
بي . إم . جي  الفـــوزان والسدحان . إرنســـت ويونــغ  آي

للستة أشهر المنتهية فى 30 يونيو 2010م

البنك األهلي التجاري

(غير مراجعة)

القوائـم المالـية المرحلية الموجزة الموحدة

(شرآة مساهمة سعودية)





30 يونيو 2009م31 ديسمبر 2009م30 يونيو 2010مايضاح
(غير مراجعة)(مراجعة)(غير مراجعة)

الموجودات 
 38,869,775 30,238,593 33,850,858نقد وأرصدة لدي مؤسسة النقد العربي السعودي

 18,181,267 9,270,948 10,628,631أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى

 84,746,552 97,455,306 92,964,256 3استثمارات  بالصافي

 105,811,668 112,157,640 116,956,438قروض وسلف بالصافي

 851,595 844,739 838,489إستثمار في شركات زميلة بالصافي

 278,792 286,888 291,300عقارات أخرى بالصافي

 2,064,912 2,153,135 2,095,116ممتلكات ومعدات بالصافي

 1,305,588 1,206,965 1,064,622موجودات غير ملموسة بالصافي

 973,496 983,456 954,726الشهرة بالصافي

 3,821,303 2,854,505 3,627,561موجودات أخرى
─────────────────────────

 257,452,175 256,904,948 263,271,997إجمالي الموجودات 
═════════════════════════

المطلوبات وحقوق المساهمين
المطلــوبات

 13,152,167 15,575,021 18,375,766أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

 206,861,820 202,582,508 204,808,146ودائع العمالء

 2,624,081 2,624,436 2,624,784سندات دين مصدرة

 5,818,294 5,810,051 6,791,199مطلوبات أخرى
──────────────────────────

 228,456,362 226,592,016 232,599,895إجمالي المطلوبات 
──────────────────────────

حقوق المساهمين العائدة لمساهمي الشركة األم
 15,000,000 15,000,000 15,000,000رأس المال

   -           (177,093)(177,093) 4اسهم خزينة

 8,526,412 9,524,343 9,524,343احتياطي نظامي

(268,392) 367,151 1,117,036إحتياطيات أخرى (التغيرات المتراكمه في القيم العادلة ) 

 4,591,528 3,061,538 4,507,086أرباح مبقاه

   -            2,243,963   -             توزيعات أرباح مقترحة

(901,279)(748,815)(856,994)         احتياطي فرق العملة األجنبية
──────────────────────────

 26,948,269 29,271,087 29,114,378إجمالي حقوق المساهمين العائدة لمساهمي الشركة األم

 1,500,317 1,589,072 1,557,724حقوق األقلية
──────────────────────────

 28,448,586 30,860,159 30,672,102إجمالي حقوق المساهمين 
──────────────────────────

 256,904,948 257,452,175 263,271,997إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين 
══════════════════════════

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  (1) إلى (12) جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة

البنك األهلي التجاري
(شركة مساهمة سعودية)

قائمة المركز المالي  المرحلية الموجزة الموحدة

(بآالف الرياالت السعودية)
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30 يونيو 2009م30 يونيو 2010م30 يونيو 2009م30 يونيو 2010م

 5,349,731 4,865,771 2,546,621 2,355,718دخل العموالت الخاصة
(1,365,528)(731,739)(628,124)(365,472)مصاريف العموالت الخاصة

───────────────────────────────
 3,984,203 4,134,032 1,918,497 1,990,246 صافي دخل العموالت الخاصة

 1,250,435 1,264,865 666,973 663,455دخل من رسوم  خدمات بنكية بالصافي
 146,307 166,692 66,588 103,736دخل من تحويل عمالت أجنبية بالصافي

دخل (خسائر) اإلستثمارات المدرجة بقيمتها العادلة في قائمة
(42,331) 91,606(48,647) 36,668 الدخل بالصافي

 256,693 68,524 200,070 7,015دخل المتاجرة بالصافي
 33,250 36,568 5,088 5,062دخل عوائد األسهم

 354,913 347,828 9,335 204,882مكاسب استثمارات لغير اغراض المتاجرة بالصافي
───────────────────────────────

 5,983,470 6,110,115 2,817,904 3,011,064دخل العمليات
───────────────────────────────

 1,070,416 1,137,995 550,594 582,819رواتب ومصاريف الموظفين
 176,494 194,641 101,460 105,116ايجارات ومصاريف المباني
 145,249 167,990 71,948 84,169استهالك ممتلكات ومعدات

 93,410 120,317 48,586 60,158اطفاء موجودات غير ملموسة
 582,138 634,662 310,951 336,640مصروفات عمومية وإدارية أخرى

 1,096,141 1,164,983 425,121 612,953خسائر االئتمان بالصافي 
(فائض استرداد) خسائراالنخفاض في قيمة الموجودات المالية

 508,614(30,848) 103,553(30,848) األخرى بالصافي
───────────────────────────────

 3,672,462 3,389,740 1,612,213 1,751,007مصاريف العمليات
───────────────────────────────

 2,311,008 2,720,375 1,205,691 1,260,057صافي دخل العمليات

(مصاريف) إيرادات أخرى
(28,024)(28,843)(13,741)(13,604)تبرعات 

(11,396)(6,293) 28,840(3,609)(مصاريف) إيرادات أخرى غير تشغيلية بالصافي
───────────────────────────────

