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ال�سنة املالية

باإيجاز

نتائج الإداء املايل للعام 2011

2.911 مليون ريال �سافـي الدخل 

140.480 مليون ريال اإجمايل الأ�سول 

109.963 مليون ريال ودائع العمالء 

92.325 مليون ريال �سافـي القرو�س وال�سلف 

19.655 مليون ريال اإجمايل حقوق امللكية 





خالل العام 2011 وا�سل البنك جهوده فـي جمال حت�سني اداء جميع وحداته وفروعه املنت�سرة على م�ستوى 

اململكة. وحافظ البنك على حتقيق اأرباح �سافـية فاقت مقدار الأرباح املتحققة فـي العام ال�سابق. ومما يجدر 

ذكره اأن هذا الإجناز حتقق على الرغم من ا�ستمرار امل�ساعب املالية التي لتزال تكتنف عددًا من مناطق 

انتهاج  اإليه من  اآلت  الدول الوروبية. وما  ال�سيادية فـي عدد من  الديون  اأزمة  تفاقم  الأخ�س  العامل وعلى 

اأن جميع  باأ�سره يعاين منها على اعتبار  اآثارًا �سلبية ليزال املجتمع الدويل  برامج تق�سفـية قا�سية احدثت 

التي  ال�سيا�سات احلذرة  اأن  اإل  وتتاأثر.  توؤثر  ومالية مرتابطة  اإق�سادية  اأو�ساع  تعي�س �سمن  العامل  مناطق 

انتهجتها اململكة �ساعدت فـي تخفـيف الآثار ال�سلبية النا�سئة عن الأزمات الدولية كما اأن الدرو�س امل�ستفادة 

فـي خلق  �ساهمت  المريكية  املتحدة  الوليات  فـي  �سنوات  ب�سع  قبل  �سادت  التي  العقاري  الرهن  ازمة  من 

املزيد من الوعي واحلذر لدى قيادات القطاع امل�سرفـي باململكة.
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كلمة رئي�س

جمل�س الإدارة



ومع اأن اأبرز الآثـار ال�ســلبية لالأو�سـاع املاليـة الدوليـة تتمثـل فـي ا�سـتمرار اإنخفـا�س معدل العوائد املتحققـة على القـرو�س واخلدمات املالية 

التي يقدمهــا البنك )والتي تعد امل�ســدر الأ�ســـا�سي للدخل( فقد متكن البنك فـي نهاية املطاف من حتقيق م�سـتوى معقول من الربحيــة 

كما اأملحنــا �ســابقًا. وكان اأكرث حر�سًا على جودة حمفظـتــه الئتمانية متم�ســكًا ب�ســيا�سة احلذر واحليطة واإبقاء احتياطاته �سمن معــدلت 

تعد الأعــلى بني البنــوك املحــليـة. كما جنـح البنــك فـي زيـادة مقــــدار الـقرو�س واجتـذاب املزيـد من الودائع وارتفـع عدد العمـالء مقـارنة 

بالعـام ال�ســابق وذلك من خالل حمــله ت�ســــويقية من�ســــقة وجيـدة �ســـاحــبها جهــد متميـز من مــختـلف وحدات البنـك ومتـابعـة حثـيـثة 

من الإدارة العليـا ودعــم متــوا�ســل من جمــلـ�س الإدارة ُمعــزز بتطويــــر وحتــديث اأجهـزة التقنيــة على نحـو يتفـق مع التطـور املتوا�سل فـي 

هذا املجـال.

اأ�سـفر هذا اجلهد عن حتقيق اأرباح �سـافـية مقدارها 2.911 مليون ريال مقارنـة بربح مقداره 2.801 مليون ريال للعام 2010م بارتفــاع 

ن�سـبته 3.9%, وتاأتي معطيات هذه الزيادة من التطور احلا�ســل فـي اأعمال البنـك التقليدية حيث ارتفعت حمفظة القرو�س من 81 مليار 

ريال بنهاية عام 2010م لت�سل اإىل 92.3 مليار ريال وبارتفاع ن�ســبته 14%, كما ارتفعت ودائع العمــالء من 93.5 مليار ريال �ســعودي 

بنهاية 2010م اإىل 110 مليار ريال فـي نهاية هذا العام وبارتفاع ن�ســبته 17.6%, هذا وارتفعــت موجــودات البنك اإىل 140.4 مليار ريال 

مقابل 123.2 مليار ريال للفرتة املماثلة من العام ال�سابق وبارتفاع ن�ســبته 14%, كما ارتفع اإجمايل حقوق امل�ساهمني من مبلغ 18.023 

مليون ريال عام 2010م اإىل مبلغ 19.655 مليون ريال فـي نهاية عام 2011م.

اإ�سافة ملا �سبق ا�ستمر البنك فـي تعزيز قواعد البنية التحتية حمققًا املزيد من التقدم بهدف تي�سري و�سهولة اإن�سياب العمليات, بالإ�سافة 

اإىل ما مت من اإ�ستثمار فـي املوارد الب�سرية من تدريب وتطوير, حيث اأجنز البنك خالل هذا العام اإ�ستكمال اإجراءات دمج ال�سركات الثالثة 

)كام, كاليون, فرن�سي تداول( حتت �سركة ال�سعودي الفرن�سي كابيتال.

وفـي مطلع هذا العام وفـي خطوة ت�ستهدف تعزيز الروابط الإدارية وقنوات الإت�سال بني خمتلف وحدات واأق�سام البنك اأقر جمل�س الإدارة 

خطة لإعادة تنظيم الهيكل الإداري للبنك. وقد با�سرت الإدارة التنفـيذيه فـي اإجراءات و�سع اخلطة مو�سع التنفـيذ. ومن املوؤكد اأن ت�سفر 

اإن �ساء اهلل عن نتائج اإيجابية ت�سب فـي �سالح امل�ساهمني واملتعاملني مع البنك. ونتطلع جميعًا باإيجابية متفائلني لتحقيق املزيد من النمو 

والتطور.

الدور  على  موؤكدًا  امل�سـرفـي  للقطـــاع  املتوا�ســل  لدعمهــم  الر�ســـيدة  وحكومتــه  ال�ســريفـني  احلرمني  خادم  ملقام  اأتقدم  اخلتــام  وفـي 

الإيجابي والفعال فـي م�ســاندة البنك من قبل الأجهزة احلكومية ذات العالقة وفـي مقدمتها وزارة املالية وموؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي 

ووزارة التجارة والــ�سنــاعــة وهيئة ال�سوق املالية, وهيئة الإ�ستثمار وال�سكر مو�سول لعمالء البنك الأفا�سل على ثقتهم ولالإخوة الزمالء 

اأع�ساء جمل�س الإدارة واأع�ساء اللجان الفرعية والوحدات الأخرى امل�ستقلة, وجلميع العاملني على م�ساهمتهم اليجابية فـي حتقيق هذه 

الإجنازات.

راجيًا من اهلل اأن يوفق اجلميع ملا فـيه اخلري...

�صالح بن عبد العزيز العمري

رئي�س جمل�س الإدارة

كلمة رئي�س جمل�س الإدارة    02



03    كـلمة الع�سو املنتدب

كـلمة

الع�سو املنتدب

2011م والذي حقق خالله ربحًا �سافـيًا مقداره  اأداء البنك ال�سعودي الفرن�سي لعام  اأن ا�ستعر�س  ي�سرين 

عام  بنتائج  مقارنة  العمومية  امليزانية  اأرقام  فـي   %14 قدره  وبنمو   %3.9 بزيادة  اأي  ريال  مليون   2.911

2010م.

فـي الوقت الذي ت�سبب معه انخفا�س اأ�سعار الفائدة فـي تراجع العائد على ال�ستثمارات والودائع النقدية, 

اآثاره من خالل التو�سع فـي جمال ن�ساطه  فقد متكن البنك من تعوي�س ذلك النخفا�س والرتاجع وجتاوز 

الأ�سا�سي وتدعيم مركزه املايل العام فـي قطاع التمويل.

جتدر الإ�سارة اإىل اأن البنك زاد �سجل قرو�سه بن�سبة 14% عن م�ستوى الأداء العام للقطاع امل�سرفـي ال�سعودي 

10.65% وذلك بف�سل الزيادة الكبرية فـي قطاعات اأعماله دون امل�سا�س باجلودة النوعية ملوجودات البنك 

وجدارته الئتمانية.
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وبهذا, فقد وا�سل البنك ال�سعودي الفرن�سي توظيف ا�سرتاتيجيته املتوازنة فـي جمال خدمات الأفراد مما نتج عنه زيادة فـي موجودات 

العمالء لديه خالل العام 2011م بن�سبة تزيد عن 30%, وفـي الوقت ذاته, فقد �سجلت اخلدمات امل�سرفـية لل�سركات لدى البنك زيادة 

اإ�سافـية بن�سبة %12.

وارتفاع حجم   %17 بن�سبة  العمالء  الزيادة املحققة فـي ودائع  ال�سيولة لديه بف�سل  البنك موقف  اإىل جانب زيادة املوجودات, فقد عزز 

الودائع بدون فوائد والودائع بفوائد من 49% اإىل %50.5.

وحيث اأن �سافـي الإيرادات من العمولت اخلا�سة قد ارتفع بن�سبة 2.3%, فقد ُبذلت جهود كبرية فـي العمل على زيادة حجم الأعمال ذات 

الر�سوم والعمولت مما اأثمر عن زيادة اإيرادات اخلدمات بدون فوائد بن�سبة %9. 

واخلدمات  الأ�سول  واإدارة  الو�ساطة  اأن�سطة  هيكلة  باإعادة  قام  قد  البنك  اأن  اإىل  الإ�سارة  فتجدر  املالية,  الأوراق  اأعمال  يخ�س  وفـيما 

امل�سرفـية ال�ستثمارية ومتويل ال�سركات وذلك من خالل دمج ال�سركات الثالث التي كانت تتبع للبنك فـي ال�سابق فـي �سركة واحدة با�سم 

ال�سعودي الفرن�سي كابيتال. اإن مواطن القوة املكت�سبة من منظور التكلفة والإيرادات نتيجة عملية الدمج قد �ساهمت ب�سكل ملمو�س فـي 

الإجناز العام على �سعيد الإيرادات املتحققة من اخلدمات بدون فوائد. كما تعمل �سركة ال�سعودي الفرن�سي كابيتال ب�سكل كبري على تعزيز 

املعرو�س من املنتجات بوجه عام على عمالء البنك.

بالن�سبة للمخاطر, فقد انخف�ست ن�سبة القرو�س املتعرثة اإىل اإجمايل القرو�س من 1.23% فـي 2010م اإىل 1.20%. كذلك, فقد متكنا 

من املحافظة على م�ستوى جيد من التغطية حيث بلغت ن�سبة اإجمايل الحتياطيات اإىل اجمايل القرو�س املتعرثة 136% بنهاية عام 2011.

لقد كان جلميع هذه العوامل وت�سافرها مع ن�سب كفاية راأ�س املال )ن�سبة من امل�ستوى الأول بواقع 13.95%( و�سالمة وتنوع املركز املايل 

الف�سل فـي تاأكيد ت�سنيف البنك ال�سعودي الفرن�سي جمددًا كم�سرف من الدرجة ال�ستثمارية من هيئات الت�سنيف الثالث.

�سنوا�سل فـي عام 2012 ا�سرتاتيجيتنا املتوازنة بني اأن�سطة اخلدمات امل�سرفـية لالأفراد واخلدمات امل�سرفـية لل�سركات مع الرتكيز بوجه 

خا�س على العائد من املوجودات فـي �سوء توقعاتنا با�ستمرار انخفا�س معدل الفائدة. واإذا ما نظرنا اإىل جودة والتزام فريق العمل بالبنك 

ال�سعودي الفرن�سي, فاإنني واثق كل الثقة من اأن البنك �سيتجاوز كافة التحديات امل�ستقبلية التي ل بد لل�سناعة امل�سرفـية من مواجهتها 

�سواء على ال�سعيد النظامي اأو على م�ستوى العمالء.

اأكرر جمددًا �سكري جلميع عمالئنا على عظيم ثقتهم بالبنك ال�سعودي الفرن�سي مع التاأكيد باأن البنك �سيبذل دائما ما ي�ستطيع من حر�س 

لنيل ر�ساهم.

اأنتهز هذه الفر�سة اأي�سًا لأعرب عن امتناين لرئي�سي جمل�س الإدارة ال�سيد/ اإبراهيم الطوق وال�سيد/ �سالح العمري وجلميع اأع�ساء املجل�س 

واأع�ساء اللجنة التنفـيذية وجلنة املراجعة على تفهمهم ودعمهم املتوا�سل. 

اأتوجه كذلك بال�سكر ملوؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي وهيئة ال�سوق املالية على ما يقدمانه من دعم وتوجيه مثمر وعلى ما ي�سديانه من 

م�ساعدة متوا�سلة.

 

اأخريًا, اأود اأن اأعرب عن تقديري جلميع العاملني بالبنك ال�سعودي الفرن�سي ملا اأبدوه من التزام �سخ�سي واهتمام عميق كان له الدور الأهم 

فـي متكني البنك من موا�سلة منوه وال�سري بخطى واثقة نحو حتقيق جمبع اأهدافه.

باتري�س كوفينيي

الع�سو املنتدب
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ال�صركات املتخ�ص�صة وامل�صرتكة

ال�سعودي الفرن�سي كابيتال

يا�صر الرميان 

�سركة األيانز ال�سعودي الفرن�سي

اأنطوان عي�صى

�سركة �سوفـينكو ال�سعودي الفرن�سي

ريا�س ال�صارخ



وقوفاً من اليمني اإىل الي�صار

اإبراهيم العي�صى، مو�صى العمران، مارك اأوبنهيم، عبدالعزيز الهبدان، د. خالد مطبقاين، 

عبد الرحمن اأمني جاوه: نائب الع�سو املنتدب.

جلو�صاً من اليمني اإىل الي�صار

تريي �صيمون، �صالح بن عبد العزيز العمري: رئي�س جمل�س الإدارة, باتري�س كوفينيي: الع�سو املنتدب, عبدالعزيز الرا�صد.

غري موجود فـي ال�صورة

نزار القنا�س، الأمني العام.

* اإبراهيم الطوق, رئي�س جمل�س الإدارة لغاية 2011/04/02

* جان ماريون, الع�سو  املنتدب لغاية 2011/09/15

اأع�ساء جمل�س الإدارة وفريق الإدارة التنفـيذي     06

اأع�صاء جمل�س الإدارة
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الإدارة 

الـمـــالــيـــــة

يو�سح اجلدول التايل املوؤ�سـرات الرئي�سـية ون�سـب املخـاطرة للبنـك لفتـرة الإثني ع�سر �سهرًا املنتهية فـي 31 

دي�ســمرب 2011م.

املوؤ�سرات الرئي�سية

)باآلف الريالت(

فرتة الثني ع�سر 

�سهرًا املنتهية 

فـي 31 دي�سمرب 

2009 م

فرتة الثني ع�سر 

�سهرًا املنتهية 

فـي 31 دي�سمرب 

2010 م

فرتة الثني ع�صر 

�صهراً املنتهية 

فـي 31 دي�سمرب 

2011 م

ن�سبة 

التغيري )%( 

     2011/12/31

2010/12/31

ن�سبة 

التغيري )%(  

 2010/12/31

2009/12/31

2.19%14.01%120.572.438123.218.330140٫479٫958اإجمايل امليزانية العمومية

3.40%14.01%78.315.19680.976.58792٫325٫042اإجمايل القرو�س وال�سلف

2.51%17.57%91.237.11893.529.251109٫963٫411اجمايل الودائع

     

14.43%9.17%15.732.67318.003.66119٫655٫327اإجمايل حقوق ال�سركاء

2.34%4.31%4.294.9074.395.2294٫584٫774اإجمايل دخل الت�سغيل

13.51%3.91%2.467.8052.801.2872٫910٫942جمموع الدخل ال�سافـي

الن�سب الأ�سا�سية

)املبالغ باآلف الريالت(

فرتة الثني ع�سر 

�سهرا املنتهية 

فـي 31 دي�سمرب 

2009 م

فرتة الثني ع�سر 

�سهرا املنتهية 

فـي 31 دي�سمرب  

2010 م

فرتة الثني ع�صر 

�صهرا املنتهية 

فـي 31 دي�سمرب  

2011 م

التغيريات 

2011/2010

التغيريات 

2010/2009

 

+20.36%-10.56%136.41%146.96%126.60%احتياطيات القرو�س املتعرثة

ن�سبة القرو�س املتعرثة اإىل 

اإجمايل القرو�س
%1.27%1.23%1.20%0.03-%0.04-

ن�سبة القرو�س اإىل م�سادر 

التمويل
%81.42%82.27%80.85%1.42-%0.85+

+1.05%-0.22%13.95%14.18%13.13%امل�ستوى الأول لكفاية راأ�س املال

+1.64%+4.10%32.70%28.60%26.96%ن�سبة التكلفة اإىل الدخل

وارتفع اإجمايل الأ�سول مببلغ 17.261 مليون ريال �سعودي مبعدل 14.01% من 123.218 مليون ريال كما 

فـي 31 دي�سمرب 2010 اىل 140.479 مليون ريال كما فـي 31 دي�سمرب 2011. ويرجع ذلك اإىل الزيادة الكبرية 

فـي اجمايل �سافـي القرو�س وال�سلف البالغة 11.348 مليون ريال وزيادة النقدية والأر�سدة لدى موؤ�س�سة 

النقد العربي ال�سعودي التي جتاوزت مبلغ 7.251 مليون ريال والناجتة عن عائدات ال�سندات امل�ستحقة فـي 

حمفظة ال�ستثمارات )جمموع حمفظة ال�ستثمار بن�سبة 3.171 ماليني ريال( وزيادة ودائع العمالء التي 

بلغت 8.585 ماليني ريال خالل العام.
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وعلى النقي�س من عام 2010 عندما كان القت�ساد ال�سعودي بطيئًا ن�سبيًا, وكان منو امليزانية العمومية منخف�سًا, كان عام 2011 اأكرث 

ن�ساطًا اإذ زاد حجم القرو�س املقدمة فـي قطاع التمويل ال�سعودي للقطاع اخلا�س بن�سبة 10.65% )ح�سب الن�سرة الإح�سائية ال�سهرية 

ملوؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ال�سادرة خالل �سهر دي�سمرب 2011 م( فـي الوقت الذي مل يزد فـيه النمو ال�سنوي لقرو�س قطاع التمويل 

ال�سعودي لعامي 2010 و 2009 على 5.65% و 0.4% على التوايل.

رفع البنك ال�سعودي الفرن�سي القيمة الدفرتية لقرو�سه اىل م�ستوى اأعلى من ال�سوق كما هو مو�سح فـي اجلدول التايل:

�سافـي القرو�س وال�سلف

بطاقات الئتمان 

+ القرو�س 

ال�ستهالكية

ت�سهيالت ال�سحب 

على املك�سوف 

والقرو�س 

املجموع القرو�س الأخرىالتجارية

   20096.026.06567.198.6995.090.43278.315.196

   20107.821.93366.745.6426.409.01280.976.587

   201110٫398٫75175٫405٫0396٫521٫25292٫325٫042

3.40%25.90%-0.67%29.80%ن�سبة التغيري 2010/2009

14.01%1.75%12.97%32.94%ن�صبة التغيري 2011/2010

باملقارنة مع متو�سط معدل النمو فـي ال�سوق )+ 10.65%(, متكن البنك ال�سعودي الفرن�سي من رفع �سجل قرو�سه بن�سبة 14.01%. وي�سار 

اإىل اأن �سجل قرو�س الأفراد لدى البنك )القرو�س ال�ستهالكية وبطاقات الئتمان جمتمعني( قد زاد بن�سبة 32.94% بينما ارتفع �سافـي 

قرو�س ال�سركات بن�سبة %12.97. 

وفـي الوقت الذي وا�سلت فـيه ن�سبة الفائدة تراجعها اإىل ما دون م�ستويات عام 2010, بلغ الدخل ال�سافـي للبنك 2.911 مليون ريال لفرتة 

2.801 مليون ريال لالإثني ع�سرة �سهرًا املنتهية فـي  2011 م مقارنة بدخله ال�سافـي البالغ  31 دي�سمرب  اإثني ع�سرة �سهرًا املنتهية فـي 

31 دي�سمرب 2010م, اأي بزيادة قدرها 3.9%. ويرجع ال�سبب املبا�سر فـي عدم تطابق هذه الزيادة مع الزيادة الإجمالية لأرقام امليزانية 

العمومية )14.0%( اإىل انخفا�س م�ستوى اأ�سعار الفائدة وا�ستحقاق �سندات احلكومة ال�سعودية الطويلة الأجل.

80.8%( يعود الف�سل فـيها اإىل الفائ�س الهيكلي  بل اإن ال�سيولة العالية لدى البنك )ح�سبما تعك�سه ن�سبة القرو�س اإىل الودائع والبالغة 

للنقدية وراأ�س املال العامل املتاأثرين بامل�ستوى املطلق لأ�سعار الفائدة )لكافة ال�ستحقاقات جمتمعة( والتي �سجلت م�ستوى غري م�سبوق.

2009/12/312010/12/312011/12/31امل�سدر: رويرتز

0.7800%0.7513%0.7675%معدلت اأ�سعار الإقرتا�س الداخلي بني البنوك ال�سعودية لفرتة ثالثة اأ�سهر

2.1000%2.7200%3.2900%خدمة الإيرادات الداخلية خلم�س �سنوات

و�سع املخاطرة

بينما زادت القرو�س غري املتعرثة مببلغ 11.282 مليون ريال خالل عام 2011, زادت القرو�س املتعرثة مبقدار 11.202 مليون ريال من 

1.016 مليون ريال كما هي فـي 31 دي�سمرب 2010 اإىل 1.128 مليون ريال كما فـي 31 دي�سمرب 2011. ونتج عن ذلك تراجع ن�سبة اإجمايل 

القرو�س املتعرثة اإىل اإجمايل القرو�س من 1.23% )ح�سب اإثباتها بنهاية عام 2010 م( اإىل 1.20% بنهاية عام 2011.

وخالل الفرتة ذاتها اعتمد البنك خم�س�سًا �سافـيًا اإ�سافـيًا لتغطية املخاطرة الئتمانية مببلغ  4508 مليون ريال مما اأدى اىل احتفاظ 

البنك بن�سبة مرتفعة لإجمايل املخ�س�سات اإىل اإجمايل القرو�س املتعرثة بلغت 136.4% )انظر الإي�ساح 7 فـي البيانات املالية(.

موقف ال�سيولة

احتفظ البنك طوال فرتة الثني ع�سر �سهرًا املنتهية فـي 31 دي�سمرب 2011 بن�سبة قرو�س اإىل ودائع  دون م�ستوى 85%. وقد بلغت هذه 

الن�سبة 80.85 % كما هي فـي 31 دي�سمرب 2009 )مقابل 82.27% بنهاية عام 2010 و 82.40% بنهاية عام 2009(.

اأما على جانب املطلوبات, فقدارتفع اإجمايل ودائع العمالء بن�سبة 17.6% لي�سل اإىل 109.963 ريال كما فـي 31 دي�سمرب 2011.

- كذلك ارتفعت الودائع التي ل عمولت عليها )ح�سابات الودائع حتت الطلب والودائع الأخرى( خالل عام 2011 م بن�سبة 19.60% نتيجة 

للجهود الت�سويقية املكثفة خلطوط العمل بالبنك م�ستفـيدة من �سبكة البنك الوا�سعة من الفروع. وقد ا�ستثمر البنك هذه الزيادة فـي 

الودائع التي ل فوائد عليها فـي تعزيز و�سع ال�سيولة لديه.

- اأما الودائع املتقا�سى عمولة عليها فقد ارتفعت بن�سبة 15.6% خالل عام 2011 م وكان ال�سبب فـي تلك الزيادة النمو القوي الذي �سجلته 

قرو�س ال�سركات. 
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املبالغ باآلف الريالت

31 دي�سمرب 

2009 م

31 دي�سمرب 

2010 م

ن�سبة التغيري 

)%( لعامي 

2009/2010

31 دي�سمرب 

2011 م

ن�سبة التغيري 

)%( لعامي 

2010/2011

19.55%1.0955.499.518%35.803.55746.425.258�سافـي الودائع بدون فوائد

15.62%1.1554.463.893%55.433.56147.103.993الودائع بفوائد

17.57%1.13109٫963٫411%91٫237٫11893٫529٫251اإجمايل ودائع العمالء

0.83%50.47%-0.02%49.64%39.24%ن�صبة الودائع بدون فوائد اإىل اإجمايل ودائع العمالء )%(

 %49.6 من  العام  خالل  الن�سبة  تلك  ارتفعت  اإذ  طفـيفًا  حت�سنًا  الودائع  اإجمايل  اإىل  بفوائد  والودائع  فوائد  بدون  الودائع  ن�سبة  �سجلت 

اإىل 50.5% بعدما كانت فـي حدود 39.2% بنهاية عام 2009 م. ويرجع ال�سبب فـي هذا التح�سن اإىل جهود الت�سويق الناجحة للخدمات 

امل�سرفـية للبنك فـي كافة القطاعات.

كفاية راأ�س املال

والتي  للم�ساهمني  العمومية  بعد اجلمعية  ريال.  مليون   7.232 2011 عند م�ستوى  للبنك خالل عام  به  امل�ساهم  املدفوع  املال  راأ�س  بقي 

انعقدت فـي ال�سابع من ابريل 2012, اأ�سدر جمل�س الدارة قرارًا اأو�سى ب�سرف اأرباح الأ�سهم للعام 2011 م فـي �سكل اأ�سهم ومت اعتماد 

هذا القرار ليتمخ�س عن رفع راأ�س املال املدفوع من 7.232 مليون ريال اإىل 9.040 مليون ريال. 

كذلك ارتفع اإجمايل حقوق ال�سركاء من 18.00 مليار ريال كما هي فـي 31 دي�سمرب 2010 اإىل 19066 مليار ريال كما هي فـي 31 دي�سمرب 

2011 م )اأي بزيادة ن�سبتها %9.17(.   

ت�سافرت هذه العوامل جمتمعة فـي زيادة الأ�سول بن�سبة 14% )ل �سيما �سجل القرو�س( بالرغم من بع�س الرتاجع فـي حمفظة ال�ستثمارات, 

اإ�سافة اإىل زيادة قاعدة حقوق ال�سركاء لدى البنك بن�سبة 9.17% مما ترتب علية تراجع ب�سيط فـي ن�سب كفاية راأ�س املال التي مازالت 

تزيد على املعدل امل�سجل على امل�ستوى العاملي والبالغ 8% ح�سبما يو�سحه اجلدول التايل:  

 

31 دي�سمرب 

2009 م

31 دي�سمرب 

2010 م

31 دي�سمرب 

2011 م

13.96%14.18%13.13%امل�ستوى الأول لكفاية راأ�س املال

14.53%14.73%13.72%اإجمايل كفاية راأ�س املال

الت�سنيف الئتماين للبنك ال�سعودي الفرن�سي

اإذا ما نظرنا اإىل و�سع املخاطرة وما اتخذ من خطوات لتعزيز املركز املايل للبنك يت�سح لنا باأن البنك ال�سعودي الفرن�سي ا�ستطاع اأن 

يحافظ على درجات الت�سنيف القوية التي و�سعته عليها هيئات الت�سنيف الكربى الثالث. وكما هو مو�سح فـي اجلدول التايل, فاإن البنك 

ال�سعودي الفرن�سي ل يزال موؤهاًل للت�سنيف على »الدرجة ال�ستثمارية«.

م�سرف طويل 

توقعات البنكاملدى

م�سرف طويل 

املدى يتعامل 

بالعملة املحلية

م�سرف ق�سري 

املدى

م�سرف ق�سري 

املدى يتعامل 

التاريخ بالعملة املحلية

AA-1A-12011/12/14م�ستقر A�ستاندارد اأند بور

       

القوة املاليةتوقعات الودائعوديعة طويلة الأجل

م�سرف ق�سري 

التاريخاملدى

C+P-12011/12/26م�ستقرAa3مودي

       

م�سرف طويل 

توقعات البنكاملدى

م�سرف طويل

املدى افرتا�سي

)IDR( 

 

م�سرف ق�سري 

املدى

الدعم امل�سرفـي 

التاريخالدعم امل�سرفـيلالأفراد

AF-1B/C12011/06/13م�ستقرAفت�س



كان عام 2011 حافاًل بالإجنازات الكبرية بالن�سبة للبنك ال�سعودي الفرن�سي. وكانت دائرة املحا�سبة والرقابة 

املالية فـي الطليعة من حيث مواكبة التطورات الرئي�سية فـي البنك, ولعبت دورًا ن�سطًا فـي امل�سائل املتعلقة 

للبنك  وثيق مع مدققي احل�سابات اخلارجيني  ب�سكل  الدائرة  فـي هذه  لقد عملنا  املالية.  بقطاع اخلدمات 

معايري  �سوء  فـي  املعلومات  عن  الإف�ساح  من  الأق�سى  احلد  وتقدمي  الكامل  المتثال  ل�سمان  العام  طوال 

ال�سادرة عن  ال�سعودية  الدولية )IAS/IFRS( ومعايري املحا�سبة  املالية  التقارير  الدولية/معايري  املحا�سبة 

الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني )SOCPA(, والتوجيهات ال�سادرة عن الهيئات التنظيمية )موؤ�س�سة 

النقد العربي ال�سعودي وهيئة ال�سوق املالية(.

لعبت دائرة املحا�سبة والرقابة املالية دورًا بارزًا فـي حتليل اأنظمة ال�سرائب والزكاة اجلاري تطويرها فـي 

ال�سعودي  البنك  باأن  الزكاة  مل�سلحة  ال�ستباقية  اخلطط  اأكدت  وقد  امل�سرفـية.  النظر  وجهة  من  اململكة 

الفرن�سي ي�ستوفـي جميع املتطلبات النظامية التنظيمية على نحو يت�سم بالكفاءة والفعالية.

داخل  املديرين  كبار  ت�سم  م�سغرة«  »جمموعة  بو�سع  العام  خالل  املالية  والرقابة  املحا�سبة  دائرة  قامت 

الهامة.  امل�ساريع  والإ�سراف على جميع  التوجيه  توفـري  امل�سغرة  املجموعة  الهدف من هذه  وكان  الدائرة. 

لتلبية احتياجات قطاعات الأعمال والتي حتقق  وتوؤكد هذه املجموعة امل�سغرة على توفـري احللول الفورية 

بدورها القيمة امل�سافة فـي جمال اخلربة امل�سرفـية لعمالئنا.

يتطور اأفق اإعداد التقارير املالية بوترية مت�سارعة. وكان التقارب بني املعايري وزيادة الإف�ساح عن املعلومات 

من بني موا�سيع البحث الرئي�سية على ال�ساحة فـي حمافل املحا�سبة العاملية. وقد اأبدت اجلهات املخت�سة 

القطاع  حقق  حيث  املجال  هذا  فـي  ملحوظًا  ن�ساطًا  ال�سعودية  العربية  اململكة  فـي  املالية  التقارير  بتنظيم 

التو�سيحية  املالية  »للبيانات  النهائية  ال�سيغة  و�سع  فـي  يتمثل  كبريًا  اإجنــازًا  خا�سة  ب�سفة  امل�سرفـي 

للبنوك ال�سعودية«. كما لعبت دائرة املحا�سبة والرقابة املالية دورًا بارزًا جــنـبـًا اإىل جنب مع البنوك الزميلة 

وموؤ�س�سات املراجعة الأربع الكربى فـي حتقيق هذا الهدف.

فـي ظل املناخ ال�سائد املفعم بالتحديات املالية العاملية, فاإن اإدارة النفقات اأ�سبحت مهمة �ساقة بالن�سبة لأية 

موؤ�س�سة مالية. ورغم ذلك فقد اأخذت دائرة املحا�سبة والرقابة املالية هذه امل�سوؤولية على عاتقها بنجاح تام  

فـي البنك ال�سعودي الفرن�سي من خالل تعزيز ال�سوابط الداخلية, واإجراء حتليل دقيق مت من خالله ت�سليط 

ال�سوء على �سبل التوفـري فـي التكاليف.

على  القدرة  فـي  الفرن�ســي  ال�ســعودي  البنك  يواجههـــا  التي  املخاطر  تخفـيــف  فـي  الدائــرة  خبـرة  تتجلى 

فمن  املالية.  اخلدمــات  قطــاع  يكتنــف  الذي  الغمــو�س  من  الأ�ســول  حلمــاية  كاٍف  تاأمينــي  غطــاء  توفـري 

خالل اإجراء التحليل املنتظم لأداء البنك ال�سعودي الفرن�سي اأ�سبح يتوفر لدى البنك اأداة قّيمة ملراجعة اأثر 

القرارات الرئي�سية التي اأتخذت اأثناء العام. وقد اأبرزت املقارنة التف�سيلية بني اأداء البنك والبنوك الأخرى 

جوانب القوة فـي اأداء البنك, واجلوانب التي حتتاج ملراجعة من جانب الإدارة.
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ي�صر اأع�صاء جمل�س الإدارة تقدمي تقريرهم عن ال�صنة املالية 2011م. 

تاأ�س�س البنك ال�سعودي الفرن�سي )البنك( - �سركة م�ساهمة �سعودية - مبوجب املر�سوم امللكي رقم م/23 

بتاريخ 17 جمادى الثاين 1397هـ املوافق 4 يونيو 1977م. تتمثل اأهداف البنك فـي تقدمي كافة اأنواع اخلدمات 

امل�سرفـية مبا فـي ذلك منتجات متوافقة مع ال�سريعة معتمدة وحتت اإ�سراف هيئة �سرعية م�ستقلة.

بن�سبة  ال�سعودية: �سركة فرن�سي تداول )مملوكة  العربية  اململكة  التالية فـي  التابعة  ال�سركات  البنك  ميلك 

99% ب�سورة مبا�سرة, و1% مملوكة ب�سورة غري مبا�سرة من خالل اأحد اأع�ساء جمل�س اإدارة البنك( متار�س 

هذه ال�سركة اأعمال الو�ساطة املالية. خالل عام 2011م. قام البنك بال�ستحواذ على ح�سة ال�سريك الأجنبي 

ون�سبتها 40% من �سركة كام ال�سعودي الفرن�سي وعلى ح�سة ال�سريك الأجنبي من �سركة كاليون ال�سعودي 

بهدف  وذلك  للبنك(   %45 قدرها  بح�سة  �سابقًا  زميلة  ك�سركة  م�سنفة  )كانت   %55 ون�سبتها  الفرن�سي 

احل�سول على ملكية قدرها 100% فـي ال�سركتني. موؤخرًا قرر البنك دمج ال�سركتني كام ال�سعودي فرن�سي 

الفرن�سي  ال�سعودي  �سركة  اإىل  ا�سمها  تغيري  التي مت  تداول  فرن�سي  �سركة  فـي  الفرن�سي  ال�سعودي  وكاليون 

راأ�س مال  100% من  البنك كذلك  كابيتال, والتي تقوم بتقدمي خدمات مالية وا�ستثمارية متكاملة. ميتلك 

�سركة ال�سعودي الفرن�سي لأعمال وكيل التاأمني, بداأت ال�سركة ممار�سة اأعمالها فـي جمال و�ساطة التاأمني 

خالل �سهر يناير 2011. 

كما ميتلك البنك 32.5% من راأ�س مال �سركة اليانز ال�سعودي الفرن�سي للتاأمني التعاوين )اليانز( و50% من 

راأ�س مال �سركة �سوفـينكو ال�سعودي الفرن�سي, وميتلك ن�سبة 20% من راأ�س مال �سركة الأمثل, وح�س�س فـي 

ال�سركة ال�سعودية للمعلومات الئتمانية )�سمة( وال�سركة ال�سعودية لل�سيكات ال�سياحية وال�سركة ال�سعودية 

لت�سجيل الأ�سهم.  

وجميع ال�سركات املذكورة اأعاله �سركات قائمة ومن�ساأه فـي اململكة العربية ال�سعودية.

تاأ�سي�سها  27% من راأ�س مال »بنك بيمو - ال�سعودي الفرن�سي«, وهي �سركة م�ساهمة مت  كما ميتلك البنك 

فـي �سوريا وقد بداأ البنك اأعماله بتاريخ 2004/01/04م, كما ميتلك البنك 10% من راأ�س مال »بنك بيمو 

اعتبارًا من  الفرن�سي  ال�سعودي  البنك  لبنان - بريوت وقد متت م�ساهمة  فـي  موؤ�س�سة  �سركة  لبنان«, وهي 

2003/8/1م.
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علمًا باأنه بتاريخ 2011/11/26م مت الإعالن عرب نظام تداول اأن جمل�س اإدارة البنك ال�سعودي الفرن�سي اأتخذ قرارًا بالإجماع على بيع 

27% وح�سته فـي بنك بيمو لبنان البالغة 10%, واإبالغ �سركائه الرئي�سيني  ح�سته فـي بنك بيمو ال�سعودي الفرن�سي - �سوريا - والبالغة 

بنك بيمو لبنان بهذا القرار. ويتم حاليًا اإتباع كافة الإجراءات النظامية والتعاقدية لإمتام بيع ح�سته فـي بنك بيمو ال�سعودي الفرن�سي - 

�سوريا - وبنك بيمو لبنان, ويعترب البنك ال�سعودي الفرن�سي واعتبارًا من 2011/11/26م غري ممثاًل فـي جمل�س اإدارة بنك بيمو ال�سعودي 

الفرن�سي - �سوريا - وكذلك بنك بيمو لبنان. 

حقق البنك منوًا متوا�سال على مر ال�سنوات, مما اأ�سهم فـي دعم مركزه املايل وموقعه الريادي فـي ال�سوق ال�سعودي, ومكنه من اأن يتبواأ 

مركزًا متقدمًا, كاأحد املوؤ�س�سات املالية احلديثة والفاعلة, واملوؤهلة متاما ملواجهة حتديات امل�ستقبل, كما اأن البنك قد قطع �سوطًا كبريًا 

اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية فـي جمال املنتجات واخلدمات امل�سرفـية لل�سركات والأفراد  فـي تطوير منتجات وفروع وخدمات تتوافق مع 

وخدمات ال�ستثمار واخلزينة.

خالل الثنى ع�صر �صهراً املنتهية فـي 2011/12/31م حقق البنك ما يلي:

�سافـي ربح مقداره 2.911 مليون ريال مقابل 2.801 مليون ريال للفرتة املماثلة من العام ال�سابق وذلك بارتفاع ن�سبته 3.9%. كما بلغ 

اإجمايل ربح العمليات 4.585 مليون ريال مقابل 4.395 مليون ريال للفرتة املماثلة من العام ال�سابق وذلك بارتفاع ن�سبته 4.3%, بلغ �سافى 

ربح العمولت اخلا�سة 3.137 مليون ريال مقابل 3.066 مليون ريال للفرتة املماثلة من العام ال�سابق وذلك بارتفاع ن�سبته 2.3%, بلغت 

املوجودات 140.5 مليار ريال مقابل 123.2 مليار ريال للفرتة املماثلة من العام ال�سابق وذلك بارتفاع ن�سبته 14%, وبلغت ال�ستثمارات 

20 مليار ريال للفرتة املماثلة من العام ال�سابق وذلك بانخفا�س ن�سبته 16%. وبلغت حمفظة القرو�س وال�سلف  16.8 مليار ريال مقابل 

92.3 مليار ريال مقابل 81 مليار ريال للفرتة املماثلة من العام ال�سابق وذلك بارتفاع ن�سبته 14%, وبلغت ودائع العمالء 110 مليار ريال 

مقابل 93.5 مليار ريال للفرتة املماثلة من العام ال�سابق وذلك بارتفاع ن�سبته 17.6%, وبلغ ربح ال�سهم خالل اأثني ع�سر �سهرًا 4.03 ريال 

مقارنة مببلغ  3.87 ريال عام 2010م.

وفـيما يلي قائمة تبني املركز املايل وقائمة الدخل للخم�س �صنوات املا�صية )باآلف الريالت(

20112010200920082007باآلف الريالت ال�سعودية

125.864.76199.808.110 123.218.330120.572.438 140٫479٫958اإجمايل املوجودات

20.026.34317.625.57027.886.88222.500.744 16٫840٫066ا�ستثمارات, �سافـي وا�ستثمارات فـي �سركات زميلة

80.866.47559.849.952 80.976.58778.315.196 92٫325٫042قرو�س و�سلف, �سافـي

104.820.658111.795.62588.567.475 105.195.282 120٫824٫631اإجمايل املطلوبات

91.237.11892,791.28174.007.251 93.529.251 109٫963٫411ودائع العمالء

15.732.67314.047.21911.240.635 18.003.661 19٫655٫327حقوق امل�ساهمني

4.294.9074.391.6413.694.465 4.395.229 4٫584٫774اإجمايل دخل العمليات

1.600.148990.046 1.597.9001.799.663 1٫657٫484اإجمايل م�ساريف العمليات

-12.443)27.439(3.958)16٫348(احل�سة فـي )خ�سائر( اأرباح ال�سركات الزميلة - �سافـي

2.803.9362.711.110 2.801.2872.467.805 2٫910٫942�سافـي دخل ال�سنة

2.820.5902.289.398 3.065.8573.050.289 3٫137٫071�سافـي دخل العمولت اخلا�سة 

834.480897.234 887.043840.254 1٫050٫052اأتعاب اخلدمات البنكية - �سافـي

94.26542.011 339.344574.621 157٫908خم�س�س خ�سائر انخفا�س  الئتمان - �سافـي

543.322 624.223  708.633642.589 828٫111رواتب وما فـي حكمها

2.3452.266 2.5942.460 2٫788عدد املوظفـني 

قطاعات البنك

يعترب قطاع الأعمال هو القطاع الرئي�سي الذي يعد البنك على اأ�سا�سه تقاريره. وهو جمموعة من املوجودات والعمليات التي تقوم بتقدمي 

خدمات اأو منتجات معينة تخ�سع للمخاطر, وتختلف اأرباحه وخ�سائره عن قطاعات الأعمال الأخرى.

تتم املعامالت بني القطاعات املختلفة اأعاله وفقًا لالأحكام وال�سروط التجارية العادية ويتم فـي العادة اإعادة توزيع الأموال بني خمتلف 

القطاعات, وبالتايل اإعادة توزيع تكلفتها. وحتمل عمولة خا�سة على هذه الأموال وفقًا للمعدلت ال�سائدة بني البنوك. ويعلن عن املعامالت 

بني قطاعات الأعمال وفقًا لأ�سعار الفائدة داخل البنك. 
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يتاألف البنك من القطاعات امل�سرفـية الرئي�سية التالية:

قطاع ال�سركات

ي�سمل احل�سابات حتت الطلب, والودائع, واحل�سابات اجلارية املدينة اخلا�سة بال�سركات الكبرية واملتو�سطة احلجم, والقرو�س والت�سهيالت 

الئتمانية الأخرى واملنتجات امل�ستقة.

القطاع التجاري

يتعامل مع ال�سركات املتو�سطة وكذلك الفردية الكبرية, وقد مت اإن�ساء وحدة جديدة لإدارة العالقات احلكومية و�سبه احلكومية ويقوم هذا 

القطاع على تقدمي الت�سهيالت الئتمانية بجميع اأنواعها والودائع واخلدمات امل�سرفـية املتنوعة لهذه ال�سريحة من القطاعات.

قطاع الأفراد

املدينة,  اجلارية  واحل�سابات  العمالء,  من  ال�سغرية  واملوؤ�س�سات  اخلا�سة  وال�سركات  بالأفراد  اخلا�سة  الطلب  حتت  احل�سابات  ي�سمل 

والقرو�س, وح�سابات التوفـري, والودائع, والبطاقات الئتمانية الدائنة واملدينة, والقرو�س ال�سخ�سية, والتعامل ببع�س العمالت الأجنبية.

قطاع اخلزينة

ي�سمل خدمات اخلزينة, عمليات التداول, املحفظة ال�ستثمارية, واأ�سواق املال, وعمليات التمويل, واملنتجات امل�ستقة.

قطاع ال�ستثمار والو�ساطة

يقدم البنك لعمالئه من خالل ال�سركات التابعة له خدمات ا�ستثمارية ت�ستمل على اإدارة ال�ستثمارات واملوجودات املتعلقة بعمليات التعامل 

والإدارة والرتتيب وامل�سورة وحفظ الأوراق املالية واإدارة �سناديق ال�ستثمار وتداول الأ�سهم املحلية والدولية وخدمات الو�ساطة والتاأمني.

حتليل باإجمايل موجودات ومطلوبات البنك كما فـي 31 دي�سمرب لعامي 2011 و 2010, واإجمايل دخل وم�ساريف العمليات واحل�سة فـي 

لكل قطاع من  التاريخني  فـي هذين  املنتهيتني  لل�سنتني  البنك  العائد على م�ساهمي  الدخل  الزميلة, و�سافـي  ال�سركات  اأرباح )خ�سائر( 

القطاعات الت�سغيلية.

الإجمالــي

قطاع الو�ساطة 

وال�ستثمار 

قطــاع

اخلزينة

قطـاع

ال�شركات

قطـاع

الأفـــراد باآلف الريالت ال�سعودية

2011

اإجمايل املوجودات 16٫802٫119 79٫965٫066 43٫282٫176 430٫597 140٫479٫958

ا�ستثمار فـي �سركات زميلة       -    - 170٫789    - 170٫789

اإجمايل املطلوبات 45٫950٫747 64٫017٫307 10٫538٫804 317٫773 120٫824٫631

اإجمايل دخل العمليات 1٫557٫202 2٫154٫327 672٫166 201٫079 4٫584٫774

)16٫348( -     )16٫348( احل�سة فـي اأرباح �سركات زميلة, �سافـي     -     -

اإجمايل م�ساريف العمليات 1٫067٫721 316٫591 155٫086 118٫086 1٫657٫484

�سافـي دخل ال�سنة 489٫481 1٫837٫736 500٫732 82٫993 2٫910٫942

النتائج 

�سافـي دخل العمولت اخلا�سة  1٫224٫161 1٫573٫342 333٫946 5٫622 3٫137٫071

1٫050٫052 195٫459 )71( دخل الأتعاب والعمولت, �سافـي 276٫029 578٫635

اأرباح حتويل عمالت اأجنبية, �سافـي 32٫564     - 188٫144     - 220٫708

دخل املتاجرة, �سافـي    -     - 132٫676     - 132٫676

157٫908 -     -     )8٫927( خم�س�س خ�سائر انخفا�س الئتمان, �سافـي 166٫835

130٫257 3٫028 9٫617 22٫393 95٫219 ا�ستهالك واإطفاء
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الإجمالــي

قطاع الو�ساطة 

وال�ستثمار 

قطــاع

اخلزينة

قطـاع

ال�شركات

قطـاع

الأفـــراد باآلف الريالت ال�سعودية

2010

123.218.330 81.345 37.111.709 71.821.358 14.203.918 اإجمايل املوجودات

185.628 - 185.628 - - ا�ستثمار فـي �سركات زميلة 

105.195.282 17.411 11.005.484 53.587.463 40.584.924 اإجمايل املطلوبات

4.395.229 117.672 891.039 2.037.008 1.349.510 اإجمايل دخل العمليات

3.958 - 3.958 - - احل�سة فـي اأرباح �سركات زميلة, �سافـي

1.597.900 96.383 125.739 452.996 922.782 اإجمايل م�ساريف العمليات

2.801.287 21.289 769.258 1.584.012 426.728 �سافـي دخل ال�سنة

)280( )280( - - - خ�سارة �سركاء احل�سة غري امل�سيطرة

النتائج

3.065.857 - 480.697 1.506.989 1.078.171 �سافـي دخل العمولت اخلا�سة 

887.043 117.672 8.534 528.343 232.494 دخل الأتعاب والعمولت, �سافـي

200.409 - 178.910 - 21.499 اأرباح حتويل عمالت اأجنبية, �سافـي

202.007 - 202.007 - - دخل املتاجرة, �سافـي

2.349 - 2.349 - - اأرباح ال�ستثمارات املقتناة لغري اأغرا�س املتاجرة, �سافـي

339.344 - )1.049( 156.956 183.437 خم�س�س خ�سائر انخفا�س الئتمان, �سافـي

126.241 1.495 8.200 24.273 92.273 ا�ستهالك واإطفاء

التحليل اجلغرافـي

للبنك  الرئي�سي  املركز  اإىل  بالإ�سافة  »ال�سرقية«  »الغربية«  »الو�سطى«  الإداري  التوزيع  ح�سب  منطقة  لكل  الدخل  توزيع  يو�سح  جدول 

وال�سركات الزميلة لعام 2011م.

البنك

الإجمايل للبنكاملركز الرئي�سيالو�سطىالغربيةال�سرقيةباملاليني

8701٫0231٫3511٫0924٫336الدخل

)1٫304()841()168()171()124(امل�ساريف

3٫032 7468521٫183251دخل العمليات

)204()78()59(1)68(الحتياطات والأرباح واخل�سائر الأخرى

2٫828 6788531٫124173الدخل ال�سافـي

 

�صركة ال�صعودي الفرن�صي كابيتال »كام ال�صعودي الفرن�صي، كاليون ال�صعودي الفرن�صي، فرن�صي تداول«

الإجمايل  لل�سركةاملركز الرئي�سيالو�سطىالغربيةال�سرقيةباملاليني

33598326201الدخل

)118()118( - - -امل�ساريف

83)92(335983الدخل ال�سافـي

 

    

الإجمايل  لل�سركةاملركز الرئي�سيالو�سطىالغربيةال�سرقيةباملاليني

7119121.207812911اإجمايل الدخل للبنك وال�سركات الزميلة

وفـيما يلي تف�سيل لأعمال واإجنازات خمتلف قطاعات العمل لهذا العام.



وا�سلت جمموعة اخلدمات امل�سرفـية لل�سركات اأداء دورها الهام فـي منو اأعمال البنك وربحيته بوجه عام.  

فمع ا�ستمرار مركزنا القوي فـي ال�سوق, ما زال البنك ال�سعودي الفرن�سي املوؤ�س�سة الرائدة فـي جمال تقدمي 

اخلدمات امل�سرفـية لل�سركات الكبرية ومتو�سطة احلجم, وما زال البنك يوا�سل التو�سع فـي خدماته �سواء 

من حيث التغطية اأو املنتجات املعرو�سة على العمالء.

كما متكن البنك من  تر�سيخ مكانته فـي هذا القطاع من خالل زيادة حمفظة القرو�س مما اأدى اإىل ارتفاع 

�سافـي العائد, ف�سال عن زيادة الر�سوم من الأن�سطة التجارية. 

لقد حتقق هذا النمو فـي الأعمال التجارية بف�سل تعزيز العالقات مع قاعدة العمالء احلالية, ف�سال عن 

املخاطر  تقييم  بجوانب  امل�سا�س  دون  والهامة,  اجلديدة  العالقات  من  عددًا  �سمل  الذي  الناجح  الت�سويق 

ملحفظة الديون.

مت فـي عام 2011 ت�سنيف البنك ال�سعودي الفرن�سي فـي املرتبة الأوىل فـي جداول الت�سنيف لرتتيب و�سمان 

اأدوار  لعب  فـي  البنك  وا�ستمر  الأو�سط.  ال�سرق  منطقة  فـي  امل�ساريع  ومتويل  املنظم  التمويل  فـي  الكتتاب 

اأ�سا�سية فـي معظم عمليات متويل امل�ساريع البارزة التي وقعت فـي اململكة.

وكان للبنك دور رائد فـي اإمتام م�سروع م�سفاة �سركة معادن / الكوا, الذي يعترب اأكرب م�سروع متويل اإقليمي 

اأكرب م�سروع طرح لالكتتاب  اأكوا و�سام�سوجن فـي  2011. كما قدم البنك الدعم لحتاد  من نوعه فـي عام 

الأويل IPP من نوعه على ال�سعيد العاملي.

كما لعب البنك اأدوارًا مهيمنة فـي جمال متويل ال�سركات, وكان البنك مدير الإ�سدار/متعهد الإ�سدار فـي 

4.5 مليار ريال,  10 مليار ريال ومرافق البالغة  عمليتي الطرح لالكتتاب الأويل لكل من موبايلي والبالغة 

والتي من املتوقع اإقفالها بحلول نهاية الربع الأول من عام 2012.
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والتمويل  امل�ساريع  اأن�سطة متويل  اأعمال  اإيجابي على  ب�سكل  التنموية,  امل�ساريع  امل�ستمر, خ�سو�سًا على  الإنفاق احلكومي  يوؤثر  اأن  يــتوقع 

وم�ساريع  ال�سناعية  امل�ساريع  فـي  ال�ستثمار  على  مبا�سرة  وغري  مبا�سرة  ب�سورة  ذلك  و�سي�ساعد  املقبلة.  القليلة  ال�سنوات  املنظم خالل 

الطاقة والبنية التحتية التي �ستكون مطلوبة ملواكبة النمو فـي القت�ساد الوطني بوجه عام.

�سيوا�سل البنك العمل على معظم ال�سفقات الكبرية فـي القطاعات الرئي�سية لالقت�ساد, ويتوقع اأن يتبواأ مركز القيادة للعديد من عمليات 

التمويل الكربى اجلديدة, والتي �ستنفذ فـي ال�سنوات القادمة.

اإن الأ�سا�س الذي تقوم عليه منتجاتنا وعرو�سنا فـي جمال التمويل املنظم ومتويل امل�ساريع يتمثل فـي �سعينا امل�ستمر لإعطاء قيمة م�سافة 

التمويل الالزم لتلك امل�ساريع. مدعومة بخربتنا فـي قطاعات الطاقة والنفط والغاز  بتاأمني  التنظيم املايل الكفـيل  للم�ساريع من خالل 

والبرتوكيماويات والبنية التحتية وتطبيق اف�سل املعايري الواجبة على الوجه ال�سحيح.

وا�سعة من  توفـري جمموعة  الإ�سالمية من خالل  ال�سريعة  املتوافقة مع  امل�سرفـية  فـي جمال اخلدمات  القوي  لقد حافظنا على مركزنا 

اإطار  امل�ساريع حتت  التمويل ملجموعة من  املرتفعة  املعامالت  توقيع معظم  وقد مت  لعمالئنا.  باملرابحة  ا�ستثمارية  وهيكلة حلول  التمويل 

منتجات متوافقة مع ال�سريعة الإ�سالمية, وقد كان للبنك ال�سعودي الفرن�سي دور كبري فـي �سياغتها وطرحها ب�سكلها ال�سرعي.

ونحن نغتنم هذه الفر�سة لتقدمي ال�سكر لأع�ساء الهيئة ال�سرعية: ال�سيخ عبد اهلل املنيع, والدكتور حممد القري, والدكتور عبد ال�ستار اأبو 

غدة على توجيهاتهم ودعمهم امل�ستمر فـي تطوير منتجات ومعامالت متوافقة مع ال�سريعة الإ�سالمية.

 CA-CIB وال�ستثمار  لل�سركات  امل�سرفـية  للخدمات  اأجريكول  كريدي  بنك  �سبكة  من  الفرن�سي  ال�سعودي  البنك  تلقاه  الذي  للدعم  وكان 

وعالقاتنا القوية مع البنوك واملوؤ�س�سات املالية الدولية تاأثريًا كبريًا فـي تفعيل الدور الهام الذي لعبه البنك ال�سعودي الفرن�سي فـي ت�سريع 

حركة التجارة الدولية املتنامية فـي اململكة, واإ�سدار ال�سمانات الكربى, ومتويل عدد من العقود الهامة.
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اأظهرت اأن�سطة واإجنازات دائرة اخلدمات امل�سرفـية التجارية لعام 2011 حتقيق عام اآخر من النجاح منذ 

ا�ستقالل عملها فـي مار�س 2009 والتي جتاوزت من حيث احلجم والربحية الأهداف املقررة فـي امليزانية.

مع ا�ستمرار النمو والتو�سع فـي اإدارة اخلدمات امل�سرفـية احلكومية املنبثقة عن دائرة اخلدمات امل�سرفـية 

التجارية, فقد مت اإن�ساء وحدتني جديدتني فـي املنطقتني الغربية والو�سطى فـي الربع الأول من عام 2011. 

كما يتم اإن�ساء وحدة اأخرى فـي املنطقة ال�سرقية فـي الربع الثاين من عام 2012.

انتهت دائرة اخلدمات امل�سرفـية التجارية من الدرا�سة امل�سحية لعدد خمتار من عمالئها. وكان الغر�س 

اأظهرت  املناطق, حيث  فـي كل منطقة من  العمالء  واأف�سليات  اأولويات  التعرف على  الدرا�سة هو  من هذه 

النتائج وجود تباين فـي اأولويات العمالء من منطقة لأخرى. وقد اأجنزت الدرا�سة )حتليل البيانات(, ومن 

املقرر اإجناز )التنفـيذ التي ينطوي على �سبط ال�سرتاتيجيات املحددة التي �سيتم اتباعها فـي كل منطقة من 

املناطق( وذلك فـي الأ�سهر ال�ستة الأوىل من 2012.

امل�سرفـية  اخلدمات  بدائرة  اخلا�س  العمالء  عالقات  اإدارة  نظام  ت�سميم  واإعادة  تعزيز  من  النتهاء  مت 

التجارية وهو الآن جاهز لال�ستخدام فـي ثالثة من مكاتبها الإقليمية. ومن اجلدير بالذكر اأن نظام اإدارة 

عالقات العمالء اجلديد يعترب من النوع �سهل ال�ستعمال, ويقدم تقارير اإىل كل اإدارة اإقليمية لر�سد حمافظ 

عمالئها.

والوثيقة  التجارية  امل�سرفـية  اخلدمات  بدائرة  الداخلي  الت�سغيل  واإجراءات  اإر�سادات  وحتديث  تنقيح  مت 

متوفرة الآن على موقع ال�سبكة الداخلية للبنك ال�سعودي الفرن�سي.

مت توقيع اتفاقية البتياع بني دائرة اخلدمات امل�سرفـية التجارية وجمموعة اخلدمات امل�سرفـية لالأفراد  

ال�سناعي  التنمية  ل�سندوق  العائد  كفالة  برنامج  فـي  امل�سرتكة  واملتو�سطة  ال�سغرية  باملوؤ�س�سات  اخلا�سة 

ال�سعودي, الذي من املقرر تنفـيذه فـي وقت قريب.
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املجموعة على  اإىل قدرة   2011 فـي عام  التي حققتها جمموعة اخلزينة  الرائعة  النتيجة  فـي  الف�سل  يعود 

التنويع واكت�ساف فر�س جديدة.

على الرغم من ظروف ال�سوق وما تنطوي عليه من حتديات, وذلك ب�سبب اأزمات الديون ال�سيادية الأوروبية 

والتوتر اجليو�سيا�سي فـي ال�سرق الأو�سط, حافظت جمموعة اخلزينة على �سمعتها الطيبة املتمثلة فـي قدرة 

البنك على التعر�س ملخاطر تقلب اأ�سعار �سرف القطع الأجنبي وفـي معدلت الفائدة, بالإ�سافة اإىل تلبية 

طلبات العمالء.

قام فريق التمويل باإدارة ال�سيولة النقدية فـي البنك بفاعلية تامة من اأجل متويل الأن�سطة التجارية الأ�سا�سية 

بتكلفة منخف�سة. كما متكن الفريق من توزيع ال�سيولة الفائ�سة فـي البنك بطريقة فعالة مع احلفاظ على 

التعر�س املن�سبط وال�سليم ملخاطر الئتمان.

وا�سل فريق التداول دعم �سوق امل�ستقات بالريال ال�سعودي فـي ال�سوق, وحافظ على مركز رائد ك�سانع لل�سوق 

فـي هذا املجال. وقد اأدى عدم تذبذب الأ�سعار فـي ال�سوق, وركود منحنى العائد والت�سديد على فارق �سعر 

الفائدة بني الدولر الأمريكي والريال ال�سعودي اإىل حتقيق نتائج تداول حمدودة باملقارنة مع العام املا�سي.

وباعتبار و�سع م�سلحة العميل فـي مركز اهتمامنا, فاإن فرق املبيعات وفرق املنتجات املنظمة تعمل ب�سكل 

وثيق مع قطاعات الأعمال الأخرى بقدر كبري من ت�سافر اجلهود لتحديد احتياجات العمالء, وتقدمي العديد 

من احللول امل�سممة خ�سي�سا لكل عميل من عمالئنا.

2011 و�سجلت  فـي عام  ب�سكل ملحوظ  املهيكلة  املنتجات  واأن�سطة  ارتفعت مبيعات اخلزينة  ونتيجة لذلك, 

زيادة فـي الإيرادات بن�سبة 10% و 47.5% على التوايل.

وقد متكنا بف�سل النظم املتقدمة املتبعة فـي الت�سعري واإدارة املخاطر والتي يقوم بتنفـيذها فريق من اخلرباء, 

من تلبية الطلب املتزايد على الأعمال التجارية وتقدمي منتجات غري تقليدية جديدة.
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زيادة  نحو  العمل  اأن�سطة  دفع  على   2011 عام  فـي  لالأفراد  امل�سرفـية  اخلدمات  جمموعة  جهود  تركزت 

ح�ستها فـي ال�سوق ورفع م�ستوى الأداء. ونحن فخورون بالإجنازات التي حققناها والتي تتمثل فـي اجلهود 

ال�ستباقية والتعاون بني خمتلف الإدارات لتحقيق اأهدافنا.

ال�سبب, فقد حتولت جمموعة  ولهذا  الأول.  املقام  فـي  لطبيــعة هذه اخلدمات  العمالء  واإدارك  تفهم  ياأتي 

حمور  هو  العميل  اأن  باعتبـار  العمالء,  حول  جهودها  ترتكز  منظمـة  اإىل  لالأفراد  امل�سـرفـية  اخلدمات 

الهتمام.

