدودة من �سمن قوائمه املالية. يتم اإعداد 

القوائم املالية لل�رشكات التابعة لنف�س ال�سنة املاليه التي تعد فيها القوائم املالية للمجموعة با�ستخدام �سيا�سات حما�سبية متوافقه.

ال�رشكات التابعة هي من�سات ميار�س البنك �سالحية ال�سيطرة على �سيا�ساتها املالية والت�سغيلية للح�سول على منافع من اأن�سطتها، ي�ساحب ذلك ب�سكل عام حقوق ملكية مبا يزيد عن 50% من حقوق الت�سويت. 

يتم توحيد القوائم املالية لل�رشكات التابعة اعتبارًا من تاريخ انتقال ال�سيطرة عليها اإىل البنك ويتوقف توحيد القوائم املالية لل�رشكات التابعة اعتبارًا من تاريخ توقف �سيطرة البنك عليها. تدرج نتائج ال�رشكات 

التابعة التي يتم اقتناوؤها اأو ا�ستبعادها خالل ال�سنة - اإن وجدت - يف قائمة الدخل املوحدة اعتبارًا من تاريخ القتناء اأوحتى تاريخ بيعها، ح�سب ماهو مالئم.

 متثل ح�سة حقوق الأقليه ذلك اجلزء من �سايف دخل و�سايف ا�سول ال�رشكات التابعة غري اململوكة للبنك، �سواء مبا�رشة اأوغري مبا�رشة، واملعرو�سة ب�سكل منف�سل يف قائمة الدخل املوحدة و �سمن حقوق 

 امللكية يف قائمة املركز املايل املوحدة، وب�سكل منف�سل عن حقوق م�ساهمي ال�رشكة الأم. اأي خ�سائر تخ�س حقوق القليه لل�رشكات التابعه حتمل على حقوق القليه حتى اذا نتج عن ذلك ر�سيد �سالب )عجز( 

يف حقوق القليه.

 يتم حذف الأر�سدة، الإيرادات وامل�ساريف )فيما عدا الأرباح واخل�سائر من معامالت العمالت الأجنبية( املتبادلة بني �رشكات املجموعة والناجتة من املعامالت الداخلية بني �رشكات املجموعة عند اإعداد 

القوائم املالية املوحدة.

التقديرات واالأحكام االفرتا�صية املحا�صبية اجلوهرية  )2.5(

 اإن اإعداد القوائم املالية املوحدة وفقًا ملعايري التقارير املالية الدولية، يتطلب ا�ستخدام بع�س التقديرات والفرتا�سات املحا�سبية الهامة التي توؤثر على مبالغ املوجودات واملطلوبات امل�سجلة. يتطلب الأمر اأي�سًا 

من الإدارة اأن متار�س حكمها الفرتا�سي يف طريقة تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية للمجموعة. مثل هذه التقديرات والفرتا�سات والأحكام الفرتا�سية يتم تقييمها با�ستمرار وتعتمد على اخلربة ال�سابقة وبع�س 

العوامل الأخرى التي تت�سمن احل�سول على ا�ست�سارات مهنية وتوقعات لالأحداث امل�ستقبلية التي يعتقد اأنها معقولة يف مثل تلك احلالت. رمبا تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. وعليه، يتم اإثبات تعديالت 

التقديرات املحا�سبية يف الفرتة التى مت فيها التعديل وكذلك اأي فرتة م�ستقبلية متاأثره بذلك.

من البنود الهامة التي ت�ستخدم فيها الإدارة التقديرات والإفرتا�سات اأو تلك التي متار�س فيها الأحكام الفرتا�سية ما يلي:

)اأ( خ�صائر االئتمان

تقوم املجموعة مبراجعة القرو�س وال�سلف املتعرثة عند تاريخ كل مركز مايل لتحديد خم�س�س خ�سائر الئتمان املحدد الواجب حتميله على قائمة الدخل املوحدة. بالأخ�س، متار�س الإدارة اأحكامًا اإفرتا�سية يف 

تقدير املبلغ وتوقيت التدفقات النقدية امل�ستقبلية لتحديد م�ستوى املخ�س�س املطلوب. تبنى مثل هذه التقديرات على اإفرتا�سات من عدة عوامل ورمبا تختلف النتائج الفعلية مما ينتج عنها تغريات م�ستقبلية يف 

املخ�س�س املحدد.

تقوم املجموعة على اأ�سا�س دوري مبراجعة حمفظة القرو�س وال�سلف لتحديد خم�س�س املحفظة ال�سايف )خم�س�س عام(. لثبات خ�سائر التعرث يف قيمة املحفظة، فاإن املجموعة ت�ستخدم اأحكامًا افرتا�سية عن 

وجود اأي بيانات ميكن مالحظتها ت�سري اإىل وجود تعرث ميكن قيا�سه يف تقدير التدفقات النقدية امل�ستقبلية من حمفظة القرو�س وال�سلف. هذا الدليل يت�سمن بيانات ميكن مالحظتها وت�سري اإىل وجود تغري عك�سي يف 

موقف ال�سداد ملجموعة من املقرت�سني، اأو الحوال القت�سادية املحلية ال�سائدة والتي ترتبط مبا�رشة بتعرث املوجودات يف هذه املجموعة. ت�ستخدم الإدارة التقديرات على �سوء اخلربة التاريخية ال�سابقة لتعرث 

املوجودات مع الأخذ يف الإعتبارموؤ�رشات خماطر الئتمان والدليل املو�سوعي لالنخفا�س املماثل لتلك املخاطر يف املحفظة عند تقدير تدفقاتها النقدية. اإن املنهجية والإفرتا�سات امل�ستخدمة لتقدير كل من املبالغ 

وتوقيت التدفقات النقدية امل�ستقبلية تتم مراجعتها باإنتظام لتقليل اأي فروقات بني تقديرات اخل�سارة واخل�سارة الفعلية.
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اأ�ص�س االعداد تتمــــة  .2

)2.5( التقديرات واالأحكام االفرتا�صية املحا�صبية اجلوهرية تتمــــة

)ب( القيمة العادلة لالأدوات املالية غري املتداولة يف �صوق ن�صط

يتم حتديد القيم العادلة لالأدوات املالية غري املتداولة يف الأ�سواق الن�سطة با�ستخدام طرق تقييم. عند ا�ستخدام طرق التقييم )مثاًل مناذج التقييم( لتحديد القيمة العادلة، فيتم اأختبارها ومراجعتها دورياً بوا�سطة موظفني 

موؤهلني م�ستقلني عن الذين اأعَدوا النظام. اإىل احلد العملي، فاإن مناذج التقييم ت�ستخدم فقط بيانات ال�سوق التي ميكن مالحظتها. على اأية حال يف جمالت مثل خماطر الإئتمان )لكل ما يخ�سنا ويخ�س الطرف الآخر(، فان 

التقلبات وعالقات الرتابط املبا�رشة تتطلب تقديرات من الإدارة. تت�سمن الأحكام اعتبارات متعلقة بال�سيولة ومدخالت النموذج مثل تقلبات امل�ستقات طويلة الأجل ومعدلت اخل�سم، معدلت املدفوعات مقدماً واإفرتا�سات 

معدل التعرث لالوراق املالية املدعومة با�سول. التغريات يف الإفرتا�سات لتلك العوامل ميكن اأن توؤثر يف القيمة العادلة امل�سجلة بالقوائم املالية لتلك الأدوات املالية.

)ج( االنخفا�س يف قيمة ا�صتثمارات االأ�صهم املتاحة للبيع

متار�س املجموعة حكمها الفرتا�سي لتقدير التعرث يف ا�ستثمارات الأ�سهم املتاحة للبيع. يت�سمن هذا حتديد الإنخفا�س اجلوهري اأو امل�ستمر لفرتة طويلة يف القيمة العادلة لالأ�سهم التي تقل عن التكلفه. حتديد ماهو 

“جوهري” اأو “م�ستمر لفرتة طويلة” يحتاج حلكم افرتا�سي. للقيام بهذا احلكم الفرتا�سي فاإن املجموعة تقّيم من �سمن عوامل اأخرى، التقلب الطبيعي يف �سعر ال�سهم. بالإ�سافة اإىل ذلك، فاإن املجموعة تعترب النخفا�س 
يف القيمة ظاهرًا عندما يكون هناك دلياًل للتدهور امللحوظ يف املتانه املالية لل�رشكة امل�ستثمر فيها ويف اأداء القطاع وال�سناعه والتغريات يف التقنية ويف التدفقات النقدية الت�سغيلية والتمويلية. 

 فقد اإ�ستخدمت املجموعة ن�سبة 30% اأو اأكرث كمقيا�س معقول لالنخفا�س اجلوهري يف القيمة التي تقل عن التكلفة بغ�س النظر عن فرتة الإنخفا�س وتدرج يف قائمة الدخل املوحدة كمخ�س�س خ�سائر انخفا�س 

 يف قيمة الإ�ستثمارات. ميثل الإنخفا�س امل�ستمر لفرتة طويلة انخفا�سًا اأقل من التكلفة اإذا اأ�ستمر ملدة �سنة اأو اأكرث بغ�س النظر عن مبلغ الإنخفا�س وعليه تدرج يف قائمة الدخل املوحدة كمخ�س�س خ�سائر اإنخفا�س 

يف قيمة الإ�ستثمارات.

)د( ت�صنيف االإ�صتثمارات املحتفظ بها حتى تاريخ االإ�صتحقاق

تتبع املجموعة متطلبات معيار املحا�سبة الدويل رقم 39 يف ت�سنيف املوجودات املالية غري امل�ستقة ذات الدفعات الثابتة اأو املمكن حتديدها وذات الإ�ستحقاق الثابت كا�ستثمارات حمتفظ بها حتى تاريخ ال�ستحقاق. 

وللقيام بهذا احلكم الفرتا�سي، فاإن املجموعة تقيم النية واملقدرة لالحتفاظ بهذه ال�ستثمارات حتى تاريخ ال�ستحقاق.

)هـ( االإ�صتمرارية

اأجرت اإدارة املجموعة تقييما لقدرة املجموعة على ال�ستمرار كمن�ساأة عاملة واإقتنعت باأن املجموعة لديها املوارد لالإ�ستمرار يف عملها يف امل�ستقبل املنظور. وعالوة على ذلك، فاإن الإدارة لي�ست على علم باأي احتمالت ا�سا�سية 

من املمكن اأن تلقي ظالل من ال�سك على قدرة املجموعة لالإ�ستمرار كمن�ساأة عاملة. وعليه، فقد ا�ستمر اعداد القوائم املالية على مبداأ الإ�ستمرارية.

)و( اإنخفا�س قيم املوجودات غري املالية

تتم مراجعة القيمة الدفرتية للموجودات غري املالية يف تاريخ املركز املايل اأو اأكرث لتحديد ما اذا كان هنالك وجود موؤ�رش لالنخفا�س. يف حالة وجود اأي موؤ�رش لالإنخفا�س، يتم تقدير القيمة القابلة لال�سرتداد.

يتم اإثبات خ�سارة اأي انخفا�س يف قيم هذه املوجودات اذا كانت القيمة الدفرتية لالأ�سل اأو وحدة التدفق النقدي له تفوق اأو تتجاوزقيمتة القابلة لالإ�سرتداد. القيمة القابلة لال�سرتداد لأي اأ�سل اأو وحدة تدفق نقدي 

هي “القيمة امل�ستخدمة” اأو “القيمة العادلة ناق�س تكاليف البيع” ايهما اكرب. لتقييم القيمة امل�ستخدمة، يتم خ�سم التدفقات النقدية امل�ستقبلية املتوقعة لتحديد القيمة احلالية وذلك با�ستخدام معدل اخل�سم قبل 

ال�رشيبة الذي يعك�س تقييم الو�سع احلايل لل�سوق فيما يخ�س القيم احلالية للتدفقات النقدية واملخاطر املحددة لذلك ال�سل. تعتمد القيمة العادلة ناق�سا تكاليف البيع على اأ�سعار ال�سوق ال�سائدة اأو يف حالة عدم 

وجود ا�سعار�سائدة يف ال�سوق، يتم تقدير ال�سعار على ا�سول م�سابهة اأو يف حالة عدم وجود اأ�سعار تقديرية لال�سول م�سابهة، يعتمد احت�سابها على التدفقات النقدية املخ�سومة.

لغر�س اختبار الإنخفا�س، يتم توزيع مبلغ ال�سهرة الناجت من الإ�ستحواذ وذلك من تاريخ الإ�ستحواذ لكل من وحدات تدفقات النقدية للبنك اأو جمموعات منها والتي يتوقع الإ�ستفادة من املنافع املت�ساعفة الناجتة 

من الإ�ستحواذ بغ�س النظر اذا كانت املوجودات واملطلوبات الأخرى امل�ستحوذة قد مت توزيعها اإىل وحدات اأو جمموعة وحدات. 

تعترب ال�رشكات التابعة كوحدات تدفق نقدي بغر�س اختبار انخفا�س قيمة ال�سهرة. يتم ت�سجيل خ�سائر النخفا�س يف قائمة الدخل املوحدة. بينما يتم توزيع خ�سائر النخفا�س املثبته واملتعلقة بوحدات التدفق 

النقدي اوًل لتخفي�س القيمة الدفرتية لي �سهرة موزعًا على الوحدات ومن ثم لتخفي�س القيمة الدفرتية للموجودات الأخرى يف الوحدة )جمموعة الوحدات( مت�سمنا املوجودات غري امللمو�سه على اأ�سا�س تنا�سبي 

ب�رشط اأن القيمة الدفرتية للموجودات الأخرى ل تنخف�س اإىل ما دون قيمتها العادلة.

عندما تكون ال�سهرة جزءًا من وحدة التدفق النقدي )او جمموعة وحدات( وعند بيع جزء من العمليات املدرجة حتت هذه الوحدات، ففي هذه احلالة يتم احت�ساب ال�سهرة املتعلقة بهذه العمليات املباعة من �سمن 

القيمة الدفرتية لهذه العمليات عند حتديد ربح اأو خ�سارة بيعها. ففي هذه احلالة، ال�سهرة املباعة يتم قيا�سها ح�سب القيم الن�سبية للعمليات املباعة واجلزء املتبقي من وحدات التدفق النقدي.

عند بيع ال�رشكات التابعة، يتم اإثبات الفرق بني �سعر البيع وبني �سايف املوجودات م�سافًا اليها احتياطي فرق العملة الأجنبية املرتاكم ور�سيد ال�سهرة القائم وذلك يف قائمة الدخل املوحدة.

ل يتم اإ�سرتداد خ�سائراإنخفا�س ال�سهرة واإ�ستثمارات الأ�سهم املثبته �سابقا كم�ساريف يف قائمة الدخل املوحدة.

42
اإي�سـاحات حول القوائم املالية املوحـدة

31 دي�سمرب 2011م



فيما يتعلق باملوجودات الأخرى، يتم اإعادة التقييم يف تاريخ املركز املايل خل�سائر النخفا�س املثبتة يف فرتات �سابقة للدللة على اأي موؤ�رشات تدل على تقلي�س هذه اخل�سائر اأو عدم وجودها. يتم اإ�سرتداد خ�سائر 

النخفا�س اذا كان هنالك تغيري يف التقديرات امل�ستخدمة لتحديد القيمة القابلة لال�سرتداد. كما يتم اإ�سرتداد خ�سائر النخفا�س فقط يف حالة عدم جتاوز القيمة الدفرتية لال�سل للقيمة الدفرتية التي ميكن حتديدها 

بعد خ�سم ال�ستهالك اأو الطفاء يف حالة عدم اإثبات اأي خ�سائر اإنخفا�س.

ملخ�س الأهم ال�صيا�صات املحا�صبية  .3

باإ�ستثناء التغريات يف ال�سيا�سات املحا�سبية كما هو مبني يف الإي�ساح رقم )3.1( اأدناه، فاإن ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعه يف اإعداد هذه القوائم املالية تتم�سى مع تلك املتبعة يف اإعداد القوائم املالية لل�سنة املا�سية.

فيما يلي بيانًا باأهم ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة يف اإعداد هذه القوائم املالية: 

التغريات يف ال�صيا�صات املحا�صبية   )3.1(

تتما�سى ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة يف اعداد القوائم املالية مع تلك املتبعة يف اعداد قوائم البنك املالية ال�سنوية املوحدة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2010، باإ�ستثناء تطبيق التعديالت التالية على املعايري احلالية 

املذكورة اأدناه والتي مل يكن لها اأي اأثر مايل على القوائم املالية املوحدة للمجموعة:

)اأ( املعيار املحا�صبي الدويل رقم 24 - االإف�صاحات عن االأطراف ذات العالقة )املعدل يف 2009م(:

عدل املعيار املحا�سبي الدويل رقم 24 )املعدل( املتعلق بالإف�ساحات عن الأطراف ذات العالقة التعريف لالأطراف ذات العالقة كما عدل بع�س الف�ساحات عن الطراف ذات العالقة للجهات احلكومية.

)ب( تعديالت على معيار التقارير املالية الدويل رقم 7 - االأدوات املالية: االإف�صاحات لتحويالت االأ�صول املالية:

قدمت هذه التعديالت متطلبات اف�ساح جديدة عن عمليات حتويالت لالأ�سول املالية، مبا يف ذلك الف�ساحات عن:

جمملها. يف  ا�ستبعادها  يتم  مل  التي  املالية  �•�الأ�سول 
م�ستمر. باإرتباط  املن�ساأة  احتفاط  مع  ولكن  جمملها  يف  اإ�ستبعادها  يتم  التي  املالية  •�الأ�سول 

)ج( حت�صينات على معايري التقارير املالية الدولية يف 2010م - معيار التقارير املالية الدويل رقم 7 اإف�صاحات االأدوات املالية:

اإ�سافت التعديالت بيان �رشيح باأن الأف�ساحات النوعية يجب اأن تعد بالتزامن مع الإف�ساحات الكمية لتمكني امل�ستخدمني ب�سكل اأف�سل لتقييم تعر�س املن�ساأة للمخاطر الناجتة عن الأدوات املالية. بالإ�سافة اإىل 

ذلك، عدل وحذف جمل�س معايري املحا�سبة الدولية متطلبات بع�س الإف�ساحات احلالية.

)د( حت�صينات على معايري التقارير املالية الدولية يف 2010م - املعيار املحا�صبي الدويل رقم 1 عر�س القوائم املالية:

عدل املعيار املحا�سبي الدويل رقم 1 لتو�سيح ت�سنيف مكونات التغيريات يف كل عن�رش من عنا�رش حقوق امل�ساهمني الناجتة عن عمليات مثبتة يف قائمة الدخل ال�سامل الأخرى و التي يتطلب عر�سها اي�سًا، لكن 

ي�سمح بعر�سها اإما يف قائمة التغريات يف حقوق امل�ساهمني اأو يف الإي�ساحات.

حت�صينات على معايري التقارير املالية الدولية يف 2010م - جلنة تف�صريات التقارير املالية الدولية رقم 13 برامج والء العمالء: )هـ( 

تو�سح التعديالت باأن القيمة العادلة للمكافاآت املكت�سبة تاأخذ بعني العتبار مبلغ اخل�سم اأو احلوافز التي كانت �ستعر�س للعمالء الذين مل يكت�سبوا اأي نقاط مكافاآت.

)و( التعديالت االأخرى الناجتة عن حت�صينات معايري التقارير املالية الدولية التالية مل يكون لها اأي تاأثري جوهري على ال�صيا�صات املحا�صبية واملركز املايل واأداء املجموعة:

ال�ستحواذ  -  3 رقم  الدويل  املالية  التقارير  •�معيار 
ب�ساأنها(. التفاو�س  اعاده  مت  التى  والقرو�س  وال�سمانات  الإتئمان  ملخاطر  العلى  باحلد  )املتعلقة  الإف�ساحات  املالية:  الأدوات   -  7 رقم  الدويل  املالية  التقارير  •��معيار 

واملنف�سلة املوحدة  املالية  القوائم   -  27 رقم  الدويل  املحا�سبي  •�املعيار 
العر�س املالية:  الأدوات   -  32 رقم  الدويل  املحا�سبي  •�املعيار 

اال�صتثمارات يف �صركات زميلة  )3.2(

ال�رشكات الزميلة هي املن�ساآت التي ميار�س عليها البنك نفوذًا هامًا. يتم يف ال�سل اثبات ال�ستثمارات يف ال�رشكات الزميلة بالتكلفة وتقا�س لحقًا وفقًا لطريقة حقوق امللكية وتقيد يف قائمة املركز املايل على اأ�سا�س 

حقوق امللكية اأو القيمة القابلة لالإ�سرتداد، اأيهما اأقل. 

ال�رشكات التابعة هى ال�رشكات التي تخ�سع ل�سيطرة البنك )اإي�ساح 2.4(. اما فى حالة وجود �سيطرة غري فعالة مع وجود نفوذ هام، يعترب مثل هذا ال�ستثمار �رشكة زميلة وتقا�س وفقًا لطريقة حقوق امللكية )اإي�ساح 8(. 

متثل قيمة حقوق امللكية التكلفة زائدًا التغريات بعد القتناء يف ن�سيب البنك من �سايف موجودات ال�رشكة الزميلة )ح�سة البنك من النتائج والإحتياطيات والأرباح واخل�سائر املرتاكمة وفقا لخر قوائم مالية 

متوفرة( ناق�س خ�سائر النخفا�س يف القيمة، اإن وجد.

 يتم ا�سرتداد خ�سائر انخفا�س ال�ستثمار يف �رشكات زميلة املثبتة �سابقا كم�ساريف يف قائمة الدخل املوحدة على ان تكون القيمة الدفرتية لهذه ال�ستثمارات باملركز املايل حمت�سبه بطريقة حقوق امللكية 

)قبل خ�سم خم�س�س خ�سائر النخفا�س( اأو القيمة القابله لال�سرتداد ايهما اأقل.
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ملخ�س الأهم ال�صيا�صات املحا�صبية تتمــــة  .3

حما�صبة تاريخ ال�صداد  )3.3(

يتم اإثبات والغاء اإثبات كافة العمليات الإعتيادية املتعلقة ب�رشاء وبيع املوجودات املالية بتاريخ ال�سداد، )اأي التاريخ الذي يتم فيه ت�سليم الأ�سل للطرف الخر(. عندما يتم تطبيق حما�سبة تاريخ ال�سداد، تقوم 

املجموعة باحت�ساب اأي تغري يف القيمة العادلة لالأ�سل الذي �سيتم ا�ستالمه خالل الفرتة بني تاريخ املتاجرة وتاريخ الت�سوية بنف�س طريقة احت�ساب املوجودات املقتناة. العمليات الإعتيادية املتعلقة ب�رشاء وبيع 

املوجودات املالية هي العمليات التي تتطلب اأن يتم ت�سليم تلك املوجودات خالل فرتة زمنية تن�س عليها الأنظمة اأو تلك املتعارف عليها يف ال�سوق. 

االأدوات املالية امل�صتقة وحما�صبة تغطية املخاطر  )3.4(

الأدوات املالية امل�ستقة والتي ت�ستمل على عقود ال�رشف الأجنبي، والعقود امل�ستقبلية اخلا�سة لأ�سعار العمـولت اخلا�سة، واإتفاقيات الأ�سعـارالآجلة، ومقاي�سات اأ�سعار العمالت والعمولت اخلا�سة، وخيارات على 

مقاي�سات، وخيارات اأ�سعار العمـالت والعمولت اخلا�سة )املكتتبة وامل�سرتاة( تقا�س بالقيمة العادلة. تقيد كافة امل�ستقات بقيمتها العادلة وت�سنف كموجودات اأخرى وذلك عندما تكون القيمة العادلة اإيجابية، وكمطلوبات 

اأخرى عندما تكون القيمة العادلة �سلبية. حتدد القيمة العادلة بالرجوع اإىل الأ�سعاراملتداولة بال�سوق ومناذج التقييم، ح�سب ما هو مالئم.

)3.4.1( امل�صتقات املقتناة الأغرا�س املتاجرة

تدرج اأى تغريات يف القيمة العادلة للم�ستقات املقتناه لأغرا�س املتاجرة مبا�رشة يف قائمة الدخل املوحدة لل�سنة ويف�سح عنها �سمن دخل املتاجرة. ت�ستمل امل�ستقات املقتناه لأغرا�س املتاجرة اأي�سًا على تلك 

امل�ستقات التي ل تخ�سع ملحا�سبة تغطية املخاطر كما هو مبني اأدناه.

)3.4.2( حما�صبة تغطية املخاطر

تدرج املجموعة بع�س امل�ستقات كاأدوات تغطية املخاطر لعمليات تغطية خماطر موؤهلة.

لأغرا�س حما�سبة تغطية املخاطر، ت�سنف تغطية املخاطر اإىل فئتني هما:

)اأ( تغطية خماطر القيمة العادلة والتي تغطي التعر�س ملخاطر التغريات يف القيمة العادلة للموجودات اأو املطلوبات املغطاة اأو ارتباطات موؤكده غري مغطاة اأو جزء حمدد من املوجودات، املطلوبات اأواإرتباطات 

موؤكده مرتبطة مبخاطر حمدده توؤثر على �سايف الربح اأو اخل�ساره املعلنة.

)ب( تغطية خماطر التدفقات النقدية والتي تغطي التعر�س ملخاطر التغريات يف التدفقات النقدية �سواء كانت متعلقة مبخاطر حمدده مرتبطة باملوجودات اأواملطلوبات املغطاة اأوالعمليات املتوقع احتمال حدوثها 

بن�سبة عالية والتي توؤثر على �سايف الربح اأو اخل�سارة املعلنة.

لكي تكون امل�ستقات موؤهلة ملحا�سبة تغطية املخاطر، فاإنه يتوقع باأن تكون تغطية املخاطر فعالة جدًا، اأي اأن التغريات يف القيمة العادلة اأو التدفقات النقدية اخلا�سة باأداة تغطية املخاطر يجب اأن تغطي ب�سكل فعال 

التغريات التي طراأت على البند الذي يتم تغطية خماطره، ويجب اأن تكون هذه التغريات قابلة للقيا�س ب�سكل موثوق به. عند بداية تغطية املخاطر، يجب توثيق اأهداف واإ�سرتاتيجية اإدارة املخاطر مبا يف ذلك حتديد 

اأداة تغطية املخاطر والبند املراد تغطيته وطبيعة املخاطر املغطاه وطريقة تقومي مدى فعالية تغطية املخاطر، وعليه يجب تقييم مدى فعالية تغطية املخاطر ب�سورة م�ستمرة.

اأما بالن�سبة لتغطية خماطر القيمة العادلة التي تفي ب�رشط حما�سبة تغطية املخاطر، تدرج اأية مكا�سب اأو خ�سـائر نا�سـئة عن اإعادة قيا�س اأدوات تغطية املخاطر بقيمتها العادلة مبا�رشة يف قائمة الدخل املوحدة. يتم 

ت�سوية اأي مكا�سب اأو خ�سائر متعلقة بالبند الذي متت تغطية خماطره مقابل القيمة الدفرتية لذلك البند مبا يوازى التغريات فى القيمة العادلة املتعلقـة باملخاطر التى يتم تغطيتها، ويدرج يف قائمة الدخل املوحدة. 

يف احلالت التي تتوقف فيها تغطية خماطر القيمة العادلة لالأدوات املالية املرتبطة بعمولت خا�سة عن الوفاء ب�رشط حما�سبة تغطية املخاطر، عندئذ يتم اإطفاء ت�سوية القيمة الدفرتية يف قائمة الدخل املوحدة على 

مدى العمر املتبقي لالأداة املالية.

اأما بالن�سبة لتغطية خماطر التدفقات النقدية التي تفي ب�رشط حما�سبة تغطية املخاطر، يتم يف الأ�سل اإثبات اجلزء اخلا�س بالربح اأو اخل�سارة الناجمة عن اأداة تغطية املخاطر - التي مت حتديدها على اأنها تغطية 

فعالة - يف الإحتياطيات الأخرى �سمن حقوق امل�ساهمني. و اجلزء غري الفعـال اإن وجد يتم اإثباته يف قائمة الدخل املوحدة. بالن�سبة لتغطية خماطر التدفقات النقدية التي لها تاأثري على املعامالت امل�ستقبلية، يتم 

حتويل الربح اأو اخل�سارة املدرجة يف الإحتياطيات الأخرى اإىل قائمة الدخل املوحدة خالل نف�س الفرتة التي توؤثر فيها املعاملة املغطاة على قائمة الدخل املوحدة. 

يتم التوقف عن اإتباع حما�سبة تغطية املخاطر عند اإنتهاء �رشيان الأداة املغطاه اأو بيعها اأو اإنهائها اأو عند تنفيذها اأوعندما مل تعد موؤهلة ملحا�سبة تغطية املخاطر اأو اية عملية م�ستقبلية غري متوقع ح�سولها اأو 

الغاها البنك. يف ذلك الوقت، يتم الإحتفاظ بالربح اأو اخل�سارة املرتاكمة الناجمة عن اأداة تغطية خماطر التدفقات النقدية التي مت اإثباتها يف الإحتياطيات الأخرى �سمن حقوق امل�ساهمني حلني حدوث املعاملة 

املتوقعة. يف احلالت التي ل يتوقع حدوث املعاملة املغطاه التـي مت التنبوؤ بها، يتم حتويل �سافـي الربح اأو اخل�سـارة املرتاكمة – املثبت �سمن الإحتياطيات الأخرى– اإىل قائمة الدخل املوحدة للفرتة.

العمالت االأجنبية  )3.5(

يتم عر�س القوائم املالية املوحدة بالريال ال�سعودي الذي ميثل عملة العر�س للمجموعة. حتدد اأي من�ساة يف املجموعة عملة ن�ساطها ويتم قيا�س البنود املدرجة يف القوائم املالية لي من�ساة با�ستخدام تلك العملة. عملة 

الن�ساط للبنك و�رشكة الأهلي كابيتال هى الريال ال�سعودي. وعملة الن�ساط للبنك الرتكي هي اللريه الرتكية. عملة الن�ساط لإي�ست قيت وجمموعة كابيتال الت�سامنية هي الدولر الأمريكي.

)اأ( العمليات واالأر�صدة

حتول املعامالت التي تتم بالعمالت الأجنبية اإىل عملة الن�ساط باأ�سعار ال�رشف ال�سائدة بتاريخ اإجراء املعامالت. كما مت اإعادة حتويل اأر�سدة املوجودات واملطلوبات النقدية امل�سجلة بالعمالت الأجنبية يف نهاية 

ال�سنة لعملة الن�ساط باأ�سعار ال�رشف ال�سائدة بتاريخ قائمة املركز املايل. اية مكا�سب اأو خ�سائر فروقات اأ�سعار العمولت الأجنبية عند حتويل املوجودات واملطلوبات املالية التي تتم بالعمالت الأجنبية يتم 

اإدراجها يف قائمة الدخل املوحدة. املوجودات غري النقدية التي يتم قيا�سها على اأ�سا�س القيمة العادلة بالعملة الأجنبية يتم تقوميها باإ�ستخدام اأ�سعار ال�رشف ال�سائدة يف تاريخ حتديد القيمة العادلة.
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)ب( ال�صركات التابعة االأجنبية

عند تاريخ اإعداد القوائم املالية، يتم تقومي موجودات ومطلوبات ال�رشكات التابعة الأجنبية اإىل عملة العر�س للمجموعة )الريال ال�سعودي( ب�سعر ال�رشف ال�سائد يف تاريخ املركز املايل، وتقومي حقوق امل�ساهمني 

)قبل الإ�ستحواذ( ب�سعر ال�رشف التاريخي يف تاريخ الإ�ستحواذ وتقومي اليرادات وامل�رشفات بقائمة الدخل با�سعار ال�رشف الفورية ال�سائده يف تواريخ العمليات وذلك يوميا. تدرج فروقات العملة الأجنبية 

الناجتة من التقومي كبند منف�سل حتت حقوق امل�ساهمني )احتياطي فرق العملة الأجنبية( ويتم اثباته يف قائمة الدخل ال�سامل املوحدة. ومع ذلك، اإذا كانت العملية هي ل�رشكة تابعة غري مملوكة بالكامل، يتم 

تخ�سي�س احل�سة ذات ال�سلة من احتياطي فرق العملة الأجنبية حلقوق الأقلية. فان املبالغ املرتاكمة املوؤجلة واملثبتة �سمن حقوق امل�ساهمني عن فرق العملة يتم ادراجها يف قائمة الدخل حتت بند م�ساريف ت�سغيل 

اأخرى اأو اإيرادات ت�سغيل اأخرى يف تاريخ اأي بيع م�ستقبلي لل�رشكة التابعة اأو بيع جزئي مع فقدان ال�سيطرة.

