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عــــــام1-

مقدمة(1.1)

(المعروف سابقا بالبنك األهلي التجاري)البنك األهلي السعودي 

(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة

  (غير مراجعـة)م 2021 سبتمبر 30كما في 

.(المجموعة)" شركاته التابعة"و (البنك) (المعروف سابقا بالبنك األهلي التجاري)القوائم المالية تشمل القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة للبنك األهلي السعودي 

م، مما ادى الحقاً إلى توقف كيان سامبا القانوني عن الوجود وتم نقل الموجودات والمطلوبات إلى البنك األهلي 2021 أبريل 1حدد التاريخ الفعلي لالندماج المذكور أعاله في 

 لاير سعودي للسهم الواحد في البنك 10 سهم بقيمة اسمية بواقع 1,478,000,000نتيجة لالندماج، أصدر البنك األهلي السعودي إجمالي أسهم عادية جديدة بلغت . السعودي

 (10انظر لاليضاح  ) لاير سعودي 44,780,000,000 لاير سعودي إلى 30,000,000,000لصالح المساهمين في سامبا وذلك من خالل زيادة رأس المال المدفوع للبنك من 

. سهم مدفوعة بالكامل4,478,000,000 سهم إلى 3,000,000,000حيث يمثل ذلك الزيادة في عدد أسهم البنك من 

 في 19/، والمرسـوم الملكي الكريم رقم م (م1997 مارس 30)هـ 1417 ذو القعدة 22 في 186تأسس البنك كشركة مساهمة سعودية بموجـب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 

.وذلك بالموافقة على تحويل البنك من شركة تضامن إلى شركة مساهمة سعودية (م1997 مارس 31)هـ 1417 ذو القعـدة 23

ومقيدة بالسـجل التجارى تحت رقم  (م1950 مايو 15)هـ 1369 رجب 28بدأ البنك نشاطه كشركة تضامن بموجب شهادة تسجـيل مصدق عليها من المقام السامي فى 

 في 3737بموجب األمر السامي الكريم رقم  (البنك األهلي التجاري)وقد مارس البنك نشاطه تحت اسم . (م1997 يونيو 26)هـ 1418 صفر 19  في تاريخ 4030001588

تم طرح أسهم البنك للتداول في . م تاريخاً للتحويل من شركة تضامن إلى شركة مساهمة سعودية1997تم تحديد تاريخ أول يوليو . (م1953 ديسمبر 26)هـ 1373 ربيع ثاني 20

.م2014 نوفمبر 12في  (تداول)السوق المالية السعودية 

عنوان المركز الرئيسى للبنك هو كما يلى:

اعتباراً من تاريخ سريان االندماج وبموجب موافقة الجمعية العمومية غير  (البنك األهلي السعودي)إلى  (البنك األهلي التجاري)كما أعلن البنك ونتيجة لالندماج، تغيير اسم البنك من 

 يونيو 30وقد تم استكمال اإلجراءات القانونية المتعلقة بتسجيل االسم الجديد للبنك خالل الفترة المنتهية في .  (م2021 مارس 1الموافق )هـ 1442 رجب 17العادية المنعقدة في 

. لالطالع على التفاصيل20يرجى مراجعة إيضاح . 2021

على اتخاذ الخطوات الالزمة لتنفيذ  ("سامبا")م، أعلن البنك دخوله في اتفاقية اندماج ملزمة قانونياً حيث اتفق كل من البنك و مجموعة سامبا المالية 2020 أكتوبر 11بتاريخ 

.االندماج بين البنكين وفقاً لألنظمة المعمول بها

وقد حصل كل من البنك وسامبا على الموافقات النظامية وتم االتفاق على شروط االندماج  بين البنكين بموجب اتفاقية االندماج كما هو موضح في تعميم المساهمين ووثيقة االكتتاب 

.الصادرة عن البنك بخصوص االندماج

 من نظام الشركات و شروط 193-191م، بعد استالم الموافقات التنظيمية المطلوبة، وافق مساهمو البنك وسامبا على االندماج المقترح للبنكين وفقا للمواد 2021 مارس 1بتاريخ 

.(2020 أكتوبر 11الموافق )هـ  1442 صفر 24وأحكام اتفاقية االندماج المبرمة بين البنكين في 

 (غير مرتبطة بعموالت خاصة)كما تقدم المجموعة أيضاً منتجات متوافقة مع أحكام الشريعة . تتمثل أهداف المجموعة في تقديم كافة أنواع الخدمات المصرفية و إدارة اإلستثمار

.والتي يتم اعتمادها واإلشراف عليها من قبل هيئة شرعية مستقلة

برج البنك األهلي السعودي

مركز الملك عبدهللا المالي 

طريق الملك فهد،

 ،3208-حي العقيق

، 6676 - 13519الرياض 

المملكة العربية السعودية 

www.alahli.com
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(تتمة)- عــــــام 1-

(1.2)

 سبتمبر30 ديسمبر31 سبتمبر30

م2020 م2020 م2021 

100%100%100%

100%100%100%

100%100%100%

67.03%67.03%67.03%

100%100%100%

-100%100%

100%100%100%

شركة مساهمة سعودية، مسجلة في المملكة العربية السعودية إلدارة الخدمات 

.(ب) 1.2االستثمارية و إدارة أنشطة األصول للبنك انظر لاليضاح 

(المعروف سابقا بالبنك األهلي التجاري)البنك األهلي السعودي 

(شركة مساهمة سعودية)

(تتمة)إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة 

  (غير مراجعـة)م 2021 سبتمبر 30كما في 

كما بنهاية الفترة، يمتلك بنك تركيا فاينانس كاتيليم بنكاسي كامل األسهم المصدرة 

لشركة تركيا فاينانس فارلك كيراالما وشركة  تركيا فاينانس كاتيليم بنكاسي 

فارلك كيراالما وهي شركة ذات غرض خاص أسست إلصدار الصكوك  للبنك 

.التركي

الشركة العقارية المطورة للتمليك

 واإلدارة المحدودة

تمارس . شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في المملكة العربية السعودية

الشركة أعمالها في احتفاظ وإدارة الصكوك واألصول على سبيل الضمان، نيابة 

.عن البنك

الشركات التابعة للمجموعة (أ

%نسبة الملكية 

وصفاسم الشركة التابعة

شركة األهلي المالية لالستثمار 

العقاري

ويتمثل الغرض . شركة ذات غرض خاص مسجلة في المملكة العربية السعودية

الرئيسي لشركة األهلي المالية لالستثمار العقاري في تملك وتسجيل موجودات 

األصول العقارية نيابة عن الصناديق العقارية التي تدار بواسطة شركة األهلي 

.المالية

بنك تركيا فاينانس كاتيليم بنكاسي

(البنك التركي)

بنك مشارك مسجل في تركيا يعمل عن طريق استقطاب األموال من خالل 

حسابات جارية واستقطاب حسابات استثمار مشاركة في األرباح والخسائر و يقوم 

بإقراض هذه األموال للعمالء األفراد والشركات، عن طريق عقود إيجار تمويلية 

.واستثمارات بالمشاركة

دبي-  شركة األهلي المالية 

(شركة إيست قيت كابيتال هولدنغ)

شركة ذات مسؤولية محدودة معفاة تأسست في جزر كايمان بهدف استقطاب 

وهيكلة واالستثمار في المحافظ الخاصة وفرص التطوير العقاري في األسواق 

.الناشئة

شركة األهلي لتسويق خدمات

 التأمين

تمارس الشركة اعمالها كوكيل تأمين لتوزيع . شركة ذات مسؤولية محدودة

.وتسويق منتجات تأمين إسالمية في المملكة العربية السعودية

م تصفية شركة 2021 يناير 28قرر مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 

وال تزال الموافقات النظامية واإلجراءات .  األهلي لخدمات تسويق التأمين

.القانونية المتعلقة بتصفية الشركة قيد التنفيذ

شركة البنك األهلي التجاري

 السعودي لألسواق المحدودة

تمارس الشركة أعمالها في . شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في جزر كايمان

المتاجرة بالمشتقات المالية و اتفاقيات إعادة الشراء و اتفاقيات إعادة الشراء 

.العكسية نيابة عن البنك

:فيما يلي تفاصيل الشركات التابعة للمجموعة

شركة األهلي المالية السعودية

 ( ً (شركة األهلي المالية سابقا

_____________________________________________________________________________________________
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(المعروف سابقا بالبنك األهلي التجاري)البنك األهلي السعودي 

(شركة مساهمة سعودية)

(تتمة)إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة 

  (غير مراجعـة)م 2021 سبتمبر 30كما في 

(تتمة)- عــــــام 1-

(1.2)

 سبتمبر30 ديسمبر31 سبتمبر30

م2020 م2020 م2021 

100%100%100%

100%100%100%

ال ينطبق ال ينطبق 84.51%

ال ينطبق ال ينطبق 100%

ال ينطبق ال ينطبق 100%

ال ينطبق ال ينطبق 100%

ال ينطبق ال ينطبق 100%

حقوق الملكية- إيست قيت مينا 

.بي.  المباشرة ال

صندوق أسهم خاصة يقع مقره في جزر كيمان وتتم إدارته من قبل شركة األهلي 

يتمثل الهدف االستثماري للصندوق في تحقيق عوائد من خالل . دبي- المالية 

االستثمار في فرص حقوق الملكية الخاصة المباشرة والمتوافقة مع أحكام الشريعة 

.وذلك في األعمال ذات النمو العالي في دول الشرق األوسط وشمال افريقيا

:(تتمة)الشركات التابعة للمجموعة 

%نسبة الملكية 

وصفاسم الشركة التابعة

شركة األهلي لإلسناد

 الخارجي

تمارس . شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في المملكة العربية السعودية

.الشركة أعمالها في خدمات التوظيف في المملكة العربية السعودية

سامبا بنك ليميتد، باكستان 

انظر ) (اس بي إل)

( ج1.2لاليضاح 

شركة تابعة مملوكة للبنك، تأسست في باكستان للقيام بأعمال المصرفية التجارية 

.والخدمات ذات العالقة، وهي مدرجة في سوق األسهم في باكستان

 ، قرر مجلس اإلدارة ، بموجب 2021 سبتمبر 30خالل الفترة المنتهية في 

 ، إجراء مراجعة استراتيجية لخياراته 2021 سبتمبر 29القرار الصادر بتاريخ 

باإلضافة إلى ذلك، سيتم تعيين . (إس بي إل)المتعلقة بسامبا بنك ليمتد باكستان 

.مستشار للمساعدة في هذه العملية

إنفست أوف – شركة كو 

سي أو )شور كابيتال ليميتد 

انظر لاليضاح )(سي إل

( ج1.2

وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في جزر الكايمن، تمارس الشركة 

اعمالها في إدارة بعض االستثمارات في الخارج من خالل شركة مملوكة 

.(أي سي سي إل)ليمتد  (كايمن)بالكامل، انفستمنت كابيتال 

شركة سامبا للعقارات 

( ج1.2انظر لاليضاح )

شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في المملكة العربية السعودية ، تعمل على 

.ادارة المشاريع العقارية نيابة عن البنك

شركة سامبا لألسواق 

انظر )العالمية المحدودة 

( ج1.2لاليضاح 

شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في جزر كايمان ، بغرض إدارة بعض 

.معامالت بالخزينة

شركة سامبا للتمويل 

انظر لاليضاح )المحدودة 

( ج1.2

وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل للبنك، تأسست كشركة ذات مسؤولية محدودة 

، ويتمثل الغرض ۲۰۱۹ يونيو ۱۹مسجلة بموجب قوانين جزر الكايمن بتاريخ 

.الرئيسي لها في توفير السيولة للبنك من خالل إصدار سندات الدين

_____________________________________________________________________________________________
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(المعروف سابقا بالبنك األهلي التجاري)البنك األهلي السعودي 

(شركة مساهمة سعودية)

(تتمة)إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة 

  (غير مراجعـة)م 2021 سبتمبر 30كما في 

(تتمة)- عــــــام 1-

(1.2)

-2

(2.1)

(2.2)

(2.3)

(2.4)

اندماج شركة األهلي المالية وشركة سامبا لألصول وإدارة االستثمار (ب

:تم إعداد القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة

ـ المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية " التقرير المالي األولي "(34)بموجب معيار المحاسبة الدولي - 

للمراجعيين و المحاسبين، و

وفقاً ألحكام نظام مراقبة البنوك وأحكام نظام الشركات في المملكة العربية السعودية والنظام األساسي للبنك.  -

أسس اإلعداد

.، حصل البنك على السيطرة على هذه الشركات التابعة20 و 1 نتيجة لالندماج مع سامبا كما هو مبين في اإليضاح 

الشركات التابعة المستحوذ عليها خالل تجميع األعمال (ج

:(تتمة)الشركات التابعة للمجموعة 

أسس القياس

المشتقات )تم إعداد وعرض القوائم المالية الموحدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء القياس بالقيمة العادلة للموجودات المالية المحتفظ بها بالقيمة العادلة 

والتزام المنافع  (والموجودات المالية المقتناة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل وبالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وأدوات الدين وأدوات حقوق الملكية

باإلضافة إلى ذلك، فإن الموجودات المالية أو المطلوبات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة و يتم التحوط لها بالقيمة العادلة من خالل عالقة تحوط، تظهر . المحددة