(39,420)(35,136) 15,099(17,213)صافي (مصاريف) إيرادات أخرى
───────────────────────────────

 2,271,588 2,685,239 1,220,790 1,242,844صافي دخل الفترة
═══════════════════════════════

صافي دخل الفترة العائد الى :
 2,237,215 2,639,752 1,191,606 1,226,696مساهمي الشركة األم

 34,373 45,487 29,184 16,148حقوق األقلية 
───────────────────────────────

 2,271,588 2,685,239 1,220,790 1,242,844صافي دخل الفترة
═══════════════════════════════

 1.49 1.76 0.79 0.82ربح السهم للفترة  (ريال سعودي)
═══════════════════════════════

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  (1) إلى (12) جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة

(بآالف الرياالت السعودية)
للستة أشهر المنتهية في

البنك األهلي التجاري
(شركة مساهمة سعودية)

قائمة الدخـل المرحلية الموجزة الموحدة 
(غير مراجعة)

للثالثة أشهر المنتهية في
(بآالف الرياالت السعودية)
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30 يونيو 2009م30 يونيو 2010م30 يونيو 2009م30 يونيو 2010م

 2,271,588 2,685,239 1,220,790 1,242,844صافي دخل الفترة

────────────────────────────

دخل (خسارة) شاملة اخرى:

حركة التغيرات خالل الفترة في:

 41,757         (37,398)       (19,922)        (2,251)          القيمة العادلة لتحوطات (لتغطية مخاطر) التدفقات النقدية

(1,157,103)     1,083,023     237,697        503,442       القيمة العادلة لالستثمارت المتاحة للبيع

(103,462)      (151,370)      382,456       (101,699)      احتياطي فرق العملة األجنبية

المحول الى قائمة الدخل الموحدة :

(157,472)      (10)             (157,379)      (16,297)        (مكاسب) على تحوطات (تغطية مخاطر) التدفقات النقدية

  (مكاسب) استثمارات لغير أغراض المتاجرة بالصافي
(458,970)      (315,513)     (113,392)      (167,668)       (استثمارات متاحة للبيع)

  خسائراالنخفاض في قيمة الموجودات المالية األخرى
 435,050        5,913           94,377          5,913            (استثمارات متاحة للبيع)

────────────────────────────

(1,400,200)     584,645       423,837        221,440     الدخل (الخسارة) الشاملة االخرى للفترة
────────────────────────────

 871,388        3,269,884     1,644,627      1,464,284   إجمالي الدخل الشامل للفترة
════════════════════════════

اجمالي الدخل (الخسارة ) الشامل العائد الى :

 833,423        3,281,458     1,471,579      1,485,034   مساهمي الشركة األم

 37,965         (11,574)        173,048       (20,750)      حقوق األقلية 
────────────────────────────

 871,388 3,269,884     1,644,627      1,464,284   إجمالي الدخل الشامل للفترة
════════════════════════════

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  (1) إلى (12) جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة

(بآالف الرياالت السعودية)
للستة أشهر المنتهية في

البنك األهلي التجاري
(شركة مساهمة سعودية)

قائمة الدخـل الشامل  المرحلية الموجزة الموحدة
(غير مراجعة)

(بآالف الرياالت السعودية)
للثالثة أشهر المنتهية في
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احتياطي فرقتوزيعات ارباحتغطية مخاطرالموجودات المالية

المجمــوعحقوق األقليةالمجمــوعالعملة االجنبية مقترحهارباح مبقاةالتدفقات النقديةالمتاحة للبيعإحتياطي نظامياسهم خزينةرأس المال

للستة أشهر المنتهية فى30 يونيو 2010م

 30,860,159 1,589,072 29,271,087(748,815) 2,243,963 3,061,538 85,210 281,941 9,524,343(177,093) 15,000,000الرصيد في 1 يناير 2010م

 3,269,884(11,574) 3,281,458(108,179)   -        2,639,752(37,408) 787,293   -         -          -        إجمالي الدخل (الخسارة) الشامل للفترة

(15,807)(18,383) 2,576   -          -        2,576   -         -            -         -          -        التعديالت في حقوق األقلية

(2,245,354)(1,391)(2,243,963)   -       (2,243,963)   -          -         -            -         -          -        توزيعات ارباح نهائية مدفوعة

(1,196,780)   -      (1,196,780)   -          -       (1,196,780)   -         -            -         -          -        توزيعات أرباح مرحلية مستحقة (ايضاح 5)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

 30,672,102 1,557,724 29,114,378(856,994)   -        4,507,086 47,802 1,069,234 9,524,343(177,093) 15,000,000الرصيد فى 30 يونيو 2010م
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

للستة أشهر المنتهية فى30 يونيو 2009م

 27,535,501 1,420,655 26,114,846(816,460)   -        2,354,313 249,095 801,486 8,526,412   -        15,000,000الرصيد في 1 يناير 2009م

 871,388 37,965 833,423(84,819)   -        2,237,215(115,715)(1,203,258)   -         -          -        إجمالي (الخسارة) الدخل الشامل للفترة

 41,697 41,697   -           -          -          -          -         -            -         -          -        التعديالت في حقوق األقلية
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

 28,448,586 1,500,317 26,948,269(901,279)   -        4,591,528 133,380(401,772) 8,526,412   -        15,000,000الرصيد فى 30 يونيو 2009م
 ═══════  ═══════ ═════════════════════════════════════════════════════════════════

