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تقرير مجلس اإلدارة

يسر مجلس إدارة البنك األهلي التجاري أن يقدم لكم تقريره السنوي
عن أداء البنك وإنجازاته وقوائمه املالية املوحدة لعام 2019م وأنشطته
وشركاته التابعة والزميلة.
 .1أنشطة البنك الرئيسية

يتكون البنك من خمسة قطاعات تشغيلية رئيسية ُتم ِّثل الوحدات اإلستراتيجية للبنك ،وتقدم منتجات وخدمات مصرفية مختلفة كما تقدم منتجات
متوافقة مع أحكام الشريعة االسالمية (غير مرتبطة بعموالت خاصة ويتم اعتمادها واإلشراف عليها من قبل هيئة شرعية مستقلة) و ُتدار بشكل
منفصل على أساس الهيكلة اإلدارية والتقارير الداخلية.
مصرفية األفراد :تقدم الخدمات املصرفية لألفراد وعمالء الخدمات املصرفية الخاصة ،والتي تتضمن التمويل الشخصي والحسابات الجارية باإلضافة إلى
منتجات متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية وتشرف عليها هيئة شرعية مستقلة.
مصرفية الشركات :تقدم الخدمات املصرفية للشركات واملؤسسات الصغيرة واملتوسطة ،ومنتجات التمويل املتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية،
بما في ذلك تقديم حلول إدارة النقد وخدمات التجارة ،ومنتجات ائتمانية تقليدية.
الخزينة :تقدم جميع منتجات وخدمات الخزينة والبنوك املراسلة بما في ذلك سوق املال وصرف العمالت األجنبية إلى عمالء املجموعة ،إضافة إلى القيام
باالستثمارات ونشاطات املتاجرة (محليًا وخارجيًا).
سوق املال :تقدم خدمات إدارة الثروات وإدارة األصول واالستثمار املصرفي وخدمات وساطة األسهم (املحلية واإلقليمية والعاملية).
املصرفية الدولية :تتضمن خدمات مصرفية مقدمة خارج اململكة العربية السعودية وتشمل بنك تركيا فاينانس كاتيليم بنكاسي.

 .2أهم األحداث الجوهرية واإلنجازات

واصل البنك األهلي ريادته للقطاع املصرفي السعودي خالل عام 2019م ،محققًا أرباحًا سنوية قياسية للعام السابع على التوالي بلغت  11.4مليار ريال
سعودي بنسبة نمو متميزة بلغت  %19بعد الزكاة وضريبة الدخل العائدة ملساهمي البنك ،وحافظ في الوقت ذاته على قوة تصنيفه االئتماني ،وحجم
السيولة والتمويل ،وزيادة اإلنتاجية ،وخفض التكاليف ،وتحسين الخدمات املقدمة لعمالئه .وقد أسهم في ذلك تحقيق األهداف ُ
املحددة لكل قطاع من
القطاعات داخل البنك مدعومةً بالتحسينات التي أجراها البنك على املنصات التقنية والقنوات البديلة وزيادة عدد الفروع للوصول للعمالء في أي وقت
ومن أي مكان ،والتركيز على العناية بالعمالء ،واستقطاب أفضل الكفاءات الشابة السعودية .كل هذه اإلنجازات ُتبرز نجاح البنك األهلي خالل عام
2019م في تحقيق نتائج ملموسة في ضوء الرؤية واألهداف اإلستراتيجية للبنك.
سجلت مصرفية األفراد زيادة في أرباحها بلغت  ،%32وحققت نموًا ملحوظًا في محفظة التمويل العقاري بلغ  ،%57بجانب تحقيق معدالت نمو جيدة في
محافظ التمويل األخرى .ونجح البنك في أتمتة عمليات مصرفية األفراد واستكمال عمليات التحول اإللكتروني للخدمات مما أدى إلى زيادة حجم املبيعات
اإللكترونية ،بجانب زيادة قنوات البيع وإضافة  33فرعًا ذكيًا جديدًا مزودة بأحدث التقنيات ،وتحسين خدمة العمالء ورفع مستوى رضائهم.
ونجحت مصرفية الشركات في دعم رؤية اململكة العربية السعودية  2030من خالل تمويل القطاعات الحيوية املستهدفة ،شملت قطاعات الصحة
والتعليم والبنية التحتية والترفيه والسياحة .واستفاد البنك من إمكانياته الكبيرة في حلول التمويل املتخصص لتحقيق النمو في قطاع مصرفية
الشركات الكبيرة ،كما حافظ على الريادة في دعم قطاع مصرفية املنشآت املتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر .وقد دعمت مبادرات تعزيز اإلنتاجية
والتحول اإللكتروني ملصرفية الشركات في زيادة قاعدة عمالء هذه الشريحة ،وزادت العمليات املصرفية اإللكترونية للشركات من نسبة  %54خالل
عام 2018م لتتجاوز  %64خالل عام 2019م من إجمالي عملياتها .وأسهمت مبادرات البيع املتقاطع بجانب اإلدارة الفاعلة لتكلفة املخاطر في قطاع
مصرفية للشركات في زيادة صافي الدخل بها بنسبة  %21مقارنة بالعام السابق.
وركزت مجموعة الخزينة بالبنك األهلي على اإلدارة الحصيفة ملحافظها ذات الجودة العالية وحافظت على حجم السيولة بها ،مع االستفادة من
الفرص املتاحة في السوق لزيادة عوائد االستثمار بنسبة  %175مقارنةً بالعام املاضي .وعززت الخزينة من دور البنك كوكيل رئيسي إلصدارات الصكوك
الحكومية املحلية بمحفظة بلغت  69مليار ريال سعودي .وفي إطار إستراتيجية البنك الفتتاح مراكز قارية ،حصلت مجموعة الخزينة على ترخيص إلدارة
العمليات املصرفية اإلجمالية في سنغافورة ،و ُنفذت أول معاملة بموجب هذا الترخيص في شهر أكتوبر.
وحققت شركة األهلي املالية ،الذراع االستثماري للبنك األهلي وأكبر شركة إدارة أصول في اململكة العربية السعودية ،زيادة في صافي الدخل بلغت
 %22خالل عام 2019م ،وساعدها في ذلك زيادة حجم اإليرادات وتحسين كفاءة العمليات .وكان من أبرز إنجازات األهلي املالية خالل عام 2019م تعيينها
كمستشا ٍر مالي ومنسق رئيسي ومدير سجل اكتتاب املؤسسات ومتعهد التغطية في أكبر طرح عام أولي يشهده العالم وهو طرح أرامكو السعودية
ألسهم تبلغ قيمتها  110.4مليار ريال سعودي ،وأطلقت الشركة صندوق األهلي كابيتال االئتماني العقاري األول إل بي ،ونجحت في التوسع في صندوق
األهلي ريت ،والصعود من املرتبة الثالثة في عام 2018م إلى املرتبة الثانية خالل عام 2019م في ترتيب قطاع الوساطة املالية املتطور في اململكة.
وفي تركيا ،حافظ بنك تركيا فاينانس كاتيليم بنكاسي املتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية على مكانته كبنك مشاركة رائد يقدم خدمات
مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية في سوق إقليمية كبيرة .ورغم ما شهده االقتصاد التركي من تقلبات في أسعار الليرة التركية
ٍ
َّ
تمكن بنك تركيا فاينانس من تحقيق ٍ
جيد في حجم الودائع
نمو
وضغوطات التضخم املستمرة ،وارتفاع تكلفة املخاطر الناجمة عن اإلجراءات التنظيمية،
َّ
فعال ،وحافظ كذلك على مستويات عالية من الرسملة والسيولة.
مكنه من إدارة تكاليف التمويل بشكل َّ
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وواصل البنك األهلي تركيزه على التحول اإللكتروني للعمليات من أجل زيادة حجم الخدمات املصرفية املقدمة للعمالء وتحسين إمكانية الحصول عليها
في أي وقت ومن أي مكان ،وزيادة املبيعات اإللكترونية من  %28خالل عام 2018م لتصل إلى  %51في عام 2019م ،ووصلت نسبة فتح حسابات األفراد
عبر القنوات اإللكترونية إلى  ،%71وانخفضت نسبة املعامالت املالية التي ُتنفذ من خالل الفروع لتصبح  %2.2فقط .وقد أسهم االستثمار املستمر في
البنية التحتية لتقنية املعلومات وتحليالت البيانات إلى تقليل التكاليف ،وتقليل فترة تنفيذ العمليات.
واستكمل البنك جهوده املتواصلة في التوسع في شبكة الفروع ،فافتتح  33فرعًا ذكيًا جديدًا خالل عام 2019م ليصل إجمالي عدد الفروع إلى  434فرعًا.
وقد أسهمت إستراتيجية البنك في تعزيز قدرة الفروع الذكية اإللكترونية من خالل إدخال حلول تقنية وخدمات ذاتية إلى الكفاءة في التشغيل وعدم
الحاجة لزيادة عدد املوظفين مع افتتاح الفروع الذكية الجديدة .كما نتج عن ذلك زيادة سرعة الخدمات املصرفية وتوافرها على مدار الساعة وتحسين
إمكانية الحصول عليها ،مع تقليل تكاليف العمليات .وتعكس هذه الفروع الجديدة ريادة البنك األهلي في الخدمات املصرفية اإللكترونية عبر اإلنترنت
والجوال ،وكذلك حرص البنك على التواجد في املناطق التي تزيد فيها فرص النمو والطلب.
وقد زادت اإلنتاجية في البنك األهلي نتيجة االستفادة القصوى من مكاتب املساندة الخلفية ،ومبادرات التحول اإللكتروني للعمليات باستخدام الروبوتات
مما أسهم في تعزيز الكفاءة وزيادة السرعة والدقة وخفض التكاليف؛ حيث نجح البنك في تشغيل  55روبوت لتنفيذ املعامالت وإدارة حسابات العمالء
وعمليات املدفوعات .وركز البنك كذلك على تحسين العناية بالعمالء من خالل تنفيذ عملية إصالح شاملة للحوكمة والعمليات لتحسين مستوى
تحسن كبي ٌر في جودة الخدمة وتقليص فترة تنفيذ العمليات ،وتحسين نسبة التكلفة إلى
الخدمة واالرتقاء بتجربة العميل .وقد نتج عن تلك الجهود
ٌ
الدخل لتصل إلى .%30.7
وواصل البنك استثماره في رأس املال البشري كأحد أهم محاور التركيز الرئيسية لتحسين اإلنتاجية وتعزيز القيادة واالبتكار والعمل بروح الفريق ،فالبنك
األهلي يمتلك مجموعة كبيرة من الكفاءات املؤهلة ذات الخبرات املتميزة ،واستمر خالل عام 2019م في استقطاب املزيد من الكفاءات الشابة
السعودية واملحافظة عليها وتطويرها ،واالستعانة ببرامج التوظيف املصممة خصيصًا الختيار الكفاءات في توظيف قادة املستقبل وتدريبهم .ونتيجة
لهذه الجهود ،بلغت نسبة السعودة بالبنك  ،%97.6ووصلت نسبة اإلناث في التعيينات الجيدة  ،%20.5لتصل نسبة السيدات في البنك إلى  %13.5بما
يعكس حرص البنك على تمكين املرأة .ودعمًا ألحد أهداف البنك اإلستراتيجية ليكون الخيـار األول للموظفيـن ،عزز من االستثمار في املشاركة اإليجابية
للموظفين وإطالق العديد من البرامج الترفيهية والصحية واالجتماعية التي تزيد ارتباط املوظفين بالبنك.
واستكماالً لرحلته في خدمة املجتمع ،واصلت املسؤولية املجتمعية بالبنك األهلي إنجازاتها في العديد من البرامج تحت مظلة “أهالينا” التي استهدفت
تمكين فئات املجتمع املختلفة .وقد شهد عام 2019م تدريب  866سيدة بمختلف مدن اململكة ضمن برنامج التدريب الحرفي ،وتقديم تمويالت لألسر
املنتجة بلغت  3,509تمويل بإجمالي تمويالت  13,825,500مليون ريال ،ودعم رواد ورائدات األعمال من خالل مسرعات التقنية املالية والريادة االجتماعية
تخريج  10فرق من كل مسرعة ،كما شارك  942من موظفي وموظفات البنك في العديد من البرامج التطوعية التي تنوعت بين التطوع العام وتطوع
املحترفين بما يعادل  3,600ساعة تطوعية ،وساهم البنك في العديد من أنشطة الرعايا والتبرعات حيث بلغ إجمالي االعتمادات  67.75مليون ريال في
عدة مبادرات مجتمعية.

 .3النتائج املالية

واصل البنك نجاحه في املحافظة على زيادة أرباحه السنوية ،وتنفيذ العديد من املبادرات لتحقيق أهدافه اإلستراتيجية بما يحقق تطلعات املساهمين
واحتياجات العمالء واملوظفين ،والحفاظ على ريادة البنك للقطاع املصرفي السعودي وقدرته على إدارة املخاطر بكفاءة؛ إذ حقق أرباحًا صافية بعد
الزكاة وضريبة الدخل العائدة ملساهمي البنك خالل عام 2019م بلغت  11.40مليار سعودي مقابل  9.59مليار ريال سعودي للعام السابق ،بزياد ٍة قدرها
ٍ
بنمو نسبته  .%19وبلغ ربح السهم الواحد بعد الزكاة وضريبة الدخل  3.68ريال سعودي مقابل  3.08ريال سعودي للفترة نفسها
 1.81مليار ريال سعودي
من العام السابق.
وارتفع صافي الدخل من العموالت الخاصة بنسبة  %4.5حيث بلغ  15.81مليار ريال سعودي خالل عام 2019م مقابل  15.12مليار ريال سعودي العام السابق،
وبلغ إجمالي دخل العمليات خالل العام  20.61مليار ريال سعودي مقارنة بدخل العام السابق الذي بلغ  18.93مليار ريال سعودي بنسبة نمو .%8.9
وانخفض إجمالي مصاريف العمليات من  8,082إلى  7,751مليون ريال سعودي بنسبة .%4.1
أما موجودات البنك فقد زادت بنسبة  %12.2لتصل إلى  507مليار ريال سعودي مقابل  452مليار ريال سعودي في نهاية العام السابق .وبلغت محفظة
التمويل والسلف  282مليار ريال سعودي خالل عام 2019م مقابل  265مليار ريال سعودي في العام السابق بارتفاعٍ قدره  .%6.5في املقابل ،ارتفعت
االستثمارات لتصل إلى  134مليار ريال سعودي مقارنة بمبلغ  118مليار ريال سعودي وذلك بارتفاع قدره  ،%13.5بينما ارتفعت ودائع العمالء بنسبة %10.9
لتصل إلى  353مليار ريال سعودي مقابل  319مليار ريال سعودي في العام السابق.
وفيما يلي ملخص لنتائج البنك األهلي املالية خالل السنوات الخمس املاضية:
2015م
2016م
2017م
2018م
2019م
مليون ريال سعودي مليون ريال سعودي مليون ريال سعودي مليون ريال سعودي مليون ريال سعودي

إجمالي املوجودات

507,264

452,177

444,792

442,657

448,642

تمويل وسلف بالصافي

282,289

265,062

249,234

253,592

252,940

إجمالي املطلوبات

437,476

386,508

380,516

382,731

393,096

53,038

48,462

استثمارات بالصافي
ودائع العمالء

134,077

353,389

318,701

20,607

18,927

18,345

11,401

9,594

8,377

إجمالي حقوق امللكية العائدة ملساهمي البنك

61,888

إجمالي مصاريف العمليات

7,751

إجمالي دخل العمليات

صافي دخل السنة العائد ملساهمي البنك

2

118,090

114,578

57,737
8,082

111,509

308,942

315,618
18,647

56,041
8,392

9,175

8,062

134,102

323,866
17,486
8,256
7,824

وفيما يلي ملخص للنتائج املالية للقطاعات التشغيلية للبنك األهلي خالل عامي 2018م و2019م:
مصرفية األفراد
2018
2019
مليون ريال مليون ريال
سعودي
سعودي

إجمالي الدخل

10,052

8,672

4,385

4,061

3,922

3,947

5,765

4,375

2,905

2,399

3,497

3,418

459

إجمالي املصاريف

إجمالي املوجودات

153,735

إجمالي املطلوبات

ســـوق املــال
2018
2019
مليون ريال مليون ريال
سعودي
سعودي

787

4,356

صافي الدخل

مصرفية الشركات
2018
2019
مليون ريال مليون ريال
سعودي
سعودي

الـخــزيـنــــــة
2018
2019
مليون ريال مليون ريال
سعودي
سعودي

1,464

4,279

134,021

254,925 239,668

133,425

88,493

1,646

134,128

49,505

402

510

185,235

80,101

149,511

53,160

املصرفية الدولية
2018
2019
مليون ريال مليون ريال
سعودي
سعودي

1,461

720

328

365

20,607

18,927

12,919

10,830

344

1,202

1,303

7,751

1,602

32,777

32,915

507,264

293

376

2,091

1,527

املـجمـــــــوع
2018
2019
مليون ريال مليون ريال
سعودي
سعودي

28,848

317

263

28,601

437,476

8,082

452,177

386,508

وفيما يلي صافي الدخل موزعًا على البنك وشركاته التابعة الجوهرية:

البنك األهلي التجاري

شركة األهلي املالية  -وشركاتها التابعة

صافي الدخل العائد ملساهمي البنك
مليون ريال سعودي

النسبة من صافي الدخل%
مليون ريال سعودي

10,815

94.86

167

1.46

419

بنك تركيا فاينانس كاتيليم بنكاسي ( -البنك التركي) وشركاته التابعة
املجموع

3.68

100

11,401

 .4التحليل الجغرافي لإليرادات

تتحقق إيرادات البنك من نشاطاته داخل وخارج اململكة حسب التصنيف الجغرافي التالي:
اململكة العربية
السعودية
املجموع
أخرى
الجمهورية التركية مملكة البحرين
مليون ريال سعودي مليون ريال سعودي مليون ريال سعودي مليون ريال سعودي مليون ريال سعودي

18,692

2019م

1,483

428

4

20,607

 .5التصنيف االئتماني

َّ
أكدت وكاالت التقييم االئتمانية العاملية أن البنك األهلي يحتفظ بتقييم مستقر خالل عام 2019م بما يعكس تطلعات البنك املستقبلية في زيادة
الربحية وحجم السيولة .ويوضح الجدول أدناه تفاصيل تقييم الوكاالت العاملية:
2019م
وكالة التقييم

التوقعات

طويل األجل

قصير األجل

موديز

P-1

A1

A-2

BBB+

مستقر

F1

A-

مستقر

A1

A+

مستقر

ستاندرد آند بوورز
فيتش

كابيتال انتلجنس

مستقر

 .6توزيع األرباح

وفقًا للمادة ( )47من النظام األساسي للبنك ،وطبقًا القتراح مجلس اإلدارة وبعد موافقة الجمعية العامة ،ومع مراعاة أحكام نظام مراقبة البنوكُ ،تو َّزع
أرباح الشركة السنوية الصافية بعد خصم جميع املصروفات العمومية واملبالغ ُ
خصصة للخسائر املحتملة والزكاة وأي ضرائب أخرى واألعباء األخرى
امل َّ
أيًا كانت على الوجه اآلتي:
(	)1يجنب  %25خمسة وعشرون باملائة من الربح الصافي لتكوين احتياطي نظامي ،ويجوز للجمعية العامة العادية أن توقف هذا التجنيب أو أن تخفض
معدله إذا بلغ مجموع هذا االحتياطي مبلغًا يعادل كامل رأس املال؛
بناء على اقتراح مجلس اإلدارة  -أن تجنب نسبة معينة من صافي األرباح لتكوين احتياطي اتفاقي ،وال يجوز استخدام
(	)2للجمعية العامة العادية -
ً
ٍ
بناء
لغرض معين ،جاز للجمعية العامة العادية -
االحتياطي االتفاقي إال بقرا ٍر من الجمعية العامة غير العادية .وإذا لم يكن هذا االحتياطي مخصصًا
ً
على اقتراح مجلس اإلدارة  -أن تقرر صرفه فيما يعود بالنفع على الشركة أو املساهمين.
( )3تجنيب مبالغ التطهير؛
(	)4بعد خصم املبالغ الواردة في الفقرات أعاله ،توزع من الباقي حصة أولى للمساهمين ال تقل عن ( %5خمسة باملائة) من رأس مال الشركة ،فإذا كان
الباقي من الربح الصافي ال يكفي لدفع الحصة املذكورة فال يجوز للمساهمين املطالبة بتوزيعها من أرباح الشركة الصافية في السنوات التالية؛
(	)5بعد خصم املبالغ الواردة في الفقرات أعاله بما فيها الفقرة (ُ ،)5تخصص نسبة من الباقي كمكافأة ملجلس اإلدارة وفقًا للتعليمات الصادرة في هذا
الشأن من مؤسسة النقد العربي السعودي؛
بناء على اقتراح مجلس اإلدارة  -لتكوين احتياطي إضافي أو لتوزيعه كحصة إضافية من األرباح ،أو في أي غرض آخر تقرره
(ُ 	)6يستخدم الباقي بعد ذلك -
ً
الجمعية العامة .ومع ذلك ال يجوز للجمعية العامة أن تقرر توزيع أية حصة من األرباح تزيد عما اقترحه مجلس اإلدارة؛
ٍ
بشكل ربع سنوي أو نصف سنوي ُتخصم من األرباح
(	)7يجوز بقرا ٍر من مجلس اإلدارة بعد الحصول على عدم ممانعة مؤسسة النقد توزيع أرباحٍ مرحلية
السنوية وفقًا للقواعد ُ
املنظمة لذلك والصادرة عن هيئة السوق املالية.
البنك األهلي التجاري | تقرير مجلس اإلدارة 3  2019

تقرير مجلس اإلدارة

بناء على تفويض الجمعية العامة غير العادية في اجتماعها املنعقد بتاريخ  10أبريل 2019م في قراره بتاريخ يوم األحد
وقد وافق مجلس اإلدارة
ً
1440/11/25هـ املوافق 2019/07/28م بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي البنك وذلك عن النصف األول من عام 2019م بواقع  1.10ريال سعودي للسهم
الواحد وذلك بإجمالي مبلغ  3,300,000,000ريال سعودي إلجمالي عدد  3,000,000,000سهم مستحقة لألرباح وبما يمثل  %11من القيمة االسمية للسهم،
ملساهمي البنك املالكين لألسهم يوم االستحقاق وهو يوم الخميس 1440/11/29هـ املوافق 2019/08/01م واملقيدين بسجالت البنك لدى شركة مركز
إيداع األوراق املالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ االستحقاق ،وقد تم توزيع هذه األرباح يوم األربعاء 1440/12/20هـ املوافق 2019/8/21م.
هذا وأوصى مجلس إدارة البنك للجمعية العامة ملساهمي البنك بتوزيع أرباح عن النصف الثاني من عام 2019م بواقع  1.20ريال سعودي للسهم الواحد،
وذلك بإجمالي مبلغ  3,600,000,000ريال سعودي إلجمالي عدد  3,000,000,000سهم مستحقة لألرباح وبما يمثل  %12من القيمة االسمية للسهم
مستحقة ملساهمي البنك املالكين لألسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة للبنك واملقيدين بسجالت البنك لدى شركة مركز إيداع األوراق املالية
بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية ،وسيتم إيداع هذه األرباح بعد موافقة الجمعية العامة على التوصية.
وبالتالي سيكون مجموع ما تم توزيعه على السادة مساهمي البنك عن العام 2019م من أرباح بواقع  2.30وذلك بإجمالي مبلغ  6,900,000,000ريال
سعودي وبما يمثل  %23من القيمة االسمية للسهم.
ُيذكر أن البنك قد استقطع ما نسبته  %5من توزيعات أرباح النصف األول من عام 2019م كضريبة استقطاع طبقًا ألحكام املادة ( )68من النظام
الضريبي واملادة ( )63من الئحته التنفيذية وذلك للسادة املستثمرين األجانب غير املقيمين الذين يتم تحويل أرباحهم عن طريق الوسيط املالي املقيم،
وسيتم استقطاع النسبة ذاتها من جميع توزيعات األرباح للبنك ما لم يزود البنك بما يفيد عكس ذلك.

 .7توزيع الدخل
مليون ريال سعودي

صافي دخل سنة 2019م قبل الزكاة وضريبة الدخل

12,919

املحول إلى االحتياطي النظامي

2,755

توزيعات أرباح نهائية مقترحة

3,600

املحول إلى األرباح املبقاة

1,747

الزكاة

توزيعات أرباح مرحلية

حقوق األقلية

1,435

3,300

82

 .8اإلفصاح عن بيانات املنشآت الصغيرة واملتوسطة ومتناهية الصغر

( )1اإلفصاح النوعي
(أ) التعريف املعتمد للمنشآت الصغيرة واملتوسطة ومتناهية الصغر ،واملبادرات التي اتخذها البنك لدعم املنشآت الصغيرة واملتوسطة:
املنشآت الصغيرة واملتوسطة ومتناهية الصغير هي الشركات واملؤسسات التي تبلغ مبيعاتها السنوية أقل من  200مليون ريال سعودي وتنقسم إلى:
 املنشآت املتناهية الصغر :هي التي تبلغ مبيعاتها السنوية أقل من  3مليون ريال سعودي؛ املنشآت الصغيرة :هي التي تبلغ مبيعاتها السنوية أكثر من  3مليون ريال سعودي وأقل من  40مليون ريال سعودي؛ املنشآت املتوسطة :هي التي تبلغ مبيعاتها السنوية أكثر من  40مليون ريال سعودي وأقل من  200مليون ريال سعودييقدم البنك األهلي دعمه لشريحة املنشآت الصغيرة واملتوسطة ومتناهية الصغر من خالل العديد من املبادرات والبرامج التمويلية ،ويستحوذ البنك
األهلي على حصة كبيرة من تمويل هذه الشريحة بلغت حوالي  23مليار في عدة برامج منها كفالة؛ إذ تم تصنيف البنك األهلي كأكبر بنك سعودي
في قيمة الكفاالت املمنوحة لعمالء املنشآت الصغيرة واملتوسطة ،فقد قفزت قيمة التمويالت التي منحتها البنوك مجتمعةً بضمان برنامج كفالة
لتتجاوز  33مليار ريال سعودي منذ بداية البرنامج حتى نهاية ديسمبر عام 2019م ،وتجاوز نصيب البنك األهلي منها  10.3مليار ريال سعودي ليصل بذلك
عدد املنشآت التي استفادت من تمويل البنك األهلي ضمن برنامج “كفالة” إلى حوالي  2,386منشأة جديدة منذ بداية البرنامج .وقد ك ّرم وزير التجارة
واالستثمار الدكتور ماجد القصبي البنك األهلي كأفضل بنك في تمويل املنشآت الصغيرة واملتوسطة للعام 2018م خالل مؤتمر تمويل املنشآت الصغيرة
واملتوسطة لعام 2019م الذي أقيم في الرياض.
(ب) مبادرات املنشآت الصغيرة واملتوسطة اإلستراتيجية
ُ
َّ
حدثة كأول بنك ُينَفِّ ذ هذه الخطوة لدعم كافة
امل
كفالة
برنامج
اتفاقية
البنك
ع
وق
العالقة،
سعيًا من البنك األهلي لتعزيز الشراكات مع الجهات ذات
َّ
شرائح املنشآت الصغيرة واملتوسطة ومتناهية الصغر من خالل زيادة حجم التغطية ومنح مزايا إضافية للقطاعات املواكبة لرؤية اململكة العربية
السعودية  .2030و ُتسهِّ ل هذه االتفاقية املحدثة إجراءات الحصول على الكفالة وإجراءات التسييل ،وتعطي البنك ميزة تنافسية في إمكانية الحصول
على كفالة املحفظة وتخفيض عدد األيام املطلوبة للحصول على موافقة البرنامج.
عد البنك األهلي شريكًا إستراتيجيًا داعمًا للشركة السعودية للصناعات األساسية “سابك” في مبادرة “نساند” تعزيزًا للدور الوطني لهذه املبادرة كأول
و ُي ُّ
ٍ
ٍ
متكامل لتوطين الصناعات .وقد وقع البنك اتفاقية تعاون مع سابك لتمويل خريجي البرنامج لتحويل أفكارهم إلى مشاريع على أرض الواقع.
محرك

4

وفي إطار مساهمته لتحقيق رؤية اململكة العربية السعودية  2030تماشيًا مع رؤيته الداعمة لألنشطة الحيوية لالقتصاد السعودي ودعم وتمكين قطاع
املنشآت الصغيرة واملتوسطة ورواد األعمالّ ،
وقعت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة واملتوسطة (منشآت) والبنك األهلي التجاري  4اتفاقيات للتفاهم
والتعاون املشترك .تضمنت اتفاقيات التفاهم والتعاون املشترك تصميم منتجات تمويلية تدعم قطاع املنشآت الصغيرة واملتوسطة وتتماشى مع
أنظمة وزارة التجارة التي تساهم في القضاء على التستر التجاري ،وإدراج البنك األهلي التجاري بمنصة التمويل الخاصة بمنشآت لعرض منتجاته التمويلية
على حسابه باملنصة لتمكين املستفيدين من املنشآت الصغيرة واملتوسطة من االطالع على خدمات البنك التمويلية وتقديم الطلبات بشكل أكثر
يسر وسهولة ،وتدريب وتطوير وتنمية القدرات والتوعية املالية ألصحاب املنشآت الصغيرة واملتوسطة مما س ُيسهم في دعم صناعة املحتوى التعليمي
والتوعوي ،والتطوير املشترك للبرامج التعليمية اإللكترونية والتدريبية ،وبرنامج االمتياز التجاري لدعم املنشآت والعالمات التجارية الناشئة في اململكة
الذي يساهم في نمو األنشطة التجارية للمنشآت الصغيرة واملتوسطة من خالل برنامج االمتياز التجاري السعودي الذي تم إطالقه مؤخرًا من قبل وزارة
َ
البنك األهلي كعضو رئيسي في لجنة التوعية التمويلية ،ولجنة مبادرة املنح ،وهما لجنتان ُيسهمان
التجارة .ونظرًا لدوره الريادي وخبرته العريقة ،شارك
في دعم املنشآت الصغيرة واملتوسطة في ظل الظروف االقتصادية الحالية.
وأطلق البنك حملة إلكترونية لدعم املنشآت الصغيرة واملتوسطة تهدف إلى زيادة وعي هذه الشريحة بأوجه الدعم املختلفة التي يقدمها البنك من
حلول تمويلية وحلول مصرفية إلكترونية ،وتستهدف هذه الحملة املنشآت التجارية العاملة في القطاعات املتوافقة مع رؤية اململكة  2030مثل الحج
والعمرة ،والتعليم ،والصحة ،والصناعة ،والترفيه.
ونظرًا لألهمية القصوى لتلك الشريحة من العمالء ،أنشأ البنك األهلي لجنة ملتابعة محفظة املنشآت الصغيرة واملتوسطة يترأسها الرئيس التنفيذي
بشكل شهري ،كما أعاد البنك تنظيم فريق العمل فأنشأ إدارتين متخصصتين لتلك الشريحة من أجل التركيز على خدمتها على أفضل وجه وهما:
 مصرفية األعمال :وتخدم املنشآت التي تتراوح مبيعاتها السنوية بين  3مليون ريال سعودي و 40مليون ريال سعودي؛ مصرفية املنشآت التجارية :وتخدم املنشآت التي تتراوح مبيعاتها السنوية بين  40مليون ريال سعودي و 200مليون ريال سعودي.ومع املستقبل الواعد لهذا القطاع وفق رؤية اململكة العربية السعودية لزيادة نسبة تمويل هذه املنشآت من  %5حاليًا إلى  %20بحلول عام ،2030
يواصل البنك تعزيز إستراتيجيته لكفاءة وأداء املحفظة االئتمانية لخدمة هذه الشريحة من العمالء باختيار مواقع متميزة ملراكز خدمتهم وصل عددها
ٍ
ٍ
متخصص من أصحاب الخبرات والكفاءات العالية في هذا املجال.
فريق
 12مركزًا في مختلف مناطق اململكة من خالل
(ج) مبادرات التدريب وورش العمل املقدمة للعمالء واملوظفين لعام 2019م
خصص البنك األهلي عددًا من املوظفين املتخصصين لخدمة هذه
	للتمكن من دعم املنشآت الصغيرة واملتوسطة ومتناهية الصغر على أفضل وجهَّ ،الشريحة وصل عددهم بنهاية عام 2019م  164موظفًا؛
 صمم البنك برنامجًا تدريبيًا خاصًا لهؤالء املوظفين فبلغ عدد أيام العمل لتدريبهم  5أيام ،علمًا بأن يوم التدريب يتكون من  8ساعات عمل؛	بلغ عدد أيام ورش العمل للعمالء  10أيام في مختلف املناطق الرئيسية والواعدة ،علمًا بأن يوم التدريب يتكون من  8ساعات عمل .خالل ورشالعمل ،ساهم البنك في تطوير خبرات عمالئه املصرفية ،وناقش ناقش البنك تحديات وفرص نمو املنشآت الصغيرة واملتوسطة في ظل تحقيق رؤية
اململكة 2030؛
	وشارك البنك األهلي في ورش املنشآت الصغيرة واملتوسطة املقامة من قبل الغرف التجارية بتركيز أكبر على املناطق الواعدة – عددها  6ورشفي مختلف املناطق؛
 رعى البنك األهلي ملتقى نماء في منطقة الحدود الشمالية وذلك لدعم املناطق الواعدة واإلسهام برفع التوعية املصرفية للعمالء.اإلفصاح الكمي لعام 2019م
املتوسطة
ألف ريال سعودي

اإلجمالي
ألف ريال سعودي

404,076

2,463,403

10,719,773
5,295,711

14,466,246

التمويل خارج امليزانية للمنشآت الصغيرة واملتوسطة ومتناهية الصغر كنسبة
من إجمالي التمويالت خارج امليزانية

%0.09

%1.34

%4.09

%5.51

%1.02

%6.20

%13.32

%20.53

عدد عمالء التمويل (داخل وخارج امليزانية)

1,954

3,214

1,354

6,522

البيان

التمويل للمنشآت الصغيرة واملتوسطة ومتناهية الصغر – بنود داخل امليزانية

التمويل للمنشآت الصغيرة واملتوسطة ومتناهية الصغر – بنود خارج امليزانية

التمويل داخل امليزانية للمنشآت الصغيرة واملتوسطة ومتناهية الصغر كنسبة
من إجمالي التمويالت داخل امليزانية

عدد التمويالت (داخل وخارج امليزانية)

عدد التمويالت املضمونة من برنامج "كفالة" (داخل وخارج امليزانية) كإجمالي
إجمالي املضمونة من برنامج "كفالة" (داخل وخارج امليزانية)

متناهية الصغر
ألف ريال سعودي

235,934

2,363
38

32,226

الصغيرة
ألف ريال سعودي

3,510,539

6,449
375

692,581

6,636
78

526,511

8,163,190

15,448
491

1,251,318

البنك األهلي التجاري | تقرير مجلس اإلدارة 5  2019

تقرير مجلس اإلدارة

اإلفصاح الكمي لعام 2018م
البيان

التمويل للمنشآت الصغيرة واملتوسطة ومتناهية الصغر – بنود داخل امليزانية

التمويل للمنشآت الصغيرة واملتوسطة ومتناهية الصغر – بنود خارج امليزانية

متناهية الصغر
ألف ريال سعودي

الصغيرة
ألف ريال سعودي

265,856

2,257,396

3,567,770

4,983,887

7,973,781

%0.11

%1.46

%4.36

%5.93

%1.78

%5.48

%12.10

%19.36

2,036

2,631

1,316

5,983

45,077

482,116

732,499

التمويل داخل امليزانية للمنشآت الصغيرة واملتوسطة ومتناهية الصغر كنسبة
من إجمالي التمويالت داخل امليزانية

التمويل خارج امليزانية للمنشآت الصغيرة واملتوسطة ومتناهية الصغر كنسبة
من إجمالي التمويالت خارج امليزانية
عدد التمويالت (داخل وخارج امليزانية)

2,473

عدد عمالء التمويل (داخل وخارج امليزانية)

عدد التمويالت املضمونة من برنامج "كفالة" (داخل وخارج امليزانية) كإجمالي

10,631,641

5,897

66

إجمالي املضمونة من برنامج "كفالة" (داخل وخارج امليزانية)

املتوسطة
ألف ريال سعودي

اإلجمالي
ألف ريال سعودي

14,465,267

6,987

320

15,357
391

5

555,525

28,332

 .9مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان التابعة وكبار التنفيذيين

(أ) مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
أعد مجلس إدارة البنك سياســة املكافآت الســنوية الخاصة بأعضاء مجلس اإلدارة واللجان التابعة وتم اعتماد تلك السياســة من الجمعية العامة
َّ
للمســاهمين في  31ديســمبر 2017م .وتهدف هذه السياســة إلى وضع معايير معتمدة مســبقًا لتحديد مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة ومكافآت اللجان
التابعة له وشــروط استحقاقها.

تتحدد املكافآت املدفوعة ألعضاء مجلس إدارة البنك واللجان املنبثقة عنه وفق األطر التي حددتها التعليمات الصادرة عن الجهات اإلشرافية ،ويحكمها
بشكل عام املبادئ الرئيسية للحوكمة للبنوك العاملة في اململكة العربية السعودية وضوابط التعويضات الصادرتين عن مؤسسة النقد العربي
السعودي ،والئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق املالية ،ونظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة واالستثمار ،والنظام األساسي للبنك.
فعالة ،اشترطت هذه السياسة أن تكون املكافآت مبنية على توصية لجنة الترشيحات واملكافآت والحوكمة .كما راعت هذه
ولضمان حوكمة ّ
السياسة أن تكون املكافأة كافية الستقطاب أعضاء املجلس واللجان املنبثقة عنه من ذوي الكفاءة والخبرة املتناسبة مع نشاط البنك ،ويوضح
الجدول أدناه املكافآت والتعويضات املدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة ،دون وجود أي انحراف جوهري عن اللوائح واألنظمة املنظمة لذلك:
بالريال السعودي

مبلغ محدد

بدل حضور الجلسات املجلس

املجموع

495,000

– – – – – – – 495,000

11,530

–

–

–

135,000

–

–

–

840,000

– – – – – – – 840,000

11,571

35,000

–

–

–

–

–

–

500,000

– – – – – – – 500,000

6,000

–

–

–

500,000

– – – – – – – 500,000

181,850

30,000
20,000

30,000
30,000

20,000

185,000 2,645,000

500,000

– – – – – – – 500,000

10,471

33,572 1,835,000 – – – – – – – 1,835,000

45,000

* يشغل سعادة العضو محمد الحوقل منصب رئيس لجنة املراجعة

6

مجموع بدل حضور جلسات
اجتماعات اللجان التابعة

أنيس أحمد مؤمنه

مزايا عينية

سعود سليمان الجهني

445,000

مكافأة األعمال الفنية واإلدارية
واالستشارية

ديفيد جيفري مييك

435,000

مكافأة رئيس املجلس أو العضو
املنتدب أو أمين السر إن كان من
األعضاء

445,000

35,000

املجموع

مارشل شارلز بايلي

مكافأة دورية

راشد إبراهيم شريف

450,000

30,000

نسبة من األرباح

سعيد محمد الغامدي

435,000

30,000

خطط تحفيزية قصيرة األجل

ثانيًا :األعضاء غير التنفيذيين

435,000

30,000

األسهم املمنوحة

محمد علي الحوقل *

765,000

35,000

خطط تحفيزية طويلة األجل

املجموع

105,000 1,595,000

40,000

املجموع

زياد محمد مكي التونسي

415,000

مكافأة نهاية الخدمة

زيد عبدالرحمن القويز

35,000

45,000

–

–

–

املجموع الكلي

أوالً :األعضاء املستقلون

415,000

35,000

50,000

–

–

–

*بدل املصروفات

املكافآت الثابتة

املكافآت املتغير ة

20,000

170,000

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

495,000

500,000

500,000
495,000

– – – – – – – 495,000

– – – – – – – 500,000

– – – – – – – 500,000
– – – – – – – 495,000

11,571

169,827
22,489
14,174

405,911 2,990,000 – – – – – – – 2,990,000

(ب) مكافآت أعضاء لجنة املراجعة من خارج مجلس اإلدارة
أقرت الجمعية العامة غير العادية ملساهمي البنك في اجتماعها املنعقد بتاريخ  10أبريل 2019م الئحة عمل لجنة املراجعة ُ
عدلة وقواعد اختيار
امل َّ
أعضائها ومهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها بما يتوافق مع األنظمة واللوائح واجبة التطبيق والصادرة عن الجهات التنظيمية ذات العالقة في
اململكة العربية السعودية ،والنظام األساسي للبنك ،حيث راعت لجنة الترشيح واملكافآت والحوكمة عند تحديد املكافآت السنوية للعام 2019م
املعايير املعتمدة دون وجود أي انحراف جوهري عن اللوائح واألنظمة املنظمة لذلك .ويوضح الجدول أدناه املكافآت والتعويضات املدفوعة ألعضاء لجنة
املراجعة من خارج مجلس اإلدارة:
بالريال السعودي
بدل حضور
الجلسات

املكافآت الثابتة عدا
بدل حضور الجلسات

200,000

د .خالد محمد الطويل

د .عبدالرحمن محمد البراك

200,000

هاني سليمان الشدوخي

200,000

عبدالرحمن محمد العودان

40,000

40,000

40,000

200,000

35,000

املجموع

240,000

240,000

240,000
235,000

(ج) مكافآت كبار التنفيذيين
بناء على توصية لجنة الترشيحات واملكافآت – مكافآت كبار التنفيذيين بحيث تنسجم املكافآت مع األهداف اإلستراتيجية
يحدد مجلس اإلدارة –
َ
للبنك ،وأن تكون فاعلة في تحفيز مسؤولي اإلدارة العليا على تحقيق تلك األهداف .ويوضح الجدول أدناه املكافآت والتعويضات املدفوعة لستة أعضاء
من كبار التنفيذيين بما فيهم الرئيس التنفيذي ورئيس املجموعة املالية:
املكافآت الثابتة املستحقة لعام 2019م
رواتب

بدالت

مزايا عينية

املجموع

مكافآت
دورية

7,140

3,910

93

11,143

0

املبالغ بآالف الرياالت السعودية
املكافآت املتغير ة – الدفع الفعلي لعام 2019م
خطط تحفيزية خطط تحفيزية األسهم
أرباح
املجموع
قصيرة األجل طويلة األجل املمنوحة

0

_

20,354

40,795

61,149

مكافأة نهاية
إجمالي
الخدمة

73,206

915

 .10ترتيبات تنازل أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين بالبنك عن الرواتب أو التعويضات

ال يوجد لدى البنك أي معلومات عن أي ترتيبات أو اتفاقيات بشأن تنازل أي من أعضاء مجلس إدارته أو ٍ
أي من كبار التنفيذيين فيه عن أي رواتب
ومكافآت أو تعويضات.

 .11التمويل وسندات الدين املصدرة

في سياق املمارسات االعتيادية لألعمال ،يتبادل البنك االقتراض والتمويل مع البنوك ومؤسسة النقد العربي السعودي ،وذلك حسب معدل العمولة
املتعارف عليها في السوق ويتم إثباتها على نحو مالئم في القوائم املالية املوحدة للبنك .وخالل السنة املنتهية في  31ديسمبر 2019م ،مارست
املجموعة خيارها واستردت مبكرًا صكوك الفئة  2البالغة  5مليارات ريال سعودي بالقيمة االسمية.
وخالل عام 2019م قام البنك وشركاته التابعة والزميلة بإصدار واسترداد سندات دين مفصلة على النحو التالي:
اسم املصدر

البنك األهلي التجاري

بنك تركيا فاينانس كاتيليم بنكاسي (إصدارات عامة)

القيمة
ألف ريال سعودي

-

5,312,980

املدة

-

أقصاها  9أشهر

املبلغ املسدد
خالل العام
ألف ريال سعودي

5,069,111

8,175,405

املبلغ املتبقي
ألف ريال سعودي

-

1,016,101

 .12التنازل عن املصالح

ال يوجد لدى البنك أية معلومات عن أية ترتيبات أو اتفاقيات بشأن تنازل ٍ
أي من مساهمي البنك عن أية حقوق لهم في األرباح.

 .13املدفوعات النظامية املستحقة

بلغت الزكاة املستحقة  1,435مليون ريال سعودي ،وبلغت االشتراكات الخاصة باملؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية خالل عام 2019م مبلغ 130
مليون ريال سعودي.
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 .14املعامالت مع األطراف ذوي العالقة

صدرت موافقة الجمعية العامة غير العادية (االجتماع األول) املنعقدة بتاريخ 2019/04/10م ،والتي تم اإلعالن عن نتائجها على موقع شركة السوق املالية
السعودية – تداول بتاريخ 2019/04/11م ،على ترخيص األعمال والعقود التي تمت بين البنك األهلي التجاري واألطراف ذوي العالقة والترخيص بها لعام قادم
وتفاصيلها كاآلتي:
(	)1األعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة االتصاالت السعودية والتي لنائب رئيس مجلس اإلدارة األستاذ راشد بن إبراهيم شريف مصلحة غير
مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في الشركة ،وهي عبارة عن عقد تقديم خدمة منصة الرسائل املدارة ،ملدة أربعة سنوات بدأت من
2017/11/26م بإجمالي مبلغ وقدره ( )150,000,000ريال سعودي ،وقد تم هذا التعاقد عن طريق املنافسة بدون شروط أو مزايا تفضيلية .وقبل انضمام
األستاذ راشد بن إبراهيم شريف لعضوية مجلس إدارة البنك؛
(	)2األعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة االتصاالت السعودية والتي لنائب رئيس مجلس اإلدارة األستاذ راشد بن إبراهيم شريف مصلحة غير
مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في الشركة ،وهي عبارة عن اتفاقية تقديم خدمات وحلول االتصاالت وتقنية املعلومات الذكية
واملتكاملة ملدة ثالث سنوات بدأت من 2018/01/01م بإجمالي مبلغ وقدره ( )72,000,000ريال سعودي ،وقد تم هذا التعاقد عن طريق املنافسة بدون
شروط أو مزايا تفضيلية ،وقبل انضمام األستاذ راشد بن إبراهيم شريف لعضوية مجلس إدارة البنك؛
(	)3األعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة كنان الدولية للتطوير العقاري والتي لعضو مجلس اإلدارة سعادة األستاذ أنيس بن أحمد مؤمنه مصلحة
غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في الشركة ،وهي عبارة عن عقد إيجار موقع صراف آلي ،الجامعة بالزا ،حي الجامعة ،ملدة خمسة
سنوات بدأت من 2018/10/01م بإجمالي مبلغ وقدره ( )325,000ريال سعودي ،وقد تم هذا التعاقد عن طريق املنافسة بدون شروط أو مزايا تفضيلية؛
هذا وخالل العام املالي املنتهي في 2019/12/31م صدرت عدة توصيات من مجلس اإلدارة للجمعية العامة باملوافقة على الترخيص بالتعامالت والعقود
التي سيكون ألعضاء مجلس اإلدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها ،علمًا بأنه قد تم تطبيق سياسات وإجراءات الئحة تعارض املصالح الداخلية
بالبنك التي تتفق والتعليمات الصادرة من الجهات التنظيمية ،مع التأكيد على أن جميع هذه التعاقدات تتم عن طريق املنافسة بدون شروط أو مزايا
تفضيلية ،وفيما يلي تفصيل لألعمال والعقود التي يسعى البنك للحصول على تراخيص من الجمعية العامة بشأنها وهي على النحو التالي:
(	)1األعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني “بوبا” والتي لعضو مجلس اإلدارة سعادة األستاذ /زيد بن عبدالرحمن القويز
مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة مستقل في الشركة ،وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات التأمين الطبي ملوظفي البنك
األهلي التجاري للعام 2020م ،بإجمالي مبلغ وقـدره  177,178,766ريـال سعودي ،وقد تم هذا التعاقد عن طريق املنافسة بدون شروط أو مزايا تفضيلية؛
(	)2األعمال والعقود التي تمت بين البنك والشركة السعودية للمعلومات االئتمانية (سمة) والتي لرئيس مجلس اإلدارة األستاذ سعيد بن محمد الغامدي
مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب رئيس مجلس إدارة في الشركة السعودية للمعلومات االئتمانية (سمة) ،وهي عبارة عن عقد لتقديم
خدمات تقارير االستفسار االئتمانية للعام 2019م بإجمالي مبلغ وقدره  26,500,000ريال سعودي ،وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية؛
(	)3األعمال والعقود التي تمت بين البنك والشركة السعودية للمعلومات االئتمانية (سمة) والتي لرئيس مجلس اإلدارة األستاذ سعيد بن محمد الغامدي
مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب رئيس مجلس إدارة في الشركة السعودية للمعلومات االئتمانية (سمة) ،وهي عبارة عن عقد لتقديم
خدمات تقارير االستفسار االئتمانية للعام 2020م بإجمالي مبلغ وقدره  30,019,395ريال سعودي ،وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية؛
(	)4األعمال والعقود التي تمت بين البنك والشركة السعودية للمعلومات االئتمانية (سمة) والتي لرئيس مجلس اإلدارة األستاذ سعيد بن محمد الغامدي
مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب رئيس مجلس إدارة في الشركة السعودية للمعلومات االئتمانية (سمة) ،وهي عبارة عن عقد لتقديم خدمة
تقرير  360إلدارة املخاطر للعام 2020/2019م بمبلغ  5,250,000ريال ،وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية؛
(	)5األعمال والعقود التي تمت بين البنك والشركة السعودية للمعلومات االئتمانية (سمة) والتي لرئيس مجلس اإلدارة األستاذ سعيد بن محمد الغامدي
مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب رئيس مجلس إدارة في الشركة السعودية للمعلومات االئتمانية (سمة) ،وهي عبارة عن عقد لتقديم
خدمات إصدار تقارير معيارية دورية للعام 2019م بمبلغ  840ألف ريال ،وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية؛
(	)6األعمال والعقود التي تمت بين البنك والشركة السعودية للمعلومات االئتمانية (سمة) والتي لرئيس مجلس اإلدارة األستاذ سعيد بن محمد الغامدي
مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب رئيس مجلس إدارة في الشركة السعودية للمعلومات االئتمانية (سمة) ،وهي عبارة عن عقد لتقديم
خدمات قاعدة البيانات الوطنية للعام 2019م بمبلغ  455ألف ريال ،وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية؛
(	)7األعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة حلول االتصاالت السعودية والتي لنائب رئيس مجلس اإلدارة األستاذ راشد بن إبراهيم شريف مصلحة غير
مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة االتصاالت السعودية املالك الرئيسي لشركة حلول ،وهي عبارة عن عقد لتنفيذ أعمال توريد
وتركيب في مركز البيانات الجديد في مدينة امللك عبد اهلل االقتصاديـة (معدات ،برمجيات ،الشبكات واألمن) ،بمبـلغ إجمالـي وقـدره 218,500,000
ريـال سعودي ،وقد تم هذا التعاقد عن طريق املنافسة بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
كما أن البنك يتعامل خالل دورة أعماله العادية مع أطراف ذات عالقة .وترى اإلدارة ومجلس اإلدارة أن املعامالت مع األطراف ذوي العالقة تتم بنفس
شروط التعامل مع األطراف األخرى ،وتخضع املعامالت مع األطراف ذوي العالقة للحدود املنصوص عليها في نظام مراقبة البنوك واألنظمة الصادرة عن
مؤسسة النقد العربي السعودي .وتشتمل أرصدة املعامالت مع األطراف ذوي العالقة على معامالت مع جهات حكومية مساهمة .وكذلك تتم كافة
املعامالت الحكومية األخرى على أساس معدالت السوق.
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األرصدة كما في  31ديسمبر واملدرجة في القوائم املالية كاآلتي:

مجلس اإلدارة وكبار املسؤولين بالبنك
تمويل وسلف

2019
ألف ريال سعودي

2018
ألف ريال سعودي

963,373

37,841

237,188

ودائع العمالء

12,527

االرتباطات وااللتزامات املحتملة واملتعلقة باالئتمان

55,880

استثمارات (أصول ُمدارة)
مطلوبات أخرى  -مكافأة نهاية الخدمة

36,115

امللكية في الشركات واملؤسسات بنسبة  %5أو أكثر

6,634,387

تمويل وسلف

7,339,076

ودائع العمالء

1,433,776

االرتباطات وااللتزامات املحتملة واملتعلقة باالئتمان

استثمارات

كبار املساهمين *
ودائع العمالء

صناديق البنك االستثمارية
استثمارات

الشركات التابعة
تمويل وسلف
استثمارات

16,129

9,014

33,016

6,234,605
1,361,964
1,180,657

1,083,142

112,856

26,357,463

7,924,609

718,580

502,174

937,500

1,312,500

768,433

1,088,342

140,696

ودائع العمالء

80,021

106,523

*كبار املساهمين هم املساهمون الذين يمتلكون نسبة أكثر من  %5من رأس مال البنك املصدر .واألطراف ذوي العالقة هم األشخاص أو األقارب لعائلة ذلك الشخص واملنشآت التابعة لهم التي
لديهم السيطرة عليها أو السيطرة املشتركة أو نفوذ هام عليها.

ٌ
تحليل لإليرادات واملصاريف املتعلقة باملعامالت مع األطراف ذوي العالقة واملدرجة في القوائم املالية كاآلتي:
فيما يلي

دخل عموالت خاصة

2019
ألف ريال سعودي

2018
ألف ريال سعودي

378,808

384,070

368,449

296,887

244,832

مصاريف عموالت خاصة

أتعاب وعموالت بالصافي

441,265

وفيما يلي تفاصيل أسهم الخزينة املحتفظ بها من قبل البنك وتفاصيل عن استخدامات هذه األسهم
عدد أسهم الخزينة املحتفظ بها من قبل البنك

قيمتها

تفاصيل استخدامها

 8.8مليون سهم

 358مليون ريال

احتياطي برنامج أسهم املوظفين

 .15مزايا املوظفين

استمر البنك األهلي في البحث عن أفضل الخبرات السعودية واستقطابها واالحتفاظ بها ،وتمكن البنك األهلي ومن خالل برامج التوظيف املصممة خصيصًا
الختيار الكفاءات من تحقيق ارتفاع مطرد في نسبة السعودة التي وصلت إلى  %97.6بنهاية عام 2019م .وسعيًا لتحقيق أحد ركائز البنك اإلستراتيجية
في أن يكون “الخيار األول للموظفين” ،يوفر البنك برنامج ادخار ملوظفيه بدأ منذ  44عامًا ،ثم تحول إلى منتج ادخار إسالمي عام 2012م ،والهدف منه هو
إتاحة فرصة االدخار املالي املستقبلي للموظفين عبر برنامج اختياري بغرض اإلبقاء على الكفاءات لفترة أطول ،إذ يتم استقطاع نسبة ثابتة وهي %5
من راتب املوظف األساسي ويتم استثمارها عن طريق مجموعة الخزينة بالبنك في مقابل منح البنك مكافأة بنسب تتفاوت حسب سنوات االشتراك،
وتبدأ مكافأة البنك بـنسبة  %10وتصل إلى نسبة  %200من الرصيد املدخر .وقد بلغ الرصيد املتراكم ملكافأة البنك لنظام ادخار املوظفين بنهاية عام
2019م حوالي  142مليون ريال سعودي ،ويدفع البنك مزايا وتعويضات املوظفين طبقًا لنظام العمل والعمال في اململكة وبحسب متطلبات املدفوعات
النظامية املستحقة في الفروع األجنبية والشركات التابعة .وقد بلغ إجمالي احتياطي تعويضات نهاية الخدمة ملوظفي البنك في تاريخ  31ديسمبر
2019م مبلغ  1,204مليون ريال سعودي.
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 .16قرارات مؤسسة النقد العربي السعودي الجزائية

موضوع املخالفة

مخالفة تعليمات املؤسسة اإلشرافية

مخالفة تعليمات املؤسسة الخاصة بحماية العمالء

مخالفة تعليمات املؤسسة الخاصة ببذل العناية الواجبة

مخالفة تعليمات املؤسسة الخاصة بمستوى أداء أجهزة الصراف األلي وأجهزة نقاط البيع.
مخالفة تعليمات املؤسسة الخاصة ببذل العناية الواجبة في مكافحة غسل األموال
وتمويل اإلرهاب
املجمــــوع

عدد القرارات
الجزائية

2019
إجمالي مبلغ
الغرامات بالريال
السعودي

عدد القرارات
الجزائية

25

20,795,500

8

4

908,500

-

3

90,505,000

2

7

39

55,000

112,264,000

2018
إجمالي مبلغ
الغرامات بالريال
السعودي

1,010,000

12

3,420,000

-

1,167,400

22

-

5,597,400

 .17فعالية إجراءات الرقابة الداخلية

الرقابة الداخلية
فعال للرقابة الداخلية ،والذي يتضمن العمليات واإلجراءات التي وضعتها اإلدارة
تقع على عاتق اإلدارة التنفيذية للبنك مسؤولية التأكد من وجود نظام َّ
ٍ
إشراف من مجلس إدارة البنك  -إلنجاز أهدافها اإلستراتيجية وحماية موجوداتها وضمان تنفيذ جميع األعمال وفقًا للسياسات واإلجراءات
التنفيذية  -تحت
واجبة التطبيق.

وقد وضعت اإلدارة إطارًا متكام ً
ال للرقابة الداخلية حسب توجيهات مؤسسة النقد العربي السعودي وإرشاداتها املتعلقة بنظام الرقابة الداخلية .وتبدأ
هذه الضوابط الرقابية الداخلية بحوكمة الشركات التي ُتحدد األدوار واملسؤوليات املنوطة بأعضاء مجلس اإلدارة ولجانه الفرعية والتي تشمل اللجنة
التنفيذية ،ولجنة املراجعة ،ولجنة املخاطر ،ولجنة الترشيح واملكافآت والحوكمة .و ُتقدم لجان اإلدارة الدعم ملجلس إدارة البنك في مهام الرقابة
واملعالجة للمخاطر الرئيسية املتعلقة باإلستراتيجية واألداء املالي والتقنية وإدارة املوجودات واملطلوبات واالئتمان والعمليات والجوانب القانونية
واملتطلبات التنظيمية وأمن املعلومات .كما تُبذَ ل كافة الجهود الحثيثة واملتكاملة من جميع الجهات املعنية بالبنك لزيادة كفاءة وفعالية البيئة
الرقابية في جميع عمليات البنك من خالل املراجعات املستمرة وضمان تناسق وتكامل اإلجراءات من أجل معالجة نقاط الضعف التي قد تحدث في البيئة
الرقابية .وتكون جميع الجهات املعنية في البنك ،تحت إشراف من اإلدارة التنفيذية العلياُ ،مكلفة باإلشراف على مهام معالجة تلك الفجوات الذي يتم
الكشف عنها من خالل التقييم الذاتي للمخاطر والضوابط الرقابية التي تطبقها الجهات داخليًا ،أو من خالل املراجعين الداخليين والخارجيين.
ويتضمن نطاق عمل إدارة املراجعة الداخلية تقييم كفاية نظام الرقابة الداخلية وكفاءته ،مع ضمان تطبيق جميع السياسات واإلجراءات واجبة
التطبيق وضمان االلتزام بها .وتتولى إدارة االلتزام مهمة التأكد من االلتزام باملتطلبات التنظيمية ،وذلك من خالل برامج مراقبة االلتزام ،ويتم رفع كافة
املراجعات واإلجراءات التصحيحية الجوهرية التي تكشفها إدارة املراجعة الداخلية إلى اإلدارة التنفيذية العليا ولجنة املراجعة .وتراقب لجنة املراجعة
َّ
ويطلع مجلس اإلدارة
بدورها كفاية وفعالية نظام الرقابة الداخلية بصورة حثيثة للتأكد من اتخاذ كافة اإلجراءات للحد من املخاطر التي تم تحديدها.
على كافة تقارير املراجعة الداخلية ،ومراجعات الرقابة الداخلية ،باإلضافة إلى جميع تقارير إدارة املخاطر والتقارير ذات الصلة .وتتم مراجعة هذه التقارير
بصفة دورية منتظمة من أجل القيام بالتقييم املستمر لفعالية نظام الرقابة الداخلية الكتشاف ما قد يعتريها من قصور في التطبيق العملي لها
وملعالجة أوجه القصور التي قد تنشأ نتيجة لتغير الظروف.
نتائج املراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية
أكدت املراجعات التي أجريت خالل عام 2019م للتأكد من فعالية الضوابط الرقابية الداخلية وجود األنظمة واإلجراءات املطلوبة لتحديد وتقييم وإدارة
وبناء على نتائج
املخاطر الكبيرة التي قد يواجهها البنك وتطبيقها على مدار هذا العام ،وبصفة عامة لم يكن هناك ثغرات جوهرية في البيئة الرقابية.
ً
تقييم فعالية إجراءات الرقابة الداخلية والتقييم املستمر للضوابط الرقابية التي تطبقها اإلدارة خالل العام ،ترى اإلدارة أن نظام الرقابة الداخلية املعمول
به في البنك حاليًا يعمل بفاعلية وتتم مراقبته بصورة منتظمة ،وتستمر اإلدارة في سعيها الدائم لتعزيز نظام الرقابة الداخلية.
في ضوء ما سبق ،اعتمد مجلس اإلدارة تقييم اإلدارة التنفيذية لنظام الرقابة الداخلية الذي يتم تطبيقه حسب توجيهات مؤسسة النقد العربي السعودي.
رأي لجنة املراجعة
استنادًا إلى اﻟﺘﻘﺎرير الدورية اﻟﺘﻲ ﻋرضت ﻋﻠﻰ لجنة املراجعة خالل العام املالي املنتهي بتاريخ  31ديسمبر 2019م من قبل إدارة املراجعة الداخلية ،وإدارة
وبناء على ما سبق من نتائج املراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية فإن لجنة املراجعة
االلتزام ،ومراجعي حسابات البنك ،ولجنة االلتزام،
ً
تؤكد أن إجراءات الرقابة الداخلية لم تبين وجود ثغرات جوهرية في البيئة الرقابية ألعمال البنك قد تؤثر على سالمة وﻓﻌﺎﻟﯿﺔ ﻛﻔﺎءة النظم والضوابط
واإلجراءات اﻤﻟﺎﻟﯿﺔ واﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ ،وأن تقييم الضوابط الرقابية التي تطبقها اإلدارة التنفيذية مستمر طوال العام.
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 .18مراجعو الحسابات

أقرت الجمعية العامة غير العادية ملساهمي البنك في اجتماعها املنعقد بتاريخ  10أبريل 2019م تعيين السادة كي بي إم جي  -الفوزان وشركاه وإرنست
ويونغ وشركائهم كمراجعي حسابات خارجيين للبنك عن العام املنتهي في  31ديسمبر 2019م بما في ذلك مراجعة البيانات املالية الربع سنوية خالل
نفس العام .وستنظر الجمعية في اجتماعها القادم في إعادة تعيين مراجعي الحسابات الحاليين ،أو استبدالهم بمراجعين آخرين ،وتحديد أتعابهم مقابل
مراجعة حسابات البنك عن العام املالي املنتهي في  31ديسمبر 2020م.

 .19مجموعة املخاطر

يتعرض البنك األهلي التجاري في أعماله االعتيادية إلى أنواع متعددة من املخاطر املالزمة ألنشطته املصرفية ،ولذلك تعمل مجموعة املخاطر على دعم
أعمال البنك املختلفة عن طريق التأكد من أن املخاطر التي يتعرض لها البنك يتم التحكم بها والحد منها  -إن وجدت  -بما يوازن معادلة األداء مع
املخاطر .باإلضافة إلى التأكد من أن جميع املخاطر املرتبطة باألعمال تقع ضمن نطاق قابلية البنك الشاملة لتحمل املخاطر .علمًا بأن الهدف الرئيسي
ملجموعة املخاطر هو الحفاظ على املستوى العام للمخاطر في البنك بما يتماشى مع إستراتيجيته .ولتحقيق هذا الهدف ،فإن مجموعة املخاطر تستخدم
مجموعة من األدوات والوسائل والكفاءات املهنية املناسبة التي تعمل على تحديد املخاطر وتصنيفها وقياسها والحد منها.
كما تعمل سياسة حوكمة املخاطر لدى البنك على تعريف املخاطر وتحديد مستويات قبولها باإلضافة إلى وسائل قياسها وإدارتها .ويشمل ذلك وضع
الضوابط الالزمة ألنواع املخاطر املحددة واملستهدفة ،والتأكد من إدارتها بشكل استباقي ووقائي ،باإلضافة إلى تعزيز ودعم إطار حوكمة املخاطر
بسياسات شاملة تحدد أدوار ومسؤوليات كافة الجهات املعنية ،مع نشر ثقافة مواجهة وإدارة املخاطر على كافة مستويات إدارات البنك.
ووفقًا لتوجيهات مؤسسة النقد العربي السعودي ولجنة بازل ،فإن إطار حوكمة إدارة املخاطر في البنك يضمن استقاللية مهام مجموعة املخاطر
باإلضافة إلى وضع ثالثة خطوط رئيسية للدفاع على مستوى إدارات البنك ،بحيث تشترك وحدات األعمال مع إدارة املخاطر واملراجعة الداخلية في اإلدارة
الفعالة لرصد وتحديد مستويات املخاطر املقبولة وأساليب الحد منها.
َّ
وينظم الهيكل التنظيمي ملجموعة املخاطر املستويات اإلدارية للمجموعة وأداءها للمهام الوظيفية املناطة بها في إدارة أنواع املخاطر املختلفة،
ُ
مجموعة
والتي تتضمن في حدود مسؤوليتها مخاطر االئتمان ومخاطر السوق ومخاطر السيولة واملخاطر التشغيلية وأمن املعلومات .وقد عملت
املخاطر على وضع سياسات خاصة لكل أنواع املخاطر املشار إليها في إطار شامل على مستوى البنك.
مخاطر االئتمان
مخاطر االئتمان هي مخاطر الخسائر املالية الناتجة عن تعثر املقترض أو الطرف املقابل في الوفاء بالتزاماته املالية املتعاقد عليها .وتمثل مخاطر
االئتمان أغلب وأعلى نسبة من إجمالي املخاطر التي يتعرض لها البنك ،وهي ناتجة عن العمليات االئتمانية في التمويل والسلف واالستثمارات .ونتيجة
لذلك ،فقد وضع البنك سياسات مختلفة إلدارة مخاطر االئتمان لتغطية كافة برامجه التمويلية بما يضمن محافظة البنك على جودة محافظه االئتمانية
وكذلك محافظ عمليات االستثمار ،باإلضافة إلى تقليص الخسائر الناجمة عن أنشطة التمويل.
تقييم مخاطر االئتمان
حتى تتمكن مجموعة املخاطر من قياس وإدارة مخاطر االئتمان ملختلف َمحافظ البنك ،فقد وضعت أدوات مناسبة ملختلف العمالء واملستفيدين
لتقييم جدوى كل عالقة .وتهدف عمليات تقييم مخاطر االئتمان إلى قياس مخاطر الخسارة التي قد تنشأ نتيجة عدم سداد االلتزامات القائمة .وعليه،
فإنه يتم تحليل عمالء قطاع الشركات من خالل نماذج تقييم التحليل االئتماني املطورة داخليًا ،في حين تستخدم نماذج السمات الشخصية والسلوك
االئتماني للعمالء األفراد .أما بالنسبة ملحفظة استثمارات البنك ،فإن البنك يعتمد على التقييم املتوفر من قبل وكاالت التصنيف االئتماني الخارجية
الرئيسية ،باإلضافة إلى تقييماتها الخاصة عن املخاطر املرتبطة .وعلى مستوى املحفظة االئتمانية فإنه يتم عمل تقييم شامل للعمليات من الناحية
االئتمانية واالستثمارية ومقارنتها باملستوى املستهدف لجودة املحافظ.
ضوابط مخاطر االئتمان والحدود االئتمانية والضمانات
تعمل مجموعة مخاطر االئتمان على متابعة املخاطر االئتمانية وتحديدها بحسب تقييم الجدارة االئتمانية لكل عالقة ينتج عنها تقديم حد ائتماني ألي
عميل .ولذلك فقد تم تصميم سياسات إدارة مخاطر االئتمان لوضع حدود ائتمانية مالئمة ملستوى املخاطر ،وملراقبة املخاطر وتحديد كيفية االلتزام
بالحدود .ولذلك فإنه يتم مراقبة الحدود االئتمانية الفعلية وما يقابلها من مخاطر على أساس يومي .كما تلزم سياسات املخاطر االئتمانية ضمان تنويع
أنشطة التمويل لتالفي أي تركيز للمخاطر مع أفراد أو مجموعات من العمالء في مواقع جغرافية أو نوعية محددة من األنشطة التجارية .باإلضافة إلى
ذلك ،وللتخفيف من املخاطر فإن البنك عادة ما يقوم بالحصول على ضمانات مقابل التسهيالت االئتمانية .وتشمل الضمانات املحتفظ بها أنواعًا متعددة
مثل األوراق املالية والودائع النقدية والضمانات املالية املقدمة من بنوك ومصارف أخرى باإلضافة إلى األسهم والعقارات وغيرها من األصول الثابتة.
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مخاطر السوق
مخاطر الســوق هي مخاطر الخســائر الناتجة عــــــــن التغيرات والتقلبات في أســعار الســــــــــــــــوق ،مثل أســعار العموالت الخـــــــــــــاصة ،ومستويات
الجدارة االئتمانية  -على مســتوى الســوق  -وأســعار األســهم وأســعار صرف العمالت األجنبية ،وأي تغييرات في القيمة العادلة لألدوات واألوراق املالية
التــي يحتفظ بها البنك.
هذا وتوزع مجموعة املخاطر ما تتعرض له من مخاطر السوق  -ألغراض إدارة املخاطر  -إلى محافظ متاجرة ومحافظ غير متاجرة .حيث تتم إدارة
محفظة املتاجرة من قبل إدارة الخزينة وتتضمن املراكز الناشئة عن صناعة السوق وتحتوي كذلك على مراكز املتاجرة باإلضافة إلى إدارة األصول
والخصوم املثبتة بالقيمة العادلة .وتستخدم إدارة مخاطر السوق أداة “قياس القيمة املعرضة للخسائر” لكافة التعامالت في محافظ املتاجرة .وتقدر
القيمة املعرضة للخسارة خالل فترة محددة من الزمن بسبب تحركات السوق غير املواتية .ولحساب القيمة املعرضة للخسارة ،فإن األداة تعتمد على
معطيات حساب التقلب في أسعار السوق واالرتباط بين مكونات املحفظة باستخدام بيانات السوق التاريخية ذات الصلة.
ُتلزم سياسة حوكمة املخاطر لجنة إدارة األصول والخصوم بمسؤولية إدارة املخاطر املرتبطة بالتقلب في أسعار العموالت الخاصة ،والتي تنشأ عن تأثير
التغير في األسعار على التدفقات النقدية املستقبلية والقيمة العادلة .وتعمل لجنة إدارة األصول والخصوم على موازنة األصول والخصوم وفجوة أسعار
العموالت الخاصة والتعامل مع إستراتيجيات التحوط للحفاظ على مخاطرها ضمن الحدود املناسبة .إضافة إلى ذلك ،فإن سياسة إدارة األصول والخصوم
تستهدف تحسين هيكل املركز املالي لضمان إجراء العمليات املصرفية ضمن نطاق قابلية البنك الشاملة لتحمل املخاطر .وتجدر اإلشارة إلى أن مجموعة
املخاطر وضعت سياسة استثمارية لضبط عمليات إدارة الخزينة في أسواق املال والصرف األجنبي وأسعار الفائدة ،ومنتجات السلع .تهدف سياسة وإجراءات
عمليات االستثمار ضمان أن تكون جميع األنشطة التي تزاولها إدارة الخزينة لدى البنك مرتبطة بضوابط تنظيمية ورقابية لضبط مخاطرها.
مخاطر السيولة
مخاطر السيولة هي املخاطر الناجمة عن عدم القدرة على تلبية جميع التزامات الدفع عند استحقاقها أو التي تجعل تكاليف تلبية هذه االلتزامات باهظة.
وعليه ،فإن الدور الرئيسي لعمليات إدارة مخاطر السيولة في البنك هو العمل على تحقيق التوازن بين السيولة والربحية لجميع العمليات ،مع الحفاظ
على موقف قوي للسيولة لزيادة ثقة املتعاملين وتحسين تكلفة التمويل .ولتعزيز مستويات السيولة ،فإن إدارة البنك األهلي أوكلت ملجموعة املخاطر
مهمة مراقبة كافة االستحقاقات وااللتزامات إلى جانب مصادر التمويل مع معدالت تكلفتها على مختلف املستويات الزمنية املستهدفة .والجدير
بالذكر أن البنك يخضع لبرامج قياس قابلية تحمل املخاطر بحيث تضمن قدرته على تلبية جميع التزاماته في أسوأ ظروف السوق ،بما فيها فترات طويلة
من تصفية األصول بأسعار غير مرغوب فيها.
املخاطر التشغيلية
ُيعـ ِّرف البنــك املخاطـ َر التشــغيلية بأنهــا مخاطر الخســائر الناتجة عن عدم مالءمة أو إخفــاق اإلجراءات الداخلية ،أو األفراد ،أو األنظمة ،أو األحداث
الخارجية .وتعتبر املخاطر التشــغيلية مخاطر كامنة لكافة العمليات التجارية أو غير التجارية للبنك ،وهي مالزمة لجميع أنشــطة املؤسســات
املصرفية واملالية .ولكون املخاطر التشــغيلية من مســؤوليات وحدات األعمال في املرتبة األولى ،فإن املهمة الرئيســية إلدارة املخاطر التشــغيلية
بمجموعــة املخاطــر تكمــن فــي وضع إطار عمل شــامل ومتكامل لتقليل هذه املخاطر والخســائر الناتجة عنها ومتابعــة تطبيقه وااللتزام به ،وذلك لكافة
مجموعــات أعمال البنك املختلفة.
وتتضمن إستراتيجية إدارة مخاطر التشغيل الشاملة ما يلي:
• اتباع نهج استباقي للحد من املخاطر التشغيلية من خالل عملية التقييم الذاتي للمخاطر وضوابطها؛
• تجميع وتحليل أحداث املخاطر التشغيلية والخسائر الناتجة عنها؛
• تفعيل برامج لرفع مستوى الوعي باملخاطر التشغيلية ونشر ثقافة الحد منها؛
• إعداد تقارير دورية شاملة ملراقبة املخاطر التشغيلية وفاعلية ضوابطها؛
فعال في تحقيق األهداف اإلستراتيجية للبنك.
• تطوير ممارسات إدارة املخاطر التشغيلية للمحافظة على بيئة عمل مستقرة تساهم بشكل َّ
مخاطر أمن املعلومات
يشير ُمصطلح مخاطر أمن املعلومات إلى املخاطر الناجمة عن إخفاق التدابير التنظيمية والفنية واإلجرائية الالزمة لحماية أصول املعلومات التابعة
املص َّرح به ،أو إفشاء املعلومات ،أو ال َّنسخ غير ُ
للبنك من الدخول غير ُ
املرخص ،أو املنع من االستخدام ،أو التعديل والتحويل ،أو الفقدان ،أو السرقة أو
سواء كان ذلك بصورة متعمدة تخريبية أم عرضية غیر مقصودة.
إساءة االستخدام،
ٌ
وتوفر دائرة مخاطر أمن املعلومات إطارًا عمليًا شام ً
ال يتم من خالله تنظيم اإلجراءات العملية وتسهيل تنفيذ املتطلبات التنظيمية والقواعد الالزمة بما
يضمن حماية أصول البنك املعلوماتية من أجل تقليل املخاطر املختلفة ألمن املعلومات.
يندرج تحت مسؤولية دائرة مخاطر أمن املعلومات حوكمة أمن املعلومات واملتابعة املباشرة لتطبيق التشريعات املتعلقة بأمن املعلومات الصادرة
من الجهات ذات العالقة ،إضافة إلى املراقبة املباشرة والكاملة على جميع األنشطة من الجانب املتعلق بأمن املعلومات ،وتقييم املخاطر املستمر
واملتابعة لألنظمة بهدف تحديد املخاطر األمنية واتخاذ اإلجراءات الالزمة للحد من تلك املخاطر بشكل فوري .كما تتضمن مهام هذه الدائرة تصميم
سواء كان من املوظفين أم الشركات
وتنفيذ برامج توعوية لرفع مستوى الوعي بهذا النوع من املخاطر لكل من يتعامل مع أصول البنك املعلوماتية
ٌ
املتعاقدة أم العمالء .كما ُتعنى اإلدارة بمتابعة ومراقبة صالحيات الدخول إلى األنظمة املختلفة إضافة إلى التقييم املستمر لألصول املعلوماتية
املختلفة وتطبيق الضوابط األمنية املالئمة لدرجة أهمية تلك األصول.
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إيضاحات تحت إطار بازل 3
ٍ
عدد من اإلفصاحات الكمية والنوعية .سيتم نشر هذه اإليضاحات على موقع البنك اإللكتروني:
تتطلب الركيزة الثالثة من إطار بازل  3نشر
 www.alahli.comتنفيذًا لتعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما).
(أ) إطار عمل بازل 3
عــززت لجنــة بــازل معاييــر قياس رأس املال واملعايير الرأســمالية عــن طريق إصدار إطار عمل بازل  ،3وذلك في ضوء األزمة املالية العاملية في عام
2007م .ويركــز إطــار عمــل بــازل  3علــى تعزيــز نوعية رأس املال املطلوب مع رفع الحد األدنــى ملتطلبات رأس املال ،وتعزيز تغطية املخاطر والحد من تأثير
التقلبات الدورية االقتصادية على متطلبات رأس املال .كما يفرض اإلطار متطلبات جديدة لنســبة الرافعة املالية والســيولة ورأس املال اإلضافي لتعزيز
بناء رأس املال.
يتطلب إطار عمل بازل  3من البنوك السعودية أن تدعم تسهيالتها بقاعدة رأسمالية عالية الجودة .ويجب أن تتشكل الشريحة األولى من رأس املال إجماالً
من حقوق املساهمين ،والتي تعد األعلى قدرة على “تحمل الخسارة” .ولتحقيق هذه الغاية ،يتطلب اإلطار االلتزام باملعايير التالية:
• تحسين نوعية رأس املال الشريحة األولى وزيادة الحد األدنى ملتطلبات هذه الشريحة؛
• تحميل أي استقطاعات رأسمالية نظامية على حقوق املساهمين؛
• إلغاء إدراج أدوات رأس املال املختلطة محدودة القدرة على تحمل الخسارة من مستوى الشريحة الثانية لرأس املال بشكل تدريجي؛
• زيادة مستوى الشفافية عن مكونات رأس املال التنظيمي من خالل إفصاحات تفصيلية مع مقارنتها بحقوق املساهمين.
(ب) دورية إفصاحات الركيزة الثالثة املنصوص عليها من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي
• هيكل رأس املال – ربع سنوي
• الرافعة املالية – ربع سنوي
• السيولة املالية – ربع سنوي
• إفصاحات كمية – نصف سنوي
• إفصاحات نوعية – سنوية

 .20تأكيدات أعضاء مجلس اإلدارة

يؤكد مجلس إدارة البنك للمساهمين واألطراف األخرى ذوي العالقة وحسب معرفته التامة من كافة النواحي املادية ما يلي:
عدت بالشكل الصحيح؛
• أن سجالت الحسابات ُأ َّ
عد على أسس سليمة ونُفِّ ذ بفعالية؛
• أن نظام الرقابة الداخلية ُأ َّ
• أنه ال يوجد أي شك في قدرة البنك على مواصلة نشاطه؛
•	أنه ال يوجد أي عقد كان البنك طرفًا فيه وتوجد أو كانت توجد فيه مصلحة جوهرية ألي من رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك أو للرئيس التنفيذي
أو رئيس املجموعة املالية للبنك أو ألي شخص ذي عالقة مباشرة بأي منهم ،عدا ما جرى ذكره في بيان املعامالت مع األطراف ذوي العالقة.