.يتم تبويب قائمة المركز المالي الموحدة بشكل موسع حسب ترتيب السيولة. بالقيمة العادلة بقدر المخاطر التي يتم التحوط لها

ال تتضمن القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة جميع المعلومات واالفصاحات المطلوبة في القوائم المالية السنوية، ويجب أن تُقرأ بجانب القوائم المالية الموحدة 

.م2020 ديسمبر 31السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في 

عملة العرض والعملة الوظيفية

أساس توحيد القوائم المالية

.تعرض القوائم المالية الموحدة باللاير السعودي والتي هي العملة الوظيفية، ويتم تقريبها ألقرب ألف لاير سعودي، إال في الحاالت المبينة

انظر اإليضاح رقم )والقوائم المالية لشركاته التابعة  (المعروف سابقا بالبنك االهلي التجاري)تتكون القوائم المالية الموحدة من القوائم المالية للبنك االهلي السعودي 

تم إجراء تعديالت على . يتم إعداد القوائم المالية للشركات التابعة لنفس الفترة المالية التي تعد فيها القوائم المالية للبنك باستخدام سياسات محاسبية متوافقة. (1.2

.القوائم المالية المرحلية للشركات التابعة، عند الضرورة، لتتوافق مع القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة للبنك

سامبا )وشركة سامبا المالية  (األهلي كابيتال) ، أعلن البنك موافقة اللجنة المسؤولة عن اإلعداد لخطة التكامل لدمج شركة األهلي المالية 2020 ديسمبر 24في 

الحقًا، خالل الفترة الحالية، أعلن البنك عن استالم الموافقات التنظيمية ذات الصلة فيما يتعلق . شركة تابعة تم الحصول عليها نتيجة لالاندماج مع سامبا. (كابيتال

 يوليو 8، أعلن البنك أن اندماج سامبا كابيتال في األهلي كابيتال ساري المفعول اعتباًرا من 2021 يوليو 11في . باالندماج بين األهلي كابيتال وسامبا كابيتال

وبعد االندماج تم تغيير . ، حيث لم يعد سامبا كابيتال قائًما وتم تحويل جميع موجودات ومطلوبات سامبا كابيتال إلى األهلي كابيتال، وبالتالي إتمام االندماج2021

اسم شركة البنك األهلي التجاري المالية إلى شركة البنك األهلي السعودي المالية ،بناًء على االندماج المذكور أعاله مع سامبا كابيتال، استحوذ األهلي كابيتال أيضا 

م، وصندق سامبا يو 2020 سبتمبر 9على منشأتين ذات غرض خاص هما صندوق سامبا يو اس لوجيستيكس ال بي، شركة تضامن محدودة معفاة، مسجلة بتاريخ 

تخضع المنشأتين لقوانين جزر الكايمن وتم تأسيسهما لغرض امتالك وإدارة االستثمارات . م2020 يوليو 7اس لوجستيكس جي بي، شركة معفاة، تأسست في 

.الرئيسية

بيان االلتزام

_____________________________________________________________________________________________
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(المعروف سابقا بالبنك األهلي التجاري)البنك األهلي السعودي 

(شركة مساهمة سعودية)

(تتمة)إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة 

  (غير مراجعـة)م 2021 سبتمبر 30كما في 

-2

(2.4)

(2.5)

تتعرض المجموعة، أو لديها حقوق من العوائد من خالل مشاركتها في المنشأة؛ و. ب

.لديها القدرة على التأثير على تلك العوائد من خالل سيطرتها على المنشأة. ج

السياسات المحاسبية الهامة (ب)

التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة (أ)

التقديرات واالفتراضات المستخدمة في إعداد هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة تتوافق مع تلك المستخدمة في إعداد القوائم المالية الموحدة السنوية عن 

للحصول على تفاصيل حول طريقة القياس واالفتراضات الهامة المستخدمة في تحديد القيمة العادلة للموجودات غير . م2020 ديسمبر 31السنة المنتهية في 

.(20انظر لاليضاح )الملموسة المحددة والمعترف بها كجزء من تجميعات األعمال 

السياسات والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة

حصة البنك من النتائج واالحتياطيات واألرباح )تمثل قيمة حقوق الملكية التكلفة زائداً التغيرات بعد االقتناء في نصيب البنك من صافي موجودات الشركة الزميلة 

.ناقص خسائر االنخفاض في القيمة، إن وجد (والخسائر المتراكمة وفقا ألخر قوائم مالية متوفرة

يتم عكس خسائر انخفاض االستثمارات في شركات زميلة المثبتة سابقا كمصاريف في قائمة الدخل الموحدة على أن تكون القيمة الدفترية لهذه االستثمارات في قائمة 

.أو القيمة القابلة لالسترداد أيهما أقل (قبل خصم مخصص خسائر االنخفاض)المركز المالي الموحدة محتسبة بطريقة حقوق الملكية 

المعامالت التي يتم استبعادها عند توحيد القوائم المالية  (د)

حقوق األقلية (ب)

تمثل حصة حقوق األقلية ذلك الجزء من صافي دخل وصافي موجودات الشركات التابعة غير المملوكة للبنك، سواء مباشرة أو غير مباشرة، والمعروضة بشكل 

أي خسائر تخص حقوق األقلية . منفصل في قائمة الدخل الموحدة و ضمن حقوق الملكية في قائمة المركز المالي الموحدة، وبشكل منفصل عن حقوق مساهمي البنك

.في حقوق األقلية (عجز)للشركات التابعة تحمل على حقوق األقلية حتى إذا نتج عن ذلك رصيد سالب 

الشركات الزميلة (ج)

ً يتم في األصل إثبات االستثمارات في الشركات الزميلة بالتكلفة وتقاس الحقاً وفقاً لطريقة . الشركات الزميلة هي المنشآت التي تمارس عليها المجموعة نفوذاً هاما

.حقوق الملكية وتقيد في قائمة المركز المالي على أساس حقوق الملكية أو القيمة القابلة لالسترداد، أيهما أقل

يتم توحيد القوائم المالية للشركات التابعة اعتباراً من تاريخ نقل السيطرة إلى البنك ويتوقف توحيد القوائم المالية للشركات التابعة اعتباراً من تاريخ توقف سيطرة 

في قائمة الدخل الموحدة اعتباراً من تاريخ االقتناء أو حتى تاريخ - إن وجدت - تدرج نتائج الشركات التابعة التي يتم اقتناؤها أو استبعادها خالل الفترة . البنك عليها

.بيعها، حسب ما هو مالئم

المتبادلة بين شركات المجموعة بالكامل عند إعداد  (باستثناء األرباح أو الخسائر من معامالت العمالت األجنبية)يتم استبعاد األرصدة و اإليرادات والمصاريف 

.القوائم المالية الموحدة

.عند االستبعاد يدرج الفرق بين القيمة الدفترية لالستثمار في شركات زميلة و القيمة العادلة للمبلغ المستلم في قائمة الدخل الموحدة

إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة متوافقة مع تلك المتبعة في إعداد القوائم المالية الموحدة السنوية للمجموعة للسنة 

 وسياسة الموجودات غير الملموسة التي طبقها البنك اعتباًرا من 2021.  يناير1 ، باستثناء تطبيق معايير جديدة سارية اعتباًرا من 2020 ديسمبر 31المنتهية في 

.لم تقم المجموعة بالتطبيق المبكر ألي معايير أو تفسيرات أو تعديالت أخرى صدرت ولكن لم تدخل حيز التنفيذ. ، كما هو موضح أدناه2021 يناير 1

:لينطبق عليها تعريف السيطرة، يجب أن تتحقق الشروط الثالثة التالية. الشركات التابعة هي المنشئات التي تسيطر عليها المجموعة

لدى المجموعة سيطرة على المنشأة؛.  أ

الشركات التابعة (أ)

:(تتمة)أسس اإلعداد 

:(تتمة)أساس توحيد القوائم المالية 
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(المعروف سابقا بالبنك األهلي التجاري)البنك األهلي السعودي 

(شركة مساهمة سعودية)

(تتمة)إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة 

  (غير مراجعـة)م 2021 سبتمبر 30كما في 

-2

(2.5)

(2.6)

:تتضمن التعديالت الطرق المساعدة التالية

تتطلب الطريقة المساعدة معالجة التغيرات التعاقدية او التغيرات في التدفقات النقدية التي يتطلبها التعديل مباشرة والتعامل معها كتغيرات على سعر الفائدة المتغير، • 

            ششششسشششششششششششششششششششششششششششششش. وبما يماثل الحركة في أسعار الفائدة في السوق

. السماح بعمل التعديالت المطلوبة وفقاً لتعديل سعر الفائدة بين البنوك لتخصيص التحوط وتوثيق التحوط دون توقف العالقة التحوطية• 

. تقديم اعفاء مؤقت للمنشآت من تحقيق المتطلبات المحددة بشكل منفصل عند تخصيص أداة سعر الفائدة الخالي من المخاطر كتحوط لعنصر المخاطره• 

.(21انظر لاليضاح )تنوي المجموعة استخدام الطرق المساعدة في الفترات المستقبلية حال دخولها حيز التنفيذ 

.لم يكن لهذه التعديالت أي أثر على القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة

ً .تقدم التعديالت إعفاءات مؤقتة تتناول تأثيرات التقارير المالية عند استبدال سعر الفائدة بين البنوك بسعر فائدة بديل خالي من المخاطر تقريبا

والمعيار (4)والمعيار الدولي للتقرير المالي  (7)والمعيار الدولي للتقرير المالي  (39)ومعيار المحاسبة الدولي  (9)تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي 

المرحلة الثانية" - إعادة هيكلة مؤشر سعر الفائدة: "(16)الدولي للتقرير المالي 

التعديالت على المعايير الحالية

م، ولكن ليس لها تأثير على القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة 2021 يناير 1هناك العديد من التعديالت والتفسيرات التي تنطبق ألول مرة ابتداءا من 

.للمجموعة

الموجودات غير الملموسة (ج)

تمثل تكلفة الموجودات غير الملموسة المستحوذ عليها في تجميع . تقاس الموجودات غير الملموسة المستحوذ عليها بصورة مستقلة عند اإلثبات األولي لها بالتكلفة

وبعد اإلثبات األولي لها، تقيد الموجودات غير الملموسة بالتكلفة ناقصاً أي إطفاء متراكم وخسائر انخفاض القيمة . االعمال القيمة العادلة لها بتاريخ االستحواذ

ال تتم رسملة الموجودات غير الملموسة المطورة داخلياً، فيما عدا تكاليف التطوير المرسملة، وتدرج المصاريف ذات العالقة في الربح أو الخسارة عند . المتراكمة

.تكبدها

 سنة 11جميع الموجودات غير الملموسة لها عمر إنتاجي محدد، . يتم تصنيف األعمار اإلنتاجية للموجودات غير الملموسة كأعمار إنتاجية محددة أو غير محددة

.كحد أقصى

يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة ذات األعمار المحددة على مدى العمر اإلنتاجي االقتصادي ويتم تقييمها لمعرفة االنخفاض في القيمة عندما يكون هناك مؤشر 

يتم مراجعة فترة اإلطفاء وطريقة اإلطفاء لألصل غير الملموس ذي العمر اإلنتاجي المحدد على األقل . على أن األصل غير الملموس قد تعرض النخفاض في القيمة

يتم احتساب التغيرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو النمط المتوقع الستهالك المنافع االقتصادية المستقبلية المتضمنة في األصل من . في نهاية كل فترة تقرير مالي

يتم إدراج مصروفات اإلطفاء على . أجل تعديل فترة أو طريقة اإلطفاء، حسب ما يتالءم، ويتم التعامل مع هذه التغيرات كتغيرات في التقديرات المحاسبية

.الموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية المحددة في قائمة الدخل الموحدة ضمن فئة المصروفات التي تتوافق مع وظيفة هذه الموجودات غير الملموسة

ال يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير المحددة، ولكن يتم اختبارها لتحديد االنخفاض في القيمة سنويا، إما بشكل فردي أو على مستوى 

وإذا لم يكن الوضع كذلك، يتم إجراء . ويتم سنويا تقييم العمر اإلنتاجي غير المحدد لتحديد ما إذا كان العمر اإلنتاجي غير المحدد ال يزال ساري. وحدة توليد النقد

.التغيير في تقييم العمر اإلنتاجي من عمر غير محدد إلى عمر محدد على أساس مستقبلي

أو عندما ال يتوقع منافع اقتصادية مستقبلية من استخدامه أو  (أي في التاريخ الذي يحصل فيه المستلم على السيطرة)يتم إلغاء إثبات األصل غير الملموس عند البيع 

في قائمة الدخل  (المحتسب بالفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل)ويدرج أي ربح أو خسارة ناتجة عن إلغاء االعتراف باألصل .بيعه

.الموحدة

:(تتمة)أسس اإلعداد 

:(تتمة)السياسات والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة 
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النقد وشبه النقد3-

 سبتمبر30 ديسمبر31 سبتمبر30

م2020 م2020 م2021 

(غير مراجعة)(مراجعة)(غير مراجعة)

 20,486,509 33,778,319 17,195,020نقد وأرصدة لدى البنك المركزي السعودي فيما عدا الودائع النظامية