ال�سهرة واملوجودات غري امللمو�سة الناجتة عن اإ�ستحواذ �رشكات تابعة اأجنبية واأية ت�سويات القيمة العادلة للقيم الدفرتية للموجودات واملطلوبات الناجتة من الإ�ستحواذ يتم معاملتها كموجودات ومطلوبات 

لل�رشكات التابعة الأجنبية ويتم تقوميها ب�سعر ال�رشف يف تاريخ الإقفال.

مقا�صة االأدوات املالية  )3.6(

تتم مقا�سة املوجودات واملطلوبات املالية وتدرج يف قائمة املركز املايل املوحدة بال�سايف يف حالة وجود حق قانوين ملزم بذلك ويف احلالت التى تعتزم املجموعة فيها ت�سديد مطلوباتها على اأ�سا�س ال�سافى اأو بيع 

املوجودات وت�سديد املطلوبات املالية يف اآن واحد.

اثبات اإاليرادات / امل�صاريف  )3.7(

 دخل وم�ساريف العمولت اخلا�سة لالأدوات املالية ذات العمولت اخلا�سة )با�ستثناء تلك الأدوات امل�سنفة كمقتناة لأغرا�س املتاجرة اأو املدرجة بقيمتها العادلة يف قائمة الدخل املوحدة( - مبا يف ذلك الأتعاب 

التي تعترب جزء ل يتجزاأ من العائد الفعلي لالأداة املالية - يتم اإثباتها يف قائمة الدخل املوحدة على اأ�سا�س العائد الفعلي �ساماًل اإطفاء العالوة واإ�ستهالك اخل�سم خالل ال�سنة. معدل �سعر العمولت اخلا�سة الفعال 

هو ذلك املعدل الذي يعادل متاما خ�سم الدفعات النقدية امل�ستقبلية املتوقعة واملقبو�سات خالل العمر املتوقع لالأ�سل اأو الإلتزام املايل للقيمة الدفرتية لالأ�سل اأو الإلتزام املايل. عند اإحت�ساب معدل �سعر العمولت 

اخلا�سة الفعال، تقوم املجموعة بتقدير التدفقات النقدية امل�ستقبلية اخذا يف الإعتبار كل ال�رشوط التعاقدية لالأداة املالية ولكن لت�سمل خ�سائر الإئتمان امل�ستقبلية.

يتم تعديل القيمة الدفرتية للموجودات اأو املطلوبات املالية يف حالة قيام املجموعة بتعديل تقديرات املدفوعات اأو املتح�سالت. حتت�سب القيمة الدفرتية املعدلة على اأ�سا�س معدل �سعر العمولت اخلا�سة الفعلي عند 

منح القر�س وي�سجل التغيري يف القيمة الدفرتية كدخل اأو م�ساريف عمولت خا�سة.

يت�سمن احت�ساب معدل �سعر العمولت اخلا�سة الفعلي جميع الر�سوم املدفوعة اأو املقبو�سة، م�ساريف العملية، العالوه اأو اخل�سم التي تعترب جزًء ل يتجزاأ من �سعر العمولة اخلا�سة. تعترب م�ساريف العملية 

م�ساريف مرتبطة باإقتناء، ا�سدار اأو بيع موجودات اأو اإلتزام مايل.

عند اإجراء املجموعة لعمليات مقاي�سة اأ�سعار العمولة اخلا�سة لتغري �سعر العمولت اخلا�سة من ثابت اإىل عائم )اأو العك�س(، يتم ت�سوية مبلغ دخل اأو م�ساريف العمولت اخلا�سة ب�سايف مبلغ العمولت اخلا�سة 

على املقاي�سة يف حالة اعتبار التحوط )تغطية املخاطر( فعال. 

 يتم اإثبات اأرباح عمليات حتويل العمالت الجنبيه عند حتققها. اأما دخل عوائد الأ�سهم فيتم حتقيقها عند اثبات حق ا�ستالم عوائد توزيعات الأرباح. 

اأما الدخل من ر�سوم اخلدمات البنكية فيتم اإثباتها على اأ�سا�س مبداأ ال�ستحقاق املحا�سبي عند تقدمي اخلدمة. اأتعاب الرتباطات ملنح القرو�س التي غالبًا مايتم ا�ستخدامها يتم تاأجيلها واإثباتها كتعديل للعائد 

الفعلي عن تلك القرو�س اإذا كانت ذات اأهمية. اأتعاب املحافظ املدارة واخلدمات ال�ست�سارية يتم اإثباتها على اأ�سا�س ن�سبي طبقًا لعقود اخلدمات. الدخل امل�ستلم من ر�سوم اخلدمات الأخرى يتم اإثباتها على اأ�سا�س 

ن�سبي على مدى فرتة تقدمي اخلدمة اإذا كانت ذات اأهمية.

�صايف دخل املتاجرة  )3.8(

تت�سمن النتائج النا�سئة من الأن�سطة التجارية كافة الأرباح واخل�سائر الناجمة عن التغريات يف القيمة العادلة وما يتعلق بها من دخل اأو م�ساريف العمولت اخلا�سة، عوائد اأرباح املوجودات املالية املحتفظ بها 

لأغرا�س املتاجرة وفروقات �رشف العمالت الأجنبية يف مراكز العمالت. وهذا يت�سمن اأي�ًسا اأي جزء غري فعال من اأرباح وخ�سائر ادوات التحوط.

اإتفاقيات البيع واإعادة ال�صراء  )3.9(

يتم اإثبات املوجودات املباعة مع الإلتزام باعادة �رشائها يف تاريخ م�ستقبلي حمدد )اتفاقيات اإعادة ال�رشاء( يف قائمة املركز املايل ويتم قيا�سها وفقًا لل�سيا�سات املحا�سبية املتبعة ب�ساأن ال�ستثمارات املقتناة لأغرا�س 

املتاجرة، ال�ستثمارات املتاحة للبيع، الإ�ستثمارات املقتناة حتى تاريخ الإ�ستحقاق والإ�ستثمارات الأخرى املقتناة بالتكلفة املطفاأه. يتم اإظهارالإلتزام نظري املبالغ امل�ستلمة من الطرف الأخر مبوجب هذه الإتفاقيات 

�سمن الأر�سدة للبنوك واملوؤ�س�سات املالية الأخرى اأو ودائع العمالء، ح�سب ما هو مالئم. يتم اإعتبار الفرق بني �سعر البيع و�سعراإعادة ال�رشاء كم�ساريف عمولت خا�سة ت�ستحق على مدى فرتة اإتفاقية اإعادة 

ال�رشاء م�ستخدمًا معدل �سعر العمولة اخلا�سة الفعلي. 

ل يتم اإظهار املوجودات امل�سرتاه مع وجود اإلتزام لإعادة بيعها يف تاريخ م�ستقبلي حمدد )اإتفاقية اإعادة بيع( يف قائمة املركز املايل لعدم اإنتقال ال�سيطرة على تلك املوجودات اإىل املجموعة. تدرج املبالغ املدفوعة 

مبوجب هذه الإتفاقيات �سمن النقد والأر�سدة لدى موؤ�س�سة النقد العربي ال�سـعودي اأو الأر�سدة لدى البنوك واملوؤ�س�سات املالية الأخرى اأو القرو�س وال�سلف، ح�سب ما هو مالئم. يتم اإعتبار الفرق بني �سعر 

ال�رشاء و�سعر اإعادة البيع كدخل عمولت خا�سة ت�ستحق على مدى فرتة اإتفاقية اإعادة البيع م�ستخدمًا معدل �سعر العمولة اخلا�سة الفعلي.
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االإ�صتحواذ وال�صهرة  )3.10(

يتم احت�ساب الإ�ستحواذ با�ستخدام طريقة ال�رشاء املحا�سبية. تقا�س تكلفة الإ�ستحواذ، والتي متثل اإجمايل قيمة ما مت دفعه مقابل الإ�ستحواذ، على اأ�سا�س القيم العادلة للموجودات املقتناه واملطلوبات املتحملة اأو 

املفرت�س حتملها يف تاريخ الإ�ستحواذ م�ساف اليها التكاليف املرتبطة بالإ�ستحواذ يف حالة اأي ا�ستحواذ مت قبل 1 يناير 2010. تقا�س املوجودات املحددة التي مت اإ�ستحواذها )�سامال املوجودات الغري ملمو�سه والغري 

مثبته �سابقا( واملطلوبات )�سامال املطلوبات الطارئة( التي مت اإ�ستحواذها بالقيم العادلة يف الإثبات الأويل بغ�س النظر عن ن�سب حقوق الأقلية. يتم اثبات الفرق بني تكلفة ال�ستحواذ والقيم العادلة ل�سايف املوجودات 

املحددة ك�سهرة. تختار املجموعة كل عملية على حده لقيا�س حقوق الأقلية على اأ�سا�س قيمتها العادلة اأو على اأ�سا�س ح�ستها من القيمة املثبتة ل�سايف املوجودات التي ميكن حتديدها وذلك يف تاريخ ال�ستحواذ.

العمليات مع حقوق الأقلية والتي ل توؤدي اإىل فقدان ال�سيطرة يتم معاجلتها حما�سبيا كعمليات مع امل�ساهمني ب�سفتهم م�ساهمني.يتم اإثبات الفرق بني القيمة العادلة لأي مبالغ مدفوعه والقيمه الدفرتيه للح�سه 

امل�ستحوذ عليها من �سايف موجودات ال�رشكة التابعه يف حقوق امل�ساهمني. اأي مكا�سب اأو خ�سائر ا�ستبعاد ناجتة عن بيع اإىل حقوق الأقلية يتم ت�سجيلها اي�سًا يف حقوق امل�ساهمني.

عند فقدان ال�سيطرة، تقوم املجموعة باإلغاء اإثبات موجودات ومطلوبات ال�رشكة التابعة واأي حقوق اأقلية واأي مكونات حلقوق امل�ساهمني املتعلقة بال�رشكة التابعة. يتم اإثبات اأي فائ�س اأو عجز ناجت عن فقدان 

ال�سيطرة يف قائمة الدخل املوحدة. اإذا كانت املجموعة حتتفظ باأي ح�سه متبقية يف ال�رشكات التابعة ال�سابقة، فيتم قيا�س هذه احل�سة على اأ�سا�س القيمة العادلة يف تاريخ فقدان ال�سيطرة. وتقا�س لحقا 

كاإ�ستثمارات وفقا لطريقة حقوق امللكية اأو اأي ت�سنيفات من الإ�ستثمارات الأخرى طبقا لل�سيا�سات املحا�سبية للمجموعة.

يتم الإثبات الأويل لل�سهرة الناجتة عن عملية الإ�ستحواذ بالتكلفة ومتثل فائ�س تكلفة حتمل خ�سائر النخفا�س يف ال�سهرة يف قائمة الدخل املوحدة لل�رشكة امل�ستحوذة عن ن�سيب البنك يف �سايف القيم العادلة 

للموجودات املحددة، املطلوبات والإلتزامات الطارئة امل�ستحوذة.

بعد الإثبات الأويل، تقا�س ال�سهرة بالتكلفة ناق�سا خ�سائر الإنخفا�س املرتاكمة ؛ خ�سائر الإنخفا�س يف قيمة ال�سهرة ت�سجل يف قائمة الدخل املوحدة. يتم اإعادة تقيم ال�سهرة لغر�س حتديد خ�سائر الإنخفا�س �سنويا 

اأو اأكرث تكرارًا يف حالة وجود اأحداث اأو تغريات يف الظروف ت�سري اإىل اإنخفا�س قيمتها الدفرتية.

املوجودات غري امللمو�صة  )3.11(

يت�سمن ر�سيد املوجودات غري امللمو�سة القائم حاليًا بقائمة املركز املايل عالقات عمالء الودائع و قيمة العالمة التجارية واأي عالقات م�رشفية اأخرى )اإدارة الأ�سول، حمافظ حقوق امللكية اخلا�سة وهيكلة حلول 

مالية( لل�رشكة التابعة. عند اإلثبات الأويل، تقا�س اأي موجودات غري ملمو�سة مت الإ�ستحواذ عليها منف�سلة بالتكلفة. ان تكلفة املوجودات غري امللمو�سة امل�ستحوذ اليها متثل القيم العادلة لهذه املوجودات يف تاريخ 

ال�ستحواذ. بعد الأثبات الأويل، تقا�س املوجودات غري امللمو�سة بالتكلفة ناق�سًا اأي اإطفاء مرتاكم واأية خ�سائر اإنخفا�س يف قيمتها.

يتم ت�سنيف اأعمار املوجودات غري امللمو�سة اإىل حمددة اأو غري حمددة. يتم اإطفاء املوجودات غري امللمو�سة ذات الإعمار املحددة على اأ�سا�س العمار الإنتاجية املتوقعة. ويتم مراجعة الأعمار الأنتاجية وطريقة 

اأحت�ساب الإطفاء على الأقل يف نهاية كل �سنة مالية. يتم حما�سبة اأي تعديالت يف العمار النتاجية املتوقعة اأو طريقة اإطفاء املنافع القت�سادية امل�ستقبلية املتوقعة من الأ�سل عن طريق تعديل طريقة اأو فرتة الإطفاء 

اأيهما مالئم ويتم اعتبارها كتغريات يف التقديرات املحا�سبية. يتم ادراج م�ساريف الإطفاء للموجودات غري امللمو�سة ذات الأعمار املحددة بقائمة الدخل حتت بند اإطفاء موجودات غري ملمو�سة.

تتبع طريقة الق�سط الثابت لحت�ساب اإطفاء املوجودات غري امللمو�سة على اأ�سا�س الأعمار الأنتاجية املتبقية وهي ترتاوح بني 5–6 �سنوات.

تتم مراجعة املوجودات غري امللمو�سة ذات الأعمار غري املحددة �سنوياَ لتحديد اأي خ�سائر اأنخفا�س يف قيمتها الدفرتية اأو اأكرث تكرارا يف حالة وجود احداث اأو تغريات يف الظروف املحيطة تدل على وجود انخفا�س 

يف قيمتها الدفرتية.

االإ�صتثمارات  )3.12(

تعترب كافة ال�سندات الإ�ستثمارية كموجودات مالية يتم يف الأ�سل اإثباتها بالتكلفة والتي متثل القيمة العادلة للمبالغ املدفوعة �ساملة م�ساريف الإقتناء ال�سافية املبا�رشه املتعلقة بالإ�ستثمارات بذلك التاريخ )تاريخ 

ال�رشاء( باإ�ستثناء م�ساريف العمليات املتعلقة بالإ�ستثمارات املدرجة بقيمتها العادلة يف قائمة الدخل وال�ستثمارات املقتناة لأغرا�س املتاجرة التي ل ت�ساف م�ساريف العمليات للتكلفة عند الإثبات الأويل لتلك 

الإ�ستثمارات، وحتمل بقائمة الدخل كم�ساريف. تطفاأ العالوة اأو ي�ستهلك اخل�سم وفق اأ�سا�س العائد الفعلي وتدرج يف دخل العمولت اخلا�سة.

بالن�سبة لل�سندات التي يتم تداولها يف الأ�سواق املالية النظامية، حتدد القيمة العادلة على اأ�سا�س الأ�سعار املتداولة بال�سوق عند اإنتهاء العمل يف تاريخ قائمة املركز املايل املوحدة. يتم حتديد القيمة العادلة لالأ�سول املدارة 

وال�ستثمارات يف �سناديق ال�ستثمار بناء على �سايف قيم املوجودات املعلنة.

اأما بالن�سبة لالأوراق املالية التي ل يوجد لها �سعر �سوق متداول يف ا�سوق ن�سطة، فيتم تقدير منا�سب للقيمة العادلة بالرجوع للقيمة ال�سوقية احلالية لأداة اأخرى تكون غالبًا م�سابهه، اأو تعتمد على التدفقات النقدية 

املتوقعة لالداه املالية. عندما ل ميكن احل�سول على قيم عادلة من اأ�سواق ن�سطة، فحينئذ يتم اإ�ستخدام طرق تقييم متنوعة والتي تت�سمن اإ�ستخدام النماذج الريا�سية. يتم اأخذ املدخالت لهذه النماذج م�ستمده من ا�سواق 

ن�سطه حيثما كان ذلك ممكنا، ولكن عندما يكون هذا غري جمدي، فاأن الأمر يتطلب درجة من الأحكام الفرتا�سية لتحديد القيم العادلة فيما يخ�س بيانات ال�سوق التى ل ميكن مالحظتها. 

بعد الت�سجيل الأويل، ل ي�سمح باملناقالت الالحقة بني خمتلف فئات ال�ستثمارات.
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يتم حتديد القيم امل�سجلة يف نهاية كل فرتة لحقة لكل فئة من فئات ال�ستثمار على الأ�س�س املو�سحه يف الفقرات التالية:

)اأ( اال�صتثمارات املقتناة الأغرا�س املتاجرة

ت�سنف ال�ستثمارات كمقتناة لأغرا�س املتاجرة عند اإقتنائها اأ�سا�سًا لغر�س البيع اأوال�رشاء يف مدة ق�سرية الجل.

 تقا�س ال�سندات املقتناه لأغرا�س املتاجرة لحقا بالقيمة العادلة وتدرج اأية اأرباح اأو خ�سائر ناجمة عن التغريات يف القيمة العادلة بقائمة الدخل املوحدة للفرتة التي تن�ساأ فيها تلك التغريات والف�ساح عنها 

كدخل املتاجرة.

)ب( اال�صتثمارات املدرجة بقيمتها العادلة يف قائمة الدخل

ت�سنف ال�ستثمارات كا�ستثمارات مدرجة بقيمتها العادلة يف قائمة الدخل، ال اأن هذا الت�سنيف ل ينطبق على ال�ستثمارات يف الأ�سهم التي لي�س لها �سعر �سوق متداول يف �سوق ن�سط والتي ل ميكن قيا�س قيمتها 

العادلة ب�سكل موثوق به. ت�سمل هذه ال�ستثمارات على كافة ا�ستثمارات حمافظ التحوط التى تدار عن طريق املجموعة �سواء مبا�رشًة اأو غري مبا�رشًة ويقَيم اأدائها على اأ�سا�س القيمة العادلة. ت�سنف املجموعة 

اأي�سًا بع�س �سندات الدين املركبه بالقيمة العادله من خالل قائمة الدخل. بالتايل تقيم املجموعة الداة ب�سكل اإجمايل بالقيمة العادلة بدل من ف�سل امل�ستقات املت�سمنه يف الداة املاليه من العقد ال�سا�سي واإظهارها 

بالتكلفة املطفاأة.

بعد الثبات الأويل، تقا�س تلك ال�ستثمارات لحقًا بالقيمة العادلة ويتم اإظهار اأية اأرباح اأو خ�سائر ناجمة عن التغريات يف القيمة العادلة بقائمة الدخل املوحدة للفرتة التى تن�ساأ فيها تلك التغريات والف�ساح عنها 

كدخل ال�ستثمارات املدرجة بقيمتها العادلة يف قائمة الدخل.

)ج( اال�صتثمارات املتاحة للبيع

تتكون الإ�ستثمارات املتاحة للبيع من الأ�سهم واأوراق الدين التى يهدف اإىل الحتفاظ بهم لفرتة غري حمددة من الزمن، والتي ميكن بيعها ملقابلة احتياجات ال�سيولة اأو التغريات يف اأ�سعار العمولت اخلا�سة، 

واأ�سعار ال�رشف اأو اأ�سعار الأ�سهم. 

تقا�س هذه ال�ستثمارات، بعد اقتنائها،لحقا بالقيمة العادلة. يتم اإثبات الأرباح واخل�سائر الغري حمققة الناجمة عن التغري يف القيمة العادلة عن طريق قائمة الدخل ال�سامل املوحدة حتت بند الإحتياطيات الأخرى 

�سمن حقوق امل�ساهمني حتى يتم بيع هذه ال�ستثمارات اأو تعرث قيمتها. عند اإلغاء اإثبات هذه الإ�ستثمارات، يتم اإظهار الربح اأو اخل�سارة املرتاكمة – املثبتة �سابقًا �سمن حقوق امل�ساهمني – يف قائمة الدخل 

املوحدة للفرتة. ويتم الف�ساح عنها كمكا�سب )خ�سائر( ا�ستثمارات لغري اأغرا�س املتاجرة.

تقيد الإ�ستثمارات املتاحة للبيع، التي ل ميكن قيا�س قيمتها العادلة ب�سكل موثوق به، بالتكلفة.

فيما يخ�س خ�سائر النخفا�س يف ال�ستثمارات املتاحة للبيع، يرجع اإىل الإي�ساح ]3.15 )ب([.

)د( اال�صتثمارات املقتناة حتى تاريخ اال�صتحقاق

ت�سنف ال�ستثمارات ذات الدفعات الثابتة اأو املمكن حتديدها و لها تاريخ اأ�ستحقاق حمدد والتي لدى املجموعة النية املوؤكدة و املقدرة لالحتفاظ بها حتى تاريخ اإ�ستحقاقها كا�ستثمارات مقتناه حتى تاريخ 

ال�ستحقاق. يتم قيا�س ال�ستثمارات املقتناة حتى تاريخ ال�ستحقاق لحقًا بالتكلفة املطفاأة ناق�سًا خم�س�س الإنخفا�س اأو التعرث يف قيمتها. حت�سب التكلفة املطفاأة بعد الأخذ بعني العتبار اخل�سم اأو العالوة عند 

ال�رشاء م�ستخدمًا طريقة العائد الفعلى. تدرج اأية مكا�سب اأو خ�سائر ناجمة عن هذه الإ�ستثمارات يف قائمة الدخل املوحدة عندما يتم بيعها اأو تعرث قيمتها.

اإن ال�ستثمارات التي ت�سنف كمقتناة حتى تاريخ ال�ستحقاق ل ميكن بيعها اأو اإعادة ت�سنيفها بدون التاأثري على قدرة البنك لإ�ستخدام هذا الت�سنيف ول ميكن ادراجها �سمن ال�ستثمارات املغطاة املخاطر فيما 

يتعلق ب�سعرالعموله اخلا�سة اأو خماطر ال�سداد املبكر مما يعك�س نيه الحتفاظ بها حتى تاريخ ال�ستحقاق.

)هـ( اال�صتثمارات االأخرى املقتناة بالتكلفة املطفاأة

ت�سنف ال�ستثمارات ذات الدفعات الثابتة اأو املمكن حتديدها والغري متداولة ب�سوق ن�سط كاإ�ستثمارات اأخرى مقتناة بالتكلفة املطفاه. اأما الإ�ستثمارات التي مل يتم تغطية خماطرقيمتها العادله، تظهر بالتكلفة 

املطفاأة ناق�سًا خم�س�س التعرث يف قيمتها. حت�سب التكلفة املطفاأة بعد الأخذ بعني العتبار اخل�سم اأو العالوة عند ال�رشاء م�ستخدمًا طريقة العائد الفعلى. يتم اإثبات الأرباح اأو اخل�سائر يف قائمة الدخل املوحدة 

عندما يتم بيعها ويتم الف�ساح عنها كمكا�سب )خ�سائر( من ال�ستثمارات لغري اأغرا�س املتاجرة.

القرو�س وال�صلف  )3.13(

تعترب القرو�س وال�سلف كموجودات مالية غري م�ستقة ن�ساأت اأو ح�سلت عليها املجموعة وذات دفعات ثابتة اأو حمددة. 

يتم ت�سجيل القرو�س وال�سلف عندما يتم دفع النقد للمقرت�سني. ويلغي اثباتها عندما يقوم اأي من املقرت�سني ب�سداد التزاماتهم اأو عند بيع اأو �سطب القرو�س اوعند حتويل كافة املخاطر وعوائد امللكية. 

تقا�س كافة القرو�س وال�سلف، يف الثبات الويل، بالتكلفة والتي متثل القيمة العادلة للمبالغ املمنوحة.

بعد الإثبات الأويل، فاإن القرو�س وال�سلف -التي مل يتم تغطية خماطر قيمتها العادلة - يتم اظهارها بالتكلفة خم�سوما منها املبالغ امل�سطوبة واملخ�س�سات املحددة املجنبة مقابل التعرث فى القيمة وخم�س�س 

املحفظة )خم�س�س عام(.

يتم خ�سم خم�س�س خ�سائر الئتمان من بند القرو�س وال�سلف لأغرا�س العر�س فى القوائم املالية.
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ملخ�س الأهم ال�صيا�صات املحا�صبية تتمــــة  .3

اأر�صدة لدى البنوك واملوؤ�ص�صات املالية االأخرى  )3.14(

 تعترب الأر�سدة لدى البنوك واملوؤ�س�سات املالية الأخرى كموجودات مالية والتى غالبًا ت�ستمل على ايداعات ا�سواق املال ذات دفعات ثابتة اأو ممكن حتديدها واي�سا ا�ستحقاقات حمددة والتي مل يتم تداولها يف

�سوق مايل ن�سط. ل يتم اجراء عمليات ايداعات ا�سواق املال بنية البيع الفوري اأو يف املدى القريب. تقا�س كافة اأر�سدة البنوك واملوؤ�س�سات املالية الأخرى يف الثبات الأويل بالتكلفة والتى متثل القيمة العادلة 

لالأر�سدة املمنوحه.

 بعد الإثبات الأويل، فاإن الأر�سدة لدى البنوك واملوؤ�س�سات املالية الأخرى يتم اإظهارها بالتكلفة خم�سومًا منها املبالغ امل�سطوبه واملخ�س�سات املحددة مقابل التعرث يف القيمة - اإن وجدت - وخم�س�س حمفظة 

)خم�س�س عام( ملخاطر الطرف الآخر.

خ�صائر االنخفا�س يف قيمة املوجودات املالية  )3.15(

يتم بتاريخ كل قائمة مركز مايل اإجراء تقييم للتاأكد من وجود اأي دليل مو�سوعي على انخفا�س فى قيمة اأي اأ�سل مايل اأو جمموعة من املوجودات املالية. يف حالة وجود مثل هذا الدليل، يتم حتديد القيمة املقدرة القابلة 

لالإ�سرتداد لذلك الأ�سل واأية خ�سارة ناجمة عن ذلك النخفا�س والتي يتم اإثباتها لإحت�ساب التغريات يف قيمتها الدفرتية طبقًا ملا هو مبني اأدناه:

)اأ( االنخفا�س يف املوجودات املالية املثبته بالتكلفة املطفاأة

يتم ت�سنيف املوجودات املالية كموجودات متعرثه القيمة يف حالة وجود دليل مو�سوعي ذي عالقة بتعرث قيمتها املتعلقه بالئتمان، كنتيجة حلدث اأو اأحداث خ�سائر متت بعد الإثبات الأويل لال�سل وهذه الأحداث 

من اخل�سائر يكون لها تاأثري على تقديرالتدفقات النقدية امل�ستقبلية لالأ�سل املايل اأو ملجموعة من املوجودات املالية والتي ميكن تقديره بدرجة يعتمد عليها.

يتم تكوين خم�س�س حمدد خل�سائر الأئتمان الناجتة عن تعرث يف قيمة القر�س اأو اأي من املوجودات املالية املدرجة بالتكلفة املطفاأة، اإذا كان هناك دليل مو�سوعي باأن املجموعة لن تتمكن من حت�سيل كافة املبالغ 

امل�ستحقة. ان مبلغ املخ�س�س املحدد هو الفرق بني القيمة الدفرتية واملبلغ املقدر القابل لالإ�سرتداد. ان املبلغ املقدر القابل لالإ�سرتداد هو القيمة احلالية للتدفقات النقدية املتوقعة - مت�سمنًا املبالغ املقدرة القابلة 

لالإ�سرتداد من ال�سمانات واملوجودات املرهونه - خم�سومة مبعدل �سعر العمولة اخلا�سة الفعلي عند منح القر�س.

اإ�سافة اإىل املخ�س�سات املحددة خل�سائر الئتمان لقرو�س و�سلف ال�رشكات، يتم اي�سا تكوين خم�س�سات حمفظة اإ�سافية )خم�س�س عام( لتعرث اإجمايل يف قيم املجموعات على اأ�سا�س حمفظه مقابل خ�سائر 

 اإئتمان وذلك عند وجود دليل مو�سوعي بانه يوجد خ�سائر غري معروفة يف تاريخ قائمة املركز املايل. وقد بني ذلك على اأي تدهور يف درجات التقييم الداخليه للموجودات املالية )تدين ت�سنيف درجات املخاطر( 

منذ تاريخ املنح. يعتمد تقدير مبلغ خم�س�س املحفظة ال�سايف )خم�س�س عام( على عدة عوامل مت�سمنا درجات الت�سنيف الئتماين املحددة للمقرت�س اأو جمموعة مقرت�سني، الحوال القت�سادية ال�سائده، خربة 

املجموعة للتعامل مع املقرت�س اأو جمموعة مقرت�سني ومعلومات التعرث التاريخي املتوفرة.

تعترب قرو�س الأفراد متعرثة عندما ت�سبح متاأخرة ال�سداد بت�سعني يومًا اأو اكرث. ل تعتمد مقايي�س خماطر قرو�س الأفراد على قيا�س كل قر�س على حده ولكن تعتمد على وعاء جتميعي للقرو�س با�ستخدام 

منهجية “معدل التدفق”. معدل تغطية املخ�س�سات �ستكون 100% ملثل هذه القرو�س املتعرثة التي و�سلت اإىل نقطة ال�سطب حيث حددت نقطة ال�سطب بـ180 يوم تاأخري عن ال�سداد. 

يتم ت�سوية القيمة الدفرتية لال�سل مبا�رشة اأو من خالل ا�ستخدام ح�ساب خم�س�س النخفا�س يف القيمة ويدرج مبلغ الت�سوية يف قائمة الدخل املوحدة.

)ب( االنخفا�س يف املوجودات املالية املثبتة بقيمتها العادلة 

يف حالة ت�سنيف اأدوات الدين كا�ستثمارات متاحة للبيع، يقوم البنك بتقييم كل حالة افراديا ت�سري اإىل وجود دليل مو�سوعي للتعرث يف القيمة بناء على نف�س معايري املوجودات املالية املثبتة بالتكلفة املطفاأة. ومع ذلك، 

فاإن املبلغ املقيد كتعرث يف القيمة ميثل اخل�سارة املرتاكمة والتي مت قيا�سها كفرق بني التكلفة املطفاأة والقيمة العادلة احلالية ناق�سا اأي خ�سارة تعرث يف القيمة على ذلك الإ�ستثمار املثبت �سابقًا يف قائمة الدخل املوحدة.