  .21اإلجراءات التي اتخذها مجلس اإلدارة إلحاطة أعضائه  -وبخاصة غير التنفيذيين  -علمًا بمقترحات املساهمين وملحوظاتهم
حيال الشركة وأدائها

يقوم البنك بإثبات ما يرد من مقترحات املساهمين خالل الجمعية العامة ،كما يقوم البنك بإحاطة رئيس املجلس في حال ورود أية مقترحات أخرى
تخص البنك وذلك ليتم عرضها على أقرب اجتماع ملجلس اإلدارة ،إضافةً إلى وجود بريد إلكتروني خاص باستقبال مالحظات واقتراحات املساهمين مرتبط
مباشرة بأمين سر املجلس حتى يتمكن املجلس من االطالع على اقتراحات ومالحظات املساهمين.

 .22تحفظات مراجعي الحسابات على القوائم املالية

لم يتضمن تقرير املراجعة تحفظات على القوائم املالية السنوية.

 .23توصيات مجلس اإلدارة بتغيير مراجعي الحسابات

لم يوص مجلس اإلدارة بتغيير مراجعي الحسابات قبل انتهاء فترة تعيينهما ،ولم يحدث تعارض بين توصيات اللجنة وقرارات مجلس اإلدارة.

 .24املبادئ األخالقية واألسس املهنية ملوظفي البنك

يلتزم البنك األهلي التجاري التزامًا تامًا بإيجاد سياسات وإجراءات تضمن تطبيق كافة مبادئ السلوك وأخالقيات العمل املهني التي يجب أن يتحلى بها
جميع املوظفين أثناء ممارستهم لعملهم سواء تجاه عملهم ،وزمالئهم املوظفين أو اتجاه مراجعين وعمالء البنك ككل.
ويجب على كافة موظفي البنك التقيد وااللتزام بتطبيق مبادئ السلوك وأخالقيات العمل في املؤسسات املالية واملعتمدة من قبل مؤسسة النقد
العربي السعودي.
ُيعد االلتزام باألنظمة واللوائح والتعليمات والسياسات أحد أهم أسس وعوامل نجاح البنك واملحافظة على سمعته ومصداقيته ،وعلى أن يحرص منسوبيه
على االطالع والتقيد واإلملام باألنظمة واللوائح والتعليمات والسياسات النافذة ذات العالقة بالعمل واملهام املنوطة به وتطبيقها دون أي تجاوز أو
مخالفة أو إهمال ،وعدم إجراء أي تعامل باسم البنك يمكن أن يخالف األنظمة واللوائح والتعليمات أو السياسات املتعلقة بالبنك.
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 .25املعايير املحاسبية الدولية املعتمدة

عدت القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2019م وفقًا للمعايير الدولية للتقرير املالي املعتمدة في اململكة العربية السعودية
ُأ َّ
واملعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ،وفقًا ألحكام نظام مراقبة البنوك وأحكام نظام الشركات في
اململكة العربية السعودية والنظام األساسي للبنك.
الشركات التابعة
عدد األسهم
املصدرة

الشركة
التابعة

رأس املال
بالريال

شركة األهلي
املالية

100,000,000 1,000,000,000

نسبة
امللكية

النشاط
الرئيسي

الدولة محل
التأسيس

%99.94

شركة مساهمة سعودية إلدارة الخدمات
االستثمارية وإدارة أنشطة األصول للبنك

اململكة العربية اململكة العربية
السعودية
السعودية

شركة األهلي
املالية – دبي
(شركة ايست
قيت كابيتال
هولدنغ سابقا)

9,375,000

2,500,000

%99.94

شركة ذات مسؤولية محدودة معفاة بهدف
استقطاب وهيكلة االستثمار في املحافظ الخاصة
وفرص التطوير العقاري في األسواق الناشئة

جزر كايمان

شركة األهلي
املالية لالستثمار
العقاري

10,000

1000

%99.94

شركة ذات غرض خاص مسجلة في اململكة
العربية السعودية .ويتمثل الغرض الرئيسي لشركة
األهلي املالية لالستثمار العقاري في تملك وتسجيل
موجودات األصول العقارية نيابة عن الصناديق
العقارية التي تدار بواسطة شركة األهلي املالية.

اململكة العربية اململكة العربية
السعودية
السعودية

بنك تركيا فاينانس %67.03 2,600,000,000 1,636,700,000
كاتيليم بنكاسي

الدولة محل
النشاط

األسواق الناشئة
مع التركيز بشكل
خاص على منطقة
الشرق األوسط
وشمال أفريقيا

بنك مشارك عن طريق استقطاب حسابات جارية،
واستقطاب حسابات استثمار مشاركة في
األرباح والخسائر ،وإقراض هذه األموال لعمالء
أفراد وشركات ،عن طريق عقود إيجار تمويلية
واستثمارات باملشاركة

تركيا

الشركة العقارية
املطورة للتمليك
واإلدارة املحدودة

500,000

500

%100

شركة ذات مسؤولية محدودة بهدف مسك وإدارة
الصكوك واألصول على سبيل الضمان ،نيابة عن
البنك وللغير

اململكة العربية اململكة العربية
السعودية
السعودية

شركة األهلي
لتسويق خدمات
التأمين

500,000

50,000

%100

شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل كوكيل
تأمين لتوزيع وتسويق منتجات تأمين إسالمية في
اململكة العربية السعودية

اململكة العربية اململكة العربية
السعودية
السعودية

تركيا

شركة البنك
األهلي التجاري
السعودي لألسواق
املحدودة

187,500

50,000

%100

شركة ذات مسؤولية محدودة بهدف املتاجرة
باملشتقات املالية وعمليات إعادة الشراء
وعمليات إعادة الشراء العكسية نيابة عن البنك

جزر كايمان

جزر كايمان

إيست قيت مينا
 حقوق امللكيةاملباشرة ال بي

688,674,270

-

%100

صندوق أسهم خاصة يقع مقره في جزر الكايمان
وتتم إدارته من قبل شركة األهلي املالية – دبي.
يستثمر الصندوق في تحقيق عوائد من خالل
االستثمار في فرص حقوق امللكية الخاصة املباشرة
واملتوافقة مع أحكام الشريعة وذلك في األعمال
ذات النمو العالي

جزر كايمان

الشرق األوسط
وشمال أفريقيا

شركة األهلي
إسناد

50,000

5

%100

شركة ذات مسؤولية محدودة تهتم بتقديم
خدمات التوظيف في اململكة العربية السعودية

اململكة العربية اململكة العربية
السعودية
السعودية

وفيما يلي تفصيل الشركات التابعة:
(أ) شركة األهلي املالية
تأسست شركة األهلي املالية (“األهلي املالية”) بموجب ترخيص هيئة السوق املالية رقم  37-06046بتاريخ  3ذو الحجة 1427هـ (املوافق  24ديسمبر
2006م) لتنفيذ التعامل بصفة أصيل ووكيل والتعهد بالتغطية واإلدارة والترتيب وتقديم املشورة والحفظ فيما يتعلق باألوراق املالية.
تدير شركة األهلي املالية ما يقارب  156مليار ريال سعودي من األصول املدارة لصالح عمالء الشركة بجميع فئاتها املحلية والدولية كما في 31
ديسمبر 2019م ،بذلك تعتبر األهلي املالية أكبر شركة إدارة أصول على مستوى اململكة العربية السعودية ،كما ُتعتبر من أكبر مقدمي برامج االدخار
للشركات في املنطقة ،إضافة إلى كونها أكبر شركة إلدارة األصول املتعددة في اململكة.
عالوة على ذلك ،وتماشيًا مع أفضل املمارسات العاملية في مجال الشفافية واإلفصاح ،تعد األهلي املالية أكبر مدير لألصول في املنطقة يمتثل باملعايير
العاملية لقياس األداء االستثماري ( ،)GIPSكما حافظت على تقييم  ،MQ1والذي يعد أعلى تصنيف في مقياس مؤسسة موديز ( )Moody’sلتقييم جودة
مدراء االستثمار.
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وفي مجال إدارة األصول خالل عام 2019م حققت الشركة زيادة رأس مال صندوق األهلي ريت ()1؛ وإطالق صندوق األهلي املالية االئتماني العقاري األول
إل بي؛ باإلضافة إلى توفير برامج ادخار ملوظفي أربع مؤسسات من بينها جهات حكومية وشبه حكومية وشركات مدرجة.
وفي عام 2019م ،حازت شـــــــــركة األهلي املالية على عدد من الجوائز املرموقة تقديرًا ملكانتها الريادية في األسواق املحلية ،من ضمنها
أفضل شركة إلدارة األصول ( ،)International Finance Awardsوأفضل صندوق عقاري متداول متوافق مع الشريعة (صندوق األهلي ريت  )1من
( ،)Global Business Outlook Awardsوشركة إدارة األصول األسرع نموًا من مجلة ( ،)International Business Magazine Awardوأفضل شركة ألبحاث
األسهم من ( )Global Business Outlook Awardsوجائزة مجلة ( )Capital Finance Internationalألفضل فريق إدارة أصول في منطقة الخليج العربي.
(ب) بنك تركيا فاينانس كاتيليم بنكاسي
يمتلك البنك األهلي التجاري نسبة  )%67.03 :2018( %67.03في بنك تركيا فاينانس كاتيليم بنكاسي .ويعمل بنك تركيا فاينانس كبنك مشارك عن
طريق استقطاب حسابات جارية وحسابات استثمار مشاركة في األرباح والخسائر وتمويل عمالء األفراد والشركات ،وعن طريق عقود إيجار تمويلية
واستثمارات باملشاركة وفق معايير الشريعة اإلسالمية ،ووضع هيكل تمويل أكثر تنوعًا وقلل من تكلفة التمويل.
وقد زادت أصول بنك تركيا فاينانس بنسبة  %12.0مقارنة بالعام املاضي ،ونمت محفظة التمويل بنسبة  ،%3.5وزادت ودائع العمالء بنسبة ،%49.3
وانخفضت نسبة القروض للودائع من  %110إلى  ،%76وبلغ صافي الدخل  377مليون ليرة تركية في نهاية عام 2019م ،مقارنةً بدخل  445مليون ليرة
تركية خالل عام 2018م.
وانخفضت نسبة تمويل العمليات املصرفية اإلجمالية من نسبة  %26في عام 2018م إلى نسبة  %9خالل عام 2019م ،وانخفضت كذلك طلبات التمويل
في العمليات املصرفية اإلجمالية من  13.8مليار إلى  5.7مليار ليرة تركية ،لذا َّ
خفض البنك من اعتماده على تمويل هذه الفئة،
وحقق تمويل األفراد نسبة نمو كبيرة بلغت  %116بقيمة اسمية بلغت  511مليون ليرة تركية ،وكذلك حقق التمويل التأجيري نموًا متميزًا بنسبة %223
محققًا قيمة اسمية بلغت  272مليون ليرة تركية وزيادة في الحصة السوقية من  %2إلى .%6
ووسع بنك تركيا فاينانس شبكة فروعه بافتتاح  9فروعٍ جديدة في عام 2019م ليصل إجمالي عدد فروع البنك إلى  310فروع في نهاية عام 2019م،
َّ
وحدث قنواته البديلة بما في ذلك أجهزة الصراف اآللي ونقاط البيع والهاتف املصرفي وخدمات اإلنترنت ،وأطلق عدة مبادرات لتحسين جودة الخدمات
ًّ
واملنتجات التي يقدمها لعمالئه.
(ج) الشركة العقارية املطورة للتمليك واإلدارة املحدودة
يمتلك البنك ملكية مباشرة بنسبة  %100من رأس مال الشركة العقارية املطورة للتمليك واإلدارة املحدودة وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تم
تسجيلها في اململكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم  4030146558بتاريخ  21ذو القعدة 1424هـ (املوافق  13يناير 2004م) وبرأس مال
قدره  500ألف ريال سعودي ،وتتمثل أغراض الشركة في:
(	)1مسك وإدارة األصول والعقارات املفرغة للبنك األهلي التجاري وباسم الغير على سبيل الضمان وتسجيل هذه العقارات باسمها لألغراض التمويلية التي
أنشئت من أجلها الشركة؛
(	)2شراء وقبول وإفراغ العقارات ،ودفع الثمن وبيع وإفراغ الشقق ،والفلل ،والوحدات السكنية ،واألراضي ،والعقارات ،بكافة أنواعها ومسمياتها ،وقبض
الثمن باسم الشركة؛
(	)3إدارة العقارات ،واألصول العقارية ،املفرغة لبنك األهلي التجاري وللغير على ســبيل الضمان وتســجيلها باســمها لألغراض التمويلية التي أنشــئت من
أجلها الشركة؛
(	)4شراء األراضي والعقارات وتملك األراضي إلقامة مباني عليها واستثماراتها وتطويرها بالبيع واإليجار نقدًا وبالتقسيط لصالح الشركة.
(	)5إدارة وتطوير العقارات؛
(	)6قبول الرهونات العقارية لصالح الشركة وفكها وإجراء وتنفيذ الرهونات العقارية على أمالك الشركة لصالح صندوق التنمية العقاري وطلب فك
الرهن وقبوله؛
( )7بيع وشراء الوحدات السكنية على الخرائط والتعامل بالتمويل العقاري.
(د) شركة األهلي لتسويق خدمات التأمين
يمتلك البنك ملكية فعلية بنسبة  %100من رأس مال شركة األهلي لتسويق خدمات التأمين وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تم تسجيلها في
اململكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم  4030195150بتاريخ  21ذو الحجة 1430هـ (املوافق  8ديسمبر 2009م) برأس مال قدره  500ألف
ريال سعودي .وتتمثل أغراض الشركة في مزاولة أعمال الوكالة في التأمين وذلك لتسويق منتجات وخدمات التأمين املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية
في اململكة العربية السعودية ،وتسويق جميع منتجات التأمين لشركة األهلي للتكافل.
(هـ) شركة البنك األهلي التجاري السعودي لألسواق املحدودة
يمتلك البنك ملكية مباشرة بنسبة  %100من رأس مال شركة البنك األهلي التجاري السعودي لألسواق املحدودة حيث تأسست خالل العام 2016م
كشركة ذات مسؤولية محدودة ،وتم تسجيلها في جزر كايمان (مرخصة) برأس مال  50ألف دوال ٍر أمريكي بما يعادل  187.5ألف ريال سعودي ،وتمويل
ذاتي ،وتختص بالقيام بـعمليات املضاربة في املشتقات املالية باإلضافة إلى عمليات الشراء وإعادة الشراء.
(و) شركة األهلي إسناد
يمتلك البنك ملكية مباشرة بنسبة  %100من رأس مال شركة األهلي إسناد وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تم تسجيلها في اململكة العربية
السعودية ،وتعمل الشركة في مجال تقديم خدمات التوظيف في اململكة العربية السعودية.
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الشركات الزميلة
الشركة

شركة األسواق العقارية
التجارية
شركة األهلي تكافل

رأس املال
بالريال السعودي

عدد األسهم
املصدرة

1,600,000 1,600,000,000
166,666,670

16,666,667

محل
النشاط

نسبة
امللكية

النشاط
الرئيسي

محل
التأسيس

%60

تملك وإدارة وصيانة ونظافة مركز
الجمجوم التجاري

اململكة العربية اململكة العربية
السعودية
السعودية

%29.99

أعمال التأمين (تأمين الحماية واالدخار
لألفراد واملجموعات)

اململكة العربية اململكة العربية
السعودية
السعودية

(أ) شركة األسواق العقارية التجارية
يمتلك البنك حصة مباشرة بنسبة  %60من رأس مال شركة األسواق العقارية التجارية وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تم تسجيلها في اململكة
العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم  4030073863بتاريخ  5ربيع الثاني 1411هـ (املوافق  24أكتوبر 1990م) وبرأس مال قدره  1,600مليون
ريال سعودي ،هذا ويطبق البنك معايير التقارير الدولية على القوائم املالية ،ووفقًا لتعريف السيطرة في تلك املعايير يحب أن تتحقق ثالثة شروط (أن
يكون لدي املجموعة السيطرة عليها – تتعرض املجموعة أو لديها حقوق من العوائد على املنشأة – لديها القدرة على التأثير على تلك العوائد من خالل
إن الشروط السابقة ال تنطبق كليًا على الشركة ،فإن البنك قام بإدراجها ضمن استثمارات البنك كشركة زميلة ،حيث
سيطرتها على املنشأة) ،وحيث َّ
ال يتم توحيد القوائم املالية للشركة مع املجموعة ،ويتم معالجتها حسابيًا بطريقة حقوق امللكية ومستقلة استقاللية تامة عن البنك .وقد انتهى عقد
ابتداء من تاريخ انتهاء
تأسيس الشركة بتاريخ 1431/04/04هـ (املوافق 2010/03/20م) وتم االتفاق على تمديد مدة الشركة ملدة خمس سنوات إضافية
ً
وبناء على ذلك تقدم البنك األهلي
مدتها في السجل التجاري ،وقد انتهت مدة الشــركة اإلضافية كذلك بتاريخ 1436/04/04هـ (املوافق 2015/01/24م)،
ً
التجاري بتاريخ 1436/08/21هـ (املوافق 2015/06/08م) بدعوى أمام املحـكمة اإلدارية بجدة قيدت برقم /2/7270ق لعام 1436هـ لدى الدائرة التجارية
الخامسة ،بطلب تصفية الشركة النقضاء املدة املحددة لها نظامًا وعدم اتفاق الشركاء على تجديدها ،وقد صدر حكم الدائرة بتاريخ 1437/07/12هـ
القاضي بحل وتصفية شركة األسواق العقارية التجارية املحدودة وتعيين السادة /شركة عبدالرزاق وأحمد ولي سيت مصفيًا لها ،وقد تم تأييد هذا الحكم
من قبل محكمة االستئناف اإلدارية بمنطقة مكة املكرمة بتاريخ 1437/10/13هـ ،وبتاريخ 2017/11/27م قام املصفى املعين بإشهار التصفية بجريدة
املدينة بالعدد رقم  19941وال يزال العمل مستمرًا في إكمال اإلجراءات املتعلقة بتصفية الشركة.
(ب) شركة األهلي تكافل
يملك البنك ملكية مباشرة بنسبة  %29.99من رأس مال شركة األهلي للتكافل وهي شركة مساهمة سعودية تأسست بموجب املرسوم امللكي رقم
م 70/بتاريخ 1427/11/22هـ (املوافق 2006/12/13م) والقرار الوزاري رقم  262بتاريخ 1427/11/20هـ (املوافق 2006/12/10م) ،وقد تأسست الشركة في مدينة
جدة بموجب السجل التجاري رقم  4030171573الصادر من مدينة جدة بتاريخ 1428/7/21هـ (املوافق 2007/08/04م) وترخيص أعمال التأمين من مؤسسة
النقد العربي السعودي رقم ( ت م ن )20079/7/بتاريخ 1428/8/29هـ (املوافق 2007/09/11م) ،هذا وقد بدأت الشركة في ممارسة أعمال التأمين ،وفقًا
لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية برأس مال بلغ  100مليون ريال سعودي ،ووافق مساهمو الشركة بتاريخ  12ديسمبر 2011م.
على زيادة رأس مالها إلى  166,666,670ريال سعودي ليصبح إجمالي عدد األسهم املصدرة  16,666,667سهم.
املصرفية اإلسالمية
(أ) هيئة الفتوى والرقابة الشرعية
تضطلــع هيئــة الفتــوى والرقابــة الشــرعية بالبنــك األهلي التجــاري  -وهــي جهــة مســتقلة  -بمســؤولية اعتمــاد املنتجــات والخدمــات املقدمــة
فــي البنــك واملتوافقــة مــع أحــكام ومبــادئ الشــريعة اإلسالمية ،والتأكــد مــن ســالمة التطبيــق الشــرعي لهــا ،وذلــك مــن خــالل وحــدة الرقابــة
الشــرعية .وتتكــون الهيئــة الشــرعية بالبنــك األهلي مــن أربعــة علمــاء بارزيــن فــي مجــال الشــريعة اإلسالمية واالقتصــاد اإلسالمي هــم :معالــي
الشــيخ عبــداهلل بــن ســليمان املنيــع املستشــار بالديــوان امللكــي وعضــو هيئــة كبــار العلمــاء رئيســًا للهيئــة ،وعضويــة ٍ
كل مــن معالــي الشــيخ
الدكتــور عبــد اهلل بــن محمــد املطلــق املستشــار بالديــوان امللكــي وعضــو هيئــة كبــار العلمــاء ،وفضيلــة الشــيخ الدكتــور عبــداهلل بــن عبدالعزيــز
املصلــح رئيــس هيئــة اإلعجــاز العلمــي فــي القــرآن ،وفضيلــة الشــيخ الدكتــور محمــد بــن علــي القــري ،رئيــس معهــد االقتصــاد اإلسالمي سابقًا.
(ب) املصرفية املتوافقة مع الضوابط الشرعية
ٍ
عال في االلتزام الشرعي وتحقيق املعايير الشرعية الصادرة عن الهيئة الشرعية في مختلف أعمال البنك وأقسامه وإداراته.
مستوى
حقق البنك األهلي
ً
ٍ
مزيد من النمو في املصرفية اإلسالمية في البنك كإعطاء األولوية للمنتجات اإلسالمية وبناء ودعم األنظمة
وقد اتخذ البنك إجراءات إضافية لتحقيق
بالبنك الخاصة باملصرفية اإلسالمية ومشاريع التطوير والتنفيذ ،وكذلك رفع نسبة الوعي باملصرفية اإلسالمية عن طريق عقد امللتقيات والندوات وطرح
ٍ
بشكل عام واستحداث منتجاتها وخدماتها بشكل خاص.
اإلشكاالت والحلول التي تعترض نمو املصرفية اإلسالمية
وفيما يلي التقرير الخاص بالتقدم في املصرفية املتوافقة مع الضوابط الشرعية للعام املالي املنتهي في  31ديسمبر 2019م:
( )1بلغت أصول البنك خالل العام 2019م ( )507مليار ريال سعودي؛ منها ( )%77أصول متوافقة مع الضوابط الشرعية بنسبة مماثلة للعام السابق؛
(	)2بلغت املطلوبات ( )438مليار ريال سعودي خالل عام 2019م؛ منها ( )%77من مصادر متوافقة مع الضوابط الشرعية مقارنة بنسبة ( )%79لعام 2018م؛
(	)3بلغت نسبة التمويالت املتوافقة مع الضوابط الشرعية ( )%85من إجمالي تمويالت البنك في عام 2019م مقارنة بنسبة ( )%84في عام 2018م؛ وبلغت
نسبة التمويالت املتوافقة مع الضوابط الشرعية لقطاع الشركات في عام 2019م ( )%75مقارنة بنسبة ( )%74في عام 2018م؛
( )4بلغ الدخل التشغيلي الناتج عن املعامالت املتوافقة مع الضوابط الشرعية خالل عام 2019م ( )%82مقارنة بنسبة ( )%81في عام 2018م؛
( )5بلغت الصكوك اإلسالمية التي استثمرت فيها مجموعة الخزينة خالل العام 2019م ( )%63مقارنة بنسبة ( )%61خالل عام 2018م.
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تجدر اإلشارة إلى أن كافة فروع البنك األهلي تعمل وفقا للضوابط الشرعية بصورة كاملة منذ عام 2007م .ويســتمر البنــك فــي اتخــاذ إجراءاتــه ملزيد من
التحــول نحــو العمــل املصرفــي اإلسالمي ،ويشــمل ذلــك التنســيق بيــن املجموعــة الشــرعية ومجموعــات األعمــال املختلفــة بالبنــك إليجــاد بدائــل إسالمية
ملــا تبقــى مــن املنتجــات التقليديــة ،ولتطويــر املنتجــات اإلسالمية الحاليــة لتغطــي شــريحة أوســع مــن العمــالء تلبيــة لرغباتهــم واحتياجاتهــم.
اإلدارة الشرعية
تعتبــر اإلدارة الشــرعية أحــد أهــم محــركات التطوير في البنك األهلي من خــال وظائفها املناطة بها ،حيث تؤدي اإلدارة مهامًا تدعم خطط وأهداف البنك
نحو التوســع والنمو في الخدمات واملنتجات التي يقدمها البنك لعمالئه .كما أنيط باإلدارة مهمة اإلشــراف والرقابة على العمل املصرفي اإلســامي املقدم
في البنك وتمثل أحد خطوط الدفاع التي تحول دون تعرض البنك ملخاطر عدم االلتزام الشرعي .وعليه فقد واصلــــت اإلدارة الشــــرعية بالبنــــك األهلي
خــــال عام 2019م جهودهــــا فــــي دعــــم أهداف البنك من دعم الصناعــــة املصرفيــة اإلسالمية وتوســيع نطاقهــــا فــي جميــع أعمــال البنــك .وفــي
ســــبيل ذلــــك ،عقــــدت الهيئــــة الشــــرعية للبنك  11اجتماعــًا مــع مختلــف اإلدارات بالبنــك وشــركاته التابعــــة والزميلــة ،وتضمنــت هــذه االجتماعــات
اإلجابــــة عــــن كافــــة االستفســــارات الــــواردة مــن تلــك اإلدارات إلــى الهيئــة بشــأن الجوانــب الشــــرعية املتعلقــة باألعمــال املصرفيــة .وكان مــن
ثمــــار تلــــك االجتماعــــات تطويـــر منتجــــات جديــدة ،ودعــم وتحســين منتجــات أخرى إلى جانــب مراجعــــة وتحســين واعتمــاد مجموعة من العقـود
واملســتندات التنفيذيــة.
وعقــدت املجموعــة الشــرعية خالل عام 2019م نــدوة مســتقبل العمــل املصرفــي اإلسالمي الســنوية الثانية عشــرة والتي اســتضافت نخبــة مــن
الفقهــاء وخبــراء املصرفيــة اإلسالمية وناقشت عددًا من املوضوعات التي تهم الصناعة مثل موضوعات اإلجارة املنتهية بالتمليك واالستثمار
باملضاربة والجهالة التي تؤول إلى العلم .حيث تم التوصل إلى عدد من التوصيات التي يمكن أن تمثل حلوالً عملية لإلشكاالت الشرعية التي تواجه
الصناعة ،وهــو مــا يعكــس حــرص البنــك األهلي علــى دعــم صناعــة املصرفيــة اإلسالمية وفتــح آفــاق لنموهــا وتطورهــا املســتقبلي فــي املنطقــة.
أمــا عــن جهــود البنــك األهلي فــي تأهيــل علمــاء شــرعيين جــدد ،فقــد واصــل البنــك خــالل هــذا العــام برنامجــه املتفــرد والخــاص بتأهيــل علمــاء
شــرعيين جــدد للعمــل فــي الهيئــات الشــرعية ،والــذي تخــرج منــه حتــى اآلن  5علماء مــن علمــاء املصرفيــة اإلسالمية ،وإلحــاق مرشــحين جديــدين
للبــدء فــي البرنامــج .كمــا استمر البنــك فــي اســتضافة أحــد فعاليــات البرنامــج الدولــي للتمويــل اإلسالمي الــذي ترعــاه جامعــة امللــك عبدالعزيــز
بالتعــاون مــع بنــك التنميــة اإلسالمي واملركــز الســعودي اإلســباني للتمويــل واالقتصــاد اإلسالمي.
ويضطلــع فريــق الرقابة الشــرعية بــدور التحقــق مــن تطبيــق كافــة قــرارات الهيئــة الشــرعية ومتطلباتهــا فــي جميــع السياســات واإلجــراءات
وبرامــج املنتجــات والنظــم اآلليــة والبرامــج التدريبيــة.
وأصــدر فريــق الرقابــة الشــرعية باملجموعــة  5تقاريــر رقابــة شــرعية ،وتضمنــت هــذه التقاريــر مراجعــة منتجــات البنــك اإلسالمية للتأكــد مــن
توافقها مع قرارات الهيئة .وصــدر كذلــك تقرير شرعي واحد تضمن مراجعــة منتجــات وصناديــق شــركة األهلي املاليــة.
برامج البنك األهلي للمسؤولية املجتمعية للعام 2019م
استكمل البنك األهلي مسيرته التي بدأها عام 2004م وأنجز خاللها العديد من اإلنجازات على مر السنوات من خالل برامج عديدة ُصممت خصيصًا لتلبي
طور البنك األهلي إستراتيجيته في مجال املسؤولية املجتمعية لتكون برامجه أكثر تأثيرًا
احتياجات املجتمع في شتى املجاالت .وفي عام 2014مَّ ،
وعمقًا فأطلق منصة “أهالينا” التي ركزت على تمكين فئات املجتمع املختلفة واالستفادة منها وتحويلها إلى طاقات إيجابية وتنموية فاعلة تسهم
في دفع عجلة االقتصاد الوطني ،مستعينةً في ذلك بالخبرات والطاقات املتخصصة التي يتمتع بها البنك في شتى املجاالت ،إضافةً إلى دعم املبادرات
املجتمعية التي تتماشى مع إستراتيجية البنك.
وستبدأ املسؤولية املجتمعية بالبنك األهلي مرحلة جديدة مع بداية عام 2020م ،حيث اعتمدت اإلستراتيجية الجديدة التي ُوضعت بعد دراسة متعمقة
وتلمس لالحتياجات املجتمعية ودراسة توجهات األجندة الوطنية للمملكة في مجال املسؤولية املجتمعية .وستسعى اإلستراتيجية الجديدة إلى تمكين
املجتمع من خالل التركيز على تمكين األفراد واملؤسسات غير الربحية وتقديم الدعم املجتمعي في مختلف مناطق اململكة.
أما إنجازات البنك في املسؤولية املجتمعية خالل عام 2019م ،فتتمثل في عدة برامج تشمل ما يلي:
برنامج األهلي لألسر املنتجة
برنامج التدريب الحرفي
يهدف هذا البرنامج إلى تمكين املرأة وتنمية مهاراتها ورفع كفاءتها واستثمار طاقاتها تماشيًا مع رؤية اململكة للوصول بنسبة مشاركة املرأة في سوق
العمل إلى  %30من خالل تنمية املواهب والقدرات .وقد تدرب من خالل البرنامج حوالي  866سيدة بمختلف مدن اململكة بنهاية عام 2019م على مجموعة
من الحرف والصناعات اليدوية ُ
فأنتجت منتجات تراثية بتقنيات عصرية وفقًا ألفضل معايير الجودة التنافسية .وقد ُطورت هذه الحرف بالتعاون مع جهات
استشارية دولية متخصصة وطبقت فيها أعلى معايير الجودة واالبتكار .كما أسهم البرنامج في رفع كفاءة مستوى التدريب ،فوصل عدد املدربات إلى
 82مدربة حرفية معتمدة .وساعد البرنامج في أن يصبح لدى املتدربات مشاريع فعلية خلقت فرص عمل كبيرة ومختلفة وحققت لهن دخ ً
ال ثابتًا.
وقد حرص البنك من جانبه على استكمال دعمه لتلك الفئة والتسويق ملنتجاتها ،فعقد مجموعة من املبادرات والشراكات اإلستراتيجية مع عدة جهات
مختلفة ،مما أسهم في وصول نسبة املبيعات املحققة لعام 2019م بما يقارب  1,000,000ريال ألكثر من ( )93سيدة من خالل منتجات ومنافذ مختلفة
مثل هدايا كبار الشخصيات ،ومنفذ بيع األسر املنتجة بمطار امللك عبد العزيز الدولي بجدة ،ومطعم أهالينا بمقر البنك األهلي الرئيسي بجدة والرياض،
وعروض أهالينا ملنسوبي البنك األهلي ،وبازار أهالينا بمقر البنك األهلي الرئيسي بجدة والرياض ،ومهرجان تقريشة بحائل.
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برنامج تمويل األسر املنتجة
وهو برنامج التمويل األصغر الذي يقدم لألسر املنتجة املكونة من مجموعات صغيرة تضم  3-5سيدات للمجموعة الواحدة تموي ً
ال متناهي الصغر بدون
كفاالت تقليدية فهو يعتمد على مبدأ الضمان الجماعي للنساء فيما بينهن .ويقدم البنك هذا التمويل كقرض حسن بدون جدوى ربحية للبنك وبدون
تحميل املستفيدات أية مصاريف أو تكاليف إضافية ،وتبدأ التمويالت من  3,000ريال وتصل خالل املرحلة الرابعة إلى تمويالت بقيمة  10,200ريال لكل سيدة.
صص للسيدات فقط لتمكين املرأة وتدعيم دورها داخل األسرة واملجتمع مشروعًا اقتصاديًا اجتماعيًا يهدف إلى خدمة املجتمع
و ُي ُّ
عد هذا البرنامج الذي ُخ ٍّ
من خالل املساهمة في تأهيل ذوات الدخل املحدود وكل سيدة ترغب بالعمل واإلنتاج ،وتمكينهن من إجادة األعمال اليدوية والحرفية وتسويقها .وهو
في نفس الوقت يرسخ ثقافة العمل ومبدأ االعتماد على الذات ويوفر فر ص عمل ذاتية للسيدات ،مما يسهم في الحد من ظاهرتي الفقر والبطالة في
قدم التمويالت من خالل خمسة فروع مستقلة خاصة باملسؤولية
املجتمع وتمكين النساء اجتماعيًا واقتصاديًا من خالل املشاريع املدرة للدخل .و ُت َّ
املجتمعية (أهالينا) في جدة والرياض واألحساء وحائل وبريدة .وتلتقي مسؤوالت البرنامج باملستفيدات في املراكز التجارية والجمعيات الخيرية لتقديم
ٍ
شرحٍ
كامل للبرنامج ،ثم زيارة الراغبات في الحصول على التمويل في بيوتهن للتأكد من وجود مشروع لديهن .وهذه الفروع في حد ذاتها أسهمت في
توفير أكثر من  58وظيفة منها  %83سيدات.
بلغ عدد التمويالت املقدمة خالل عام 2019م للمستفيدات  3,509تمويل بإجمالي تمويالت  13,825,500ريال ،وبذلك يصل إجمالي عدد التمويالت منذ بداية
البرنامج إلى  14,913تمويل بقيمة  52,701,800ريال.
برنامج األهلي لرواد األعمال
ُيولي البنك األهلي فئة الشباب والشابات اهتمامًا كبيرًا ويسعى دائمًا إلى إعدادهم للمستقبل وتمكينهم ليصبحوا رواد أعمال قادرين على بدء مشاريع
ناجحة .ولتحقيق أقصى درجات الدعم والتمكين ،أطلق البنك عددًا من ُمس ِّرعات األعمال بالشراكة مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة واملتوسطة
“منشآت” لدعم االبتكار وتسهيل بدء األعمال وتطوير القدرات وخلق فرص توظيف مناسبة للسعوديين والسعوديات في جميع أنحاء اململكة .وقد
ُأطلقت أول مسرعة أعمال متخصصة في التقنية املالية في اململكة في شهر يوليو 2019م لدعم الشباب والشابات ممن يمتلكون مشاريعًا وأفكارًا
ّ
خلقة في مجال التقنية املالية للمساهمة في تحويل اململكة إلى وجهة لالبتكار في هذا املجال .واعتمدت فكرة البرنامج على ثالثة مراحل رئيسية
بدأت باالستقطاب وتم خاللها استقطاب  120مشاركًا من ذوي األفكار اإلبداعية وإقامة مخيم توليد األفكار ( )Hackathonبجلسات تدريبية مكثفة
ملدة يومين متتالين ثم اختارت لجنة التحكيم أفضل  25فكرة من مجموع  46فكرة لتتأهل للمرحلة الثانية من البرنامج وهي املعسكر التدريبي الذي
امتد على مدار خمسة أيام متواصلة من التدريبات املتواصلة تضمنت كيفية استهداف املستثمرين املناسبين لعرض أفكارهم عليهم ،باإلضافة إلى
مساعدتهم على تطوير أفكارهم وبناء نموذج عمل ناجح ،وفي نهاية املعسكر التدريبي اختارت لجنة التحكيم  10أفكار فائزة انتقلت للمرحلة الثالثة
من البرنامج وهي “املسرعة” .وامتدت املسرعة على مدى  11أسبوعًا من التدريب املهني املكثف لبناء شركاتهم الناشئة في مجال التقنية املالية
بجانب دعم مادي بمبلغ  50ألف ريال سعودي لكل شركة لدعمها في التأسيس وإعدادها لدخول عالم التقنية املالية الواعد.
واختتمت مسرعة التقنية املالية بحفل تخرج الشركات املشاركة في البرنامج ُعرضت خالله  10مشاريع أمام املستثمرين واملهتمين بريادة األعمال
املتخصصة في التقنية املالية ،واشتملت الشركات العشرة الفائزة على“ :مستر مال” :منصة لتجميع املنتجات والحلول املصرفية؛ “إيدو باي” :منصة
رقمية تتيح لألهالي دفع نفقات رحالت أوالدهم املدرسية وغيرها من النفقات اإلضافية؛ “كتبي كابيتال” :منصة خاصة بالتعامالت الرقمية (بلوك تشين)
“مولني” :منصة تتيح لألشخاص من ذوي الدخل املتماثل (واملنخفض) االقتراض واالستدانة من بعضهم البعض؛ “أون ماي واي” :خدمة
الخاصة بالعقارات؛ ّ
توصيل بقالة تصل بين املستهلكين ومتاجر البقالة القريبة منهم؛ “رأس مال” :منصة رقمية إلدارة الشؤون القانونية واألسهم لشركات رأس املال
االفتراضي؛ “سهلة” :منصة رقمية للجمعية؛ “سهم” :منصة تعمل على فحص األسهم املالية باستخدام تكنولوجيا الذكاء االصطناعي؛ “ثروة لالستثمار”:
منصة للتمويل الجماعي الخاص باألسهم الخاصة؛ “بروكونولوجي” :خدمة املحادثة الرقمية (شات بوت) باللغة العربية للمنظمات املالية.
كما أطلق البنك ُمس ِّرعة الريادة االجتماعية لتمكين املشاريع التي ُتعنى بإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة ملشاكل املجتمع من النمو وإحداث األثر
املستدام بالشراكة مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة واملتوسطة “منشآت” .تضمنت مسرعة الريادة االجتماعية أيضًا ثالث مراحل رئيسية تحدي
الريادة االجتماعية بهدف التوعية بريادة األعمال االجتماعية وتجميع أكبر عدد من األفكار االبداعية ،ثم املعسكر التدريبي في ثالث مدن رئيسية بهدف
تطوير األفكار املؤهلة وتحويلها إلى نموذج أولي ،ثم مرحلة “املسرعة” وهي  12أسبوع من التدريب واإلرشاد املكثف بهدف دعم شركات ناشئة ذات أثر
اجتماعي وإمكانيات عالية للنمو وللنجاح في قطاع ريادة األعمال االجتماعي.
برنامج األهلي للعمل التطوعي
يهدف برنامج األهلي للعمل التطوعي إلى استثمار طاقات موظفيه من خالل إشراكهم في عده أنشطة ومبادرات تطوعية ُتلبي االحتياجات الفعلية
ويعد البنك األهلي أول شركة قطاع خاص ُتق ُّر نظام  30ساعة تطوعية مدفوعة
للمجتمع وتسهم في تعزيز الحس التطوعي والعطاء املجتمعي لديهم.
ُّ
األجر ملوظفيه .ويتمثل أبرز ما يقدمه البنك للمجتمع من خالل برنامج األهلي للعمل التطوعي في محورين أساسيين :التطوع العام ،وتطوع املحترفين.
التطوع العام
ٍ
موظف وموظفة بالبنك األهلي في  24مدينة حول اململكة بما يعادل  2,508ساعة تطوعية
وخالل مبادرات وأنشطة التطوع العام شارك أكثر من 760
بقيمة اقتصادية تعادل  45,144ألف ريال سعوي خالل عام 2019م في عدة مبادرات تضمنت حملة سعادة أهالينا للسنة الثانية على التوالي بهدف بث
السعادة وإدخال الفرح والسرور على أكبر عدد ممكن من فئات املجتمع ،وترسيخ مفهوم العمل التطوعي .ونُفِّ ذَ ت الحملة على مرحلتين خالل عام
2019م ،املرحلة األولى انطلقت تزامنًا مع شهر رمضان املبارك وشملت العديد من األنشطة واملبادرات التطوعية التي تتالءم طبيعتها مع الشهر
الفضيل مثل :تجهيز ما يقارب من  14ألف وجبة إفطار صائم وتوزيعها على الصائمين في الشوارع ،وتوزيع السالل الغذائية لألسر املحتاجة ،وتقديم وجبات
السحور لعمال النظافة ،وتنظيم إفطار جماعي لأليتام وكبار السن ،وتنظيف املساجد وتجهيزها في الثالث مدن الرئيسة :جدة ،والرياض ،واملنطقة
الشرقية عبر مشاركة متطوعي البنك بالحملة.
أما املرحلة الثانية من حملة سعادة أهالينا فانطلقت خالل شهر نوفمبر 2019م بمشاركة مئات املتطوعين جنبًا إلى جنب مع موظفي البنك األهلي
لتنفيذ مبادرات وأنشطة تطوعية مخصصة لتلبية احتياجات الفئات الغالية على قلوبنا :األيتام ،واألطفال ذوي االحتياجات الخاصة ،وكبار السن ،وعمال
النظافة ،وأبناء التوحد ،وأطفال السرطان ،باإلضافة إلى العديد من املبادرات املجتمعية األخرى مثل تشجير املدارس ،وتجميل األحياء ،وتنظيف الحدائق،
وزراعة الشتالت الزراعية ،ودعم منازل األسر املتعففة لتأثيث منازلهم باملفروشات واألدوات الكهربائية واملنزلية ،وتقديم كسوة الشتاء والسالل
الغذائية للمحتاجين .ونجحت الحملة في تغطية  14مدينة حول اململكة.
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تطوع املحترفين
ٍ
كجزء من التزامه باملســاهمة في التنمية االقتصادية للمملكة من خالل تعزيز إشــراك املوظفين وتفعيل
يأتي دعم البنك لهذه املبادرات التطوعية
أدوار املســؤولية املجتمعية للشــركات إســهامًا في تحقيق أهداف رؤية الســعودية  2030من خالل تمكين العمل التطوعي وتوســيع أثر عمل القطاع غير
الربحي وترســيخ القيم اإليجابية وبناء شــخصية مســتقلة ألبناء الوطن .ويأتي البنك األهلي كأول جهة قطاع خاص ُتســخِّ ر طاقات موظفيها في بناء
قدرات العاملين وتوســيع أثر الجهات غير الربحية على مســتوى مدن اململكة من خالل إطالق برنامج تطوع املحترفين ( )Probonoملوظفي البنك للســنة
الرابعة على التوالي.
وفي هذا اإلطار استكمل برنامج تطوع املحترفين مبادراته بمشاركة  182متطوع ومتطوعة من موظفي البنك في  66مشروعًا بإجمالي ساعات 1,092
ساعة تطوعية لصالح  35جمعية ومؤسسة خيرية بمختلف املدن حول اململكة بقيمة اقتصادية تعادل  405,132ألف ريال سعوي خالل 2019م .وتضمنت
املشروعات تقديم استشارات تخصصية حسب الخبرات املهنية للموظفين مثل :املحاسبة ،والتسويق والعالقات العامة ،واملالية ،والقانونية ،وتقنية
معلومات ،وإدارة العمليات ،واملوارد البشرية ،واإلستراتيجية والتخطيط وإدارة املشاريع ،وغيرها من املجاالت املختلفة بما يعود بالنفع والفائدة لرفع
قدرات العاملين بالجهات غير الربحية التي تخدم الصالح العام وتسهم في تعزيز قيمة القطاع الخاص ونفعه وأثره على املجتمع.
أنشطة الرعايا والتبرعات
بجانب الدور الذي يلعبه البنك في خدمة املجتمع وتمكين فئاته املختلفة ،يدعم البنك العديد من األنشطة واملبادرات ذات األثر االجتماعي املباشر
انطالقًا من دوره الريادي في املجتمع .وتضمنت األمثلة على رعايات البنك خالل عام 2019م اعتماد املساهمة في تكاليف إنشاء وتأسيس “مركز التميز
للتوحد” بمبلغ إجمالي  55.3مليون ريال استجابةً للدعوة التي أطلقتها مؤسسة النقد العربي السعودي ،واعتماد املساهمة بمبلغ  11.25مليون ريال في
تأسيس املركز املالي واملحاسبي املتميز ضمن مبادرة أرامكو السعودية ،إضافةً إلى رعاية مبادرة “ “Gatewayالتي تهدف إلى نقل الصورة الحضارية
للمملكة إلى العالم الخارجي فاستضاف ( )24من طالب الجامعات حول العالم للتعرف عن كثب عن حاضر وتاريخ اململكة املعاصر ،ودعم إنشاء مجمع
ريادة األعمال كشريك إستراتيجي بواجهة الرياض لتوفير مساحات العمل املشتركة باملجان لرواد األعمال ،ورعاية منتدى اإلعالم السعودي كشريك
املسؤولية االجتماعية وتقديم جائزة “أهالينا” لإلعالم الريادي ،ومواصلة مبادرة “ال لطباعة اإليصال” التي وصل مبلغ املتبرع به إلى  1.2مليون ريال بهدف
الحفاظ على البيئة من خالل تخفيض استهالك املجتمع من الورق والتبرع بقيمته إلى جمعية األطفال املعوقين.
ونظرًا لخبرة البنك الكبيرة في مجال املسؤولية املجتمعية ،شارك في العديد من ورش العمل التي عقدتها بعض الوزارات والهيئات الحكومية بهدف
رسم إستراتيجيتها في مجال املسؤولية املجتمعية مثل ورشة عمل بعنوان “تطوير إستراتيجية املسؤولية املجتمعية” التي عقدتها وزارة العمل والتنمية
املجتمعية بهدف بناء إستراتيجية وطنية شاملة للمملكة في املسؤولية املجتمعية؛ وورشة عمل “اإلستراتيجية الوطنية للتثقيف املالي” تحت إشراف
ورعاية مؤسسة النقد العربي السعودي ،وورشة عمل بعنوان “الرؤية واألهداف اإلستراتيجية واملبادرات ملنطقة مكة املكرمة” ملساعدة املنطقة
للوصول إلى تنمية شاملة ومتوازنة ومتوافقة مع رؤية اململكة العربية السعودية  ،2030وورشة عمل بعنوان “إستراتيجية ريادة االعمال االجتماعية” التي
ٍ
شامل عن مفهوم ريادة األعمال االجتماعية والتي عقدت تحت رعاية الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة واملتوسطة.
هدفت لوضع تصو ٍر
األهداف اإلستراتيجية لعام 2020م
تعتمد إستراتيجية البنك االهلي الجديدة في املسؤولية املجتمعية والتي تمتد لخمس السنوات على ثالثة محاور رئيسية ستسعى لتمكين املجتمع من
خالل التركيز على التمكين االقتصادي لألفراد وتمكين املؤسسات غير الربحية وتقديم الدعم املجتمعي في مختلف املناطق:
تمكين األفراد
برنامج التمويل األصغر
هو مشروع اقتصادي اجتماعي يقدم خدمات تمويلية بدون فوائد (قرض حسن) للسيدات إلنشاء مشاريع تجارية تضمن لهن تحسين الدخل املادي وتمكين
النساء ،مما يسهم في الحد من ظاهرتي الفقر والبطالة باملجتمع .ويهدف البرنامج خالل العام 2020م لتمويل  5,500سيدة ،وبناء قدرات منسقات
التمويل واإلطالق التجريبي للتمويل الفردي.
برنامج اإلنتاج الحرفي
يهدف البرنامج إلى تدريب السيدات على الحرف اليدوية مع التركيز على التصاميم للوصول باملنتجات املحلية إلى مستوى عال من التنافسية ،باإلضافة
إلى تسويق منتجات املستفيدات من خالل إيجاد قنوات تسويقية جديدة ومبتكرة وتوفير الهدايا التذكارية للسياح .ويهدف البرنامج خالل العام 2020م
لتدريب  400سيدة وتسويق منتجات  100سيدة.
برنامج مسرعات األعمال
يستهدف البرنامج تنمية وتدريب ودعم رواد ورائدات األعمال أصحاب األفكار املميزة في تأسيس مشاريعهم الناشئة وتكوين أساس جيد لرواد األعمال
باململكة ،وذلك عن طريق استقطاب واحتضان وتمويل وتزويد الرواد باملهارات والخبرات واملوارد الالزمة لبناء مشاريعهم وخلق شركات مستدامة ذات
تأثير ونمو .ويهدف البرنامج خالل العام 2020م إلطالق مسرعة التقنية املالية ومسرعة ريادة االعمال االجتماعية.
برنامج مساحات العمل املشتركة
يوفر البرنامج مساحات عمل مشتركة من خالل استقطاب أصحاب املشاريع الناشئة واحتضانهم في بيئة عمل تتميز باملرونة ومجتمع حيوي لالستفادة
من تبادل الخبرات ،باإلضافة إلى تقديم عدد من الخدمات اإلدارية التي تساعدهم على تطوير ونمو أعمالهم ،ورفع كفاءة مساحات األعمال املشتركة.
ويهدف البرنامج خالل العام 2020م إلى دعم  150رائد أعمال.
تمكين املؤسسات
برنامج االستثمار االجتماعي
يهدف البرنامج إلى تمكين املؤسسات غير الربحية من تنفيذ مشاريع تهدف إلى دعم أفراد املجتمع وتمكينهم اقتصاديًا ،باإلضافة إلى بناء وتطوير
قدرات املؤسسات غير الربحية ورفع قدراتهم لتقديم برامج وحلول مستدامة لتمكين املجتمع .ويهدف البرنامج خالل العام 2020م لتنفيذ  12مشروعًا
تنمويًا يخدم  400مستفيد.
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برنامج العمل التطوعي
هو برنامج يستثمر البنك فيه طاقات موظفيه من خالل إشراكهم في أنشطة تطوعية مختلفة تلبي االحتياجات الفعلية باملجتمع وتسهم في تعزيز
الحس التطوعي والعطاء املجتمعي لديهم .ويهدف البرنامج خالل العام 2020م إلشراك  600متطوع في التطوع العام ،و 150متطوع في تطوع
املحترفين وتنفيذ  2,900ساعة تطوعية.
الدعم املجتمعي
يهدف البنك لتنظيم مساهماته الداعمة لألنشطة والفعاليات املجتمعية من خالل وضع محددات لحوكمة تلك املساهمات وتوجيهها بشكل فعال بما
ينعكس إيجابًا على املجتمع.

 .26أعضاء مجلس اإلدارة واللجان التابعة له واإلدارة التنفيذية

تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه على النحو اآلتي :عضو مجلس إدارة تنفيذي  -عضو مجلس إدارة غير تنفيذي  -عضو مجلس إدارة مستقل
اسم العضو

املنصب

تصنيف العضوية

سعيد محمد الغامدي
راشد إبراهيم شريف
مارشل شارلز بايلي
ديفيد جيفري مييك
أنيس أحمد مؤمنه
سعود سليمان الجهني
زيد عبدالرحمن القويز
زياد محمد مكي التونسي
محمد علي الحوقل

رئيس مجلس اإلدارة
نائب رئيس مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة

غير تنفيذي
غير تنفيذي
غير تنفيذي
غير تنفيذي
غير تنفيذي
غير تنفيذي
مستقل
مستقل
مستقل

أعضاء مجلس اإلدارة
يتألف مجلس اإلدارة من تسعة أعضاء ُتع ُّينهم الجمعية العامة كل ثالث سنوات ،ويجتمع مجلس اإلدارة مرة واحدة على األقل كل ثالثة أشهر أي أربع
مرات في العام على األقل أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيس مجلس اإلدارة أو بطلب اثنين من األعضاء ،ويكتمل نصاب اجتماع مجلس
اإلدارة إذا حضره خمسة أعضاء بأنفسهم بما فيهم الرئيس ،وتثبت قرارات املجلس ومداوالته في محاضر يوقعها رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة ،وتقع
مسؤولية تدوين محاضر اجتماع مجلس اإلدارة على أمين عام مجلس اإلدارة.
الجدير بالذكر أنه في اجتماع الجمعية العامة غير العادية السادسة املتضمنة زيادة رأس مال البنك (االجتماع األول) تم إعادة انتخاب أعضاء مجلس
اإلدارة للدورة الجديدة ملدة ثالث سنوات ،حيث جرى اختيار تسعة أعضاء ملجلس اإلدارة للدورة الجديدة والتي تبدأ من 2018/05/15م وحتى 2021/05/14م.
وفيما يلي أسماء أعضاء مجلس اإلدارة ومؤهالتهم وخبراتهم:

سعيد بن محمد الغامدي  -رئيس مجلس اإلدارة

يشغل األستاذ الغامدي حاليًا منصب رئيس مجلس إدارة البنك األهلي التجاري ،ورئيس اللجنة التنفيذية لدى البنك األهلي التجاري وهو عضو مجلس إدارة
غير تنفيذي ممثل لصندوق االستثمارات العامة باملجلس .وفيما يلي بيان باملؤهالت العلمية والخبرة املهنية لألستاذ الغامدي:
املؤهالت العلمية
العام

املؤهل

املجال

الجامعة

1987م

درجة البكالوريوس

علوم وهندسة الحاسب اآللي

جامعة امللك فهد للبترول واملعادن ،الظهران ،اململكة العربية السعودية

مناصب أخرى وعضويات حالية
املسمى الوظيفي

االسم

نوع الكيان القانوني

القطاع

رئيس مجلس اإلدارة
رئيس مجلس اإلدارة
رئيس مجلس اإلدارة

بنك تركيا فاينانس كاتيليم بنكاسي
شركة األهلي املالية
الشركة السعودية للمعلومات
االئتمانية (سمة)
التجمع الصحي الثاني
الهيئة العامة للعقار
مسك الخيرية

مساهمة تركية مقفلة – خارج اململكة
شركة مساهمة مقفلة – داخل اململكة
شركة مساهمة مقفلة – داخل اململكة

القطاع املصرفي
الخدمات املالية
الخدمات املالية

شركة حكومية – داخل اململكة
هيئة حكومية – داخل اململكة
مؤسسة خيرية – داخل اململكة

القطاع الصحي
العقار
القطاع غير الربحي

رئيس مجلس اإلدارة
عضو مجلس إدارة
عضو مجلس إدارة
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الخبرة املهنية
املسمى الوظيفي

االسم

الرئيس التنفيذي
مستشار معالي املحافظ
مستشار رئيس مجلس اإلدارة
عضو مجلس إدارة
عضو مجلس إدارة
نائب الرئيس التنفيذي
عضو مجلس إدارة
عضو مجلس إدارة
عضو مجلس إدارة

شركة مساهمة عامة
البنك األهلي التجاري
مؤسسة حكومية
مؤسسة النقد العربي السعودي
شركة مساهمة عامة
البنك األهلي التجاري
شركة مساهمة عامة /داخل اململكة
تكافل الراجحي
شركة مساهمة مقفلة – داخل اململكة
الراجحي املالية
شركة مساهمة عامة
مصرف الراجحي
شركة ماليزية ذات مسؤولية محدودة
مصرف الراجحي  -ماليزيا
منظمة سعودية غير هادفة للربح – داخل اململكة
إنجاز السعودية
املجلس االستشاري لشركة ماستركارد شركة مساهمة عامة أمريكية
العاملية ملنطقة الشرق األوسط وأفريقيا
منظمة عاملية غير هادفة للربح
معهد التمويل الدولي

عضو مجلس إدارة

القطاع

نوع الكيان القانوني

القطاع املصرفي
حكومي
القطاع املصرفي
التأمين
الخدمات املالية
البنوك
البنوك
املجتمع املدني
الخدمات املالية
التعليم

راشد بن إبراهيم شريف  -نائب رئيس مجلس اإلدارة

يشغل األستاذ شريف منصب نائب رئيس مجلس اإلدارة وعضو اللجنة التنفيذية لدى البنك األهلي التجاري وهو عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثل
لصندوق االستثمارات العامة باملجلس .ويشغل حاليًا األستاذ شريف منصب رئيس اإلدارة العامة لالستثمارات في الشركات املحلية لدى صندوق
االستثمارات العامة ،وفيما يلي بيان باملؤهالت العلمية والخبرة املهنية لألستاذ شريف:
املؤهالت العلمية
العام

املؤهل

2009م

ماجستير

1998م

بكالوريوس

املجال

إدارة األعمال

اإلدارة املالية

الجامعة

جامعة األمير سلطان ،الرياض ،اململكة العربية السعودية

جامعة امللك فهد للبترول واملعادن ،الظهران ،اململكة العربية السعودية

مناصب أخرى وعضويات حالية
املسمى الوظيفي

االسم

نوع الكيان القانوني

القطاع

رئيس اإلدارة العامة لالستثمارات
في الشركات املحلية

صندوق االستثمارات العامة

حكومية – داخل اململكة

–

الشركة السعودية للكهرباء

شركة مساهمة عامة – داخل اململكة

االستثمار

شركة إدارة وتطوير مركز امللك
عبداهلل املالي

شركة حكومية – داخل اململكة

التطوير العقاري

عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة
عضو مجلس إدارة
عضو مجلس إدارة

شركة االتصاالت السعودية

الشركة السعودية للصناعات
األساسية  -سابك

شركة اكور انفست

شركة مساهمة عامة – داخل اململكة

االتصاالت

شركة مساهمة عامة – داخل اململكة

املواد األساسية

شركة مساهمة – خارج اململكة

االستثمار

الخبرة املهنية
املسمى الوظيفي

الرئيس التنفيذي

مدير إدارة املصرفية االستثمارية
للشركات

مدير إدارة التسجيل واإلدراج
مدير عالقات تمويل العمالء
قسم االئتمان

االسم

نوع الكيان القانوني

القطاع

شركة الرياض املالية

شركة مساهمة مقفلة

الخدمات املالية

هيئة السوق املالية

هيئة حكومية

صندوق التنمية السعودية الصناعية

صندوق حكومي

شركة الرياض املالية

بنك البالد

شركة مساهمة مقفلة

شركة مساهمة عامة

الخدمات املالية
السوق املالية
البنوك

التنمية الصناعية
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ديفيد جيفري مييك  -عضو مجلس إدارة

يشغل السيد مييك منصب عضو مجلس إدارة وعضو لجنة الترشيح واملكافآت والحوكمة ولجنة املخاطر ،وهو عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثل
لصندوق االستثمارات العامة باملجلس .حاليًا السيد مييك يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة إنموشون املحدودة “ .”InnoMotion Limitedوفيما يلي
بيان باملؤهالت العلمية والخبرة املهنية للسيد مييك:
املؤهالت العلمية
العام

املؤهل

املجال

الجامعة

1984م

الشهادة العامة للعلوم الدولية –
الدرجة األولى

الرياضيات واالقتصاد والجغرافيا

املجلس الثقافي البريطاني
– اململكة املتحدة

الشهادة الدولية العامة للتعليم الثانوي

1983م

الرياضيات ،اللغة اإلنجليزية ،األدب اإلنجليزي،
االقتصاد

املجلس الثقافي البريطاني
– اململكة املتحدة

مناصب أخرى وعضويات حالية
املسمى الوظيفي

االسم

نوع الكيان القانوني

القطاع

نائب رئيس مجلس اإلدارة

شركة األهلي املالية

شركة مساهمة مقفلة – داخل اململكة

الخدمات املالية

عضو مجلس إدارة

شركة ذيس الند ليمتد

شركة ذات مسؤولية محدودة  -خارج اململكة

التطوير العقاري

الخبرة املهنية
املسمى الوظيفي

االسم

نوع الكيان القانوني

القطاع

املدير العام للشركة

جي بي مورغان ،لندن ،اململكة املتحدة

شركة مساهمة خارج اململكة

الخدمات املالية

املدير العام للشركة

سيتي جروب ،لندن ،اململكة املتحدة

شركة مساهمة خارج اململكة

الخدمات املالية

عضو مجلس إدارة

آي دي إم تشيشنت املحدودة

شركة ذات مسؤولية محدودة  -خارج اململكة

املؤسس والرئيس التنفيذي

باركوا املحدودة

رئيس مجلس اإلدارة

ريجتيك وشركاؤه املحدودة

املدير العام للشركة

الشريك املؤسس

املؤسس

رئيس مجلس اإلدارة

ميزوهو العاملية ،لندن ،اململكة املتحدة شركة مساهمة خارج اململكة

أيلكس إلدارة األصول املحدودة

تشيسليك املحدودة

شركة ويڤيز للتقنية املحدودة

الخدمات املالية

شركة ذات مسؤولية محدودة  -خارج اململكة

الخدمات املالية

شركة ذات مسؤولية محدودة  -خارج اململكة

التطوير العقاري

شركة ذات مسؤولية محدودة  -خارج اململكة

شركة ذات مسؤولية محدودة  -خارج اململكة

شركة ذات مسؤولية محدودة  -خارج اململكة

الخدمات املالية

خدمات دعم األعمال

التقنية

التقنية التنظيمية

مارشل شارلز بايلي  -عضو مجلس إدارة

يشغل السيد بايلي منصب عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة املخاطر لدى البنك األهلي التجاري وهو عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممث ً
ال لصندوق
االستثمارات العامة باملجلس .ويشغل السيد بايلي حاليًا منصب عضو مجلس إدارة مجموعة سوق لندن لألوراق املالية .وفيما يلي بيان باملؤهالت
العلمية والخبرة املهنية للسيد بايلي:
املؤهالت العلمية
العام

املؤهل

1990م درجة املاجستير

1988م درجة البكالوريوس
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املجال

الجامعة

االقتصاد

جامعة وينيبيغ ،كندا

التاريخ الدبلوماسي والعالقات الدولية

املعهد العالي للدراسات الدولية والتنمية ،جنيف ،سويسرا.