ويعترب هذا الرتكيز من الأهمية مبكان بالن�سبة لأ�سلوبنا املنهجي ال�سامل الذي يهدف اإىل تعزيز ر�سا العمالء 

واخلدمات  املنتجات  وتوفـري  الفائدة  �سعر  فـي  التميز  خالل  من  معهم  العالقة  وا�ستمرار  ولئهم  و�سمان 

الفّعالة.

وا�ســـعة  الفرن�سي قد خطى خطـــوات  ال�ســـعودي  البنك  باأن  اأجريـــت موؤخرًا  التي  الدرا�ســـات  اأظهرت  وقد 

على طريق املناف�ســـة فـي هذا املجال كمــا اأن تفهم واإدراك عمالوؤنا لأهميـــة هذه اخلدمـــات واملنتجـــات قد 

حت�سن ب�ســـكل كبري, ممـــا اأدى اإىل التقدم بالعديد من املبادرات التي �ســــملت من بني اأمــور اأخرى ا�سالح  

برنامج اخلدمـــات املميزة, وتدريب امل�ســـوؤولني على م�ستوى الإدارة املتو�ســـطة وم�ســـوؤويل  العالقات وادماج 

الفروع كما اأن العمل جاٍر ا�ستعدادًا لتنفـــيذ م�ســروع مقبل �سيتم الرتكيز من خالله على احلد من ت�سرب 

العمالء.

وعلى نف�س املنوال فقد مت اأي�سا تنفـيذ برنامج ت�سل�سل مبيعات فتح احل�سابات, الذي مت من خالله تنظيم 

وعمالء  كافة  العمالء  م�ستوى  على  العالقة  من  الأوىل  ال�سنة  مدى  على  واملبيعات  الت�سالت  وا�ستمرارية 

فـي  منوًا  الآن  ن�ساهد  فاإننا  فح�سب,  جارية  ح�سابات  بفتح  قبل  من  يقومون  العمالء  كان  فبينما  عائلتي. 

الأ�سرتاك فـي منتجات البنك وقت فتح احل�ساب.
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ومن منطلق تواجدنا فـي ال�سوق كمناف�س رئي�سي فقد اأثبتنــا وجودنا ب�سكل دائم من خالل اإطالق حمالت ت�سويق وات�سالت قوية بهـدف 

تلبيـة احتيـاجات العمالء وتقـدمي املنتجـات الأكثـر مالئمة. وبالتعاون مع اإدارة الدعاية والإعالم, فقد مت اإطالق حمالت للرتويج لربنامـج 

�سكن, والقـرو�س ال�سخ�سية وبطاقــات الئتمـان.

متكنا من اإدخال حت�سن ملحوظ على طريقة الت�سال بالعمالء من خالل م�سوؤويل العالقات فـي الفروع, ووكالء مركز الت�سال ودورات 

ال�ستدعاء املتخ�س�سة على م�ستوى الفروع. 

وا�سل البنك ال�ستثمار فـي مزيج من دورات التدريب فـي الداخل واخلارج على مدار ال�سنة حيث مت تغطية جمموعة متنوعة من الدورات 

الفنية وال�سلوكية مثل املبيعات والتميز فـي العمليات. وبف�سل درا�سات اجلودة, واأدوات املبيعات, و�سل�سلة الت�سالت والرقابة املتخ�س�سة, 

فقد متكنا من رفع م�ستوى جودة اخلدمة وال�سفافـية.

ولدعم اجلهود الرامية لزيادة الودائع, فقد اأطلقت جمموعة اخلدمات امل�سرفـية لالأفراد حملة لكت�ساب عمالء اخلدمات املميزة وجمع 

الودائع. من خالل هذه اجلهود, فقد ارتفعت الودائع املحتفظ بها لدى البنك بن�سبة %20.

وقد تو�سعت حمفظتنا من القرو�س ال�ستهالكية على نحو مماثل, بفعل الرتفاع املفاجىء فـي القرو�س العقارية يتلوها فـي ذلك منتجاتنا 

من الإقرا�س ال�سخ�سي. فقد قفزت القرو�س العقارية بن�سبة 144%, والقرو�س ال�سخ�سية بن�سبة 19% وبطاقات الئتمان بن�سبة 19%. من 

ناحية ثانية, فقد مت ال�سيطرة على املخ�س�سات رغم النمو فـي الأ�سول, وهي موؤ�سر �سحيح يوؤكد مرة اأخرى قوتنا فـي جمال التح�سيل 

واملخاطر اخلا�سعة لل�سيطرة.

لتحقيق مزيد من التقارب مع العمالء, قام البنك ال�سعودي الفرن�سي بالتو�سع فـي نقاط الت�سال مع العمالء عن طريق زيادة فروعه واأجهزة 

ال�سراف الآيل. ومن خالل الرتكيز على توفري و�سائل مريحة للو�سول اإىل العمالء وتقدمي الدعم الالزم لهم, فقد تو�سعت �سبكة توزيع 

املبيعات لدينا بواقع 7 مواقع فـي عام 2011 لت�سل اإىل ما جمموعه 111 موقعًا )تتاألف من 83 فرعًا متكاماًل و 18 ق�سمًا لل�سيدات و10 فروع 

للخدمة الذاتية(. وبالن�سبة ملنافذ البيع اجلديدة التي افتتحت فـي عام 2011 فكانت ثالثة فروع )التعاون, الب�ساتني, اأرامكو( وخم�سة فروع 

للخدمة الذاتية )�ستار بالزا, بانوراما مول, يا�سمني مول فـي الريا�س, الأندل�س فـي جدة والهيئة امللكية فـي اجلبيل باملنطقة ال�سرقية(.

بالإ�سافة اإىل زيادة عدد منافذ البيع فقد مت اأي�سا تركيب املزيد من اأجهزة ال�سراف الآيل فـي مواقع ا�سرتاتيجية. كما مت تن�سيط عدد 55 

جهاز �سراف اآيل جديد منذ بداية العام وبالتايل تو�سيع �سبكة ال�سراف الآيل لت�سل فـي جمموعها اإىل 437 جهازًا منها 155 جهاز فـي 

مواقع الفروع و282 جهازًا فـي مواقع بعيدة عن الفروع. كما يوجد لدينا اأي�سا 104 اآلة اإيداع نقدي مثبتة فـي الفروع وفروع اخلدمة الذاتية. 

وعليه, فقد ارتفع جمموع نقاط البيع التجاري اإىل 4.482 نقطة .

بالتعاون مع وحدات الدعم فـي البنك, توا�سل جمموعة اخلدمات امل�سرفـية لالأفراد تعزيز قدراتها الت�سغيلية ب�سكل م�ستمر با�ستخدام اأدوات 

تكنولوجيا املعلومات التي ت�سم ُنظمًا جديدة اأو حم�سنة توفر للعمالء اجراءات �سهلة و�سريعة واآمنة فـي تنفـيذ املعامالت وعمليات البيع.

يعترب البنك ال�سعودي الفرن�سي اأول بنك فـي اململكة يطلق برنامج تطبيقات اخلدمات امل�سرفـية الهاتفية فـي �سوق اأندرويد ومن املتوقع 

اأن ي�ساعد اإطالق برنامج التطبيقات اجلديد هذا على زيادة عدد م�ستخدمي فرن�سي موبايل, وبالتايل ا�ستخدام هذه الربامج التطبيقية 

اجلديدة. كما يتوفر فرن�سي موبايل اأي�سا على منتجات اأبل.

اإن اجلهود املبذولة لرفع م�ستوى اإدراك العمالء, والتغريات فـي �سلوك املبيعات وحت�سني العمليات, قد عزز من مركز البنك التناف�سي فـي 

جمال اخلدمات امل�سرفـية لالأفراد. وكان لهذه اجلهود اأثر اإيجابي على البنك متثلت فـي احل�سول على ح�سة اأكرب من ال�سوق, والزيادة 

فـي عدد العمالء, وحتقيق مزيج اأف�سل من املنتجات وحتقيق النتائج املالية املتوقعة.
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حققت جمموعتا اإدارة الرثوات واخلدمات امل�سرفـية اخلا�سة فـي البنك ال�سعودي الفرن�سي اأهدافهما لعام 

2011 على الرغم من ظروف ال�سوق التي تعاين من الأزمة املالية الأوروبية. فقد ارتفعت موجودات العمالء 

بن�سبة 9% وزادت العائدات بن�سبة 16% فـي حني ارتفعت الإيرادات من الفوائد والعمولت بن�سبة 10% و %28 

على التوايل.

ومن خالل العمل عن كثب مع جمموعة اخلزينة فـي البنك و�سركة ال�سعودي الفرن�سي كابيتال, فقد جتاوزت 

اأن  40% من اإجمايل الإيرادات. وهذا يعني  اإدارة الرثوات ن�سبة  العمولت والر�سوم التي حققتها جمموعة 

الإيرادات الإجمالية لهذه الإدارة قد و�سلت اإىل م�ستويات مل ت�سل اإليها من قبل.

فـي ذلك  الف�سل  ويعود  الثالث  املناطق  فـي  اإجمالية  اإجنازات  الرثوات من حتقيق  اإدارة  متكنت جمموعة 

اإىل العمل بروح الفريق, واإىل م�ساعي جميع امل�سوؤولني واملدراء فـي جمموعة اإدارة الرثوات وفهمنا لعمالئنا 

تقديرنا جلميع   نعرب عن  فاإننا  وبهذا  التحدي.  البالغة  الأ�سواق  فـي  املتاحة  الفر�س  فـي حتديد  وخرباتنا 

اإدارات الدعم فـي البنك ال�سعودي الفرن�سي, التي �سمحت لنا بتح�سني جودة خدماتنا وتقدميها على الوجه 

الأمثل وفـي الوقت املنا�سب. 

البنك  فـي  وثقتهم  ولئهم  ا�ستمرار  على  الكرام,  لعمالئنا  العميق  المتنان  م�ساعر  عن  بهذا  نعرب  ونحن 

ال�سعودي الفرن�سي وفروعه وال�سركات التابعة له وفـي جمموعة اإدارة الرثوات.

اإدارة الرثوات



نعترب فـي البنك ال�سعودي الفرن�سي جميع عمالئنا مهمني لكننا ندرك اأي�سا اأنه لي�س ثمة عميلني مت�سابهني 

ونبذل كل ما فـي و�سعنا لتلبية جميع احتياجات ومتطلبات كل منهم.

اإننا فـي جمموعة احل�سابات امل�سرفية اخلا�سة بالبنك ال�سعودي الفرن�سي ندرك اختالف العمالء ومتيزهم 

واأنهم يتوقعون منا الكثري. وح�سبما تعك�سه �سجالت التعريف اخلا�سة بهم فاإن غالبيتهم من الأ�سخا�س البالغي 

اعتادوا  اأنهم  كما  وا�سعة.  اجتماعية  ارتباطات  لهم  عائلية  مبجموعات  الغالب  فـي  يرتبطون  والذين  الرثاء 

احل�سول على خدمات ممتازة ويتوقعون احل�سول دائما على هذا امل�ستوى من اخلدمات.

اإن مديري العالقات امل�سرفية لدينا ذوي كفاءات مهنية عالية وخربات متخ�س�سة يقدرها عمالوؤنا, وبالتايل 

فاإنهم يظلون على ات�سال وثيق بعمالئهم ويقدرون لهم ثقتهم وحكمتهم ويقدمون لهم حلول م�سممة ح�سب 

احتياجاتهم.

ببحوث  تزويدهم  خالل  من  امل�سرفية  العالقات  مدراء  يبذلها  التي  اجلهود  قوي  دعم  فريق  ي�ساند 

املعلومات  لتحليل  املعلومات  اأنظمة  فـي  التطور  بالغة  اأدوات  ت�ستخدم  كما  حديثة.  ت�سويقية  وا�ستطالعات 

الالزمة وو�سع احللول املالية املجدية.

ي�سعى العمالء فـي هذا ال�سدد وب�سورة رئي�سية حلفظ روؤو�س اأموالهم وحماية موجوداتهم باتباع ا�سرتاتيجيات 

ا�ستثمارية ماأمونة ذات عوائد متوا�سعة وتعترب منتجاتنا املعرو�سة عليهم منا�سبة لهذه الأغرا�س. 

اإننا نرى فـي تقديرنا لعمالئنا م�سدر فخر واعتزاز لنا كما نعترب ما نقدمه لهم من خدمات ممتازة حمور كل ما 

نقوم به من اأجلهم وذلك هو �سر مت�سكهم بنا وا�ستمرار عالقتهم بنا جياًل بعد جيل, هذا بالإ�سافة اإىل حتويل 

معارفهم اإلينا. وهكذا فاإن قاعدة كبار العمالء لدينا فـي تو�سع م�ستمر متحدية اأ�سعب الظروف املالية واملناف�سة 

مهما بلغت �سدتها. وتعترب املجموعة ر�سا العمالء اأحد اأهم اأجنازاتها.   
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اإدارة 

الـمخـاطـر

بعد التقل�س فـي الن�ساط خالل عام 2010م, بداأ البنك ال�سعودي الفرن�سي فـي معاودة تنمية حمفظة قرو�سه 

فـي عام 2011م. وعليه, فقد ارتفعت حدود الئتمان الإجمالية من 136 مليار ريال �سعودي اإىل 150 مليار 

العام  فـي   %62.7 مقابل  التعر�س  اإجمايل  من   %64.5 ن�سبة  املمول  التعر�س  وميثل   .%9.9 �سعودي  ريال 

املا�سي. 

وقد انعك�س منو املحفظة باأثره على جميع قطعات الأعمال, فـي الوقت الذي وا�سل فـيه التمويل ال�ستهالكي 

منوه.

اآثار الأزمة العاملية على نوعية املحفظة الئتمانية واحتياطياتها

منذ نهاية عام 2008م, كانت الأولوية تتمثل فـي ر�سد تطور حمفظة القرو�س وحتديد احلالت التي تنطوي 

على م�سكالت حمتملة ب�سبب الأزمة العاملية من اأجل اإتخاذ جميع الإجراءات الت�سحيحية املطلوبة بال�سرعة 

املمكنة.

كان التق�سري فـي ال�سداد من جانب بع�س املجموعات العائلية الكبرية فـي عام 2008 قد اأثر ب�سكل �سلبي على 

التق�سري حمدودًا,  الفرن�سي فقد بقي عدد حالت  ال�سعودي  للبنك  ال�سعودي. وبالن�سبة  القطاع امل�سرفـي 

من  الالزمة  املخ�س�سات  و�سعت  وقد  عام.  بوجه  جيد  و�سع  فـي  الئتمان  حمفظة  نوعية  ا�ستمرت  كما 

الحتياطيات لهذه امللفات بالتحديد ب�سكل جيد. 

1.366 مليون ريال فـي نهاية �سهر دي�سمرب من عام  بلغ اإجمايل القرو�س املتعرثة )املمولة وغري املمولة( 

2011م مقارنة مببلغ  1.227 مليون ريال فـي نهاية عام 2010م وا�ستمرت ن�سبة القرو�س املتعرثة )املمولة 

وغري املمولة( م�ستقرة ن�سبيا عند %0.91.  
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اإن اإجمايل القرو�س املتعرثة, �سافـية من الفوائد امل�ستحقة غري املح�سلة , قد ارتفع من 1.020 مليون ريال �سعودي اإىل 1.133 مليون ريال 

بزيادة ن�سبتها 11%. وقد مت تكوين الحتياطي الالزم لتغطية �سافـي القرو�س املتعرثة بن�سبة %75.6.

الحتياطيات  من  اإجمالية  بن�سبة  املتعرثة  القرو�س  ل�سافـي  تغطية  يوفر  الذي  اجلماعية  الحتياطيات  نوع  من  هو  الحتياطيات  ر�سيد 

مقدارها %136.

كما بقيت الحتياطيات التي تتطلبها اأن�سطة التمويل ال�ستهالكي م�ستقرة خالل العام رغم النمو فـي حمفظة هذا القطاع.

اإدارة املخاطر وحت�سني الإجراءات

لإدارة  نظام جديد  بتنفـيذ   2010 فـي عام  العمل  بداأ  فقد  املخاطر,  اإدارة  فـي حت�سني عملية  واملتمثلة  للبنك  العامة  الأهداف  فـي �سوء 

املخاطر الئتمانية وقد اكتمل العمل به فـي عام 2011, مما ميكن البنك من حت�سني م�ستوى ال�سوابط وتعزيز كفاءة العمليات وامل�ساعدة 

فـي حتقيق الهدف املتمثل فـي اعتماد منهجية معدل العائدات الذاتي. 

وتطور  املالية  الأن�سطة  تزايد  اأعقاب  فـي  املخاطر  لإدارة  ال�سليمة  املمار�سات  فـي  تتمثل  بارزة  ميزة  الت�سغيلية  املخاطر  اإدارة  تكت�سب 

التكنولوجيا. وقد اعتمد البنك ال�سعودي الفرن�سي عملية ر�سم خرائط املخاطر جلميع الأن�سطة التنفـيذية.

كل عملية اأ�سا�سية من عمليات اإدارات البنك ومهام الدعم تعد لها خريطة تبني اأنواع املخاطر املمكنة وفقا لفئات اخلطر املحددة من قبل 

موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي, وبازل 2.

ولكل عملية, يتم ب�سكل م�ستمر تقدير م�ستوى منا�سب من الدرجة الأوىل اأو الثانية من هياكل املراقبة وتطوير تقنيات التخفـيف من املخاطر 

وفقا لذلك. وعالوة على ذلك, مت اإن�ساء جلنة مراقبة داخلية حملية فـي كل ق�سم من اأق�سام البنك املعنية بالإ�سافة اإىل دائرة الدعم. 

وفـيما يتعلق بر�سد خماطر ال�سوق, فقد وقع البنك ال�سعودي الفرن�سي اتفاق م�ستوى خدمة مع �سريكه الأجنبي CA-CIB لتعزيز امل�ساعدة 

التي يقدمها البنك.

بازل 2 

اختار البنك ال�سعودي الفرن�سي تنفـيذ اتفاقية بازل 2 تدريجيا على مراحل. وبحلول نهاية عام 2007 , متكن البنك ال�سعودي الفرن�سي من 

المتثال ملتطلبات موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي فـي اإطار نهج موحد لإدارة خماطر الئتمان وال�سوق واملخاطر الت�سغيلية. من اأجل اإدخال 

حت�سني جوهري على اإجراء تقييم اأ�سول البنك ال�سعودي الفرن�سي, فقد مت بالفعل تنفـيذ الإ�سدار الأخري من نظام الت�سنيف واملنهجيات 

.ANADEFI امل�سمى CA-CIB ال�سادر عن كريدي اكريكول كوربوريت اأند انف�ستمنت بنك

ت�سمنت التوجيهات ال�سادرة عن موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي مزيدًا من الرتكيز فـي التح�سري ملنهجية معدل العائدات الذاتي لتطبيقها 

لإعداد  الوطنية  املبادرة  فـي  ع�سوا  الفرن�سي  ال�سعودي  البنك  باعتبار   .3 بازل  م�ستوى  على  املفاهيم  هذه  بتطبيق  والبدء   ,2 بازل  على 

م�سروع �سمه فقد قام بتقدمي البيانات املوحدة, والتي كانت مطلوبة ملعايرة النماذج املختارة ملنهجية معدل العائدات الذاتي IRB )ح�ساب 

PD(. يجري ال�ستعداد اأي�سًا للتخطيط مل�سروع معدل العائدات الذاتي لتطبيقه على مراحل مب�ساركة فرق عمل داخلية وال�ستعانة مبوارد 

خارجية )اأي من خالل تقدمي الدعم  فـي جمال ال�ست�سارات وعلى م�ستوى مزودي الأنظمة(.



تقنية 

املعلومات

�سهد هذا العام النتهاء من اجناز العديد من الهداف والغايات املحددة للم�ساريع اجلديدة.

مت اإجناز البنية التحتية لإدارة تقنية املعلومات للتحول اإىل من�سات لمركزية بدل من املن�سات التي تقوم 

وتنفـيذ  لت�سميم  املعلومات  تقنية  اإدارة  ا�سرتاتيجية  تنقيح  مت  كما  القدمية.  املركزية  التحتية  البنية  على 

برامج تطبيقية قابلة للتو�سع ب�سكل متدرج, وقادرة على حتقيق تنمية الأعمال التجارية باأف�سل ال�سبل وقابلة 

للربط من خالل بنية قوية ومدعومة جيدا من تطبيقات املكاتب اخللفـية.

التح�سينات واإطالق املنتجات والتطبيقات  اإدخال  العمل, من خالل  اإدارة تقنية املعلومات مبتطلبات  تعنى 

اجلديدة فـي جمال املبيعات. ومن ناحية ثانية, فاإن الأن�سطة ذات ال�سلة باملراقبة النظامية مثل الرتخي�س 

فـي قطاع بطاقات الدفع  مت احل�سول عليها بالإ�سافة اإىل تعزيز اأمن نظم املعلومات.

تطوير الأعمال

 اخلدمات امل�سرفـية لالأفراد

وذلك من خالل  احل�ساب,  رقم  �سيغة  اإعادة حتديد  العالقات عن طريق  من  املزيد  اإقامة  فر�س  تعززت 

اإطالق برنامج »حافز« من قبل وزارة العمل مما اأ�سفر عن فتح عدد كبري من احل�سابات لدى البنك.

كان النتهاء من م�سروع البطاقة الذكية معلمًا هامًا. وقد تطلب امل�سروع اإجراء تغيريات كبرية فـي الربنامج, 

وفـي اآلت ال�سراف الآيل ونظم الدعم. ومع اإطالق البطاقات الذكية, يكون لدى البنك الآن منرب لإ�سافة 

املزيد من املنتجات ذات امليزات املتطورة وال�سهلة اأثناء ا�ستخدام البطاقات.

فر�س  وا�ستغالل  ال�سكن,  قرو�س  ومنتجات  الئتمان  بطاقات  بيع  فـي  امل�ستخدمة  املبيعات  لأداة  وبالن�سبة 

البتياع للعمالء فقد مت اإثراوؤها مبزيد من امليزات.

الفروع  فـي  ال�سناديق )ال�سرافـني(  واأمناء  العالقات  الفروع اجلديد ملديري  ت�سليم  وقد مت تطبيق نظام 

خلدمة العمالء ب�سكل اأف�سل. وكانت هذه هي املرحلة الثانية من امل�سروع, التي مت تنفـيذها باإمكانيات البنك 

الذاتية, حيث حل هذا النظام اجلديد حمل نظام املعامالت املالية الذي كان موجودًا من قبل.
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بداأ العمالء بال�سعور مبزيد من الأمان فـي التعامل مع البنك, وذلك بف�سل تنفـيذ تنبيهات الر�سائل الق�سرية عن اأي �سفقة اأجريت على 

ح�ساباتهم.

مت تزويد عمالء اخلدمات امل�سرفـية الإلكرتونية فـي البنك ال�سعودي الفرن�سي مبزيد من امليزات من خالل نظام فرن�سي بل�س وفرن�سي 

موبايل مبا فـي ذلك ك�سوف احل�ساب الإلكرتونية, وت�سديد بطاقات الئتمان, وت�سديد دفعات بطاقة الئتمان ال�سادرة عن البنك من خالل 

نظام �سداد وغريها من املعامالت من خالل فرن�سي بل�س.

وقد اأ�سبح نظام فرن�سي موبايل متوفرا على اأجهزة اأبل )اي فون( ومن�سات اأندرويد.

اخلدمات امل�سرفـية اخلا�سة

اإن اإطالق فرن�سي ثروات, وهي بوابة لعمالء اخلدمات امل�سرفـية اخلا�سة, قد اأ�ساف قناة جديدة خلدمة عمالئنا.

اخلدمات امل�سرفـية لل�سركات

مت اجناز قناة فرن�سي غلوبال بعد حتديثها مبيزات ومظهر جديد لتكون جاهزة لالإطالق فـي خدمة عمالء اخل

واخلدمات امل�سرفـية التجارية.

دعم مكتب الأق�سام امل�ساندة لإدارة خماطر الئتمان

مت تنفـيذ نظام اإدارة الوثائق بعد احل�سول على املوافقات الالزمة من الأق�سام امل�ساندة, واملوارد الب�سرية, والأمني العام على العمليات 

اإىل جتهيز م�ستودع مركزي حلفظ  بالإ�سافة  الوقت  وتوفـري  العمل  �سري  بدرجة كبرية من معدل دوران  يقلل  �ســوف  ال�سلة. وهذا  ذات 

الوثائق بالطرق الإلكرتونيـة, كما اأ�ســبحت اإدارة خمــاطر الئتمــان اأقوى واأكرث مرونة بعد النتهاء من تنفـيذ وحدات ا�ستخدام واإدارة حد 

الئتمان. 

ا�ستمرارية الأعمال

يعترب �سمان ا�ستمرارية العمل اأحد الأهداف الرئي�سية لإدارة تقنية املعلومات, كما اأن التاأكيد على جاهزية مركز ا�سرتداد اخلدمة فـي 

 ,2011 فـي عام  الكوارث  فـي  ا�سرتداد اخلدمة  اأنظمة مركز  النتهاء من اختبار  الإدارة. وقد مت  اأهداف هذه  الكوارث يعترب جزءًا من 

والتاأكد من جاهزيته لتقدمي ال�سمانات الالزمة, بالتعاون مع اإدارة ا�ستمرارية الأعمال فـي البنك.

تطوير التقنية

مت فـي عام 2011 اإجناز مرحلة اأخرى من مراحل تطوير اإدارة خدمة الأعمال, متثلت فـي النتهاء من و�سع منوذج للمواءمة والتوفـيق بني 

اأن�سطة خدمات تقنية املعلومات والعمليات التجارية. حيث مت اإن�ساء م�ستودع مركزي حلفظ اأ�سول تقنية املعلومات وذلك بتنفـيذ عملية 

اآلية عند احتمال وقوع عطل و�سيك فـي عملية  التنبيهات بطريقة  اأن �سدور  الأداء. كما  واإدارة توفر  التاأثريات  واإدارة  الكت�ساف الآيل, 

من العمليات, واملتابعة حتى ت�سحيح ذلك العطل تعترب من ال�سمات الرئي�سية لإدارة خدمة الأعمال. يعترب تدعيم ورفع م�ستوى البنية 

التحتية ن�ساطًا م�ستمرًا. فقد مت النتهاء من اإ�سافة اأجهزة جديدة, وا�ستبدال الأجهزة القدمية باأحدث الت�سكيالت, وتعزيز اأنظمة الربيد 

الإلكرتوين, ورفع م�ستوى حفظ البيانات, وتطوير ورفع م�ستوى مركز البيانات , واإدخال التح�سينات على عر�س النطاق الرتددي, والتمثيل 

الفرتا�سي وما �سابه ذلك, وذلك لتحقيق ال�ستخدام الأمثل لال�ستثمارات.

املراقبة النظامية والتدقيق

من خالل مداولت جلنة املراقبة الداخلية املحلية , فقد مت التقدم بالعديد من املبادرات اجلديدة الرامية لتعزيز عمليات املراقبة الداخلية.  

وقد مت المتثال اإىل حد كبري للتو�سيات ال�سادرة عن اجلهات املخت�سة مبراجعة احل�سابات الداخلية واخلارجية واجلهات التنظيمية وما 

زال العمل جاريًا لتطبيق باقي التو�سيات.
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بعمليات  واملتعلقة  للبنك  الأ�سا�سية  الأن�سطة  تنفـيذ  عن  امل�سوؤولة  هي  امل�سرفـية  العمليات  دائرة  باعتبار 

التمويل التجاري, واملكتب اخللفـي للخزينة, واملدفوعات وال�سيكات, ودعم العمليات, والطرح لالكتتاب العام 

ودعم عمليات الو�ساطة, فهي ت�سعى جاهدة لتطبيق اأف�سل املمار�سات املتعارف عليها فـي ال�سوق من خالل 

دائرة  تركيز  فاإن  وعليه,  التكاليف.  وباأقل  والفاعلية  بالكفاية  تت�سف  حلول  اإىل  للتو�سل  الرامية  جهودها 

العمليات امل�سرفـية هو فـي الدرجة الأوىل على الأ�سول الداخلية من خالل بناء فرق العمل الالزمة. وفـي 

هذا الإطار, فاإنه يتم اإثراء هذه اخلدمات من خالل املن�سات الإلكرتونية املتوفرة لدينا حاليًا, وذلك لتوفـري 

احللول املنا�سبة لعمالء البنك. كما تركز هذه الإدارة على تعزيز ممار�سات املراقبة والتحكم واإجراء التقييم 

الذاتي امل�ستمر للمخاطر.

ا�ستاأثرت دائرة العمليات امل�سرفـية بدور بارز فـي تنفـيذ امل�ساريع الرئي�سية التي مت املبا�سرة فـي تنفـيذها 

اأو خارج البنك ال�سعودي الفرن�سي, والتي تهدف اإىل حت�سني م�ستوى اخلدمات املقدمة للعمالء من  داخل 

خالل: 

عام. بوجه  البنك  فـي  ممكن  حد  اأبعد  اإىل  احل�سابات«  خدمة  »عملية  • حت�سني 
)على  البنوك  جميع  على  ذلك  وتطبيق  العمالء.  ح�سابات  ك�سوف  فـي  احل�سابات«,  »م�سميات  • توحيد 

م�ستوى اململكة( من خالل جمموعة العمل التي نفذتها موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.

لل�سوابط  التعزيز  من  مزيد  حتقيق  هو  اللجنة  هذه  من  الغر�س  املحلية«  الداخلية  الرقابة  »جلنة   •
ل�سمان  كبريًا  �سوطًا  بالتاأكيد  تذهب  اللجنة  لهذه  ال�ستباقية  الوقائية  التدابري  اأن  حيث  الت�سغيلية, 

ا�ستمرارية العمل.

بذلت جهود كبرية للت�سغيل الآيل الفوري للخدمات عرب الإنرتنت من خالل تطبيق ال�سوابط املنطقية, وذلك 

بغر�س اإعطاء فر�سة اأكرب للفريق للرتكيز على عمليات معاجلة واتخاذ القرارات ال�ستثنائية. 
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دعم الأعمال

توا�سل اإدارة عمليات التمويل التجاري تقدمها فـي جني الفوائد من احللول املوجهة ل�سالح العمالء. وبناء على ذلك, متت زيادة الر�سوم 

من العمولت اإىل حد كبري خالل العام.

ومع موا�سلة تقاليدها فـي اإ�سدار الن�سرات, فقد متكنت اإدارة عمليات التمويل التجاري من دعم عمالئها فـي الداخل واخلارج, لتمكينهم 

من  العمالء  موظفـي  من  املئات  بتدريب  التجاري  التمويل  عمليات  اإدارة  فريق  قام  كما  ال�سحيحة.  املالية  القرارات  اأف�سل  اتخاذ  من 

ال�سركات على عمليات التمويل التجاري وتثقيفهم فـي جميع الأنظمة اجلديدة التي تت�سمنها الأعراف واملمار�سات املوحدة لالعتمادات 

.»UCP 600« امل�ستندية

كان البنك ال�سعودي الفرن�سي فـي طليعة البنوك فـي تقدمي خدمات �سويفت لالت�سالت التي اأدخلت حديثًا فـي منطقة ال�سرق الأو�سط 

املعلومات  تبادل  بالإمكان  اأ�سبح  �سويفت  نظام  طريق  عن  الت�سال  اإمكانية  توفر  ومع  الكبرية.  ال�سركات  اإىل  وخا�سة  اأفريقيا  و�سمال 

والإجراءات املتعلقة بخطابات العتماد لتغطية اأن�سطة الت�سدير, وقد مت تقييم البنك ال�سعودي الفرن�سي باملرتبة الأوىل من حيث تقدمي 

هذه اخلدمة وذلك فـي منتدى �سايبو�س الدويل الذي عقد موؤخرا فـي كندا وتتوفر الآن اإمكانية امل�سادقة على خطابات ال�سمان اآليا من 

خالل خدمات �سبكة النرتنت, حيث اأ�سبح باإمكان جميع ال�سركات التحقق من اإ�سدار ال�سمانات ب�سكل م�ستقل.

يوا�سل فريق املدفوعات امل�ساركة و�سمان الدعم امل�ستمر لعمالء البنك ال�سعودي الفرن�سي فـي حتقيق اأهداف اأعمالهم من خالل تقدمي 

خدمات �سريعة وموثوقة. وقد منح فريق املدفوعات بدائرة العمليات امل�سرفـية لل�سركات جائزة STP  للتميز من بني البنوك العاملية الكبرية 

.»STP للنوعية ال�ستثنائية من ر�سائل الإ�سعار بالدفع  التي جتاوزت معدل 95% على مقيا�س »�سان تومي وبرين�سيبي

 2011 عام  �سهد  وقد  للبنك.  امل�ساندة  الدعم  مكاتب  فـي  اخلزينـــة   لأن�ســطة  الآيل  الت�ســغيل  برنامــج  تنفـيذ  فـي  جاريًا  العمــل  زال  ما 

ا�ستكمال تنفـيــذ وتطبيــق عملية ترقيــة البنية التحتيــة وظائــف النقــد الأجنبي Forex و�سوق املال Money Market على هذه املن�سة. وعالوة 

اأية  الفعالة ملنع ح�سول  التنفـيذ بغر�س ممار�سة املراقبة  الدنيا ملعاملــة منوذجية مو�ســع  اأداة ملراقبة احلدود  على ذلك, فقد مت و�سع 

خمالفات.

مواجهة حتديات الأعمال 

يتطلع العمالء بحما�س �سديد, اأكرثمن اأي وقت م�سى, للح�سول على حلول جديدة و�سريعة. ولتلبية هذه التوقعات, تقوم دائرة العمليات 

امل�سرفـية باختبار بوابة جديدة على �سبكة النرتنت للخدمات امل�سرفـية لل�سركات »فرن�سي غلوبال« Fransi Global, بدل من البوابة احلالية 

اخلا�سة بال�سركات وهي »فرن�سي كورب« Fransi Corp. ومن املتوقع اأن النظام اجلديد �سوف ي�سيف للبنك ال�سعودي الفرن�سي ميزة متقدمة 

فـي ال�سوق.

الأر�سيف املركزي

مع الرتكيز على التحديات البيئية التي نواجهها اليوم, ومن الأمثلة على ذلك �سيول جدة, فقد بداأت دائرة العمليات امل�سرفـية بالتخطيط 

اأ�سول البنك ال�سعودي الفرن�سي من املعلومات. نظرا للحجم الهائل من املحفوظات املهمة, وكان حتديًا  اأر�سيف مركزي حلفظ  لإن�ساء 

رهيبًا. حتويل هذه املحنة اإىل فر�سة, كما اأعادت العمليات امل�سرفـية لل�سركات تعريف عمليات امل�ستودع وعر�س القدرات الرقمية لالمتثال 

للمعايري الدولية لالحتفاظ بها وا�سرتجاعها.

وقد مت اإن�ساء اأر�سيف مركزي جديد هذا العام ل�ستيفاء متطلبات البنك وحفظها على مدى ال�سنوات ال 10 املقبلة.
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بنجاح  للبنك  التحتية  البنية  وتد�سني  تطوير  امل�سوؤولة عن  اإدارة اخلدمات  اأجنزت   ,2011 فـي عام 

امل�ساريع التالية )على م�ستوى اململكة(:

جديدة.  فروع   5 ونقل  • اإن�ساء 
جديدة. ذاتية  خدمة  فروع   7 • اإن�ساء 

اآيل.  �سراف  جهاز   55 وتبديل  • تركيب 
نقدي. ا�ستالم  جهاز   11 • تركيب 

�سملت الإجنازات الرئي�سية لالإدارة ما يلي:

الريا�س فـي  كابيتال  الفرن�سي  ال�سعودي  ل�سركة  اجلديد  • املبنى 
البنك ال�سعودي الفرن�سي  - البيانات  ا�ستعادة  • مركز 

الفروع فـي  متنوعة  وجتديدات  تعديالت  • اإجناز 
جدة  - جديد  مبيعات  • مكتب 

• تركيب وحدة توليد طاقة جديدة مع اإجراء حت�سينات على التيار الكهربائي فـي مباين املكتب الرئي�سي 
واملنطقة الو�سطى.

UPS مببنى ال�سباب وم�سروع ا�ستبدال وحدات  املنقطع  الكهربائي غري  التيار  كفاءة وحدات  رفع  • م�سروع 
التيار الكهربائي غري املنقطع UPS فـي مبنى العليا.

الأمنية القيادة  مركز  طريق  عن  مركزية  اأمنية  مراقبة  نظم  • اإن�ساء 
الرئي�سي واملكتب  الفروع  �سبكة  فـي  الأمنية  التعزيزات  • اإدخال 
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اإن التوفـيق بني تعوي�سات وم�سالح كل من املوظفـني وامل�ساهمني, وخلق قيمة على املدى الطويل, وتعزيز ثقافة 

مع  التنظيم  وبناء  امل�ستويات,  جميع  وعلى  الأوقات  كافة  فـي  املواهب  اأف�سل  وا�ستقطاب  الأداء,  مقابل  الأجر 

الرتكيز بنحو متزايد  على راأ�س املال الب�سري, تاأتي جمتمعة فـي �سميم اأن�سطة املوارد الب�سرية على مدار العام.

التعوي�سات واملزايا

الية من حيث التكلفة  على الرغم من توفر نظام اأ�سا�سي لالأجور واملكافاآت فـي البنك يت�سف باحلكمة والفعَّ

العام  اأثناء  ثمينًا  وقتًا  ي�ستثمرون  زالوا  ما  الإدارة  جمل�س  واأع�ساء  الإدارة  جهاز  فاإن  التناف�سية,  والقدرة 

لدرا�سة واعتماد خطة عمل لتحقيق املزيد من املواءمة بني �سيا�سة التعوي�سات واملكافاآت املتبعة فـي البنك 

الطويل,  املدى  على  ال�سهم  قيمة  تعزيز  بهدف  املحتملة,  املخاطر  جميع  مراعاة  مع  امل�ساهمني,  وم�سلحة 

واملحافظة على ال�سفافـية. وهذه الدرا�سة املكثفة تاأخذ فـي العتبار م�ستوى ال�سوابط التي ترغب موؤ�س�سة 

النقد العربي ال�سعودي من البنوك اأن تتبناها. ومن املقرر اأن تكتمل تفا�سيل منوذج التعوي�س ال�سامل وفق 

خطة العمل فـي عام 2012 لتكون جاهزة للتطبيق فـي عام 2013.

الأجر مقابل الأداء

مبثابة  لتكون  الأداء,  مراجعة  عملية  فـي  جذري  تغيري  لإحداث  ال�سعي  الفرن�سي  ال�سعودي  البنك  يوا�سل 

مقيا�س قوي وموثوق به لتقدير الأجور واملكافاآت. ولإجناز ذلك, اأجريت لقاءات خالل �سهري يونيو ويوليو. 

ومت مناق�سة املجالت املحتملة للتح�سينات. و�سيتم فـي العام املقبل تنفـيذ حلقات عمل م�سممة خ�سي�سا 

فـي  تطبيقها  �سيتم  معايري جديدة  كما مت حتديد  عام  بوجه  والعاملني  وامل�سرفـني  املديرين  تثقيف  لزيادة 

املو�سوعة  النوعية  والأهداف  امل�سرتكة,  النتائج  بينها  من   ,2012 عام  فـي  الأداء  وتقييم  مراجعة  عملية 

ب�سورة منف�سلة, وعمليات تقييم الكفاءات.

تخطيط التعاقب على الوظائف وتنمية املهارات القيادية  

مت النتهاء من و�سع الإطار الالزم لتنمية املهارات القيادية وهو الآن قيد ال�ستخدام فـي حتديد احتياجات 

جميع  فـي  الوظائف  على  للتعاقب  التخطيط  ي�سمن  وهذا  امل�ستوى.  رفـيعة  للمهارات  والتنمية  التدريب 

امل�ستويات التنظيمية فـي البنك مع الرتكيز بوجه خا�س على املنا�سب التنفـيذية العليا. وتعترب خطط التنمية 

ال�سعودي  البنك  اأجنز  وقد  املدراء.  لكبار  بالن�سبة  الأخرية  مراحلها  فـي  الأفراد  م�ستوى  على  ال�سخ�سية 

الفرن�سي  مرحلة الدرا�سة بالعناية الواجبة ملقرتحات كلية اإدارة الأعمال الدولية, وقررت اختيار اثنتني من 

كليات اإدارة الأعمال الدولية لتخريج »قادة امل�ستقبل«, و»املجموعات النا�سئة من القياديني«.

املنظمة التي تركز على راأ�س املال الب�سري

اإن التحول القوي من الرتكيز على املوارد الب�سرية اإىل راأ�س املال الب�سري ما زال م�ستمرًا خالل هذا العام. 

على  التاأكيد  فـي  ت�ستمر  الب�سرية  املوارد  اإدارة  مبديري  تتعلق  التي  تلك  خا�سة  املتوازن,  الأداء  فبطاقات 

املواهب,  واإدارة  العاملة  القوى  بتخطيط  يتعلق  فـيما  الب�سري, خا�سة  املال  راأ�س  بعقلية  العمل  اإىل  التحول 

الت�سالت  مركز  يوا�سل  ذلك,  اإىل  وبالإ�سافة  العاملني.  باأفراد  والحتفاظ  واملكافاآت  والتنمية,  والقيادة 

بدائرة املوارد الب�سرية عملية  تب�سيط اإجراءات العمل على مدار العام لتقدمي اخلدمات املتعلقة مبعامالت 

املوظفـني  بالقدر الالزم من الكفاءة والفعالية.

املوارد الب�سرية    30

املوارد الب�سرية



تقدم دائرة املراقبة النظامية فـي البنك ال�سعودي الفرن�سي اخلربة على نطاق وا�سع لدعم التحكم فـي جمال 

ممت لتزويد اأع�ساء جمل�س الإدارة  املراقبة النظامية لتطبيق اأف�سل ال�سوابط فـي البنك بوجه عام. والتي �سُ

وجهاز الإدارة بقدر معقول من التاأكيد على امتثال البنك ال�سعودي الفرن�سي للمتطلبات التنظيمية.

اإن مراعاة خماطر املراقبة النظامية )خطر اخل�سارة املحتملة اأو ال�سرر الذي يلحق ب�سمعة البنك ال�سعودي 

اإىل  متاأ�سلة  التنظيمية(  الهيئات  قررتها  التي  واللوائح  للقواعد  المتثال  اأو عدم  انتهاك,  نتيجة  الفرن�سي 

حٍد بعيد فـي كل ما نقوم به من عمل تقريبًا.والبنك ال�سعودي الفرن�سي ملتزم التزامًا تامًا مبراعاة معايري 

املراقبة النظامية ال�سادرة من اجلهات التنظيمية وال�سلطات املخت�سة الأخرى.

توا�سل دائرة املراقبة النظامية بذل جهودها الرامية لتحديد وقيا�س واإدارة ومراقبة والإبالغ عن املخاطر 

على  النظامية  املراقبة  للحد من خماطر  والإطار احلايل  النظامية.  باملراقبة  املتعلقة  واملخاطر  القانونية 

ثالث م�ستويات:

اإدارات البنك ودوائر الدعم املعنية وهي امل�سوؤولة عن ت�سريف �سوؤون العمل اليومية ذات ال�سلة باملخاطر 

تقدم  التي  النظامية  املراقبة  ودائرة  فـي هذا اخل�سو�س.  املعتمدة  واإجراءاتها  ل�سيا�ساتها  وفقا  النظامية 

من  للحد  �سممت  التي  ال�سيا�سات  وتطبيق  عام.  بوجه  البنك  فـي  املراقبة  اأن�سطة  خمتلف  وتنفذ  امل�سورة 

املخاطر النظامية يتطلب من خطوط الأعمال واإدارات الدعم ال�سري على منوالها.

اأ�سبحت عمليات الإ�سراف التنظيمي تزداد تعقيدًا مع ظهور الأنظمة اجلديدة وغريها من متطلبات املراقبة 

النظامية. ومع تطور عملية و�سع قواعد املراقبة النظامية, فقد بداأنا نراقب هذه التطورات ب�سكل م�ستمر 

للتاأكد باأننا فـي و�سع جيد يوؤهلنا لال�ستجابة لتلك التطورات وتنفـيذ التغيريات املطلوبة.

نقوم بزيادة التوعية باأهمية املراقبة النظامية فـي البنك من خالل التدريب والت�سال ب�سورة منتظمة ومن 

خالل بيان �سيا�سة املراقبة النظامية ال�سادر عن الإدارة العليا, الذي يحدد طابع ووترية املراقبة النظامية, 

ويوؤكد على اأهميتها فـي كل جانب من جوانب ن�ساط البنك ال�سعودي الفرن�سي. ونحن ملتزمون بالعمل ب�سكل 

وي�سمن  اجلميع   م�سالح  يحمي  الذي  الرقابي  النظام  تطوير  فـي  و�ساهمنا  النظامية,  اجلهات  مع  وثيق 

بالقوانني  ون�سًا  روحًا  التام  بالمتثال  ملتزمًا  الفرن�سي  ال�سعودي  البنك  زال  وما  امل�ستدام.  النمو  حتقيق 

واللوائح املعمول بها.
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اإدارة  وفعالية  الداخلية,  الرقابة  �سوابط  كفاية  مدى  عن  معقولة  �سمانات  تقدمي  املراجعة  دائرة  مهمة  اإن 

املهمة,  اأجل حتقيق هذه  ومن  املرعية.  والأنظمة  القواعد  وكذلك  والإجراءات  لل�سيا�سات  والمتثال  املخاطر 

كريدي  بنك  فـي  واملطبقة  املخاطر  على  القائمة  التدقيق  منهجية  ا�ستخدام  فـي  املراجعة  دائرة  ا�ستمرت 

اجريكول بنك التمويل وال�ستثمار, حيث اأجري ا�ستعرا�س �سامل لنطاق املراجعة فـي البنك و�سمل ذلك تعديل 

خطة املراجعة لت�سمل اأي منتجات وخدمات جديدة فـي البنك. وكان الغر�س الرئي�سي من هذه العملية �سمان 

تغطية دورية جلميع الأن�سطة والقطاعات فـي البنك فـي اإطار دورة املراجعة )ثالث �سنوات كحد اأق�سى( وفقًا 

لوترية حتدد على اأ�سا�س املخاطر )عالية اأو متو�سطة اأو منخف�سة( وال�سوابط املرتبطة بها.

الأن�سطة الداخلية

على غرار ما مت القيام به فـي العام املا�سي, متكنت دائرة املراجعة من  تنفـيذ خطة املراجعة بنجاح اأعلى بكثري من 

امل�ستوى القيا�سي وهو بن�سبة 80% )وهو امل�ستوى املحدد من  جلنة املراجعة( على الرغم من نق�س املوظفـني والعدد 

الأكرب من املهام غري املخطط لها والتي حتتاج اإىل مزيد من املوارد اأكرث مما كان خمطط له. اأما املهام التي مت تاأجيلها 

فكانت لأ�سباب اأخرى ل متت ب�سلة لدائرة املراجعة. ولتحقيق هذه الغاية, فقد تلقت دائرة املراجعة الدعم الكامل من 

جلنة املراجعة واإدارة البنك. وفـي هذا العام اأي�سًا, ر�سدت دائرة املراجعة الكثري من املوارد ملتابعة تنفـيذ تو�سياتها.

اأظهرت اثنتان من عمليات املراجعة ملتابعة تو�سيات املراجعة خالل العام اأن معظم ال�سركات التابعة للبنك 

قد بذلت جهودًا جادة فـي احلد من الأمور املعلقة )حيث يعترب الآن هذا املعيار  جزءًا من موؤ�سرات الأداء 

الرئي�سية KPI لبع�س الإدارات( حتى لو كانت وترية الأداء ما زالت بحاجة ملزيد من التح�سني. وقد �سارك 

الع�سو املنتدب بن�ساط فـي هذه العملية ل�سمان قيام جميع قطاعات الأعمال والإدارات باتخاذ الإجراءات 

الالزمة لو�سع تو�سيات املراجعة مو�سع التنفـيذ. كجزء من اتفاقيات م�ستوى اخلدمة, قامت دائرة املراجعة 

اأي�سا مبراجعة ح�سابات ال�سعودي الفرن�سي كابيتال و�سوفـينكو ال�سعودي الفرن�سي.

متا�سيًا مع مقت�سيات برنامج �سمان اجلودة وحت�سني الأداء, قامت دائرة املراجعة بتنفـيذ مراجعة �ساملة 

بغر�س تقييم اجلودة الداخلية فـي اأجهزتها املختلفة من اأجل حتديد نقاط ال�سعف واإجراء التغيريات عند 

ال�سرورة لتحقيق مزيد من التح�سني. وكجزء من هذا التقييم, نفذت دائرة املراجعة درا�سة م�سحية �ساملة 

لقيا�س م�ستوى ر�سا عمالئها وكانت النتائج ايجابية اىل حٍد بعيد.

التفاعل مع ال�سلطات التنظيمية ومراجعي احل�سابات اخلارجيني

بعد املراجعة ال�ساملة التي اأجرتها موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي للبنك فـي عام 2008م, �ساركت دائرة املراجعة 

فـي متابعة تو�سيات املوؤ�س�سة بالتعاون من جميع الإدارات املعنية فـي البنك وقد مت الآن تنفـيذ معظم هذه التو�سيات. 

وباملثل, فقد قامت دائرة املراجعة مبراجعة جميع تو�سيات هيئة ال�سوق املالية املتعلقة ب�سركة ال�سعودي الفرن�سي 

كابيتال. كما جرت العادة, فقد عملت دائرة املراجعة ب�سكل وثيق مع مراجعي احل�سابات اخلارجيني للبنك فـي 

مراجعة اأوجه ال�سعف فـي الرقابة و�سمان رفع تقارير مراجعة ربع �سنوية عادلة عن امليزانية العمومية للبنك. 

ل�سمان  �سرورية  الجتماعات  عدد  فـي  الزيادة  وكانت  ال�سنة.  فـي  مرات  �سبع  الآن  املراجعة  جلنة  جتتمع 

املراجعة على فرتات ربع �سنوية للبيانات املالية, كما هو مطلوب من قبل اجلهات النظامية, ومراقبة عمليات 

التنظيم ب�سكل اأف�سل فـي البنك.
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وا�سلت اإدارة الدعاية والإعالم دورها الهام فـي حت�سني �سورة البنك وتقوية العالمة التجارية وتطبيقاتها 

ال�سقيقة بالرتويج ملنتجاتها وم�ساندتها فـي  ال�سركات  البنك املختلفة, ودعم  اأن�سطة قطاعات  فـي خمتلف 

التوا�سل املجتمعي والإعالمي. 

ملختلف  اخلريية  الأعمال  فـي  البنك  ا�ستثمار  لدعم  بجهد  الإدارة  عملت  الجتماعية  امل�سوؤولية  جمال  فـي 

ال�سريفـني  احلرمني  خادم  لنداءات  تلبية  تقوم  التي  والتربعات  والهيئات.  واملنظمات  اخلريية  املوؤ�س�سات 

دعمًا للمنكوبني واملت�سررين ب�سبب الكوارث اأو الفقر هذا بالإ�سافة اإىل رعاية جمموعة وا�سعة من اللقاءات 

العلمية والطبية ف�ساًل عن امل�ساهمات فـي الأن�سطة الجتماعية والقت�سادية والثقافـية والفنون والبيئة.

من اأهم اجلهات امل�ستفـيدة الرئي�سية فـي العام 2011م عدد كبري من املوؤ�س�سات اخلريية امل�سجلة لدى وزارة 

اإىل  بالإ�سافة  الجتماعية,  ال�سوؤون  وزير  خالل  من  خريية  موؤ�س�سة   49 دعم  مت  حيث  الجتماعية  ال�سوؤون 

التربعات املقدمة لإغاثة ال�سعب ال�سومايل.

تعمل اإدارة الدعاية والإعالم على التوا�سل مع حمتلف و�سائل الإعالم لإبراز م�ساهمات البنك على ال�سعيد 

الإقت�سادي والإجتماعي.

للبنك  العليا  لالإدارة  يلزم  ما  ورفع  الإعالم  و�سائل  فـي خمتلف  ن�سره  يتم  ما  متابعة  يومي  ب�سكل  يتم  كما 

وتنفـيذ التوجيهات والتعليمات الالزمة.

مع  والتوا�سل  دوري,  ب�سكل  الفرن�سي  ال�سعودي  للبنك  الر�سمي  املوقع  ومتابعة  حتديث  على  الإدارة  تعمل 

من�سوبي البنك من خالل جملة اأفكـــــار والعديد من الإعالنات املبا�سرة, كما يتم التوا�سل مع عمالء البنك 

وم�ساهميه واملوؤ�س�سات املالية فـي خمتلف اأنحاء العامل من خالل التقرير ال�سنوي الذي يتم بذل الكثري من 

اجلهد والعمل فـيه ليقدم �سورة البنك ال�سعودي الفرن�سي بال�سكل الالئق واملنا�سب.
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وجلانه  الفرن�سي  ال�سعودي  للبنك  الإدارة  جمل�س  اجتماعات  وجتهيز  ترتيب  فـي  العامة  الأمانة  ت�ساهم 

وت�سكيل  املال  براأ�س  اخلا�سة  التغيريات  ومتابعة  املخت�سة  اجلهات  لدى  املعلومات  حتديث  اإىل  بالإ�سافة 

اأع�ساء جمال�س اإدارة ال�سركات ال�سقيقة التابعة للبنك.

الإدارة وغريها من  لهذه  الدعم  بتقدمي  النظامية  الرقابة  اإدارة  مع  الكامل  بالتن�سيق  العامة  الأمانة  تقوم 

يتعلق بتطبيق نظام احلوكمة ومتابعة  فـيما  الإدارات فـي عالقاتها مع جميع اجلهات احلكومية والر�سمية 

ال�سكاوى الواردة من العمالء.

التنظيمية وحتر�س  الواردة من خمتلف اجلهات  التعليمات الر�سمية  العامة م�سوؤولية تطبيق  تتوىل الأمانة 

ال�سقيقة  وال�سركات  املعنية  والإدارات  الداخلية  املراجعة  الإدارة وجلنة  واأع�ساء جمل�س  رئي�س  على اطالع 

والتابعة للبنك بامل�ستجدات ال�سادرة بهذا اخل�سو�س.
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اإدارة الأ�سول

كان عام 2011 مليئًا بالتحديات بالن�سبة لالقت�ساد العاملي, مع ا�ستمرار الرتكيز ال�سديد على اأزمة الديون 

الأوروبية فـي معظم العام, مما اأدى اإىل تعاظم التقلبات فـي معظم اأ�سواق الأ�سول وانخفا�س الرغبة فـي 

املخاطرة من جانب امل�ستثمرين فـيما يتعلق باملنتجات ال�ستثمارية.

على الرغم من الظروف ال�سعبة, �سجلت عائدات اإدارة الأ�سول عامًا اآخر من النمو ال�سليم, رغم ح�سول 

انخفا�س طفـيف فـي الأ�سول اخلا�سعة لالإدارة.

وقد حتقق ذلك مرة ثانية من خالل اإدارة مزيج املنتجات وال�ستفادة اإىل اأق�سى حد ممكن من اخليارات 

املتاحة على نطاق وا�سع من ال�سناديق التي نقدمها عرب جمموعة وا�سعة من فئات الأ�سول.

فـي قطاع �سناديق ال�ستثمار املحلية, كانت ح�سة �سركة ال�سعودي الفرن�سي كابيتال فـي ال�سوق فـي نهاية 

العام 4.3%, مما جعلها حتتل املرتبة ال�ساد�سة بني اأكرب مدراء الأ�سول فـي هذا القطاع.

واملرابحة  ال�سعودية,  ال�سركات  اأ�سهم  من  رئي�سية  قطاعات  فـي  حمليًا  املدارة  ال�سناديق  فـي  اأداوؤنا  كان 

واأ�سواق املال اأداًء قوياأ للغاية حيث متكنت جميع ال�سناديق فـي هذه الفئات من جتاوز املوؤ�سرات القيا�سية 

اخلا�سة بكل منها وخا�سة �سندوق الأ�سهم ال�سعودية التقليدي الذي احتل مرحليًا املرتبة الثانية بني اأداء 

�سناديق الأ�سهم فـي هذه الفئة كما فـي 30 نوفمرب 2011.

فـي عام 2012, نتوقع تعزيز جمموعة العرو�س التي تطرحها ال�سركة, �سواء �سمن فئات الأ�سول القائمة اأو 

اجلديدة التي تتالءم مع ظروف ال�سوق املتوقعة, والتي تلبي رغبات امل�ستثمرين.

الو�ساطة

�سهد العام 2011 زيادًة فـي قيمة العمليات بنحو 36% مقارنة بالعام 2010. رغم احلالت ال�سعبة واملناف�سة 

القوية فـي ال�سوق من موؤ�سـ�سات الو�ساطة الأخرى, فقد متكنا بنجاح من املحافظة على مركزنا فـي ال�سوق. 

وقد قامت �سركة ال�سعودي فرن�سي كابيتال باملبادرات التالية:

الو�ساطة. طلبات  لإدارة  جديد  نظام  تنفيذ  مت  حيث  الدولية  • الو�ساطة 
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• الو�ساطة املحلية حيث يجري العمل فـي اختبار نظام جديد لإدارة طلبات الو�ساطة متهيدًا لو�سعه مو�سع التنفيذ فـي الربع الأول من 
.2012

اأ�سرع. ا�ستجابة  وقت  اإىل  بالتو�سل  لل�سماح  التمويل  عملية  فـي  النظر  اإعادة  مت  حيث  بالهام�س  • التمويل 
النرتنت. عرب  للتداول  بوابتنا  فـي  م�ستمرة  ب�سورة  التح�سينات  تنفـيذ  يتم  حيث  النرتنت  طريق  عن  • الو�ساطة 

اخلدمات امل�سرفـية ال�ستثمارية

�سهدت اأ�سواق املال فـي اململكة العربية ال�سعودية حركة بطيئة طوال عام 2011, مدفوعة باآفاق النمو املحلية والعاملية غري املوؤكدة التي 

اأثرت �سلبًا على رغبات امل�ستثمرين. فبعد اأن افتتح �سوق الأ�سهم ال�سعودية العام بحوايل 6.700 نقطة, انخف�س بن�سبة تقارب %5 

بحلول دي�سمرب 2011. ومت تنفيذ ثمانية عمليات طرح لالكتتاب فـي الأ�سهم فقط خالل عام 2011 بلغت قيمتها جمتمعة ما يزيد قلياًل 

على 6 مليار ريال.  ومن حيث القيمة, فقد هيمن على هذه العمليات اإ�ســدارات احلقوق  وطرح الأ�سهم بالقيمة الإ�سمية.

1.46 مليار ريال ل�سركة  اإ�سدارات حقوق بقيمة  فـي ظروف هذا ال�سوق, اأجنزت �سركة ال�سعودي الفرن�سي كابيتال بنجاح عملية طرح 

ال�سحراء للبرتوكيماويات فـي دي�سمرب 2011.  وقد لقيت عملية طرح اإ�سدارات احلقوق اإقباًل جيدًا للغاية فـي ال�سوق كما يت�سح من ن�سبة 

التغطية التي بلغت %154.

فـي اأ�سواق املال املدينة, قامت �سركة ال�سعودي الفرن�سي كابيتال, ب�سفتها متعهد اإ�سدار م�سرتك, باإجناز م�سروع �سكوك رائد ل�سركة 

توتال للخدمات التابعة ل�سركة اأرامكو ال�سعودية فـي �سهر اكتوبر 2011. وكانت هذه هي املرة الأوىل التي تقوم فـيها �سركة �سعودية باإ�سدار 

�سكوك  بفرتة ا�ستحقاق ت�سل اإىل 14 عامًا.

وفـي جمال عمليات الندماج وال�ستحواذ, قدمت �سركة ال�سعودي الفرن�سي كابيتال راأيًا من�سفًا ل�سركة مدرجة فـي �سوق الأ�سهم حول 

اإمكانية ال�ستحواذ على ح�س�س اأقلية فـي اثنتني من ال�سركات التابعة. كما قامت �سركة ال�سعودي الفرن�سي كابيتال بتقدمي امل�سورة اإىل 

�سركة »زين ال�سعودية« ب�ساأن عر�س مقدم من احتاد م�ساهمني لال�ستحواذ على اأ�سهم فـي �سركة زين ال�سعودية.

تتوقع �سركة ال�سعودي الفرن�سي كابيتال اأن يكون عام 2012 نقطة حتول مميزة من حيث قيمة وعدد ونوع معامالت الأ�سهم التي �ستنجزها 

ال�سركة والتي تقــوم فـي الوقت احلا�سر بتقدمي امل�سورة ب�ساأن عرو�س هامة جاري الإعداد لها لطرح الأ�سهم وهي فـي مراحل متقدمة من 

املفاو�سات مع هيئــة ال�سوق املالية. وفـي الوقت ذاته فاإن �سركة ال�سعودي الفرن�سي كابيتال ت�سعر بنوع من التفاوؤل الذي ي�سوبه احلذر ب�ساأن 

اآفاق العمل فـي جمال ا�ستحواذ ودمج اأن�سطة اأ�سواق املال اخلا�سة بالقرو�س فـي عام 2012.
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تاأ�س�ست �سركة األيانز ال�سعودي الفرن�سي فـي عام 2007 ك�سركة ت�سامن بني جمموعة األيانز, التي تعترب اليوم 

واحدة من مقدمي اخلدمات العاملية الرائدة, والبنك ال�سعودي الفرن�سي.