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  (1) إلى (12) جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة

احتياطيات أخرى

البنك األهلي التجاري
(شركة مساهمة سعودية)

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين  المرحلية الموجزة الموحدة
(غير مراجعة)

(بآالف الرياالت السعودية)

العائد لمساهمين الشرآة االم

__________________________________________________________________________________________________________________________________
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البنك األهلي التجاري

30 يونيو 2009م30 يونيو 2010مإيضاح
: األنشطة التشغيلية
 2,237,215 2,639,752صافي دخل الفترة

تعديالت لتسوية صافي الدخل الى صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية :
(89,688) 19,501إطفاء عالوة (إستهالك خصم) االستثمارات لغير اغراض المتاجرة بالصافي

 349 348إطفاء خصم سندات دين مصدرة
(354,913)(347,828)(مكاسب) إستثمارات لغير اغراض المتاجرة بالصافي

(2,431)(5,677)(مكاسب) استبعاد ممتلكات ومعدات بالصافي
(3,140)(2,275)(مكاسب) استبعاد عقارات أخرى بالصافي

 145,249 167,990استهالك ممتلكات ومعدات
 93,410 120,317أطفاء موجودات غير ملموسة

 1,096,141 1,164,983خسائر االئتمان بالصافي
 9,682 6,250حصة البنك في خسائر شركات زميلة

 508,614(30,848)(فائض استرداد) خسائر االنخفاض في قيمة الموجودات المالية األخرى بالصافي
────────────────

3,732,513 3,640,488 
صافي( الزيادة) / النقص فى الموجودات التشغيلية :

(2,378,816) 183,180وديعة نظامية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي
   -         (1,100,000)أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى تستحق بعد 90 يوم

(48,185)(70,089)استثمارات مقتناه ألغراض المتاجرة
 1,894,039 67,724استثمارات مدرجة بقيمتها العادلة في قائمة الدخل

 1,056,317(5,963,782)قروض وسلف
(23,661)(2,137)عقارات أخرى

 1,739,812(773,056)موجودات أخرى

صافي الزيادة / (النقص) فى المطلوبات التشغيلية :
 415,870 2,800,745أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

 35,011,190 2,225,638ودائع العمالء
(1,266,463)(215,632)مطلوبات أخرى

────────────────
 40,040,591 885,104صافي التدفق النقدى من األنشطة التشغيلية

────────────────
األنشطة االستثمارية:

متحصالت من بيع واستحقاق إستثمارات لغير اغراض المتاجرة / والغير مدرجة بقيمتها 
 24,471,170 36,118,814العادلة في قائمة الدخل

(30,446,721)(43,026,975)
(115,526)(110,233)شراء ممتلكات ومعدات

 6,866 5,939متحصالت من استبعاد ممتلكات ومعدات
────────────────

(18,664,465) 5,567,799صافي التدفق النقدي الناتج من (المستخدم في) األنشطة االستثمارية
────────────────

األنشطة التمويلية:
 114,035(31,348)صافي الحركة في حقوق األقلية

   -         (2,243,963)أرباح مدفوعة
───────────────

 114,035(2,275,311)صافي التدفق النقدي الناتج من (المستخدم في) األنشطة التمويلية
────────────────

 21,490,161 4,177,592صافي الزيادة في النقد وشبه النقد
(63,343)(124,464)احتياطي فرق العملة االجنبية - نقد وشبة النقد

 25,107,343 29,018,600النقد وشبة النقد في بداية السنة
────────────────

 46,534,161 833,071,728النقد وشبه النقد في نهاية الفترة
════════════════

 5,805,601 4,837,301عموالت خاصة مستلمة خالل الفترة
 1,306,652 639,090عموالت خاصة مدفوعة خالل الفترة

════════════════معلومات إضافية غير نقدية
(1,318,973) 749,884صافي التغير في القيمة العادلة والمحوله لقائمة الدخل المرحلية الموجزة الموحدة

   -          31,076,566أستحواذ استثمارات متاحة للبيع ( أسهم)
════════════════

(شركة مساهمة سعودية)
قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموجزة  الموحدة 

(غير مراجعة)

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  (1) إلى (12) جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة

شراء استثمارات لغير اغراض المتاجرة/ والغير مدرجة بقيمتها العادلة في قائمة الدخل

للســتة أشهر المنتهية فى

(بآالف الرياالت السعودية)

______________________________________________________________________________________________
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عــــــام1-

فيما يلي تفاصيل الشركات التابعة للمجموعة:

(1

(2

(3

(4

البنك األهلي التجاري

(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة

30 يـونيـو 2010م و 2009م (غير مراجعـة)

تتمثل أهداف البنك في تقديم كافة أنــواع الخــدمات المصــرفية . كما يقدم البنك أيضاً منتجات متوافقة مع أحكام الشريعة (غير مرتبطة

بعموالت خاصة) والتي يتم إعتمادها واالشراف عليها من قبل هيئة شرعية مستقلة.

ــى 28 رجب 1369هـ ( 15 مايو 1950م) بدأ البنك نشاطه كشركة تضامن بموجب شهادة تسجـيل مصدق عليها من المقام السامي ف
ــم 4030001588 الصادر في 27 ذي الحجة 1376هـ ( 24 يـوليـو 1957م ). وقد مارس ــت رق ومقيدة بالسـجل التجارى تح
ــم (البنك األهلي التجاري ) بموجب األمر السامي الكريم رقم 3737 في 20 ربيع ثاني 1373هـ (26 ديسمبر ــت اس البنك نشاطه تح

1953م). قد حدد تاريخ أول يوليو 1997م تاريخاً للتحويل من شركة تضامن إلي شركة مساهمة سعودية.