مناصب أخرى وعضويات حالية
املسمى الوظيفي

االسم

نوع الكيان القانوني

القطاع

عضو مجلس إدارة

سي آي بي سي لألسواق العاملية،
شركة عامة محدودة

منظمة عاملية لألسواق املالية – خارج اململكة

األسواق املالية

عضو مجلس إدارة

يو كي فاينانشال سيرفيسز
كمبنسيشن سكيم

شركة مساهمة مقفلة  -خارج اململكة

الخدمات املالية

املسمى الوظيفي

االسم

نوع الكيان القانوني

القطاع

رئيس – الرئيس العاملي

شركة إيه سي آي العاملية ،جمعية
األسواق املالية  -اململكة املتحدة

شركة مساهمة خارج اململكة

الخدمات املالية

شركة مساهمة خارج اململكة

البنوك

عضو مجلس إدارة

مجموعة إل سي أتش القابضة

شركة مساهمة مقفلة  -خارج اململكة

الخدمات املالية

الخبرة املهنية

الرئيس التنفيذي للعمليات
وكبير املديرين اإلداريين

بنك ستيت ستريت اململكة املتحدة،
أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا

الرئيس التنفيذي

سمارت ماركتس الدولية املحدودة

رئيس فرع لندن

بنك ستيت ستريت ،أملانيا

شركة مساهمة خارج اململكة

شركة ذات مسؤولية محدودة  -خارج اململكة

البنوك

الخدمات املالية

أنيس بن أحمد بن محمد مؤمنه  -عضو مجلس إدارة

يشغل األستاذ مؤمنه حاليًا منصب عضو مجلس إدارة وعضو لجنة املخاطر لدى البنك األهلي التجاري وهو عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثل عن
املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية باملجلس ،كما يشغل األستاذ مؤمنه حاليًا منصب الرئيس التنفيذي ملجموعة صافوال .وفيما يلي بيان باملؤهالت
العلمية والخبرة املهنية لألستاذ مؤمنه:
املؤهالت العلمية
العام

املؤهل

املجال

الجامعة

2014م

شهادة

البرنامج التنفيذي لإلدارة العاملية في القيادة العاملية

2000م

شهادة

برنامج الرؤساء التنفيذيين العاملي في القيادة العاملية

جامعة وارتون  -الواليات
املتحدة األمريكية

1995م

شهادة

برنامج اإلدارة التنفيذية العليا في إدارة الشركات من جامعة كولومبيا

1986م

درجة املاجستير

علوم اإلدارة الهندسية (مع مرتبة الشرف)

جامعة كولومبيا -
الواليات املتحدة األمريكية

1985م

درجة البكالوريوس

الهندسة املدنية (مع مرتبة الشرف)

جامعة جورج واشنطن -
الواليات املتحدة األمريكية

جامعة هارفارد  -الواليات
املتحدة األمريكية

جامعة جورج واشنطن -
الواليات املتحدة األمريكية

مناصب أخرى وعضويات حالية
املسمى الوظيفي

الرئيس التنفيذي

االسم

مجموعة صافوال

القطاع

نوع الكيان القانوني

شركة مساهمة عامة – داخل اململكة

نائب رئيس مجلس اإلدارة

شركة صافوال لألغذية

شركة مساهمة مقفلة – داخل اململكة

نائب رئيس مجلس اإلدارة

شركة املتحدة للسكر

شركة مساهمة مقفلة – داخل اململكة

شركة هرفي للخدمات الغذائية

شركة مساهمة عامة – داخل اململكة

شركة مدينة املعرفة االقتصادية

شركة مساهمة عامة – داخل اململكة

نائب رئيس مجلس اإلدارة
نائب رئيس مجلس اإلدارة

نائب رئيس مجلس اإلدارة

عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة

شركة الكبير

شركة بنده للتجزئة

شركة املراعي

إنتاج األغذية والتجزئة
إنتاج األغذية

شركة مساهمة مقفلة – خارج اململكة

إنتاج األغذية

شركة مساهمة مقفلة – داخل اململكة

التجزئة

شركة مساهمة عامة – داخل اململكة

إنتاج األغذية

الخدمات االستهالكية

إنتاج األغذية

إدارة وتطوير العقارات

شركة كنان الدولية للتطوير العقاري

شركة مساهمة مقفلة – داخل اململكة

إدارة وتطوير العقارات

شركة عافية

شركة مساهمة مقفلة – داخل اململكة

إنتاج األغذية

شركة مستشفى الدكتور سليمان فقيه شركة مساهمة مقفلة – داخل اململكة

قطاع الرعاية الصحية
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الخبرة املهنية
االسم

نوع الكيان القانوني

القطاع

املسمى الوظيفي

شركة سدكو القابضة

شركة مساهمة مقفلة – داخل اململكة

االستثمار

رئيس مجلس اإلدارة

شركة مؤسسة دنيا األصواف

شركة مساهمة مقفلة – داخل اململكة

السلع طويلة األجل

املدير العام اإلقليمي للمنطقة
الغربية ومسؤول االئتمان األول

مجموعة سامبا املالية

الرئيس التنفيذي

عضو مجلس إدارة

رئيس مجلس اإلدارة

مدير تسويق

مجموعة إيالف

شركة مساهمة مقفلة – داخل اململكة

شركة إيوان العاملية لإلسكان

شركة مساهمة مقفلة – داخل اململكة

شركة بروكتر اند قامبل

شركة مساهمة مقفلة

شركة مساهمة عامة – داخل اململكة

الخدمات السياحية

اإلسكان
البنوك

املنتجات االستهالكية

سعود بن سليمان عوض الجهني  -عضو مجلس إدارة

يشغل األستاذ الجهني منصب عضو مجلس إدارة وعضو لجنة املخاطر لدى البنك األهلي التجاري وهو عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثل عن املؤسسة
العامة للتقاعد باملجلس ،يشغل األستاذ الجهني حاليًا منصب مساعد محافظ املؤسسة العامة للتقاعد للشؤون التأمينية .وفيما يلي بيان باملؤهالت
العلمية والخبرة املهنية لألستاذ الجهني:
املؤهالت العلمية
العام

املؤهل

املجال

2008م

درجة املاجستير

العلوم اإلكتوارية

2003م

دبلوم

العلوم اإلكتوارية

2007م

2001م

دبلوم عالي

درجة البكالوريوس

الجامعة

جامعة كنت ،اململكة املتحدة

العلوم اإلكتوارية

جامعة كنت ،اململكة املتحدة

نظم معلومات إدارية

جامعة امللك فهد للبترول واملعادن ،الظهران ،اململكة العربية السعودية

مؤسسة مهنا،الجمهورية اللبنانية

مناصب أخرى وعضويات حالية
نوع الكيان القانوني

القطاع

املسمى الوظيفي

االسم

شركة التصنيع الوطنية

شركة مساهمة عامة – داخل اململكة

شركة مساهمة عامة – داخل اململكة

املواد األساسية

رئيس مجلس إدارة

شركة إسمنت تبوك

املسمى الوظيفي

االسم

نوع الكيان القانوني

القطاع

عضو مجلس إدارة

شركة تطوير الصناعات السعودية

شركة مساهمة مقفلة – داخل اململكة

االستثمار

عضو مجلس إدارة

املواد األساسية

الخبرة املهنية

زيد عبدالرحمن القويز  -عضو مجلس إدارة

يشغل األستاذ القويز منصب عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة الترشيح واملكافآت والحوكمة وعضوية اللجنة التنفيذية لدى البنك األهلي التجاري وهو
عضو مجلس إدارة مستقل ،ويشغل حاليًا القويز منصب عضو مجلس إدارة في العديد من الشركات املساهمة .وفيما يلي بيان باملؤهالت العلمية
والخبرة املهنية لألستاذ القويز:
املؤهالت العلمية
العام

املؤهل

املجال

الجامعة

1987م

بكالوريوس

محاسبة مالية

جامعة امللك سعود ،الرياض ،اململكة العربية السعودية
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مناصب أخرى وعضويات حالية
املسمى الوظيفي

االسم

نوع الكيان القانوني

القطاع

عضو مجلس إدارة وعضو لجنة
املراجعة

شركة بوبا العربية للتامين التعاوني

شركة مساهمة عامة – داخل اململكة

التأمين

رئيس لجنة األصول واملطلوبات

شركة محمد إبراهيم السبيعي وأوالده
لالستثمار  -ماسك

شركة مساهمة مقفلة – داخل اململكة

االستثمارات املتعددة

عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة
املراجعة

شركة جي آي بي كابيتال

شركة مساهمة مقفلة – داخل اململكة

شركة مساهمة مقفلة – داخل اململكة

التجزئة

االسم

نوع الكيان القانوني

القطاع

رئيس لجنة املراجعة

شركة نون لالستثمار

املالي

الخبرة املهنية
املسمى الوظيفي

عضو لجنة املراجعة

شركة ذاخر للتطوير العقاري

عضو مجلس إدارة ورئيس
لجنة املراجعة

شركة محمد عبدالعزيز الراجحي
وأوالده لالستثمار

عضو مجلس إدارة

شركة الشرق األوسط للكابالت
املتخصصة

ذات مسؤولية محدودة

التطوير العقاري

ذات مسؤولية محدودة – داخل اململكة

االستثمارات املتعددة

شركة حكومية – داخل اململكة

شركة حكومية

شركة مساهمة عامة – داخل اململكة

السلع الرأسمالية

عضو مجلس إدارة

شركة السعودي الهولندي املالية

شركة مساهمة مقفلة – داخل اململكة

الخدمات املالية

عضو مجلس إدارة

شركة اليسر لإلجارة والتمويل

شركة مساهمة مقفلة – داخل اململكة

التمويل

عضو مجلس إدارة ورئيس
لجنة املراجعة

عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة

نائب العضو املنتدب
مدير عام الخدمات املصرفية
للشركات

كبير محاسبين – اإلدارة املالية
والتخطيط وامليزانية

رئيس لجنة املخاطر

شركة والية الستثمار أموال القاصرين
ومن في حكمهم

شركة الخليج للتمويل

شركة مساهمة مقفلة – داخل اململكة

التمويل

شركة الراجحي للصناعات الحديدية

ذات مسؤولية محدودة – داخل اململكة

البنك السعودي البريطاني (ساب)

شركة مساهمة عامة

البنوك

مستشفى امللك فيصل التخصصي

حكومي

الخدمات الطبية

شركة محمد إبراهيم السبيعي وأوالده
لالستثمار  -ماسك

شركة مساهمة مقفلة – داخل اململكة

االستثمارات املتعددة

اتش اس بي سي العربية السعودية
املحدودة

شركة مساهمة مقفلة

صناعة الحديد

الخدمات املالية

زياد محمد مكي التونسي  -عضو مجلس إدارة

يشغل األستاذ التونسي منصب عضو مجلس إدارة وعضو كل من :لجنة الترشيح واملكافآت والحوكمة واللجنة التنفيذية لدى البنك األهلي التجاري وهو
عضو مجلس إدارة مستقل ،ويشغل حاليًا التونسي منصب الرئيس التنفيذي ملجموعة الفيصلية .وفيما يلي بيان باملؤهالت العلمية والخبرة املهنية
لألستاذ التونسي:
املؤهالت العلمية
املجال

الجامعة

العام

اإلستراتيجية املالية للشركات

معهد " إنسياد" ،سويسرا

األرواق املالية وخدمات االستثمار

جامعة ريدينغ ،اململكة املتحدة

املسمى الوظيفي

االسم

نوع الكيان القانوني

القطاع

عضو مجلس إدارة

فيليبس السعودية

شركة مساهمة مقفلة – داخل اململكة

األجهزة واملعدات الطبية

عضو مجلس إدارة

شركة اكسنتشر

شركة مساهمة مقفلة – داخل اململكة

تقنية املعلومات

2005م

املؤهل

دورة كبار التنفيذيين

2003م

دورة كبار التنفيذيين

1996م

ماجستير

حقوق امللكية الخاصة ورأس
املال الجريء

بكالوريوس

إدارة أعمال

1991م

مدرسة هارفارد لألعمال ،اململكة املتحدة

جامعة امللك سعود ،الرياض ،اململكة العربية السعودية

مناصب أخرى وعضويات حالية

عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة

شركة الصافي دانون

شركة مساهمة مقفلة – داخل اململكة

شركة أكسنتيا

شركة مساهمة – خارج اململكة

آر إن سي أفالنكا

شركة مدينة املعرفة االقتصادية

شركة مساهمة – خارج اململكة

شركة مساهمة عامة – داخل اململكة

إنتاج األلبان ومشتقاتها

تقنية املعلومات

االستثمار

إدارة وتطوير العقارات
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الخبرة املهنية
املسمى الوظيفي

االسم

نوع الكيان القانوني

القطاع

عضو مجلس إدارة

سوليدير انترناشيونال

شركة مساهمة مقفلة

االستثمار العقاري

نائب الرئيس ومدير العمليات

مجموعة الفيصلية القابضة

شركة مساهمة مقفلة

االستثمارات املتعددة

مجموعة الفيصلية القابضة

شركة مساهمة مقفلة

عضو مجلس إدارة

املدير التنفيذي للمالية

مدير الخزينة

مستشار االستثمار  -املصرفية
الخاصة

فارما انترناشيونال

مجموعة الفيصلية القابضة

مجموعة سامبا املالية

شركة مساهمة مقفلة

شركة مساهمة مقفلة

شركة مساهمة عامة

إنتاج األدوية والعقاقير

االستثمارات املتعددة

االستثمارات املتعددة

البنوك

محمد علي الحوقل  -عضو مجلس إدارة  -رئيس لجنة املراجعة

يشغل األستاذ الحوقل حاليًا منصب عضو مجلس إدارة ،ورئيس لجنة املراجعة لدى البنك األهلي التجاري وهو عضو مجلس إدارة مستقل .واألستاذ الحوقل
يشغل حاليًا منصب عضو مجلس إدارة ومستشار في العديد من شركات املساهمة املدرجة وغير املدرجة .وفيما يلي بيان باملؤهالت العلمية والخبرة
املهنية لألستاذ الحوقل:
املؤهالت العلمية
املجال

الجامعة

العام

املؤهل

املالية والتسويق

جامعة ويسكونسن ،الواليات املتحدة األمريكية

1989م

درجة املاجستير

املسمى الوظيفي

االسم

نوع الكيان القانوني

القطاع

عضو اللجنة التنفيذية مستقل
من خارج أعضاء مجلس اإلدارة

مجموعة عبداللطيف العيسى القابضة

شركة مساهمة مقفلة

االستثمارات املتعددة

شركة النايفات للتمويل

شركة مساهمة مقفلة

التمويل

شركة رزا (االستثمارات الرائدة)

شركة مساهمة مقفلة – داخل اململكة

العقار

شركة الجزيرة لتأجير السيارات

شركة مساهمة مقفلة

تأجير السيارات

شركة آر جي فلمينغ ومشاركوه
(دي آي أف سي) املحدودة

شركة ذات مسؤولية محدودة  -خارج اململكة

الخدمات املالية

شركة ذات مسؤولية محدودة  -خارج اململكة

االستثمارات املتعددة

املسمى الوظيفي

االسم

نوع الكيان القانوني

القطاع

املدير العام املدير اإلقليمي
للمنطقة الوسطى  -مجموعة
األعمال املصرفية للشركات

مجموعة سامبا املالية

شركة مساهمة عامة

البنوك

البنك األول (سابقًا البنك السعودي
الهولندي)

شركة مساهمة عامة

البنوك

شركة مساهمة مقفلة – داخل اململكة

االستثمارات املتعددة

شركة مساهمة عامة – داخل اململكة

االستثمارات املتعددة

1985م

درجة البكالوريوس

إدارة أعمال

كونكورديا ،الواليات املتحدة األمريكية

مناصب أخرى وعضويات حالية

رئيس لجنة املراجعة ورئيس
لجنة األصول والخصوم وعضو
لجنة االئتمان

عضو مجلس إدارة مستقل
ورئيس لجنة املراجعة

مستشار ملجلس اإلدارة ورئيس
لجنة املراجعة واملخاطر

كبير املستشارين

عضو مجلس االستشاريين

فاست هولدينج ليمتد

الخبرة املهنية

املدير اإلقليمي للمنطقة
الوسطى للشركات

عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة ورئيس
لجنة االئتمان والتمويل

مستشار رئيس مجلس
اإلدارة للمالية والخزينة
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شركة االستثمارات الرائدة

شركة النايفات للتمويل

مجموعة شركات عبداللطيف
العيسى القابضة

مجموعة شركات عبداللطيف
العيسى القابضة

شركة مساهمة مقفلة – داخل اململكة

شركة مساهمة عامة – داخل اململكة

التمويل

االستثمارات املتعددة

أمين عام مجلس اإلدارة

أحمد بن ربيع الرويلي  -رئيس الحوكمة وأمانة مجلس اإلدارة

يشغل األستاذ الرويلي حاليًا منصب رئيس الحوكمة وأمانة مجلس اإلدارة منذ عام 2018م .كما أنه يشغل منصب أمين عام مجلس اإلدارة .وفيما يلي
بيان باملؤهالت العلمية والخبرة املهنية:
املؤهالت العلمية
العام

2007م

2005م

املؤهل

درجة املاجستير

درجة البكالوريوس

املجال

الجامعة

القانون الدولي والدراسات القانونية

جامعة سياتل ،الواليات املتحدة األمريكية

قانون

جامعة امللك سعود ،اململكة العربية السعودية

مناصب أخرى وعضويات حالية
ال يوجد.
الخبرة املهنية
التحق األستاذ الرويلي بالبنك في عام 2018م بمنصب “ رئيس الحوكمة وأمانة مجلس اإلدارة “ .ويمتلك األستاذ /أحمد خبرة واسعه في مجال الحوكمة
والشؤون القانونية تمتد على مدى 10سنوات باإلضافة الى ترأسه مناصب عده منها مدير عام الشئون القانونية وأمين مجلس اإلدارة في شركة تكامل
القابضة ومستشار قانوني مشارك في شركة األهلي املالية.
أعضاء لجنة املراجعة
وافقت الجمعية العامة غير العادية ملساهمي البنك املنعقدة بتاريخ  15مايو 2018م على إعادة تشكيل أعضاء اللجنة وتحديد مهامها وضوابط عملها
ومكافآت أعضائها للدورة الحالية والتي بدأت من تاريخ 2018/05/15م وحتى 2021/05/14م ،كما قرر مجلس اإلدارة بتاريخ 2018/05/17م املوافقة على
تعيين سعادة األستاذ /محمد بن علي الحوقل – عضو مجلس اإلدارة (عضو مستقل) رئيسًا للجنة املراجعة ،وفيما يلي أسماء أعضاء لجنة املراجعة
للدورة الحالية:

الدكتور خالد بن محمد الطويل  -عضو اللجنة  -من خارج مجلس اإلدارة

يشغل الدكتور الطويل منصب عضو لجنة املراجعة في البنك من خارج أعضاء مجلس اإلدارة ،وهو رئيس وعضو في مجالس إدارات عدد من الشركات
املساهمة الدرجة وغير املدرجة ،وفيما يلي بيان باملؤهالت العلمية والخبرة املهنية للدكتور الطويل:
املؤهالت العلمية
العام

املؤهل

املجال

2006م

ماجستير تنفيذي

إدارة األعمال

1989م

ماجستير

علوم الحاسب اآللي

1994م

1986م

دكتوراه

بكالوريوس

الجامعة

جامعة أدنبرا ،اململكة املتحدة.

علوم الحاسب اآللي

جامعة تكساس إي أند أم ،الواليات املتحدة األمريكية

علوم وهندسة الحاسب اآللي

جامعة امللك فهد للبترول واملعادن ،الظهران ،اململكة العربية السعودية

جامعة امللك فهد للبترول واملعادن ،الظهران ،اململكة العربية السعودية

مناصب أخرى وعضويات حالية
املسمى الوظيفي

االسم

نوع الكيان القانوني

القطاع

عضو مجلس إدارة

الشركة السعودية للمعلومات
االئتمانية (سمة)

شركة مساهمة مقفلة

الخدمات املالية

عضو مجلس إدارة

ناقل

رئيس مجلس اإلدارة

وكالة سمة للتصنيف " تصنيف"

عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة

تسهيل

الشركة الكيميائية السعودية

شركة تضامنية

النقل

شركة ذات مسؤولية محدودة

الخدمات املالية

شركة مساهمة عامة

الرعاية الصحية

شركة ذات مسؤولية محدودة

التصنيف االئتماني

الخبرة املهنية
لدى الدكتور الطويل خبرة تمتد ألكثر من  20عامًا في عدد من القطاعات الحكومية منها والخاصة ،الدكتور الطويل قد شغل منصب مؤسس ونائب
العلم ألكثر من  5سنوات ،وكذلك عضوًا في مجلس اإلدارة التنفيذي لغرفة التجارة الدولية السعودية
رئيس مجلس إدارة ورئيس اللجنة التنفيذية لشركة ِ
وعضوًا أيضا في لجنة املراجعة بهيئة السوق املالية بالسعودية ،وهو أيضًا شريك وعضو مجلس إدارة معهد ليورون للتطوير املهني وعضو مجلس إدارة
شركة في .إف .إس تسهيل إنترناشيونال .وهو عضو مجلس أمناء جامعة األمير سلطان منذ تأسيسها ومستشار استثمارات امللكية الخاصة.
كما عمل الدكتور الطويل مستشارًا تنفيذيًا لصاحب السمو امللكي األمير محمد بن نايف مساعد وزير الداخلية للشؤون األمنية ،وكان املدير العام
ملركز املعلومات الوطني في السعودية ألكثر من  8سنوات .حيث قاد مبادرات شديدة األهمية في مجال تقنية املعلومات تفيد وتخدم جميع
املواطنين واملقيمين في اململكة .وقد نشر أيضًا العديد من األوراق البحثية في مجال الشبكات واألمن واألنظمة املوزعة والحكومة اإللكترونية وكان
املتحدث الرئيسي في العديد من املؤتمرات املحلية والعاملية طوال حياته املهنية .وكان رئيسًا لقسم هندسة الحاسب اآللي وعميدًا لكلية علوم
وهندسة الحاسب اآللي بجامعة امللك فهد للبترول واملعادن بالسعودية.
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هاني بن سليمان الشدوخي  -عضو اللجنة  -من خارج مجلس اإلدارة

يشغل األستاذ الشدوخي عضوية لجنة املراجعة بالبنك من خارج أعضاء مجلس اإلدارة ،ويشغل حاليًا منصب الرئيس التنفيذي ملكتب دار امليداء
لالستشارات املالية .وفيما يلي بيان باملؤهالت العلمية والخبرة املهنية لألستاذ الشدوخي:
املؤهالت العلمية
العام

املؤهل

املجال

الجامعة

2011م

مستشار

االستشارات املالية لغير األوراق املالية

2011م

مستشار

االستشارات اإلدارية

1989م

درجة البكالوريوس

اإلدارة املالية وإدارة العمليات

إدارة املهن االستشارية – وزارة التجارة واالستثمار،
اململكة العربية السعودية
إدارة املهن االستشارية ،وزارة التجارة واالستثمار،
اململكة العربية السعودية
جامعة امللك فهد للبترول واملعادن ،الظهران،
اململكة العربية السعودية

مناصب أخرى وعضويات حالية
ال يوجد.
الخبرة املهنية
يمتلك األستاذ الشدوخي خبرة تمتد على مدار  28سنة في مجال االئتمان وإدارة املخاطر في البنوك واملؤسسات املالية العاملة في اململكة العربية
السعودية ،ومن املناصب التي توالها رئاسته إلدارة املخاطر واالئتمان في شركة النايفات للتقسيط حتى العام 2013م ،كما شغل العديد من عضويات
اللجان في املراجعة واملالية واالئتمان واملخاطر.

الدكتور عبدالرحمن بن محمد البراك  -عضو اللجنة  -من خارج مجلس اإلدارة

يشغل الدكتور البراك عضوية لجنة املراجعة في البنك من خارج أعضاء مجلس اإلدارة ،حاليًا الدكتور البراك يشغل منصب املؤسس والشريك التنفيذي
لشركة ثراء لالستثمار اإلداري ،وهو رئيس وعضو في مجالس إدارات ولجان عدد من الشركات املساهمة الدرجة وغير املدرجة ،وفيما يلي بيان
باملؤهالت العلمية والخبرة املهنية للدكتور البراك:
املؤهالت العلمية
العام

املؤهل

املجال

الجامعة

2005م
2001م
1997م

درجة الدكتوراه
درجة املاجستير
درجة البكالوريوس

مالية
مالية
املحاسبة

جامعة نيوكاسل ،بريطانيا
جامعة كولورادو ،الواليات املتحدة األمريكية
جامعة امللك فيصل ،اململكة العربية السعودية

مناصب أخرى وعضويات حالية
املسمى الوظيفي

االسم

نوع الكيان القانوني

القطاع

رئيس لجنة املراجعة وااللتزام واملخاطر
مستقل من خارج أعضاء مجلس اإلدارة
عضو مجلس إدارة ورئيس لجــنة
املراجعة  -مستقل
رئيس لجنة املراجعة مستقل من
خارج أعضاء مجلس اإلدارة
عضو لجنة املراجعة مستقل من
خارج أعضاء مجلس اإلدارة
رئيس لجنة املراجعة مستقل من
خارج أعضاء مجلس اإلدارة
عضو لجنة املراجعة مستقل من
خارج أعضاء مجلس اإلدارة
عضو لجنة املراجعة مستقل من
خارج أعضاء مجلس اإلدارة
عضو لجنة املراجعة مستقل من
خارج أعضاء مجلس اإلدارة
عضو لجنة املراجعة مستقل من
خارج أعضاء مجلس اإلدارة

الشركة السعودية للشحن

شركة مساهمة مقفلة

الشحن

شـــركة األنــدلــس العــقارية

شركة مساهمة عامة

إدارة وتطوير العقارات

شـركة العلم ألمن املعلومات

شركة مساهمة مغلقة

أمن املعلومات

شركة اتحاد اتصاالت (موبايلي)

شركة مساهمة عامة

االتصاالت

الهيئة العامة للزكاة والدخل

هيئة حكومية

القطاع املالي

الهيئة العامة للترفيه

هيئة حكومية

ترفيه

املركز الوطني للتخصيص

مركز حكومي

القطاع املالي

مركز تحقيق كفاءة اإلنفاق

مركز حكومي

القطاع املالي

مركز تنمية اإليرادات غير النفطية

مركز حكومي

القطاع املالي

الخبرة املهنية
لدى الدكتور البراك خبرة تمتد ألكثر من  20سنة في مجال املالية واملحاسبة ،كما شغل العديد من عضويات اللجان في املراجعة واملالية وااللتزام واملخاطر.
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األستاذ عبدالرحمن بن محمد العودان  -عضو اللجنة  -من خارج مجلس اإلدارة

يشغل األستاذ العودان عضوية لجنة املراجعة في البنك من خارج أعضاء مجلس اإلدارة ،وفيما يلي بيان باملؤهالت العلمية والخبرة املهنية لألستاذ العودان:
املؤهالت العلمية
العام

املؤهل

1986م

درجة املاجستير

1984م

درجة البكالوريوس

املجال

علوم حاسب آلي

علوم حاسب آلي

الجامعة

معهد فلوريدا للتقنية ،الواليات املتحدة األمريكية
جامعة جاكسونفيل ،الواليات املتحدة األمريكية

مناصب أخرى وعضويات حالية
املسمى الوظيفي

االسم

نوع الكيان القانوني

القطاع

عضو لجنة املراجعة

شركة السوق املالية السعودية  -تداول

شركة مساهمة مغلقة

السوق املالية

الخبرة املهنية
لدى األستاذ العودان خبرة تمتد ألكثر من  25سنة في مجال تقنية املعلومات واالستشارات املصرفية التجارية ،حيث تدرج في إدارة تطوير وصيانة النظم
في بنك الرياض حتى أصبح نائبًا للرئيس التنفيذي لتقنية املعلومات ،وشغل العديد من العضويات في لجان املراجعة.
أعضاء اإلدارة التنفيذية

فيصل بن عمر السقاف  -الرئيس التنفيذي

يشغل األستاذ السقاف حاليًا منصب الرئيس التنفيذي للبنك منذ مايو 2018م ،وهو عضو اللجنة التنفيذية ولجنة املخاطر التابعة ملجلس إدارة البنك.
وعلى صعيد لجان اإلدارة التنفيذية بالبنك ،يشغل األستاذ السقاف رئاسة كل من :لجنة اإلدارة العليا ،ولجنة األصول والخصوم ،ولجنة إدارة معالجة
االئتمان ،ولجنة املؤسسات الصغيرة واملتوسطة ،ولجنة أمن املعلومات .وفيما يلي بيان باملؤهالت العلمية والخبرة املهنية لألستاذ السقاف:
املؤهالت العلمية
املجال

الجامعة

العام

املؤهل

إدارة األعمال

هارفارد ،الواليات املتحدة األمريكية

1986م

درجة املاجستير

املسمى الوظيفي

االسم

نوع الكيان القانوني

القطاع

عضو مجلس إدارة وعضو
لجنة املراجعة

بنك تركيا فاينانس كاتيليم بنكاسي

شركة مساهمة مغلقة

القطاع املصرفي

املجلس االستشاري لشركة ماستركارد
العاملية ملنطقة الشرق األوسط و أفريقيا

شركة مساهمة عامة

الخدمات املالية

1982م

درجة البكالوريوس

االقتصاد

هارفارد ،الواليات املتحدة األمريكية

مناصب أخرى وعضويات حالية

عضو مجلس إدارة

الخبرة املهنية
يمتلك األستاذ السقاف خبرة مهنية تمتد على مدار أكثر من  30عامًا في مجال البنوك ،وقد التحق بالبنك األهلي التجاري في عام 2003م حيث شغل
منصب رئيس اإلستراتيجية وإدارة األداء ،وفي عام 2006م ،تم تعيينه في منصب الرئيس املالي للمجموعة ،وفي عام 2013م تم تعيينه في منصب
رئيس مجموعة اإلستراتيجية وتطوير األعمال لدى البنك ،وظل األستاذ السقاف في هذا املنصب حتى تاريخ تعيينه رئيسًا تنفيذيًا للبنك األهلي التجاري.

ملى بنت أحمد غزاوي  -رئيس املجموعة املالية

تشغل األستاذة غزاوي حاليًا منصب رئيس مجموعة املالية لدى البنك األهلي التجاري .وعلى صعيد لجان اإلدارة التنفيذية بالبنك تشغل األستاذة غزاوي
ٍ
كل من لجنة اإلدارة العليا ،ولجنة األصول والخصوم ،ولجنة املشتريات ،ولجنة االئتمان ومعالجة الديون ،ولجنة أمن املعلومات ،باإلضافة إلى
عضوية
عضوية لجان أخرى .وفيما يلي بيان باملؤهالت العلمية والخبرة املهنية لألستاذة غزاوي:
املؤهالت العلمية
العام

املؤهل

املجال

الجامعة

2000م

عضو

املحاسبة العامة

هيئة املحاسبين القانونيين ،الواليات املتحدة األمريكية – والية كولورادو

1996م

البكالوريوس

املحاسبة

الجامعة اللبنانية األميركية ،لبنان

مناصب أخرى وعضويات حالية
املسمى الوظيفي

االسم

نوع الكيان القانوني

القطاع

رئيس لجنة املراجعة

األهلي املالية

شركة مساهمة مغلقة

الخدمات املالية
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الخبرة املهنية
تتمتع األستاذة غزاوي بخبرة مهنية تمتد على مدار أكثر من  22عامًا في مجال املالية واملحاسبة والبنوك حيث بدأت مسيرتها املهنية لدى مكتب
ديلويت آند توش كمراجع حسابات خارجي ،وفي عام 2001م ،التحقت األستاذة غزاوي بجامعة عفت حيث شغلت منصب مراجع داخلي ومدرس
املحاسبة ،وبعد ذلك التحقت األستاذة غزاوي بالبنك األهلي التجاري في عام 2003م ،حيث شغلت منصب محلل مالي أول ثم مراقبًا ماليًا يضطلع
بمسؤولية الشؤون املالية العامة وإعداد امليزانيات وإعداد التقارير ومراقبة إدارة الخزينة .وفي ديسمبر 2010م ،تم تعيين األستاذة ملى غزاوي في
منصب كبير املحاسبين لدى البنك ،ومنذ عام 2013م شغلت منصب رئيس املجموعة املالية.

خالد بن مالك آل غالب الشريف  -رئيس مجموعة مصرفية األفراد

يشغل األستاذ آل غالب حاليًا منصب رئيس مجموعة مصرفية األفراد لدى البنك األهلي التجاري منذ أغسطس 2018م .وعلى صعيد لجان اإلدارة التنفيذية
بالبنك ،يشغل األستاذ آل غالب عضوية كل من لجنة اإلدارة العليا ،ولجنة األصول والخصوم ،ولجنة مخاطر العمليات ،ولجنة االئتمان ومعالجة الديون.
وفيما يلي بيان باملؤهالت العلمية والخبرة املهنية لألستاذ آل غالب:
املؤهالت العلمية
العام

1985م

1984م

املؤهل

درجة املاجستير

درجة البكالوريوس

املجال

الجامعة

إدارة أعمال

كلية نوتردام ،الواليات املتحدة األمريكية

االسم

نوع الكيان القانوني

القطاع

حكومي

التطوير العمراني

جمعية خيرية

الخدمات املجتمعية

إدارة أعمال

كلية نوتردام ،الواليات املتحدة األمريكية

مناصب أخرى وعضويات حالية
املسمى الوظيفي

عضو مجلس إدارة

شركة رؤى املدينة

عضو مجلس نظارة وقف

وقف امللك عبدالعزيز ،العين العزيزية

رئيس مجلس إدارة

شركة األهلي للتكافل

عضو مجلس أمناء

عضو مجلس إدارة

مؤسسة إبراهيم العنقري الخيرية
الشركة العربية لتجارة املواد
البترولية(أبسكو)

وقف

شركة مساهمة عامة

املواد البترولية

حكومي

تأمين

شركة مساهمة سعودية

الخبرة املهنية
يمتلك األستاذ آل غالب خبرة مهنية تمتد على مدار أكثر من  32عامًا في مجال البنوك ،حيث بدأ حياته املهنية بإدارة االستثمار والشؤون الدولية في بنك
الرياض عام 1986م ،ثم مديرًا إقليميًا للبنك في املنطقة الغربية في عام 1996م ،وتدرج في املناصب حتى أصبح نائب الرئيس التنفيذي لبنك الرياض في
عام 1998م .وفي عام 2000م ،التحق األستاذ آل غالب بالبنك األهلي التجاري في منصب رئيس شبكة الفروع ثم منصب رئيس إدارة املصرفية الخاصة.
وفي عام 2007م شغل األستاذ آل غالب منصب رئيس املجموعة املصرفية لألفراد بالبنك ثم رئيس املجموعة املصرفية للشركات لدى البنك األهلي
التجاري منذ عام 2010م وظل به حتى تاريخ توليه منصبه الحالي.

ماجد بن حمدان الغامدي  -رئيس مجموعة مصرفية الشركات

يشغل األستاذ ماجد حاليًا منصب رئيس مجموعة مصرفية الشركات لدى البنك األهلي التجاري منذ عام 2018م .وعلى صعيد لجان اإلدارة التنفيذية،
ٍ
كل من لجنة اإلدارة العليا ،ولجنة األصول والخصوم ،ولجنة إدارة ومعالجة االئتمان ،ولجنة املخاطر التشغيلية ،وايضا لجنة
يشغل األستاذ الغامدي عضوية
املنشآت الصغيرة واملتوسطة .وفيما يلي بيان باملؤهالت العلمية والخبرة املهنية:
املؤهالت العلمية
العام

2017م

املؤهل

املجال

-

برنامج تطوير القادة

2015م

-

2004م

درجة البكالوريوس

2012م

درجة املاجستير

الجامعة

جامعة هارفارد ،الواليات املتحدة األمريكية

برنامج تطوير املدراء التنفيذيين

كلية وارتون إلدارة األعمال ،الواليات املتحدة األمريكية

الهندسة الصناعية

جامعة امللك عبدالعزيز ،اململكة العربية السعودية

االسم

نوع الكيان القانوني

القطاع

بنك تركيا فاينانس كاتيليم بنكاسي

شركة مساهمة مغلقة

القطاع املصرفي

إدارة املخاطر

جامعة نيويورك ،الواليات املتحدة األمريكية

مناصب أخرى وعضويات حالية
املسمى الوظيفي

عضو مجلس إدارة

رئيس لجنة االئتمان
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بنك تركيا فاينانس كاتيليم بنكاسي

شركة مساهمة مغلقة

القطاع املصرفي

الخبرة املهنية
لدى األســتاذ الغامدي خبرة مهنية تمتد إلى أكثر من  14عاما في مجال البنوك ،حيث بدأ تجربته املصرفية في برنامج “ إدارة الشــركات” بالبنك األهلي
التجــاري .ومــن ثــم تــدرج فــي عدد كبير من املناصب واملهام في مجموعــة املخاطر ،وفي عام 2014م ،تم تعيينه في منصب رئيس إدارة املخاطر
الشــاملة .وظل األســتاذ ماجد بهذا املنصب حتى تاريخ توليه منصبه الحالي كرئيس مجموعة مصرفية الشــركات ،والتي تضمن اإلدارات التالية :إدارة
التمويل املتخصص ،إدارة املصرفية الشــاملة ،إدارة مصرفية الشــركات ،إدارة املصرفية التجارية ،إدارة مصرفية األعمال ،إدارة النقد والتجارة ،إدارة األصول
الخاصة ،وايضا إدارة تحليل األداء .باإلضافة إلى ذلك ،يشــغل عضوية مجلس اإلدارة ورئيس لجنة االئتمان في بنك تركيا فاينانس التي توالها في شــهر
مارس من عام 2016م.

طالل بن أحمد الخريجي  -رئيس مجموعة الخزينة

يشغل األستاذ الخريجي حاليًا منصب رئيس مجموعة الخزينة لدى البنك األهلي التجاري منذ العام 2009م .وعلى صعيد لجان اإلدارة التنفيذية بالبنك
يشغل األستاذ الخريجي عضوية لجنة اإلدارة العليا ،ولجنة األصول والخصوم ،ولجنة مخاطر العمليات ،ولجنة االئتمان ومعالجة الديون .وفيما يلي بيان
باملؤهالت العلمية والخبرة املهنية لألستاذ الخريجي:
املؤهالت العلمية
العام

املؤهل

املجال

الجامعة

1995م

درجة املاجستير

األعمال الدولية

1993م

درجة البكالوريوس

االقتصاد الدولي

كلية إدموند والش للخدمة الخارجية ،جامعة جورج تاون،
الواليات املتحدة األمريكية
جامعة جورج تاون ،الواليات املتحدة األمريكية

االسم

نوع الكيان القانوني

القطاع

شركة األهلي املالية

شركة مساهمة مغلقة

األسواق املالية

مناصب أخرى وعضويات حالية
املسمى الوظيفي

عضو مجلس إدارة

عضو لجنة املخاطر

شركة األهلي املالية

األسواق املالية

شركة مساهمة مغلقة

الخبرة املهنية
لدى األستاذ الخريجي خبرة مهنية تمتد إلى أكثر من  22عامًا في مجال البنوك ،حيث بدأ مسيرته املهنية في عام 1995م لدى مؤسسة النقد العربي
السعودي كموظف في إدارة االستثمار ،وعضوًا في “املجموعة االستشارية” التي تو ّلت وضع وتنفيذ سياسة االستثمار الخاصة بمؤسسة النقد العربي
السعودي والتي بموجبها كانت تدار احتياطيات النقد األجنبي للمملكة .كما عمل أيضًا في مجال تخصيص األصول التكتيكية وبحوث االستثمار ،وإدارة
صندوق امللكية واختيار/اإلشراف على مدير الصندوق .وبعد ذلك التحق األستاذ الخريجي بالبنك األهلي التجاري في عام 2003م ومن املهام التي ّ
تولها
رئاسة دائرة األصول والخصوم بمجموعة الخزينة .كما شغل منصب أمين س ّر لجنة األصول والخصوم بالبنك ،وظل األستاذ الخريجي بهذا املنصب ،حتى
ٍ
كرئيس ملجموعة الخزينة عام 2009م .كما ترأس منذ توليه منصبه الحالي لجنة الخزينة باململكة العربية السعودية ملدة
تاريخ توليه منصبه الحالي
عامين متتاليين (وهي هيئة معنية بقطاع الخدمات املالية داخل اململكة ملناقشة قضايا الخزينة والقضايا التنظيمية ومسائل السيولة وغيرها من
القضايا املتعلقة بالخدمات املالية في اململكة) ،ويشغل منصب نائب رئيس املجلس االستشاري لسعر اإلقراض بالريال السعودي بين البنوك.

نايف بن صفوق البشير املرشد  -رئيس مجموعة املخاطر

يشغل األستاذ املرشد حاليًا منصب رئيس مجموعة املخاطر لدى البنك األهلي التجاري منذ عام 2015م ،وأمين السر وسكرتير لجنة املخاطر منذ 2018م،
وعلى صعيد لجان اإلدارة التنفيذية بالبنك يترأس األستاذ املرشد لجنة مخاطر العمليات ،كما يشغل عضوية كل من لجنة اإلدارة العليا ،ولجنة األصول
والخصوم ،ولجنة االئتمان ومعالجة الديون ،ولجنة أمن املعلومات .وفيما يلي بيان باملؤهالت العلمية والخبرة املهنية لألستاذ املرشد:
املؤهالت العلمية
العام

املؤهل

املجال

الجامعة

1988م

بكالوريوس

إدارة األعمال

جامعة والية كاليفورنيا ،الواليات املتحدة األمريكية

املسمى الوظيفي

االسم

نوع الكيان القانوني

عضو مجلس إدارة

الجمعية الخيرية لعالج املرضى

جمعية خيرية

عضو مجلس األمناء

منتدى الرياض االقتصادي

هيئة حكومية

مناصب أخرى وعضويات حالية

عضو مجلس إدارة

شركة اإللكترونيات املتقدمة

ذات مسؤولية محدودة

القطاع

الخدمات املجتمعية

صناعي /صيانة وتشغيل/
مقاوالت

الخدمات املجتمعية

الخبرة املهنية
يمتلك األستاذ املرشد خبرة مهنيه تمتد على مدار أكثر من  30عامًا في مجال البنوك حيث بدأ مسيرته الوظيفية لدى البنك األهلي التجاري بعد تخرجه
في عام 1988م وخالل الفترة  1996-2015تدرج في عدة مناصب تنفيذيه وقياديه مدير إقليمي للمنطقة الوسطى في مجموعة مصرفية الشركات ،مدير
إدارة مجموعة األعمال التجارية باململكة ،مدير املجموعة املصرفية للشركات باململكة ورئيس املصرفية الشاملة باململكة حيث ظل األستاذ املرشد
بهذا املنصب حتى تاريخ تعيينه رئيس املخاطر األول بالبنك األهلي التجاري منذ مايو 2015م.
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عمر محمد هاشم  -رئيس مجموعة املصرفية اإللكترونية والتقنية

يشغل السيد هاشم منصب رئيس مجموعة املصرفية اإللكترونية والتقنية ،وعلى صعيد لجان اإلدارة التنفيذية ،فهو عضو في لجنة اإلدارة العليا ،وعضو
في لجنة إدارة املشتريات ولجنة إدارة التحول الرقمي ،وأيضًا لجنة إدارة املخاطر التشغيلية وفيما يلي بيان باملؤهالت العلمية والخبرة املهنية:
املؤهالت العلمية
العام

املؤهل

املجال

الجامعة

1993م

درجة البكالوريوس

تقنية الحاسب واملعلومات

جامعة امللك فهد للبترول واملعادن

كما حصل السيد هاشم على العديد من الدورات في مجال اإلدارة التنفيذية من أهمها:
مــجــال الــدورة

اسم املـنـــشأة

برنامج املاجستير في إدارة األعمال من كلية وارتون

جامعة بنسلفانيا

برنامج إستراتيجية األعمال اإللكترونية

جامعة كولومبيا

مناصب أخرى وعضويات حالية
املسمى الوظيفي

االسم

نوع الكيان القانوني

القطاع

رئيس مجلس إدارة

الشركة السعودية للخدمات
املالية املساندة (ساند)

شركة مساهمة مغلقة

القطاع املالي

شركة ذات مسؤولية محدودة

القطاع املالي

مستشار مجلس اإلدارة

مستشار مجلس اإلدارة

موقع سوق املال

مؤسسة فيجن فينشرز

صندوق استثماري

القطاع املالي

الخبرة املهنية
لدى السيد هاشم خبرة ألكثر من  24عامًا في مختلف املجاالت .فقبل التحاقه بالبنك األهلي التجاري ،عمل في شركة  IBMالسعودية منذ عام 1993م ،ثم
التحق بالبنك األهلي التجاري عام 2001م ،وبدأ كمدير تطوير لألعمال والتجارة اإللكترونية وتدرج في وظائف عدة خالل مسيرته في البنك األهلي التجاري
ذات عالقة باملنتجات وشرائح العمالء وقنوات الخدمات املصرفية ،فهو مصرفي من ذوي الخبرة في مجال املدفوعات اإللكترونية والتقنية ،ومنها على
سبيل الذكر ال الحصر ،إدارة النقد والحواالت والخدمات املصرفية اإللكترونية وصوال إلى منصب رئيس الخدمات املصرفية اإللكترونية قبل منصبه الحالي
كرئيس ملجموعة املصرفية اإللكترونية والتقنية.

مطلق بن سالم العنزي  -رئيس مجموعة املوارد البشرية

يشغل األستاذ العنزي حاليًا منصب رئيس مجموعة املوارد البشرية منذ 2018م .وهو عضو مجلس إدارة شركة األهلي إسناد ،كما أنه أمين سر لجنة
الترشيح واملكافآت والحوكمة التابعة ملجلس اإلدارة .وفيما يلي بيان باملؤهالت العلمية والخبرة املهنية:
املؤهالت العلمية
العام

2001م

1998م

املؤهل

درجة املاجستير

درجة البكالوريوس

املجال

لغة إنجليزية

لغات وترجمة

الجامعة

جامعة والية موراي كنتاكي ،الواليات املتحدة األمريكية

جامعة امللك سعود ،اململكة العربية السعودية

مناصب أخرى وعضويات حالية
ال يوجد.
الخبرة املهنية
التحق األستاذ العنزي بالبنك في عام 2013م بمنصب “رئيس التوظيف والتطوير” .ويمتلك األستاذ /مطلق خبرة واسعة في القطاعين العام والخاص امتدت
على ما يزيد عن  20عاما مع سجل حافل في تطوير األفراد ،وإستراتيجيات املوارد البشرية ،والتطوير التنظيمي؛ حيث بدأ مسيرته املهنية في معهد
اإلدارة العامة .وبعدها شغل العنزي عدة مناصب؛ منها مدير إدارة التدريب والقيادة في البنك السعودي البريطاني ،ومن ثم تم تعيينه ليكون رئيس إدارة
التدريب والتطوير في البنك السعودي البريطاني ايضا في الفترة من عام  2007حتى 2013م.
حقق األستاذ مطلق عددًا كبيرًا من النجاحات في البنك بما في ذلك تقديم برنامج رواد األهلي وبرنامج الوسام والتي تهدف الى خلق فرص وظيفية
للشباب والشابات السعوديين حديثي التخرج ،والتزامه املستمر لتحقيق التميز ودعم أحد أهداف البنك اإلستراتيجية بأن يصبح “الخيار األول للموظفين”.
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فراس بن هاني التركي  -رئيس مجموعة الخدمات املشتركة

يشغل األستاذ التركي حاليًا منصب رئيس مجموعة الخدمات املشتركة لدى البنك األهلي التجاري منذ عام 2016م .وعلى صعيد لجان اإلدارة التنفيذية
يشغل األستاذ التركي عضوية في كل من اللجنة اإلدارية العليا ،ولجنة املشتريات ،ولجنة تسيير برنامج إدارة استمرارية العمل ،ولجنة مخاطر العمليات.
وفيما يلي بيان باملؤهالت العلمية والخبرة املهنية:
املؤهالت العلمية
العام

املؤهل

2002م

درجة املاجستير

1999م

درجة البكالوريوس

املجال

الهندسة الصناعية
الهندسة الصناعية

الجامعة

( )UFجامعة فلوريدا – جينسفيل ،الوالية املتحدة األمريكية

جامعة امللك عبد العزيز ،اململكة العربية السعودية

مناصب أخرى وعضويات حالية
ال يوجد.
الخبرة املهنية
يمتلك األستاذ التركي خبرة مهنية تمتد على مدار أكثر من  17عامًا في املجال املصرفي حيث بدأ مسيرته املهنية في برنامج “املنسوب التنفيذي”
لحديثي التخرج بالبنك األهلي التجاري ،وتدرج في مختلف الوظائف بكل من الشؤون املالية ومكتب املسؤول املالي األول ،ومراكز خدمة الشركات،
وعمليات الشركات ،وإدارة املشاريع ،ثم إدارة العمليات حتى تاريخ توليه منصبه الحالي كرئيس ملجموعة الخدمات املشتركة في عام 2016م.

وليد بن حسن عبد الشكور املنصب  -رئيس اإلدارة القانونية

يشغل األستاذ عبد الشكور حاليًا منصب رئيس اإلدارة القانونية لدى البنك األهلي التجاري منذ عام 2009م ،وعلى صعيد لجان اإلدارة التنفيذية بالبنك
يشغل األستاذ عبد الشكور رئيس لجنة املشتريات وعضو لجنة التظلمات الخاصة باملوظفين وعضوية لجنة االلتزام ،وفيما يلي بيان باملؤهالت العلمية
والخبرة املهنية لألستاذ عبد الشكور:
املؤهالت العلمية
العام

1989م

املؤهل

املجال

درجة البكالوريوس

قانون

2006م

ترخيص محاماة

2013م

محكم معتمد لدول مجلس التعاون الخليجي

2007م

عضو اتحاد املحامين العرب

الجامعة

جامعة امللك عبدالعزيز ،مدينة جدة

محاماة

وزارة العدل ،اململكة العربية السعودية

محاماة  /تحكيم

مركز التحكيم التجاري لدول مجلس
التعاون الخليجي

محاماة

اتحاد املحامين العرب

مناصب أخرى وعضويات حالية
املسمى الوظيفي

االسم

نوع الكيان القانوني

القطاع

عضو مجلس إدارة

شركة األسواق العقارية التجارية
املحدودة

شركة ذات مسؤولية محدودة

العقار

شركة ذات مسؤولية محدودة

العقار

شركة مساهمة مغلقة بمملكة البحرين

خدمات مالية

مدير عام
عضو مجلس إدارة

عضو لجنة املراجعة

الشركة العقارية املطورة للتمليك
واإلدارة املحدودة

شركة الخدمات املالية العربية

شركة الخدمات املالية العربية

شركة مساهمة مغلقة بمملكة البحرين

خدمات مالية

الخبرة املهنية
يمتلك األستاذ عبد الشكور خبرة مهنية تمتد على مدار أكثر من  30عامًا في مجال املحاماة واالستشارات القانونية ،حيث بدأ مسيرته املهنية لدى
البنك األهلي التجاري في عام  1990كباحث قانوني وتقلد مختلف املناصب الهامة في اإلدارة القانونية .وفي عام 2009م ،تم تعيين األستاذ عبد الشكور
في منصب رئيس اإلدارة القانونية ،ومن خالل عمله باإلدارة القانونية تراكمت لديه خبرة كبيرة في مختلف مجاالت القانون ،ومنها على سبيل املثال ال
الحصر التقاضي ،والعقود واالستشارات القانونية العامة .وتشمل إنجازاته الرئيسية في مجال االستشارات والقضايا انتصارات مهمة في القضايا املحلية
أدت إلى الحصول على أحكام لصالح البنك األهلي التجاري بمبلغ إجمالي يزيد عن  15مليار ريال سعودي .كما قاد السيد /عبد الشكور جهود الدفاع عن
البنك األهلي التجاري في دعوى قضائية دولية بارزة بلغت قيمتها أكثر من تريليون دوالر أمريكي حصل فيها على حكم نهائي برفض الدعوى لصالح
البنك األهلي التجاري.
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فؤاد بن عبداهلل الحربي  -رئيس إدارة االلتزام

يشغل األستاذ الحربي حاليًا منصب رئيس إدارة االلتزام (مسؤول االلتزام األول) لدى البنك األهلي التجاري منذ عام 2013م .وعلى صعيد لجان اإلدارة
التنفيذية بالبنك يترأس األستاذ الحربي لجنة االلتزام ،كما ترأس لجنة كبار مسؤولي االلتزام للبنوك العاملة في اململكة لدى مؤسسة النقد العربي
السعودي لعام 2018م ،وهو زميل باألكاديمية العربية للعلوم املالية واملصرفية .وفيما يلي بيان باملؤهالت العلمية والخبرة املهنية لألستاذ الحربي:
املؤهالت العلمية
العام

املؤهل

املجال

الجامعة

2012م

شهادة مسؤول التزام معتمد

االلتزام

2012م

شهادة االلتزام ومكافحة غسل األموال

2007م

شهادة مسؤول التزام معتمد

االلتزام ومكافحة
غسل األموال

مؤسسة النقد العربي السعودي املعهد املصرفي،
مدينة الرياض ،اململكة العربية السعودية

االلتزام

1993م

درجة البكالوريوس

املحاسبة

كلية هنلي إلدارة األعمال ،اململكة املتحدة

األكاديمية األمريكية لإلدارة املالية ،الواليات
املتحدة األمريكية

جامعة امللك سعود ،مدينة الرياض ،اململكة
العربية السعودية

الخبرة املهنية
يمتلك األستاذ الحربي خبرة مهنية تمتد على مدار أكثر من  25عامًا في مجال املحاسبة ،والرقابة وإدارة االلتزام ومكافحة غسل األموال ،وقد بدأ مسيرته
املهنية في شركة طيبة لالستثمار والتنمية العقارية لفترة تزيد عن أربع سنوات ،كان آخرها رئيسًا إلدارة املحاسبة في الشركة ،وبعد ذلك التحق
األستاذ الحربي بالبنك األهلي التجاري في عام 1997م ،حيث شغل مناصب مختلفة داخل البنك ،وشارك في تأسيس إدارة االلتزام والعمل بها حيث تقلد
العديد من املناصب باإلدارة حتى تاريخ توليه منصبه الحالي رئيسًا إلدارة االلتزام.

حمزة بن خالد باوزير  -رئيس إدارة الشرعية

يشغل األستاذ باوزير حاليًا منصب رئيس اإلدارة الشرعية منذ بداية عام 2019م ،وفيما يلي بيان باملؤهالت العلمية والخبرة املهنية لألستاذ باوزير:
املؤهالت العلمية
العام

2010م

2006م

املؤهل

درجة املاجستير

درجة البكالوريوس

املجال

الجامعة

إدارة األعمال

جامعة امللك عبدالعزيز ،امللكة العربية السعودية

إدارة األعمال

جامعة امللك عبدالعزيز ،امللكة العربية السعودية

مناصب أخرى وعضويات حالية
املسمى الوظيفي

االسم

عضو مجلس إدارة

السوق املالية اإلسالمية الدولية

عضو مجلس األمناء

هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات
املالية اإلسالمية

عضو مجلس إدارة

املجلس العام للبنوك واملؤسسات
املالية اإلسالمية

نوع الكيان القانوني

القطاع

منظمة دولية

املالية اإلسالمية

املالية اإلسالمية

منظمة دولية

املالية اإلسالمية

منظمة دولية

الخبرة املهنية
التحق األستاذ باوزير بالبنك األهلي عام 2015م رئيسًا للتطوير واملساندة الشرعية ،ويمتلك خبرة واسعة امتدت على مدار أكثر من  13عامًا في مجال
املصرفية اإلسالمية تدرج خاللها في مناصب إدارية وقيادية مختلفة في عدة بنوك محلية كان آخرها البنك السعودي البريطاني (ساب) .وقد ساهم
األستاذ حمزة في تحقيق العديد من اإلنجازات في العمل املصرفي اإلسالمي من خالل مساهمته في تطوير األنظمة واملنتجات التي ساعدت على نمو
املصرفية اإلسالمية وكذلك ساهم في التحول التدريجي للمصرفية اإلسالمية في البنك األهلي التجاري ،وفي التأكد من التطبيق الشرعي الصحيح لفتاوى
الهيئة الشرعية.

شريف بن محمد السمان  -رئيس املراجعة الداخلية

يشغل األستاذ السمان حاليًا منصب رئيس املراجعة الداخلية لدى البنك األهلي التجاري منذ شهر أغسطس 2019م .وفيما يلي نبذة عن املؤهالت العلمية
والخبرة املهنية لألستاذ السمان:
املؤهالت العلمية
العام

2017م

1993م

34

املؤهل

درجة ماجستير

درجة بكالوريوس

املجال

الجامعة

دراسات في القانون

نورث وسترن ،الواليات املتحدة األمريكية

اإلدارة العامة

الجامعة األمريكية في بيروت ،لبنان

الخبرة املهنية
لدى األستاذ السمان خبرات مهنية تزيد عن  26سنة في مجاالت االستثمار واملراجعة الداخلية للخدمات املصرفية واالستثمار حيث عمل لدى مجموعة
سامبا املالية منذ عام 1993م في إدارة االستثمار وتدرج ملنصب رئيس الوساطة الدولية ثم مدير برنامج األسواق املالية في مجموعة التدقيق ومراجعة
املخاطر في عام 2002م .كما تقلد عدة مناصب قيادية أخرى في شركة سامبا لألصول وإدارة االستثمار حيث شغل منصب الرئيس التنفيذي للعمليات
منذ عام 2011م .وفي شهر مارس 2019م تم تعينه الرئيس التنفيذي املكلف للشركة حيث ترأس عددًا من اللجان اإلدارية.

محمد بن شرف جفري  -رئيس التسويق واالتصاالت

يشغل األستاذ حاليًا منصب رئيس التسويق واالتصاالت لدى البنك األهلي التجاري منذ عام 2019م.
املؤهالت العلمية
العام

املؤهل

املجال

الجامعة

2000-1995م

بكالوريوس

الهندسة الصناعية واألنظمة

جامعة امللك عبدالعزيز

املسمى الوظيفي

االسم

نوع الكيان القانوني

القطاع

نائب الرئيس التنفيذي،
رئيس التسويق واالتصاالت

البنك األهلي التجاري

شركة مساهمة عامة

قطاع البنوك

مناصب أخرى وعضويات حالية

الخبرة املهنية
يشغل األستاذ محمد جفري حاليا منصب رئيس التسويق واالتصاالت .ولدية خبرة مهنية كبيرة تزيد عن  18عامًا في شركات متعددة الجنسيات في
العديد من املجاالت داخل اململكة وخارجها؛ فقد عمل في شركة بروكتر وغامبل ملدة  11عامًا تولى خاللها مهام إدارة العالمة التجارية في السعودية
ومنطقة الخليج وغيرها من املهام في املقر الرئيسي في جينيف بسويسرا إلدارة مناطق أوروبا الوسطى والشرقية والشرق األوسط وأفريقيا .ثم انضم
محمد إلى شركة “مارس” األمريكية إلنتاج الشوكوالتة ملدة  4سنوات في قسم التسويق واملبيعات في سوق اململكة العربية السعودية .بعدها
التحق كمدير تسويق ملدة عامين في شركة أبوت للتغذية ،وكان آخر منصب عمل به هو مدير قسم اإللكترونيات بشركة سامسونج لإللكترونيات في
اململكة العربية السعودية .وقد حصل محمد على بكالوريوس الهندسة الصناعية واألنظمة من جامعة امللك عبد العزيز.
املهام واملسؤوليات الرئيسية ملجلس اإلدارة:
•	يكون مجلس اإلدارة مسؤوالً عن وضع اإلستراتيجية الكاملة للبنك وتوجيه إستراتيجيته وأهدافه .ولذلك فإن مجلس اإلدارة يكون مسؤوالً عن وضع
أهداف األداء واتخاذ القرارات التي تؤثر في النفقات الرأسمالية الكبيرة ،وعمليات االستحواذ والشراء والبيع والتصفية واإلشراف على تنفيذ القرارات؛
•	كما يكون مجلس اإلدارة مسؤوالً عن مراقبة األهداف املالية للبنك والتحقق من أن األداء يسير وفق الخطط اإلستراتيجية والتشغيلية والتجارية
املتفق عليها مسبقًا؛
•	تشمل مهام مجلس اإلدارة أيضًا املواءمة واإلشراف على الهيكل التنظيمي لوحدات العمل املختلفة والدرجات الوظيفية ونظام األجور للبنك
واإلشراف على خطط اإلحالل.
اجتماعات مجلس اإلدارة في عام 2019م
االسم

سعيد محمد الغامدي
راشد إبراهيم شريف
مارشل شارلز بايلي

عدد
االجتماعات الحضور

6

6

6

ديفيد جيفري مييك

6

سعود سليمان الجهني

7

زياد محمد مكي التونسي

7

أنيس أحمد مؤمنه

محمد علي الحوقل

زيد عبدالرحمن القويز

7

7

7

6

6

6

االعتذار

معدل
الحضور

17
يناير

10
أبريل

24
يونيو

3
سبتمبر

15
نوفمبر

25
نوفمبر

16
ديسمبر

0

%100.00

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

_*

نعم

0

0

6

0

6

1

7

0

7

7

7

%100.00

%100.00

%100.00

نعم

نعم

نعم

0

%100.00

نعم

0

%100.00

نعم

0

%85.71

%100.00

%100.00

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

ال

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

_*

_*

_*

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

*	اجتماع مجلس اإلدارة املنعقد في يوم  25نوفمبر 2019م اجتماع مخصص ملناقشة مواضيع ألطراف ذوي عالقة ،فلم يتم دعوة األعضاء ذوي العالقة لحضور هذا االجتماع .لذلك ال يحسب عدم
حضور لهم.
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اللجان التابعة ملجلس اإلدارة

لجنة املراجعة
تتشكل لجنة املراجعة من خمسة أعضاء ُتع ُّينهم الجمعية العامة كل ثالث سنوات ،وتجتمع مرة واحدة على األقل كل ثالثة أشهر أي أربع مرات في
العام على األقل أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيس اللجنة أو بطلب اثنين من األعضاء ،ويكتمل نصاب اجتماع اللجنة إذا حضره ثالثة أعضاء
بأنفسهم بما فيهم الرئيس.
وتثبت قرارات لجنة املراجعة ومداوالتها في محاضر يوقعها رئيس وأعضاء اللجنة ،وتقع مسؤولية تدوين محاضر اجتماع لجنة املراجعة على أمين عام
مجلس اإلدارة.
املهام واملسؤوليات الرئيسية
تكون اللجنة مسؤولة أمام مجلس اإلدارة وتساعده على القيام بمسؤولياته كما يلي:
• ضمان وضع نظام فعال للرقابة الداخلية وااللتزام؛
• تحقيق االلتزام فيما يتعلق بتقديم التقارير املالية الخارجية ،بما في ذلك االلتزامات املنصوص عليها في األنظمة واللوائح واجبة التطبيق.
وتشمل األهداف الرئيسية للجنة املراجعة القيام بمسؤوليات اإلشراف واملراقبة للمهام التالية:
• صحة التقارير املالية؛
• التأكد من تمتع املراجعين الداخليين والخارجيين باملؤهالت املطلوبة واالستقاللية واإلشراف على أدائهم؛
• التزام البنك بجميع املتطلبات القانونية والتنظيمية واملعايير األخالقية؛
•	أداء املراجعة الداخلية وااللتزام ومكافحة غسل األموال ومكافحة الجرائم املالية بما يتوافق مع املعايير التي تنص عليها القواعد والتعليمات
الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما).
•	مراجعة العقود والتعامالت املقترح أن يجريها البنك مع األطراف ذوي العالقة بناء على التأكيدات وأخذ الضمانات الالزمة من اإلدارة التنفيذية بأنها
تتم بدون شروط أو مزايا تفضيلية ،وفقًا للسياسات واإلجراءات الداخلية املنظمة لذلك ،وتقديم مرئياتها حيال ذلك إلى مجلس اإلدارة.
اجتماعات لجنة املراجعة في عام 2019م
االسم

محمد علي الحوقل

عدد
االجتماعات الحضور

8

هاني سليمان الشدوخي

8

د .عبدالرحمن محمد البراك

8

د .خالد محمد الطويل

عبدالرحمن محمد العودان

8
7

8

8

8

8

8

االعتذار

معدل
الحضور

21
يناير

0

%100.00

نعم

1

0

0

0

%87.50

%100.00

%100.00

%100.00

نعم

نعم

نعم

نعم

25
مارس

21
أبريل

نعم

نعم

ال

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

8
يوليو

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

10
سبتمبر

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

11
نوفمبر

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

27
نوفمبر

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

11
ديسمبر

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

اللجنة التنفيذية
تتشكل اللجنة التنفيذية من خمسة أعضاء هم رئيس مجلس اإلدارة وثالثة من أعضاء مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي ،ويرأسها رئيس مجلس اإلدارة،
ويجوز أن يرأسها الرئيس التنفيذي ،وتجتمع دوريًا ستة اجتماعات في السنة أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك كما يمكن إلغاء اجتماعها في حالة عدم
وجود قرارات عاجلة يتطلب اتخاذها من اللجنة التنفيذية ،ويكتمل نصاب اجتماع اللجنة إذا حضره ثالثة أعضاء على األقل باألصالة أو بطريق الوكالة على
أن يكون أحدهم رئيس اللجنة ويمكن لألعضاء غير الحاضرين التوكيل للتصويت على قرارات اللجنة .وتثبت قرارات اللجنة ومداوالتها في محاضر يوقعها
رئيس وأعضاء اللجنة ،وتقع مسؤولية تدوين ومتابعة مجريات اجتماعات اللجنة على أمين سر اللجنة.
املهام واملسؤوليات الرئيسية
إن الغرض الرئيسي للجنة التنفيذية هو ممارسة الرقابة واإلشراف على أعمال وعمليات البنك واتخاذ القرارات الفورية بشأن القضايا امللحة التي تنشأ
في سياق أعمال البنك .ويجب على اللجنة التنفيذية التأكد من تمثيل البنك بشكل كاف في الشركات التابعة .كما يجب على اللجنة التنفيذية اتخاذ
القرارات املتعلقة باالئتمان ،والتسويات ومعالجة الديون ،واملسؤولية املجتمعية ،واملشتريات واإلجراءات التصحيحية ،وذلك ضمن حدود صالحيات
اللجنة املفوضة من قبل مجلس اإلدارة.
اجتماعات اللجنة التنفيذية في عام 2019م
االسم

عدد
االجتماعات الحضور

سعيد محمد الغامدي

7

زياد محمد مكي التونسي

7

فيصل عمر السقاف (الرئيس التنفيذي)

7

راشد إبراهيم شريف

زيد عبدالرحمن القويز

36

7

7

7

6

6

7

7

االعتذار

معدل
الحضور

14
فبراير

10
أبريل

24
يونيو

29
أغسطس

14
أكتوبر

4
نوفمبر

10
ديسمبر

0

%100.0

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

1

%85.71

نعم

نعم

نعم

ال

نعم

نعم

نعم

1

0

0

%85.71

%100.0

%100.0

نعم

نعم

نعم

نعم
نعم

نعم

نعم
نعم

نعم

ال

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

لجنة الترشيح واملكافآت والحوكمة
أقرت الجمعية العامة العادية ملساهمي البنك في اجتماعها الذي عقد في  31ديسمبر 2017م تعديل الئحة عمل لجنة الترشيح واملكافآت والحوكمة
بما يتوافق مع الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس إدارة هيئة السوق املالية ،وتتشكل لجنة الترشيح واملكافآت والحوكمة من ثالثة أعضاء
أعضاء مستقلين غير تنفيذيين في مجلس اإلدارة ،وال يحق لرئيس مجلس
على األقل من أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين ،على أن يكون اثنان منهم
ً
اإلدارة أن يكون رئيسًا للجنة .ويمكن دعوة الرئيس التنفيذي ورئيس مجموعة املوارد البشرية لحضور االجتماعات بدون أن يكون لهما حق التصويت،
وتجتمع اللجنة دوريًا بما ال يقل عن اجتماعين في السنة ،ويلزم الكتمال النصاب ألي اجتماع للجنة حضور أغلبية األعضاء ،تصدر قرارات وتوصيات اللجنة
بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وفي حالة تساوي األصوات يرجح الجانب الذي معه الرئيس ،وال يجوز االمتناع عن التصويت أو اإلنابة فيه .وتثبت قرارات
اللجنة ومداوالتها في محاضر يوقعها رئيس وأعضاء اللجنة ،وتقع مسؤولية تدوين محاضر اجتماعات اللجنة على أمين سر اللجنة.
املهام واملسؤوليات الرئيسية:
• اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس اإلدارة واللجان التابعة واإلدارة التنفيذية؛
• التوصية ملجلس اإلدارة بترشيح أعضائه وأعضاء اللجان التابعة وإعادة ترشيحهم وفقًا للسياسات واملعايير املعتمدة؛
•	مراعاة االلتزام بما ورد في األنظمة واللوائح الصادرة من الجهات التنظيمية من شروط وأحكام ،وما تقرره مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة
السوق املالية ووزارة التجارة واالستثمار من متطلبات ،وكذلك سياسة الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة املعتمدة من الجمعية العامة ملساهمي البنك؛
•	ضمان أن يفوق عدد املرشحين ملجلس اإلدارة الذين ُتطرح أسماؤهم أمام الجمعية العامة عدد املقاعد املتوافرة بحيث يكون لدى الجمعية العامة
فرصة االختيار من بين املرشحين؛
• إعداد وصف للقدرات واملؤهالت املطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة واللجان التابعة وشغل وظائف اإلدارة التنفيذية؛
•	املراجعة السنوية لالحتياجات املطلوبة من املهارات املناسبة لعضوية مجلس اإلدارة واللجان التابعة وإعداد وصف للقدرات واملؤهالت املطلوبة
لعضوية مجلس اإلدارة واللجان التابعة ،بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو ألعمال مجلس اإلدارة واللجان التابعة؛
• التأكد من الحصول على عدم ممانعة مؤسسة النقد العربي السعودي على األشخاص املرشحين للعضوية بعد موافقة املجلس على ترشيحهم؛
• مراجعة هيكل مجلس اإلدارة واللجان التابعة ورفع التوصيات بشأن التغييرات التي يمكن إجراؤها به؛
•	وضع سجل يحتوي على مؤهالت ومهارات أعضاء مجلس اإلدارة واللجان التابعة بهدف التعرف على املهارات اإلضافية املطلوبة لتفعيل دور املجلس
ولجانه التابعة للقيام بمهامهم ومسؤولياتهم؛
• تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة واللجان التابعة واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة البنك؛
• التأكد سنويًا من استمرار استقاللية األعضاء املستقلين ،وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يتولى عضوية مجلس إدارة آخر؛
• وضع وصف وظيفي لألعضاء التنفيذيين واألعضاء غير التنفيذيين واألعضاء املستقلين وكبار التنفيذيين؛
• وضع اإلجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو لجانه التابعة أو كبار التنفيذيين؛
•	وضع سياسات ومعايير واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان التابعة وكبار التنفيذيين باستخدام معايير ترتبط باألداء واإلفصاح
عنها والتحقق من تنفيذها ،ومراعاة األحكام الصادرة من الجهات الرقابية عند إعدادها ورفعها ملجلس اإلدارة تمهيدًا العتمادها من الجمعية العامة
ملساهمي البنك؛
• توضيح العالقة بين املكافآت املمنوحة وسياسة املكافآت واجبة التطبيق ،وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة؛
• املراجعة الدورية لسياسة املكافآت ،وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق األهداف املقررة؛
• التوصية ملجلس اإلدارة بمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان التابعة وكبار التنفيذيين بالبنك وفقًا للسياسة املعتمدة؛
•	التأكد من أن حجم املكافآت يتفق مع األعراف املحلية السائدة واألنظمة ذات العالقة ويرتبط بتحقيق مصالح املودعين واملساهمين ،وتحقيق أهداف
البنك اإلستراتيجية طويلة املدى؛
• تطوير سياسة اإلحالل بالبنك والتأكد من التزام اإلدارة التنفيذية بها؛
•	التأكد من أن نظام الحوافز بالبنك يتم مراجعته دوريًا وال يشجع املشاركة في عمليات ذات مخاطر عالية لتحقيق أرباح قصيرة املدى ويتفق مع
سياسة املخاطر املعتمدة بالبنك؛
• التوصية إلى املجلس فيما يخص املرشحين لعضوية اللجان املختلفة املنبثقة عن املجلس ،مع األخذ في االعتبار املؤهالت الالزمة لعضوية كل لجنة.
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اجتماعات لجنة الترشيح واملكافآت والحوكمة في عام 2019م
عدد
االجتماعات الحضور

االسم

3

زيد عبدالرحمن القويز

3

زياد محمد مكي التونسي
ديفيد جيفري مييك

االعتذار

معدل
الحضور

16
يناير

14
فبراير

3
سبتمبر

3

0

%100.0

نعم

نعم

نعم

3

0

%100.0

نعم

نعم

نعم

3

3

0

نعم

%100.0

نعم

نعم

لجنة املخاطر
تتكون لجنة املخاطر من أربعة أعضاء من مجلس اإلدارة على األقل ،باإلضافة إلى الرئيس التنفيذي ،ويكون أغلبية أعضائها من األعضاء غير التنفيذيين،
وتجتمع دوريًا على األقل مرتين في العام أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك ،ويكتمل النصاب القانوني لعقد االجتماع بحضور أغلبية األعضاء .وتصدر قرارات
رجح الجانب الذي يصوت معه رئيس اللجنة.
اللجنة وتوصياتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين .وفي حالة تساوي األصواتُ ،ي ِّ
املهام واملسؤوليات الرئيسية:
تختص لجنة املخاطر باإلشراف على إدارة املخاطر داخل البنك وضمان وعي وإدراك اإلدارة للمخاطر الجوهرية التي قد يتعرض لها البنك ،ووضع إستراتيجية
للتأكد من وجود السياسات واإلجراءات الشاملة والقادرة على إدارة هذه املخاطر وعملياتها للحفاظ على مستوى مقبول من املخاطر ،وذلك ضمن
حدود الصالحيات التي يحددها مجلس اإلدارة .وتقوم اللجنة بمراجعة اإلجراءات التي تم اتخاذها لضمان وجود هيكل تنظيمي متكامل إلدارة املخاطر.
اجتماعات لجنة املخاطر في عام 2019م
االسم

أنيس أحمد مؤمنه

عدد
االجتماعات الحضور

4

سعود سليمان الجهني

4

ديفيد جيفري مييك

4

مارشل شارلز بايلي

فيصل عمر السقاف (الرئيس التنفيذي)

4

4

4

4

4

4

4

االعتذار

0

0

0

0

0

معدل
الحضور

%100.0

9
أبريل

16
يناير

نعم

نعم

3
سبتمبر

نعم

15
ديسمبر

نعم

%100.0

نعم

نعم

نعم

نعم

%100.0

نعم

نعم

نعم

نعم

%100.0

%100.0

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

 .27تقييم فعالية أعضاء مجلس اإلدارة واللجان التابعة

نصت عليه األنظمة واللوائح واجبة التطبيق والصادرة عن الجهات التنظيمية ذات العالقة في اململكة العربية السعودية في أن يلتزم مجلس
وفق ما ّ
سواء بصفة مجتمعة أو منفردة ،وعلى أن يشمل ذلك اللجان التابعة ،فقد راعت لجنة
اإلدارة بتقييم فعالية أعضائه وحجم مشاركتهم في أعماله
ٌ
الترشيح واملكافآت والحوكمة عند تصميم وإعداد نماذج التقييم حجم مشاركة األعضاء وفعاليتهم على مستوى أعمال مجلس اإلدارة ولجانه التابعة،
وقد بدأ بتنفيذها خالل العام 2016م ،هذا وقد تم االستعانة بمكتب استشاري خارجي عند تقييم أعضاء مجلس اإلدارة لعام 2019م.