اإذا تقل�س مبلغ خ�سائرالنخفا�س لدوات الدين يف فرتة لحقة نتيجة حت�سن لحق يف القيمة العادلة، وقد ربط هذا التقل�س بطريقة مو�سوعية اإىل وقوع حدث بعد اإثبات النخفا�س يف القيمة )مثاًل حت�سن يف 

ت�سنيف خماطر ائتمان للم�سدر(، يتم ا�سرتداد اخل�سائر املثبتة �سابقًا عن طريق تعديل ح�ساب املخ�س�س. ويتم اإثبات املبالغ امل�سرتدة بقائمة الدخل حتت بند خ�سائر الإنخفا�س يف قيمة الإ�ستثمارات.

يف حالة اإثبات اخل�سارة مبا�رشة �سمن حقوق امل�ساهمني، يتم حتويل �سايف اخل�سارة املرتاكمة املثبتة �سمن حقوق امل�ساهمني اإىل قائمة الدخل املوحدة عندما يعترب الأ�سل متعرثًا.

بالن�سبة لإ�ستثمارات الأ�سهم املقتناة كمتاحة للبيع، فاإن النخفا�س اجلوهري اأو امل�ستمر لفرتة طويلة يف القيمة العادلة التي تقل عن التكلفة يعترب دليل مو�سوعي على النخفا�س يف القيمة )اإي�ساح 2.5)ج((. 

بعك�س �سندات الدين، ل ي�سمح با�سرتداد مبلغ اخل�سائر املثبته �سابقا لإ�ستثمارات الأ�سهم بقائمة الدخل املوحدة طاملا ان ال�سل قائم بال�سجالت، اأي اأن، اأي ارتفاع بالقيمة العادلة لحقا- بعد اثبات التعرثيف 

القيمة- يجب اأن يثبت فقط �سمن حقوق امل�ساهمني.

تقوم املجموعة ب�سطب موجودات مالية عندما تقرر الإدارة املعنية مع اإدارة املخاطر اأن تلك املوجودات املالية غري قابلة للتح�سيل. ويتم التو�سل اإىل هذا القرار بعد درا�سة املعلومات املتعلقة بحدوث تغريات هامًة 

يف املركز املايل للمقرت�س/ امل�سدر بحيث اأن املقرت�س / امل�سدر ل ي�ستطيع �سداد التزاماته، اأو اأن تكون املتح�سالت من ال�سمانات غري كافية ل�سداد جممل الإلتزامات. ويف هذه احلالة، يتم �سطب املوجودات 

املالية فقط يف احلالت التي ت�ستنفذ كافة الو�سائل املمكنة للتح�سيل. اما بالن�سبة للقرو�س ال�سخ�سية، يتخذ قرار ال�سطب مبنية على و�سع فرتة تاأخر ال�سداد اخلا�سة بكل منتج. وعندما يكون اأ�سل مايل غري قابل 

للتح�سيل، يتم �سطبه مقابل خم�س�س التعرث املتعلق به -اإن وجد- واأي مبالغ م�سطوبه تزيد عن املخ�س�س املتوفر حتمل مبا�رشة بقائمة الدخل املوحدة.

عند تخفي�س قيمة اأ�سل مايل اإىل قيمته التقديرية القابلة للتح�سيل، يتم اإثبات دخل العمولت اخلا�سة بعد ذلك على اأ�سا�س معدل �سعر العمولت اخلا�سة الذي مت ا�ستخدامه خل�سم التدفقات املالية امل�ستقبلية 

لغر�س قيا�س املبلغ القابل للتح�سيل.
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اأما القرو�س التي يتم اإعادة التفاو�س على �رشوطها، فال تعترب متاأخرة ال�سداد بل تعامل كقرو�س جديدة. ت�ستند �سيا�سات واإجراءات اإعادة اجلدولة اإىل معايري وموؤ�رشات ت�سري اإىل اإنه من املحتمل ال�ستمرار يف 

تدفق مدفوعات ال�سداد. ي�ستمر يف اأخ�ساع هذه القرو�س اإىل معايري خم�س�سات خ�سائر الئتمان املحددة وخم�س�سات املحفظة )خم�س�سات عامة(.

فيما يخ�س انخفا�س قيم املوجودات غري املالية، يرجع اإىل الإي�ساح ]2.5)و([

العقارات االأخرى  )3.16(

توؤول للمجموعة، خالل دورة اأعمالها العادية، بع�س العقارات وذلك �سدادًا لقرو�س و�سلف م�ستحقة. تعترب هذه العقارات كموجودات متاحة للبيع. تظهر هذه العقارات عند اإقتناءها ب�سايف القيمة املمكن حتقيقها 

للقرو�س وال�سلف امل�ستحقة اأو القيمة العادلة احلالية للممتلكات املعنية، اأيهما اأقل، ناق�سًا اأي تكاليف للبيع )اإذا كانت ذات قيمة جوهريه(.

اإحلاقًا لالإثبات الأويل، فاإنه يتم اإعادة تقييم مثل تلك العقارات على اأ�سا�س دوري ويتم تعديلها لحقا باي خم�س�س خ�سائر تقييم غريحمققه. ميكن ا�سرتداد اأي خ�سائراإعادة تقيم غري حمققة - مت اإثباتها �سابقًا عن 

طريق قائمة الدخل املوحدة -على اأ�سا�س اإفرادي لكل اأ�سل وذلك عند حدوث اأي زيادة لحقة يف القيمة العادلة. اأي خ�سائر غري حمققة يف اإعادة التقييم )اأو اإ�سرتداد فائ�س(، اخل�سائر واملكا�سب املحققة من البيع، 

�سايف اإيرادات الإيجار يتم ت�سجيلها يف قائمة الدخل املوحدة حتت بند )م�ساريف( اإيرادات اأخرى غري ت�سغيلية.

ممتلكات ومعدات  )3.17(

 تظهراملمتلكات واملعدات بالتكلفة وتعر�س بعد خ�سم الإ�ستهالك املرتاكم. ل يتم اإ�ستهالك الأرا�سي اململوكة.

تتبع طريقة الق�سط الثابت لحت�ساب اإ�ستهالك املمتلكات واملعدات الأخرى ذلك على اأ�سا�س الأعمار الإنتاجية املتوقعة للموجودات كما يلي:

40 �سنة  املباين     

فرتة الإيجار اأو 5 �سنوات، اأيهما اأقل  حت�سينات العقارات امل�ستاأجرة  

4 – 10 �سنوات  الأثاث واملعدات وال�سيارات  

يتم بتاريخ كل قائمة مركز مايل مراجعة الأعمار الإنتاجية والقيمة املتبقية للموجودات ومن ثم يتم تعديلها اإذا ا�ستلزم الأمر.

يتم احت�ساب الأرباح واخل�سائر الناجتة عن البيع على اأ�سا�س الفرق بني القيمة الدفرتية واملبلغ املح�سل، ويتم ادراجها يف قائمة الدخل املوحدة. ويتم الف�ساح عنها كايرادات )م�ساريف( اأخرى غري ت�سغيلية.

يتـم مراجعة كافة املوجودات يف حالة وجود اأحداث اأو تغريات يف الظروف املحيطة تدل على وجود تعرث يف قيمة ال�سل وعدم اإمكانية ا�سرتداد قيمتة الدفرتية. وعليه، يتم تخفي�س قيمته اإىل القيمة التقديرية القابلة 

لال�سرتداد يف حال زيادة القيمة الدفرتية عن قيمته التقديرية القابلة لال�سرتداد.

املطلوبات املالية  )3.18(

يتم الثبات الأويل لكافة اإيداعات اأ�سواق املال، ودائع العمالء و�سندات الدين امل�سدرة بالتكلفة - ناق�ساً م�ساريف العمليات - والتي متثل القيمة العادلة للمبلغ امل�ستلم. يتم لحقاً قيا�س كافة املطلوبات املالية املرتبطة 

بعمولت - عدا تلك املقتناه لأغرا�س املتاجرة اأواملدرجة بقيمتها العادلة يف قائمة الدخل اأو التي مت تغطية خماطر قيمتها العادلة، اإن وجدت بالتكلفة املطفاة بعد الأخذ فى الإعتبار اخل�سم اأو العالوة. تطفاأ العالوات 

وت�ستهلك اخل�سومات وفق اأ�سا�س العائد الفعلي حتى تاريخ ال�ستحقاق وتدرج كم�ساريف العمولت اخلا�سة.

ال�صمانات املالية  )3.19(

يقوم البنك با�سدار �سمانات مالية من خالل ن�ساطه العادي تتكون من خطابات اإعتماد، �سمانات وقبولت. ويتم ت�سجيل ال�سمانات املالية عند الثبات الأويل يف القوائم املالية بالقيمة العادلة حتت املطلوبات 

الأخرى حيث اأنها متثل قيمة الر�سوم امل�ستلمة. ويف فرتة لحقة بعد الثبات الوىل، يتم قيا�س اإلتزام البنك لأي �سمان بقيمة الر�سوم املطفاة اواأف�سل تقدير للنفقات املطلوبة لت�سوية اأي اإلتزامات مالية ناجتة عن 

م�سادرة ال�سمانات اأيهما اأكرب. اأي زيادة يف الإلتزام املتعلق بال�سمان املايل يتم اثباته بقائمة الدخل املوحدة حتت بند خم�س�س خ�سائر الئتمان بال�سايف. يتم ت�سجيل قيمة الر�سوم امل�ستلمة يف قائمة الدخل 

املوحدة يف بند دخل من ر�سوم خدمات م�رشفية على اأ�سا�س الق�سط الثابت على مدى عمرال�سمان اذا كانت ذات اهمية.

يتم ادراج وعر�س املخ�س�سات املحددة وخم�س�سات املحفظة ال�سايف )خم�س�سات عامة( خلطابات العتماد، ال�سمانات والقبولت �سمن بند املطلوبات الأخرى.

املخ�ص�صات  )3.20(

يتم ت�سجيل املخ�س�سات )غري خم�س�سات النخفا�س يف القيمة اأو خ�سائر الئتمان( عندما ميكن اإجراء تقدير موثوق به بوا�سطة املجموعة ملقابلة دعاوى ق�سائية مقامة �سد البنك اأو التزام ا�ستدليل ناجت عن 

اأحداث ما�سية وتكون اإحتمالية دفع مبالغ لت�سوية اللتزام اأعلى من اإحتمال عدم الدفع.

حما�صبة عقود االإيجار  )3.21(

)اأ( اذا كانت املجموعة هي امل�صتاأجرة

تعترب كافة عقود الإيجار التي تربمها املجموعة كعقود اإيجار ت�سغيلية، ومبوجبها حتمل دفعات الإيجار على قائمة الدخل املوحدة بطريقة الق�سط الثابت على مدى فرتة الإيجار.

يف حالة اإنهاء عقد الإيجارالت�سغيلي قبل اإنتهاء مدته، تدرج اأية غرامات يجب دفعها للموؤجر كم�رشوف خالل الفرتة التي يتم فيها اإنهاء الإيجار.
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حما�صبة عقود االإيجار تتمــــة  )3.21(

)ب( اذا كانت املجموعة هي املوؤجره

يف حالة بيع موجودات مبوجب عقود الإيجار التمويلي مبا يف ذلك املوجودات املتعلقه مبنتج الجارة ال�سالمي، يتم اإثبات القيمة احلالية لدفعات الإيجار كذمم مدينة ويتم الف�ساح عنها �سمن القرو�س وال�سلف. 

يتم اإثبات الفرق بني اإجمايل الذمم املدينة والقيمة احلالية كعائد غري مكت�سب على عقود اليجار الراأ�سمايل. يتم اإثبات عوائد الإيجار الراأ�سمايل على مدى فرتة عقد اليجار با�ستخدام طريقة �سايف ال�ستثمار والتي 

تظهر معدل عائد ثابت خالل الفرتة، ويتم الف�ساح عنها كدخل عمولت خا�سة.

الزكــاة و �صريبة الدخل يف اخلارج  )3.22(

تعترب الزكاة اإلتزاما على امل�ساهمني حيث يتم احت�ساب الزكاة على �سايف الربح املعدل اأو وعاء حقوق امل�ساهمني املعدل اأيهما اأكرب باإ�ستخدام الأ�س�س املو�سحة مبوجب لئحة الزكاة ال�سعودي، ويقوم البنك بت�سديد 

الزكاة امل�ستحقة نيابة عنهم ول يتم حتميلها على قائمة الدخل املوحدة كم�ساريف، حيث انها ت�ستقطع من اإجمايل توزيعات الأرباح على امل�ساهمني اأو يتم قيدها على ح�ساب الأرباح املبقاة كتوزيعات ل�سايف الدخل 

يف حالة عدم توزيع اأرباح للم�ساهمني. 

تخ�سع الفروع اخلارجية وال�رشكات التابعة ل�رشيبة الدخل طبقًا لأحكام الأنظمة والقوانني ال�سائدة بكل دولة، ويتم ت�سجيلها حتت بند م�ساريف غري ت�سغيلية.

النقد و�صبـه النقد  )3.23(

لأغرا�س اإعداد قائمة التدفقات النقدية، يعرف النقد و�سبه النقد باأنها تلك املبالغ املدرجة يف النقد والأر�سدة لدى موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي )باإ�ستثناء الودائع النظامية( والأر�سدة لدى البنوك واملوؤ�س�سات 

املالية الأخرى التي ت�ستحق خالل 90 يوم.

اإلـغـاء اإثبات االأدوات املالية  )3.24(

يتم اإلغاء اأثبات اأ�سل مايل )اأو جزء منه، اأو جزء فى جمموعة موجودات مالية مت�سابهة( عندما تنتهي احلقوق التعاقدية ل�ستالم التدفقات املالية اخلا�سة بهذه املوجودات.

يف احلالت التي تظهر فيها دللت على اأن املجموعة تنقل اأ�سل مايل، يتم اإلغاء اثباته يف حالة قامت املجموعة بنقل جميع املخاطروالعوائد امل�ساحبة مللكية ال�سل ب�سكل جوهري. يف احلالت التي مل يتم نقل اأو 

اأبقاء جميع املخاطر والعوائد امل�ساحبة مللكية ال�سل ب�سكل جوهري، يتم الغاء اثباته فقط يف حالة تخلت املجموعة عن ال�سيطرة على ال�سل. تقوم املجموعة باثبات املوجودات اأو املطلوبات ب�سكل منف�سل يف حالة 

احل�سول على احلقوق واللتزامات الناجتة عن هذه العمليات.

يتم اإلغاء اإثبات املطلوبات املالية )اأو جزء منها( وذلك فقط عندما تنتهي، اأي عندما يتم تنفيذ اللتزام املحدد يف العقد اأو اإلغاوؤه اأو انتهاء مدته.

خدمات اإدارة اال�صتثمار  )3.25(

ل ت�ستمل القوائم املالية املوحدة للمجموعة على القوائم املاليه لل�سناديق ال�ستثمارية. مت اإي�ساح املعامالت التي تتم بني املجموعة وهذه ال�سناديق ال�ستثمارية حتت املعامالت مع الطراف ذات العالقة. تدرج ح�سة 

املجموعة يف هذه ال�سناديق �سمن ال�ستثمارات املقتناة لأغرا�س املتاجرة.

املوجودات املودعة كاأمانات لدى املجموعة اأو ال�رشكات التابعة، ب�سفتهما و�سيا اأو موؤمتنا عليها،ل تعترب موجودات خا�سة باملجموعة وبالتايل ل تدرج يف القوائم املالية املوحدة للمجموعة.

منتجات متويل م�صرفية متوافقة مع اأحكام ال�صريعة  )3.26(

 بالإ�سافة اإىل اخلدمات امل�رشفية التقليدية، فاإن البنك يقدم لعمالئه بع�س املنتجات امل�رشفية املتوافقة مع اأحكام ال�رشيعة )غري مرتبطه بعمولت(، والتي يتم اإجازتها وال�رشاف عليها من ِقبل هيئة 

الفتوى والرقابة ال�رشعية.

)3.26.1( املرابحة

املرابحة هي �سيغة متويل متوافقة مع اأحكام ال�رشيعة، مبنية على بيوع املرابحة اجلائزة �رشعًا، مبوجبها يقوم البنك ب�رشاء ومتلك �سلعة بناء على طلب العميل ثم يبيعها البنك اإىل العميل بثمن حمدد )يت�سمن 

تكلفة البنك م�سافا اإليها هام�س ربح( متفق عليه وموؤجل الدفع وي�سدد على اأق�ساط دورية.

)3.26.2( التي�صري

تي�سري الأهلي هو منتج متويل متوافقة مع اأحكام ال�رشيعة، مت تطويره من �سيغة التورق اجلائزة �رشعا. وقد قام البنك الأهلي بتطويره خلدمة عمالئه الذين هم يف حاجة لل�سيولة النقدية، حيث يقوم البنك ب�رشاء �سلعة 

من الأ�سواق املحلية اأو العاملية، ثم يبيعها اإىل العميل بثمن حمدد متفق عليه وموؤجل الدفع وي�سدد على اأق�ساط دورية. ثم يقوم العميل بنف�سه اأو يعني وكياًل لبيع ال�سلعة لطرف ثالث نقدًا.

)3.26.3( االإجارة مع الوعد بالتمليك

الإجارة مع الوعد بالتمليك هي �سيغة متويل متوافقة مع اأحكام ال�رشيعة، مبنية على عقد الإيجار اجلائز �رشعًا، مبوجبها يقوم البنك ب�رشاء اأ�سل معني – بناء على طلب العميل وح�سب املوا�سفات املحددة من قبله - 

بثمن نقدي ثم يوؤجره للعميل باأجرة حمددة متفق عليها بني الطرفني ي�سددها العميل على اأق�ساط دورية. ومبوجب عقد اليجار يعطي البنك العميل وعدا بتمليكه العني امل�ستاأجرة يف نهاية عقد اليجار على �سبيل الهبة اأو 

البيع بثمن رمزي.
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)3.26.4( اال�صت�صناع

ال�ست�سناع هو عبارة عن عقد بيع للح�سول على اأ�سول يتم ت�سنيعها ح�سب املوا�سفات املقدمة من العميل، اإذ يقوم البنك بالتوقيع مع العميل لتوفري تلك الأ�سول بثمن متفق عليه يت�سمن تكلفة البنك م�سافا اإليها 

هام�س ربح و يتم الإتفاق مع العميل على �رشوط ال�سداد. ثم يقوم البنك بالتعاقد مع جهة متخ�س�سة يف ت�سنيع تلك الأ�سول لإجناز ذلك ح�سب املوا�سفات املحددة من قبل العميل، ويقوم البنك بت�سديد تكاليف 

الت�سنيع للجهة امل�سنعة ح�سب التفاق بينهما. 

يتم معاجلة كافة منتجات التمويل امل�رشفية املتوافقة مع اأحكام ال�رشيعة با�ستخدام املعايري الدولية للتقارير املالية ووفقا لل�سيا�سات املحا�سبية املتبعة يف اإعداد هذه القوائم وتدرج �سمن بند القرو�س.

منتجات ودائع متوافقة مع اأحكام ال�صريعة  )3.27(

يقدم البنك لعمالئه منتجات ا�ستقطاب وودائع متوافقة مع اأحكام ال�رشيعة بغر�س ا�ستقطاب الأموال من العمالء وتنميتها والذي متت اإجازته وال�رشاف عليه من قبل هيئة الفتوى والرقابة ال�رشعية:

)3.27.1( اخلريات

اخلريات هو منتج مبني على مرابحة ال�سلع متوافق مع اأحكام ال�رشيعة. يقوم البنك ب�سفته وكياًل عن العميل ب�رشاء �سلع مبوجب املبالغ امل�ستلمة من العميل ثم ببيعها لنف�سه على اأ�سا�س املرابحة بثمن متفق عليه 

بني الطرفني ل�ستحقاق اآجل )3، 6، 9 اأو 12 ا�سهر(. هذا املنتج باعتباره موجها لالأفراد فاإنه ميكنهم من اختيار املبالغ والعمالت واآجال ال�ستثمار. مبا ان البنك يعترب امل�سرتي لل�سلع من العميل، �سيكون البنك 

م�سئوًل عن �سداد را�س املال املقدم من العميل بال�سافة اإىل الأرباح. 

يتم معاجلة كافة منتجات التمويل امل�رشفية املتوافقة مع اأحكام ال�رشيعة با�ستخدام املعايري الدولية للتقارير املالية ووفقا لل�سيا�سات املحا�سبية املتبعة يف اإعداد هذه القوائم وتدرج �سمن بند ودائع العمالء.

اأ�صهم خزينة  )3.28(

تقيد اأ�سهم اخلزينة بتكلفة ال�ستحواذ وتعر�س خم�سومة من حقوق امل�ساهمني. اأي مكا�سب اأو خ�سائر نتيجة ا�ستبعاد هذة الأ�سهم يتم اإثباتها يف حقوق امل�ساهمني ول يتم اثباتها بقائمة الدخل املوحدة.

مكافاآت نهاية اخلدمة للموظفني  )3.29(

يتم اإحت�ساب خم�س�س مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني طبقًا لأحكام نظام العمل والعمال ال�سعودي و الأنظمة املحلية للفروع وال�رشكات التابعة يف اخلارج.

كما اأن املخ�س�س يتوافق مع التقييم الإكتواري امل�ستقل عن التزامات البنك.

مكافاآت املوظفني  )3.30(

ي�رشف جمل�س اإدارة البنك وجلنة الرت�سيحات واملكافاآت التابعة له على ت�سميم وتطبيق نظام املكافاآت بالبنك وفقًا للقواعد ال�سادرة من موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.

العنا�رشالرئي�سية للمكافاآت بالبنك:

)3.30.1( رواتب ومزايا

ت�ستمل على الرواتب والبدلت واملزايا النقدية والعينية. ويتم حتديد الرواتب التي تدعم عملية ال�ستقطاب وال�ستبقاء والتحفيزللكفاءت املطلوبة بالنظر اىل م�ستويات الجور املقابلة ب�سوق العمل املنا�سبة. 

وت�ستند عملية اإدارة الرواتب على بع�س الن�سطة الأ�سا�سية مثل تو�سيف وتقييم الوظائف وهيكل الدرجات والجور. كما ان املحافظة على امل�ستوي التناف�سي لالجور يتم وفقا لعملية ر�سد هذه الجور ب�سوق 

العمل عن طريق امل�ساركة فى م�سوحات الرواتب التي جترى ب�سفة دورية منتظمة.

)3.30.2( املكافاآت املتغرية

�سممت هذه املكافاآت لتحفيز اأداء املوظفني نحو حتقيق الهداف املن�سوده وللحد من ارتياد املخاطر غري املرغوبة. ويندرج حتت بند املكافاآت املتغرية نوعان من اخلطط:

)اأ( خطة مكافاأة االأداء ال�صنوية

تهدف خطة مكافاأة الأداء ال�سنوية لتحقيق جمموعة من الأهداف ال�سنوية املالية وغري املالية. وتعك�س الأهداف املالية الأداء الإقت�سادي لالأعمال امل�رشفية يف حني تعني الهداف غري املالية بتحقيق الإلتزام مبعايري 

اإدارة املخاطر بالإ�سافة اإىل حتقيق بع�س الأهداف الإ�سرتاتيجية املتعلقة بتطوير الكفاءت والعمل بروح الفريق الواحد ودعم الروح املعنوية للموظفني وخالفه. 

وجترى عملية تقييم لأداء املوظفني يعتمد عليها �رشف مكافاأة الداء ال�سنوية والتي ت�سع يف العتبار بجانب اأداء املوظف اأداء الإدارة التي يعمل فيها واأداء البنك ب�سفة عامة. ويحدد اإجمايل مبلغ املكافاأة للبنك 

بن�سبة معينة من �سايف الدخل املعدل ليعك�س ذلك اأداء املوظفني الفعلي. ول يوجد اأي خطة ملكافاءت اأداء م�سمونة. 

حتمل تكلفة هذه املكافاأة على قائمة الدخل ال�سنوي وتدفع خالل الربع الأول من العام التايل.
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ملخ�س الأهم ال�صيا�صات املحا�صبية تتمــــة  .3

مكافاآت املوظفني تتمــــة  )3.30(

)3.30.2( املكافاآت املتغرية تتمــــة

)ب( خطة مكافاأة االأداء طويلة املدى

تهدف هذه اخلطة لتحفيز ومكافاأة حتقيق الجنازات التي توؤدي لنجاح البنك على املدى الطويل ويقا�س ذلك بالعائد على حقوق امللكية مل�ساهمي البنك. ويتم تنفيذ هذه اخلطة على �سكل دورات ت�ستغرق كل منها 

ثالث �سنوات و يتم تقييم اأداء البنك الفعلي يف نهاية كل دورة يحدد على اأ�سا�سه مبلغ املكافاة الفعلى.

برغم اأنه ميكن للم�سوؤولني التنفيذيني الذين يرتبط م�ستوى ونوعية م�سوؤولياتهم الوظيفية بتحقيق جناح البنك على املدى الطويل ال�ستفادة من هذه اخلطه ال ان الختيار الفعلي للم�ساركة باخلطة يخ�سع لعملية 

تقييم دقيقة للتاأكد من ا�ستيفاء بع�س معايري امل�ساركة الأخرى. 

وتقدرتكلفة اأي من دورات اخلطة ذات الثالث �سنوات باحت�ساب اإجمايل املكافاأة املتوقعة ا�ستنادًا اإىل متو�سط العائد على حقوق امللكية املتوقع حتقيقه خالل فرتة الدورة وحتمل تلك التكلفه على كل �سنة من 

�سنوات الدورة ويتم متابعة ذلك ب�سفة �سنوية.

ويتم اثبات تكلفة اخلطة على مدى �سنوات الدورة على �سوء اأف�سل التقديرات للمكافاءت املتوقعة موزعة على مدى فرتة الإ�ستحقاق. وميثل مبلغ الفائ�س اأو العجز املحمل بقائمة الدخل املوحد للعام بناء علي 

حركة املطلوبات الرتاكمية املتوقعة للدورة على �سوء مراجعة التقديرات �سنوًيا ويحمل الفرق بالت�ساوي على الفرتات املتبقية للدورة.

)3.30.3( جلنة الرت�صيحات و املكافاآت

اأ�س�ست جلنة الرت�سيحات و املكافاآت من جمل�س الإدارة وتتكون من اأربعة اأع�ساء، غري تنفيذيني، مبن فيهم رئي�س اللجنة. وقد مت مراجعة وحتديث دور وم�سئوليات اللجنة بناءًا على قواعد املكافاآت ال�سادرة من موؤ�س�سة 

النقد العربي ال�سعودي.

ويتلخ�س دور اللجنة يف اإعداد وتطبيق نظم املكافاآت بالبنك والإ�رشاف على تنفيذها وذلك بهدف حتقيق درء املخاطر وحتقيق املالءة املالية. و ترفع اللجنة تو�سياتها وقراراتها وتقاريرها ملجل�س الإدارة لعتمادها.

نقد واأر�صدة لدى موؤ�ص�صة النقد العربي ال�صعودي  .4

)باآلف الريـالت ال�سعودية(

2010م2011م

3٫247٫1832.759.131نقد يف ال�سندوق

اأر�سدة لدى موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي:

13٫796٫73612.153.671وديعة نظامية

1589.918ح�سابات جارية

7٫657٫94713.009.819اإيداعات اأ�سواق املال )اتفافيات اإعاده البيع(

24٫702٫02427.932.539االإجمالــي

يتعني على البنك، وفقًا للمـادة )7( من نظام مراقبة البنوك والتعليمات ال�سادرة عن موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي، الإحتفاظ بوديعة نظامية لدى موؤ�س�سة النقد العربي ال�سـعودي بن�سب مئوية حمددة من 

الودائع اجلارية، والدخارية، والآجلة، والودائع الأخرى حت�سب يف نهاية كل �سهر ميالدي )اإي�ساح 34(. الودائع النظامية لدى موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي لي�ست متاحة لتمويل العمليات اليومية للبنك، 

وبالتايل فهي لي�ست جزءا من اأر�سدة النقد و�سبه النقد.

اأر�صدة لدى البنوك واملوؤ�ص�صات املالية االأخرى  .5

)باآلف الريـالت ال�سعودية(

2010م2011م

2٫961٫8244.447.925ح�سابات جارية

8٫601٫5417.400.381اإيداعات اأ�سواق املـال

11٫563٫36511.848.306االإجمالــي

)1.875()1٫875(خم�س�س خ�سائر الإنخفا�س يف القيمة وخماطر اطراف اأخرى

11٫561٫49011.846.431�صايف اأر�صدة لدى البنوك واملوؤ�ص�صات املالية االأخرى
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االإ�صتثمارات بال�صايف  .6

ت�صنف اال�صتثمارات كما يلي:  )6.1(

)اأ( ا�صتثمارات مقتناة الأغرا�س املتاجرة

)باآلف الريـالت ال�سعودية(

 

الإجمايلخارج اململكةداخل اململكة

2010م2011م2010م2011م2010م2011م

508٫510587.110––508٫510587.110�سناديق اإ�ستثمارية

508٫510587.110––508٫510587.110ا�صتثمارات مقتناة الأغرا�س املتاجرة

)ب( ا�صتثمارات مدرجة بقيمتها العادلة يف قائمة الدخل

)باآلف الريـالت ال�سعودية(

 

الإجمايلخارج اململكةداخل اململكة

2010م2011م2010م2011م2010م2011م

3٫109٫6444.448.0013٫109٫6444.448.001––حمافظ حتوط و حمافظ مدارة خارجيًا

3٫109٫6444.448.0013٫109٫6444.448.001––ا�صتثمارات مدرجة بقيمتها العادلة يف قائمة الدخل

)ج( ا�صتثمارات متاحة للبيع

)باآلف الريـالت ال�سعودية(

 

الإجمايلخارج اململكةداخل اململكة

2010م2011م2010م2011م2010م2011م

309٫278364.22624٫188٫53621.293.87024٫497٫81421.658.096�سندات بعمولة ثابتة

4٫724٫2715.776.3614٫724٫2715.776.361––�سندات بعمولة عائمة

214٫596459.448214٫596459.448––�سندات ائتمان مهيكلة

172172172172––�سناديق اإ�ستثمارية

2٫158٫7182.578.84628٫99227.8692٫187٫7102.606.715اأ�سهم

1٫775٫0321.505.2241٫775٫0321.505.224––حمافظ حقوق امللكية اخلا�سة

2٫467٫9962.943.07230٫931٫59929.062.94433٫399٫59532.006.016اإجمايل املتاحة للبيع

)1.520.939()1٫132٫847()1.520.939()1٫107٫320(–)25٫527(خم�س�س خ�سائر الإنخفا�س يف القيمة

2٫442٫4692.943.07229٫824٫27927.542.00532٫266٫74830.485.077ا�صتثمارات متاحة للبيع بال�صايف

)د( ا�صتثمارات مقتناة حتى تاريخ اال�صتحقاق

)باآلف الريـالت ال�سعودية(

 

الإجمايلخارج اململكةداخل اململكة

2010م2011م2010م2011م2010م2011م

2٫154٫2282.153.8412٫154٫2282.153.841––�سندات بعمولة ثابتة

13٫55436.44013٫55436.440––�سندات بعمولة عائمة

2٫167٫7822.190.2812٫167٫7822.190.281––اإجمايل املقتناة حتى تاريخ اال�صتحقاق

)1.494()1٫494()1.494()1٫494(––خم�س�س خ�سائر الإنخفا�س يف القيمة

2٫166٫2882.188.7872٫166٫2882.188.787––ا�صتثمارات مقتناة حتى تاريخ اال�صتحقاق بال�صايف
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االإ�صتثمارات بال�صايف تتمــــة  .6

ت�صنف اال�صتثمارات كما يلي: تتمــــة  )6.1(

)هـ( ا�صتثمارات اأخرى مقتناة بالتكلفة املطفاأه

)باآلف الريـالت ال�سعودية(

 

الإجمايلخارج اململكةداخل اململكة

2010م2011م2010م2011م2010م2011م

51٫280٫24546.773.41625٫669٫49919.214.78876٫949٫74465.988.204�سندات بعمولة ثابتة

4٫700٫0243.791.000797٫063617.6765٫497٫0874.408.676�سندات بعمولة عائمة

55٫980٫26950.564.41626٫466٫56219.832.46482٫446٫83170.396.880اإجماىل ا�صتثمارت اأخرى مقتناة بالتكلفة املطفاأة

)40.606()8٫853()40.606()8٫853(––خم�س�س خ�سائر الإنخفا�س يف القيمة

55٫980٫26950.564.41626٫457٫70919.791.85882٫437٫97870.356.274ا�صتثمارات اأخرى مقتناة بالتكلفة املطفاأه بال�صايف

58٫931٫24854.094.59861٫557٫92053.970.651120٫489٫168108.065.249اإجمايل ا�صتثمارات بال�صايف

فيما يلي حتلياًل ملكونات االإ�صتثمارات:  )6.2(

)باآلف الريـالت ال�سعودية(

 

2010م2011م

الإجماىلغري متداولةمتداولةاالإجماىلغري متداولةمتداولة

26٫652٫04276٫949٫744103٫601٫78623.503.24166.296.89989.800.140�سندات بعمولة ثابتة

4٫737٫8255٫497٫08710٫234٫9125.494.7074.726.77010.221.477�سندات بعمولة عائمة

459.448459.448–214٫596214٫596–�سندات ائتمان مهيكلة

508٫510172508٫682587.110172587.282�سناديق اإ�ستثمارية

4.448.0014.448.001–3٫109٫6453٫109٫645–حمافظ حتوط و حمافظ مداره خارجيًا

2٫111٫81675٫8942٫187٫7102.531.94474.7712.606.715اأ�سهم

1.505.2241.505.224–1٫775٫0311٫775٫031–حمافظ حقوق امللكية اخلا�سة

34٫010٫19387٫622٫169121٫632٫36232.117.00277.511.285109.628.287اإجمايل االإ�صتثمارات

)1.563.038()1.317.662()245.376()1٫143٫194()925٫956()217٫238(خم�ص�س خ�صائر االإنخفا�س يف القيمة

33٫792٫95586٫696٫213120٫489٫16831.871.62676.193.623108.065.249اإجمايل ا�صتثمارات بال�صايف

تتكون ال�سندات ذات العمولة الثابتة والعائمة غري املتداولة اأعاله، ب�سكل اأ�سا�سى، من �سندات احلكومة ال�سعودية و�سندات حكومية و�سبة حكومية خارج اململكة.