23,691,530 8,113,505 6,502,225 

 ───────  ───────  ─────── 
 26,988,734 41,891,824 40,886,550اإلجمالي

══════════════════════

 استثمارات بالصافي 4-

 سبتمبر30 ديسمبر31 سبتمبر30

م2020 م2020 م2021 

(غير مراجعة)(مراجعة)(غير مراجعة)

20,773,872 8,956,590 9,617,332 

82,993,542 61,340,312 69,918,647 

132,015,183 74,555,793 64,663,702 
────────────────────────

 144,199,681 144,852,695 235,782,597اإلجمالــي
════════════════════════

(أ

(ب

م من االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة 2021 سبتمبر 30إيرادات توزيعات األرباح المسجلة خالل فترة التسعة اشهر المنتهية في (ج

.( مليون لاير سعودي78: م2020 سبتمبر 30) مليون لاير سعودي 250الدخل الشامل اآلخر بلغت 

:يتكون النقد وشبه النقد المدرج في قائمة التدفقات النقدية الموحدة من اآلتي

(بآالف الرياالت السعودية)

 مليون 4,145: م2020 ديسمبر 31) مليون لاير سعودي 4,201تشمل االستثمارات المحتفظ بها بالتكلفة المطفأة بالصافي استثمارات بمبلغ 

 30كما في . و التي يتم االحتفاظ بها ضمن عقود تغطية مخاطر القيمة العادلة ( مليون لاير سعودي4,721: م2020 سبتمبر 30لاير سعودي و 

 30 مليون لاير سعودي و 4,976: م2020 ديسمبر 31) مليون لاير سعودي 5,118م، القيمة العادلة لهذه االستثمارات بلغت 2021سبتمبر 

.( مليون لاير سعودي5,752: م2020سبتمبر 

 أشهر3أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى تستحق خالل 

 او أقل

استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

(بآالف الرياالت السعودية)

استثمارات محتفظ بها بالتكلفة المطفاة بالصافي

 مليون لاير سعودي 139,359تشمل االستثمارات بالصافي سندات دين تم إصدارها من قبل وزارة المالية في المملكة العربية السعودية بمبلغ 

كما تشمل االستثمارات . ( مليون لاير سعودي72,044: م2020 سبتمبر 30 مليون لاير سعودي و في 75,471: م2020 ديسمبر 31)

 سبتمبر 30 مليون لاير سعودي  و 21,299: م2020 ديسمبر 31) مليون لاير سعودي، 34,196بالصافي، االستثمارات في صكوك بمبلغ 

.( مليون لاير سعودي27,178: م2020

(المعروف سابقا بالبنك األهلي التجاري)البنك األهلي السعودي 

(شركة مساهمة سعودية)

(تتمة)إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة 

  (غير مراجعـة)م 2021 سبتمبر 30كما في 
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(المعروف سابقا بالبنك األهلي التجاري)البنك األهلي السعودي 

تمويل وسلف بالصافي5-

اإلجماليأخرىالمصرفية الدوليةشركاتأفراد
 ───────  ────────  ────────  ───────  ──────── 

 503,639,016 14,486,779 20,659,634 222,813,487 245,679,116تمويل وسلف متحركة

 8,083,714   -                         1,137,762 6,136,245 809,707تمويل وسلف متعثرة

 ───────  ────────  ────────  ───────  ──────── 
 511,722,730 14,486,779 21,797,396 228,949,732 246,488,823إجمالي التمويل والسلف

مخصص خسائر التمويل

(10,870,781)(41,287)               (1,104,463)         (7,955,314)         (1,769,717)        (خسائر االئتمان المتوقعة)

ائتمان منخفض القيمة مشترى أو 

ناشئ
10,195 2,833,819                         -                           -   2,844,014 

 ───────  ────────  ────────  ───────  ──────── 
 503,695,963 14,445,492 20,692,933 223,828,237 244,729,301تمويل وسلف بالصافي

 ═══════  ════════  ════════  ═══════  ════════ 

اإلجماليأخرىالمصرفية الدوليةشركاتأفراد
 ───────  ────────  ────────  ───────  ──────── 

 349,371,080 17,934,360 22,204,583 134,586,755 174,645,382تمويل وسلف متحركة

 6,128,435   -                         1,337,331 4,205,720 585,384تمويل وسلف متعثرة

 ───────  ────────  ────────  ───────  ──────── 
 355,499,515 17,934,360 23,541,914 138,792,475 175,230,766إجمالي التمويل والسلف

مخصص خسائر التمويل

(8,791,377)(54,299)               (1,209,709)         (6,098,780)         (1,428,589)        (خسائر االئتمان المتوقعة)

 ───────  ────────  ────────  ───────  ──────── 
 346,708,138 17,880,061 22,332,205 132,693,695 173,802,177تمويل وسلف بالصافي

 ═══════  ════════  ════════  ═══════  ════════ 

اإلجماليأخرىالمصرفية الدوليةشركاتأفراد
 ───────  ────────  ────────  ───────  ──────── 

 338,975,670 14,934,792 23,176,676 141,256,930 159,607,272تمويل وسلف متحركة

 5,952,417   -                         1,321,406 4,068,748 562,263تمويل وسلف متعثرة

 ───────  ────────  ────────  ───────  ──────── 
 344,928,087 14,934,792 24,498,082 145,325,678 160,169,535إجمالي التمويل والسلف

مخصص خسائر التمويل

(8,519,461)(54,217)               (1,105,056)         (5,785,615)         (1,574,573)        (خسائر االئتمان المتوقعة)

 ───────  ────────  ────────  ───────  ──────── 
 336,408,626 14,880,575 23,393,026 139,540,063 158,594,962تمويل وسلف بالصافي

 ═══════  ════════  ════════  ═══════  ════════ 

 422,978يشمل بند التمويل والسلف بالصافي منتجات تمويل متوافقة مع أحكام الشريعة تتمثل بشكل رئيسي بعمليات مرابحة وتيسير وإجارة بمبلغ (أ

.( مليون لاير سعودي290,507: م2020 سبتمبر 30 مليون لاير سعودي و 303,331: م2020 ديسمبر 31)مليون لاير سعودي 

(بآالف الريـاالت السعودية )

(شركة مساهمة سعودية)

(تتمة)إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة 

  (غير مراجعـة)م 2021 سبتمبر 30كما في 

.على التمويالت والسلف للمؤسسات المالية" أخرى"يتضمن بند 

(غير مراجعة)م 2021 سبتمبر 30

(مراجعة)م 2020 ديسمبر 31

(بآالف الريـاالت السعودية )

(غير مراجعة)م 2020 سبتمبر 30

(بآالف الريـاالت السعودية )

_____________________________________________________________________________________________
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(المعروف سابقا بالبنك األهلي التجاري)البنك األهلي السعودي 

:(تتمة)تمويل وسلف بالصافي 5-

(ب

(1)المرحلة 

خسارة ائتمان 

متوقعة على مدى 

12ً  شهرا

(2)المرحلة 

خسارة ائتمان 

متوقعة غير 

منخفضة القيمة 

االئتمانية على مدى 

العمر الزمني

(3)المرحلة 

خسارة ائتمان 

متوقعة منخفضة 

القيمة االئتمانية 

على مدى العمر 

اإلجماليالزمني

 8,791,377 4,535,683 2,447,924 1,807,770م2021 يناير 1الرصيد كما في 

 3,803,742 1,718,417 1,442,258 643,067صافي مخصص االنخفاض في القيمة

   -                   (13,937)(86,383) 100,320تحويل إلى المرحلة األولى

   -                   (8,207) 87,108(78,901)تحويل إلى المرحلة الثانية

   -                    731,704(722,234)(9,470)تحويل إلى المرحلة الثالثة

(1,634,777)(1,634,777)   -                          -                    ديون معدومة مشطوبة

(157,211)(127,458)(18,204)(11,549)تعديل فروقات العملة األجنبية

 67,650 60,980 4,986                   1,684               أخرى
 ───────  ────────  ───────  ─────── 

 10,870,781 5,262,405 3,155,455 2,452,921م2021 سبتمبر 30الرصيد كما في 

 ═══════  ════════  ═══════  ═══════ 

(1)المرحلة 

خسارة ائتمان 

متوقعة على مدى 

12ً  شهرا

(2)المرحلة 

خسارة ائتمان متوقعة 

غير منخفضة القيمة 

االئتمانية على مدى 

العمر الزمني

(3)المرحلة 

خسارة ائتمان 

متوقعة منخفضة 

القيمة االئتمانية 

على مدى العمر 

اإلجماليالزمني

 7,361,952 4,064,803 1,581,526 1,715,623م2020 يناير 1الرصيد كما في 

 2,755,395 1,504,696 875,565 375,134صافي مخصص االنخفاض في القيمة

   -                   (20,747)(33,103) 53,850تحويل إلى المرحلة األولى

   -                   (23,293) 318,300(295,007)تحويل إلى المرحلة الثانية

   -                    300,005(270,507)(29,498)تحويل إلى المرحلة الثالثة

(1,088,674)(1,088,674)   -                          -                     ديون معدومة مشطوبة

(237,296)(201,107)(23,857)(12,332)تعديل فروقات العملة األجنبية

 ───────  ───────  ───────  ─────── 
 8,791,377 4,535,683 2,447,924 1,807,770م2020 ديسمبر 31الرصيد كما في 

 ═══════  ═══════  ═══════  ═══════ 

(شركة مساهمة سعودية)

(تتمة)إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة 

  (غير مراجعـة)م 2021 سبتمبر 30كما في 

(بآالف الريـاالت السعودية)

(غير مراجعة)م 2021 سبتمبر 30

(بآالف الريـاالت السعودية)

(مراجعة)م 2020 ديسمبر 31

:الحركة في مخصص الخسائر للتمويل و السلف بالتكلفة المطفأة للفترة على النحو التالي
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(المعروف سابقا بالبنك األهلي التجاري)البنك األهلي السعودي 

(شركة مساهمة سعودية)

(تتمة)إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة 

  (غير مراجعـة)م 2021 سبتمبر 30كما في 

:(تتمة)تمويل وسلف بالصافي 5-

(ب

(1)المرحلة 

خسارة ائتمان 

متوقعة على مدى 

12ً  شهرا

(2)المرحلة 

خسارة ائتمان متوقعة 

غير منخفضة القيمة 

االئتمانية على مدى 

العمر الزمني

(3)المرحلة 

خسارة ائتمان 

متوقعة منخفضة 

القيمة االئتمانية 

على مدى العمر 

اإلجماليالزمني

 7,361,952 4,064,803 1,581,526 1,715,623م2020 يناير 1الرصيد كما في 

 2,265,758 1,325,020 669,366 271,372صافي مخصص االنخفاض في القيمة

   -                   (24,923)(59,313) 84,236تحويل إلى المرحلة األولى

   -                   (11,860) 78,226(66,366)تحويل إلى المرحلة الثانية

   -                    153,536(141,469)(12,067)تحويل إلى المرحلة الثالثة

(810,286)(810,286)   -                          -                     ديون معدومة مشطوبة

(297,963)(247,763)(34,861)(15,339)تعديل فروقات العملة األجنبية

 ───────  ───────  ───────  ─────── 
 8,519,461 4,448,527 2,093,475 1,977,459م2020 سبتمبر 30الرصيد كما في 

 ═══════  ═══════  ═══════  ═══════ 

(بآالف الريـاالت السعودية )

(غير مراجعة)م 2020 سبتمبر 30

:(تتمة)الحركة في مخصص الخسائر للتمويل و السلف بالتكلفة المطفأة للفترة على النحو التالي 

_____________________________________________________________________________________________

17



(المعروف سابقا بالبنك األهلي التجاري)البنك األهلي السعودي 

المشتقات6-

تراقب . وضع مجلس اإلدارة مستويات معينة لمخاطر العمالت وذلك بوضع حدود للتعامل مع األطراف النظيرة والتعرض لمخاطر مراكز العمالت

كما وضع مجلس اإلدارة مستوى . مراكز العمالت يومياً وتستخدم إستراتيجيات تغطية المخاطر لضمان بقاء مراكز العمالت ضمن الحدود المقررة

يتم مراجعة الفجوات بين أسعار . معين لمخاطر أسعار العموالت الخاصة وذلك بوضع حدود للفجوات في أسعار العموالت الخاصة للفترات المقررة

العموالت الخاصة بالموجودات والمطلوبات بصفة دورية وتستخدم إستراتيجيات تغطية المخاطر فـي تقليل الفجوات بين أسعار العموالت الخاصة 

.ضمن الحدود المقررة

(شركة مساهمة سعودية)

(تتمة)إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة 

  (غير مراجعـة)م 2021 سبتمبر 30كما في 

:خالل دورة أعمالها العادية، تقوم المجموعة باستخدام األدوات المالية المشتقة التالية ألغراض المتاجرة ولتغطية المخاطر

المقايضات (أ)

بالنسبة لمقايضات أسعار العموالت الخاصة، عادة ما تقوم األطراف المتعاقدة بتبادل دفع . هي التزامات لتبادل مجموعة من التدفقات النقدية بأخرى