 .28البرامج التدريبة ألعضاء مجلس اإلدارة واللجان التابعة

رغبة من البنك في تعزيز مهارات أعضاء مجلس اإلدارة واللجان التابعة في مختلف مجاالت الصناعة املصرفية والحوكمة ،فقد تم تصميم عدد من
البرامج التدريبة داخل وخارج اململكة ،وسيستمر البنك في إعداد مثل هذه البرامج خالل السنوات القادمة بمشيئة اهلل لتصبح أكثر تخصصًا.

 .29التغييرات في حصص امللكية الرئيسية

يتضمن الجدول التالي وصفًا مفص ً
ال لنسبة ملكية السادة املساهمين الرئيسيين بالبنك عند بداية عام 2019م ونهايته:
اسم املساهم

صندوق االستثمارات العامة

املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية
املؤسسة العامة للتقاعد

38

عدد األسهم
بداية العام
2019/01/01م

عدد األسهم
نهاية العام
2019/12/31م

صافي التغيير

0 1,328,839,999 1,328,839,999
300,000,000
307,826,298

155,400,000

160,826,298

()144,600,000
()147,000,000

نسبة التغيير %

0

()%48.2

()%47.75

نسبة امللكية %

%44.29
%5.18

%5.36

 .30ملكية أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين وأقاربهم من أسهم البنك وتغييراتها خالل العام 2019م

تتضمن الجداول التالية وصفًا مفص ً
ال لنسبة ملكية السادة أعضاء مجلس اإلدارة وأقاربهم وكذلك كبار التنفيذيين وأقاربهم بالبنك وشركاته التابعة:
(أ) أعضاء مجلس اإلدارة وأقاربهم
عدد األسهم
نهاية العام
2019/12/31م

صافي التغيير

نسبة التغيير %

سعيد محمد الغامدي (ممثل صندوق االستثمارات العامة)

14.623

257.739

243.116

%1,662.56

مارشل بايلي (ممثل صندوق االستثمارات العامة)

0

0

0

0

اسم من تعود له املصلحة

راشد إبراهيم شريف(ممثل صندوق االستثمارات العامة)
ديفيد ميك (ممثل صندوق االستثمارات العامة)

عدد األسهم
بداية العام
2019/01/01م

0

0

0

0

0

0

0

0

أنيس أحمد مؤمنه (ممثل املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية)

42,900

45,900

3,000

%6.99

زيد عبدالرحمن القويز

7,635

16,485

8,850

%115.91

0

0

0

0

عدد األسهم
بداية العام
2019/01/01م

عدد األسهم
نهاية العام
2019/12/31م

صافي التغيير

نسبة التغيير %

0

55,000

55,000

0

3,799

0

0

3,150

0

71,050

61,411

سعود سليمان الجهني (ممثل املؤسسة العامة للتقاعد)
زياد محمد مكي التونسي

0

75

محمد علي الحوقل*

0

0

0

()75

0

()%100

(ب) كبار التنفيذيين وأقاربهم
املنصب

اسم من تعود له املصلحة

فيصل عمر السقاف

الرئيس التنفيذي

أحمد ربيع الرويلي

رئيس الحوكمة وأمانة مجلس اإلدارة

3,799

رئيس مجموعة الخزينة

3,150

رئيس املجموعة املالية

ملى أحمد غزاوي

خالد بن مالك آل غالب الشريف
طالل بن أحمد الخريجي

فراس بن هاني التركي

وليد بن حسن عبد الشكور

رئيس مجموعة مصرفية األفراد

5,385

رئيس مجموعة الخدمات املشتركة

150

رئيس إدارة االلتزام

0

رئيس اإلدارة القانونية

فؤاد بن عبداهلل الحربي

0

9,639

0

3,175
150

1,061

0

()2210
0

1,061

0

()%41.04
0

0

%637.11
0

 .31حقوق املساهمين

إن النظام األساسي للبنك املحدث وفق قرار الجمعية العامة غير العادية املنعقدة بتاريخ  15مايو 2018م والئحة حوكمة البنك املحدثة واملعتمدة من
قبل مجلس اإلدارة 2018/05/29م قد تضمنت عرضًا لحقوق املساهمين في الحصول على أرباح وحضور الجمعيات واملناقشة والتصويت والتصرف في
األسهم ،باإلضافة إلى ما سبق فإن املعلومات والبيانات املتعلقة بالجمعيات وامليزانيات وحساب األرباح والخسائر وتقرير مجلس اإلدارة السنوي توفر
للمساهمين وتنشر في الصحف املحلية وعلى املوقع الرسمي للبنك .وفيما يلي بيان يوضح عدد طلبات البنك األهلي التجاري لسجل مساهمي البنك
وتواريخ الطلبات وأسبابها للسنة املالية املنتهية في 2019/12/31م.
عدد
الطلبات

1

2

تاريخ الطلب

أسباب الطلب

2019/02/03م

إجراءات الشركة الداخلية

2019/04/10م

3

2019/04/14م

3

2019/07/10م

2

6
7

اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابعة ملساهمي البنك األهلي التجاري

توزيع أرباح نقدية على مساهمي البنك وذلك عن النصف الثاني من السنة املالية املنتهية في 2018/12/31م.

2019/05/20م

إجراءات الشركة الداخلية

2019/08/05م

توزيع أرباح نقدية على مساهمي البنك وذلك عن النصف األول من السنة املالية املنتهية في 2019/12/31م.

2020/01/02م

إجراءات الشركة الداخلية

إجراءات الشركة الداخلية
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 .32الجمعيات العامة ملساهمي البنك األهلي التجاري

عدد من
عقد البنك خالل السنة املالية املنتهية في 2019/12/31م جمعية عمومية غير عادية للسادة مساهمي البنك األهلي التجاري نوقش فيها
ٌ
املواضيع املعلنة على موقع شركة السوق املالية السعودية (تداول) ،كما استعرض مجلس اإلدارة قرارات وتوصيات مساهمي البنك الصادرة عن اجتماع
الجمعية العامة .وفيما يلي بيان يوضح حضور السادة أعضاء مجلس اإلدارة اجتماع الجمعية:
االسم

سعيد محمد الغامدي (رئيس مجلس اإلدارة – رئيس اللجنة التنفيذية ممثل صندوق
االستثمارات العامة)

سجل الحضور
اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابعة ملساهمي البنك األهلي التجاري
(االجتماع األول) 2019/04/10م

حاضر

راشد إبراهيم شريف (نائب رئيس مجلس اإلدارة – ممثل صندوق االستثمارات العامة)

حاضر

ديفيد ميك (ممثل صندوق االستثمارات العامة)

حاضر

مارشل بايلي (ممثل صندوق االستثمارات العامة)

أنيس أحمد مؤمنه (ممثل املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية
سعود سليمان الجهني (ممثل املؤسسة العامة للتقاعد)

زيد عبدالرحمن القويز

زياد محمد مكي التونسي
محمد علي الحوقل

حاضر
حاضر
حاضر
حاضر
حاضر
حاضر

 .33حوكمة الشركات

يلتزم البنك – بصفة عامة  -بتطبيق األحكام الواردة في الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق املالية ،واملبادئ الرئيسية للحوكمة في
البنوك العاملة باململكة العربية السعودية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي والتعليمات التي تصدرها املؤسسة .ويحرص البنك على االلتزام
بجميع لوائح الحوكمة ومواكبة ما يستجد حولها ،ويواصل تحديث السياسات واإلجراءات ذات العالقة حال صدور مستجدات نظامية تتطلب ذلك .وقد
اعتمد مجلس اإلدارة في اجتماعه املنعقد بتاريخ 2018/05/29م تحديث دليل حوكمة البنك إضافة إلى استحداث وتحديث السياسات املكملة للدليل
ٍ
كل حسب صالحياته بما يتفق مع أحكام الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس إدارة هيئة
واعتمادها من الجمعية العامة ومجلس إدارة البنك
السوق املالية ،هذا ويؤكد البنك بأن املراجعات مستمرة على اإلطار العام لحوكمة البنك وفق أعلى املعايير املهنية وأفضل املمارسات املتبعة
ملواكبة أي تطورات قد تطرأ ضمانًا لتطبيق البنك حوكمة فعالة في جميع أعماله.
شكر وتقدير
في ختام هذا التقرير ،يسر مجلس إدارة البنك األهلي التجاري أن يتقدم بخالص الشكر واالمتنان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين امللك سلمان بن عبد
العزيز آل سعود ،وإلى صاحب السمو امللكي األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع باململكة
العربية السعودية ،وإلى حكومة خادم الحرمين الشريفين املوقرة.
ٍ
كل من مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية ،ووزارة املالية ،ومؤسسة النقد العربي السعودي،
ويتوجه مجلس اإلدارة كذلك بالشكر والتقدير إلى
وهيئة السوق املالية ،ووزارة التجارة واالستثمار الذين يبذلون كافة الجهود التي تدعم قطاع الخدمات املالية في اململكة بما يخدم ازدهار القطاع
املالي الوطني ،بجانب دورهم املستمر وامللموس في مواصلة تحقيق النمو االقتصادي الذي تشهده اململكة رغم التحديات الكبيرة التي تواجه كافة
اقتصادات العالم.
ٌ
موصول
كما يتقدم مجلس اإلدارة بامتنانه إلى جميع مساهمي البنك على ثقتهم ودعمهم املتواصلين الستراتيجيات األعمال التي يضعها البنك ،والشكر
كذلك إلى عمالء البنك الكرام الذين ُيم ِّثلون أحد أقوى أصول البنك في نجاحه املستمر ،وفي الختام ال يفوتنا أن نتقدم بالشكر إلى كافة موظفي البنك
على إخالصهم وكفاءتهم التي كانت عنصرًا حيويًا لتحقيق النتائج املتميزة التي حققها البنك خالل عام 2019م.

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،
مجلس إدارة البنك األهلي التجاري
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القـوائـــم
املـالـيــــة
املـوحــــدة
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تقرير مراجعي الحسـابات

إرنست ويونغ وشركاهم (محاسبون قانونيون)

شركة تضامنية

برج طريق امللك – الدور الثالث عشر
طريق امللك عبد العزيز (طريق امللك)
ص .ب 1994
جدة 21441
اململكة العربية السعودية
املركز الرئيسي الرياض
ترخيص رقم 323/11/45
سجل تجاري رقم 4030276644

كي بي إم جي الفوزان وشركاه
محاسبون ومراجعون قانونيون

مركز زهران لألعمال ،برج أ ،الدور التاسع
شارع األمير سلطان
ص.ب 55078
جـدة 21534
اململكة العربية السعودية
ترخيص رقم  323/11/46بتاريخ 1412/9/7هـ

تقرير مراجعي الحسابات املستقلين عن مراجعة القوائم املالية املوحدة

إلى السادة مساهمي البنك األهلي التجاري (شركة مساهمة سعودية)
الرأي
لقــد راجعنــا القوائــم املاليــة املوحــدة للبنك األهلي التجاري (“البنك”) وشــركاته التابعة (ويشــار إليهــم مجتمعين بــ “املجموعة”) والتــي تتكون من قائمة
املركــز املالــي املوحــدة كمــا فــي  31ديســمبر 2019م ،وقائمة الدخل املوحدة ،وقائمة الدخل الشــامل املوحدة ،وقائمة التغيــرات في حقوق امللكية
املوحــدة ،وقائمــة التدفقــات النقديــة املوحدة للســنة املنتهية في ذلك التاريخ ،وملخص للسياســات املحاســبية الهامة واإليضاحات التفســيرية األخرى
من  1إلى .46
وفي رأينا ،إن القوائم املالية املرفقة تعرض بصورة عادلة ،من جميع الجوانب الجوهرية ،املركز املالي املوحد للمجموعة كما في  31ديسمبر 2019م
وأداءها املالي املوحد وتدفقاتها النقدية املوحدة للسنة املنتهية في ذلك التاريخ وفقا للمعايير الدولية للتقرير املالي املعتمدة في اململكة العربية
السعودية ،واملعايير واإلصدارات األخرى املعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (يشار إليها مجتمعة باسم “املعايير الدولية للتقرير املالي”
املعتمدة في اململكة العربية السعودية).
أساس الرأي
لقد قمنا باملراجعة وفقًا للمعايير الدولية للمراجعة املعتمدة في اململكة العربية السعودية .ومسؤوليتنا بموجب تلك املعايير تم توضيحها في قسم
“مسؤوليات مراجع الحسابات عن مراجعة القوائم املالية املوحدة” في تقريرنا هذا .ونحن مستقلون عن املجموعة وفقًا لقواعد سلوك وآداب املهنة
املعتمدة في اململكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم املالية املوحدة ،وقد التزمنا بمسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقًا لتلك القواعد.
ونعتقد أن أدلة املراجعة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس إلبداء رأينا.
أمور املراجعة الرئيسية
أمور املراجعة الرئيسية هي تلك األمور التي كانت ،بحسب حكمنا املهني ،لها األهمية البالغة عند مراجعتنا للقوائم املالية املوحدة للفترة الحالية.
وقد تم تناول هذه األمور في سياق مراجعتنا للقوائم املالية املوحدة ككل ،وعند تكوين رأينا فيها ،ولم نقدم رأيا منفصال في تلك األمور .لكل أمر من
أمور املراجعة تم إضافة وصف عن كيفية معالجة األمور املذكورة من خالل مراجعتنا في السياق أدناه:
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أمر املراجعة الرئيسي

ملاذا تعتبر بالغة األهمية

كيف عالجت مراجعتنا أمور املراجعة الرئيسية

االنخفاض في قيمة
الخسائر االئتمانية
للتمويل والسلف

كما في  31ديسمبر 2019م ،بلغ إجمالي تمويل وسلف
املجموعة مبلغ  289.651مليون ريال سعودي (2018م:
 272.488مليون ريال سعودي) مقابل مخصص انخفاض
في القيمة بمبلغ  1.447مليون ريال سعودي (2018م1.347 :
مليون ريال سعودي) تم إثباتها خالل السنة بمجموع مخصص
للخسائر االئتمانية كما في تاريخ التقرير بمبلغ  7.362مليون
ريال سعودي (2018م 7.426 :مليون ريال سعودي).

تضمنــت إجراءات مراجعتنا ،اســتجابةً للمخاطر الجوهرية املرتبطة
باالنخفاض في قيمة الخســائر االئتمانية لتمويل وســلف املجموعة،
تقييــم مــدى مالءمة وكفايــة مخصصات االنخفاض في القيمة في
تاريخ املركز املالي.

يتطلب تحديد الخسارة االئتمانية املتوقعة من اإلدارة
تقييمات وافتراضات .وتضمن ذلك افتراضات لتحديد الضوابط
املرحلية املنصوص عليها في املعيار الدولي للتقرير املالي
(“ )9االدوات املالية” والتي تحدد شروط الزيادة الجوهرية
في مخاطر االئتمان وفترة املعالجة وتعيين االحتمال
املنطبق والخسارة الناتجة عن التخلف عن السداد ،وخاصة
في مجاالت تصنيف التمويل والسلف على مراحل على النحو
املنصوص عليه في املعيار الدولي للتقرير املالي (.)9
وفقا ملتطلبات املعيار الدولي للتقرير املالي ( ،)9تقوم
بناء على
املجموعة بقياس الخسائر االئتمانية املتوقعة
ً
الخسائر االئتمانية املتوقعة على مدى االثني عشر شهرا
القادمة (“الخسائر االئتمانية املتوقعة على مدى  12شهرا”)،
ما لم تكن هناك زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ
نشأتها أو تعثرها ،وفي هذه الحالة يعتمد املخصص على
الخسائر االئتمانية املتوقعة التي من املتوقع أن تنشأ على
مدى فترة التمويل والسلف (الخسائر االئتمانية املتوقعة
للعمر الكلي).
وبما أن التمويل والسلف يشكالن عنصرا هاما في
املوجودات املوحدة للمجموعة ،ونظرا ألهمية األحكام
والتقديرات واالفتراضات املطبقة من قبل اإلدارة ،فقد
اعتبرنا أن مخصص االنخفاض في قيمة الخسائر االئتمانية
على التمويل والسلف يشكل أمرا رئيسيا للمراجعة.
راجع اإليضاح ( 2.5ح) حول القوائم املالية املوحدة لألحكام
الهامة املطبقة في تحديد الخسائر االئتمانية املتوقعة،
واإليضاح  3.26للسياسات املحاسبية الهامة املتعلقة
بالخسائر االئتمانية املتوقعة ،واإليضاح  7.2للحركة في
الخسائر االئتمانية املتوقعة خالل السنة املنتهية في 31
ديسمبر 2019م ،واإليضاح  35الستراتيجية إدارة مخاطر
االئتمان وتحليل جودة االئتمان فيما يتعلق بالتمويل والسلف.

بناء على فهمنا لإلجراءات والضوابط الرئيسية ،فقد ركزنا على تحديد
ً
الخسائر االئتمانية املتوقعة وضوابط الحوكمة على عملية االنخفاض
في القيمة وتحديد الضوابط املرحلية التي حددتها املجموعة ،بما في
ذلك إعادة التقييم املستمر من قبل اإلدارة .لقد نفذنا إجراءات دقيقة
وفحصنا الضوابط الرئيسية ذات الصلة لتحديد ما إذا كانت مصممة
ومنفذة وتعمل بفاعلية على مدار السنة.
باإلضافة إلى ذلك ،قمنا بفحص ضوابط تقنية املعلومات املتعلقة
باألنظمة املستخدمة لحساب االنخفاض في القيمة .وكذلك قمنا
باختبار املنشأة وضوابط املراقبة على مستوى وحدات األعمال
باستخدام نموذج االنخفاض في القيمة وعالقتها بالنموذج القائم (مع
التركيز بشكل خاص على املزايا الكمية والنوعية) ومراقبة النموذج.
لقــد توصلنــا إلــى فهم لعملية مراقبة االئتمــان الخاصة باملجموعة
التــي تتضمن تحديد وقياس وتســجيل الخســائر االئتمانية املتوقعة
وقمنــا بفحــص فعالية التشــغيل للضوابط الرقابية الرئيســية املطبقة
علــى هذه العملية.
لقد حصلنا على سياسة مخصصات االنخفاض في قيمة للمجموعة
وقارناها بمتطلبات املعيار الدولي للتقرير املالي (.)9
لقــد توصلنــا لفهــم نموذج التصنيف الداخلــي للمجموعة للتمويل
والســلف ولعينــة مختارة من العمالء الذين أكــدوا التقييم الداخلي
الذي حددته اإلدارة.
لقد تحققنا من مدى مالءمة سياسة تحديد الزيادة الجوهرية في
مخاطر االئتمان والتصنيف الناتج عن حاالت التعرض للمخاطر في
املراحل املتوافقة مع متطلبات املعيار الدولي للتقرير املالي (.)9
بالنسبة لعينة مختارة من حاالت التعرض للمخاطر ،تحققنا من مدى
مالءمة الضوابط املرحلية.
بالنسبة لالفتراضات املستقبلية املستخدمة من قبل املجموعة في
حساب الخسائر االئتمانية املتوقعة ،ناقشنا مع اإلدارة وتم إثبات
االفتراضات باستخدام املعلومات العامة املتاحة.
بالنسبة للبيانات من املصادر الخارجية املستخدمة من قبل اإلدارة،
فقد فهمنا عملية اختيار البيانات ،ومدى صلتها باملجموعة والضوابط
الرقابية والحوكمة املطبقة على إدخال مثل هذه البيانات.
بالنسبة لعينة من حاالت التعرض للمخاطر:
•	لقد تحققنا من مدى مالءمة تحديد مخاطر التعرض للتعثر ،بما فيها
اعتبارات السداد في التدفقات النقدية والعمليات الحسابية الناتجة.
•	لقد تحققنا من مدى مالءمة احتمالية التعثر ،والخسارة من التعثر
املفترض املستخدمة من قبل إدارة املجموعة في حساب الخسائر
االئتمانية املتوقعة.
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تقرير مراجعي الحسـابات

تتمة

تقرير مراجعي الحسابات املستقلين عن مراجعة القوائم املالية املوحدة (تتمة)
أمر املراجعة الرئيسي

ملاذا تعتبر بالغة األهمية

االنخفاض في قيمة
الخسائر االئتمانية
للتمويل والسلف

كيف عالجت مراجعتنا أمور املراجعة الرئيسية

بالنسبة لعينة مختارة من عمالء التمويل والسلف ،فقد تحققنا مما يلي:
 .1حساب احتمالية التعثر ،والخسارة من التعثر املفترض
 .2معقولية التدفقات النقدية
 .3مالءمة معدل الخصم
لقد تحققنا من اكتمال التمويل والسلف وبنود االلتزامات املحتملة
ذات الصلة املدرجة في حساب الخسائر االئتمانية املتوقعة اعتبارا من
 31ديسمبر 2019م.
وحيثما اقتضى األمر ،قمنا باستخدام متخصصين ،بما في ذلك
متخصصين في تكنولوجيا املعلومات وخبراء نماذج املخاطر املالية،
للتأكد من إعادة معايرة النموذج الذي تم بناءه وحسابات الخسائر
االئتمانية املتوقعة الناتجة ودقة البيانات.
كما قمنا بتقييم مدى كفاية إفصاحات القوائم املالية املطلوبة
بموجب املعيار الدولي للتقرير املالي ( )9واملعيار الدولي للتقرير
املالي (“ )7االدوات املالية :اإلفصاحات”.

تصنيف االستثمارات

كما في  31ديسمبر 2019م ،بلغ إجمالي استثمارات
املجموعة مبلغ  134.169مليون ريال سعودي (2018م:
 118.195مليون ريال سعودي) ،مقابل مخصص انخفاض
في القيمة بمبلغ  178مليون ريال سعودي (2018م206 :
مليون ريال سعودي) تم الحصول عليه كما في  31ديسمبر
2019م .تشمل هذه الصكوك ،والسندات ،وصناديق التحوط
والصناديق املشتركة واألسهم املدرجة وغير املدرجة
واالستثمارات في األسهم الخاصة األخرى.
وفقا ملتطلبات املعيار الدولي للتقرير املالي ( ،)9تقوم
املجموعة بتصنيف استثماراتها إلى الفئات التالية:
استثمارات مقاسة بالتكلفة املطفأة ،استثمارات مقاسة
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ،استثمارات
مقاسة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل .تعتمد هذه
التصنيفات بشكل عام (فيما عدا أدوات حقوق امللكية
واملشتقات) على خصائص التدفقات النقدية التعاقدية
ونماذج األعمال املحتفظ بها ضمنها.
تم اعتبار تصنيف االستثمارات أمرًا رئيسيًا للمراجعة ،مع
األخذ في االعتبار أن املعيار الدولي للتقرير املالي ()9
يتطلب حكما هاما في إجراء اختبار خصائص التدفق النقدي
التعاقدي وتقييم نموذج األعمال.
راجع اإليضاح ( 2.5ط) حول القوائم املالية املوحدة
الخاص باألحكام الجوهرية املطبقة في تحديد تصنيف
االستثمارات ،واإليضاح  3.4للسياسات املحاسبية الهامة
املتعلقة بالتصنيف.

شملت إجراءات مراجعتنا ،استجابةً للمخاطر الجوهرية املرتبطة
بتصنيف استثمارات املجموعة ،تقييم مدى مالءمة وكفاية معايير
التصنيف وقمنا بتنفيذ اإلجراءات الواردة أدناه.
لقد تحققنا من سياسة تصنيف االستثمار الخاصة باملجموعة وقارناها
بمتطلبات املعيار الدولي للتقرير املالي (.)9
بالنسبة لعينة من االستثمارات املصنفة بالتكلفة املطفأة ،فقد
تأكدنا من مدى مالءمة التصنيف من خالل التحقق من أن كل أصل
مالي يستوفي كال الشرطين التاليين ولم يتم تصنيفه كأصل بالقيمة
العادلة من خالل قائمة الدخل:
•	األصل محتفظ به ضمن نموذج أعمال هدفه االحتفاظ باملوجودات
لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية؛ و
•	الشروط التعاقدية لألصل املالي تؤدي إلى تدفقات نقدية في
تواريخ محددة تمثل فقط مدفوعات من أصل املبلغ وفائدة على
أصل املبلغ القائم.
بالنسبة لعينة من االستثمارات املصنفة بالقيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل اآلخر ،فقد تأكدنا من مدى مالءمة التصنيف من خالل
التحقق من أن أداة الدين يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر فقط إذا استوفت الشرطين التاليين وهي غير محددة
بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل:
•	االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال والذي يتحقق الغرض منه عن
طريق تحصيل كل من التدفقات النقدية التعاقدية وبيع املوجودات
املالية؛ و
•	الشــروط التعاقديــة لألصل املالي تؤدي إلــى تدفقات نقدية في
تواريــخ محــددة تمثل فقط مدفوعات من أصــل املبلغ وفائدة على
أصــل املبلغ القائم.
وقمنا بتقييم إفصاحات القوائم املالية لضمان االلتزام بمتطلبات
املعيار الدولي للتقرير املالي ( )9واملعايير الدولية للتقرير املالي (.)7

44

أمر املراجعة الرئيسي

ملاذا تعتبر بالغة األهمية

كيف عالجت مراجعتنا أمور املراجعة الرئيسية

االنخفاض في قيمة
الخسائر االئتمانية
لالستثمارات املدينة
املحتفظ بها
بالتكلفة املطفأة
وبالقيمة العادلة
من خالل الدخل
الشامل اآلخر

كما في  31ديسمبر 2019م ،كان لدى املجموعة إجمالي
استثمارات في أدوات الدين املحتفظ بها بالتكلفة املطفأة
والقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بمبلغ 123,572
مليون ريال سعودي (2018م 111,750 :مليون ريال سعودي)
تم االحتفاظ مقابلها بمخصص انخفاض القيمة بمبلغ 178
مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م (2018م:
 206مليون ريال سعودي) .تتضمن هذه االستثمارات صكوك
وسندات حكومية وشبه حكومية وشركات تخضع
ملخاطر االنخفاض في القيمة سواء نتيجة لظروف السوق
املعاكسة و/أو قيود السيولة التي يواجهها املصدرون.

شملت إجراءات مراجعتنا ،استجابةً للمخاطر الكبيرة املرتبطة
بمخصص انخفاض قيمة الخسائر االئتمانية الخاصة باستثمارات ديون
املجموعة واملحتفظ بها بالتكلفة املطفأة والقيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل اآلخر ،تقييم مدى مالءمة وكفاية مخصصات االنخفاض
في القيمة املقابلة وقمنا باتخاذ اإلجراءات التالية:

نظــرا لعنصــر الذاتية املتالزم في عملية تحديد وحســاب
مخصــص االنخفــاض في قيمة الخســائر االئتمانية ،فإن االمر
يتطلب اســتخدام اإلدارة ألحكام هامــة .وفقا ملتطلبات
املعيــار الدولــي للتقريــر املالي ( ،)9يتعين على اإلدارة
تحديد وإثبات الخســائر االئتمانية املتوقعة (“الخســائر
االئتمانية املتوقعة”) .واســتلزم ذلك ممارســة حكم هام،
خصوصــا فــي مجاالت تصنيف االســتثمارات إلى مراحل كما
هــو منصــوص عليه في املعيار الدولــي للتقرير املالي
( ،)9وتحديــد الزيــادة الكبيرة فــي مخاطر االئتمان ،وتحديد
فترات املعالجة واحتســاب حاالت التعثر ونســب الخسارة
االفتراضيــة لألطراف املقابلة.
وفقا ملتطلبات املعيار الدولي للتقرير املالي ( )9تقوم
بناء على
املجموعة بقياس الخسائر االئتمانية املتوقعة
ً
الخسائر االئتمانية املتوقعة على مدى االثني عشر شهرا
القادمة (' 12شهرا الخسائر االئتمانية املتوقعة') ما لم
تكن هناك زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان منذ نشأتها
أو تعثرها ،في هذه الحالة يستند املخصص إلى الخسائر
االئتمانية املتوقعة التي من املتوقع أن تنشأ على مدى عمر
االستثمارات (“الخسائر االئتمانية املتوقعة للعمر الكلي”).
عالوة على ذلك ،عند إجراء تقييم إذا كان االستثمار
في الديون السيادية منخفض في القيمة االئتمانية ،فإن
املجموعة تعتبر املالءة االئتمانية كما تظهر في عوائد
السندات ويتم تقييمها من وكاالت التصنيف ،وقدرة البلد
على الوصول إلى األسواق املالية إلصدار دين جديد ،واحتمال
إعادة هيكلة الدين ،وآليات الدعم الدولية القائمة لتوفير
الدعم الالزم لذلك البلد ،وكذلك النية التي تعكسها البيانات
العامة للحكومات والوكاالت الستخدام هذه اآلليات.

لقد تحققنا من سياسة االنخفاض في القيمة الخاصة باملجموعة
مقابل أدوات الدين املحتفظ بها بالتكلفة املطفأة وأدوات الدين
املحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وقارناها
بمتطلبات املعيار الدولي للتقرير املالي (.)9
لقد قمنا بتقييم التصميم والتنفيذ وفحصنا فعالية التشغيل للضوابط
الرقابية الرئيسية على عمليات اإلدارة لتحديد مخصص االنخفاض
في القيمة مقابل االستثمار في أدوات الدين املحتفظ بها بالتكلفة
املطفأة وبالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.
لقد قمنا بمراجعة مدى مالءمة تحديد املجموعة للزيادة الهامة
في مخاطر االئتمان واألساس الناتج عن تصنيف التعرضات في
مراحل مختلفة.
بالنسبة للمخصص مقابل أدوات الدين املصنفة كمرحلة  ،1ومرحلة
 ،2ومرحلة  ،3توصلنا إلى فهم ملنهجية التخصيص في املجموعة،
وقمنا بتقييم مدى معقولية االفتراضات األساسية وكفاية البيانات
املستخدمة أو عينة من االستثمارات في أدوات الدين ،تحققنا من
مدى مالءمة تحديد التعرض عند التعثر ،واحتمال التعثر ،والخسارة
من التعثر املستخدمة في حسابات الخسائر االئتمانية املتوقعة.
وحيثما اقتضى األمر ،قمنا باستخدام متخصصين ،بما في ذلك
متخصصين في تكنولوجيا املعلومات وخبراء نماذج املخاطر املالية،
للتأكد من إعادة معايرة النموذج الذي تم بناءه وحسابات الخسائر
االئتمانية املتوقعة الناتجة ودقة البيانات.
كما قمنا بتقييم إفصاحات القوائم املالية لضمان االلتزام بمتطلبات
املعيار الدولي للتقرير املالي ( )9واملعيار الدولي للتقرير املالي (.)7
لم تكن هناك أي مخاطر تم تحديدها ليتم تخفيض قيمتها بشكل
فردي كمرحلة  3كما في  31ديسمبر 2019م.

وبما أن استثمارات الدين تشكل أحد املكونات الهامة
في املوجودات املوحدة للمجموعة ،واستنادا إلى أهمية
األحكام املطبقة من قبل املجموعة في الجوانب السابق
ذكرها ،فقد اعتبرنا أن مخصص االنخفاض في القيمة
للخسائر االئتمانية بالتكلفة املطفأة وبالقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل اآلخر يمثل أمر مراجعة رئيسي.
راجع اإليضاح ( 2.5ح) حول القوائم املالية املوحدة لألحكام
الجوهرية املطبقة في تحديد الخسائر االئتمانية املتوقعة،
واإليضاح  6.2للحركة في الخسائر االئتمانية املتوقعة
خالل السنة املنتهية في  31ديسمبر 2019م ،واإليضاح 35
الستراتيجية إدارة مخاطر االئتمان وتحليل جودة االئتمان
فيما يتعلق باالستثمارات.
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تقرير مراجعي الحسـابات

تتمة

تقرير مراجعي الحسابات املستقلين عن مراجعة القوائم املالية املوحدة (تتمة)
أمر املراجعة الرئيسي

ملاذا تعتبر بالغة األهمية

كيف عالجت مراجعتنا أمور املراجعة الرئيسية

تقييم األدوات املالية
املشتقة وغير
املشتقة املدرجة
بالقيمة العادلة

كما في  31ديسمبر 2019م ،بلغت القيم الدفترية
للموجودات واملطلوبات املالية املشتقة وغير املشتقة
بالقيمة العادلة بمبلغ  37.903مليون ريال سعودي (2018م:
 25.027مليون ريال سعودي) و  6.082مليون ريال سعودي
(2018م 3.279 :مليون ريال سعودي) ،على التوالي.

اشتملت إجراءات مراجعتنا استجابةً للمخاطر الجوهرية املتعلقة
بتقييم األدوات املالية املشتقة وغير املشتقة تقييما إلطار التقييم
الشامل للمجموعة؛ بما في ذلك:
•	الحصول على فهم لعمليات اإلدارة لتحديد مخاطر التقييم
والتخفيف منها؛
•	إجراء تقييم لألحكام املطبقة واملدخالت الهامة املستخدمة
في التقييم؛
•	تقييم موثوقية مصدر ومالئمة االفتراضات الرئيسية؛ و
•	فهم الضوابط الرقابية للموافقة على النماذج الجديدة أو التغييرات
في نماذج التقييم الحالية.

في غياب مدخالت السوق القابلة للمالحظة ،يتم استخالص
تقييم بعض األدوات املالية املشتقة وغير املشتقة
باستخدام تقنيات معقدة ،مع تطبيق افتراضات متنوعة
تعتبر مناسبة ومعقولة وذات صلة استنادا إلى حكم اإلدارة.
يعتبر تقدير التقييم حساس بشكل خاص لبعض املدخالت،
حيث يمكن أن يكون للتغييرات الصغيرة تأثيرًا جوهريًا
على املركز املالي والنتائج واإلفصاحات املوحدة املقرر
عنها للمجموعة.
وبناء عليه ،ونظرا ألهمية األدوات املالية غير املتداولة
ً
وعدم التأكد من التقديرات ذات الصلة ،فقد تم تحديد ذلك
كأمر رئيسي للمراجعة.
يرجى الرجوع إلى اإليضاح ( 2.5أ) لالطالع على تفاصيل األحكام
الجوهرية املطبقة في تقييم األدوات املالية غير املتداولة
واإليضاح  39ملكونات القيم اإلجمالية والدفترية واملنهجية
املطبقة في تقييم هذه األدوات املالية.
تطبيق محاسبة
التحوط

باإلضافة إلى إجراء اختبار بشكل مستقل لتقييم املشتقات ،قمنا أيضا
بفحص تقييم عينات مختارة مقابل بيانات التقييم الصادرة عن تقييم
الطرف املقابل.
فيما يتعلق بإفصاحات القوائم املالية ،فقد قمنا بتقييم ما إذا كانت
املجموعة قد قامت بتوضيح تعرضها ملخاطر تقييم األدوات املالية
غير املتداولة ،باستخدام التوضيحات أو تحليل الحساسية املناسب.

كما في  31ديسمبر 2019م ،تم تجميع القيم السوقية
املوجبة والسالبة للمشتقات املحددة بموجب عالقات
التحوط بإجمالي مبلغ  247مليون ريال سعودي (2018م890 :
مليون ريال سعودي) و  1.619مليون ريال سعودي (2018م:
 809مليون ريال سعودي) على التوالي ،بينما بلغت فيه
القيم االسمية غير املحققة  15.980مليون ريال سعودي
(2018م 36.167 :مليون ريال سعودي).

تضمنت إجراءات املراجعة التي طبقناها في التعامل مع املخاطر
الجوهرية فيما يتعلق بمحاسبة التحوط ما يلي:
•	الحصول على فهم مفصل إلطار املجموعة في إدارة املخاطر املالية
ومحاسبة التحوط.
•	فهم عملية تأسيس عالقات التحوط ،وإعداد توثيق مالئم لعالقات
سواء
التحوط ،وعملية مراقبة التحوط ،بما في ذلك فحص الفعالية
ً
في املستقبل أو بأثر رجعي.

إن معيار املحاسبة الدولي “ 39األدوات املالية :االعتراف
والقياس” ينص على معايير معينة بما في ذلك اختبار فعالية
التحوط كمتطلب أساسي لتطبيق محاسبة التحوط .ونظرا
للطبيعة املعقدة لقواعد محاسبة التحوط وتطبيقها ،قمنا
بتحديد محاسبة التحوط كأمر رئيسي للمراجعة.

باإلضافة إلى ذلك ،قمنا بإجراء فحص لفعالية التحوط لعينة مختارة
من التحوطات.

يرجى الرجوع إلى اإليضاح  14لالطالع على تفاصيل التكوين
والقيم االسمية ،واإليضاح  3.9لتفاصيل السياسة املحاسبية
املعنية التي اعتمدتها املجموعة في تطبيق محاسبة التحوط.
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لقد أجرينا تقييم تقييما مستقال لعينة من األدوات املالية غير املتداولة.

كما شملت إجراءات مراجعتنا اختبارات تصميم وتنفيذ وفعالية
تشغيل ضوابط التطبيق املتضمنة في األنظمة املستخدمة فيما يتعلق
بمحاسبة التحوطات املحددة.
كما قمنا بتقييم مدى مالءمة إفصاحات القوائم املالية املوحدة التي
تعكس التعرض التراكمي للمجموعة بموجب عالقات التحوط في
تاريخ التقرير املالي.

معلومات أخرى واردة في التقرير السنوي للمجموعة لسنة 2019م
إن اإلدارة مسؤولة عن املعلومات األخرى في التقرير السنوي للمجموعة .وتتكون املعلومات األخرى من املعلومات الواردة في التقرير السنوي
للمجموعة لسنة 2019م ،بخالف القوائم املالية املوحدة وتقريرنا .من املتوقع أن يكون التقرير السنوي متاحا لنا بعد تاريخ هذا التقرير.
وال يغطي رأينا في القوائم املالية املوحدة املعلومات األخرى ،ولم ولن ُنبدي أي شكل من أشكال االستنتاج التأكيدي فيها.
وفيما يتعلق بمراجعتنا للقوائم املالية املوحدة ،إن مسؤوليتنا تنحصر في قراءة املعلومات األخرى املشار إليها أعاله عندما تكون متاحة ،وأثناء
القيام بذلك نأخذ في االعتبار إن كانت املعلومات األخرى ال تتوافق بشكل جوهري مع القوائم املالية املوحدة أو مع املعلومات التي حصلنا عليها خالل
املراجعة أو أنها تبدو خاطئة بشكل جوهري.
صنا إلى وجود تحريف جوهري فيه ،نكون مطالبين باإلبالغ عن األمر للمكلفين بالحوكمة.
عندما نقرأ التقرير السنوي ،إذا خَ ُل َ
مسؤوليات اإلدارة واملكلفين بالحوكمة عن القوائم املالية املوحدة
إن اإلدارة هي املسؤولة عن إعداد القوائم املالية املوحدة وعرضها بصورة عادلة ،وفقا للمعايير الدولية للتقرير املالي املعتمدة في اململكة العربية
السعودية ،ونظام الشركات ،ونظام مراقبة البنوك في اململكة العربية السعودية ،والنظام األساسي للبنك ،وهي املسؤولة عن الرقابة الداخلية التي
تراها اإلدارة ضرورية ،لتمكينها من إعداد قوائم مالية موحدة خالية من تحريف جوهري ،سواء بسبب غش أو خطأ.
وعند إعداد القوائم املالية املوحدة ،فإن اإلدارة هي املسؤولة عن تقييم قدرة املجموعة على االستمرار وفقا ملبدأ االستمرارية ،وعن اإلفصاح ،بحسب ما
هو مناسب ،عن األمور ذات العالقة باالستمرارية ،واستخدام مبدأ االستمرارية كأساس في املحاسبة ،ما لم تكن هناك نية لدى اإلدارة لتصفية املجموعة
أو إيقاف عملياتها ،أو عدم وجود بديل واقعي سوى القيام بذلك.
واملكلفون بالحوكمة هم املسؤولون عن اإلشراف على عملية التقرير املالي في املجموعة.
مسؤوليات مراجع الحسابات عن مراجعة القوائم املالية املوحدة
تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول عما إذا كانت القوائم املالية املوحدة ككل خالية من تحريف جوهري سواء بسبب غش أو خطأ ،وإصدار
ٍ
عال من التأكيد ،إال أنه ليس ضمانا على أن املراجعة التي تم القيام بها وفقا للمعايير
تقرير املراجع الذي يتضمن رأينا .إن “التأكيد املعقول” هو مستوى
الدولية للمراجعة املعتمدة في اململكة العربية السعودية ستكشف دائما عن تحريف جوهري عندما يكون موجودا .ويمكن أن تنشأ التحريفات عن
غش أو خطأ ،و ُت َعد جوهرية إذا كان يمكن بشكل معقول توقع أنها ستؤثر بمفردها أو في مجموعها على القرارات االقتصادية التي يتخذها املستخدمون
بناء على هذه القوائم املالية املوحدة.
ً
وكجزء من املراجعة وفقًا للمعايير الدولية للمراجعة املعتمدة في اململكة العربية السعودية ،فإننا نمارس الحكم املهني ونحافظ على نزعة الشك
املهني خالل املراجعة .وعلينا أيضًا:
•	تحديد وتقييم مخاطر التحريفات الجوهرية في القوائم املالية املوحدة وتقديرها سواء بسبب غش أو خطأ ،وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة استجابة
لتلك املخاطر ،والحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة لتوفير أساس إلبداء رأينا .ويعد خطر عدم اكتشاف تحريف جوهري ناتج عن غش أعلى
من الخطر الناتج عن خطأ ،ألن الغش قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز إجراءات الرقابة الداخلية.
•	الحصول على فهم ألنظمة الرقابة الداخلية ذات الصلة باملراجعة ،من أجل تصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف ،وليس بغرض إبداء رأي عن
فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية باملجموعة.
•	تقييم مدى مناسبة السياسات املحاسبية املستخدمة ،ومدى معقولية التقديرات املحاسبية واإلفصاحات ذات العالقة التي قامت بها اإلدارة.
•	استنتاج مدى مناسبة استخدام اإلدارة ملبدأ االستمرارية كأساس في املحاسبة ،واستنادًا إلى أدلة املراجعة التي تم الحصول عليها ،ما إذا كان هناك
عدم تأكد جوهري ذا عالقة بأحداث أو ظروف قد تثير شكًا كبيرًا بشأن قدرة املجموعة على االستمرار وفقا ملبدأ االستمرارية .وإذا تبين لنا وجود
عدم تأكد جوهري ،فإنه يتعين علينا أن نلفت االنتباه في تقريرنا إلى اإلفصاحات ذات العالقة الواردة في القوائم املالية املوحدة ،أو إذا كانت تلك
اإلفصاحات غير كافية ،فإننا يتعين علينا تعديل رأينا .وتستند استنتاجاتنا إلى أدلة املراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا .ومع ذلك ،فإن
األحداث أو الظروف املستقبلية قد تؤدي إلى توقف املجموعة عن االستمرار وفقًا ملبدأ االستمرارية.
•	تقييم العرض العام ،وهيكل ومحتوى القوائم املالية املوحدة ،بما في ذلك اإلفصاحات ،وما إذا كانت القوائم املالية املوحدة تعبر عن املعامالت
واألحداث ذات العالقة بطريقة تحقق عرضًا بصورة عادلة.
•	الحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة فيما يتعلق باملعلومات املالية للمنشآت أو األنشطة التجارية ضمن املجموعة ،إلبداء رأي حول القوائم
املالية املوحدة .ونحن مسؤولون عن التوجيه واإلشراف وأداء عملية املراجعة للمجموعة .ونظل الجهة الوحيدة املسئولة عن رأينا في املراجعة.

البنك األهلي التجاري | تقرير مجلس اإلدارة 47  2019

تقرير مراجعي الحسـابات

تتمة

تقرير مراجعي الحسابات املستقلين عن مراجعة القوائم املالية املوحدة (تتمة)
مسؤوليات مراجع الحسابات عن مراجعة القوائم املالية املوحدة (تتمة)
لقد أبلغنا املكلفين بالحوكمة ،من بين أمور أخرى ،بشأن النطاق والتوقيت املخطط للمراجعة والنتائج املهمة للمراجعة ،بما في ذلك أي أوجه قصور
مهمة في أنظمة الرقابة الداخلية تم اكتشافها خالل املراجعة.
كما اننا نقوم بتزويد املكلفين بالحوكمة ببيان يفيد بأننا التزمنا باملتطلبات األخالقية ذات الصلة املتعلقة باالستقاللية ،وابالغهم بجميع العالقات
واألمور األخرى التي قد يعتقد بأنها تؤثر بشكل معقول على استقالليتنا ،ووسائل الحماية ذات العالقة ،حيثما يتطلب ذلك.
ومن األمور التي تم إبالغها للمكلفين بالحوكمة ،نحدد تلك األمور التي كانت لها األهمية البالغة عند مراجعة القوائم املالية املوحدة للفترة الحالية،
وبناء على ذلك ُت َعد األمور الرئيسة للمراجعة .ونوضح هذه األمور في تقريرنا ما لم يمنع نظام أو الئحة اإلفصاح العلني عن األمر ،أو عندما ،في ظروف
ً
نادرة للغاية ،نرى أن األمر ينبغي أال يتم اإلبالغ عنه في تقريرنا بسبب أنه من املتوقع بشكل معقول أن تفوق التبعات السلبية لفعل ذلك فوائد املصلحة
العامة من ذلك اإلبالغ.
التقرير عن املتطلبات التنظيمية والقانونية األخرى
بناء على املعلومات التي توافرت لدينا ،لم يلفت انتباهنا شيء عند تنفيذ إجراءات مراجعتنا يجعلنا نعتقد أن البنك غير ُملتزم بمتطلبات نظام
ً
الشركات ،ونظام مراقبة البنوك في اململكة العربية السعودية والنظام األساسي للبنك فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم املالية املوحدة.

عن إرنست ويونغ

عن /كي بي ام جي الفوزان وشركاه
محاسبون ومراجعون قانونيون

(محاسبون قانونيون)
ص.ب 1994
جدة 21441
اململكة العربية السعودية

ص.ب 55078
جدة 21534
اململكة العربية السعودية

حسين صالح عسيري

د .عبد اهلل حمد الفوزان

محاسب قانوني
ترخيص رقم 414

 11جمادى الثاني 1441هـ
املوافق  5فبراير 2020م
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محاسب قانوني
ترخيص رقم 348

قائمة املركز املالي املوحدة

كما في  31ديسمبر 2019م و2018م

إيضاح

2019
ألف ريال سعودي

2018
ألف ريال سعودي

املوجودات
نقد وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي

4

45,382,209

32,514,075

أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى بالصافي

5

16,565,294

15,964,451

استثمارات بالصافي

6

134,076,572

118,090,208

تمويل وسلف بالصافي

7

282,288,760

265,061,962

القيمة العادلة املوجبة للمشتقات بالصافي

14

5,276,039

3,913,049

استثمارات في شركات زميلة بالصافي

8

438,483

447,371

عقارات أخرى بالصافي

9

1,283,387

1,132,277

ممتلكات ومعدات وبرامج بالصافي

10

5,496,576

5,347,611

حق استخدام املوجودات بالصافي

11

1,669,825

–

موجودات أخرى
إجمالي املوجودا 
ت
املطلوبات وحقوق امللكية
املطلــوبات

13

14,786,657
507,263,802

9,705,764
452,176,768

أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى

15

62,186,044

45,962,850

ودائع العمالء

16

353,389,315

318,701,026

سندات دين مصدرة

17

1,016,101

9,430,907

القيمة العادلة السالبة للمشتقات بالصافي

14

6,081,580

3,279,130

مطلوبات أخرى
إجمالي املطلوبات
حقوق امللكية
حقوق املساهمين العائدة ملساهمي البنك

18

14,802,485
437,475,525

9,134,146
386,508,059

30,000,000

30,000,000

()357,971

()373,313

25,650,012

22,894,980

رأس املال

19

أسهم خزينة

27

احتياطي نظامي

20

احتياطيات أخرى (التغيرات املتراكمة في القيم العادلة)

21

866,542

()606,048

احتياطي برنامج أسهم املوظفين

27

202,508

196,798

6,621,912

6,790,221

أرباح مبقاة
توزيعات أرباح مقترحة

31

احتياطي فرق العملة األجنبية
حقوق امللكية العائدة ملساهمي البنك
الشريحة األولى صكوك
إجمالي حقوق امللكية بدون حقوق األقلية
حقوق األقلية
إجمالي حقوق امللكية
إجمالي املطلوبات وحقوق امللكية

ملى أحمد غزاوي

املسؤول املالي األول

30

فيصل عمر السقاف

الرئيس التنفيذي

3,600,000

3,288,350

()4,694,978
61,888,025

()4,454,071
57,736,917

7,000,000
68,888,025
900,252
69,788,277
507,263,802

7,000,000
64,736,917
931,792
65,668,709
452,176,768

سعيد محمد الغامدي
رئيس مجلس اإلدارة

تعتبر اإليضاحات املرفقة من  1إلى  46جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املوحدة.
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قائمة الدخــل املوحدة

للسنتين املنتهيتين في  31ديسمبر 2019م و2018م

إيضاح

دخل العموالت الخاصة

23

مصاريف العموالت الخاصة

23

صافي دخل العموالت الخاصة

2019
ألف ريال سعودي

2018
ألف ريال سعودي
معدل

20,527,145

19,058,796

()4,720,595

15,806,550

15,123,141

1,062,347

1,166,248

دخل من رسوم خدمات مصرفية بالصافي

24

2,527,348

دخل من االستثمارات املدرجة بقيمتها العادلة في قائمة الدخل بالصافي

25

940,477

دخل تحويل عمالت أجنبية بالصافي

مكاسب/دخل األدوات املالية الغير مدرجة بقيمتها العادلة في قائمة الدخل بالصافي

26

(مصاريف) العمليات التشغيلية األخرى بالصافي

إجمالي دخل العمليات

إيجارات ومصاريف املباني

استهالك/إطفاء ممتلكات ،معدات ،برامج ،وحق استخدام املوجودات

 10و 11

مصروفات عمومية وإدارية أخرى

إجمالي مصاريف العمليات قبل مخصص االنخفاض في القيمة
مخصص خسائر االنخفاض في قيمة الشهرة

12

إجمالي مصاريف العمليات

دخل من العمليات التشغيلية بالصافي

صافي دخل السنة قبل الزكاة وضريبة الدخل

مصاريف الزكاة وضريبة الدخل

صافي دخل السنة بعد الزكاة وضريبة الدخل العائد إلى:
مساهمي البنك
حقوق األقلية

ربحية السهم األساسية (موضحة بالريال السعودي للسهم)

29

ربحية السهم املخفضة (موضحة بالريال السعودي للسهم)

29

فيصل عمر السقاف

الرئيس التنفيذي

تعتبر اإليضاحات املرفقة من  1إلى  46جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املوحدة.
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()405,197

355,306

865,935

3,491,156

607,325

1,560,021

1,621,589

1,419,930

1,430,092

–

7,750,981

6,446,445
204,965

8,081,502

12,856,131

10,845,721

12,918,578

10,830,119

11,483,866

9,722,219

11,401,436

9,593,949

11,483,866

9,722,219

3.67

3.08

82,430

صافي دخل السنة بعد الزكاة وضريبة الدخل

63,797

726,375

()1,434,712

صافي دخل السنة بعد الزكاة وضريبة الدخل

450,026

20,607,112

62,447

صافي دخل (مصاريف) العمليات الغير تشغيلية األخرى

ملى أحمد غزاوي

()199,866

2,529,208

18,927,223

6,331,051

صافي مخصص االنخفاض لخسائر االئتمان املتوقعة

املسؤول املالي األول

470,256

3,549,789

رواتب ومصاريف املوظفين

()3,935,655

3.68

()15,602

()1,107,900

128,270
3.08

سعيد محمد الغامدي
رئيس مجلس اإلدارة

قائمة الدخـل الشامل املوحدة

للسنتين املنتهيتين في  31ديسمبر 2019م و2018م

صافي دخل السنة بعد الزكاة وضريبة الدخل

الدخل الشامل اآلخر
البنود التي ال يمكن إعادة تصنيفها في قائمة الدخل املوحدة في فترات الحقة:
 الحركة في احتياطي القيمة العادلة ألدوات حقوق امللكية وأرباح (خسائر) اكتواريةالبنود التي سوف أو يمكن أن يعاد تصنيفها في قائمة الدخل املوحدة في فترات الحقة:
 احتياطي فرق العملة األجنبية (خسائر)أدوات الدين املدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل املوحدة:
 صافي التغير في القيم العادلة مبالغ محولة إلى قائمة الدخل املوحدةتغطية مخاطر التدفقات النقدية:
 الجزء الفعال من التغير في القيم العادلة مبالغ محولة إلى قائمة الدخل املوحدةإجمالي الدخل(/الخسارة) الشامل اآلخر
إجمالي الدخل الشامل للسنة
العائد الى:

مساهمي البنك
حقوق األقلية

ملى أحمد غزاوي

11,483,866

9,722,219

()238,886

()25,044

()347,607

()1,239,366

1,930,893

()1,206,252

91,912

103,095

()217,900

()61,384

1,157,028

فيصل عمر السقاف

الرئيس التنفيذي

3,867

()78,166

()2,441,866

12,640,894

7,280,353

12,633,119

7,544,127

12,640,894

7,280,353

7,775

إجمالي الدخل الشامل للسنة

املسؤول املالي األول

2019
ألف ريال سعودي

2018
ألف ريال سعودي
معدل

()263,774

سعيد محمد الغامدي
رئيس مجلس اإلدارة

تعتبر اإليضاحات املرفقة من  1إلى  46جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املوحدة.
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قائمة التغيرات في حقوق املساهمين املوحدة
للسنتين املنتهيتين في  31ديسمبر 2019م و2018م

العائد ملساهمي البنك

احتياطيات أخرى

إحتياطي نظامي
ألف ريال سعودي

احتياطي
موجودات
مالية متاحة
للبيع
ألف ريال سعودي

30,000,000

()373,313

22,894,980

–

31,148

–

–

–

–

–

الرصيد في  1يناير 2019م ( -معدل)

30,000,000

()373,313

22,894,980

–

31,148

الدخل(/الخسارة) الشامل اآلخر خالل السنة

–

–

–

–

31,807

رأس املال
إيضاح ألف ريال سعودي

الرصيد في  1يناير 2019م
تعديالت املعايير الدولية للتقارير املالية

3.3

أسهم خزينة
ألف ريال سعودي

احتياطي
تغطية مخاطر
التدفقات النقدية
ألف ريال سعودي

صافي دخل السنة

–

–

–

–

–

إجمالي الدخل(/الخسارة) الشامل خالل السنة

–

–

–

–

31,807

–

–

2,755,032

–

–

املحول لالحتياطي النظامي

20

تعديالت في حقوق األقلية والشركات التابعة
تكاليف متعلقة بالشريحة األولى صكوك
شرأء أسهم خزينة لبرنامج أسهم املوظفين

–

–

–

–

–

30

–

–

–

–

–

27

تسوية املدفوعات على أساس األسهم عن طريق أسهم الخزينة
عكس املدفوعات على أساس األسهم

–

()125,000

–

–

–

–

140,342

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

أرباح مرحلية مدفوعة لعام 2019م

31

–

–

–

–

–

توزيعات أرباح نهائية مقترحة لعام 2019م

31

–

–

–

–

–

عكس توزيعات أرباح مقترحة

–

–

–

–

–

الرصيد في  31ديسمبر 2019م

30,000,000

()357,971

25,650,012

–

62,955

الرصيد في  1يناير 2018م

20,000,000

()226,011

20,266,514

132,096

10,353

تأثير تطبيق املعيار الدولي للتقرير املالي  9ألول مرة

–

–

–

()132,096

–

الرصيد في  1يناير 2018م (معدل)

20,000,000

()226,011

20,266,514

–

10,353

الدخل(/الخسارة) الشامل اآلخر خالل السنة

–

–

–

–

20,795

احتياطي برنامج أسهم املوظفين  -املحمل على قائمة الدخل

27

توزيعات أرباح نهائية مدفوعة لعام 2018م

صافي دخل السنة

–

–

–

–

–

إجمالي الدخل(/الخسارة) الشامل خالل السنة

–

–

–

–

20,795

–

–

2,628,466

–

–

–

–

–

–

–

تكاليف متعلقة بالشريحة األولى صكوك

30

–

–

–

–

–

شرأء أسهم خزينة لبرنامج أسهم املوظفين

27

–

()112,000

–

–

–

احتياطي برنامج أسهم املوظفين  -املحمل على قائمة الدخل

27

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

أرباح مرحلية مدفوعة لعام 2018م

31

–

–

–

–

–

توزيعات أرباح نهائية مقترحة لعام 2018م

31

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

أسهم منحة

10,000,000

()35,302

–

–

–

الرصيد في  31ديسمبر 2018م  -معدل

30,000,000

()373,313

22,894,980

–

31,148

املحول لالحتياطي النظامي

20

تعديالت في حقوق األقلية والشركات التابعة

توزيعات أرباح نهائية مدفوعة لعام 2017م

عكس توزيعات أرباح نهائية مقترحة

ملى أحمد غزاوي

املسؤول املالي األول

فيصل عمر السقاف

الرئيس التنفيذي

تعتبر اإليضاحات املرفقة من  1إلى  46جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املوحدة.
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سعيد محمد الغامدي
رئيس مجلس اإلدارة

العائد ملساهمي البنك
احتياطي األدوات
املالية املدرجة
بالقيمة العادلة
من خالل الدخل
الشامل اآلخر
ألف ريال سعودي

توزيعات أرباح
مقترحة
ألف ريال سعودي

إجمالي حقوق
امللكية العائدة
ملساهمي البنك
ألف ريال سعودي

الشريحة
األولى صكوك
ألف ريال سعودي

إجمالي حقوق
امللكية بدون
حقوق األقلية”
ألف ريال سعودي

حقوق األقلية
ألف ريال سعودي

إجمالي
حقوق امللكية
ألف ريال سعودي

()4,454,071

57,736,917

7,000,000

64,736,917

931,792

65,668,709

–

()1,450,148

–

()1,450,148

10

()1,450,138

56,286,769

7,000,000

63,286,769

931,802

64,218,571

1,231,683

–

1,231,683

()74,655

1,157,028

احتياطي فرق
العملة األجنبية
ألف ريال سعودي

احتياطي برنامج
أسهم املوظفين
ألف ريال سعودي

أرباح مبقاة
ألف ريال سعودي

()637,196

196,798

6,790,221

3,288,350

–

–

()1,450,148

–

()637,196

196,798

5,340,073

3,288,350

()4,454,071

1,440,783

–

–

–

()240,907

–

–

11,401,436

–

–

11,401,436

–

11,401,436

82,430

11,483,866

1,440,783

–

11,401,436

–

()240,907

12,633,119

–

12,633,119

7,775

12,640,894

–

–

()2,755,032

–

–

–

–

–

–

–

–

–

()26,273

–

–

()26,273

–

()26,273

()39,325

()65,598

–

–

()396,900

–

–

()396,900

–

()396,900

–

()396,900

–

–

–

–

–

()125,000

–

()125,000

–

()125,000

–

–

()140,342

–

–

–

–

–

–

–

–

()103,330

103,330

–

–

–

–

–

–

–

–

109,040

–

–

–

109,040

–

109,040

–

109,040

–

–

–

()3,292,730

–

()3,292,730

–

()3,292,730

–

()3,292,730

–

–

()3,300,000

–

–

()3,300,000

–

()3,300,000

–

()3,300,000

–

–

()3,600,000

3,600,000

–

–

–

–

–

–

–

–

()4,380

4,380

–

–

–

–

–

–

803,587

202,508

6,621,912

3,600,000

()4,694,978

61,888,025

7,000,000

68,888,025

900,252

69,788,277

–

96,886

18,158,718

1,196,879

()3,594,886

56,040,549

7,000,000

63,040,549

1,235,049

64,275,598

574,236

–

()1,711,069

–

–

()1,268,929

–

()1,268,929

()40,084

()1,309,013

574,236

96,886

16,447,649

1,196,879

()3,594,886

54,771,620

7,000,000

61,771,620

1,194,965

62,966,585

()1,211,432

–

–

–

()859,185

()2,049,822

–

()2,049,822

()392,044

()2,441,866

–

–

9,593,949

–

–

9,593,949

–

9,593,949

128,270

9,722,219

()1,211,432

–

9,593,949

–

()859,185

7,544,127

–

7,544,127

()263,774

7,280,353

–

–

()2,628,466

–

–

–

–

–

–

–

–

–

()2,266

–

–

()2,266

–

()2,266

601

()1,665

–

–

()379,303

–

–

()379,303

–

()379,303

–

()379,303

–

–

–

–

–

()112,000

–

()112,000

–

()112,000

–

99,912

–

–

–

99,912

–

99,912

–

99,912

–

–

–

()1,195,764

–

()1,195,764

–

()1,195,764

–

()1,195,764

–

–

()2,989,409

–

–

()2,989,409

–

()2,989,409

–

()2,989,409

–

–

()3,288,350

3,288,350

–

–

–

–

–

–

–

–

1,115

()1,115

–

–

–

–

–

–

–

–

()9,964,698

–

–

–

–

–

–

–

()637,196

196,798

6,790,221

3,288,350

()4,454,071

57,736,917

7,000,000

64,736,917

931,792

65,668,709
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قائمة التدفقات النقديـة املوحدة

للسنتين املنتهيتين في  31ديسمبر 2019م و2018م

إيضاح

األنشطة التشغيلية
صافى دخل السنة قبل الزكاة وضريبة الدخل
تعديالت ملطابقة صافي الدخل إلى صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية:
إطفاء عالوة االستثمارات لغير أغراض املتاجرة بالصافي
(مكاسب) استثمارات غير مدرجة بقيمتها العادلة في قائمة الدخل بالصافي
(مكاسب) استبعاد ممتلكات ومعدات وبرامج بالصافي
(مكاسب) استبعاد عقارات أخرى بالصافي
خسائر استبعاد أصول مستردة أخرى
استهالك/إطفاء ممتلكات ،معدات ،برامج ،وحق استخدام املوجودات
مخصص االنخفاض في قيمة تمويل وسلف بالصافي
مخصص االنخفاض في قيمة االستثمارات بالصافي
مخصص االنخفاض في قيمة عقارات أخرى
مخصص خسائر االنخفاض في قيمة الشهرة
حصة في نتائج شركات زميلة بالصافي
مصاريف برنامج أسهم املوظفين
صافى (الزيادة) النقص في املوجودات التشغيلية:
ودائع نظامية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي
أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى تستحق بعد  3أشهر من تاريخ التعاقد األولي بالصافي
استثمارات مدرجة بقيمتها العادلة في قائمة الدخل
تمويل وسلف بالصافي
القيمة العادلة املوجبة للمشتقات بالصافي
عقارات أخرى
موجودات أخرى
صافى الزيادة (النقص) في املطلوبات التشغيلية:
أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى
ودائع العمالء
القيمة العادلة السالبة للمشتقات بالصافي
مطلوبات أخرى
صافى النقد من األنشطة التشغيلية:
األنشطة االستثمارية
متحصالت من بيع واستحقاق استثمارات غير مدرجة بقيمتها العادلة في قائمة الدخل
شراء استثمارات غير مدرجة بقيمتها العادلة في قائمة الدخل
شراء ممتلكات ومعدات وبرامج
متحصالت من استبعاد ممتلكات ومعدات وبرامج
توزيعات أرباح من شركات زميلة
صافى النقد (املستخدم في) األنشطة االستثمارية:
األنشطة التمويلية
سندات دين مصدرة
سندات دين مسددة
صافي الحركة في حقوق األقلية
تكاليف متعلقة بالشريحة األولى صكوك
شراء أسهم خزينة
توزيعات أرباح نهائية مدفوعة لعام 2018م 2017 /م
أرباح مرحلية مدفوعة لعام 2019م 2018 /م
صافى النقد (املستخدم في) األنشطة التمويلية:
صافي الزيادة (النقص) في النقد وشبه النقد
احتياطي فرق العملة األجنبية  -صافي الحركة للنقد وشبه النقد في بداية السنة
النقد وشبه النقد في بداية السنة
النقد وشبه النقد في نهاية السنة
دخل عموالت خاصة مستلمة خالل السنة
مصاريف عموالت خاصة مدفوعة خالل السنة

معلومات إضافية غير نقدية
حركة االحتياطيات األخرى والتحويالت إلى قائمة الدخل املوحدة

ملى أحمد غزاوي

املسؤول املالي األول

فيصل عمر السقاف

الرئيس التنفيذي

تعتبر اإليضاحات املرفقة من  1إلى  46جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املوحدة.
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26

 10و 11
7.3

12

10
11

17
17

27.2
31

32

2019
ألف ريال سعودي

2018
ألف ريال سعودي

12,918,578

10,830,119

()455,578
()374,384
()24,803
()5,593
51,306
865,935
1,447,164
()27,234
2,658
–
()2,560
109,040
14,504,529

259,601
()26,348
()18,014
()5,118
67,314
607,325
1,347,071
83,021
150
204,965
()1,070
99,912
13,448,928

()491,938
()437,659
()2,880,568
()23,643,317
()1,294,315
470,090
()4,970,418

()1,191,903
2,509,702
1,301,353
()26,028,403
()851,304
50,345
()543,768

16,720,419
36,821,213
2,835,885
2,438,481
40,072,402

()1,231,082
16,014,270
804,707
400,012
4,682,857

16,214,712
()27,092,811
()812,515
26,852
11,448
()11,652,314

9,582,711
()16,575,991
()897,828
26,865
3,747
()7,860,496

5,312,980
()13,244,516
()32,709
()396,900
()125,000
()3,292,730
()3,300,000
()15,078,875
13,341,213
()458,014
19,791,544
32,674,743

3,028,039
()3,457,626
6,745
()379,303
()112,000
()1,195,764
()2,989,409
()5,099,318
()8,276,957
()733,658
28,802,159
19,791,544

1,743,521

()1,177,456

19,854,957
4,905,761

17,732,205
3,557,509

سعيد محمد الغامدي
رئيس مجلس اإلدارة

إيضاحات حول القوائم املاليـة املوحدة
للسنتين املنتهيتين في  31ديسمبر 2019م و 2018م

 .1عـــــام

( )1.1مقدمة
القوائم املالية تشمل القوائم املالية املوحدة للبنك األهلي التجاري (البنك) و”شركاته التابعة” (املجموعة).

تأسس البنــك األهلي التجاري كشركة مساهمة سعودية بموجـب قرار مجلس الوزراء املوقر رقم  186في  22ذو القعدة 1417هـ ( 30مارس 1997م)،
واملرسـوم امللكي الكريم رقم م  19/في  23ذو القعـدة 1417هـ ( 31مارس 1997م) وذلك باملوافقة على تحويل البنك من شركة تضامن إلى شركة
مساهمة سعودية.
بدأ البنك نشاطه كشركة تضامن بموجب شهادة تسجـيل مصدق عليها من املقام السامي فى  28رجب 1369هـ ( 15مايو 1950م) ومقيدة بالسـجل
التجارى تحت رقم  4030001588في تاريخ  19صفر 1418هـ ( 26يونيو 1997م) .وقد مارس البنك نشاطه تحت اسم (البنك األهلي التجاري) بموجب األمر
السامي الكريم رقم  3737في  20ربيع ثاني 1373هـ ( 26ديسمبر 1953م) .تم تحديد تاريخ أول يوليو 1997م تاريخًا للتحويل من شركة تضامن إلى شركة
مساهمة سعودية .تم طرح أسهم البنك للتداول في السوق املالية السعودية (تداول) في  12نوفمبر 2014م.
“يعمل البنك مـن خالل شبكة فروعه البالغ عددها  434فرعًا (2018م 401 :فرعًا) و  12مركزًا لخدمة األفراد (2018م 19 :مركزًا) و  8مراكز لخدمة عمليات
الشركات (2018م 7 :مراكز) و  138مركزًا للحواالت السريعة (2018م 150 :مركزًا) منتشرة في كافة أنحـاء اململكة العربية السعودية ولديه أيضًا
فرعين خـارج اململكة في مملكة البحـرين وجمهورية سنغافورة.
قرر مجلس اإلدارة في إجتماعه املنعقد بتاريخ  23نوفمبر 2015م اغالق عمليات فرع بيروت ،لبنان .تم استالم املوافقات الرسمية الالزمة بخصوص إغالق
الفرع واإلجراءات القانونية بإغالقه قيد التنفيذ”.
اتفق مجلس إدارة البنك األهلي التجاري ،في إعالنه بتاريخ  16ديسمبر  ،2019مع بنك الرياض (أحد البنوك املدرجة في سوق األسهم السعودي) ،على إنهاء
املناقشات األولية التي تدرس إندماج البنكين املقترح للدراسة في تاريخ  24ديسمبر .2018
عنوان املركز الرئيسي هو كما يلى:
البنك األهلي التجاري
اإلدارة العامة
شارع امللك عبدالعزيز
ص ب  3555جدة 21481
اململكة العربية السعودية
www.alahli.com
تتمثل أهداف املجموعة في تقديم كافة أنواع الخدمات املصرفية وإدارة اإلستثمار .كما تقدم املجموعة أيضًا منتجات متوافقة مع أحكام الشريعة
(غير مرتبطة بعموالت خاصة) والتي يتم اعتمادها واإلشراف عليها من قبل هيئة شرعية مستقلة.
( )1.2الشركات التابعة للمجموعة
فيما يلي تفاصيل الشركات الهامة التابعة للمجموعة:
اسم الشركة التابعة

2019

شركة األهلي املالية

نسبة امللكية ٪
2018

وصف

%99.94

%96.70

شركة مساهمة سعودية ,مسجلة في اململكة العربية السعودية إلدارة الخدمات
االستثمارية وإدارة أنشطة األصول للبنك.

شركة األهلي املالية  -دبي (شركة %99.94
إيست قيت كابيتال هولدنغ سابقًا)

%96.70

شركة ذات مسؤولية محدودة معفاة تأسست في جزر كايمان بهدف استقطاب
وهيكلة واالستثمار في املحافظ الخاصة وفرص التطوير العقاري في األسواق الناشئة.

شركة األهلي املالية
لالستثمار العقاري

%99.94

%96.70

شركة ذات غرض خاص مسجلة في اململكة العربية السعودية .ويتمثل الغرض
الرئيسي لشركة األهلي املالية لإلستثمار العقاري في تملك وتسجيل موجودات
األصول العقارية نيابة عن الصناديق العقارية التي تدار بواسطة شركة األهلي املالية.

بنك تركيا فاينانس كاتيليم
بنكاسي (البنك التركي)

%67.03

%67.03

بنك مشارك مسجل في تركيا يعمل عن طريق استقطاب األموال من خالل
حسابات جارية واستقطاب حسابات استثمار مشاركة في األرباح والخسائر
ويقوم بإقراض هذه األموال للعمالء األفراد والشركات ،عن طريق عقود إيجار
تمويلية واستثمارات باملشاركة.

الشركة العقارية املطورة
للتمليك واإلدارة املحدودة

%100

%100

شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في اململكة العربية السعودية .وتتمثل
أغراض الشركة في إدارة الصكوك واألصول على سبيل الضمان ،نيابة عن البنك.

شركة األهلي لتسويق
خدمات التأمين

%100

%100

شركة ذات مسؤولية محدودة تم تسجيلها في اململكة العربية السعودية .تمارس
الشركة اعمالها كوكيل تأمين لتوزيع وتسويق منتجات تأمين إسالمية في اململكة
العربية السعودية.

كما بنهاية العام ،يمتلك بنك تركيا فاينانس كاتيليم بنكاسي كامل األسهم
املصدرة لشركة تركيا فاينانس فارلك كيراالما وشركة تركيا فاينانس كاتيليم
بنكاسي فارلك كيراالما وهي شركتان ذات غرض خاصه تم تأسيسهما إلصدار
الصكوك للبنك التركي.
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إيضاحات حول القوائم املاليـة املوحدة
للسنتين املنتهيتين في  31ديسمبر 2019م و 2018م
 .1عـــــام (تتمة)
( )1.2الشركات التابعة للمجموعة (تتمة)
اسم الشركة التابعة

2019

نسبة امللكية ٪
2018

وصف

شركة البنك األهلي التجاري
السعودي لألسواق املحدودة

%100

%100

شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في جزر كايمان .تتمثل أهداف الشركة في
املتاجرة باملشتقات املالية وعمليات إعادة الشراء وإعادة الشراء العكسية نيابة
عن البنك.

إيست قيت مينا  -حقوق امللكية
املباشرة ال .بي.