البحث عن ال�ستقرار, نظرا لرتفاع  اأن تتخذ موقفًا متحفظًا فـي  الفرن�سي  ال�سعودي  األيانز  تف�سل �سركة 

التغري  اأنظمة وقواعد املحا�سبة, ف�سال عن  ب�ساأن م�ستقبل  ال�سكوك  وا�ستمرار  ال�سوق,  فـي  التذبذب  معدل 

ال�سريع فـي �سلوك العمالء.

ونحن بدورنا ملتزمون بثقافة التغيري التي تهدف اإىل التاأكيد على القيمة الأ�سا�سية لأن�سطة عملنا وموا�سلة 

ال�سعي لتح�سينها, مبا ميكننا من املناف�سة فـي ال�سوق املحلية على اأعلى امل�ستويات. 

ت�سنف �سركة األيانز ال�سعودي الفرن�سي الآن فـي مرتبة متقّدمة بني �سركات التاأمني الكربى فـي اململكة. وقد 

حتقق هذا الجناز خالل اأقل من ثالث �سنوات فـي �سوق تناف�سية للغاية. وقد حققت ال�سركة نقطة التعادل, 

اإىل الجنازات ال�سريعة الأخرى التي حققتها ال�سركة خالل هذه الفرتة  وهي مرحلة اإجناز بارزة ت�ساف 

الوجيزة.

فـي �سهر مار�س من عام 2011, متكنت ال�سركة من جتديد رخ�سة عمل مدتها 3 �سنوات بعد احل�سول على 

جميع املوافقات الالزمة من اجلهات التنظيمية املخت�سة. وبحلول �سهر يونيو من عام 2011 اأطلقت ال�سركة 

منتجاتها من نوع ليف غولد, و�سل�سلة منتجات وعد املتوافقة مع ال�سريعة الإ�سالمية. 

فـي عام 2011, قامت ال�سركة بعملية اإعادة هيكلة ذاتية مت�سيًا مع منوذج الهدف من الت�سغيل املعتمد من 

جمموعة األيانز. 
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املوظفني على وعي  واأ�سبح جميع  اأف�سل  العمالء على وجه  ال�ستماع اىل  ال�سركة متكنت من  اأن  اإل  �سهال,  الأمر مل يكن  اأن هذا  ورغم 

باحلاجة اإىل جعل عمليات �سناعة ال�سوق اأكرث كفاءًة وتركيزًا على العمالء.

نتيجة لهذه املبادرة, قامت ال�سركة باإن�ساء وحدة اإدارة �سكاوى العمالء التي حتقق الآن معدل حل ال�سكاوى بن�سبة تفوق 99%. وبداأ اأي�سا 

وبالتايل حت�سني  التاأمينية  بوال�سهم  العمالء لتذكريهم مبزايا  اإىل  الو�سول  يتمثل دورها فـي  التي  العمالء  اإطالق وحدة املحافظة على 

م�ستوى الثبات. اأما من جانب رجال الأعمال فيتمثل دور الوحدة باحلد من معدلت النقطاع اأو اإلغاء التغطية فـي تلك البوال�س.

ولتحقيق مزيد من   ,2000 الفرن�سي منذ عام  ال�سعودي  البنك  به  اكتتب  الذي  امل�سرفـي  التاأمني  ال�سركة حمفظة  نقلت   2010 فـي عام 

ال�ستقرار لتلك املحفظة قامت األيانز ال�سعودي الفرن�سي بتح�سني نوعية املبيعات من خالل اإطالق اأول عملية لتح�سيل اأق�ساط التاأمني, 

وتنفـيذ دورات تدريبية ملوظفـي البنك ال�سعودي الفرن�سي فـي جمال التاأمني واأخريا اإطالق منتج التاأمني ال�سامل على ال�سيارات من خالل 

قنوات البنك ال�سعودي الفرن�سي.

وا�سلنا الرتكيز فـي عام 2011 على تدريب وتطوير املواهب الفتية من خالل تقدمي خمتلف املبادرات وتدريب املوظفني على اأيدي مدربني 

فـي الداخل واخلارج على خمتلف املهارات, منها على �سبيل املثال, دورة التاأهيل لختبار �سهادة اأ�سا�سيات التاأمني باملعهد امل�سرفـي التابع 

ملوؤ�س�سة النقد, مهارات القيادة, مهارات املبيعات, مهارات ا�ستخدام الربامج الإلكرتونية, والتدريب التقني, الخ.

فـي عام 2012, �ست�ستمر ال�سركة فـي تنفـيذ خطتها الرامية لتحقيق التو�سع ال�سريع لت�سبح فـي مركز ال�سدارة بني �سركات التاأمني الكربى 

تلبية  �ساأنها  تاأمني مبتكرة من  وتقدمي حلول  وال�سركات  الأفراد  العمالء من  الوفاء مبتطلبات  القدرة على  اململكة من حيث  فـي  العاملة 

الحتياجات احلديثة فـي خمتلف خطوط الأعمال التجارية من خالل �سهولة الو�سول اإىل العمالء عن طريق قنوات التوزيع املختلفة وتوفـري 

املوظفـني الذين يتحلون بورح معنوية عالية ورغبة �سادقة فـي تقدمي اأف�سل اخلدمات. 
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�سوفـينكو ال�سعودي الفرن�سي

متويل  اأن�سطة  على  اأعمالها  ترتكز  حيث  2007م  عام  فـي  الفرن�سي  ال�سعودي  �سوفـينكو  �سركة  تاأ�س�ست 

ال�شيارات.

قدمت خدمات متويل متلك ال�سيارات واملنتجات ال�ستهالكية لالأفراد املتوافقة مع اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية 

فـي كافة اأنحاء اململكة العربية ال�سعودية.

�سركة الأمثل للتمليك والتاأجري التمويلي املحدودة

ميتلك البنك فـي هذه ال�سركة ما ن�سبته20% من راأ�س املال البالغ 20 مليون ريال �سعودي, ومتار�س اأعمالها 

فـي جمال متويل بيع ال�سيارات والتاأجري التمويلي, هذا وقد حت�سن الو�سع املايل لل�سركة وب�سورة ممتازة 

وخا�سة بعد اإعادة الهيكلة التي مرت بها ال�سركة.
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تـقـــــريـــــر مـجـلـــ�س الإدارة )تتمة(    40

املحفظة ال�ستثمارية 

تتكون ال�صتثمارات مما يلي: 

20112010

الإجمايلخارج اململكةداخل اململكةالإجمايلخارج اململكةداخل اململكةباآلف الريالت ال�سعودية 

1. ال�صتثمارات املدرجة قيمتها العادلة فـي قائمة الدخل

849.600228.2511.077.851 343٫995 171٫293 172٫702�سندات بعمولة ثابتة

155.47237.735193.207 149٫108 19٫800 129٫308�سندات بعمولة عائمة

--      -      --اأخرى

1.005.072265.9861.271.058 493٫103 191٫093 302٫010ال�صتثمارات املدرجة قيمتها العادلة فـي قائمة الدخل

2. ال�صتثمارات املتاحة للبيع  

168.759214.749383.508 690٫612 513٫914 176٫698�سندات بعمولة ثابتة

1.172.761553.8121.726.573 1٫858٫408 543٫637 1٫314٫771�سندات بعمولة عائمة 

713.934257.378971.312 802٫636 98٫235 704٫401اأ�سهم

3.633.0047.1063.640.110 3٫341٫961      - 3٫341٫961اأخرى

5.688.4581.033.0456.721.503 1٫155٫7866٫693٫617 5٫537٫831ال�صتثمارات املتاحة للبيع، �صافـي

3. ال�صتثمارات املقتناة حتى تاريخ ال�صتحقاق

  

1.423.179-1.423.179 1٫020٫483      - 1٫020٫483�سندات بعمولة ثابتة

1.423.179-1.423.179 1٫020٫483      - 1٫020٫483ال�صتثمارات املقتناة حتى تاريخ ال�صتحقاق 

4. ال�صتثمارات الأخرى املقتناة بالتكلفة املطفاأة

9.565.889-9.565.889 8٫462٫074 410٫623 8٫051٫451�سندات بعمولة ثابتة

859.086375.0001.234.086 375٫000 375٫000       -�سندات بعمولة عائمة

10.424.975375.00010.799.975 8٫837٫074 785٫623 8٫051٫451ال�ستثمارات الأخرى املقتناة بالتكلفة املطفاأة, اإجمايل

)375.000()375.000(-)375٫000()375٫000(       -خم�س�س النخفا�س فـي القيمة 

10.424.975-10.424.975 8٫462٫074 410٫623 8٫051٫451ال�صتثمارات الأخرى املقتناة بالتكلفة املطفاأة، �صافـي

14٫911٫7751٫757٫50216٫669٫27718.541.6841.299.03119.840.715ال�صتثمارات، �صافـي

حتلياًل لال�صتثمارات ح�صب الأطراف الأخرى:

     2010      2011باآلف الريالت ال�سعودية

13.292.873 10٫304٫594حكومية و�سبه حكومية

4.314.648 4٫287٫709�سركات

1.997.125 2٫011٫518بنوك وموؤ�س�سات مالية اأخرى

236.069 65٫456اأخرى 

19.840.715 16٫669٫277الإجمايل 

خماطر الئتمان املتعلقة بال�صتثمارات: 

 

20112010باآلف الريالت ال�سعوديــة

12.675.524 9٫237٫118�سندات احلكومة ال�سعودية 

2.428.828 2٫975٫843ا�ستثمارات من الدرجة الأوىل

107.813 112٫560ا�ستثمارات دون الدرجة الأوىل 

4.628.550 4٫343٫756ا�ستثمارات غري م�سنفه 

19.840.715 16٫669٫277الإجمايل

تقرير مراجعي احل�سابات )تتمة(
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ت�ستمل �سندات احلكومة ال�سعودية على �سندات التنمية احلكومية ال�سعودية, و�سندات اخلزينة, و�سندات بعمولة عائمة, ت�ستمل ال�ستثمارات 

 ,»BBB« اإىل »AAA« من الدرجة الأوىل على ا�ستثمارات تتعر�س ملخاطر ائتمان تعادل تلك املو�سوعة من قبل �ستاندرد اآند بورز وذلك من

ت�ستمل ال�ستثمارات غري امل�سنفة على اأ�سهم حملية واأجنبية وا�ستثمارات م�ساركة وم�ساربة )2011: 3.342 مليون ريال �سعودي )2010: 

3.633 مليون ريال �سعودي(. اإن ال�ستثمارات املدرجة قيمتها العادلة فـي قائمة الدخل هي عبارة عن ا�ستثمارات مقتناه لأغرا�س املتاجرة, 

وت�ستمل على �سندات اإ�سالمية مببلغ قدره 141 مليــون ريال �ســعودي )2010: 152 مليون ريال �سعودي(. 

ت�ستمل ال�ستثمارات املتاحة للبيع على �سندات متوافقة مع ال�سريعة )�سكوك( مببلغ قدره 952 مليون ريال �سعودي )2010: 965 مليون 

ريال �سعودي(, اأن الإ�ستثمارت املتاحة للبيع الأخرى متثل ا�ستثمارات م�ساركة قدرها )ل �سيء( ريال �سعودي )2010: 0.5 مليون ريال 

�سعودي(, وا�ستثمارات م�ساربة قدرها 4 مليون ريال �سعودي )2010: 1.699 مليون ريال �سعودي( متت تغطية خماطرها, ويتم قيا�سها 

بالقيمة العادلة بالقدر الذي يتم تغطية خماطره.

ت�ستمل ال�ستثمارات غري املتداولة, ب�سكل اأ�سا�سي, على �سندات احلكومة ال�سعودية مببلغ 9.237 مليون ريال �سعودي )2010: 12.676 

مليون ريال �سعودي(.

القـــرو�س لأجل 

 )2013 ال�سداد فـي عام  100 مليون يورو )ي�ستحق  اتفاقية قر�س لأجل مدته خم�س �سنوات مببلغ   ,2008 يونيو   25 بتاريخ  البنك,  اأبرم 

لالأغرا�س البنكية العامة, ومت �سحبه بالكامل, اإ�سافة اإىل ذلك, اأبرم البنك اتفاقية قر�س لأجل اآخر, فـي 22 �سبتمرب 2008, مببلغ قدره 

ال�سنة اخلام�سة  اأمريكي( و�سريحة  الثالثة )183 مليون دولر  ال�سنة  بالكامل,ويتكون من �سريحة  اأمريكي, ومت �سحبه  525 مليون دولر 

)342 مليون دولر اأمريكي( لالأغرا�س البنكية العامة, يحق للبنك �سداد هذه القرو�س لأجل قبل تواريخ ا�ستحقاقها, ويخ�سع ذلك لأحكام 

و�سروط التفاقيات املعنية, خالل ال�سنة اأ�ستحق قر�س �سريحة ال�سنة الثالثة ومت �سداده بالكامل.

�سندات الدين 

اأ�سدر البنك, خالل ربع ال�سنة املنتهية فـي 31 مار�س 2010, �سندات بعمولة ثابتة وغري م�سمونة وغري قابلة للتحويل قدرها 650 مليون 

دولر اأمريكي وملدة 5 �سنوات وذلك مبوجب برنامج ال�سندات املتو�سطة الأجل باليورو واخلا�س به والبالغ 2 مليار يورو, اأن هذه ال�سندات 

مدرجة فـي بور�سة لندن, حتمل ال�سندات عمولة ن�سف �سنوية قدرها 4.25% وت�ستخدم لالأغرا�س البنكية العامة.

ال�ستثمارات الداخلية

�سركة ال�سعودي الفرن�سي كابيتال: )كام ال�سعودي الفرن�سي, كاليون ال�سعودي الفرن�سي, فرن�سي تداول(

1. قطاع اإدارة الأ�صول: )كام ال�صعودي الفرن�صي(

كان عام 2011 عامًا �سعبًا بالن�سبة لالقت�ساد العاملي, حيث اأن اأزمة الديون الأوروبية ا�ستمرت على مدى العام كله, وقد اأدى ذلك اإىل 

ارتفاع  ن�سبة التقلب فـي اأغلب الأ�سواق, مما اأدى اإىل عزوف امل�ستثمرين عن الدخول فـي ال�ستثمارات اخلطرة. وعلى الرغم من �سعوبة 

هذه الظروف, �سجلت دائرة اإدارة الأ�سول �سنة اأخرى من النمو املتزايد وعلى الرغم من الرتاجع الطفـيف فـي حجم الأموال حتت الإدارة. 

ومت حتقيق ذلك من خالل ح�سن اإدارة جمموعة منتجات و�سناديق ا�ستثمارية تقدم من خاللها اأ�سول متنوعة عاملية.

2. قطاع الو�صاطة: )فرن�صي تداول(

الو�ساطة   موؤ�س�سات  التناف�س مع  الرغم من حدة  2010. على  بعام  36% مقارنة  بلغت  بن�سبة  العمليات  قيمة  فـي  زيادة   2011 �سهد عام 

الأخرى, فقد جنحت ال�سركة فـي املحافظة على مركزها املتميز فـي هذه الأن�سطة.

3. قطاع ال�صتثمارات: )كاليون ال�صعودي الفرن�صي(

�سهد ن�ساط الأ�سواق املالية باململكة العربية ال�سعودي تراجعًا خالل عام 2011, ب�سبب �سعف الثقة فـي فر�س النمو العاملي مما خف�س اإقبال 

امل�ستثمرين على ال�ستثمار ومع ذلك جنحت �سركة ال�سعودي الفرن�سي كابيتال با�ستكمال طرح حقوق اأولوية بقيمة بلغت 1.46 مليار ريال 

�سعودي ل�سركة �سحارى للبرتوكيماويات فـي �سهر دي�سمرب 2011, وقد مت تغطية الطرح بن�سبة بلغت %154.
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فقد عملت �سركة ال�سعودي الفرن�سي كابيتال كمدير �سجالت م�سارك, وا�ستكملت  م�سروع ال�سكوك من قبل �سركة خدمات توتال اأرامكو 

اأما فـي جمال الندماج وال�ستحواذ, فقد  14 عامًا.  2011. وهي املرة الأوىل التي ت�سدر ال�سركة بها �سكوكًا مدتها  اأكتوبر  العربية فـي 

قدمت �سركة ال�سعودي الفرن�سي كابيتال راأي عادل اإىل اأحدى ال�سركات املدرجة بخ�سو�س ا�ستحواذ م�سالح اأقلية فـي �سركتني تابعتني, 

كما قامت ال�سركة بتقدمي خدمات ا�ست�سارية خمتلفة اإىل �سركة زين ال�سعودية.

�سركة اليانز ال�سعودي الفرن�سي للتاأمني التعاوين:

• تاأ�س�ست �سركة اليانز ال�سعودي الفرن�سي عام 2007 بني �سركة اليانز, وهي �سركة مالية عاملية, وبني البنك ال�سعودي الفرن�سي وموؤ�س�سني 
�سعوديني اآخرين. تعترب �سركة اليانز ال�سعودي الفرن�سي من كبار ال�سركات العاملة فـي جمال التاأمني باململكة العربية ال�سعودية, حققت 

ال�سركة جناحًا خالل �سنوات معدودة فـي �سوق �سهد تناف�سًا متزايدًا. كما اقرتبت ال�سركة من حتقيق نقطة التعادل هذا العام, مما 

يعترب اإجنازًا لل�سركة. 

اجلهات  من  املطلوبة  املوافقات  على  احل�سول  بعد  �سنوات  ثالث  ملدة  الت�سغيل  عقد  جتديد  فـي   ,2011 مار�س  فـي  ال�سركة  • جنحت 
الر�سمية, و طرحت ال�سركة فـي يونيو 2011 منتجات جديدة مثل احلياة الذهبية, من خالل �سل�سلة وعد للمنتجات الإ�سالمية.

�سركة �سوفـينكو ال�سعودي الفرن�سي

وتوا�سل  ال�سعودية,  العربية  اململكة  اأنحاء  كافة  فـي  لالأفراد  ال�ستهالكية  واملنتجات  ال�سيارات  متلك  متويل  خدمات  ال�سركة  هذه  تقدم 

ال�سركة حت�سني اأدائها وتنظيمها, اأدت اإعادة الهيكلة فـي ال�سركة اإىل حت�سني نتائج عملياتها وحت�سيل م�ستحقاتها, هذا وقد اأتفق البنك 

مع ال�سريك الأجنبي »�سوفـينكو - باري�س« على ا�ستمرارية ال�سركة حتى عام 2013م وذلك بخروج ال�سريك الأجنبي ثم يتم حتويل اأعمالها 

اإىل ال�سركة اجلديدة »ال�سركة ال�سعودية الفرن�سية للتاأجري التمويلي«.

�سركة الأمثل للتمليك والتاأجري التمويلي املحدودة 

ميتلك البنك فـي هذه ال�سركة ما ن�سبته 20% من راأ�س املال البالغ 20 مليون ريال �سعودي, ومتار�س ال�سركة اأعمالها فـي جمال متويل بيع 

ال�سيارات والتاأجري التمويلي, هذا وقد حت�سن الو�سع املايل لل�سركة وب�سورة ممتازة وخا�سة بعد اإعادة الهيكلة التي مرت بها ال�سركة.

ال�ستثمارات فـي ال�سركات الزميلة

  2010    2011باآلف الريالت ال�سعوديــة

185٫628144.344الر�سيد الفتتاحي 

27٫88640.625تكلفة ال�ستثمار خالل ال�سنة

    -) 26٫377(بيع وحتويل ا�ستثمارات

) 3.299(    -توزيعات اأرباح م�ستلمة

3.958) 16٫348(احل�سة فـي )اخل�سائر( الأرباح 

170٫789185.628الر�صيد اخلتامي

27% من احل�س�س فـي راأ�س مال بنك بيمو - ال�سعودي الفرن�سي )2010: 27%(, بنك  متثل ال�ستثمارات فـي �سركات زميلة ما ن�سبته 

مت تاأ�سي�سه فـي �سوريا, و50% فـي �سركة اإن�سعودي للتاأمني )2010: 50%( �سركة مت تاأ�سي�سها فـي مملكة البحرين, و 32.5% فـي �سركة 

ال�سعودي الفرن�سي للتاأمني التعاوين )اليانز( )2010: 32.5%(, �سركة مت تاأ�سي�سها فـي اململكة العربية ال�سعودية.

بيع وحتويل ا�ستثمار فـي �سركات زميلة ميّثل متح�سالت جزئية من بيع �سركة اإن�سعودي للتامني و�سراء �سركتي كاليون ال�سعودي فرن�سي 

وكام ال�سعودي الفرن�سي.

كما ميتلك البنك 50% من احل�س�س فـي راأ�س مال �سركة �سوفـينكو ال�سعودي الفرن�سي )2010: 50%(, �سركة تعمل فـي جمال التاأجري 

التمويلي. مت حتويل ن�ساطات �سركة ان�سعودي للتاأمني و�سافـي املوجودات املتعلقة بها اإىل �سركة األيانر ال�سعودي الفرن�سي للتاأمني التعاوين 

بعد احل�سول على موافقة موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي عليه, وبعد النتهاء من حتويل املوجودات واملطلوبات و�سداد كافة اللتزامات 

القانونية, وافق امل�ساهمون فـي �سركة ان�سعودي للتاأمني على ت�سفـيتها.
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فـيما يلي بياناً بح�صة البنك فـي القوائم املالية لل�صركات الزميلة:   

باآلف الريالت ال�سعوديــة

 بنك بيمو ال�سعودي الفرن�سي

 �سوريا

ال�سركة ال�سعودية الفرن�سية للتاأمني 

التعاوين )األيانز(

2011201020112010

1٫428٫7052.544.077349٫319305.902اإجمايل املوجودات

1٫297٫8072.436.088297٫971254.432اإجمايل املطلوبات

130٫898107.98951٫34851.470اإجمايل حقوق امللكية

51٫76160.386124٫42280.765اإجمايل الدخل

34٫98446.083124٫55283.552اإجمايل امل�ساريف

اإن نتائج ال�سركات )الأمثل للتاأجري التمويلي(, و)�سوفـينكو ال�سعودي الفرن�سي(, مل تكن جوهرية, ومل يتم الإف�ساح عنها فـي هذه القوائم 

املالية املوحدة وينطبق هذا على ال�سركات الأخرى التي ي�ساهم بها البنك مثل ال�سركة ال�سعودية للمعلومات الئتمانية )�سمة( وال�سركة 

ال�سعودية لل�سيكات ال�سياحية وال�سركة ال�سعودية لت�سجيل الأ�سهم. 

اإدارة املخاطر بازل 2

النقد  2007 اللتزام مبتطلبات موؤ�س�سة  اأمت البنك فـي نهاية  2, كما  التنفـيذ املرحلي لتفاقية بازل  اإىل  ال�سعودي الفرن�سي  البنك  عمد 

التقييم  اأنظمة وطرق  الأخرية من  ال�سيغة  تنفـيذ  اإىل  البنك  والت�سغيل. كما عمد  وال�سوق  ال�سعودي بخ�سو�س خماطر الئتمان  العربي 

املعتمدة من قبل ال�سريك الأجنبي وذلك من اأجل حتقيق املزيد من التقدم على طرق واإجراءات التقييم. وقد �ساعدت توجيهات موؤ�س�سة 

النقد العربي ال�سعودي على زيادة الرتكيز على و�سائل  قاعدة التقييم الداخلي اخلا�سة ببازل 2, وتقدمي مفاهيم بازل 3.

مطلوبة  كانت  تراكمية  بيانات  بتقدمي  �سمة  مب�سروع  اخلا�سة  الوطنية  املبــــادرة  فـي  ع�سوًا  ب�سفته  الفرن�سي  ال�سعودي  البنــــك  • قام 
من اأجل معايرة مناذج قاعدة التقييم الداخلي.

•  كما مت اإعداد خطط مرحلية من اأجل تنفـيذ م�ساريع قاعدة التقييم الداخلي والتي تت�سمن م�ساركة من فرق داخلية وموارد خارجية 
)م�ساندة ا�ست�سارية وتوريد اأنظمة(.

كفاية راأ�س املال

تتمثل اأهداف البنك, عند اإدارة راأ�س املال, فـي اللتزام مبتطلبات راأ�س املال املو�سوعة من قبل موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي, واحلفاظ 

على مقدرة البنك على ال�ستمرار فـي العمل وفقًا ملبداأ ال�ستمرارية املحا�سبي, واحلفاظ على وجود راأ�س مال قوي يتم مراقبة كفاية راأ�س 

با�ستخدام املعدلت املحددة من  راأ�سماله  البنك مبراقبة كفاية  البنك. ويقوم  اإدارة  النظامي يوميًا من قبل  املال  راأ�س  املال وا�ستخدام 

قبل موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي, ومبوجبها يتم قيا�س مدى كفاية راأ�س املال مبقارنة بنود راأ�س املال املوؤهل مع املوجودات املدرجة فـي 

قائمة املركز املايل, والتعهدات, واملبالغ ال�سمية للم�ستقات با�ستخدام الأر�سدة املرجحة لإظهار خماطرها الن�سبية. كما تتطلب التعليمات 

ال�سادرة عن موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي الحتفاظ بحد اأدنى من راأ�س املال النظامي,واأن تكون ن�سبة اإجمايل راأ�س املال النظامي اإىل 

املوجودات املرجحة املخاطر عند اأو تزيد عن احلد الأدنى املتفق عليه وهي %8.

   2010  2011باآلف الريالت ال�سعودية

128٫528٫591113.924.007خماطر الئتمان املتعلقة باملوجودات املرجحة املخاطر

8٫073٫8388.017.300املخاطر الت�سغيلية املتعلقة باملوجودات املرجحة املخاطر

1٫913٫8753.761.489خماطر ال�سوق املتعلقة باملوجودات املرجحة املخاطر

138٫516٫304125.702.796اإجمايل املوجودات املرجحة املخاطر

19٫320٫56617.825.107راأ�س املال الأ�سا�سي

787٫330691.334راأ�س املال امل�ساند

20٫107٫89618.516.441اإجمايل راأ�س املال الأ�صا�صي وراأ�س املال امل�صاند 

ن�صبة كفاية راأ�س املال 

14.18%13٫95 %ن�سبة راأ�س املال الأ�سا�سي

14.73%14٫52  %ن�سبة راأ�س املال الأ�سا�سي + راأ�س املال امل�ساند
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الديون امل�سكوك فـي حت�سيلها

امل�سكوك فـي  القرو�س  بينما بلغت خم�س�سات   ,2011 نهاية  1.128.050 ريال �سعودي فـي  امل�سكوك فـي حت�سليها مبلغ  الديون  بلغت 

حت�سيلها مبلغ 1.538.730  ريال �سعودي, بتغطية تبلـــغ 136.41 %.

1.64%, وذلك ب�سبب  2010, اإىل  1.75 % عام  انخف�ست تغطية املخ�س�سات لكافة القرو�س العاملة والديون امل�سكوك بتح�سيلها من 

ارتفاع م�ستوى التح�سيل ونوعية حمفظة الإقرا�س.

اخلطط امل�ستقبلية

تعتمد خطة التنمية املو�سوعة من قبل الإدارة العليا بالبنك واملعتمدة من قبل جمل�س اإدارة البنك على العوامل التالية:

�سوف يوا�سل البنك ال�سعودي الفرن�سي العمل باخلطة الإ�سرتاتيجية متو�سطة الأجل املو�سوعة من قبل الإدارة العليا واملعتمدة من قبل 

جمل�س الإدارة, كما يلي:

املنظور القت�سادي ال�سامل: 

ترى اإدارة البنك اأن املناخ القت�سادي اأ�سبح مهيئًا ملوا�سلة النمو فـي خمتلف قطاعات العمل بعدة طرق. ومما يجدر ذكره اأن احلكومة 

 ,2009 2008 و  اأثناء الأزمة القت�سادية التي �سادت فـي  ال�سعودية بذلت جهودَا لدعم القت�ساد املحلي من خالل زيادة معدل الأنفاق 

وقد اأ�سهم ذلك فـي دعم انطالقة القت�ساد خالل تلك الفرتة. كما كانت �سنة 2011 �سنة قيا�سية بالن�سبة لالأنفاق احلكومي حيث �سخت 

احلكومة حوايل 804 مليار ريال �سعودي فـي القت�ساد بزيادة بلغت 23% مقارنة بعام 2010, ويرى البنك اأن العام 2012 �سوف ي�سهد اأي�سًا 

م�ستوى مرتفعًا من الأنفاق الذي يتوقع اأن ي�سل اإىل 690 مليار ريال �سعودي. 

نحن نعتقد اأن بقاء معدل اأنفاق مرتفع �سوف يوؤثر اإيجابيًا فـي القت�ساد املحلي خالل الإطار الزمني املتو�سط وذلك نتيجة لالإنفاق على 

م�ساريع اإن�ساء امل�ساكن, وامل�ست�سفـيات واملدار�س واجلامعات وغريها. لقد ثبتت اإيجابية التوجهات احلكومية فـي هذا املجال, حيث ارتفع 

الناجت املحلي الإجمايل اإىل 4.1% عام 2010 بعد اأن �سجل معدًل ن�سبته +0.1% عام 2009, واقرتاب معدل الناجت املحلي الإجمايل اإىل 

7% خالل عام 2011. على الرغم من اأن القت�ساد العاملي قد يبدو �سعيفًا خالل 2012, غري اأننا نرى اأن القت�ساد ال�سعودي �سوف ي�سجل 

منوًا �سحيًا. نتيجة للمناخ القت�سادي العام والنخفا�س الطفـيف فـي الأنفاق احلكومي )-14% مقارنة بالإنفاق الفعلي عام 2011(,  كما 

نتوقع اأن ينمو القطاع غري النفطي باململكة بن�سبة قدرها 4%. يعتمد هذا التقييم على موؤ�سر مدراء ال�سراء )PMI( الذي ير�سد عوامل 

التغري فـي القطاع اخلا�س مثل معدل الإنتاج, والأوامر اجلديدة, وال�سادرات, واأ�سعار املدخالت, واأ�سعار املخرجات, وحجم امل�سرتيات, 

والأ�سهم, والتوظيف, حيث لحظنا اأن املوؤ�سر وا�سل ارتفاعه منذ 2010 وحافظ على م�ستوى قوي.

اأخريًا ولي�س اآخرًا, لحظنا ارتفاع معدل مطالبات البنك على القطاع اخلا�س بن�سبة 10.8% خالل الأ�سهر الأحد ع�سر الأوىل من  عام 

2011 واأنها ارتفعت بن�سبة 5.7% عام 2010 وحافظت على ا�ستقرارها خالل 2009. كما اأن خف�س م�ستوى الإنفاق احلكومي املحدود عام 

2012 �سوف يعمل على حت�سني م�ساهمة القطاع اخلا�س فـي التنمية القت�سادية, وذلك يعني اأن تتوجه ال�سركات ال�سعودية اإىل البنوك من 

اأجل احل�سول على ت�سهيالت اأو اأن ت�سعى اإىل احل�سول على اأموال من الأ�سواق املالية.

الإ�سرتاتيجية:

من  عمل  قطاع  كل  يتمكن  بحيث  البنك,  اأعمال  تطوير  نحو  التوجه   ,2010 عام  فـي  عنها  الإعالن  مت  كما  البنك,  اإ�سرتاتيجية  تت�سمن 

الأ�سول  تطوير  على  بقوة  البنك  ويركز  دنيا,  م�ستويات  اإىل  الفائدة  ن�سب  انخفا�س  مع  ال�سافـية.  الأرباح  فـي  متوازن  ب�سكل  امل�ساهمة 

واحل�سول على عوائد اأكرب من الأعمال البنكية ذات الر�سوم البنكية. و�سوف يعمل البنك على دعم ح�سته من ن�ساط الت�سهيالت التجارية, 

وكذلك تطوير اأعماله فـي قطاع الفروع والعمالء الأفراد.

البيع,  ونقاط  املعلومات,  واأنظمة  التحتية,  البنية  فـي  الأخرية  ال�سنوات  خالل  توظيفها  مت  التي  ال�ستثمارات  على  الأفراد  قطاع  يعتمد 

واملوظفـني املتميزين من اأجل زيادة ن�سيبه من ال�سوق. بعد ارتفاع حمفظة الأ�سول بن�سبة 30% خالل 2010, وقد حققت دائرة الفروع 

والت�سويق منوًا اآخر بن�سبة 33% مما اأثر على ارتفاع دخل الت�سغيل بن�سبة 15%. و�سوف ت�ستند دائرة الفروع والت�سويق اإىل هذا الزخم فـي 

املحافظة على نف�س م�ستوى النمو الذي حتقق فـي 2010 و 2011. و�ستحافظ دائرة الت�سهيالت التجارية على ن�سيبها من ال�سوق من حيث 

الأ�سول وزيادة وجودها فـي قطاع متويل امل�ساريع, ويتوقع اأن تتح�سن عوائد الدائرة من خالل ارتفاع العائد من ر�سوم الأعمال البنكية. كما 

�ستعمل دائرة الت�سهيالت التجارية على رفع ح�ستها من ال�سوق فـي قطاع متويل املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة وتوفـري فر�س  جديدة من 

خالل وحدة املوؤ�س�سات احلكومية و�سبه احلكومية اجلديدة.



�سوف حتقق اإدارة احل�سابات اخلا�سة النمو من خالل احل�سول على عمالء جدد, وزيادة عدد منتجاتها, وتكثيف عمليات بيع املنتجات 

بالتعاون مع دائرة الت�سهيالت التجارية ودائرة ال�سركات. و�سوف تعتمد اأن�سطة اخلزينة واأ�سواق راأ�س املال على املركز املايل القوي للبنك 

بخ�سو�س امل�ستقات و�سوف ت�ستمر بالتو�سع فـي جمال املنتجات, واحللول املتعلقة باملخاطر, ودعم تطور اأن�سطة البيع املكثفة من خالل 

قطاعات العمل املختلفة وال�سركات التابعة.

قام جمل�س الإدارة باعتماد التوجيهات الإ�سرتاتيجية والأهداف الرئي�سية للبنك والإ�سراف على تنفـيذها وو�سع اأنظمة و�سوابط للرقابة 

الداخلية والإ�سراف العام عليها وعلى �سبيل املثال ل احل�سر:

1. و�سع الإ�سرتاتيجية ال�ساملة للبنك وخطط العمل الرئي�سة و�سيا�سة اإدارة املخاطر ومراجعتها وتوجيهها.

2. حتديد الهيكل الراأ�سمايل الأمثل للبنك واإ�سرتاتيجياتها واأهدافها املالية واإقرار امليزانيات ال�سنوية.

3. الإ�سراف على النفقات الراأ�سمالية الرئي�سة للبنك, ومتلك الأ�سول والت�سرف فـيها.

4. و�سع اأهداف الأداء ومراقبة التنفـيذ والأداء ال�سامل فـي البنك.

5. املراجعة الدورية للهياكل التنظيمية والوظيفـية فـي البنك واعتمادها.

6. و�سع �سيا�سة مكتوبة تنظم تعار�س امل�سالح ومعاجلة حالت التعار�س املحتملة لأع�ساء جمل�س الإدارة والإدارة التنفـيذية وامل�ساهمني. 

وي�سمل ذلك اإ�ساءة ا�ستخدام الأ�سول للبنك ومرافقها, واإ�ساءة الت�سرف الناجت عن التعامالت مع الأ�سخا�س ذوي العالقة.

7. التاأكد من �سالمة الأنظمة املالية واملحا�سبية, مبا فـي ذلك الأنظمة ذات ال�سلة باإعداد التقارير املالية.

البنك  تواجه  قد  التي  املخاطر  العام عن  الت�سور  املخاطر, وذلك من خالل حتديد  لإدارة  رقابية منا�سبة  اأنظمة  التاأكد من تطبيق   .8

وطرحها ب�سفافـية.

9. املراجعة ال�سنوية لفاعلية اإجراءات الرقابة الداخلية فـي البنك.

احلقوق العامة للم�ساهمني 

يو�سح النظام الأ�سا�سي للبنك ال�سعودي الفرن�سي احلقوق التالية للم�ساهمني:

توزيعها. يتقرر  التي  الأرباح  من  ن�سيب  على  • احل�سول 
قراراتها. على  والت�سويت  مداولتها  فـي  وال�سرتاك  العامة  اجلمعيات  • ح�سور 

الأ�سهم. فـي  الت�سرف  • حق 
املجل�س. اأع�ساء  على  امل�سوؤولية  دعوى  ورفع  الإدارة  جمل�س  اأعمال  مراقبة  • حق 

التنفـيذية. ولوائحه  املالية  ال�سوق  نظام  يعار�س  ول  ال�سركة  م�سالح  ي�سر  ل  مبا  معلومات  وطلب  ال�ستف�سار  • حق 
جمل�س  اقرتاح  على  بناءًا  العادية  غري  العامة  اجلمعية  تقرر  املحددة,  مدتها  انتهاء  قبل  حلها  حالة  فـي  اأو  ال�سركة  مدة  انتهاء  • عند 

الإدارة طريقة الت�سفـية, وتعني م�سفـيًا اأو اأكرث وحتدد �سلطاتهم واأتعابهم.

يتم تعيني امل�سفـي, وتبقى لأجهزة  اأن  اإىل  ال�سركة  اإدارة  ي�ستمر قائمًا على  ال�سركة, ومع ذلك  بانق�ساء  الإدارة  • تنتهي �سلطة جمل�س 
ال�سركة اخت�سا�ساتها بالقدر الذي ل يتعار�س مع اخت�سا�سات امل�سفـي.

اأن ت�سلمت من املحا�سب القانوين لل�سركة طلبًا بانعقاد اجلمعية العامة خالل ال�سنة املالية املنتهية ومل يتم انعقادها. اأنه مل يحدث  • يوؤكد البنك 
ال�سنة  خالل  العامة  اجلمعية  بانعقاد  طلبًا  اأكرث  اأو  املال  راأ�س  من   %5 ميلكون  م�ساهمني  من  ت�سلمت  اأن  يحدث  مل  اأنه  البنك  • يوؤكد 

املالية املنتهية ومل يتم انعقادها.

وفقًا للنظام الأ�سا�سي للبنك:

يومًا. بع�سرين  املوعد  قبل  اأعمالها  وجدول  ومكانها  العامة  اجلمعية  انعقاد  موعد  عن  الإعالن  • مت 
• مت ن�سر الدعوة اإىل اجتماع اجلمعية العامة فـي املوقع الإلكرتوين لتداول وباجلريدة الر�سمية اأم القرى فـي 2011/3/25, وال�سحف 

املحلية الريا�س فـي 3/3 /2011 واحلياة فـي 3/5 /2011م.

�سيا�سة توزيع الأرباح وفقًا للمادة 42 من النظام الأ�سا�سي للبنك

توزع اأرباح البنك ال�سنوية ال�سافـية التي حتدد بعد خ�سم كل امل�سروفات والتكاليف الأخرى, وتكوين الحتياطات الالزمة ملواجهة الديون 

امل�سكوك فـيها وخ�سـائر ال�ستثمارات واللتزامات الطارئة التي يرى املجلــ�س �سرورتها مبا يتفق واأحكام نظام مراقبة البنوك, على النحو التايل:

1. حتت�سب املبالغ الالزمة لدفع الزكاة املقررة على امل�ساهمني ال�سعوديني وال�سريبة املقررة على امل�ساهمني غري ال�سعوديني طبقًا لالأنظمة 

امل�ساهمني  عن  املدفوعة  الزكاة  وتخ�سم  املخت�سة,  للجهات  املبالغ  هذه  بدفع  البنك  ويقوم  ال�سعودية,  العربية  اململكة  فـي  النافذة 

ال�سعوديني من ن�سيبهم فـي �سافـي الربح كما حت�سم ال�سريبة املدفوعة عن امل�ساهمني غري ال�سعوديني من ن�سيبهم فـي �سافـي الربح.

45    تـقـــــريـــــر مـجـلـــ�س الإدارة )تتمة(
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25% فـي املائة من املتبقي من الأرباح ال�سافـية بعد خ�سم الزكاة وال�سريبة كما ذكر فـي الفقرة )1( ال�سابقة  2. يرحل مال يقل عن 

لالحتياطي النظامي اإىل اأن ي�سبح الحتياطي املذكور م�ساويًا على الأقل لراأ�س املال املدفوع.

3. يخ�س�س من الباقي من الأرباح بعد خ�سم الحتياطي النظامي والزكاة وال�سريبة مبلغ ل يقل عن 5% من راأ�س املال املدفوع ويوزع على 

امل�ساهمني ال�سعوديني وغري ال�سعوديني على اأن يتم توزيعه بن�سبة املدفوع من قيمة اأ�سهم ال�سعوديني اأو غري ال�سعوديني طبقًا ملا يقرتحه 

جمل�س الإدارة وتقرره اجلمعية العامة, فـاإذا كانت الن�سبة املتبقية من الأرباح امل�ستحقة لأي من امل�ساهمني ال�سعوديني اأو غري ال�سعوديني 

ل تكفـي لدفع الأرباح للم�ساهمني املعنيني, ل يجوز للم�ساهمني املطالبة بدفعها فـي ال�سنة اأو ال�سنوات التالية, ول يجوز للجمعية العامة 

اأن تقرر توزيع ن�سبة من الأرباح تزيد عما اقرتحه جمل�س الإدارة.

4. ي�ستخدم الباقي بعد تخ�سي�س املبالغ املذكورة فـي الفقرات )1(, )2(, )3(, ال�سابقة على النحو الذي يقرتحه جمل�س الإدارة وتقرره 

اجلمعية العامة. ويجب احلفاظ على ن�سبة امل�ساهمة لكل من امل�ساهمني ال�سعوديني وغري ال�سعوديني عند احت�ساب املخ�س�سات الالزمة 

امل�ساهمتني  املجموعتني  من  كل  على  ويجب  وال�سريبة(  الزكاة  )بعد  الأرباح  �سافـي  من  الأخرى  والحتياطات  النظامي  لالحتياطي 

امل�ساهمة فـي تلك الحتياطات ح�سب ن�سبهم فـي راأ�س املال على اأن تخ�سم م�ساهماتهم من ح�س�سهم فـي الأرباح ال�سافـية.

الربح الأ�سا�سي واملخف�س لل�سهم 

مت احت�ساب الربح الأ�سا�سي واملخف�س لل�سهم لل�سنتني املنتهتني فـي 31 دي�سمرب 2011 و2010, بق�سمة �سافـي دخل ال�سنة على عدد الأ�سهم 

البالغ 723.2 مليون �سهم.

اإجمايل الأرباح املقرتح توزيعها, والزكاة ال�سرعية و�سريبة الدخل 

بتاريخ 2011/06/25م اأعلن  البنك عن احل�سول على موافقة اجلهات الر�سمية على تو�سية جمل�س اإدارة البنك على توزيع اأرباح ن�سف 

�سنوية لعام 2011م بواقع )70( هلله لل�سهم الواحد, اآي بن�سبة 7% من القيمة ال�سمية لل�سهم, و اأحقية توزيع الأرباح للم�ساهمني امل�سجلني 

فـي �سجالت م�ساهمي البنك بنهاية تداول يوم الأربعاء 1432/8/5هـ املوافق 2011/07/6م, وقد بداأ �سرف الأرباح املذكورة اعتبارًا من 

يوم ال�سبت 1432/8/15هـ املوافق 2011/7/16م.

للم�ساهمني  املرحلية  الأرباح  توزيعات  �سافـي  بلغ  لل�سهم(  �سعودي  ريال   0.7( �سعودي  ريال  مليون   543 املرحلية  الأرباح  اإجمايل  بلغ 

ال�شعوديني 349 مليون ريال �سعودي و�سافـي جمموع توزيعات الأرباح للم�ساهمني غري ال�سعوديني 78 مليون ريال �سعودي. مل يقرتح جمل�س 

الإدارة توزيع اأية اأرباح عن الن�سف الثاين من عام 2011.

20112010باآلف الريالت ال�سعوديــة

اإجمايل توزيعات الأرباح

   -542٫913توزيعات اأرباح مرحلية

800.000    -دفعة نهائية اإجمالية مقرتح توزيعها

542٫913800.000الإجمايل

البنك  راأ�س مال  العادية لإقرار زيادة  العامة غري  للجمعية  التو�سية  2012/01/2م  املوافق  1433هـ  8 �سفر  بتاريخ  الإدارة   اقر جمل�س 

مبقدار 25% من 7.232.143.000 ريال �سعودي لي�سبح 9.040.178.750 ريال �سعودي بعد احل�سول على موافقات اجلهات الر�سمية, 

وذلك عن طريق منح اأ�سهم جمانية مل�ساهميه, بحيث يتم توزيع �سهم واحد لكل اأربعة اأ�سهم حلاملي الأ�سهم امل�سجلني فـي �سجل م�ساهمي 

البنك بنهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية والتي �سيتم عقدها خالل الن�سف الأول من العام 2012م.

و�ستكون زيادة راأ�س مال البنك عن طريق حتويل مبلغ 1.808.035.750 ريال �سعودي التي متثل 25% من راأ�س مال البنك من الحتياطي 

الأ�سهم  اأن عدد  كما  �سعودي,  ريال   7.232.143.000 مع  باملقارنة  �سعودي,  ريال   9.040.178.750 املال  راأ�س  ي�سبح  بحيث  العام, 

وعوائد  قيمًا م�سافة  �ستحقق  والتي  الزيادة  وفق هذه  �سهم   904.017.875 لي�سبح  �سهم   723.214.300 �سريتفع مبقت�سى ذلك من 

جمزية للم�ساهمني, ل�سيما واأن الإ�سافة فـي راأ�س املال �سوف ت�ستخدم فـي تعزيز موارد البنك, مبا ي�ساهم فـي دعم متطلبات التنمية 

والتطوير التي ت�سهدها اململكة العربية ال�سعودية.
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اأع�ساء جمل�س الإدارة: وفقًا للمادة 16 من النظام الأ�سا�سي للبنك

اإدارة البنك ال�سعودي الفرن�سي من ع�سرة اأع�ساء وفقًا للنظام الأ�سا�سي للبنك ال�سعودي الفرن�سي ويتم انتخاب اجلانب  يتكون جمل�س 

ال�سعودي من اأع�ساء جمل�س الإدارة من قبل م�ساهمي البنك ملدة ثالث �سنوات, وقد �سيغت �سيا�سات مكتوبة ومعايري واإجراءات وا�سحة 

وحمددة للع�سوية فـي جمل�س الإدارة وو�سعت مو�سع التنفـيذ ويتم اللتزام باملعايري التي و�سعت فـي النظام الأ�سا�سي للبنك ومن قبل 

موؤ�سـ�سـة النقد العـربي ال�سـعودي ونظـام ال�سـركات ولئحـة حوكمة ال�سركات. وقد بداأت دورة اأع�سـاء جمل�س الإدارة احلايل اعتبارًا من   

33 من  للمادة  انتخابات جمل�س الإدارة احلايل وفقًا  الت�سويت على  2012/12/31م, وقد مت  2010م و�سوف تنتهي بنهاية   / 01  / 01

اإلزاميته فـي تلك الفرتة, اإ�سافة اإىل ذلك يبلغ عدد  النظام الأ�سا�سي( ومل )يتم النتخاب عن طريق الت�سويت الرتاكمي( نظرًا لعدم 

اأع�ساء جمل�س الإدارة امل�ستقلني حاليًا ثالثة اأع�ساء اأي اقل من ثلث اأع�ساء املجل�س ويتم العمل حاليًا على اللتزام بالن�سبة املطلوبة.

وح�سب النظام مت حجز اأ�سهم الع�سوية واملقدرة بـ )األف �سهم( لكل منهم.

اأع�صاء جمل�س الإدارة ال�صعوديني

رئي�سًا )م�ستقل( ُعني اعتبارًا من 2011/4/2م بديل عن الأ�ستاذ/ اإبراهيم   الدكتور/ �سالح بن عبدالعزيز بن عمري العمري 

عبدالعزيز الطوق      

ع�سوًا )غري تنفـيذي(   الأ�ستاذ/ عبدالعزيز را�سد العبدالرحمن الرا�سد 

ع�سوًا )غري تنفـيذي(   الأ�ستاذ/ اإبراهيم حممد اإبراهيم العي�سى  

ع�سوًا )غري تنفـيذي(ممثاًل عن املوؤ�س�سة العامة للتاأمينات الجتماعية   الأ�ستاذ/ عبدالعزيز هبدان الهبدان  

ع�سوًا )م�ستقل(   الدكتور/ خالد حامد حامد مطبقاين  

ع�سوًا )م�ستقل(   الأ�ستاذ/ مو�سى عمران حممد العمران  

ع�سوًا )تنفـيذي( نائب الع�سو املنتدب   الأ�ستاذ/ عبدالرحمن اأمني جاوه  

اأع�صاء جمل�س الإدارة املمثلني لل�صريك الأجنبي )بنك كاليون(

  الأ�ستاذ/ فران�سوا باتري�س رميون كوفينيي  ع�سوًا )تنفـيذي( الع�سو املنتدب مت تعيينه اعتبارًا من 2011/9/27م خلفًا

لل�سيد/ جان ماريون      

ع�سوًا )غري تنفـيذي( مت تعيينه فـي 2011/10/26م بديل عن ع�سو جمل�س الإدارة   الأ�ستاذ/ تريي بول مي�سيل ماري �ساميون  

امل�ستقيل الني ما�سيريا       

ع�سوًا )غري تنفـيذي(   الأ�ستاذ/ مارك اوبنهيم   

عقد جمل�س الإدارة عدد)4( اجتماعات هذا العام وبن�صبة ح�صور بلغت 97٫5% وفـيما يلي �صجل ح�صور هذه الجتماعات.

ال�سفةال�صم

الجتماع الأول 

2011/03/27

الجتماع الثاين   

2011/06/05

الجتماع الثالث   

2011/10/22

الجتماع الرابع 

2011/12/14

ح�سور ح�سورح�سور -م�ستقلالدكتور/ �صالح بن عبدالعزيز بن عمري العمري  

الأ�صتاذ/ اإبراهيم الطوق - ا�صتقال فـي 2011/4/2م  وعني 

---ح�سورم�ستقلخلفاً له الدكتور �صالح بن عبدالعزيز بن عمري العمري 

 ح�سورح�سورح�سورح�سورغري تنفـيذيالأ�صتاذ/ عبدالعزيز را�صد العبدالرحمن الرا�صد

 ح�سورح�سورح�سورح�سورغري تنفـيذي الأ�صتاذ/ اإبراهيم حممد اإبراهيم العي�صى 

 ح�سورح�سورح�سورح�سورم�ستقلالأ�صتاذ/ مو�صى عمران حممد العمران

 ح�سورح�سورح�سورح�سورم�ستقلالدكتور/ خالد حامد حامد مطبقاين

 ح�سورح�سورح�سورح�سورغري تنفـيذيالأ�صتاذ/ عبدالعزيز هبدان الهبدان

ح�سورح�سورح�سورح�سورتنفـيذي الأ�صتاذ/ عبدالرحمن اأمني جاوه

الأ�صتاذ/ فران�صوا باتري�س رميون كوفينيي خلفاً

ح�سورح�سور--تنفـيذيلالأ�صتاذ/ جان ماري ماريون 

الأ�صتاذ/ جان ماري ماريون )انتهاء فرتة اإعارته( فـي 

2011/9/15م وعني خلفاً له الأ�صتاذ/ فران�صوا باتري�س 

رميون كوفـني
--ح�سورح�سورتنفـيذي

-ح�سورح�سور  ح�سورغري تنفـيذيالأ�صتاذ/ مارك اوبنهيم

الأ�صتاذ/ الني ما�صريا - ا�صتقال فـي 2011/9/15م من ع�صوية 

- -ح�سورح�سورغري تنفـيذياملجل�س وعني خلفاً له )الأ�صتاذ/ تريي بول �صاميون(

ح�سورح�سور--غري تنفـيذيالأ�صتاذ/ تريي بول مي�صيل ماري �صاميون  
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خالل عام 2011م متت املوافقة من قبل جمل�س الإدارة على التايل:

1. قرار الن�سحاب من بنك بيمو لبنان وبيمو ال�سعودي الفرن�سي - �سوريا.

2. املوافقة على نظام احلوكمة اخلا�س بالبنك.

3. املوافقة على الدليل اخلا�س باأع�ساء جمل�س الإدارة .

العربي  النقد  موؤ�س�سة  تعليمات  بتنفـيذ  اخلا�س  العمل  وبرنامج  النظامية   الرقابة  باإدارة  اخلا�سة  والأنظمة  ال�سيا�سة  على  املوافقة   .4

ال�سعودي فـي هذا اخل�سو�س.

5. املوافقة على خطة عمل دائرة املوارد الب�سرية وجدول تنفـيذ اأنظمة ومتطلبات ال�ستقرار املايل املتعلق ب�سيا�سات البنك حول املكافاآت 

وتطابقها مع اأنظمة احلوكمة.

6. اإ�سافة م�سوؤوليات قواعد املكافاآت فـي نظام جلنة الرت�سيحات واملكافاآت.

7. اأن�ساء �سركة ال�سعودي الفرن�سي للتمويل والتاأجري براأ�س مال 100 مليون ريال مملوكة بالكامل للبنك ال�سعودي الفرن�سي واختيار جمل�س املديرين لها.

8. مراجعة ملف الت�سهيالت مع الإطراف ذات العالقة واملوافقة عليها.

ملكية الأ�سهم 

ح�سب املادة 30 من قواعد الت�سجيل والإدراج ال�سادرة عن هيئة ال�سوق املالية ال�سعودية,بلغت م�ساهمة كبار امل�ساهمني بالبنك ال�سعودي 

الفرن�سي كما فـي 12/31/ 2011م التايل:

امل�ساهمون الرئي�سيون من غري اأع�ساء جمل�س الإدارة وكبار التنفـيذيني ممن ميلكون 1% فما فوق 

ال�صم

عدد الأ�سهم

بداية العام

الن�سبة املئوية 

بداية العام

�سافـي التغيري

فـي عدد الأ�سهم

ن�سبة التغيري 

خالل العام

عدد الأ�سهم

نهاية العام

ن�سبة التملك

نهاية العام

31.11 %225.000.000--31.11 %225.000.000بنك كاليون

12.84 %92.867.667--12.84 %92.867.667املوؤ�ص�صة العامة للتاأمينات الجتماعية

�صركة را�صد العبدالرحمن الرا�صد 

واأولده
71.093.121% 9.83--71.093.121% 9.83

5.02 %36.200.000-155.000*5.02 %36.355.000حممد اإبراهيم حممد العي�صى

البنك ال�صعودي الأمريكي �صندوق 

ال�صتثمارات اخلا�صة 1

14.539.606  % 2.01--14.539.606  % 2.01

1.82 %13.186.283--1.82 %13.186.283عمران حممد عبدالرحمن العمران

1.51 % 10.915.236--1.51 % 10.915.236عدنان حمزة حممد �صليمان بوقري

1.38 %9.994.992--1.38 %9.994.992اإبراهيم بن عبدالعزيز الطوق

1.38%9.978.732--1.38%9.978.732حامد حامد مطبقاين

 1.38%9.979.398-- 1.38%9.979.398املوؤ�ص�صة العامة للتقاعد

�صركة العليان ال�صعودية ال�صتثمارية 

املحدودة

7.889.700 % 1.09 - -7.889.700 % 1.09

* حممد اإبراهيم حممد العي�سى ميثل التغيري فـي عدد الأ�سهم نتيجة العمليات التي متت خالل العام 2011م

اللجان املنبثقة عن جمل�س الإدارة 

هنـاك جلان تنبـثق عن جمــل�س اإدارة البنـك ال�سـعودي الفرن�سـي وهي اللجنـة  التنفـيذيـة, جلنة املراجعة, جلنة الرت�سيحات واملكافاآت وجلنة 

التربعـات وامل�سـاهمات الجتمـاعية, ومتار�س كل جلنة من هذه اللجان �سالحيـاتها مبوجب لئحـة خا�سـة بها وفـيما يلي بيان بتلك اللجان:

1. اللجنة التنفـيذية

تبا�سر هذه اللجنة عملية الإ�سراف على اإدارة املخاطر بالبنك م�سوؤولية و�سع اأهداف طويلة الأجل للبنك:

اإدارتها. وتقييم  للبنك  الرئي�سية  املخاطر  ومراقبة  • حتديد 

املخاطر. لهذه  املطلوبة  التغطية  وحتديد  �سيا�سات  • اعتماد 
الت�سغيل  وخماطر  ال�سوق,  خماطر  ذلك  فـي  مبا  لها,  البنك  يتعر�س  قد  التي  املخاطر  لإدارة  الالزمة  ال�سيا�سات  وجود  من  • التحقق 

وخماطر ال�سيولة, وخماطر الئتمان, وخماطر التاأمني, واملخاطر النظامية, واملخاطر القانونية, واملخاطر املهددة لل�سمعة. 

الأهداف. هذه  من  التحقق  وقيا�س  مبراقبة  والقيام  البعيد,  املدى  على  الأهداف  و�سع  وخططه,  العمل  ا�سرتاتيجيات  • تقييم 
املتعلقة  وامل�سائل  القانونية  وامل�سائل  اللجان,  لوائح  مثل  احلوكمة  م�ستلزمات  يخ�س  مبا  الإدارة  ملجل�س  والتو�سية  باملراجعة  • القيام 
باملوظفـني, ولكي تتمكن اللجنة من اأجناز هذا, فاإنه يحق لها مراجعة امل�سائل النظامية وال�سرعية والقانونية التي قد توؤثر على البنك.

البنك  عمليات  على  توؤثر  قد  التي  امل�سائل  ومراجعة  فـيها,  طرفًا  البنك  يكون  التي  واملوقوفة,  اجلارية  التقا�سي  اإجراءات  • مراجعة 
ب�سورة فعلية والقيام مبراجعة وتقييم مدى منا�سبة اللوائح اخلا�سة باللجان ب�سورة دورية.
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وتتكون هذه اللجنة من )7( اأع�ساء ومت ت�سكيلها لفرتة ثالث �سنوات اعتبارًا من )2010/1/1م( وحتى )2012/12/31م( وهم:

رئي�س    الأ�ستاذ/فران�سوا باتري�س رميون كوفينيي - اعتبارًا من 2011/09/27م خلفًا لالأ�ستاذ/ جان ماري ماريون  

ع�سو   الأ�ستاذ/عبدالعزيز را�سد العبدالرحمن الرا�سد       

ع�سو   الأ�ستاذ/اإبراهيم حممد اإبراهيم العي�سى        

ع�سو   الأ�ستاذ/مو�سى عمران حممد العمران        

ع�سو   الأ�ستاذ/عبدالعزيز هبدان الهبدان        

ع�سو   الأ�ستاذ/عبدالرحمن اأمني جاوه        

ع�سو   الأ�ستاذ/تريي بول مي�سيل ماري �ساميون اعتبارًا من اعتبارًا من  2011/10/26م  خلفًا لالأ�ستاذ/ الني ما�سيريا   

هذا وقد عقدت اللجنة التنفـيذية عدد )6( اجتماعات خالل العام 2011م وبن�سبة ح�سور قدرها %100.

2. جلنة الرت�سيحات واملكافاآت

م�صوؤوليات اللجنة

والأداء  املكافاآت  اإدارة  نظام  و�سع  م�سئولية  واملكافاآت,  الرت�سيحات  جلنة  خالل  من  الفرن�سي,  ال�سعودي  بالبنك  الإدارة  جمل�س  يتحمل 

والإ�سراف على تنفـيذه, تتكون جلنة الرت�سيحات واملكافاآت من اأربعة اأع�ســاء ومدة عمل اللجنة ثالث �سنوات, ويتم بقرار من جمل�س الإدارة 

متديد مدة الأع�ساء فـي اللجنة اأو ت�سمية غريهم لثالث �سنــوات اأخرى, ل يتقا�سى اأع�ساء اللجنة اأية مكافاآت, تتكون جلنة الرت�سيحات 

واملكافاآت من اأع�ساء غري تنفـيذيني فـي جمل�س الإدارة ويح�سر الأع�ساء التنفـيذيون اجتماعات اللجنة ب�سورة دائمة وب�سفة مراقبني.

اأع�صاء اللجنة

رئي�سًا   الأ�ستاذ/ مو�سى عمران العمران    

ع�سوًا   الأ�ستاذ/ عبدالعزيز را�سد بن عبدالرحمن الرا�سد   

ع�سوًا   الأ�ستاذ/ عبدالعزيز هبدان الهبدان    

ع�سوًا  اعتبارًا من   2011/10/26م  خلفا لالأ�ستاذ/ الني ما�سيريا   الأ�ستاذ/ مارك اوبنهيم      

هذا وقد عقدت جلنة املكافاآت والرت�سيح عدد )4( اجتماعات خالل عام 2011م وبن�سبة ح�سور قدرها 100%. ويقوم الأمني العام للبنك 

باأعمال اأمني �سر هذه اللجنة

اخت�صا�صات جلنة الرت�صيح واملكافاآت

1. الإ�سراف على ت�سميم وت�سغيل نظام التعوي�سات بالنيابة عن جمل�س الإدارة.

2. اإعداد �سيا�سة التعوي�سات ورفعها للمجل�س لإقرارها.

3. املراجعة الدورية ل�سيا�سة التعوي�سات �سواء مببادرة منها اأو بطلب من املجل�س, ورفع التو�سيات اإىل املجل�س لتعديل / حتديث ال�سيا�سات.

4. تقييم كفاية وفعالية �سيا�سة التعوي�سات على فرتات دورية ل�سمان حتقيق اأهدافها املر�سومة.

5. تقييم املمار�سات التي يتم بها دفع التعوي�سات للح�سول على العائدات امل�ستقبلية املحتملة التي يبقى توقيتها واحتمال حتقيقها اأمرًا غري موؤكد.