ت�ستمل ال�سندات بعمولة ثابتة وعائمة على �سندات �سياديه و �رشكات وبنوك و �سندات مدعمه باأ�سول �سامال التزامات الديون والقرو�س امل�سمونه.

ت�سمل �سندات الئتمان املهيكلة على اأوراق مالية دنيا من التزامات الديون و القرو�س امل�سمونة.

ت�ستمل الأدوات املتداولة على الأوراق املالية املدرجة يف ا�سواق املال الن�سطة. ت�ستمل الأدوات غري املتداولة على الأوراق املالية املدرجة يف ا�سواق املال ولكن ل يتم تداولها ب�سكل ن�سط بقيمة 24.557 مليون ريال 

�سعودي )2010م: 17.486 مليون ريال �سعودي(.

فيما يلي حتلياًل الأرباح وخ�صائر التقييم غري املحققة والقيمة العادلة لالإ�صتثمارات املقتناة حتى تاريخ اال�صتحقاق واال�صتثمارات االأخرى املقتناة بالتكلفة املطفاأة:  )6.3(

)اأ( ا�صتثمارات مقتناة حتى تاريخ اال�صتحقاق

)باآلف الريـالت ال�سعودية(

 

2010م2011م

القيمة الدفرتية

اإجمايل

االأرباح غري 

املحققة

اإجمايل

اخل�صائر غري

القيمة الدفرتيةالقيمة العادلةاملحققة

اإجمايل

الأرباح غري 

املحققة

اإجمايل

اخل�سائر غري

القيمة العادلةاملحققة

2.269.062–2٫277٫7832.153.841115.221–2٫154٫228123٫555�سندات بعمولة ثابتة

31.520)4.920(–13٫28636.440)268(–13٫554�سندات بعمولة عائمة

2.300.582)4.920(2٫291٫0692.190.281115.221)268(2٫167٫782123٫555اإجمايل املقتناة حتى تاريخ ال�ستحقاق

)1.494(––)1.494()1٫494(––)1٫494(خم�س�س خ�سائر النخفا�س يف القيمة

2.299.088)4.920(2٫289٫5752.188.787115.221)268(2٫166٫288123٫555ال�صايف
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)ب( اال�صتثمارات االأخرى املقتناة بالتكلفة املطفاة

)باآلف الريـالت ال�سعودية(

 

2010م2011م

القيمة الدفرتية

اإجمايل

االأرباح غري 

املحققة

اإجمايل

اخل�صائر غري

القيمة الدفرتيةالقيمة العادلةاملحققة

اإجمايل

الأرباح غري 

املحققة

اإجمايل

اخل�سائر غري

القيمة العادلةاملحققة

67.659.947)212.272(79٫072٫26665.988.2041.884.015)114٫334(76٫949٫7442٫236٫856�سندات بعمولة ثابتة

4.492.264)50.566(5٫617٫6924.408.676134.154)309(5٫497٫087120٫914�سندات بعمولة عائمة

72.152.211)262.838(84٫689٫95870.396.8802.018.169)114٫643(82٫446٫8312٫357٫770اإجمايل ا�ستثمارات اأخرى مقتناة بالتكلفة املطفاأة

)40.606(––)40.606()8٫853(––)8٫853(خم�س�س خ�سائر النخفا�س يف القيمة

72.111.605)262.838(84٫681٫10570.356.2742.018.169)114٫643(82٫437٫9782٫357٫770ال�صايف

ت�ستمل الأ�سهم املدرجة �سمن الإ�ستثمارات املتاحة للبيع على اأ�سهم غري متداولة مقدارها 72.4 مليون ريال �سعودي )2010م: 71.2 مليون ريال �سعودي( بعد خ�سم خم�س�س النخفا�س فى القيمة، وهذه 

الأ�سهم م�سجلة بالتكلفة لعدم اإمكانية قيا�س قيمتها العادلة ب�سكل موثوق به.

احلركة يف خم�ص�س خ�صائر االنخفا�س يف قيمة االإ�صتثمارات  )6.4(

يتكون املخ�س�س املرتاكم املتعلق بالئتمان لقاء خ�سائر النخفا�س يف قيمة الإ�ستثمارات من التايل:

)باآلف الريـالت ال�سعودية(

2010م2011م

1٫563٫0381.912.154الر�سيد يف بداية ال�سنة

161٫985360.513املحمل خالل ال�سنة

)307.630()139٫985()ا�سرتداد( مبالغ جمنبه �سابقًا

)401.999()441٫844(مبالغ )م�سطوبة( مقابل ا�ستثمارات مباعة

1٫143٫1941.563.038الر�صيد يف اآخر ال�صنة

�صايف املحمل على خم�ص�س خ�صائر االنخفا�س يف قيمة االإ�صتثمارات خالل ال�صنة يف قائمة الدخل املوحدة:  )6.5(

)باآلف الريـالت ال�سعودية(

2010م2011م

161٫985360.513اإ�سافات حمملة خالل ال�سنة

)307.630()139٫985(مبالغ )م�سرتدة( جمنبة �سابقًا

22٫00052.883�صايف املحمل لل�صنة )خم�ص�س خ�صائر االنخفا�س يف قيمة االإ�صتثمارات بال�صايف(

قرو�س و�صلف بال�صافى  .7

قرو�س و�صلف  )7.1(

)باآلف الريـالت ال�سعودية(

االإجمايلاأخرى�صركاتاأفرادبطاقات ائتمان2011م

1٫779٫32938٫423٫59292٫902٫9743٫928٫963137٫034٫858قرو�س و�سلف متحركة

79٫745203٫1273٫782٫980205٫4174٫271٫269قرو�س و�سلف متعرثة

1٫859٫07438٫626٫71996٫685٫9544٫134٫380141٫306٫127اإجمايل القرو�س وال�صلف

)6٫016٫631()227٫517()4٫927٫424()745٫305()116٫385(خم�س�س خ�سائر الإئتمان

1٫742٫68937٫881٫41491٫758٫5303٫906٫863135٫289٫496قرو�س و�صلف بال�صايف
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قرو�س و�صلف بال�صافى تتمــــة  .7

قرو�س و�صلف تتمــــة  )7.1(

)باآلف الريـالت ال�سعودية(

الإجمايلاأخرى�رشكاتاأفرادبطاقات ائتمان2010م

1.954.48132.874.95389.401.9952.240.058126.471.487قرو�س و�سلف متحركة

40.995436.9594.347.543337.1135.162.610قرو�س و�سلف متعرثة

1.995.47633.311.91293.749.5382.577.171131.634.097اإجمايل القرو�س وال�صلف

)6.037.006()224.876()4.836.465()845.873()129.792(خم�س�س خ�سائر الإئتمان

1.865.68432.466.03988.913.0732.352.295125.597.091قرو�س و�صلف بال�صايف

تت�سمن القرو�س وال�سلف الأخرى عمالء اخلدمات البنكية اخلا�سة وقرو�س البنوك.

ت�ستمل القرو�س وال�سلف بال�سايف على منتجات متويل متوافقة مع اأحكام ال�رشيعة تتعلق اأ�سا�سا بعمليات مرابحة وتي�سري واإيجاره، والتي تظهر بالتكلفة ناق�سًا خم�س�سات خ�سائر الإئتمان، والبالغة 80.967 

مليون ريال �سعودي )2010م: 70.035 مليون ريال �سعودي(.

خم�س�سات خ�سائر الئتمان املتعلق مبنتجات التمويل املتوافقة مع اأحكام ال�رشيعة تبلغ 1.771 مليون ريال �سعودي )2010م: 1.846 مليون ريال �سعودي(.

خم�ص�س خ�صائر االإئتمان  )7.2(

يتكون خم�س�س خ�سائر الإئتمان املرتاكم كالتايل:

)باآالف الريـاالت ال�صعودية(

االإجمايلاأخرى�صركاتاأفرادبطاقات ائتمان2011م

129٫792845٫8734٫836٫465224٫8766٫037٫006الر�سيد يف بداية ال�سنة

90٫365567٫375761٫32136٫2001٫455٫261حممل خالل ال�سنة

)1٫362٫026()33٫559()561٫407()663٫872()103٫188(ديون معدومة )م�سطوبة(

)113٫610(–)108٫955()4٫071()584(مبالغ )م�سرتدة( جمنبة �سابقا

116٫385745٫3054٫927٫424227٫5176٫016٫631الر�صيد يف نهاية ال�صنة

)باآلف الريـالت ال�سعودية(

الإجمايلاأخرى�رشكاتاأفرادبطاقات ائتمان2010م

96.224575.0233.653.233298.8564.623.336الر�سيد يف بداية ال�سنة

2.407.989)4.436(127.092860.0921.425.241حممل خالل ال�سنة

)848.584()49.544()124.907()583.571()90.562(ديون معدومة )م�سطوبة(

)145.735()20.000()117.102()5.671()2.962(مبالغ )م�سرتدة( جمنبة �سابقا

129.792845.8734.836.465224.8766.037.006الر�صيد يف نهاية ال�صنة

�صايف املحمل على خم�ص�س خ�صائر االإئتمان خالل ال�صنة بقائمة الدخل املوحدة:  )7.3(

)باآلف الريـالت ال�سعودية(

20112010

1٫455٫2612.407.989اإ�سافات حمملة خالل ال�سنة

)145.735()113٫610(مبالغ )م�سرتده( جمنبة �سابقًا

1٫341٫6512.262.254

)6.373(11٫479)م�سرتدة( خم�س�س مقابل ت�سهيالت غريمبا�رشة )مدرج باملطلوبات الأخرى( 

)445.155()346٫756()متح�سالت( من ديون �سبق �سطبها

26٫94320.834ديون معدومة حمملة مبا�رشة

1٫033٫3171.831.560�صافى املحمل لل�صنة )خم�ص�س خ�صائر االإئتمان بال�صايف(
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فيما يلي حتلياًل مبخاطر تركزات القرو�س وال�صلف و خم�ص�س خ�صائر االئتمان ح�صب القطاعات االإقت�صادية:  )7.4(

)باآالف الريـاالت ال�صعودية(

متعرثةمتحركة2011م

خم�ص�س خ�صائر

متعرثة بال�صايفاالئتمان املحدد

قرو�س و�صلف

بال�صايف

3٫639٫760–––3٫639٫760حكومية و �سبه حكومية

422٫684٫281)37٫543(2٫684٫23937٫585بنوك و موؤ�س�سات مالية اأخرى

1٫641621٫059)6٫956(619٫4188٫597زراعة و اأ�سماك

58٫84220٫411٫816)213٫794(20٫352٫974272٫636�سناعة

4٫6816٫491٫832)31٫027(6٫487٫15135٫708كهرباء، ماء، غاز و خدمات �سحية

35٫8208٫540٫089)1٫042٫821(8٫504٫2691٫078٫641بناء واإن�ساءات ومقاولت

82٫19626٫751٫670)2٫136٫169(26٫669٫4742٫218٫365جتارة

3٫6619٫224٫993)55٫563(9٫221٫33259٫224نقل واإت�سالت

5٫57815٫848٫862)74٫988(15٫843٫28480٫566خدمات

85٫04340٫287٫964)197٫829(40٫202٫921282٫872قرو�س �سخ�سية وبطاقات ائتمان

22٫0282٫832٫064)175٫047(2٫810٫036197٫075اأخرى

137٫034٫8584٫271٫269)3٫971٫737(299٫532137٫334٫390

)2٫044٫894(خم�س�س خ�سائر الإئتمان- حمفظة )عام(

135٫289٫496قرو�س و�صلف بال�صايف

)باآلف الريـالت ال�سعودية(

متعرثةمتحركة2010م

خم�ص�س خ�صائر

متعرثة بال�صايفاالئتمان املحدد

قرو�س و�صلف

بال�صايف

9.003.346–––9.003.346حكومية و �سبه حكومية

48329.944)37.541(329.89637.589بنوك و موؤ�س�سات مالية اأخرى

4.157591.365)8.406(587.20812.563زراعة و اأ�سماك

98.03616.464.815)219.625(16.366.779317.661�سناعة

5.2874.299.920)35.113(4.294.63340.400كهرباء، ماء، غاز و خدمات �سحية

43.1407.737.795)1.115.408(7.694.6551.158.548بناء واإن�ساءات ومقاولت

271.22425.876.808)2.354.937(25.605.5842.626.161جتارة

5.6339.509.415)39.213(9.503.78244.846نقل واإت�سالت

66.28315.097.909)75.475(15.031.626141.758خدمات

65.06834.488.098)404.889(34.423.030469.957قرو�س �سخ�سية وبطاقات ائتمان

176.2563.807.204)136.871(3.630.948313.127اأخرى

126.471.4875.162.610)4.427.478(735.132127.206.619

)1.609.528(خم�س�س خ�سائر الإئتمان- حمفظة )عام(

125.597.091قرو�س و�صلف بال�صايف

)7.5(  ت�صتمل القرو�س وال�صلف على مديني عقود اإجارات متويلية )مت�صمنة اإجارة اإ�صالمية( تفا�صيلها كالآتي:

)باآلف الريـالت ال�سعودية(

2010م2011م

اإجمايل مديني عقود اإجارات متويلية:

1٫307٫312422.280اأقل من �سنة

3٫673٫4604.616.603ما بني �سنة اإىل خم�س �سنوات

–2٫595٫016اكرث من خم�س �سنوات
7٫575٫7885.038.883

)1.086.598()1٫676٫482(العائد غري املكت�سب من اإجارات متويلية

5٫899٫3063.952.285�صايف مديني عقود اإجارات متويلية

بلغ املخ�س�س خل�سائر الإئتمان ملديني الإيجارات التمويلية املتعرثه املدرج �سمن خم�س�س خ�سائر الإئتمان مبلغ وقدره 294 مليون ريال �سعودي )2010م: 267 مليون ريال �سعودي(.
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اإ�صتثمار فى �صركات زميلة بال�صافى  .8

)باآلف الريـالت ال�سعودية(

2010م2011م

التكلفـــة:

1٫463٫6821.463.682الر�سيد يف بداية العام

–24٫000اإ�سافــات
–)232(ا�سرتداد جزئي

1٫487٫4501.463.682الر�صيد يف 31 دي�صمرب

خم�ص�صات االنخفا�س يف القيمة وح�صة اخل�صائر:

)618.943()636٫217(يف بداية العام

)17.274()12٫658(اإ�سافــات بال�سايف )اإي�ساح 27(

)636.217()648٫875(الر�صيد يف 31 دي�صمرب

838٫575827.465اإ�صتثمار يف �صركات زميلة بال�صايف

ميثل الإ�ستثمار يف �رشكات زميلة متلك ن�سبة 60% )2010م: 60%( يف �رشكة الأ�سواق العقارية التجارية )اإي�ساح 3.2(، و كذلك على متلك 30% )2010م: 30%( يف كٍل من �رشكة البحار لالإ�ستثمار العقاري 

و�رشكة الأهلي تكافل. وهذه ال�رشكات م�سجلة باململكة العربية ال�سعودية.

عقارات اأخرى بال�صايف  .9

)باآلف الريـالت ال�سعودية(

2010م2011م

التكلفـــــة:

368٫394375.539الر�سيد يف بداية العام

33٫1516.345اإ�سافــات

)13.490()44٫424(اإ�ســتبـعادات

357٫121368.394الر�سيد يف 31 دي�سمبـر

خم�ص�س خ�صائر اأو احتياطي فرق العملة االأجنبية:

–)12٫718(اإحتياطي فرق العملة الأجنبية
)88.729()95٫234(خم�س�س خ�سائر تقييم غري حمققة

)88.729()107٫952(الر�سيد يف 31 دي�سمبـر

249٫169279.665ال�صايف

ممتلكات ومعدات بال�صايف  .10

)باآلف الريـالت ال�سعودية(

2010م2011م

االأرا�صي واملباين 

وحت�صينات املباين 

امل�صتاجره

االأثاث واملعدات 

االإجمالـيوال�صـيارات

الأرا�سي واملباين 

وحت�سينات املباين

امل�ستاجره

الأثاث واملعدات 

الإجمالـيوال�سـيارات

التكلفـــــة:

2٫586٫1491٫785٫1384٫371٫2872.540.6161.703.2344.243.850الر�سيد يف بداية العام

288٫983358٫208647٫19169.068232.295301.363اإ�سافــات

)173.926()150.391()23.535()60٫262()40٫373()19٫889(اإ�سـتبعادات و �سطب

2٫855٫2432٫102٫9734٫958٫2162.586.1491.785.1384.371.287الر�صيد يف 31 دي�صمرب

االإ�صـتهالك املرتاكم واحتياطي فرق العملة االأجنبية:

1٫112٫2721٫162٫0102٫274٫2821.012.5421.078.1732.090.715الر�سيد يف بداية العام

–––25٫22228٫41553٫637احتياطي فرق العملة الأجنبية
99٫641252٫736352٫377108.820226.336335.156املحمل خالل ال�سنة

)151.589()142.499()9.090()39٫433()27٫668()11٫765(اإ�سـتبعادات و �سطب

1٫225٫3701٫415٫4932٫640٫8631.112.2721.162.0102.274.282الر�صيد يف 31 دي�صمرب

1٫629٫873687٫4802٫317٫3531.473.877623.1282.097.005�صايف القيمة الدفرتية يف 31 دي�صمرب
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ال�صهرة واملوجودات غري امللمو�صة  .11

�صايف القيمة الدفرتية  )11.1(

)باآلف الريـالت ال�سعودية(

 

2010م2011م

ال�صهرة

املوجودات

ال�سهرةغري امللمو�صة

املوجودات

غري امللمو�سة

التكلفة:

2٫213٫8741٫566٫2942.213.8741.566.294ر�سيد يف بداية العام 

2٫213٫8741٫566٫2942.213.8741.566.294الر�صيد كما يف 31 دي�صمرب

االإطفاء وخ�صائر التعرثيف القيمة واإحتياطي فرق العملة االأجنبية:

1٫479٫130643٫6171.230.418359.329ر�سيد يف بداية العام

235.557–197٫880–الطفاء املحمل خالل ال�سنة

224.48552.668––خ�سائر التعرث يف القيمة

)3.937(130٫10998٫48924.227اإحتياطي فرق العملة الأجنبية

1٫609٫239939٫9861.479.130643.617الر�صيد كما يف 31 دي�صمرب

604٫635626٫308734.744922.677�صايف القيمة الدفرتية يف 31 دي�صمرب

اختبار التعرث يف قيمة ال�صهرة  )11.2(

وفقًا ملتطلبات معايري التقارير املالية الدولية )معيار املحا�سبة الدويل رقم 36(، قامت املجموعة باإختبار خ�سائر النخفا�س يف قيمة ال�سهره كما يف 30 نوفمرب 2011م فيما يتعلق بال�سهرة النا�سئة كنتيجة ل�ستحواذ بنك 

تركيا فاينان�س كاتيليم بنكا�سي. وقد مت توزيع ال�سهرة النا�سئة من ذلك ال�ستحواذ على تركيا فاينان�س كاتيليم بنكا�سي. 

مل يتم اإثبات اأي خ�ساره اإنخفا�س يف قيمة ال�سهرة لبنك تركيا فاينان�س كاتيليم بنكا�سي يف عامي 2011م و 2010م. 

خ�سارة النخفا�س يف قيمة ال�سهرة واملوجودات غري امللمو�سة ملجموعة كابيتال الت�سامنية بلغت 277 مليون ريال يف عام 2010م.

)11.2.1( تركيا فاينان�س كاتيليم بانكا�صي

وفقا ملتطلبات معايري التقارير املالية الدولية، لقد قامت اإدارة املجموعة باختبار خ�سائر النخفا�س يف قيمة ال�سهرة فيما يتعلق با�ستحواذ بنك تركيا فاينان�س كاتيليم. وقد مت حتديد القيمة القابلة لال�سرتداد لبنك تركيا 

فاينان�س على اأ�سا�س القيمة امل�ستخدمة اأو القيمة العادلة ناق�سا تكاليف البيع ايهما اأعلى. اما الفرتا�سان الهامان امل�ستعمالن يف اختبار خ�سائر النخفا�س فهما معدل اخل�سم والتدفقات النقدية امل�ستقبلية املتوقعة.

بلغ متو�سط معدل اخل�سم 14% )2010م: 14%( امل�ستخدم خل�سم التدفقات النقدية امل�ستقبلية.

و قد مت اإ�ستخدام معدل منو طويل الأجل قدره 4% )2010م: 4%( عند اإحت�ساب القيم النهائية والتي تتما�سى مع توقعات معدلت الت�سخم على املدى طويل الجل يف تركيا. 

وبناء على ماذكر اأعاله، فان القيمة القابلة لالإ�سرتداد ح�سب القيمة امل�ستخدمة كما يف 30 نوفمرب 2011م اأكرب من القيمة الدفرتية. وعليه، ل يوجد اأي خ�سائر اإنخفا�س يف قيمة ال�سهرة للبنك الرتكي يف عام 2011م.

موجودات اأخرى  .12

)باآلف الريـالت ال�سعودية(

2010م2011م

دخل عموالت خا�صه م�صتحقة وغري مقبو�صة:

12.244 7٫523 - بنوك وموؤ�س�سات مالية اأخرى

842.121 780٫710 - اإ�ستثمارات

371.722 503٫786 - قرو�س و�سلف

53.710 71٫820 - م�ستقات مالية

1.279.797 1٫363٫839 اإجمايل دخل العمولت اخلا�سة امل�ستحقة وغري املقبو�سة

455.870 385٫554 مدفوعات مقدمه و ذمم مدينة

655.871 641٫068 ودائع تاأمينات مقابل امل�ستقات وعقود اإعادة �رشاء

402.813 465٫956 القيمة العادلة الإيجابية للم�ستقات بال�سايف )اإي�ساح 13(

1.274.775 1٫663٫526 اأخـــرى

4.069.126 4٫519٫943 االإجمالــي
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امل�صــتقات  .13

منتجات امل�صتقات  )13.1(

تقوم املجموعة، خالل دورة اأعمالها العادية، باإ�ستخدام الأدوات املالية امل�ستقة التالية لأغرا�س املتاجرة ولتغطية املخاطر:

اأ( املقاي�صات

هي اإلتزامات لتبادل جمموعة من التدفقات النقدية باأخرى. بالن�سبة ملقاي�سات اأ�سعار العمولت اخلا�سة، عادة ما تقوم الأطراف املتعاقدة بتبادل دفع العمولت اخلا�سة ب�سعر ثابت و عائم بعملة واحدة، دون 

تبادل اأ�سل املبلغ. اأما مقاي�سات العمالت، فيتم مبوجبها تبادل دفع العمولت اخلا�سة ب�سعر ثابت مع اأ�سل املبلغ وذلك بعمالت خمتلفة. يف حالة مقاي�سة اأ�سعار العمولت اخلا�سة بعمالت خمتلفة، فاإنه يتم 

مبوجبها تبادل اأ�سل املبلغ زائدًا دفع العمولت اخلا�سة ب�سعر ثابت ومتغري بعمالت خمتلفة.

ب( العقود االآجلة وامل�صتقبلية

هي عبارة عن اإتفاقيات تعاقدية ل�رشاء اأو بيع عملة اأو �سلعة اأو اأداة مالية معينة ب�سعر وتاريخ حمددين يف امل�ستقبل. العقود الآجلة هي عقود يتم ت�سميمها خ�سي�سًا لتلبية احتياجات حمددة والتعامل بها خارج 

ال�سواق املالية النظامية. اأما عقود ال�رشف الأجنبي امل�ستقبلية وعقود اأ�سعار العمولت اخلا�سة امل�ستقبلية، فيتم التعامل بها وفق اأ�سعار حمددة يف ال�سواق املالية النظامية ويتم ت�سديد التغريات يف قيمة العقود 

امل�ستقبلية يوميًا.

ج( اإتفاقيات االأ�صعار االآجلة

هي عبارة عن عقود باأ�سعار عمولت خا�سة يتم التفاو�س عليها ب�سورة منفردة وتن�س على اأن ي�سدد نقدًا الفرق بني �سعر العمولة اخلا�سة املتعاقد عليه و�سعر ال�سوق يف تاريخ م�ستقبلي حمدد وذلك عن املبلغ 

الأ�سلي املحدد وخالل الفرتة الزمنية املتفق عليها.

د( اخلــيارات

هي عبارة عن اإتفاقيات تعاقدية، مينح مبوجبها البائع )ُم�سدر اخليار( احلق، ولي�س الإلتزام، للم�سرتي )املكتتب باخليار( لبيع اأو �رشاء عملة اأو �سلعة اأو اأداة مالية ب�سعر حمدد �سلفًا يف تاريخ م�ستقبلي حمدد اأو 

يف اأي وقت خالل فرتة زمنية معينة.

هـ( خيارات املقاي�صة

هي خيارات على مقاي�سات اأ�سعار العمولت ت�ستلزم اخليار على ال�سعر الثابت وتعطي حامل اخليار احلق يف ال�رشاء ولي�س اللتزام بالدخول يف عملية مقاي�سة والتي يدفع مبوجبها �سعر ثابت مقابل الإ�ستالم 

ب�سعر عائم يف تاريخ م�ستقبلي.

و( منتجات امل�صتّقات املهيكلة

تقدم امل�ستقات املالّية املهيكلة كحلول مالية لإدارة املخاطر املتعلقة باأ�سعار �رشف العمالت الأجنبية ومعدلت العمولت اخلا�سة وا�سعار ال�سلع وحت�سني العائد للعمالء من خالل ال�ستفادة من فائ�س ال�سيولة لديهم يف 

عوائد مدرو�سة املخاطر. هذه العمليات مغطاة كاماًل مع الأطراف املختلفة وليوجد للبنك اأي مركز مفتوح )غري مغطى( لهذه امل�ستقات.

امل�صتقات املقتناة الأغرا�س املتاجرة  )13.2(

تتعلق معظم امل�ستقات املقتناة لأغرا�س املتاجرة للمجموعة باملبيعات و حتديد املراكز وموازنة اأ�سعار ال�رشف بني منتجات وا�سواق خمتلفه. ت�سمل املبيعات بطرح املنتجات للعمالء والبنوك لتمكينهم من حتويل 

اأو تعديل اأو تخفي�س املخاطر احلالية وامل�ستقبلية. يتعلق حتديد املراكز باإدارة خماطر مراكز ال�سوق مع توقع احل�سول على اأرباح من التغريات الإيجابية يف الأ�سعار، املعدلت اأو املوؤ�رشات. تتعلق موازنة اأ�سعار 

ال�رشف بتحديد الإ�ستفادة اليجابية من الفروقات يف اأ�سعار ال�رشف بني الأ�سواق اأو املنتجات املختلفة بغر�س احل�سول على اأرباح من ذلك.

امل�صتقات املقتناة الأغرا�س التحوط )تغطية املخاطر(  )13.3(

تتبع املجموعة نظامًا �ساماًل لقيا�س واإدارة املخاطر )اإي�ساح 32- خماطر الئتمان، اإي�ساح 33- خماطر ال�سوق واإي�ساح 34- خماطر ال�سيولة(، والذي يتعلق جزء منها باإدارة املخاطر التى تتعر�س لها املجموعة 

نتيجة التقلبات فى اأ�سعار ال�رشف الأجنبي واأ�سعار العمولت اخلا�سة، وذلك لتقليل خماطر اأ�سعار العمالت والعمولت اخلا�سة لتكون �سمن امل�ستويات املقبولة التي يقررها جمل�س الإدارة بناءًا على التوجيهات 

ال�سادرة من موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي. 

و�سع جمل�س الإدارة م�ستويات معينة ملخاطر العمالت وذلك بو�سع حدود للتعامل مع الأطراف النظرية والتعر�س ملخاطر مراكز العمالت. تراقب مراكز العمالت يوميًا وت�ستخدم اإ�سرتاتيجيات تغطية املخاطر 

ل�سمان بقاء مراكز العمالت �سمن احلدود املقررة. كما و�سع جمل�س الإدارة م�ستوى معني ملخاطر اأ�سعار العمولت اخلا�سة وذلك بو�سع حدود للفجوات يف اأ�سعار العمولت اخلا�سة للفرتات املقررة. يتم مراجعة 

الفجوات بني اأ�سعار العمولت اخلا�سة باملوجودات واملطلوبات ب�سفة دورية وت�ستخدم اإ�سرتاتيجيات تغطية املخاطر فـي تقليل الفجوات بني اأ�سعارالعمولت اخلا�سة �سمن احلدود املقررة.

كجزء من اإدارة موجوداتها ومطلوباتها، ت�ستخدم املجموعة امل�ستقات لأغرا�س تغطية املخاطر وذلك لتقليل تعر�سها ملخاطر اأ�سعار العمالت والعمولت اخلا�سة. يتم ذلك عادة من خالل تغطية خماطر معامالت حمددة 

وكذلك باإ�ستخدام ا�سرتاتيجية تغطية املخاطر املتعلقة بقائمة املركز املايل ككل. اإن التغطية ال�سرتاتيجية للمخاطر)بخالف تغطية حمفظة ملخاطر اأ�سعار العمولت اخلا�سة( ل تخ�سع ملحا�سبة تغطية املخاطر اخلا�سة 

وتقيد امل�ستقات ذات العالقة كم�ستقات مقتناه لأغرا�س املتاجرة مثل مقاي�سات اأ�سعار العمولت اخلا�سة، عقود اأ�سعار عمولت خا�سة م�ستقبلية وخيارات، عقود ال�رشف الأجنبي الآجلة وخيارات العمالت.