تشمل القوائم المالية على القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة للبنك األهلي التجاري والشركات التابعة ("المجموعة").

تأسس البنــــك األهلــي التجــاري ( " البنك " ) شركة مساهمة سعودية بموجـب  المرسـوم الملكي الكريم رقم م /19 فـى 23 ذو
القعـدة 1417 هـ (31 مارس 1997م) وذلك بالموافقة على تحويل البنك من شركة تضامن إلى شركة مساهمة سعودية.

عنوان المركز الرئيسى هو كما يلى :

 شركة االهلي المالية

البنك األهلى التجاري
المرآز الرئيسي 

شارع الملك عبدالعزيز
ص ب 3555 ـ  جده  21481

المملكة العربية السعودية 
http://www.alahli.com : موقع االنترنت

مجموعة الشركات التابعة :

ــة 72.06% (2009م: 72.06%)  من خالل إحدى شركاتها التابعة ( شركة االهلي المالية ) في ــرة فعلي تمتلك المجموعة ملكية مباش
شركة إيست قيت كابيتال هولدنغ التي هي إحدى شركات محافظ حقوق الملكية الخاصة فـي الشـرق األوســط   .استحوذت شركة االهلي

المالية على ملكية مباشرة 77%  و بينما النسبة الباقية والبالغة 23% مملوكة من قبل إدارة إيست قيت.

ــام 2007م شركة مالية جديدة تحت مسمى (شركة األهلي المالية) شركة مساهمة سعودية بموجب تصريح أسس البنك في شهر إبريل ع
هيئة سوق المال رقم     2-83-2005م بتاريخ   21 جمادى األول    1426هـ    (28 يونيو   2005م)  ومسجلة في المملكة العربية السعودية    .
يمتلــك البنــك 89.42% (2009م: 89.42%) كملكية مباشره في شركة األهلي المالية كما يمتلك غير مباشــره  5.75% (2009م :

%4.52) (وهذا التملك الغير مباشر عن طريق وصايه وسيطه لمنحه لموظفي الشركة التابعة مستقبالً).

بنك تركيا فاينانس كاتيليم بنكاسي

ــى100% من مجموعة كابيتال التضامنية المحدودة في1 أكتوبر 2008م.  قامت شركة األهلي المالية استحوذت شركة األهلي المالية عل
في  30 يونيو   2009م ببيع مانسبته    22%  في هذه  الشركة التابعة بدون فقدان السيطرة عليها        .  وقد تم تأسيس مجموعة كابيتال التضامنية     

المحدودة وتسجيلها في مركز دبي المالي الدولي في 1 نوفمبر 2006م . ويشكل نشاطها األساسي في تقديم خدمات ادارة االستثمار.

ــك 64.68% (2009م: 64.68%) كملكية مباشرة ببنك تركيا فاينانس كاتيلم بنكاســي (البنك التركي) . يقدم البنك التركي ــك البن يمتل
خدمات مصرفية متوافقة مع احكام الشريعة ، عن طريق استقطاب حسابات جارية واستقطاب حسابات استثمار مشــاركة فــي االربــاح

والخسائر واقراض هذه االموال لعمالء االفراد والشركات، عن طريق عقود إيجار تمويلية واستثمارات بالمشاركة.

 شركة إيست قيت كابيتال هولدنغ  (إيست قيت) 

مجموعة كابيتال التضامنية المحدودة  

_________________________________________________________________________________
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البنك األهلي التجاري

(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة

30 يـونيـو 2010م و 2009م (غير مراجعـة)

أسس االعداد 2-

(أ)

أسس القياس(ب)

العملة الوظيفية وعملة العرض(ج)

أسس توحيد القوائم المالية(د)

السياسات المحاسبية(و)

ــة (بدون فقدان السيطرة) يتم معالجته محاسبياً كعمليات مع ــركة تابع ــك ش تتطلب التعديالت في هذا المعيار بأن أي تغير في نسبة تمل
المساهمين بصفتهم مساهمين.  ولذلك، الينتج من هذه العمليات اثبات أي شهرة وال تحقيق اى ربح او خسارة.

تتمشي السياسات المحاسبية المتبعة في اعداد هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة مع تلك المتبعة فــي إعــداد القــوائم الماليــة
السنوية الموحدة للسنة المنتهية في      31 ديسمبر   2009م، باستثناء المعيار المحاسبي الدولي رقم       27  (المعدل)   كما هو واضح ادناه وذلك    

اعتباراً من 1 يناير 2010م.  ستطبق المجموعة هذا التعديل بالمعيار الي عمليات الحقه بعد 1 يناير 2010م.

يتم إعداد هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء قياس القيمة العادلة للمشــتقات ، الموجــودات
ــع . باالضافة لذلك، الماليه المقتناة ألغراض المتاجرة  و االستثمارات المدرجة بقيمتها العادلة في قائمة الدخل واإلستثمارات المتاحة للبي
فان الموجودات أو المطلوبات المغطــاة المخــاطر (المغطاه بمخاطر القيمة العادلة) يتم قياسها ايضاً بالقيمة العادلة بقدر المخاطر التي تم

تغطيتها.