6. رفع التو�سيات اىل املجل�س حول م�ستوى وعنا�سر التعوي�سات املقررة لكبار امل�سوؤولني التنفـيذيني فـي البنك, مع مراعاة اأن عبارة كبار 

امل�سوؤولني التنفـيذيني لهذا الغر�س ت�سمل جميع املدراء التنفـيذيني الذين يحتاج تعيينهم للح�سول على خطاب عدم ممانعة من جانب 

موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.

7. اإقرار جممع املكافاآت على اأ�سا�س الأرباح املعدلة بعد احت�ساب عن�سر املخاطر فـي البنك لدفع مكافاآت الأداء.

.FSB 8. مراجعة مدى التزام �سيا�سة التعوي�سات بهذه القواعد ومببادئ ومعايري جمل�س ال�ستقرار املايل

9. اأداء اأية مهام اأخرى تتعلق بالمتثال للمتطلبات التنظيمية.

10.النظر فـي مدى مالءمة املر�سحني لع�سوية املجل�س وفقا للنظام الأ�سا�سي وال�سيا�سات واملعايري املعتمدة.

11. اإجراء مراجعة �سنوية للمتطلبات من املهارات واملوؤهالت املنا�سبة لع�سوية املجل�س.

12. رفع تو�سية للمجل�س حول معايري تكوين املجل�س وجلانه, مبا فـي ذلك عدد وا�ستقاللية اأع�ساء جمل�س الإدارة.

13. اإجراء تقييم �سنوي ل�ستقاللية كل مر�سح يتقدم لنتخابه فـي اجتماع اجلمعية العامة, ورفع نتائج هذا التقييم اإىل املجل�س.

14. التاأكد من التزام املجل�س وجلانه, ح�سب مقت�سى احلال, باملتطلبات النظامية, مبا فـي ذلك تركيبة املجل�س وجلانه.

15. م�ساعدة املجل�س فـي مراجعة مدى كفاية عملية التخطيط للتعاقب على ع�سوية املجل�س وال�سراف على تنفـيذها.

16. مراجعة الأداء ورفع التو�سيات اىل املجل�س حول تعوي�سات الإدارة العليا فـي البنك ال�سعودي الفرن�سي.
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17. مراجعة وتقييم مدى كفاية هذا النظام كل ثالث �سنوات, ورفع هذا النظام واأي تعديالت له اإىل املجل�س.

18. اإجراء تقييم ذاتي مل�ساهمة اللجنة وفعاليتها فـي تنفـيذ املهام املوكلة اإليها ورفع ذلك اإىل املجل�س كل ثالث �سنوات.

مميزات �صيا�صة املكافاآت  فـي البنك ال�صعودي الفرن�صي

اأ�س�ست اإدارة البنك ال�سعودي الفرن�سي, الذي يعمل باململكة العربية ال�سعودية وهي الدولة ال�سرق اأو�سطية الوحيدة الع�سو فـي جمموعة 

الع�سرين, من خالل العمل عن كثب مع جمل�س الإدارة, ثقافة ثابتة و�سجاًل من تطبيق �سيا�سة مكافاآت حكيمة خالل فرتات الرخاء وكذلك 

نظام  يقوم  كما  ملبادئ احلوكمة,  تخ�سع  مكافاأة  البنك ممار�سات  ويتبع   ,2008 عام  فـي  �سادت  التي  تلك  مثل  ال�سعبة  الظروف  خالل 

املكافاآت بالبنك ال�سعودي الفرن�سي على مبادئ ال�ستحقاق ومدى فاعلية اإدارة املخاطر وتتما�سي �سيا�سة املكافاآت التي مت تعديلها موؤخرًا 

من قبل جلنة الرت�سيحات واملكافاآت واعتمادها من قبل جمل�س الإدارة مع قواعد احلوكمة املتعلقة باملكافاآت, املحددة فـي قواعد وتعليمات 

موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي وجمل�س ال�ستقرار املايل, وقد مت و�سع هذه ال�سيا�سة ملواجهة التحديات التي تتمثل با�ستقطاب وا�ستبقاء 

وحتفـيز الكفاءات, مع الأخذ بعني العتبار ملا يلي:

1. اعتماد جناح البنك ال�سعودي الفرن�سي ب�سكل كبري على كفاءة وموؤهالت وجهود الأفراد اأ�سحاب القدرات العالية.

2. �سدة التناف�س داخل اململكة العربية ال�سعودية ودول اخلليج العربي من اأجل احل�سول على الكفاءات واملوؤهالت العالية.

قررت اللجنة النظر م�ستقباًل فـي قاعدة املكافاأة املوؤجلة مع علمها مبدى فاعليتها لت�سجيع اللتزام طويل الأمد وذلك حلني تطبيق التزام 

املكافاآت املوؤجلة من قبل البنوك العاملة وحتى يكون البنك فـي تعامله مع هذا املبداأ مت�ساٍو مع مناف�سيه فـي ال�سوق.

نظرت اإدارة البنك وجمل�س الإدارة من خالل جلنة الرت�سيحات واملكافاآت عن كثب اإىل تعديل �سيا�سة التعوي�سات ب�سورة اأكرب, و�سوف يتم 

ا�ستكمال اأعداد التفا�سيل الكاملة لنموذج املكافاآت اجلديد ح�سب خطة العمل املو�سوعة خالل عام 2012 ليتم تنفـيذه خالل �سنة 2013.

يعتمد تخ�سي�س مبلغ معني للمكافاأة لكل جمموعة واإدارة بناءًا على موؤ�سر الأداء, ويعتمد توزيع املكافاأة اإىل الأفراد على مراجعة الأداء من 

قبل م�سرفـيهم املبا�سرين, ح�سب م�ستوى اأدائهم الرئي�سي.

اأحكام عامة

مدة عمل اللجنة ثالث �سنوات, ويتم بقرار من جمل�س الإدارة متديد مدة الأع�ساء فـي اللجنة اأو ت�سمية غريهم لثالث �سنوات اأخرى,ل 

يتقا�سى اأع�ساء اللجنة اأية مكافاآت, تتكون جلنة الرت�سيحات واملكافاآت من اأع�ساء غري تنفـيذيني فـي جمل�س الإدارة ويح�سر الأع�ساء 

التنفـيذيون اجتماعات اللجنة ب�سورة دائمة وب�سفة مراقبني.

3. جلنة التربعات وامل�ساهمات الجتماعية

 جتتمع هذه اللجنة لو�سع الآلية املنا�سبة للتربعات وامل�ساهمات الجتماعية التي ي�ساهم البنك فـيها, وتتكون هذه اللجنة من )4( اأع�ساء وهم:

اعتبارًا من 2011/4/2م خلفًا لل�سيد/ اإبراهيم بن عبدالعزيز الطوق   رئي�سًا     الدكتور/ �سالح بن عبدالعزيز عمري العمري  

ع�سوًا   ال�سيد/ عبدالعزيز را�سد الرا�سد  

ع�سوًا   ال�سيد/ عبدالرحمن اأمني جاوه  

اعتبارًا من   27/ 2011/09م خلفًا لل�سيد/ جان ماري ماريون ع�سواً    ال�سيد/ فران�سوا باتري�س رميون كوفينيي  

ويقوم الأمني العام للبنك باأعمال اأمني �سر هذه اللجنة. 

هذا وقد عقدت هذه اللجنة عدد )3( اجتماعات خالل العام 2011م وبن�سبة ح�سور قدرها 100%, وقد حر�س جمل�س اإدارة البنك ومن 

خالل تلك اللجنة الرتكيز على دعم اجلمعيات اخلريية فـي املناطق النائية والتي تعاين �سحًا فـي التمويل اأكرث من غريها, وبناء على ذلك 

واعتمادًا على اتفاقية التعاون التي وقعها البنك مع مقام وزارة ال�سئون الجتماعية باعتبارها اجلهة الأف�سل فـي معرفة م�ستحقي هذه 

التربعات, فقد مت ت�سليم معايل وزير ال�سوؤون الجتماعية جمموعة كبرية من التربعات لهذه اجلمعيات ليتم توزيعها بوا�سطة مقام الوزارة 

على امل�ستفـيدين, كما حر�ست اللجنة على امل�ساهمة فـي جمعيات متخ�س�سة مثل - متالزمة داون, ال�سرطان, التوحد, املعاقني, ال�سكر 

والغدد ال�سماء, ذوي الحتياجات اخلا�سة - الكلى الخ.

وقد تبنى البنك اأي�سَا خالل العام موؤمترات عاملية )طبية وغريها(, كما �ساهم مببلغ كبري لإغاثة ال�سعب ال�سومايل, وتعقد هذه اللجنة 

اجتماعات بالتداول فـي حالة ح�سول كوارث لتقرر م�ساهمة البنك ب�سورة عاجلة.



4. جلنة املراجعة

تتكون هذه اللجنة من 4 اأع�ساء وتتحمل جلنة املراجعة م�سوؤولية مراجعة نوعية وم�سداقية التقارير املالية بالبنك, والإ�سراف على مناخ 

املجل�س  اإىل  التو�سيات  تقدمي  الداخلية,  الرقابة  اإجراءات  من  التحقق  املالية,  التقارير  وو�سوح  دقة  من  والتحقق  الإدارة,  على  الرقابة 

املفعول,  �سارية  والقوانني  والقواعد  بالأنظمة  اللتزام  مدى  مراجعة  اخلارجيني,  املراجعني  عمل  واإنهاء  تعيني  واإعادة  تعيني  بخ�سو�س 

وتقييم  مراجعة  وغريها,  العالقة  ذات  الأطراف  وعمليات  القانونية,  والق�سايا  الإجراءات  مراجعة  التابعة,  ال�سركات  اأن�سطة  مراجعة 

التغطية التاأمينية, مراجعة وتقييم مدى منا�سبة اللوائح وذلك ب�سورة دورية.

وقد اعتمــدت موؤ�ســ�ســة النقد العربي ال�ســعودي تر�سيح جمل�س اإدارة البنك ال�سعودي الفرن�سي لأع�ســاء جلنة املراجعة الداخلية للبنك وملدة 

ثالث �ســنوات اعتبارًا من 2010/1/1م وحتى نهاية عام 2012م واملوافقة على البدلء كخلفاء لالأع�ســاء امل�ستقلني من ع�سوية اللجنة وهم:

ع�سو جمل�س الإدارة رئي�ساً    الدكتور/ خالد حامد مطبقاين   

م�ستقاًل  وي�سغل من�سب الع�سو املنتدب وموؤ�س�س �سركة اأموال اخلليج, ع�سواً    الأ�ستاذ/ عمار اخل�سريي   

ويتمتع بخربة طويلة فـي جمال الأعمال البنكية واملالية.       

م�ستقاًل اعتبارًا من 2011/12/28م وي�سغل مدير اإدارة التدقيق ع�سوًا     الأ�ستاذ/ جني بيري ترمنربت   

الداخلي فـي بنك كريدي اجريكول كوروبويت اأند اأنف�ستمنت خلفًا       

لل�سيد/ روجيه مونفرنت.       

م�ستقاًل اعتبارًا من 2011/06/11م خلفًا لل�سيد/ خالد ال�سليع. ع�سوًا     الأ�ستاذ/ عيد فالح �سيف ال�سمري    

ويقوم مدير دائرة التدقيق الداخلي باأعمال اأمني �سر هذه اللجنة, ويح�سر م�سوؤول اللتزام بالبنك ال�سعودي الفرن�سي, اجتماعات اللجنة 

ب�سورة دائمة ب�سفة مراقب, ويتمتع كل من ال�سيد/ عيد فالح �سيف ال�سامري والأ�ستاذ/ جني بيري ترمنربت بخربة طويلة  فـي اأعمال 

التدقيق, كما اأن ال�سيد/ عمار اخل�سريي قد ا�ستمر فـي ع�سوية اللجنة لفرتتني متتاليتني.

عقدت جلنة املراجعة �ستة اجتماعات خالل العام وبن�سبة ح�سور )92%( من اأجل تغطية كافة امل�سائل الهامة, كما تقوم مبراجعة القوائم 

ال�سوق  النقد وهيئة  الإدارة ح�سب متطلبات موؤ�س�سة  للبنك ف�سليًا و�سنويًا مع املراجعني اخلارجيني وتقدم تو�سياتها اإىل جمل�س  املالية 

املالية. كما يتم ت�سجيل املداولت التي جتري خالل الجتماعات وحتال هذه املداولت اإىل جمل�س الإدارة, ويتم متابعة امل�سائل الواردة 

فـيها مع اأمني �سر جلنة املراجعة واإدارة البنك. كما عملت اللجنة على تقييم اإجنازات املراجعني الداخليني واملراجعني اخلارجيني بالبنك 

وقامت مبراجعة املخاطر الرئي�سية املتعلقة بن�ساطات البنك ب�سكل دوري وكذلك جودة ومدى منا�سبة القيود الداخلية.

والإدارات  العمل  الأول وكذلك من قبل مدراء قطاعات  الداخلي  املراجع  الأمور من قبل  اأع�ساء جلنة املراجعة على جمريات  اإطالع  يتم 

امل�ساندة مبا فـي ذلك ال�سركات التابعة ومن قبل املراجعني اخلارجيني. كما تقوم جلنة املراجعة مبراجعة عمليات الحتيال التي يتم الك�سف 

عنها مع مدير اإدارة الرقابة النظامية, وكذلك اللوائح والتوجيهات اجلديدة, واملخالفات التي يتم �سبطها مل�سائل اللتزام النظامي وغريها.

كما اأنها تعمل على بحث ما يتعلق باأمور املخاطر مع اإدارة املخاطر وتراجع مداولت جلنة الرقابة الداخلية بالبنك. قدمت جلنة املراجعة 

امل�ساندة اإىل دائرة التدقيق دعمًا لتحقيق خطة التدقيق ال�سنوية, وتابعت كذلك اأن�سطة دائرة التدقيق وتابعت تو�سيات التدقيق غري املنفذة 

وكافة الأعمال غري املربجمة الأخرى. 

ويوؤكد البنك عدم وجود اأية عالقة قربي لرئي�س اللجنة اأو احد الأع�ساء مع اأي من اأع�ساء جمل�س اإدارة البنك وكذلك عدم وجود عالقة 

قربي لرئي�س اللجنة اأو احد الأع�ساء بامل�سوؤولني التنفـيذيني فـي البنك بالإ�سافة اإىل عدم وجود اأية عالقة مالية اأو جتارية باأع�ساء جمل�س 

اإدارة البنك اأو باملدراء التنفـيذيني اأو امل�سوؤولني القياديني فـي البنك.

نتائج املراجعة ال�صنوية لفاعلية اإجراءات الرقابة الداخلية للبنك

1. مراجعة اأداء خماطر الئتمان والرتكيز

مت خالل الربع الأخري من عام 2011 ا�ستحداث جلنة اإدارة الئتمان, التي تعقد اجتماعاتها اأ�سبوعيًا من اأجل بحث واعتماد املقرتحات 

اإدارة خماطر الئتمان  املهمات داخل دائرة متابعة املخاطر/  توزيع  التنفـيذية. كما مت حت�سني  اللجنة  اإىل  التو�سيات  واإحالة  الئتمانية 

ب�سورة اأف�سل. اأ�سبحت وحدة املتابعة الئتمانية م�سوؤولة عن التحكم الئتماين ومراقبة الأن�سطة.
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كما مت العمل على حت�سني عمليات اإدارة خماطر الئتمان بتنفـيذ نظامني جديدين من خاللهما تتم املوافقات الئتمانية, مت كذلك حت�سني عملية 

اإدخال املوافقات الئتمانية من خالل املتابعة املنتظمة, ومت تق�سري وقت احل�سول على املوافقة الئتمانية مما اأدى اإىل تخفـي�س ا�ستخدام 

الت�سهيالت الئتمانية قبل اإدخال احلد الئتماين, كما مت اأداء الأعمال التالية من خالل دائرة متابعة املخاطر ملراقبة املحفظة الئتمانية.

- و�سع اإجراءات جديدة من اأجل مراقبة التزامات الأطراف ذات ال�سلة والأطراف ذات العالقة مبوجب تعليمات موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.

- املراجعة املنتظمة للنق�س فـي تغطية الأ�سهم بخ�سو�س الت�سهيالت املوؤمنة املمنوحة لعمليات التداول بالأ�سهم.

- و�سع تقرير �سهري من اأجل حتديد احل�سابات التي تتطلب معلومات مالية حمدثة.

- و�سع تقرير �سهري يت�سمن الت�سهيالت امل�ستخدمة ومقارنتها باحلدود املمنوحة على النظام.

- اإجراء املراقبة مرتني اأ�سبوعيًا حل�سابات املوؤ�س�سات املالية واحل�سابات الو�سيطة.

2. مراجعة حمافظ الت�سهيالت الئتمانية: 

قامت وحدة مراجعة املحافظ الئتمانية مبراجعة 236 ملفًا وحمفظة ت�سهيالت وهي متثل 80% من جمموع الت�سهيالت املوافق عليها. كما مت 

درا�سة ومراجعة املخاطر املختلفة مثل املخاطر الت�سغيلية, العمليات احل�سا�سة, مطابقة احل�سابات الداخلية, امن اأنظمة املعلومات وغريها.

التح�سينات املخططة خالل 2012 للتحكم الداخلي

1. �سوف تقوم جلنة الرقابة الداخلية املحلية بعقد اجتماعات دورية عام 2012 من اأجل التاأكد من كفاية الإجراءات التحكمية الداخلية 

واللتزام التام بها.

2. �سيتم اإ�سافة وحــــدة الك�ســـــف املوؤقت للح�سابات من اأجل حت�سني عملية التحكم الداخلي مع حتديد الأدوار واملهمات اخلا�سة باملراجعة 

فـي نهاية اليوم/ ال�سهر وذلك لتخفـي�س املخاطر.

3. العمل باآلية اإجراءات التحكم والقيود بخ�سو�س العمليات التي تتم على العمليات الواردة بوا�سطة الفاك�س والهاتف.

4. اإجراء امل�سح ال�سوئي على بطاقات الهوية اخلا�سة بالعمالء ومفو�سيهم فـي نظام التحقق من التواقيع.

5. ا�ستحداث نظام للك�سـف عن املفارقات والك�سف عن �سالحية املت�ســفح من اأجل اإر�سال ر�سائل حتذيرية ورفع م�ستوى متطلبات امل�سادقة.

3. مراجعة اأداء دائرة التدقيق الداخلي واملراجعني اخلارجيني

3. اأ. من اأجل تقييم اأداء دائرة التدقيق الداخلي البنك ال�سعودي الفرن�سي, قامت جلنة املراجعة مبا يلي:

- اعتماد خطة التدقيق الداخلي بالبنك بخ�سو�س املخاطر للعام 2010, والذي ما زال ي�ستند اإىل مراجعة العمليات البنكية وتقنية املعلومات 

كل ثالث �سنوات وحتى اإ�سعار اآخر, ومراجعة �سنوية بخ�سو�س تدقيق الفروع, وذلك لتغطية كافة املخاطر التي ميكن اأن يتعر�س لها البنك.

- متابعة ا�ستكمال خطة التدقيق املذكورة اأعاله مرتني �سنويًا.

- قررت اللجنـــة خالل اجتمـــاعها املنعقــد فـي 2010/12/7 اأن ل تقل ن�ســبة ا�ســتكمال خطة التدقيـق عن 80% واعتبــار هذه الن�ســـبة معيارًا. 

وقد حققــت دائرة التدقيق ن�ســبة 86% من خطتهــا الأولية بالن�ســبة ملهمات التدقيق املوؤجلة من �ســنة 2010, وزيادة عدد عمليات التدقيق 

غري املربجمة. على  اعتبار اأن اأ�سباب تاأجيل بع�س مهمات التدقيق ل تعود اإىل دائرة التدقيق نف�سها )يقدر الجناز بن�سبة قدرها %95(.

- متابعة التو�سيات اخلا�سة بعمليات تدقيق �سابقة )تلك التي مل يتم تنفـيذها خالل الأوقات املحددة لها( مرتني �سنويًا والطلب من الإدارة 

اتخاذ الإجراءات الالزمة بخ�سو�س تنفـيذها.

- مراجعة تقارير الأن�سطة ربع ال�سنوية لدائرة التدقيق الداخلي والتي تت�سمن كافة عمليات التدقيق التي متت, مع الدرجات املحققة, 

وملخ�سًا لنتائجها.

- احل�سول على امل�ستندات التالية ومراجعتها:

ال�سعودي العربي  النقد  ملوؤ�س�سة  املالية  التقارير  عن  • ملخ�سات 
بالبنك النظامي  اللتزام  دائرة  قبل  من  ال�سادرة  الف�سلية  • التقارير 

اجلديدة الهامة  واللوائح  • الأنظمة 
الأموال وغ�سل  املالية  اجلرائم  جلان  • حما�سر 

الخ الداخلية,  املراقبة  جلان  • حما�سر 



تقر اللجــنة باأن هنالك  حت�ســنًا مقبوًل فـي تنفـيذ تو�ســيات التدقيق ال�ســابقة, وتتوقع حتقيق املزيد من التح�ســن كما لوحظ اأن اأغلب امل�سائل 

التي مل يتم معاجلتها تتعلق بتح�ســني اأنظمة تقنية املعلومــات بالبنك, وهو املجال الذي يجب على اإدارة البنك اأن تعطيه اأولوية با�ستمرار.

بناء على ما ذكر اأعاله, ترى جلنة املراجعة اأن الأداء الكلي لدائرة التدقيق الداخلي بالبنك كان مر�سيًا واأن دائرة التدقيق الداخلي قد 

متكنت من ا�ستكمال خطة العمل اخلا�سة بها على الرغم من بع�س ال�سعوبات مثل مهمات التدقيق غري املربجمة بالإ�سافة اإىل تزويد جلنة 

املراجعة والإدارة العامة بالبنك بامل�ساندة ال�سرورية عند اللزوم.

 

3. ب. مراجعة اأداء املراجعني اخلارجيني

لكي يتم مراجعة اأداء املراجعني اخلارجيني للبنك )براي�س ووتر هاو�س كوبرز( و)كيه بي ام جي(, قامت جلنة املراجعة مبا يلي:

- تدار�ست معهم مدى فعالية عملهم, وامل�سائل الهامة التي بينوها, واأية خمالفة هامة للقواعد, اأو حتريف فـي البيانات املالية, والعمليات 

من قبل الأطراف ذات العالقة, والعمليات املادية املتعلقة بها, الخ. قامت جلنة املراجعة مبراجعة البيانات املالية ربع ال�سنوية, ح�سب 

توجيهات هيئة ال�سوق املالية.

- مراجعة التو�سيات املبينة فـي خطاب الإدارة اإىل املراجعني اخلارجيني.

- املناق�سة مع رئي�س دائرة املحا�سبة والرقابة املالية )امل�سوؤول عن البيانات املالية والتن�سيق مع املراجعني اخلارجيني( للتاأكد من عدم وقوع 

حتريف اأو خمالفة هامة لقواعد ولوائح موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي. كل هذه الجتماعات عقدت بح�سور امل�سوؤول املايل الأول والذي 

اأطلع اللجنة كذلك على م�سائل اإدارة الأ�سول واملطلوبات بالبنك.

بعد مراجعة النقاط املذكورة اأعاله, وحيث مل تطرح اأي م�ساألة بخ�سو�س خماطر مادية اأو م�سائل تتعلق بالرقابة الداخلية من قبل اأي 

من املراجعني اخلارجيني اأو رئي�س دائرة املحا�سبة والرقابة املالية اأو امل�سوؤول املايل الأول اأو دائرة التدقيق, توؤكد جلنة املراجعة اأن اأداء 

املراجعني اخلارجيني كان مر�سيًا.

وفـيما يتعلق باإعادة تعيني اأو ا�ستبدال مراجعي احل�سابات اخلارجيني,  فقد وافقت جلنة املراجعة على التو�سية باإعادة تعيني ال�سادة  كي 

بي اإم جي وال�سادة بي دبليو �سي للعام املايل 2012م.

3. ج. اأي خمالفة هامة لأنظمة ولوائح موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي وال�سيا�سات والإجراءات الداخلية

- ح�سب خطة العمل لثالث �سنوات واخلا�سة بلجنة املراجعة, قامت اللجنة فـي فر�س متعددة بالتوا�سل مع دائرة التدقيق الداخلي, ودائرة 

اللتزام النظامي, واإدارة خماطر العمليات واملراقبة امل�ستمرة, واملراجعني اخلارجيني وكافة قطاعات العمل والإدارات امل�ساندة من 

خالل �ستة اجتماعات �سنوية للك�سف عن حدوث اأية خمالفة هامة لقواعد ولوائح موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي )مبا فـي ذلك نقاط 

ال�سعف( فـي نظام الرقابة الداخلي البنك.

حيث اأن اأي من م�سوؤول اللتزام النظامي, ودائرة التدقيق الداخلي, واملراجعني اخلارجيني بالبنك مل يبلغ عن اأي خمالفة هامة لأنظمة 

ولوائح موؤ�س�سة النقد, ترى جلنة املراجعة اأن الو�سع مر�ٍس من هذا اجلانب.

املراجعون القانونيون

عينت اجلمعية العمومية للم�ساهمني املنعقدة فـي 2011/03/27م ال�سادة KPMG الفوزان وال�سدحان ومكتب ال�سادة براي�س ووتر هاو�س 

كوبرز - حما�سبون قانونيون كمراجعني قانونيني للبنك للعام املايل 2011م وملدة �سنة واحدة.

املعايري املحا�سبية 

مت اإعداد القوائم املالية املوحدة وفقًا ملعايري املحا�سبة للموؤ�سـ�سات املاليـة ال�ســادرة عن موؤ�سـ�سة النقد العربي ال�سعودي, ومعيار الدولية 

اخلا�سة بالتقارير املالية, كما يعد البنك قوائمه املالية املوحدة لتتما�سى مع نظام مراقبة البنوك ونظام ال�سركات باململكة العربية ال�ســعودية 

والنظام الأ�سا�سي للبنك ول يوجد هنالك اأي اختالفات جوهرية عن معايري املحا�سبة ال�سادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني.

تتما�سى ال�سيا�سات املحا�سبية امل�ستخدمة فـي اإعداد هذه القوائم املالية املوحدة ال�سنوية لل�سنة املنتهية فـي 31 دي�سمرب 2011 واملبينة فـي 

تلك القوائم املالية, با�ستثناء اإتباع التعديالت على املعايري احلالية املذكورة اأدناه والتي مل يكن لها اأي اأثر على املركز املايل للبنك.

- معيار املحا�سبة الدويل رقم 24 )املعدل 2009م(

- الإف�ساحات املتعلقة بالأطراف ذوي العالقة.

53     تـقـــــريـــــر مـجـلـــ�س الإدارة )تتمة(
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مت تعديل تعريف الطرف ذو العالقة وبع�س متطلبات الإف�ساحات اخلا�سة بالأطراف ذوي العالقة للمن�ساآت احلكومية وفقًا ملعيار املحا�سبة 

الدويل رقم 24 املعّدل, وحت�سينات على معايري التقارير املالية لعام 2010 - معيار التقارير املالية الدولية رقم )7( اإف�ساحات الأدوات املالية.

يوؤكد جمل�س الإدارة للم�ساهمني والأطراف الأخرى ذات العالقة وح�سب معرفته التامة ما يلي:

ال�سحيح. بال�سكل  احل�سابات  �سجالت  اإعداد  • مت 
بفعالية. تنفـيذه  ومت  �سليمة  اأ�س�س  على  اأعد  الداخلية  الرقابة  • نظام 

ن�ساطه. موا�سلة  على  البنك  قدرة  ب�ساأن  يذكر  �سك  اأي  يوجد  • ل 

الإف�ساح

كما ترى اإدارة البنـك اأنه يتوفر للبنـك نظـام مراقبـة منا�سـب ي�سـمح باإعـداد قوائم مالية غري مدققة تنـ�سـجم مع املعايري املاليـة واملحا�سـبية 

املـالية  القـوائم  اأن  الدوليـة, علمًا  املحـا�ســبيـة  التقارير  الدولية ومعاييـر  املحـا�ســبة  ال�سعودي ومعايري  العربي  النقد  ال�سادرة عن موؤ�سـ�سـة 

احلالية اأعـدت على اأ�سـا�س هذا النظام, وقد اأطلع اأع�ساء جمـل�س الإدارة على كافـة املعلومـات التي تغـطي فرتة ل تتجـاوز �سـنة واحدة من 

تاريخ نهاية ال�سـنة املا�سية, كما قام البنك باإ�سدار لئحـة احلـوكمـه اخلـا�سـة بالبنــك ومت عر�سهـا على جمـل�س الإدارة ومتـت املوافقـة عليها.

يقوم البنك بالإعالن عن جميع التطورات والتغيريات اجلوهرية على موقع تداول ولأهمية عملية الإف�ساح مل�ساهمي البنك فقد انيطت 

م�سوؤولياتها بنائب الع�سو املنتدب والأمني العام فـي البنك, ويتم الإف�ساح طبقًا لتعليمات هيئة ال�سوق املالية.

حوكمة ال�سركات

يعمل البنك ال�سعودي الفرن�سي وفقًا لالئحة حوكمة ال�سركات اخلا�سة به واملقرة من قبل جمل�س الإدارة اإ�سافة اإىل �سيا�سات وتعليمات 

موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي كما يوا�سل اللتزام فـي نف�س الوقت مببادئ واأحكام واإر�سادات لئحة حوكمة ال�سركات ال�سادرة عن هيئة 

ال�سوق املالية, كما يتم اإبالغ ال�سادة الأع�ساء بوا�سطة رئي�س جمل�س الإدارة عن كل ما يرد من اجلهات املخت�سة حول هذا املو�سوع, وقد 

التزم البنك بتطبيق بنود املواد اخلا�سة بحوكمة ال�سركات واملتطابقة مع النظام الأ�سا�سي للبنك اإ�سافة اإىل املواد الإلزامية التي �سدر بها 

قرار بناًء على قرارات من جمل�س الهيئة با�ستثناء  البنود )ب( و)د( و)هـ( ذلك ح�سب ما يلي:

اأ�سباب عدم التطبيقمتطلبات املادةرقم املادة

حقوق الت�سويتاملادة: ال�ساد�سة 

)ب(
يجب اأتباع اأ�سلوب الت�سويت الرتاكمي عند الت�سويت لختيار اأع�ساء جمل�س 

الإدارة فـي اجلمعية العامة

ي�ستمل النظام الأ�سا�سي للبنك ال�سعودي الفرن�سي على

حق الت�سويت العادي

)د(

يجب على امل�ستثمرين من الأ�سخا�س ذو ال�سفة العتبارية الذين يت�سرفون 

بالنيابة عن غريهم - مثل �سناديق ال�ستثمار - الإف�ساح عن �سيا�ساتهم فـي 

الت�سويت وت�سويتهم الفعلي فـي تقاريرهم ال�سنوية, وكذلك الإف�ساح عن 

كيفـية التعامل مع اأي ت�سارب جوهري للم�سالح قد توؤثر على ممار�سة

احلقوق الأ�سا�سية اخلا�سة با�ستثماراتهم,

اأن البنك ال�سعودي الفرن�سي لي�س له ال�سفة القانونية 

لإلزام امل�ستثمرين ذوي ال�سفة العتبارية الذين

يت�سرفون بالنيابة عن غريهم - مثل �سناديق

ال�ستثمار - الإف�ساح عن �سيا�ساتهم فـي الت�سويت,

املادة الثانية ع�سر 

)هـ(
األ يقل عدد اأع�ساء جمل�س الإدارة امل�ستقلني عن ع�سوين, اأو ثلث اأع�ساء 

املجل�س  اأيهما اأكرث
يتم العمل حاليًا على اللتزام بذلك.

ختامًا يتقدم جمل�س اإدارة البنك ال�سعودي الفرن�سي بخال�س ال�سكر والتقدير بعد اهلل  ملقام خادم احلرمني ال�سريفـني واإىل ويل عهده 

الأمني ملا يقدموه للقطاع امل�سرفـي من دعم متوا�سل وال�سكر مو�سول اإىل مقام وزارة املالية وموؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي وهيئة ال�سوق 

املالية ال�سعودية ووزارة التجارة وال�سناعة مل�ساندتهم فـي جميع ما يقوم به البنك من مبادرات من �ساأنها رفع م�ستوى اخلدمات امل�سرفـية 

لت�سبح وبكل ي�سر متاحة للجميع, كما يتقدم بال�سكر لعمالء البنك الأفا�سل على هذه الثقة العزيزة والتي هي مو�سع  الحرتام والتقدير 

واملراجعة  التدقيق  واأع�ساء جلنة  التنفـيذية  اللجنة  اأع�ساء  من  الجنازات  فـي هذه  �ساهموا  الذين  الزمالء  اإىل جميع  بال�سكر  ويتوجه 

والإدارة التنفـيذية من اإداريني وفنيني.



الدكتور / خالد مطبقاين، الرئي�س:  

ع�سو جمل�س اإدارة البنك ال�سعودي الفرن�سي   

ال�صيد / ريجي�س مونفرونت الأع�ساء:  

رئي�س املراجعة الداخلية والتفتي�س فـي بنك كريدي اأجريكول كوربوريتد انف�سمنت   

ال�صيد / عمار اخل�صريي   

الع�سو املنتدب وم�ساهم موؤ�س�س, اأموال اخلليج   

ال�صيد /عيد ال�صمري   

)STC( رئي�س املراجعة الداخلية, �سركة الت�سالت ال�سعودية   

ال�صيد / فران�صوا دولغراجن اأمني ال�سر: 

رئي�س املراجعة الداخلية فـي البنك ال�سعودي الفرن�سي   

)بالإ�سافة اإىل مدير دائرة الرقابة النظامية فـي البنك الذي يح�سر اجتماعات اللجنة ب�سفة �سيف دائم( 

اإدارة البنك ال�سعودي الفرن�سي لأع�ساء جلنة  وافقت موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي على تر�سيح جمل�س 

املراجعة املذكورين اأعاله لفرتة ثالث �سنوات تبداأ من 2010/01/01م.

تعقد جلنة املراجعة الآن �سبعة اجتماعات فـي العام ملراجعة املخاطر الرئي�سية فـي البنك. وهي تعقد الآن 

اأربع اجتماعات فـي ال�سنة بالإ�سافة اإىل اجتماع �سنوي ملراجعة القوائم املالية للبنك مع مراجع احل�سابات 

العربي  النقد  موؤ�س�سة  متطلبات  وفق  املجل�س  اإىل  القوائم  تلك  باإقرار  تو�سياتها  برفع  وتقوم  اخلارجي. 

ال�سعودي وهيئة ال�سوق املالية.مت تدوين مداولت كل اجتماع ح�سب الأ�سول والرفع بها اإىل جمل�س الإدارة 

ومتابعتها ح�سب الأ�سول من قبل اأمني �سر جلنة املراجعة مع اإدارة البنك.

اللجنة  �ساركت  �سنوات,  البنك على مدى ثالث  فـي  الرئي�سية  املخاطر  العمل ملراجعة  اإىل خطة  بال�ستناد 

ب�سكل مكثف فـي مراجعة اإجنازات مدققي احل�سابات الداخليني واخلارجيني وقامت ب�سكل عام مبراجعة 

املخاطر الرئي�سية ذات ال�سلة باأن�سطة البنك والتحقق من جودة ومالءمة الرقابة الداخلية اجلاري تطبيقها 

للحد من هذه املخاطر. ولهذه الغاية, فقد ح�سل الأع�ساء على ما يلزم من معلومات وتقارير موجزة لي�س 

فقط من املفت�س العام )رئي�س املراجعة الداخلية( للبنك بل وب�سورة مبا�سرة كذلك عند ال�سرورة من مدراء 

خطوط امل�ساندة لأن�سطة العمل والعمليات وكذلك املوظفـني املعنيني بتطبيق النظام واملراجعني اخلارجيني. 

ت�سارك جلنة املراجعة م�ساركة كاملة فـي اختيار مراجعي احل�سابات اخلارجيني وترفع تو�سياتها ب�ساأنهم 

اإىل جمل�س الإدارة للموافقة على تعيينهم.  

تقوم جلنة املراجعة ب�سكل منتظم مبراجعة الو�سع الراهن جلميع حالت الغ�س والتدلي�س وذلك مع املدير 

حالت  من  حالة  واأي  والت�سريحات  الأنظمة  مبراجعة  تقوم  كما  البنك  فـي  النظام  تطبيق  عن  امل�سئول 

الإخالل اجلوهري بقواعد اللتزام, الخ. كذلك تقوم مبناق�سة الق�سايا املتعلقة بالرقابة الداخلية مع الدائرة 

املخت�سة مبراقبة خماطر الت�سغيل والرقابة الداخلية بالإ�سافة اإىل مراجعة مداولت جلنة الرقابة الداخلية 

فـي البنك. تقدم جلنة مراجعة احل�سابات الدعم ب�سكل دائم اإىل دائرة مراجعة احل�سابات من حيث دعم 

تنظيمها وحتقيق اأهداف اخلطة ال�سنوية للمراجعة. وحتقيقًا لهذه الغاية, فاإن جلنة املراجعة تتابع عن كثب 

تنفـيذ اأن�سطة دائرة املراجعة وتو�سيات املراجعة التي مل تنفذ بعد, واملهام الأخرى غري املدرجة فـي اخلطة.
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اإىل: ال�صادة م�صاهمي البنك ال�صعودي الفرن�صي املوقرين

)�صركة م�صاهمة �صعودية(

املايل  املركز  قائمة  ت�ستمل على  والتي  التابعة,  و�سركاته  الفرن�سي )البنك(  ال�سعودي  للبنك  املرفقة  املوحدة  املالية  القوائم  لقد راجعنا 

املوحدة كما فـي 31 دي�سمرب 2011, وقائمة الدخل املوحدة و قائمة الدخل ال�سامل والتغريات فـي حقوق امللكية والتدفقات النقدية لل�سنة 

اإىل )43(. مل نقم مبراجعة  الأخرى من )1(  التف�سريية  الهامة والي�ساحات  لل�سيا�سات املحا�سبية  التاريخ وملخ�سًا  فـي ذلك  املنتهية 

الي�ساح رقم )40( مبا فـي ذلك البيانات املتعلقة بالإف�ساحات التي ن�س عليها الركن الثالث من تو�سيات جلنة بازل )2( حيث اأنها ل 

تقع �سمن نطاق اأعمال املراجعة التي قمنا بها.

م�صئولية الإدارة حول القوائم املالية املوحدة 

تعترب الإدارة م�سئولة عن اإعداد هذه القوائم املالية املوحدة وعر�سها ب�سورة عادلة وفقًا ملعايري املحا�سبة للموؤ�س�سات املالية ال�سادرة عن 

موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي واملعايري الدولية اخلا�سة بالتقارير املالية واأحكام نظام ال�سركات ونظام مراقبة البنوك فى اململكة العربيـة 

ال�سعودية وعقد تاأ�سي�س البنك. تعترب الإدارة م�سوؤولة عن نظام الرقابة الداخلي الذي تعتربه الإدارة �سروريًا لإعداد قوائم مالية موحدة 

خالية من الأخطاء اجلوهرية �سواًء كانت ناجتة عن الغ�س اأو اخلطاأ.

م�صئولية مراجعي احل�صابات

اإبداء الراأى حول هذه القوائم املالية املوحدة اإ�ستنادًا اإىل اأعمال املراجعة التى قمنا بها. متت مراجعتنا وفقًا ملعايري  اإن م�سئوليتنا هى 

املهنة  اأخالقيات  مبتطلبات  الإلتزام  منا  تتطلب  والتي  الدولية  املراجعة  ومعايري  ال�سعودية  العربية  اململكة  فـي  عليها  املتعارف  املراجعة 

وتخطيط وتنفـيذ اأعمال املراجعة للح�سول على قناعة معقولة باأن القوائم املالية املوحدة خالية من الأخطاء اجلوهرية.

باإجراءات للح�سول على الأدلة املوؤيدة للمبالغ والإف�ساحات التي تت�سمنها القوائم املالية املوحدة.  اأعمال املراجعة على القيام  ت�ستمل 

اإختيارها على تقدير مراجعي احل�سابات وت�ستمل على تقييم خماطر الأخطاء اجلوهرية فـي القوائم املالية  تعتمد الإجراءات التي يتم 

املوحدة , �سواءًا كانت ناجتة عن الغ�س اأو اخلطاأ. وعند تقييم هذه املخاطر, يقوم مراجعوا احل�سابات بالأخذ بعني الإعتبار نظام الرقابة 

الداخلي اخلا�س باإعداد القوائم املالية املوحدة للمن�ساأة وعر�سها ب�سورة عادلة لغر�س ت�سميم اإجراءات مراجعة مالئمة وفقًا للظروف, 

ال�سيا�سات  اأعمال املراجعة على تقييم مدى مالئمة  للمن�ساأة. كما ت�ستمل  الرقابة الداخلي  الراأي حول فعالية نظام  اإبداء  ولي�س لغر�س 

املحا�سبية املتبعة ومدى معقولية التقديرات املحا�سبية املعدة من قبل الإدارة, وتقييم العر�س العام للقوائم املالية املوحدة.

 

نعتقد باأن اأدلة املراجعة األتى ح�سلنا عليها كافـية ومالئمة لأن تكون اأ�سا�سًا لإبداء راأينا.
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الـراأى

فـي راأينا, اإن القوائم املالية املوحدة ككل:

وتدفقاتهم  املايل  واأدائهم   ,2011 31 دي�سمرب  فـي  التابعة كما  و�سركاته  للبنك  املايل  املركز  النواحي اجلوهرية,  بعدل, من كافة  تظهر 

النقدية لل�سنة املنتهية فـي ذلك التاريخ وفقًا ملعايري املحا�سبة للموؤ�س�سات املالية ال�سادرة عن موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي واملعايري 

الدولية اخلا�سة بالتقارير املالية.

تتفق مع نظام ال�سركات ونظام مراقبة البنوك فـي اململكة العربية ال�سعودية وعقد تاأ�سي�س البنك فـيما يتعلق باإعداد وعر�س القوائم املالية 

املوحدة.

براي�س وترهاو�س كوبرز كي بي اإم جي الفوزان وال�سدحان       

8282 �ض ب            92876 �ض ب  

11482 الريا�ض           11663 الريا�ض 

اململكة العربية ال�سعودية  اململكة العربية ال�سعودية        

حممد عبدالعزيز العبيدي عبداهلل حمد الفوزان         

حما�سب قانوين حما�سب قانوين         

ترخي�س رقم )367(              ترخي�س رقم )348(         



20112010اإي�ساحباآالف الرياالت ال�سعودية

املوجودات 

418.115.58210.864.136نقدية واأر�سدة لدى موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي

57.009.2605.191.617اأر�سده لدى البنوك واملوؤ�س�سات املالية الأخرى

616.669.27719.840.715اإ�ستثمارات، �سافـي

792.325.04280.976.587قرو�ض و�سلف، �سافـي

8170.789185.628ا�ستثمارات فـي �سركات زميلة

9580.993586.304ممتلكات ومعدات، �سافـي

105.609.0155.573.343موجودات اأخرى

140.479.958123.218.330اإجمايل املوجودات

املطلوبات وحقوق امللكية

املطلوبات

122.063.7482.312.906اأر�سده للبنوك واملوؤ�س�سات املالية الأخرى

13109.963.41193.529.251ودائع العمالء  

141.766.8502.465.756قرو�ض لأجل

152.462.7192.428.019�سندات دين م�سدرة

164.567.9034.459.350مطلوبات اأخرى

120.824.631105.195.282اإجمايل املطلوبات

حقوق امللكية العائدة مل�ساهمي البنك  

177.232.1437.232.143راأ�ض املال

186.799.8376.072.101اإحتياطي نظامي

18982.857982.857اإحتياطي عام 

19876.023746.972اإحتياطيات اأخرى

3.764.4672.169.588اأرباح مبقاة

800.000       -29اأرباح مقرتح توزيعها 

19.655.32718.003.661اإجمايل حقوق امللكية العائدة مل�ساهمي البنك 

19.387       -حقوق احل�سة غري امل�سيطرة

19.655.32718.023.048اإجمايل حقوق امللكية

140.479.958123.218.330اإجمايل املطلوبات وحقوق امللكية

 

تعترب الإي�ساحات من 1 اإىل 43 املرفقة جزءا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية املوحدة0

قائمة املركز املايل املوحدة

كما فـي 31 دي�سمرب 2011 و 2010
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تعترب الإي�ساحات من 1 اإىل 43 املرفقة جزءا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية املوحدة

20112010اإي�ساحباآالف الرياالت ال�سعودية

3.537.058 213.631.299دخل العمولت اخلا�سة

471.201 21494.228م�ساريف العمولت اخلا�سة

3.065.857 3.137.071�سافـي دخل العموالت اخلا�سة

887.043 221.050.052دخل الأتعاب والعمولت، �سافـي

200.409 220.708اأرباح حتويل عمالت اأجنبية، �سافـي

202.007 23132.676دخل املتاجرة، �سافـي 

17.472 2414.244توزيعات اأرباح  

2.349    -25اأرباح اإ�ستثمارات مقتناه لغري اأغرا�ض املتاجرة، �سافـي  

20.092 2630.023دخل العمليات الأخرى

4.395.229 4.584.774اإجمايل دخل العمليات

708.633 828.111رواتب وما فـي حكمها  

105.563 120.678اإيجار وم�ساريف مباين  

126.241 9130.257اإ�ستهالك واإطفاء

311.489 393.337م�ساريف عمومية واإدارية اأخرى

339.344 7157.908خم�س�ض خ�سائر الإئتمان، �سافـي 

6.630 2727.193م�ساريف العمليات الأخرى  

1.597.900 1.657.484اإجمايل م�ساريف العمليات

2.797.329 2.927.290دخل العمليات

3.958)16.348(8احل�سة فـي )خ�سائر( اأرباح ال�سركات الزميلة، �سافـي

2.801.287 2.910.942�سافـي دخل ال�سنة

العائد على: 

2.801.007 2.910.942م�ساهمي البنك

280       -احل�سة غري امل�سيطرة 

2.801.287 2.910.942�سافـي دخل ال�سنة

284.033.87الربح االأ�سا�سي واملخف�ض لل�سهم ) بالريال ال�سعودي (

قائمة الدخل املوحدة

لل�سنتني املنتهيتني فـي 31 دي�سمرب 2011 و 2010
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20112010اإي�ساحباآالف الرياالت ال�سعودية

2.801.287 2.910.942�سافـي دخل ال�سنة 

االإيرادات )اخل�سارة( ال�ساملة االأخرى:

اال�ستثمارات املتاحة للبيع

107.306)108.543(19التغريات فـي القيمة العادلة، �سافـي 

)2.349(       -19)الدخل( اخل�سارة املحول اإىل قائمة الدخل املوحدة 

تغطية خماطر التدفقات النقدية   

993.488 19894.048التغريات فـي القيمة العادلة، �سافـي 

)638.464()656.454(19الدخل املحول اإىل قائمة الدخل املوحدة 

3.261.268 3.039.993اإجمايل الدخل ال�سامل لل�سنة

العائد على:

3.260.988 3.039.993م�ساهمي البنك 

280       -احل�سة غري امل�سيطرة  

3.261.268 3.039.993اإجمايل الدخل ال�سامل لل�سنة

تعترب الإي�ساحات من 1 اإىل 43 املرفقة جزءا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية املوحدة

قائمة الدخل ال�سامل املوحدة

لل�سنتني املنتهيتني فـي 31 دي�سمرب 2011 و 2010
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تعترب الإي�ساحات من 1 اإىل 43 املرفقة جزءا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية املوحدة

حقوق امللكية العائدة مل�ساهمي البنك

احتياطيات اأخرى

راأ�ض املالاإي�ساحباآالف الرياالت ال�سعودية

احتياطي 

نظامي

احتياطي 

عام

اأرباح

مبقاة

ا�ستثمارات 

متاحة للبيع

تغطية

خماطر 

التدفقات 

النقدية

اأرباح مقرتح 

الإجمايلتوزيعها

حقوق 

احل�سة غري 

امل�سيطرة

اإجمايل 

حقوق

امللكية

2011

 18.023.048 19.387 18.003.661 800.000 702.275 44.697 2.169.588 982.857 6.072.101 7.232.143الر�سيد فـي بداية ال�سنة

اإجمايل الدخل ال�سامل

 لل�سنة

-      -     -      2.910.942 )108.543(237.594 -      3.039.993 -     3.039.993 

حمول اإىل الحتياطي 

النظامي

18-     727.736 -      )727.736(-     -     -      -      -     -       

توزيعات الأرباح النهائية 

املدفوعة لعام 2010

29-     -     -      -      -     -     )800.000( )800.000(-     )800.000(

اإجمايل الأرباح املرحلية 

املدفوعة لعام 2011

29-     -     -      )542.913(-     -     -      )542.913(-     )542.913(

خم�س�ض زكاة و�سريبة 

الدخل

29-     -     -      )45.414(-     -     -      )45.414(-     )45.414(

)19.387()19.387(    -      -     -     -     -      -     -     -�سراء �سركة تابعة

 19.655.327     - 19.655.327      -939.869)63.846( 3.764.467 982.857 6.799.837 7.232.143الر�سيد فـي نهاية ال�سنة

2010

347.251990.00015.732.67319.10715.751.780)60.260(7.232.1435.371.849982.857868.833الر�سيد فـي بداية ال�سنة

اإجمايل الدخل ال�سامل

 لل�سنة

---2.801.007104.957355.024-3.260.9882803.261.268

حمول اإىل الحتياطي 

النظامي 

18-700.252-)700.252(------

توزيعات الأرباح النهائية 

املدفوعة لعام 2009

------)990.000()990.000( -)990.000(

اإجمايل الأرباح املقرتح 

توزيعها 

29---)800.000(--800.000---

7.232.1436.072.101982.8572.169.58844.697702.275800.00018.003.66119.38718.023.048الر�سيد فـي نهاية ال�سنة

قائمة التغريات فـي حقوق امللكية املوحدة

لل�سنتني املنتهيتني فـي 31 دي�سمرب 2011 و 2010
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تعترب الإي�ساحات من 1 اإىل 43 املرفقة جزءا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية املوحدة

20112010اإي�ساحباآالف الرياالت ال�سعودية

االأن�سطة الت�سغيلية 

 2.801.287  2.910.942�سافـي الدخل لل�سنة 

التعديالت لت�سوية �سافـي الدخل اإىل �سافـي النقدية الناجتة من االأن�سطة الت�سغيلية:

)13.404()28.068(اإطفاء اخل�سم على الإ�ستثمارات املقتناة لغري اأغرا�ض املتاجرة، �سافـي

)2.349(      -اأرباح اإ�ستثمارات مقتناه لغري اأغرا�ض املتاجرة، �سافـي 

126.241 130.257اإ�ستهالك واإطفاء  

)277()179(اأرباح بيع ممتلكات ومعدات، �سافـي 

 339.344 157.908خم�س�ض خ�سائر انخفا�ض الإئتمان، �سافـي

)3.958( 16.348احل�سة فـي خ�سائر )اأرباح( �سركات زميلة، �سافـي  

)11.040( 183.547التغري فـي القيمة العادلة لالأدوات املالية 

3.370.755 3.235.844 

�سافـي )الزيادة( النق�ض فـي املوجودات الت�سغيلية:

)458.496()789.867(4وديعة نظامية لدى موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي 

)511.244( 777.955اإ�ستثمارات مدرجة قيمتها العادلة فـي قائمة الدخل )متاجرة( 

)3.009.848()11.529.607(قرو�ض و�سلف

)885.726( 8.526موجودات اأخرى

�سافـي الزيادة )النق�ض( فـي املطلوبات الت�سغيلية:

)2.518.893()249.158(اأر�سدة للبنوك واملوؤ�س�سات املالية الأخرى

 2.235.817 16.461.851ودائع العمالء

 659.286 103.775مطلوبات اأخرى

)1.253.260( 8.154.230�سافـي النقدية الناجتة من )امل�ستخدمة فـي( االأن�سطة الت�سغيلية

االأن�سطة اال�ستثمارية 

 26.520.775 35.855.511متح�سالت من بيع واإ�ستحقاق اإ�ستثمارات مقتناه لغري اأغرا�ض املتاجرة  

)28.278.424()33.480.485(�سراء اإ�ستثمارات لغري اأغرا�ض املتاجرة    

)40.625()96.355(اإ�ستثمارات فـي �سركات زميلة وتابعة

 3.299      -توزيعات اأرباح م�ستلمة من �سركات زميلة

)106.468()125.106(�سراء ممتلكات ومعدات

 385 339متح�سالت من بيع ممتلكات ومعدات

)1.901.058( 2.153.904�سافـي النقدية الناجتة من )امل�ستخدمة فـي( االأن�سطة اال�ستثمارية

االأن�سطة التمويلية 

)2.437.500()686.250(قرو�ض لأجل 

 2.437.500       -�سندات دين م�سدرة

)990.000()1.342.913(29توزيعات اأرباح مدفوعة

)990.000()2.029.163(�سافـي النقدية امل�ستخدمة فـي االأن�سطة التمويلية

)4.144.318( 8.278.971الزيادة )النق�ض( فـي النقدية و�سبه النقدية 

 15.334.228 11.189.910النقدية و�سبه النقدية فـي بداية ال�سنة 

 11.189.910 3019.468.881النقدية و�سبه النقدية فـي نهاية ال�سنة

 3.495.8993.611.830عمولت خا�سة م�ستلمة خالل ال�سنة

 497.753 345.792عمولت خا�سة مدفوعة خالل ال�سنة

معلومات اإ�سافـية غري نقدية

459.981 129.051�سافـي التغريات فـي القيمة العادلة والتحويالت اإىل قائمة الدخل املوحدة 
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اإي�ساحات حول القوائم املالية املوحدة

لل�سنتني املنتهيتني فـي 31 دي�سمرب 2011 و 2010

1. عــام

تاأ�س�ض البنك ال�سعودي الفرن�سي )البنك( - �سركة م�ساهمة �سعودية - مبوجب املر�سوم امللكي رقم م/23 بتاريخ 17 جمادى الثاين 1397هـ 

املوافق 4 يونيو 1977م. وقد بداأ البنك اأعماله ر�سميًا بتاريخ 1 حمرم 1398هـ املوافق 11 دي�سمرب 1977م بعد اأن انتقلت اإليه عمليات بنك 

الندو�سني وال�سوي�ض فـي اململكة العربية ال�سعودية. يعمل البنك مبوجب ال�سجل التجاري رقم 1010073368 بتاريخ 4 �سفر 1410هـ املوافق 5 

�سبتمرب 1989م من خالل �سبكة فروعه وعـددها 83 فرعًا )2010: 81 فرعًا( فـي اململكة العربية ال�سعودية. بلغ عدد موظفـي البنك 2.788 

موظفـًا )2010: 2.594 موظفًا(. تتمثل اأهداف البنك فـي تقدمي كافة اأنواع اخلدمات امل�سرفـية مبا فـي ذلك منتجات متوافقة مع ال�سريعة 

معتمدة وحتت اإ�سراف هيئة �سرعية م�ستقلة. اإن عنوان املركز الرئي�سي للبنك هو كما يلي: �سـارع املعـذر - �ض. ب 56006 الريا�ض 11554 - 

اململكة العربية ال�سعودية.

ميتلك البنك �سركات تابعة وهي/ �سركة فرن�سي تداول )ميتلك البنك ب�سورة مبا�سرة 99% من راأ�سمالها و1% مملوكة ب�سورة غري مبا�سرة 

لأحد اأع�ساء جمل�ض الإدارة( وتقدم الن�ساطات املتعلقة بالو�ساطة، و�سركة كام �سعودي فرن�سي )ميتلك البنك 100%، من راأ�سمالها، %60 

�سابقًا( وتقدم الن�ساطات املتعلقة باإدارة املوجودات.

خالل العام 2011، ا�ستحوذ البنك على 40% اإ�سافـية فـي ملكية �سركة كام �سعودي فرن�سي و 55% من ملكية �سركة كاليون �سعودي فرن�سي 

100% ملكية فـي هذه ال�سركات. لحقًا لالإ�ستحواذ، قّرر البنك دمج  45% من حقوق امللكية( وذلك لتحقق  )�سابقًا �سركة زميلة مع ح�سة 

اأن�سطة �سركة كام �سعودي فرن�سي و�سركة كاليون �سعودي فرن�سي فـي �سركة فرن�سي تداول، واجلاري على تغيري اإ�سمها لت�سبح �سركة ال�سعودي 

الفرن�سي املالية والتي �سوف تقدم جمموعة كاملة من اخلدمات املالية.

ميتلك البنك وكالة ال�سعودي الفرن�سي للتاأمني )�سافـيا( وبن�سبة 100% من راأ�سمالها. بداأت ال�سركة ن�ساطات العمليات التجارية فـي عمليات 

100% فـي  2011. ميتلك البنك �سركة ال�سعودي الفرن�سي للتمويل والتاأجري و�سركة �سكن للتمويل العقاري بن�سبة  و�ساطة التاأمني فـي يناير 

راأ�سمالها. مل تبداأ ال�سركتان ن�ساطهما التجاري خالل العام. اإن جميع ال�سركات التابعة من�ساأة فـي املمملكة العربية ال�سعودية.

لدى البنك ا�ستثمارات فـي �سركات زميلة وميتلك 27% من راأ�ض مال »بنك بيمو - ال�سعودي الفرن�سي«، بنك مت تاأ�سي�سه فـي �سوريا، و50% من 

راأ�ض مال �سركة اإن�سعودي للتاأمني، �سركة مت تاأ�سي�سها فـي مملكة البحرين. كما ميتلك البنك 32.5% من راأ�ض مال ال�سركة ال�سعودية الفرن�سية 

للتاأمني التعاوين )األيانز( و50% من �سركة �سوفـينكو �سعودي فرن�سي، �سركة مت تاأ�سي�سها فـي اململكة العربية ال�سعودية.

2. اأ�س�ض الإعداد 

اأ( بيان اللتزام 

تعد القوائم املالية املوحدة وفقًا ملعايري املحا�سبة للموؤ�س�سات املالية ال�سادرة عن موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي، واملعايري الدولية اخلا�سة 

بالتقارير املالية. كما يعد البنك قوائمه املالية املوحدة لتتم�سى مع نظام مراقبة البنوك ونظام ال�سركات باململكة العربية ال�سعودية وعقد 

تاأ�سي�ض البنك.
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ب( اأ�س�ض القيا�ض 

قيمتها  املدرجة  املالية  والأدوات  للبيع،  املتاحة  والإ�ستثمارات  امل�ستقات،  با�ستثناء  التاريخية،  التكلفة  ملبداأ  وفقًا  املوحدة  املالية  القوائم  تعد 

العادلة فـي قائمة الدخل حيث يتم قيا�سها بالقيمة العادلة. بالإ�سافة اإىل ذلك، وكما هو مبني فـي الإي�ساحات ذات العالقة، تدرج املوجودات 

واملطلوبات مغطاة املخاطر )املغطاة بالقيمة العادلة(، التي تدرج بخالف ذلك بالتكلفة، بقيمتها العادلة بقدر املخاطر التي يتم تغطيتها. 

ج( العملة الرئي�سية للبنك 

يتم اإظهار وعر�ض القوائم املالية املوحدة بالريال ال�سعودي ب�سفته العملة الرئي�سية للبنك. وفـيما عدا ما ورد خالف ذلك، مت تقريب املعلومات 

املالية التي مت عر�سها بالريال ال�سعودي لأقرب األف.

د( الأحكام والإفرتا�سات والتقديرات املحا�سبية الهامة

يتطلب اإعداد القوائم املالية املوحدة، طبقا للمعايري الدولية اخلا�سة بالتقارير املالية، ا�ستخدام بع�ض االأحكام والتقديرات والفرتا�سات 

ال�سيا�سات  تطبيق  عند  الأحكام  ممار�سة  الإدارة  من  يتطلب  كما  امل�سجلة.  واملطلوبات  املوجودات  مبالغ  على  توؤثر  التي  الهامة  املحا�سبية 

املحا�سبية للبنك. يتم تقومي هذه التقديرات والفرتا�سات والأحكام ب�سورة م�ستمرة وذلك على اأ�سا�ض خربة البنك وعوامل اأخرى ت�ستمل 

على احل�سول على امل�سورة املهنية وتوقعات لالأحداث امل�ستقبلية التي يعتقد باأنها معقولة وفقا للظروف واملعطيات. وفـيما يلي النواحي الهامة 

التي ا�ستخدمت فـيها الإدارة التقديرات والفرتا�سات اأو مار�ست فـيها الأحكام:

1( خ�سائر انخفا�ض االئتمان على قيمة القرو�ض وال�سلف

يقوم البنك، كل ثالثة اأ�سهر، مبراجعة حمافظ الإقرا�ض اخلا�سة به، ب�سكل خا�ض وجماعي، للتاأكد من وجود اأي اإنخفا�ض فـي قيمتها. وللتاأكد 

من وجود هذا الإنخفا�ض، يقوم البنك باإبداء التقديرات والأحكام للتاأكد من وجود بيانات قابلة للمالحظة ت�سري اإىل وجود اإنخفا�ض قابل 

للقيا�ض فـي التدفقات النقدية امل�ستقبلية املقدرة. وميكن اأن ي�ستمل هذا الدليل على بيانات قابلة للمالحظة ت�سري اإىل وجود تغري �سلبي فـي 

حالة ال�سداد من قبل جمموعة من املقرت�سني. تقوم الإدارة با�ستخدام التقديرات بناءا على اخلربات ال�سابقة ب�ساأن خ�سائر القرو�ض بعد 

الأخذ بعني الإعتبار خ�سائ�ض خماطر الإئتمان والدليل املو�سوعي على وجود انخفا�ض مماثل لتلك القرو�ض وال�سلف التي ت�سمنتها املحفظة 

عند تقدير التدفقات النقدية. يتم، ب�سورة منتظمة، تقومي املنهجية والإفرتا�سات امل�ستخدمة فـي تقدير حجم وتوقيت التدفقات النقدية 

امل�ستقبلية لتقليل اأية فروقات بني اخل�سائر املقدرة والفعلية.