أما مقايضات العمالت، فيتم بموجبها تبادل دفع العموالت الخاصة بسعر . العموالت الخاصة بسعر ثابت وعائم بعملة واحدة، دون تبادل أصل المبلغ

في حالة مقايضة أسعار العموالت الخاصة بعمالت مختلفة، فإنه يتم بموجبها تبادل أصل المبلغ زائداً دفع . ثابت مع أصل المبلغ وذلك بعمالت مختلفة

.العموالت الخاصة بسعر ثابت ومتغير بعمالت مختلفة

العقود اآلجلة والمستقبلية  (ب)

العقود اآلجلة هي عقود يتم . هي عبارة عن اتفاقيات تعاقدية لشراء أو بيع عملة أو سلعة أو أداة مالية معينة بسعر وتاريخ محددين في المستقبل

أما عقود الصرف األجنبي المستقبلية وعقود أسعار العموالت . تصميمها خصيصاً لتلبية احتياجات محددة والتعامل بها خارج األسواق المالية النظامية

ً .الخاصة المستقبلية، فيتم التعامل بها وفق أسعار محددة في األسواق المالية النظامية ويتم تسديد التغيرات في قيمة العقود المستقبلية يوميا

اتفاقيات األسعار اآلجلة (ج)

هي عبارة عن عقود  بأسعار عموالت خاصة يتم التفاوض عليها بصورة منفردة وتنص على أن يسدد نقداً الفرق بين سعر العمولة الخاصة المتعاقد 

.عليه وسعر السوق في تاريخ مستقبلي محدد وذلك عن المبلغ األصلي المحدد وخالل الفترة الزمنية المتفق عليها

الخــيارات  (د)

لبيع أو شراء عملة أو سلعة أو  (المكتتب بالخيار)الحق، وليس االلتزام، للمشتري  (ُمصدر الخيار)هي عبارة عن اتفاقيات تعاقدية، يمنح بموجبها البائع 

.أداة مالية بسعر محدد مسبقاً في تاريخ مستقبلي محدد أو في أي وقت خالل فترة زمنية معينة

تقدم المشتقات الماليّة المهيكلة حلوالً مالية لعمالء المجموعة لتدير مخاطرهم المتعلقة بأسعار صرف العمالت األجنبية ومعدالت العموالت الخاصة 

غالبية عمليات المشتقات المالية المهيكلة . وأسعار السلع وتحسين العائد للعمالء من خالل االستفادة من فائض السيولة لديهم في عوائد محددة المخاطر

.تتم من قبل المجموعة على أساس مراكز مغطاة مع أطراف متعددة

منتجات المشتقّات المهيكلة (هـ)

تقوم . تتعلق معظم المشتقات المقتناة ألغراض المتاجرة للمجموعة بالمبيعات و تحديد المراكز و موازنة أسعار الصرف بين منتجات وأسواق مختلفة

يتعلق تحديد المراكز بإدارة مخاطر . المبيعات بطرح المنتجات للعمالء والبنوك لتمكينهم من تحويل أو تعديل أو تخفيض المخاطر الحالية والمستقبلية

فيما تتعلق موازنة أسعار الصرف بتحديد . مراكز السوق مع توقع الحصول على أرباح من التغيرات اإليجابية في األسعار، المعدالت أو المؤشرات

.االستفادة اإليجابية من الفروقات في أسعار الصرف بين األسواق أو المنتجات المختلفة بغرض الحصول على أرباح من ذلك

المشتقات المقتناة ألغراض تغطية المخاطر  (6.2)

تتبع المجموعة نظاماً شامالً لقياس وإدارة المخاطر، والذي يتعلق جزء منها بإدارة المخاطر التي تتعرض لها المجموعة نتيجة التقلبات في أسعار 

الصرف األجنبي وأسعار العموالت الخاصة، وذلك لتقليل مخاطر أسعار العمالت والعموالت الخاصة لتكون ضمن المستويات المقبولة التي يقررها 

.مجلس اإلدارة بناًء على التوجيهات الصادرة من البنك المركزي السعودي

المشتقات المقتناة ألغراض المتاجرة (6.1)

_______________________________________________________________________________________
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(المعروف سابقا بالبنك األهلي التجاري)البنك األهلي السعودي 

(تتمة)المشتقات 6-

 

القيمة

العادلة

الموجبة

 

القيمة

العادلة

السالبة

 

 المبالغ

االسمية

 

القيمة

العادلة

الموجبة

 

القيمة

العادلة

السالبة

 

 المبالغ

االسمية

 

القيمة

العادلة

الموجبة

 

القيمة

العادلة

السالبة

 

 المبالغ

االسمية

: المقتناه ألغراض المتاجرة 

9,231,057 (8,549,913)447,243,395 6,991,247 (6,786,101)256,078,981 7,938,616 (7,659,686)270,443,135 

626,875 (160,172)167,049,800 570,598 (304,118)134,838,083 629,795 (239,739)116,858,074 

 1,442,334(13,111) 16,260 2,136,745(11,948) 86,211 8,756,682(166,138) 173,551خيارات

119,382 (1,523,104)11,224,585 72,541 (2,544,851)11,178,835 91,904 (3,162,615)12,197,335 

103,351         (131,159)14,057,692 177,499 (97,425)10,406,260 152,797 (109,338)10,419,561 

────────────────────────────────────────────────────────────────

 411,360,439(11,184,489) 8,829,372 414,638,904(9,744,443) 7,898,096 648,332,154(10,530,486) 10,254,216اإلجمالي

════════════════════════════════════════════════════════════════

مقتناه لتغطية مخاطر القيمة

: العادلة 

أدوات أسعار العموالت الخاصة

مقتناه لتغطية مخاطرالتدفقات

: النقدية

أدوات أسعار العموالت الخاصة

إن المبالغ اإلسمية، التي تعتبر مؤشراً على حجم المعامالت القائمة في نهاية . يعكس الجدول أدناه القيم العادلة الموجبة و السالبة والمبالغ اإلسمية لألدوات المالية المشتقة

الفترة، ال تعكس بالضرورة مبالغ التدفقات النقدية المستقبلية المتعلقة بها، وبالتالي  فإن هذه المبالغ اإلسمية ال تعتبر مؤشراً على تعرض المجموعة لمخاطر اإلئتمان، والتي 

.تقتصر عادة على القيمة العادلة الموجبة للمشتقات، كما أنها ال تعتبر مؤشراً لمخاطر السوق

(بآالف الرياالت السعودية)(بآالف الرياالت السعودية)(بآالف الرياالت السعودية)

(غير مراجعة)م 2020 سبتمبر 30(مراجعة)م 2020 ديسمبر 31(غير مراجعة)م 2021 سبتمبر 30

أدوات أسعار العموالت الخاصة

/ عقود الصرف األجنبي اآلجلة 

والمستقبلية

(شركة مساهمة سعودية)

(تتمة)إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة 

تستخدم المجموعة مقايضات أسعار العموالت الخاصة لتغطية مخاطر أسعار العموالت الخاصة الناشئة عن التعرض لمخاطر أسعار العموالت الخاصة الثابتة والمحددة  

تستخدم المجموعة أيضاً مقايضات أسعار العموالت الخاصة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية الناشئة عن التعرض لبعض مخاطر أسعار العموالت الخاصة . بشكل خاص

وفي جميع هذه الحاالت، يجب توثيق طبيعة عالقة تغطية المخاطر وأهدافها رسمياً، بما في ذلك تفاصيل البنود المغطاة مخاطرها وأداة تغطية المخاطر . ذات السعر العائم

.وتعالج هذه المعامالت محاسبياً على أنها معامالت تغطية مخاطر القيمة العادلة أو التدفقات النقدية

يتم ذلك . كجزء من إدارة موجوداتها ومطلوباتها، تستخدم المجموعة المشتقات ألغراض تغطية المخاطر وذلك لتقليل تعرضها لمخاطر أسعار العمالت والعموالت الخاصة

إن التغطية االستراتيجية للمخاطر ال تخضع . عادة من خالل تغطية مخاطر معامالت محددة وكذلك باستخدام استراتيجية تغطية المخاطر المتعلقة بقائمة المركز المالي ككل

لمحاسبة تغطية المخاطر الخاصة وتقيد المشتقات ذات العالقة كمشتقات مقتناه ألغراض المتاجرة مثل مقايضات أسعار العموالت الخاصة، عقود أسعار عموالت خاصة 

.مستقبلية وخيارات، عقود الصرف األجنبي اآلجلة وخيارات العمالت

  (غير مراجعـة)م 2021 سبتمبر 30كما في 

 (تتمة)المشتقات المقتناة ألغراض تغطية المخاطر  (6.2)
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(المعروف سابقا بالبنك األهلي التجاري)البنك األهلي السعودي 

ودائع العمالء 7-

 سبتمبر30 ديسمبر31 سبتمبر30

م2020 م2020 م2021 

(غير مراجعة)(مراجعة)(غير مراجعة)

440,166,566 319,375,606 298,527,734 

120,959,174 82,930,812 96,195,014 

28,064,487 14,112,303 13,750,969 

────────────────────────
589,190,227 416,418,721 408,473,717 

════════════════════════

:ودائع عمالء القطاع الدولي والمدرجة ضمن بند ودائع العمالء

 سبتمبر30 ديسمبر31 سبتمبر30

م2020 م2020 م2021 

(غير مراجعة)(مراجعة)(غير مراجعة)

11,810,312 14,527,235 13,227,204 

15,823,201 14,396,398 15,722,688 

1,560,675 878,556 719,889 

────────────────────────
29,194,188 29,802,189 29,669,781 

════════════════════════

-8

 سبتمبر30 ديسمبر31 سبتمبر30 

م2020 م2020 م2021 

(غير مراجعة)(مراجعة)(غير مراجعة)

1,772,690 1,016,101 1,016,101 

5,601,935                           -                            -   

5,451,157 4,758,601 2,487,450 

(5,691,826)(3,816,939)(2,082,970)

196,853                           -                            -   

(237,882)(185,073)(243,263)

 ───────  ───────  ─────── 
7,092,927 1,772,690 1,177,318 

═════════════════════

اإلجمالي

سندات دين مصدرة:

الرصيد في بداية الفترة

سندات دين مصدرة

كما في نهاية الفترة، تتكون إصدارات سندات الدين من صكوك غير قابلة للتحويل أصدرتها المجموعة وتحمل ربًحا بمعدالت ثابتة مع تواريخ استحقاق 

:وفيما يلي مطابقة المطلوبات الناشئة عن أنشطة التمويل. 2026تصل إلى عام 

ألجـل

(شركة مساهمة سعودية)

(تتمة)إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة 

  (غير مراجعـة)م 2021 سبتمبر 30كما في 

حسابات جارية

ألجـل

أخـرى

اإلجمالي

حسابات جارية

(بآالف الرياالت السعودية)

(بآالف الرياالت السعودية)

أخـرى

الرصيد في نهاية الفترة

(بآالف الرياالت السعودية)

سندات دين مسددة

سندات دين مصدرة

تعديل في فرق العملة األجنبية

سندات الدين المكتسبة من خالل تجميع األعمال 

(20اإليضاح )

تعديل القيمة العادلة نتيجة تجميع األعمال بالصافي
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(المعروف سابقا بالبنك األهلي التجاري)البنك األهلي السعودي 

(شركة مساهمة سعودية)

(تتمة)إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة 

  (غير مراجعـة)م 2021 سبتمبر 30كما في 

االرتباطات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان9-

 سبتمبر30 ديسمبر31 سبتمبر30 

م2020 م2020 م2021 

(غير مراجعة)(مراجعة)(غير مراجعة)

 8,648,469 9,428,790 15,495,972خطابات اعتماد

 31,313,199 30,662,100 60,405,557ضمانات

 2,017,838 1,923,536 2,924,131قبوالت

13,939,049 10,375,065 10,554,428 

  ───────  ───────  ─────── 
92,764,709 52,389,491 52,533,934 

 ═════════════════════

رأس المال10-

-11

-12

(غير قابلة للنقض)إرتباطات لمنح ائتمان 

وبالتالي، تم  ( لاير سعودي للسهم0.80بواقع ) مليون لاير سعودي 3,582م، أوصى مجلس اإلدارة بتوزيعات أرباح نهائية بمبلغ 2021 أبريل 1في 

.م2021دفع توزيعات األرباح خالل شهر أبريل من عام 

(بآالف الرياالت السعودية)

توزيعات أرباح

، وبناء عليه تم ( لاير سعودي للسهم1.20) مليون لاير سعودي 3,600م، اوصى مجلس اإلدارة على توزيع أرباح نهائية بمبلغ 2019 ديسمبر 25في 

.م2020دفعها بالكامل خالل شهر ابريل من عام 

ونتيجة لذلك، زاد رأس المال وعالوة إصدار .  سهم عادي جديد عمال باالندماج1,478,000,000، أصدر البنك 20 و1وكما ورد في اإليضاحين 

. مليون لاير سعودي78,482 مليون لاير سعودي، على التوالي مقابل شراء بمبلغ 63,702 مليون لاير سعودي و14,780رأس المال بمقدار 

، فإن البنك قد تحمل جميع مستحقات سامبا المستحقة للهيئة، بموجب اتفاقية (20 و 1اإليضاح )عالوة على ذلك، ووفقًا لالندماج مع مجموعة سامبا 