ــد ــة النق ــن مؤسس يقوم البنك بإعداد هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة طبقا لمعايير المحاسبة للمؤسسات المالية الصادرة ع
ــم (34) : التقارير المالية المرحلية.  تقرأ القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة ــدولي رق ــبي ال العربي السعودي  والمعيار المحاس

مقترنه مع البيانات المالية للقوائم المالية السنوية الموحدة للبنك للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009م.

بيان االلتزام

ــة - شركة ــة لشــركاته التابع تتكون القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة  من القوائم المالية  للبنك األهلي التجاري و القوائم المالي
ــي. كما تم توحيد القوائم المالية لشركة االهلي المالية والتى تشمل على األهلي المالية والشركات التابعة وبنك تركيا فاينانس كاتيلم بنكاس
ــة. يتم إعداد القوائم المالية للشركات التابعة لنفس السنة شركة إيست قيت و مجموعة كابيتال التضامنية المحدودة من ضمن قوائمه المالي

الماليه التي تعد فيها القوائم المالية للمجموعة باستخدام سياسات محاسبية متوافقه.

الشركات التابعة هي منشات يمارس البنك صالحية السيطرة على سياساتها المالية والتشغيلية للحصول على منافع من أنشطتها، يصاحب                 
ــن 50% من حقوق التصويت. يتم توحيد القوائم المالية للشركات التابعة اعتباراً من تاريخ انتقال ذلك بشكل عام حقوق ملكية بما يزيد ع
السيطرة عليها إلى البنك ويتوقف توحيد القوائم المالية للشركات التابعة اعتباراً من تاريخ توقــف ســيطرة البنــك عليهــا . تدرج نتائج
ــنة - إن وجدت - في قائمة الدخل الموحدة اعتباراً من تاريخ االقتناء أوحتى ــالل الس الشركات التابعة التي يتم اقتناؤها أو استبعادها خ

تاريخ بيعها، حسب ماهو مالئم.

ــال ــف ري ــرب أل تعرض القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة بالريال السعودي وهي العملة الوظيفية للمجموعة ، ويتم تقريبها ألق
سعودي.

المعيار المحاسبي الدولي رقم 27 (المعدل)  "قوائم مالية موحدة و منفصلة":

يتم حذف االرصدة  وااليرادات والمصاريف المتبادلة بين شركات المجموعة والناتجة من المعامالت الداخلية بين شركات المجموعة عند                 
إعداد القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة.

تمثل حصة حقوق االقليه ذلك الجزء من صافي الدخل وصافي  األصول غــير المملوكــة للبنــك - سواء، مباشرة أوغير مباشرة - في
ــالي ــركز الم شركاته التابعة والمعروضة بشكل منفصل في قائمة الدخل المرحلية الموجزة الموحدة و ضمن حقوق الملكية في قائمة الم

الموحدة ، وبشكل منفصل عن حقوق مساهمي الشركة األم.

_________________________________________________________________________________
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 استثمارات بالصافي3-

30 يونيو 2009م31 ديسمبر 2009م30 يونيو 2010م

(غير مراجعة)(مراجعة)(غير مراجعة)

1,389,120 1,314,076 1,255,957 

4,188,614 4,256,338 5,441,882 

33,047,514 35,809,956 29,814,459 

2,197,659 1,193,312 1,204,389 

52,141,349 54,881,624 47,029,865 
──────────────────────
92,964,256 97,455,306 84,746,552 
════════════════════════

اسهم خزينة4-

 توزيعات األرباح المرحلية5-

المشتقات6-

 
القيمة
العادلة

اإليجابية

 
القيمة
العادلة
السلبية

 
 المبالغ
االسمية

القيمة
العادلة

اإليجابية

القيمة
العادلة
السلبية

 
 المبالغ
االسمية

 
القيمة
العادلة

اإليجابية

 
القيمة
العادلة
السلبية

 
 المبالغ
االسمية

المقتناه ألغراض المتاجرة : 
 5,964,554    (31,824)       48,178        5,891,769     (219,013)   232,742    13,929,087  (248,305)  260,084مقايضات أسعار العموالت الخاصة

37,319   (36,466)   2,855,478      47,636     (43,749)     2,866,892        53,415       (47,943)    4,249,055 

 30,999,331   (90,365)       145,872       39,487,406    (183,999)   86,295      50,810,606(42,826)    105,933عقود الصرف األجنبي اآلجلة 

 11,470,012   (123,134)     122,769       1,363,804     (16,287)     15,913      2,089,276(22,313)    19,062خيارات العمالت

    -   (203,083)1,707,330      78,849   (269,463)     1,759,500        41,859       (19,906)    2,014,147 

46,713     -   1,129,000      84,111      -        4,964,000       127,416           -     4,764,000 
───────────────────────────────────────────────────────────────────

 59,461,099   (313,172)      539,509       56,333,371    (732,511)    545,546     72,520,777(552,993)  469,111اإلجمالي
══════════════════════════

(217)    -   (217)     -             (217)       -   
─────────────────────────────────────────

(313,172)     539,292      (732,511)                        545,329    (552,993)  468,894القيمة العادلة بالصافي 
═════════════════════════════════════════

(بآالف الرياالت السعودية)