ت�ستخدم املجموعة مقاي�سات اأ�سعار العمولت اخلا�سة لتغطية خماطر اأ�سعار العمولت اخلا�سة النا�سئة عن التعر�س ملخاطر اأ�سعار العمولت اخلا�سة الثابتة واملحدده ب�سكل خا�س. ي�ستخدم البنك اأي�سًا مقاي�سات 

اأ�سعار العمولت اخلا�سة لتغطية خماطر التدفقات النقدية النا�سئة عن التعر�س لبع�س خماطر اأ�سعار العمولت اخلا�سه ذات ال�سعر العائم. ويف جميع هذه احلالت، يجب توثيق طبيعة عالقة تغطية املخاطر واأهدافها 

ر�سميًا، مبا يف ذلك تفا�سيل البنود املغطاة خماطرها واداة تغطية املخاطر وتعالج هذه املعامالت حما�سبيًا على اأنها معامالت تغطية خماطر القيمة العادلة اأو التدفقات النقدية.
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يعك�س اجلدول اأدناه القيمة العادلة الإيجابية وال�سلبية لالأدوات املالية امل�ستقة، مع حتليل باملبالغ الإ�سمية للفرتة املتبقية حتى تاريخ الإ�ستحقاق واملتو�سط ال�سهري. اإن املبالغ الإ�سمية، التي تعترب موؤ�رشًا على 

حجم املعامالت القائمة يف نهاية ال�سنة، ل تعك�س بال�رشورة مبالغ التدفقات النقدية امل�ستقبلية املتعلقة بها، وبالتايل فاإن هذه املبالغ الإ�سمية ل تعترب موؤ�رشًا على تعر�س البنك ملخاطر الإئتمان، والتي تقت�رش عادة 

على القيمة العادلة الإيجابية للم�ستقات، كما اأنها ل تعترب موؤ�رشًا ملخاطر ال�سوق.

)باآالف الريـاالت ال�صعودية(

2011م

القيمة العادلة

االإيجابية

القيمة العادلة

 ال�صلبية

املبالغ االإ�صمية للفرتة املتبقية حتى تاريخ االإ�صتحقاق
املتو�صط

اأكرث من 5 �صنوات1-5 �صنوات3-12 �صهـرخالل 3 ا�صهراملبالغ االإ�صمية ال�صهري

املقتناه الأغرا�س املتاجرة: 

308٫0754٫374٫530741٫5218٫167٫679–5٫424٫126)177٫291(182٫484مقاي�سات اأ�سعار العمولت اخلا�سة

1٫049٫144––332٫432–332٫432)995(995عقود اأ�سعار عمولت خا�سة م�ستقبلية خيارات

58٫687٫788–52٫094٫21523٫523٫50728٫476٫70894٫000)81٫879(135٫939عقود ال�رشف الأجنبي الآجلة

8٫876٫844–117٫59957٫1054٫70255٫792)5٫951(4٫169خيارات

39٫750٫934–20٫530٫0781٫316٫66313٫951٫3795٫262٫036)69٫657(69٫422امل�ستقات املهيكلة

مقتناه لتغطية خماطرالقيمة العادلة:

93٫7501٫739٫3191٫856٫860––1٫833٫069)430٫189(–مقاي�سات اأ�سعار العمولت اخلا�سة

مقتناه لتغطية خماطرالتدفقات النقدية:

2٫850٫521–240٫0004٫590٫250–4٫830٫250)16٫279(73٫164مقاي�سات اأ�سعار العمولت اخلا�سة

85٫161٫76924٫897٫27543٫313٫29614٫470٫3582٫480٫840)782٫241(466٫173االإجمايل

–)217(خم�س�س خماطر اأطراف اأخرى
)782٫241(465٫956القيمة العادلة بال�صايف )اإي�صاح 12و16(

)باآلف الريـالت ال�سعودية(

2010م

القيمة العادلة

الإيجابية

القيمة العادلة

 ال�سلبية

املبالغ الإ�سمية للفرتة املتبقية حتى تاريخ الإ�ستحقاق
املتو�سط

اأكرث من 5 �سنوات1-5 �سنوات3-12 �سهـرخالل 3 ا�سهراملبالغ الإ�سمية ال�سهري

املقتناه الأغرا�س املتاجرة:

6.100.6744.000581.7405.145.052369.8827.645.823)202.318(210.876مقاي�سات اأ�سعار العمولت اخلا�سة

2.527.564–2.041.926135.0001.400.484573.942)26.859(34.705عقود اأ�سعار عمولت خا�سة م�ستقبلية خيارات

44.115.131–54.148.81432.680.52520.636.986831.303)89.497(91.421عقود ال�رشف الأجنبي الآجلة

3.995.614––4.679.0464.634.04645.000)20.958(20.958خيارات

1.500.0003.154.1606.409.392––4.654.160)22.340(12.902امل�ستقات املهيكلة

مقتناه لتغطية خماطرالقيمة العادلة:

1.814.3321.750.988–––1.814.332)190.347(–مقاي�سات اأ�سعار العمولت اخلا�سة

مقتناه لتغطية خماطرالتدفقات النقدية:

1.070.667–769.000100.000160.000509.000)2.748(32.168مقاي�سات اأ�سعار العمولت اخلا�سة

74.207.95237.553.57122.824.2108.559.2975.338.374)555.067(403.030االإجمايل

–)217(خم�س�س خماطر اطراف اأخرى
)555.067(402.813القيمة العادلة بال�صايف )اإي�صاح 12و16(
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امل�صتقات تتمــــة  .13

امل�صتقات املقتناة الأغرا�س التحوط )تغطية املخاطر( تتمــــة   )13.3(

يعك�س اجلدول اأدناه ملخ�سًا بالبنود املغطاة خماطرها وطبيعة املخاطر املغطاة واأداة تغطية املخاطر وقيمتها العادلة.

)باآالف الريـاالت ال�صعودية(

اأداة تغطية املخاطراملخاطـرالتكلفةالقيمة العادلة2011م

القيمة العادلة

االإيجابية

القيمة العادلة 

ال�صلبية

و�صف البنود املغطاة

)430٫189(–مقاي�صة اأ�صعار العموالت ااخلا�صةالقيمة العادلة3٫563٫1763٫102٫150اأدوات مالية بعمولة ثابتة

)16٫279(73٫164مقاي�صة اأ�صعار العموالت اخلا�صةالتدفق النقدي3٫565٫2623٫559٫000اأدوات مالية بعمولة عائمة

)باآلف الريـالت ال�سعودية(

اأداة تغطية املخاطراملخاطـرالتكلفةالقيمة العادلة2010م

القيمة العادلة

الإيجابية

القيمة العادلة 

ال�سلبية

و�صف البنود املغطاة

)190.347(–مقاي�سة اأ�سعار العمولت ااخلا�سةالقيمة العادلة2.379.2442.187.768اأدوات مالية بعمولة ثابتة

)2.748(32.168مقاي�سة اأ�سعار العمولت اخلا�سةالتدفق النقدي767.990769.100اأدوات مالية بعمولة عائمة

بلغت اخل�سائر من اأدوات تغطية املخاطر لتغطية خماطرالقيمة العادلة 240 مليون ريال �سعودي )2010م: 0.3 مليون ريال �سعودي(. وبلغت املكا�سب من البنود املغطاة املخاطر)العائدة للمخاطر املغطاة( 240 مليون 

ريال �سعودي )2010م: 0.3 مليون ريال �سعودي(. وعليه، بلغ �سايف القيمة العادلة �سفرًا )2010م: �سفرًا(.

يتم اإبرام ما ن�سبته 27% )2010م: 31%( تقريبًا من عقود القيمة العادلة الإيجابية للم�ستقات اخلا�سة باملجموعة مع موؤ�س�سات مالية، بينما اأبرمت اأقل مـن 73% )2010م: 69%( من عقود القيمة العادلة الإيجابية 

للم�ستقات مع موؤ�س�سات غري ماليه كما يف تاريخ قائمة املركز املايل املوحدة. يتم التعامل بامل�ستقات ب�سكل رئي�سي يف قطاع اخلزينة باملجموعة.

تغطية خماطر التدفقات النقدية:

يتعر�س البنك ملخاطر التغريات يف التدفقات النقدية امل�ستقبلية املتعلقة بالعمولت اخلا�سة على املوجودات واملطلوبات املقتناه لغري املتاجرة والتى حتمل عمولة خا�سة ب�سعر متغري. ي�ستخدم البنك عادة مقاي�سات 

اأ�سعار العمولت اخلا�سة لتغطية خماطر اأ�سعار العمولت اخلا�سة بذلك.

مطابقة احلركة يف االإحتياطيات االأخري لتغطية خماطر التدفقات النقدية:

)باآلف الريـالت ال�سعودية(

2010م2011م

29٫41985.210الر�سيد يف بداية العام

80٫56122.122�سايف اأرباح التقييم واملدرجة مبا�رشة يف حقوق امل�ساهمني بال�سايف )اجلزء الفعال(

)77.913()53٫095()مكا�سب( م�ستبعدة من حقوق امل�ساهمني وحمولة اإىل قائمة الدخل

56٫88529.419الر�صيد يف نهاية العام

نتج عن عدم الإ�ستمرار يف حما�سبة تغطية املخاطر ب�سبب بيع كل من ادوات تغطية املخاطر والبنود التي مت تغطية خماطرها والتى ادت اإىل اإعادة ت�سنيف الأرباح املرتاكمة املتعلقة بذلك والتي بلغت 0.5 مليون 

ريال �سعودي )2010م: 34 مليون ريال �سعودي( من حقوق امل�ساهمني اإىل قائمة الدخل وامل�سمنة يف الأرباح اأعاله.

اأما املبلغ املبني كر�سيد لالحتياطيات الأخرى املدرج ببند حقوق امل�ساهمني كما يف 31 دي�سمرب 2011م املتعلق بتغطيات خماطر التدفقات النقدية، يتوقع اأن يوؤثر ب�سورة رئي�سية على قائمة الدخل املوحدة بني 

�سنة واحده اإىل خم�سة �سنوات تالية.
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اأر�صدة للبنوك واملوؤ�ص�صات املالية االأخرى  .14

)باآلف الريـالت ال�سعودية(

2010م2011م

2٫210٫4451.769.710ح�سابات جارية

5٫573٫0675.849.868ودائع اأ�سواق املال

12٫156٫1546.712.120ودائع اأ�سواق املال )اتفاقيات اإعادة ال�رشاء(

19٫939٫66614.331.698االإجمالــي

ال�صمانات املقدمة

 يجري البنك عمليات اتفاقيات اإعادة ال�رشاء طبقًا ل�رشوط )اتفاقية اإعادة ال�رشاء العاملية ال�ساملة( املتعلقة بدليل ال�سمانات. ي�سمح للطرف النظري ببيع اأو باعادة رهن تلك الأوراق املالية يف حالة عدم الوفاء

من قبل البنك. 

القيمة الدفرتية والقيمة العادلة لالأوراق املالية املقرت�سة والأوراق املالية املباعة مبوجب اتفاقيات اإعادة ال�رشاء )الريبو( كما يلي:

)باآلف الريـالت ال�سعودية(

2010م2011م

القيمة العادلةالقيمة الدفرتيةالقيمة العادلةالقيمة الدفرتية

11٫829٫77611٫829٫7765.710.5635.710.563ا�ستثمارات متاحة للبيع

843.870848.657––املقتناة حتى تاريخ ال�ستحقاق

––299٫351315٫818ا�ستثمارات مقتناة بالتكلفة املطفاأه
12٫129٫12712٫145٫5946.554.4336.559.220االإجمالــي

وقد اأودع البنك هام�س مببلغ 34 مليون ريال �سعودي )2010م: 174 مليون ريال �سعودي( ك�سمانات اإ�سافية لهذه العمليات.

ودائع العمالء  .15

)باآلف الريـالت ال�سعودية(

2010م2011م

168٫565٫006142.116.553ح�سـابات جارية

148٫876153.474اإدخـــــار

60٫426٫63675.708.149لآجـــــل

10٫317٫04011.182.005اأخـــــرى

239٫457٫558229.160.181االإجمالــي

ت�ستمل ودائع العمالء الأخرى على مبلغ 3.046 مليون ريال �سعودى )2010م: 2.852 مليون ريال �سعودى( مقابل التاأمينات املحتجزة لقاء الإرتباطات واللتزامات املحتملة غري القابلة للنق�س.

ت�صتمل الودائع اأعاله على ودائع بعمالت اأجنبية تفا�صيلها كاالآتي:

)باآلف الريـالت ال�سعودية(

2010م2011م

11٫665٫7859.685.373ح�سـابات جارية

–1٫786اإدخـــــار
22٫937٫16635.634.812لآجـــــل

878٫9762.672.858اأخـــــرى

35٫483٫71347.993.043االإجمالــي
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مطلوبات اأخرى  .16

)باآلف الريـالت ال�سعودية(

2010م2011م

مـ�ساريـف عـمـولت خـا�سـة م�ستحـقـة وغـيـر مدفـوعـة:

21٫2847.627- بنوك وموؤ�س�سات مالية اأخرى

227٫017201.974- ودائع العمـالء

68٫51577.018- م�ستقات مالية

316٫816286.619اإجمايل م�صاريف العموالت اخلا�صة امل�صتحقة وغري مدفوعه

782٫241555.067القيمة العادلة ال�سـالبة للم�ستقات )اإي�ساح 13(

453٫839161.220الزكاة )لل�رشكة الأم و �رشكة الأهلي كابيتال(

1٫402٫9041.409.173اأر�سدة م�ستحقة للموظفني

1٫135٫935960.797م�ساريف م�ستحقة وغري مدفوعة وذمم دائنة

222٫195218.413خم�س�س ت�سهيالت غري مبا�رشة )اإي�ساح 7.3(

1٫901٫7532.432.131اأخــرى

6٫215٫6836.023.420االإجمالــي

راأ�س املال  .17

 يتكون راأ�س مال البنك امل�رشح به وامل�سدر واملدفوع بالكامل بعد ا�ستبعاد اأ�سهم اخلزينة )اإي�ساح 42( من 1.495.975.148 �سهم قيمــة كل �سهــم 10 ريال �سعودي )2010م: 1.495.975.148 �سهم قيمة 

كل �سهم 10 ريال �سعودي(، مملوكة بالكامل مل�ساهمني �سعوديني.

اإحتياطي نظامي  .18

مبقت�سى نظام مراقبة البنوك يف اململكة العربية ال�سعودية، يجب حتويل ما ل يقل عن 25% من �سايف دخل ال�سنة )�ساماًل الفروع اخلارجية( اإىل الإحتياطي النظامي حتى ي�ساوي هذا الإحتياطي راأ�س املال املدفوع. 

مبقت�سى اأحكام قانون النقـد والت�سليف اللبناين يتوجب على فرع لبنان تكوين احتياطي قانوين باقتطاع 10% من الأرباح ال�سنوية ال�سافية. وقد حول البنك الرتكي 5% من �سايف دخل ال�سنة ال�سابقة اإىل 

الحتياطي النظامي.

اإن هذه الإحتياطيات غري قابلة للتوزيع حاليًا.

االإحتياطيات االأخرى )التغريات املرتاكمه يف القيم العادلة(   .19

تتمثل الإحتياطيات الأخرى يف �سافى اأرباح )خ�سائر( التقييم غري املحققة املتعلقة بتغطية خماطر التدفقات النقدية )اجلزء الفعال( وال�ستثمارات املتاحة للبيع. حركة الحتياطيات الأخرى مو�سحه حتت قائمة 

الدخل ال�سامل املوحدة وقائمة التغريات يف حقوق امل�ساهمني املوحدة. اإن هذه الحتياطيات الأخرى غري قابلة للتوزيع.

االإرتباطات واالإلتزامات املحتملة   .20

الدعاوي الق�صائية  )20.1(

يعترب البنك واحدًا من عدة اأطراف – �سعودية وغري �سعودية – مدعى عليها يف بع�س الق�سايا املرفوعة بالوليات املتحدة الأمريكية خالل عام 2004م. مت توحيد هذه الق�سايا لدى حمكمة فيدرالية مبدينة نيويورك 

لالإجراءات الإبتدائية ال�سابقة للمحاكمة. خالل عام 2004م قدم البنك طلبًا ب�سطب الق�سايا الرئي�سية كما قدم البنك اأي�سًا عدة دفوع متما�سكة يف �ساأن الإخت�سا�س والدفوع القانونية. ويف يوليو 2008م، قدم البنك 

طلبا جمددا ب�سطب كافة الق�سايا بناًء على عدم اخت�سا�س الق�ساء الأمريكي على البنك.

يف 16 يونيو 2010م، منح رئي�س املحكمة قراره فيما يتعلق بطلب البنك ب�سطب دعوى املدعني �سد البنك مو�سحًا باأن البينة ل ت�سند اإىل اأن لدى املحاكم الأمريكية الخت�سا�س على البنك ب�سفة عامة اأو ب�سفة خا�سة 

 بالن�سبة لدعوى املدعني. يف 14 يوليو 2011م، قام موظف املحكمة باإ�سدار للحكم ال�سابق ب�سطب الدعوى بالن�سبة للبنك وعدد من املدعى عليهم الآخرين. ومن خالل �سل�سلة من الإعالنات التي مت اإيداعها يف اأو قبل 

 15 اأغ�سط�س 2011م، لقد قام املدعون يف كل الق�سايا �سد البنك ببداأ اإجراءات ا�ستئناف �سد احلكم القا�سي ب�سطب الدعوى بالن�سبة للبنك وبع�س املدعى عليهم الآخرين. وقد قدم املدعون امللخ�س الفتتاحي يف 

تاريخ 20 يناير 2012م.

 قد ُن�سحت اإدارة البنك من قبل امل�ست�سارين القانونيني الأمريكيني املتولني الق�سايا باأن احلكم ب�سطب الدعوى �سد البنك ي�ستند على اأ�سا�س قوي بالن�سبة للوقائع والقانون، واأن املدعني �سيواجهون �سعوبات جمة 

يف مواجهة هذا احلكم يف حال قرروا ا�ستئناف احلكم.
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االإرتباطات الراأ�صمالية و ارتباطات اأخرى غري مرتبطه باالئتمان  )20.2(

ان الإرتباطات الراأ�سمالية لدى املجموعة كما فى 31 دي�سمرب 2011م واملتعلقة مب�سرتيات املباين واملعدات مل تكن جوهرية بالن�سبة للمركز املايل للمجموعة.

االإرتباطات واالإلتزامات املحتملة املتعلقة باالإئتمان  )20.3(

يتكون هذا البند ب�سكل رئي�سي من الإعتمادات امل�ستندية وخطابات ال�سمان والقبولت واإرتباطات ملنح ائتمان )غري قابلة للنق�س(. اإن الغر�س الرئي�سي من وراء هذه الأدوات هو �سمان توفري الأموال للعمالء عند طلبها.

اإن خطابات ال�سمانات )�ساماًل الإعتمادات ال�سامنه( - والتي متثل تاأكيدات غري قابلة للنق�س باأن البنك �سيقوم بالدفع يف حالة عدم متكن العميل من الوفاء باإلتزاماته جتاه اأطراف ثالثة - حتمل نف�س خماطر 

الإئتمان التي حتملها القرو�س وال�سلف.

اإن متطلبات النقد اخلا�سة بال�سمانات وخطابات الإعتمادات تعترب اأقل بكثري من مبلغ التعهدات لأن املجموعة عادة ل تتوقع اأن يقوم الطرف الثالث ب�سحب املبالغ وفقا لالإتفاقية.

اإن خطابات الإعتمادات امل�ستندية - التي تعترب مبثابة تعهدات خطية من املجموعة نيابة عن العميل، ت�سمح لطرف ثالث ب�سحب كمبيالت على املجموعة مببلغ حمدد متفق عليه وفق �رشوط واأحكام خا�سة - تكون 

ب�سكل عام م�سمونة بالب�ساعة التي تخ�سها، وبالتايل فاإنها حتمل خماطر اأقل اإىل حد كبري.

القبولت متثل تعهدات املجموعة ل�سداد كمبيالت م�سحوبة من قبل العمالء. يتوقع البنك تقدمي معظم القبولت قبل �سدادها من قبل العمالء.

الإرتباطات ملنح الإئتمان متثل اجلزء غري امل�ستخدم من الإئتمان املعتمد ب�سكل رئي�سي على �سكل قرو�س و�سلف و�سمانات وخطابات اإعتماد. فيما يتعلق مبخاطر الإئتمان املتعلقة بالإرتباطات ملنح الإئتمان، فمن 

املحتمل اأن يتعر�س البنك خل�سارة مببلغ يعادل اإجمايل الإرتباطات غري امل�ستخدمة. اإل اأن مبلغ اخل�سارة، الذي ل ميكن حتديده فورًا، يتوقع اأن يكون اأقل كثريًا من اإجمايل الإرتباطات غري امل�ستخدمة لأن معظم 

�رشوط الإرتباطات ملنح الإئتمان تتطلب من العمالء احلفاظ على معايري اإئتمان حمددة. اإن اإجمايل الإرتباطات القائمة ملنح الإئتمان ل متثل بال�رشورة املتطلبات النقدية امل�ستقبلية لأن العديد من هذه الإرتباطات 

يتم اإنتهاوؤها اأو اإنهاوؤها بدون تقدمي التمويل املطلوب.

)اأ( فيما يلي حتلياًل باالإ�صتحقاقات التعاقدية لقاء االإرتباطات واالإلتزامات املحتملة املتعلقة باالئتمان:

)باآالف الريـاالت ال�صعودية(

1-5 �صنوات3-12 �صهـرخالل 3 اأ�صهر2011م

اأكرث من 

االإجمــايل5 �صنوات

12٫595٫31616٫772٫09617٫828٫629665٫25247٫861٫293�سمانات

12٫833٫4405٫045٫415543٫891531٫88418٫954٫630خطابات اإعتمادات

2٫219٫250957٫54776٫5088٫3153٫261٫620قبولت

2٫557٫7145٫717٫098825٫0009٫099٫812–اإرتباطات ملنح اإئتمان )غري قابلة للنق�س(

27٫648٫00625٫332٫77224٫166٫1262٫030٫45179٫177٫355االإجمايل

)باآلف الريـالت ال�سعودية(

1-5 �سنوات3-12 �صهـرخالل 3 اأ�سهر2010م

اأكرث من 

الإجمــايل5 �سنوات

13.400.5389.688.50318.856.759257.74542.203.545�سمانات

12.673.5753.901.2371.353.27128.49617.956.579خطابات اإعتمادات

2.504.919–1.673.721714.096117.102قبولت

9.007.788–2.392.7936.614.995–اإرتباطات ملنح اإئتمان )غري قابلة للنق�س(

27.747.83416.696.62926.942.127286.24171.672.831االإجمايل
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االإرتباطات واالإلتزامات املحتملة تتمــــة  .20

االإرتباطات واالإلتزامات املحتملة املتعلقة باالإئتمان تتمــــة  )20.3(

)ب( فيما يلي حتلياًل لالإرتباطات واالإلتزامات املحتملة ح�صب االأطراف:

)باآلف الريـالت ال�سعودية(

2010م2011م

3٫282٫2094.753.153حكومية و�سبة حكومية

54٫623٫66546.661.191�رشكات وموؤ�س�سات

20٫474٫05119.495.432بنوك وموؤ�س�سات مالية اأخرى

797٫430763.055اأخـــرى

79٫177٫35571.672.831االإجماىل

االرتباطات املتعلقة بعقود االإيجار الت�صغيلية:  )20.4(

فيما يلي حتلياًل باحلد الأدنى لدفعات الإيجار امل�ستقبلية مبوجب عقود الإيجار الت�سغيلية غري القابلة لالإلغاء، التي قامت بها املجموعة كم�ستاأجره:

)باآلف الريـالت ال�سعودية(

2010م2011م

189٫846148.331اأقل من �سنة

571٫969432.410من �سنة اإىل خم�س �سنوات

547٫684401.093اأكرث من 5 �سنوات

1٫309٫499981.834االإجماىل

�صايف دخل العموالت اخلا�صة  .21

)باآلف الريـالت ال�سعودية(

2010م2011م

دخل العموالت اخلا�صة:

897٫565900.892اإ�ستثمارات - متاحة للبيع

63٫19763.919اإ�ستثمارات - مقتناة حتى تاريخ ال�ستحقاق

1٫917٫8201.737.458اإ�ستثمارات - اأخرى مقتناة بالتكلفة املطفاأة

2٫878٫5822.702.269اجمايل فرعي - اال�صتثمارات

65٫108107.237اأر�سدة لدى البنوك واملوؤ�س�سات املالية الأخرى

7٫241٫4136.901.748قرو�س و�سلف

10٫185٫1039.711.254االإجماىل

م�صاريف العموالت اخلا�صة:

118٫61359.375اأر�سدة للبنوك واملوؤ�س�سات املالية الأخرى

1٫485٫0641.487.223ودائع العمالء

14.854–�سندات دين م�سدرة

1٫603٫6771.561.452االإجماىل

8٫581٫4268.149.802�صايف دخل العموالت اخلا�صة
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دخل من ر�صوم خدمات بنكية بال�صايف  .22

)باآلف الريـالت ال�سعودية(

2010م2011م

دخل من ر�صوم اخلدمات البنكية:

310٫034202.520و�ساطة الأ�سهم

222٫093302.571خدمات اإدارة ال�ستثمار

1٫107٫5531.021.646متويل واإقرا�س

1٫454٫4101.370.409اأخرى

3٫094٫0902.897.146االإجماىل

م�صاريف اخلدمات البنكية:

50٫29431.503و�ساطة الأ�سهم

11٫96613.134خدمات اإدارة ال�ستثمار

400٫498364.651اأخرى

462٫758409.288االإجماىل

2٫631٫3322.487.858دخل من ر�صوم اخلدمات البنكية بال�صايف

ت�سمل دخل اخلدمات البنكية الأخرى على متويل التجارة وبطاقات الئتمان ون�ساطات م�رشفية اأخرى متنوعة. 

)خ�صائر( دخل االإ�صتثمارات املدرجة بقيمتها العادلة يف قائمة الدخل بال�صايف  .23

)باآلف الريـالت ال�سعودية(

2010م2011م

180.895)86٫704()خ�سائر( اأرباح تقييم لال�ستثمارات املدرجة بقيمتها العادلة يف قائمة الدخل

220–دخل العمولت اخلا�سة من ال�ستثمارات املدرجة بقيمتها العادلة يف قائمة الدخل

181.115)86٫704(اجمايل )خ�صائر( الدخل

دخل املتاجرة بال�صايف  .24

)باآلف الريـالت ال�سعودية(

2010م2011م

95٫769102.233عمالت اأجنبية

11٫7678.710�سناديق اإ�ستثمارية

39٫93340.053م�ستقات مالية

158–�سندات

147٫469151.154االإجمـايل

دخل عوائد االأ�صـهـم  .25

)باآلف الريـالت ال�سعودية(

2010م2011م

65٫62665.781اإ�ستثمارات متاحة للبيـع
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مكا�صب ا�صتثمارات لغري اأغرا�س املتاجرة بال�صايف  .26

)باآلف الريـالت ال�سعودية(

2010م2011م

246٫231275.141مكا�سب ا�ستثمارات متاحة للبيع، بال�سايف

78٫7097.619مكا�سب ا�ستثمارات اأخرى مقتناة بالتكلفة املطفاأة، بال�سايف

324٫940282.760االإجمـايل 

)م�صاريف( اأخرى غري ت�صغيلية بال�صايف  .27

)باآلف الريـالت ال�سعودية(

2010م2011م

)خ�صائر( عقارات اأخرى

93328ايراد اليجارات بال�سايف

4712.275مكا�سب بيع بال�سايف

)5.645()6٫365()خم�س�س( خ�سائر التقييم غري املحققة

)3.342()4٫961(�صافى )خ�صائر( عقارات اأخرى

)118.347()139٫443(�رشائب الدخل ل�رشكة تابعة خارج اململكة والفروع اخلارجية

)17.274()12٫658(ح�سة البنك فى )خ�سائر( �رشكات زميلة )اإي�ساح 8(

13٫7499.606مكا�سب ا�ستبعادات املمتلكات واملعدات

)33.493()30٫070(�سافى )م�ساريف( اأخرى

)162.850()173٫383(االإجمـايل

ربح ال�صهم االأ�صا�صي واملخف�س لل�صهم الواحد  .28

مت احت�ساب ربح ال�سهـم الأ�سا�سي لل�سنتني املنتهيتني يف 31 دي�سمرب 2011م و 2010م بق�سمة �سايف دخل ال�سنة العائد مل�ساهمي ال�رشكة الأم على املتو�سط املوزون لعدد الأ�سهـم القائمـة خالل 2011 و 2010 

)راجع اإي�ساح 17(.

ل ينطبق على املجموعة احت�ساب ربح ال�سهم املخف�س.

�صايف توزيعات االأرباح والزكاة  .29

اأو�سى جمل�س الإدارة خالل ال�سنة توزيعات اأرباح للعام بعد خ�سم الزكاة كما يلي: 

)باآالف الريـاالت ال�صعودية(

املعدل لل�سهم الواحد بالريال ال�سعودياملبلغ

2010م2011م2010م2011م

1٫196٫7801٫196٫7800.800.80توزيعات اأرباح مرحلية مدفوعة

1٫495٫9751٫495٫9751.001.00توزيعات اأرباح نهائية مقرتحة

2٫692٫7552٫692٫7551.801.80اإجمايل �صايف توزيعات االأرباح

434٫134151٫529الزكاة مل�ساهمي ال�رشكة الم

3٫126٫8892٫844٫284اإجمايل توزيعات االأرباح

مت اإنهاء املوقف الزكوي مع م�سلحة الزكاة والدخل و�سدرت الربوط النهائية حتى عام 2007م. قدم البنك اقرارت الزكاة لل�سنوات من 2008م اإىل 2010م وح�سل على �سهادات زكاة مقيدة لهذه ال�سنوات، ول 

زالت الإقرارات قيد الفح�س من قبل امل�سلحة لإجراء الربط النهائي.

النقد و�صبه النقد  .30

يتكون النقد و�سبه النقد املدرج يف قائمة التدفقات النقدية من الآتى:

)باآلف الريـالت ال�سعودية(

2010م2011م

10٫905٫28815.778.868نقد واأر�سدة لدى موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي فيما عدا الوديعة النظامية )اإي�ساح 4(

9٫810٫24011.846.431اأر�سدة لدى البنوك واملوؤ�س�سات املالية الأخري ت�ستحق خالل 90 يوم )اإي�ساح 5(

20٫715٫52827.625.299االإجماىل

68
اإي�سـاحات حول القوائم املالية املوحـدة

31 دي�سمرب 2011م



القطاعات الت�صغيلية  .31

القطاع الت�سغيلي هو جزء من املجموعة الذي يقوم باأن�سطة الأعمال التي حتقق اإيرادات وتتكبد م�ساريف، مبا يف ذلك الإيرادات وامل�ساريف التي تتعلق بالعمليات يف اأي جزء اأخر للمجموعة، والذي تتم مراجعة 

نتائجة الت�سغيلية بانتظام من قبل اإدارة املجموعة.

تتكون املجموعة من خم�سة قطاعات ت�سغيلية رئي�سية، كما هو مو�سح اأدناه، والتي تعترب اإلدارات اإل�سرتاتيجية للمجموعة. الإدارات الإ�سرتاتيجية تقدم منتجات وخدمات خمتلفة، وتدار ب�سكل منف�سل على 

اأ�سا�س هيكل الدارة والتقارير الداخلية.