2( القيمة العادلة لالأدوات املالية غري املتداولة

فـي  الت�سعري  ا�ستخدام طرق  الت�سعري. وفـي حالة  با�ستخدام طرق  املتداولة فـي �سوق مايل ن�سط  املالية غري  العادلة لالأدوات  القيمة  حتدد 

حتديد القيمة العادلة )على �سبيل املثال، مناذج(، فاإنه يتم تفعيلها، ومراجعتها دوريا من قبل موظفـني موؤهلني م�ستقلني عن اجلهة التي قامت 

باإ�ستحداثها. يتم امل�سادقة على كافة طرق الت�سعري قبل ا�ستخدامها، ويتم معايرتها للتاأكد باأن املخرجات تعك�ض البيانات الفعلية واأ�سعار 

ال�سوق املقارنة. وبقدر امل�ستطاع، ت�ستخدم طرق الت�سعري البيانات القابلة للمالحظة فقط، لكن النواحي املتعلقة مبخاطر الإئتمان )اخلا�سة 

بالبنك والطرف الآخر( والتقلبات والأمور املتداخلة تتطلب من الإدارة اإجراء التقديرات. ت�ستمل الأحكام على اعتبارات ال�سيولة ومدخالت 

طرق الت�سعري مثل التغري فـي امل�ستقات طويلة الأجل، ومعدلت اخل�سم، ومعدلت ال�سداد والفرتا�سات املتعلقة مبعدلت الإخفاق اخلا�سة 

بال�سندات املدعومة باملوجودات. اأن تغري الإفرتا�سات املتعلقة بهذه العوامل ميكن اأن يوؤثر على القيمة العادلة امل�سجلة لالأدوات املالية.

2. اأ�س�ض الإعداد )تتمة(
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3( اإنخفا�ض قيمة ا�ستثمارات االأ�سهم املتاحة للبيع

يقوم البنك مبمار�سة الأحكام عند مراجعة الإنخفا�ض فـي قيمة ا�ستثمارات الأ�سهم املتاحة للبيع. وي�ستمل ذلك التاأكد فـيما اإذا كان الإنخفا�ض 

اجلوهري اأو امل�ستمر فـي القيمة العادلة عن التكلفة. وفـي هذا ال�سدد، يقوم البنك بتقومي، من بني عوامل اأخرى، التغري العادي فـي اأ�سعار 

الأ�سهم. اإ�سافة اإىل ذلك، يقوم البنك اأي�سًا بالتاأكد فـيما اإذا كان الإنخفا�ض فـي القيمة مالئما وذلك عند وجود تدهور فـي املركز املايل 

للجهة امل�ستثمر فـيها، واأداء ال�سناعة والقطاع، والتغريات فـي التقنية، والتدفقات النقدية الناجتة من الأن�سطة الت�سغيلية والتمويلية.

4( ت�سنيف االإ�ستثمارت املقتناة حتى تاريخ االإ�ستحقاق

املالية غري امل�ستقة ذات  املالية، عند ت�سنيف املوجودات  اإثبات وقيا�ض الأدوات  البنك متطلبات معيار املحا�سبة الدويل رقم )39( -  يتبع 

الدفعات الثابتة اأو املمكن حتديدها، والتي لها تاريخ ا�ستحقاق حمدد كـ »ا�ستثمارات مقتناة حتى تاريخ الإ�ستحقاق«. وفـي هذا ال�سدد، يقوم 

البنك بتقومي نيته ومقدرته على الحتفاظ بهذا ال�ستثمارات حتى تاريخ الإ�ستحقاق.

3. ملخ�ض لأهم ال�سيا�سات املحا�سبية  

نورد اأدناه ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة املتبعة فـي اإعداد القوائم املالية املوحدة. وفـيما عدا التغريات فـي ال�سيا�سات املحا�سبية املبينه فـي 

االإي�ساح 3 )اأ( اأدناه، تتم�سى ال�سيا�سات املحا�سبية فـي اإعداد هذه القوائم املالية املوحدة مع تلك امل�ستخدمة فـي العام املا�سي. 

اأ( التغريات فـي ال�سيا�سات املحا�سبية 

 2010 دي�سمرب   31 فـي  املنتهية  لل�سنة  ال�سنوية  املوحدة  املالية  القوائم  اإعداد  فـي  امل�ستخدمة  تلك  مع  تتام�سى  املتبعة  املحا�سبية  ال�سيا�سات 

اأدناه. قام البنك باإتباع التعديالت باأثر رجعي، ومل يكن  واملبينة فـي تلك القوائم، با�ستثناء اتباع التعديالت على املعايري احلالية املذكورة 

لذلك اأثر على املركز املايل للبنك واأدائه املايل. 

- معيار املحا�سبة الدويل رقم )24(، »الف�ساح عن الأطراف ذات العالقة« )تعديالت 2009(:

توفر التعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم )24( »الإف�ساح عن الأطراف ذات العالقة« تعديل التعريف اخلا�ض بالأطراف ذات العالقة، 

كما تغري تلك التعديالت املتطلبات اخلا�سة بالإف�ساح عن الهيئات احلكومية ذات العالقة.

- التح�سينات على معايري التقارير املالية لعام 2010 - معيار التقارير املالية الدويل رقم )7(، »الأدوات املالية: الإف�ساحات«:

البيانات من تقييم مدى تعر�ض املن�ساأة  اأن يكون فـي �سياق الإف�ساح الكمي لتمكني م�ستخدم  النوعي يجب  اأن الإف�ساح  التعديالت  تو�سح 

لالأخطار الناجتة عن الأدوات املالية. بالإ�سافة اإىل ذلك، فاإن جمل�ض معايري املحا�سبة الدويل قد قام بتعديل وحذف متطلبات الإف�ساح.

- التح�سينات على معايري التقارير املالية لعام 2010 - معيار املحا�سبة الدويل رقم )1(، »عر�ض القوائم املالية«:

مت تعديل معيار املحا�سبة الدويل رقم )1( لتو�سيح اإنه يجب عر�ض تفا�سيل التغريات فـي بند من بنود حقوق امللكية نتج ب�سبب تعامالت مت 

الإعرتاف بها فـي بنود الدخل ال�سامل الأخرى، وُي�سمح اأن يكون هذا العر�ض اإما فـي قائمة التغريات فـي حقوق امللكية اأو �سمن اإي�ساحات حول 

القوائم املالية.

2. اأ�س�ض الإعداد )تتمة(
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- حت�سينات على معيار التقارير املالية الدولية 2010 - معيار املحا�سبة الدويل رقم )34( »التقارير املالية الولية«:

تو�سح هذه التعديالت املبداأ فـي املعيار املحا�سبي الدويل رقم 34 اأن الإف�ساح عن الأحداث الهامة واملعامالت فـي الفرتات املرحلية يجب اأن 

ميثل حتديثًا للمعلومات ذات العالقة املعرو�سة فـي التقرير ال�سنوي الأخري ويو�سح كيفـية تطبيق هذا املبداأ فـي الأدوات اخلا�سة بها وقيمتها 

العادلة. كما ت�سيف التعديالت اأمثلة لقائمة الأحداث او املعامالت املطلوب الإف�ساح عنها مبوجب معيار املحا�سبة الدويل رقم 34 وحذف 

الإ�سارة اإىل الأهمية الن�سبية فـي معيار املحا�سبة الدويل رقم 34 الذي يو�سح الإف�ساحات الدنيا الأخرى.

اإن بع�ض التعديالت الأخرى والتي اأدت اإىل حت�سينات على املعايري اأدناه، مل يكن لها اأي تاأثري مادي على ال�سيا�سات املحا�سبية اأو املركز املايل 

اأو اأداء البنك.

)3( رقم  الدولية  املالية  التقارير  • معيار 
)7( رقم  الدولية  املالية  التقارير  • معيار 

)1( رقم  الدويل  املحا�سبة  • معيار 
)27( رقم  الدويل  املحا�سبة  • معيار 
)32( رقم  الدويل  املحا�سبة  • معيار 

ب( اأ�س�ض توحيد القوائم املالية 

ت�ستمل القوائم املالية املوحدة على القوائم املالية للبنك وال�سركات التابعة له وهي �سركة ال�سعودي الفرن�سي املالية )�سركة فرن�سي تداول، 

و�سركة كام �سعودي فرن�سي و�سركة كاليون �سعودي فرن�سي(. مت اإعداد القوائم املالية لل�سركات التابعة لنف�ض الفرتة املالية للبنك، با�ستخدام 

�سيا�سات حما�سبية مماثلة. يتم اإجراء ت�سويات، عند ال�سرورة، على القوائم املالية لل�سركات التابعة لتتم�سى مع القوائم املالية املوحدة للبنك.  

ال�سركات التابعة هي تلك التي ي�سيطر البنك على �سيا�ساتها املالية والت�سغيلية للح�سول على منافع من ن�ساطاتها، وميتلك فـيها عادًة ح�سة 

تزيد عن ن�سف راأ�ض املال الذي يحق له الت�سويت. وفـي احلالت التي ل ميار�ض فـيها البنك �سيطرة فعالة ولكن ميار�ض فـيها تاأثريًا هامًا، 

فاأنه يتم حما�سبة ال�ستثمار فـي ال�سركة الزميلة وفقًا لطريقة حقوق امللكية، ومبوجبها ت�ستمل القوائم املالية املوحدة على ح�سة مالئمة من 

النتائج والحتياطيات لل�سركة الزميلة بناءًا على اآخر قوائم مالية متوفره لها. 

مت اإعداد القوائم املالية املوحدة با�ستخدام �سيا�سات حما�سبية وطرق تقومي موحده بالن�سبة للمعامالت املت�سابهه والأحداث الأخرى التي تقع 

خالل ظروف مماثلة. 

عن  التوقف  ويتم  البنك،  اإىل  ال�سـركة  تلك  على  ال�سـيطرة  اإنتقال  تاريخ  من  اعتبارًا  التابعة  لل�سركات  التالية  املالية  القـوائم  توحيد  يتم 

اأو  امل�سرتاه  التابعة  ال�سـركات  اأعمال  نتائج  تدرج  ال�سـيطرة.  البنك عن ممار�سـة مثل هذه  تخلي  تاريخ  اعتبارًا من  املالية  القوائم  توحيد 

البيع، ح�سب ما هو  تـاريخ �سـريان  اأو حتى  ال�سراء  تاريخ �سـريان  اإن وجـدت، فـي قائمة الدخل املوحدة اعتبارًا من  ال�سنة،  املباعة خالل 

مالئم.

متثل حقوق احل�سة غري امل�سيطرة احل�سة فـي �سافـي الدخل )اخل�سارة( و�سافـي املوجودات غري اململوكة ب�سورة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة 

من قبل البنك فـي ال�سركة التابعة له، ويتم اإظهارها ب�سورة م�ستقلة فـي قائمة الدخل املوحدة، و�سمن حقوق امللكية فـي قائمة املركز املايل 

املوحدة ب�سورة م�ستقلة عن حقوق امللكية العائدة مل�ساهمي البنك. 

3. ملخ�ض لأهم ال�سيا�سات املحا�سبية )تتمة(
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يتم حذف الأر�سدة بني البنك وال�سركات التابعة وكذلك اأية اإيرادات اأو م�ساريف ناجتة عن املعامالت مع ال�سركات التابعة له عند اإعداد 

هذه القوائم املالية املوحدة. يتم حذف اخل�سائر غري املحققة بنف�ض الطريقة التي يتم بها حذف الأرباح غري املحققة �سريطة عدم وجود دليل 

على اإنخفا�ض القيمة. 

ج( الإ�ستثمارات فـي ال�سركات الزميلة 

يتم، فـي الأ�سل، اإثبات الإ�ستثمارات فـي ال�سركات الزميلة بالتكلفة، وبعد ذلك يتم حما�سبتها وفقًا لطريقة حقوق امللكية. ال�سركة الزميلة 

هي تلك التي ميتلك فـيها البنك عادة ما بني 20% اإىل 50% من راأ�ض املال الذي يحق له الت�سويت اأو التي ميار�ض البنك عليها تاأثريًا هامًا، 

ولتعترب �سركة تابعة اأو م�سروعًا م�سرتكًا. 

د( تاريخ ال�سداد والتداول

يتم اإثبات والتوقف عن اإثبات كافة العمليات الإعتيادية املتعلقة ب�سراء وبيع املوجودات املالية بتاريخ ال�سداد، اأي التاريخ الذي يتم فـيه �سراء 

املوجودات من اأو ت�سليمها للطرف الآخر. يقوم البنك باملحا�سبة عن اأية تغريات فـي القيمة العادلة بني تاريخ التداول وتاريخ ال�سداد بنف�ض 

الطريقة التي يتم فـيها املحا�سبة عن املوجودات امل�سرتاه. العمليات الإعتيادية املتعلقة ب�سراء اأو بيع املوجودات املالية هي العمليات التي تتطلب 

اأن يتم ت�سليم تلك املوجودات خالل فرتة زمنية تن�ض عليها الأنظمة اأو تلك املتعارف عليها فـي ال�سوق.

الأحكام  فـي  ع�سوًا  البنك  فـيه  ي�سبح  الذي  التاريخ  اأي  التداول،  بتاريخ  الأخرى  املالية  واملطلوبات  املوجودات  كافة  اإثبات  الأ�سل  فـي  يتم 

التعاقدية لأداة ما. 

هـ( الأدوات املالية امل�ستقة وتغطية املخاطر 

يتم قيا�ض الأدوات املالية امل�ستقة والتي ت�ستمل على عقود ال�سرف الأجنبي الآجلة، والعقود امل�ستقبلية اخلا�سة باأ�سعار العمولت، واإتفاقيات 

الأ�سعار الآجلة، ومقاي�سات اأ�سعار العمالت والعمولت، وخيارات اأ�سعار العمالت والعمولت )املكتتبة وامل�سرتاة( بالقيمة العادلة. تقيد كافة 

امل�ستقات بقيمتها العادلة فـي املوجودات وذلك عندما تكون القيمة العادلة اإيجابية، وفـي املطلوبات عندما تكون القيمة العادلة �سلبية. حتدد 

القيمة العادلة بالرجوع اإىل الأ�سعار املتداولة بال�سوق وطرق خ�سم التدفقات النقدية وطرق الت�سعري، ح�سبما هو مالئم.

تتوقف معاجلة التغريات فـي القيمة العادلة للم�ستقات على ت�سنيفها �سمن الفئات التالية: 

1( امل�ستقات املقتناه الأغرا�ض املتاجرة

تدرج التغريات فـي القيمة العادلة للم�ستقات املقتناه لأغرا�ض املتاجرة فـي قائمة الدخل املوحدة مبا�سرًة، ويف�سح عنها �سمن دخل املتاجرة. ت�ستمل 

امل�ستقات املقتناه لأغرا�ض املتاجرة على امل�ستقات غري املوؤهله ملحا�سبة تغطية املخاطر )مبا فـي ذلك امل�ستقات املدرجة �سمن الأدوات املالية الأخرى(. 

2( امل�ستقات املدرجة �سمن االأدوات املالية االأخرى 

تعترب امل�ستقات املدرجة �سمن الأدوات املالية الأخرى م�ستقات منف�سلة، وت�سجل بالقيمة العادلة اإذا كانت خ�سائ�سها الإقت�سادية وخماطرها 

ل تتعلق ب�سورة وثيقة بتلك املذكورة فـي العقد الرئي�سي، واأن العقد الرئي�سي ل يعترب بحد ذاته عقد م�ستقات مقتناة لأغرا�ض املتاجرة، اأو 

الرئي�سي  العقد  املنف�سلة عن  الأخرى  املالية  الأدوات  امل�ستقات املدرجة �سمن  تقيد  الدخل.  فـي قائمة  العادلة  اأدوات مالية مدرجة قيمتها 

بالقيمة العادلة فـي املحفظة التجارية، وتدرج التغريات فـي القيمة العادلة فـي قائمة الدخل املوحدة.

3. ملخ�ض لأهم ال�سيا�سات املحا�سبية )تتمة(
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3( حما�سبة تغطية املخاطر 

لأغرا�ض حما�سبة تغطية املخاطر، ت�سنف تغطية املخاطر اإىل فئتني هما: - )اأ( تغطية خماطر القيمة العادلة والتي تغطي خماطر التغريات 

اأو اللتزام املوؤكد الذي  اأو املطلوبات فـي حالة تغطية املحفظة(  اإثباتها )اأو املوجودات  اأو املطلوبات التي مت  فـي القيمة العادلة للموجودات 

مل يتم اإثباته اأو اجلزء املحدد من املوجودات واملطلوبات اأو اللتزامات املوؤكده املتعلقة بخطر ما والذي ميكن اأن يوؤثر على �سافـي الدخل اأو 

اخل�سارة املعلن. و )ب( تغطية خماطر التدفقات النقدية والتي تغطي التغريات فـي التدفقات النقدية �سواء كانت متعلقة بخطر حمدد مرتبط 

باملوجودات اأو املطلوبات املغطاة اأو العمليات املحتمل توقعها ب�سكل كبري التي توؤثر على �سافـي الدخل اأو اخل�سارة املعلن. 

ولكي تكون امل�ستقات موؤهلة ملحا�سبة تغطية املخاطر، يجب التوقع باأن تكون تغطية املخاطر ذات فعالية عالية، بحيث يتم ت�سوية التغريات فـي 

القيمة العادلة اأو التدفقات النقدية اخلا�سة باأداة تغطية املخاطر ب�سكل فعال مع التغريات التي طراأت على البند الذي متت تغطية خماطره، 

ويجب اأن تكون هذه التغريات قابلة للقيا�ض ب�سكل موثوق به. وعند بداية تغطية املخاطر، يجب توثيق اإ�سرتاتيجية واأهداف اإدارة املخاطر مبا 

فـي ذلك حتديد اأداة تغطية املخاطر والبند الذي �سيتم تغطيته وطبيعة املخاطر املغطاة وطريقة تقومي مدى فعالية تغطية املخاطر. وتبعًا 

لذلك، يجب تقومي مدى فعالية تغطية املخاطر ب�سورة م�ستمرة. 

تغطية خماطر القيمة العادلة

بالن�سبة لتغطية خماطر القيمة العادلة التي تفـي ب�سرط حما�سبة تغطية املخاطر، تدرج اأية مكا�سب اأو خ�سائر نا�سئة عن اإعادة قيا�ض اأدوات 

تغطية املخاطر بقيمتها العادلة مبا�سرة فـي قائمة الدخل املوحدة. ويتم ت�سوية اجلزء املتعلق بالبند الذي متت تغطية خماطره فـي القيمة 

الدفرتية لذلك البند ويدرج فـي قائمة الدخل املوحدة. وبالن�سبة للبنود املغطاة املخاطر التي يتم قيا�سها بالتكلفة املطفاأة، فعندما تتوقف 

تغطية خماطر القيمة العادلة لالأدوات املالية املرتبطة بعمولت عن الوفاء مبعايري حما�سبة تغطية املخاطر اأو اإذا مت بيعها اأو ممار�ستها اأو 

اإنهاوؤها، فاإنه يتم اإطفاء الفرق بني القيمة الدفرتية للبند املغطى عند النهاء والقيمة ال�سمية على مدى الفرتة املتبقية من التغطية الأ�سلية، 

ويتم ذلك با�ستخدام طريقة معدل العمولة الفعلية. وعند التوقف عن اإثبات البند املغطى، يتم اإثبات ت�سوية القيمة العادلة غري املطفاأة مبا�سرة 

فـي قائمة الدخل املوحدة.

تغطية خماطر التدفقات النقدية

بالن�سبة لتغطية خماطر التدفقات النقدية التي تفـي ب�سرط حما�سبة تغطية املخاطر، يتم اإثبات اجلزء اخلا�ض بالربح اأو اخل�سارة الناجمة 

اإثبات اجلزء غري  اأنها تغطية فعالة، مبا�سرًة فـي الإيرادات ال�ساملة الأخرى، على اأن يتم  عن اأداة تغطية املخاطر، التي مت حتديدها على 

الفعال، اإن وجد، فـي قائمة الدخل املوحدة. بالن�سبة لتغطية خماطر التدفقات النقدية التي لها تاأثري على املعامالت امل�ستقبلية، يتم حتويل 

الربح اأو اخل�سارة املدرجة فـي الإيرادات ال�ساملة الأخرى اإىل قائمة الدخل املوحدة خالل نف�ض الفرتة التي توؤثر فـيها املعاملة املغطاة على 

اأو مطلوبات غري مالية ما،  اإثبات موجودات غري مالية  اإىل  قائمة الدخل املوحدة. وفـي احلالت التي توؤدي فـيها العمليات املتوقعة املغطاة 

عندئذ يتم اإدراج الربح اأو اخل�سارة التي �سبق واأن مت اإثباتها �سمن الإيرادات ال�ساملة الأخرى فـي القيا�ض الأويل لتكلفة ال�سراء اأو القيمة 

الدفرتية الأخرى لتلك املوجودات اأو املطلوبات.

يتم التوقف عن اإتباع حما�سبة تغطية املخاطر عند اإنتهاء �سريان اأداة التغطية اأو بيعها اأو تنفـيذها اأو اإنهاوؤها اأو عندما مل تعد تلك الأداه 

موؤهلة ملحا�سبة تغطية املخاطر اأو عند عدم توقع حدوث العملية امل�ستقبلية اأو اإلغاء تخ�سي�سها. وفـي ذلك الوقت، يتم الإحتفاظ بالربح اأو 

اخل�سارة املرتاكمة الناجمة عن اأداة تغطية خماطر التدفقات النقدية التي مت اإثباتها فـي الإيرادات ال�ساملة الأخرى �سمن حقوق امل�ساهمني 

حلني حدوث العملية املتوقعة. وفـي حالة عدم حدوث العملية املتوقعة املغطاة، يتم حتويل �سافـي الربح اأو اخل�سارة املرتاكمة - املثبت �سمن 

الإيرادات ال�ساملة الأخرى - اإىل قائمة الدخل املوحدة لل�سنة.
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و( العمالت الأجنبية

حتول املعامالت التي تتم بالعمالت الأجنبية لريالت �سعودية باأ�سعار التحويل ال�سائدة بتاريخ اإجراء املعامالت. كما حتول اأر�سدة املوجودات 

واملطلوبات النقدية امل�سجلة بالعمالت الأجنبية فـي نهاية ال�سنة لريالت �سعودية باأ�سعار التحويل ال�سائدة بتاريخ اإعداد القوائم املالية. متثل 

اأرباح وخ�سائر حتويل البنود النقدية امل�سجلة بالعمالت الأجنبية الفرق بني التكلفة املطفاأة بالعملة الرئي�سية فـي بداية ال�سنة واملعدلة ب�سعر 

العمولة الفعلي واملبالغ امل�سددة خالل ال�سنة، والتكلفة املطفاأة بالعملة الأجنبية املحولة ب�سعر التحويل فـي نهاية ال�سنة. 

تدرج اأرباح اأو خ�سائر حتويل املوجودات واملطلوبات النقدية امل�سجلة بالعمالت الأجنبية فـي قائمة الدخل املوحدة، فـيما عدا الفروقات الناجتة 

عن اإعادة حتويل اإ�ستثمارات الأ�سهم املتاحة للبيع. تقيد اأو حتمل الأرباح اأو اخل�سائر املحققة وغري املحققة عن عمليات التحويل على اأرباح 

حتويل العمالت الأجنبية اأو عند تاأجيلها، �سمن الإيرادات ال�ساملة الأخرى واخلا�سة بتغطية خماطر التدفقات النقدية و�سافـي ال�ستثمار 

املوؤهلني لتغطية املخاطر. تدرج اأرباح وخ�سائر البنود غري النقدية امل�سجلة بالقيمة العادلة كجزء من ت�سوية القيمة العادلة فـي قائمة الدخل 

املوحدة اأو الإيرادات ال�ساملة الأخرى وذلك ح�سب املوجودات املالية املعنية. 

حتول اأر�سدة املوجودات واملطلوبات غري النقدية امل�سجلة بالعمالت الأجنبية والتي يتم قيا�سها بالقيمة العادلة ب�سعر ال�سرف ال�سائد بتاريخ 

اأو  اأرباح  الدخل كجزء من  قائمة  فـي  العادلة  قيمتها  املدرجة  الأ�سهم  النقدية مثل  البنود غري  تدرج فروقات حتويل  العادلة.  حتديدالقيمة 

خ�سائر القيمة العادلة فـي قائمة الدخل املوحدة. تدرج فروقات حتويل البنود غري النقدية مثل الأ�سهم امل�سنفة كـ »اإ�ستثمارات متاحة للبيع« 

فـي الإحتياطيات الأخرى �سمن حقوق امل�ساهمني.

ز( املقا�سـة 

تتم مقا�سة املوجودات واملطلوبات املالية ويدرج �سافـيها فـي قائمة املركز املايل املوحدة عند وجود حق نظامي ملزم اأو عندما يكون لدى البنك 

نية لت�سوية املوجودات مع املطلوبات على اأ�سا�ض ال�سافـي، اأو بيع املوجودات وت�سديد املطلوبات فـي اآن واحد.

ح( اإثبات الإيرادات/امل�ساريف    

دخل وم�ساريف العموالت اخلا�سة

يتم اإثبات دخل وم�ساريف العمولت اخلا�سة املتعلقة بكافة الأدوات املالية املرتبطة بعمولة خا�سة، عدا تلك امل�سنفة كـ »ا�ستثمارات مقتناة 

لأغرا�ض املتاجرة« اأو »ا�ستثمارات مدرجة قيمتها العادلة فـي قائمة الدخل«، فـي قائمة الدخل املوحدة باإ�ستخدام طريقة العائد الفعلي. ميثل 

املتوقع  العمر  على مدى  التقديرية  امل�ستقبلية  النقدية  واملقبو�سات  املدفوعات  فـي خ�سم  ا�ستخدامه  الذي مت  املعدل  الفعلي  العمولة  معدل 

للموجودات واملطلوبات املالية )اأو لفرتة اأق�سر، ح�سبما هو مالئم( اإىل القيمة الدفرتية للموجودات واملطلوبات املالية. وعند احت�ساب معدل 

العمولة الفعلي، يقوم البنك بتقدير التدفقات النقدية امل�ستقبلية بعد الأخذ بعني العتبار كافة ال�سروط التعاقدية لالإداة املالية، ولي�ض خ�سائر 

الئتمان امل�ستقبلية.

تتم ت�سوية القيمة الدفرتية للموجودات اأو املطلوبات املالية عندما يقوم البنك مبراجعة تقديراته املتعلقة باملدفوعات اأو املقبو�سات. يتم احت�ساب 

ت�سوية القيمة الدفرتية بناءًا على معدل العمولة الفعلي الأ�سلي، ويتم اإثبات تغريات القيمة الدفرتية كدخل اأو م�ساريف عمولت خا�سة.

عند تخفـي�ض القيمة املثبتة لأ�سل مايل اأو ملجموعة م�سابهة من املوجودات املالية نتيجة خل�سائر تتعلق باإنخفا�ض القيمة، ي�ستمر اإثبات دخل 

العمولت اخلا�سة با�ستخدام طريقة العائد الفعلي الذي مت تطبيقه على القيمة الدفرتية اجلديدة.  

3. ملخ�ض لأهم ال�سيا�سات املحا�سبية )تتمة(
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عند احت�ساب العائد الفعلي، يوؤخذ بعني العتبار كافة ال�سروط التعاقدية املتعلقة بالأدوات املالية )مثل الدفعات املقدمة، واخليارات، الخ(، 

وي�ستمل على كافة التعاب والنقاط املدفوعة اأو امل�ستلمة، وتكاليف املعامالت وكذلك اخل�سومات والعالوات التي تعترب جزءًا ل يتجزاأ من 

معدل العمولة الفعلية. تعترب تكاليف املعامالت تكاليف عر�سية تتعلق مبا�سرًة ب�سراء اأواإ�سدار اأو ا�ستبعاد موجودات اأو مطلوبات مالية ما. 

اأرباح/ خ�سائر حتويل العمالت االأجنبية

يتم اإثبات اأرباح/ خ�سائر حتويل العمالت الأجنبية عند حتققها/ تكبدها. 

دخل االأتعاب والعموالت

التكلفة  مع  ا�ستخدامها  يتم  ما  غالبًا  التي  القرو�ض  ملنح  الرتباطات  اأتعاب  تاأجيل  يتم  اخلدمة.  تقدمي  عند  والعمولت  الأتعاب  اإثبات  يتم 

واخلدمات  ال�ست�سارية  واخلدمات  املحافظ  اأتعاب  اإثبات  يتم  القرو�ض.  تلك  عن  الفعلي  العائد  كت�سوية  اإثباتها  ويتم  بها  املتعلقة  املبا�سرة 

اإدارة املوجودات والأموال وخدمات التخطيط  اأما الأتعاب امل�ستلمة عن  اأ�سا�ض ن�سبي - زمني، طبقًا لعقود اخلدمات املعنية.  الأخرى، على 

املايل وخدمات احلفظ والو�ساية واخلدمات املماثلة الأخرى التي يتم تقدميها على مدى فرتة معنية، فـيتم اإثباتها على مدى فرتة اخلدمة 

املقدمة. وفـي احلالت التي ل يتوقع فـيها باأن توؤدي الرتباطات املتعلقة بالقرو�ض اإىل ا�ستخدام القر�ض، يتم اإثبات اأتعاب الرتباطات ملنح 

القرو�ض بطريقة الق�سط الثابت على مدى فرتة الرتباط. تقيد م�ساريف الأتعاب والعمولت الأخرى - التي تتعلق اأ�سا�سًا باأتعاب املعامالت 

واخلدمات - كم�ساريف عند ا�ستالم اخلدمة. 

 

توزيعات االأرباح

يتم اإثبات توزيعات الأرباح عند الإقرار باأحقية ا�ستالمها. 

دخل املتاجرة

ت�ستمل النتائج الناجمة عن الأن�سطة التجارية على كافة املكا�سب واخل�سائر الناجمة عن التغريات فـي القيمة العادلة، ودخل اأو م�ساريف 

العمالت  حتويل  وفروقات  املتاجرة  لأغرا�ض  املقتناة  املالية  واملطلوبات  املالية  باملوجودات  اخلا�سة  الأرباح  وتوزيعات  اخلا�سة،  العمولت 

الأجنبية. ي�ستمل ذلك على عدم الفعالية املثبتة فـي عمليات تغطية املخاطر.  

اأرباح )خ�سائر( االأدوات املالية املدرجة قيمتها العادية فـي قائمة الدخل

يتعلق �سافـي ربح الأدوات املالية املدرجة قيمتها العادلة فـي قائمة الدخل باملوجودات املالية واملطلوبات املالية امل�سنفة كـ »اأدوات مالية مدرجة 

قيمتها العادلة فـي قائمة الدخل«، وي�ستمل على كافة الأرباح املحققة وغري املحققة الناجتة عن تغريات القيمة العادلة، والعمولة، وتوزيعات 

الأرباح، وفروقات حتويل العمالت الأجنبية.  

ط( اإتفاقيات البيع واإعادة ال�سراء

ي�ستمر البنك فـي اإثبات املوجودات املباعة مع الإلتزام باإعادة �سرائها فـي تاريخ م�ستقبلي حمدد )اتفاقية اعادة �سراء( فـي قائمة املركز 

املايل املوحدة، ويتم قيا�سها وفقًا لل�سيا�سات املحا�سبية املتبعة ب�ساأن ال�ستثمارات املدرجة قيمتها العادلة فـي قائمة الدخل - مقتناة لأغرا�ض 

يتم  املطفاأة.  بالتكلفة  املقتناة  الأخرى  والإ�ستثمارات  الإ�ستحقاق،  تاريخ  حتى  املقتناة  والإ�ستثمارات  للبيع،  املتاحة  وال�ستثمارات  املتاجرة، 

اإظهار الإلتزام جتاه الطرف الآخر لقاء املبالغ امل�ستلمة منه مبوجب هذه الإتفاقيات فـي »الأر�سدة للبنوك واملوؤ�س�سات املالية الأخرى« اأو ودائع 

العمالء«، ح�سبما هو مالئم. ويتم اإعتبار الفرق بني �سعر البيع واإعادة ال�سراء كم�ساريف عمولت خا�سة، وي�ستحق على مدى فرتة اإتفاقية 

اإعادة ال�سراء على اأ�سا�ض العائد الفعلي. 

3. ملخ�ض لأهم ال�سيا�سات املحا�سبية )تتمة(
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ل يتم اإظهار املوجودات امل�سرتاة مع وجود اإلتزام لإعادة بيعها فـي تاريخ م�ستقبلي حمــدد )اإتفاقية اإعادة بيع( فـي قائمة املركز املايل املوحدة 

لعدم اإنتقال ال�سيطرة على تلك املوجودات اإىل البنك. تدرج املبالغ املدفوعة مبوجب هذه الإتفاقيات فـي »النقدية والأر�سدة لدى موؤ�س�سة النقد 

العربي ال�سعودي« اأو »الأر�سدة لدى البنوك واملوؤ�س�سات املالية الأخرى« اأو »القرو�ض وال�سلف«، ح�سبما هو مالئم . ويتم اإعتبار الفرق بني �سعر 

ال�سراء واإعادة البيع كدخل عمولت خا�سة، وي�ستحق على مدى فرتة اإتفاقية اإعادة البيع على اأ�سا�ض العائد الفعلي.  

ي( الإ�ستثمارات

يتم، فـي الأ�سل، اإثبات كافة الإ�ستثمارات بالقيمة العادلة فـيما عدا ال�ستثمارات املدرجة قيمتها العادلة فـي قائمة الدخل �ساملة م�ساريف 

ال�سراء املتعلقة بالإ�ستثمارات. تطفاأ العالوة اأو اخل�سم على اأ�سا�ض العائد الفعلي، وتدرج فـي دخل العمولت اخلا�سة. حت�سب التكلفة املطفاأة 

بعد الأخذ بعني الإعتبار اخل�سم اأو العالوة عند ال�سراء.

اإنتهاء  عند  بال�سوق  املتداولة  الأ�سعار  اأ�سا�ض  على  العادلة  القيمة  حتدد  النظامية،  املالية  الأ�سواق  فـي  تداولها  يتم  التي  لل�سندات  بالن�سبة 

العمل فـي تاريخ اإعداد القوائم املالية بدون خ�سم تكاليف الإقتناء. حتدد القيمة العادلة للموجودات املداره وال�ستثمارات فـي ال�سناديق 

ال�ستثمارية على اأ�سا�ض �سافـي قيمة املوجودات املعلن عنها.

اأما بالن�سبة لل�سندات غري املتداولة بال�سوق، يتم اإجراء تقدير منا�سب للقيمة العادلة على اأ�سا�ض القيمة ال�سوقية احلالية لالأدوات الأخرى 

امل�سابهة لها تقريبًا، اأو على اأ�سا�ض التدفقات النقدية املتوقعة اأو على اأ�سا�ض ما يخ�ض تلك الإ�ستثمارات من �سافـي املوجودات ذات ال�سلة. 

وفـي حالة عدم حتديد القيمة العادلة من الأ�سواق املالية الن�سطة، فاأنه يتم حتديدها با�ستخدام العديد من طرق التقومي التي ت�ستمل على 

طرق ريا�سية. ان املدخل اإىل هذه الطرق يتم من خالل الأ�سواق القابلة للمالحظة اإذا كان ذلك ممكنًا، واإذا كان ذلك غري مالئم، فاأنه يتم 

ا�ستخدام التقديرات فـي حتديد القيمة العادلة.

وبعد الإثبات الأويل لل�سندات الإ�ستثمارية، ل ي�سمح عادًة باإجراء اأية مناقالت بني فئات ال�ستثمار املختلفة. حتدد القيمة امل�سرح عنها لكل 

فئة من فئات ال�ستثمار فـي نهاية الفرتة املالية الالحقة على النحو التايل:

1( االإ�ستثمارات املدرجة قيمتها العادلة فـي قائمة الدخل 

ت�سنف الإ�ستثمارات �سمن هذه الفئة كـ »اإ�ستثمارات مقتناة لأغرا�ض املتاجرة« اأو كـ »اإ�ستثمارات مدرجة قيمتها العادلة فـي قائمة الدخل« 

عند الإثبات الأويل لها. يتم �سراء ال�ستثمارات امل�سنفة كـ »ا�ستثمارات مقتناه لأغرا�ض املتاجرة« ب�سكل اأ�سا�سي لغر�ض البيع اأو اإعادة ال�سراء 

ملدد ق�سرية الأجل، اأو اإذا ما مت تخ�سي�سها ح�سرًا عند الإقتناء على هذا النحو من قبل الإدارة طبقًا لالأ�س�ض املذكورة فـي معيار املحا�سبة 

الدويل رقم 39. وبعد الإثبات الأويل لها، تقا�ض ال�ستثمارات املدرجة قيمتها العادلة فـي قائمة الدخل، بالقيمة العادلة، ويتم اإدراج اأية تغريات 

فـي القيمة العادلة فـي قائمة الدخل املوحدة لل�سنة التي حتدث فـيها. ل يتم اإ�سافة م�ساريف الإقتناء، اإن وجدت، اإىل قيا�ض القيمة العادلة 

عند الإثبات الأويل لالإ�ستثمارات املدرجة قيمتها العادلة فـي قائمة الدخل. يتم اإثبات دخل العمولت اخلا�سة، وتوزيعات الأرباح، والأرباح اأو 

اخل�سائر املتكبدة ب�ساأن املوجودات املالية املدرجة قيمتها العادلة فـي قائمة الدخل اإما كدخل اأو خ�سارة متاجرة فـي قائمة الدخل املوحدة.

2( االإ�ستثمارات املتاحة للبيع

الإ�ستثمارات املتاحة للبيع هى عبارة عن اأ�سهم و�سندات ديون يعتزم البنك الحتفاظ بها ملدة غري حمددة، والتي ميكن بيعها للوفاء مبتطلبات 

ال�سيولة اأو ملواجهة التغريات فـي اأ�سعار العمولة، اأو اأ�سعار حتويل العمالت الأجنبية، اأ�سعار الأ�سهم. وبعد الإثبات الأويل لها، تقا�ض هذه الإ�ستثمارات 

بالقيمة العادلة. تدرج الأرباح اأو اخل�سائر غري املحققة الناجتة عن التغريات فـي قيمتها العادلة مبا�سرة فـي الإيرادات ال�ساملة الأخرى. وعند 

التوقف عن اإثباتها يتم اإظهار الربح اأو اخل�سارة املرتاكمة - امل�سرح عنه �سابقًا فـي الإيرادات ال�ساملة الأخرى - فـي قائمة الدخل املوحدة لل�سنة.

3. ملخ�ض لأهم ال�سيا�سات املحا�سبية )تتمة(
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يتم اإثبات دخل العمولت اخلا�سة فـي قائمة الدخل املوحدة على اأ�سا�ض العائد الفعلي، بينما يتم اإثبات توزيعات الأرباح فـي قائمة الدخل 

املوحدة عندما ت�ستحق اإىل البنك. يتم اإثبات اأرباح اأو خ�سائر حتويل العمالت الأجنبية املتعلقة بال�ستثمارات فـي �سندات الديون املتاحة للبيع 

فـي قائمة الدخل املوحدة. 

يجوز اإعادة ت�سنيف ال�سندات املتاحة للبيع اإىل »ا�ستثمارات اأخرى مقتناة بالتكلفة املطفاأة« فـي حالة الوفاء ب�سروط تعريف »ال�ستثمارات الأخرى 

املقتناة بالتكلفة املطفاأة« واإذا كان لدى البنك النية واملقدرة على الحتفاظ بذلك الأ�سل املايل فـي امل�ستقبل املنظور اأو حتى تاريخ ال�ستحقاق.

 

3( االإ�ستثمارات املقتناة حتى تاريخ االإ�ستحقاق 

ت�سنف الإ�ستثمارات ذات الدفعات الثابتة اأو املمكن حتديدها ولها تاريخ اإ�ستحقاق حمدد والتي ي�ستطيع البنك ولديه النية لإقتنائها حتى تاريخ 

اإ�ستحقاقها عدا ال�ستثمارات الأخرى املقتناة بالتكلفة املطفاأة - كـ »اإ�ستثمارات مقتناه حتى تاريخ الإ�ستحقاق«. يتم قيا�ض هذه الإ�ستثمارات 

بعد اإقتنائها بالتكلفة املطفاأة ناق�سًا خم�س�ض الإنخفا�ض فـي قيمتها. حت�سب التكلفة املطفاأة بعد الأخذ بعني العتبار اخل�سم اأو العالوة 

عند ال�سراء على اأ�سا�ض العائد الفعلي. تدرج اأية مكا�سب اأو خ�سائر ناجمة عن هذه الإ�ستثمارات فـي قائمة الدخل املوحدة عند اإنتفاء اأ�سباب 

اإثبات تلك الإ�ستثمارات اأو اإنخفا�ض قيمتها.

ان الإ�ستثمارات امل�سنفة كـ »مقتناه حتى تاريخ الإ�ستحقاق« ل ميكن عادة بيعها اأو اإعادة ت�سنيفها دون اأن تتاأثر مقدرة البنك على ا�ستخدام هذا 

الت�سنيف، كما لميكن تخ�سي�سها كبند مغطى املخاطر ب�ساأن اأ�سعار العمولت اخلا�سة اأو خماطر ال�سداد املبكر كونها اإ�ستثمارات طويلة الأجل.

4( اال�ستثمارات االأخرى املقتناه بالتكلفة املطفاأة

بالتكلفة  مقتناه  اأخرى  »ا�ستثمارات  كـ  ن�سط  مايل  �سوق  فـي  املتداولة  وغري  حتديدها  املمكن  اأو  الثابتة  الدفعات  ذات  الإ�ستثمارات  ت�سنف 

املطفاأة«. الإ�ستثمارات الأخرى املقتناه بالتكلفة املطفاأة، والتي مل يتم تغطية خماطر قيمتها العادلة تظهر بالتكلفة املطفاأة على اأ�سا�ض العائد 

الفعلي ناق�سًا خم�س�ض الإنخفا�ض فـي قيمتها. تدرج اأية مكا�سب اأو خ�سائر ناجمة عن هذه الإ�ستثمارات فـي قائمة الدخل املوحدة عند اإنتفاء 

اأ�سباب اإثبات تلك الإ�ستثمارات اأو اإنخفا�ض قيمتها.

ك( القرو�ض وال�سلف

القرو�ض وال�سلف عبارة عن موجودات مالية غري م�ستقة يتم منحها اأو اقتناوؤها بوا�سطة البنك وذات دفعات ثابتة اأو ممكن حتديدها. يتم 

اإثبات القرو�ض وال�سلف عند منح املبلغ النقدي للمقرت�سني. ويتم التوقف عن اإثباتها عند �سداد املقر�سون للتزاماتهم اأو عند بيع القرو�ض 

اأو �سطبها اأو عند انتقال كافة املخاطر واملنافع امل�ساحبة للملكية. 

تقا�ض كافة القرو�ض وال�سلف، فـي الأ�سل، بالقيمة العادله �ساملة تكاليف ال�سراء املتعلقة بالقرو�ض وال�سلف با�ستثناء القرو�ض املدرجة قيمتها 

العادلة فـي قائمة الدخل.

 

بعد الإثبات الأويل، ل ي�سمح عادة باإجراء اأية مناقالت بني فئات القرو�ض وال�سلف املختلفة. حُتدد القيمة امل�سرح عنها لكل فئة من فئات 

القرو�ض وال�سلف املختلفة عند نهاية الفرتة املالية التالية وفقًا لالأ�س�ض املبينة فـي الفقرات التالية:

3. ملخ�ض لأهم ال�سيا�سات املحا�سبية )تتمة(
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1( املتاحة للبيع

بعد اإقتنائها، تقا�ض القرو�ض وال�سلف املتاحة للبيع والتي ل تعترب جزءًا من تغطية املخاطر، بالقيمة العادلة، ويتم اإثبات اأية اأرباح اأو خ�سائر 

ناجمة عن التغريات فـي القيمة العادلة مبا�سرة فـي الإحتياطيات الأخرى �سمن حقوق امل�ساهمني حلني اإنتفاء اأ�سباب اإثبات تلك القرو�ض 

وال�سلف اأو اإنخفا�ض قيمتها، وعندها يدرج الربح اأو اخل�سارة املرتاكمة - املثبت �سابقًا �سمن حقوق امل�ساهمني - فـي قائمة الدخل املوحدة 

لل�سنة. 

2( القرو�ض وال�سلف املقتناة بالتكلفة املطفاأة 

اأن القرو�ض وال�سلف املمنوحة اأو امل�سرتاة من قبل البنك والتي مل يتم تداولها فـي �سوق مايل ن�سط ومل يتم تغطية خماطر قيمتها العادلة، 

تظهر بالتكلفة املطفاأة.

القيمة  فـي  خماطرها  تغطية  متت  التي  العادلة  بالقيمة  املتعلق  اجلزء  ت�سوية  يتم  خماطرها،  تغطية  متت  التي  وال�سلف  للقرو�ض  بالن�سبة 

الدفرتية.

لأغرا�ض العر�ض فـي القوائم املالية املوحدة، يخ�سم خم�س�ض خ�سائر انخفا�ض الإئتمان من ح�ساب القرو�ض وال�سلف املمنوحة للعمالء.

ل( الأر�سدة لدى البنوك واملوؤ�س�سات املالية الأخرى

ممكن  اأو  ثابتة  دفعات  وذات  املال،  اأ�سواق  اإيداعات  على  ت�ستمل  مالية  موجودات  هي  الأخرى  املالية  واملوؤ�س�سات  البنوك  لدى  الأر�سدة  اإن 

اإعادة بيعها  اأ�سواق املال بنية  اإيداعات  اإبرام  حتديدها، ولها تواريخ ا�ستحقاق حمددة، ول يتم تداولها فـي الأ�سواق املالية الن�سطة. ل يتم 

مبا�سرًة اأو خالل فرتة ق�سرية. يتم، فـي الأ�سل، قيا�ض الأر�سدة لدى البنوك واملوؤ�س�سات املالية الأخرى بالتكلفة والتي متثل القيمة العادلة 

للمبلغ املدفوع.

 

وبعد الإثبات الأويل لها، تظهر الأر�سدة لدى البنوك واملوؤ�س�سات املالية الأخرى بالتكلفة ناق�سًا اأية مبالغ م�سطوبة وخم�س�سات الإنخفا�ض 

فـي القيمة، اإن وجدت.

م( الإنخفا�ض فـي قيمة املوجودات املالية

ي�سنف الأ�سل املايل كاأ�سل منخف�ض القيمة عند وجود دليل مو�سوعي ي�سري اإىل اإنخفا�ض قيمته نتيجة لوجود حدث اأو اأكرث بعد الإثبات الأويل 

له، واأن اخل�سارة الناجتة عن ذلك توؤثر على التدفقات النقدية امل�ستقبلية املقدرة لالأ�سل املايل اأو جمموعة من املوجودات املالية التي ميكن 

تقديرها ب�سكل موثوق به.

من  جمموعة  اأو  مايل  اأ�سل  اأي  قيمة  اإنخفا�ض  على  مو�سوعي  دليل  اأي  وجود  من  للتاأكد  تقومي  اإجراء  مايل،  مركز  قائمة  كل  بتاريخ  يتم، 

املوجودات املالية. وفـي حالة وجود مثل هذا الدليل، يتم حتديد القيمة املقدرة القابلة لالإ�سرتداد لذلك الأ�سل، التي يتم ح�سابها على اأ�سا�ض 

قيمتها  فـي  التغريات  فـي  الإنخفا�ض  ناجمة عن ذلك  اأية خ�سارة  اإثبات  ويتم  املتوقعة،  امل�ستقبلية  النقدية  للتدفقات  القيمة احلالية  �سافـي 

الدفرتية طبقًا ملا هو مبني اأدناه: 

3. ملخ�ض لأهم ال�سيا�سات املحا�سبية )تتمة(
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1( االنخفا�ض فـي قيمة املوجودات املالية املتاحة للبيع

بالن�سبة لل�سندات امل�سنفة كمتاحة للبيع، يقوم البنك باإجراء تقومي، ب�سكل فردي، للتاأكد من وجود اأي دليل مو�سوعي على اأي انخفا�ض فـي 

القيمة وفق نف�ض الأ�س�ض واملعايري املتبعة ب�ساأن املوجودات املالية امل�سجلة بالتكلفة املطفاأة. ميثل مبلغ النخفا�ض امل�سجل اخل�سارة الرتاكمية 

التي يتم قيا�سها كفرق بني التكلفة املطفاأة والقيمة العادلة احلالية، ناق�سًا خ�سائر النخفا�ض على ذلك ال�ستثمار التي مت اإدراجها �سابقًا فـي 

قائمة الدخل املوحدة.

 

واإذا ما حدث لحقًا اأي زيادة فـي القيمة العادلة لل�سندات، واأن هذه الزيادة تتعلق ب�سورة مو�سوعية بحدث ائتماين وقع بعد اإثبات خ�سارة 

النخفا�ض فـي قائمة الدخل املوحدة، يتم عك�ض خ�سائر النخفا�ض من خالل قائمة الدخل املوحدة.

بالن�سبة لإ�ستثمارات الأ�سهم املتداولة املتاحة للبيع، فاإن الإنخفا�ض اجلوهري اأو امل�ستمر فـي القيمة العادلة عن التكلفة يعترب دليل مو�سوعي 

على الإنخفا�ض فـي القيمة. ل ميكن عك�ض قيد خ�سارة اإنخفا�ض القيمة من خالل قائمة الدخل املوحدة طاملا ظلت املوجودات قائمة بال�سجالت، 

اأي اأن اأي زيادة فـي القيمة العادلة بعد اإدراج الإنخفا�ض فـي ال�سجالت يجب اأن ت�سجل �سمن الإيرادات ال�ساملة الأخرى فقط. وفـي حالة 

اأو اخل�سائر املرتاكمة - املثبتة �سابقًا فـي الإيرادات ال�ساملة الأخرى - اإىل قائمة الدخل املوحدة  اإثباتها، يتم حتويل املكا�سب  التوقف عن 

لل�سنة.

2( املوجودات املالية املثبتة بالتكلفة املطفاأة 

اإ�ستخدام ح�ساب خم�س�ض،  اأو من خالل  الدفرتية لالأ�سل مبا�سرة  القيمة  ت�سوية  يتم  بالتكلفة املطفاأة،  املثبتة  املالية  للموجودات  بالن�سبة 

ويدرج مبلغ الت�سوية فـي قائمة الدخل املوحدة.

يعترب القر�ض، قر�سًا منخف�ض القيمة عندما تعتقد الإدارة بوجود تدهور فـي جودة الإئتمان لدرجة اأنه مل تعد هناك قناعة معقولة ب�ساأن 

حت�سيل كامل املبلغ الأ�سلي ودخل العمولة اخلا�سة.

الإعتبـار مكونـات وحـجم  التقومي بعني  ياأخذ هذا  كفـايته.  الإدارة ملدى  تقـومي  اأ�سـا�ض  الإئتمـان على  انخفـا�ض  يحـدد خمـ�س�ض خ�سائر 

عنـد  احلـر�ض  منتهـى  الإدارة  تتوخي  القائمة.  وال�سـلف  القرو�ض  حت�سـيل  وحـركة  العـامة  الإقت�سـادية  والأحـوال  الإقـرا�ض  حمفظة 

تقـدير املبلغ املطلوب وتوقيت التدفقات النقدية امل�ستقبلية عند حتديد م�سـتوى املخ�سـ�ســات املطلـوبة. وتبنى هذه التقديرات بال�سـرورة 

م�سـتـقـبلية على هذه  تغيريات  اإجراء  اإىل  يوؤدي  قد  التقديرات مما  الفعلية عن  النتـائج  تختلف  وقد  بعدة عوامل.  تتعلق  اإفرتا�سات  على 

املخ�سـ�سـات.

اأ�سـا�ض  على  الإ�سـافـية  املخ�سـ�سـات  تقـومي  يتـم  بينما  فردي،  ب�سـكل  وال�سـلف  القـرو�ض  اأنواع  لكـافة  اخلا�سـة  املخ�سـ�ســات  تقومي  يتم 

جـمـاعي لقـاء الإنخفـا�ض فـي قيمـة القـرو�ض وال�سـلف، ويتم جتنيبهــا لقاء اخل�سـائر املحتـملة غري املحـددة فـي حـالة وجود دليـل مو�سـوعي 

القـابلة  املقدرة  والقيمـة  الدفرتيـة  القيمـة  الفـرق بني  املخ�سـ�ض اخلـا�ض  املاليـة. ميـثل مبلغ  القـوائم  اإعـداد  بتاريـخ  اإىل وجودهـا  ي�سـري 

لال�سرتداد. اإن املخ�سـ�ض اجلمــاعي مبني على اأ�سا�ض اإنخفا�ض فـي م�سـتوى الت�سنيف الداخـلي للقر�ض اأو الت�سـنيف الإئتماين اخلـارجي 

املحدد للجهـة/ اجلهـات املقتـر�سـة، والظروف الإقت�سادية التي تعمـل فـيها اجلهـات املقـرت�سة، واخلربة، وحالت الإخفاق التي ت�سـمنتها 

الإعتبار  فـي  الت�سـنيف  املوؤثرة على درجة  العوامل  اأخذ  بعد  الداخلـي قد مت حتـديدهــا  الت�سـنيف  فئـات  اإن  الأئتمـان.  مكونات حمفظـة 

مثل اإنخفـا�ض م�ستوى ت�سـنيف خمـاطر الدول اأو خمـاطر ال�سـناعة، اإ�سـافة اإىل اأية نقـاط �سـعف هيـكلية حمددة اأو تدهـور فـي م�سـتوى 

التدفقات النقـدية.

3. ملخ�ض لأهم ال�سيا�سات املحا�سبية )تتمة(
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ل يتم �سطب املوجودات املالية اإل بعد اإ�ستنفاذ كافة الو�سائل املمكنة لتح�سيلها. حال تخفـي�ض املوجودات املالية اإىل قيمتها املقدرة القابلة 

لالإ�سرتداد، يتم اإثبات دخل العمولت اخلا�سة بعد ذلك على اأ�سا�ض �سعر العمولة اخلا�سة امل�ستخدم فـي خ�سم التدفقات النقدية امل�ستقبلية 

لغر�ض قيا�ض القيمة القابلة لالإ�سرتداد. 

اإذا كان الأ�سل املايل غري قابل للتح�سيل، يتم �سطبه مقابل املخ�س�ض املتعلق باإنخفا�ض القيمة من خالل ح�ساب خم�س�ض اإنخفا�ض القيمة. 

ل يتم �سطب املوجودات املالية اإل بعد ا�ستنفاذ كافة و�سائل التح�سيل املمكنة وبعد حتديد مبلغ اخل�سارة. 

واإذا اإنخف�ض لحقًا مبلغ اخل�سارة اخلا�ض باإنخفا�ض القيمة، واأن �سبب النخفا�ض يعود ب�سكل مو�سوعي اإىل حدث وقع بعد اإثبات الإنخفا�ض 

فـي القيمة )مثل حت�سن درجة ت�سنيف الئتمان للجهة املقر�سة(، يتم عك�ض قيد مبلغ اخل�سارة الذي مت اإثباته �سابقًا وذلك عن طريق ت�سوية 

ح�ساب املخ�س�ض. يتم اإثبات عك�ض القيد فـي قائمة الدخل املوحدة �سمن خم�س�ض خ�سائر اإنخفا�ض الئتمان.

 

ال�سيا�سات  حتدد  جديدة.  قرو�سًا  اعتبارها  يتم  بل  ال�سداد،  متاأخرة  كقرو�ض  �سروطها  ب�ساأن  التفاو�ض  اأعيد  التي  القرو�ض  اعتبار  يتم  ل 

واملمار�سات املتبعة ب�ساأن اإعادة جدولة القرو�ض وفق معايري اأو موؤ�سرات تفـيد باأن عملية ال�سداد قد ت�ستمر فـي الغالب. وي�ستمر فـي اإخ�ساع 

القرو�ض للتقومي للتاأكد من وجود اإنخفا�ض على اأ�سا�ض فردي اأو جماعي.

ن( العقارات الأخرى

توؤول للبنك، خالل دورة اأعماله العادية، بع�ض العقارات وذلك �سدادًا للقرو�ض وال�سلف امل�ستحقة. يتم اإعتبار هذه العقارات كموجودات متاحة 

للبيع، ويتم اإظهارها، فـي الأ�سل، ب�سافـي القيمة البيعية للقرو�ض وال�سلف امل�ستحقة اأو القيمة العادلة احلالية للممتلكات املعنية، اأيهما اأقل 

ناق�سًا تكاليف البيع. ل يتم احت�ساب ا�ستهالك على هذه العقارات. 

بعد الإثبات الأويل لها، يتم اإعادة تقومي العقارات دوريًا، وحتمل اخل�سائر غري املحققة الناجتة عن اإعادة التقومي وكذلك اخل�سائر اأو الأرباح 

الناجمة عن الإ�ستبعاد على دخل اأو م�ساريف العمليات.

�ض( املمتلكات واملعدات

تظهر املمتلكات واملعدات بالتكلفة بعد خ�سم الإ�ستهالك والإطفاء املرتاكم.

واإطفاء تكلفة املمتلكات واملعدات الأخرى وذلك على  اإ�ستهالك  الثابت فـي ح�ساب  الق�سط  تتبع طريقة  الأرا�سي اململوكة.  اإ�ستهالك  ل يتم 

اأ�سا�ض الأعمار الإنتاجية املتوقعة للموجودات وكما يلي:

33 �سنة. املباين   

فرتة الإيجار اأو 10 �سنوات، اأيهما اأق�سر. حت�سينات املباين امل�ستاأجرة  

4 اإىل 10 �سنوات. الأثاث واملعدات وال�سيارات  

يتم مراجعة القيمة املتبقية والأعمار الفرتا�سية للموجودات، ويتم اإجراء الت�سويات، عند اللزوم، بتاريخ اإعداد كل قوائم مالية. 

حتدد املكا�سب واخل�سائر الناجتة عن الإ�ستبعادات وذلك مبقارنة املتح�سالت مع القيمة الدفرتية، ويتم اإثباتها فـي قائمة الدخل املوحدة.

3. ملخ�ض لأهم ال�سيا�سات املحا�سبية )تتمة(
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ع( املطلوبات 

يتم، فـي الأ�سل، اإثبات كافة ودائع واإيداعات اأ�سواق املال وودائع العمالء والقرو�ض لأجل بالتكلفة والتي متثل القيمة العادلة للمبلغ امل�ستلم، 

ناق�سًا تكاليف املعامالت.

وبعد ذلك، يتم قيا�ض كافة املطلوبات املالية املرتبطة بعمولة والتي مت تغطية خماطر قيمتها العادلة، بالتكلفة املطفاأة والتي يتم احت�سابها 

بعد الأخذ بعني الإعتبار اخل�سم اأو العالوة. تطفاأ العالوه اأو اخل�سم على اأ�سا�ض العائد الفعلي حتى تاريخ الإ�ستحقاق، وترحل اإىل دخل اأو 

م�ساريف العمولت اخلا�سة.

يتم ت�سوية املطلوبات املالية املرتبطة بتغطية خماطر القيمة العادلة بالقدر املغطى خماطره، وتدرج الأرباح اأو اخل�سائر الناجتة عن ذلك فـي 

قائمة الدخل املوحدة. بالن�سبة للمطلوبات املالية املرتبطة بعمولة امل�سجلة بالتكلفة املطفاأة، تدرج الأرباح واخل�سائر فـي قائمة الدخل املوحدة 

وذلك عند اإنتفاء اأ�سباب اأثباتها اأو انخفا�ض قيمتها.

  

مينح البنك، خالل دورة اأعماله العادية، �سمانات مالية تتكون من خطابات اعتماد و�سمانات وقبولت. يتم، فـي الأ�سل، اإثبات ال�سمانات 

املالية فـي القوائم املالية املوحدة بالقيمة العادلة �سمن »املطلوبات الأخرى« والتي متثل قيمة العالوة امل�ستلمة. وبعد الإثبات الأويل لها، يتم 

قيا�ض التزامات البنك جتاه كل �سمان على اأ�سا�ض املبلغ الأعلى للعالوة املطفاأة واأف�سل تقدير للم�ساريف املطلوبة لت�سوية اأي التزام مايل ناجت 

عن ذلك ال�سمان.

يتم اإثبات الأتعاب امل�ستلمة فـي قائمة الدخل املوحدة بطريقة الق�سط الثابت على مدى فرتة ال�سمان. 

ف( املخ�س�سات 

جتنب املخ�س�سات عند وجود اإلتزامات قانونية اأو متوقعة على البنك ناجمة عن اأحداث �سابقة واأن تكاليف �سداد هذه الإلتزامات حمتملة 

وميكن تقديرها ب�سكل موثوق به.

�ض( حما�سبة عقود الإيجار

1( اإذا كان البنك هو امل�ستاأجر

 تعترب كافة عقود الإيجار التي يربمها البنك عقود اإيجار ت�سغيلية، ومبوجبها حتمل دفعات الإيجار على قائمة الدخل املوحدة بطريقة الق�سط 

الثابت على مدى فرتة الإيجار.

وفـي حالة اإنهاء عقد الإيجار الت�سغيلي قبل اإنتهاء مدته، تدرج اأية غرامات يجب دفعها للموؤجر كم�سروف خالل الفرتة التي يتم فـيها اإنهاء 

الإيجار.