باإلضافة . م على أقساط متساوية2023، يتم سدادها حتى سنة (م2018م إلى 2006من )تسوية موقعة من سامبا مع الهيئة فيما يتعلق بالسنوات السابقة 

.لذلك، فيما يتعلق بالتقييمات القديمة المتعلقة بسامبا، فإن البنك بصدد االنتهاء من جميع االلتزامات المعلقة مع الهيئة

 لاير سعودي 0.65) مليون لاير سعودي 2,911م بمبلغ 2021م، اوصى مجلس اإلدارة على توزيع أرباح للنصف األول من عام 2021في أغسطس 

.م2021وتم دفع األرباح بالكامل خالل شهر أغسطس من عام  (للسهم

اإلجمالي

: م2020 سبتمبر 30) لاير سعودي 10  سهم قيمــة كل سهــم 4,478,000,000يتكون رأس مال البنك المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل من 

 سهم قيمــة كل 4,435,763,977يتكون رأس مال البنك بعد استبعاد أسهم الخزينة من . ( لاير سعودي10 سهم قيمة كل سهم 3,000,000,000

(1.1انظر ايضاح ). ( لاير سعودي10 سهم قيمــة كل سهــم 2,990,418,212: م2020 سبتمبر 30) لاير سعودي 10سهــم 

م بناًء على أساس احكام الزكاة المنطبقة على مؤسسات التمويل ويتم تحميل 2021 سبتمبر30يقوم البنك بحساب مستحقات الزكاة للفترة المنتهية في 

.مصروف الزكاة على قائمة الدخل الموحدة

م 2020م و 2019تخضع السنوات المالية . م وحصل على شهادة زكاة غير مقيدة2020 ديسمبر 31قدم البنك إقراره الزكوي للسنة المنتهية في 

كما انه تم االنتهاء من التقييمات المتعلقة بإقرارات البنك الزكوية مع الهيئة للسنوات المالية . ("الهيئة")للدراسة من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك 

.2018حتى 

الزكاة
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-13

-14

-15

األفراد

المصرفية التجارية الشاملة

سوق المال

المصرفية الدولية

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

تقديم الخدمات المصرفية بما في ذلك جميع المنتجات التقليدية المتعلقة باالئتمان ومنتجات التمويل المتوافقة مع أحكام 

الشريعة اإلسالمية للشركات الصغيرة والمؤسسات والشركات المتوسطة والكبيرة باإلضافة إلى مجموعة كاملة من 

منتجات وخدمات الخزينة والبنوك المراسلة، بما في ذلك سوق المال والعمالت األجنبية، لعمالء المجموعة، باإلضافة إلى 

المتعلقة )وإدارة مخاطر السيولة ومخاطر السوق ومخاطر االئتمان  (المحلية والدولية)القيام بأنشطة االستثمار والتجارة 

.(باالستثمارات

.(المحلية واإلقليمية والعالمية)يقدم خدمات إدارة الثروات وإدارة األصول واالستثمار المصرفي وخدمات وساطة األسهم 

.تتضمن خدمات مصرفية مقدمة خارج المملكة العربية السعودية و تشمل البنك التركي وبنك سامبا باكستان

أخــرى 

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

(المعروف سابقا بالبنك األهلي التجاري)البنك األهلي السعودي 

(شركة مساهمة سعودية)

(تتمة)إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة 

  (غير مراجعـة)م 2021 سبتمبر 30كما في 

.  مليار لاير سعودي4.2إضافية من الشريحة األولى بقيمة  ("الصكوك")صكوكاً  ("الترتيب")م، أصدر البنك من خالل ترتيب متوافق مع أحكام الشريعة 2020خالل 

 مليار لاير سعودي وتمت الموافقة على هذه الترتيبات من 1وخالل الفترة نفسها، مارس البنك حق خيار اإلستدعاء على صكوكه الحالية من الشريحة األولى والبالغة 

.قبل الجهات النظامية ومجلس اإلدارة في البنك

صكوك- الشريحة األولى 

إن هذه الصكوك هي أوراق مالية دائمة من حيث عدم وجود تواريخ استرجاع ثابتة لها وهي تمثل حصة ملكية غير مجزأة لحملة الصكوك في هذه األصول، ويمثل كل 

إال أن البنك لديه الحق الحصري في استرجاع أو استدعاء الصكوك في . صك التزاماً غير مضمون ومشروط ومعزز لرأس مال البنك ومصنف تحت بند حقوق الملكية

.فترة محددة من الزمن وفقاً للشروط واألحكام الواردة في اتفاقية الصكوك

إن معدل الربح المطبق على الصكوك يستحق الدفع على دفعات في تاريخ توزيع محدد، إال إذا وقع حدث يقتضي عدم الدفع أو قرر البنك عدم الدفع، حيث يمكن للبنك 

إن عدم الدفع سواء نتيجة حدث ما أو قرار البنك لعدم الدفع ال يعتبر تعثرا، وال . ان يقررعدم إجراء أي توزيعات (وفقًا لشروط وأحكام معينة)وفقًا لتقديره الخاص 

.تدخل المبالغ التي لم يتم دفعها ضمن التجميع التراكمي لألرباح ألي توزيعات مستقبلية

 مليار 4.7إضافية عابرة للحدود من الشريحة األولى بقيمة  ("الصكوك")صكوكاً  ("الترتيب")م، أصدر البنك من خالل ترتيب متوافق مع أحكام الشريعة 2021خالل 

 مليار لاير 2.7وخالل الفترة نفسها، مارس البنك حق خيار اإلستدعاء على صكوكه الحالية من الشريحة األولى والبالغة . (أصدرت بالدوالر األمريكي)لاير سعودي 

.سعودي وتمت الموافقة على هذه الترتيبات من قبل الجهات النظامية ومجلس اإلدارة في البنك

ربحية السهم األساسية والمخفضة

بعد )م بقسمة صافي دخل الفترة العائد على مساهمي البنك للفترة 2020 سبتمبر 30 و2021 سبتمبر 30يتم احتساب ربحية السهـم األساسية للفترتين المنتهيتين في 

.على المتوسط الموزون لعدد األسهـم القائمـة خالل الفترة (خصم التكاليف المتعلقة بالشريحة األولى صكوك

م بقسمة صافي الدخل المخفض العائد على مساهمي البنك للفترة 2020 سبتمبر 30 و 2021 سبتمبر 30يتم احتساب ربحية السهـم المخفضة للفترتين المنتهيتين في 

يتم االخذ بعين االعتبار تأثير برنامج اسهم الموظفين . على المتوسط الموزون لعدد األسهم القائمة خالل الفترة (بعد خصم التكاليف المتعلقة بالشريحة األولى صكوك)

.في احتساب ربحية السهم المخفضة

القطاعات التشغيلية

القطاع التشغيلي هو جزء من المجموعة الذي يقوم بأنشطة األعمال التي تحقق إيرادات وتتحمل مصاريف، بما في ذلك اإليرادات والمصاريف التي تتعلق بالعمليات 

.في أي جزء أخر للمجموعة، والذي تتم مراجعة نتائجه التشغيلية بانتظام من قبل إدارة المجموعة

.تتضمن الشهرة غير الموزعة والموجودات غير الملموسة الناتجة عن االندماج

يقدم الخدمات المصرفية لألفراد وعمالء الخدمات المصرفية الخاصة والتي تتضمن التمويل الشخصي والحسابات 

.الجارية باإلضافة إلى منتجات متوافقة مع أحكام الشريعة والتي تشرف عليها هيئة شرعية مستقلة

اإلدارات االستراتيجية تقدم منتجات وخدمات . تتكون المجموعة من قطاعات تشغيلية رئيسية، كما هو موضح أدناه، والتي تعتبر اإلدارات االستراتيجية للمجموعة

.مختلفة، وتدار بشكل منفصل على أساس إدارة المجموعة وهيكل التقارير الداخلية
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(تتمة)- القطاعات التشغيلية 15-

 902,719,860        39,644,633       39,692,761       5,649,393         519,615,810           298,117,263       إجمالي الموجودات

 742,197,770          -                     35,755,156       550,996            319,009,073           386,882,545       إجمالي المطلوبات

 589,190,227          -                     29,194,188       5,459                190,004,951           369,985,629       ودائع العمالء- 

 21,073,684            -                     954,513            1,164,825         10,048,303             8,906,043           إجمالي دخل العمليات من العمالء الخارجيين

   -                          -                    (47,964)           (4,922)             (374,241)                427,127              العمليات بين القطاعات (مصاريف)دخل 

 21,073,684            -                     906,549            1,159,903         9,674,062               9,333,170           إجمالي دخل العمليات

:  منها

 16,043,909            -                     621,742            28,863              6,280,724               9,112,580           صافي دخل العموالت الخاصة- 

 2,241,003              -                     124,752            1,069,768         593,570                  452,913              دخل من رسوم خدمات مصرفية بالصافي-  

 10,464,382          586,006            626,004            370,919            4,007,957               4,873,496           إجمالي مصاريف العمليات

:  منها

إطفاء ممتلكات ومعدات وبرامج /استهالك - 

 836,239                 -                     76,616              16,849              141,585                  601,189                  وحق استخدام الموجودات

إطفاء موجودات غير ملموسة - 
                       -                             -                       -                       -              586,006               586,006 

صافي مخصص االنخفاض لخسائر االئتمان - 

 3,412,240              -                     82,531                -                     2,738,836               590,873                   المتوقعة

العمليات الغير تشغيلية االخرى  (مصاريف)دخل 

(68,341)                 -                     63,264             (33)           (102,837)               (28,735)              بالصافي

 10,540,961         (586,006)          343,809            788,951            5,563,268               4,430,939           صافي دخل الفترة قبل الزكاة وضريبة الدخل

 576,632,204          -                     38,639,696       2,766,729         339,805,520           195,420,259       إجمالي الموجودات

 500,422,393          -                     35,142,092       361,367            226,899,694           238,019,240       إجمالي المطلوبات

 408,473,717          -                     29,669,781       4,053                150,893,289           227,906,594       ودائع العمالء- 

 15,708,614            -                     1,353,916         757,512            7,190,107               6,407,079           إجمالي دخل العمليات من العمالء الخارجيين

   -                          -                    (54,372)           (2,804)             (894,985)                952,161              العمليات بين القطاعات (مصاريف)دخل 

 15,708,614            -                     1,299,544         754,708            6,295,122               7,359,240           إجمالي دخل العمليات

:  منها

 12,312,504            -                     967,557            14,046              4,349,610               6,981,291           صافي دخل العموالت الخاصة- 

 1,537,904              -                     109,958            725,387            358,220                  344,339              دخل من رسوم خدمات مصرفية بالصافي- 

 6,464,219              -                     940,440            232,686            2,072,641               3,218,452           إجمالي مصاريف العمليات

:  منها

إطفاء ممتلكات ومعدات وبرامج /استهالك  - 

 659,562                 -                     76,147              14,780              115,893                  452,742                  وحق استخدام الموجودات

   -                          -                       -                       -                       -                             -                       إطفاء موجودات غير ملموسة - 

صافي مخصص االنخفاض لخسائر االئتمان  - 

 1,602,883              -                     387,085              -                     1,010,880               204,918                   المتوقعة

العمليات الغير تشغيلية االخرى  (مصاريف)دخل 

(76,350)                 -                     17,731                -                    (62,482)                 (31,599)              بالصافي

 9,168,045              -                     376,835            522,022            4,159,999               4,109,189           صافي دخل الفترة قبل الزكاة وضريبة الدخل

اإلجمالــى سوق المال

المصرفية

الدولية أفراد

المصرفية التجارية 

أخرىالشاملة

اإلجمالــى سوق المال

المصرفية

الدولية أفراد

المصرفية التجارية 

الشاملة

(بآالف الريـاالت السعودية)

(غير مراجعة)م 2020 سبتمبر 30

أخرى

  (غير مراجعـة)م 2021 سبتمبر 30كما في 

:وصافي الدخل للفترة حسب القطاعات (اإلجمالي والبنود الرئيسية)فيما يلي تحليالً بإجمالي موجودات ومطلوبات المجموعة ودخـل ومصاريف العمليات 

(غير مراجعة)م 2021 سبتمبر 30

(بآالف الريـاالت السعودية)

(المعروف سابقا بالبنك األهلي التجاري)البنك األهلي السعودي 

(شركة مساهمة سعودية)

(تتمة)إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
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تحديد القيمة العادلة والتسلسل الهرمي للقيمة العادلة16-

إيضاحات القيمة العادلة لألدوات المالية  بالقيمة العادلة (أ

اإلجمالــى3مستوى 2مستوى 1مستوى 

                    -   10,254,216                    -   10,254,216 

4,514,181 10,166,919 6,092,772 20,773,872 

46,593,480 36,265,179 134,883 82,993,542 

                    -   5,117,699                    -   5,117,699 

───────────────────────────────────
 119,139,329 6,227,655 61,804,013 51,107,661اإلجمالــي

───────────────────────────────────

                    -   10,530,486                    -   10,530,486 
────────────────────────────────

 10,530,486   -                    10,530,486   -                    اإلجمالــي
════════════════════════════════