%100

%100

صندوق أسهم خاصة يقع مقره في جزر كيمان وتتم إدارته من قبل شركة األهلي
املالية  -دبي .يتمثل الهدف االستثماري للصندوق في تحقيق عوائد من خالل االستثمار
في فرص حقوق امللكية الخاصة املباشرة واملتوافقة مع أحكام الشريعة وذلك في
األعمال ذات النمو العالي في مناطق دول الشرق األوسط وشمال افريقيا.

شركة األهلي لإلسناد الخارجي

%100

%100

شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في اململكة العربية السعودية .تعمل
الشركة في خدمات التوظيف في اململكة العربية السعودية.

 .2أسس األعداد

( )2.1بيان االلتزام
تم إعداد القوائم املالية املوحدة للمجموعة:
وفقًا للمعايير الدولية للتقرير املالي املعتمدة في اململكة العربية السعودية واملعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعوديةللمحاسبين القانونيين.
وفقًا ألحكام نظام مراقبة البنوك وأحكام نظام الشركات في اململكة العربية السعودية والنظام األساسي للبنك.في  17يوليو 2019م ،أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي (“”مؤسسة النقد””) توجيهاتها للبنوك العاملة في اململكة العربية السعودية إلحتساب
الزكاة وضرائب الدخل في قائمة الدخل .وهذا يتوافق مع املعايير الدولية للتقارير املالية وتفسيراتها الصادرة من مجلس معايير املحاسبة الدولية
املعتمدة في اململكة العربية السعودية واملعايير واإلصدارات األخرى الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ( ُيشار إليها جميعًا بـ املعايير
الدولية للتقارير املالية املعتمدة في اململكة العربية السعودية””).
وبالتالي ،قامت املجموعة بتغيير معالجتها املحاسبية للزكاة وضريبة الدخل بأثر رجعي لتعديل التأثير طبقًا ملتطلبات معايير املحاسبة الدولية (كما
هو مفصح عنه في اإليضاح  )3.3والتأثيرات جراء هذا التغير ُمفصح عنها في اإليضاح  18من القوائم املالية املوحدة .تم اإلفصاح عن التغير في السياسات
املحاسبية نتيجة تطبيق املعيار الجديد واملعالجة املحاسبية للزكاة وضريبة الدخل في اإليضاح .3.3
تم إعداد القوائم املالية املوحدة للمجموعة كما في وللسنة املنتهية في  31ديسمبر 2018م طبقًا للمعايير الدولية للتقرير املالي ،كما هو معدل وفقًا
ملؤسسة النقد العربي السعودي للمحاسبة عن الزكاة وضريبة الدخل (املتعلقة بتطبيق معيار املحاسبة الدولي (“ )12ضرائب الدخل” والتفسير ( )21الصادر
عن لجنة تفسير املعايير الدولية للتقرير املالي “الضرائب” فيما يتعلق بالزكاة وضريبة الدخل) ونظام مراقبة البنوك ونظام الشركات في اململكة
العربية السعودية.
( )2.2أسس القياس
تم إعداد وعرض القوائم املالية املوحدة وفقًا ملبدأ التكلفة التاريخية باستثناء القياس بالقيمة العادلة للموجودات املالية املحتفظ بها بالقيمة العادلة
(املشتقات واملوجودات املالية املقتناة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل وبالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وأدوات الدين وأدوات
حقوق امللكية والتزام املنافع املحددة) .باإلضافة إلى ذلك ،فإن املوجودات املالية أو املطلوبات املالية املدرجة بالتكلفة املطفأة ويتم التحوط لها
بالقيمة العادلة من خالل عالقة تحوط ،تظهر بالقيمة العادلة بقدر املخاطر التي يتم التحوط لها .يتم تبويب قائمة املركز املالي بشكل موسع حسب
ترتيب السيولة.
( )2.3عملة العرض والعملة الوظيفية
تعرض القوائم املالية املوحدة بالريال السعودي والتي هي العملة الوظيفية ،ويتم تقريبها ألقرب ألف ريال سعودي ،إال في الحاالت املبينة.
( )2.4أساس توحيد القوائم املالية
تتكون القوائم املالية املوحدة من القوائم املالية للبنك األهلي التجاري والقوائم املالية لشركاته التابعة (انظر اإليضاح رقم  .)1.2يتم إعداد القوائم
املالية للشركات التابعة لنفس السنة املالية التي تعد فيها القوائم املالية للبنك باستخدام سياسات محاسبية متوافقة.
يتم استبعاد جميع املوجودات واملطلوبات وحقوق امللكية واإليرادات واملصروفات والتدفقات النقدية املتعلقة باملعامالت ما بين أطراف البنك
بالكامل عند التوحيد.
( )2.5التقديرات واألحكام االفتراضية املحاسبية الجوهرية
إن إعداد القوائم املالية املوحدة وفقًا للمعايير الدولية للتقارير املالية املعتمدة في اململكة العربية السعودية يتطلب استخدام بعض األحكام
والتقديرات واالفتراضات واالجتهادات املحاسبية الجوهرية التي تؤثر على قيم املوجودات واملطلوبات واإليرادات واملصروفات املصرح عنها .يتطلب
األمر أيضًا من اإلدارة أن تمارس حكمها في طريقة تطبيق السياسات املحاسبية للمجموعة .يتم تقييم مثل هذه األحكام والتقديرات واالفتراضات
بناء على الخبرة السابقة وبعض العوامل األخرى ،والتي تتضمن الحصول على استشارات مهنية وتوقعات لألحداث املستقبلية التي ُيعتقد أنها
باستمرار
ً
معقولة وفقًا الظروف املحيطة .قد تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات .يتم تسجيل التعديالت على التقديرات املحاسبية في الفترة التي يتم فيها
إجراء التعديل وأي فترات مستقبلية كان للتعديل أثر عليها.
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عند إعداد القوائم املالية املوحدة ،فإن األحكام والتقديرات واالفتراضات املحاسبية الجوهرية التي قامت بها اإلدارة هي نفسها املطبقة على القوائم
املالية املوحدة السنوية للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2018م ،باستثناء األحكام واالفتراضات املستخدمة في تطبيق السياسات املحاسبية كما هو
مفصح عنها في اإليضاح 3.3
فيما يلي املجاالت الهامة التي استخدمت فيها اإلدارة تقديرات وافتراضات أو مارست أحكام بشأنها:
(أ) القيمة العادلة لألدوات املالية غير املتداولة في سوق نشط
القيمة العادلة هي السعر الذي يتم من خالله بيع أصل مالي أو الدفع لتحويل التزام بين أطراف راغبة في معاملة نظامية للمشاركين في السوق في تاريخ
القياس .يعتمد قياس القيمة العادلة على افتراض أن عملية بيع األصل أو تحويل االلتزام تتم إما:
• في السوق الرئيسية للموجودات أو املطلوبات؛ أو
• في حالة عدم وجود السوق الرئيسية ،في السوق األكثر فائدة للموجودات أو املطلوبات.
يتم قياس القيمة العادلة للموجودات أو املطلوبات باستخدام االفتراضات التي سيستخدمها املشاركون في السوق عند تسعير املوجودات أو
املطلوبات ،على افتراض تصرف املشاركين في السوق ملنفعتهم االقتصادية.
إن قياس القيمة العادلة للموجودات غير املالية يأخذ بعين االعتبار قدرة املشاركين في السوق لتوليد منافع اقتصادية باستخدام األصول بأفضل
استخدام لها أو عن طريق بيعها إلى مشارك آخر في السوق يستخدم هذه األصول بأفضل استخدام لها.
تستخدم املجموعة أساليب التقييم املناسبة حسب الظروف والتي تتوفر لها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة ،وذلك باستخدام املدخالت ذات
الصلة التي يمكن مالحظتها إلى أقصى حد ممكن والتقليل من استخدام املدخالت التي ال يمكن مالحظتها.
يتم تصنيف األدوات املالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة أو اإلفصاح عن قيمتها العادلة في القوائم املالية املوحدة طبقًا للتسلسل الهرمي للقيمة
العادلة (انظر اإليضاح رقم .)39
أما بالنسبة للموجودات واملطلوبات التي يعترف بها في القوائم املالية املوحدة بشكل متكرر ،تحدد املجموعة ما اذا كان هناك تحويالت قد تمت بين
املستويات في التسلسل الهرمي وذلك عن طريق إعادة تقييم التصنيف (على أساس مدخالت أدنى مستوى املهمة لقياس القيمة العادلة ككل) في
نهاية كل فترة مالية.
لغرض اإلفصاح عن القيمة العادلة ،حددت املجموعة فئات املوجودات واملطلوبات بناء على طبيعة وخصائص ومخاطر املوجودات أو املطلوبات
ومستوى التسلسل الهرمي للقيمة العادلة.
(ب) االستمرارية
أجرت إدارة املجموعة تقييما لقدرة املجموعة على االستمرار كمنشأة عاملة واقتنعت بأن املجموعة لديها املوارد لالستمرار في عملها في املستقبل
املنظور .وعالوة على ذلك ،فإن اإلدارة ليست على علم بأي احتماالت أساسية من املمكن أن تحدت شك جوهري على قدرة املجموعة على االستمرار
كمنشأة عاملة .وعليه ،فقد استمر إعداد القوائم املالية املوحدة على مبدأ االستمرارية.
(ج) انخفاض قيم املوجودات غير املالية
تتم مراجعة القيمة الدفترية للموجودات غير املالية في كل تاريخ تقرير مالي أو أكثر لتحديد ما اذا كان هنالك وجود مؤشر لالنخفاض .في حالة وجود
أي مؤشر لالنخفاض ،يتم تقدير القيمة القابلة لالسترداد.
يتم إثبات خسارة أي انخفاض في قيم هذه املوجودات اذا كانت القيمة الدفترية لألصل أو وحدة التدفق النقدي له تفوق أو تتجاوز قيمته القابلة
لالسترداد .القيمة القابلة لالسترداد ألي اصل أو وحدة تدفق نقدي هي “القيمة املستخدمة “ أو” القيمة العادلة ناقص تكاليف البيع” أيهما أكبر .لتقييم
القيمة املستخدمة ،يتم خصم التدفقات النقدية املستقبلية املتوقعة لتحديد القيمة الحالية وذلك باستخدام معدل الخصم قبل الضريبة الذي يعكس
تقييم الوضع الحالي للسوق فيما يخص القيم الحالية للتدفقات النقدية واملخاطر املحددة لذلك األصل .تعتمد القيمة العادلة ناقصا تكاليف البيع على
أسعار السوق السائدة أو في حالة عدم وجود أسعار سائدة في السوق ،يتم تقدير األسعار على أصول مشابهة أو في حالة عدم وجود أسعار تقديرية لهذه
األصول ،يعتمد احتسابها على التدفقات النقدية املستقبلية املخصومة.
لغرض فحص االنخفاض في القيمة (انظر اإليضاح رقم  ،)12يتم توزيع مبلغ الشهرة الناتج من االستحواذ وذلك من تاريخ االستحواذ لكل من وحدات تدفقات
النقدية للمجموعة أو مجموعات منها والتي يتوقع االستفادة من املنافع املتضاعفة الناتجة من االستحواذ بغض النظر اذا كانت املوجودات واملطلوبات
األخرى املستحوذة قد تم توزيعها إلى وحدات أو مجموعة وحدات.
تعتبر الشركات التابعة كوحدات تدفق نقدي بغرض اختبار انخفاض قيمة الشهرة .يتم تسجيل خسائر االنخفاض في قائمة الدخل املوحدة .بينما
يتم توزيع خسائر االنخفاض املثبتة واملتعلقة بوحدات التدفق النقدي أوالً لتخفيض القيمة الدفترية ألي شهرة موزعًا على الوحدات ومن ثم لتخفيض
القيمة الدفترية للموجودات األخرى في الوحدة (مجموعة الوحدات) متضمنًا املوجودات غير امللموسة على أساس تناسبي بشرط أن القيمة الدفترية
للموجودات األخرى ال تنخفض إلى ما دون قيمها العادلة.
عندما تكون الشهرة جزءًا من وحدة التدفق النقدي (أو مجموعة وحدات) وعند بيع جزء من العمليات املدرجة تحت هذه الوحدات ،ففي هذه الحالة يتم
احتساب الشهرة املتعلقة بهذه العمليات املباعة من ضمن القيمة الدفترية لهذه العمليات عند تحديد ربح أو خسارة بيعها .ففي هذه الحالة ،الشهرة
املباعة يتم قياسها حسب القيم النسبية للعمليات املباعة والجزء املتبقي من وحدات التدفق النقدي.
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إيضاحات حول القوائم املاليـة املوحدة
للسنتين املنتهيتين في  31ديسمبر 2019م و 2018م

 .2أسس األعداد (تتمة)
( )2.5التقديرات واألحكام االفتراضية املحاسبية الجوهرية (تتمة)
(ج) انخفاض قيم املوجودات غير املالية (تتمة)
عند بيع الشركات التابعة ،يتم إثبات الفرق بين سعر البيع وبين صافي املوجودات مضافًا إليها احتياطي فرق العملة األجنبية املتراكم ورصيد الشهرة
القائم وذلك في قائمة الدخل املوحدة.
ال يتم عكس قيد خسائر انخفاض الشهرة واملثبتة سابقًا في قائمة الدخل املوحدة.
يتم قياس األصول غير املالية املحتفظ بها ضمن ترتيبات املرابحة حسب التكلفة أوصافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل .صافي القيمة القابلة للتحقق
هي سعر البيع التقديري في النشاط العادي ملثل تلك املعامالت ،ناقصًا التكاليف املقدرة لالستكمال ومصروفات البيع .أي خسارة انخفاض في القيمة
تنشأ نتيجة قياس هذه األصول بصافي القيمة القابلة للتحقق يتم تسجيلها في قائمة الدخل املوحدة تحت بند أرباح (مصاريف) تشغيلية أخرى بالصافي.
فيما يتعلق باملوجودات األخرى ،يتم إعادة التقييم في تاريخ التقدير املالي لخسائر االنخفاض املثبتة في فترات سابقة لتحديد أي مؤشرات تدل على
تقليص هذه الخسائر أو عدم وجودها .يتم استرداد خسائر االنخفاض إذا كان هنالك تغيير في التقديرات املستخدمة لتحديد القيمة القابلة لالسترداد .كما
يتم استرداد خسائر االنخفاض فقط في حالة عدم تجاوز القيمة الدفترية لألصل للقيمة الدفترية التي يمكن تحديدها بعد خصم االستهالك أو اإلطفاء في
حالة عدم إثبات أي خسائر انخفاض.
(د) تحديد السيطرة على صناديق االستثمار
تعمل املجموعة كمدير صندوق لعدد من صناديق االستثمار ،عادة تحدد ما إذا كانت املجموعة تتحكم في مثل هذه الصناديق االستثمارية ،تقديرات
عوائد املنافع االقتصادية على الصناديق (تتضمن أي عموالت أو رسوم إدارية متوقعة) وحقوق املساهمين في االستغناء عن مدير الصندوق.
(هـ) مخصصات للمطلوبات واألتعاب
ترفع ضد املجموعة ،خالل دورة أعمالها العادية دعاوى ومطالبات مختلفة .وتقوم اإلدارة بدراسة الدعاوى واملطالبات وتقييم للمخاطر التي يمكن أن
تنشأ عنها .كما تقوم أيضا بوضع املخصصات املناسبة ملواجهة الخسائر املحتملة .ويقوم البنك بتسجيل املطالبات املرفوعة ضده أو اإلفصاح عنها في
القوائم املالية املوحدة بناء على أفضل التقديرات للمبالغ املطلوبة لتسوية تلك املطالبات.
(و) قياس التزام االستحقاقات املحددة
تقوم املجموعة بتشغيل خطة مكافآت نهاية الخدمة ملوظفيها للتوصل إلى االلتزام املقدر كما في تاريخ التقرير املالي ،تستخدم املجموعة افتراضات
تتضمن معدل الخصم واملعدل املتوقع لزيادة املرتبات وسن التقاعد العادي.
(ز) األعمار اإلنتاجية للممتلكات واملعدات والبرامج األخرى
تقوم اإلدارة بتحديد األعمار واالستعماالت اإلنتاجية املقدرة للممتلكات واملعدات والبرامج األخرى لحساب االستهالك  /اإلطفاء .يتم تحديد هذا التقدير
بعد األخذ في االعتبار االستخدام املتوقع لألصل أو االستهالك الفعلي .يتم مراجعة القيمة املتبقية واألعمار االنتاجية ورسوم االستهالك  /االطفاء
املستقبلي من قبل االدارة عندما تعتقد أن االعمار االنتاجية تختلف عن التقديرات السابقة.
(ح) مخصص انخفاض القيمة لخسائر االئتمان املتوقعة
تمارس املجموعة الحكم وتطبق استخدام فرضيات متنوعة في تحديد خسائر االئتمان املتوقعة (يرجى الرجوع إلى اإليضاح .)3.26
(ط) تصنيف األدوات املالية
تمارس املجموعة الحكم في تصنيف األدوات املالية (يرجى الرجوع إلى اإليضاح .)3.4

 .3ملخص ألهم السياسات املحاسبية

فيما يلي بيانًا بأهم السياسات املحاسبية املتبعة في إعداد هذه القوائم املالية املوحدة والتغيرات فيها:
( )3.1التغيرات في السياسات املحاسبية
إن السياسات املحاسبية املستخدمة في إعداد هذه القوائم املالية املوحدة تتماشى مع تلك املستخدمة في إعداد القوائم املالية السنوية املوحدة للسنة
بناء على تطبيق املعيار الجديد وتعديالت أخرى كما هو موضح في إيضاح .3.3
املنتهية في  31ديسمبر 2018م ،بإستثناء السياسات املوضحة أدناه.
ً
( )3.2الضمانات املالية والتزامات القروض
الضمانات املالية هي بمثابة عقود تتطلب من املجموعة القيام بدفعات محددة لتعويض املالك مقابل الخسارة التي يتكبدها بسبب املدين املحدد الذي
يفشل في القيام بالدفع عند االستحقاق وفقًا لشروط أداة الدين .التزامات القروض هي التزامات ثابتة لتوفير ائتمان بموجب أحكام وشروط محددة مسبقًا.
التزامات القروض هي التزامات ثابتة لتوفير ائتمان بموجب أحكام وشروط محددة مسبقًا.
يتم إصدار الضمانات املالية أو االلتزامات لتقديم قروض بسعر فائدة أقل من السوق ،يتم قياسها في البداية بالقيمة العادلة ويتم إطفاء القيمة العادلة
األولية على مدى عمر الضمان أو االلتزام .ويتم قياسها الحقًا بالقيمة املطفأة أو مخصص مبلغ الخسارة أيهما أعلى.
لــم تصــدر املجموعــة أي التزامــات قروض يتم قياســها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخــل .وفيما يتعلق بالتزامات القروض األخرى ،تقوم املجموعة
بإدراج مخصص خسارة.
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( )3.3تأثير تطبيق املعايير الجديدة
املعيار الدولي للتقرير املالي (“ )16عقود اإليجار”
يحل املعيار الدولي للتقرير املالي ( )16محل معيار املحاسبة الدولي ( )17عقود اإليجار ،وتفسير لجنة تفاسير املعايير الدولية للتقارير املالية للمعيار ()4
إذا كانت اإلتفاقية تتضمن عقد إيجار ،وتفسير لجنة تفاسير املعايير للمعيار ( )15عقود اإليجار التشغيلي – الحوافز ،وتفسير لجنة تفاسير املعايير للمعيار
( )27تقييم جوهر املعامالت التي تنطوي على شكل قانوني لعقد اإليجار .يحدد املعيار مبادئ االعتراف والقياس والعرض واالفصاح عن عقود اإليجار
ويتطلب من املستأجر احتساب جميع عقود اإليجار بموجب نموذج منفرد من قائمة املركز املالي .تظل محاسبة املؤجر بموجب املعيار الدولي للتقرير
املالي ( )16كما هي دون تغيير يذكر عن املحاسبة بموجب معيار املحاسبة الدولي ( .)17يستمر املؤجرون في تصنيف جميع عقود اإليجار إما كعقود
إيجار تشغيلي وتمويلي باستخدام نفس مبدأ التصنيف في معيار املحاسبة الدولي ( .)17وبالتالي ليس لتطبيق املعيار الدولي للتقرير املالي ( )16تأثير على
عقود اإليجار عندما تكون املجموعة هي املؤجر.
طبقت املجموعة املعيار الدولي للتقرير املالي ( )16باستخدام طريقة األثر الرجعي املعدل للتطبيق في تاريخ التطبيق األولى وهو  1يناير 2019م .اختارت
املجموعة استخدام التحول باملضاعف العملي مما يسمح للمعيار بأن يتم تطبيقه على العقود التي سبق تعريفها كعقود إيجار تطبق معيار املحاسبة
الدولي ( )17وتفسير لجنة تفاسير املعايير الدولية للتقرير املالي للمعيار ( )4في تاريخ التطبيق األولي .كما اختارت املجموعة أيضًا استخدام إعفاءات
االعتراف لعقود اإليجار التي ،في تاريخ بدء اإليجار ،لديها مدة إيجار لـ  12شهرا أو أقل وال تمتلك خيار شراء (“عقود إيجار قصيرة األجل”) ،وعقود إيجار التي
يكون األصل األساسي بها منخفض القيمة (“موجودات منخفضة القيمة”).
تأثير تطبيق املعيار الدولي للتقرير املالي ( )16هو كما يلي:
مطابقة التزامات اإليجار
التزامات اإليجار خارج قائمة املركز املالي كما في  31ديسمبر 2018م

عقود اإليجار الحالية ملدة إيجار  12شهرًا أو أقل وعقود إيجار منخفضة القيمة

2019
ألف ريال سعودي

1,567,307
4,386

التزامات عقود اإليجار التشغيلي كما في  1يناير 2019م (اإلجمالي دون خصم)

1,567,307

خيار التمديد أو اإللغاء املتيقن به بصورة معقولة

802,371

التزامات عقود اإليجار التشغيلي كما في  1يناير 2019م (صافي بعد الخصم)
إجمالي التزامات اإليجار كما في  1يناير 2019م

1,136,233

1,938,604

طبيعة تأثير املعيار الدولي للتقرير املالي ()16
لدى املجموعة عقود إيجار ملبانى الفروع ،ومبانى أجهزة الصراف اآللي وعقود االيجار قيد التحسينات حتى  31ديسمبر 2018م (أي قبل اعتماد إعداد املعيار
الدولي للتقارير املالية  ،)16صنفت املجموعة كل من عقود االيجار (كمستأجر) في تاريخ التأسيس إما ان يكون عقد اإليجار تمويلي أو عقد إيجار تشغيلي.
يتم تصنيف عقد االيجار على انه عقد ايجار تمويلي اذا تم تحويل جميع املخاطر واملكافآت مللكية االصل املؤجر إلى املجموعة ،بخالف ذلك ،تم تصنيفها
على أنها عقد ايجار تشغيلي .في عقد االيجار التشغيلي ،لم يتم رسملة العقار املؤجر وتم تسجيل دفعات االيجار كمصروف إيجار في قائمة الدخل على
اساس القسط الثابت على مدى مدة العقد.اي ايجار مدفوع مقدما أو مستحقا تم االعتراف به ضمن موجودات أخرى ومطلوبات اخري على التوالي.
عند تطبيق املعيار الدولي للتقارير املالية ( ،)16طبقت املجموعة منهج اعتراف وقياس موحد لجميع عقود اإليجار التي تكون فيها املجموعة
كمستأجر ،باستثناء اإليجارات قصيرة األجل وعقود اإليجار ملوجودات منخفضة القيمة .اعترفت املجموعة بالتزامات عقود اإليجار للقيام بمدفوعات
اإليجار حق إستخدام املوجودات التي تمثل أحقية استخدام األصل عن طريق عقود اإليجار .وفقا لطريقة األثر الرجعي املعدل للتطبيق ،طبقت املجموعة
املعيار الدولي للتقرير املالي ( )16في تاريخ التطبيق األولي مع تأثير التحول بقيمة  272مليون ريال سعودي املعترف به في األرباح املبقاة .وعليه ،لم يتم
تعديل معلومات املقارنة في هذه القوائم املالية املوحدة.
أدناه السياسات املحاسبية الجديدة للمجموعة بعد تطبيق املعيار الدولي للتقارير املالية (.)16
السياسة املطبقة في  1يناير 2019م أو بعد ذلك التاريخ:
حق استخدام املوجودات
تعترف املجموعة بأحقية استخدام املوجودات في تاريخ بدء اإليجار (أي التاريخ الذي تكون فيه املوجودات األساسية متاحة لالستخدام) .يتم قياس
أحقية استخدام موجودات بالتكلفة ،ناقص االستهالك املتراكم وخسائر انخفاض القيمة ،ويتم تعديلها عند إعادة قياس اللتزامات عقود اإليجار .تتضمن
تكلفة أحقية استخدام أصول مبلغ التزامات اإليجار املعترف بها والتكاليف املباشرة األولية املتكبدة ومدفوعات اإليجار التي تمت في أو قبل تاريخ البدء
ناقصًا أي حوافز إيجار مستلمة .ما لم تكن املجموعة على يقين بصورة معقولة من أنها ستحصل على ملكية األصل املؤجر في نهاية مدة اإليجار ،فيتم
استهالك املوجودات حق االستخدام املعترف بها على أساس القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي املقدر أو مدة اإليجار – أيهما أقصر .تخضع أحقية
استخدام املوجودات لالنخفاض في القيمة .بدءًا من  1يناير 2019م ،تبلغ أحقية استخدام املوجودات  1,797مليون ريال سعودي.
التزامات عقود اإليجار
في تاريخ بدء اإليجار ،تعترف املجموعة بالتزامات اإليجار املقاسة بالقيمة الحالية ملدفوعات اإليجار التي تتم على مدى مدة اإليجار .تتضمن مدفوعات
اإليجار املبالغ الثابتة (بما فيها دفعات ثابتة جوهرية) ناقصًا حوافز اإليجار القابلة لالستالم ومدفوعات اإليجار املتغيرة الذي يعتمد على مؤشر أو معدل
واملبالغ املتوقع دفعها بموجب ضمانات القيمة املتبقية .تتضمن مدفوعات اإليجار أيضًا سعر ممارسة خيار الشراء الذي يكون هناك يقين معقول بأن
املجموعة ستستخدمه ومدفوعات الغرامات جراء إلغاء عقد اإليجار ،في حال كان عقد اإليجار يعكس ممارسة املجموعة لخيار اإللغاء .يتم االعتراف
بمدفوعات اإليجار املتغيرة التي ال تعتمد على مؤشر أو معدل كمصروفات في الفترة التي يقع فيها حدث أو ظرف يستدعي القيام بالدفع.
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إيضاحات حول القوائم املاليـة املوحدة
للسنتين املنتهيتين في  31ديسمبر 2019م و 2018م

 .3ملخص ألهم السياسات املحاسبية (تتمة)
( )3.3تأثير تطبيق املعايير الجديدة (تتمة)
التزامات عقود اإليجار (تتمة)
عند احتساب القيمة الحالية ملدفوعات اإليجار ،تستخدم املجموعة التكلفة الداخلية لألموال كمعدل اقتراض إضافي في تاريخ بدء اإليجار إذا كان معدل
الفائدة املتضمن في عقد اإليجار غير قابل للتحديد على الفور .بعد تاريخ البدء ،يزداد مبلغ التزامات اإليجار ليعكس تزايد الفائدة وينخفض ليعكس
مدفوعات اإليجار التي تمت .وباإلضافة إلى ذلك ،يتم إعادة قياس القيمة الدفترية اللتزامات اإليجار إذا كان هناك تعديل أو تغيير في مدة اإليجار أو تغيير
في مدفوعات اإليجار الثابتة الجوهرية أو تغيير في التقييم لشراء املوجودات األساسية .تدرج التزامات اإليجار ضمن املطلوبات األخرى.
عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار ذات املوجودات منخفضة القيمة
طبقت املجموعة اعفاء االعتراف بعقود اإليجار قصيرة األجل على عقودها قصيرة األجل (أي عقود اإليجار التي لها مدة إيجار لـ  12شهرًا أو أقل من تاريخ
بدء اإليجار وال تحتوي على خيار الشراء) .كما تطبق أيضًا اعفاء االعتراف بعقود اإليجار ذات املوجودات منخفضة القيمة .يتم االعتراف بمدفوعات اإليجار
على عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار ذات املوجودات منخفضة القيمة كمصروف على أساس القسط الثابت على مدى مدة اإليجار.
األحكام الجوهرية لتحديد مدة اإليجار للعقود التي تملك خيار التجديد
تحدد املجموعة مدة اإليجار كمدة غير قابلة لإللغاء إضافة ألي فترات يغطيها خيار تمديد العقد ،إذا كان هناك يقين معقول بأن هذا الخيار سيتم
استخدامه ،أو أي فترات يغطيها خيار إلغاء عقد اإليجار ،إذا كان هناك يقين معقول بأن هذا الخيار لن يتم استخدامه.
لدى املجموعة خيار ،بموجب بعض عقود اإليجار ،بأن تؤجر املوجودات لفترات إضافية تتراوح من سنة إلى خمس سنوات .تطبق املجموعة األحكام
لتقييم ما إذا كانت على يقين معقول بأنها ستمارس خيار التجديد ،وتضع في االعتبار جميع العوامل ذات الصلة التي تتسبب في وجود حوافز اقتصادية
لها ملمارسة خيار التجديد .بعد تاريخ البدء ،تقوم املجموعة بإعادة تقييم فترة اإليجار إذا كان هناك حدث جوهري أو تغير في الظروف تحت سيطرتها
وتؤثر على قدرتها على ممارسة (أو عدم ممارسة) خيار التجديد (أي التغير في استراتيجية العمل).
تقييم االعتراف باإليرادات من رسوم التمويل والسلف
خالل السنة ،على ضوء التوجيهات التفسيرية املدعومة حول االيرادات من الرسوم ،قام البنك بإعادة تقييم توقيت االعتراف بالرسوم املستلمة املتعلقة
بالتمويل والسلف .وبالتالي قام البنك بتحليل ما إذا كانت أي رسوم مقدمة هي جزء ال يتجزأ من املعدل الخاص الفعال لألصل املالي املقابل من خالل
الوضع في االعتبار عوامل مثل تقديم خدمة أو منتج مميز ،ووجود التزام أداء مستقل وتكاليف عقد ذات صلة .ونتيجة لذلك ،حدد البنك بعض الرسوم
التي ينبغي تعديلها على التكلفة املطفأة للتمويل والسلف ذات الصلة .تم تحديد أن أثر هذا التعديل على السنوات السابقة غير جوهري فيما يتعلق
بالقوائم املالية ككل .لذلك تم تعديل الرسوم املحددة من القيمة الدفترية للتمويل والسلف مع الدين املقابل إلى األرباح املبقاة في  1يناير  2019بمبلغ
 1,177مليون ريال سعودي.
التغيير في طريقة املحاسبة املتعلقة بالزكاة وضريبة الدخل:
كما هو مبين في اإليضاح  ،2تم تغيير أســاس اإلعداد للفترة املنتهية في  31ديســمبر 2019م نتيجة إلصدار أحدث التعليمات من مؤسســة النقد العربي
الســعودي بتاريخ  17يوليو 2019م .في الســابق ،تم احتســاب الزكاة وضريبة الدخل في قائمة التغيرات في حقوق امللكية وفقً ا ملا ورد في تعميم
مؤسســة النقد العربي الســعودي رقم  381000074519بتاريخ  11أبريل 2017م .مع أحدث التعليمات الصادرة عن مؤسســة النقد العربي الســعودي
بتاريــخ  17يوليــو 2019م ،يتــم احتســاب الــزكاة وضريبة الدخل في قائمة الدخل .احتســبت املجموعة هذا التغيير في الــزكاة وضريبة الدخل بأثر رجعي
ويتــم اإلفصــاح عــن آثــار التغييــر أعــاه في اإليضاح  18من القوائم املالية املوحــدة .نتج عن هذا التغيير انخفاض في الدخل املعلن عنــه للمجموعة للفترة
املنتهيــة فــي  31ديســمبر 2018م بمبلــغ  1,108مليــون ريال ســعودي .لم يكــن لهذا التغيير أي تأثير على قائمة املركز املالــي وقائمة التدفقات النقدية
للفترة املنتهية في  31ديســمبر 2018م.
ضريبة الدخل
بناء على معدل ضريبة الدخل املطبق لكل
مصروفات ضريبة الدخل أو االئتمان للفترة هي الضريبة املستحقة على الدخل الخاضع للضريبة للفترة الحالية،
ً
نظام قضائي ،مع تعديلها بالتغييرات في املوجودات واملطلوبات الضريبية املؤجلة العائدة إلى فروق مؤقتة وخسائر ضريبية غير مستخدمة.
يتم احتســاب ضريبة الدخل الحالية على أســاس أنظمة الضرائب التي تم ســنها أو ســيتم ســنها في نهاية فترة التقرير في البلدان التي تعمل فيها
املجموعة والشــركات التابعة لها وشــركاتها الزميلة التي تدر دخ ً
خاضعا للضريبة .تقوم اإلدارة بشــكل دوري بتقييم املراكز املالية املتخذة في
ال
ً
اإلقرارات الضريبية فيما يتعلق بالحاالت التي تخضع فيها الالئحة الضريبية املطبقة للتفســير .تضع مخصصات ،حســب االقتضاء ،على أســاس املبالغ
املتوقــع دفعها للهيئات الضريبية.
يتم تسجيل التعديالت الناتجة عن التقييم النهائي لضريبة الدخل في الفترة التي يتم فيها عمل هذه التقييمات.
تفسير لجنة تفسيرات املعايير الدولية للتقرير املالي للمعيار “ 23عدم التأكد من ضريبة الدخل“
يتناول التفسير احتساب ضرائب الدخل عندما تنطوي املعالجات الضريبية على عدم التأكد مما يؤثر على تطبيق معيار املحاسبة الدولي  12ضرائب
الدخل .ال ينطبق ذلك على الضرائب أو الرسوم الخارجة عن نطاق معيار املحاسبة الدولي  ،12وال تشمل على وجه التحديد املتطلبات املتعلقة بالفوائد
والعقوبات املرتبطة باملعالجات الضريبية غير املؤكدة .يتناول التفسير بالتحديد ما يلي:
• ما إذا كانت املنشأة تراعي معالجات ضريبية غير مؤكدة بشكل منفصل
• االفتراضات التي تضعها املنشأة حول فحص املعالجات الضريبية من قبل الهيئات الضريبية
•	كيف تحدد املنشأة الربح الخاضع للضريبة (الخسارة الضريبية) واألوعية الضريبية والخسائر الضريبية غير املستخدمة واالئتمانات الضريبية غير
املستخدمة ومعدالت الضريبة
• كيف تراعي املنشأة التغييرات في الحقائق والظروف
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يتعين على املنشأة تحديد ما إذا كان ينبغي النظر في كل معالجة ضريبية غير مؤكدة بشكل منفصل أو مع معالجة واحدة أو أكثر من املعالجات
الضريبية غير املؤكدة األخرى .يجب اتباع النهج الذي يتوقع معه حل حالة عدم التأكد بشكل أفضل.
أحكاما هامة في تحديد أوجه عدم التأكد بشأن معالجات ضريبة الدخل .نظ ًرا ألن املجموعة تعمل في بيئة معقدة متعددة الجنسيات،
تطبق املجموعة
ً
فقد قامت بتقييم ما إذا كان للتفسير تأثير على قوائمها املالية املوحدة.
عند تطبيق التفسير ،راعت املجموعة ما إذا كان لديها أي مراكز ضريبية غير مؤكدة ،خاصة تلك املتعلقة بتسعير التحويل .تشتمل ملفات اإليداع
الضريبية للمجموعة والشركات التابعة لها في األنظمة القضائية املختلفة على استقطاعات تتعلق بتسعير التحويل ،وقد تعترض السلطات الضريبية
استنادا إلى االمتثال الضريبي ودراسة تسعير التحويل ،أنه من املحتمل قبول معالجتها الضريبية (بما في
على تلك املعالجات الضريبية .قررت املجموعة،
ً
ذلك تلك الخاصة بالشركات التابعة) من قبل السلطات الضريبية .لم يكن للتفسير تأثير على القوائم املالية املوحدة للمجموعة.
ضريبة دخل مؤجلة
يتم احتساب ضريبة الدخل املؤجلة باستخدام طريقة املطلوبات على الفروقات املؤقتة الناشئة بين القيم الدفترية للموجودات واملطلوبات ألغراض
التقرير املالي واملبالغ املستخدمة ألغراض الضريبة .يستند مبلغ الضريبة املؤجلة املحتسب على الطريقة املتوقعة لتحقيق أو تسوية القيم الدفترية
للموجودات واملطلوبات باستخدام معدالت الضريبة التي تم سنها أو سيتم سنها في تاريخ التقرير .يتم إثبات موجودات الضريبة املؤجلة فقط إلى الحد
الذي يكون فيه من املحتمل توفر األرباح الخاضعة للضريبة في املستقبل ويمكن استخدام اإلئتمانات .يتم تخفيض موجودات الضريبة املؤجلة إلى الحد
الذي ال يكون معه من املحتمل تحقيق املزايا الضريبية ذات الصلة.
ال يتم إثبات املطلوبات واملوجودات الضريبية املؤجلة للفروقات املؤقتة بين القيمة الدفترية واألسس الضريبية لالستثمارات في العمليات األجنبية
حيث تكون املجموعة قادرة على التحكم في توقيت عكس الفروقات املؤقتة ومن املحتمل أال يتم عكس الفروق في املستقبل املنظور.
يتم مقاصة موجودات ومطلوبات الضريبة املؤجلة عند وجود حق قانوني ملزم بمقاصة املوجودات واملطلوبات الضريبية وحيث تتعلق أرصدة الضريبة
املؤجلة بنفس الهيئة الضريبية .يتم إجراء مقاصة بين املوجودات واملطلوبات الضريبية عندما يكون للمنشأة حق قانوني يلزم باملقاصة وتعتزم إما
التسوية على أساس الصافي أو تحقيق األصل وتسوية املطلوبات في آن واحد.
يتم إثبات الضريبة الحالية واملؤجلة في قائمة الدخل ،باستثناء ما يتعلق منها بالبنود املثبتة في الدخل الشامل اآلخر أو مباشرة في حقوق امللكية.
( )3.4تصنيف املوجودات املالية
عند االعتراف األولي ،يتم تصنيف األصل املالي بالتكلفة املطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أو القيمة العادلة من خالل قائمة الدخل.
موجودات مالية مقتناة بالتكلفة املطفأة
يقاس األصل املالي بالتكلفة املطفأة إذا ما استوفى الشرطين التاليين ولم يتم اختيار قياسها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل:
• االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال الغرض منه االحتفاظ باملوجودات لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية ،و
•	ينتــج عــن األحــكام التعاقديــة ألصــل مالي تدفقات نقديــة في تواريخ محددة والتي تعتبر فقط مدفوعات ألصل املبلــغ باإلضافة إلى الفائدة على أصل
املبلغ القائم.
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
أدوات الدين
تقاس أداة الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشــامل اآلخر فقط إذا اســتوفت الشــرطين التاليين ولم يتم اختيار قياســها بالقيمة العادلة من خالل
قائمة الدخل:
• االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال والذي يتحقق الغرض منه عن طريق تحصيل كل من التدفقات النقدية التعاقدية وبيع املوجودات املالية ،و
•	ينتــج عــن األحــكام التعاقديــة ألصــل مالي تدفقات نقديــة في تواريخ محددة والتي تعتبر فقط مدفوعات ألصل املبلــغ باإلضافة إلى الفائدة على أصل
املبلغ القائم.
يتم قياس أدوات الدين املســجلة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشــامل اآلخر باســتخدام القيمة العادلة مع احتســاب املكاســب والخســائر
الناشــئة نتيجة التغيرات في القيمة العادلة في قائمة الدخل الشــامل اآلخر .ويتم إدراج إيرادات الفائدة واملكاســب والخســائر من الصرف األجنبي في
قائمة الدخل املوحدة.

أدوات حقوق امللكية
عند االعتراف األولي ،بالنسبة الستثمار حقوق امللكية غير املحتفظ به للمتاجرة ،فإن املجموعة قد تختار بشكل غير قابل لإللغاء أن تعرض التغيرات
الالحقة في القيمة العادلة في الدخل الشامل اآلخر .يتم هذا االختيار لكل استثمار على حدة.
األصل املالي بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
تصنف كافة املوجودات املالية األخرى والتي لم يتم تصنيفها كمقتناة بالتكلفة املطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل ،بالقيمة العادلة
من خالل قائمة الدخل.
إضافةً لذلك ،وعند االعتراف األولي ،قد تختار املجموعة بصورة غير قابلة لإللغاء قياس أصل مالي يفي بمتطلبات القياس بالتكلفة املطفأة أو بالقيمة
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر للقياس بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل إذا كان القيام بذلك يلغي أو يقلص بصورة جوهرية عدم التوافق
املحاسبي الذي قد ينشأ.
ال يتم إعادة تصنيف املوجودات املالية الحقًا بعد االعتراف األولي ،باستثناء في الفترة التي تلي تغيير املجموعة لنموذج أعمالها إلدارة املوجودات املالية.
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إيضاحات حول القوائم املاليـة املوحدة
للسنتين املنتهيتين في  31ديسمبر 2019م و 2018م

 .3ملخص ألهم السياسات املحاسبية (تتمة)
( )3.5تقييم نموذج األعمال
تقوم املجموعة بعمل تقييم للهدف من نموذج األعمال الذي يكون األصل محتفظ بموجبه على مستوى املحفظة ألن هذا يعكس الطريقة األمثل التي
يدار بها العمل واملعلومات التي يتم إرسالها إلى اإلدارة .تتضمن املعلومات ما يلي:
•	يتم العمل على ضوء السياسات واألهداف املبينة للمحفظة .وبشكل محدد ،إذا ما كانت استراتيجية اإلدارة تركز على تحقيق إيرادات الفائدة
التعاقدية أو االحتفاظ بمعدل فائدة محدد أو يكون هناك توافق بين مدة املوجودات املالية ومدة املطلوبات املالية التي تمول تلك املوجودات أو
تحقق التدفقات النقدية من خالل بيع املوجودات.
• كيفية تقييم أداء املحفظة وإرسال تقارير بشأنها إلى إدارة املجموعة.
• املخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال (واملوجودات املالية املحتفظ بها ضمن نموذج األعمال) وكيفية إدارة املخاطر.
• كيفية تعويض املدراء ،أي إذا ما استند التعويض على القيمة العادلة للموجودات التي تمت إدارتها أو التدفقات النقدية التعاقدية التي تم تحصيلها ،و
•	تكرار وكمية وتوقيت املبيعات في الفترات السابقة وأسباب البيع والتوقعات بشأن أنشطة املبيعات املستقبلية .إال أن املعلومات حول أنشطة
املبيعات ال تعتبر منفصلة ،ولكن تعتبر جزءًا من التقييم الشامل عن كيفية تحقيق املجموعة لهدفها في إدارة املوجودات املالية وكيفية تحقيق
التدفقات النقدية.
يستند تقييم نموذج األعمال على السيناريوهات املتوقعة بصورة معقولة دون األخذ في االعتبار سيناريوهات “األسوأ” أو “تحت ضغط العمل” .إذا تحققت
التدفقات النقدية بعد االعتراف األولي بطريقة مختلفة عن التوقعات األصلية للمجموعة ،فإن املجموعة ال تغير تصنيف املوجودات املالية املتبقية
املحتفظ بها في نموذج األعمال ،ولكن يتم دمج املعلومات عند عمل تقييم للموجودات املالية املستحدثة حديثًا أو املشتراة حديثًا في املستقبل.
يتم قياس املوجودات املالية املحتفظ بها للمتاجرة والتي يتم تقييم أدائها على أساس القيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ألنها ليست محتفظة
لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية وال هي محتفظة لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية وبيع موجودات مالية.
(  )3.6تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية هي فقط مدفوعات ألصل املبلغ أو فائدة على أصل املبلغ (“ضوابط مدفوعات أصل املبلغ وفائدة
على أصل املبلغ”)
لغرض القيام بهذا التقييم ،فإن “أصل املبلغ” هو القيمة العادلة لألصل املالي عند االعتراف األولي“ .الفائدة” هي ثمن للقيمة املالية للوقت ،واالئتمان
ومخاطر االقتراض األساسية األخرى املرتبطة بأصل املبلغ القائم خالل فترة معينة وتكاليف االقتراض األساسية األخرى (مثل مخاطر السيولة والتكاليف
اإلدارية) ،إضافة لهامش الربح.
عند القيام بتقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية هي فقط مدفوعات ألصل املبلغ أو فائدة ألصل املبلغ ،فإن املجموعة تأخذ في اعتبارها
األحكام التعاقدية لألداة .يتضمن ذلك تقييم ما إذا كان األصل املالي يتضمن شروط تعاقدية يمكنها تغيير توقيت أو مبلغ التدفقات النقدية التعاقدية
حيث أنه بذلك لن يستوفي هذا الشرط .عند القيام بالتقييم ،تأخذ املجموعة في اعتبارها ما يلي:
• األحداث املحتملة التي قد تؤدي لتغيير مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية،
• مزايا الرفع،
• مبالغ مدفوعة مقدمًا وشروط التمديد،
• الشروط التي تقيد مطالبات املجموعة في التدفقات النقدية من أصل محدد (أي ترتيبات أصل دون حق الرجوع)،
• املزايا التي تؤدي لتعديل ثمن القيمة املالية للوقت ،أي التعديل الدوري ملعدالت الفائدة.
( )3.7تصنيف املطلوبات املالية
تصنف املجموعة مطلوباتها املالية ،باستثناء الضمانات املالية والتزامات القروض األخرى ،على أنها مقاسة بالتكلفة املطفأة.
يتم إدراج جميع ودائع السوق املالية ،وودائع العمالء ،وقروض األجل ،والديون املضمونة ،وأدوات الدين األخرى املصدرة بدايةً بالقيمة العادلة ناقصًا
تكاليف املعاملة.
الحقًا ،يتم قياس املطلوبات املالية بالتكلفة املطفأة ،إال إذا كان مطلوبًا قياسها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل أو اختارت املجموعة قياس
االلتزام بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل.
يتــم احتســاب التكلفــة املطفــأة باألخــذ في االعتبــار أي خصم أو عالوة على األموال املصدرة والتكاليف التي تعتبر جــزءًا ال يتجزأ من معدل العمولة
الفعال.
الخاصة
ّ
( )3.8محاسبة تاريخ السداد
يتم إثبات وإلغاء إثبات كافة العمليات االعتيادية املتعلقة بشراء وبيع املوجودات املالية بتاريخ السداد( ،أي التاريخ الذي يتم فيه تسليم األصل للطرف
اآلخر) .عندما يتم تطبيق محاسبة تاريخ السداد ،تقوم املجموعة باحتساب أي تغير في القيمة العادلة لألصل الذي سيتم استالمه خالل الفترة بين تاريخ
املتاجرة وتاريخ التسوية بنفس طريقة احتساب املوجودات املقتناة .العمليات االعتيادية املتعلقة بشراء وبيع املوجودات املالية هي العمليات التي
تتطلب أن يتم تسليم تلك املوجودات خالل فترة زمنية تنص عليها األنظمة أو تلك املتعارف عليها في السوق.
( )3.9األدوات املالية املشتقة ومحاسبة تغطية املخاطر
األدوات املالية املشتقة والتي تشتمل على عقود الصرف األجنبي ،والعقود املستقبلية الخاصة ألسعار العمـوالت الخاصة ،واتفاقيات األسعار اآلجلة،
ومقايضات أسعار العمالت والعموالت الخاصة ،وخيارات على مقايضات ،وخيارات أسعار العمـالت والعموالت الخاصة (املكتتبة واملشتراة) تقاس بالقيمة
العادلة .تحدد القيمة العادلة بالرجوع إلى األسعار املتداولة بالسوق ونماذج التقييم ،حسب ما هو مالئم.
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( )3.9.1املشتقات املقتناة ألغراض املتاجرة
تدرج أي تغيرات في القيمة العادلة للمشتقات املقتناة ألغراض املتاجرة مباشرة في قائمة الدخل املوحدة للسنة ويفصح عنها ضمن دخل املتاجرة.
تشتمل املشتقات املقتناة ألغراض املتاجرة أيضًا على تلك املشتقات التي ال تخضع ملحاسبة تغطية املخاطر كما هو مبين أدناه.
( )3.9.2محاسبة تغطية املخاطر
تحدد املجموعة بعض املشتقات كأدوات تحوط في عالقات تحوط مؤهلة إلدارة التعرض ملخاطر أسعار الفائدة ،والعمالت األجنبية ،ومخاطر االئتمان،
بما في ذلك املخاطر الناتجة من املعامالت املتوقعة وااللتزامات املحتملة ومن أجل إدارة مخاطر معينة ،تقوم املجموعة بتطبيق محاسبة التحوط
للمعامالت التي تستوفي شروط محددة .وفقًا ملا يسمح به املعيار الدولي للتقارير املالية ( ،)9اختارت املجموعة االستمرار في تطبيق محاسبة التحوط
وفقًا ملعيار املحاسبة الدولي (.)39
ألغراض محاسبة تغطية املخاطر ،تصنف تغطية املخاطر إلى فئتين هما:
(أ) تغطية مخاطر القيمة العادلة والتي تغطي التعرض ملخاطر التغيرات في القيمة العادلة للموجودات أو املطلوبات املغطاة أو ارتباطات مؤكده غير
مغطاة أو جزء محدد من املوجودات أو املطلوبات أو ارتباطات مؤكده مرتبطة بمخاطر محددة تؤثر على صافي الربح أو الخسارة املعلنة.
(ب) تغطية مخاطر التدفقات النقدية والتي تغطي التعرض ملخاطر التغيرات في التدفقات النقدية سواء كانت متعلقة بمخاطر محددة مرتبطة
باملوجودات أو املطلوبات املغطاة أو العمليات املتوقع احتمال حدوثها بنسبة عالية والتي تؤثر على صافي الربح أو الخسارة املعلنة.
لكي تكون املشتقات مؤهلة ملحاسبة تغطية املخاطر ،فإنه يتوقع بأن تكون تغطية املخاطر فعالة جدًا ،أي أن التغيرات في القيمة العادلة أو
التدفقات النقدية الخاصة بأداة تغطية املخاطر يجب أن تغطي بشكل فعال التغيرات التي طرأت على البند الذي يتم تغطية مخاطره ،ويجب أن تكون
هذه التغيرات قابلة للقياس بشكل موثوق به .عند بداية تغطية املخاطر ،يجب توثيق أهداف وإستراتيجية إدارة املخاطر بما في ذلك تحديد أداة تغطية
املخاطر والبند املراد تغطيته وطبيعة املخاطر املغطاة وطريقة تقويم مدى فعالية تغطية املخاطر من قبل املجموعة .وعليه يجب تقييم مدى
فعالية تغطية املخاطر بصورة مستمرة.
في كل تاريخ تقييم ملدى فاعلية التحوط ،يجب توقع أن تكون عالقة التحوط على درجة عالية من الفعالية على أساس منظور وتثبت أنها فعالة
(فاعلية بأثر رجعي) للفترة املحددة لتأهيلها ملحاسبة التحوط .يتم عمل تقييم رسمي بمقارنة فعالية أداة التحوط مقابل التغيرات في القيمة العادلة أو
التدفقات النقدية املنسوبة إلى مخاطر التحوط في البند املتحوط له ،في بداية ونهاية كل ربع سنوي على أساس مستمر.
ومن املتوقع أن يكون التحوط على درجة عالية من الفعالية إذا كانت التغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية املنسوبة إلى مخاطر التحوط
خالل الفترة التي تم التحوط لها مقابل أداة التحوط ومن املتوقع تحقيق مثل هذه التسوية في الفترات املستقبلية .ويتم إثبات فاعلية التحوط في قائمة
الدخل تحت بند “صافي دخل من االستثمارات املدرجة بقيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل” .بالنسبة للحاالت التي يكون فيها البند املتحوط له هو
معاملة متوقعة ،يقوم البنك أيضًا بتقدير فيما إذا كانت املعاملة محتملة الوقوع بشكل كبير وتشكل مخاطرة بسبب التذبذب في التدفقات النقدية
والتي يمكن أن تؤثر بشكل نهائي على قائمة الدخل املوحدة.
( )3.9.3تغطية مخاطر القيمة العادلة
أما بالنسبة لتغطية مخاطر القيمة العادلة التي تفي بشرط محاسبة تغطية املخاطر ،تدرج أية مكاسب أو خسـائر ناشـئة عن إعادة قياس أدوات
تغطية املخاطر بقيمتها العادلة مباشرة في قائمة الدخل املوحدة .يتم تسوية أي مكاسب أو خسائر متعلقة بالبند الذي تمت تغطية مخاطره مقابل
القيمة الدفترية لذلك البند بما يوازي التغيرات في القيمة العادلة املتعلقـة باملخاطر التي يتم تغطيتها ،ويدرج في قائمة الدخل املوحدة .في الحاالت
التي تتوقف فيها تغطية مخاطر القيمة العادلة لألدوات املالية املرتبطة بعموالت خاصة عن الوفاء بشرط محاسبة تغطية املخاطر ،عندئذ يتم إطفاء
تسوية القيمة الدفترية في قائمة الدخل املوحدة على مدى العمر املتبقي لألداة املالية.
بالنسبة للبنود املتحوط لها واملقاسة بالتكلفة املطفأة ،عندما تصبح العمولة املرتبطة بأداة مالية متحوط لقيمتها العادلة غير مستوفية ملعايير
محاسبة التحوط أو حال بيع األداة أو التصرف بها أو استبعادها ،فإن الفرق بين القيمة الدفترية ألداة التحوط عند استبعادها والقيمة األسمية يتم اطفاؤها
الفعال .إذا تم استبعاد أداة التحوط ،فإن تسوية القيمة العادلة غير املطفأة تقيد مباشرة في
طوال مدة التحوط األصلية باستخدام طريقة معدل العمولة
ّ
قائمة الدخل املوحدة.
( )3.9.4تغطية مخاطر التدفقات النقدية
أما بالنسبة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية التي تفي بشرط محاسبة تغطية املخاطر ،يتم في األصل إثبات الجزء الخاص بالربح أو الخسارة الناجمة عن
أداة تغطية املخاطر  -التي تم تحديدها على أنها تغطية فعالة  -في االحتياطيات األخرى ضمن حقوق املساهمين .والجزء غير الفعـال إن وجد يتم إثباته
في قائمة الدخل املوحدة .بالنسبة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية التي لها تأثير على املعامالت املستقبلية ،يتم تحويل الربح أو الخسارة املدرجة في
االحتياطيات األخرى إلى قائمة الدخل املوحدة خالل نفس الفترة التي تؤثر فيها املعاملة املغطاة على قائمة الدخل املوحدة .على أي حال فيما إذا توقع
البنك بأن جميع أو جزء من الخسارة تم تسجيله في قائمة الدخل الشامل اآلخر ولن يتم استرداده في فترة أو فترات مستقبلية ،يجب إعادة تصنيفه في
قائم الدخل كتعديل إعادة تصنيف املبلغ الذي لم يتم تسجيله.
يتم التوقف عن إتباع محاسبة تغطية املخاطر عند انتهاء سريان األداة املغطاة ،بيعها ،إنهائها ،تنفيذها أو عند فقدان أهلية محاسبة تغطية املخاطر
أو عند التأكد بأن العملية املتوقع حصولها مسبقًا لن يتم حصولها أو عند إلغائها من قبل املجموعة وبذلك يتم التوقف عن محاسبة تغطية املخاطر
بأثر مستقبلي .في ذلك الوقت ،األرباح أو الخسائر املتراكمة الناتجة عن أداة تغطية مخاطر التدفقات النقدية والتي تم إثباتها في االحتياطيات األخرى
في الفترة التي كانت فيها التغطية فعالة ،يتم تحويلها من حقوق املساهمين إلى قائمة الدخل عند حصول العملية املتوقعة .في الحاالت التي ال يتوقع
حدوث املعاملة املغطاة التـي تم التنبؤ بها وتؤثر على قائمة الدخل املوحدة ،يتم مباشرة تحويل صافـي الربح أو الخسـارة املتراكمة – املثبت ضمن
االحتياطيات األخرى – إلى قائمة الدخل املوحدة.
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إيضاحات حول القوائم املاليـة املوحدة
للسنتين املنتهيتين في  31ديسمبر 2019م و 2018م

 .3ملخص ألهم السياسات املحاسبية (تتمة)
( )3.9األدوات املالية املشتقة ومحاسبة تغطية املخاطر (تتمة)
( )3.9.5املشتقات الضمنية
يمكن تضمين املشتقات في ترتيب تعاقدي آخر (عقد رئيسي) .يقوم البنك باحتساب هذه املشتقات بشكل مستقل عن العقد الرئيسي عندما يكون:
• العقد الرئيسي ليس أص ً
ال وفقًا لنطاق املعيار الدولي للتقرير املالي (،)9
• شروط وأحكام املشتقات املضمنة ال تستوفي تعريف املشتقة فيما إذا كانت ضمن عقد مستقل ،و
• الخصائص االقتصادية واملخاطر املتعلقة باملشتقات املضمنة ال تتعلق مباشرةً بالخصائص االقتصادية واملخاطر املتعلقة بالعقد الرئيسي.
ّ
تشكل جزءًا من
يتم قياس املشتقات املضمنة بالقيمة العادلة مع إدراج جميع التغيرات الطارئة على القيمة العادلة في الربح أو الخسارة إال إذا كانت
التدفقات النقدية املؤهلة أو صافي عالقة تحوط الستثمارات.
( )3.10إلغاء االعتراف
املوجودات املالية
تقوم املجموعة بإلغاء االعتراف بأصل مالي عند انتهاء الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من األصل املالي أو تحويل الحقوق في استالم التدفقات
النقدية التعاقدية في معاملة يتم بموجبها انتقال كافة املخاطر واملنافع الخاصة بملكية أصل مالي أو التي ال تقوم فيها املجموعة بتحويل أو االحتفاظ
بكافة مخاطر ومنافع األصل وال تحتفظ بالسيطرة على األصل املالي.
عند إلغاء االعتراف بأصل مالي ،فإن الفرق بين القيمة الدفترية لألصل (أو القيمة الدفترية املخصصة لجزء من أصل تم استبعاده) ومجموع كل من ()1
الثمن املستلم (بما في ذلك أي أصل جديد تم اقتناؤه ناقصًا أي التزام جديد) و( )2أي مكسب أو خسارة متراكمة تم إدراجها في الدخل الشامل اآلخر ،يتم
إدراجه في قائمة الدخل املوحدة.
اعتبارًا من تاريخ  1يناير 2018م ،ال يتم إدراج أي مكسب  /خسارة متراكمة مسجلة في الدخل الشامل اآلخر فيما يتعلق باستثمارات أوراق مالية محددة
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر في قائمة الدخل املوحدة عند إلغاء االعتراف بتلك األوراق املالية .يتم إدراج أي فائدة على املوجودات
املالية املحولة املؤهلة لالستبعاد والتي تم تكوينها أو االحتفاظ بها من قبل املجموعة كأصل أو التزام مستقل.
عندما يتم بيع موجودات لطرف ثالث بمعدل إجمالي متزامن ملقايضة العائد ملوجودات محولة ،يتم احتساب املعاملة كمعاملة تمويل مضمونة مماثلة
ملعامالت البيع وإعادة الشراء ،حيث أن املجموعة تحتفظ جوهريًا بكافة مخاطر ومنافع ملكية مثل هذه املوجودات.
فيما يتعلق باملعامالت التي ال تحتفظ فيها املجموعة جوهريًا بكافة مخاطر ومنافع ملكية األصل املالي وال تقوم بتحويلها وتحتفظ بالسيطرة على
األصل ،فإن املجموعة تستمر في إدراج األصل في حدود استمراريتها فيه وبحسب تعرضها للتغيرات في قيمة األصل املحول.
( )3.11تعديالت على املوجودات املالية واملطلوبات املالية
(أ) املوجودات املالية
إذا تم تعديل أحكام األصل املالي ،تقوم املجموعة بتقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية لألصل املعدل مختلفة بصورة جوهرية .إذا كانت التدفقات
النقدية مختلفة بصورة جوهرية ،فإن الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من األصل املالي األصلي تعتبر منتهية الصالحية .وفي هذه الحالة يتم إلغاء
قيد األصل املالي األصلي ويتم االعتراف باألصل املالي الجديد بالقيمة العادلة.
وفيما إذا كانت التدفقات النقدية لألصل املعدل املدرج بالتكلفة املطفأة غير مختلفة جوهريًا ،فإن التعديل ال يؤدي إلى إلغاء قيد األصل املالي .وفي
هذه الحالة تقوم املجموعة بإعادة احتساب إجمالي القيمة الدفترية لألصل املالي واالعتراف باملبلغ الناتج من تعديل إجمالي القيمة في قائمة الدخل
املوحدة .إذا تم تنفيذ هذا التعديل بسبب الصعوبات املالية للمقترض فإنه يتم عرض الربح أو الخسارة معًا إلى جانب خسائر انخفاض القيمة .وفي حاالت
أخرى يتم عرضها كدخل عموالت خاصة.
(ب) املطلوبات املالية
تقوم املجموعة باستبعاد االلتزام املالي عندما يتم تعديل أحكام االلتزام وعندما تكون التدفقات النقدية لاللتزام املعدل مختلفة جوهريًا .وفي هذه
الحالة ،يتم استبعاد االلتزام املالي الجديد املستند إلى األحكام املعدلة بالقيمة العادلة .يتم إدراج الفرق بين القيمة الدفترية لاللتزام املالي املنتهي
وااللتزام املالي الجديد وفق األحكام الجديدة في قائمة الدخل املوحدة.
( )3.12العمالت األجنبية
تحدد أي منشاة في املجموعة عملتها الوظيفية ويتم قياس البنود املدرجة في القوائم املالية ألي منشاة بإستخدام تلك العملة .العملة الوظيفية
للبنك ،وشركة األهلي املالية والشركة العقارية املطورة للتمليك واإلدارة املحدودة وشركة األهلي لتسويق خدمات التأمين وشركة البنك األهلي
التجاري السعودي لألسواق املحدودة وشركة األهلي لإلسناد الخارجي هي الريال السعودي .العملة الوظيفية للبنك التركي هي الليرة التركية .والعملة
الوظيفية لشركة األهلي املالية  -دبي ،شركة إيست قيت مينا  -حقوق امللكية املباشرة إل .بي .هي الدوالر األمريكي.
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(أ) العمليات واألرصدة للبنك
تحول املعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى عملة النشاط بأسعار الصرف السائدة بتاريخ إجراء املعامالت .كما تم إعادة تحويل أرصدة املوجودات
واملطلوبات النقدية (فيما عدا البنود النقدية التي تشكل جزء من صافي االستثمارات بعملة أجنبية) املسجلة بالعمالت األجنبية في نهاية السنة لعملة
النشاط بأسعار الصرف السائدة بتاريخ قائمة املركز املالي .أية مكاسب أو خسائر فروقات أسعار العمالت األجنبية عند تحويل املوجودات واملطلوبات
املالية التي تتم بالعمالت األجنبية يتم إدراجها في قائمة الدخل املوحدة .املوجودات غير النقدية التي يتم قياسها على أساس القيمة العادلة بالعملة
األجنبية يتم تقويمها باستخدام أسعار الصرف السائدة في تاريخ تحديد القيمة العادلة.
(ب) العمليات األجنبية
عند تاريخ إعداد القوائم املالية ،يتم تقويم موجودات ومطلوبات العمليات األجنبية إلى عملة العرض للمجموعة (الريال السعودي) بسعر الصرف السائد
في تاريخ قائمة املركز املالي ،وتقويم حقوق املساهمين (قبل االستحواذ) بسعر الصرف التاريخي في تاريخ االستحواذ وتقويم اإليرادات واملصروفات
بقائمة الدخل بأسعار الصرف الفورية السائدة في تواريخ العمليات وذلك يوميًا .تدرج فروقات العملة األجنبية الناتجة من التقويم كبند منفصل تحت
حقوق املساهمين (احتياطي فرق العملة األجنبية) ويتم إثباته في قائمة الدخل الشامل املوحدة .ومع ذلك ،إذا كانت العملية هي لشركة تابعة غير
مملوكة بالكامل ،يتم تخصيص الحصة ذات الصلة من احتياطي فرق العملة األجنبية لحقوق األقلية .إن املبالغ املتراكمة املؤجلة واملثبتة ضمن حقوق
املساهمين عن فرق العملة يتم إدراجها في قائمة الدخل تحت بند مصاريف تشغيل أخرى أو إيرادات تشغيل أخرى في تاريخ أي بيع مستقبلي للشركة
التابعة أو بيع جزئي مع فقدان السيطرة.
الشهرة واملوجودات غير امللموسة الناتجة عن استحواذ عمليات أجنبية وأية تسويات القيمة العادلة للقيم الدفترية للموجودات واملطلوبات الناتجة من
االستحواذ يتم معاملتها كموجودات ومطلوبات للعمليات األجنبية ويتم تقويمها بسعر الصرف في تاريخ اإلقفال.
تدرج فروقات العملة األجنبية ،الناتجة عن ترجمة االستثمارات في حقوق امللكية التي تتعلق باالختيار الذي تم عمله لعرض التغيرات الالحقة في القيمة
العادلة في الدخل الشامل اآلخر ،في قائمة الدخل الشامل اآلخر.
( )3.13مقاصة األدوات املالية
تتم مقاصة املوجودات واملطلوبات املالية وتدرج في قائمة املركز املالي املوحدة بالصافي في حالة وجود حق قانوني حالي ملزم بذلك وفي الحاالت
التي تعتزم املجموعة فيها تسديد مطلوباتها على أساس الصافي أو بيع املوجودات وتسديد املطلوبات املالية في آن واحد.
ال يتم مقاصة الدخل واملصروفات في قائمة الدخل املوحدة إال إذا كان ذلك مطلوبًا أو مسموحًا به بناء على معيار أو تفسير محاسبي كما تم اإلفصاح
عنه تحديدًا في السياسات املحاسبية للمجموعة.
( )3.14إثبات اإليرادات  /املصاريف
( )3.14.1إيرادات ومصروفات العموالت الخاصة
الفعالة .يتم تعديل اإليرادات من الرسوم املتعلقة
يتم االعتراف باإليرادات ومصروفات العمولة الخاصة في قائمة الدخل املوحدة باستخدام طريقة الفائدة
ّ
بالتمويل والسلف والتي تعتبر جزء ال يتجزأ من معدل العموالت الخاصة الفعالة من التكلفة املطفأة للتمويل والسلف ذات الصلة ويعترف بها في
قائمة الدخل على مدى عمر األصل املالي املعني .إن “معدل العموالت الخاصة” هو السعر الذي يخصم تحديدًا املدفوعات النقدية أو املقبوضات النقدية
املستقبلية املقدرة خالل العمر املتوقع لألداة املالية أو التكلفة املطفأة لألداة املالية.
عند احتساب معدل العموالت الخاصة لألدوات املالية خالف األصل منخفض القيمة االئتمانية ،تقوم املجموعة بتقدير التدفقات النقدية املستقبلية مع
األخذ في االعتبار جميع الشروط التعاقدية لألداة املالية إال خسائر االئتمان املستقبلية .فيما يتعلق باملوجودات املالية منخفضة القيمة االئتمانية ،يتم
احتساب معدل العموالت الخاصة ذات االئتمان املعدل باستخدام التدفقات النقدية املستقبلية التقديرية بما فيها خسائر االئتمان املتوقعة.
يتضمن احتساب معدل العموالت الخاصة تكاليف املعاملة والرسوم والنقاط املدفوعة أو املستلمة التي تعتبر جزءًا ال يتجزأ من معدل العموالت الخاصة.
تكاليف املعاملة تتضمن التكاليف اإلضافية التي تعود مباشرة القتناء أو إصدار أصل مالي أو التزام مالي.
إن “التكلفة املطفأة” ألصل مالي أو التزام مالي هي املبلغ الذي يتم عنده قياس أصل مالي أو التزام مالي عند االعتراف األولي ناقصًا مبالغ السداد
الفعال ألي فرق بين املبلغ األولي ومبلغ االستحقاق ،للموجودات املالية ،واملعدلة ألي
الرئيسية ،زائدًا أو ناقصًا اإلطفاء املتراكم باستخدام طريقة العائد
ّ
مخصص خسارة ائتمان متوقعة.
إن “إجمالي القيمة الدفترية لألصل املالي” هي التكلفة املطفأة لألصل املالي قبل تعديل أي مخصص خسارة ائتمان متوقعة.
عند احتساب إيرادات ومصاريف العموالت الخاصة ،يتم تطبيق معدل العموالت الخاصة على إجمالي القيمة الدفترية لألصل (عندما ال يكون األصل منخفض
القيمة االئتمانية) أو على التكلفة املطفأة لاللتزام.
ومع ذلك ،فإن األصل املالي الذي يصبح منخفض القيمة االئتمانية الحقًا لإلدارج األولي ،يتم احتساب إيرادات العموالت الخاصة عن طريق تطبيق معدل
العموالت الخاصة على التكلفة املطفأة لألصل املالي .في حال لم يعد األصل منخفض القيمة االئتمانية ،فإن احتساب إيرادات العمولة الخاصة ينعكس
على أساس اإلجمالي.
في حال املوجودات املالية منخفضة القيمة االئتمانية عند االعتراف األولي ،يتم احتساب إيرادات العموالت الخاصة عن طريق تطبيق معدل العموالت
الخاصة ذات القيمة االئتمانية املعدلة مقابل التكلفة املطفأة لألصل .ال ينعكس احتساب إيرادات العموالت الخاصة على أساس اإلجمالي ،حتى لو حدث
تحسنًا في املخاطر االئتمانية لألصل.
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إيضاحات حول القوائم املاليـة املوحدة
للسنتين املنتهيتين في  31ديسمبر 2019م و 2018م