استثمارات مقتناه ألغراض المتاجرة

استثمارات متاحة للبيع بالصافي

البنك األهلي التجاري
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة
30 يـونيـو 2010م و 2009م (غير مراجعـة)

ــمية. إن المبالغ اإلسمية ، التي تعتبر مؤشراً على حجم المعامالت القائمة في نهاية الفترة، ال يعكس الجدول أدناه القيمة العادلة اإليجابية والسلبية لألدوات المالية المشتقة مع القيمة اإلس
ــى تعكس بالضرورة مبالغ التدفقات النقدية المستقبلية المتعلقة بها ، وبالتالي  فإن هذه المبالغ اإلسمية ال تعتبر مؤشراً على تعرض المجموعة لمخاطر اإلئتمان ، والتي تقتصر عادة عل

القيمة العادلة اإليجابية للمشتقات ، كما أنها ال تعتبر مؤشراً لمخاطر السوق.

(بآالف الرياالت السعودية)(بآالف الرياالت السعودية)

استثمارات مدرجة بقيمتها العادلة في قائمة الدخل

استثمارات مقتناه حتى تاريخ االستحقاق بالصافي

أستثمارات أخرى مقتناة بالتكلفة المطفاة بالصافي

(بآالف الرياالت السعودية)

 استحوذ البنك على أسهم من احد العمالء نتيجة مقاصه جزء من مديونيته.  وقد صنـفت كإستثمارات متاحة للبيع.

اإلجمالــي

 استحوذ البنك على اسهمه من احد العمالء نتيجة مقاصة جزء من مديونيته خالل عام 2009.

فــي 9 يونيــو 2010م وافق مجلس اإلدارة على توزيعات أرباح مرحلية علــى المســاهمين.  وقد ادرجت هذه التوزيعات من األرباح المرحلية المستحقة تحت "المطلوبات األخرى"
و سينتج عنها دفع مبلغ 1,196.8 مليون ريال للمساهمين (0.8 ريال للسهم) صافي بعد خصم الزكاة.

30 يونيو 2009م  (غير مراجعة)

عقود أسعار عموالت مستقبلية
 وخيارات

مقتناه لتغطية مخاطر القيمة
 العادلة :

31 ديسمبر 2009م  (مراجعة)

مخصص المحفظة (عام)
 لمخاطر اطراف اخرى

30 يونيو 2010م  (غير مراجعة)

مقايضات أسعار العموالت الخاصة

مقايضات أسعار العموالت الخاصة

مقتناه لتغطية مخاطرالتدفقات
 النقدية:

______________________________________________________________________________________________
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-7

30 يونيو 2009م31 ديسمبر 2009م30 يونيو 2010م

(غير مراجعة)(مراجعة)(غير مراجعة)

 39,600,868 37,275,757 33,892,153ضمانات
 12,663,915 13,399,082 14,401,752خطابات اعتماد

 2,809,119 2,238,681 2,544,008قبوالت
 982,500 982,500 675,000ارتباطات لمنح ائتمان (غير قابلة للنقض)

 ───────  ───────  ─────── 
51,512,913 53,896,020 56,056,402 
 ═══════  ═══════  ═══════ 

النقد وشبه النقد8-

30 يونيو 2009م31 ديسمبر 2009م30 يونيو 2010م
(غير مراجعة)(مراجعة)(غير مراجعة)

 28,352,894 19,747,652 23,543,097نقد وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي فيما عدا الوديعة النظامية
9,528,631 9,270,948 18,181,267 

 ───────  ───────  ─────── 
33,071,728 29,018,600 46,534,161 
 ═══════  ═══════  ═══════ 

-9

-األفراد

-الشركات 

-الخزينة 

-سوق المال

-

يقدم خدمات إدارة الثروات وإدارة االصول واالستثمار المصرفي وخدمات وساطة االسهم                (المحلية
واإلقليمية والعالمية).

لألغراض اإلدارية، لقد تم تنظيم البنك وشرآاته التابعة على القطاعات المصرفية الرئيسية التالية:

معلومات عن القطاعات المصرفية

يقدم الخدمات المصرفية لألفراد والمؤسسات الصغيرة وعمالء الخدمات المصرفية الخاصة  والتى تتضمن            
ــرف ــتي تش االقراض الشخصي والحسابات الجارية باإلضافة إلى منتجات متوافقة مع أحكام الشريعة وال

عليها هيئة شرعية مستقلة.

وزعت مصاريف اإلدارة العامة والمساندة على القطاعات باستخدام التكلفة على اساس النشاط.

تسجل التعامالت بين القطاعات التشغيلية على أساس أسعار التمويل الداخلي بين قطاعات البنك والشرآات التابعة.

البنك األهلي التجاري
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة
30 يـونيـو 2010م و 2009م (غير مراجعـة)

االرتباطات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان

تتضمن خدمات مصرفية مقدمة خارج المملكة العربية السعودية من خالل شركات تابعة في الخارج 
والخدمات المصرفية الدولية.

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى تستحق خالل 90 يوم

القطاع المصرفي هو ذلك الجزء من المجموعة الذي يمكن تمييزه بتقديم منتجات وخدمات مصرفية ذات عوائد ومخاطر مختلفة عن القطاعات                     
األخرى.

المصرفية الدولية

اإلجمالي

(بآالف الرياالت السعودية)

اإلجمالي

يتكون النقد وشبه النقد المدرجة في قائمة التدفقات النقدية من اآلتي :

(بآالف الرياالت السعودية)

ــة ــات االئتماني يقدم الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات المتوسطة والكبيرة بما في ذلك كافة المنتج
التقليدية ومنتجات التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة.