موجودات مالية  محتفظ بها بالقيمة العادلة من

  خالل الدخل الشامل اآلخر

صافي اإلستثمارات المحتفظ بها بالتكلفة المطفأة 

تحوط القيمة العادلة  - 

موجودات مالية محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

مطلوبات مالية

أدوات مالية مشتقة

:يبين الجدول التالي تحليل القيمة العادلة لألدوات المالية بمستوياتها في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة

(غير مراجعة)م 2021 سبتمبر 30

موجودات مالية

أدوات مالية مشتقة

(بآالف الرياالت السعودية)

.طرق التقييم ألي مدخالت هامة التستند على بيانات السوق التي يمكن مالحظتها: 3المستوى 

ويستند . القيمة العادلة هي السعر الذي يمكن استالمه عند بيع أصل أو دفعه عند تحويل التزام في التعامالت اإلعتيادية بين األطراف المشاركة في السوق عند تاريخ القياس

:قياس القيمة العادلة على افتراض أن المعاملة تتم إما

في السوق الرئيسي المتاح للوصول ألصل أو التزام أو     - 

(المعروف سابقا بالبنك األهلي التجاري)البنك األهلي السعودي 

(شركة مساهمة سعودية)

(تتمة)إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة 

  (غير مراجعـة)م 2021 سبتمبر 30كما في 

.في حالة عدم وجود سوق رئيسي، في السوق األكثر مالئمة ألصل أو التزام     - 

.فيما يلي تحليل إليضاحات القيمة العادلة لألدوات المالية للمجموعة

:تستخدم المجموعة التسلسل الهرمي التالي لقياس القيمة العادلة لألدوات المالية واإلفصاح عنها

.األسعار المتداولة في أسواق نشطة لنفس األداة: 1المستوى 

األسعار المتداولة  في أسواق  نشطة للموجودات والمطلوبات المشابهة أو طرق تقييم بحيث تستند جميع المدخالت الهامة على بيانات السوق التي  يمكن : 2المستوى 

.مالحظتها
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(المعروف سابقا بالبنك األهلي التجاري)البنك األهلي السعودي 

(شركة مساهمة سعودية)

(تتمة)إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة 

  (غير مراجعـة)م 2021 سبتمبر 30كما في 

(تتمة)تحديد القيمة العادلة والتسلسل الهرمي للقيمة العادلة 16-

(تتمة)إيضاحات القيمة العادلة لألدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة  (أ

اإلجمالــى3مستوى 2مستوى 1مستوى 

                    -   7,898,096                    -   7,898,096 

1,804,947 4,983,767 2,167,876 8,956,590 

41,161,033 20,028,175 151,104 61,340,312 

                    -   4,975,557                    -   4,975,557 

───────────────────────────────────
 83,170,555 2,318,980 37,885,595 42,965,980اإلجمالــي

───────────────────────────────────

                    -   9,744,443                    -   9,744,443 

─────────────────────────────────
 9,744,443   -                    9,744,443   -                    اإلجمالــي

═════════════════════════════════

اإلجمالــى3مستوى 2مستوى 1مستوى 

                    -   8,829,372                    -   8,829,372 

1,709,494 5,860,383 2,047,455 9,617,332 

43,082,583 26,686,720 149,344 69,918,647 

                    -   5,752,334                    -   5,752,334 

───────────────────────────────────
 94,117,685 2,196,799 47,128,809 44,792,077اإلجمالــي

───────────────────────────────────

                    -   11,184,489                    -   11,184,489 

─────────────────────────────────

 11,184,489   -                    11,184,489   -                    اإلجمالــي
═════════════════════════════════

إيضاحات القيمة العادلة لألدوات المالية التي ال تقاس بالقيمة العادلة (ب

من  %6 أعلى بنسبة 13م وضمن مسار االعمال االعتيادية وتطبيقاً للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 2021 سبتمبر 30كانت القيمة العادلة للتمويل والسلف كما في 

.القيمة الدفترية

(بآالف الرياالت السعودية)

مطلوبات مالية

أدوات مالية مشتقة

موجودات مالية

أدوات مالية مشتقة

(غير مراجعة)م 2020 سبتمبر 30

موجودات مالية محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

موجودات مالية  محتفظ بها بالقيمة العادلة من

  خالل الدخل الشامل اآلخر

صافي اإلستثمارات المحتفظ بها بالتكلفة المطفأة 

تحوط القيمة العادلة  - 

مطلوبات مالية

أدوات مالية مشتقة

موجودات مالية

أدوات مالية مشتقة

موجودات مالية محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

موجودات مالية  محتفظ بها بالقيمة العادلة من

  خالل الدخل الشامل اآلخر

صافي اإلستثمارات المحتفظ بها بالتكلفة المطفأة 

تحوط القيمة العادلة  - 

(مراجعة)م 2020 ديسمبر 31

(بآالف الرياالت السعودية)

 30القيم العادلة لكل من األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى، وأرصدة البنوك والمؤسسات المالية األخرى، وودائع العمالء وسندات الدين المصدرة كما في 

م ال تختلف بشكل جوهري عن القيم الدفترية الخاصة بكل منها المدرجة في القوائم المالية المرحلية الموجزة 2020 سبتمبر 30م و 2020 ديسمبر 31م و 2021سبتمبر 

الموحدة ، حيث أن معدالت العمولة الحالية في السوق لألدوات المالية المماثلة ال تختلف بشكل جوهري عن المعدالت المتعاقد عليها، وبسبب قصر مدة السداد من وإلى البنوك 

ال يتوفر سوق نشط لهذه األدوات المالية وينوي البنك تحقيق القيمة الدفترية لهذه األدوات المالية من خالل التسوية مع الطرف المقابل في وقت . والمؤسسات المالية األخرى

.استحقاقها
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(المعروف سابقا بالبنك األهلي التجاري)البنك األهلي السعودي 

(شركة مساهمة سعودية)

(تتمة)إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة 

  (غير مراجعـة)م 2021 سبتمبر 30كما في 

(تتمة)تحديد القيمة العادلة والتسلسل الهرمي للقيمة العادلة 16-

أسلوب التقييم والمعطيات الهامة غير الملحوظة لألدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة (ج

التحويل ما بين المستوى األول والمستوى الثاني من تسلسل القيمة العادلة  (د

مطابقة القيم العادلة في المستوى الثالث (هـ

 سبتمبر30 ديسمبر31 سبتمبر30

م2020 م2020 م2021 

(غير مراجعة)(مراجعة)(غير مراجعة)

:حركة المستوى الثالث كما يلي

2,318,980 1,911,461      1,911,461 

502,146 52,337           (125,158)

2,017,911 1,004,951      630,024 

2,068,482 -                    -                     

(715,786)(649,769)       (219,528)

35,922 -                    -                     

────────────────────────

6,227,655 2,318,980 2,196,799 

════════════════════════

ويتم أدناه تحليل هذه التقنيات .  من التسلسل الهرمي للقيم العادلة3 و 2تستخدم المجموعة أساليب تقييم مختلفة لتحديد القيمة العادلة لألدوات المالية المصنفة تحت مستويات 

:والمدخالت غير المالحظة الهامة المستخدمة فيها

لتقييم سندات الدين غير المتداولة واألدوات المالية المشتقة، تعتمد المجموعة على تقديرات القيمة العادلة على مقيمين خارجيين موثوقين والذين يستخدمون تقنيات مثل التدفقات 

.النقدية المخصومة ونماذج تسعير الخيارات وغيرها من النماذج المتطورة

.(ال شيء: م2020 سبتمبر 30ال شيء و : م2020 ديسمبر 31)م 2021 سبتمبر 30 خالل الفترة المنتهية في 2 والمستوى 1لم تكن هناك تحويالت بين المستوى 

أخرى

السنة/ الرصيد في نهاية الفترة

(بآالف الرياالت السعودية)  

المقتناة من خالل تجميع األعمال

الرصيد في بداية الفترة

في قائمة الدخل الموحدة (محققة وغير محققة) (خسائر)/إجمالي أرباح 

المشتريات

(المبيعات)

يستخدم مدير . لتحديد القيمة العادلة لصناديق األسهم الخاصة وصناديق التحوط (والخصومات المناسبة أو التسلسل إذا تطلب ذلك)تستخدم المجموعة تقارير مدراء الصناديق 

 من تسلسل القيمة العادلة 3 و 2لتقييم األدوات المالية األساسية المصنفة تحت مستوى  (مثل نماذج التدفقات النقدية المخصومة و طريقة المضاعفات)الصندوق تقنيات مختلفة 

تعتبر المدخالت غير المالحظة الهامة جزء ال يتجزأ من النماذج المستخدمة من قبل مدير الصندوق و تشمل مخاطر أسعار الخصم المعدلة، السوق والسيولة . للصندوق

.المخصومة وعالوة السيطرة

:يبين الجدول التالي مطابقة للقيم العادلة في المستوى الثالث ابتداًء من األرصدة االفتتاحية وحتى األرصدة الختامية
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-17

 سبتمبر30 ديسمبر31 سبتمبر30

م2020 م2020 م2021 

(غير مراجعة)(مراجعة)(غير مراجعة) 

592,986,084 377,284,842 385,194,219 

55,417,740 37,739,086 37,092,158 

23,531,143 10,415,366 8,331,410 
 ────────  ────────  ──────── 

671,934,967 425,439,294 430,617,787 
 ════════  ════════  ════════ 

122,424,811 81,916,210 77,970,211 

5,904,055 4,548,388 4,265,705 
 ────────  ───────  ─────── 

128,328,866 86,464,598 82,235,916 
 ════════  ═══════  ═══════ 

:-(الركيزة األولى)معدل كفاية رأس المال 

18.2%19.3%18.1%

19.1%20.3%19.1%

أرقام المقارنة18-

هذه المعدالت تقيس مدى كفاية رأس المال . تقوم المجموعة بمراقبـة مدى كفاية رأس المال وذلك باستخدام المعدالت واألوزان المحددة من قبل البنك المركزي السعودي

وذلك بمقارنة رأس المال المؤهل مع الموجودات المدرجة في قائمة المركز المالي واالرتباطات وااللتزامات المحتملة والمبالغ اإلسمية للمشتقات باستخدام أوزان لتحديد 

يتطلب البنك المركزي السعودي  من البنوك االحتفاظ بمستوى الحد األدنى من رأس .  المبالغ المرجحة إلظهار مخاطر االئتمان النسبية، مخاطر السوق ومخاطر العمليات

المال النظامي واالحتفاظ بنسبة إجمالي رأس مال نظامي إلى الموجودات مرجحة المخاطر في مستوى عند أو أكثر من الحد األدنى المحدد من البنك المركزي والبالغ 

.يتم احتساب رأس المال النظامي لكل من مخاطر االئتمان، السوق والعمليات والتي تمثل الحد األدنى المطلوب لكفاية رأس المال الركيزة األولى. 8%

(المعروف سابقا بالبنك األهلي التجاري)البنك األهلي السعودي 

(شركة مساهمة سعودية)

كفاية رأس المال

(تتمة)إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة 

  (غير مراجعـة)م 2021 سبتمبر 30كما في 

تتمثل أهداف المجموعة عند  إدارة رأس المال  في المتطلبات المتعلقة برأس المال المحددة من قبل البنك المركزي السعودي للحفاظ على قدرة المجموعة  لالستمرار 

.ولبناء قاعدة رأسمالية متينة

:فيما يلي ملخص إجمالي الركيزة األولى للموجودات مرجحة المخاطر، الشريحة األولى والشريحة الثانية من رأس المال و معدل كفاية رأس المال

مخاطر العمليات

مخاطر االئتمان

موجودات مرجحة المخاطر

(بآالف الرياالت السعودية)

مخاطر السوق

(الشريحة األولى)رأس المال األسـاسي 

(الشريحة الثانية)رأس المال المساند 

الموجودات مرجحة المخاطر- إجمالي الركيزة األولى

.تم اعادة تصنيف بعض أرقام الفترة السابقة لتتوافق مع العرض للفترة الحالية، والتي ليست جوهرية في طبيعتها

بما في ذلك مخاطر االئتمان ) لحساب الموجودات المرجحة المخاطر حيث يتطلب رأس المال النظامي للركيزة األولى 3تستخدم المجموعة الطريقة الموحدة من بازل 

إن إدارة المخاطر للمجموعة هي المسؤولة عن ضمان حساب الحد األدنى المطلوب من رأس المال النظامي حيث تتوافق مع . (ومخاطر السوق ومخاطر العمليات

.وترسل للبنك المركزي السعودي البيانات اإلشرافية الربع سنوية وتظهر فيها معدل كفاية رأس المال. 3متطلبات بازل 

يتكون رأس المال األساسى للمجموعة من رأس المال واالحتياطي النظامي واالحتياطيات األخـرى و توزيعات أرباح مقترحه واألرباح المبقاة والشريحة األولى صكوك و 

أما رأس المال المساند فيتكون من . احتياطي فرق العملة األجنبية وحقوق األقلية ناقصاً أسهم الخزينة و الشهرة والموجودات غير الملموسة وخصومات أخرى محدده

.ناقصاً خصومات أخرى محدده (المجمعة)سندات دين مؤهلة و مبالغ معينة من مخصصات المحفظة 

. م2013 يناير 1والتي بدأ سريان مفعولها اعتبارا من –  (3بازل )أصدر البنك المركزي السعودي إطار عمل وإرشادات تتعلق بتنفيذ اإلصالحات المالية  وفق معايير 

بازل )وعليه فقد تم احتساب الموجودات مرجحة المخاطر الموحدة للمجموعة وإجمالي رأس المال المؤهل والنسب ذات العالقة على األساس الموحد للمجموعة وفق إطار 

3).