 .3ملخص ألهم السياسات املحاسبية (تتمة)
( )3.14إثبات اإليرادات  /املصاريف (تتمة)
( )3.14.2رسوم خدمات وايرادات ومصروفات أخرى
يشمل الدخل من القيمة العادلة في قائمة الدخل جميع املكاسب والخسائر املحققة وغير املحققة من التغيرات في القيمة العادلة وإيرادات
ومصروفات العموالت الخاصة ذات الصلة وتوزيعات األرباح للموجودات املالية املحتفظ بها للمتاجرة وفروقات الصرف األجنبي حول املراكز املفتوحة.
يتم االعتراف باإليرادات من الصرف األجنبي من الخدمات املصرفية عند تحصيله.
يتم االعتراف باإليرادات من توزيعات األرباح عند نشوء الحق في استالم اإليرادات من توزيعات األرباح.
يتم االعتراف بإيرادات ومصروفات الرسوم على أساس االستحقاق حال تقديم الخدمة.
يتم تأجيل رسوم التزام التمويل لترتيبات التمويل التي من املحتمل خفضها ويتم االعتراف بها كتعديل على العائد الفعال لترتيبات التمويل .أتعاب
املحافظ املدارة والخدمات االستشارية يتم إثباتها على أساس نسبي طبقًا لعقود الخدمات املطبقة وهو عادة ما يكون ذلك على أساس التناسب
الوقتي .الدخل املستلم من رسوم الخدمات األخرى يتم إثباتها على أساس نسبي على مدى فترة تقديم الخدمة إذا كانت جوهرية.
إن الرسوم التي يتم استالمها فيما يتعلق بالتمويل التجميعي الذي تكون فيه املجموعة هي املنظم الرئيسي وال تحتفظ بأي جزء من التمويل لنفسها
(أو تحتفظ بجزء عند نفس معدل الفائدة الفعال ملخاطر مماثلة مثل املشاركين اآلخرين في هذا التمويل التجميعي) يتم االعتراف بها عند تنفيذ ترتيب
التمويل التجميعي .إضافة لذلك ،فإن رسوم االلتزام التي تتسلمها املجموعة بحيث يكون من غير املحتمل إبرام ترتيب إقراض محدد من قبل الطرف اآلخر،
يتم االعتراف بها عند تنفيذ ترتيب التمويل املقابل.
يتم االعتراف برسوم اإلنجاز عند استيفاء التزام األداء املوعود والذي عادة ما يقابله تنفيذ أمر محدد أو استكمال حدث ذات أهمية كما هو متفق عليه
مع الطرف املقابل املعني.
مصاريف رسوم أخرى تعود أساسًا لرسوم عمليات وخدمات ،تم قيدها كمصاريف عند تقديم الخدمة املرتبطة.
( )3.15اتفاقيات البيع وإعادة الشراء (مشتملة اإلقراض واالقتراض)
يتم إثبات املوجودات املباعة مع االلتزام بإعادة شرائها في تاريخ مستقبلي محدد (اتفاقيات إعادة الشراء) في قائمة املركز املالي املوحدة ،حيث أن
املجموعة تحتفظ بجميع مخاطر وعوائد امللكية .عند بقاء جميع مخاطر ومزايا امللكية لدى البنك ،يستمر قياس هذه املوجودات وفقًا للسياسات
املحاسبية املتبعة لالستثمارات املدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ،املدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل األخرى .يتم
إظهار االلتزام نظير املبالغ املستلمة من الطرف اآلخر بموجب هذه االتفاقيات ضمن األرصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى ،حسب ما هو مالئم.
يتم اعتبار الفرق بين سعر البيع وسعر إعادة الشراء كمصاريف عموالت خاصة تستحق على مدى فترة اتفاقية إعادة الشراء مستخدمًا معدل العموالت
الخاصة الفعال.
ال يتم إظهار املوجودات املشتراة مع وجود التزام إلعادة بيعها في تاريخ مستقبلي محدد (اتفاقية إعادة الشراء العكسي) في قائمة املركز املالي
املوحدة لعدم انتقال السيطرة على تلك املوجودات إلى املجموعة .تدرج املبالغ املدفوعة بموجب هذه االتفاقيات ضمن النقد واألرصدة لدى مؤسسة
النقد العربي السـعودي أو األرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى أو التمويل والسلف ،حسب ما هو مالئم .يتم اعتبار الفرق بين سعر الشراء
وسعر إعادة البيع كدخل عموالت خاصة تستحق على مدى فترة اتفاقية إعادة إعادة الشراء العكسي مستخدمًا معدل العائد الفعال.
معامالت االقتراض واإلقراض باألسهم مضمونة بشكل نموذجي حيث أن الضمانات إما على شكل أسهم أو نقدية مدفوعة مقدمًا أو مستلمة .ويتم
االحتفاظ باألسهم املقرضة لألطراف املقابلة في قائمة املركز املالي املوحدة .أما األسهم املقترضة فال يتم إدراجها في قائمة املركز املالي املوحدة
إال إذا تم بيعها ألطراف ثالثة وفي هذه الحالة يتم تسجيل التزام إعادتها بالقيمة العادلة كالتزام تجاري .يتم التعامل مع الضمان النقدي املقدم أو
املستلم كتمويل يستحق القبض أو ودائع العمالء.
( )3.16االستحواذ
يتم احتساب االستحواذ باستخدام طريقة الشراء املحاسبية .تقاس تكلفة االستحواذ ،والتي تمثل إجمالي قيمة ما تم دفعه مقابل االستحواذ ،على
أساس القيم العادلة للموجودات املقتناة واملطلوبات املتحملة أو املفترض تحملها في تاريخ االستحواذ مضاف إلهيا التكاليف املرتبطة باالستحواذ
في حالة أي استحواذ تم قبل  1يناير 2010م .عند أي عمليات استحواذ الحقة يتم قياس تكلفة االستحواذ ألي عمليات استحواذ الحقة كمبلغ إجمالي
لثمن االستحواذ املحول بالقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ وقيمة أي حصة غير مسيطرة في الجهة املقتناة .ولكل عملية دمج أعمال تقوم املجموعة
إما بقياس الحصة غير املسيطرة في الجهة املقتناة بالقيمة العادلة أو بالحصة النسبية لصافي املوجودات املحددة للجهة املقتناة .تعد التكاليف
املتعلقة باالستحواذ التي تم تكبدها كمصروفات ويتم إدراجها ضمن املصروفات اإلدارية.
تقاس املوجودات املحددة التي تم استحواذها (شامال املوجودات الغير ملموسة والغير مثبته سابقًا) واملطلوبات (شامال املطلوبات الطارئة) التي
تم استحواذها بالقيم العادلة في اإلثبات األولي بغض النظر عن نسب حقوق األقلية .يتم إثبات الفرق بين تكلفة االستحواذ والقيم العادلة لصافي
املوجودات املحددة كشهرة.
العمليات مع حقوق األقلية والتي ال تؤدي إلى فقدان السيطرة يتم معالجتها محاسبيا كعمليات مع املساهمين بصفتهم مساهمين .يتم إثبات الفرق
بين القيمة العادلة ألي مبالغ مدفوعة والقيمة الدفترية للحصه املستحوذ عليها من صافي موجودات الشركة التابعة في حقوق املساهمين .أي
مكاسب أو خسائر استبعاد ناتجة عن بيع إلى حقوق األقلية يتم تسجيلها أيضًا في حقوق املساهمين.
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عند فقدان السيطرة ،تقوم املجموعة بإلغاء إثبات موجودات ومطلوبات الشركة التابعة وأي حقوق أقلية وأي مكونات لحقوق املساهمين املتعلقة
بالشركة التابعة .يتم إثبات أي فائض أو عجز ناتج عن فقدان السيطرة في قائمة الدخل املوحدة .إذا كانت املجموعة تحتفظ بأي حصه متبقية في
الشركات التابعة السابقة ،فيتم قياس هذه الحصة على أساس القيمة العادلة في تاريخ فقدان السيطرة .وتقاس الحقا كاستثمارات وفقا لطريقة
حقوق امللكية أو أي تصنيفات من االستثمارات األخرى طبقا للسياسات املحاسبية للمجموعة.
(أ) الشركات التابعة
الشركات التابعة هي املنشئات التي تسيطر عليها املجموعة .لينطبق عليها تعريف السيطرة ،يجب أن تتحقق الشروط الثالثة التالية:
(أ) لدى املجموعة سيطرة على املنشأة؛
(ب) تتعرض املجموعة ،أو لديها حقوق من العوائد من خالل مشاركتها في املنشأة؛ و
(ج) لديها القدرة على التأثير على تلك العوائد من خالل سيطرتها على املنشأة.
يتم توحيد القوائم املالية للشركات التابعة اعتبارًا من تاريخ نقل السيطرة إلى املجموعة ويتوقف توحيد القوائم املالية للشركات التابعة اعتبارًا من
تاريخ توقف سيطرة املجموعة عليها .تدرج نتائج الشركات التابعة التي يتم اقتناؤها أو استبعادها خالل السنة  -إن وجدت  -في قائمة الدخل املوحدة
اعتبارًا من تاريخ االقتناء أو حتى تاريخ بيعها ،حسب ما هو مالئم.
تستثمر املجموعة في منشآت مهيكلة والتي تشكل جزءًا من كيان أكبر لغرض إعادة بيعها خالل فترة قصيرة بعد االقتناء .بالنسبة لجميع هذه
االستثمارات ،تقوم املجموعة بتحليل ما إذا كانت  -وإلى أي مدى  -تسيطر على املنشأة املستثمر بها ومنشآتها التابعة األخرى .باإلضافة إلى ذلك،
في حال تحقق أي منشأة مستثمر بها وتسيطر عليها املجموعة معايير اإلستثمار املحتفظ به للبيع ،يتم اثباتها بهذا الشكل ويتم احتساب مجموع
املوجودات واملطلوبات ضمن املوجودات واملطلوبات األخرى.
(ب) حقوق األقلية
تمثل حصة حقوق األقلية ذلك الجزء من صافي دخل وصافي أصول الشركات التابعة غير اململوكة للبنك ،سواء مباشرة أو غير مباشرة ،واملعروضة
بشكل منفصل في قائمة الدخل املوحدة وضمن حقوق امللكية في قائمة املركز املالي املوحدة ،وبشكل منفصل عن حقوق مساهمي البنك .أي
خسائر تخص حقوق األقلية للشركات التابعة تحمل على حقوق األقلية حتى إذا نتج عن ذلك رصيد سالب (عجز) في حقوق األقلية.
(ج) الشركات الزميلة
الشركات الزميلة هي املنشآت التي تمارس عليها املجموعة نفوذًا هامًا .يتم في األصل إثبات االستثمارات في الشركات الزميلة بالتكلفة وتقاس الحقًا
وفقًا لطريقة حقوق امللكية وتقيد في قائمة املركز املالي على أساس حقوق امللكية أو القيمة القابلة لالسترداد ،أيهما أقل.
تمثل قيمة حقوق امللكية التكلفة زائدًا التغيرات بعد االقتناء في نصيب البنك من صافي موجودات الشركة الزميلة (حصة البنك من النتائج
واالحتياطيات واألرباح والخسائر املتراكمة وفقا ألخر قوائم مالية متوفرة) ناقص خسائر االنخفاض في القيمة ،إن وجد.
يتم استرداد خسائر انخفاض االستثمارات في شركات زميلة املثبتة سابقا كمصاريف في قائمة الدخل املوحدة على أن تكون القيمة الدفترية لهذه
االستثمارات باملركز املالي محتسبه بطريقة حقوق امللكية (قبل خصم مخصص خسائر االنخفاض) أو القيمة القابلة لالسترداد أيهما أقل.
(د) املعامالت التي يتم استبعادها عند توحيد القوائم املالية
يتم استبعاد األرصدة واإليرادات واملصاريف (باستثناء األرباح أو الخسائر من معامالت العمالت األجنبية) املتبادلة بين شركات املجموعة بالكامل عند
إعداد القوائم املالية املوحدة.
( )3.17الشهرة
يتم اإلثبات األولي للشهرة الناتجة عن عملية االستحواذ بالتكلفة وتمثل فائض تكلفة تحمل خسائر االنخفاض في الشهرة في قائمة الدخل املوحدة
للشركة املستحوذة عن نصيب املجموعة في صافي القيم العادلة للموجودات املحددة ،املطلوبات وااللتزامات الطارئة املستحوذة.
بعد اإلثبات األولي ،تقاس الشهرة بالتكلفة ناقصا خسائر االنخفاض املتراكمة؛ خسائر االنخفاض في قيمة الشهرة تسجل في قائمة الدخل املوحدة .يتم
إعادة تقييم الشهرة لغرض تحديد خسائر االنخفاض سنويا أو أكثر تكرارًا في حالة وجود أحداث أو تغيرات في الظروف تشير إلى انخفاض قيمتها الدفترية.
( )3.18التمويل والسلف
يعتبر التمويل والسلف كموجودات مالية غير مشتقة نشأت أو حصلت عليها املجموعة وذات دفعات ثابتة أو محددة.
يتم تسجيل التمويل والسلف عندما يتم دفع النقد للمقترضين .ويلغى إثباتها عندما يقوم أي من املقترضين بسداد التزاماتهم أو عند بيع أو شطب
التمويل أو عند تحويل كافة املخاطر وعوائد امللكية.
تقاس كافة عمليات التمويل والسلف ،في اإلثبات األولي ،بالتكلفة والتي تمثل القيمة العادلة للمبالغ املمنوحة.
بعد اإلثبات األولى ،فإن التمويل والسلف  -التي لم يتم تغطية مخاطر قيمتها العادلة  -يتم إظهارها بالتكلفة مخصوما منها املبالغ املشطوبة ومخصص
خسائر األئتمان املتوقعة.
يتم خصم مخصص خسائر االئتمان املتوقعة من بند التمويل والسلف ألغراض العرض في القوائم املالية.
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إيضاحات حول القوائم املاليـة املوحدة
للسنتين املنتهيتين في  31ديسمبر 2019م و 2018م

 .3ملخص ألهم السياسات املحاسبية (تتمة)
( )3.19أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى
تعتبر األرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى كموجودات مالية والتي غالبًا تشتمل على إيداعات أسواق املال ذات دفعات ثابتة أو ممكن
تحديدها وأيضا استحقاقات محددة والتي لم يتم تداولها في سوق مالي نشط .ال يتم إجراء عمليات إيداعات أسواق املال بنية البيع الفوري أو في املدى
القريب .تقاس كافة أرصدة البنوك واملؤسسات املالية األخرى في اإلثبات األولي بالتكلفة والتي تمثل القيمة العادلة لألرصدة املمنوحة.
بعد اإلثبات األولي ،فإن األرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى يتم إظهارها بالتكلفة مخصومًا منها مخصص خسائر األئتمان املتوقعة.
( )3.20العقارات األخرى واملوجودات التي تم االستحواذ عليها
تستحوذ املجموعة ،خالل دورة أعمالها العادية ،بعض العقارات واملوجودات األخرى وذلك سدادًا لتمويل وسلف مستحقة .تعتبر هذه العقارات
كموجودات متاحة للبيع .تظهر هذه العقارات عند اقتناءها بصافي القيمة املمكن تحقيقها للتمويل والسلف املستحقة أو القيمة العادلة الحالية
للممتلكات املعنية ،أيهما أقل ،ناقصًا أي تكاليف للبيع (إذا كانت ذات قيمة جوهريه) .ال يتم احتساب استهالك لهذه املوجودات.
إلحاقًا لإلثبات األولي ،فإنه يتم إعادة تقييم مثل تلك املوجودات على أساس دوري ويتم تعديلها الحقا باي مخصص خسائر تقييم غير محققة .يمكن
استرداد أي خسائر إعادة تقيم غير محققة  -تم إثباتها سابقًا عن طريق قائمة الدخل املوحدة  -على أساس إفرادي لكل أصل وذلك عند حدوث أي زيادة
الحقة في القيمة العادلة .أي خسائر غير محققة في إعادة التقييم (أو استرداد فائض) ،الخسائر واملكاسب املحققة من البيع ،صافي إيرادات اإليجار يتم
تسجيلها في قائمة الدخل املوحدة تحت بند (مصاريف) إيرادات تشغيلية أخرى بالصافي.
العقارات األخرى تم اإلفصاح عنها ضمن إيضاح  .9في حين أن املوجودات األخرى املستحوذ عليها متضمنه في املوجودات األخرى .أرباح بيع املوجودات
املستحوذ عليها تم تسجيلها ضمن (مصاريف) دخل عمليات أخرى بالصافي.
( )3.21ممتلكات ومعدات وبرامج
تقاس املمتلكات واملعدات بالتكلفة ناقصًا االستهالك املتراكم وخسائر االنخفاض املتراكم .ال يتم استهالك األراضي اململوكة .يتم احتساب التغيرات
في األعمار اإلنتاجية املتوقعة عبر تغيير الفترة أو الطريقة ،حسب ما هو مناسب ،ويتم اعتبارها تغيرات في التقديرات املحاسبية.
تتم رسملة النفقات الالحقة عندما يكون من املمكن أن تتدفق منافع اقتصادية مستقبلية على املجموعة .يتم صرف اإلصالحات والصيانة املستمرة
عند تكبدها.
تتبع طريقة القسط الثابت الحتساب استهالك املمتلكات واملعدات األخرى ذلك على أساس األعمار اإلنتاجية املتوقعة للموجودات كما يلي:
املباني

تحسينات العقارات املستأجرة

املمتلكات ،املعدات ،السيارات والبرامج

 40سنة

فترة اإليجار أو العمر اإلنتاجي ،أيهما أقل
 10 – 4سنوات

يتم بتاريخ كل قائمة مركز مالي مراجعة األعمار اإلنتاجية ،طريقة االستهالك والقيمة املتبقية للموجودات ومن ثم يتم تعديلها إذا استلزم األمر في
قائمة املركز املالي.
يتم االعتراف بالبرمجيات عندما يمكن قياس تكلفتها بصورة موثوقة ومن املحتمل أن تتدفق املنافع االقتصادية املستقبلية املتوقعة منها
للمجموعة .يتم إطفاء البرمجيات على مدى العمر اإلنتاجي ويتم تقييم االنخفاض في القيمة عندما يكون هناك مؤشر على ان البرمجيات قد حدث
انخفاض في قيمتها .يتم مراجعة فترة وطريقة اإلطفاء للبرمجيات على األقل في نهاية كل فترة مالية .تعتبر التغيرات في العمر اإلنتاجي املتوقع
أو النمط املتوقع الستخدامها للمنافع االقتصادية املستقبلية املتضمنة في األصول وذلك لتعديل فترة أو طريقة اإلطفاء ،حسبما يكون مالئما ،ويتم
معالجتها كتغيرات في التقديرات املحاسبية .يتم إدراج مصاريف اإلطفاء على البرامج في قائمة الدخل املوحدة.
يتـم مراجعة كافة املوجودات في حالة وجود أحداث أو تغيرات في الظروف املحيطة تدل على وجود تعثر في قيمة األصل وعدم إمكانية استرداد
قيمته الدفترية .وعليه ،يتم تخفيض قيمته إلى القيمة التقديرية القابلة لالسترداد في حال زيادة القيمة الدفترية عن قيمته التقديرية القابلة لالسترداد.
( )3.22املطلوبات املالية
يتم اإلثبات األولي لكافة إيداعات أسواق املال ،ودائع العمالء وسندات الدين املصدرة بالتكلفة  -ناقصًا مصاريف العمليات  -والتي تمثل القيمة العادلة
للمبلغ املستلم .يتم الحقًا قياس كافة املطلوبات املالية املرتبطة بعموالت  -عدا تلك املقتناه ألغراض املتاجرة أو املدرجة بقيمتها العادلة في
قائمة الدخل أو التي تم تغطية مخاطر قيمتها العادلة ،إن وجدت بالتكلفة املطفأة بعد األخذ في االعتبار الخصم أو العالوة .تطفأ العالوات وتستهلك
الخصومات وفق أساس العائد الفعلي حتى تاريخ االستحقاق وتدرج كمصاريف العموالت الخاصة.
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( )3.23الضمانات املالية والتزامات التمويل
تقوم املجموعة في سياق أعمالها االعتيادية بإصدار خطابات اعتماد وخطابات ضمان وخطابات قبول .ويتم تسجيلها عند اإلثبات االولي في القوائم
املالية املوحدة بالقيمة العادلة بتاريخ اصدار الضمان متمثلة غالبا قيمة الرسول املستلمة .إلحاقا لالعتراف املبدئي ،يتم قياس التزام املجموعة بموجب
هذه الضمانات إما بالقيمة املطفأة أو أفضل تقدير للنفقات املطلوبة لسداد أي التزام في تاريخ املركز املالي أيهما أعلى .يتم تحديد هذه التقديرات بناء
على من أحداث مماثلة من خبرات سابقة وتاريخ التعثر .أي زيادة في االلتزام متعلقة بالضمانات املالية يتم إثباتها في قائمة الدخل املوحدة كمخصص
خسائر تمويل وسلف بالصافي .في حالة وجود تأثير جوهري من قيمة العالوة املستلمة يتم إثباتها في قائمة الدخل املوحدة كرسوم دخل من خدمات
مصرفية بطريقة القسط الثابت على مدار عمر الضمان ،إذا كان جوهريًا.
االلتزامات املالية هي مجموعة التزامات تقدم في ظروف وبشروط محددة مسبقًا.
( )3.24مخصصات
يتم تسجيل املخصصات عندما يمكن إجراء تقدير موثوق به بواسطة املجموعة ملقابلة دعاوى قضائية مقامة ضد البنك أو التزام استداللي ناتج عن
أحداث ماضية وتكون احتمالية دفع مبالغ لتسوية االلتزام أعلى من احتمال عدم الدفع .رصيد املخصص يظهر تحت املطلوبات األخرى.
( )3.25خسارة االئتمان املتوقعة
تقوم املجموعة بإدراج املخصصات لخسائر االئتمان املتوقعة من األدوات املالية التالية التي لم يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل:
• املوجودات املالية التي هي أدوات دين؛
• مديني عقود إيجارات؛
• عقود الضمانات املالية الصادرة؛ و
• التزامات القروض الصادرة.
ال يتم إدراج خسارة االنخفاض في القيمة على االستثمارات في األسهم.
تقوم املجموعة بقياس مخصصات الخسارة بمبلغ يساوي خسارة االئتمان املتوقعة على أساس العمر الزمني باستثناء ما يلي والتي يتم قياسها بخسارة
ائتمان متوقعة على مدى  12شهرًا:
• استثمارات بأوراق مالية كأدوات دين يتم تحديدها على أنها ذات مخاطر متدنية في تاريخ التقرير املالي ،و
• أدوات مالية أخرى لم تزداد مخاطر االئتمان بخصوصها بصورة جوهرية منذ االعتراف األولي بها.
تعتبر املجموعة سندات الدين التي ُصنفت على أنها ذات مخاطر ائتمان متدنية عندما يكون تصنيف مخاطر االئتمان لها يتوافق مع تعريف املفهوم
العاملي لـ “درجة أولى”.
إن خسائر االئتمان املتوقعة على مدى  12شهرًا هي جزء من خسائر االئتمان التي تنشأ عن أحداث التعثر في األدوات املالية املحتملة خالل  12شهرًا بعد
تاريخ التقرير املالي.
إن املدخالت الرئيسية في قياس خسائر االئتمان املحتملة تمثل هيكل أحكام املتغيرات التالية:
• احتمال التعثر
• خسارة من التعثر املفترض
• مخاطر التعرض للتعثر
تقوم املجموعة بتصنيف موجوداتها املالية في ثالث مراحل وفقًا ملنهجية املعيار الدولي للتقارير املالية ( )9كما يلي:
املرحلة (	– )1املوجودات املالية التي لم تنخفض قيمتها بصورة جوهرية من حيث الجودة االئتمانية منذ نشأتها .يتم تسجيل مخصص االنخفاض في
بناء على احتمالية التعثر على مدى  12شهرًا.
القيمة
ً
املرحلة (	– )2املوجودات املالية التي انخفضت قيمتها بصورة جوهرية من حيث الجودة االئتمانية منذ نشأتها .يتم تسجيل مخصص االنخفاض في القيمة
استنادًا إلى خسارة االئتمان املتوقعة على مدى العمر الزمني .يتم تسجيل مخصص االنخفاض في القيمة استنادًا إلى احتمال التعثر على
مدى العمر الزمني.
املرحلة (	– )3بالنسبة للموجودات املالية التي انخفضت قيمتها بصورة جوهرية ،تقوم املجموعة باالعتراف بمخصص االنخفاض في القيمة استنادًا إلى
العمر الزمني لخسائر االئتمان املحتملة.
تأخذ املجموعة أيضًا في االعتبار املعلومات املتوقعة مستقب ً
ال في تقييمها لالنخفاض الجوهري في مخاطر االئتمان منذ نشأتها إضافة إلى قياس خسائر
االئتمان املتوقعة.
سوف تتضمن املعلومات املتوقعة مستقب ً
ال عناصر تمثل عوامل االقتصاد الكلي (مثل :البطالة ،معدل النمو املحلي اإلجمالي ،التضخم ،معدالت الربح،
أسعار املنازل) والتوقعات االقتصادية التي يتم الحصول عليها من خالل املصادر الداخلية والخارجية.
( )3.26قياس خسائر االئتمان املتوقعة
إن خسائر االئتمان املتوقعة هي خسائر االئتمان املحتملة واملرجح حدوثها ويتم قياسها كاآلتي:
•	املوجودات املالية التي ال تنخفض فيها قيمة االئتمان في تاريخ التقرير املالي تعتبر كقيمة حالية لجميع النواقص النقدية (أي الفرق بين التدفقات
النقدية املستحقة للمنشأة وفقًا للعقد والتدفقات النقدية التي تتوقع املجموعة الحصول عليها)،
•	املوجودات املالية التي انخفضت فيها قيمة االئتمان في تاريخ التقرير املالي :تمثل الفرق بين إجمالي القيمة الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات
النقدية املستقبلية املتوقعة،
•	التزامات القروض غير املسحوبة :تمثل الفرق بين القيمة الحالية بين التدفقات النقدية التعاقدية املستحقة للمجموعة إذا تم سحب االلتزام
والتدفقات النقدية التي تتوقع املجموعة الحصول عليها ،و
• عقود الضمانات املالية :تمثل الدفعات املتوقعة لتعويض مالك السهم ناقصًا التدفقات النقدية التي تتوقع املجموعة الحصول على أي منها.
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إيضاحات حول القوائم املاليـة املوحدة
للسنتين املنتهيتين في  31ديسمبر 2019م و 2018م

 .3ملخص ألهم السياسات املحاسبية (تتمة)
( )3.26قياس خسائر االئتمان املتوقعة (تتمة)
الفعال ويما
الفعال املحددة في االعتراف األولي أو قريبًا من معدل الفائدة
يتم خصم خسائر االئتمان املتوقعة حتى تاريخ التقرير املالي بمعدل الفائدة
ّ
ّ
يتناسب مع االعتراف باإليرادات.
( )3.27املوجودات املالية املعاد هيكلتها
إذا تم إعادة التفاوض على أحكام املوجودات املالية أو تم تعديلها أو تم استبدال األصل املالي القائم بأصل مالي جديد بسبب الصعوبات املالية التي
يواجها املقترض ومن ثم تقييم ما إذا كان يجب القيام بعملية استبعاد وقياس خسائر االئتمان املتوقعة على النحو التالي:
•	إن كانت إعادة الهيكلة املتوقعة ال تؤدي إلى استبعاد األصل املالي القائم ،فإن التدفقات النقدية املتوقعة التي قد تنشأ من األصل املالي املعدل
يتم تضمينها في احتساب النواقص النقدية من األصل القائم.
•	إن كانت إعادة الهيكلة املتوقعة ستؤدي إلى استبعاد األصل املالي القائم ،فإن القيمة العادلة املتوقعة لألصل الجديد تعتبر كتدفقات نقدية نهائية
من األصل املالي القائم في وقت إلغاء قيده .يتم إدراج هذه القيمة في حساب النواقص النقدية من األصل املالي القائم التي تم خصمها من التاريخ
املتوقع لالستبعاد إلى تاريخ التقرير املالي باستخدام معدل العمولة األصلي الخاص باألصل املالي القائم.
( )3.28املوجودات املالية التي انخفضت قيمتها االئتمانية
في كل تاريخ تقرير مالي تقوم املجموعة بتقييم ما إذا كانت املوجودات املالية املدرجة بالتكلفة املطفأة قد تعرضت النخفاص في قيمتها االئتمانية.
يعتبر األصل املالي بأنه منخفض القيمة االئتمانية عند حدوث حدث أو أكثر ذي تأثير ضار على التدفقات النقدية التقديرية املستقبلية لألصل املالي.
يتضمن الدليل على أن األصل املالي املعرض النخفاض في القيمة البيانات التالية التي يمكن مالحظتها:
• صعوبات مالية كبيرة تواجه املقترض أو املصدر،
• خرق لشروط العقد مثل تعثر في السداد أو حدث سابق اعترى استحقاق الدفع،
• إعادة هيكلة قرض أو سلفة من قبل البنك بشروط ال يأخذ البنك في اعتباره غيرها،
• اصبح من املحتمل ان يدخل املقترض في حالة افالس أو إعادة هيكلة مالية ،أو
• عدم وجود سوق نشط خاص بورقة مالية ما نظرًا للصعوبات املالية.
القرض الذي يتم التفاوض عليه بسبب تعثر املقترض يعتبر عادةً بأنه منخفض القيمة االئتمانية ما لم يكن هناك دلي ً
ال على أن مخاطر عدم استالم
تدفقات نقدية تعاقدية أخذت باالنخفاض بصورة جوهرية وال توجد مؤشرات على انخفاض في القيمة .إضافة لذلك ،يعتبر القرض الجزئي الذي تجاوز موعد
استحقاقه  90يومًا أو أكثر بأنه منخفض القيمة.
عند تقييم ما إذا كان االستثمار في دين سيادي انخفضت قيمته االئتمانية ،تأخذ املجموعة في االعتبار العوامل التالية:
• تقييم السوق للمالءة االئتمانية كما ظهرت في السندات.
• تقييم وكاالت تصنيف االئتمان.
• قدرة الدولة على الدخول إلى األسواق املالية إلصدار سندات دين جديدة.
• احتمال إعادة هيكلة الديون مما يؤدي إلى خسائر يتحملها املالكين من خالل اإلعفاء الطوعي أو اإللزامي للديون.
•	آليــة الدعــم الدولــي املتوفــرة لتقديــم الدعم الضروري كـ “مقرض مالذ أخير” لتلك الدولــة إضافة إلى النية التي ظهرت في تصريحات عامة أو حكومية
أو وكاالت الســتخدام تلك اآللية .يتضمن هذا تقييم لعمق تلك اآلليات بغض النظر عن النية السياســية ســواء كان هناك مقدرة الســتيفاء املعايير
املطلوبة أم ال.
يتم عرض مخصصات خسائر االئتمان املتوقعة في قائمة املركز املالي املوحدة على النحو التالي:

املوجودات املالية املقاسة بالتكلفة املطفأة
• كتخفيض من إجمالي القيمة الدفترية للموجودات.
التزامات القرض وعقود الضمانات املالية
• بشكل عام كمخصص في املطلوبات األخرى
تتضمن األداة املالية كل من الجزء املسحوب وغير املسحوب من القرض
•	في حال عدم قدرة املجموعة على تحديد خسارة االئتمان املتوقعة على جزء من التزامات القرض بشكل منفصل عن ذلك الجزء املسحوب ،تقوم
املجموعة بعرض مخصص تجميعي للخسائر يتضمن الجزء املسحوب والجزء غير املسحوب .يتم عرض املبلغ التجميعي كتخفيض من إجمالي القيمة
الدفترية من الجزء املسحوب .يتم عرض أي زيادة في مخصص الخسائر عن إجمالي املبلغ املسحوب كمخصص ،و
أدوات الدين املقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
•	تفصح املجموعة عن مخصص خسارة املوجودات املالية املقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر في قائمة الدخل الشامل اآلخر والتي لن
يتم تخفيض قيمتها الدفترية في قائمة املركز املالي.
( )3.29الشطب
يتم شطب القروض وأوراق الدين (بشكل جزئي أو كلي) عندما ال يكون هناك احتمال واقعي لالسترداد ،إال أن املوجودات املالية التي تم شطبها ممكن
أن تكون ما زالت خاضعة ألنشطة الزامية للتمشي مع إجراءات املجموعة السترداد املبالغ املستحقة.
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( )3.30تقييم الضمانات
لتقليل مخاطر االئتمان على املوجودات املالية تسعى املجموعة إلى استعمال ضمانات حيثما كان ذلك ممكنًا .تتمثل الضمانات في أشكال متنوعة
من نقد ،وأوراق مالية ،واعتمادات مستنديه  /خطابات ضمان ،وعقارات ،وذمم مدينة ،وبضائع ،وأصول غير مالية أخرى ،وتحسينات ائتمانية مثل اتفاقيات
التسوية .الضمانات ما لم يتم استعادتها ال يتم تسجيلها في قائمة املركز املالي املوحدة للمجموعة .إال أن القيمة العادلة للضمانات تؤثر على احتساب
خسائر االئتمان املتوقعة .بشكل عام ،يتم تقييم الضمانات بالحد األدنى في البداية وإعادة التقييم على أساس دوري .إال أن بعض الضمانات على سبيل
املثال نقد أو أوراق مالية متعلقة بمتطلبات الهامش يتم تقييمها يوميًا.
تقوم املجموعة ،وبأقصى حد ممكن ،باستعمال بيانات السوق النشطة لتقييم املوجودات املالية املحتفظ بها كضمانات .ويتم تقييم املوجودات
بناء على بيانات
املالية األخرى التي ال تتضمن قيم سوقية يمكن تحديدها بسهولة باستعمال نماذج قياسية .يتم تقييم الضمانات غير املالية مثل العقار
ً
مقدمة من أطراف ثالثة مثل وسطاء الرهن العقاري أو استنادًا إلى مؤشرات أسعار اإلسكان.
( )3.31الضمانات املستردة
تتمثل سياسة املجموعة في تحديد ما إذا كان األصل املسترد يمكن أن يكون من األفضل استعماله لعملياتها الداخلية أو يجب بيعه .وفيما يتعلق
باملوجودات التي تحدد بأنها مفيدة للعمليات الداخلية يتم تحويلها إلى فئة املوجودات الخاصة بها بالقيمة املستردة أو القيمة الدفترية لألصل املضمون
األصلي أيهما أقل .وبالنسبة للموجودات التي تقرر بأنها للبيع لتكون خيار أفضل ،فإنها يتم تحويلها إلى موجودات محتفظ بها للبيع بقيمتها العادلة (إذا
كان أصل مالي) والقيمة العادلة ناقصًا تكلفة البيع للموجودات غير املالية في تاريخ االستعادة تماشيًا مع سياسة املجموعة.
( )3.32النقد وشبـه النقد
ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية ،يعرف النقد وشبه النقد بأنها تلك املبالغ املدرجة في النقد واألرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي
(باستثناء الودائع النظامية) واألرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى التي تستحق خالل  3اشهر أو اقل من تاريخ التعاقد األولي والتي تكون
معرضة ملخاطر غير جوهرية للتغيرات في قيمتها العادلة.
( )3.33خدمات إدارة االستثمار
ال تشتمل القوائم املالية املوحدة للمجموعة على القوائم املالية للصناديق االستثمارية.
املوجودات املودعة كأمانات لدى املجموعة أو الشركات التابعة ،بصفتهما وصيا أو مؤتمنا عليها ،ال تعتبر موجودات خاصة باملجموعة وبالتالي ال تدرج
في القوائم املالية املوحدة للمجموعة.
( )3.34املنتجات املصرفية املتوافقة مع أحكام الشريعة
يقدم البنك لعمالئه إلى جانب املنتجات املصرفية التقليدية بعض املنتجات املصرفية املتوافقة مع أحكام الشريعة ،والتي يتم إجازتها واإلشراف
عليها من ِقبل هيئة الفتوى والرقابة الشرعية .ويتم معالجة املنتجات املتوافقة مع أحكام الشريعة باستخدام املعايير الدولية للتقارير املالية ووفقًا
للسياسات املحاسبية املتبعة في إعداد القوائم املالية املوحدة.
تستند املنتجات البنكية التي تتوافق مع أحكام الشريعة على صيغ إسالمية متعددة على سبيل املثال ال الحصر:
( )3.34.1املرابحة
املرابحة هي الصيغة التي بموجبها يشتري البنك ويتملك سلعًا بناء على طلب العميل ثم يبيعها على العميل بثمن محدد (يتضمن تكلفة البنك مضافا
إليها هامش ربح) متفق عليه ويتم سداده حسب االتفاق.
ومن أمثلة املنتجات التي يستخدم البنك فيها صيغة املرابحة ،التمويل السكني لألفراد ،تمويل العقارات التجارية ،التمويل التجاري ،وتمويل عمليات
التجارة ،وكذلك منتجات الودائع للعمالء واملرابحة بين البنوك.
( )3.34.2التورق
ٌ
صيغة الغرض منها توفير النقد لعمالء البنك الذين هم في حاجة للســيولة النقدية ،حيث يشــتري البنك ســلعة من األســواق املحلية أو
التورق هو
العاملية ،ثم يبيعها على العميل بثمن محدد متفق عليه ومؤجل الدفع ويســدد على أقســاط دورية .ثم يقوم العميل بنفســه أو يعين وكي ً
ال لبيع الســلعة
لطرف ثالث نقدًا.
ومن أمثلة املنتجات التي يستخدم البنك فيها صيغة التورق التمويل العقاري السكني لألفراد (البناء الذاتي/البيع على الخارطة) ،التمويل الشخصي،
البطاقات االئتمانية ،تمويل الشركات ،التمويل املهيكل ،التمويل املشترك ،وكذلك املعامالت بين البنوك.
( )3.34.3اإلجارة
لدى البنك نوعين من صيغ اإلجارة املبنية على عقد اإليجار ،فإما أن تكون إجارة مع الوعد بالتمليك يشتري البنك بموجبها أصل معين – بناء على طلب
العميل وحسب املواصفات املحددة من قبله  -بثمن نقدي ثم يؤجره للعميل بأجرة محددة متفق عليها بين الطرفين يسددها العميل على أقساط دورية.
أو تكون صيغة اإلجارة موصوفة بالذمة إذا كانت األصول غير موجودة وال معينة ففي هذه الحالة يلتزم البنك بتسليم حق االنتفاع املتفق عليه.
وبموجب عقد اإليجار يعطي البنك العميل وعدا بتمليكه العين املستأجرة في نهاية عقد اإليجار على سبيل الهبة أو البيع بثمن رمزي.
ويستخدم البنك اإلجارة مع الوعد بالتمليك في عدة منتجات تمويلية منها :تأجير السيارات مع الوعد بالتملك ،التمويل السكني لألفراد ،تمويل العقارات
التجارية ،والتمويل املهيكل .أما االستخدامات الرئيسية لإلجارة األجلة هي التمويل املهيكل.
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إيضاحات حول القوائم املاليـة املوحدة
للسنتين املنتهيتين في  31ديسمبر 2019م و 2018م

 .3ملخص ألهم السياسات املحاسبية (تتمة)
( )3.34املنتجات املصرفية املتوافقة مع أحكام الشريعة (تتمة)
( )3.34.4املضاربة
تعتبر املضاربة من صيغ املشاركة في الربح حيث يقدم العميل رأس املال للبنك العامل أو العكس تبعًا لنوع املنتج ،ويسمى صاحب رأس املال رب
املال والعامل مضاربًا ،وتكون مهام العامل هي استثمار رأس املال في أنشطة متوافقة مع الضوابط الشرعية ،ويتم تقسيم العائد حسب املتفق عليه،
اما في حالة الخسارة فيتحملها رب املال من رأس ماله وأما املضارب فيخسر جهده.
ومن أمثلة املنتجات التي يستخدم البنك فيها صيغة املضاربة شهادات املضاربة اإلسالمية ،حساب املضاربة تحت الطلب ،والصكوك الفئة األولى من
رأس املال.
( )3.34.5الوعد
الوعد هو تعهد الزامي يقدمه البنك لعميله أو العكس ،بالدخول في عملية بيع أو شراء ألغراض التحوط من تقلبات أسعار املؤشرات أو أسعار السلع والعمالت.
ومن أمثلة املنتجات التي يستخدم البنك فيها الوعد منتجات التحوط املهيكلة ،ومنتجات االستثمارات املهيكلة.
يتم اثبات جميع منتجات التمويل أعاله املتوافقة مع الشريعة وفقًا للسياسات املحاسبية املعروضة في هذه القوائم املالية املوحدة .وهي مدرجة ضمن
التمويل والسلف.
( )3.35منتجات ودائع متوافقة مع أحكام الشريعة
تقدم املجموعة منتج الخيرات املبني على مرابحة السلع املتوافق مع أحكام الشريعة بغرض استقطاب األموال من العمالء وتنميتها والذي تمت إجازته
واإلشراف عليه من قبل هيئة الفتوى والرقابة الشرعية:
( )3.35.1الخيرات
الخيرات هو منتج مبني على مرابحة السلع متوافق مع أحكام الشريعة .تقوم املجموعة بصفتها وكي ً
ال عن العميل بشراء سلع بموجب املبالغ املستلمة
من العميل ثم ببيعها لنفسه على أساس املرابحة بثمن متفق عليه بين الطرفين الستحقاق آجل ( 9 ،6 ،3أو  12اشهر) .هذا املنتج باعتباره موجها لألفراد
فإنه يمكنهم من اختيار املبالغ والعمالت وآجال االستثمار .بما أن املجموعة تعتبر املشتري للسلع من العميل ،ستكون املجموعة مسئولة عن سداد
رأس املال املقدم من العميل باإلضافة إلى األرباح.
( )3.35.2الخيرات املركبة
هذا املنتج عبارة عن منتج ودائع معزز يوفر بدي ً
ال للودائع املركبة متوافقًا مع أحكام الشريعة ،ويتضمن إيداع الخيرات مع الوعد بإبرام معاملة مرابحة
ثانوية لصالح العميل حيث يتم ربط الربح بمؤشر محدد مسبقًا .وتكون هذه رؤوس أموال محمية حتى نسبة معينة (تكون في الوضع املثالي .)%95-100
يتم معالجة كافة منتجات التمويل املصرفية املتوافقة مع أحكام الشريعة باستخدام املعايير الدولية للتقارير املالية ووفقا للسياسات املحاسبية
املتبعة في إعداد هذه القوائم وتدرج ضمن بند ودائع العمالء.
( )3.36منتجات الخزينة املتوافقة مع أحكام الشريعة
تقدم املجموعة لعمالئها منتجات خزينة محددة متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية ،وتكون هذه املنتجات معتمدة من الهيئة الشرعية للبنك
واملستشار الشرعي كما تخضع لرقابتهما.
( )3.36.1منتجات التحوط املركبة
ُتقدم هذه املنتجات العمالء من أجل التغطية والتحوط لتعرضهم للعمالت األجنبية .وتعتمد هذه املنتجات على مبدأ الوعد ،حيث تقدم املجموعة وعدًا
لشراء أو بيع مبلغًا محددًا من العملة األجنبية بسعر متفق عليه ،وقد يشمل ذلك وعدًا واحدًا أو عدة وعود.
( )3.36.2منتجات االستثمارات املركبة
ُتقدم هذه املنتجات للعمالء من أجل توفير عائد لهم يكون في صورته املثالية أعلى من عائد منتج الخيرات العادي .وتعتمد هذه املنتجات على منتج
الخيرات املركبة ويتم تصميمها لنقدم لعمالئنا عددًا من املؤشرات التي تشمل العمالت األجنبية واملعادن النفيسة ومؤشرات األسهم املتوافقة مع
أحكام الشريعة.
( )3.36.3منتجات األسعار
ُتقدم هذه املنتجات للعمالء الذين يتعرضون ألسعار ثابتة/متقلبة ويحتاجون لحلول تحوط .وتعتمد املنتجات التي نقدمها لعمالئنا على مبدأ الوعد إلبرام
اتفاقيات مرابحة يعتمد فيها الربح على مؤشر أو معادلة أسعار .وقد يشمل ذلك وعدًا واحدًا أو عدة وعود.
( )3.36.4منتجات السلع
ُتقدم هذه املنتجات للعمالء الذين يتعرضون ألسعار سلع ويحتاجون لحلول تحوط .وتعتمد املنتجات التي نقدمها لعمالئنا على مبدأ الوعد إلبرام اتفاقيات
مرابحة يعتمد فيها الربح على سعر سلعة .وقد يشمل ذلك وعدًا واحدًا أو عدة وعود.
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( )3.37أسهم خزينة
تقيد أسهم الخزينة بتكلفة االستحواذ وتعرض مخصومة من حقوق املساهمين .أي مكاسب أو خسائر نتيجة استبعاد هذه األسهم يتم إثباتها في حقوق
املساهمين وال يتم إثباتها بقائمة الدخل املوحدة.
( )3.38مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
يتم احتساب مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين طبقًا ألحكام نظام العمل والعمال السعودي واألنظمة املحلية للفروع والشركات التابعة في
الخارج .كما أن املخصص يتوافق مع التقييم اإلكتواري.
تستحق مكافأة نهاية الخدمة ملوظفي البنك عند انتهاء خدماتهم بناء على التقييم اإلكتواري ووفقا لنظام العمل السعودي .يتم إدراجها ضمن
املطلوبات األخرى في قائمة املركز املالي املوحدة.
( )3.39مكافآت املوظفين
يشرف مجلس إدارة البنك ولجنة الترشيحات والحوكمة واملكافآت التابعة له على تصميم وتطبيق نظام املكافآت بالبنك وفقًا للقواعد الصادرة من
مؤسسة النقد العربي السعودي ،ومبادئ املمارسات السليمة ومعايير التعويض لدى مجلس االستقرار املالي.
أسست لجنة الترشيحات واملكافآت والحوكمة من مجلس اإلدارة وتتكون من ثالثه أعضاء ،غير تنفيذيين ،بمن فيهم رئيس اللجنة .وقد تم مراجعة
بناء على قواعد املكافآت الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي.
وتحديث دور ومسئوليات اللجنة
ً
ويتلخص دور اللجنة في إعداد وتطبيق نظم املكافآت بالبنك واإلشراف على تنفيذها وذلك بهدف تحقيق درء املخاطر وتحقيق املالءة املالية .وترفع
اللجنة توصياتها وقراراتها وتقاريرها ملجلس اإلدارة العتمادها.
العناصر الرئيسية للمكافآت بالبنك:
( )3.39.1مكافآت ثابتة
تشتمل املكافآت الثابتة على الرواتب والبدالت واملزايا النقدية والعينية .ويتم تحديد الرواتب التي تدعم عملية االستقطاب واالستبقاء والتحفيز
للكفاءات املطلوبة بالنظر إلى مستويات األجور املقابلة بسوق العمل املناسبة .وتستند عملية إدارة الرواتب إلى بعض األنشطة األساسية مثل توصيف
وتقييم الوظائف وتقييم األداء وهيكل الدرجات واألجور .كما أن املحافظة على املستوى التنافسي لألجور يتم وفقًا لعملية رصد هذه األجور بسوق
العمل عن طريق املشاركة في مسوحات الرواتب التي تجرى بصفة دورية منتظمة.
( )3.39.2مكافآت متغيرة
صممت هذه املكافآت لتحفيز أداء املوظفين نحو تحقيق األهداف املنشودة وللحد من إتخاذ مخاطر زائدة .ويندرج تحت بند املكافآت املتغيرة ثالثة
أنواع من الخطط:
(أ) خطة مكافأة األداء قصيرة املدى (مكافأة األداء السنوية):
تهدف خطة مكافأة األداء السنوية لتحقيق مجموعة من األهداف السنوية املالية وغير املالية .وتعكس األهداف املالية األداء االقتصادي لألعمال
املصرفية في حين تعنى األهداف غير املالية بتحقيق االلتزام بمعايير إدارة املخاطر باإلضافة إلى تحقيق بعض األهداف اإلستراتيجية املتعلقة بتطوير
الكفاءات والعمل بروح الفريق الواحد ودعم الروح املعنوية للموظفين إلخ.
وتقوم املجموعة بعملية تقييم دورية ألداء املوظفين يعتمد عليها صرف مكافأة األداء السنوية والتي تضع في االعتبار ،بجانب أداء املوظف ،أداء
اإلدارة التي يعمل فيها وأداء املجموعة بصفة عامة .ويحدد إجمالي مبلغ املكافأة للبنك بنسبة معينة من صافي الدخل املعدل ليعكس ذلك أداء
املوظفين الفعلي .وال يوجد أي خطة ملكافآت أداء مضمونة.
تحمل تكلفة هذه املكافأة على قائمة الدخل املوحدة للسنة وتدفع خالل الربع األول من العام التالي.
(ب) ترتيبات املبالغ املدفوعة على أساس األسهم
يعمل البنك على خطة املبالغ املدفوعة على أساس األسهم التي ُتسوى بحقوق امللكية ملوظفي اإلدارة العليا .إن القيمة العادلة في تاريخ املنح لترتيب
املبالغ املدفوعة على أساس السهم املمنوحة للموظفين يتم إثباتها كمصروفات ،مع زيادة مقابلة في حقوق امللكية على مدار فترة منح املكافآت.
إن املبلغ املعترف به كمصروف يتم تعديله إلظهار عدد املكافآت التي من املتوقع أن يتم استيفاء شروط الخدمات واألداء غير السوقية املتعلقة
بها .حيث أن املبلغ املعترف به نهائيًا يعتمد على عدد املكافآت التي تلبي شروط الخدمات واألداء غير السوقية املتعلقة بها في تاريخ املنح .بالنسبة
للمكافآت املدفوعة على أساس األسهم بدون شروط محددة للمنح ،فإن القيمة العادلة لتاريخ املنح للمبالغ املدفوعة على أساس السهم يتم قياسها
لتعكس مثل هذه الظروف وليس هناك تعديل للفروق بين النتائج املتوقعة والنتائج الفعلية.
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إيضاحات حول القوائم املاليـة املوحدة
للسنتين املنتهيتين في  31ديسمبر 2019م و 2018م

 .3ملخص ألهم السياسات املحاسبية (تتمة)
( )3.39مكافآت املوظفين (تتمة)
( )3.39.2مكافآت متغيرة (تتمة)
(ب) ترتيبات املبالغ املدفوعة على أساس األسهم (تتمة)
إذا كان املوظفون ال يستحقون توزيعات أرباح معلن عنها خالل فترة املنح ،فإن القيمة العادلة ألدوات حقوق امللكية هذه يتم تخفيضها إلى القيمة
الحالية لتوزيعات األرباح املتوقع دفعها مقارنةً مع القيمة العادلة ألدوات حقوق ملكية مستحقة كتوزيعات أرباح .وإذا ما كان املوظفون مستحقون
لتوزيعات أرباح معلن عنها خالل فترة املنح ،فإن املعالجة املحاسبية تعتمد على ما إذا كانت توزيعات األرباح محجوزة .تتم معالجة توزيعات األرباح
املحتجزة كمستحقات أرباح خالل فترة املنح .في حال عدم استيفاء شروط املنح ،فإن أي فرق جوهري في الدفع على أساس السهم يسجل تأثير الربح أو
الخسارة من احتجاز توزيعات األرباح بشكل تلقائي لكون مستحقات توزيعات األرباح قد انعكست من خالل القيمة العادلة في تاريخ منح املكافأة.
في الحاالت التي يتم فيها إسقاط مكافأة (عندما ال يتم استيفاء شروط املنح) ،يقوم البنك برد املصروفات املتعلقة بتلك املكافآت املعترف بها
مسبقًا في قائمة الدخل املوحدة .عندما يتم إلغاء مكافآت تسوية األسهم (بخالف املكافآت املسقطة) ،يتم معالجتها كما لو أنها تم منحها في تاريخ
اإللغاء ،ويتم إثبات أي مصروفات متعلقة باملنح لم يتم إثباتها بعد على الفور.
تستحوذ املجموعة على أسهمها فيما يتعلق باألسهم املتوقع منحها ملوظفي اإلدارة العليا مستقب ً
ال .حتى يحين الوقت الذي تنتقل فيه امللكية
النفعية لتلك األسهم في البنك للموظفين ،إن األسهم غير املوزعة  /األسهم غير املمنوحة يتم التعامل معها كأسهم خزينة.
( )3.40الشريحة األولى صكوك
تقوم املجموعة بتصنيف الصكوك املصدرة بدون تواريخ استرداد  /استحقاق ثابتة (صكوك دائمة) وعدم إلزام املجموعة بدفع أرباح كحقوق ملكية.
يتم االعتراف بالتكاليف األولية والتوزيعات املتعلقة بها مباشرة في قائمة التغيرات في حقوق امللكية املوحدة ضمن أرباح مبقاه.

 .4نقد وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي

نقد في الصندوق

أرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي:
وديعة نظامية

إيداعات أسواق املال وحسابات جارية

نقد وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي

2019
ألف ريال سعودي

2018
ألف ريال سعودي

9,521,562

10,217,631

19,728,953

19,237,015

45,382,209

32,514,075

16,131,694

3,059,429

يتعين على البنك ،وفقًا للمـادة ( )7من نظام مراقبة البنوك والتعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي ،االحتفاظ بوديعة نظامية لدى
مؤسسة النقد العربي السـعودي بنسب مئوية محددة من الودائع الجارية ،واالدخارية ،واآلجلة ،والودائع األخرى تحسب في نهاية كل شهر ميالدي (إيضاح
 .)37الودائع النظامية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي ليست متاحة لتمويل العمليات اليومية للبنك ،وبالتالي فهي ليست جزءا من أرصدة النقد
وشبه النقد (إيضاح .)32

 .5أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى بالصافي
2019
ألف ريال سعودي

2018
ألف ريال سعودي

5,989,350

4,992,782

اتفاقيات إعادة الشراء املعاكس (إيضاح (34د))

938,822

939,753

أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى بالصافي

16,565,294

حسابات جارية

إيداعات أسواق املـال

مخصص خسائر االئتمان املتوقعة
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9,641,305

()4,183

10,038,547

()6,631

15,964,451

 .6االستثمارات بالصافي

( )6.1تصنف االستثمارات كما يلي:
داخل اململكة

ألف ريال سعودي
خارج اململكة

اإلجمالي

2019
سندات بعمولة ثابتة

أدوات حقوق ملكية

الصناديق االستثمارية وصناديق تحوط وأخرى

–

1,100,817

1,100,817

554,946

1,432,504

1,987,450

1,961,439

3,300,724

5,262,163

استثمارات مدرجة بقيمتها العادلة في قائمة الدخل

2,516,385

5,834,045

8,350,430

سندات بعمولة ثابتة

24,269,941

21,583,235

45,853,176

5,241,539

7,372,112

12,613,651

2,086,580

160,628

2,247,208

القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ،الصافي

31,598,060

29,115,975

60,714,035

سندات بعمولة ثابتة

29,783,462

8,677,559

38,461,021

24,906,296

1,737,381

26,643,677

()21,492

()71,099

()92,591

استثمارات مقتناة بالتكلفة املطفأة بالصافي

54,668,266

10,343,841

65,012,107

استثمارات بالصافي

88,782,711

45,293,861

134,076,572

سندات بعمولة ثابتة

–

91,735

91,735

سندات بعمولة عائمة
أدوات حقوق ملكية

سندات بعمولة عائمة

مخصص خسائر االئتمان املتوقعة

2018
22,402

أدوات حقوق ملكية

1,214,389

الصناديق االستثمارية وصناديق تحوط وأخرى

812,689

835,091

2,813,658

4,028,047

21,266,232

27,373,368

استثمارات مدرجة بقيمتها العادلة في قائمة الدخل

1,236,791

سندات بعمولة عائمة

11,473,755

7,496,228

القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ،الصافي

18,916,087

28,917,568

47,833,655

سندات بعمولة عائمة

27,321,361

2,933,247

30,254,608

6,107,136

سندات بعمولة ثابتة

1,335,196

أدوات حقوق ملكية
سندات بعمولة ثابتة

مخصص خسائر االئتمان املتوقعة

استثمارات مقتناة بالتكلفة املطفأة بالصافي

155,108

25,565,398

9,586,573

()22,763

()82,136

52,863,996

استثمارات بالصافي

3,718,082

73,016,874

12,437,684

45,073,334

4,954,873

18,969,983

1,490,304
35,151,971
()104,899

65,301,680

118,090,208

(  )6.2فيما يلي تحليل للتغيرات في مخصص خسائر االئتمان املتوقعة ألدوات الدين املدرجة بالتكلفة املطفأة والقيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل اآلخر:
املرحلة األولى

2019

خسارة ائتمان
متوقعة على
مدى  12شهرًا

ألف ريال سعودي
املرحلة الثالثة
املرحلة الثانية
خسارة ائتمان
خسارة ائتمان
متوقعة منخفضة
متوقعة غير
القيمة االئتمانية
منخفضة القيمة
على مدى العمر
االئتمانية على
مدى العمر الزمني الزمني
اإلجمالي

الرصيد كما في  1يناير 2019م

104,331

102,077

–

206,408

مخصص (إسترداد) صافي خسائر اإلئتمان املتوقعة

()28,532

495

–

()28,037

–

–

–

–

تحويل إلى املرحلة األولى

تحويل إلى املرحلة الثانية

تحويل إلى املرحلة الثالثة

فروقات العملة األجنبية وتغييرات أخرى
الرصيد كما في  31ديسمبر 2019م

–

–

–

–

–

–

–

–

()106

()10

–

()116

75,693

102,562

–

178,255
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إيضاحات حول القوائم املاليـة املوحدة
للسنتين املنتهيتين في  31ديسمبر 2019م و 2018م

 .6االستثمارات بالصافي (تتمة)
(  )6.2فيما يلي تحليل للتغيرات في مخصص خسائر االئتمان املتوقعة ألدوات الدين املدرجة بالتكلفة املطفأة والقيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل اآلخر( :تتمة)
املرحلة األولى

2018

الرصيد كما في  1يناير 2018م

مخصص (إسترداد) صافي خسائر اإلئتمان املتوقعة
تحويل إلى املرحلة األولى

تحويل إلى املرحلة الثانية

تحويل إلى املرحلة الثالثة

فروقات العملة األجنبية وتغييرات أخرى
الرصيد كما في  31ديسمبر 2018م

خسارة ائتمان
متوقعة على
مدى  12شهرًا

145,298

ألف ريال سعودي
املرحلة الثالثة
املرحلة الثانية
خسارة ائتمان
خسارة ائتمان
متوقعة منخفضة
متوقعة غير
القيمة االئتمانية
منخفضة القيمة
على مدى العمر
االئتمانية على
مدى العمر الزمني الزمني
اإلجمالي

83,948

()38,638

17,441

()685

685

–

–

()1,644

104,331

–

–
3

102,077

–
–
–

229,246

()21,197
–

–

–

–

–

–
–

()1,641

206,408

( )6.3فيما يلي تحليالً ملكونات االستثمارات:
2019

سندات بعمولة ثابتة

سندات بعمولة عائمة

متداولة

83,056,877

28,659,864

أدوات حقوق امللكية والصناديق االستثمارية وصناديق تحوط وأخرى

5,109,344

االستثمارات بالصافي

مخصص خسائر االئتمان املتوقعة

()71,591

ألف ريال سعودي
غير متداولة

2,358,137

10,597,464
4,387,477

()21,000

اإلجمالي

85,415,014

39,257,328
9,496,821

()92,591

116,754,494

17,322,078

134,076,572

2018

متداولة

ألف ريال سعودي
غير متداولة

اإلجمالي

سندات بعمولة ثابتة

54,936,532

7,680,542

62,617,074

أدوات حقوق امللكية والصناديق االستثمارية وصناديق تحوط وأخرى

4,061,631

2,291,811

االستثمارات بالصافي

99,260,579

سندات بعمولة عائمة

مخصص خسائر االئتمان املتوقعة

40,345,771
()83,355

8,878,820
()21,544

18,829,629

49,224,591
6,353,442

()104,899

118,090,208

(أ)	تشمل االستثمارات األخرى املقتناة بالتكلفة املطفأة ،استثمارات ذات تكلفة مطفأة مقدارها  4,654مليون ريال سعودي (2018م 7,962 :مليون
ريال سعودي) والتي يتم اقتنائها ضمن عقود تغطية املخاطر بالقيمة العادلة .كما في  31ديسمبر 2019م ،القيمة العادلة لهذه االستثمارات بلغت
 5,078مليون ريال سعودي (2018م 7,888 :مليون ريال سعودي).
(ب)	تشمل االستثمارات بالصافي أوراق مالية ُمصدرة من قبل وزارة املالية في اململكة العربية السعودية وقدرها  69,154مليون ريال سعودي (2018م:
 55,189مليون ريال سعودي) .كما تشمل االستثمارات بالصافي ،االستثمارات في صكوك بمبلغ  19,943مليون ريال سعودي2018( ،م 23,575 :مليون
ريال سعودي).
(ج)	إيرادات توزيعات األرباح املسجلة خالل 2019م من االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر بلغت  96مليون ريال سعودي
( 37 :2018مليون ريال سعودي)
( )6.4الضمانات املقدمة
يرهن البنك موجودات مالية لغرض تمويالت بضمان والتي تتم غالبًا تحت عقود شروط التمويل األساسية ،وبلغت الضمانات كما في  31ديسمبر :2019
 1,115مليون ريال سعودي (2018م 1,836 :مليون ريال سعودي) والتي تم إقراضها ألطراف بصيغة معامالت قروض مضمونة.
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(  )6.5فيما يلي تحليالً ألرباح وخسائر التقييم غير املحققة والقيمة العادلة لالستثمارات املقتناة حتى تاريخ االستحقاق واالستثمارات األخرى املقتناة
بالتكلفة املطفأة:
(أ) االستثمارات املقتناة بالتكلفة املطفأة
2019

القيمة الدفترية

38,461,021
26,643,677
()92,591
65,012,107

سندات بعمولة ثابتة
سندات بعمولة عائمة
مخصص خسائر االئتمان املتوقعة
إجمالي استثمارات أخرى مقتناة بالتكلفة املطفأة بالصافي

2018

القيمة الدفترية

35,151,971
30,254,608
()104,899
65,301,680

سندات بعمولة ثابتة
سندات بعمولة عائمة
مخصص خسائر االئتمان املتوقعة
إجمالي استثمارات أخرى مقتناة بالتكلفة املطفأة بالصافي

ألف ريال سعودي
إجمالي املكاسب إجمالي الخسائر
غير املحققة
غير املحققة

583,247
–
–
583,247

()102,686
()103,824
–
()206,510

ألف ريال سعودي
إجمالي املكاسب إجمالي الخسائر
غير املحققة
غير املحققة

29,413
252
–
29,665

()1,291,289
()126,638
–
()1,417,927

القيمة العادلة

38,941,582
26,539,853
()92,591
65,388,844

القيمة العادلة

33,890,095
30,128,222
()104,899
63,913,418

( )6.6تحليل صافي االستثمارات للمجموعة حسب األطراف:

حكومية وشبه حكومية
شـــركات
بنوك ومؤسسات مالية أخرى
إجمالي صافي االستثمارات

2019
ألف ريال سعودي

2018
ألف ريال سعودي

113,895,665
10,618,782
9,562,125
134,076,572

102,201,805
10,623,618
5,264,785
118,090,208

 .7تمويل وسلف بالصافي
( )7.1تمويل وسلف
2019

تمويل وسلف متحركة
تمويل وسلف متعثرة
إجمالي التمويل والسلف
مخصص خسائر التمويل (خسائر االئتمان املتوقعة) (إيضاح )7.2
تمويل وسلف بالصافي

2018

تمويل وسلف متحركة

تمويل وسلف متعثرة
إجمالي التمويل والسلف
مخصص خسائر التمويل (خسائر االئتمان املتوقعة) (إيضاح )7.2
تمويل وسلف بالصافي

أفراد
وبطاقات ائتمان

123,642,317
564,288
124,206,605
()1,634,094
122,572,511

أفراد
وبطاقات ائتمان

104,602,827
618,301
105,221,128
()1,630,999
103,590,129

شركات

130,338,558
3,086,639
133,425,197
()4,647,233
128,777,964

شركات

131,893,162
3,402,684
135,295,846
()4,628,707
130,667,139

ألف ريال سعودي
املصرفية
الدولية

18,884,948
1,678,469
20,563,417
()1,039,418
19,523,999
ألف ريال سعودي
املصرفية
الدولية

21,093,653
1,226,392
22,320,045
()1,108,952
21,211,093

أخرى

11,455,493
–
11,455,493
()41,207
11,414,286

أخرى

9,650,960
–
9,650,960
()57,359
9,593,601

اإلجمالي

284,321,316
5,329,396
289,650,712
()7,361,952
282,288,760

اإلجمالي

267,240,602
5,247,377
272,487,979
()7,426,017
265,061,962

أخرى تتضمن قروض مؤسسات مالية.
يشتمل التمويل والسلف بالصافي على منتجات تمويل متوافقة مع أحكام الشريعة تتعلق أساسا بعمليات مرابحة وتيسير وإيجاره والبالغة 239,494
مليون ريال سعودي (2018م 221,988 :مليون ريال سعودي).
مخصص خسائر التمويل املتعلق بمنتجات التمويل املتوافقة مع أحكام الشريعة تبلغ  6,402مليون ريال سعودي (2018م 6,405 :مليون ريال سعودي).
بلغ دخل العموالت الخاصة املتعلقة بالتمويل والسلف املتعثرة  178مليون ريال سعودي (2018م 182 :مليون ريال سعودي).
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إيضاحات حول القوائم املاليـة املوحدة
للسنتين املنتهيتين في  31ديسمبر 2019م و 2018م

 .7تمويل وسلف بالصافي (تتمة)
( )7.2الحركة في مخصص الخسائر للتمويالت والسلف بالتكلفة املطفأة للعام على النحو التالي:
املرحلة األولى

2019

خسارة ائتمان
متوقعة على
مدى  12شهرًا

الرصيد كما في  1يناير 2019م

موحدة

2,566,045

1,097,784

3,762,188

7,426,017

63,750

()43,923

()19,827

–

مخصص (إسترداد) صافي خسائر اإلئتمان املتوقعة

()698,949

تحويل إلى املرحلة الثانية

()125,490

تحويل إلى املرحلة األولى

تحويل إلى املرحلة الثالثة

()58,081

تعديل فرق العملة األجنبية

()31,652

ديون معدومة مشطوبة

الرصيد كما في  31ديسمبر 2019م

–

1,715,623

املرحلة األولى

2018

خسارة ائتمان
متوقعة على
مدى  12شهرًا

الرصيد كما في  1يناير 2018م

موحدة

مخصص (إسترداد) صافي خسائر اإلئتمان املتوقعة
تحويل إلى املرحلة األولى

تحويل إلى املرحلة الثانية

()152,811

210,892

()46,645

()64,948

–

1,581,526

–

()2,068,052

()2,068,052

4,064,803

7,361,952

ألف ريال سعودي
املرحلة الثالثة
املرحلة الثانية
خسارة ائتمان
خسارة ائتمان
متوقعة منخفضة
متوقعة غير
القيمة االئتمانية
منخفضة القيمة
على مدى العمر
االئتمانية على
مدى العمر الزمني الزمني

()143,245

اإلجمالي

2,713,435

1,700,263

141,240

()89,709

()51,531

–

()57,046
()70,429

تعديل فرق العملة األجنبية

()116,581

–

2,566,045

املرحلة األولى

2019

خسارة ائتمان
متوقعة على
مدى  12شهرًا

الرصيد كما في  1يناير 2019م

أفراد وبطاقات ائتمان

138,741

()13,251

–

3,821,815

تحويل إلى املرحلة الثالثة

الرصيد كما في  31ديسمبر 2018م

588,380

2,257,801

2,147,232

8,235,513

()44,574

ديون معدومة مشطوبة

ألف ريال سعودي
املرحلة الثالثة
املرحلة الثانية
خسارة ائتمان
خسارة ائتمان
متوقعة منخفضة
متوقعة غير
القيمة االئتمانية
منخفضة القيمة
على مدى العمر
االئتمانية على
مدى العمر الزمني الزمني
اإلجمالي

394,330
78,546

1,826,415

()8,117

()785,467

830,041

()200,179

()117,619

–

1,097,784

2,163,699
–
–

()2,538,816

()2,538,816

3,762,188

7,426,017

()434,379

ألف ريال سعودي
املرحلة الثالثة
املرحلة الثانية
خسارة ائتمان
خسارة ائتمان
متوقعة منخفضة
متوقعة غير
القيمة االئتمانية
منخفضة القيمة
على مدى العمر
االئتمانية على
مدى العمر الزمني الزمني
اإلجمالي

1,150,249

185,738

295,012

1,630,999

62,783

()42,956

()19,827

–

تحويل إلى املرحلة الثالثة

()5,132

()11,158

16,290

تعديل فرق العملة األجنبية

مخصص (إسترداد) صافي خسائر اإلئتمان املتوقعة

33,519

تحويل إلى املرحلة الثانية

()17,414

تحويل إلى املرحلة األولى

ديون معدومة مشطوبة

الرصيد كما في  31ديسمبر 2019م
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()1,871

30,665

977,156

()13,251

1,008,804
–
–

–

–

()1,005,709
–

()1,005,709

1,224,005

160,418

249,671

1,634,094

–

–

–

املرحلة األولى

2018

خسارة ائتمان
متوقعة على
مدى  12شهرًا

الرصيد كما في  1يناير 2018م

1,234,666

أفراد وبطاقات ائتمان

ألف ريال سعودي
املرحلة الثالثة
املرحلة الثانية
خسارة ائتمان
خسارة ائتمان
متوقعة منخفضة
متوقعة غير
القيمة االئتمانية
منخفضة القيمة
على مدى العمر
االئتمانية على
مدى العمر الزمني الزمني

144,437

مخصص (إسترداد) صافي خسائر اإلئتمان املتوقعة

()177,039

تحويل إلى املرحلة الثانية

()16,658

24,775

–

–

تحويل إلى املرحلة األولى

تحويل إلى املرحلة الثالثة
ديون معدومة مشطوبة

تعديل فرق العملة األجنبية

الرصيد كما في  31ديسمبر 2018م

116,226

()6,946

شركات

الرصيد كما في  1يناير 2019م

()8,863

15,809

–

–

–

1,150,249

185,738

295,012

خسارة ائتمان
متوقعة على
مدى  12شهرًا

1,299,701

725,372

–

–

–

547,841
–

تحويل إلى املرحلة الثالثة

()24,654

تعديل فرق العملة األجنبية

–

–

406,797

1,335,834

املرحلة األولى

2018

خسارة ائتمان
متوقعة على
مدى  12شهرًا

الرصيد كما في  1يناير 2018م

1,361,108

()38,148

1,226,507

مخصص (إسترداد) صافي خسائر اإلئتمان املتوقعة
تحويل إلى املرحلة الثانية

()63,627

63,627

–

–

تحويل إلى املرحلة الثالثة
ديون معدومة مشطوبة

تعديل فرق العملة األجنبية

الرصيد كما في  31ديسمبر 2018م

()32,113

2,603,634
916,270
–

–
62,802

105,938
–

()670,700

4,628,707
696,630
–

–
–

()678,104
–

()678,104

2,904,602

4,647,233

ألف ريال سعودي
املرحلة الثالثة
املرحلة الثانية
خسارة ائتمان
خسارة ائتمان
متوقعة منخفضة
متوقعة غير
القيمة االئتمانية
منخفضة القيمة
على مدى العمر
االئتمانية على
مدى العمر الزمني الزمني

34,333
–

–

ألف ريال سعودي
املرحلة الثالثة
املرحلة الثانية
خسارة ائتمان
خسارة ائتمان
متوقعة منخفضة
متوقعة غير
القيمة االئتمانية
منخفضة القيمة
على مدى العمر
االئتمانية على
مدى العمر الزمني الزمني
اإلجمالي

تحويل إلى املرحلة الثانية

تحويل إلى املرحلة األولى

–

1,630,999

()100,769

شركات

–

()1,066,844

100,769

الرصيد كما في  31ديسمبر 2019م

()8,117

–

()64,695

مخصص (إسترداد) صافي خسائر اإلئتمان املتوقعة

ديون معدومة مشطوبة

1,120,266

1,033,311

()51,531

()767,481

تحويل إلى املرحلة األولى

1,664,532

()1,066,844

املرحلة األولى

2019

90,084

285,429

اإلجمالي

2,555,192
597,000
–

–
702,813

–

اإلجمالي

5,142,807
737,271
–

–
–

–

–

()1,251,371
–

()1,251,371

1,299,701

725,372

2,603,634

4,628,707

–
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إيضاحات حول القوائم املاليـة املوحدة
للسنتين املنتهيتين في  31ديسمبر 2019م و 2018م

 .7تمويل وسلف بالصافي (تتمة)
( )7.2الحركة في مخصص الخسائر للتمويالت والسلف بالتكلفة املطفأة للعام على النحو التالي( :تتمة)
املرحلة األولى
2019

املصرفية الدولية

الرصيد كما في  1يناير 2019م

خسارة ائتمان متوقعة
على مدى  12شهرًا

79,064

ألف ريال سعودي
املرحلة الثالثة
املرحلة الثانية
خسارة ائتمان متوقعة غير خسارة ائتمان متوقعة
منخفضة القيمة االئتمانية منخفضة القيمة االئتمانية
اإلجمالي
على مدى العمر الزمني
على مدى العمر الزمني

166,346

مخصص (إسترداد) صافي خسائر اإلئتمان املتوقعة

38,078

55,497

تحويل إلى املرحلة الثانية

()7,307

7,307

تحويل إلى املرحلة األولى

967

()967

863,542

1,108,952

–

–

364,375
–

تحويل إلى املرحلة الثالثة

()28,295

()103,505

131,800

تعديل فرق العملة األجنبية

()31,652

()46,645

()64,948

ديون معدومة مشطوبة

الرصيد كما في  31ديسمبر 2019م

–

50,855

املرحلة األولى
2018

خسارة ائتمان متوقعة
على مدى  12شهرًا

الرصيد كما في  1يناير 2018م

املصرفية الدولية

910,530

1,039,418

()143,245

ألف ريال سعودي
املرحلة الثالثة
املرحلة الثانية
خسارة ائتمان متوقعة غير خسارة ائتمان متوقعة
منخفضة القيمة االئتمانية منخفضة القيمة االئتمانية
على مدى العمر الزمني
اإلجمالي
على مدى العمر الزمني

116,762
25,014

()25,014

–

–

تحويل إلى املرحلة الثانية

تحويل إلى املرحلة الثالثة

()5,515

تعديل فرق العملة األجنبية

()116,581

–

79,064

املرحلة األولى
2019

خسارة ائتمان متوقعة
على مدى  12شهرًا

الرصيد كما في  1يناير 2019م

37,031

أخرى

()384,239

286,972

()14,118

الرصيد كما في  31ديسمبر 2018م

–
()384,239

981,194

مخصص (إسترداد) صافي خسائر اإلئتمان املتوقعة

ديون معدومة مشطوبة

78,033

–

1,384,928

73,502

تحويل إلى املرحلة األولى

–

457,950

196,353
14,118

109,149

379,004

–

–

()105,904

111,419

–

()200,179

()117,619

–

166,346

()220,601

()220,601

863,542

1,108,952

()434,379

ألف ريال سعودي
املرحلة الثالثة
املرحلة الثانية
خسارة ائتمان متوقعة غير خسارة ائتمان متوقعة
منخفضة القيمة االئتمانية منخفضة القيمة االئتمانية
اإلجمالي
على مدى العمر الزمني
على مدى العمر الزمني

20,328

–

57,359

مخصص (إسترداد) صافي خسائر اإلئتمان املتوقعة

()3,065

()13,087

تحويل إلى املرحلة الثانية

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

تحويل إلى املرحلة األولى

تحويل إلى املرحلة الثالثة
ديون معدومة مشطوبة

تعديل فرق العملة األجنبية

الرصيد كما في  31ديسمبر 2019م

80

–

–

–
–

()16,152
–
–

–

–

–

–

33,966

7,241

–

41,207

املرحلة األولى
2018

خسارة ائتمان متوقعة
على مدى  12شهرًا

أخرى
الرصيد كما في  1يناير 2018م
مخصص (إسترداد) صافي خسائر اإلئتمان املتوقعة
تحويل إلى املرحلة األولى
تحويل إلى املرحلة الثانية
تحويل إلى املرحلة الثالثة
ديون معدومة مشطوبة
تعديل فرق العملة األجنبية
الرصيد كما في  31ديسمبر 2018م

899
12,158
–
23,974
–
–
–
37,031

ألف ريال سعودي
املرحلة الثالثة
املرحلة الثانية
خسارة ائتمان متوقعة غير خسارة ائتمان متوقعة
منخفضة القيمة االئتمانية منخفضة القيمة االئتمانية
على مدى العمر الزمني
اإلجمالي
على مدى العمر الزمني

42,347
1,955
–
()23,974
–
–
–
20,328

–
–
–
–
–
–
–
–

43,246
14,113
–
–
–
–
–
57,359

( )7.3الحركة في مخصص الخسائر للتمويالت والسلف بالتكلفة املطفأة للعام على النحو التالي:
املرحلة األولى
2019

مخصص خسائر االنخفاض بالصافي
مخصص (استرداد) مخصص مقابل تسهيالت غير مباشرة (املدرجة في
املطلوبات األخرى)
(متحصالت) من ديون سبق شطبها
ديون معدومة محملة مباشرة
أخرى
صافى مخصص خسائر التمويل للسنة

خسارة ائتمان متوقعة
على مدى  12شهرًا

()698,949

588,381

2,257,800

2,147,232

()79,528
–
–
()11,201
()789,678

()24,075
–
21,364
()1,469
584,201

71,824
()685,383
8,400
–
1,652,641

()31,779
()685,383
29,764
()12,670
1,447,164

املرحلة األولى
2018

مخصص خسائر االنخفاض بالصافي
مخصص (استرداد) مخصص مقابل تسهيالت غير مباشرة
(املدرجة في املطلوبات األخرى)
(متحصالت) من ديون سبق شطبها
ديون معدومة محملة مباشرة
أخرى
صافى مخصص خسائر التمويل للسنة

ألف ريال سعودي
املرحلة الثالثة
املرحلة الثانية
خسارة ائتمان متوقعة غير خسارة ائتمان متوقعة
منخفضة القيمة االئتمانية منخفضة القيمة االئتمانية
اإلجمالي
على مدى العمر الزمني
على مدى العمر الزمني

خسارة ائتمان متوقعة
على مدى  12شهرًا

ألف ريال سعودي
املرحلة الثالثة
املرحلة الثانية
خسارة ائتمان متوقعة غير خسارة ائتمان متوقعة
منخفضة القيمة االئتمانية منخفضة القيمة االئتمانية
على مدى العمر الزمني
اإلجمالي
على مدى العمر الزمني

()57,046

394,330

1,826,415

2,163,699

()49,122
–
–
()1,868
()108,036

()1,740
–
23,218
()6,055
409,753

10,490
()794,583
3,032
–
1,045,354

()40,372
()794,583
26,250
()7,923
1,347,071

( )7.4فيما يلي تحليالً بمخاطر تركزات التمويل والسلف ومخصص خسائر التمويل حسب القطاعات االقتصادية:
2019

إجمالي التمويالت وسلف
ألف ريال سعودي

حكومية وشبه حكومية
بنوك ومؤسسات مالية أخرى
زراعة وأسماك
صناعة
مناجم وتعدين
كهرباء ،ماء ،غاز وخدمات صحية
بناء وإنشاءات ومقاوالت
تجارة
نقل واتصاالت
خدمات أخرى
افراد
تمويل وسلف بالصافي

3,188,473
8,737,646
339,870
31,991,870
6,876,490
18,115,248
13,813,941
38,788,684
10,584,405
33,007,480
124,206,605
289,650,712

خسائر االئتمان املتوقعة تمويل وسلف بالصافي
ألف ريال سعودي
ألف ريال سعودي

()4
()42,119
()22,982
()1,572,403
()29,170
()64,498
()1,213,795
()2,371,460
()73,648
()337,779
()1,634,094
()7,361,952

3,188,469
8,695,527
316,888
30,419,467
6,847,320
18,050,750
12,600,146
36,417,224
10,510,757
32,669,701
122,572,511
282,288,760
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إيضاحات حول القوائم املاليـة املوحدة
للسنتين املنتهيتين في  31ديسمبر 2019م و 2018م

 .7تمويل وسلف بالصافي (تتمة)
( )7.4فيما يلي تحليالً بمخاطر تركزات التمويل والسلف ومخصص خسائر التمويل حسب القطاعات االقتصادية( :تتمة)
2018

حكومية وشبه حكومية

بنوك ومؤسسات مالية أخرى
زراعة وأسماك

صناعة

إجمالي التمويالت
وسلف
ألف ريال سعودي

خسائر االئتمان
املتوقعة
ألف ريال سعودي

3,357,785

()40

653,379

()21,784

8,576,737

()61,171

تمويل وسلف
بالصافي
ألف ريال سعودي

3,357,745

8,515,566
631,595

32,555,268

()1,495,323

كهرباء ،ماء ،غاز وخدمات صحية

17,880,645

()59,578

تجارة

39,588,987

()2,426,867

37,162,120

خدمات أخرى

29,682,302

()390,343

29,291,959

تمويل وسلف بالصافي

272,487,979

()7,426,017

مناجم وتعدين

بناء وإنشاءات ومقاوالت

نقل واتصاالت
افراد

7,934,486

14,097,897

12,939,366
105,221,127

()36,984

()1,213,912

()89,016

()1,630,999

31,059,945
7,897,502

17,821,067

12,883,985
12,850,350

103,590,128

265,061,962

( )7.5يشتمل التمويل والسلف على مديني عقود إجارات تمويلية (متضمنة إجارة إسالمية متوافقة مع أنظمة الشريعة) تفاصيلها كاآلتي:
2019
ألف ريال سعودي

2018
ألف ريال سعودي

1,996,118
15,182,247
35,379,002
52,557,367

1,453,535
16,611,382
35,016,355
53,081,272

العائد غير املكتسب من إجارات تمويلية
أقل من سنة
ما بين سنة إلى خمس سنوات
أكثر من خمس سنوات
اإلجمالي

()86,349
()2,937,836
()8,735,247
()11,759,432

()106,040
()3,269,665
()9,587,458
()12,963,163

صافي مديني عقود إجارات تمويلية:
أقل من سنة
ما بين سنة إلى خمس سنوات
أكثر من خمس سنوات
اإلجمالي

1,909,769
12,244,411
26,643,755
40,797,935

1,347,495
13,341,717
25,428,897
40,118,109

إجمالي مديني عقود إجارات تمويلية:
أقل من سنة
ما بين سنة إلى خمس سنوات
أكثر من خمس سنوات
اإلجمالي

بلغ مخصص خسائر التمويل ملديني اإليجارات التمويلية املتعثرة املدرجة ضمن مخصص خسائر االئتمان املتوقعة مبلغ وقدره  546مليون ريال سعودي
(2018م 538 :مليون ريال سعودي).