يقدم كامل منتجات الخزينة والخدمات بما في ذلك سوق المال وصرف العمــالت االجنبيــة الــى عمــالء
ــاجرة (محليا و خارجيا)  وادارة مخاطر السوق المجموعة ، إضافة إلى القيام باالستثمارات ونشاطات المت

ومخاطرالسيولة ومخاطر االئتمان (المتعلقة باالستثمارات).

________________________________________________________________________________
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القطاعات المصرفية - تتمة9-

   45,587,698  67,063,600  123,952,007  1,755,657  24,913,035  263,271,997 

 133,804,483  54,763,354    22,220,715     278,664  21,532,679  232,599,895 

     2,784,141    1,066,910      1,109,500     260,962       888,602      6,110,115 

     1,403,377       965,246          92,597     211,421       717,099      3,389,740 

       101,465        14,244            9,735        9,779        32,767        167,990 

          -           -             -          7,605       112,712        120,317 

       306,502       791,263           -         -          67,218      1,164,983 

     1,368,242        96,982        989,662      48,412       181,941      2,685,239 

    44,941,051   57,831,227    128,934,080   2,604,508   22,594,082    256,904,948 

   129,108,299   58,833,099     20,509,050      322,755   19,683,159    228,456,362 

      3,230,093     1,058,136         507,663      334,876        852,702       5,983,470 

      1,367,981        781,828         551,306      206,641        764,706       3,672,462 

        100,073         13,152             3,294         5,656         23,074         145,249 

          -           -             -           7,605         85,805           93,410 

        267,777        567,365           -         -          260,999       1,096,141 

      1,843,638        255,918          (64,520)     147,009         89,543       2,271,588 

افراد  خزينة
30 يونيو 2010م

إجمالي مصاريف العمليات

 - استهالك الممتلكات والمعدات

 - استهالك الممتلكات والمعدات

بآالف الرياالت السعودية

االجمالــى سوق المال

صافى الدخل (العائد لمساهمي الشركة
 االم وحقوق االقلية)

 -   خسائراالئتمان بالصافي

  منها:

30 يونيو 2009م

افراد
المصرفية
الدولية   خزينةشركات

البنك األهلي التجاري
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة
30 يـونيـو 2010م و 2009م (غير مراجعـة)

سوق المال

بآالف الرياالت السعودية

فيما يلي تحليٌل بإجمالي موجودات ومطلوبات المجموعة ودخـل ومصاريف العمليات وصافي الدخل لكل قطاع من القطاعات التشغيلية:

االجمالــىشركات
المصرفية
الدولية

إجمالي دخل العمليات

 - اطفاء موجودات غير ملموسة

إجمالي الموجودات

إجمالي المطلوبات

صافى الدخل (العائد لمساهمي الشركة االم 
وحقوق االقلية)

إجمالي المطلوبات

إجمالي مصاريف العمليات

إجمالي الموجودات

إجمالي دخل العمليات

 - اطفاء موجودات غير ملموسة

  منها:

 -   خسائراالئتمان بالصافي

_________________________________________________________________________________
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فــي ينــاير 2010م، اصدر القاضي قراراً  في رفض طلب المدعيين للحصول على مستندات إضافية متعلقة باإلختصــاص(هذا الحكم قابل
إلعادة النظر من رئيس المحكمة      -  في موضوع واحد فقط     -  بعد رد المدعين على تجديد طلب البنك بشطب الدعوى        )  و وجه المدعين بالرد   
على تجديد طلــب البنــك بشــطب الــدعوى. بعد ذلك، فقد استأنف المدعين جميع قرارات المحكمة المتعلقة بتحديد االختصاص لدى رئيس

المحكمة، و اتفق األطراف على جدول زمني إلكمال كل ما يتعلق بتجديد طلب البنك بشطب الدعوى.

في 16 يونيو 2010م، منح رئيس المحكمة قراره فيما يتعلق بطلب البنك بشطب دعوى المدعين ضد البنك موضحاً بأن البينة ال تسند الى 
أن لدى المحاكم األمريكية االختصاص على البنك بصفة عامة أو بصفة خاصة بالنسبة لدعوى المدعين. و وجد أيضاً رئيس المحكمة بأن 

المدعين لم يقدموا أي مستندات اضافية ذات عالقة بمسألة االختصاص.

لقد أعلن رئيس المحكمة أن قراره الصادر في         16 يونيو   2010م بشطب الدعوى ضد البنك هو       "حكم نهائي "  يجوز للمدعين استئنافه بعد ذلك    
التاريخ.  و مع ذلك    -  قبل تقديم االستئناف    -  قد يحتاج رئيس المحكمة المصادقة رسمياً على قراره النهائي حتى يكون القرار قابل لالستئناف             
فوراً  و ذلك بغض النظر عن اإلجراءات المسـتمرة بالنســبة لبقيــة المــدعى عليهــم .  بناء على التصريح العام لمحامي المدعين، أنه من

الظاهراحتمالية قيام المدعين باستئناف الحكم الصادر بشطب الدعوى ضد البنك.