(الشريحة األولى)رأس المال األسـاسي 

(الشريحتين األولى و الثانية)رأس المال األسـاسي والمساند 

(الشريحتين األولى والثانية)رأس المال األسـاسي والمساند 
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(المعروف سابقا بالبنك األهلي التجاري)البنك األهلي السعودي 

(شركة مساهمة سعودية)

(تتمة)إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة 

  (غير مراجعـة)م 2021 سبتمبر 30كما في 

-19

•

•

م لتقديم الدعم الالزم لقطاع المنشآت متناهية 2020، أطلق البنك المركزي السعودي برنامج دعم تمويل القطاع الخاص في مارس 19- لمواجهة تأثيرات جائحة كوفيد 

ويشمل . هـ1438 جمادى اآلخرة 16 بتاريخ 381000064902الصغر والصغيرة والمتوسطة وفق التعريف الصادر عن البنك المركزي السعودي بالتعميم رقم 

:برنامج دعم تمويل القطاع الخاص بشكل رئيسي البرامج التالية

وكما هو الحال مع أي تنبؤات، فإن التوقعات . تستمر حساسية نموذج المجموعة لخسائر االئتمان المتوقعة تجاه المتغيرات االقتصادية الكلية وترجيحات السيناريوهات

إن تأثير هذه البيئة االقتصادية غير المؤكدة هو أمر . واحتماالت الحدوث مدعمة بتقديرات جوهرية وعدم تيقن، وبالتالي قد تختلف النتائج الفعلية عن تلك النتائج المتوقعة

.تقديري وستواصل المجموعة إعادة تقييم مركزها والتأثير المتعلق بها على أساس منتظم

إلى المدى الذي ال يمكن فيه إدراج بعض التأثيرات بشكل كامل في حسابات نموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة في هذا الوقت، تستمر اإلدارة في ممارسة التقدير االئتماني 

ونتيجة لذلك، تم تسجيل . للخبير لتقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة من خالل أخذ المعلومات المعقولة والداعمة التي لم يتم إدراجها بالفعل في النماذج الكمية في االعتبار

.م2020 مليون لاير سعودي في سنة 195بقيمة  (تغطية اضافية)خسائر إضافية 

برنامج دعم تمويل القطاع الخاص

برامج الدعم والمبادرات من قبل البنك المركزي السعودي

برنامج تأجيل الدفعات؛• 

برنامج ضمان القروض ؛• 

.برنامج دعم رسوم نقاط البيع و خدمات التجارة اإللكترونية• 

برنامج ضمان التسهيالت؛ و• 

 30م إلى 2021 يوليو 1م عن تمديد برنامج تأجيل الدفعات لمدة ثالثة أشهر إضافية من 2021 يونيو 22اضافةً الى ما ذكر اعاله، أعلن البنك المركزي السعودي في 

.  الصادرة عن البنك المركزي السعودي19- م، فقط بالنسبة للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي ال تزال تتأثر بالتدابير االحترازية لكوفيد 2021سبتمبر 

م، أعلن البنك المركزي السعودي عن تمديد إضافي لمدة ثالثة أشهر لعمالء المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة 2021 سبتمبر 29و في هذا الصدد في 

كما أجرت المجموعة تقييما لتحديد مجموعة العمالء المؤهلين للتأجيل المستمر، وبناًء عليه . م2021 ديسمبر 31م إلى 2021 أكتوبر 1المتأثرين، لالقساط المستحقة من 

. م ومددت فترة القروض التي ينطبق عليها اإلعفاء دون أي تكاليف إضافية على العميل2021 ديسمبر 31م إلى 2021 يوليو 1فقد قامت بتأجيل االقساط المستحقة من 

 30م و 2021 يونيو 30 مليون لاير سعودي خالل األرباع المنتهية في 42 مليون لاير سعودي و 37نتج عن ذلك اثبات المجموعة لخسارة تعديل إضافية قدرها 

.م على التوالي2021سبتمبر 

م وبعد إعالن عدد من التمديدات للبرنامج، قامت المجموعة بتأجيل 2020كجزء من برنامج المدفوعات المؤجلة الذي أطلقه البنك المركزي السعودي في مارس 

واعتبرت اإلعفاءات في السداد بمثابة دعم سيولة قصير األجل لمعالجة . المدفوعات على تسهيالت اإلقراض للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المؤهلة

 يونيو 30م إلى 2020 مارس 14وقامت المجموعة بتفعيل إعفاءات السداد بتأجيل األقساط المستحقة خالل الفترة من . النقص المحتمل في التدفق النقدي للمقترضين

.م وزيادة فترة استحقاق التسهيل دون أي تكاليف إضافية على العميل2021

تطلبت الظروف االقتصادية السائدة التي تأثرت بشدة بالوباء المستمر أن تقوم المجموعة بمراجعة بعض المدخالت واالفتراضات المستخدمة في تحديد الخسائر االئتمانية 

.م، قامت المجموعة بعمل بعض التعديالت على عوامل االقتصاد الكلي وترجيح السيناريوهات2020في عام . المتوقعة

تستمر المجموعة بتقييم الوضع االقتصادي الكلي الحالي وإجراء مراجعة لتركزات التعرض لمخاطر االئتمان على مستوى أكثر دقة مع التركيز بشكل خاص على 

قطاعات اقتصادية ومناطق وأطراف مقابلة محددة وحماية الضمان واتخاذ إجراءات التصنيف االئتماني المالئمة للعمالء والبدء في إعادة هيكلة القروض، بحسب مقتضى 

.كما اخذت عملية مراجعة االئتمان أيضا في االعتبارتأثير برامج الدعم من قبل الحكومة والبنك المركزي السعودي. الحال

م، أجرت اإلدارة تقييًما مفصالً للتأكد من آثار الجائحة واجراءات الدعم  التي اطلقتها الحكومة والبنك المركزي السعودي، مثل فترات السماح للسداد 2020خالل عام 

تواصل المجموعة إجراء تحديثات ضمن نموذج خسائراالئتمان المتوقعة لتحسين تطبيق معايير التدرج نتيجة . وحزم تخفيف المخاطر األخرى، على محفظة التمويل

:الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان على العمالء المتأثرين لتكون قادرة على تمييزهم وبيانهم بشكل مالئم في نماذجها

العمالء الذين يبدو أن جودة ائتمانهم قد تدهورت بشكل دائم، وبالتالي يتعين على المجموعة االعتراف بخسارة ائتمان متوقعة على مدى العمر في مثل هذه 

الحاالت من التعرض للمخاطر؛

أو الذين انسحبوا ولكن انسحابهم يعتبر مؤقتًا حيث قد  (بسبب الطبيعة التعويضية لالستفادة من البرامج الحكومية)العمالء الذين ظلت جودتهم االئتمانية مستقرة 

.يكون لدى العميل أسس سليمة للرجوع بقوة بعد اإلغالق

في عرقلة عمل األسواق العالمية حيث تعاني العديد من المناطق الجغرافية من موجات متعددة من العدوى على الرغم من أنها  (19- كوفيد )استمرت جائحة  كورونا 

.ومع ذلك، تمكنت حكومة المملكة العربية السعودية من السيطرة بنجاح على تفشي الوباء حتى تاريخه. سيطرت سابقًا على تفشي الوباء من خالل تدابير احترازية صارمة

 على الخسائر االئتمانية المتوقعة وبرامج البنك المركزي السعودي19- تأثير كوفيد 
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(المعروف سابقا بالبنك األهلي التجاري)البنك األهلي السعودي 

(شركة مساهمة سعودية)

(تتمة)إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة 

  (غير مراجعـة)م 2021 سبتمبر 30كما في 

-19

 مليار لاير سعودي50برنامج البنك المركزي السعودي لدعم السيولة في القطاع المصرفي السعودي بمبلغ 

نتج .  كتعديل من حيث الترتيب9وتم تقييم األثر المحاسبي للتغييرات أعاله من حيث التسهيالت االئتمانية ويتم التعامل معها وفقًا لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي 

 30)م 2021 سبتمبر 30 مليون لاير سعودي منها خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في 296 مليون لاير سعودي، تم تسجيل 757عن ذلك إجمالي خسائر تعديل بلغت 

( مليون لاير سعودي330: م2020سبتمبر 

(تتمة)برامج ومبادرات البنك المركزي السعودي 

(تتمة) على الخسائر االئتمانية المتوقعة وبرامج البنك المركزي السعودي 19- تأثير كوفيد 

: استناداً إلى دورها في تطبيق السياسة النقدية ودعم استقرار النظام المصرفي، قام البنك المركزي السعودي بضخ مبلغ خمسين مليار لاير من أجل

تعزيز السيولة في القطاع المصرفي وتمكينه من مواصلة دوره في توفير التسهيالت االئتمانية لشركات القطاع الخاص؛ • 

إعادة هيكلة التسهيالت االئتمانية الحالية دون أي رسوم إضافية؛ • 

دعم الخطط للحفاظ على مستويات التوظيف في القطاع الخاص؛ و• 

.تقديم إعفاء لعدد من الرسوم المصرفية التي تم إعفاء العمالء منها• 

:دعم القطاع الصحي والخاص

، قرر البنك طوًعا تأجيل دفعات (19-كوفيد)تقديراً للجهود الكبيرة التي يبذلها موظفو الرعاية الصحية لحماية صحة المواطنين والمقيمين استجابة لتفشي جائحة كورونا 

وقد نتج عن ذلك قيام البنك .  أشهرستةاألقساط لجميع العاملين في مجال الرعاية الصحية في القطاعين العام والخاص، الذين لديهم تسهيالت ائتمان لدى البنك وذلك لفترة 

 مليون لاير 38تم اثبات مبلغ . م وتم عرضها كجزء من صافي دخل العموالت الخاصة2020 مليون لاير سعودي في مارس 166بإثبات خسارة تعديل اليوم االول بمبلغ 

.م2021 سبتمبر 30 أشهر المنتهية في التسعةسعودي في قائمة الدخل المتعلقة بتصفية الخصم على التمويل خالل 

م على 2021م، استلمت المجموعة وديعة بدون أرباح بإستحقاق بعد سنة واحدة من البنك المركزي السعودي، ثم حصلت الحقا في سنة 2020وفي هذا الصدد، خالل 

م  قررت 2021 سبتمبر 30واعتبرت الودائع المستلمة كمنحة حكومية كما انها استحقت أيًضا خالل الفترة المنتهية في . وديعة بدون أرباح كجزء من تجميع األعمال

وتم احتساب فائدة معدل التمويل المدعوم على . اإلدارة، بناًء على الخطابات الواردة من البنك المركزي السعودي، أن هذه المنحة الحكومية تتعلق أساًسا بدعم السيولة

 مليون لاير سعودي، والذي تم إثباته بشكل كامل في 98وأدى ذلك إلى قيام المجموعة بإثبات دخل إجمالي قدره . أساس منتظم، وفقًا لمتطلبات محاسبة المنح الحكومية

 مليون لاير سعودي تتعلق بالتصفية 47م، تم إثبات 2021 سبتمبر 30وخالل فترة التسعة أشهر المنتهية في . م2020 ديسمبر 31قائمة الدخل خالل السنة المنتهية في 

م2021 سبتمبر 30تم سداد هذه الودائع خالل الربع المنتهي في . على قائمة الدخل

م، تلقت المجموعة 2020لتعويض التكلفة ذات الصلة التي يتوقع أن تتكبدها المجموعة بموجب برنامج البنك المركزي السعودي والهيئات العامة األخرى، خالل سنة 

بلغ . م على ودائع بدون أرباح كجزء من تجميع األعمال2021ودائع بدون أرباح من البنك المركزي السعودي ذات فترات استحقاق متفاوتة، ثم حصلت الحقا في سنة 

وقررت اإلدارة بناًء على مراسالتها مع البنك . م، والتي تعتبر منحة حكومية2021 سبتمبر 30 مليار لاير سعودي كما في الفترة المنتهية في 12إجمالي هذه الودائع 

وتم احتساب فائدة معدل التمويل المدعوم . المركزي السعودي، أن المنحة الحكومية تتعلق في المقام األول بالتعويض عن خسارة التعديل المتكبدة من تأجيل المدفوعات

م، تم 2020وبحلول نهاية . وقامت اإلدارة بتطبيق بعض األحكام في االعتراف وقياس إيرادات هذه المنحة. على أساس منتظم، وفقًا لمتطلبات محاسبة المنح الحكومية

 مليون 79م، تم إثبات إجمالي دخل قدره 2021 سبتمبر 30 أشهر المنتهية في التسعةوخالل فترة .  مليون لاير سعودي في قائمة الدخل780إثبات إجمالي دخل قدره 

.تم إثباتها في قائمة الدخل فيما يتعلق بالودائع ذات الصلة ( مليون لاير سعودي495: م2020 سبتمبر 30)لاير سعودي 

.م، شارك البنك في برامج ضمان قرض البنك المركزي السعودي، ويعتبر األثر المحاسبي لهذه الفترة غير جوهري2021 سبتمبر 30كما في 