 .8استثمارات في شركات زميلة بالصافي
2019
ألف ريال سعودي

التكلفـــة:

الرصيد في بداية العام

الرصيد في  31ديسمبر

مخصصات االنخفاض في القيمة وحصة الخسائر:
في بداية العام

1,014,000

1,014,000

()566,629

()563,952

()11,448

()3,747

1,014,000

حصة من صافي الدخل

2,560

الرصيد في  31ديسمبر

()575,517

توزيعات

استثمارات في شركات زميلة بالصافي
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2018
ألف ريال سعودي

438,483

1,014,000

1,070

()566,629
447,371

تتمثل االستثمارات في شركات زميلة في تملك نسبة 2018( %60م )%60 :في شركة األسواق العقارية التجارية ،وكذلك تملك نسبة 2018( %29.9م:
 )%29.9في شركة األهلي تكافل ،وتلك الشركات مسجلة باململكة العربية السعودية.
كما في  31ديسمبر 2019م ،بلغ سعر السهم املتداول لشركة األهلي تكافل  25.25ريال سعودي ( 31ديسمبر 2018م 28.50 :ريال سعودي) .شركة أسواق
العقار التجارية غير مدرجة في أي سوق مالية.

 .9عقارات أخرى بالصافي
2019
ألف ريال سعودي

2018
ألف ريال سعودي

الرصيد في بداية العام

1,282,268

976,678

اســتبـعادات

()467,155

()45,377

التكلفــــة:

648,229

إضافــات

الرصيد في  31ديسمبـر

مخصص خسائر واحتياطي فرق العملة األجنبية:
تعديل فرق العملة األجنبية

1,463,342

1,282,268

()124,054

()97,570

()179,955

()149,991

مخصص خسائر االنخفاض في القيمة

()55,901

عقارات أخرى بالصافي

1,283,387

الرصيد في  31ديسمبـر

350,967

()52,421

1,132,277

 .10ممتلكات ومعدات وبرامج بالصافي

التكلفـــــة:
في بداية العام

األراضي
واملباني
وتحسينات
املباني
املستأجرة
ألف ريال
سعودي

األثاث
واملعدات
والسـيارات
ألف ريال
سعودي

البرامج
ألف ريال
سعودي

إضافــات

تحويالت من أعمال رأسمالية
تحت التنفيذ

الرصيد في  31ديسمبر

البرامج
ألف ريال
سعودي

أعمال جارية
ألف ريال
سعودي

اإلجمالي
ألف ريال
سعودي

5,480,395

3,053,966

2,120,720

384,288

11,039,369

5,240,086

2,860,793

1,951,548

465,455

10,517,882

90,350

126,915

30,614

564,636

812,515

192,471

213,574

33,860

457,923

897,828

91,929

198,605

()536,140

–

()1,000

138,130

املحمل خالل السنة

الرصيد في  31ديسمبر

صافي القيمة الدفترية

في  31ديسمبر

()31,598
84,304

()1,505

151,613

()61

()374,047

5,649,674

3,208,591

2,278,972

2,243,234

2,135,481

1,313,043

–

194,287

354,418

45,888

تعديل فرق العملة األجنبية ()7,211
اسـتبعادات وشطب

()24,996

()22,470

()634

574,182

االستهالك /اإلطفاء املتراكم:
في بداية العام

أعمال جارية
ألف ريال
سعودي

اإلجمالي
ألف ريال
سعودي

األراضي
واملباني
وتحسينات
املباني
املستأجرة
ألف ريال
سعودي

األثاث
واملعدات
والسـيارات
ألف ريال
سعودي

تعديل فرق العملة األجنبية ()58,201

اسـتبعادات وشطب

2019

2018

()1,239

()12,768

()30,675

()19,414
()201

()106,301

()193,498

()34,164

()4,270

–

245,606

()37,871

()222

–

()42,363

11,711,419

5,480,395

3,053,966

2,120,720

384,288

11,039,369

5,691,758

2,036,325

1,989,018

1,211,867

–

5,237,210

594,593

230,933

226,402

149,990

–

607,325

–

()39,393

–

()32,115

–

()74,459

()63,071

()2,950

()333,978

()21,132

()2,892

()49,333

()30,606

()48,800
()14

–

()119,265

–

2,429,071

2,446,456

1,339,316

–

6,214,843

2,243,234

2,135,481

1,313,043

–

()33,512

5,691,758

3,220,603

762,135

939,656

574,182

5,496,576

3,237,161

918,485

807,677

384,288

5,347,611
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 .11حق استخدام املوجودات بالصافي
2019
ألف ريال سعودي

التكلفة:

في بداية السنة

1,796,913

انتهاء املدة

()46,132

200,871

إضافات

()19,955

تعديل فرق العملة األجنبية

1,931,697

كما في  31ديسمبر

االستهالك املتراكم:

–

في بداية السنة

املحمل خالل السنة

271,342

تعديل فرق العملة األجنبية

()1,957

صافي املوجودات حق االستخدام

1,669,825

()7,513

انتهاء املدة

261,872

كما في  31ديسمبر

 .12الشهرة

( )12.1صافي القيمة الدفترية

التكلفة:

في بداية السنة

تعديل فرق العملة األجنبية

كما في  31ديسمبر

اإلطفاء وخسائر االنخفاض في القيمة وفرق العملة األجنبية:
في بداية السنة

مخصص الخسائر خالل السنة
تعديل فرق العملة األجنبية

في  31ديسمبر

صافي القيمة الدفترية:
في  31ديسمبر

2019
ألف ريال سعودي

2018
ألف ريال سعودي

–

745,672

–

504,350

–

–

()241,322

442,635

–

204,965

–

504,350

–

–

–

()143,250

( )12.2تركيا فاينانس كاتيليم بانكاسي (البنك التركي)
وفقًا ملتطلبات املعايير الدولية للتقارير املالية ،وخالل سنة 2018م قامت إدارة املجموعة بتنفيذ فحص انخفاض قيمة الشهرة الناتجة عن اقتناء بنك
تركيا فاينانس كاتيليم بنكاسي (البنك التركي) .وبالتالي ،تم تخفيض قيمة الشهرة بالكامل خالل السنة املنتهية في  31ديسمبر 2018م.
تم تحديد القيمة القابلة لالسترداد لبنك تركيا فاينانس كاتيليم بنكاسي (البنك التركي) كوحدة منتجة للنقد استنادًا إلى احتساب القيمة قيد
االستخدام باستخدام نموذج خصم توزيعات األرباح ،القائم على توقعات لخمس سنوات وافقت عليها اإلدارة العليا للبنك التركي .عند اعداد توقعات
احتساب القيمة قيد االستعمال ،قامت اإلدارة بعمل افتراضات محددة بخصوص التدفقات النقدية املستقبلية ومستوى معدل اإليرادات .إضافة إلى ذلك،
االفتراضات الرئيسية املستخدمة في احتساب القيمة قيد االستعمال هي معدل الخصم ومعدل النمو الدائم ،ومعدل الخصم املؤثر على معامل بيتا،سعر
فائدة ال يترتب عليه مخاطر ،وعالوة مخاطر األسهم والتضخم املتوقع.
تم استخدام معدل خصم بنسبة  %23.29محتسب باستخدام نموذج تسعير املوجودات الرأسمالية من أجل احتساب القيمة الحالية للتدفقات
النقدية املستقبلية.
قارنت اإلدارة ما بين القيمة قيد االستعمال املحتسبة على أساس االفتراضات أعاله والقيمة الدفترية للبنك التركي كما في تاريخ فحص انخفاض القيمة.
ونتيجة لذلك ،كانت القيمة قيد االستعمال للبنك التركي أقل من قيمته الدفترية ،وبالتالي تم تسجيل خسارة انخفاض في قيمة البنك التركي للسنة
املنتهية في  31ديسمبر 2018م.
ولو تم تعديل معدل الخصم املستخدم في احتساب القيمة قيد االستعمال بنسبة  %1 -/+مع بقاء جميع العوامل األخرى ثابتة ،لن يكون هناك اختالف
جوهري في القيمة قيد االستعمال في البنك التركي.
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 .13موجودات أخرى

شراء أصول املرابحة

مدفوعات وسلف مقدمة

2019
ألف ريال سعودي

2018
ألف ريال سعودي

2,913,428

2,237,670

1,024,032

ودائع تأمينات املشتقات وعقود إعادة شراء

7,350,250

اإلجمالي

14,786,657

أخرى

3,498,947

1,839,121

3,464,919

2,164,054

9,705,764

 .14املشــتقات

تقوم املجموعة ،خالل دورة أعمالها العادية ،باستخدام األدوات املالية املشتقة التالية ألغراض املتاجرة ولتغطية املخاطر:
(أ) املقايضات
هي التزامات لتبادل مجموعة من التدفقات النقدية بأخرى .بالنسبة ملقايضات أسعار العموالت الخاصة ،عادة ما تقوم األطراف املتعاقدة بتبادل دفع
العموالت الخاصة بسعر ثابت وعائم بعملة واحدة ،دون تبادل أصل املبلغ .أما مقايضات العمالت ،فيتم بموجبها تبادل دفع العموالت الخاصة بسعر
ثابت مع أصل املبلغ وذلك بعمالت مختلفة .في حالة مقايضة أسعار العموالت الخاصة بعمالت مختلفة ،فإنه يتم بموجبها تبادل أصل املبلغ زائدًا دفع
العموالت الخاصة بسعر ثابت ومتغير بعمالت مختلفة.
(ب) العقود اآلجلة واملستقبلية
هي عبارة عن اتفاقيات تعاقدية لشراء أو بيع عملة أو سلعة أو أداة مالية معينة بسعر وتاريخ محددين في املستقبل .العقود اآلجلة هي عقود يتم
تصميمها خصيصًا لتلبية احتياجات محددة والتعامل بها خارج األسواق املالية النظامية .أما عقود الصرف األجنبي املستقبلية وعقود أسعار العموالت
الخاصة املستقبلية ،فيتم التعامل بها وفق أسعار محددة في األسواق املالية النظامية ويتم تسديد التغيرات في قيمة العقود املستقبلية يوميًا.
(ج) اتفاقيات األسعار اآلجلة
هي عبارة عن عقود بأسعار عموالت خاصة يتم التفاوض عليها بصورة منفردة وتنص على التسوية النقدية للفرق بين سعر العمولة الخاصة املتعاقد
عليه وسعر السوق في تاريخ مستقبلي محدد وذلك عن املبلغ األصلي املحدد وخالل الفترة الزمنية املتفق عليها.
(د) الخــيارات
هي عبارة عن اتفاقيات تعاقدية ،يمنح بموجبها البائع (ُمصدر الخيار) الحق ،وليس االلتزام ،للمشتري (املكتتب بالخيار) لبيع أو شراء عملة أو سلعة أو أداة
مالية بسعر محدد سلفًا في تاريخ مستقبلي محدد أو في أي وقت خالل فترة زمنية معينة.
ّ
املشتقات املهيكلة
(هـ) منتجات
تقدم املشتقات املال ّية املهيكلة حلوالً مالية إلدارة املخاطر املتعلقة بأسعار صرف العمالت األجنبية ومعدالت العموالت الخاصة وأسعار السلع
وتحسين العائد للعمالء من خالل االستفادة من فائض السيولة لديهم في عوائد مدروسة املخاطر .غالبية عمليات املشتقات املالية املهيكلة تم
إدخالها من قبل املجموعة على أساس مراكز مغطاة مع أطراف متعددة.
( )14.1املشتقات املقتناة ألغراض املتاجرة
تتعلق معظم املشتقات املقتناة ألغراض املتاجرة للمجموعة باملبيعات وتحديد املراكز وموازنة أسعار الصرف بين منتجات وأسواق مختلفة .تشمل
املبيعات بطرح املنتجات للعمالء والبنوك لتمكينهم من تحويل أو تعديل أو تخفيض املخاطر الحالية واملستقبلية .يتعلق تحديد املراكز بإدارة مخاطر
مراكز السوق مع توقع الحصول على أرباح من التغيرات اإليجابية في األسعار ،املعدالت أو املؤشرات .تتعلق موازنة أسعار الصرف بتحديد االستفادة
اإليجابية من الفروقات في أسعار الصرف بين األسواق أو املنتجات املختلفة بغرض الحصول على أرباح من ذلك.
( )14.2املشتقات املقتناة ألغراض تغطية املخاطر
تتبع املجموعة نظامًا شام ً
ال لقياس وإدارة املخاطر (إيضاح  35-مخاطر االئتمان ،إيضاح  36-مخاطر السوق وإيضاح  37-مخاطر السيولة) ،والذي يتعلق جزء
منها بإدارة املخاطر التي تتعرض لها املجموعة نتيجة التقلبات في أسعار الصرف األجنبي وأسعار العموالت الخاصة ،وذلك لتقليل مخاطر أسعار العمالت
والعموالت الخاصة لتكون ضمن املستويات املقبولة التي يقررها مجلس اإلدارة بناءًا على التوجيهات الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي.
وضع مجلس اإلدارة مستويات معينة ملخاطر العمالت وذلك بوضع حدود للتعامل مع األطراف النظيرة والتعرض ملخاطر مراكز العمالت .تراقب مراكز
العمالت يوميًا وتستخدم إستراتيجيات تغطية املخاطر لضمان بقاء مراكز العمالت ضمن الحدود املقررة .كما وضع مجلس اإلدارة مستوى معين ملخاطر
أسعار العموالت الخاصة وذلك بوضع حدود للفجوات في أسعار العموالت الخاصة للفترات املقررة .يتم مراجعة الفجوات بين أسعار العموالت الخاصة
باملوجودات واملطلوبات بصفة دورية وتستخدم إستراتيجيات تغطية املخاطر فـي تقليل الفجوات بين أسعار العموالت الخاصة ضمن الحدود املقررة.
كجزء من إدارة موجوداتها ومطلوباتها ،تستخدم املجموعة املشتقات ألغراض تغطية املخاطر وذلك لتقليل تعرضها ملخاطر أسعار العمالت
والعموالت الخاصة .يتم ذلك عادة من خالل تغطية مخاطر معامالت محددة وكذلك باستخدام استراتيجية تغطية املخاطر املتعلقة بقائمة املركز
املالي ككل .إن التغطية االستراتيجية للمخاطر ال تخضع ملحاسبة تغطية املخاطر الخاصة وتقيد املشتقات ذات العالقة كمشتقات مقتناه ألغراض
املتاجرة مثل مقايضات أسعار العموالت الخاصة ،عقود أسعار عموالت خاصة مستقبلية وخيارات ،عقود الصرف األجنبي اآلجلة وخيارات العمالت.
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 14املشــتقات (تتمة)
( )14.2املشتقات املقتناة ألغراض تغطية املخاطر (تتمة)
تســتخدم املجموعة مقايضات أســعار العموالت الخاصة لتغطية مخاطر أســعار العموالت الخاصة الناشــئة عن التعرض ملخاطر أســعار العموالت الخاصة
الثابتة واملحددة بشــكل خاص .تســتخدم املجموعة أيضًا مقايضات أســعار العموالت الخاصة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية الناشــئة عن التعرض
لبعض مخاطر أســعار العموالت الخاصة ذات الســعر العائم .وفي جميع هذه الحاالت ،يجب توثيق طبيعة عالقة تغطية املخاطر وأهدافها رســميًا ،بما
فــي ذلــك تفاصيــل البنــود املغطــاة مخاطرها وأداة تغطية املخاطر وتعالج هذه املعامالت محاســبيًا على أنها معامالت تغطية مخاطر القيمة العادلة أو
التدفقات النقدية.
يعكس الجدول أدناه القيمة العادلة اإليجابية والسلبية للمشتقات ،مع تحليل باملبالغ اإلسمية للفترة املتبقية حتى تاريخ االستحقاق واملتوسط الشهري.
إن املبالغ اإلسمية ،التي تعتبر مؤشرًا على حجم املعامالت القائمة في نهاية السنة ،ال تعكس بالضرورة مبالغ التدفقات النقدية املستقبلية املتعلقة
بها ،وبالتالي فإن هذه املبالغ اإلسمية ال تعتبر مؤشرًا على تعرض املجموعة ملخاطر االئتمان ،والتي تقتصر عادة على القيمة العادلة اإليجابية للمشتقات،
كما أنها ال تعتبر مؤشرًا ملخاطر السوق.

2019

القيمة العادلة
املوجبة

القيمة العادلة
السالبة

املقتناه ألغراض املتاجرة:
أدوات أسعار العموالت الخاصة
عقود الصرف األجنبي اآلجلة
خيارات
املشتقات املهيكلة
مقتناه لتغطية مخاطر القيمة العادلة:
أدوات أسعار العموالت الخاصة
مقتناه لتغطية مخاطر التدفقات النقدية:
أدوات أسعار العموالت الخاصة
اإلجمالي

5,276,039

2018

القيمة العادلة
املوجبة

أدوات أسعار العموالت الخاصة

2,678,597

()2,387,874

خيارات

35

()36

املقتناه ألغراض املتاجرة:

عقود الصرف األجنبي اآلجلة

املشتقات املهيكلة

مقتناه لتغطية مخاطر القيمة العادلة:
أدوات أسعار العموالت الخاصة

مقتناه لتغطية مخاطر التدفقات النقدية:
أدوات أسعار العموالت الخاصة

اإلجمالي

4,621,626

395,879

7,018

()4,356,977

()92,285

()8,634

4,274

()4,274

114,361

()1,543,746

132,881

335,677

()75,664

()6,081,580

القيمة العادلة
السالبة

()73,316

املبالغ
االسمية

ألف ريال سعودي
املبالغ االسمية للفترة املتبقية حتى تاريخ االستحقاق
أكثر من
 5سنوات
 5-1سنوات
 12-3اشهـر
خالل  3اشهر

4,489,740 251,474,994

31,959,613

250,019,987 70,236,237 144,789,404

79,739,479

34,923,677

28,449,144 16,366,658

61,662

61,278

384

315,583

101,749

213,834

–

–

–

255,208

1,018,007

1,018,500

2,888,711

7,277,624

17,595,627

417,871

3,400,938

383,204

–

11,559,835
4,420,104

218,091

املبالغ
االسمية

ألف ريال سعودي
املبالغ االسمية للفترة املتبقية حتى تاريخ االستحقاق
أكثر من
 5سنوات
 5-1سنوات
 12-3اشهـر
خالل  3اشهر

4,060,000 212,624,498

80,779,791

34,910,151

22,560

22,560

77,897,065 179,528,197 49,976,860

10,464,021

24,331,245

–

72,736,978 125,363,499

21,538,395

–

8,371

()9,342

2,600,149

341,499

2,218,500

40,150

687,692

()424,863

23,938,733

–

157,221

4,435,263

5,000,000

1,707,025

202,677

3,913,049

()383,699

()3,279,130

–

66,910,086

375,000

40,169,535 347,571,657

12,228,663

44,334,210 332,194,394

املتوسط
الشهري

38,878,012

4,568,822

155,946,129

–

–

5,739,526

املتوسط
الشهري

189,975,176

72,112,689

253,477

–

8,749,758

19,346,249

19,647,292

952,816

93,036,043

12,151,923

يعكس الجدول أدناه ملخصًا بالبنود املغطاة مخاطرها وطبيعة املخاطر املغطاة وأداة تغطية املخاطر وقيمتها العادلة.
ألف ريال سعودي
2019

وصف البنود املغطاة

أدوات مالية بعمولة ثابتة

أدوات مالية بعمولة عائمة وثابتة

القيمة العادلة

12,914,262
4,414,351

التكلفة

11,663,087
4,409,938

املخاطـر

أداة تغطية املخاطر

القيمة العادلة أدوات أسعار العموالت الخاصة
التدفق النقدي أدوات أسعار العموالت الخاصة

القيمة العادلة
املوجبة

114,361

132,881

القيمة العادلة
السالبة

()1,543,746

()75,664

2018

وصف البنود املغطاة

أدوات مالية بعمولة ثابتة

أدوات مالية بعمولة عائمة وثابتة

86

23,072,793

11,037,417

23,566,418

10,907,294

القيمة العادلة أدوات أسعار العموالت الخاصة
التدفق النقدي أدوات أسعار العموالت الخاصة

687,692

202,677

()424,863

()383,699

يتم إبرام ما نسبته 2018( %56م )%70 :تقريبًا من عقود القيمة العادلة املوجبة للمشتقات الخاصة باملجموعة مع مؤسسات مالية ،بينما أبرمت
2018( %44م )%30 :من عقود القيمة العادلة املوجبة للمشتقات مع مؤسسات غير ماليه كما في تاريخ قائمة املركز املالي املوحدة .يتم التعامل
باملشتقات بشكل رئيسي في قطاع الخزينة باملجموعة.
تغطية مخاطر التدفقات النقدية:
تتعرض املجموعة ملخاطر التغيرات في التدفقات النقدية املستقبلية املتعلقة بالعموالت الخاصة على املوجودات واملطلوبات املقتناه لغير املتاجرة
والتي تحمل عمولة خاصة بسعر متغير .يستخدم البنك عادة مقايضات أسعار العموالت الخاصة لتغطية مخاطر أسعار العموالت الخاصة بذلك.
يوضــح الجــدول أدنــاه ،كمــا فــي  31ديســمبر ،الفترات التي يتوقــع أن تحدث خاللها التدفقات النقدية املغطاة والتاريخ الــذي يتوقع بأن تؤثر فيه على األرباح
أو الخسائر.
2019

خالل  1سنة

تدفقات نقدية داخلة (موجودات)

143,142

تدفقات نقدية خارجة (مطلوبات)

()99,795

صافي التدفقات النقدية داخلة(/خارجة)

43,347

2018

خالل  1سنة

تدفقات نقدية داخلة (موجودات)

318,899

تدفقات نقدية خارجة (مطلوبات)

صافي التدفقات النقدية داخلة(/خارجة)

()269,701
49,198

ألف ريال سعودي
 5-3سنوات
 3-1سنوات

أكثر من  5سنوات

189,206

32,400

4,307

74,924

1,688

1,280

()114,282

()30,712

ألف ريال سعودي
 5-3سنوات
 3-1سنوات

354,480

()279,604
74,876

144,608

()105,660
38,948

()3,027

أكثر من  5سنوات

104,348

()67,076
37,272

 .15أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى
2019
ألف ريال سعودي

حسابات جارية

ودائع أسواق املال

اتفاقيات إعادة الشراء (إيضاح رقم ( 34أ))

اإلجمالي

6,013,422

18,975,537

37,197,085

62,186,044

2018
ألف ريال سعودي

10,938,366

11,996,876

23,027,608

45,962,850

 .16ودائع العمالء

حسابات جارية
ادخــــار

آلجـــــل

أخـــــرى

اإلجمالي

2019
ألف ريال سعودي

2018
ألف ريال سعودي

250,700,137

254,744,356

90,023,429

49,747,561

353,389,315

318,701,026

132,093

12,533,656

125,938

14,083,171

تشتمل ودائع العمالء األخرى على مبلغ  3,685مليون ريال سعودي (2018م 3,096 :مليون ريال سعودي) مقابل التأمينات املحتجزة لقاء االرتباطات
وااللتزامات املحتملة غير القابلة للنقض.
ودائع عمالء القطاع الدولي املتضمنة في بند ودائع العمالء:

حسابات جارية

ادخــــار

آلجـــــل

أخـــــرى

اإلجمالي

2019
ألف ريال سعودي

2018
ألف ريال سعودي

9,450,761

6,867,202

15,685,172

12,113,741

25,607,848

19,280,763

–

471,915

–

299,820
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إيضاحات حول القوائم املاليـة املوحدة
للسنتين املنتهيتين في  31ديسمبر 2019م و 2018م

 .16ودائع العمالء (تتمة)
تشتمل الودائع على ودائع بعمالت أجنبية تفاصيلها كاآلتي:

حسابات جارية

2019
ألف ريال سعودي

2018
ألف ريال سعودي

14,064,240

12,855,921

38,004,033

25,282,179

52,964,643

39,342,944

341

ادخــــار

آلجـــــل

896,029

أخـــــرى

اإلجمالي

341

1,204,503

 .17سندات دين مصدرة
2019
ألف ريال سعودي

املصدر

تاريخ اإلصدار

املدة

تفاصيل

البنك األهلي التجاري

2014

 10سنوات

صكوك غير قابلة لالستبدال بأسهم .هذه الصكوك قابلة لالستدعاء –
من قبل البنك في نهاية السنة الخامسة من تاريخ اإلصدار وتحمل ربح
يدفع بشكل نصف سنوي.

بنك تركيا فاينانس
كاتيليم بنكاسي
(البنك التركي)

2014

 5سنوات

2014

 5سنوات

2015

 5سنوات

صكوك غير قابلة لالستبدال ألسهم غير مدرجة .تحمل ربح بمعدل
عائد ثابت يدفع بشكل نصف سنوي.

2018

سنة واحدة

2018

 4أشهر

صكوك غير قابلة لالستبدال ألسهم .هذه الصكوك مدرجة في
بورصة إسطنبول وتحمل عائد ثابت.

2018

 3أشهر

2019

 3أشهر

صكوك غير قابلة لالستبدال ألسهم .هذه الصكوك مدرجة في
بورصة إسطنبول وتحمل ربح بمعدل عائد ثابت.

2019

 6أشهر

خالل السنة املنتهية  31ديسمبر 2019م ،قامت املجموعة بممارسة
خيار االستدعاء املبكر لصكوك الشريحة الثانية بمبلغ  5مليار ريال
سعودي بالقيمة االسمية.

2018
ألف ريال سعودي

5,069,111

–

1,848,509

–

718,509

332,513

327,524

–

6,296

–

294,324

–

1,166,634

613,843

–

69,745

–

1,016,101

9,430,907

2019
ألف ريال سعودي

2018
ألف ريال سعودي

الرصيد في بداية السنة

9,430,907

10,250,310

سندات دين مسددة

()13,244,516

()3,457,626

1,016,101

9,430,907

اإلجمالي

صكوك غير قابلة لالستبدال بأسهم .هذه الصكوك مدرجة في
األسواق األيرلندية لألوراق املالية وتحمل ربح بمعدل عائد ثابت يدفع
بشكل نصف سنوي.

صكوك غير قابلة لالستبدال ألسهم غير مدرجة .تحمل ربح بمعدل
عائد ثابت يدفع بشكل نصف سنوي.

صكوك غير قابلة لالستبدال ألسهم .هذه الصكوك مدرجة في
بورصة إسطنبول وتحمل ربح بمعدل عائد ثابت.

صكوك غير قابلة لالستبدال ألسهم .هذه الصكوك مدرجة في
بورصة إسطنبول وتحمل ربح بمعدل عائد ثابت.

صكوك غير قابلة لالستبدال ألسهم .هذه الصكوك مدرجة في
بورصة إسطنبول وتحمل ربح بمعدل عائد ثابت.

الحركة في سندات الدين املصدرة خالل السنة كما يلي:

سندات دين مصدرة

تعديل فرق العملة األجنبية

الرصيد في نهائية السنة

88

5,312,980

()483,270

3,028,039

()389,816

 .18مطلوبات أخرى
2019
ألف ريال سعودي

2018
ألف ريال سعودي

الزكاة املستحقة الدفع تتضمن الشركات التابعة (انظر اإليضاح أدناه)

1,457,474

1,180,024

مصاريف مستحقة وذمم دائنة

4,714,413

3,612,766

مكافأة نهاية الخدمة (إيضاح رقم )28

1,203,645

1,228,715

أرصدة مستحقة للموظفين

300,216

مخصص تسهيالت غير مباشرة

1,825,149

التزامات اإليجار

4,072,873

أخــرى

14,802,485

اإلجمالي

1,052,172
349,146

1,043,139
–

1,896,899

9,134,146

تخضع املجموعة النظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل (“”الهيئة””) .يتم تحميل مصروف الزكاة على الربح أو الخسارة.
يقوم البنك بحساب مستحقات الزكاة لعام 2019م بناء على اساس احكام الزكاة الجديدة ألنشطة التمويل.
خالل عام 2018م توصل البنك الى اتفاقية تسوية مع الهيئة العامة للزكاة والدخل ( ،)GAZTلتسوية التزامات الزكاة للسنوات السابقة ،وبالتالي تم
اإلنتهاء من جميع التقييمات حتى عام 2017م.
تم احتساب الزكاة للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2018م تماشيًا مع أسس اتفاقية التسوية مع الهيئة العامة للزكاة والدخل.
التغير في املعالجة املحاسبية للزكاة وضريبة الدخل (كما هو مبين في اإليضاح  )3.3له التأثير التالي على البنود املدرجة في قائمة الدخل والتغيرات في
حقوق املساهمين:
كما في نهاية السنة املنتهية في  31ديسمبر 2018م:

القوائم املالية املتأثرة

كما أعلن في 31
ديسمبر 2018م

مخصص الزكاة وضريبة الدخل (األرباح املبقاه)

قائمة التغيرات في حقوق امللكية

1,107,900

قائمة الدخل

3.44

قائمة الدخل الشامل

8,388,253

مصاريف الزكاة وضريبة الدخل
ربح السهم الواحد

صافي الدخل للفترة

إجمالي الدخل الشامل للفترة

قائمة الدخل
قائمة الدخل

–

10,830,119

أثر إعادة التقييم

()1,107,900
1,107,900

()0.36

()1,107,900
()1,107,900

كما بعد إعادة
التقييم في 31
ديسمبر 2018م

–
1,107,900
3.08

9,722,219

7,280,353

 .19رأس املال

يتكون رأس مال البنك املصرح به واملصدر واملدفوع بالكامل من  3,000,000,000سهم قيمــة كل سهــم  10ريال سعودي ( 31ديسمبر 2018م:
 3,000,000,000سهم قيمة كل سهم  10ريال سعودي) .يتكون رأس مال البنك بعد استبعاد أسهم الخزينة (اإليضاح  )27.2من  2,991,171,957سهم قيمــة
كل سهــم  10ريال سعودي ( 31ديسمبر 2018م 2,989,409,411 :سهم قيمــة كل سهــم  10ريال سعودي).

 .20احتياطي نظامي
بمقتضى نظام مراقبة البنوك في اململكة العربية السعودية ،يجب تحويل ما ال يقل عن  %25من صافي دخل السنة بعد الزكاة وضريبة الدخل شام ً
ال
الفروع الخارجية إلى االحتياطي النظامي حتى يساوي هذا االحتياطي على األقل رأس املال املدفوع .إضافة إلى ذلك ،حسب نظام الشركات في اململكة
العربية السعودية ،يجب على شركة األهلي املالية تحويل ما ال يقل عن  %10من صافي دخل السنة (بعد الزكاة وضريبة الدخل) إلى االحتياطي النظامي.
وقد حول البنك التركي  %5من صافي دخل السنة (بعد الزكاة وضريبة الدخل) السابقة إلى االحتياطي النظامي.
إن هذه االحتياطيات غير قابلة للتوزيع حاليًا.
 .21االحتياطيات األخرى (التغيرات املتراكمة في القيم العادلة)
تتمثل االحتياطيات األخرى في صافى مكاســب (خســائر) التقييم غير املحققة املتعلقة بتغطية مخاطر التدفقات النقدية (الجزء الفعال) والقيمة
العادلة من خالل الدخل الشــامل اآلخر .حركة االحتياطيات األخرى خالل الســنة موضحه تحت قائمة الدخل الشــامل املوحدة وقائمة التغيرات في حقوق
املساهمين املوحدة.
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إيضاحات حول القوائم املاليـة املوحدة
للسنتين املنتهيتين في  31ديسمبر 2019م و 2018م

 .22االرتباطات وااللتزامات املحتملة

( )22.1االرتباطات الرأسمالية وارتباطات أخرى غير مرتبطة باالئتمان
كما في  31ديسمبر 2019م تتمثل االرتباطات الرأسمالية لدى البنك بقيمة  1,305مليون ريال سعودي (2018م 1,008 :مليون ريال سعودي) من مباني
ومعدات مشتراة واستدعاءات رأس املال على محافظ حقوق امللكية الخاصة.
( )22.2االرتباطات وااللتزامات املحتملة املتعلقة باالئتمان
يتكون هذا البند بشكل رئيسي من االعتمادات املستندية وخطابات الضمان والقبوالت وارتباطات ملنح ائتمان (غير قابلة للنقض) .إن الغرض الرئيسي
من وراء هذه األدوات هو ضمان توفير األموال للعمالء عند طلبها.
إن خطابات الضمانات (شام ً
ال االعتمادات الضامنة)  -والتي تمثل تأكيدات غير قابلة للنقض بأن املجموعة ستقوم بالدفع في حالة عدم تمكن العميل
من الوفاء بالتزاماته تجاه أطراف ثالثة  -تحمل نفس مخاطر االئتمان التي تحملها التمويل والسلف.
إن متطلبات النقد الخاصة بالضمانات وخطابات االعتمادات تعتبر أقل بكثير من مبلغ التعهدات ألن املجموعة عادة ال تتوقع أن يقوم الطرف الثالث
بسحب املبالغ وفقا لالتفاقية.
إن خطابات االعتمادات املستندية  -التي تعتبر بمثابة تعهدات خطية من املجموعة نيابة عن العميل ،تسمح لطرف ثالث بسحب كمبياالت على
املجموعة بمبلغ محدد متفق عليه وفق شروط وأحكام خاصة  -تكون بشكل عام مضمونة بالبضاعة التي تخصها ،وبالتالي فإنها تحمل مخاطر أقل
إلى حد كبير.
القبوالت تمثل تعهدات املجموعة لسداد كمبياالت مسحوبة من قبل العمالء .يتوقع البنك تقديم معظم القبوالت قبل سدادها من قبل العمالء.
االرتباطات ملنح االئتمان تمثل الجزء غير املستخدم من االئتمان املعتمد بشكل رئيسي على شكل تمويل وسلف وضمانات وخطابات اعتماد .وفيما
يتعلق بمخاطر االئتمان املتعلقة باالرتباطات ملنح خطوط االئتمان غير املستخدمة ،فمن املحتمل أن يتعرض البنك لخسارة بمبلغ يعادل إجمالي
االرتباطات غير املستخدمة .إن املبلغ املحتمل للخسارة والذي ال يمكن تقديره بشكل معقول من املتوقع أن يكون أقل بكثير من إجمالي االرتباطات
غير املستخدمة حيث أن معظم شروط االرتباطات ملنح االئتمان تتطلب من العمالء الحفاظ على معايير ائتمان محددة .إن إجمالي االلتزامات القائمة
ملنح االئتمان ال تمثل بالضرورة املتطلبات النقدية املستقبلية ،ألن العديد من هذه االرتباطات يتم إنتهاؤها أو إنهاؤها بدون تقديم التمويل املطلوب.
(أ) فيما يلي تحلي ً
ال باالستحقاقات التعاقدية لقاء االرتباطات وااللتزامات املحتملة املتعلقة باالئتمان:
2019

خالل  3أشهر

 12-3شهـر

خطابات اعتمادات

4,748,099

3,702,790

قبوالت

1,310,150

338,816

ضمانات

6,043,567

16,629,412

512,629

8,920,510
22,640

2,114,823
5,156,408

9,469,074

10,809

1,682,415

ارتباطات ملنح ائتمان غير قابلة للنقض

12,103,266

1,450

22,814,135

11,623,878

2018

خالل  3أشهر

 12-3شهـر

ألف ريال سعودي
 5-1سنوات

أكثر من  5سنوات اإلجمالي

خطابات اعتمادات

8,503,542

2,012,922

195,970

1,310,801

817,456

ضمانات
قبوالت

ارتباطات ملنح ائتمان غير قابلة للنقض
اإلجمالي

7,620,613
57,470

17,492,426

2,168,099

12,270

8,975,788

33,708,312

7,294,310

اإلجمالي

2,143,117

ألف ريال سعودي
 5-1سنوات

أكثر من  5سنوات اإلجمالي

88,060

53,835,589

10,800,494

15,670,270

7,588,067

2,682,584

33,561,534

2,042,266

5,347,271

1,624,122

9,071,129

20,542,914

52,439

13,183,747

4,466

4,399,232

2,185,162

55,618,319

(ب) فيما يلي تحلي ً
ال لالرتباطات وااللتزامات املحتملة حسب األطراف:
2019
ألف ريال سعودي

2018
ألف ريال سعودي

حكومية وشبه حكومية

6,681,859

9,782,819

بنوك ومؤسسات مالية أخرى

11,941,194

اإلجمالي

53,835,589

شركات ومؤسسات
أخـــرى
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34,880,613
331,923

30,352,604
15,318,416
164,480

55,618,319

 .23صافي دخل العموالت الخاصة
2019
ألف ريال سعودي

دخل العموالت الخاصة:

1,236,823

استثمارات  -القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

2,667,461

استثمارات  -مقتناة بالتكلفة املطفأة

إجمالي فرعي  -االستثمارات
تمويل وسلف

اإلجمالي

1,819,467

3,904,284

15,974,388

14,711,187

20,527,145

مصاريف العموالت الخاصة:

1,847,455

3,666,922

648,473

أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى

2018
ألف ريال سعودي

680,687

19,058,796

أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى

1,382,537

سندات دين مصدرة

440,747

صافي دخل العموالت الخاصة

15,806,550

15,123,141

2019
ألف ريال سعودي

2018
ألف ريال سعودي

239,835

252,819

2,897,311

ودائع العمالء

4,720,595

اإلجمالي

914,061

2,426,783
594,811

3,935,655

 .24دخل من رسوم خدمات بنكية بالصافي

دخل من رسوم الخدمات البنكية:
وساطة األسهم

خدمات إدارة االستثمار

583,668

557,690

بطاقات ائتمان

724,031

665,803

812,115

تمويل وإقراض

387,619

تمويل التجارة

486,045

أخرى

اإلجمالي

مصاريف الخدمات البنكية:
وساطة األسهم
بطاقات ائتمان
أخرى

دخل من رسوم الخدمات البنكية بالصافي

511,902

3,233,313

()93,557

()92,034

()603,205

()527,149

()705,965

()635,670

()4,148

اإلجمالي

446,735

3,164,878

()5,055

خدمات إدارة االستثمار

729,929

()8,714

()7,773

2,527,348

2,529,208

2019
ألف ريال سعودي

2018
ألف ريال سعودي

 .25اإليرادات من األدوات املالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ،بالصافي

استثمارات مقتناة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

651,375

اإلجمالي

940,477

289,102

مشتقات مالية

310,554
139,472

450,026

 .26مكاسب/دخل من األدوات املالية الغير مدرجة بقيمتها العادلة في قائمة الدخل بالصافي

مكاسب من استبعاد أدوات مالية غير مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

إيرادات توزيعات أرباح من أدوات مالية غير مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
اإلجمالي

2019
ألف ريال سعودي

2018
ألف ريال سعودي

374,384

26,348

470,256

63,797

95,872

37,449
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إيضاحات حول القوائم املاليـة املوحدة
للسنتين املنتهيتين في  31ديسمبر 2019م و 2018م

 .27احتياطي املدفوعات على أساس األسهم

احتياطي برنامج أسهم املوظفين وأسهم خزينة
( )27.1احتياطي برنامج أسهم املوظفين:
أنشأ البنك خطة تعويض على أساس األسهم ملوظفي اإلدارة العليا ،التي تمنح املوظفين املنتسبين إلى البرنامج أسهم في البنك على أن تستوفى
شروط الخدمة واألداء .تحت خطة تعويض على أساس األسهم ،أطلق البنك ثالثة خطط قائمة ،أهم املميزات لهذه الخطط الثالث هي كالتالي:
تواريخ االستحقاق

إجمالي عدد األسهم املمنوحة

فترة املنح

طريقة الدفع

القيمة العادلة للسهم

خالل الفترة ما بين ديسمبر 2019م وديسمبر 2021م
6,182,775
 3سنوات
أسهم

متوسط  53.09ريال سعودي

( )27.2أسهم خزينة:
خالل السنة املنتهية في  31ديسمبر 2019م ،اشترى البنك املزيد من أسهم الخزينة بمبلغ  125مليون ريال سعودي فيما يتعلق بخطة الدفع للموظفين
على أساس السهم (اإليضاح  )19وقد تم اعتماد هذا الشراء من قبل الهيئات التنظيمية املعنية.

 .28التزامات مكافأة نهاية الخدمة

( )28.1خصائص خطة مكافأة نهاية الخدمة
تقوم املجموعة بتشغيل خطة مكافأة نهاية الخدمة غير املمولة (الخطة) ملوظفيها بناء على قوانين العمل السائدة في اململكة العربية السعودية.
ويتم تقدير املطلوبات فيما يتعلق بالخطة من قبل خبير اكتواري خارجي مؤهل وفقا للمعيار املحاسبي الدولي  - 19منافع املوظفين ،وباستخدام
“طريقة ائتمان الوحدة املتوقعة” .إن املطلوبات املثبتة في قائمة املركز املالي املوحدة فيما يتعلق بالخطة هو القيمة الحالية ملطلوبات املنافع
املحددة في نهاية الفترة .خالل السنة ،واستنادا إلى التقييم االكتواري ،تم اثبات مصروفات بمبلغ  152مليون ريال سعودي ( 175 :2018مليون ريال
سعودي) تتعلق بالخدمة الحالية وتكلفة الفائدة في قائمة الدخل املوحدة .يتم اإلفصاح عن مطلوبات نهاية الخدمة في إيضاح .18
( )28.2تقيم التزمات مكافأة نهاية الخدمة
تستند التزامات الخطة إلى افتراضات مختلفة (“االفتراضات االكتوارية”) بما في ذلك تقدير معدل الخصم ومعدل التضخم واملعدل املتوقع لزيادة الرواتب
وأعمار التقاعد العادية .بناء على االفتراضات ،مع االخذ في االعتبار الزيادات املستقبلية في الرواتب ،يتم تقدير التدفقات النقدية الخارجة ملوظفي
املجموعة لتحديد إجمالي املدفوعات املتوقعة على مدى السنوات املستقبلية والتي يتم خصمها للوصول إلى االلتزام النهائي .يؤثر أي تغيير في
االفتراضات االكتوارية من فترة إلى أخرى على تحديد اإللتزامات النهائية املقدرة وينتج عنه مكاسب أو خسائر اكتوارية خالل الفترة.

 .29ربح السهم األساسي واملخفض للسهم الواحد

يتم احتساب ربحية السهـم األساسية للسنتين املنتهيتين في  31ديسمبر 2019م و 31ديسمبر 2018م بقسمة صافي دخل الفترة العائد على مساهمي
البنك للسنة (بعد خصم التكاليف املتعلقة بالشريحة األولى صكوك) على املتوسط املوزون لعدد األسهـم القائمـة خالل الفترة.
يتم احتســاب ربحية السهـــم املخفضة للســنتين املنتهيتين في  31ديســمبر  2019و 31ديســمبر  2018بقســمة صافي الدخل املخفض العائد على مســاهمي
البنك للســنة على املتوســط املوزون لعدد األســهم القائمة خالل الفترة .يتم االخذ بعين االعتبار تأثير برنامج أســهم املوظفين في احتســاب ربحية
السهم املخفضة.
أدناه تفاصيل ربح السهم األساسي واملخفض:
2019

املتوسط املوزون لعدد األسهم القائمة (باآلالف)
ربح السهم (بالريال السعودي)

ربح السهـم األساسي
2018

2,991,580
3.68

2,989,719
3.08

2019

ربح السهم املخفض
2018

2,995,278
3.67

2,994,432
3.08

 .30الشريحة األولى  -صكوك

إن هذه الصكوك هي أوراق مالية دائمة من حيث عدم وجود تواريخ استرجاع ثابتة لها وهي تمثل حصة ملكية غير مجزأة لحملة الصكوك في أصوك
تصكيك ،ويمثل كل صك التزامًا غير مضمون ومشروط ومعزز لرأس مال البنك ومصنف تحت بند حقوق امللكية .إال أن البنك لديه الحق الحصري في
استرجاع أو استدعاء الصكوك في فترة محددة من الزمن وفقًا للشروط واألحكام الواردة في اتفاقية الصكوك.
إن معدل الربح املطبق على الصكوك يستحق الدفع على أساس ربع سنوي على دفعات في تاريخ توزيع محدد ،إال إذا وقع حدث يقتضي عدم الدفع أو
اختار البنك عدم الدفع ،وهذا يعود إلى ما يراه البنك حصريًا (وفقًا لشروط وأحكام معينة) حيث يقرر البنك عدم توزيع أي ربح .إن عدم الدفع سواء نتيجة
حدث ما أو اختيار البنك ال يعتبر تعثرًا وتدخل املبالغ التي لم يتم دفعها ضمن التجميع التراكمي لألرباح ألي توزيعات مستقبلية.
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 .31توزيعات األرباح

أوصى مجلس اإلدارة خالل السنة توزيعات أرباح للسنة بعد خصم الزكاة كما يلي:

2019

توزيعات أرباح مرحلية مدفوعة
توزيعات أرباح نهائية مقترحة
صافي توزيعات األرباح

مخصص الزكاة للسنة العائد إلى مساهمي البنك
إجمالي توزيعات األرباح

املبلغ
ألف ريال سعودي
2018

3,300,000

2019

2,989,409

1.10

6,900,000

6,277,759

2.30

8,229,374

7,235,973

3,600,000
1,329,374

3,288,350

املعدل للسهم الواحد
بالريال السعودي
2018

1.20

958,214

1.00
1.10

2.10

 .32النقد وشبه النقد

يتكون النقد وشبه النقد املدرج في قائمة التدفقات النقدية املوحدة من اآلتي:

نقد وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي فيما عدا الوديعة النظامية (إيضاح )4

2019
ألف ريال سعودي

2018
ألف ريال سعودي

25,653,256

13,277,060

32,674,743

19,791,544

7,021,487

أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى تستحق خالل ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ التعاقد األولي
اإلجمالي

6,514,484

 .33القطاعات التشغيلية

القطاع التشغيلي هو جزء من املجموعة الذي يقوم بأنشطة األعمال التي تحقق إيرادات وتتحمل مصاريف ،بما في ذلك اإليرادات واملصاريف التي تتعلق
بالعمليات في أي جزء أخر للمجموعة ،والذي تتم مراجعة نتائجه التشغيلية بانتظام من قبل إدارة املجموعة.
تتكون املجموعة من خمس قطاعات تشغيلية رئيسية ،كما هو موضح أدناه ،والتي تعتبر اإلدارات االستراتيجية للمجموعة .اإلدارات االستراتيجية تقدم
منتجات وخدمات مختلفة ،وتدار بشكل منفصل على أساس إدارة املجموعة وهيكل التقارير الداخلية.
األفراد
يقدم الخدمات املصرفية لألفراد وعمالء الخدمات املصرفية الخاصة والتي تتضمن التمويل الشخصي والحسابات الجارية باإلضافة إلى منتجات متوافقة
مع أحكام الشريعة والتي تشرف عليها هيئة شرعية مستقلة.
الشركات
يقدم الخدمات املصرفية للشركات واملؤسسات الصغيرة واملتوسطة والكبيرة بما في ذلك كافة املنتجات االئتمانية التقليدية ،ومنتجات التمويل
املتوافقة مع أحكام الشريعة.
الخزينة
يقدم كامل منتجات وخدمات الخزينة والبنوك املراسلة بما في ذلك سوق املال وصرف العمالت األجنبية إلى عمالء املجموعة ،إضافة إلى القيام
باالستثمارات ونشاطات املتاجرة (محليًا وخارجيًا) وإدارة مخاطر السوق ومخاطر السيولة ومخاطر االئتمان (املتعلقة باالستثمارات).
سوق املال
يقدم خدمات إدارة الثروات وإدارة األصول واالستثمار املصرفي وخدمات وساطة األسهم (املحلية واإلقليمية والعاملية).
املصرفية الدولية
تتضمن خدمات مصرفية مقدمة خارج اململكة العربية السعودية وتشمل البنك التركي.
تسجل التعامالت بين القطاعات التشغيلية على أساس أسعار التمويل الداخلي بين قطاعات البنك.
وزعت مصاريف اإلدارة العامة واملساندة على القطاعات باستخدام التكلفة على أساس النشاط.
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إيضاحات حول القوائم املاليـة املوحدة
للسنتين املنتهيتين في  31ديسمبر 2019م و 2018م

 .33القطاعات التشغيلية (تتمة)
(  )33.1فيما يلي تحليالً بإجمالي موجودات ومطلوبات املجموعة ودخـل ومصاريف العمليات (اإلجمالي والبنود الرئيسية) وصافي الدخل في نهاية
السنة حسب القطاعات:
2019

أفراد

إجمالي املوجودات

153,735,125

إجمالي املطلوبات
 -ودائع العمالء

239,668,411

228,550,843

ألف ريال سعودي
سوق املال

شركات

خزينة

133,425,432

185,235,196

2,090,983

86,666,949

12,560,252

3,423

88,492,846

25,607,848

353,389,315

28,847,541

 إجمالي دخل العمليات من العمالء الخارجيينإجمالي دخل العمليات

10,051,999

4,385,308

8,711,493

1,035,808

3,871,548

514,041

1,981,290

1,463,839

401,902

327,663

585,815

91,631

60,212

19,084

109,193

198

33,546

 -دخل (مصاريف) العمليات بين القطاعات

3,630,803

32,777,066

507,263,802

7,731,316

2,320,683

6,905,587

80,101,324

365,403

املصرفية الدولية

اإلجمالي

()2,520,279

291,318

786,908

1,552,498

3,922,121

786,785

1,460,899

20,607,112

18,196

1,224,023

15,806,550

1,201,761

7,750,981
865,935

()123

منها:
 صافي دخل العموالت الخاصة دخل من رسوم خدمات مصرفية بالصافيإجمالي مصاريف العمليات
منها:
 استهالك/إطفاء ممتلكات ومعدات وبرامج صافي مخصص االنخفاض لخسائر االئتمان املتوقعةصافي دخل (مصاريف) العمليات الغير تشغيلية األخرى
صافي دخل السنة قبل الزكاة وضريبة الدخل

446,462

554,829

()56,387

5,765,035

2,904,521

3,497,018

2018

أفراد

شركات

خزينة

إجمالي املوجودات

134,020,882

134,128,237

149,510,956

1,601,538

48,042,017

8,812,110

3,893

إجمالي املطلوبات

4,355,816

68,852

()16,948

86,147

()23,201

 -إجمالي دخل العمليات من العمالء الخارجيين

6,764,674

6,476,164

إجمالي دخل العمليات

8,672,300

4,061,348

7,499,768

3,623,361

2,732,248

4,279,187

1,645,537

509,790

 -دخل (مصاريف) العمليات بين القطاعات

منها:
 صافي دخل العموالت الخاصة دخل من رسوم خدمات مصرفية بالصافيإجمالي مصاريف العمليات
منها:
 استهالك/إطفاء ممتلكات ومعدات وبرامج صافي مخصص االنخفاض لخسائر االئتمان املتوقعةصافي دخل (مصاريف) العمليات الغير تشغيلية األخرى
صافي دخل السنة قبل الزكاة وضريبة الدخل

1,907,626

1,073,382

()2,414,816

439,518

395,953

77,013

()18,460

()17,049

274,077

4,374,653

459,320

ألف ريال سعودي
سوق املال

254,924,846

 -ودائع العمالء

715,136

–

49,504,769

242,562,243

437,475,525

53,159,749

176,216

–

2,527,348

475,026

1,419,930

292,684

12,918,578

املصرفية الدولية

اإلجمالي

32,915,155

452,176,768

19,280,763

62,447

28,601,304

386,508,059

720,166

1,625,038

18,927,223

3,946,612

720,166

1,526,797

18,927,223

10,009

1,257,755

15,123,141

343,567

1,303,421

8,081,502

3,341,181
605,431

317,391

()91,599

20,607,112

–

109,192

47,909

723,552

69,528

2,398,762

3,417,879

694,837

212,279

15,955

70,495

()890

39,740

–

()18,943

()98,241

375,709

318,701,026
–

2,529,208

607,325

362,935

1,430,092

263,116

10,830,119

()15,602

( )33.2مخاطر االئتمان للمجموعة حسب القطاعات:
2019

املوجودات املدرجة في قائمة املركز املالي

االرتباطات وااللتزامات املحتملة (االئتمان املعادل)
املشتقات (االئتمان املعادل)

94

ألف ريال سعودي
سوق املال

أفراد

شركات

خزينة

123,714,593

128,777,964

153,333,218

474,262

–

–

15,920,707

–

706,697

23,124,263

7,452,315

–

املصرفية الدولية

اإلجمالي

25,853,697

432,153,734

7,461

15,928,168

2,919,577

34,202,852

2018

املوجودات املدرجة في قائمة املركز املالي

االرتباطات وااللتزامات املحتملة (االئتمان املعادل)
املشتقات (االئتمان املعادل)

ألف ريال سعودي
سوق املال

أفراد

شركات

خزينة

104,617,838

130,922,868

138,220,999

324,728

–

–

8,340,843

–

2,094,256

20,883,751

8,436,432

–

املصرفية الدولية

اإلجمالي

27,281,007

401,367,440

299,584

8,640,427

3,300,008

34,714,447

تتكون مخاطر االئتمان للموجودات املدرجة في قائمـة املركز املالي املوحدة من القيمة الدفترية ألرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى،
االستثمارات املعرضة إلى مخاطر االئتمان ،التمويل والسلف ،القيمة العادلة اإليجابية للمشتقات ،مستحقات أخرى وودائع مستردة.
أحتسب املعادل االئتماني لالرتباطات وااللتزامات املحتملة واملشتقات وفقًا لألسس املحددة من مؤسسة النقد العربي السعودي.

 .34ضمانات وموجودات مالية خاضعة للمقاصة

فيما يلي تفاصيل الضمانات املوجودة/املستلمة بواسطة املجموعة والتسوية التي حصلت كما في  31ديسمبر 2019م:
(أ) ينفذ البنك معامالت شراء معاكس بموجب شروط عادةً تستند إلى التوجيهات املتعلقة بالضمانات وفقًا التفاقية إعادة الشراء الرئيسية .يتم
االستمرار في إثبات املوجودات املباعة مع االلتزام بإعادة شرائها في تاريخ مستقبلي محدد (اتفاقيات إعادة الشراء) في قائمة املركز املالي ،حيث
تحتفظ املجموعة بشكل جوهري بجميع مخاطر ومنافع امللكية .يستمر قياس هذه املوجودات وفقًا للسياسات املحاسبية ذات الصلة بشأن
االستثمارات املقتناة ألغراض املتاجرة واالستثمارات املتاحة للبيع واالستثمارات املقتناة حتى تاريخ االستحقاق واالستثمارات األخرى املقتناة بالتكلفة
املطفأة .فيما يلي القيمة الدفترية والقيمة العادلة لألوراق املالية املرهونة بموجب اتفاقية إعادة الشراء (اتفاقيات إعادة الشراء):
2019
ألف ريال سعودي
القيمة العادلة
القيمة الدفترية

القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

29,374,177

اإلجمالي

40,107,415

استثمارات مقتناة بالتكلفة املطفأة

10,733,238

29,374,177

10,987,799

40,361,976

2018
ألف ريال سعودي
القيمة العادلة
القيمة الدفترية

12,732,271

13,245,936

25,978,207

12,732,271

13,013,197

25,745,468

ربط البنك وديعة هامش بمبلغ  591مليون ريال سعودي (2018م 245 :مليون ريال سعودي) كضمان إضافي مقابل عمليات إعادة الشراء املعاكس هذه.
(ب)	ال يتم عادة االحتفاظ بضمانات مقابل أسهم االستثمار ولم يتم االحتفاظ بمثل هذه الضمانات كما في  31ديسمبر 2019م و 31ديسمبر 2018م.
(ج)	يرجى الرجوع لإليضاح  16للمزيد من التفاصيل حول ودائع التأمينات املحتجزة لقاء االرتباطات وااللتزامات املحتملة غير القابلة لإللغاء وتفاصيل حول
ودائع التأمينات لقاء املشتقات وإعادة الشراء (اإليضاح .)13
(د)	تتكون االدوات املالية املرهونة لدى املجموعة املتعلقة بمعامالت الشراء املعاكس من  939مليون ريال سعودي (2018م 940 :مليون ريال
سعودي)ُ .يسمح للمجموعة ببيع أو إعادة رهن هذه األسهم حال تعثر الطرف املقابل.
(هـ) لم يكن مطلوبًا تسوية أي موجودات أو مطلوبات مالية جوهرية خالل السنة املنتهية في  31ديسمبر 2019م.