االأفراد  -  يقدم اخلدمات امل�رشفية لالأفراد واملوؤ�س�سات ال�سغرية وعمالء اخلدمات امل�رشفية اخلا�سة والتى تت�سمن القرا�س ال�سخ�سي واحل�سابات اجلارية بالإ�سافة اإىل منتجات متوافقة مع 

اأحكام ال�رشيعة والتي ت�رشف عليها هيئة �رشعية م�ستقلة.

-   يقدم اخلدمات امل�رشفية لل�رشكات واملوؤ�س�سات املتو�سطة والكبرية مبا يف ذلك كافة املنتجات الئتمانية التقليدية، ومنتجات التمويل املتوافقة مع اأحكام ال�رشيعة. ال�صركات 

-  يقدم كامل منتجات اخلزينة واخلدمات مبا يف ذلك �سوق املال و�رشف العمالت الأجنبية اإىل عمالء املجموعة، اإ�سافة اإىل القيام بال�ستثمارات ون�ساطات املتاجرة )حمليا و خارجيا( وادارة  اخلزينة  

خماطر ال�سوق وخماطرال�سيولة وخماطر الئتمان )املتعلقة بال�ستثمارات(.

-  يقدم خدمات اإدارة الرثوات واإدارة ال�سول وال�ستثمار امل�رشيف وخدمات و�ساطة الأ�سهم )املحلية والإقليمية والعاملية(. �صوق املال 

تت�سمن خدمات م�رشفية مقدمة خارج اململكة العربية ال�سعودية من خالل �رشكات تابعة يف اخلارج واخلدمات امل�رشفية الدولية.  - امل�صرفية الدولية 

ت�سجل التعامالت بني القطاعات الت�سغيلية على اأ�سا�س اأ�سعار التمويل الداخلي بني قطاعات البنك وال�رشكات التابعة.

وزعت م�ساريف الإدارة العامة وامل�ساندة على القطاعات با�ستخدام التكلفة على اأ�سا�س الن�ساط.

 )31.1(  فيما يلي حتلياًل باإجمايل موجودات ومطلوبات املجموعة ودخـل وم�صاريف العمليات )االإجمايل والبنود الرئي�صية( و�صايف الدخل يف نهاية 

ال�صنة ح�صب القطاعات:

)باآالف الريـاالت ال�صعودية(

االجمالــىامل�صرفية الدولية�صوق املالخزينة�صركاتاأفراد2011م

51٫965٫70377٫884٫222138٫977٫9931٫246٫08131٫124٫162301٫198٫161اإجمايل املوجودات

150٫042٫36771٫637٫88218٫022٫999261٫54025٫648٫119265٫612٫907اإجمايل املطلوبات

498٫701613٫4722٫631٫332–961٫318557٫841دخل من ر�سوم خدمات بنكية بال�سايف

4٫757٫1492٫010٫4523٫001٫865521٫2361٫847٫69212٫138٫394دخل العمليات

2٫754٫451976٫287332٫078406٫7731٫335٫4475٫805٫036م�ساريف العمليات

منها:

190٫77141٫29832٫17018٫87469٫264352٫377- ا�ستهالك املمتلكات واملعدات

221٫0821٫033٫317––412٫237399٫998- خ�سائر الئتمان بال�سايف

22٫000–2٫53419٫466––- خ�سائر النخفا�س يف قيمة الإ�ستثمارات بال�سايف 

–––––– - خ�سائر النخفا�س يف قيمة ال�سهرة واملوجودات غري امللمو�سة
2٫022٫090981٫7232٫606٫760131٫860363٫6866٫106٫119�سافى الدخل )العائد مل�ساهمي ال�رشكة الأم وحقوق الأقلية(

)باآالف الريـاالت ال�صعودية(

الجمالــىامل�رشفية الدولية�سوق املالخزينة�رشكاتاأفراد2010م

282.371.992 27.817.977 1.339.773 131.821.120 76.063.835 45.329.287 اإجمايل املوجودات

249.515.299 23.598.623 283.002 14.845.246 71.245.236 139.543.192 اإجمايل املطلوبات

2.487.858 582.933 491.507 9.509 511.695 892.214 دخل من ر�سوم خدمات بنكية بال�سايف

11.667.256 1.711.767 544.451 2.024.614 2.171.065 5.215.359 دخل العمليات

6.633.499 1.209.534 804.027 257.177 1.437.054 2.925.707 م�ساريف العمليات

منها:

335.156 67.247 19.697 26.078 40.155 181.979 - ا�ستهالك املمتلكات واملعدات

1.831.560 90.252  –  – 964.293 777.015 - خ�سائر الئتمان بال�سايف

52.883  – 80.333 9.312 )36.762( – - خ�سائر النخفا�س يف قيمة الإ�ستثمارات بال�سايف 

277.153  – 277.153  –  –  –  - خ�سائر النخفا�س يف قيمة ال�سهرة واملوجودات غري امللمو�سة

4.803.404 384.891 )278.846(1.725.915 708.816 2.262.628 �سافى الدخل )العائد مل�ساهمي ال�رشكة الأم وحقوق الأقلية(
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القطاعات الت�صغيلية تتمــــة   .31

خماطراالإئتمان للمجموعة ح�صب القطاعات:  )31.2(

)باآالف الريـاالت ال�صعودية(

االجمالــىامل�صرفية الدولية�صوق املالخزينة�صركاتاأفراد2011م

38٫584٫57474٫035٫485122٫937٫82871٫40527٫238٫883262٫868٫175املوجودات املدرجة يف قائمة املركز املاىل

16٫642٫06841٫127٫406––1٫222٫39223٫262٫946الرتباطات والإلتزامات املحتملة )الئتمان املعادل(

832٫286–831٫0541٫232––امل�ستقات )الئتمان املعادل(

)باآلف الريـالت ال�سعودية(

الجمالــىامل�رشفية الدولية�سوق املالخزينة�رشكاتاأفراد2010م

33.955.13572.843.752108.267.01893.37223.948.481239.107.758املوجودات املدرجة يف قائمة املركز املاىل

15.817.65834.888.380––1.246.09417.824.628الرتباطات والإلتزامات املحتملة )الئتمان املعادل(

2.503.96116.87953.6732.574.513––امل�ستقات )الئتمان املعادل(

تتكون خماطر الئتمان للموجودات املدرجة فى قائمـة املركز املايل من القيمة الدفرتية لأر�سدة لدى البنوك واملوؤ�س�سات املالية الأخرى، الإ�ستثمارات املعر�سه اإىل خماطر الئتمان، القرو�س وال�سلف، دخل عمولت 

خا�سة م�ستحقة وغري مقبو�سة وودائع تامينات مقابل امل�ستقات وعقود اإعادة �رشاء و القيمة العادلة اليجابية للم�ستقات.

احت�سب املعادل الإئتمانى لالرتباطات والإلتزامات املحتملة وامل�ستقات وفقًا لالأ�س�س املحددة من موؤ�س�سة النقد العربى ال�سعودي.

خمـاطـر االإئتمـان  .32

تقوم املجموعة باإدارة خماطر الئتمان التي تتعر�س لها وتتمثل خماطر الئتمان يف عدم مقدرة طرف ما على الـوفاء بالتزاماته ب�ساأن اداة مالية اوعملية، مما يـوؤدي اإىل تكبد الطرف الخر خل�سارة مالية. ين�ساأ 

التعر�س ملخاطر الئتمان اأ�سا�سًا عن املخاطر املتعلقة بالئتمان املوجودة يف حمفظة القرو�س وال�سلف وال�ستثمارات. كما توجد خماطر ائتمان يف الأدوات املالية خارج املركز املايل مثل الرتباطات ملنح الئتمان 

ومنتجات متويل التجارة.

اأما بالن�سبة للقرو�س وال�سلف والتمـويل خارج املركز املايل للمقرت�سني، ت�ستخدم املجموعة احتمالت التعرث لالأطراف النظرية با�ستخدام نظام ت�سنيف خماطر داخلي. اأما بالن�سبة لال�ستثمارات، اأر�سدة لدى البنوك 

واأدوات مالية خارج املركز املايل لطراف نظرية دولية، ت�ستخدم املجموعة ت�سنيف خماطرائتمان خارجي من قبل وكالت الت�سنيف الرئي�سية.

تقوم املجموعة مبراقبة خماطر الئتمان عن طريق رقابه التعر�س ملخاطر الئتمان واحلد من املعامالت مع اأطراف نظرية حمددة والقيام بتقييم املالءه املالية لطراف نظرية با�ستمرار. مت ت�سميم �سيا�سات اإدارة 

خماطر املجموعة لتتمكن من حتديد املخاطر وو�سع حدود املخاطر املالئمة وملراقبة املخاطر واللتزام باحلدود املو�سوعية. يتم رقابة التعر�س الفعلي للمخاطر مقابل احلدود يوميًا. 

تقوم املجموعة بادارة التعر�س ملخاطر الئتمان املتعلقة بان�سطه املتاجره وذلك عن طريق رقابه حدود الئتمان وابرام اتفاقيات مقا�سة رئي�سية واإجراء ترتيبات اأخذ �سمانات اإ�سافية من الطراف النظرية يف 

الظروف املالئمة وحتديد فرتات التعر�س للمخاطر. كما تقوم املجموعة احيانًا باقفال املعامالت اأو التنازل عنها ل�سالح اطراف نظرية اأخرى لتقليل خماطر الئتمان. تتمثل خماطر الئتمان لدى املجموعة فيما يتعلق 

بامل�ستقات يف التكلفة املتوقعة ل�ستبدال عقود امل�ستقات يف حالة اإخفاق الأطراف النظرية يف الوفاء باللتزاماتهم، كما تقوم املجموعة بتقييم الأطراف النظرية م�ستخدمة نف�س الأ�ساليب املتبعة يف اأن�سطة الإقرا�س و ذلك 

لغر�س التحكم يف م�ستـوى خماطر الئتمان املحمله على عاتقها.

ميكن ان ينتج الرتكيز يف خماطر الإئتمان يف حالة التعر�س ال�سخم لعميل واحد اأو عند مزاولة عدد من الأطراف النظرية نف�س اأن�سطة الأعمال التجارية اأو اأن�سطة يف نف�س املنطقة اجلغرافية اأو يكـون لها نف�س 

اخل�سائ�س الإقت�سادية التي �ستوؤثر يف مقدرتهم على الوفاء باإلتزاماتهم التعاقدية عند حدوث التغريا ت يف الظروف الإقت�سادية اأو ال�سيا�سية اأو الظروف الأخرى.

اإن الرتكيز يف خماطر الإئتمان ي�سري اإىل احل�سا�سية الن�سبية لأداء املجموعة جتاه التطورات التي توؤثر على عميل اأو �سناعة اأو منطقة جغرافية معينة.

متثل �سندا ت الدين املدرجة يف ال�ستثمارات ب�سكل اأ�سا�سي فى خماطر تتعلق بديـون �سيادية و�سندات ذا ت درجة ت�سنيف عالية. يبني الإي�ساح رقم )32.5( حتليل ال�ستثمارات ح�سب الأطراف النظرية. ملزيد من 

التف�سيل حول مكونات القرو�س وال�سلف، اأنظر الإي�ساحني )7.4( و )32.1(. مت الف�ساح عن املعلومات املتعلقة مبخاطر الإئتمان اخلا�سة بامل�سـتقات يف الإي�ساحني)13( و )32.5(. اأما بالن�سبة للمعلومات املتعلقة 

بالرتباطات والإلتزامات املحتملة فاإنها مبينة يف الإي�ساح )20(. املعلومات بخ�سـو�س احلد العلى للتعر�س ملخاطر ائتمان مبينة يف الإي�ساح )32.4(. 

ي�ستخدم البنك نظام ت�سنيف داخلي مبني على ت�سنيف درجات ملخاطرلكٍل من عمالء ال�رشكات الكبرية واملتو�سطة احلجم. يقـوم نظام ت�سنيف درجات املخاطر اجلديد – الذي يدار من خالل وحدة م�ستقلة - 

بالت�سنيـف على م�ستوى العميل. يتكون نظام درجات الت�سنيف للمخاطر على قيا�س من ع�رشين درجة: منها �ستة ع�رشة درجات متعلقة باملحفظة املتحركة فيما يلي:

•�م�ستوى 1: متثل نوعية متينة جدًا )اول ثمانيه درجات(،
•�م�ستوى 2: متثل نوعية جيدة )الدرجتني التا�سعة و العا�رشة(،

•�م�ستوى 3: متثل نوعية مقبولة )الدرجتني احلادية ع�رش والثانية ع�رشة(.
•�م�ستوى 4: متثل نوعية مقبوله مع خماطر اأعلى )من الدرجة الثالثة ع�رشة اإىل الدرجة ال�ساد�سة ع�رشة(.

اأما اآخر اأربعه درجات ت�سنيف )من الدرجة ال�سابعة ع�رش اإىل الدرجة ع�رشون( متعلق باملحفظة املتعرثة.
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يتم تقييم كل مقرت�س على اأ�سا�س نظام ت�سنيف املديونية الذي مت تطويره داخليًا حيث يقـوم النظام بتقيم املخاطر مبنيًا على مدخالت ماليه ونوعية بال�سافة اإىل مدخالت خا�سة بالقطاعات القت�سادية.

مت احت�ساب معدل تعرث اخل�سارة املتـوقع لكل درجة مبنيًا على خربة البنك. تتم مراجعة درجات ت�سنيف املخاطر على فرتات منتظمة. �سنفت قرو�س بطاقات الئتمان والأفراد واملوؤ�س�سات ال�سغرية املتحركة 

كجيدة ن�سبة لنها متحركة و ت�سدد يف مواعيدها، ول يوجد اأي تاأخري يف ال�سداد. 

تقوم املجموعة �سمن �سياق اأن�سطة القرا�س العادية بالحتفاظ ب�سمانات اإ�سافية ك�سمان لتقليل خماطر الئتمان للقرو�س وال�سلف )راجع اإي�ساح 32.2(. وغالبًا ما ت�ستمل هذه ال�سمانات الإ�سافية على ودائع 

لأجل وودائع نقدية اأخرى و�سمانات مالية من بنوك اأخرى واأ�سهم حملية ودولية وعقارات وموجودات ثابتة اأخرى. يتم الحتفاظ بال�سمانات الإ�سافية ب�سفة رئي�سية مقابل القرو�س التجارية والقرو�س لالأفراد 

وتدار هذه ال�سمانات مقابل تعر�س حمفظة معينة للمخاطر وذلك ب�سايف قيمتها القابلة للتح�سيل. حتتفظ املجموعة ب�سمانات عقارية مقابل التنازل عن �سك امللكية )الإفراغ( ك�سمان ولكن بالنظر ل�سعوبة م�سادرة 

وت�سييل هذه ال�سمانات، ل تعترب املجموعة هذه ال�سمانات كتدفق نقدي فوري عند تقييم خ�سارة التعرث للقرو�س املتعرثة. على وجه العموم، ل يوجد �سمانات مقابل الأر�سدة لدى البنوك واملوؤ�س�سات املالية الأخرى 

ماعدا ال�سندات املحتفظ بها كجزء من اتفاقيات اإعادة البيع. وكذلك ليتم الحتفاظ بال�سمانات مقابل �سندات ال�ستثمارات، وعلية ل يوجد اأي �سمانات عليها كما يف 31 دي�سمرب 2011م و2010م.

تقوم املجموعة باإدارة التعر�س ملخاطر الإئتمان وذلك بتنـويع اأن�سطة حمفظة الإقرا�س وذلك بالتاأكد من عدم الرتكيز يف املخاطر اخلا�سة باأفراد اأو جمموعة من العمالء يف اأماكن جغرافية اأو ن�ساطات معينة. كما 

تقوم املجموعة اأي�سًا باأخذ �سمانات، ح�سب ما هو مالئم. كما تعمل املجموعة على احل�سول على �سمانات اإ�سافية من الأطراف النظرية عند مالحظة ظهور تعرث للقر�س املعني. وتقوم املجموعة مبراقبة القيمة 

ال�سوقية لل�سمانات وطلب �سمانات اإ�سافية اأخرى وفقًا للعقد املربم و مراقبة القيمة ال�سوقية لل�سمان عن كثب خالل مراجعة كفاية خم�س�سات خ�سائر الئتمان.

تطبق اإدارة خماطر الإئتمان بالبنك معايري حمددة لتحديد خم�س�س خ�سائر الإئتمان املحدد ملحفظة الديون املتعرثة، بالإ�سافة اإىل خم�س�س حمدد متعلق مبخاطر الئتمان لالإ�ستثمارات. اأما الئتمان الذي ي�سنف 

يف درجات ت�سنيف خماطر عالية حمددة يعترب متعرثًا ويتم تكوين خم�س�س حمدد منا�سب لكل عميل على حده. كما مت تكـوين خم�س�س حمفظة اإ�سايف )خم�س�س عام( للقرو�س وال�سلف املتحركة وكذلك 

ال�ستثمارات )راجع اإي�ساح 3.15 املتعلق بال�سيا�سة املحا�سبية للتعرث يف قيمة املوجودات املالية(.

اجلودة االئتمانية للموجودات املالية )القرو�س وال�صلف واأر�صده لدي البنوك واملوؤ�ص�صات املالية االأخرى(  )32.1(

تدار اجلودة الئتمانية للقرو�س وال�سلف با�ستخدام ت�سنيف درجات خماطر ائتمان داخلية. اأما الأر�سده لدى البنوك واملوؤ�س�سات املالية الأخرى، في�ستخدم درجات ت�سنيف مرتبطة. يبني اجلدول التايل اجلودة 

الئتمانية ح�سب فئة ت�سنيف خماطر ائتمان كل فئه.

)باآالف الريـاالت ال�صعودية(

2011م

اأر�صدة لدى البنوك قرو�س و�صلف

واملوؤ�ص�صات املالية

االإجمايلاالأخرى اجمايل فرعياأخرى�صركاتاأفراد وبطاقات ائتمان

متحركة:

غري متاأخرة ال�صداد وغريمتعرثة- )متحركة(

61٫988٫9502٫570٫64964٫559٫59911٫563٫36576٫122٫964–م�ستوى 1

18٫667٫801–18٫667٫801–18٫667٫801–م�ستوى 2

4٫749٫174–4٫749٫174–4٫749٫174–م�ستوى 3

3٫379٫661–3٫379٫661–3٫379٫661–م�ستوى 4

41٫951٫920–38٫562٫4092٫069٫6531٫319٫85841٫951٫920جيده - غري م�سنفة

38٫562٫40990٫855٫2393٫890٫507133٫308٫15511٫563٫365144٫871٫520االجمايل

متاأخرة ال�صداد وغري متعرثة- )متحركة(

2٫109٫184–1٫266٫575841٫9476622٫109٫184اأقل من 30 يوم

1٫100٫531–30236٫019859٫9244٫5881٫100٫531 - 59 يوم

516٫988–60137٫918345٫86433٫206516٫988 - 90 يوم

3٫726٫703–1٫640٫5122٫047٫73538٫4563٫726٫703اإجمايل فرعي

40٫202٫92192٫902٫9743٫928٫963137٫034٫85811٫563٫365148٫598٫223اإجمايل املتحركة

)2٫046٫769()1٫875()2٫044٫894()32٫888()1٫348٫144()663٫862(ناق�سًا: خم�س�س خ�سائر الإئتمان- حمفظة )عام(

39٫539٫05991٫554٫8303٫896٫075134٫989٫96411٫561٫490146٫551٫454املتحركة بال�سايف

متعرثة:

4٫271٫269–282٫8723٫782٫980205٫4174٫271٫269اإجمايل املتعرثة

)3٫971٫737(–)3٫971٫737()194٫627()3٫579٫281()197٫829(ناق�سا: خم�س�س خ�سائر الإئتمان- حمدد

299٫532–85٫043203٫69910٫790299٫532املتعرثة بال�صايف
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اجلودة االئتمانية للموجودات املالية )القرو�س وال�صلف واأر�صده لدي البنوك واملوؤ�ص�صات املالية االأخرى( تتمــــة  )32.1(

)باآلف الريـالت ال�سعودية(

2010م

اأر�سدة لدى البنوكقرو�س و�سلف

 واملوؤ�س�سات املالية

الإجمايل الأخرى اجمايل فرعياأخرى�رشكاتاأفراد وبطاقات ائتمان

متحركة:

غري متاأخرة ال�صداد وغريمتعرثة- )متحركة(

62.988.95811.848.30674.837.264–62.988.958–م�ستوى 1

10.871.225–10.871.225–10.871.225–م�ستوى 2

9.606.556–9.606.556–9.606.556–م�ستوى 3

1.325.940–1.325.940–1.325.940–م�ستوى 4

37.853.921–32.364.4533.297.9642.191.50437.853.921جيده - غري م�سنفة

32.364.45388.090.6432.191.504122.646.60011.848.306134.494.906االجمايل

متاأخرة ال�صداد وغري متعرثة- )متحركة(

2.782.082–1.852.684906.18723.2112.782.082اأقل من 30 يوم

772.976–30456.686290.94725.343772.976 - 59 يوم

269.829–269.829–60155.611114.218 - 90 يوم

3.824.887–2.464.9811.311.35248.5543.824.887اإجمايل فرعي

34.829.43489.401.9952.240.058126.471.48711.848.306138.319.793اإجمايل املتحركة

)1.611.403()1.875()1.609.528()30.248()1.008.505()570.775(ناق�سًا: خم�س�س خ�سائر الإئتمان- حمفظة )عام(

34.258.65988.393.4902.209.810124.861.95911.846.431136.708.390املتحركة بال�سايف

متعرثة:

5.162.610–477.9544.347.543337.1135.162.610اإجمايل املتعرثة

)4.427.478(–)4.427.478()194.628()3.827.960()404.890(ناق�سا: خم�س�س خ�سائر الإئتمان- حمدد

735.132–73.064519.583142.485735.132املتعرثة بال�صايف

ت�سمل القرو�س املتحركة اجليدة غري امل�سنفة ب�سفة رئي�سية على قرو�س الأفراد، وبطاقات الئتمان واملوؤ�س�سات ال�سغرية وقرو�س اخلدمات امل�رشفية اخلا�سة.

ال�صمانات  )32.2(

فيما يلي حتلياًل بالقيمة العادلة لل�سمانات املحتفظ بها لدى البنك مقابل كل فئة من فئات القرو�س وال�سلف:

)باآلف الريـالت ال�سعودية(

2010م2011م

37٫658٫46038.370.084غري متاأخرة ال�سداد وغري متعرثة

1٫705٫4011.503.451متاأخرة ال�سداد وغري متعرثة

498٫275697.415متعرثة

39٫862٫13640.570.950االإجمايل

يقوم البنك بقبول ال�سمانات غري القابلة للتحويل اإىل مبالغ نقدية )مثل العقارات( بغر�س الت�رشف ببيعها يف حالة اإخفاق العميل يف ال�سداد. 
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اجلودة االئتمانية للموجودات املالية )االإ�صتثمارات(   )32.3(

 تدار اجلودة الئتمانية لالإ�ستثمارات )ماعدا الإ�ستثمارات يف الأ�سهم، حمافظ التحوط و حمافظ مداره خارجيًا، ال�سناديق ال�ستثمارية و حمافظ حقوق امللكية اخلا�سة( باأ�ستخدام درجات ت�سنيف خماطر 

ائتمان خارجية. 

يو�سح اجلدول اأدناة اجلودة الئتمانية لالإ�ستثمارات با�ستخدام ت�سنيف وكالة موديز:

)باآلف الريالت ال�سعودية(

الإ�ستثمــــارات

2010م2011م

متحركة:

)Baa3 - Aaa( 111٫809٫35697.020.331درجات ت�سنيف عالية

)B2 - Ba1( 1٫665٫5822.426.047درجات ت�سنيف جيدة

)C - B3( 339٫010235.543درجات ت�سنيف دون اجليدة

185٫463415.810غري م�سنفة

113٫999٫411100.097.731اإجمايل املتحركة

)698.187()453٫085(ناق�سًا: خم�س�س خ�سائر الإنخفا�س يف قيمة الإ�ستثمارات - حمفظة )عام(

113٫546٫32699.399.544املتحركة بال�صايف

متعرثة:

51٫882383.334اإجمايل املتعرثة

)363.839()51٫882(ناق�سًا: خُم�س�س خ�سائر الإنخفا�س يف قيمة الإ�ستثمارات - حمدد

19.495–املتعرثة بال�صايف )اإي�صاح 6(

113٫546٫32699.419.039االإجمايل

ت�سمل ال�ستثمارات غري امل�سنفة على اوراق مالية دنيا مدرجة حتت حمافظ ائتمان مهيكلة.

احلد االعلى ملخاطر االئتمان:  )32.4(

يو�سح اجلدول التايل احلد العلى ملخاطر الئتمان دون الخذ بعني العتبار اأي �سمان اأو تعزيزات ائتمانية اأخرى: 

)باآلف الريالت ال�سعودية(

2010م2011م

املوجودات

11٫561٫49011.846.431اأر�سدة البنوك واملوؤ�س�سات املالية الأخرى )اإي�ساح 32.1(

113٫546٫32699.419.039ا�ستثمارات )اإي�ساح 32.3(

135٫289٫496125.597.091قرو�س و�سلف بال�سايف )اإي�ساح 32.1(

2٫004٫9071.935.668موجودات اأخرى - ودائع تامينات مقابل امل�ستقات وعقود اإعادة �رشاء ودخل عمولت خا�سة م�ستحقة وغري مقبو�سة )اإي�ساح 12(

262٫402٫219238.798.229اإجمايل املوجودات

75٫908٫73968.602.418التعهدات واللتزامات املحتملة بال�سايف )اإي�ساحات 15، 16 و 20.3(

465٫956402.813م�ستقات اأدوات مالية - القيمة العادلة الإيجابية بال�سايف )اإي�ساح 13(

338٫776٫914307.803.460اإجمايل احلد االعلى
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�صايف االإ�صتثمارات وامل�صتقات بعد خ�صم املخ�ص�صات ح�صب االأطراف  )32.5(

)باآالف الريـاالت ال�صعودية(

2011م

احلد االأعلى

اال�صتثمارات بعد 

خ�صم املخ�ص�صات

 م�صتقات اأدوات مالية )القيمة العادلة 

االإجمايلااليجابية بال�صايف(

110٫918٫711738110٫919٫449حكومية و�سبه حكومية

6٫503٫687320٫9116٫824٫598�ســـركات

3٫066٫770127٫2683٫194٫038بنوك وموؤ�س�سات مالية اأخرى

17٫03917٫039–اأخـــرى

120٫489٫168465٫956120٫955٫124احلد االأعلى بال�صايف )اإي�صاحات 6 و 13(

)باآلف الريـالت ال�سعودية(

2010م

احلد الأعلى

ال�ستثمارات بعد 

خ�سم املخ�س�سات

 م�ستقات اأدوات مالية )القيمة العادلة 

الإجمايلاليجابية بال�سايف(

95.952.40412.97795.965.381حكومية و�سبه حكومية

6.589.226265.8376.855.063�ســـركات

5.523.619123.1285.646.747بنوك وموؤ�س�سات مالية اأخرى

871871–اأخـــرى

108.065.249402.813108.468.062احلد االأعلى بال�صايف )اإي�صاحات 6 و 13(

خماطر ال�صوق  .33

خماطر ال�سوق هي املخاطر املتعلقة بتذبذب اأ�سعار ال�سوق، مثل اأ�سعار العمولت اخلا�سة وهوام�س الئتمان )الغري متعلقة بتغريات املركز الئتماين للم�سدر / املقرت�س( واأ�سعار الأ�سهم واأ�سعار �رشف العمـالت 

الأجنبية والتي �سوف توؤثر على دخل املجموعة اأو قيمة موجوداتها من الأدوات املالية. يهدف الغر�س من اإدارة خماطر ال�سوق يف اإدارة ومراقبة التعر�س ملخاطر ال�سوق �سمن موؤ�رشات مقبولة مع حتقيق اأق�سى 

عائد ممكن على املخاطر.

توزع املجموعة تعر�سها ملخاطر ال�سوق اإىل حمافظ متاجره وحمافظ غري متاجره. يتم الحتفاظ مبحافظ متاجره ب�سورة ا�سا�سية من قبل اإدارة اخلزينة وتت�سمن مراكز نا�سئة عن �سناعة ال�سوق وتويل مراكز 

متاجرة بالإ�سافة اإىل جانب املوجودات واملطلوبات املالية املثبتة بالقيمة العادلة.

تتوىل جلنة اإدارة املخاطر التابعة ملجل�س الإدارة ال�سلطة العامة لإدارة خماطرال�سوق. كما تتوىل اإدارة املخاطر باملجموعة م�سئولية و�سع ال�سيا�سات التف�سيلية لإدارة املخاطر )التي تخ�سع للمراجعة واملوافقة عليها 

من قبل جمل�س الإدارة( واملتابعة اليومية لتنفيذ ال�سيا�سات.

خماطر ال�صوق – حمفظة املتاجرة  )33.1(

ت�ستخدم املجموعة اأحد الأدوات الرئي�سية لقيا�س ومراقبة التعر�س ملخاطر ال�سوق مبحفظة املتاجرة وهي القيمة املعر�سة للمخاطر )VaR(. متثل القيمة املعر�سة للمخاطر مبحفظة املتاجرة اخل�سائر التقديرية 

التي �سوف تن�ساأ باملحفظة خالل فرتة زمنية حمددة )فرتة القتناء( والناجتة عن حركة تغريات ال�سوق �سمن احتمالت حمددة )حدود الثقة(. ت�ستخدم املجموعة نظام احت�ساب القيمة املعر�سة للمخاطر مبنيًا 

على حدود ثقة بن�سبة 99% وافرتا�س فرتة اقتناء ليوم واحد، ماعدا ال�ستثمارات املدرجة بقيمتها العادلة يف قائمة الدخل والتي حتت�سب على فرتة اقتناء ملدة 3 �سهور )اي، اأنه يتم قيا�س القيمة املعر�سة للمخاطر 

يوميًا ماعدا القيمة املعر�سة للمخاطر لال�ستثمارات املدرجة بقيمتها العادلة يف قائمة الدخل والتي حتت�سب على اأ�سا�س �سهري( وذلك لت�سهيل املقارنة مع دخل )خ�سائر( املتاجرة التى حتت�سب و تقيد بال�سجالت 

على اأ�سا�س يومي و�سهري لكل منتج على التوايل. يح�سب النظام التذبذب والرتباط بني املتغريات املختلفة م�ستخدما بيانات ال�سوق التاريخية املنا�سبة.

ت�ستخدم املجموعة حدود القيمة املعر�سة للمخاطر لإجمايل خماطر ال�سوق املت�سمنة بان�سطة املتاجرة مبا يف ذلك امل�ستقات املتعلقة لكل من اأ�سعار العمولت اخلا�سة و اأ�سعار ال�رشف الأجنبي. كما تقّيم املجموعة 

خماطر ال�سوق م�ستخدمة القيمة املعر�سة للمخاطر يف الإ�ستثمارات املدرجة بقيمتها العادلة يف قائمة الدخل والتي يتم مراقبتها باحلدود املحددة حلجم ال�ستثمارات. تتم املراجعة واملوافقة لإجمايل حدود القيم 

املعر�سه للمخاطر من قبل جمل�س الإدارة. توزع حدود القيم املعر�سة للمخاطر على حمافظ املتاجرة. تقدم التقاريراليومية حلدود القيم املعر�سة للمخاطر امل�ستقبلية لالدارة التنفيذية للمجموعة. بالإ�سافة اإىل 

ذلك، تقدم تقارير عن ملخ�س موؤ�رشات املخاطر املتعددة مبا يف ذلك راأ�س املال الإقت�سادي اإىل جلنة متابعة اإدارة املخاطر التابعة ملجل�س الدارة.
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بالرغم من اأن القيمة املعر�سة للمخاطر تعترب اأداة هامة لقيا�س خماطر ال�سوق اإل اأن الفرتا�سات التي يقوم عليها النظام تت�سمن بع�س الق�سور املو�سحة مبا يلي:

)1(  تفرت�س فرتة اقتناء ليوم واحد ايل اإحتمالية تغطية املخاطراأو بيع املركز خالل فرتة يوم واحد. ويعترب هذا الفرتا�س افرتا�س واقعي يف معظم احلالت ولكن قد ل يكون الو�سع كذلك يف احلالت التي يت�سم 

فيها ال�سوق باإنعدام حاد لل�سيولة لفرتة طويلة.