2( اإذا كان البنك هو املوؤجر

فـي حالة بيع املوجودات مبوجب عقود الإيجار التمويلية، مبا فـي ذلك املوجودات املقتناة مبوجب ترتيبات اإجاره اإ�سالمية، يتم اإثبات القيمة احلالية 

لدفعات الإيجار كـذمم مدينة ويف�سح عنها �سمن القرو�ض وال�سلف. يتم اإثبات الفرق بني اإجمايل الذمم املدينة والقيمة احلالية لها كعائد غري 

مكت�سب. يتم اإثبات دخل الإيجار على مدى فرتة عقد الإيجار باإ�ستخدام طريقة �سافـي الإ�ستثمار والتي تظهر معدل عائد ثابت خالل الفرتة.

3. ملخ�ض لأهم ال�سيا�سات املحا�سبية )تتمة(
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3. ملخ�ض لأهم ال�سيا�سات املحا�سبية )تتمة(

ق( النقدية و�سبه النقدية

لأغرا�ض اإعداد قائمة التدفقات النقدية املوحدة، تعرف النقدية و�سبه النقدية باأنها تلك املبالغ املدرجة فـي النقدية والأر�سدة لدى موؤ�س�سة 

ت�ستحق خالل  التي  الأخرى  املالية  واملوؤ�س�سات  البنوك  لدى  الأر�سدة  ت�ستمل على  النظامية. كما  الوديعة  باإ�ستثناء  ال�سعودي،  العربي  النقد 

ت�سعني يومًا من تاريخ الإقتناء.

ر( التوقف عن اإثبات الأدوات املالية        

يتم التوقف عن اإثبات املوجودات املالية،اأو اأي جزء منها اأو من جمموعة من املوجودات املالية املت�سابهة عند انتهاء احلقوق التعاقدية املتعلقة 

وفـي  املوجودات.  مللكية  امل�ساحبة  واملكا�سب  املخاطر  معظم  بنقل  البنك  قيام  حال  فـي  اأو  املايل  الأ�سل  بهذا  اخلا�سة  النقدية  بالتدفقات 

احلالت التي ل يتم فـيها نقل اأو الإبقاء على معظم املخاطر واملكا�سب امل�ساحبة مللكية املوجودات، يتم التوقف عن الإثبات فقط فـي حالة 

تخلي البنك عن ال�سيطرة على املوجودات املالية. يقوم البنك بت�سجيل املوجودات واملطلوبات ب�سكل منف�سل فـي حالة احل�سول على احلقوق 

والإلتزامات الناجتة عن هذه العمليات. يتم التوقف عن اإثبات املطلوبات املالية اأو جزء منها وذلك فقط عند اإ�ستنفاذها، اأي عندما يتم تنفـيذ 

الإلتزام املحدد فـي العقد اأو اإلغاوؤه اأو اإنتهاء مدته.

�ض( الزكاة و�سريبة الدخل 

طبقًا لالأنظمة الزكوية وال�سريبية ال�سعودية، تعترب الزكاة و�سريبة الدخل اإلتزامات على امل�ساهمني ال�سعوديني وغري ال�سعوديني، على التوايل. 

حت�سب الزكاة على ح�سة امل�ساهمني ال�سعوديني فـي حقوق امللكية و/اأو �سافـي الدخل وفقًا لالأ�س�ض املن�سو�ض عليها فـي الأنظمة الزكوية. 

حت�سب �سريبة الدخل على ح�سة امل�ساهمني غري ال�سعوديني فـي �سافـي دخل ال�سنة.

ل يتم حتميل الزكاة و�سريبة الدخل على قائمة الدخل املوحدة للبنك، ويتم خ�سمها من الأرباح املوزعة للم�ساهمني. واإذا مل يتم العالن عن 

توزيعات اأرباح يتم خ�سم الزكاة من الأرباح املبقاة ويتم خ�سم �سريبة الدخل من الأرباح املبقاة وبن�سبة امل�ساهمة غري ال�سعودية ويتم حتميل 

املتبقي على امل�ساهمني غري ال�سعوديني.

ت( خدمات اإدارة ال�ستثمار والو�ساطه

يقدم البنك لعمالئه، من خالل ال�سركات التابعة له، خدمات اإ�ستثمارية ت�ستمل على اإدارة بع�ض ال�سناديق الإ�ستثمارية بالتعاون مع م�ست�ساري 

اإ�ستثمار متخ�س�سني وخدمات الو�ساطه. تدرج ح�سة البنك فـي هذه ال�سناديق فـي الإ�ستثمارات املتاحة للبيع، وتدرج الأتعاب املكت�سبة لقاء 

اإدارة تلك ال�سناديق �سمن املعامالت مع الأطراف ذات العالقة.  

يدرج الدخل )اخل�سارة( من ال�سركات التابعة فـي قائمة الدخل املوحدة حتت بند »دخل الأتعاب والعمولت،�سافـي«. 

اإن املوجودات املودعة لدى البنك، ب�سفته و�سيًا اأو موؤمتنًا عليها، ل تعترب موجودات خا�سة بال�سركة التابعة، وبالتايل ل تدرج فـي القوائم 

املالية املوحدة.

�ض( املنتجات البنكية املتوافقة مع ال�سريعة 

اإ�سافة اإىل املنتجات البنكية التقليدية، يقوم البنك لعمالئه بع�ض املنتجات البنكية املتوافقة مع ال�سريعة، واملعتمده من قبل الهيئة ال�سرعية، 

وهي كما يلي:
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اأو حيازته مع وعد م�ستلم من العميل  اأ�سل ما مت �سراوؤه  اأو  اإىل العميل ب�ساعة  اإتفاقية يبيع مبوجبها البنك  1. املرابحة: وهي عبارة عن 

ب�سرائه. يتكون �سعر البيع من التكلفة زائدًا هام�ض الربح املتفق عليه.

2. امل�ساربة: عبارة عن اتفاقية بني البنك والعميل ومبوجبها يقوم البنك بال�ستثمار فـي معاملة حمدده. ي�سمى البنك »رب املال«، بينما تكون 

الإدارة والعمل من م�سئولية العميل الذي ي�سمى بـ »امل�سارب«. يتم تقا�سم الربح طبقًا ل�سروط واأحكام التفاقية. اأما اخل�سارة فـيتحملها البنك.

3. االإجارة: هو عبارة عن اتفاق يكون البنك فـيه املوؤجر، ويقوم ب�سراء او اإن�ساء الأ�سل املوؤجر طبقًا لطلب وموا�سفات امل�ستاجر بناءًا على 

وعد منه با�ستئجار الأ�سل باإيجار متفق عليه وملدة معينة ميكن اأن تنتهي بنقل ملكية الأ�سل اإىل امل�ستاأجر بعد اإنق�ساء فرتة الإيجار. 

4. امل�ساركة: عبارة عن اتفاقيه بني البنك والعميل للم�ساركة فـي بع�ض ال�ستثمارات اأو متلك عقار معني وتنتهي ب�سراء العميل لكامل العقار. 

يتم تقا�سم الأرباح اأو اخل�سائر طبقًا ل�سروط التفاقية. 

اأ�سكال املرابحة يقوم مبوجبه البنك ب�سراء وبيع الب�ساعة للعميل الذي يقوم بدوره ببيع الب�ساعة املعنية فورًا،  5. التورق: وهو �سكل من 

والإ�ستفادة من متح�سالت البيع فـي الوفاء مبتطلبات التمويل اخلا�سة به.

ال�سيا�سات  مع  وتتم�سى  املالية،  بالتقارير  اخلا�سة  الدولية  املعايري  با�ستخدام  ال�سريعة حما�سبيًا  مع  املتوافقة  البنكية  املنتجات  كافة  تعالج 

املحا�سبية املبينة فـي هذه القوائم املالية املوحدة. 

4. النقدية والأر�سدة لدى موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي   

20112010باآالف الرياالت ال�سعوديــة

788.953639.987نقد فـي ال�سندوق

5.655.7104.865.843وديعة نظامية

162.378-ح�ساب جاري 

11.670.9195.195.928اإيداعات اأ�سواق املال

18.115.58210.864.136االإجمايل

يتعني على البنك، وفقًا لنظام مراقبة البنوك والتعليمات ال�سادرة عن موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي، الإحتفاظ بوديعة نظامية لدى موؤ�س�سة 

النقد العربي ال�سعودي بن�سب مئوية حمددة من الودائع حتت الطلب، والإدخار، ولأجل، والودائع الأخرى والتي حت�سب فـي نهاية كل �سهر. اإن 

الوديعة النظامية لدى موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي غري متاحة لتمويل العمليات اليومية بالبنك، وبالتايل ل تعترب جزءًا من النقدية و�سبه 

النقدية. 

متثل اإيداعات اأ�سواق املال ودائع مقابل �سراء �سندات بعمولة ثابتة مع اتفاقية لإعادة بيعها فـي تواريخ م�ستقبلية حمددة. 

3. ملخ�ض لأهم ال�سيا�سات املحا�سبية )تتمة(
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5. الأر�سدة لدى البنوك واملوؤ�س�سات املالية الأخرى

20112010باآالف الرياالت ال�سعوديــة

167.871 677.532ح�سابات جارية

5.023.746 6.331.728اإيداعات اأ�سواق املال   

5.191.617 7.009.260االإجمايل

6. الإ�ستثمارات، �سافـي 

اأ( تتكون الإ�ستثمارات مما يلي:

20112010

الإجمايلخارج اململكةداخل اململكةالإجمايلخارج اململكةداخل اململكةباآالف الرياالت ال�سعودية 

1( االإ�ستثمارات املدرجة قيمتها العادلة فـي قائمة الدخل

849.600228.2511.077.851 343.995 171.293 172.702�سندات بعمولة ثابتة

155.47237.735193.207 149.108 19.800 129.308�سندات بعمولة عائمة

---      -      --اأخرى

1.005.072265.9861.271.058 493.103 191.093 302.010االإ�ستثمارات املدرجة قيمتها العادلة فـي قائمة الدخل

2( االإ�ستثمارات املتاحة للبيع  

168.759214.749383.508 690.612 513.914 176.698�سندات بعمولة ثابتة

1.172.761553.8121.726.573 1.858.408 543.637 1.314.771�سندات بعمولة عائمة 

713.934257.378971.312 802.636 98.235 704.401اأ�سهم

3.633.0047.1063.640.110 3.341.961      - 3.341.961اأخرى

5.688.4581.033.0456.721.503 6.693.617 1.155.786 5.537.831االإ�ستثمارات املتاحة للبيع ، �سافـي

3( االإ�ستثمارات املقتناة حتى تاريخ االإ�ستحقاق  

1.423.179-1.423.179 1.020.483      - 1.020.483�سندات بعمولة ثابتة

1.423.179-1.423.179 1.020.483      - 1.020.483االإ�ستثمارات املقتناة حتى تاريخ االإ�ستحقاق 

4( االإ�ستثمارات االأخرى املقتناه بالتكلفة املطفاأة

9.565.889-9.565.889 8.462.074 410.623 8.051.451�سندات بعمولة ثابتة

859.086375.0001.234.086 375.000 375.000       -�سندات بعمولة عائمة

10.424.975375.00010.799.975 8.837.074 785.623 8.051.451االإ�ستثمارات االأخرى املقتناه بالتكلفة املطفاأة،اإجمايل

)375.000()375.000(-)375.000()375.000(       -خم�س�ض النخفا�ض فـي القيمة 

10.424.975-10.424.975 8.462.074 410.623 8.051.451االإ�ستثمارات االأخرى املقتناه بالتكلفة املطفاأة،�سافـي

18.541.6841.299.03119.840.715 16.669.277 1.757.502 14.911.775االإ�ستثمارات، �سافـي
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ب( فـيما يلي حتلياًل ملكونات املحفظة الإ�ستثمارية:

20112010

الإجمايلغري متداولةمتداولةالإجمايلغري متداولةمتداولةباآالف الرياالت ال�سعودية 

633.98911.816.43812.450.427 9.237.11910.517.164 1.280.045�سندات بعمولة ثابتة

1.919.7801.234.0863.153.866 574.1602.382.516 1.808.356�سندات/اأذونات بعمولة عائمة

721.948249.364971.312 802.636 372.080 430.556اأ�سهم

3.640.1103.640.110- 3.341.961 3.341.961      -اأخرى

3.518.957 13.525.320 17.044.277 3.275.71716.939.99820.215.715

)375.000()375.000(-)375.000()375.000(       -خم�س�ض النخفا�ض فـي القيمة 

3.275.71716.564.99819.840.715 16.669.277 13.150.320  3.518.957االإ�ستثمارات، �سافـي  

العادلة لالإ�ستثمارات املقتناة حتى تاريخ ال�ستحقاق وال�ستثمارات  جـ( فـيما يلي حتليال لالأرباح واخل�سائر غري املحققة والقيمة 

الأخرى املقتناه بالتكلفة املطفاأة:

20112010

باآالف الرياالت ال�سعودية 

القيمة 

الدفرتية

اإجمايل 

الأرباح غري 

املحققـة

اإجمايل 

الأرباح غري 

القيمة العادلةاملحققـة

القيمة 

الدفرتية

اإجمايل 

الأرباح غري 

املحققـة

اإجمايل

 الأرباح غري 

القيمة العادلةاملحققـة

1. االإ�ستثمارات املقتناه حتى 

تاريخ اال�ستحقاق

 

1.494.378-1.423.17971.199 1.057.580       - 37.097 1.020.483�سندات بعمولة ثابتة

1.494.378-1.423.17971.199 1.057.580       - 37.097 1.020.483االإجمايل

2. اال�ستثمارات االأخرى املقتناة 

بالتكلفة املطفاأة

9.590.208)994(9.565.88925.313 8.494.112)97( 32.135 8.462.074�سندات بعمولة ثابتة

1.234.678-1.234.086592 375.000  -     - 375.000�سندات بعمولة عائمة

)375.000(--)375.000()375.000(  -     -)375.000(خم�س�ض النخفا�ض فـي القيمة

10.449.886)994(10.424.97525.905  8.494.112)97( 8.462.07432.135االإجمايل

6. الإ�ستثمارات، �سافـي )تتمة(
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6. الإ�ستثمارات، �سافـي )تتمة(

د( فـيما يلي حتلياًل لالإ�ستثمارات ح�سب الأطراف الأخرى:

20112010باآالف الرياالت ال�سعودية

13.292.873 10.304.594حكومية و�سبه حكومية

4.314.648 4.287.709�سركات

1.997.125 2.011.518بنوك وموؤ�س�سات مالية اأخرى

236.069 65.456اأخرى 

19.840.715 16.669.277االإجمايل 

هـ( خماطر الئتمان املتعلقة بال�ستثمارات: 

20112010باآالف الرياالت ال�سعوديــة

12.675.524 9.237.118�سندات احلكومة ال�سعودية 

2.428.828 2.975.843ا�ستثمارات من الدرجة الأوىل

107.813 112.560ا�ستثمارات دون الدرجة الأوىل 

4.628.550 4.343.756ا�ستثمارات غري م�سنفه 

19.840.715 16.669.277االإجمايل

ت�ستمل �سندات احلكومة ال�سعودية على �سندات التنمية احلكومية ال�سعودية، و�سندات خزينة، وت�ستمل الإ�ستثمارات من الدرجة الأوىل على 

ال�ستثمارات غري  ت�ستمل   .»BBB« اإىل   »AAA« وذلك من  بورز  اآند  �ستاندرد  قبل  املو�سوعه من  تلك  تعادل  ائتمان  تتعر�ض ملخاطر  ا�ستثمارات 

امل�سنفه على اأ�سهم حملية واأجنبية وا�ستثمارات م�ساركة وم�ساربة )2011: 3.342 مليون ريال �سعودي )2010: 3.633 مليون ريال �سعودي((.

و( حركة خم�س�ض النخفا�ض فـي قيمة ال�ستثمارات والذمم الأخرى: 

20112010باآالف الرياالت ال�سعودية

477.000 477.000الر�سيد فـي بداية ال�سنة

جمنب خالل ال�سنة:

 -- - متاحة للبيع

477.000 477.000الر�سيد فـي نهاية ال�سنة 

اإن ال�ستثمارات املدرجة قيمتها العادلة فـي قائمة الدخل هي عبارة عن اإ�ستثمارات مقتناه لأغرا�ض املتاجرة، وت�ستمل على �سندات اإ�سالمية 

مببلغ قدره 141 مليــون ريال �ســعودي )2010: 152 مليون ريال �سعودي(. 

ت�ستمل الإ�ستثمارات املتاحة للبيع على �سندات متوافقة مع ال�سريعة )�سكوك( مببلغ قدره 952 مليون ريال �سعودي )2010: 965 مليون ريال 

�سعودي(. اأن الإ�ستثمارت املتاحة للبيع الأخرى متثل ا�ستثمارات م�ساركة قدرها )ل �سيء( ريال �سعودي )2010: 0.5 مليون ريال �سعودي(، 

وا�ستثمارات م�ساربة قدرها 4 مليون ريال �سعودي )2010: 1.699 مليون ريال �سعودي( متت تغطية خماطرها، ويتم قيا�سها بالقيمة العادلة 

بالقدر الذي يتم تغطية خماطره.

ت�ستمل الإ�ستثمارات غري املتداولة، ب�سكل اأ�سا�سي، على �سندات احلكومة ال�سعودية مببلغ 9.237 مليون ريال �سعودي ) 2010: 12.676 مليون 

ريال �سعودي(.
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6. الإ�ستثمارات، �سافـي )تتمة(

اإن ال�سندوق ال�سعودي لال�ستثمار وقدره 58 مليون ريال �سعودي )2010: 58 مليون ريال �سعودي( والأ�سهم غري املتداولة البالغ قدرها 372 

مليون ريال �سعودي )2010: 249 مليون ريال �سعودي( وامل�سجلة بالتكلفة لعدم قيا�ض قيمتها العادلة ب�سكل موثوق به، مت اإدراجها اأي�سًا �سمن 

الأ�سهم املتاحة للبيع.

7. القرو�ض وال�سلف، �سافـي 

اأ( ت�سنف القرو�ض وال�سلف على النحو التايل:

1( متاحة للبيع

باآالف الرياالت ال�سعودية 

جاري مدين 

الإجمايلاأخرىقرو�ض �سخ�سيةبطاقات اأئتمانوقرو�ض جتارية

2011

-----القرو�ض وال�سلف العاملة - اإجمايل

-----اإجمايل القرو�ض وال�سلف املتاحة للبيع

2010

107.595---107.595القرو�ض وال�سلف العاملة - اإجمايل

107.595---107.595اإجمايل القرو�ض وال�سلف املتاحة للبيع

2( القرو�ض وال�سلف االأخرى املقتناة بالتكلفة املطفاأة

الإجمايل اأخرى قرو�ض �سخ�سية بطاقات اإئتمان

جاري مدين 

وقرو�ض جتارية باآالف الرياالت ال�سعودية

2011

القرو�ض وال�سلف العاملة - اإجمايل 75.714.916 701.793 9.802.677 6.516.336 92.735.722

القرو�ض وال�سلف غري العاملة، �سافـي 852.378 56.103 215.940 3.629 1.128.050

اإجمايل القرو�ض وال�سلف  76.567.294 757.896 10.018.617 6.519.965 93.863.772

)1.538.730( )1.764( )320.712( )57.050( )1.159.204( خم�س�ض خ�سائر الئتمان

القرو�ض وال�سلف االأخرى املقتناة بالتكلفة املطفاأه - �سافـي   75.408.090 700.846 9.697.905 6.518.201 92.325.042

 

2010

81.346.054 6.404.096 7.342.665 558.214 67.041.079 القرو�ض وال�سلف العاملة - اإجمايل

1.015.855 4.916 157.447 54.896 798.596 القرو�ض وال�سلف غري العاملة، �سافـي

82.361.909 6.409.012 7.500.112 613.110 67.839.675 اإجمايل القرو�ض وال�سلف 

)1.492.917( - )236.197( )55.092( )1.201.628( خم�س�ض خ�سائر الئتمان

80.868.992 6.409.012 7.263.915 558.018 66.638.047 القرو�ض وال�سلف االأخرى املقتناة بالتكلفة املطفاأه - �سافـي  
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ب( احلركة فـي خم�س�ض خ�سائر انخفا�ض الئتمان

الإجمايل اأخرى قرو�ض �سخ�سية بطاقات اإئتمان

جاري مدين 

وقرو�ض جتارية باآالف الرياالت ال�سعودية

2011

1.492.917 - الر�سيد فـي بداية ال�سنة  1.201.628 55.092 236.197

جمنب خالل ال�سنة  66.502 49.886 174.906 1.764 293.058

)112.095( - )71.203( )37.412( )3.480( ديون م�سطوبة خالل ال�سنة

)135.150( - )19.188( )10.516( )105.446( مبالغ م�سرتدة جمنبه �سابقًا

الر�سيد فـي نهاية ال�سنة 1.159.204 57.050 320.712 1.764 1.538.730

2010

1.276.285 -    187.686 68.251 1.020.348 الر�سيد فـي بداية ال�سنة 

389.421 -    139.443 46.504 203.474 جمنب خالل ال�سنة 

)122.712( -    )75.057( )47.534( )121( ديون م�سطوبة خالل ال�سنة

)50.077( -    )15.875( )12.129( )22.073( مبالغ م�سرتدة جمنبه �سابقًا

1.492.917 -    236.197 55.092 1.201.628 الر�سيد فـي نهاية ال�سنة

بلغ �سافـي املبلغ املحمل على امل�ساريف املتعلــــق مبخ�س�ض خ�سائر الإئتمان لل�سنة 158 مليون ريال �سعودي )2010: 339 مليون ريال �سعودي( 

بعد خ�سم املبالغ امل�سرتدة وقدرها 135 مليون ريال �سعودي )2010: 50 مليون ريال �سعودي(. ي�ستمل خم�س�ض خ�سائر الئتمان على مبلغ 

قدره 679 مليون ريال �سعودي )2010: 702 مليون ريال �سعودي( مت تقوميه على اأ�سا�ض جماعي.

مت الإف�ساح عن القرو�ض وال�سلف غري العاملة بعد خ�سم العمولت اخلا�سة املرتاكمة املعلقه وقدرها 196 مليون ريال �سعودي )2010: 141 

مليون ريال �سعودي(.

ج( جودة الئتمان اخلا�سة بالقرو�ض وال�سلف

1( القرو�ض وال�سلف غري املتاأخرة ال�سداد والتي مل تنخف�ض قيمتها

الإجمايل اأخرى قرو�ض �سخ�سية بطاقات اإئتمان

جاري مدين 

وقرو�ض جتارية باآالف الرياالت ال�سعودية

2011

25.664.296 2.060.571 4.370 6.375 23.592.980 )B اإىل A+( قوية جدًا ت�ستمل على �سيادية

24.944.746 2.260.132 378.133 8.222 22.298.259 )C اإىل C+( جيدة

37.740.926 2.132.104 8.167.321 616.181 26.825.320 )E+ اإىل C-( مقبولة

حتت املالحظة 1.498.284 1.517 73.877 63.529 1.637.207

االإجمايل  74.214.843 632.295 8.623.701 6.516.336 89.987.175

2010

15.888.509 1.002.322 1.741 3.484 14.880.962 )B اإىل A+( قوية جدًا ت�ستمل على �سيادية

18.385.131 2.347.333 3.344 4.225 16.030.229 )C اإىل C+( جيدة

41.602.139 3.028.774 4.545.472 486.737 33.541.156 )E+ اإىل C-( مقبولة

1.848.705 25.667 12.568 1.480 1.808.990 حتت املالحظة

77.724.484 6.404.096 4.563.125 495.926 66.261.337 االإجمايل 

7. القرو�ض وال�سلف، �سافـي )تتمة(
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قوية جدا: وت�سري اإىل اأن الر�سملة، والأرباح، والقوة املالية، وال�سيولة، والإدارة، وال�سمعة فـي ال�سوق، والقدرة على ال�سداد ممتازة. 

جيدة: وت�سري اإىل اأن الر�سملة، والأرباح، والقوة املالية، وال�سيولة، والإدارة، وال�سمعة فـي ال�سوق، والقدرة على ال�سداد جيدة.

مقبولة: وت�سري اإىل اأن الت�سهيالت بحاجة اإىل مراجعة منتظمة ب�سبب املخاطر املالية. ل تزال املقدرة على ال�سداد فـي امل�ستوى املقبول. 

الوقت  فـي  ال�سداد  واأن  للجهة املقرت�سة  املايل  الو�سع  اإنخفا�ض  ب�سبب  الإدارة  ال�سديد من  الت�سهيالت الهتمام  حتت املالحظة: تتطلب 

احلا�سر م�سمونًا.  

2( حتليل باأعمار القرو�ض وال�سلف )املتاأخرة ال�سداد والتي مل تنخف�ض قيمتها(

الإجمايل اأخرى قرو�ض �سخ�سية بطاقات اإئتمان

جاري مدين 

وقرو�ض جتارية باآالف الرياالت ال�سعودية

2011

836.854 - من يوم واحد اإىل 30 يوم  1.093 24.277 811.484

343.552 - من 31 يوم اإىل 90 يوم  64.897 25.456 253.199

201.382 - من 91 يوم اإىل 180 يوم 94.676 19.765 86.941

1.366.759 - اأكرث من 180 يوم 1.339.407     - 27.352

2.748.547 - االإجمايل   1.500.073 69.498 1.178.976

2010

2.571.449 - 2.545.471 21.780 4.198 من يوم واحد اإىل 30 يوم 

271.045 - 168.533 21.554 80.958 من 31 يوم اإىل 90 يوم 

572.117 - 54.844 18.954 498.319 من 91 يوم اإىل 180 يوم

314.554 - 10.692 - 303.862 اأكرث من 180 يوم

3.729.165 - 2.779.540 62.288 887.337 االإجمايل 

3( فـيما يلي حتلياًل مبخاطر تركزات القرو�ض وال�سلف وخم�س�ض خ�سائر انخفا�ض االإئتمان ح�سب القطاعات االإقت�سادية:

باآالف الرياالت ال�سعودية

القرو�ض وال�سلف 

العاملـــــة

القرو�ض وال�سلف غري 

العاملة، �سافـي

خم�س�ض خ�سائر 

انخفا�ض الإئتمـان

القرو�ض وال�سلف، 

�ســـــافـي             

2011

 2.679.776)980(    - 2.680.756حكومة و�سبه حكومية

 1.135.541)190.789( 202.800 1.123.530بنوك وموؤ�س�سات مالية اأخرى 

 2.385.141)14.568( 8.585 2.391.124زراعة واأ�سماك

 15.772.337)119.343( 4.912 15.886.768ت�سنيع

 1.729.049)2.923( 2.290 1.729.682مناجم وتعدين

 5.485.043)12.796( 3.547 5.494.292كهرباء، ماء، غاز وخدمات �سحية

 9.058.791)89.166( 18.651 9.129.306بناء واإن�ساءات

 14.439.829)284.253( 154.354 14.569.728جتارة

 7.245.448)68.391( 86.540 7.227.299نقل واإت�سالت

 9.278.886)184.965( 270.215 9.193.636خدمات

 10.398.751)377.762( 272.043 10.504.470قرو�ض �سخ�سية وبطاقات اإئتمان

 12.716.450)192.794( 104.113 12.805.131اأخرى

 92.325.042)1.538.730( 92.735.7221.128.050االإجمايل

7. القرو�ض وال�سلف، �سافـي )تتمة(
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باآالف الرياالت ال�سعودية

القرو�ض وال�سلف 

العاملـــــة

القرو�ض وال�سلف غري 

العاملة، �سافـي

خم�س�ض خ�سائر 

انخفا�ض الإئتمـان

القرو�ض وال�سلف، 

�ســـــافـي             

2010

1.899.714--1.899.714حكومة و�سبه حكومية

738.650)170.904(705.554204.000بنوك وموؤ�س�سات مالية اأخرى 

2.674.591)16.684(2.678.43112.844زراعة واأ�سماك

9.627.077)91.125(9.713.2594.943ت�سنيع

1.475.648)2.505(1.475.9062.247مناجم وتعدين

2.824.648)5.692(2.826.7843.556كهرباء، ماء، غاز وخدمات �سحية

7.574.569)60.549(7.608.31726.801بناء واإن�ساءات

18.095.449)300.215(18.121.435274.229جتارة

7.299.430)91.062(7.302.77987.713نقل واإت�سالت

6.200.111)175.450(6.246.787128.774خدمات

7.821.933)291.289(7.900.879212.343قرو�ض �سخ�سية وبطاقات اإئتمان

14.744.767)287.442(14.973.80458.405اأخرى

80.976.587)1.492.917(81.453.6491.015.855االإجمايل

ت�ستمل القرو�ض وال�سلف على منتجات متوافقة مع ال�سريعة قدرها 44،724 مليون ريال �سعودي )2010: 33.248 مليون ريال �سعودي(.

ي�ستمل خم�س�ض خ�سائر انخفا�ض الئتمان على خم�س�سات لقاء التعهدات والإلتزامات املحتملة غري العاملة.

د( ال�سمانات

يحتفظ البنك، اأثناء قيامه بعمليات القرا�ض، ب�سمانات لتقليل خماطر الئتمان املتعلقة بالقرو�ض وال�سلف. تتكون هذه ال�سمانات فـي الغالب 

من ودائع لأجل وحتت الطلب ونقدية اخرى، و�سمانات مالية، واأ�سهم حملية ودولية، وعقارات وموجودات ثابتة اأخرى. يتم الحتفاظ بهذه 

ال�سمانات ب�سكل اأ�سا�سي مقابل القرو�ض ال�سخ�سية والتجارية، وتدار ملواجهة املخاطر املتعلقة بها ب�سافـي القيمة البيعية لها. 

هـ( ت�ستمل القرو�ض وال�سلف على مديني عقود اإيجارات متويلية والتي مت تف�سيلها كالتايل:

2010 2011باآالف الرياالت ال�سعوديــة

اإجمايل مديني عقود االإيجارات التمويلية:

270.04332.725اأقل من �سنة  

452.726387.229من �سنة اإىل خم�ض �سنوات

3.832.5342.183.009اأكرث من خم�ض �سنوات 

4.555.303 2.602.963

)1.235()8 (العائد غري املكت�سب من الإيجارات التمويلية 

4.555.2952.601.728�سافـي مديني عقود االإيجارات التمويلية

8. ال�ستثمارات فـي ال�سركات الزميلة

2010 2011باآالف الرياالت ال�سعوديــة

185.628144.344الر�سيد االأفتتاحي  

27.88640.625تكلفة ال�ستثمار خالل ال�سنة

    -)26.377 (بيع وحتويل ا�ستثمارات

)3.299(-توزيعات اأرباح م�ستلمة

3.958)16.348 (احل�سة فـي )اخل�سائر( الأرباح 

170.789185.628الر�سيد اخلتامي

7. القرو�ض وال�سلف، �سافـي )تتمة( 
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8. ال�ستثمارات فـي ال�سركات الزميلة  )تتمة(

27% من احل�س�ض فـي راأ�ض مال بنك بيمو - ال�سعودي الفرن�سي )2010: 27%(، بنك مت  متثل ال�ستثمارات فـي �سركات زميلة ما ن�سبته 

تاأ�سي�سه فـي �سوريا، و50% فـي �سركة اإن�سعودي للتاأمني )2010: 50%( �سركة مت تاأ�سي�سها فـي مملكة البحرين، و32.5% فـي ال�سركة ال�سعودية 

الفرن�سية للتاأمني التعاوين )اليانز( )2010: 32.5%(، �سركة مت تاأ�سي�سها فـي اململكة العربية ال�سعودية. بيع وحتويل ا�ستثمار فـي �سركات 

زميلة ميّثل متح�سالت جزئية من بيع �سركة اإن�سعودي للتامني و�سراء �سركة كاليون �سعودي فرن�سي.

كما ميتلك البنك 50% من احل�س�ض فـي �سركة �سوفـينكو �سعودي فرن�سي )2010: 50%(، �سركة تعمل فـي جمال التاأجري التمويلي.

للتاأمني التعاوين )األيانز( بعد  اإىل ال�سركة ال�سعودية الفرن�سية  للتاأمني و�سافـي املوجودات املتعلقة بها  مت حتويل ن�ساطات �سركة ان�سعودي 

احل�سول على موافقة موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي. عليه، وبعد الإنتهاء من حتويل املوجودات واملطلوبات و�سداد كافة اللتزامات القانونية، 

وافق امل�ساهمون فـي �سركة ان�سعودي للتاأمني على ت�سفـيتها.

فـيما يلي بيانًا بح�سة البنك فـي القوائم املالية لل�سركات الزميلة:   

باآالف الرياالت ال�سعوديــة

بنك بيمو ال�سعودي الفرن�سي

- �سوريا

ال�سركة ال�سعودية الفرن�سية للتاأمني 

التعاوين )األيانز(

2011201020112010

1.428.7052.544.077349.319305.902اإجمايل املوجودات

1.297.8072.436.088297.971254.432اإجمايل املطلوبات

130.898107.98951.34851.470اإجمايل حقوق امللكية

51.76160.386125.15280.765اإجمايل الدخل

34.98446.083124.64683.552اإجمايل امل�ساريف

اإن نتائج ال�سركتني الزميلتني الأخرى وهما / �سركة اإن�سعودي للتاأمني و�سركة �سوفـينكو �سعودي فرن�سي غري جوهرية، ومل يتم الإف�ساح عنها 

فـي هذه القوائم املالية املوحدة.   

9. املمتلكات واملعدات، �سافـي

الأرا�سي واملباينباآالف الرياالت ال�سعوديـــة

حت�سينات املباين 

امل�ستاأجرة

الأثاث واملعدات 

وال�سيارات

 2011

الإجمالـي

2010

الإجمالـي

التكلفة:

466.950106.522675.5681.249.0401.205.147ر�سيد بداية ال�سنة 

6.09333.78385.230125.106106.468الإ�سافات

)62.575() 94.007 () 62.802 ( ) 31.205 (   -الإ�ستبعادات والإ�ستغناءات

473.043109.100697.9961.280.1391.249.040ر�سيد نهاية ال�سنة 

االإ�ستهالك واالإطفاء املرتاكم:

184.4726.541471.723662.736598.962ر�سيد بداية ال�سنة

 19.98326.73083.544130.257126.241املجنب لل�سنة

)62.467() 93.847 () 62.281 () 31.566 (  -الإ�ستبعادات والإ�ستغناءات

204.4551.705492.986699.146662.736ر�سيد نهاية ال�سنة

268.588107.395205.010580.993�سافـي القيمة الدفرتية فـي 31 دي�سمرب 2011

282.47899.981203.845586.304�سافـي القيمة الدفرتية فـي  31 دي�سمرب 2010
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ت�ستمل الأرا�سي واملباين، وحت�سينات املبانـي امل�ستاأجرة على اأعمال حتت التنفـيذ قـدرها ل �سيء كما فـي 31 دي�سمرب 2011 )2010: ل �سيء 

ريال �سعودي( و17 مليون ريال �سعودي )2010: 10 مليون ريال �سعودي(، على التوايل. ي�ستمل الأثاث واملعدات وال�سيارات على املوجودات 

املتعلقة بتقنية املعلومات.

10. املوجودات الأخرى  

20112010باآالف الرياالت ال�سعوديــة

عمولت خا�سة م�ستحقة مدينة:

8751.491                                                     - بنوك وموؤ�س�سات مالية اأخرى

9.8989.480                                                     - اإ�ستثمارات

342.552223.282                                                     - قرو�ض و�سلف 

353.325234.253اإجمايل العمولت اخلا�سة امل�ستحقة املدينة  

355.051706.311مدينون 

4.448.8734.254.242القيمة العادلة الإيجابية للم�ستقات )اإي�ساح 11(

4.8004.800عقارات اأخرى

446.966373.737اأخرى

5.609.0155.573.343االإجمايل

11. امل�ستقات

يقوم البنك، خالل دورة اأعماله العادية، باإ�ستخدام الأدوات املالية امل�ستقة التالية لأغرا�ض املتاجرة وتغطية املخاطر:

اأ( املقاي�سات:

ومتثل اإلتزامات لتبادل جمموعة من التدفقات النقدية باأخرى. وبالن�سبة ملقاي�سات اأ�سعار العمولت، عادة ما تقوم الأطراف الأخرى بتبادل 

دفع العمولت ب�سعر ثابت وب�سعر عائم وبعملة واحدة، دون تبادل اأ�سل املبلغ. اأما مقاي�سات العمالت، فـيتم مبوجبها تبادل دفع العمولت ب�سعر 

ثابت وب�سعر عائم مع اأ�سل املبلغ وذلك بعمالت خمتلفة. وفـي حالة مقاي�سة اأ�سعار العمولت بعمالت خمتلفة، فاإنه يتم مبوجبها تبادل اأ�سل 

املبلغ زائدًا دفع العمولت ب�سعر ثابت وب�سعر عائم وبعمالت خمتلفة. 

ب( العقود الآجلة وامل�ستقبلية:

وهي عبارة عن اإتفاقيات تعاقدية ل�سراء اأو بيع عملة اأو ب�ساعة اأو اأداة مالية معينة ب�سعر وتاريخ حمددين فـي امل�ستقبل. اإن العقود الآجلة هي 

عقود يتم ت�سميمها خ�سي�سًا لتلبية اإحتياجات حمددة والتعامل بها خارج الأ�سواق املالية النظامية. اأما عقود ال�سرف الأجنبي امل�ستقبلية 

والعقود امل�ستقبلية اخلا�سة باأ�سعار العمولت فـيتم التعامل بها وفق اأ�سعار حمددة فـي الأ�سواق املالية النظامية ويتم ت�سديد التغريات فـي قيمة 

العقود امل�ستقبلية يوميًا.

9. املمتلكات واملعدات، �سافـي )تتمة(
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جـ( اإتفاقيات الأ�سعار الآجلة:

وهي عبارة عن عقود خا�سة باأ�سعار العمولت يتم تداولها ب�سورة فردية خارج الأ�سواق املالية النظامية وتن�ض على اأن ي�سدد نقدًا الفرق بني 

�سعر العمولة املتعاقد عليه و�سعر ال�سوق فـي تاريخ م�ستقبلي حمدد وذلك عن اأ�سل املبلغ وخالل الفرتة الزمنية املتفق عليها.

د( اخليارات:

وهي عبارة عن اإتفاقيات تعاقدية، مينح مبوجبها البائع )م�سدر اخليار( احلق، ولي�ض الإلتزام، للم�سرتي )املكتتب باخليار( لبيع اأو �سراء 

عملة اأو ب�ساعة اأو اأداة مالية ب�سعر حمدد �سلفًا فـي تاريخ م�ستقبلي حمدد اأو فـي اأي وقت خالل الفرتة الزمنية املنتهية فـي ذلك التاريخ.

 

امل�ستقات املقتناة الأغرا�ض املتاجرة 

 تتعلق معظم امل�ستقات املقتناة لأغرا�ض املتاجرة باملبيعات، واأخذ املراكز، وموازنة اأ�سعار ال�سرف. تتعلق املبيعات بطرح املنتجات للعمالء 

اأخذ املراكز باإدارة خماطر  اأو تخفـي�ض املخاطر احلالية وامل�ستقبلية. ويتعلق  اأو تعديل  وبنوك وموؤ�س�سات مالية اخرى لتمكينهم من حتويل 

مراكز ال�سوق مع توقع احل�سول على اأرباح من التغريات الإيجابية فـي الأ�سعار اأو املعدلت اأو املوؤ�سرات. وتتعلق موازنة اأ�سعار ال�سرف بتحديد 

والإ�ستفادة من الفروقات فـي اأ�سعار ال�سرف بني الأ�سواق اأو املنتجات املختلفة بغر�ض احل�سول على اأرباح من ذلك.

امل�ستقات املقتناة الأغرا�ض تغطية املخاطر 

اأ�سعار  فـي  التقلبات  نتيجة  البنك  لها  يتعر�ض  التي  املخاطر  باإدارة  منها  يتعلق جزء  والتي  املخاطر  واإدارة  لقيا�ض  �سامل  نظام  البنك   يتبع 

يقررها جمل�ض  التي  املقبولة  امل�ستويات  لتكون �سمن  والعمولت  العمالت  اأ�سعار  لتقليل خماطر  وذلك  العمولت،  واأ�سعار  الأجنبي  ال�سرف 

الإدارة بناءًا على التعليمات ال�سادرة عن موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي. وقد و�سع جمل�ض الإدارة م�ستويات معينة ملخاطر العمالت وذلك 

بو�سع حدودًا للمعامالت مع الأطراف الأخرى وملخاطر مراكز العمالت. تراقب مراكز العمالت يوميًا وت�ستخدم اإ�سرتاتيجيات تغطية املخاطر 

بو�سع حدودًا  وذلك  العمولت  اأ�سعار  معينًا ملخاطر  م�ستوى  الإدارة  و�سع جمل�ض  كما  املقررة.  العمالت �سمن احلدود  مراكز  بقاء  ل�سمان 

للفجوات فـي اأ�سعار العمولت للفرتات املقررة. يتم دوريًا مراجعة الفجوات بني اأ�سعار العمولت وت�ستخدم اإ�سرتاتيجيات تغطية املخاطر فـي 

تقليل الفجوة بني اأ�سعار العمولت �سمن احلدود املقررة.

العمالت  اأ�سعار  ملخاطر  تعر�سه  لتقليل  وذلك  املخاطر  تغطية  لأغرا�ض  امل�ستقات  البنك  ي�ستخدم  ومطلوباته،  موجوداته  اإدارة  من   وكجزء 

والعمولت. ويتم ذلك عادة من خالل تغطية خماطر معامالت حمددة وكذلك باإ�ستخدام اإ�سرتاتيجية تغطية املخاطر املتعلقة بقائمة املركز 

املايل املوحدة ككل. اإن التغطية الإ�سرتاتيجية للمخاطر ل تخ�سع ملحا�سبة تغطية املخاطر اخلا�سة، وتقيد امل�ستقات ذات العالقة كم�ستقات 

مقتناة لأغرا�ض املتاجرة.

 ي�ستخدم البنك عقود ال�سرف الأجنبي الآجلة ومقاي�سات العمالت فـي تغطية خماطر عمالت حمددة. كما ي�ستخدم البنك مقاي�سات اأ�سعار 

العمولت والعقود امل�ستقبلية اخلا�سة باأ�سعار العمولت لتغطية خماطر حمددة نا�سئة عن التعر�ض ملخاطر اأ�سعار عمولت ثابتة. وي�ستخدم 

اأ�سعار العمولت لتغطية خماطر التدفقات النقدية النا�سئة عن بع�ض خماطر العمولت ب�سعر عائم. وفـي مثل هذه  البنك اأي�سًا مقاي�سات 

احلالت، يجب توثيق طبيعة تغطية املخاطر واأهدافها ر�سميًا، مبا فـي ذلك تفا�سيل البنود املغطاة واأداة تغطية املخاطر، وتقيد هذه املعامالت 

على اأنها تغطية خماطر القيمة العادلة اأو التدفقات النقدية.

 

11. امل�ستقات )تتمة(
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تغطية خماطر التدفقات النقدية 

 يتعر�ض البنك ملخاطر التغريات فـي التدفقات النقدية امل�ستقبلية على املوجودات واملطلوبات املقتناة لغري اأغرا�ض املتاجرة والتي حتمل عمولة 

خا�سة ب�سعر متغري. ي�ستخدم البنك عادة مقاي�سات اأ�سعار العمولت لتغطية خماطر التدفقات النقدية على خماطر اأ�سعار العمولت هذه. 

كذلك ونتيجة لالإلتزامات املوؤكدة بالعمالت الأجنبية مثل الديون امل�سدرة بعمالت اأجنبية، يتعر�ض البنك ملخاطر العمالت الأجنبية وخماطر 

اأ�سعار العمولت اخلا�سة املغطاه مبقاي�سات اأ�سعار العمولت بعمالت خمتلفة. 

 يبني اجلدول اأدناه كما فـي 31 دي�سمرب، الفرتات التي يتوقع اأن حتدث خاللها التدفقات النقدية املغطاه والتاريخ الذي يتوقع باأن توؤثر فـيه على 

الربح اأو اخل�سارة:

اأكرث من 5 �سنوات3 اإىل 5 �سنوات�سنة اإىل 3 �سنواتخالل �سنةباآالف الرياالت ال�سعودية

2011

 41.338 358.496 926.810 679.146التدفقات النقدية الواردة )موجودات(

)32.684()285.358()550.359()151.042(التدفقات النقدية ال�سادرة )مطلوبات(

 8.654  73.138  376.451 528.104�سافـي التدفقات النقدية الواردة

2010

161.293 719.544 959.5551.462.151التدفقات النقدية الواردة )موجودات(

)183.860()717.649()1.004.757()121.628(التدفقات النقدية ال�سادرة )مطلوبات(

)22.567( 837.927457.3941.895�سافـي التدفقات النقدية الواردة

فـيما يلي حتلياًل ب�سافـي الأرباح على عمليات تغطية خماطر التدفقات النقدية املعاد ت�سنيفها فـي قائمة الدخل املوحدة خالل ال�سنة: 

2010 2011باآالف الرياالت ال�سعوديــة

827.576 826.379دخل عمولت خا�سة

)189.112()169.925(م�ساريف عمولت خا�سة

638.464 656.454�سافـي االأرباح على عمليات تغطية خماطر التدفقات النقدية املعاد ت�سنيفها اإىل  قائمة الدخل املوحدة

تعك�ض اجلداول اأدناه القيمة العادلة الإيجابية وال�سلبية لالأدوات املالية امل�ستقة املقتناه، مع حتليل باملبالغ الإ�سمية للفرتة املتبقية حتى تاريخ 

الإ�ستحقاق واملعدل ال�سهري. اإن املبالغ الإ�سمية، التي تعترب موؤ�سرًا على حجم املعامالت القائمة فـي نهاية ال�سنة، ل تعك�ض بال�سرورة مبالغ 

التدفقات النقدية امل�ستقبلية املتعلقة بها. وبالتايل، فاإن هذه املبالغ الإ�سمية ل تعك�ض خماطر الإئتمان التي يتعر�ض لها البنك والتي تقت�سر 

عادة على القيمة العادلة الإيجابية للم�ستقات، اأو خماطر ال�سوق.

11. امل�ستقات )تتمة(

اإي�ساحات حول القوائم املالية املوحدة     90



11. امل�ستقات )تتمة(

باآالف الرياالت ال�سعودية

الأدوات املالية امل�ستقة

                                                     املبالغ الإ�سمية للفرتة املتبقية حتى تاريخ الإ�ستحقاق

القيمة العادلة 

الإيجابية

القيمة العادلة 

ال�سلبية

اإجمايل املبالغ 

الإ�سمية

خــالل 3 

اأ�ســــهر
1-5 �سنوات3-12 �سهر

اأكرث من 5 

�سنوات
املعدل ال�سهري

2011

امل�ستقات املقتناة الأغرا�ض املتاجرة:

 184.751.652 8.060.396 81.689.477 19.785.818 12.234.633 121.770.324 2.648.569 2.779.537مقاي�سات ا�سعار العمولت 

العقود امل�ستقبلية اخلا�سة باأ�سعار 

العمولت واخليارات

3.796 2.60918.369.866 800.000 2.238.750 14.301.632 1.029.484 17.164.846 

     -     -     -     -    -    -   -  -اإتفاقيات الأ�سعار الآجلة 

 70.869.280     - 1.349.995 27.354.716 42.061.777 58.21770.766.488 126.213عقود ال�سرف الأجنبي الآجلة

 42.245.165     - 8.545.404 22.185.335 8.521.399 39.252.138   - 14.843خيارات العمالت

 1.101.879 3.300 602.543 195.011 184.579 985.433   - 5.245اأخرى

امل�ستقات املقتناة لتغطية

خماطر القيمة العادلة:

 7.038.749 264.000 4.279.148 7.589 12.187 4.562.924 17.407 178.732مقاي�سات اأ�سعار  العمولت

امل�ستقات املقتناة لتغطية

خماطر التدفقات النقدية:

 27.137.362 1.606.250 21.197.716 3.511.200 1.137.500 27.452.666 8.014 1.359.518مقاي�سات اأ�سعار العمولت

 350.308.933 10.963.430 131.965.915 75.278.419 64.952.075 283.159.839 2.734.816 4.467.884االإجمايل

)59.260.178(     -)137.500()595.578()99.374()832.452()19.011()19.011(القيمة العادلة التفاقيات املقا�سة 

 291.048.755 10.963.430 131.828.415 74.682.841 64.852.701 282.327.387 4.448.8732.715.805االإجمايل بعد املقا�سة )اإي�ساحي 10 و16(

2010

امل�ستقات املقتناة الأغرا�ض املتاجرة:

4.113.9053.782.013183.858.9859.544.29126.843.396131.630.10115.841.197183.774.214مقاي�سات ا�سعار العمولت 

العقود امل�ستقبلية اخلا�سة باأ�سعار 

العمولت واخليارات
7.1662.49315.148.554-1.548.75013.169.405430.39915.266.227

853.125--1.137.500-7434851.137.500اإتفاقيات الأ�سعار الآجلة 

63.769.386-109.354133.49061.056.38929.963.20029.997.3491.095.840عقود ال�سرف الأجنبي الآجلة

14.070.041-14.6081018.142.4645.753.0761.741.391647.997خيارات العمالت

868.579-718.472156.146257.509304.817-2.866اأخرى

امل�ستقات املقتناة لتغطية

خماطر القيمة العادلة:

180.42977.1188.332.341102.6751.703.5776.086.179439.9109.181.159مقاي�سات اأ�سعار  العمولت

امل�ستقات املقتناة لتغطية

خماطر التدفقات النقدية:

1.125.87133.00230.454.229809.0003.500.00023.925.2292.220.00028.732.136مقاي�سات اأ�سعار العمولت

5.554.9424.028.702308.848.93446.328.38866.729.472176.859.56818.931.506316.514.867االإجمايل

)66.510.492()4.791.820()53.361.486()7.290.154()1.823.350()67.266.810()1.300.700()1.300.700( القيمة العادلة التفاقيات املقا�سة 

4.254.2422.728.002241.582.12444.505.03859.439.318123.498.08214.139.686250.004.375االإجمايل بعد املقا�سة )اإي�ساحي 10 و16(
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11. امل�ستقات )تتمة(

ت�ستمل مقاي�سات اأ�سعار العمولت على مبالغ اإ�سمية قدرها 832 مليون ريال �سعودي )2010: 67.267 مليون ريال �سعودي(، وقيمة عادلة 

اإيجابية وقيمة عادلة �سلبية اإجماليه قدرها 19 مليون ريال �سعودي )2010: 1.301 مليون ريال �سعودي( مت اإجراء مقا�سة لها ب�سبب خماطر 

الإئتمان وذلك لنية البنك فـي اإجراء املقا�سة لها بال�سافـي.

يعك�ض اجلدول اأدناه ملخ�سًا بالبنود املغطاة خماطرها وطبيعة املخاطر املغطاة واأداة تغطية املخاطر وقيمتها العادلة.

باآالف الرياالت ال�سعودية

اأداة التغطيةاملخاطرالتكلفةالقيمة العادلةو�سف البنود املغطاة 

القيمة العادلة 

الإيجابية

القيمة العادلة 

ال�سلبية

2011

 17   -مقاي�سات اأ�سعار العموالتالقيمة العادلة 4.125 4.142اإ�ستثمارات بعمولة ثابتة

 17.390   -مقاي�سات اأ�سعار العموالتالقيمة العادلة 442.609 435.165قرو�ض بعمولة ثابتة

    - 133.831مقاي�سات اأ�سعار العموالتالقيمة العادلة1.833.0861.678.690ودائع بعمولة ثابتة

    - 44.901مقاي�سات اأ�سعار العموالتالقيمة العادلة 2.437.500 2.462.719�سندات دين بعمولة ثابتة

    - 32.660مقاي�سات اأ�سعار العموالتالتدفق النقدي773.950 775.798اإ�ستثمارات بعمولة عائمة

8.014 1.326.858مقاي�سات اأ�سعار العموالتالتدفق النقدي 26.704.37926.678.716قرو�ض بعمولة عائمة

2010

31.417-مقاي�سات اأ�سعار العمولتالقيمة العادلة1.699.8351.666.988اإ�ستثمارات بعمولة ثابتة

13.65842.990مقاي�سات اأ�سعار العمولتالقيمة العادلة1.048.152970.211قرو�ض بعمولة ثابتة

-155.931مقاي�سات اأ�سعار العمولتالقيمة العادلة3.322.7063.132.026ودائع بعمولة ثابتة

-10.838مقاي�سات اأ�سعار العمولتالقيمة العادلة2.428.0192.437.500�سندات دين بعمولة ثابتة

-97.342مقاي�سات اأ�سعار العمولتالتدفق النقدي1.698.3591،704،947اإ�ستثمارات بعمولة عائمة

1.028.52933.002مقاي�سات اأ�سعار العمولتالتدفق النقدي28.781.72028.746.279قرو�ض بعمولة عائمة

بلغ �سافـي اأرباح اأدوات تغطية خماطر القيمة العادلة 161 مليون ريال �سعودي )2010: 106 مليون ريال �سعودي(، بينما بلغ �سافـي خ�سارة 

البند املغطى خماطره 137 مليون ريال �سعودي )2010: خ�سارة قدرها 89 مليون ريال �سعودي(. بلغ �سافـي القيمة العادلة للم�ستقات 24 مليون 

ريال �سعودي )2010: 17 مليون ريال �سعودي(.

مت اإبرام ما ن�سبته 75% )2010: 81%( تقريبًا من �سافـي القيمة العادلة الإيجابية للم�ستقات اخلا�سة بالبنك مع موؤ�س�سات مالية، بينما مت 

اإبرام اأقل من 22% )2010: 40%( من �سافـي القيمة العادلة الإيجابية مع طرف واحد من الأطراف الأخرى كما بتاريخ اإعداد القوائم املالية. 

يتم التعامل بامل�ستقات، ب�سكل رئي�سي، من قبل قطاع اخلزينة بالبنك. 

 

12. الأر�سدة للبنوك واملوؤ�س�سات املالية الأخرى

  

2010 2011باآالف الرياالت ال�سعوديــة

400.799338.546ح�سابات جارية

1.662.9491.974.360ودائع اأ�سواق املال 

2.063.7482.312.906االإجمايل
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13. ودائع العمالء

2010 2011باآالف الرياالت ال�سعوديــة

51.816.88343.231.502حتت الطلب

446.471367.250اإدخار

54.017.42246.736.743لأجل

3.682.6353.193.756اأخرى

109.963.41193.529.251االإجمايل

ت�ستمل ودائع العمالء الأخرى على مبالغ قدرها 1.171 مليون ريال �سعودي )2010: 1.247 مليون ريال �سعودي( ك�سمانات حمتجزة لقاء 

الإلتزامات غري القابلة للنق�ض.

ت�ستمل الودائع لأجل على منتجات متوافقة مع ال�سريعة مببلغ قدره 24.961 مليون ريال �سعودي )2010: 16.565 مليون ريال �سعودي(.

ت�ستمل ودائع العمالء على ودائع بعمالت اأجنبية تفا�سيلها كالآتي:

20112010باآالف الرياالت ال�سعوديــة

7.830.9095.699.916حتت الطلب

20.54120.665اإدخار

15.368.69716.862.212لأجل

451.368874.262اأخرى

23.671.51523.457.055االإجمايل

14. القـــرو�ض لأجل 

اأبرم البنك، بتاريخ 25 يونيو 2008، اتفاقية قر�ض لأجل مدته خم�ض �سنوات مببلغ 100 مليون يورو )ي�ستحق ال�سداد فـي عام 2013( لالأغرا�ض 

البنكية العامة، ومت �سحبه بالكامل. اإ�سافة اإىل ذلك، اأبرم البنك اتفاقية قر�ض لأجل اآخر، فـي 22 �سبتمرب 2008، مببلغ قدره 525 مليون 

دولر اأمريكي، ومت �سحبه بالكامل،ويتكون من �سريحة ال�سنة الثالثة )183 مليون دولر اأمريكي( و�سريحة ال�سنة اخلام�سة )342 مليون دولر 

اأمريكي( لالأغرا�ض البنكية العامة. يحق للبنك �سداد هذه القرو�ض لأجل قبل تواريخ ا�ستحقاقها، ويخ�سع ذلك لأحكام و�سروط التفاقيات 

املعنية. خالل ال�سنة اإ�ستّحق قر�ض �سريحة ال�سنة الثالثة ومت �سداده بالكامل.

15. �سندات الدين امل�سدرة 

اأ�سدر البنك، خالل ربع ال�سنة املنتهية فـي 31 مار�ض 2010، �سندات بعمولة ثابتة وغري م�سمونة وغري قابلة للتحويل قدرها 650 مليون دولر 

اأمريكي وملدة 5 �سنوات وذك مبوجب برنامج ال�سندات املتو�سطة الأجل باليورو واخلا�ض به والبالغ 2 مليار يورو. اأن هذه ال�سندات مدرجة فـي 

بور�سة لندن. حتمل ال�سندات عمولة ن�سف �سنوية قدرها 4.25% وت�ستخدم لالأغر�ض البنكية العامة.
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16. املطلوبات الأخرى 

2010 2011باآالف الرياالت ال�سعوديــة

271704عمولت خا�سة م�ستحقة دائنة   - بنوك وموؤ�س�سات مالية اأخرى

83.80865.437- ودائع العمالء  

40.89330.079- قرو�ض لأجل 

287.217167.533- اأخــــرى

412.189263.753اإجمايل العمولت اخلا�سة امل�ستحقة الدائنة 

960.4291.128.486دائنون وم�ساريف م�ستحقة الدفع 

2.715.8052.728.002القيمة العادلة ال�سلبية للم�ستقات )اإي�ساح 11(

479.480339.109اأخرى

4.567.9034.459.350االإجمايل

17. راأ�ض املال 

10 ريال �سعودي )2010: 723.2 مليون  723.2 مليون �سهم، قيمة كل �سهم  يتكون راأ�ض املال امل�سرح به، وامل�سدر، واملدفوع بالكامل من 

�سهم، قيمة كل �سهم 10 ريال �سعودي(. اأو�سى جمل�ض الإدارة للم�ساهمني بتوزيع اأرباح على �سكل اأ�سهم لزيادة راأ�ض املال من 7.232 مليون 

ريال �سعودي اإىل 9.040 مليون ريال �سعودي وذلك باإ�سدار �سهم توزيعات اأرباح لكل اأربعة اأ�سهم وذلك بر�سملة الحتياطي العام. وبناًء عليه، 

فاإن عدد الأ�سهم �سوف يزداد من 723.2 مليون �سهم اإىل 904 مليون �سهم. اإن تو�سية اإ�سدار اأ�سهم توزيعات اأرباح خا�سعة ملوافقة م�ساهمي 

البنك فـي اإجتماع اجلمعية العامة غري العادية للم�ساهمني واجلهات املخت�سة.

اأن ملكية راأ�ض املال موزعة على النحو التايل: 

20112010ن�سبة امللكية %باآالف الرياالت ال�سعودية

68.94.982.1434.982.143م�ساهمون �سعوديون

31.12.250.0002.250.000�سركة كريدت اجريكول اند اأنف�ستمنت   بنك

1007.232.1437.232.143%االإجمايل 

18. الإحتياطي النظامي

يقت�سي نظام مراقبة البنوك فـي اململكة العربية ال�سعودية وعقد تاأ�سي�ض البنك حتويل ما ل يقل عن 25% من �سافـي دخل ال�سنة اإىل الإحتياطي 

النظامي اإىل اأن ي�ساوي ر�سيد هذا الإحتياطي راأ�ض املال املدفوع. 

اإن  النظامي.  الحتياطي  اإىل  لل�سنة  املبقاه  الأرباح  من  �سعودي(  ريال  مليون   700  :2010( �سعودي  ريال  مليون   728 قدره  مبلغ  حتويل  مت 

الإحتياطي النظامي غري قابل للتوزيع حاليًا. 
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19. الحتياطيات الأخرى

 

باآالف الرياالت ال�سعودية

تغطية خماطر 

التدفقات النقدية

ال�ستثمارات 

الإجمايلاملتاحة للبيع 

2011

 746.972 44.697 702.275الر�سيد فـي بداية ال�سنة 

785.505)108.543( 894.048�سافـي التغري فـي القيمة العادلة 

)656.454(     -)656.454(حمول اإىل قائمة الدخل املوحدة 

129.051)108.543( 237.594�سافـي احلركة خالل ال�سنة

876.023)63.846( 939.869الر�سيد فـي نهاية ال�سنة 

2010

286.991)60.260(347.251الر�سيد فـي بداية ال�سنة 

993.488107.3061.100.794�سافـي التغري فـي القيمة العادلة 

)640.813()2.349()638.464(حمول اإىل قائمة الدخل املوحدة 

355.024104.957459.981�سافـي احلركة خالل ال�سنة

702.27544.697746.972الر�سيد فـي نهاية ال�سنة 

متثل الحتياطيات الأخرى �سافـي الأرباح )اخل�سائر( غري املحققة الناجتة عن تغطية خماطر التدفقات النقدية واإعادة تقومي ال�ستثمارات 

املتاحة للبيع. اأن هذه الحتياطيات غري قابلة للتوزيع. 

قدرها  دولية   - للبيع  متاحة  ا�ستثمارات  ا�ستبعاد  ربح  املوحدة  الدخل  قائمة  اإىل  للبيع  املتاحة  ال�ستثمارات  احتياطي  من  التحويالت  متثل 

�سابقًا �سمن  املثبته  املرتاكمة  اأو اخل�سارة  الربح  عليه، مت حتويل  �سعودي(.  ريال  مليون   2 قدرها  �سعودي )2010: خ�سارة  ريال  )ل�سيء( 

الإيرادات ال�ساملة الأخرى وكذلك اأرباح اأو خ�سائر ا�ستبعاد ال�ستثمارات خالل ال�سنة وخم�س�ض النخفا�ض فـي القيمة اإىل قائمة الدخل 

املوحدة. بالن�سبة لتغطية خماطر التدفقات النقدية، يتوقع اأن يوؤثر املبلغ الظاهر كر�سيد احتياطيات كما فـي 31 دي�سمرب 2011 على قائمة 

الدخل املوحدة وذلك من �سنة اإىل خم�ض �سنوات قادمة. 