 مليون لاير سعودي من البنك المركزي السعودي مقابل الرسوم 269م، أقرت المجموعة بسداد مبلغ 2020 ديسمبر 31عالوة على ذلك، خالل فترة السنة المنتهية في 

.المفقودة لخدمة التجارة اإللكترونية ونقاط البيع

وتواصل المجموعة اعتقادها بأنه في غياب عوامل أخرى، فإن المشاركة في برنامج التأجيل في حد ذاتها، ال تعتبر زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان لتقييم الخسائر 

.االئتمانية المتوقعة على محفظتها للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة

تم إثباتها في قائمة  ( مليون لاير سعودي125: م2020 سبتمبر 30) مليون لاير سعودي 460م، كان هناك مبلغ 2021 سبتمبر 30 أشهر المنتهية في التسعةخالل فترة 

.الدخل تتعلق بتصفية خسائر التعديل
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الموجودات
ألف لاير سعودي

 30,803,241               نقد وأرصدة لدى البنك المركزي السعودي

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى 

بالصافي
                 5,339,480 

 5,658,658                 القيمة العادلة الموجبة للمشتقات، بالصافي

 73,545,391               استثمارات بالصافي

 152,397,032             تمويل وسلف بالصافي

 3,142,593                 ممتلكات ومعدات، بالصافي

 11,707,000               موجودات غير ملموسة ناشئة عن االندماج

 3,416,124                 موجودات أخرى
 ─────── 

 286,009,519             إجمالي الموجودات
 ═══════ 

المطلوبات
ألف لاير سعودي

 21,392,655               أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

 193,832,000             ودائع العمالء

 2,283,643                 قرض ألجل

 5,824,935                 سندات دين مصدرة

 3,545,553                 القيمة العادلة السالبة للمشتقات، بالصافي

 10,881,106               مطلوبات أخرى
 ─────── 

 237,759,892             إجمالي المطلوبات
 ═══════ 

(المعروف سابقا بالبنك األهلي التجاري)البنك األهلي السعودي 

(شركة مساهمة سعودية)

(تتمة)إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة 

  (غير مراجعـة)م 2021 سبتمبر 30كما في 

م ، أكمل البنك األهلي السعودي اندماجا قانونيا مع سامبا، وهي شركة مصرفية سعودية متعددة الجنسيات مقرها المملكة 2021 أبريل 1، في 1كما في اإليضاح 

بعد االندماج، توقف كيان سامبا القانوني عن الوجود وتم نقل الموجودات والمطلوبات وجميع األنشطة التجارية لسامبا إلى البنك األهلي السعودي . العربية السعودية

تم إلغاء أسهم سامبا وإصدار األسهم الجديدة في البنك األهلي السعودي إلى مساهمي سامبا، بعد الحصول على . مقابل األسهم الصادرة حديثا للبنك األهلي السعودي

أدى إصدار األسهم الجديدة إلى زيادة رأس .  سهم جديد في للبنك األهلي السعودي مقابل كل سهم في سامبا0.739الموافقات النظامية الالزمة،  بمعامل مبادلة يبلغ 

 لاير سعودي كما 44,780,000,000 لاير سعودي إلى 30,000,000,000 لاير سعودي من 14,780,000,000المال المدفوع للبنك األهلي السعودي بمبلغ 

 سهم امتلك المساهمون األصليون في البنك األهلي 4,478,000,000 سهم إلى 3,000,000,000 سهم من 1,478,000,000زاد عدد األسهم المصدرة بواقع 

.٪ على التوالي من البنك المندمج على أساس مخفض بالكامل في تاريخ االندماج33٪ و 67السعودي وسامبا ما نسبته 

 سهم التي تم اصدارها كمقابل مدفوع نظير اندماج سامبا على أساس سعر إغالق السوق للسهم العادي للبنك األهلي 1,478,000,000تم تحديد القيمة العادلة لـ 

يتكون مقابل الشراء من إصدار .  لاير سعودي للسهم53.1م بمبلغ 2021 أبريل 1السعودي في السوق المالية السعودية، في تاريخ التداول األخير قبل تاريخ االندماج 

نتج عن . تكاليف اإلصدار المتعلقة بشكل مباشر بإصدار األسهم الجديدة ليست جوهرية.  سهما جديدا لمساهمي سامبا بعد خصم أسهم الخزينة 1,442,390,843

 ألف لاير سعودي 63,701,800 ألف لاير سعودي و 14,780,000اصدار اسهم، حدثت زيادة في رأس المال وعالوة رأس المال في البنك االهلي السعودي بلغت 

.على التوالي

مع كون البنك األهلي السعودي هو الطرف  ("المعيار")تجميعات األعمال  - 3تم احتساب االندماج باستخدام طريقة االستحواذ بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي 

وفقا لما يقتضيه المعيار، فإن البنك األهلي السعودي بصدد تخصيص مقابل الشراء على لموجودات والمطلوبات القابلة . المستحِوذ وسامبا هو الطرف المستحَوذ عليه

وبناًء عليه، فإن البنك األهلي السعودي قد احتسب عملية االستحواذ بناًء على القيم العادلة المؤقتة . للتحديد حتى تاريخ إصدار القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة

سيتم االنتهاء من تعديل هذه القيم المؤقتة خالل اثني عشر . للموجودات والمطلوبات المستحوذ عليها كما في تاريخ االستحواذ حيث لم يتم االنتهاء من التقييمات المستقلة

.شهرا من تاريخ االستحواذ على النحو الذي يسمح به المعيار

م 2030سيؤدي االندماج إلى إنشاء كيان مالي بارز يتمتع بإمكانية تحقيق قيمة كبيرة للمساهمين والعمالء والموظفين، تم هيكلته لتمويل التنمية االقتصادية ودعم رؤية 

سيستفيد البنك األهلي السعودي من مركزه التنافسي المعزز بصفته صاحب امتياز للخدمات . وتسهيل التجارة وتدفقات رأس المال مع المنطقة وبقية دول العالم

ومن خالل قاعدة رأسمالية وميزانية عمومية قوية، ونموذج مصرفي عالمي متوازن، وسيولة محسنة، . المصرفية لألفراد وأكبر مصرف تجاري شامل في المملكة

.سيكون البنك األهلي السعودي في وضع مثالي للمنافسة على الصعيدين اإلقليمي والمحلي

تجميعات األعمال

:الموجودات والمطلوبات المعترف بها كنتيجة لالستحواذ هي كما يلي
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(المعروف سابقا بالبنك األهلي التجاري)البنك األهلي السعودي 

(شركة مساهمة سعودية)

(تتمة)إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة 

  (غير مراجعـة)م 2021 سبتمبر 30كما في 

-20

ألف لاير سعودي

               48,249,627 

                    (90,843)

                    (90,594)

                 1,889,971 

               28,523,639 

 ─────── 

               78,481,800 

 ═══════ 

قياس القيم العادلة للموجودات الغير ملموسة (أ

مشتريات بطاقة ائتمان مستحقة القبض- عالقات العمالء 

الودائع األساسية الغير الملموسة 

العالمة التجارية/ االسم 

قام البنك بتقييم عالقات العمالء المتعلقة بإدارة الموجودات والوساطة واألعمال االستشارية للشركات كأصل منفصل غير ملموس بسبب االختالف في الطبيعة بين 

.عالقات العمالء التي تشكلت من خالل كل قطاع من هذه القطاعات

قام البنك بتقدير قيمة شراء مستحقات بطاقات االئتمان باستخدام نهج اإليرادات، وتحديداً طريقة األرباح الزائدة متعددة الفترات، وهي طريقة مقبولة بشكل عام لتقييم 

.العالقات مع العمالء

(تتمة)تجميعات األعمال 

حقوق األقلية

استبعاد أسهم خزينة سامبا

الشهرة

إجمالي مقابل الشراء

برنامج أسهم الموظفين

االعتراف بالموجودات غير الملموسة بما في ذلك الودائع األساسية وعالقات العمالء األخرى؛ - 

تمويل وسلف؛- 

ممتلكات ومعدات؛- 

.موجودات ومطلوبات مالية وغير مالية أخرى معترف بها- 

ستحدث تعديالت الحقة خالل فترة القياس عندما يكمل البنك تقديره للقيم العادلة . تم تضمين تخصيص سعر الشراء المبدئي في القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة

تعتبر محاسبة القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية المستحوذ عليها من سامبا مؤقتة بسبب التعقيد . للموجودات المستحوذ عليها والمطلوبات التي تم تحملها

.المتأصل والتقدير المرتبط بتحديد الموجودات غير الملموسة وتحديد القيمة العادلة للموجودات غير الملموسة والبنود المدرجة في قائمة المركز المالي

.تُعزى الشهرة بشكل أساسي إلى األرباح المستقبلية المتوقعة من األعمال المستحوذ عليها وأوجه التآزر التي تم إنشاؤها

.كانت أساليب التقييم المستخدمة لقياس القيمة العادلة للموجودات الجوهرية المستحوذ عليها على النحو التالي

صافي موجودات سامبا

البنك بصدد إجراء تخصيص شامل لسعر الشراء والذي من المتوقع أن يكتمل خالل اثني عشر شهرا من تاريخ االستحواذ وسيركز، على سبيل المثال ال الحصر، على 

:االنتهاء من تعديالت التقييم على ما يلي

.اتبع البنك نهج اإلعفاء من حقوق الملكية، وهو شكل من أشكال نهج اإليرادات، لتقييم العالمة التجارية لسامبا

اعتمد البنك طريقة التوفير في التكلفة المخصومة، وهي شكل من أشكال نهج اإليرادات، في تقييم الودائع األساسية الغير الملموسة على الفرق بين تكلفة الودائع 

قيمة الودائع األساسية الغير الملموسة هي . وتكلفة مصدر التمويل البديل للبنك (كل من العمولة الخاصة وتكاليف الخدمة بعد خصم الرسوم والعموالت)األساسية للبنك 

.الفرق بين القيمة الحالية للمصدر الحالي للتمويل ومصدر التمويل البديل

يعتمد التناقص المفترض ومعدالت العموالت الخاصة واالفتراضات الخاصة بالرسوم . أخذ التحليل في االعتبار الودائع تحت الطلب والمدخرات والودائع ألجل

.والعموالت على التحليل التاريخي ألرصدة الودائع من العمالء الحاليين
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(المعروف سابقا بالبنك األهلي التجاري)البنك األهلي السعودي 

(شركة مساهمة سعودية)

(تتمة)إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة 

  (غير مراجعـة)م 2021 سبتمبر 30كما في 

-20

الذمم المدينة المكتسبة (ب

القيمة العادلة للذمم المدينة 

المستحوذ عليها

إجمالي القيمة التعاقدية للذمم 

المدينة

التدفقات النقدية التعاقدية التي ال 

يتوقع تحصيلها

ألف لاير سعوديألف لاير سعوديألف لاير سعودي

   -                               5,339,480           5,339,480         أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى

(339,691)               70,784,554         70,444,863       استثمارات

(5,121,132)             157,518,164       152,397,032     تمويل وسلف
 ───────  ───────  ─────── 

(5,460,823)             233,642,198       228,181,375     اإلجمالي
 ═══════  ═══════  ═══════ 

إيرادات ومساهمات أرباح (ج

التكاليف المتعلقة باالندماج (د

 قبل الزكاة وضريبة الدخل بقيمة دخل مليون لاير سعودي وصافي 3,249م ، ساهم سامبا في تحقيق دخل عمليات بلغت 2021 سبتمبر 30من تاريخ االستحواذ حتى 

م ، فإن تقديرات اإلدارة تشير إلى أن إجمالي دخل العمليات وصافي الدخل قبل الزكاة 2021 يناير 1إذا تم االستحواذ في .  مليون لاير سعودي في نتائج البنك526

عند تحديد هذه المبالغ ، افترض البنك أن تعديالت القيمة .  مليون لاير سعودي على التوالي10,215 مليون لاير سعودي و 23,517وضريبة الدخل للفترة سيكون 

.م2021 يناير 1العادلة ، المحددة مؤقتًا ، والتي نشأت في تاريخ االستحواذ كانت ستصبح هي نفسها إذا حدث االستحواذ في 

والتي لم تكن  (ال شيء: م2020 سبتمبر 30الفترة المنتهية في ) مليون لاير سعودي 73م بلغت 2021 سبتمبر 30التكاليف المتعلقة باإلندماج للفترة المنتهية في 

في قائمة الدخل الموحدة وفي التدفقات النقدية التشغيلية في قائمة " مصاريف عمومية وإدارية أخرى"منسوبة بشكل مباشرإلصدار األسهم والتي تم إدراجها ضمن بند 

.التدفقات النقدية الموحدة

:القيمة العادلة لكل فئة من الذمم المدينة التجارية المستحوذ عليها وإجمالي المبلغ التعاقدي وأفضل تقدير للتدفقات النقدية التعاقدية التي ال يتوقع تحصيلها هي كما يلي

(تتمة)تجميعات األعمال 

.باإلضافة إلى ذلك، كانت الموجودات والمطلوبات غير مستحقة القبض خاضعة لتعديالت القيمة العادلة، مثل الممتلكات والمعدات
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