)2(  ل تعك�س الت�سعة و ت�سعون يف املائة كحدود الثقة وقوع اأي خ�سائر خارج هذه احلدود. وحتت اأطار النظام امل�ستخدم، فهناك احتمال 1% اأن تتجاوز اخل�سائر القيمة املعر�سة للمخاطر.

)3(  حتت�سب القيمة املعر�سة للمخاطر يف نهاية يوم العمل، ول تو�سح اأي تعر�س للمخاطر التي قد تن�ساأ يف املراكز خالل املتاجره يف اليوم الواحد.

)4(  ا�ستخدام البيانات التاريخية كاأ�سا�س لتحديد مدى النتائج امل�ستقبليه املحتمله التي قد ل تغطي جميع اخليارات املحتملة وبالأخ�س يف احلالت الأ�ستثنائيه.

)5(  يعتمد قيا�س القيمة املعر�سة للمخاطر على مركز املجموعة وتذبذب اأ�سعار ال�سوق. تنخف�س القيمة املعر�سه للمخاطر للمراكز الغري متغريه يف حال انخفا�س تذبذب اأ�سعار ال�سوق والعك�س بالعك�س.

اإن الق�سور املو�سحة مبنهجية اإحت�ساب القيمة املعر�سة للمخاطر قد مت جتاوزها عن طريق ا�سافة حد اق�سى ملراكز اأخرى بخالف حدود القيمة املعر�سة للمخاطر وكذلك هيكلة حدود اأثار تفاعلها و ي�سمل ذلك 

احلدود املرتبطة مبخاطر الرتكيز املتوقعة م�ستقباًل مبحفظة املتاجرة. ا�سافة اإىل ذلك، ت�ستخدم املجموعة اختبارات ال�سغوط )Stress tests( لتحديد التاأثري املايل خليارات ال�سوق ال�ستثنائية يف كل حمافظ 

املتاجرة افراديًا واإجماليا للمجموعة.

يو�سح اجلدول اأدناه معلومات مرتبطة بالقيمة املعر�سة للمخاطر لل�سنة املنتهية 31 دي�سمرب 2011م و 2010م لكٍل من الإ�ستثمارات املقتناه لأغرا�س املتاجرة وال�ستثمارات املدرجة بقيمتها العادلة يف قائمة الدخل:

)باآالف الريـاالت ال�صعودية(

2011م

اال�صتثمارات املدرجة اال�صتثمارات املقتناة الأغرا�س املتاجرة

بقيمتها العادلة يف

 قائمة الدخل

خماطر العمـالت 

االأجنبية

خماطر اأ�صعار 

اإجمايل املخاطرالعموالت اخلا�صة

51621260٫934القيمة املعر�سة للمخاطر كما يف 31 دي�سمرب 2011م

1٫137451٫182274٫715متو�سط القيمة املعر�سة للمخاطر خالل عام 2011م

)باآلف الريـالت ال�سعودية(

2010م

ال�ستثمارات املقتناة لأغرا�س املتاجرة
ال�ستثمارات املدرجة 

بقيمتها العادلة يف

 قائمة الدخل

خماطر العمـالت 

الأجنبية

خماطر اأ�سعار 

اإجمايل املخاطرالعمولت اخلا�سة

3.7591543.913283.884القيمة املعر�سة للمخاطر كما يف 31 دي�سمرب 2010م

2.1731522.325231.075متو�سط القيمة املعر�سة للمخاطر خالل عام 2010م

خماطر ال�صوق – غري املقتناه الأغرا�س املتاجرة  )33.2(

تن�ساأ خماطر ال�سوق املتعلقة باملراكز غري املقتناة لأغرا�س املتاجرة ب�سورة رئي�سية من التعر�س لأ�سعارالعمولت اخلا�سة والعمالت الأجنبية والتغريات يف اأ�سعار الأ�سهم.

)33.2.1( خماطر اأ�صعار العموالت اخلا�صة

تن�ساأ خماطر اأ�سعار العمولت اخلا�سة من احتمالية تقلبات اأ�سعار العمولت اخلا�سة والتى بدورها �سوف توؤثرعلى التدفقات النقدية امل�ستقبلية اأو القيم العادلة لالأدوات املالية. و�سعت جلنة املوجودات 

واملطلوبات باملجموعة حدودًا متعلقة بالفجوة اخلا�سة ملخاطر ا�سعارالعمولت اخلا�سة. تراقب هذه املراكز ب�سكل دوري و تر�سل تقارير �سهرية للجنة املوجودات و املطلوبات كما ت�ستخدم خيارات لتغطية 

املخاطر للتاأكد من بقاء املراكز �سمن احلدود املقررة. يف حالت وجود �سغوط يف ال�سوق، تتم مراقبة الفجوة بني املوجودات واملطلوبات بوترية متزايدة. 

يبني اجلدول التايل اآثار تقلبات اأ�سعار العمولت اخلا�سة على اأ�سا�س احتمالت معقوله مع بقاء املتغريات الأخرى ثابتة وذلك على قائمة الدخل املوحدة للمجموعة اأو حقوق امل�ساهمني. تتمثل اثار تقلبات الدخل يف 

تاأثري التغريات املفرت�سة يف اأ�سعار العمولت اخلا�سة على �سايف دخل العمولت اخلا�سة ملده عام واحد معتمدًا على املوجودات املالية واملطلوبات املالية غري املقتناة لأغرا�س املتاجرة ذات عمولت خا�سه يف 31 

دي�سمرب 2011م، مبا يف ذلك تاأثريات اأدوات تغطية املخاطر. حتت�سب اأثار التقلبات على حقوق امل�ساهمني باإعادة تقييم املوجودات املتاحة للبيع ذات �سعر عمولت خا�سه ثابتة - مبا يف ذلك اأي تاأثري مرتبط بتغطية 

املخاطر - كما يف 31 دي�سمرب 2011م والناجتة عن تاأثري اأي تغريات مفرت�سة يف اأ�سعار العمولت اخلا�سة. كما يتم حتليل تاأثري هذه التقلبات ح�سب فرتات اأ�ستحقاق املوجودات اأو مقاي�سات تغطية خماطر 

التدفقات النقدية. يتم حتليل ومراقبة جميع التعر�سات ملخاطر املحافظ الغري مقتناه لأغرا�س املتاجرة وذلك ح�سب تركزات العمالت، كما يتم الف�ساح عن اثار التقلبات املعنية بالعملة املحلية. ل يوؤخذ يف اأثار 

التقلبات اأي اجراءات تتخذها املجموعة لتقليل تاأثري مثل هذه التغريات.

)باآالف الريـاالت ال�صعودية(

2011م

الزيادة / 

االإنخفا�س يف 

نقاط االأ�صا�س

اآثار التقلبات على دخل

العموالت اخلا�صة

اآثار التقلبات على حقوق امل�صاهمني )االإحتياطيات االأخرى(

خالل 3 اأ�صهر

12-3

�صهر

5-1

�صنوات

اأكرث من

االإجمايل5 �صنوات

العملة

± 38٫929± 10ريال �سعودي  –125 ±  764 ±  16٫347 ±  17٫236 ±  

± 18٫592± 10دولر اأمريكي  –723 ±  28٫518 ±  85٫683 ±  114٫924 ±  
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خماطر ال�صوق – غري املقتناه الأغرا�س املتاجرة تتمــــة  )33.2(

)33.2.1( خماطر اأ�صعار العموالت اخلا�صة تتمــــة

)باآلف الريـالت ال�سعودية(

2010م

الزيادة / 

الإنخفا�س يف 

نقاط الأ�سا�س

اآثار التقلبات على دخل

العمولت اخلا�سة

اآثار التقلبات على حقوق امل�ساهمني )الإحتياطيات الأخرى(

خالل 3 اأ�سهر

12-3

�سهر

5-1

�سنوات

اأكرث من

الإجمايل5 �سنوات

العملة

± 1.284±    –± 1.196± 88–± 63.664± 10ريال �سعودي
± 81.580± 54.009± 27.404± 167–± 16.429± 10دولر اأمريكي

)اأ(  اآثار تقلبات اأ�صعار العموالت اخلا�صة للموجودات واملطلوبات والبنود خارج قائمة املركز املايل:

تقوم املجموعة باإدارة خمتلف اآثار املخاطر امل�ساحبة للتقلبات يف م�ستويات اأ�سعار العمولت اخلا�سة ال�سائدة بال�سوق على مركزها املايل وتدفقاتها النقدية. ي�ستمل اجلدول اأدناه على ملخ�س التعر�س ملخاطر 

اأ�سعار العمولت اخلا�سة، كما ي�ستمل على موجودات ومطلوبات املجموعة امل�سجلة بالقيم الدفرتية م�سنفة ح�سب تاريخ اإعادة حتديد الأ�سعار وفقًا للعقد املربم اأو تاريخ الإ�ستحقاق، اأيهما اأقرب. تقوم املجموعة 

بادارة خماطر اأ�سعار العمولت اخلا�سة نتيجة لعدم التطابق اأو لوجود فجوات يف قيم املوجودات واملطلوبات والأدوات خارج قائمة املركز املايل التي ت�ستحق اأو �سيتم اإعادة حتديد ا�سعارها يف فرتة حمددة. تقوم 

املجموعة باإدارة هذه املخاطر وذلك مبطابقة تواريخ اإعادة حتديد اأ�سعار املوجودات واملطلوبات من خالل اأ�سرتاتيجيات اإدارة املخاطر.

يلخ�س اجلدول اأدناه خماطر اأ�سعار العمولت اخلا�سة.

)باآالف الريـاالت ال�صعودية(

اأكرث من 5 �صنوات1-5 �صنوات3-12 �صهـرخالل 3 اأ�صهر2011م

غري مرتبطة

االإجمالــىبعمولة خا�صة

املوجودات

17٫044٫07724٫702٫024–––7٫657٫947نقد واأر�سدة لدى موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي 

647٫50411٫561٫490––9٫162٫7361٫751٫250اأر�سدة لدى البنوك واملوؤ�س�سات املالية الأخرى

19٫369٫72224٫436٫66741٫978٫63527٫786٫0776٫918٫067120٫489٫168اإ�ستثمارات بال�سايف

30٫748٫31855٫095٫52346٫135٫5151٫822٫2051٫487٫935135٫289٫496قرو�س و�سلف بال�سايف

838٫575838٫575––––اإ�ستثمار يف �رشكات زميلة بال�سايف

249٫169249٫169––––عقارات اأخرى بال�سايف

2٫317٫3532٫317٫353––––ممتلكات ومعدات بال�سايف

626٫308626٫308––––موجودات غري ملمو�سه بال�سايف

604٫635604٫635––––�سهرة بال�سايف

4٫519٫9434٫519٫943––––موجودات اأخـرى

66٫938٫72381٫283٫44088٫114٫15029٫608٫28235٫253٫566301٫198٫161اإجمـالـى املوجودات

املطلوبات وحقوق امل�صاهمني

15٫418٫2972٫376٫143396٫904282٫2731٫466٫04919٫939٫666اأر�سدة للبنوك واملوؤ�س�سات املالية الأخرى

173٫470٫161239٫457٫558–53٫160٫47912٫378٫654448٫264ودائع العمالء

6٫215٫6836٫215٫683––––مطلوبات اأخرى

34٫165٫21834٫165٫218––––حقوق امل�ساهمني العائده مل�ساهمي ال�رشكة الأم 

1٫420٫0361٫420٫036––––حقوق الأقلية

68٫578٫77614٫754٫797845٫168282٫273216٫737٫147301٫198٫161اإجمايل املطلوبات وحقوق امل�صاهمني

)181٫483٫581(66٫528٫64387٫268٫98229٫326٫009)1٫640٫053(الفجوة للبنود داخل قائمة املركز املايل

–1٫036٫550306٫250)699٫640()643٫160(الفجوة للبنود خارج قائمة املركز املايل
)181٫483٫581(65٫829٫00388٫305٫53229٫632٫259)2٫283٫213(اإجمايل الفجوة اخلا�صعة ملخاطر اأ�صعار العموالت اخلا�صة

–63٫545٫790151٫851٫322181٫483٫581)2٫283٫213(الفجوة الرتاكمية اخلا�صعة ملخاطر اأ�صعار العموالت اخلا�صة 
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)باآلف الريـالت ال�سعودية(

اأكرث من 5 �سنوات1-5 �سنوات3-12 �سهـرخالل 3 اأ�سهر2010م

غري مرتبطة

الإجمالــىبعمولة خا�سة

املوجودات

14.922.72027.932.539–––13.009.819نقد واأر�سدة لدى موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي 

2.641.90911.846.431–––9.204.522اأر�سدة لدى البنوك واملوؤ�س�سات املالية الأخرى

29.084.1191.763.84243.698.88023.383.24510.135.163108.065.249اإ�ستثمارات بال�سايف

32.119.25447.312.97043.875.3211.838.071451.475125.597.091قرو�س و�سلف بال�سايف

827.465827.465––––اإ�ستثمار يف �رشكات زميلة بال�سايف

279.665279.665––––عقارات اأخرى بال�سايف

2.097.0052.097.005––––ممتلكات ومعدات بال�سايف

922.677922.677––––موجودات غري ملمو�سه بال�سايف

734.744734.744––––�سهرة بال�سايف

4.069.1264.069.126––––موجودات اأخـرى

83.417.71449.076.81287.574.20125.221.31637.081.949282.371.992اإجمـالـى املوجودات

املطلوبات وحقوق امل�صاهمني

1.0421.760.42614.331.698–11.407.7691.162.461اأر�سدة للبنوك واملوؤ�س�سات املالية الأخرى

64.345.41511.362.405220.0876.720153.225.554229.160.181ودائع العمالء

6.023.4206.023.420––––مطلوبات اأخرى

31.272.25831.272.258––––حقوق امل�ساهمني العائده مل�ساهمي ال�رشكة الأم 

1.584.4351.584.435––––حقوق الأقلية

75.753.18412.524.866220.0877.762193.866.093282.371.992اإجمايل املطلوبات وحقوق امل�صاهمني

)156.784.144(7.664.53036.551.94687.354.11425.213.554الفجوة للبنود داخل قائمة املركز املايل

–)93.750(416.214851.145)1.173.609(الفجوة للبنود خارج قائمة املركز املايل
)156.784.144(6.490.92136.968.16088.205.25925.119.804اإجمايل الفجوة اخلا�صعة ملخاطر اأ�صعار العموالت اخلا�صة

–6.490.92143.459.081131.664.340156.784.144الفجوة الرتاكمية اخلا�صعة ملخاطر اأ�صعار العموالت اخلا�صة 

متثل الفجوة للبنود خارج قائمة املركز املايل �سايف القيمة الإ�سمية لالأدوات املالية امل�ستقة التي ت�ستخدم يف اإدارة خماطر اأ�سعار العمولت اخلا�سة.

)33.2.2( خماطر العمالت

تتمثل خماطر العمالت يف خماطر تذبذب قيمة اأداة مالية ب�سبب التقلبات يف اأ�سعار �رشف العمالت الأجنبية. تقوم املجموعة بادارة التعر�س ملخاطر اأثار التقلبات يف اأ�سعار �رشف العمالت الأجنبية ال�سائدة 

بال�سوق على مركزها املايل وتدفقاتها النقدية. يقوم جمل�س الدارة بو�سع حدود مل�ستوى التعر�س لهذه املخاطر ملراكز كل عملة. تتم مراجعة هذه املراكزعلى اأ�سا�س يومي كما ي�ستخدم ا�سرتاتيجيات تغطية 

املخاطر للتاكد من مراقبة مراكز العمالت �سمن احلدود املقررة.

فيما يلي حتلياًل ل�سايف املخاطر اجلوهرية اخلا�سة باملجموعة للعمالت الأجنبية التالية يف نهاية ال�سنة:

)باآلف الريـالت ال�سعودية(

العملة

2011م

مركز دائن )مدين(

2010م

مركز دائن )مدين(

5.557.043 2٫148٫100 دولر اأمريكي

4.559.460 4٫073٫197 لرية تركية

املركز الدائن يعني اأن املوجودات بعملة اأجنبية اأكرث من املطلوبات لنف�س العملة و املركز املدين ميثل العك�س.
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خماطر ال�صوق – غري املقتناه الأغرا�س املتاجرة تتمــــة  )33.2(

)33.2.2( خماطر العمالت تتمــــة

يبني اجلدول اأدناه مدى تعر�س املجموعة ملخاطر العمالت، كما يف 31 دي�سمرب 2011م على مراكز العمالت الأجنبية املختلفة. مت اإجراء التحليل على اأ�سا�س احتمالت معقولة يف تقلبات اأ�سعار �رشف العمالت 

الأجنبية مقابل الريال ال�سعودي مع اأبقاء املتغريات الأخرى ثابتة - مبا يف ذلك تاأثري اأدوات تغطية املخاطر - وذلك على قائمة الدخل املوحدة. ل يوجد اأي تاأثري هام من العمالت الأجنبية )بخالف العملة الرتكية( 

على حقوق امل�ساهمني. يو�سح املبلغ ال�سالب يف اجلدول على �سايف النخفا�س املتوقع م�ستقبال يف قائمة الدخل املوحدة. كما يو�سح املبلغ املوجب على �سايف الزيادة املتوقعة م�ستقبال. ل يوؤخذ يف اأثار التقلبات اأي 

اجراءات تتخذها املجموعة لتقليل تاأثري مثل هذه االتغريات.

2010م2011م

العملة

)باآالف الريـاالت ال�صعودية(

الزيادة/النق�س 

التاأثري على االأرباحيف �صعرال�صرف )%(

التاأثري على 

حقوق امل�صاهمني

الزيادة/النق�س 

التاأثري على الأرباحيف �سعرال�رشف )%(

التاأثري على 

حقوق امل�ساهمني

––––––دولر اأمريكي
± 455.946 ± 28.596 ± 10%± 407٫320 ± 32٫779 ± 10%لرية تركية

)33.2.3( خماطر اأ�صعار االأ�صهم

متثل خماطر اأ�سعار الأ�سهم خماطر انخفا�س القيم العادلة لالأ�سهم نتيجة تغريات على اأ�سا�س احتمالت معقوله يف م�ستويات موؤ�رش الأ�سهم وقيمة كل �سهم على حدة.

فيما يلي التاأثري على حقوق امل�ساهمني )اإحتياطيات اأخرى( نتيجة للتغري يف القيمة العادلة لإ�ستثمارات الأ�سهم املتاحة للبيع واملدرجة يف نظام تداول كما يف 31 دي�سمرب 2011م و2010م وذلك ب�سبب التغريات على 

اأ�سا�س احتمالت معقوله يف اأ�سعار هذه الأ�سهم املتداولة بال�سوق واململوكة من قبل البنك، مع بقاء املتغريات الأخرى ثابتة، كما هو مو�سح اأدناه:

2010م2011م

موؤ�صر ال�صوق

)باآالف الريـاالت 

ال�صعودية(

)باآلف الريـالت 

ال�سعودية(

الزيادة/النق�س 

يف اأ�صعارال�صوق )%(

التاأثري على 

حقوق امل�صاهمني

)احتياطيات اأخرى(

الزيادة/النق�س 

يف اأ�سعارال�سوق )%(

التاأثري على 

حقوق امل�ساهمني

)احتياطيات اأخرى(

± 253.194± 10%± 211٫182± 10%تاأثري التغري يف اأ�سعار ال�سوق
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تتمثل خماطر ال�سيولة يف عدم املقدرة على تلبية التزامات املدفوعات عند ا�ستحقاقها حتت الظروف العادية اأو غري العادية. حتدث خماطر ال�سيولة عند وجود اإ�سطراب يف ال�سوق اأو اإنخفا�س م�ستويات درجات 

الت�سنيف الئتماين مما يوؤدي اإىل تقلي�س يف بع�س م�سادر التمويل املتوفرة. للتقليل من هذه املخاطر، قامت الإدارة بتنويع م�سادر التمويل بال�سافة اإىل قاعدة الودائع الرئي�سية و اإدارة املوجودات بعد الخذ 

بعني الإعتبار ال�سيولة واحلفاظ على ر�سيد كاف متوازن لكل من النقدية و�سبة النقدية والوراق املالية القابلة للتداول الفوري. كما يوجد لدى املجموعة اأي�سًا خطوط ائتمان متوفرة ي�ستطيع ال�ستفادة منها 

ملقابلة احتياجات ال�سيولة.

طبقًا لنظام مراقبة البنوك وكذلك التعليمات ال�سادرة عن موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي، يحتفظ البنك لدى املوؤ�س�سة بوديعة نظامية تعادل 7% من اإجمايل الودائع حتت الطلب و 4% من اإجمايل ودائع الإدخار 

والودائع لأجل. كما يحتفظ البنك اي�سًا باحتياطي �سيولة ليقل عن 20% من التزامات ودائعه ب�سكل نقدية، �سندات التنمية احلكومية ال�سعودية اأو املوجودات التي ميكن حتويلها اإىل نقد خالل فرتة ل تزيد عن 30 

يومًا. كما ميكن للبنك احل�سول على اأموال نقدية اإ�سافية من خالل ت�سهيالت اإعادة ال�رشاء لدى موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي مقابل �سندات التنمية احلكومية ال�سعودية يف حدود لتتعدى 75% من القيمة 

الإ�سمية لل�سندات املحتفظ به.
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يقيم مركز ال�سيولة و يدار حتت افرتا�سات خمتلفة اآخذًا يف العتبار العوامل املوؤثرة �سلبيا املتعلقة لكٍل من و�سع ال�سوق عامة واملتعلقة باملجموعة خا�سة. تتبع املجموعة اإحدى هذه الطرق يف حتديد احلدود لن�سبة 

املوجودات ذات ال�سيولة العالية اإىل اإجمايل الودائع اأخذًا يف العتبار حالت ال�سوق. تتكون املوجودات ذات ال�سيولة العالية من النقدية ق�سرية الجل وايداعات ا�سواق املال واوراق مالية ذات �سيولة عالية املتاحة للبيع 

فورًا و�سندات التنمية احلكومة ال�سعودية باإ�ستثناء اأتفاقية اإعادة ال�رشاء. تتكون الودائع من ودائع العمالء والبنوك باإ�ستثناء ودائع البنوك الغري مقيمة وبعمالت اأجنبية. تتلخ�س الن�سبة خالل هذا العام يف التايل:

2011م

%

2010م

%

41%40%كما يف 31 دي�سمرب

39%45%املتو�سط خالل ال�سنة

حتليل املطلوبات املالية ح�صب اال�صتحقاقات التعاقدية املتبقية  )34.1(

يلخ�س اجلدول التايل و�سع ال�ستحقاق ملطلوبات املجموعة كما يف 31 دي�سمرب 2011م و 2010م بناء على اإلتزامات ال�سداد التعاقدية غري املخ�سومة. ونظرًا لأن مبالغ دفعات العمولت اخلا�سة حتى تواريخ 

ال�ستحقاق قد اأدرجت يف اجلدول فال تتطابق جماميع اجلدول مع قائمة املركز املايل املوحدة. مت حتديد ال�ستحقاقات التعاقدية للمطلوبات على اأ�سا�س الفرتة املتبقية لال�ستحقاق كما يف تاريخ املركز املايل ول ياأخذ 

اجلدول يف العتبار ال�ستحقاقات الفعلية املتوقعة كما يف الإي�ساح )34.2( ادناه )حتليل ا�ستحقاق املوجودات واملطلوبات ح�سب ال�ستحقاقات املتوقعة(. تعترب مبالغ ال�سداد اخلا�سعة لإخطار كما لو كان الإخطار 

�سيتم تقدميه فورًا. على كل حال، تتوقع املجموعة ال يقوم العديد من العمالء بطلب ال�سداد يف اأقرب تاريخ قد تكون املجموعة مطالبة فيه بال�سداد ول يو�سح اجلدول التدفقات النقدية املتوقعة املبينة على النمط 

التاريخي لالحتفاظ بودائع عمالء املجموعة.

)باآالف الريـاالت ال�صعودية(

الجمالــىاأكرث من 5 �سنوات1-5 �سنوات3-12�سهـراأقل من 3 اأ�سهرحتت الطلباملطلوبات املالية

كما يف 31 دي�صمرب2011م

2٫705٫98515٫636٫5131٫005٫761636٫19287٫11720٫071٫568اأر�سدة للبنوك واملوؤ�س�سات املالية الأخرى

239٫579٫569–178٫524٫86847٫992٫42412٫599٫423462٫854ودائع العمالء

29٫834٫69334٫214٫6316٫223٫51225٫06270٫297٫898–اأدوات مالية م�ستقة)اجمايل دفعات مبالغ تعاقدية م�ستحقة الدفع(

181٫230٫85393٫463٫63047٫819٫8157٫322٫558112٫179329٫949٫035اإجمايل املطلوبات املالية غري املخ�صومة 

)باآلف الريـالت ال�سعودية(

الجمالــىاأكرث من 5 �سنوات1-5 �سنوات3-12�سهـراأقل من 3 اأ�سهرحتت الطلباملطلوبات املالية

كما يف 31 دي�سمرب2010م

14.538.827–2.273.59411.092.3671.171.7521.114اأر�سدة للبنوك واملوؤ�س�سات املالية الأخرى

154.109.40564.217.82211.415.587225.6857.708229.976.207ودائع العمالء

26.587.11020.627.4511.184.97513.05548.412.591–اأدوات مالية م�ستقة)اجمايل دفعات مبالغ تعاقدية م�ستحقة الدفع(

156.382.999101.897.29933.214.7901.411.77420.763292.927.625اإجمايل املطلوبات املالية الغري خم�صومة

ال�ستحقاق التعاقدي لالإرتباطات والإلتزامات املحتملة املتعلقة بالئتمان مو�سحة يف اإي�ساح ])20.3( اأ [.
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حتليل االأ�صتحقاقات للموجودات واملطلوبات  )34.2(

 يو�سح اجلدول ادناه حتلياًل ل�ستحقاقات املوجودات واملطلوبات ح�سب الفرتة املتوقعة لل�سداد اأو ال�سرتداد. راجع اإي�ساح )34.1( اأعاله عن املطلوبات املالية الغري خم�سومه ح�سب فرتة 

ال�ستحقاقات التعاقديه.

)باآالف الريـاالت ال�صعودية(

2011م

اكرث من �صنهاأقل من 12 �صهر

بدون تاريخ

االجمالــىا�صتحقاق حمدد

اقل من

3 اأ�صهر

12-3

اإجمايل فرعي�صهـر

 5-1 

�صنوات

 اأكرث من

اإجمايل فرعي5 �صنوات

املوجودات

24٫702٫024–8٫347٫784896٫8829٫244٫6662٫763٫45012٫693٫90815٫457٫358نقد واأر�سدة لدى موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي

11٫561٫490–9٫032٫119143٫5269٫175٫645591٫9901٫793٫8552٫385٫845اأر�سدة لدى البنوك واملوؤ�س�سات املالية الأخرى

120٫489٫168–18٫296٫67216٫740٫25535٫036٫92748٫336٫36437٫115٫87785٫452٫241اإ�ستثمارات بال�سايف

25٫401٫24648٫051٫38173٫452٫62737٫238٫94624٫429٫63861٫668٫584168٫285135٫289٫496قرو�س و�سلف بال�سايف

838٫575838٫575––––––اإ�ستثمار يف �رشكات زميلة بال�سايف

249٫169249٫169––––––عقارات اأخرى بال�سايف

2٫317٫3532٫317٫353––––––ممتلكات ومعدات بال�سايف

626٫308–436٫971–47٫334142٫003189٫337436٫971موجودات غري ملمو�سة بال�سايف

604٫635604٫635––––––ال�سهره بال�سايف

318٫836473٫915792٫751361٫274559٫108920٫3822٫806٫8104٫519٫943موجودات اأخـرى

61٫443٫99166٫447٫962127٫891٫95389٫728٫99576٫592٫386166٫321٫3816٫984٫827301٫198٫161اإجمـالـى املوجودات

املطلوبات وحقوق امل�صاهمني

19٫939٫666–17٫525٫193145٫47217٫670٫665221٫0452٫047٫9562٫269٫001اأر�سدة للبنوك واملوؤ�س�سات املالية الأخرى

239٫457٫558–66٫567٫30421٫190٫11987٫757٫42316٫855٫571134٫844٫564151٫700٫135ودائع العمالء

247٫9674٫889٫9396٫215٫683–751٫586326٫1911٫077٫777247٫967مطلوبات اأخرى

84٫844٫08321٫661٫782106٫505٫86517٫324٫583136٫892٫520154٫217٫1034٫889٫939265٫612٫907اإجمايل املطلوبات

35٫585٫25435٫585٫254––––––اإجمايل حقوق امل�صاهمني

84٫844٫08321٫661٫782106٫505٫86517٫324٫583136٫892٫520154٫217٫10340٫475٫193301٫198٫161اإجمايل املطلوبات وحقوق امل�صاهمني

2010م

املوجودات

27.932.539–13.617.502752.10414.369.6062.674.71710.888.21613.562.933نقد واأر�سدة لدى موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي

11.846.431–7.991.541197.0538.188.594889.2102.768.6273.657.837اأر�سدة لدى البنوك واملوؤ�س�سات املالية الأخرى

108.065.249–16.591.20815.964.45932.555.66742.823.82932.685.75375.509.582اإ�ستثمارات بال�سايف

125.597.091–22.081.29043.193.19165.274.48127.817.68432.504.92660.322.610قرو�س و�سلف بال�سايف

827.465827.465––––––اإ�ستثمار يف �رشكات زميلة بال�سايف

279.665279.665––––––عقارات اأخرى بال�سايف

2.097.0052.097.005––––––ممتلكات ومعدات بال�سايف

922.677–60.159137.721197.880709.50115.296724.797موجودات غري ملمو�سة بال�سايف

734.744734.744––––––ال�سهره بال�سايف

287.995421.889709.884329.567546.284875.8512.483.3914.069.126موجودات اأخـرى

60.629.69560.666.417121.296.11275.244.50879.409.102154.653.6106.422.270282.371.992اإجمـالـى املوجودات

املطلوبات وحقوق امل�صاهمني

14.331.698–11.998.754160.89912.159.653176.9711.995.0742.172.045اأر�سدة للبنوك واملوؤ�س�سات املالية الأخرى

229.160.181–78.494.65722.775.885101.270.54214.209.960113.679.679127.889.639ودائع العمالء

199.7814.973.4096.023.420–594.942255.288850.230199.781مطلوبات اأخرى

91.088.35323.192.072114.280.42514.586.712115.674.753130.261.4654.973.409249.515.299اإجمايل املطلوبات

32.856.69332.856.693––––––اإجمايل حقوق امل�صاهمني

91.088.35323.192.072114.280.42514.586.712115.674.753130.261.46537.830.102282.371.992اإجمايل املطلوبات وحقوق امل�صاهمني
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الرتكيز اجلغرايف للموجودات واملطلوبات و االرتباطات و االلتزامات املحتملة وخماطر االئتمان  .35

فيما يلي التوزيع اجلغرايف للفئات الرئي�صية للموجودات واملطلوبات واالرتباطات وااللتزامات املحتملة وخماطر االئتمان كما فى نهاية العام:  )35.1(

)باآالف الريـاالت ال�صعودية(

2011

اململكة العربية 

ال�صعودية

دول جمل�س التعاون 

اخلليجي وال�صرق 

االإجمالــىدول اأخرىتركيااأوروبااالأو�صط

املوجودات

24٫107٫8182٫720134٫938152٫118304٫43024٫702٫024نقدية واأر�سدة لدى موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي 

3٫383٫0983٫404٫9081٫021٫2433٫198٫371553٫87011٫561٫490اأر�سدة لدى البنوك واملوؤ�س�سات املالية الأخرى

58٫020٫59617٫202٫79126٫328٫1331٫194٫90517٫742٫743120٫489٫168اإ�ستثمارات بال�سايف

112٫396٫198130٫944896٫03320٫225٫9971٫640٫324135٫289٫496قرو�س و�سلف بال�سايف

838٫575––––838٫575اإ�ستثمار يف �رشكات زميلة بال�سايف

626٫308–626٫308–––موجودات غري ملمو�سه بال�سايف

604٫635–604٫635–––ال�سهرة بال�سايف

198٫746٫28520٫741٫36328٫380٫34726٫002٫33420٫241٫367294٫111٫696االإجمـالـى

املطلوبات

193٫5613٫534٫1411٫559٫7342٫234٫12712٫418٫10319٫939٫666اأر�سدة للبنوك واملوؤ�س�سات املالية الأخرى

219٫674٫421488٫08624٫45619٫197٫48573٫110239٫457٫558ودائع العمالء

219٫867٫9824٫022٫2271٫584٫19021٫431٫61212٫491٫213259٫397٫224االإجمـالـى

47٫031٫2251٫400٫9161٫641٫46913٫775٫03915٫328٫70679٫177٫355الرتباطات و اللتزامات املحتملة )اإي�ساح 20.3(

خماطر الإئتمان )الئتمان املعادل( )اإي�ساح 31.2(:

24٫348٫492731٫219856٫7777٫189٫9858٫000٫93341٫127٫406الرتباطات والإلتزمات املحتملة

294٫535175٫482298٫67863٫200391832٫286امل�ستقات

)باآلف الريـالت ال�سعودية(

2010م

اململكة العربية 

ال�سعودية

دول جمل�س التعاون 

اخلليجي وال�رشق 

الإجمالــىدول اأخرىتركيااأوروباالأو�سط

املوجودات

27.327.3452.107401.984142.35958.74427.932.539نقدية واأر�سدة لدى موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي 

4.287.9112.320.3371.182.9213.887.525167.73711.846.431اأر�سدة لدى البنوك واملوؤ�س�سات املالية الأخرى

53.583.60113.627.56323.063.3591.389.29416.401.432108.065.249اإ�ستثمارات بال�سايف

106.078.645130.80365.62519.134.515187.503125.597.091قرو�س و�سلف بال�سايف

827.465––––827.465اإ�ستثمار يف �رشكات زميلة بال�سايف

922.677–922.677–––موجودات غري ملمو�سه بال�سايف

734.744–734.744–––ال�سهرة بال�سايف

192.104.96716.080.81024.713.88926.211.11416.815.416275.926.196االإجمـالـى

املطلوبات

798.4855.731.5331.877.608318.2105.605.86214.331.698اأر�سدة للبنوك واملوؤ�س�سات املالية الأخرى

208.247.754303.31324.41020.550.48934.215229.160.181ودائع العمالء

209.046.2396.034.8461.902.01820.868.6995.640.077243.491.879االإجمـالـى

41.006.4002.597.5841.634.04610.300.34616.134.45571.672.831الرتباطات و اللتزامات املحتملة )اإي�ساح 20.3(

خماطر الإئتمان )الئتمان املعادل( )اإي�ساح 31.2(:

19.194.1311.086.4421.089.4975.883.1737.635.13734.888.380الرتباطات والإلتزمات املحتملة

1.220.38251.9951.045.04453.673203.4192.574.513امل�ستقات

احت�سب املعادل الإئتمانى لالرتباطات والإلتزامات املحتملة وامل�ستقات وفقًا لالأ�س�س املحددة من موؤ�س�سة النقد العربى ال�سعودي.