20. التعهدات والإلتزامات املحتملة

اأ( الدعاوى الق�سائية 

كما فـي 31 دي�سمرب 2011، هناك 11 )2010: 11( دعوى ق�سائية مقامة �سد البنك. مل يجنب اأي خم�س�ض ذو اأهمية لقاء هذه الدعاوى 

بناءًا على ن�سيحة امل�ست�سارين القانونيني التي ت�سري اإىل اأنه من غري املتوقع تكبد خ�سائر جوهرية.

ب( الإلتزامات الراأ�سمالية 

كما فـي 31 دي�سمرب 2011، بلغت اللتزامات الراأ�سمالية لدى البنك 70 مليون ريال �سعودي )2010: 62 مليون ريال �سعودي( تتعلق ب�سراء 

مباٍن ومعدات.
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ج( التعهدات والإلتزامات املحتملة املتعلقة بالإئتمان

اإن الغر�ض الرئي�سي من وراء هذه الأدوات هو �سمان توفـري الأموال للعمالء عند طلبها. 

اإن خطابات ال�سمان والإعتمادات امل�ستندية - التي تعترب �سمانات غري قابلة للنق�ض من قبل البنك بال�سداد فـي حالة عدم متكن العميل من 

الوفاء باإلتزاماته جتاه الأطراف الثالثة - حتمل نف�ض خماطر الإئتمان التي حتملها القرو�ض وال�سلف. 

اإن الإعتمادات امل�ستندية - التي تعترب مبثابة تعهدات خطية من البنك، نيابة عن العميل، ت�سمح للطرف الثالث ب�سحب الأموال وفق �سروط 

واأحكام حمددة - م�سمونة عادة بالب�ساعة التي تخ�سها، وبالتايل فاإنها غالبًا ما حتمل خماطر اأقل. 

اأما املتطلبات النقدية مبوجب خطابات ال�سمان والإعتمادات امل�ستندية فتقل كثريًا عن املبلغ امللتزم به لعدم توقع البنك قيام الطرف الثالث 

ب�سحب الأموال مبوجب الإتفاقية.

متثل القبولت تعهدات البنك ل�سداد الكمبيالت امل�سحوبة من قبل العمالء. يتوقع البنك اأن يتم تقدمي معظم القبولت قبل �سدادها من قبل 

العمالء.

متثل الإلتزامات ملنح الإئتمان اجلزء غري امل�ستخدم من الإئتمان املمنوح على �سكل قرو�ض و�سلف و �سمانات واإعتمادات م�ستندية. وفـيما يتعلق 

مبخاطر الإئتمان املتعلقة بالإلتزامات ملنح الإئتمان، فمن املحتمل اأن يتعر�ض البنك خل�سارة مببلغ يعادل اإجمايل الإلتزامات غري امل�ستخدمة، 

اإل اأن مبلغ اخل�سارة املحتملة الذي ل ميكن حتديده فورًا، يتوقع اأن يكون اأقل كثريًا عن اإجمايل الإلتزام غري امل�ستخدم لأن معظم الإلتزامات 

ملنح الإئتمان تتطلب من العمالء احلفاظ على معايري اإئتمان حمددة. اإن اإجمايل الإلتزامات القائمة ملنح الإئتمان ل متثل بال�سرورة املتطلبات 

النقدية امل�ستقبلية لأن العديد من هذه الإلتزامات يتم اإنهاوؤها اأو اإنتهاوؤها بدون تقدمي التمويل املطلوب.

1( فـيما يلي حتلياًل باالإ�ستحقاقات التعاقدية لقاء التعهدات واالإلتزامات املحتملة:

الإجمالـــي اأكرث من 5 �سنوات 1-5 �سنوات 3-12 �سهر خالل 3 اأ�سهر باآالف الرياالت ال�سعودية

2011

13.323.932 2.398 1.204.460 4.100.827 8.016.247 اإعتمادات م�ستندية

36.938.188 338.838 10.513.473 17.720.430 8.365.447 خطابات �سمان

2.283.071    - 76.607 713.034 1.493.430 قبولت

5.147.717 504.596 2.612.875 1.980.673 49.573 اإلتزامات موؤكدة ملنح الإئتمان

57.692.908 845.832 140.407.415 24.514.964 17.924.697 االإجمايل

2010

12.101.939 2.706 1.363.991 3.363.076 7.372.166 اإعتمادات م�ستندية

36.011.306 519.219 11.448.140 14.614.275 9.429.672 خطابات �سمان

2.098.961 - 74.322 734.771 1.289.868 قبولت

4.791.968 2.902.202 1.693.410 117.606 78.750 اإلتزامات موؤكدة ملنح الإئتمان

55.004.174 3.424.127 14.579.863 18.829.728 18.170.456 االإجمايل

بلغ اجلزء غري امل�ستخدم من الإلتزامات غري املوؤكدة، والتي ميكن اإلغاوؤها فـي اأي وقت من قبل البنك، والقائمة كما فـي 31 دي�سمرب 2011 ما 

جمموعه 72.574 مليون ريال �سعودي )2010: 64.738 مليون ريال �سعودي(.

20. التعهدات والإلتزامات املحتملة )تتمة(
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20. التعهدات والإلتزامات املحتملة )تتمة(

2( فـيما يلي حتلياًل للتعهدات واالإلتزامات املحتملة ح�سب االأطراف االأخرى:

20112010باآالف الرياالت ال�سعوديــة

1.892.0361.022.443حكوميه و�سبه حكوميه

46.914.33947.054.287�سركات

8.653.6926.710.081بنوك وموؤ�س�سات مالية اأخرى

232.841217.363اأخرى

57.692.90855.004.174االإجمايل

د( الإلتزامات املتعلقة بعقود الإيجار الت�سغيلية:

فـيما يلي حتلياًل باحلد الأدنى لدفعات الإيجار امل�ستقبلية مبوجب عقود الإيجار الت�سغيلية غري القابلة لالإلغاء، التي اأبرمها البنك كم�ستاأجر:

2010 2011باآالف الرياالت ال�سعوديــة

8.1065.508اأقل من �سنة

81.17973.339من �سنة اإىل خم�ض �سنوات

152.857155.307اأكرث من خم�ض �سنوات   

242.142234.154االإجمايل

 

21. دخل وم�ساريف العمولت اخلا�سة    

 2010 2011باآالف الرياالت ال�سعوديــة

دخل العموالت اخلا�سة:

194.603204.695اإ�ستثمارات     -  متاحة للبيع

51.27671.928-  مقتناة حتى تاريخ الإ�ستحقاق

74.89798.323-  ا�ستثمارات اأخرى مقتناة بالتكلفة املطفاأة 

320.776374.946

45.01330.358اأر�سدة لدى البنوك واملوؤ�س�سات املالية الأخرى   

3.265.5103.131.754قرو�ض و�سلف

3.631.2993.537.058االإجمايل

م�ساريف العموالت اخلا�سة:

8.74110.790اأر�سدة للبنوك واملوؤ�س�سات املالية الأخرى   

396.613371.856ودائع العمالء

88.87488.555قـــــرو�ض لأجل و�سندات دين م�سدرة

494.228471.201االإجمايل
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22. دخل الأتعاب والعمولت، �سافـي

2010 2011باآالف الرياالت ال�سعوديــة

دخل الأتعاب والعمولت

230.052166.335- تداول الأ�سهم، وو�ساطة، واإدارة ال�سناديق

341.644307.063- متويل جتارى 

256.182251.252- متويل م�ساريع وا�ست�سارات

134.847108.524- منتجات بطاقات

217.335163.177- خدمات بنكية اأخرى

1.180.060996.351اأجماىل دخل االأتعاب والعموالت

م�ساريف االأتعاب والعموالت

35.41027.362- تداول اأ�سهم وو�ساطة

4.4625.515- خدمات احلفظ والأمانة

88.79475.433- منتجات بطاقات

1.342998- خدمات بنكية اأخرى

130.008109.308اإجمايل م�ساريف االأتعاب والعموالت

1.050.052887.043دخل االأتعاب والعموالت، �سافـي  

23. دخل املتاجرة، �سافـي 

20112010باآالف الرياالت ال�سعوديــة

)4.971()1.622(خ�سائر حتويل عمالت اأجنبية، �سافـي 

34.717 24.331ا�ستثمارات مدرجة قيمتها العادلة فـي قائمة الدخل، �سافـي

172.261 109.967م�ستقات، �سافـي

202.007 132.676االإجمايل

24. توزيعات الأرباح

20112010باآالف الرياالت ال�سعوديــة

17.472 14.244اإ�ستثمارات متاحة للبيع

25. اأرباح )خ�سائر( الإ�ستثمارات املقتناه لغري اأغرا�ض املتاجرة، �سافـي 

20112010 باآالف الرياالت ال�سعوديــة

2.349    -اإ�ستثمارات متاحة للبيع
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26. دخل العمليات الأخرى 

20112010باآالف الرياالت ال�سعوديــة

297313ربح بيع ممتلكات ومعدات  

29.72619.779اأخرى  

30.02320.092االإجمايل

27. م�ساريف العمليات الأخرى

20112010باآالف الرياالت ال�سعوديــة

11836خ�سارة بيع ممتلكات ومعدات  

27.0756.594اأخرى  

27.1936.630االإجمايل

28. الربح الأ�سا�سي واملخف�ض لل�سهم 

مت احت�ساب الربح الأ�سا�سي واملخف�ض لل�سهم لل�سنتني املنتهتني فـي 31 دي�سمرب 2011 و 2010 وذلك بق�سمة �سافـي دخل ال�سنة العائد على 

م�ساهمي البنك على 723.2 مليون �سهم.    

29. اإجمايل توزيعات الأرباح، والزكاة ال�سرعية و�سريبة الدخل 

543 مليون ريال �سعودي )0.7 ريال �سعودي لل�سهم( بلغ �سافـي توزيعات الأرباح   اأعلن جمل�ض الإدارة توزيع اإجمايل اأرباح مرحلية بقيمة 

املرحلية للم�ساهمني ال�سعوديني 349 مليون ريال �سعودي و�سافـي جمموع توزيعات الأرباح للم�ساهمني غري ال�سعوديني 78 مليون ريال �سعودي. 

مل يقرتح جمل�ض الإدارة توزيع اأية اأرباح نهائية عن عام 2011.

اإجمايل توزيعات االأرباح

20112010باآالف الرياالت ال�سعوديــة

   -542.913توزيعات اأرباح مرحلية

800.000    -دفعة نهائية اجمالية مقرتح توزيعها

542.913800.000االإجمايل

فـيما يلي بيانًا بالزكاة و�سريبة الدخل املتعلقة بامل�ساهمني ال�سعوديني وغري ال�سعوديني: 

اأ( الـزكاة  

بلغت الزكاة امل�ستحقة على امل�ساهمني ال�سعوديني لل�سنة 56 مليون ريال �سعودي تقريبًا )2010: 53 مليون ريال �سعودي(، بلغت الزكاة امل�سمولة 

فـي اإجمايل توزيعات الأرباح املرحلية 25 مليون ريال �سعودي وبلغت الزكاة املقّدرة للن�سف الثاين من العام 2011 ما قيمته 31 مليون ريال 

�سعودي والتي مت خ�سمها من الأرباح املبقاة. 
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الإعرتا�ض  لهذا  الأ�سا�سي  وال�سبب  والدخل  الزكاة  والذي يحتوي على اعرتا�ض م�سلحة   2010 للعام  ال�سريبي  الزكوي/  الربط  البنك  ا�ستلم 

املذكور فـي الربط الزكوي يعود اىل رف�ض خ�سم بع�ض الإ�ستثمارات طويلة الأجل من الوعاء الزكوي للبنك. قام البنك، وبالتعاون مع م�ست�ساريه، 

بالإعرتا�ض على هذا الربط. اإ�سافة اإىل ذلك، فاإن القطاع امل�سرفـي مبا فـي ذلك البنك، قام برفع هذا الأمر اإىل موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي 

للتو�سل اإىل حل مر�سي ول ميكن فـي املرحلة احلالية حتديد تقدير حمدد حول القيمة النهائية لأي التزام حمتمل على البنك بالن�سبة للزكاة.

ب( �سريبة الدخل 

 183 ال�سنة احلاليـــة  اأنف�ستمنت بنك( من دخل  اند  ال�سعودي )�سركة كريدت اجريكول  امل�ساهم غري  امل�ستحقة على ح�سة  الدخل  بلغت �سريبة 

مليـــون ريال �سعودي تقريبًا )2010: 180 مليون ريال �سعودي(، بلغت ال�سريبة املخ�سومة من اجمايل توزيعات الأرباح املرحلية 91 مليون ريال 

�سعودي وبلغت ال�سريبة املقدرة للن�سف الثاين من العام 2011 ما قيمته 92 مليون ريال �سعودي والتي خ�سم منها 14 مليون ريال �سعودي من الأرباح 

املبقاة اخلا�سة بامل�ساهم ال�سعودي و�سيتم حتميل مبلغ ال�سريبة املتبقية وقدره 78 مليون ريال �سعودي املتبقية على امل�ساهمني غري ال�سعوديني.

30. النقدية و�سبه النقدية

تتكون النقدية و�سبه النقدية املدرجة فـي قائمة التدفقات النقدية املوحدة من الآتي:

20112010باآالف الرياالت ال�سعوديــة

12.459.8725.998.293نقدية واأر�سدة لدى موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي  فـيما عدا الوديعة النظامية )اإي�ساح 4(

7.009.0095.191.617اأر�سدة لدى البنوك واملوؤ�س�سات املالية الأخرى ت�ستحق خالل ت�سعني يومًا من تاريخ القتناء )اإي�ساح 5(

19.468.88111.189.910االإجمايل

31. تعوي�سات املوظفـني 

2011

فئات املوظفـني

عدد 

املوظفـني

تعوي�سات

ثابتة

باآالف الرياالت 

ال�سعودية

تعوي�سات

متغرية

باآالف الرياالت 

ال�سعودية

اإجمايل 

التعوي�سات

باآالف الرياالت 

ال�سعودية

اأ�سكال 

ال�سداد

نقدي1825.93534.08060.015كبار املدراء التنفـيذيني 

نقدي250137.41662.143199.559موظفون يقومون بن�ساطات ت�ستمل على خاطر 

نقدي24075.36519.71495.079موظفون يقومون مبهام رقابية 

نقدي2.280332.01437.520369.534موظفون اآخرون 

2.788570.730153.457724.187االإجمايل 

يتطلب تعميم موؤ�س�سةالنقد العربي ال�سعودي رقم 26194/بي �سي اأ�ض/12580 وتاريخ 3 مايو 2010 الإف�ساح عن  املعلومات اأعاله اعتبارًا من 

تاريخه وبالتايل، مل يتم الإف�ساح عن اأرقام املقارنة. 

كبار املدراء التنفـيذيني 

وي�سمل ذلك موظفـي الإدارة العليا الذين يتمتعون بامل�سئولية وال�سالحية لإعداد ال�سرتاتيجيات والقيام باأعمال التوجيه واملراقبة لن�ساطات 

البنك. وي�سمل ذلك الع�سو املنتدب ونائب الع�سو املنتدب وكافة املوظفـني التابعني لهم مبا�سرًة.

29. اإجمايل توزيعات الأرباح، والزكاة ال�سرعية و�سريبة الدخل )تتمة(
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موظفون يقومون بن�ساطات ت�ستمل على خماطر 

ا�سرتاتيجية  وتطبيق  تنفـيذ  عن  امل�سئولني  وال�ستثمار(  والو�ساطة  واخلزينة،  والأفراد،  )ال�سركات،  الأعمال  خطوط  مدراء  ذلك  وي�سمل 

الأعمال نيابًة عن البنك. وي�سمل ذلك اأولئك الذين يقومون بتقدمي التو�سيات بخ�سو�ض حدود الئتمان، وتقوميها واملالءة الئتمانية، وت�سعري 

القرو�ض، والقيام بتنفـيذ العرو�ض، ومعامالت اخلزينة وخدمات اإدارة ال�ستثمار والو�ساطة.

املوظفون الذين يقومون بن�ساطات رقابية 

ويق�سد بذلك موظفـي الأق�سام الذين ل يقومون بن�ساطات ت�ستمل على خماطر ولكنهم يقومون باأعمال ت�ستمل على املراجعة والدرا�سة )اإدارة 

املخاطر، اللتزام، املراجعة الداخلية، واملالية واملحا�سبة(. تعترب كافة هذه الأق�سام م�ستقلة بالكامل عن الوحدات التي تقوم بن�ساطات ت�ستمل 

على خماطر.

موظفون اآخرون 

وي�سمل ذلك كافة موظفـني البنك الآخرين، عدا املذكورين �سمن الفئات 1 اإىل 3 اأعاله.

 نظام حوكمة التعوي�سات

اإن جمل�ض اإدارة البنك ال�سعودي الفرن�سي، ومن خالل جلنة التعيينات والتعوي�سات م�سوؤول عن الت�سميم العام والإ�سراف على نظام اإدارة 

التعوي�سات والأداء.

جلنة التعيينات والتعوي�سات - االخت�سا�سات

الإ�سراف على ت�سميم وعمل نظام التعوي�سات نيابة عن جمل�ض الإدارة. اأ. 

اإعداد �سيا�سة التعوي�سات وو�سعها اأمام املجل�ض للموافقة عليها. ب. 

اإىل املجل�ض لتعديل / اأو عندما ين�سح بذلك من قبل املجل�ض، وتقدمي تو�سيات  مراجعة دورية ل�سيا�سة التعوي�سات من تلقاء نف�سها،  ج. 

حتديث ال�سيا�سات.

تقييم دوري ملدى كفاية وفعالية �سيا�سة التعوي�سات ل�سمان حتقيق اأهدافها املعلنة. د. 

تقييم املمار�سات والتي يدفع تعوي�سات فـي مقابل اإيرادات م�ستقبلية حمتملة والتي توقيت واحتمال حدوثها غري موؤكدة. هـ. 

تقدمي تو�سيات اىل املجل�ض على م�ستوى مكافاأة كبار امل�سوؤولني التنفـيذيني للبنك. كبار امل�سوؤولني التنفـيذيني لهذا الغر�ض ت�سمل جميع  و. 

هوؤلء امل�سوؤولني التنفـيذيني الذين ل يخ�سع تعيينهم لأي اعرتا�ض من قبل موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.

حتديد حجم املكافاآت على اأ�سا�ض الأرباح املعدلة ح�سب املخاطر للبنك عن دفع مكافاأة الأداء. �ض. 

ا�ستعرا�ض امتثال �سيا�سة التعوي�سات مع القواعد ومبادئ البنك ال�سعودي الفرن�سي واملعايري. ح. 

اأداء اأي مهام اأخرى ذات �سلة لالمتثال للمتطلبات التنظيمية. ط. 

النظر فـي مدى مالءمة املر�سحني لع�سوية املجل�ض وفقا لعقد التاأ�سي�ض وال�سيا�سات واملعايري املعتمدة. ي. 

اإجراء مراجعة �سنوية ملتطلبات املهارات واملوؤهالت املنا�سبة لع�سوية املجل�ض. ك. 

التو�سية مبعايري التعوي�سات للمجل�ض وجلانه، مبا فـي ذلك عدد اأع�ساء املجل�ض، وا�ستقاللية اأع�سائه. ل. 

اإجراء تقييم �سنوي حلالة كل مر�سح م�ستقل لالنتخابات املقرتحة فـي اجتماع اجلمعية العامة والإبالغ عن نتائج هذا التقييم اإىل املجل�ض. م. 

اإر�ساء نف�سه اإىل املجل�ض وجلانه، ح�سب القت�ساء، فـي المتثال جلميع املتطلبات التنظيمية، مبا فـي ذلك تعوي�سات اللجنة. ن. 

م�ساعدة املجل�ض فـي مراجعة مدى كفاية وجناح عملية التخطيط والإ�سراف على تنفـيذها. �ض. 

مراجعة الأداء وتقدمي تو�سيات اىل املجل�ض ب�ساأن تعوي�سات الإدارة العليا فـي البنك ال�سعودي الفرن�سي. ع.  

31. تعوي�سات املوظفـني )تتمة(
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31. تعوي�سات املوظفـني )تتمة(

ا�ستعرا�ض وتقييم مدى كفاية هذا امليثاق كل ثالث �سنوات، وتقدمي هذا امليثاق، واأية تعديالت على املجل�ض للموافقة عليها. ف. 

اإجراء التقييم الذاتي لتقييم م�ساهمة اللجنة وفعاليتها فـي الوفاء بوليتها وتقدميها اإىل املجل�ض كل ثالث �سنوات. �ض. 

أبرز مالمح سياسة التعويضات فـي البنك السعودي الفرنسي

ب�سفته اأحد البنوك العاملة فـي اململكة العربية ال�سعودية، التي تعترب الدولة الوحيدة فـي منطقة ال�سرق الأو�سط الع�سو فـي جمموعة الع�سرين، 

تعمل اإدارة البنك ال�سعودي الفرن�سي بالتوا�سل مع جمل�ض الإدارة ولديها ثقافة متاأ�سلة و�سجل حافل من احلكمة فـي ت�سغيل �سيا�سة التعوي�سات 

فـي الإزدهار والأزمات املالية كالتي حدثت فـي العام 2008. يتبع البنك �سيا�سات رقابية موجهه �سارمة ب�ساأن التعوي�سات.

تتم�سى ال�سيا�سة التي مت تعديلها موؤخرًا من قبل جلنة التعيينات والتعوي�سات والتي مت اعتمادها من جمل�ض الإدارة مع نظام احلوكمة املتعلق 

هذه  اإعداد  مت  وقد  املايل.  ال�ستقرار  جمل�ض  وتوجيهات  ال�سعودي  العربي  النقد  موؤ�س�سة  عن  ال�سادرة  لالأنظمة  طبقًا  وذلك  بالتعوي�سات 

ال�سيا�سة ملواجهة التحديات مثل ا�ستقطاب الكفاءات من املوظفـني والحتفاظ بهم وحتفـيزهم وذلك اعرتافًا باأن: 

املوؤهلة. املهرة  املوظفـني  وجهود  الكفاءات  على  كبري  ب�سكل  يعتمد  البنك  • جناح 
هائلة.  تعترب  العربي  اخلليج  ودول  اململكة  فـي  املالية  اخلدمات  جمال  فـي  املوؤهلني  املوظفـني  ا�ستقطاب  على  • املناف�سة 

وطبقًا للممار�سات املتبعة فـي جمال ال�سناعة البنكية ال�سعودية، يقوم البنك مبنح تعوي�سات ثابتة ومتغرية. حتدد التعوي�سات الثابتة على 

اأ�سا�ض حجم الوظيفة وامل�سئولية والعر�ض والقيمة الن�سبية للوظيفة فـي ال�سوق، بينما حتدد التعوي�سات املتغرية على اأ�سا�ض الأداء وبالتايل 

يتوقف ال�سداد على حتقيق الأهداف املتفق عليها م�سبقًا. 

ت�ستمل حزمة التعوي�سات الثابتة على الراتب الأ�سا�سي والبدلت واملزايا العينية. وطبقًا للعرف املتبع فـي اململكة العربية ال�سعودية، حتدد 

التعوي�سات الثابتة على اأ�سا�ض الراتب الأ�سا�سي الذي يتم مقارنته بانتظام مع الرواتب ال�سائدة فـي ال�سوق وذلك ل�سمان املناف�سة.

اأنواع  من  وكنوع  متغريه.  تعوي�سات  تعترب  والتي  اأداء  مكافاأة  البنك  يدفع  ال�سعودية  البنكية  ال�سناعة  جمال  فـي  املتبعة  للممار�سات  وطبقًا 

احلوافز، حتدد املكافاآت من قبل الإدارة وجلنة التعيينات والتعوي�سات بالتعاون مع رئي�ض ق�سم املخاطر، واملدير املايل، ومدير املوارد الب�سرية 

وذلك على ا�سا�ض الأداء ال�سنوي اأو �سافـي الدخل املعدل بكافة املخاطر القابلة للتحديد. 

للموظفـني والتي تعترب مناف�سة ب�سدة  املزايا  اإيجاد مزيج مثايل من  الأداء اىل  الفرن�سي كجزء من فل�سفته مكافئة  ال�سعودي  البنك  يهدف 

ومتكنه من الحتفاظ بهم وحتفـيزهم وم�ساركتهم. ومبا اأن امليدان كان دائما عامال هاما فـي ا�سرتاتيجية مكافاأتنا. البنك ال�سعودي الفرن�سي 

�سمم هيكل التعوي�سات بتعقل. تاأجيل دفع متغري، على �سبيل املثال، يتم عادة بطريقة �سليمة لت�سجيع اللتزام الطويل الأجل. لكنه ل يفعل ذلك 

عندما يكون معظم البنوك، �سواء فـي البلد وفـي املنطقة، ل تزال تدفع ملرة واحدة نقدا، وذلك يتطلب �سيئا من احلذر. هذا العام، الإدارة 

وجمل�ض الإدارة، من خالل جلنة التعيينات والتعوي�سات، عملت بنظرة فاح�سة اإىل املزيد من مواءمة �سيا�سة التعوي�سات واملكافاآت مل�سلحة 

وخلق القيمة للم�ساهمني. التفا�سيل الكاملة لنموذج التعوي�سات اجلديد فـي خطة العمل اجلديدة تكتمل فـي عام 2012 لتنفـيذها فـي اأداء 

عام 2013.

يتم توزيع املكافاآت على املجموعات والأق�سام بح�سب الأهداف املحققة املذكورة فـي موؤ�سر الأداء الأ�سا�سي، بينما يتم توزيع املكافاآت للموظفـني 

ح�سب اأدائهم الذي يتم مراجعته من قبل امل�سرفـني املعنيني وذلك فـي حالة حتقيق لالأهداف املذكورة فـي موؤ�سر الأداء الأ�سا�سي.
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32. القطاعات الت�سغيلية

يتم حتديد القطاعات الت�سغيلية على اأ�سا�ض التقارير الداخلية املتعلقة بقطاعات البنك التي يتم مراجعتها بالنظام من قبل رئي�ض �سانعي 

القرار فـي البنك وذلك لتوزيع املوارد على القطاعات وتقومي اأدائها. 

ل يوجد تغريات فـي اأ�س�ض القطاعات اأو فـي اأ�س�ض القيا�ض لقطاع الأرباح واخل�سائر منذ 31 دي�سمرب 2010. ميار�ض البنك ن�ساطه ب�سكل رئي�سي 

فـي اململكة العربية ال�سعودية. 

تتم املعامالت بني القطاعات الت�سغيلية مبوافقة الإدارة وفقًا لل�سروط املوافق عليها ويتم العالن عن املعامالت وفقًا ل�سيا�سة اأ�سعار التحويل 

الداخلي بالبنك. تقّدم التقارير اإىل جمل�ض الإدارة فـيما يتعّلق بالإيرادات من الأطراف اخلارجية مبا يتوافق مع قائمة الدخل املوحدة ووفقًا 

لالأحكام وال�سروط التجارية العادية.

اأ( فـيما يلي بيانًا بالقطاعات الت�سغيلية بالبنك وفقًا للمعيار الدويل اخلا�ض بالتقارير املالية رقم 8:

قطاع االأفراد: 

والقرو�ض،  املدينة،  اجلارية  واحل�سابات  العمالء،  من  ال�سغرية  واملوؤ�س�سات  اخلا�سة  بال�سركات  اخلا�سة  الطلب  حتت  احل�سابات  ي�سمل 

وح�سابات التوفـري، والودائع، والبطاقات الإئتمانية الدائنة واملدينة، والقرو�ض ال�سخ�سية، والتعامل ببع�ض العمالت الأجنبية.

قطاع ال�سركات:

ي�سمل احل�سابات حتت الطلب، والودائع، واحل�سابات اجلارية املدينة، واخلا�سة بال�سركات الكبرية واملتو�سطة احلجم، والقرو�ض والت�سهيالت 

الإئتمانية الأخرى واملنتجات امل�ستقة.

قطاع اخلزينة:

ي�سمل خدمات اخلزينة، والأن�سطة التجارية، واملحفظة الإ�ستثمارية، واأ�سواق املال، وعمليات التمويل، واملنتجات امل�ستقة.

قطاع الو�ساطة واال�ستثمار:

ويقوم باإدارة ال�ستثمارات واإدارة املوجودات املتعلقة بعمليات التعامل، والإدارة، والرتتيب، وامل�سورة، وحفظ الأوراق املالية واإدارة �سناديق 

ال�ستثمار، وتداول ال�سهم املحلية والدولية، وخدمات الو�ساطة والتاأمني.

واحل�سة  العمليات  وم�ساريف  دخل  واإجمايل   ،2010 و   2011 دي�سمرب   31 فـي  كما  البنك  ومطلوبات  موجودات  باإجمايل  يلي حتلياًل  فـيما 

اأرباح )خ�سائر( ال�سركات الزميلة، و�سافـي الدخل العائد على م�ساهمي البنك لل�سنتني املنتهيتني فـي هذين التاريخني لكل قطاع من  فـي 

القطاعات الت�سغيلية:
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الإجمالـي

 قطاع الو�ساطة

قطـاع اخلزينة وال�ستثمار قطاع ال�سركـات قطـاع الأفـراد باآالف الرياالت ال�سعودية

2011

 140.479.958  430.597  43.282.176  79.965.066  16.802.119 اإجمايل املوجودات

 170.789     -  170.789     -       -  ا�ستثمار فـي �سركات زميلة

 120.824.631  317.773  10.538.804  64.017.307  45.950.747 اإجمايل املطلوبات

 4.584.774  201.079  672.166  2.154.327  1.557.202 اإجمايل دخل العمليات

)16.348(      - )16.348(      -      - احل�سة فـي اأرباح �سركات زميلة، �سافـي

 1.657.484  118.086  155.086  316.591  1.067.721 اإجمايل م�ساريف العمليات

 2.910.942  82.993  500.732  1.837.736  489.481 �سافـي دخل ال�سنة

النتائج 

 3.137.071  5.622  333.946  1.573.342  1.224.161  �سافـي دخل العمولت اخلا�سة

 1.050.052  195.459 )71(  578.635  276.029 دخل الأتعاب والعمولت، �سافـي

 220.708      -  188.144      -  32.564 اأرباح حتويل عمالت اأجنبية، �سافـي

 132.676      -  132.676      -     - دخل املتاجرة، �سافـي

 157.908      -      - )8.927(  166.835 خم�س�ض خ�سائر اإنخفا�ض الئتمان،�سافـي

 130.257 3.028  9.617  22.393 95.219 ا�ستهالك واإطفاء

 

 2010

123.218.330 81.345 37.111.709 71.821.358 14.203.918 اإجمايل املوجودات

185.628 - 185.628 - -  ا�ستثمار فـي �سركات زميلة

105.195.282 17.411 11.005.484 53.587.463 40.584.924 اإجمايل املطلوبات

4.395.229 117.672 891.039 2.037.008 1.349.510 اإجمايل دخل العمليات

3.958 - 3.958 - - احل�سة فـي اأرباح �سركات زميلة، �سافـي

1.597.900 96.383 125.739 452.996 922.782 اإجمايل م�ساريف العمليات

2.801.287 21.289 769.258 1.584.012 426.728 �سافـي دخل ال�سنة

)280( )280( - - - خ�سارة �سركاء احل�سة غري امل�سيطرة

النتائج

3.065.857 - 480.697 1.506.989 1.078.171  �سافـي دخل العمولت اخلا�سة

887.043 117.672 8.534 528.343 232.494 دخل الأتعاب والعمولت، �سافـي

200.409 - 178.910 - 21.499 اأرباح حتويل عمالت اأجنبية، �سافـي

202.007 - 202.007 - - دخل املتاجرة، �سافـي

2.349 - 2.349 - - اأرباح ال�ستثمارات املقتناة لغري اأغرا�ض املتاجرة، �سافـي

339.344 - )1.049( 156.956 183.437 خم�س�ض خ�سائر اإنخفا�ض الئتمان،�سافـي

126.241 1.495 8.200 24.273 92.273 ا�ستهالك واإطفاء

32. القطاعات الت�سغيلية )تتمة(
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ب( فـيما يلي حتلياًل ملخاطر الإئتمان التي يتعر�ض لها البنك ح�سب القطاعات الت�سغيلية:

الإجمايل قطاع اخلزينة قطـاع ال�سركـات قطاع الأفراد باآالف الرياالت ال�سعودية

2011

133.500.997 37.356.772 79.812.152 16.332.073 املوجودات املدرجة فـي قائمة املركز املايل

25.990.812 68.618 25.782.785 139.409 التعهدات والإلتزامات املحتملة

9.788.108 8.059.108 1.703.074 25.926 امل�ستقات

2010

116.418.696 31.263.888 71.647.096 13.507.712 املوجودات املدرجة فـي قائمة املركز املايل

24.920.987 55.267 24.800.628 65.092 التعهدات والإلتزامات املحتملة

7.587.883 6.602.505 964.393 20.985 امل�ستقات

واملعدات،  واملمتلكات  النقدية،  عدا  فـيما  املوحدة  املايل  املركز  قائمة  فـي  املدرجة  للموجودات  الدفرتية  القيمة  الإئتمان  خماطر  تت�سمن 

واملوجودات الأخرى، كما ت�ستمل خماطر الئتمان على املعادل الئتماين لقيمة التعهدات والإلتزامات املحتملة وامل�ستقات، الذي مت احت�سابه 

وفقًا للتعليمات ال�سادرة عن موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.

33. خماطر الإئتمان

متثل خماطر الإئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء باإلتزاماته ب�ساأن اأداة مالية ما، مما يوؤدي اإىل تكبد الطرف الآخر خل�سارة مالية. 

تن�ساأ خماطر الئتمان ب�سورة اأ�سا�سية عن عمليات الإقرا�ض التي تنتج عنها القرو�ض وال�سلف، وعن الأن�سطة ال�ستثمارية. كما تن�ساأ خماطر 

الئتمان عن التعهدات واللتزامات املحتملة وامل�ستقات.

هذه  مالءة  وتقومي  املحددة،  الأخرى  الأطراف  مع  للمعامالت  حدودًا  وو�سع  مبراقبتها،  وذلك  الإئتمان  خماطر  من  التقليل  البنك  يحاول 

اإدارة املخاطر اخلا�سة بالبنك لتحديد املخاطر وو�سع احلدود املالئمة لها ومراقبة املخاطر  الأطراف ب�سورة م�ستمرة. ت�سمم �سيا�سات 

واللتزام بحدودها. 

اإ�سافة ملراقبة حدود خماطر الإئتمان، يقوم البنك باإدارة خماطر الإئتمان املتعلقة باأن�سطته التجارية وذلك باإبرام اإتفاقيات مقا�سة رئي�سية 

والدخول فـي ترتيبات �سمان مع الأطراف الأخرى فـي ظروف مالئمة واحلد من فرتات التعر�ض للمخاطر. كما يقوم البنك اأحيانًا باإقفال 

بامل�ستقات  واملتعلقة  بالبنك  اخلا�سة  الئتمان  الإئتمان. متثل خماطر  لتقليل خماطر  الأخرى  الأطراف  ل�سالح  عنها  التنازل  اأو  املعامالت 

التكلفة املحتملة ل�ستبدال عقد امل�ستقات فـي حالة اإخفاق الطرف الآخر فـي الوفاء بالتزاماته. وملراقبة م�ستوى خماطر الئتمان، يقوم البنك 

بتقومي الأطراف الأخرى با�ستخدام نف�ض الطرق املتبعة ب�ساأن حمفظة الإقرا�ض اخلا�ض به. 

ينتج الرتكز فـي خماطر الإئتمان عند مزاولة عدد من الأطراف الأخرى لأن�سطة مماثلة اأو ممار�سة اأعمالهم فـي نف�ض املنطقة اجلغرافـية 

الظروف  فـي  التعاقدية عند حدوث تغريات  باإلتزاماتهم  الوفاء  �ستوؤثر فـي مقدرتهم على  التي  الإقت�سادية  اأو يكون لهم نف�ض اخل�سائ�ض 

الإقت�سادية اأو ال�سيا�سية اأو الظروف الأخرى. ي�سري الرتكز فـي خماطر الإئتمان اإىل مدى تاأثر اأداء البنك جتاه التطورات التي حتدث ب�سناعة 

ما اأو تطراأ على منطقة جغرافـية معينة.

32. القطاعات الت�سغيلية )تتمة(
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33. خماطر الإئتمان )تتمة(

يقوم البنك باإدارة خماطر الإئتمان وذلك بتنويع حمفظة الإقرا�ض لتفادي الرتكز فـي املخاطر اخلا�سة باأفراد اأو جمموعة من العمالء فـي 

اأماكن اأو اأن�سطة معينة، كما يقوم البنك اأي�سًا باأخذ ال�سمانات، ح�سبما هو مالئم. كما يقوم البنك باحل�سول على �سمانات اإ�سافـية من 

الطرف الآخر فـي حالة وجود موؤ�سرات هامة تدل على اإنخفا�ض فـي قيمة القرو�ض وال�سلف املمنوحة لالأفراد. 

تقوم الإدارة مبراقبة القيمة ال�سوقية لل�سمانات، وتطلب �سمانات اإ�سافـية وفقًا لالتفاقيات ذات العالقة، ومراقبة القيمة ال�سوقية لل�سمانات 

خالل مراجعتها ملدى كفاية خم�س�ض خ�سائر الإنخفا�ض فـي القيمة. 

واملمار�سات  واملعايري  ال�سوق  منتجات  فـي  التغريات  لإظهار  وذلك  املخاطر  اإدارة  واأنظمة  �سيا�سات  مبراجعة  دورية،  ب�سورة  البنك،  يقوم 

امل�ستجدة. 

يقوم البنك، ب�سورة م�ستمرة، بتطوير اأنظمته وموارده من اأجل الو�سول اإىل ادارة خماطره بطريقة متحفظة، و�ساملة، وفعالة. لقد مت تاأ�سي�ض 

اأن�سطة  فـي  التغريات  املتبعة مع  املخاطر  اإجراءات  تتكيف  الرئي�سية.  الأن�سطة  الئتمان عن  اإ�ستقاللية ق�سم  املخاطر بطريقة ت�سمن  اإدارة 

جلنة  �سكرتري  دور  ميار�ض  الذي  الئتمان  ق�سم  اإىل  الئتمان  طلبات  بتقدمي  الرئي�سية  الأن�سطة  تقوم  منتظم.  ب�سكل  حتديثها  ويتم  البنك، 

الئتمان للبنك. وبناءًا على اأ�سا�ض التوقيع امل�سرتك، تقوم اأن�سطة البنك واإدارة الئتمان باإعتماد جميع الإلتزامات ب�سكل م�سرتك. كما يتم 

اإعتماد قرارات منح الئتمان والتي تتجاوز احلدود امل�سموح بها من قبل اللجنة التنفـيذية.

 

يتبع البنك نظام ت�سنيف ملخاطر العمالء املقرت�سني مبني على تقومي البنك جلودة املخاطر اخلا�سة بالعميل. ي�ستخدم البنك نظام ت�سنيف 

يتم  التي  للعنا�سر  النوعية  النواحي  اإىل  بال�سافة  املالية  للبيانات  الكمية  النواحي  العتبار  بعني  النظام  وياأخذ هذا  العمالء  لت�سنيف  اآيل 

تعيينها من قبل الأن�سطة الرئي�سية. ي�ستخدم النظام مقيا�ض مكون من 14 درجة لي�سمح باملقارنة مع وكالت الت�سنيف العاملية. ويتم وفقًا 

لذلك تعيني مقيا�ض خماطر خا�ض للعمالء التجاريني وال�سركات.

يتم مراجعة حمفظة القرو�ض وال�سلف ب�سكل دوري بالإ�سافة اإىل املراجعة ال�سنوية التي تتم على كل طلب ائتمان والتي ت�ساعد على حت�سني 

جودة موجودات البنك واملحافظة عليها. وفـي حالة تخلف العميل عن �سداد العمولت اأو اأ�سل املبلغ، فاأنه يعاد ت�سنيف العميل اإىل املحفظة 

غري العاملة والتي يتم متابعتها من قبل ق�سم معاجلة الديون التابع لإدارة الئتمان. يتم متابعة وتخ�سي�ض ح�ساب خم�س�ض خ�سائر انخفا�ض 

الئتمان ب�سكل منتظم.

ح�سب  الإ�ستثمارات  حتليل  تبيان  مت  �سيادية.  ديون  مبخاطر  اأ�سا�سي،  ب�سكل  الإ�ستثمارية،  املحفظة  فـي  املدرجة  الديون  �سندات  تتعلق 

املعلومات  تبيان  مت  التوايل.  على  و)7(   )6( رقم  الي�ساحني  فـي  وال�سلف  والقرو�ض  الإ�ستثمارات  مكونات  وتفا�سيل  الأخـرى  الأطراف 

فـي  والإلتزامات املحتملة  بالتعهدات  املتعلقة  املعلومات  تبيان  بينما مت  الإي�ساح )11(،  فـي  بامل�ستقات  الإئتمان اخلا�سة  املتعلقة مبخاطر 

الإي�ساح )20(.
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33. خماطر الإئتمان )تتمة(

الرتكز اجلغرافـي 

اأ( فـيما يلي التوزيع اجلغرافـي للفئات الرئي�سية للموجودات واملطلوبات والتعهدات والإلتزامات املحتملة وخماطر الإئتمان:

الإجمايل دول اأخرى اأمريكا ال�سمالية اأوروبا

دول جمل�ض 

التعاون اخلليجي 

ومنطقة ال�سرق 

الأو�سط

اململكة العربية

ال�سعودية باآالف الرياالت ال�سعودية

2011

املوجـودات 

18.115.582 -    -    -    -    18.115.582  نقدية واأر�سدة لدى موؤ�س�سة  النقد العربي ال�سعودي

7.009.260 4.686 576.565 4.538.166 736.093 1.153.750 اأر�سدة لدى البنوك   واملوؤ�س�سات املالية الأخرى

16.840.066 25.946 147.729 710.011 1.018.764 14.937.616 اإ�ستثمارات وا�ستثمار فـي �سركات  زميلة، �سافـي

92.325.042 192.161 31.275 733.677 1.447.045 89.920.884 قرو�ض و�سلف، �سافـي 

134.289.950 222.793 755.569 5.981.854 3.201.902 124.127.832 االإجمايل 

املطلوبات 

2.063.748 100.805 31.549 225.870 1.620.103 85.421 اأر�سدة للبنوك واملوؤ�س�سات املالية الأخرى

109.963.411 69.577 141 72.666 47.798 109.773.229 ودائع العمالء 

1.766.850 -    -   1.766.850 قرو�ض لأجل      -   -

2.462.719 -    -   2.462.719 �سندات دين      -   -

116.256.728 170.382 31.690 4.528.105 1.667.901 109.858.650 االإجمايل

57.692.908 3.343.612 212.566 4.809.035 497.799 48.829.896 التعهدات واالإلتزامات املحتملة 

خماطر االإئتمان )قيمة املعادل االإئتماين(

25.990.812 1.032.090 106.283 2.421.164 258.663 22.172.612 التعهدات والإلتزامات املحتملة

9.788.108 -    715.898 6.118.079 277.342 2.676.789 امل�ستقات

2010

املوجـودات 

10.864.136 - - - - 10.864.136 نقدية واأر�سدة لدى موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي 

5.191.617 43.023 18.053 3.804.440 426.101 900.000 اأر�سدة لدى البنوك واملوؤ�س�سات املالية الأخرى

20.026.343 - 334.228 171.888 904.260 18.615.967 اإ�ستثمارات وا�ستثمار فـي �سركات زميلة، �سافـي

80.976.587 211.265 36.167 1.011.420 1.737.178 77.980.557 قرو�ض و�سلف، �سافـي 

117.058.683 254.288 388.448 4.987.748 3.067.539 108.360.660 االإجمايل 

املطلوبات 

2.312.906 75.785 132.286 146.709 1.280.616 677.510 اأر�سدة للبنوك واملوؤ�س�سات املالية الأخرى

93.529.251 93.538 75 96.661 71.740 93.267.237 ودائع العمالء

2.465.756 - - 2.465.756 - - قر�ض لأجل 

2.428.019 - - 2.428.019 - - �سندات دين

100.735.932 169.323 132.361 5.137.145 1.352.356 93.944.747 االإجمايل

55.004.174 1.888.504 64.079 4.224.606 742.390 48.084.595 التعهدات واالإلتزامات املحتملة 

خماطر االإئتمان )قيمة املعادل االإئتماين(

24.920.987 641.668 32.040 2.120.145 327.927 21.799.207 التعهدات والإلتزامات املحتملة

7.587.883 -    528.803 4.935.575 228.890 1.894.615 امل�ستقات
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اإن مبالغ املعادل الئتماين تعك�ض املبالغ الناجتة عن حتويل التعهدات واللتزامات املحتملة وامل�ستقات اإىل معامل خماطر القرو�ض باإ�ستخدام 

معامل حتويل الئتمان املحددة من قبل موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي. اأن الغر�ض من معامل حتويل الئتمان هو حتديد خماطر الئتمان 

املحتملة املتعلقة بتنفـيذ اللتزامات. 

 

ب( فـيما يلي التوزيع اجلغرافـي للقرو�ض وال�سلف غري العاملة وخم�س�ض خ�سائر الإئتمان:

 

باآالف الرياالت ال�سعودية

20112010

القرو�ض وال�سلف غري 

خم�س�ض خ�سائر الإئتمانالعاملة، �سافـي

القرو�ض وال�سلف غري 

خم�س�ض خ�سائر الإئتمانالعاملة، �سافـي

1.128.0501.538.7301.015.8551.492.917اململكة العربية ال�سعودية

1.128.0501.538.7301.015.8551.492.917االإجمايل

 

ي�ستمل خم�س�ض خ�سائر الئتمان على املخ�س�سات اخلا�سة واجلماعية. 

 

34. خماطر ال�سوق

ومتثل املخاطر الناجتة عن تذبذب القيمة العادلة اأو التدفقات النقدية امل�ستقبلية لأداة مالية ما نتيجة للتغريات فـي اأ�سعار فـي ال�سوق مثل 

اأ�سعار العمولت اخلا�سة، واأ�سعار حتويل العمالت الأجنبية، واأ�سعار الأ�سهم. ت�سنف خماطر ال�سوق التي يتعر�ض لها البنك كمخاطر عمليات 

م�ساربة اأو غري م�ساربة اأو م�سرفـية.

 

اإدارة ومراقبة خماطر ال�سوق املتعلقة بعمليات امل�ساربة با�ستخدام طريقة »القيمة املعر�سة للمخاطر«، بيما يتم اإدارة خماطر ال�سوق  يتم 

املتعلقة بغري عمليات امل�ساربة با�ستخدام جمموعة من الطرق التي ت�ستمل على »القيمة املعر�سة للمخاطر«، واختبار اجلهد، وحتليل احل�سا�سية. 

 

اأ( خماطر ال�سوق - عمليات امل�ساربة

يقوم جمل�ض الإدارة بو�سع حدود مل�ستوى املخاطر املقبولة عند اإدارة عمليات امل�ساربة. ولإدارة خماطر ال�سوق املتعلقة بعمليات امل�ساربة، يقوم 

البنك، يوميًا، با�ستخدام طريقة »القيمة املعر�سة للمخاطر«، لتقومي مراكز خماطر ال�سوق القائمة وتقدير اخل�سائر القت�سادية املحتملة بناء 

على جمموعة من الفرتا�سات وتغري الظروف ال�سائدة فـي ال�سوق. 

 

الثقة  للمحفظة عند م�ستوى معني من  ال�سوقية  القيمة  فـي  ال�سلبي املحتمل  التغري  يتم تقدير  للمخاطر«،  املعر�سة  »القيمة  ومبوجب طريقة 

وعلى مدى فرتة زمنية حمددة. ي�ستخدم البنك طرق حماكاة عند تقدير التغريت املحتملة التي تطراأ على القيمة ال�سوقية لعمليات امل�ساربة 

بناءًا على البيانات التاريخية. ت�سمم طريقة »القيمة املعر�سة للمخاطر«، فـي العادة، لقيا�ض خماطر ال�سوق خالل ظروف اعتيادية، وبالتايل 

هناك قيود على ا�ستخدام طريقة »القيمة املعر�سة للمخاطر« لأنها ترتكز على العالقات التاريخية املتداخلة والتغريات فـي اأ�سعار ال�سوق. كما 

تفرت�ض هذه الطريقة باأن تكون التغريات امل�ستقبلية على �سكل بيان اإح�سائي. 

 

33. خماطر الإئتمان )تتمة(
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ان طريقة »القيمة املعر�سه للمخاطر« املتبعة من قبل البنك متثل تقديرًا وذلك با�ستخدام م�ستوى ثقة قدره 99% من اخل�سائر املحتملة التي ل 

يتوقع جتاوزها فـي حالة ثبات الظروف ال�سائدة بال�سوق ملدة يوم واحد. ان ا�ستخدام م�ستوى الثقة بن�سبة 99% على مدى يوم واحد يو�سح باأن 

اخل�سائر التي جتاوزت مبلغ »القيمة املعر�سه للمخاطر« يجب األ حتدث، فـي املتو�سط، اأكرث من مره كل مائة يوم. 

متثل »القيمة املعر�سة للمخاطر« خماطر املحفظة عند انتهاء يوم عمل ما، ول تاأخذ بعني العتبار اخل�سائر التي ل حتدث خارج فرتة الثقه 

املحددة، لكن نتائج عمليات امل�ساربة الفعلية ميكن اأن تختلف عن طرق احت�ساب القيمة املعر�سه للمخاطر خا�سة واأن عمليات الحت�ساب هذه 

ل تعطي موؤ�سرًا اإيجابيًا عن الأرباح اأو اخل�سائر خالل اأو�ساع ال�سوق غري العادية. 

 

للوقوف  للمحفظة  اختبارات اجلهد  باإجراء  البنك  يقوم  للمخاطر«،  املعر�سة  »القيمة  با�ستخدام طريقة  املتعلقة  اأعاله  القيود  وللتغلب على 

على الظروف التي حتدث خارج فرتات الثقة العتيادية، ويتم اإبالغ جلنة املوجودات واملطلوبات بالبنك بانتظام باخل�سائر التي حتدث نتيجة 

لختبارات اجلهد ملراجعتها. 

فـيما يلي حتلياًل باملعلومات املتعلقة بالقيمة املعر�سة للمخاطر اخلا�سة بالبنك لل�سنتني املنتهيتني فـي 31 دي�سمرب 2011 و 2010:

الإجمالـي

خماطر اأ�سعار 

العمولت اخلا�سة

اأ�سعار حتويل 

العمالت باآالف الرياالت ال�سعودية

2011

1.039 939 100 القيمة املعر�سة للمخاطر فـي 31 دي�سمرب 2011

1.458 1.356 102 متو�سط القيمة املعر�سة للمخاطر ل�سنة 2011

3.464 2.897 567 احلد الأق�سى للقيمة املعر�سة للمخاطر ل�سنة 2011

668 656 12 احلد الأدنى للقيمة املعر�سةللمخاطر ل�سنة 2011

2010

949 926 23 القيمة املعر�سة للمخاطر فـي 31 دي�سمرب 2010

2.290 2.243 47 متو�سط القيمة املعر�سة للمخاطر ل�سنة 2010

7.344 7.057 287 احلد الأق�سى للقيمة املعر�سة للمخاطر ل�سنة 2010

734 734 - احلد الأدنى للقيمة املعر�سةللمخاطر ل�سنة 2010

ب( خماطر ال�سوق - املتعلقة بغري عمليات امل�ساربة

تن�ساأ خماطر ال�سوق املتعلقة بغري عمليات امل�ساربة، ب�سكل اأ�سا�سي، نتيجة التغريات فـي اأ�سعار العمولت اخلا�سة اأو اأ�سعار حتويل العمالت 

الأجنبية، اأو اأ�سعار الأ�سهم. 

1( خماطر اأ�سعار العموالت اخلا�سة

تن�ساأ خماطر اأ�سعار العمولت اخلا�سة نتيجة لتاأثري التغريات فـي اأ�سعار العمولت اخلا�سة على القيمة العادلة اأو التدفقات النقدية امل�ستقبلية 

لالأدوات املالية. يقوم جمل�ض الإدارة بو�سع حدود للفجوات فـي اأ�سعار العمولت اخلا�سة خالل فرتات زمنية معينة. كما يقوم البنك مبراقبة 

املراكز يوميًا، وي�ستخدم ا�سرتاتيجية تغطية املخاطر ل�سمان بقاء املراكز �سمن حدود الفجوات املقررة. 

34. خماطر ال�سوق )تتمة(
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34. خماطر ال�سوق )تتمة(

تو�سح اجلداول التالية اأثر التغريات املحتملة املعقولة فـي اأ�سعارالعمولت اخلا�سة، مبا فـي ذلك كافة البنود القابلة للتغيري الأخرى التي بقيت 

ثابتة، على قائمة الدخل املوحدة للبنك اأو حقوق امللكية. ميثل الأثر على دخل العمولت اخلا�سة اأثر التغريات املفرت�سة فـي اأ�سعار العمولت 

اخلا�سة باأدنى م�ستوى لها عند �سفر باملائة على �سافـي دخل العمولت اخلا�سة خالل العام بناًء على املوجودات املالية واملطلوبات املالية 

املقتناة لغري اأغرا�ض املتاجرة ب�سعر عائم كما فـي 31 دي�سمرب 2011، مبا فـي ذلك اأثر اأدوات تغطية املخاطر. مت احت�ساب الأثر على حقوق 

امل�ساهمني وذلك باإعادة تقومي املوجودات املالية املتاحة للبيع بعمولة ثابتة مبا فـي ذلك اأثر تغطية املخاطر املتعلقة بها كما فـي 31 دي�سمرب 

اإ�ستحقاق  تاريخ  ح�سب  امل�ساهمني  حقوق  على  الأثر  حتليل  يتم  اخلا�سة.  العمولت  اأ�سعار  فـي  املفرت�سة  التغريات  اأثر  عن  والناجتة   2011

املوجودات اأو املقاي�سة. تتم مراقبة وحتليل خماطر العمليات امل�سرفـية ح�سب تركزات العمالت ويتم الإف�ساح عن الآثار املتعلقة بها باآلف 

الرياالت ال�سعودية: 

الأثر على حقوق امللكية

باآالف الرياالت 

ال�سعودية

التغري فـي نقطة 

الأ�سا�ض

الأثر على دخل 

�سنة اأو اأقل6 اأ�سهر اأو اأقلالعمولت اخلا�سة 

�سنة اإىل 5 �سنوات 

اأو اأقل

اأكرث من خم�ض 

الإجمايل�سنوات

2011

العملة

)20.198()1.275()17.025()1.699()199()85.000(100 +دولر اأمريكي

- 10081.000 199 1.699 17.025 1.275 20.198

)615.986()21.146()593.500()22.671( 21.331 100145.000 +ريال �سعودي

- 100)200.000()21.331(22.671 593.500 21.146 615.986 

2010

العملة

)32.021()3.491()27.641()1.489(600)98.000(+ 100دولر اأمريكي

100 -75.000)600(1.48927.6413.49132.021

)760.873()61.784()684.627()34.741(180.00020.279+ 100ريال �سعودي

100 -)243.000()20.279(34.741684.62761.784760.873

خماطر اأ�سعار العموالت اخلا�سة باملوجودات واملطلوبات وامل�ستقات 

يدير البنك خماطر اآثار التقلبات فـي اأ�سعار العمولت اخلا�سة ال�سائدة فـي ال�سوق على مركزه املايل وتدفقاته النقدية. يقوم جمل�ض الإدارة 

بو�سع حدود مل�ستوى الفجوه اأو عدم التطابق عند جتديد اأ�سعار العمولت اخلا�سة التي يتم التعهد بها، ويتم مراقبة ذلك يوميًا من قبل اإدارة 

اخلزينة بالبنك. 

ي�ستمل اجلدول اأدناه على ملخ�ض ملخاطر اأ�سعار العمولت اخلا�سة التي يتعر�ض لها البنك. كما ي�ستمل اجلدول على الأدوات املالية اخلا�سة 

بالبنك امل�سجلة بالقيمة الدفرتية م�سنفة ح�سب تاريخ جتديد الأ�سعار اأو تاريخ الإ�ستحقاق، اأيهما يحدث اأوًل. يتعر�ض البنك ملخاطر اأ�سعار 

العمولت اخلا�سة نتيجة لعدم التطابق اأو لوجود فجوات فـي قيم املوجودات واملطلوبات والأدوات املالية امل�ستقة التي ت�ستحق اأو �سيتم جتديد 

ا�سعارها فـي فرتة حمددة. يقوم البنك باإدارة هذه املخاطر وذلك مبطابقة تواريخ جتديد اأ�سعار املوجودات واملطلوبات من خالل اإ�سرتاتيجيات 

اإدارة املخاطر.

اإي�ساحات حول القوائم املالية املوحدة     110



34. خماطر ال�سوق )تتمة(

الإجمايل

غـري مرتبطة 

بعمولة

اأكرث من 5 

�سنوات 1-5 �سـنوات 3-12 �سهــر خالل 3 اأ�سـهر باآالف الرياالت ال�سعودية

2011

املوجودات 

18.115.582 نقدية واأر�سدة لدى موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي 11.670.919   -   -   - 6.444.663

7.009.260 اأر�سدة لدى البنوك واملوؤ�س�سات املالية الأخرى 6.331.728   -   -   - 677.532

16.840.066 973.426 399.100 4.767.829 7.127.564 اإ�ستثمارات وا�ستثمار فـي �سركات زميلة، �سافـي 3.572.147

92.325.042 268.329 3.758.440 7.523.024 23.262.594 قرو�ض و�سلف، �سافـي 57.512.655

580.993 ممتلكات ومعدات، �سافـي   -   -   -   - 580.993

5.609.015 موجودات اأخرى   -   -   -   - 5.609.015

140.479.958 14.553.958 4.157.540 12.290.853 30.390.158 اإجمايل املوجودات 79.087.449

املطلوبات وحقوق امللكية

2.063.748 اأر�سدة للبنوك واملوؤ�س�سات املالية الأخرى 1.662.949   -   -   -  400.799

109.963.411 55.426.414  -   2.154.922 13.247.891 ودائع العمالء 39.134.184

1.766.850 قـــرو�ض لأجل  1.766.850   -   -   -   -

2.462.719 �سندات دين 2.462.719   -   -   -   -

4.567.903 مطلوبات اأخرى   -   -   -   -  4.567.903

19.655.327 حقوق امللكية   -   -   -   -  19.655.327

140.479.958 80.050.443  -   2.154.922 13.247.891 اإجمايل املطلوبات وحقوق امللكية 45.026.702

-   )65.496.485( 4.157.540 10.135.931 17.142.267 �سافـي الفجوة بني املوجودات واملطلوبات 34.060.747

-   -   927.073 22.108.859 781.857 )23.817.789( �سافـي الفجوة بني الأدوات املالية امل�ستقة

-   )65.496.485( 5.084.613 32.244.790 17.924.124 اإجمايل الفجوة اخلا�سعة ملخاطر اأ�سعار العموالت 10.242.958

-   -   65.496.485 60.411.872 28.167.082 املوقف الرتاكمي اخلا�سع  ملخاطر اأ�سعار العموالت 10.242.958

 

2010

املوجودات 

10.864.136 5.668.208 - - - 5.195.928 نقدية واأر�سدة لدى موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي

5.191.617 167.871 - - - 5.023.746 اأر�سدة لدى البنوك واملوؤ�س�سات املالية الأخرى

20.026.343 1.156.940 182.972 5.075.500 1.076.574 12.534.357 اإ�ستثمارات وا�ستثمار فـي �سركات زميلة، �سافـي

80.976.587 224.744 1.416.665 8.251.990 14.480.987 56.602.201 قرو�ض و�سلف، �سافـي

586.304 586.304 - - - - ممتلكات ومعدات، �سافـي

5.573.343 5.573.343 - - - - موجودات اأخرى

123.218.330 13.377.410 1.599.637 13.327.490 15.557.561 79.356.232 اإجمايل املوجودات

املطلوبات وحقوق امللكية

2.312.906 338.546 - - 11.938 1.962.422 اأر�سدة للبنوك واملوؤ�س�سات املالية الأخرى

93.529.251 45.926.134 - 1.696.818 9.616.335 36.289.964 ودائع العمالء

2.465.756 - - - - 2.465.756 قـــرو�ض لأجل 

2.428.019 - - - - 2.428.019 �سندات دين

4.459.350 4.459.350 - - - - مطلوبات اأخرى

18.023.048 18.023.048 - - - - حقوق امللكية

123.218.330 68.747.078 - 1.696.818 9.628.273 43.146.161 اإجمايل املطلوبات وحقوق  امللكية

- )55.369.668( 1.599.637 11.630.672 5.929.288 36.210.071 �سافـي الفجوة بني املوجودات واملطلوبات

- - 1.975.085 22.705.991 4.010.777 )28.691.853( �سافـي الفجوة بني الأدوات املالية امل�ستقة

- )55.369.668( 3.574.722 34.336.663 9.940.065 7.518.218 اإجمايل الفجوة اخلا�سعة ملخاطر اأ�سعار العموالت

- - 55.369.668 51.794.946 17.458.283 7.518.218 املوقف الرتاكمي اخلا�سع  ملخاطر اأ�سعار العموالت
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ميثل �سافـي الفجوة بني الأدوات املالية امل�ستقة �سافـي القيمة الإ�سمية لهذه الأدوات املالية التي ت�ستخدم فـي اإدارة خماطر اأ�سعار العمولت 

اخلا�سة.