ــاس ــى أس قد نُصحت إدارة البنك من قبل المستشارين القانونيين األمريكيين المتولين القضايا بأن الحكم بشطب الدعوى ضد البنك يستند عل
قوي بالنسبة للوقائع و القانون، وأن المدعين سيواجهوا صعوبات جمة في مواجهة هذا الحكم في حال قرروا استئناف الحكم.

ــطب ــك بش ــبتمبر 2008م، قام القاضي المشرف على الكشف عن االختصاص بتاجيل الموعد النهائي للرد على تجديد طلب البن ــي س وف
الدعوى، معتمدا على اعتبارات اضافية لطلبات المدعيين بالكشف عن االختصاص االضــافي.  وفي ابريل ومايو 2009م، عقد القاضي عدة

جلسات في شان طلبات الكشف عن االختصاص.

ــائيه . وحسب توجيه المحكمه ، فقد أستلم البنك أيضا مستندات من المدعين تتعلق بالبحث في االختصاص عن اساس ادعائهم بالدعوى القض

ــو 2008م باذن من المحكمة ، قدم البنك طلبا مجددا بشطب كافة القضايا بناء على عدم إختصاص القضاء االمريكي على البنك. ــي يولي وف
وفي أغسطس 2008م ، طلب المدعيين مستندات إضافية من البنك تتعلق باإلختصاص قبل االستجابة لطلب البنك.

بيــن عــام 2006م و 2008م ، وحسب توجيه رئيس المحكمة ، فقد تم البت من القاضي في االختالفات بين المدعين والبنك فــي النطــاق
ــك أم ال. وقد قدم البنك والفترة الزمنية حول البت في االختصاص تهدف إلى تحديد ما إذا كان لدى اي محكمة امريكية االختصاص على البن

مستندات  متعلقة حول البت المحدد في االختصاص حسب امر المحكمة.

البنك األهلي التجاري
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة
30 يـونيـو 2010م و 2009م (غير مراجعـة)

الدعاوى القضائية

يعتبر البنك واحداً من عــدة أطــراف – سعودية وغير سعودية – مدعى عليها في بعض القضايا المرفوعة بالواليات المتحدة األمريكية . تم
توحيد معظم هذه القضايا لدى محكمة فيدرالية بمدينة نيويورك لإلجراءات اإلبتدائيــة الســابقة للمحاكمــة. خالل عام 2004م قدم البنك طلباً
ــة . في يناير 2005م أصدرت ــدفوع القانوني ــأن اإلختصــاص وال بشطب القضايا الرئيسية كما قدم البنك أيضاً عدة دفوع متماسكة في ش
ــدفوع ــي ال المحكمة الفيدرالية قراراً برفض طلب البنك بشطب الدعوى الرئيسية بعد أن قامت بتقصي الحقائق في أمور تحكم أحقية البنك ف
ــك . قام البنك الحقا بتقديم طلبٍ إلعادة النظر في قرار المحكمة واألمر بشطب الدعاوى حيث أنها ــا البن المتعلقة باالختصاص التي تقدم به
ــي االختصــاص. في21 غير مكتملة قانونيا قبل البت في دفوع البنك المتعلقة باالختصاص، أو كخيار آخر ضبط تسلسل ونطاق البحــث ف

سبتمبر2005م ، قامت المحكمة بمنح البنك الحق في إعادة النظر جزئيا في الطلب الذي تقدم به.

__________________________________________________________________________________
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البنك األهلي التجاري
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة
30 يـونيـو 2010م و 2009م (غير مراجعـة)
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30 يونيو 
2010م

17.3%16.5%
17.9%17.4%

-12

ــازل 2 ركيزة 3  النصف سنوية على موقعه ــة بب ــاحات المتعلق حسب متطلبات مؤسسة النقد العربي السعودي ، سيقوم البنك بنشر اإليض
ــتروني:www.alahli.com . ال تلزم مؤسسة النقد العربي السعودي مراجعين البنك الخارجيين بفحص مثل هذة اإليضاحات لذا لم يتم اإللك

فحصها من قبلهم.

إيضاحات بازل 2 ركيزة 3

رأس المال األسـاسي (الشريحه االولى )
رأس المال األسـاسي والمساند ( الشريحتين االولى و الثانية )

       معدل كفاية
    رأس المـــال %

30 يونيو
2009م

كفاية راس المال

ــاظ تتمثل أغراض المجموعة عند  إدارة رأس المال  في المتطلبات المتعلقة برأس المال المحددة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي للحف
على قدرة المجموعة  لالستمرار ولبناء قاعدة رأسمالية متينة.

 ──────────── 

ــد العــربي الســعودي. هذه تقوم المجموعة بمراقبـة مدى كفاية رأسماله وذلك بإستخدام المعدالت واألوزان المحددة من قبل مؤسسـة النق
ــات ــالي واالرتباط ــركز الم المعدالت تقيس مدى كفاية رأس المال وذلك بمقارنة رأس المال المؤهل مع الموجودات المدرجة في قائمة الم
ــبية.  تتطلب مؤسسة النقد ــا النس وااللتزامات المحتمله والمبالغ االسمية للمشتقات باستخدام اوزان لتحديد المبالغ المرجحة إلظهار مخاطره
العربي السعودي االحتفاظ بمستوى الحد األدنى من رأس المال النظامي واألحتفاظ بنسبه إجمالي رأس مال نظامي الى الموجودات المرجحـة 

المخاطر في مستوي عند او أكثر من الحد االدنى المحدد من المؤسسة والبالغ %8.
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