81

م
2

0
1

1
ي 

و
نــ

س
�
لــ

ا
ر 

يــــ
ر

قـــ
تــ

لــ
ي  |  ا

ر
جـــا

ت
ل
ا
ي 

هـــــل
لأ

ا
ك 

نـــــ
ب
ل
ا



الرتكيز اجلغرايف للموجودات واملطلوبات واالرتباطات و االلتزامات املحتملة وخماطر االئتمان تتمــــة  .35

توزيع الرتكيز اجلغرايف للقرو�س وال�صلف املتعرثة وخم�ص�س خ�صائر االئتمان كاالأتي:  )35.2(

)باآالف الريـاالت ال�صعودية(

2011م

اململكه العربية 

ال�صعودية

دول جمل�س التعاون

اخلليجي وال�صرق 

االإجمايلدول اأخرىتركيااأوروبااالأو�صط

4٫271٫269–484٫626–3٫749٫14337٫500قرو�س و�سلف متعرثة

)3٫971٫737(–)335٫321(–)37٫500()3٫598٫916(ناق�سا: خم�س�س خ�سائر الئتمان - حمدد

299٫532–149٫305––150٫227ال�صايف

2010م

5.162.610–585.055–4.540.05537.500قرو�س و�سلف متعرثة

)4.427.478(–)378.248(–)37.500()4.011.730(ناق�سا: خم�س�س خ�سائر الئتمان - حمدد

735.132–206.807––528.325ال�صايف

القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية  .36

اإن القيمة العادلة هي القيمة التي يتم بها تبادل اأ�سل اأو ت�سوية اإلتزام بني اأطراف مطلعه وراغبة يف ذلك و تتم بنف�س �رشوط التعامل مع اأي اأطراف اأخرى. وبالتايل ميكن اأن تنتج فروقات بني القيمة الدفرتية 

والقيمة العادلة املقدرة.

اإن القيمة العادلة لالأدوات املالية داخل قائمة املركز املايل - باإ�ستثناء القرو�س وال�سلف وودائع العمالء امل�سجلة بالتكلفة وكذلك ال�ستثمارات الأخرى املقتناة بالتكلفة املطفاأة - ل تختلف جوهريًا عن القيمة 

الدفرتية املدرجة يف القوائم املالية املوحده. حتدد القيم العادلة املقدرة لالإ�ستثمارات الأخرى املقتناة بالتكلفة املطفاأة وال�ستثمارات املقتناه حتى تاريخ الإ�ستحقاق، على اأ�سا�س الأ�سعار املتداولة بال�سوق عند 

توفرها اأو بت�سعري من طرف ثالث اأو ا�ستخدام مناذج التقييم لبع�س ال�سندات بعمولة ثابتة وحمافظ ائتمان مهيكله وال�ستثمارات الغري متوفرة لها اأ�سعار بال�سوق. مت الإف�ساح عن القيمة العادلة لهذه 

الإ�ستثمارات يف الإي�ساح )6(.

حتدد القيم العادلة للم�ستقات وادوات مالية اأخرى خارج املركز املايل على اأ�سا�س الأ�سعار املتداولة بال�سوق عند توفرها اأو باإ�ستخدام انظمة تقييم مالئمه.

حتديد القيمة العادلة و الت�صل�صل الهرمي للقيمة العادلة  .37

ت�ستخدم املجموعة الت�سل�سل الهرمي التايل لتحديد ولالف�ساح عن القيمة العادلة لالأدوات املالية:

امل�ستوى 1: الأ�سعار املتداولة يف اأ�سواق ن�سطة لنف�س الأداة.

امل�ستوى 2: الأ�سعار املتداولة يف اأ�سواق ن�سطة للموجودات واملطلوبات امل�سابهة اأو طرق تقييم بحيث ت�ستند جميع املدخالت الهامة على بيانات ال�سوق التي ميكن مالحظتها.

امل�ستوى 3: طرق التقييم التي ت�ستند على مدخالت هامة ل ترتكز على بيانات ال�سوق التي ميكن مالحظتها.

يو�سح اجلدول التايل حتليل الأدوات املالية املقيدة بالقيمة العادلة ح�سب م�ستوى هيكلة القيم العادلة:

)باآالف الريـاالت ال�صعودية(

االإجمالــىم�صتوى 3م�صتوى 2م�صتوى 20111م

املوجودات املالية املتاحة للبيع:

26٫298٫0082٫451٫47024٫52128٫773٫999�سندات دين

168٫063168٫063––�سندات اإئتمان مهيكلة

172172––�سناديق اإ�ستثمارية

2٫089٫815––2٫089٫815اأ�سهم متداولة

72٫36872٫368––اأ�سهم غري متداولة

1٫162٫3301٫162٫330––حمافظ حقوق امللكية اخلا�سة

28٫387٫8232٫451٫4701٫427٫45432٫266٫747اإجمايل فرعي

حمتفظ بها بغر�س املتاجرة:

508٫510––508٫510�سناديق اإ�ستثمارية

القيمة العادلة من خالل قائمة الدخل:

2٫510٫030599٫6153٫109٫645–حمافظ حتوط و حمافظ مدارة خارجيًا

28٫896٫3334٫961٫5002٫027٫06935٫884٫902االإجمالــى

االأدوات املالية امل�صتقة

396٫53469٫422465٫956–املوجودات املالية

712٫58469٫657782٫241–املطلوبات املالية
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)باآلف الريـالت ال�سعودية(

الإجمالــىم�ستوى 3م�ستوى 2م�ستوى 20101م

املوجودات املالية املتاحة للبيع:

26.748.198 79.939 3.533.519 23.134.740 �سندات دين

125.682 125.682  –  – �سندات اإئتمان مهيكلة

172 172  –  – �سناديق اإ�ستثمارية

2.531.944  –  – 2.531.944 اأ�سهم متداولة

71.243 71.243  –  – اأ�سهم غري متداولة

1.007.838 1.007.838  –  – حمافظ حقوق امللكية اخلا�سة

30.485.077 1.284.874 3.533.519 25.666.684 اإجمايل فرعي

حمتفظ بها بغر�س املتاجرة:

587.110  –  – 587.110 �سناديق اإ�ستثمارية

القيمة العادلة من خالل قائمة الدخل:

4.448.001  1.511.420  2.936.581  – حمافظ حتوط و حمافظ مدارة خارجيًا

35.520.188 2.796.294 6.470.100 26.253.794 االإجمالــى

االأدوات املالية امل�صتقة

402.813  12.902  389.911  – املوجودات املالية

555.067  22.340  532.727  – املطلوبات املالية

حركة امل�صتوى الثالث كما يلي:

)باآلف الريـالت ال�سعودية(

2010م2011م

 3.904.034  2٫796٫294 الر�سيد يف بداية ال�سنة

 )63.646( 9٫989 اإجمايل اأرباح )خ�سائر( بقائمة الدخل املوحدة وقائمة الدخل ال�سامل

 550.890  242٫341 امل�سرتيات

 )1.563.563( )729٫130()املبيعات(

 –  )3٫036()�سداد(

 )31.421( )289٫388(املحول )من( امل�ستوى 3

2.796.294 2٫027٫070 الر�صيد يف نهاية ال�صنة
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املعامالت مـع االأطراف ذات العالقة  .38

يتعامل البنك - خالل دورة اأعماله العادية - مع اأطراف ذات عالقة. ترى الإدارة وجمل�س الإدارة اأن املعامالت مع الأطراف ذات العالقة تتم بنف�س �رشوط التعامل مع الطراف الأخرى. تخ�سع املعامالت مع الأطراف 

ذات العالقة للحدود املن�سو�س عليها يف نظام مراقبة البنوك والأنظمة ال�سادرة عن موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي. ت�ستمل اأر�سدة املعامالت مع اأطراف ذات عالقة على معامالت مع جهات حكومية م�ساهمه. كافة 

املعامالت احلكومية الأخرى اأي�سًا تتم على اأ�سا�س معدلت ال�سوق.

االأر�صدة كما يف 31 دي�صمرب واملدرجة يف القوائم املالية كاالآتي:  )38.1(

)باآلف الريـالت ال�سعودية(

2010م2011م

جمل�س االإدارة وكبار امل�صوؤلني للمجموعة:

406.945 384٫407 قرو�س و �سلف

53.322 39٫687 ودائع العمالء

2.671 1٫563 الرتباطات والإلتزامات املحتملة

28.020 29٫124 مطلوبات اأخرى - مكافاأة نهاية اخلدمة

كبار امل�صاهمني:

12.847.614 13٫712٫073 ودائع العمالء

�صناديق البنك اال�صتثمارية:

586.110 508٫505 اإ�ستثمارات

2.558.053 431٫340 ودائع العمالء

كبار امل�ساهمني هم امل�ساهمون الذين ميتلكون ن�سبة اأكرث من 5% من راأ�س مال البنك امل�سدر. الأطراف ذات العالقة هم الأ�سخا�س اأو القارب لعائلة ذلك ال�سخ�س واملن�ساآت التابعة لهم والتي لديهم ال�سيطرة عليها 

اأو �سيطرة م�سرتكة اأو نفوذ هام على هذه املن�ساآت.

فيما يلي حتلياًل باالإيرادات وامل�صاريف املتعلقة باملعامالت مع االأطراف ذات العالقة واملدرجة يف القوائم املالية كاالآتي:  )38.2(

)باآلف الريـالت ال�سعودية(

2010م2011م

7٫6005.753دخل عمولت خا�سة

90٫763170.446م�ساريف عمولت خا�سة

يتكون جمل�س الإدارة للبنك من اع�ساء جمل�س الإدارة، واللجان التابعة للمجل�س )اللجنة التنفيذية، اللجنة الئتمانية، جلنة اإدارة املخاطر، جلنة الرت�سيحات واملكافاآت وجلنة املراجعة(؛ يتم الف�ساح عن مكافات 

وبدلت وم�ساريف اع�ساء جمل�س الدارة واللجان التابعة للمجل�س يف تقرير جمل�س الدارة. يرجع لإي�ساح )39( عن مكافاآت امل�سوؤلني بالبنك.

مكافات املوظفني للمجموعة  .39

تتلخ�س اإجمايل مكافاأت املجموعة كما يلي:

)باآالف الريـاالت ال�صعودية(

عدد املوظفني2011م

رواتب و مزايا

 )على اأ�صا�س

 اال�صتحقاق(

 مكافات متغرية

)على اأ�صا�س نقدي(

ت�صنيف املوظفني

1529٫87144٫181كبار امل�سئولني

20877٫80715٫130موظفني عاملني يف اأن�سطة مرتبطة باملخاطر

25181٫19817٫087موظفني عاملني يف مهام رقابية

5٫437884٫185201٫608موظفني اأخرين

–––موظفني �رشكات متعاقدة )عاملني يف اأن�سطة مرتبطة باملخاطر(
3٫720496٫023102٫463�رشكات تابعة

9٫6311٫569٫084380٫469االإجمايل

ت�سدد كافة انواع الرواتب و املزايا و املكافات املتغرية نقدًا ، ماعدا جزء من املكافاأت املتغرية ل�رشكة الأهلي كابيتال البالغة 20.1 مليون ريال والتي �سددت كا�سهم. مل يدرج البنك حتت الرواتب و املزايا املذكورة اعاله 

راتب ال�سهرين ال�سا�سية التي دفعت للموظفني ال�سعوديني مت�سياً مع املكرمة امللكية والبالغة 93.4 مليون ريال.
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كبار امل�سئولني بالبنك هم الأ�سخا�س الذين لديهم ال�سالحيات وامل�سئوليات للتخطيط والتوجيه والرقابة على اأن�سطة املجموعة.

املوظفني العاملني يف اأن�سطة مرتبطة باملخاطر ت�سمل على هوؤلء املوظفني العاملني بقطاعات الأفراد، متويل الأفراد، الأعمال الدولية، وال�رشكات، و اإدارة اخلزينة والذين هم املحركني الأ�سا�سيني يف مبا�رشة 

املعامالت و اإدارة املخاطر املتعلقة باإداراتهم.

املوظفني العاملني يف املهام الرقابية ت�سمل املوظفني يف اإدارة املخاطر، املراجعة الداخلية، اللتزام، املالية، وال�سئون القانونية.

املكافات املتغرية للمجموعة املحملة كم�ساريف موظفني بقائمة الدخل املوحدة لعام 2011م تبلغ 375.8 مليون ريال )2010م: 365 مليون ريال( و�سيتم دفعه للموظفني خالل الربع الأول من عام 2012.

كفاية راأ�س املـال  .40

معدل كفاية را�س املال  )40.1(

تتمثل اأغرا�س املجموعة عند اإدارة راأ�س املال يف املتطلبات املتعلقة براأ�س املال املحددة من قبل موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي للحفاظ على قدرة املجموعة لال�ستمرار ولبناء قاعدة راأ�سمالية متينة.

تقوم املجموعة مبراقبـة مدى كفاية راأ�سمالها وذلك باإ�ستخدام املعدلت والأوزان املحددة من قبل موؤ�س�سـة النقد العربي ال�سعودي. هذه املعدلت تقي�س مدى كفاية راأ�س املال وذلك مبقارنة راأ�س املال املوؤهل مع 

املوجودات املدرجة يف قائمة مركزه املايل والرتباطات واللتزامات املحتمله واملبالغ ال�سمية للم�ستقات با�ستخدام اوزان لتحديد املبالغ املرجحة لإظهار خماطر الإئتمان الن�سبية، خماطر ال�سوق وخماطر 

العمليات. تتطلب موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي الحتفاظ مب�ستوى احلد الأدنى من راأ�س املال النظامي والإحتفاظ بن�سبه اإجمايل راأ�س مال نظامي اإىل املوجودات املرجحة املخاطر يف م�ستوي عند اأو اأكرث من 

احلد الدنى املحدد من املوؤ�س�سة والبالغ 8%. يتم اإحت�ساب راأ�س املال النظامي لكل من خماطر الإئتمان، ال�سوق و العمليات والتي متثل احلد الأدنى املطلوب لكفاية راأ�س املال الركيزة الأوىل. 

)باآلف الريـالت ال�سعودية(

راأ�س املـــال املوؤهل

 معدل كفاية راأ�س املال

)الركيزة الأوىل(

2010م2011م

2011

%

2010

%

34٫318٫12531.174.41017٫217.1راأ�س املال الأ�سـا�سي )ال�رشيحه الوىل(

2٫008٫7071.584.662راأ�س املال امل�ساند )ال�رشيحه الثانية(

36٫326٫83232.759.07218٫218.0راأ�س املال الأ�سـا�سي وامل�ساند )ال�رشيحتني الأوىل والثانية(

يتكون راأ�س املال الأ�سا�سى للمجموعة يف نهاية العام من راأ�س املال والإحتياطي النظامي والإحتياطيات الأخـرى والأرباح املبقاة وتوزيعات اأرباح مقرتحه وحقوق الأقلية ناق�سا اأ�سهم اخلزينة و ال�سهره 

واملوجودات غري ملمو�سه وخ�سومات اأخرى حمدده. اأما راأ�س املال امل�ساند فيتكون من مبلغ معني من خم�س�سات املحفظة )خم�س�سات عامة( املوؤهلة ناق�سا خ�سومات اأخرى حمدده.

طبقت املجموعة بازل 2 اعتبارا من 1 يناير 2008م ح�سب متطلبات موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي. ا�ستعملت املجموعة الطريقة املعيارية لبازل 2 لحت�ساب املوجودات املرجحة املخاطر ومتطلبات راأ�س املال 

النظامي للركيزة الأوىل )�سامال خماطر الئتمان وال�سوق والعمليات(. فاإن اإدارة املخاطر باملجموعة م�سوؤله من التاأكد باأن احلد الدنى املطلوب لكفايه راأ�س املال قد مت احت�سابه متم�سيا مع متطلبات بازل 2. 

تر�سل تقارير ا�رشافية ربع �سنوية ملوؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي عن ن�سبة كفاية راأ�س املال.

)باآلف الريـالت ال�سعودية(

موجودات مرجحة املخاطر

2010م2011م

154.962.437 169٫732٫836 خماطر الئتمان

19.205.066 22٫107٫907 خماطر العمليات

8.261.749 7٫809٫547 خماطر ال�سوق

182.429.252 199٫650٫290 جمموع الركيزة االأوىل- املوجودات املرجحة املخاطر

اإف�صاحات الركيزة الثالثة من بازل 2  )40.2(

مبوجب بازل 2 - الركيزة 3، يتطلب عر�س بع�س الإف�ساحات الكمية والنوعية - التي ل تتطلب مراجعتها من قبل املراجعني القانونيني- يف موقع املجموعة الإلكرتوين www.alahli.com وفقًا ملتطلبات موؤ�س�سة 

النقد العربي ال�سعودي. 

خدمات اإدارة االإ�صتثمار  .41

تقدم املجموعة خدمات اإدارة الإ�ستثمـار لعمالئه عن طريق �رشكة الأهلي املالية. ار�سده ال�سول املداره القائمة يف 31 دي�سمرب 2011م بلغت 33.963 مليون ريال �سعودي )2010م: 41.645 مليون ريال �سعودي(.

اأ�صهم خزينة  .42

ا�ستحوذ البنك يف عام 2009م على اأ�سهمه من اأحد العمالء نتيجة مقا�سة جزء من مديونيته.

اإ�صتحواذ اإ�صتثمارات متاحه للبيع )اأ�صهم(   .43

اإ�ستحوذ البنك خالل عامي 2009م و2010م على اأ�سهم من احد العمالء نتيجة مقا�سه جزء من مديونيته.
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التغريات املرتقبة يف ال�صيا�صات املحا�صبية  .44

فيما يلي املعايري ال�سادرة والغري الزامية بعد وذلك يف تاريخ �سدور القوائم املالية املوحدة للمجموعة. هذه القائمة للمعايري والتف�سريات ال�سادرة والتي تتوقع املجموعة اأن تكون الزامية للتطبيق يف موعد لحق. 

وتعتزم املجموعة على اعتماد هذه املعايري عندما ت�سبح الزامية.

تطبق اعتبار من الفرتات اإبتداءًا 

ملخ�س املتطلباتاملعيار، التعديل اأو التف�سرياتمن اأو بعد

عر�س بنود قائمة الدخل ال�سامل 1 يوليو 2012م

الأخرى )تعديالت املعيار املحا�سبي 

الدويل رقم 1(

 تتطلب التعديالت من املن�ساأة العر�س ب�سكل منف�سل، بنود الدخل ال�سامل الأخرى التي قد يعاد ت�سنيفها اإىل قائمة الدخل

يف امل�ستقبل اإذا توافرت فيها �رشوط معينة، من تلك التي لن يعاد ت�سنيفها اإىل قائمة الدخل.

معيار التقارير املالية الدويل رقم 9 - 1 يناير 2013م

الأدوات املالية

ا�سدر املعيار يف نوفمرب 2009م )معيار التقارير املالية الدويل رقم 9 )2009م(( هو اأول معيار ا�سدر كجزء من م�رشوع متكامل ليحل 

حمل املعيار املحا�سبي الدويل رقم 39. معيار التقارير املالية الدويل رقم 9 )2009م( ابقى ولكن �سهل مناذج القيا�س املختلطه واأ�س�س 

جمموعتني رئي�سيني لقيا�س الأ�سول املالية: التكلفة املطفاأة والقيمة العادلة. يعتمد اأ�سا�س الت�سنيف على منوذج الأعمال للمن�ساأة 

وخ�سائ�س التدفقات النقدية التعاقدية لالأ�سول املالية. ن�سو�س املعيار املحا�سبي الدويل رقم 39 املتعلقة بتعرث قيمة املوجودات املالية 

وحما�سبة التحوط ل تزال �سارية.

 اأ�سدر جمل�س معايري املحا�سبة الدولية م�سودة العر�س “التاريخ الفعلي الإلزامي لتطبيق معيار التقارير املالية الدويل رقم 9” 

الذي يقرتح تاأجيل تاريخ التطبيق الإلزامي لفرتات تبداأ يف اأو بعد 1 يناير 2015م مع ال�سماح بالتطبيق املبكر.

معيار التقارير املالية الدويل رقم 9 1 يناير 2013م

-الأدوات املالية

 ا�سدر املعيار يف اأكـتـوبــر 2010م )معيار التقارير املالية الدويل رقم 9 )2010م(( والذي ي�سيف متطلبات ذات �سلة بت�سنيف 

 وقيا�س املطلوبات املالية، والغـاء اأثبات املوجودات واملطلوبات املالية للن�سخة التي �سدرت يف نوفمرب 2009م. يت�سمن املعيار 

 اأي�سا تلك الفقرات من املعيار املحا�سبي الدويل رقم 39 والذي يتعامل مع كيفية قيا�س القيمة العادلة واملحا�سبة مل�ستقات مت�سمنه 

 يف عقد لي�س باأ�سل مايل، بالأ�سافة اإىل متطلبات جلنة تف�سريات التقارير املالية الدولية رقم 9 )اعادة تقدير امل�ستقات املت�سمنة(.

 ي�سري اي�سا اإىل م�سودة العر�س )التاريخ الفعلي الإلزامي للتطبيق( كما هو مو�سح اأعاله.

معيار التقارير املالية الدويل رقم 10 1 يناير 2013م

-القوائم املالية املوحدة

 يقدم معيار التقارير املالية الدويل رقم 10 طريقة جديدة لتحديد امل�ستحوذ عليه الذي ينبغي توحيد قوائمه املالية ويوفر منوذج 

واحد ليتم تطبيقه يف حتديد مدى ال�سيطرة على جميع ال�رشكات امل�ستحوذ عليها.

ي�سيطر امل�ستثمر على امل�ستثمرفيه يف احلالت التالية:

امل�ستثمر فيه. لعوائد متغرية من خالل م�ساركته يف  يتعر�س  اأو  له احلق  •�اإذا كان 
امل�ستثمر فيه.  العوائد من خالل نفوذه على  تلك  التاأثري على  القدرة على  •�لديه 

النفوذ والعوائد.  •�هناك عالقة بني 
يتم اإعادة تقييم ال�سيطره ح�سب التغري يف الوقائع والظروف.

معيار التقارير املالية الدويل رقم 10 يحل حمل املعيار املحا�سبي الدويل رقم 27 )2008م(، وجلنة التف�سريات الدائمة رقم 12 - توحيد 

املن�سات ذات الأغرا�س اخلا�سة.

معيار التقارير املالية الدويل رقم 12 - 1 يناير 2013م

الإف�ساح عن احلقوق يف املن�ساآت 

الأخرى

 معيار التقارير املالية الدويل رقم 12 يحتوي على متطلبات الف�ساح للمن�ساآت التي لها م�سالح يف �رشكات تابعة، وترتيبات 

م�سرتكة )عمليات م�سرتكة اأو م�ساريع م�سرتكة(، �رشكات زميلة و /اأو املن�ساآت غري موحدة القوائم املالية، وتهدف اإىل تقدمي معلومات 

لتمكني م�ستخدمي القوائم املالية من تقييم ما يلي: 

اأخرى. املن�ساة يف من�ساأت  املن�ساأة واملخاطر املرتبطة مب�سالح  •�طبيعة 
النقدية. املايل وتدفقاتها  للمن�ساأة واداءها  املايل  املركز  امل�سالح على  تلك  •�والآثار املرتتبة من 

معيار التقارير املالية الدويل رقم 13 1 يناير 2013م

- قيا�س القيمة العادلة 

 معيار التقارير املالية الدويل - رقم 13 ي�ستبدل اإر�سادات قيا�س القيمة العادلة الواردة يف معايري التقارير املالية الدولية املختلفة 

 يف م�سدر موحد لإر�سادات قيا�س القيمة العادلة. يقوم املعيار بتعريف القيمة العادلة، وي�سع اإطارًا لقيا�س القيمة العادلة، 

 ويحدد متطلبات الإف�ساح لقيا�سات القيمة العادلة. يقوم اأي�سا بتو�سيح كيفية قيا�س القيمة العادلة عندما تكون مطلوبه اأو

م�سموح بها من قبل معايري التقارير املالية الدولية الأخرى.

املعيار املحا�سبي الدويل رقم 27 - 1 يناير 2013م

القوائم املالية املنف�سلة )2011م(

املعيار املحا�سبي الدويل رقم 27 )2011م( يحل حمل معيار املحا�سبة الدويل رقم 27 )2008م(. املعيار املحا�سبي الدويل رقم 27 

)2011م( يبقي على املتطلبات املحا�سبية والإف�ساح احلالية للقوائم املالية املنف�سلة، مع بع�س التو�سيحات الطفيفة.

املعيار املحا�سبي الدويل رقم 28 - 1 يناير 2013م

الإ�ستثمارات يف �رشكات زميلة وم�ساريع 

م�سرتكة )2011م(

املعيار املحا�سبي الدويل رقم 28 )2011م( يحل حمل معيار املحا�سبة الدويل رقم 28 )2008م(. حدد املعيار املحا�سبي الدويل رقم 28 

)2011م( التعديالت التالية:

اأو م�رشوع م�سرتك متوافق مع  اأو جزء منه، يف �رشكة زميلة  ا�ستثمار،  اأي  الدويل رقم 5 يطبق على  املالية  التقارير  �•��معيار 
ا�س�س الت�سنيف كمتاح للبيع

اإ�ستثمارا يف م�رشوع م�سرتك  الإ�ستثمار يف �رشكة زميلة  لو ا�سبح  امل�سرتكة، وحتى  ال�سيطرة  اأو  النفوذ اجلوهري  •��ويف حالة فقدان 
والعك�س، ل تقوم املن�ساأة باإعادة القيا�س ملا تبقى من الإ�ستثمار. 

موافقة جمل�س االإدارة  .45

اأعتمدت القوائم املالية من جمل�س الإدارة بتاريخ 31 يناير 2012م املوافق 8 ربيع الأول 1433هـ.

86
اإي�سـاحات حول القوائم املالية املوحـدة

31 دي�سمرب 2011م



ب
و

ر
جــــ

ن 
ســ

�
ك

ي
ن
ي
م

و
ك

ن 
جـــ

ر
و

ة اأ
ع

بـــــا
ط

و
م 

يــ
م

س
�

ت

خـــادم احلـــرمني ال�ســريفني

امللك عبداهلل بن عبدالعـزيز اآل �سعــود
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مــعـــــًا يـــمــكـــنــنـــــا اأن ن�ســــاعـــــد الـــبـــيـــئـــــــة

انطالقًا من التزام البنك الأهلي التجاري باملحافظة على البيئة، فاإننا نعمل على تقليل كميات الطباعة لكافة التقارير املوؤ�س�سية. لقد عرب 

الكثري من عمالئنا عن تف�سيلهم تلقي ن�سخ اإلكرتونية من هذه التقارير. اإذا كنتـم تـرغبـون يف الطـالع على الن�سخ الإلكرتونية للتقارير 

www.alahli.com باللغة الإجنليزية اأو العربية، ميكنكم ذلك من خالل ق�سم “تعرف علينا” على موقعنا

مالحظاتكم  اإننا دومًا ما نرحب بتعليقاتكم على هذا التقرير ونرجو منكم اأن 

 corporatecomms@alahli.com توافونا بها عرب الربيد الإلكرتوين

اأو من خالل الت�سال املبا�رش بنا على الرقم 4288 646 2 966+. 

م�سادر الطباعة  تطبع كافة التقارير املوؤ�س�سية اخلا�سة بالبنك الأهلي التجاري با�ستخدام 

ورق معتمد من ِقبل هيئة رعاية الغابات؛ حيث اأن هذا الورق ياأتي من غابات تتم اإدارتها على 

www.fsc.org نحو م�ستدام ومن م�سادر اأخرى خا�سعة لالإ�رشاف والرقابة