اإن �سعر العمولة اخلا�سة الفعلي )العائد الفعلي( لالأداة املالية هو ال�سعر الذي حت�سب مبوجبه القيمة الدفرتية لالأداة املالية، وذلك عند 

اإ�ستخدامه فـي ح�ساب القيمة احلالية لهذه الأداة. اإن هذا ال�سعر يعترب ال�سعر التاريخي لالأداة املالية بعمولة ثابتة امل�سجلة بالتكلفة املطفاأة، 

و�سعر ال�سوق احلايل لالأداة بعمولة عائمة اأو الأداة امل�سجلة بالقيمة العادلة.

2( خماطر العمالت

اأ�سعار ال�سرف الأجنبي. يقوم جمل�ض الإدارة بو�سع حدود ملراكز العمالت  ومتثل خماطر تذبذب قيمة الأدوات املالية نتيجة للتقلبات فـي 

ومراقبتها يوميًا، وت�ستخدم اأي�سًا ا�سرتاتيجات تغطية املخاطر ل�سمان بقاء املراكز �سمن احلدود املقررة. 

يو�سح اجلدول التايل العمالت التي يتعر�ض البنك ب�ساأنها ملخاطر هامة كما فـي 31 دي�سمرب 2011 على موجوداته ومطلوبات النقدية املقتناه 

لغري اأغرا�ض املتاجرة، وتدفقاته النقدية املتوقعه. يبني التحليل اأدناه اأحت�سابًا باأثر التغريات املحتملة املعقولة فـي اأ�سعار العمالت مقابل الريال 

ال�سعودي وكذلك التغريات الأخرى التي بقيت ثابتة، على قائمة الدخل املوحدة )ب�سبب القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات النقدية املقتناه 

امل�ستخدمة  العمولت  اأ�سعار  ملقاي�سات  العادلة  القيمة  فـي  التغري  )ب�سبب  امللكية  وعلى حقوق  بالعملة(،  تاأثرت  التي  املتاجرة  اأغرا�ض  لغري 

الأثر  يو�سح  بينما  امللكية،  اأو حقوق  املوحدة  الدخل  قائمة  فـي  املحتملة  الزيادة  الإيجابي  الأثر  يو�سح  النقدية(.  التدفقات  لتغطية خماطر 

ال�سلبي �سافـي النخفا�ض املحتمل فـي قائمة الدخل املوحدة اأو حقوق امللكية.  

باآالف الرياالت ال�سعودية

20112010

ن�سبة التغري فـي 

�سعر العملة %

الأثر على �سافـي 

الدخل

الأثر على حقوق 

امللكية

ن�سبة التغري فـي 

�سعر العملة %

الأثر على �سافـي 

الدخل

الأثر على حقوق 

امللكية

خماطر العملة

2.135)65.552(+1.5135)50.147(+5دولر اأمريكي

-)2.448(-3-)2.114(-3يورو

3( مركز العمالت 

النقدية. يقوم جمل�ض  بال�سوق على مركزه املايل وتدفقاته  ال�سائدة  اأ�سعار حتويل العمالت الأجنبية  التقلبات فـي  اآثار  البنك خماطر  يدير 

الإدارة بو�سع حدود مل�ستوى املخاطر املقبولة لكل عملة وب�سكل اإجمايل ملراكز العمالت، لياًل وخالل اليوم، ويتم مراقبتها يوميًا. فـيما يلي 

حتلياًل ب�سافـي املخاطر اجلوهرية اخلا�سة بالبنك، كما فـي نهاية ال�سنة، ب�ساأن العمالت الأجنبية التالية:

باآالف الرياالت ال�سعودية

2011

)مدين( دائن

2010

)مدين( دائن

)664.332()443.950(دولر اأمريكي

 55.537 48.042يورو

 100)409(جنيه اإ�سرتليني

 9.163 17.459اأخرى 

)599.532()378.858(االإجمايل

34. خماطر ال�سوق )تتمة(
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4( خماطر اأ�سعار االأ�سهم

ت�سري خماطر الأ�سهم اإىل اإنخفا�ض القيمة العادلة لالأ�سهم فـي حمفظة ال�ستثمارات املقتناة لغري اأغرا�ض املتاجرة نتيجة للتغريات املحتملة 

املعقولة فـي موؤ�سرات اأ�سعار الأ�سهم وقيمة الأ�سهم الفردية.

باأثر ا�ستثمارات الأ�سهم املقتناه كا�ستثمارات متاحه للبيع على حقوق امللكية بالبنك نتيجة للتغريات املحتملة املعقولة فـي  فـيما يلي حتلياًل 

موؤ�سرات اأ�سعار الأ�سهم مبا فـي ذلك كافة التغريات الأخرى التي بقيت ثابتة:  

باآالف الرياالت ال�سعودية

موؤ�سرات ال�سوق

20112010

الأثر على القيمة ال�سوقيةن�سبة التغري فـي اأ�سعار الأ�سهم %الأثر على القيمة ال�سوقيةن�سبة التغري فـي اأ�سعار الأ�سهم %

30.206+24.2805+5تداول

)30.206(-5)24.280(-5تداول

35. خماطر ال�سيولة

متثل خماطر ال�سيولة عدم مقدرة البنك على تلبية �سافـي متطلبات التمويل اخلا�سة به. حتدث خماطر ال�سيولة عند وجود اإ�سطراب فـي ال�سوق 

اأو اإنخفا�ض م�ستوى الإئتمان مما يوؤدي اإىل عدم توفر بع�ض م�سادر التمويل. وللتقليل من هذه املخاطر، قامت الإدارة بتنويع م�سادر التمويل، 

واإدارة املوجودات بعد الأخذ بعني الإعتبار توفر ال�سيولة، واحلفاظ على ر�سيد مالئم للنقدية و�سبه النقدية والأوراق املالية القابلة للبيع. 

يتم مراقبة مراكز ال�سيولة يوميًا، ويتم اإجراء اإختبارات جهد منتظمة ب�ساأن ال�سيولة با�ستخدام �سيناريوهات متعددة تغطي الظروف الإعتيادية 

وغري الإعتيادية فـي ال�سوق. تخ�سع كافة ال�سيا�سات والإجراءات املتعلقة بال�سيولة للمراجعة واملوافقة من قبل جلنة املوجودات واملطلوبات 

بالبنك. يتم اإ�سدار تقارير يومية تغطي مركز ال�سيولة للبنك وال�سركات التابعة العاملة. كما يقدم بانتظام تقرير موجز اإىل جلنة املوجودات 

واملطلوبات ي�سمل على كافةالإ�ستثناءات والإجراءات املتخذة. 

وطبقًا لنظام مراقبة البنوك والأنظمة ال�سادرة عن موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي، يحتفظ البنك لدى موؤ�س�سة النقد بوديعة نظامية ت�ساوي 

7% من اجمايل ودائع العمالء حتت الطلب و 4% من الأر�سدة للبنوك واملوؤ�س�سات املالية الخرى )فـيما عدا الر�سدة ملوؤ�س�سة النقد العربي 

ال�سعودي والودائع غري املقيمة وامل�سجلة بالعمالت الأجنبية( والدخـار والودائع لأجل وتاأمينات خطابات ال�سمان والإعتمادات امل�ستندية، ويتم 

اإ�ستبعاد كافة الودائع اخلا�سة باإتفاقيات اإعادة ال�سراء.

اإ�سافة اإىل الوديعة النظامية، يحتفظ البنك باإحتياطي �سيولة ل يقل عن 20% من اإلتزامات ودائعه، ويكون هذا الإحتياطي من النقد اأو �سندات 

احلكومة ال�سعودية اأو املوجودات التي ميكن حتويلها اإىل نقد خالل فرتة ل تزيد عن ثالثني يومًا. كما ميكن للبنك الإحتفاظ مببالغ اإ�سافـية 

الإ�سمية  القيمة  75% من  ال�سعودية ولغاية  ال�سعودي مقابل �سندات احلكومة  العربي  النقد  ال�سراء لدى موؤ�س�سة  اإعادة  من خالل ت�سهيالت 

لل�سندات.

اأ( حتليل با�ستحقاقات املوجودات واملطلوبات

املتبقية  الفرتة  اأ�سا�ض  على  يتم حتديدها  والتي  البنك،  ومطلوبات  ملوجودات  التعاقدية  بالإ�ستحقاقات  التايل على ملخ�ض  ي�ستمل اجلدول 

بتاريخ قائمة املركز املايل حتى تاريخ الإ�ستحقاق ول تاأخذ بعني الإعتبار تاريخ الإ�ستحقاق الفعلي ح�سبما تظهره الوقائع التاريخية لالإحتفاظ 

بالودائع من قبل البنك. تقوم الإدارة مبراقبة الإ�ستحقاقات التعاقدية للتاأكد من توفر ال�سيولة الكافـية لدى البنك.

34. خماطر ال�سوق )تتمة(
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35. خماطر ال�سيولة )تتمة(

الإجمالـي

بـدون تاريــخ 

اإ�ستحقاق حمــدد

اأكرث من

1-5 �سنوات 5 �سـنوات 3-12 �سهـر خـالل 3 اأ�سهر باآالف الرياالت ال�سعودية

2011

املوجودات 

18.115.582 6.444.663 - - - 11.670.919

نقدية واأر�سدة لدى

موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي

7.009.260 677.532 - - - 6.331.728

اأر�سدة لدى البنوك

واملوؤ�س�سات املالية الأخرى

16.840.066 973.426 766.396 5.812.396 7.494.723 1.793.125

اإ�ستثمارات وا�ستثمار فـي

�سركات زميلة، �سافـي

92.325.042 5.368.723 19.973.243 18.714.260 17.626.314 30.642.502 قرو�ض و�سلف، �سافـي

580.993 580.993 ممتلكات ومعدات، �سافـي    -   -   -   -

5.609.015 5.609.015 موجودات اأخرى    -   -   -   -

140.479.958 19.654.352 20.739.639 24.526.656 25.121.037 50.438.274 اإجمايل املوجودات

املطلوبات وحقوق امللكية

2.063.748 400.799 -   -   -   1.662.949 اأر�سدة للبنوك واملوؤ�س�سات املالية الأخرى

109.963.411 56.169.760 -   2.455.470 13.247.891 38.090.290 ودائع العمالء

1.766.850 -   -   1.766.850 قـــــرو�ض لأجل    -   -

2.462.719 -   -   2.462.719 �سندات دين   -   -

4.567.903 4.567.903 مطلوبات اأخرى   -   -   -   -

19.655.327 19.655.327 حقوق امل�ساهمني   -   -   -   -

140.479.958 80.793.789 -   6.685.039 13.247.891 39.753.239 اإجمايل املطلوبات وحقوق امل�ساهمني 

2010

املوجودات 

10.864.136 5.668.208 - - - 5.195.928

نقدية واأر�سدة

لدى موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي

5.191.617 167.871 - - - 5.023.746

اأر�سدة لدى البنوك

واملوؤ�س�سات املالية الأخرى

20.026.343 1.156.940 358.450 6.750.620 1.395.760 10.364.573

اإ�ستثمارات وا�ستثمار فـي

�سركات زميلة، �سافـي

80.976.587 5.571.014 11.075.587 19.283.283 10.699.210 34.347.493 قرو�ض و�سلف، �سافـي

586.304 586.304 - - - - ممتلكات ومعدات، �سافـي

5.573.343 5.573.343 - - - - موجودات اأخرى

123.218.330 18.723.680 11.434.037 26.033.903 12.094.970 54.931.740 اإجمايل املوجودات

املطلوبات وحقوق امللكبة

2.312.906 338.546 - - 11.938 1.962.422 اأر�سدة للبنوك واملوؤ�س�سات املالية الأخرى

93.529.251 47.122.763 - 1.997.366 9.616.335 34.792.787 ودائع العمالء

2.465.756 - - 1.779.506 686.250 - قــر�ض لأجل 

2.428.019 - - 2.428.019 - - �سندات دين

4.459.350 4.459.350 - - - - مطلوبات اأخرى

18.023.048 18.023.048 - - - - حقوق امللكية

123.218.330 69.943.707 - 6.204.891 10.314.523 36.755.209 اإجمايل املطلوبات وحقوق امللكية 

ب( حتليل املطلوبات املالية ح�سب تواريخ ال�ستحقاقات التعاقدية املتبقيه

يعك�ض اجلدول اأدناه حمفظة ال�ستحقاقات للمطلوبات املالية كما فـي 31 دي�سمرب 2011 و 2010 على ا�سا�ض التزامات ال�سداد غري املخ�سومة 

التعاقدية. ونظرًا لإدراج العمولت اخلا�سة املدفوعة حتى تاريخ ال�ستحقاق التعاقدي فـي اجلدول، فاإن املبالغ الإجمالية ل تتطابق مع قائمة 

املركز املايل املوحدة. مت حتديد ال�ستحقاقات التعاقدية للمطلوبات على اأ�سا�ض الفرتة املتبقية بتاريخ اإعداد القوائم املالية حتى تاريخ ال�ستحقاق 

التعاقدي ول تاأخذ بعني العتبار تواريخ ال�ستحقاق الفعلية املتوقعة. يتوقع البنك عدم طلب العديد من العمالء ال�سداد قبل التاريخ املطلوب 

من البنك ال�سداد فـيه، واأن اجلدول ل يوؤثر على التدفقات النقدية املتوقعة ح�سبما تظهره الوقائع التاريخية لالحتفاظ بالودائع لدى البنك.
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1-5 �سنوات3-12 �سهرخـالل 3 اأ�ســهرباآالف الرياالت ال�سعودية

اأكرث من

 5 �سنوات

بـدون تاريــخ 

الإجمايلاإ�ستحقاق حمــدد

 2011

 2.063.980 400.799   -   -    - 1.663.181اأر�سدة للبنوك واملوؤ�س�سات املالية الأخرى 

 110.208.571 56.169.760   -2.296.408 13.321.810 38.420.593ودائع العمالء

 1.813.747   -   - 1.785.408 21.254 7.085قرو�ض لأجل  

 2.803.714   -   - 2.700.121 77.695 25.898�سندات دين

 116.890.012 56.570.559   - 6.781.937 13.420.759 40.116.757االإجمايل

 3.962.416   - 2.732.915 35.025.901 6.751.606)40.548.006(امل�ستقات

)6.937.431(   -)3.819.239()61.598.014()7.131.469( 65.611.291ذمم دائنة متعاقد عليها 

 113.914.997 56.570.559)1.086.324()19.790.176(13.040.896 65.180.042اإجمايل  املطلوبات املالية غري املخ�سومة

2010

338.5462.313.344--1.962.80811.990اأر�سدة للبنوك واملوؤ�س�سات املالية الأخرى 

47.122.76393.813.067-34.813.1699.682.0412.195.094ودائع العمالء

2.538.432--8.029708.5201.821.883قرو�ض لأجل  

2.874.047--25.89877.6952.770.454�سندات دين

47.461.309101.538.890-36.809.90410.480.2466.787.431االإجمايل

امل�ستقات 

4.021.953-7.047.53534.219.5872.862.600)40.107.769(ذمم دائنة متعاقد عليها 

)7.476.831(-)4.281.352()61.877.282()11.696.858(70.378.661ذمم مدينة متعاقد عليها 

47.461.30998.084.012)1.418.752()20.870.264(67.080.7965.830.923اإجمايل املطلوبات املالية غري املخ�سومة

36. القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية 

حتديد القيمة العادلة وم�ستوياتها

ي�ستخدم البنك امل�ستويات التالية عند حتديد القيمة العادلة لالأدوات املالية والإف�ساح عنها: 

:الأ�سعار املتداولة فـي الأ�سواق املالية الن�سطة لنف�ض الأداة )بدون تعديل(. امل�ستوى 1 

:الأ�سعار املتداولة فـي الأ�سواق املالية الن�سطة ملوجودات ومطلوبات مماثلة اأو طرق تقومي اأخرى يتم حتديد كافة مدخالتها الهامة  امل�ستوى 2 

وفق بيانات قابلة للمالحظة فـي ال�سوق.

:طرق تقومي مل حتدد اأي من مدخالتها الهامة وفق بيانات قابلة للمالحظة فـي ال�سوق. امل�ستوى 3 

35. خماطر ال�سيولة )تتمة(
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36. القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية  )تتمة(

الإجمايلامل�ستوى الثالثامل�ستوى الثاين امل�ستوى الأولباآالف الرياالت ال�سعودية

 2011

املوجودات املالية

4.448.873   -4.448.873   -اأدوات مالية م�ستقة

493.103   -327.919165.184ا�ستثمارات مالية مدرجة قيمتها العادلة فـي قائمة الدخل )متاجرة(

2.780.417199.1593.714.0416.693.617ا�ستثمارات مالية متاحة للبيع 

3.108.3364.813.2163.714.04111.635.593االإجمايل 

2.715.805   -2.715.805   -املطلوبات املالية

اأدوات مالية م�ستقة بالقيمة العادلة الإيجابية

2.715.805   -2.715.805   -االإجمايل 

2010

املوجودات املالية

4.254.242-4.254.242-اأدوات مالية م�ستقة

1.271.058-443.689827.369ا�ستثمارات مالية مدرجة قيمتها العادلة فـي قائمة الدخل )متاجرة(

3.889.7516.721.503-2.831.752ا�ستثمارات مالية متاحة للبيع 

3.275.4415.081.6113.889.75112.246.803االإجمايل 

املطلوبات املالية

2.728.002-2.728.002-اأدوات مالية م�ستقة بالقيمة العادلة ال�سلبية

2.728.002-2.728.002-االإجمايل

ريال  مليون  �سعودي )2010: 3.633  ريال  مليون   3.342 قدرها  وم�ساربة  م�ساركة  ا�ستثمارات  للبيع من  املتاحة  املالية  ال�ستثمارات  تكون 

�سعودي( مت ت�سنيفها �سمن امل�ستوى الثالث.

يبني اجلدول اأدناه ت�سوية باأر�سدة بداية ال�سنة اإىل اأر�سدة نهاية ال�سنة وذلك لقيا�ض القيمة العادلة �سمن امل�ستوى الثالث.

اال�ستثمارات املالية املدرجة قيمتها العادلة فـي قائمة الدخل واال�ستثمارات املتاحة للبيع

20112010باآالف الرياالت ال�سعودية

3.352.451 3.889.751ر�سيد بداية ال�سنة

)23.938()26.349(خ�سائر مدرجة �سمن الإيرادات ال�ساملة الأخرى

500 108.363م�سرتيات

1.900.000 1.300.000اإ�سدارات

)1.339.262()1.557.724(ت�سويات

3.889.751 3.714.041ر�سيد نهاية ال�سنة 
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اإن القيمة العادلة هي القيمة التي يتم مبوجبها تبادل موجودات ما اأو �سداد مطلوبات ما بني اأطراف راغبة فـي ذلك ب�سروط تعامل عادل.

اإن القيمة العادلة لالأدوات املالية داخل قائمة املركز املايل، باإ�ستثناء الإ�ستثمارات املقتناة حتى تاريخ الإ�ستحقاق، والأدوات املالية الأخرى 

املقتناة بالتكلفة املطفاأة، ل تختلف جوهريًا عن القيمة الدفرتية املدرجة فـي القوائم املالية املوحدة. اإن القيمة العادلة للقرو�ض وال�سلف، 

وودائع العمالء املرتبطة بعمولت، و�سندات الديون، والأر�سدة لدى وللبنوك امل�سجلة بالتكلفة املطفاأة ل تختلف كثريًا عن القيمة الدفرتية 

املدرجة فـي القوائم املالية املوحدة لأن اأ�سعار العمولت احلالية ال�سائدة فـي ال�سوق لأدوات مالية مماثلة ل تختلف كثريًا عن الأ�سعار املتعاقد 

عليها وب�سبب الفرتة ق�سرية الأجل بالن�سبة لالأر�سدة لدى وللبنوك.

حتدد القيمة العادلة املقدرة لالإ�ستثمارات املقتناة حتى تاريخ ال�ستحقاق وال�ستثمارات الأخرى املقتناة بالتكلفة املطفاأة، على اأ�سا�ض الأ�سعار 

املتداولة بال�سوق عند توفرها، اأو طرق الت�سعري بالن�سبة لبع�ض ال�سندات بعمولة ثابتة. وبالتايل ميكن اأن تنتج فروقات بني القيمة الدفرتية 

اأ�سا�ض  والقيمة العادلة املقدرة. مت الإف�ساح عن القيمة العادلة لهذه الإ�ستثمارات فـي الإي�ساح )6(. حتدد القيمة العادلة للم�ستقات على 

الأ�سعار املتداولة فـي ال�سوق عند توفرها اأو با�ستخدام طرق الت�سعري املالئمة.

37. املعامالت مع الأطراف ذات العالقة

يتعامل البنك، خالل دورة اأعماله العادية، مع اأطراف ذات عالقة0 وترى الإدارة وجمل�ض الإدارة باأن املعامالت مع الأطراف ذات العالقة 

قد متت بنف�ض �سروط التعامل مع الأطراف الأخرى. تخ�سع املعامالت مع الأطراف ذات العالقة للن�سب املن�سو�ض عليها فـي نظام مراقبة 

البنوك والتعليمات ال�سادرة عن موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي. كانت الأر�سدة الناجتة عن هذه املعامالت كما فـي 31 دي�سمرب 2011 و2010 

واملدرجة فـي القوائم املالية املوحدة كالآتي:

2010 2011باآالف الرياالت ال�سعوديــة

�سي اأيه - �سي اآي بي جروب:

1.188.464 1.724.413اأر�سدة لدى البنوك واملوؤ�س�سات املالية الأخرى

25.997 36.515اأر�سدة للبنوك واملوؤ�س�سات املالية الأخرى

)338.336()173.530(م�ستقات بالقيمة العادلة، �سافـي

1.509.448 1.761.561التعهدات والإلتزامات املحتملة

�سركات زميلة 

185.628 170.789اإ�ستثمارات 

102.500 65.000قرو�ض و�سلف

7.312-اأر�سدة لدى البنوك واملوؤ�س�سات املالية الأخرى 

17.545 406.521اأر�سدة للبنوك واملوؤ�س�سات املالية الأخرى

144.901 13.743ودائع العمالء 

47.356 44.277التعهدات والإلتزامات املحتملة

اأع�ساء جمل�ض االإدارة ، وكبار امل�ساهمني االآخرين  وال�سركات  املنت�سبة لهم:

2.731.797 2.202.613قرو�ض و�سلف

4.698.796 3.897.601ودائع العمالء 

)3.233()13.739(م�ستقات بالقيمة العادلة، �سافـي

1.220.425 355.631التعهدات والإلتزامات املحتملة

ال�سناديق االإ�ستثمارية 

236.069 58.350ا�ستثمارات 

7.899 5.367م�ستقات بالقيمة العادلة، �سافـي

1.620.037 956.272ودائع العمالء 

36. القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية  )تتمة(
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يق�سد بكبار امل�ساهمني الآخرين )عدا البنك امل�ساهم الجنبي( اأولئك الذين ميتلكون اكرث من 5% من راأ�ض مال البنك.

فـيما يلي حتلياًل بالإيرادات وامل�ساريف املتعلقة باملعامالت مع الأطراف ذات العالقة واملدرجة فـي القوائم املالية املوحدة:

20112010باآالف الرياالت ال�سعوديــة

51.38270.589دخل عمولت خا�سة 

59.46476.157م�ساريف عمولت خا�سة

6.9535.280دخل اأتعاب وعمولت واأخرى، �سافـي  

3.2453.227اأتعاب اأع�ساء جمل�ض الإدارة 

814679م�ساريف عمومية واإدارية اأخرى 

بلغ اإجمايل املزايا ق�سرية الأجل املدفوعة لكبار موظفـي الإدارة خالل ال�سنة 92 مليون ريال �سعودي )2010: 82 مليون ريال �سعودي(. يق�سد 

ن�ساطات  والإ�سراف على  والتوجيه  التخطيط  باأعمال  للقيام  وامل�سئولية  ال�سالحيات  لديهم  الذين  الأ�سخا�ض  اأوؤلئك  الإدارة  بكبار موظفـي 

البنك ب�سورة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة. 

38. كفاية راأ�ض املال

تتمثل اأهداف البنك، عند اإدارة راأ�ض املال، فـي اللتزام مبتطلبات راأ�ض املال املو�سوعة من قبل موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي، واحلفاظ على 

مقدرة البنك على ال�ستمرار فـي العمل وفقًا ملبداأ الإ�ستمرارية املحا�سبي، واحلفاظ على وجود راأ�ض مال قوي. يتم مراقبة كفاية راأ�ض املال 

وا�ستخدام راأ�ض املال النظامي يوميًا من قبل اإدارة البنك.

يقوم البنك مبراقبة كفاية راأ�سماله وذلك باإ�ستخدام املعدلت املحددة من قبل موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي، ومبوجبها يتم قيا�ض مدى كفاية 

راأ�ض املال وذلك مبقارنة بنود راأ�ض املال املوؤهل مع املوجودات املدرجة فـي قائمة املركز املايل، والتعهدات، واملبالغ الإ�سمية للم�ستقات باإ�ستخدام 

الأر�سدة املرجحة لإظهار خماطرها الن�سبية. تتطلب التعليمات ال�سادرة عن موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي الحتفاظ بحد اأدنى من راأ�ض 

املال النظامي، واأن تكون ن�سبة اإجمايل راأ�ض املال النظامي اإىل املوجودات املرجحة املخاطر عند اأو تزيد عن احلد الأدنى املتفق عليه وهي %8.

20112010باآالف الرياالت ال�سعودية

128.528.591113.924.007خماطر الئتمان املتعلقة باملوجودات املرجحة املخاطر

8.073.8388.017.300املخاطر الت�سغيلية املتعلقة باملوجودات املرجحة املخاطر

1.913.8753.761.489خماطر ال�سوق املتعلقة باملوجودات املرجحة املخاطر

138.516.304125.702.796اإجمايل املوجودات املرجحة املخاطر

19.320.56617.825.107راأ�ض املال الأ�سا�سي

787.330691.334را�ض املال امل�ساند

20.107.89618.516.441اإجمايل را�ض املال االأ�سا�سي ورا�ض املال امل�ساند 

ن�سبة كفاية را�ض املال 

14.18%13.95 %ن�سبة راأ�ض املال الأ�سا�سي

14.73%14.52  %ن�سبة را�ض املال الأ�سا�سي + راأ�ض املال امل�ساند

37. املعامالت مع الأطراف ذات العالقة  )تتمة(
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39. خدمات اإدارة الإ�ستثمار وخدمات الو�ساطة

يقدم البنك لعمالئه، من خالل �سركة تابعة له، خدمات اإ�ستثمارية ت�ستمل على اإدارة بع�ض ال�سناديق الإ�ستثمارية بالتعاون مع م�ست�ساري 

اإ�ستثمار متخ�س�سني وخدمات و�ساطة. 

يدرج الدخل من ال�سركات التابعة فـي قائمة الدخل املوحدة �سمن »دخل الأتعاب والعمولت، �سافـي«. 

ل يتم توحيد القوائم املالية لهذه ال�سناديق مع القوائم املالية املوحدة للبنك. تدرج ح�سة البنك فـي هذه ال�سناديق فـي الإ�ستثمارات املتاحة 

للبيع، وتدرج الأتعاب املكت�سبة لقاء اإدارة تلك ال�سناديق �سمن املعامالت مع الأطراف ذات العالقة. 

بع�ض  اإدارة  ت�ستمل على  ال�سريعة  اإ�ستثمارات متوافقة مع  اإدارة  له، خدمات  التابعة  ال�سركات  اإحدى  لعمالئه، من خالل  البنك  يقدم  كما  

ال�سناديق الإ�ستثمارية بالتعاون مع م�ست�ساري اإ�ستثمار متخ�س�سني. بلغ �سافـي قيمة موجودات هذه ال�سناديق 1.458 مليون ريال �سعودي 

)2010: 2.447 مليون ريال �سعودي(. 

40. الأف�ساحات املتعلقة بالركن - 3 من تو�سيات جلنة بازل 2

طبقًا للركن - 3 من تو�سيات جلنة بازل 2، يجب القيام ببع�ض الإف�ساحات الكمية والنوعية. �ستكون هذه الإف�ساحات موجودة على املوقع 

الإلكرتوين للبنك: www.alfransi.com.sa وفـي التقرير ال�سنوي، على التوايل، طبقًا ملتطلبات موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي. 

41. التغريات امل�ستقبلية فـي اأطر اإعداد التقارير املالية الدولية

لقد اأرتاأى البنك عدم الأتباع املبكر للتعديالت على املعايري احلالية واملعايري ال�سادرة موؤخرًا املذكورة اأدناه: 

- معيار التقارير املالية الدولية رقم 9 - الأدوات املالية والذي ي�سري مفعولة اعتبارًا من 1 يناير 2015. 

- معيار التقارير املالية الدولية رقم 10 - القوائم املالية املوحدة والذي ي�سري مفعوله اعتبارًا من 1 يناير 2013.

- معيار التقارير املالية الدولية رقم 13 - قيا�ض القيمة العادلة والذي ي�سري مفعوله اعتبارًا من 1 يناير 2013.

- معيار التقارير املالية الدولية رقم 7 - الأدوات املالية )املّعدل( والذي ي�سري مفعوله اعتبارًا من 1 يناير 2013.

 

42. اأرقام املقارنة

اأعيد تبويب بع�ض اأرقام املقارنة لل�سنة املا�سية، عند ال�سرورة، مبا يتم�سى مع تبويب ال�سنة احلالية.

43. موافقة جمل�ض الإدارة

اأعتمدت القوائم املالية املوحدة من جمل�ض الإدارة بتاريخ 23 يناير 2012م املوافق 29 �سفر 1433هـ.

اإي�ساحات حول القوائم املالية املوحدة

لل�سنتني املنتهيتني فـي 31 دي�سمرب 2011 و 2010
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مقدمه

تاأ�س�ض البنك ال�سعودي الفرن�سي )البنك( - �سركة م�ساهمة �سعودية - مبوجب املر�سوم امللكي رقم م/23 بتاريخ 17 جمادى الثاين 1397هـ 

املوافق 4 يونيو 1977م. وقد بداأ البنك اأعمالــــه ر�سميًا بتاريخ 1 حمرم 1398هـ املوافق 11 دي�سمرب 1977م بعد اأن انتقلت اإليه عمليات بنك 

الندو�سني وال�سوي�ض فـي اململكة العربية ال�سعودية. يعمل البنك مبوجب ال�سجل التجاري رقم 1010073368 بتاريخ 4 �سفر1410هـ املوافق 5 

�سبتمرب 1989م مــــن خالل �سبكة فروعه وعـددها 83 فرعًا )2010: 81 فرعًا( فـي اململكة العربية ال�سعودية. بلغ عــــدد موظفـي البنك 2.788 

موظفـًا )2010: 2.594 موظفًا(. متثل اأهداف البنك فـي تقدمي كافة اأنواع اخلدمات امل�سرفـية مبا فـي ذلك منتجات متوافقة مع ال�سريعة 

الإ�سالمية معتمدة وحتت اإ�سراف هيئة �سرعية م�ستقلة. اإن عنوان املركز الرئي�سي للبنك هو كما يلي: �سـارع املعـذر - �ض. ب 56006 الريا�ض 

11554 - اململكة العربية ال�سعودية.

بالإف�ساح عن  ال�سعودية  العربية  باململكة  البنوك  التعميم ال�سادر  ال�سعودي مبوجب  العربي  النقد  اأ�سدرت موؤ�س�سة   2008 فـي �سهر مار�ض 

متطلبات روؤو�ض اأموالها ح�سب اتفاقية بازل 2، التي تعترب مبادرة عاملية تطلب من املراجع النظامية الوطنية فـي كافة اأنحاء العامل اللتزام 

باإطار يعتمد على مدى تقبل املخاطر لتقييم املخاطر واحت�ساب احلد الأدنى ملتطلبات راأ�ض املال.

اأي�سًا �سرورة اللتزام بالأركان الثالثة التالية،   2 وقد ت�سمنت تعليمات موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي املنبثقة عن تو�سيات اتفاقية بازل 

وذلك لتاأمني قاعدة راأ�ض مال تتنا�سب مع حجم املخاطر:

احت�ساب احلد الأدنى ملتطلبات راأ�ض املال، ون�سبة كفاية راأ�ض املال، اعتمادًا على تكلفة الإقرا�ض وال�سوق واملخاطر الت�سغيلية  الركن الأول:  

الناجتة عن عمليات البنك.

)ICAAP( لتقييم املخاطر التي ل يغطيها الركن الأول        تنفـيذ املراجعة الإ�سرافـية التي تت�سمن عملية تقييم كفاية راأ�ض املال  الركن الثاين: 

وكفاية راأ�ض املال فـي تغطيه هذه املخاطر وكذلك املتطلبات الواردة فـي الركن الأول، اخلا�سة بالأن�سطة احلالية وامل�ستقبلية 

للبنك.

للمخاطر،  والتعر�ض  املال،  راأ�ض  هيكل  بخ�سو�ض  ال�سفافـية  تاأمني  اإىل  تهدف  التي  الإف�ساح  عمليات  بوا�سطة  ال�سوق  نظام  الركن الثالث: 

وتخفـيف املخاطر، وعملية اإدارة املخاطر.

ميثل هذا التقرير جزءًا من الركن الثالث، وفقًا لتعليمات موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ال�سادرة بخ�سو�ض اتفاقية بازل 2. مل يتم مراجعة 

املعلومات الواردة فـي هذا التقرير من قبل مراجعني خارجيني.

تت�سمن الأجزاء التالية من هذا التقرير اإي�ساحا للطرق املعتمدة من قبل البنك فـي قيا�ض متطلبات احلد الأدنى لراأ�ض املال املطلوبة لتغطية 

املخاطر املختلفة حتت الركن الأول، وكذلك عملية تقييم كفاية راأ�ض املال الداخلية )ICAAP( حتت الركن الثاين.

جمال التطبيق

اأ�سم املن�ساأة الكربى �سمن املجموعة املعنية بهذه التعليمات هو البنك ال�سعودي الفرن�سي )البنك(.
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ويتم اإعداد البيانات املالية املجمعة وفقًا للمعايري املحا�سبية للموؤ�س�سات املالية املو�سوعة من قبل موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي، واملعايري 

املالية العاملية )IFRS(. كما يقوم البنك باإعداد البيانات املالية املجمعة له التزامًا باملتطلبات الواردة فـي نظام مراقبة البنوك، ونظام ال�سركات، 

ال�ساريان باململكة العربية ال�سعودية.

يتم اإدخال ال�سركات التابعة التالية فـي نتائج البنك ال�سعودي الفرن�سي وذلك لأغرا�ض نظامية:

1( �سركة الفرن�سي تداول: ميتلك البنك ال�سعودي الفرن�سي 99% من هذه ال�سركة، وهي تخ�سع لهيئة ال�سوق املالية باململكة العربية ال�سعودية، 

وتعمل فـي جمال خدمات الو�ساطة املحلية والعاملية، كوكيل لالأ�سهم وخدمات احلفظ بالإ�سافة اإىل اإدارة عمليات الطرح الأولية.

�سركة كام ال�سعودي الفرن�سي: ميتلك البنك ال�سعودي الفرن�سي ن�سبة 100% من هذه ال�سركة، وتخ�سع لهيئة ال�سوق املالية باململكة العربية   )2

ال�سعودية، وتعمل فـي جمال اإدارة الأ�سول واخلدمات ذات العالقة.

�سركة كاليون ال�سعودي الفرن�سي: مت دمج هذا الكيان فـي اململكة العربية ال�سعودية، ويوفر لل�سركات خدمات ال�ست�سارات املالية. وميتلك   )3

البنك 100 % من الأ�سهم العادية لبنك كاليون ال�سعودي الفرن�سي.

وكالة ال�سعودي الفرن�سي للتاأمني : اأدرج هذا الكيان فـي اململكة العربية ال�سعودية وتعمل فـي جمال خدمات و�ساطة التاأمني.  )4

خالل عام 2011، ا�ستحوذ البنك م�ساهمة اإ�سافـية فـي كام ال�سعودي الفرن�سي 40%، وكاليون ال�سعودي الفرن�سي 55% )من قبل �سركة زميله 

مع ح�سة 45 % من راأ�ض املال( لتحقيق معدل 100% فـي ال�سركات امل�ساهمة. لحقة لعملية ال�ستحواذ، فقد قررا لبنك دمج ان�سطة �سركة كام 

ال�سعودي الفرن�سي وكاليون ال�سعودي الفرن�سي فـي �سركة تداول الفرن�سي، والتي هي فـي طور اإعادة ت�سمية �سعودي فرن�سي كابيتال و�سوف 

تقدم جمموعة كاملة من اخلدمات املالية.

ويتم ا�ستقطاع ال�ستثمارات العائدة لل�سركات التالية فـي املجموعة من راأ�ض املال املجمع )50% من الطبقة 1، و50% من الطبقة 2( لأغرا�ض 

نظامية:

بنك بيمو ال�سعودي الفرن�سي: وهو بنك مت تاأ�سي�سه فـي �سوريا كبنك جتاري، ميتلك البنك ال�سعودي الفرن�سي ن�سبة 27% من راأ�ض املال   )1

العادي لبنك بيمو ال�سعودي الفرن�سي.

بنك بيمو: وهو بنك مت تاأ�سي�سه فـي لبنان كبنك جتاري، ميتلك البنك ال�سعودي الفرن�سي ن�سبة 10% من راأ�ض املال العادي لبنك بيمو.  )2

�سركة اليانز ال�سعودي الفرن�سي للتاأمني التعاوين: وهي �سركة موؤ�س�سه  باململكة العربية ال�سعودية، وميتلك البنك ال�سعودي الفرن�سي ن�سبة   )3

32.5% من راأ�ض مالها.

�سركة �سوفنكو ال�سعودي الفرن�سي: وهي �سركة موؤ�س�سه باململكة العربية ال�سعودية، وميتلك البنك ال�سعودي الفرن�سي ن�سبة 50% من راأ�ض   )4

مالها.

�سركة الأمثال للتاأجري، �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة: وهي �سركة موؤ�س�سة باململكة العربية ال�سعودية لتقدمي خدمات متويل ال�سيارات،   )5

وميتلك البنك ال�سعودي الفرن�سي ن�سبة 20% من راأ�ض مالها.

هذا ول توجد �سركات اأخرى لي�ست م�سمولة ول م�ستقطعة )اأي التي تكون ال�ستثمارات فـيها موزونة باملخاطر(، كما ل يوجد قيود اأو موانع 

اأ�سا�سية اأخرى على حتويل الأموال اأو راأ�ض املال النظامي �سمن املجموعة.
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هيكل راأ�ض املال

يتكون راأ�ض مال البنك امل�سرح به، وامل�سدر، واملدفوع بالكامل من 723.2 مليون �سهم، قيمة كل �سهم 10 ريال �سعودي كما فـي 31 دي�سمرب 2011.

علمًا اأن البنك مل ي�سدر اأية اأدوات راأ�ض مال ذات طبيعة خا�سة اأو معقدة اأو مركبة.

هيكل راأ�ض املال كما فـي 31 دي�سمرب 2011

باآالف الرياالت مكونات را�ض املال

راأ�ض املال الأ�سا�سي  - الطبقة 1اأ

7.232.143راأ�ض املال املوؤهل املدفوع

8.722.562الحتياطيات املوؤهلة

  -م�سلحة الأقلية فـي حقوق امللكية لل�سركات التابعة

3.542.926الأرباح امل�ستبقاة

IAS 63.845(تعديالت من نوع(

)113.220(ا�ستثمارات الأقلية املهمة )ا�ستقطاع %50(

19.320.566جمموع الطبقة 1

راأ�ض املال التكميلي- الطبقة 2ب

900.550خم�س�سات عامة موؤهلة

)113.220(ا�ستثمارات الأقلية املهمة )ا�ستقطاع %50(

787.330جمموع الطبقة 2

20.107.896جمموع راأ�ض املال املوؤهل )اأ+ب(

كفاية راأ�ض املال

تت�سمن الأق�سام التالية من التقرير اإي�ساحًا للطرق التي يعتمدها البنك فـي قيا�ض احلد الأدنى ملتطلبات راأ�ض املال ح�سب الركن الثاين من اتفاقية بازل.

متطلبات راأ�ض املال احلد الأدنى 

الركن الول من اتفاق بازل الثاين، كما اعتمدت ونفذت من قبل موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي، وتغطي احلد الدنى ملتطلبات راأ�ض املال 

التنظيمي الذي يتوقع البنك اعتماده لتغطية الئتمان وال�سوق واملخاطر الت�سغيلية الناجمة عن عملياتها التجارية. كما ت�سع الأ�سا�ض لدمج 

الكيانات ملتطلبات تقاريركفاية راأ�ض املال، وتعريف وح�سابات املوجودات املرجحة باملخاطر )RWA(، واخليارات املختلفة املقدمة اإىل البنوك 

حل�ساب هذه املوجودات ذات املخاطر املرجحة.

يتم ح�ساب متطلبات راأ�ض املال التنظيمية وفقا للمعادلة التالية )كن�سبة مئوية(:

 Capital Base
احلد الأدنى ملتطلبات راأ�ض املال=      

 RWA                     

حيث احلد الأدنى ملتطلبات راأ�ض املال تكون < %8
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خماطر الئتمان

يعتمد البنك طريقة معيارية لقيا�ض احلد الأدنى لراأ�ض املال بخ�سو�ض خماطر الئتمان، ويتم مبوجب هذه الطريقة ربط التعر�سات باأق�سام 

املحفظة ح�سب نوع النظري)counterpart(. ت�سم املحافظ الرئي�سية جهات �سيادية، بنوك، �سركات، اأفراد، حقوق ملكية، واأخرى )مبا فـي ذلك 

الأفراد ذوي املالءة املالية العالية(. يتم  حتديد عوامل وزن خماطرة نظراء ترتاوح من 0% اإىل 150% اعتمادًا على الن�سب املعطاة من قبل 

هيئات تقييم ائتمان عاملية )اأن وجدت(.

ت�سرب التعر�سات الأولية بعد اإجراء املخ�س�سات املحددة )اأن وجدت( و/ اأو خمففات املخاطر الئتمانية املوؤهلة بعامل خماطرة حمدد للنظري 

 )CCF( يتم تعديل التعر�ض خارج امليزانية با�ستخدام عوامل حتويل الئتمان لنوع املنتج .)RWA( من اأجل التو�سل اإىل  اأ�سل ذي خماطرة موزونة

قبل حتديد الأ�سول ذات املخاطرة املوزونة، وكذلك توؤخذ امل�ستقات ح�سب املبلغ املعادل الئتماين قبل حتديد الأ�سول ذات املخاطرة املوزونة.

يتم احت�ساب احلد الأدنى للميزانية لغر�ض خماطر الئتمان كـ 8% م�سروبة بالأ�سول ذات املخاطر املوزونة واملعدلة ح�سب اإجمايل املخففات 

بالن�سبة لتعر�سات البنك.

خماطر ال�سوق

ي�ستخدم البنك طريقة معيارية فـي احت�ساب متطلبات راأ�ض املال النظامية بخ�سو�ض خماطر ال�سوق )تغطي اأ�سعار الفائدة، حقوق امللكية، 

ال�سرف الأجنبي، اأ�سعار ال�سلع(. ي�سرب املقيا�ض الناجت  لراأ�ض املال النظامي ب 12.5 )معكو�ض 8%( من اأجل اإعطاء رقم تعر�ض بخ�سو�ض 

خماطر ال�سوق.

خماطر العمليات

ي�ستخدم البنك طريقة معيارية فـي احت�ساب متطلبات راأ�ض املال النظامية بخ�سو�ض خماطر العمليات. ت�ستخدم هذه الطريقة عددًا من 

معامالت بيتا )12%-18%( على معدل اإجمايل الدخل لل�سنوات املالية ال�سابقة لكل قطاع من قطاعات العمل الثمانية. ي�سرب املقيا�ض الناجت  

لراأ�ض املال النظامي ب 12.5 )معكو�ض 8%( من اأجل اإعطاء رقم تعر�ض بخ�سو�ض خماطر العمليات.

)ICAAP( عملية تقييم كفاية راأ�ض املال الداخلي

املتعلقة  الأخرى  واملخاطر  والعمليات  وال�سوق  بالئتمان  املتعلقة  املخاطر  تقييم  مهمة  الإدارة  جمل�ض  عن  املنبثقة  التنفـيذية  اللجنة  تتوىل 

بال�سيولة، والرتكزات، والقت�ساد، والقانونية وال�سمعة ومالءة راأ�ض املال للوفاء باملتطلبات احلا�سرة وامل�ستقبلة للبنك. 

قدمت وثيقة لأول مرة تتعلق بعملية تقييم كفاية راأ�ض املال اإىل موؤ�س�سة النقد عام 2008، بعد مناق�سة ثنائية، وعلى اأ�سا�ض �سنوى، ومت الآن 

اإدخال هذه العملية فـي دورة اإعداد امليزانية والتخطيط بالبنك. 

كفاية راأ�ض املال كما فـي 31 دي�سمرب 2011

الفئة

قيمة الأ�سل 

املوزون باملخاطرة 

)RWA(

احلد الأدنى 

لراأ�ض املال باآلف 

الرياالت 

128.528.59110.282.287خماطر الئتمان - الطريقة املعيارية

1.913.875153.110خماطر ال�سوق - الطريقة املعيارية

8.073.838645.907خماطر العمليات - الطريقة املعيارية

14.52%جمموع ن�سبة راأ�ض املال

  13.95%ن�سبة راأ�ض املال  الطبقة 1
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اإدارة املخاطر

تخ�سع اإدارة املخاطر الرئي�سية بالبنك لدائرة خماطر الئتمان، وتتوىل هذه الدائرة مهمة الدرا�سة الثانية للمخاطرة بعد قطاع العمل الذي 

قام باإن�ساء تلك املخاطرة والذي ميلكها. تلعب دائرة املخاطر دورًا هامًا فـي و�سع ال�سيا�سة، يتبع مدير دائرة املخاطر اإىل الع�سو املنتدب 

مبا�سرة، ويتوا�سل مع اللجنة التنفـيذية فـي تقدمي واإدارة امل�سائل املتعلقة مبخاطر الئتمان، وال�سوق، والعمليات.

خماطر الئتمان

يطبق البنك نظام قيا�ض راأ�ض مال فعال مقدم من قبل اإحدى املوؤ�س�سات العاملية ال�سهرية فـي هذا املجال، وذلك من اأجل قيا�ض احلد الأدنى 

ملتطلبات راأ�ض املال ملخاطر الئتمان با�ستخدام الطريقة املعيارية حتت اتفاقية بازل 2. ويتم بوا�سطة هذه الطريقة قيا�ض التعر�ض اإىل اأدق 

م�ستوى ممكن بحيث ميكن ا�ستخدام بيانات م�ستوى العمليات ب�سورة �سحيحة من اأجل ح�ساب عوامل وزن املخاطر، وعوامل حتويل الئتمان، 

وتعيني خمففات خماطر الئتمان.

عملية ف�سل املخاطر الئتمانية بالبنك تتم ماديًا ب�سورة مركزية، ويتم اإخطار اللجنة التنفـيذية بالتعر�سات الكبرية ب�سورة روتينية. ي�ستخدم 

البنك طريقة درجات داخلية من اأجل ت�سنيف خماطر النظراء ومن ثم اإدارة التعر�سات ذات العالقة ب�سورة منا�سبة.

كما يلتزم البنك بتعليمـات موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي من اأجل ت�سنيف الأ�سول وخا�سة فـيما يتعلق بالقرو�ض امل�ستحقة، وغري املنتجة، 

حيث يتم التعـرف على نقاط ال�سعف على م�ستوى النظراء اأي كافة املبالغ امل�ستحقة من النظري، مبا فـي ذلك املبلغ الأ�سلي وتو�سع �سمن 

املبالغ املبينة كمبالغ �سعيفة. يتم جتنيب املخ�س�سات لتغطية املبالغ امل�ستحقة والتي يتم تقييمها كمبالغ �سعيفة على م�ستوى النظري. يتم 

احت�ساب الحتيـاطيات ح�سب التعليمات املبينة فـي IAS 39. بالإ�سافة اإىل جتنيب املخ�س�سات الالزمة لتغطية املبالغ ال�سعيفة على م�ستوى 

لدى  للتعر�سات  داخلية  خماطرة  درجات  على  اعتمادًا  املحفظة  م�ستوى  على  خم�س�سات  و�سع  اأجل  من  طرقًا  البنك  ي�سـتخدم  النظري، 

الأطراف املقابلة.

ولتحديد عوامل وزن خماطر النظراء، ي�ستخدم البنك درجات التقييم اخلارجية التي ت�سعها موؤ�س�سات تقييم مثل �ستناندرد اأند بورز 

وموديز وفت�ض بالن�سبة ملحفظة البنك، وتطبق عمليات التقييم اخلارجية على فئة اأ�سول البنك/ املوؤ�س�سات املالية. اأغلب حمفظة الأ�سول 

املوؤ�س�سية اخلا�سة بالبنك تقع داخل اململكة العربية ال�سعودية، ول يتم تقييمها خارجيًا، لذا، فهي تقع �سمن فئة وزن خماطرة بن�سبة 

.%100

قيم  اأي  ال�ستبدال احلالية  وبتكاليف  النقد،  واأ�ســباه  بالنـــقد  تتعــلق  الأخــــرى  الأ�ســــول  0% حتــت  لها  املخــاطرة  وزن  يبــلغ  التي  والأ�ســول 

)mark-to-market( القيم العادلة لتعر�سات امل�ستقات حيث تكون هذه املبالغ م�سمولة )حتت بند اأ�سول البنوك واملوؤ�س�سات( فـي احت�ساب القيم 

املعادلة الئتمانية وقيم الأ�سول املوزونة باملخاطر.

وي�ستخدم البنك جمموعة كبرية من التاأمينات فـي اإدارة خماطر النظراء، غري اأن التاأمينات املالية املطلوبة لتخفـيف خماطر الئتمان مبوجب 

اتفاقية بازل 2 تنح�سر برهن الهوام�ض النقدية والودائع املوقوفة لدى البنك، وال�سمانات امل�ستخدمة لغر�ض حتويل املخاطر هي �سمانات 

بنكية بالأ�سا�ض تفـي باملتطلبات املبينة بالتفاقية.
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ويت�سمن اجلدول التايل حتلياًل لإجمايل خماطر التعر�ض اأي التعر�ض بعد معادلة املخ�س�سات ولكن قبل تطبيق املخف�سات الئتمانية )مبا 

فـي ذلك التعر�سات فـي امليزانية العامة بعد تطبيق عوامل التحويل الئتماين وتعر�سات امل�ستقات مبوجب قيمها املعادلة الئتمانية( مع اأوزان 

املخاطرة اخلا�سة بكل منها:

التعر�سات الئتمانية الإجمالية كما فـي 31 دي�سمرب 2011

املحفظة

املبلغ 

باآالف الرياالت

اوعية

 وزن املخاطر

املبلغ

 باآالف الرياالت

026.484.213%26.845.789ال�سيادية والبنوك املركزية

%100382.263

209.981.592%8.921.341البنوك وموؤ�س�سات الأوراق املالية

%507.200.453

%100461.873

202.046.262%74.563.302ال�سركات

%501.025.284

%10097.348.062

%150199.559

758.167.690%8.433.691الأفراد دون رهن

1002.119.887%2.119.887�سكن برهن

0%914.654حقوق ملكية

201.017)م�ستقطع(

%100713.637

05.198.392%19.712.151اأخرى )مبا فـي ذلك التعر�سات لل�سخ�سيات املهمة(

%10013.957.007

%15059.409

141.510.815املجموع

 

خماطر ال�سوق

يتم اإدارة وتقييم خماطر ال�سوق الناجتة عن ن�ساط البنك فـي ال�سوق املالية من خالل خليط من VAR واختبار الإجهاد وحتليل احل�سا�سية. 

و�سعت اللجنة التنفـيذية حدودًا ملا ميكن اأن ي�سكل م�ستوى مقبول من املخاطر فـي اإدارة �سجل املتاجرة. تتوىل اإدارة خماطر ال�سوق �سمن 

دائرة اإدارة املخاطر مهمة قيا�ض وعمليات التحكم اخلا�سة باإدارة خماطر ال�سوق.

ي�ستخدم البنك الطريقة القيا�سية، فـي قيا�ض احلد الأدنى من متطلبات راأ�ض املال ملخاطر ال�سوق حتت الركن 1.

خماطر ال�سوق )الطريقة القيا�سية( 31 دي�سمرب 2011

الفئة

متطلبات راأ�ض املال

)املبلغ باآلف الريالت(

112.855�سعر الفائدة

4.361حقوق امللكية

35.894ال�سرف الأجنبي

153.110املجموع 
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خماطر العمليات

الفرن�سي، وحتديد  ال�سعودي  بالبنك  الت�سغيل  اإدارة املخاطر هو و�سع مفهوم عام ملخاطر  العمليات �سمن دائرة  اإدارة خماطر  الهدف من 

اإىل  التعر�ض  اإمكانية  تخفـي�ض  ثم  ومن  الداخلية  التحكم  اإجراءات  وحت�سني  الت�سغيل،  خماطر  وتخفـي�ض  متابعة  فـي  والتبعات  امل�سوؤوليات 

خ�سائر، وا�ستحداث قاعدة بيانات خل�سائر الت�سغيل، وحت�سني ثقافة املخاطرة والتحكم داخل البنك.

ذات  واملخاطر  العايل،  التواتر  العمليات، وحتديد  على خمتلف  التعرف  اأجل  من  املخاطر  لتخطيط  الفرن�سي طريقة  ال�سعودي  البنك  طور 

الأثر املنخف�ض )املخاطر املتكررة(، وحتديد املخاطر عالية الأثر قليلة احلدوث )املخاطر  ال�ستثنائية(، وحتديد اإجراءات التحكم الالزمة 

لتخفـي�ض املخاطر، وتنظيم جهود تقييم، لتحديد ا�ستمرار جودة اإجراءات التحكم.

ي�ستخدم البنك حاليًا طريقة قيا�سية فـي تقييم احلد الأدنى من راأ�ض املال ملخاطر الت�سغيل حتت الركن 1 من التفاقية.

خماطر حقوق امللكية

فـي  للتغري  نتيجة  التجارية  ال�ستثمار غري  فـي حمفظة  لأ�سهمه  العادلة  القيمة  بانخفا�ض  تتمثل  البنك  يواجهها  التي  امللكية  خماطر حقوق 

موؤ�سرات الأ�سهم وقيم الأ�سهم الفردية. تت�سمن خماطر حقوق امللكية التي قد يتعر�ض البنك لها ما يلي:

- ال�ستثمار فـي ال�سركات الزميلة.

- ا�ستثمارات الأ�سهم املتاحة للبيع.

- ال�ستثمار فـي ال�سركات التابعة.

ال�سركة الزميلة هي ال�سركة التي ميتلك البنك 20% اإىل 50% من قوة الت�سويت فـيها اأو اأكرث، وتتمتع بتاأثري كبري، وهي لي�ست �سركة تابعة اأو 

�سراكة. ت�سنف هذه ال�ستثمارات كا�ستثمارات فـي �سركات زميلة. حتدد ال�ستثمارات فـي ال�سركات الزميلة اأوليًا ب�سعر التكلفة، وت�سجل بعد 

ذلك حما�سبيًا بطريقة حقوق امللكية، وتخ�سع للمراجعة ومن ثم تقييم حدوث �سعف فـيها، بحيث ل تتجاوز القيمة املرحلة لال�ستثمار بالأ�سهم 

املبلغ الذي ميكن ا�سرتداده.

فـي حالة عدم ح�سوع عمليات ال�ستثمار فـي حقوق امللكية لأثار كبرية اأو �سيطرة، عندئذ تعرف هذه ال�ستثمارات باأنها متاحة للبيع. وترحل 

القيمة  مبوجب  ال�ستثمارات  هذه  قيا�ض  يتم  املبدئي  التحديد  بعد  العملية.  تكاليف  اإىل  بالإ�سافة  العادلة  بقيمتها  عادة  ال�ستثمارات  هذه 

العادلة. بالن�سبة ل�ستثمارات الأ�سهم املتاحة للبيع، حيث مل يتم التحوط على القيمة العادلة، يتم حتديد اأي ربح اأو خ�سارة ناجتة عن تغري 

القيمة العادلة لها مبا�سرة فـي بند احتياطيات اأخرى حتت حقوق م�ساهمني لغاية اأن يتم التوقف عن احت�ساب الأ�سل اأو �سعف الأ�سل، ويتم 

فـي هذا الوقت اإ�سافة الربح اأو اخل�سارة الرتاكمية التي حتديدها م�سبقًا فـي حقوق امللكية اإىل قائمة الدخل  املجمعة للعام. فـي نهاية ال�سنة، 

بلغت اخل�سائر غري املحققة 26.971 حمددة مبا�سرة فـي احتياطيات اأخرى ب�سبب التغري فـي القيم العادلة لالأ�سهم حتت حمفظة ال�ستثمار 

املتاحة للبيع.

تعتمد القيمة العادلة لال�ستثمارات فـي الأ�سواق الن�سطة على اأ�سعار الطلب اجلارية، وفـي حالة عدم تداولها فـي الأ�سواق الن�سطة، عندئذ يتم 

حتديد القيمة العادلة بوا�سطة طريق التقييم. اإذا كان هناك دليل مو�سوعي على وجود �سعف ب�سبب انخفا�ض كبري اأو طويل الأمد فـي القيمة 

العادلة دون التكلفة، عندئذ حتدد م�ساريف ال�سعف من خالل بيان الدخل املجمع. ل ميكن عك�ض خ�سائر ال�سعف من خالل قائمة الدخل 

املجمع طاملًا مت حتديد الأ�سل اأي اأن اأي زيادة فـي القيمة العادلة بعد ال�سعف ومت ت�سجيلها ميكن فقط اأن حتدد فـي حقوق امللكية. فـي حالة 

عدم التعرف، اأي ربح اأو خ�سارة تراكمية مت حتديدها م�سبقًا فـي الأ�سهم ت�ساف اإىل قائمة الدخل املجمع لل�سنة.
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ال�سركات التابعة هي كافة ال�سركات التي ميتلك البنك �سالحية التحكم بال�سيا�سات املالية والت�سغيلية اخلا�سة بها، للح�سول على الفائدة من 

اأن�سطتها، التي ت�ساحب عمومًا فائدة ملكية تتجاوز واحد ون�سف من احلق بالت�سويت. حيثما ل يوجد للبنك حتكم فعال ولكن يتمتع بتاأثري 

كبري، يتم احت�ساب ال�ستثمار فـي ال�سركة التابعة مبوجب طريقة حقوق امللكية وت�سم البيانات املالية املجمعة الن�سيب املنا�سب فـي  نتائج 

ال�سركة التابعة، والحتياطيات واخل�سائر املرتاكمة اعتمادًا على اآخر البيانات املالية املتوفرة.

اجلدول التايل يبني القيمة املرحلة والقيمة العادلة حلقوق امللكية كما فـي 31 دي�سمرب 2011. 

القيمة العادلةالقيمة املرحلةال�ستثمار بحقوق امللكية )باآلف الريالت(

481.764481.764قيمة الأ�سهم املتداولة ب�سكل عام

491.661491.661قيمة الأ�سهم املتداولة ب�سكل خا�ض

973.425973.425املجموع

خماطر اأ�سعار الفائدة فـي ال�سجالت

التمويل  اإىل مكتب  العمل  لكافة قطاعات  الفائدة  اأ�سعار  كافة مراكز خماطر  نقل  الفرن�سي  ال�سعودي  بالبنك  املتبعة  ال�سيا�سات  يتم ح�سب 

فـي اخلزينة وحمفظة ال�ستثمار طويل الأجل فـي دائرة التمويل. يتم اإدارة هذه املراكز ب�سورة مركزية من خالل هيكل احلدود وخليط من 

عمليات التحوط الطبيعية وممار�سات التحوط، كما يقوم بنك كاليون باري�ض باعتماد مناذج حدود امليزانية ويتم امل�سادقة واعتماد �سيا�سات 

ALM خالل اجتماعات ALCO. يتم التقرير عن كافة املراكز اإىل بنك كاليون باري�ض.

اأ�سا�ض اأقل من قيمة ع�سرين  2، يجب اأن تكون ميزانية البنك فـي ال�ســجالت البنكية عند التعر�ض ل�سدمة200 نقطة  وفقًا لتفــاقية بازل 

باملائة للطبقــة 1 والطبقة 2 لراأ�ض املال. بالن�ســبة للبنك ال�ســعودي الفرن�سي تبلغ قيمة الطبقة 1 والطبقة 2 من راأ�ض املال كما فـي 31 دي�سمرب 

2011 مبلغ 20.108 مليون وع�ســرون باملائة من هذا املبلغ ي�ساوي 4.022 مليون ريال �سعودي. على  الرغم من حدوث �سدمة قوية مبعدل 

حركة 200 نقطة اأ�سا�ض تتم حتت �ســيناريو اإجهاد يكون التغيري فـي القيمة القت�ســادية فـي ال�سجالت البنكية للبنك معادًل ملبلغ 795 مليون 

ريال �سعودي فقط.

خماطر اأ�سعار الفائدة فـي ال�سجالت البنكية - �سدمة بقوة 200 نقطة اأ�سا�ض

العملة

التغري فـي القيمة  القت�سادية

ماليني الريالت

)757(الريال ال�سعودي

)44(الدولر الأمريكي

6اأخرى

)795(املجموع 

بــــازل 2 عمود 3 - الإف�ساحات النوعية

31 دي�سمرب 2011
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