 .35مخـاطـر االئتمان

تقوم املجموعة بإدارة مخاطر االئتمان التي تتعرض لها وتتمثل مخاطر االئتمان في عدم مقدرة طرف ما على الـوفاء بالتزاماته بشأن أداة مالية أو
عملية ،مما يـؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية .ينشأ التعرض ملخاطر االئتمان أساسًا عن املخاطر املتعلقة باالئتمان املوجودة في محفظة
التمويل والسلف واالستثمارات .كما توجد مخاطر ائتمان في األدوات املالية خارج املركز املالي مثل االرتباطات ملنح تمويل ومنتجات تمويل التجارة
ومشتقات مالية.
أما بالنسبة للتمويل والسلف والتمـويل خارج املركز املالي للمقترضين ،تقيم املجموعة احتماالت التعثر لألطراف النظيرة باستخدام نظام تصنيف مخاطر
داخلي .أما بالنسبة لالستثمارات ،أرصدة لدى البنوك وأدوات مالية خارج املركز املالي ألطراف نظيرة دولية ،تستخدم املجموعة تصنيف مخاطر ائتمان
خارجي من قبل وكاالت التصنيف الرئيسية.
تقوم املجموعة بمراقبة مخاطر االئتمان عن طريق مراقبة التعرض ملخاطر االئتمان والحد من املعامالت مع أطراف نظيرة محددة والقيام بتقييم املالءة
املالية ألطراف نظيرة باستمرار .تم تصميم سياسات إدارة مخاطر املجموعة لتتمكن من تحديد املخاطر ووضع حدود املخاطر املالئمة وملراقبة املخاطر
وااللتزام بالحدود املوضوعية .ويتم مراقبة التعرض الفعلي للمخاطر مقابل الحدود بشكل يومي.
تقوم املجموعة بإدارة التعرض ملخاطر االئتمان املتعلقة بأنشطة املتاجرة عن طريق مراقبة حدود االئتمان وإبرام اتفاقيات مقاصة رئيسية وإجراء
ترتيبات أخذ ضمانات إضافية من األطراف النظيرة في الظروف املالئمة وتحديد فترات التعرض للمخاطر .كما تقوم املجموعة أحيانا بإقفال املعامالت
أو التنازل عنها لصالح أطراف نظيرة أخرى لتقليل مخاطر االئتمان .تتمثل مخاطر االئتمان لدى املجموعة فيما يتعلق باملشتقات في التكلفة املتوقعة
الستبدال عقود املشتقات في حالة إخفاق األطراف النظيرة في الوفاء بالتزاماتهم ،كما تقوم املجموعة بتقييم األطراف النظيرة مستخدمة نفس
األساليب املتبعة في أنشطة التمويل وذلك لغرض التحكم في مستـوى مخاطر االئتمان املحملة على عاتقها.
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إيضاحات حول القوائم املاليـة املوحدة
للسنتين املنتهيتين في  31ديسمبر 2019م و 2018م

 .35مخـاطـر االئتمان (تتمة)
يمكن أن ينتج التركيز في مخاطر االئتمان في حالة التعرض الضخم لعميل واحد أو عند مزاولة عدد من األطراف النظيرة نفس أنشطة األعمال التجارية أو
أنشطة في نفس املنطقة الجغرافية أو يكـون لها نفس الخصائص االقتصادية التي ستؤثر في مقدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية عند حدوث
التغيرات في الظروف االقتصادية أو السياسية أو الظروف األخرى.
إن التركيز في مخاطر االئتمان يشير إلى الحساسية النسبية ألداء املجموعة تجاه التطورات التي تؤثر على عميل أو صناعة أو منطقة جغرافية معينة.
تمثل سندا ت الدين املدرجة في االستثمارات بشكل أساسي في مخاطر تتعلق بمخاطر سيادية وسندات ذات درجة تصنيف عالية .يبين اإليضاح رقم ()6.6
تحليل االستثمارات حسب األطراف النظيرة .ملزيد من التفصيل حول مكونات التمويل والسلف ،أنظر اإليضاح ( .)7.4تم اإلفصاح عن املعلومات املتعلقة
بمخاطر االئتمان الخاصة باملشـتقات في اإليضاح ( .)14أما بالنسبة للمعلومات املتعلقة باالرتباطات وااللتزامات املحتملة فإنها مبينة في اإليضاح (.)22
املعلومات بخصـوص الحد األعلى للتعرض ملخاطر ائتمان مبينة في اإليضاح (.)35.1
يتم تقييم كل مقترض شركات على أساس نظام تصنيف املديونية الذي تم تطويره داخليًا حيث يقـوم النظام بتقييم املخاطر مبنيًا على مدخالت
مالية ونوعية باإلضافة إلى مدخالت خاصة بالقطاعات االقتصادية .تم احتساب معدل تعثر الخسارة املتـوقع لكل درجة مبنيًا على خبرة البنك .تتم
مراجعة درجات تصنيف املخاطر على فترات منتظمة.
كما تم تصنيف تمويل بطاقات االئتمان واألفراد املتحركة كجيدة نسبة ألنها متحركة وتسدد في مواعيدها ،وال يوجد أي تأخير في السداد.
تقوم املجموعة ضمن سياق أنشطة التمويل العادية باالحتفاظ بضمانات إضافية كضمان لتقليل مخاطر االئتمان للتمويل والسلف .وغالبًا ما تشتمل هذه
الضمانات على ودائع ألجل وودائع نقدية أخرى وضمانات مالية من بنوك أخرى وأسهم محلية ودولية وعقارات وموجودات ثابتة أخرى .يتم االحتفاظ
بالضمانات بصفة رئيسية مقابل التمويل التجارية والتمويل لألفراد وتدار هذه الضمانات مقابل تعرض للمخاطر وذلك بصافي قيمتها القابلة للتحصيل.
تحتفظ املجموعة بضمانات عقارية مقابل رهن عقاري كضمانات لألدوات املالية مثل التمويل والسلف وودائع العمالء والتي تعرض بشكل إجمالي في
قائمة املركز املالي املوحدة ودون مقاصة.
تقوم املجموعة بإدارة التعرض ملخاطر االئتمان وذلك بتنـويع أنشطة محفظة التمويل وذلك بالتأكد من عدم التركيز في املخاطر الخاصة بأفراد أو
مجموعة من العمالء في أماكن جغرافية أو نشاطات معينة .كما تقوم املجموعة أيضًا بأخذ ضمانات ،حسب ما هو مالئم .كما تعمل املجموعة على
الحصول على ضمانات إضافية من األطراف النظيرة عند مالحظة ظهور تعثر للقرض املعني .وتقوم املجموعة بمراقبة القيمة السوقية للضمانات بشكل
دوري وطلب ضمانات إضافية أخرى وفقًا للعقد املبرم ووفقًا لسياسات املجموعة.
( )35.1الحد األعلى ملخاطر االئتمان
الحد األعلى ملخاطر االئتمان:

املوجودات

أرصدة البنوك واملؤسسات املالية األخرى (إيضاح )5
استثمارات (إيضاح ( 35.2أ))

تمويل وسلف بالصافي (إيضاح )7.1

2019
ألف ريال سعودي

2018
ألف ريال سعودي

16,565,294

15,964,451

123,571,525

282,288,760

265,061,962

429,775,829

396,241,262

موجودات أخرى  -ودائع تأمينات مقابل املشتقات وعقود إعادة شراء (إيضاح )13

7,350,250

التعهدات وااللتزامات املحتملة بالصافي (إيضاحات  18و )22.2

49,850,644

إجمالي املوجودات

مشتقات أدوات مالية  -القيمة العادلة املوجبة بالصافي (إيضاح )14
إجمالي الحد األعلى ملخاطر اإلئتمان
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111,749,930

5,276,039

484,902,512

3,464,919

52,173,028
3,913,049

452,327,339

( )35.2إدارة مخاطر االئتمان
(أ) تحليل جودة االئتمان
يوضح الجدول التالي معلومات بخصوص جودة االئتمان للموجودات املالية املقاسة بالتكلفة املطفأة واالستثمارات بأدوات الدين بالقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل اآلخر .واذا لم تذكر على وجه التحديد للموجودات املالية فإن املبالغ الواردة في الجدول أدناه تمثل أرصدة إجمالية وبالنسبة اللتزامات
القروض وعقود الضمانات املالية ،فإن املبالغ الواردة في الجدول تمثل املبالغ امللتزم بها أو املضمونة على التوالي:
• درجة أولى وتتكون من جودة ائتمانية قوية جدًا ( AAAإلى )BBB-
• دون درجة أولى وتتكون من جودة ائتمانية جيدة ( BB+إلى )C

2019

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى
استثمارات من الدرجة األولى

املرحلة األولى

11,236,035

استثمارات دون الدرجة األولى

4,423,819

منخفضة القيمة فرديًا

–

غير مصنفة

إجمالي القيمة الدفترية
تمويل وسلف

استثمارات من الدرجة األولى

909,623

16,569,477
52,691,078

استثمارات دون الدرجة األولى

89,466,914

منخفضة القيمة فرديًا

–

غير مصنفة

إجمالي القيمة الدفترية

ألف ريال سعودي
إجمالي القيمة الدفترية
املرحلة الثالثة
املرحلة الثانية

–

–

–

–

اإلجمالي

11,236,035
4,423,819
909,623

–

–

–

–

–

–

–

16,569,477

4,621

15,129,205

125,147,340

1,882,158
–

–
–
–
5,329,396

52,695,699

104,596,119

127,029,498
5,329,396

267,305,332

17,015,984

5,329,396

289,650,712

سندات التنمية الحكومية وصكوك وأذونات خزينة

40,317,689

–

–

40,317,689

استثمارات دون الدرجة األولى

1,887,573

استثمارات بأوراق دين مدرجة بالتكلفة املطفأة
استثمارات من الدرجة األولى
إجمالي القيمة الدفترية

استثمارات بأوراق دين مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
سندات التنمية الحكومية وصكوك وأذونات خزينة
استثمارات من الدرجة األولى

استثمارات دون الدرجة األولى
إجمالي القيمة الدفترية

اإلرتباطات وااللتزامات املحتملة
استثمارات من الدرجة األولى

21,018,214

63,223,476

1,881,222

28,836,343

–

–

79,730

–

25,636,821
3,103,467

810,466

57,576,631

890,196

20,354,958

7,223

1,704,425

39,321

استثمارات دون الدرجة األولى

28,226,110

اإلجمالي

50,285,493

غير مصنفة

415,437

1,465,785

–
–
–

–

21,433,651
3,353,358

65,104,698
28,836,343
25,716,551
3,913,933

–

58,466,827

–

20,362,181

2,652,108

851,444

31,729,662

2,698,652

851,444

53,835,589

–

1,743,746
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إيضاحات حول القوائم املاليـة املوحدة
للسنتين املنتهيتين في  31ديسمبر 2019م و 2018م
 .35مخـاطـر االئتمان (تتمة)
( )35.2إدارة مخاطر االئتمان (تتمة)
(أ) تحليل جودة االئتمان (تتمة)
2018

املرحلة األولى

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى

9,468,989

استثمارات من الدرجة األولى

استثمارات دون الدرجة األولى

5,521,122

منخفضة القيمة فرديًا

–

980,971

غير مصنفة

إجمالي القيمة الدفترية

15,971,082

تمويل وسلف

استثمارات من الدرجة األولى

ألف ريال سعودي
إجمالي القيمة الدفترية
املرحلة الثالثة
املرحلة الثانية

–

–

–

–

–
–
–

–

15,971,082

105,626,848
255,319,056

11,921,546

سندات التنمية الحكومية وصكوك وأذونات خزينة”

38,095,771

–

–

استثمارات دون الدرجة األولى

1,742,849

415,532

–

منخفضة القيمة فرديًا

غير مصنفة

إجمالي القيمة الدفترية

استثمارات بأوراق دين مدرجة بالتكلفة املطفأة

23,691,100

استثمارات من الدرجة األولى
إجمالي القيمة الدفترية

63,529,720

استثمارات بأوراق دين مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

17,109,030

سندات التنمية الحكومية وصكوك وأذونات خزينة
استثمارات من الدرجة األولى

استثمارات دون الدرجة األولى
إجمالي القيمة الدفترية

اإلرتباطات وااللتزامات املحتملة
استثمارات من الدرجة األولى

10,331,807
–

1,461,327

1,876,859

–
–
–
5,247,377

5,247,377

–
–

–

–

28,047,935

91,731

–

45,509,637

833,714

19,332,617

30,252

352,672

980,971

–

1,572,832

–

5,521,122

–

54,555,406

استثمارات دون الدرجة األولى

9,468,989

–

16,907

95,136,802

اإلجمالي

741,983

–

54,572,313

105,468,609
107,199,680
5,247,377

272,487,979
38,095,771

24,106,632
3,204,176

65,406,579
17,109,030

28,139,666
1,094,655

–

46,343,351

–

19,362,869

استثمارات دون الدرجة األولى

31,007,380

1,306,766

427,812

32,741,958

اإلجمالي

53,681,726

1,352,210

584,383

55,618,319

2019

أفراد وبطاقات
ائتمان

شركات

ألف ريال سعودي
تمويل وسلف
املصرفية
الدولية

أخرى

اإلجمالي

غير متأخرة السداد وغير متعثرة

119,580,610

127,796,408

16,196,293

11,455,493

275,028,804

أقل من  30يوم

2,619,181

1,251,232

365,346

–

4,235,759

498,386

598,819

2,159,434

3,341,729

غير مصنفة

15,192

156,571

3,513,492

(ب) يوضح الجدول أدناه أعمار التمويل والسلف املتحركة:

متأخرة السداد وغير متعثرة
 59 - 30يوم

 89 - 60يوم

إجمالي متأخرة السداد وغير املتعثرة
إجمالي التمويل والسلف املتحركة
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944,140

4,061,707

123,642,317

692,099

2,542,150

130,338,558

163,875

2,688,655

18,884,948

–
–
–
11,455,493

1,800,114

3,256,639
9,292,512

284,321,316

ألف ريال سعودي
تمويل وسلف
املصرفية
الدولية

أخرى

اإلجمالي

غير متأخرة السداد وغير متعثرة

100,174,370

129,283,117

18,336,957

9,650,960

257,445,404

أقل من  30يوم

2,960,657

1,435,529

240,380

–

4,636,566

2018

أفراد وبطاقات
ائتمان

شركات

متأخرة السداد وغير متعثرة
 59 - 30يوم

 89 - 60يوم

إجمالي متأخرة السداد وغير املتعثرة
إجمالي التمويل والسلف املتحركة

1,011,156

456,644

4,428,457

104,602,827

846,876
327,640

2,610,045

131,893,162

257,350

2,258,966
2,756,696

21,093,653

–
–
–
9,650,960

2,115,382

3,043,250
9,795,198

267,240,602

(ب) مبالغ نشأت من خسائر االئتمان املتوقعة – زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان
عند تحديد مدى زيادة مخاطر التعثر في أداة مالية بصورة جوهرية منذ اإلثبات األولي ،تأخذ املجموعة في االعتبار املعلومات املعقولة واملؤيدة ذات
العالقة واملتاحة دون تكاليف أو جهود غير مالئمة .وهذا يتضمن املعلومات والتحليالت النوعية والكمية التي تستند إلى الخبرة التاريخية للمجموعة
وتقييم خبراء االئتمان والتوقعات للمستقبل.
بناء على مؤشرات محددة ومراحل معتمدة.
إن الهدف من التقييم هو تحديد مدى وجود زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان
ً
درجات مخاطر االئتمان
بناء على بيانات مختلفة تتضمن في طياتها على توقعات مستقبلية
تصنف املجموعة كل نوع من املخاطر في نطاق درجة محددة من مخاطر االئتمان
ً
وبناء على تقديرات سابقة .يتم تحديد درجات مخاطر االئتمان باستخدام العوامل النوعية والكمية التي تدل على مخاطر التعثر.
حول مخاطر التعثر
ً
وتختلف هذه العوامل من حيث طبيعة الخطر ونوعية املقترض.
يتم تحديد ومعايرة درجات مخاطر االئتمان كلما ازدادت أو انخفضت مخاطر التعثر باضطراد .على سبيل املثال ،إن الفرق في مخاطر التعثر بين الدرجات 1
و 2أصغر من الفرق بين درجات مخاطر االئتمان  2و.3
بناء على املعلومات املتوفرة عن
يتــم تحديــد لــكل تعــرض للشــركات درجة من مخاطر االئتمان في درجة من درجــات املخاطر عند االعتراف األولي
ً
املقترض .تخضع املخاطر للمراقبة املســتمرة والتي قد تؤدي إلى تحريك الخطر من درجة إلى أخرى مختلفة .إن مراقبة املخاطر يتضمن اســتخدام
البيانات التالية:
مخاطر الشركات

•	املعلومات التي يتم الحصول عليها خالل املراجعة الدورية مللفات العمالء
(مثل :القوائم املالية املراجعة ،حسابات اإلدارة ،املوازنات والتوقعات).
وتتضمن أمثلة على مجاالت تركيز محددة ما يلي :إجمالي هوامش الربح،
معدالت الرفع املالي ،تغطية خدمة الدين ،االلتزام بالتعهدات ،إدارة الجودة،
والتغيرات في اإلدارة العليا.
•	بيانات من وكاالت ائتمان مرجعية ومقاالت صحفية والتغيرات في التصنيفات
االئتمانية الخارجية.
•	التغيرات الفعلية والجوهرية في املحيط السياسي والتنظيمي والتقني
للمقترض أو أنشطة أعماله.

مخاطر األفراد

جميع املخاطر

•	البيانات الداخلية املجمعة •	سجل السداد وهذا يتضمن تجاوز مواعيد
وتصرفات العميل (مثل:
السداد مع سلسلة من التغيرات حول
أستخدام العميل لتسهيالت
معدالت السداد.
بطاقات االئتمان).
•	استعمال الحد االئتماني املمنوح.
•	سجل طلبات اإلمهال ومنح اإلمهال.
•	التغيرات املوجودة واملتوقعة في األعمال
واألحوال املالية واالقتصادية.

( )1إعداد هيكل ألحكام التسهيالت املحتملة التعثر
إن درجات مخاطر االئتمان هي املدخل األولي في تحديد هيكل املخاطر املحتملة .تقوم املجموعة بتجميع معلومات األداء والتعثر حول مخاطر االئتمان
حسب نوع املنتج واملقترض وحسب درجة الخطر االئتماني .بالنسبة لبعض املحافظ ،يتم استخدام املعلومات التي يتم الحصول عليها من وكاالت
ائتمان مرجعية خارجية أيضًا.
تستخدم املجموعة نماذج إحصائية لتحليل البيانات املجمعة وإعداد التقديرات للمخاطر املتبقية وكيف يمكن لهذه املخاطر أن تتغير انخفاضًا أو ارتفاعًا
مع مرور الوقت.
يتضمن هذا التحليل تحديد ومعايرة العالقات ما بين التغيرات في معدالت التعثر وعوامل االقتصاد الكلي بما فيها معدل نمو الناتج املحلي ومعدالت
الفائدة ومعدالت البطالة الخ .وبالنسبة للمخاطر املتعلقة بمجاالت صناعية محددة أو مناطق محددة فإن هذا التحليل قد يتسع ليشمل أسعار البضائع
و/أو العقارات.
بناء على مشورة إدارة االقتصاد للمجموعة وأخذًا في االعتبار معلومات متنوعة من مصادر خارجية تحاكي الواقع والتوقعات املستقبلية ،قام البنك
ً
بصياغة وجهة نظر أساسية حول التوجه املستقبلي للمتغيرات االقتصادية ذات الصلة وسيناريوهات تمثل سلسلة محتملة من التوقعات للمستقبل
(انظر البحث أدناه حول دمج املعلومات املستقبلية) .ويقوم البنك باستخدام هذه التوقعات املستقبلية لتعديل تقديراته بخصوص التعثرات املحتملة.
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إيضاحات حول القوائم املاليـة املوحدة
للسنتين املنتهيتين في  31ديسمبر 2019م و 2018م

 .35مخـاطـر االئتمان (تتمة)
( )35.2إدارة مخاطر االئتمان (تتمة)
(ب) مبالغ نشأت من خسائر االئتمان املتوقعة – زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان (تتمة)
( )2تحديد مدى زيادة مخاطر االئتمان بشكل جوهري
إن املعايير املستخدمة لتحديد ما إذا كان هنالك زيادة في املخاطر اإلئتمانية تشتمل على التغيرات الكمية في املخاطر املحتملة والعوامل النوعية بما
في ذلك العوامل املساعدة للتعثر.
بناء على الضوابط التي حددتها املجموعة لكل
يتم تحديد مخاطر االئتمان بالنسبة لتعرض محدد على أنها أزدادت بصورة جوهرية منذ اإلثبات األولي
ً
مرحلة من املراحل.
من خالل استخدام البنك لتقديراته القائمة على الخبرات االئتمانية والخبرات التاريخية ذات العالقة ،يمكن للبنك أن يحدد أن التعرض للمخاطر بدأ في
بناء على مؤشرات نوعية محددة وليس بالضرورة أن تكون تأثيراتها مبينة بوضوح من خالل التحليل الكمي في ذلك الوقت.
االزدياد بقفزات جوهرية
ً
أما بخصوص العوامل املساعدة ،فإن املجموعة تأخذ في االعتبار أن الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان تحدث عندما يتأخر السداد أكثر من  30يومًا
عن موعد استحقاقه إال في حالة وجود حقائق تدل على عكس ذلك .يتم تحديد عدد أيام تجاوز موعد االستحقاق من خالل عدد األيام التي مضت على آخر
دفعة سداد كاملة تم استالمها دون األخذ في األعتبار أي فترة إمهال قد تكون منحت للمقترض .يتم تحديد تواريخ االستحقاق دون األخذ في االعتبار أي
فترة سماح قد تكون متاحة للمقترض.
تراقب املجموعة مدى فعالية الضوابط املستخدمة في تحديد الزيادات الجوهرية في مخاطر االئتمان من خالل الفحوصات املنتظمة للتحقق مما يلي:
• لدى الضوابط القدرة على تحديد الزيادات الجوهرية في مخاطر االئتمان قبل وصول التعرض إلى مرحلة التعثر.
•	عدم توفر مخاطر غير مضمونة في مخصص خسائر اإلئتمان من التحويل من املرحلة (“ )1احتمالية التعثر على مدى  12شهرا” واملرحلة (“ )2احتمالية
التعثر على مدى العمر الزمني للتسهيالت.
( )3املوجودات املالية املعدلة
يمكن تعديل األحكام التعاقدية للتمويالت والقروض لعدة أسباب منها أحوال السوق املتقلبة ،واالحتفاظ بالعمالء ،وغيرها من العوامل التي ال تتعلق
باالنخفاض الحالي أو املحتمل الئتمان العميل .إن أي تمويل أو سلف حالية تم تعديل أحكامها يمكن أن يتم إلغاء قيدها وإعادة التفاوض بشأن التمويل أو
السلف املدرجة كتمويل أو سلف جديدة بالقيمة العادلة وفقًا للسياسة املحاسبية.
عندما يتم تعديل أحكام األصل املالي وال ينتج عن التعديل إلغاء قيد األصل املالي ،فإن تحديد ما إذا تعرض األصل لزيادة جوهرية في مخاطر االئتمان يتم
على أساس الضوابط املرحلية املعتمدة.
تقوم املجموعة بإعادة التفاوض بشأن التمويل والسلف مع العمالء ممن يواجه صعوبات مالية (مشار إليها بـ “أنشطة اإلمهال”) من أجل تعظيم فرص
التحصيل وتقليص مخاطر التعثر .بموجب سياسة اإلمهال لدى املجموعة ،فإن اإلمهال ُيمنح على أساس اختياري فيما إذا كان املدين متعثرًا في الوقت
الراهن بالنسبة للدين الذي عليه أو كان هناك مخاطر عالية للتعثر وكان هناك دليل على أن املدين قد فعل كل ما بوسعه من جهد من أجل سداد ما
عليه من التزامات بموجب األحكام التعاقدية األصلية ومن املتوقع أن يكون املدين قادرًا على الوفاء باألحكام املعدلة.
تتضمن األحكام املعدلة عادةً تمديد موعد االستحقاق وتغيير توقيت دفعات العموالت الخاصة وتعديل أحكام تعهدات التمويل والسلف .يخضع التمويل
والسلف لكل من الشركات واألفراد إلى سياسة اإلمهال.
بالنســبة للموجودات املالية املعدلة كجزء من سياســة املجموعة حول اإلمهال ،فإن تقدير إحتمالية التعثر يعكس مدى نجاح التعديل في تحســين
أو اســتعادة قدرة املجموعة على تحصيل إيرادات العموالت الخاصة وأصل التمويل أو القرض والخبرة الســابقة لدى املجموعة في معالجة حاالت إمهال
ســابقة .وكجزء من هذه العملية تقوم املجموعة بتقييم أداء الســداد لدى املقترض مقابل األحكام التعاقدية املعدلة مع األخذ في االعتبار مؤشــرات
السلوك املختلفة.
( )4تعريف التعثر
يعتبر التعثر قد وقع مللتزم بالسداد حال حصول احدى أو كال الحدثين التاليين:
•	مضى على امللتزم بالسداد  90يومًا أو أكثر على أي من التزاماته االئتمانية الجوهرية تجاه املجموعة بما في ذلك أقساط أصل التمويل أو القرض
وتسديدات الفائدة والرسوم واألتعاب .إن معيار الجوهرية إلدراج التعثر هو  %5من إجمالي االلتزامات االئتمانية القائمة على العميل.
•	تعتبــر املجموعــة أن امللتــزم ليــس مــن املحتمل قيامه بســداد التزاماته االئتمانية بالكامل للبنك دون رجوع البنك إلى إجراءات مثل تســييل الضمانات
(إن وجدت).
إن تعريف التعثر يتوافق بشكل كبير مع ما تطبقه املجموعة ألغراض رأس املال النظامي.
( )5دمج معلومات التوقعات املستقبلية
تقوم املجموعة بأخذ املعلومات التي تحاكي التوقعات املستقبلية في اعتبارها عند تقييم مدى الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان ألداة ما منذ إنشاء
وبناء على مشورة الخبراء في إدارة االقتصاد للمجموعة واألخذ في االعتبار سلسلة من املعلومات
األداة وعند قياس املجموعة لخسائر االئتمان املتوقعة.
ً
الفعلية واملستقبلية من مصادر خارجية ،تقوم املجموعة بصياغة وجهة نظر أساسية حول التوجه املستقبلي للمتغيرات االقتصادية ذات الصلة
وسيناريوهات تمثل سلسلة محتملة من التوقعات للمستقبل .تتألف هذه العملية من تطوير عدد اثنين أو أكثر من السيناريوهات االقتصادية اإلضافية مع
األخذ في االعتبار االحتماالت املصاحبة لنتائج كل سيناريو من هذه السيناريوهات .تتضمن املعلومات الخارجية البيانات والتوقعات االقتصادية الصادرة عن
الجهات الحكومية واملالية في اململكة وبعض العاملين في مجال الدراسات االقتصادية واملالية في القطاع الخاص أو الجامعات.

100

لقد حددت املجموعة وقامت بتوثيق املحفزات الرئيسية ملخاطر االئتمان وخسائر االئتمان لكل محفظة من األدوات املالية وقامت باستخدام تحليل
البيانات التاريخية بتقدير العالقة ما بين متغيرات االقتصاد الكلي ومخاطر االئتمان وخسائر االئتمان.
بناء على تحليل البيانات
تم تطوير العالقات املتوقعة ما بين املؤشرات الرئيسية والتعثر ومعدالت الخسارة للمحافظ املختلفة من املوجودات املالية
ً
التاريخية على مدى  10أعوام .خالل السنة 2019م ،لم تقع أي تغيرات في االفتراضات األساسية املحددة واملتغيرات االقتصادية .إضافةً لذلك ،لقد تم إجراء
تحليل حساسية لتأثير االقتصاد الكلي مثل :إجمالي الناتج املحلي ،ومعدل الفائدة ،الخ من أجل تقييم التغير في خسائر االئتمان املتوقعة .إن تغيرًا بنسبة
 %10سينتج عنه تغيرًا بـ  5نقاط أساس في خسائر االئتمان املتوقعة.
( )6قياس خسائر االئتمان املتوقعة
تمثل املدخالت الرئيسية لقياس خسائر االئتمان املتوقعة هيكل األحكام للمتغيرات التالية:
يتم استخراج هذه املعايير عمومًا من نماذج إحصائية يتم إعدادها داخليًا وبيانات تاريخية أخرى .ويتم تعديل هذه املعايير لتعكس املعلومات
املستقبلية كما هو مبين سابقًا.
(أ) احتمالية التعثر
(ب) الخسارة في حالة التعثر
(ج) التعرضات املتعثرة
إن تقديرات احتمالية التعثر هي تقديرات في تاريخ محدد ويتم احتسابها على أساس نماذج التصنيف اإلحصائية وتقييمها باستخدام أدوات تصنيف مصممة
حسب الفئات املختلفة لألطراف املقابلة واملخاطر .تستند هذه النماذج اإلحصائية إلى بيانات تجميعية داخليًا وخارجيًا تتألف من عوامل كمية ونوعية.
وحيثما توافر ،يمكن استخدام بيانات السوق أيضًا للوصول إلى احتمالية التعثر بالنسبة لألطراف املقابلة من الشركات الكبيرة .في حال انتقال الطرف
املقابل أو التعرض بين فئات التصنيفات ،سيؤدي ذلك إلى تغير في التقدير املرتبط باحتمالية التعثر .يتم تقدير احتماليات التعثر مع األخذ باالعتبار
االستحقاقات التعاقدية للتعرضات ومعدالت السداد التقديرية.
الخسارة في حالة التعثر هي حجم الخسارة املحتملة إذا كان هناك تعثر .تقوم املجموعة بتقدير معايير الخسارة في حالة التعثر على أساس تاريخ
معدالت االسترداد للمطالبات لألطراف املقابلة املتعثرة .تأخذ الخسارة في حالة التعثر في االعتبار الهيكل والضمان وأقدمية املطالبة والقطاع
جزءا ال يتجزأ من األصل املالي .أما فيما يتعلق بالتمويل والسلف لألفراد واملضمون
االقتصادي للطرف املقابل وتكاليف االسترداد ألي ضمانات والتي تعتبر
ً
بعقار ،تعتبر نسبة القرض مقابل القيمة هي إحدى املعايير الهامة في تحديد الخسارة في حالة التعثر.
تمثل التعرضات املتعثرة التعرض املتوقع في حال التعثر .تحتسب املجموعة التعرضات املتعثرة من خالل تعرض الطرف املقابل للمخاطر الحالية
والتغييرات املحتملة مقابل املبلغ الحالي املسموح به بموجب العقد بما في ذلك اإلطفاء .إن التعرضات املتعثرة ألصل مالي هي إجمالي قيمته الدفترية.
بالنسبة اللتزامات اإلقراض والضمانات املالية ،تشتمل التعرضات املتعثرة على املبلغ املسحوب ،باإلضافة إلى املبالغ املستقبلية املحتملة التي يمكن
بناء على املالحظات التاريخية.
سحبها بموجب العقد والتي يتم تقديرها
ً
تقوم املجموعة بقياس خسائر االئتمان املتوقعة مع األخذ باالعتبار مخاطر التعثر خالل أقصى حد للفترة التعاقدية (بما في ذلك أي خيارات تمديد
للمقترض) وهي الفترة التي تتعرض خاللها املجموعة ملخاطر االئتمان ،حتى إذا ،وألغراض إدارة املخاطر ،كانت املجموعة تأخذ في اعتبارها فترة أطول.
يمتد أقصى حد للفترة التعاقدية حتى التاريخ الذي يحق فيه للمجموعة املطالبة بسداد سلفة أو إلغاء التزام أو ضمان تمويل وسلف.
بالنسبة للسحب على املكشوف لألفراد وتسهيالت بطاقات االئتمان التي تشمل كال من التمويل والسلف وعنصر االلتزام غير املسحوب ،تقوم املجموعة
بقياس خسارة االئتمان املتوقعة على مدى فترة تزيد عن الحد األقصى للفترة التعاقدية إذا كانت قدرة املجموعة التعاقدية لطلب السداد وإلغاء
االلتزام غير املسحوب ال تقيد تعرض املجموعة لخسائر ائتمانية لفترة اإلشعار التعاقدي .ال تمتلك هذه التسهيالت أجل محدد أو هيكل سداد ويتم إدارتها
بشكل جماعي .يمكن للمجموعة إلغاؤها ﻓورًا ولكن هذا الحق التعاقدي لن يكون ساريًا ﻓﻲ اﻹدارة اليومية ،ولكن فقط عندما تصبح املجموعة ﻋﻟﯽ
ﻋﻟم ﺑزيادة ما ﻓﻲ مخاطر اإلئتمان ﻋﻟﯽ مستوى املنشأة .يتم تقدير هذه الفترة األطول مع األخذ في االعتبار إجراءات إدارة مخاطر االئتمان التي تتوقع
املجموعة اتخاذها والتي تعمل على تخفيف خسارة االئتمان املتوقعة .وذلك يتضمن تخفيض الحدود .يتم إلغاء التسهيالت و  /أو تحويل الرصيد القائم إلى
تمويل وسلف ذات آجال سداد ثابتة.
(ج) الضمانات
تستخدم املجموعة أساليب متنوعة بشكل كبير لتخفيض مخاطر االئتمان فيما يتعلق بقروضه ،أحد أهم أساليب تخفيف مخاطر االئتمان هو قبول
الضمانات والكفاالت بتغطية مالئمة .تقوم املجموعة بالتأكد أن الضمان الذي تحتفظ به يحتوي على سيولة كافية ،وساري املفعول من الناحية
القانونية حيث يتم تقييمه بشكل دوري .تعتمد طريقة وتكرار إعادة التقييم على طبيعة الضمان .تتضمن أنواع الضمانات التي تقبلها املجموعة
على الوقت والتأمينات النقدية والضمانات املالية واألسهم والعقارات واملوجودات الثابتة والتنازل عن الراتب في حال األفراد .يتم االحتفاظ بالضمان
بشكل أساسي مقابل التمويل التجاري والفردي وتتم إدارته مقابل التعرضات للمخاطر بصافي قيمتها القابلة للتحقق .تراقب املجموعة القيمة السوقية
للضمانات ويطلب ضمانات إضافية بموجب االتفاقيات املبرمة .ويتم ضمان ،حيثما كان ذلك ممكنًا ،التمويالت باستخدام أشكال مقبولة من الضمانات
من أجل تخفيض مخاطر االئتمان .وفقًا لسياسة املجموعة ،يتم اإلقراض مقابل تدفقات نقدية للمنشأة التجارية العاملة كطريقة أولى ومصدر أساسي
للسداد .يجب اعتبار الضمانات التي يقدمها العمالء كموارد سداد ثانوية.
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إيضاحات حول القوائم املاليـة املوحدة
للسنتين املنتهيتين في  31ديسمبر 2019م و 2018م

 .36مخاطر السوق

مخاطر السوق هي املخاطر املتعلقة بتذبذب أسعار السوق ،مثل أسعار العموالت الخاصة وهوامش االئتمان (الغير متعلقة بتغيرات املركز االئتماني
للمصدر  /املقترض) وأسعار األسهم وأسعار صرف العمـالت األجنبية والتي سوف تؤثر على دخل املجموعة أو قيمة موجوداتها من األدوات املالية .يهدف
الغرض من إدارة مخاطر السوق في إدارة ومراقبة التعرض ملخاطر السوق ضمن مؤشرات مقبولة مع تحقيق أقصى عائد ممكن على املخاطر.
توزع املجموعة تعرضها ملخاطر السوق إلى محافظ متاجرة ومحافظ غير متاجرة .يتم االحتفاظ بمحفظة متاجره بصورة أساسية من قبل إدارة الخزينة
وتتضمن مراكز ناشئة عن صناعة السوق وتولي مراكز متاجرة باإلضافة إلى جانب املوجودات واملطلوبات املالية املدارة على أساس القيمة العادلة.
بشكل عام صالحيات مخاطر السوق مكتسبة من قبل مجلس اإلدارة .كما تتولى إدارة املخاطر باملجموعة مسئولية وضع السياسات التفصيلية إلدارة
املخاطر (التي تخضع للمراجعة واملوافقة عليها من قبل مجلس اإلدارة) واملتابعة اليومية لتنفيذ السياسات.
( )36.1مخاطر السوق – محفظة املتاجرة
تستخدم املجموعة أحد األدوات الرئيسية لقياس ومراقبة التعرض ملخاطر السوق بمحفظة املتاجرة وهي القيمة املعرضة للمخاطر ( .)VaRتمثل
القيمة املعرضة للمخاطر بمحفظة املتاجرة الخسائر التقديرية التي سوف تنشأ باملحفظة خالل فترة زمنية محددة (فترة االقتناء) والناتجة عن حركة
تغيرات السوق ضمن احتماالت محددة (حدود الثقة) .تستخدم املجموعة نظام احتساب القيمة املعرضة للمخاطر مبنيًا على حدود ثقة بنسبة %99
وافتراض فترة اقتناء ليوم واحد ،ماعدا االستثمارات املدرجة بقيمتها العادلة في قائمة الدخل والتي تحتسب على فترة اقتناء ملدة  3شهور (أي ،أنه
يتم قياس القيمة املعرضة للمخاطر يوميًا ماعدا القيمة املعرضة للمخاطر لالستثمارات املدرجة بقيمتها العادلة في قائمة الدخل والتي تحتسب على
أساس شهري) وذلك لتسهيل املقارنة مع دخل (خسائر) املتاجرة التي تحتسب وتقيد بالسجالت على أساس يومي .يحسب النظام التذبذب واالرتباط بين
املتغيرات املختلفة مستخدما بيانات السوق التاريخية املناسبة.
تستخدم املجموعة حدود القيمة املعرضة للمخاطر إلجمالي مخاطر السوق املتضمنة بأنشطة املتاجرة بما في ذلك املشتقات املتعلقة لكل من أسعار
الصرف األجنبي وأسعار العموالت الخاصة .تتم املراجعة واملوافقة إلجمالي حدود القيم املعرضة للمخاطر من قبل مجلس اإلدارة .توزع حدود القيم
املعرضة للمخاطر على محفظة املتاجرة .تقدم التقارير اليومية لحدود القيم املعرضة للمخاطر املستقبلية لإلدارة التنفيذية للمجموعة .باإلضافة إلى
ذلك ،تقدم تقارير عن ملخص مؤشرات املخاطر املتعددة إلى لجنة متابعة إدارة املخاطر التابعة ملجلس اإلدارة.
بالرغــم مــن أن القيمــة املعرضــة للمخاطر تعتبر أداة هامة لقياس مخاطر الســوق إال أن االفتراضــات التي يقوم عليها النظام تتضمن بعض القصور
املوضحة بما يلي:
(	)1تفترض فترة اقتناء ليوم واحد إلى احتمالية تغطية املخاطر أو بيع املركز خالل فترة يوم واحد .ويعتبر هذا االفتراض افتراض واقعي في معظم
الحاالت ولكن قد ال يكون الوضع كذلك في الحاالت التي يتسم فيها السوق بانعدام حاد للسيولة لفترة طويلة.
(	)2ال تعكس  %99كحدود الثقة وقوع أي خسائر خارج هذه الحدود .وتحت إطار النظام املستخدم ،فهناك احتمال  %1أن تتجاوز الخسائر القيمة
املعرضة للمخاطر.
(	)3تحتسب القيمة املعرضة للمخاطر في نهاية يوم العمل ،وال توضح أي تعرض للمخاطر التي قد تنشأ في املراكز خالل املتاجرة في اليوم الواحد.
(	)4استخدام البيانات التاريخية كأساس لتحديد مدى النتائج املستقبلية املحتملة التي قد ال تغطي جميع الخيارات املحتملة وباألخص في الحاالت
االستثنائية.
(	)5يعتمد قياس القيمة املعرضة للمخاطر على مركز املجموعة وتذبذب أسعار السوق .تنخفض القيمة املعرضة للمخاطر للمراكز الغير متغيره في
حال انخفاض تذبذب أسعار السوق والعكس صحيح.
إن القصور املوضح بمنهجية احتساب القيمة املعرضة للمخاطر قد تم تجاوزها عن طريق إضافة حد اقصى ملراكز أخرى بخالف حدود القيمة املعرضة
للمخاطر وكذلك هيكلة حدود أثار تفاعلها ويشمل ذلك الحدود املرتبطة بمخاطر التركيز املتوقعة مستقب ً
ال بمحفظة املتاجرة .إضافة إلى ذلك،
تستخدم املجموعة اختبارات الضغوط ( )Stress testsلتحديد التأثير املالي لخيارات السوق االستثنائية في كل محافظ املتاجرة فرديًا ومجم ً
ال للمجموعة.
ٍ
لكل من أسعار العموالت الخاصة ،العمالت األجنبية واسعار األسهم املدرجة بقيمتها
يوضح الجدول أدناه معلومات مرتبطة بالقيمة املعرضة للمخاطر
العادلة في قائمة الدخل:

2019

القيمة املعرضة للمخاطر في نهاية السنة
متوسط القيمة املعرضة للمخاطر

2018

القيمة املعرضة للمخاطر في نهاية السنة
متوسط القيمة املعرضة للمخاطر

102

ألف ريال سعودي
االستثمارات املحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
إجمالي
مخاطر أسعار
مخاطر أسعار
مخاطر العمـالت
املخاطر
العموالت الخاصة األسهم
األجنبية

1,416

1,750

9,860
8,236

10,803
1,618

22,079
11,604

ألف ريال سعودي
االستثمارات املحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
إجمالي
مخاطر أسعار
مخاطر أسعار
مخاطر العمـالت
املخاطر
العموالت الخاصة األسهم
األجنبية

324

580

2,056
3,021

601

509

2,981
4,110

( )36.2مخاطر السوق  -املقتناه ألغراض غير املتاجرة
تنشأ مخاطر السوق املتعلقة باملراكز املقتناة ألغراض غير املتاجرة بصورة رئيسية من التعرض ألسعار العموالت الخاصة والعمالت األجنبية والتغيرات
في أسعار األسهم.
( )36.2.1مخاطر أسعار العموالت الخاصة
تنشأ مخاطر أسعار العموالت الخاصة من احتمالية تقلبات أسعار العموالت الخاصة والتي بدورها سوف تؤثر على التدفقات النقدية املستقبلية أو القيم
العادلة لألدوات املالية .وضعت لجنة املوجودات واملطلوبات باملجموعة حدودًا متعلقة بالفجوة الخاصة ملخاطر اسعار العموالت الخاصة .تراقب هذه
املراكز بشكل دوري وترسل تقارير شهرية للجنة املوجودات واملطلوبات كما تستخدم خيارات لتغطية املخاطر للتأكد من بقاء املراكز ضمن الحدود
املقررة .في حاالت وجود ضغوط في السوق ،تتم مراقبة الفجوة بين املوجودات واملطلوبات بوتيرة متزايدة.
يبين الجدول التالي أثار تقلبات أسعار العموالت الخاصة على أساس احتماالت معقولة مع بقاء املتغيرات األخرى ثابتة وذلك على قائمة الدخل املوحدة
للمجموعة أو حقوق املساهمين .تتمثل أثار تقلبات الدخل في تأثير التغيرات املفترضة في أسعار العموالت الخاصة على صافي دخل العموالت الخاصة
ملدة عام واحد معتمدًا على املوجودات املالية واملطلوبات املالية املقتناة ألغراض غير املتاجرة ذات عموالت خاصه في  31ديسمبر 2019م ،بما في
ذلك تأثيرات أدوات تغطية املخاطر .تحتسب أثار التقلبات على حقوق املساهمين بإعادة تقييم املوجودات املتاحة للبيع ذات سعر عموالت خاصه
ثابتة  -بما في ذلك أي تأثير مرتبط بتغطية املخاطر  -كما في  31ديسمبر 2019م والناتجة عن تأثير أي تغيرات مفترضة في أسعار العموالت الخاصة .كما
يتم تحليل تأثير هذه التقلبات حسب فترات استحقاق املوجودات أو مقايضات تغطية مخاطر التدفقات النقدية .يتم تحليل ومراقبة جميع التعرضات
ملخاطر املحافظ املقتناه ألغراض غير املتاجرة وذلك حسب تركزات العمالت ،كما يتم اإلفصاح عن أثار التقلبات املعنية بالعملة املحلية .ال يؤخذ في
أثار التقلبات أي إجراءات تتخذها املجموعة لتقليل تأثير مثل هذه التغيرات.

2019

الزيادة  /االنخفاض
في نقاط األساس

آثار التقلبات
على دخل
العموالت الخاصة

ريال سعودي

± 10

± 145,152

العملة

دوالر أمريكي

± 10

± 18,235

2018

الزيادة  /االنخفاض
في نقاط األساس

آثار التقلبات
على دخل
العموالت الخاصة

ريال سعودي

± 10

± 118,747

العملة

دوالر أمريكي

± 10

±   998

ألف ريال سعودي
آثار التقلبات على حقوق املساهمين (االحتياطيات األخرى)
أكثر من  5سنوات اإلجمالي
 5-1سنوات
 12-3شهر
خالل  3أشهر

–

–

±   82

± 1,118

± 12,754
± 26,105

± 133,803

± 101,862

± 146,557
± 129,167

ألف ريال سعودي
آثار التقلبات على حقوق املساهمين (االحتياطيات األخرى)
أكثر من  5سنوات اإلجمالي
 5-1سنوات
 12-3شهر
خالل  3أشهر

–

–

± 284

± 324

± 4,990

± 34,818

±   6,246

±  11,236

±  57,693

±  93,119

(أ) آثار تقلبات أسعار العموالت الخاصة للموجودات واملطلوبات والبنود خارج قائمة املركز املالي
تقوم املجموعة بإدارة مختلف آثار املخاطر املصاحبة للتقلبات في مستويات أسعار العموالت الخاصة السائدة بالسوق على مركزها املالي وتدفقاتها
النقدية .يشتمل الجدول أدناه على ملخص التعرض ملخاطر أسعار العموالت الخاصة ،كما يشتمل على موجودات ومطلوبات املجموعة املسجلة بالقيم
الدفترية مصنفة حسب تاريخ إعادة تحديد األسعار وفقًا للعقد املبرم أو تاريخ االستحقاق ،أيهما أقرب .تقوم املجموعة بإدارة مخاطر أسعار العموالت
الخاصة نتيجة لعدم التطابق أو لوجود فجوات في قيم املوجودات واملطلوبات واألدوات خارج قائمة املركز املالي التي تستحق أو سيتم إعادة تحديد
أسعارها في فترة محددة .تقوم املجموعة بإدارة هذه املخاطر وذلك بمطابقة تواريخ إعادة تحديد أسعار املوجودات واملطلوبات من خالل أستراتيجيات
إدارة املخاطر.

البنك األهلي التجاري | تقرير مجلس اإلدارة 103  2019

إيضاحات حول القوائم املاليـة املوحدة
للسنتين املنتهيتين في  31ديسمبر 2019م و 2018م

 .36مخاطر السوق (تتمة)
( )36.2مخاطر السوق  -املقتناه ألغراض غير املتاجرة (تتمة)
( )36.2.1مخاطر أسعار العموالت الخاصة (تتمة)
يلخص الجدول أدناه مخاطر أسعار العموالت الخاصة:
اإلجمالي

29,440,208

45,382,209

34,622,875

16,391,208

35,410,763

38,154,905

9,496,821

134,076,572

7,575,997

8,447,851

14,287,882

28,155,097

2,247,208

60,714,035

100,957,982

64,269,036

38,512,583

536,288

282,288,760

56,486,210

66,467,113

3,830,055

1,956,445

38,141

128,777,964

7,098,416

3,667,892

160,687

487,291

11,414,286

120,724,682

101,134,967

76,683,782

49,125,186

483,588,874

–

3,714,815

–

244,569,300

2019

خالل  3أشهر

 12-3شهـر

نقد وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي

15,942,001

–

املوجودات

أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى
استثمارات بالصافي

 -مقتناة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

 -مقتناة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

4,656,899
1,084

1,869,745
934,752

27,045,794

7,008,605

 -أفراد وبطاقات االئتمان

8,983,865

23,008,983

 -املصرفية الدولية

5,444,380

القيمة العادلة املوجبة للمشتقات بالصافي

2,685,611

 مقتناة بالتكلفة املطفأةتمويل وسلف بالصافي
 شركات -أخرى

إجمالي املوجودات املالية
املطلوبات

78,012,871

135,920,257

أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى

52,434,192

 -جارية

6,130,837

ودائع العمالء

 ادخار -آلجل

 -أخرى

سندات دين مصدرة

104

20,957,900
54,436,300
5,841,994
486,073

81,600

9,999,808

422,456
–

16,294

–

21,870,625

1,365,603

66,787,201
472,033

800,996

215,105

2,479,662

129,508,698

30,520,829

()9,450

7,457,341

–

1,175

–
–

7,249,613

36,133,682

–

–

–

9,069,555

9,681

–

الفجوة للبنود داخل قائمة املركز املالي

الفجوة التراكمية الخاضعة ملخاطر أسعار
العموالت الخاصة

5,955,437

164,981

–

73,390,071

6,411,559

إجمالي الفجوة الخاضعة ملخاطر أسعار
العموالت الخاصة

1,505,747

969,095

–

21,870,625

القيمة العادلة السالبة للمشتقات بالصافي

الفجوة للبنود خارج قائمة املركز املالي

7,813,994

–

–

1,365,603

2,883,439

إجمالي املطلوبات املالية

ألف ريال سعودي
أكثر من
 5سنوات
 5-1سنوات

غير مرتبطة
بعمولة خاصة

–

582,314

256,763,016
132,093

16,565,294
8,350,430

65,012,107

122,572,511

19,523,999
5,276,039

62,186,044

353,389,315

250,700,137
132,093

90,023,429

–

–

–

–

–

12,061,623
–

12,533,656

454,986

10,424

253,069

6,081,580

–

1,902,189

10,424

260,730,900

90,203,853

99,232,778

76,673,358

()211,605,714

6,402,109

97,661,194

99,308,832

74,158,315

()211,605,714

6,402,109

104,063,303

203,372,135

277,530,450

65,924,736

76,054

()2,515,043

–

1,016,101

422,673,040

ألف ريال سعودي
أكثر من
 5سنوات
 5-1سنوات

غير مرتبطة
بعمولة خاصة

اإلجمالي

29,949,075

32,514,075

37,657,625

21,281,289

6,353,442

118,090,208

8,055,788

1,490,304
181,345

265,061,962

63,346

130,667,139

284,768

116,871

9,593,601

44,411,030

435,543,745

4,805,979

45,962,850

2018

خالل  3أشهر

 12-3شهـر

نقد وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي

2,565,000

–

استثمارات بالصافي

29,374,401

23,423,451

 -مقتناة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

7,209,482

14,433,750

16,644,331

تمويل وسلف بالصافي

98,098,026

72,871,173

68,030,255

25,881,163

76,240,949

44,759,691

8,002,317

1,600,836

6,733,370

2,390,286

68,306

135,609,438

98,611,771

109,644,634

47,266,872

872,733

–

املوجودات

أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى
 مقتناة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل -مقتناة بالتكلفة املطفأة

3,702,100
–

22,164,919

1,224,811
–

8,989,701

 -أفراد وبطاقات االئتمان

8,846,566

 -املصرفية الدولية

6,277,141

القيمة العادلة املوجبة للمشتقات بالصافي

1,869,911

أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى

36,583,363

3,700,775

 -جارية

8,728,190

8,725,200

 شركات -أخرى

إجمالي املوجودات املالية
املطلوبات

ودائع العمالء

 ادخار -آلجل

 -أخرى

سندات دين مصدرة

42,420,471

–

–
3,506,425
91,735

20,921,559

18,504,584

52,678,246

7,216,612

7,281,386

1,092,336

450,329

–

–

6,478,456

2,637,322

315,129

30,083,500

8,240,951

1,008,157

()357,226

–

1,592

4,954,873

47,833,655

65,301,680

103,590,129
21,211,093
3,913,049

318,701,026

232,928,366

254,744,356

–

49,747,561

125,938

–

13,783,234
–

78,126

106,817

3,279,130

101,403,683

47,187,154

()207,339,304

48,144,380

()207,339,304

268,683,793

61,344,489

–

الفجوة للبنود داخل قائمة املركز املالي

49,956,528

69,536,428

101,046,457

49,956,528

119,492,956

220,539,413

1,124,673

–

15,964,451

14,083,171

48,390,028

الفجوة التراكمية الخاضعة ملخاطر أسعار
العموالت الخاصة

104,420

396,053

–

68,528,271

إجمالي الفجوة الخاضعة ملخاطر أسعار
العموالت الخاصة

434,826

1,128

125,938

القيمة العادلة السالبة للمشتقات بالصافي

الفجوة للبنود خارج قائمة املركز املالي

23,560,733

–

22,620,730

4,362,600

33,392,344

1,566,500

13,225,501

–

6,820,695

1,737,120

إجمالي املطلوبات املالية

–

4,863,138

1,592

13,895,530

87,219,410

–

7,531,115

246,837,538

2,458,095

299,937

–

232,394

–

79,718

957,226

251,750,334

9,430,907
377,373,913

–

تمثل الفجوة للبنود خارج قائمة املركز املالي صافي القيمة االسمية لألدوات املالية املشتقة التي تستخدم في إدارة مخاطر أسعار العموالت الخاصة.
( )36.2.2مخاطر العمالت
تتمثل مخاطر العمالت في مخاطر تذبذب قيمة أداة مالية بسبب التقلبات في أسعار صرف العمالت األجنبية .تقوم املجموعة بإدارة التعرض ملخاطر أثار
التقلبات في أسعار صرف العمالت األجنبية السائدة بالسوق على مركزها املالي وتدفقاتها النقدية .يقوم مجلس اإلدارة بوضع حدود ملستوى التعرض
لهذه املخاطر ملراكز كل عملة .تتم مراقبة هذه املراكز على أساس يومي كما يستخدم استراتيجيات تغطية املخاطر للتأكد من مراقبة مراكز
العمالت ضمن الحدود املقررة.
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إيضاحات حول القوائم املاليـة املوحدة
للسنتين املنتهيتين في  31ديسمبر 2019م و 2018م

 .36مخاطر السوق (تتمة)
( )36.2مخاطر السوق  -املقتناه ألغراض غير املتاجرة (تتمة)
( )36.2.2مخاطر العمالت (تتمة)
فيما يلي تحلي ً
ال لصافي املخاطر الجوهرية الخاصة باملجموعة للعمالت األجنبية التالية في نهاية السنة:
2019
مركز دائن (مدين)
ألف ريال سعودي

العملة

608,741

دوالر أمريكي

2,060,257

ليرة تركية

2018
مركز دائن (مدين)
ألف ريال سعودي

()846,965

2,066,870

املركز الدائن يعني أن املوجودات بعملة أجنبية أكثر من املطلوبات لنفس العملة واملركز املدين يمثل العكس.
يبين الجدول أدناه مدى تعرض املجموعة ملخاطر العمالت ،كما في  31ديسمبر 2019م على مراكز العمالت األجنبية املختلفة .تم إجراء التحليل على
أساس احتماالت معقولة في تقلبات أسعار صرف العمالت األجنبية مقابل الريال السعودي مع إبقاء املتغيرات األخرى ثابتة  -بما في ذلك تأثير أدوات
تغطية املخاطر -وذلك على قائمة الدخل املوحدة .ال يوجد أي تأثير هام من العمالت األجنبية (بخالف العملة التركية) على حقوق املساهمين .يوضح
املبلغ السالب في الجدول على صافي االنخفاض املتوقع مستقبال في قائمة الدخل املوحدة .كما يوضح املبلغ املوجب على صافي الزيادة املتوقعة
مستقبال .ال يؤخذ في أثار التقلبات أي إجراءات تتخذها املجموعة لتقليل تأثير مثل هذه التغيرات.
2019
ألف ريال سعودي

العملة

الزيادة/النقص
في سعر الصرف
()%

التأثير على
األرباح

ليرة تركية

± %10

± 21,088

الزيادة/النقص
في سعر الصرف
التأثير على
حقوق املساهمين ()%

± 307,053

± %10

2018
ألف ريال سعودي
التأثير على
األرباح

التأثير على
حقوق املساهمين

± 16,816

308,365

±

( )36.2.3مخاطر أسعار األسهم
تمثل مخاطر أسعار األسهم مخاطر انخفاض القيم العادلة لألسهم نتيجة تغيرات على أساس احتماالت معقوله في مستويات مؤشر األسهم وقيمة كل
سهم على حدة.
التأثير على حقوق امللكية (احتياطيات أخرى) نتيجة للتغير في القيمة العادلة الستثمارات األسهم املتاحة للبيع واملدرجة في نظام السوق املالية
السعودية (تداول) كما في  31ديسمبر 2019م و 31ديسمبر 2018م وذلك بسبب التغيرات على أساس احتماالت معقوله في أسعار هذه األسهم املتداولة
بالسوق واململوكة من قبل املجموعة ،مع بقاء املتغيرات األخرى ثابتة ،كما هو موضح أدناه:

مؤشر السوق ( -تداول)

تأثير التغير في أسعار السوق

2019
ألف ريال سعودي
التأثير على
الزيادة/النقص في حقوق امللكية
أسعار السوق (( )%احتياطيات أخرى)

± %10

± 191,260

2018
ألف ريال سعودي
التأثير على
الزيادة/النقص في حقوق امللكية
(احتياطيات أخرى)
أسعار السوق ()%

± %10

± 123,423

( )36.3تعديل مؤشر سعر الفائدة املرجعي
يتم اآلن ،على الصعيد العاملي ،إجراء تعديل جوهري على أغلب أسعار الفائدة املرجعية إما الستبدال أو تعديل سعر الفائدة بين البنوك بأسعار فائدة
بديلة ال يترتب عليها مخاطر أسعار الفائدة (يشار إليها باسم “تعديل سعر الفائدة بين البنوك”) .تتعرض املجموعة ملخاطر سعر الفائدة بين البنوك على
أدواتها املالية التي سيتم استبدالها أو تعديلها كجزء من هذه املبادرة على مستوى السوق .وهناك عدم يقين حول طرق التحول .تتوقع املجموعة أن
يكون لتعديل سعر الفائدة بين البنوك آثار تشغيلية ومحاسبية وقانونية وشرعية وعلى إدارة املخاطر في جميع مجاالت أعمالها .أنشأت املجموعة لجنة
وظائف شاملة تتعلق بسعر الفائدة بين البنوك إلدارة تحولها لألسعار البديلة .وتشمل أهداف لجنة سعر الفائدة بين البنوك تقييم مدى التعرض للمخاطر
ومرجعية العقود القانونية إلى سعر الفائدة بين البنوك ،وما إذا كانت هذه العقود تحتاج إلى تعديل نتيجة لتعديل سعر الفائدة بين البنوك وكيفية إدارة
التواصل حول تعديل سعر الفائدة بين البنوك مع األطراف املقابلة وكذلك مضامين النظام .تتعاون لجنة سعر الفائدة بين البنوك مع وحدات العمل األخرى
وترجع إداريًا إلى لجنة إدارة املوجودات واملطلوبات .تقوم لجنة سعر الفائدة بين البنوك حاليًا بتنفيذ تقييم شامل (مالي وغير مالي) على التحول بحيث
يتم تحديد إذا ماكان هناك تأثير جوهري أوال .يتضمن هذا تقييم التأثير الكمي الذي قد يتنج عن التحول.

 .37مخـاطـر السيـولـة

تتمثل مخاطر السيولة في عدم مقدرة املجموعة على تلبية التزامات املدفوعات عند استحقاقها تحت الظروف العادية أو غير العادية .تحدث مخاطر
السيولة عند وجود اضطراب في السوق أو انخفاض مستويات درجات التصنيف االئتماني مما قد يؤدي إلى تقليص في بعض مصادر التمويل املتوفرة.
للتقليل من هذه املخاطر ،قامت اإلدارة بتنويع مصادر التمويل باإلضافة إلى قاعدة الودائع الرئيسية وإدارة املوجودات بعد األخذ بعين االعتبار السيولة
والحفاظ على رصيد كاف متوازن لكل من النقدية وشبة النقدية واألوراق املالية القابلة للتداول الفوري ومراقبة التدفقات النقدية والسيولة يوميًا .كما
يوجد لدى املجموعة أيضًا خطوط ائتمان متوفرة تستطيع االستفادة منها ملقابلة احتياجات السيولة.
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طبقًا لنظام مراقبة البنوك وكذلك التعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي ،يحتفظ البنك لدى املؤسسة بوديعة نظامية تعادل  %7من
إجمالي الودائع تحت الطلب و  %4من إجمالي ودائع االدخار والودائع ألجل .يتطلب من البنك أيضا االحتفاظ باحتياطي سيولة ال يقل عن  %20من التزامات
ودائعه بشكل نقدية ،سندات التنمية الحكومية السعودية أو املوجودات التي يمكن تحويلها إلى نقد خالل فترة ال تزيد عن  30يومًا.
ٍ
لكل من وضع السوق عامة واملتعلقة باملجموعة
يق ٌيم مركز السيولة ويدار تحت افتراضات مختلفة أخذا في االعتبار العوامل املؤثرة سلبيا املتعلقة
خاصة .تتبع املجموعة احدى هذه الطرق في تحديد الحدود لنسبة املوجودات ذات السيولة العالية إلى إجمالي الودائع أخذًا في االعتبار حاالت السوق.
تتكون املوجودات ذات السيولة العالية من النقدية وإيداعات نقدية قصيرة األجل وأوراق مالية ذات سيولة عالية متاحة للبيع فورًا وسندات الحكومة
السعودية باستثناء اتفاقية إعادة الشراء .تتكون الودائع من ودائع العمالء والبنوك باستثناء ودائع البنوك الغير مقيمة وبعمالت أجنبية.
( )37.1تحليل املطلوبات املالية حسب االستحقاقات التعاقدية املتبقية
يلخص الجدول التالي وضع االستحقاق ملطلوبات املجموعة كما في  31ديسمبر 2019م و 31ديسمبر 2018م بناء على التزامات السداد التعاقدية غير
املخصومة .ونظرًا ألن مبالغ دفعات العموالت الخاصة حتى تواريخ االستحقاق قد أدرجت في الجدول فال تتطابق مجاميع الجدول مع قائمة املركز املالي
املوحدة .تم تحديد االستحقاقات التعاقدية للمطلوبات على أساس الفترة املتبقية لالستحقاق كما في تاريخ املركز املالي وال يأخذ الجدول في االعتبار
االستحقاقات الفعلية املتوقعة كما في اإليضاح ( )37.2أدناه (تحليل استحقاق املوجودات واملطلوبات حسب االستحقاقات املتوقعة) .تعتبر مبالغ السداد
الخاضعة إلخطار كما لو كان اإلخطار سيتم تقديمه فورًا .على كل حال ،تتوقع املجموعة أال يقوم العديد من العمالء بطلب السداد في أقرب تاريخ قد
تكون املجموعة مطالبة فيه بالسداد وال يوضح الجدول التدفقات النقدية املتوقعة املبينة على النمط التاريخي لالحتفاظ بودائع عمالء املجموعة.
املطلوبات املالية

تحت الطلب

أقل من  3أشهر

أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى

9,585,040

50,260,944

 -جارية

250,751,836

2019

ودائع العمالء

ألف ريال سعودي
 5-1سنوات
 12-3شهر

5,814,877

81,395

أكثر من  5سنوات اإلجمالي

–

65,742,256

264,677,944

65,968,349

22,822,940

2,607,290

58,782

356,135,305

132,093

–

–

–

–

65,968,349

22,822,940

2,607,290

58,782

132,093

92,717,720

818,920

288,429

279,308

36,093

1,422,750

34,384,261

20,862,531

44,601,557

11,408,180

111,256,529

إجمالي املطلوبات املالية غير املخصومة

274,262,984

151,509,930

50,011,379

48,584,530

12,318,850

536,687,673

املطلوبات املالية

تحت الطلب

أقل من  3أشهر

ألف ريال سعودي
 5-1سنوات
 12-3شهر

 ادخار -آلجل

 -أخرى

سندات دين مصدرة

أدوات مالية مشتقة
(إجمالي دفعات مبالغ تعاقدية مستحقة الدفع)
التزامات اإليجار

2018

1,260,359

12,533,656
–

–
–

أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى

11,203,594

 -جارية

255,566,769

ودائع العمالء
 ادخار -آلجل

 -أخرى

سندات دين مصدرة

أدوات مالية مشتقة
(إجمالي دفعات مبالغ تعاقدية مستحقة الدفع)
التزامات اإليجار

إجمالي املطلوبات املالية غير املخصومة

270,846,777

–

–

77,456

–

–

222,602

30,649,448

3,132,819

–

–

–

1,014,980

1,393,723

–

815,795

12,533,656

2,130,833

أكثر من  5سنوات اإلجمالي

1,181,329

47,560,913

–

255,566,769

14,044,143

3,100,678

130,426

–

–

–

–

1,070,899

32,962,637

14,044,143

3,100,678

130,426

51,308,783

–

6,568,208

2,761,888

618,345

100,983

10,049,424

–

38,872,897
–

26,370,835

40,080,017

3,617,491

108,941,240

282,050,371

109,053,190

46,309,685

45,192,763

5,030,229

487,636,238

125,938

14,083,171

–

32,962,637

–

–

250,751,836

–

–

–

–

–

–

–

–

321,084,661
125,938

14,083,171

–

االستحقاق التعاقدي لالرتباطات وااللتزامات املحتملة املتعلقة باالئتمان موضحة في إيضاح ((( )22.2أ)).

البنك األهلي التجاري | تقرير مجلس اإلدارة 107  2019

إيضاحات حول القوائم املاليـة املوحدة
للسنتين املنتهيتين في  31ديسمبر 2019م و 2018م

 .37مخـاطـر السيـولـة (تتمة)
( )37.2تحليل االستحقاقات للموجودات واملطلوبات
يوضح الجدول أدناه تحلي ً
ال الستحقاقات املوجودات واملطلوبات حسب الفترة املتوقعة للسداد أو االسترداد .راجع إيضاح ( )37.1أعاله عن املطلوبات
املالية الغير مخصومه حسب فترة االستحقاقات التعاقدية.
2019

أقل من  1سنة

نقد وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي

25,774,652

استثمارات بالصافي

12,440,844

املوجودات

ألف ريال سعودي
بدون تاريخ
استحقاق محدد
أكثر من  1سنة

اإلجمالي

9,896,301

9,711,256

111,758,278

9,877,450

134,076,572

 -مقتناة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

4,498,754

53,967,732

2,247,549

60,714,035

تمويل وسلف بالصافي

3,790,686

278,498,074

1,283,974

127,493,990

أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى
 مقتناة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل -مقتناة بالتكلفة املطفأة

10,288,343
628,804

7,313,286

 -أفراد وبطاقات االئتمان

2,127,604

 -املصرفية الدولية

–

 شركات -أخرى

القيمة العادلة املوجبة للمشتقات بالصافي
استثمارات في شركات زميلة بالصافي
عقارات أخرى بالصافي

ممتلكات ومعدات وبرامج بالصافي

405,273
164,981

57,625,565

120,444,907
19,523,999

379,108

11,035,178

–

–

9,615

5,266,424

–

–

–

–

–

–

5,871,678

7,556,645
73,256
–

–
–
–
–
–
438,483

1,283,387

45,382,209
16,565,294
8,350,430

65,012,107

282,288,760
122,572,511

128,777,964
19,523,999
11,414,286
5,276,039
438,483

1,283,387

5,496,576

5,496,576

–

–

إجمالي املوجودات

52,304,140

405,824,350

14,786,657
49,135,312

14,786,657

أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى

59,457,373

2,728,671

–

62,186,044

 -جارية

76,961,990

حق استخدام األصول
موجودات أخـرى
املطلوبات

ودائع العمالء
 ادخار -آلجل

 -أخرى

سندات دين مصدرة

179,515,000

171,039,114

–

132,093

353,389,315

170,902,946

2,835,201

90,019,354

4,075

–

90,023,429

81,262

934,839

12,533,656

القيمة العادلة السالبة للمشتقات بالصافي
إجمالي املطلوبات

239,335,334
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2,835,201

507,263,802

250,700,137

85,209

مطلوبات أخرى

1,669,825

1,669,825

196,490

–

5,996,371
–

180,698,995

–

–
–
–
14,605,995
17,441,196

132,093

12,533,656
1,016,101

6,081,580

14,802,485

437,475,525

2018

أقل من  1سنة

املوجودات

ألف ريال سعودي
بدون تاريخ
استحقاق محدد
أكثر من  1سنة

اإلجمالي

نقد وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي

9,996,082

11,805,934

10,712,059

32,514,075

استثمارات بالصافي

4,134,333

107,455,461

6,500,414

118,090,208

 -مقتناة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

2,684,561

43,658,422

1,490,672

تمويل وسلف بالصافي

3,012,481

262,049,481

–

880,404

129,786,735

1,906,090

7,687,511

–

–

أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى
 مقتناة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل -مقتناة بالتكلفة املطفأة

6,449,464
–

1,449,772

 -أفراد وبطاقات االئتمان

225,987

 -املصرفية الدولية

–

 شركات -أخرى

القيمة العادلة املوجبة للمشتقات بالصافي
استثمارات في شركات زميلة بالصافي
عقارات أخرى بالصافي

ممتلكات ومعدات وبرامج بالصافي
حق استخدام األصول
موجودات أخـرى

84,086

3,785,470
–

63,797,039

103,364,142
21,211,093

3,828,963

–

–

–

–

–

–

5,729,517

15,964,451

4,954,873

4,954,873

54,869

65,301,680

–
–
–
–
–
447,371

1,132,277

5,347,611
–

9,705,764

47,833,655

265,061,962
103,590,129
130,667,139
21,211,093
9,593,601
3,913,049
447,371

1,132,277

5,347,611
–

9,705,764

–

–

إجمالي املوجودات

23,676,446

388,925,309

39,575,013

452,176,768

أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى

43,108,724

2,854,081

45

45,962,850

 -جارية

64,247,489

املطلوبات

ودائع العمالء
 ادخار -آلجل

 -أخرى

سندات دين مصدرة

128,076,036

188,564,893

2,060,097

–

125,938

–

49,745,376

2,185

8,176,869

1,254,038

264,101

–

14,083,171

القيمة العادلة السالبة للمشتقات بالصافي

253,357

إجمالي املطلوبات

179,879,087

مطلوبات أخرى

188,436,770

–

3,025,773

195,698,785

318,701,026

2,060,097

254,744,356

–

49,747,561

–
–
–
8,870,045

10,930,187

125,938

14,083,171

9,430,907
3,279,130
9,134,146

386,508,059
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إيضاحات حول القوائم املاليـة املوحدة
للسنتين املنتهيتين في  31ديسمبر 2019م و 2018م

 .38التركيز الجغرافي للموجودات واملطلوبات واالرتباطات وااللتزامات املحتملة ومخاطر االئتمان

(  )38.1فيما يلي التوزيع الجغرافي للفئات الرئيسية للموجودات واملطلوبات واالرتباطات وااللتزامات املحتملة ومخاطر االئتمان كما في نهاية العام
دول مجلس
التعاون الخليجي
والشرق األوسط

أوروبا

تركيا

دول أخرى

اإلجمالي

43,647,371

36,083

267,626

1,090,489

340,640

45,382,209

88,782,759

16,796,435

1,642,607

3,747,047

23,107,724

134,076,572

296,632

2,953,262

15,896,849

60,714,035

–

24,444,074
–

5,617,088

282,288,760

–

4,749,730

5,337,220

128,777,964

279,868

11,414,286

2,174

438,483

2019

اململكة العربية
السعودية

نقد وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي

املوجودات

أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى
استثمارات بالصافي

 -مقتناة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

4,070,582
2,516,396

2,542,580
332,432

 -مقتناة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

31,598,098

تمويل وسلف بالصافي

243,203,952

9,023,646

110,341,351

8,349,663

10,290,090

673,983

436,309

–

 -مقتناة بالتكلفة املطفأة

54,668,265

 -أفراد وبطاقات االئتمان

122,572,511

 -املصرفية الدولية

–

 شركات -أخرى

القيمة العادلة املوجبة للمشتقات بالصافي
استثمارات في شركات زميلة بالصافي
اإلجمالي

املطلوبات

2,864,310

383,005,283

أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى

3,330,489

 -جارية

240,281,176

ودائع العمالء

 ادخار -آلجل

 -أخرى

سندات دين مصدرة

74,104,085
12,061,623
–

 -ضمانات

 ارتباطات ملنح ائتمان غير قابلة للنقضاالرتباطات وااللتزامات املحتملة
املشتقات

110

627,342

1,185,194
935,900
410,075
–

–
–

6,321,940
793,785
–

19,523,999
170,345

1,689,221

9,615

29,026,086

4,784,648

35,613,165

20,218,754

33,376,423

1,441,901

954,051

–

9,450,761

132,093

االرتباطات وااللتزامات املحتملة (إيضاح )22.2

مخاطر االئتمان (االئتمان املعادل) (إيضاح :)33.2

–

–

37,326,201

 -قبوالت

–

326,578,977

القيمة العادلة السالبة للمشتقات بالصافي

 -خطابات اعتمادات

9,969,194

6,494,809

1,161,612

864,625

اإلجمالي

ألف ريال سعودي

207,561
–

–

–

2,444,998
3,771,917

3,438,958
–

–

85,551

14,149

26,611

15,685,172

–

–

75,708

5,054,058

5,276,039

250,700,137

–

85,208

19,523,999

3,818,477

–

1,016,101

122,572,511

62,186,044

–

–

65,012,107

31,598,175

25,607,849

471,916

8,350,430

484,027,357

14,266

26,611

16,565,294

–

353,389,315
132,093

90,023,429

117

12,533,656

1,981

6,081,580

–

1,016,101

330,774,091

21,456,074

38,457,092

28,151,059

3,834,724

422,673,040

5,627,802

592,893

49,455

462,446

2,243,192

8,975,788

3,344,580

1,090,630

4,612,437

7,461,741

53,835,589

22,168,380

1,784,632

1,041,175

3,958,491

4,755,634

33,708,312

8,502,019

967,055

–

–

–

9,469,074

1,028,000

24,118,686
6,243,698

–

1,886,729

2,216,960

–

698,480

7,460,049

191,500

2,919,577
7,461

462,915

4,579,380
–

1,682,415

34,202,852
15,928,168

ألف ريال سعودي

دول مجلس
التعاون الخليجي
والشرق األوسط

أوروبا

تركيا

دول أخرى

اإلجمالي

نقد وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي

30,394,859

25,953

230,513

1,394,146

468,604

32,514,075

استثمارات بالصافي

73,016,875

19,007,394

577,234

1,840,390

23,648,315

118,090,208

18,916,086

11,236,692

97,282

1,692,995

15,890,600

47,833,655

6,361,642

–

26,451,458

5,547,126

265,061,962

2018

اململكة العربية
السعودية

املوجودات

أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى
 -مقتناة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

 مقتناة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مقتناة بالتكلفة املطفأةتمويل وسلف بالصافي

4,499,343
1,236,792

52,863,997

226,701,736

 -أفراد وبطاقات االئتمان

103,590,129

 -املصرفية الدولية

–

 شركات -أخرى

القيمة العادلة املوجبة للمشتقات بالصافي
استثمارات في شركات زميلة بالصافي
اإلجمالي

119,895,282
3,216,325

3,258,217
119,322

7,651,380
–

5,389,593
–

972,049

1,184,381
63,744

5,861,143
–

416,208

147,395

–

–

–
–
–

1,354,279

21,211,093

3,886,086

1,286,807

250,236

2,165,957

210,049

433,750

–

–

–

1,161,367

3,535,015

4,222,700
–

15,964,451
4,954,873

65,301,680

103,590,129

4,027,985

130,667,139

1,519,141

9,593,601

–

–

13,621

21,211,093
3,913,049
447,371

336,333,370

28,903,442

4,158,085

35,757,186

30,839,033

435,991,116

أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى

3,216,656

13,805,669

21,259,000

4,180,412

3,501,113

45,962,850

 -جارية

247,861,265

1,975

–

6,867,202

13,914

254,744,356

املطلوبات

ودائع العمالء

 ادخار -آلجل

 -أخرى

سندات دين مصدرة

19,280,762

38,340

–

–

–

36,067,659

1,540,153

26,008

12,113,741

5,069,110

–

–

4,361,797

297,813,788

1,542,128

125,938

–

13,758,926

القيمة العادلة السالبة للمشتقات بالصافي

740,764

االرتباطات وااللتزامات املحتملة (إيضاح )22.2

33,732,379

 -ضمانات

اإلجمالي

 خطابات اعتمادات -قبوالت

 -ارتباطات ملنح ائتمان غير قابلة للنقض

مخاطر االئتمان (االئتمان املعادل) (إيضاح :)33.2
االرتباطات وااللتزامات املحتملة
املشتقات

–

91,592

26,008

–

2,144,533

299,819
302,241

–
24,426
–

–

306,840,318

15,439,389

23,429,541

28,125,212

3,539,453

4,341,068

1,153,881

482,822

307,196

4,515,527

125,938

49,747,561
14,083,171

9,430,907
3,279,130

377,373,913

10,659,369

55,618,319

19,689,893

1,738,074

1,049,193

4,950,437

6,133,937

33,561,534

7,608,889

1,387,685

64,650

–

9,905

9,071,129

22,304,622

2,786,053

968,370

3,300,008

5,355,394

34,714,447

2,092,529

2,036,784

4,279,640

–

1,416,691

1,596,665

–

4,669,332

5,350,266

318,701,026

92,633

299,584

–

218,036

10,800,494
2,185,162

8,640,427

أحتسب االئتمان املعادل لالرتباطات وااللتزامات املحتملة واملشتقات وفقًا لألسس املحددة من مؤسسة النقد العربي السعودي.
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إيضاحات حول القوائم املاليـة املوحدة
للسنتين املنتهيتين في  31ديسمبر 2019م و 2018م

 .38التركيز الجغرافي للموجودات واملطلوبات واالرتباطات وااللتزامات املحتملة ومخاطر االئتمان (تتمة)
( )38.2توزيع التركيز الجغرافي للتمويل والسلف املتعثرة ومخصص خسائر االئتمان املحدد كاآلتي:
2019

تمويل وسلف متعثرة

اململكة العربية
السعودية

تركيا

اإلجمالي

3,650,927

1,678,469

5,329,396

496,656

767,937

1,264,593

مخصص خسائر اإلئتمان املتوقعة (املرحلة الثالثة)

()3,154,271

تمويل وسلف متعثرة

4,020,985

الصافي

ألف ريال سعودي

()910,532

()4,064,803

2018

()2,898,646

مخصص خسائر اإلئتمان املتوقعة (املرحلة الثالثة)
الصافي

1,122,339

1,226,392

5,247,377

362,850

1,485,189

()863,542

()3,762,188

 .39تحديد القيمة العادلة والتسلسل الهرمي للقيمة العادلة

القيمة العادلة هي السعر الذي يمكن استالمه عند بيع اصل أو دفعه عند نقل التزام في التعامالت االعتيادية بين أطراف املشاركين في السوق عند تاريخ
القياس .ويستند قياس القيمة العادلة على افتراض أن املعاملة تتم إما:
 في السوق الرئيسية املتاحة للوصول ألصل أو التزام أو في حالة عدم وجود السوق الرئيسية ،في السوق األكثر مالئمة ألصل أو التزام.فيما يلي تحليل إليضاحات القيمة العادلة لألدوات املالية للمجموعة.
(أ) إيضاحات القيمة العادلة لألدوات املالية بالقيمة العادلة
تستخدم املجموعة التسلسل الهرمي التالي لقياس وإيضاح القيمة العادلة لألدوات املالية.
املستوى 	:1األسعار املتداولة في أسواق نشطة لنفس األداة.
املستوى 	:2األسعار املتداولة في أسواق نشطة للموجودات واملطلوبات املشابهة أو طرق تقييم بحيث تستند جميع املدخالت الهامة على بيانات
السوق التي يمكن مالحظتها.
املستوى 	:3طرق التقييم التي تستند على مدخالت هامة ال ترتكز على بيانات السوق التي يمكن مالحظتها.
يبين الجدول التالي تحليل القيمة العادلة لألدوات املالية بمستوياتها في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة.
2019

املستوى 1

ألف ريال سعودي
املستوى 3
املستوى 2

أدوات مالية مشتقة

–

5,276,039

موجودات مالية

موجودات مالية مدرجة بقيمتها العادلة في قائمة الدخل

موجودات مالية مدرجة بقيمتها العادلة في قائمة الدخل الشامل اآلخر

استثمارات مقتناة بالتكلفة املطفأة بالصافي  -ضمن عقود تحوط القيمة العادلة
(إيضاح  6.3أ)
اإلجمالي

مطلوبات مالية

أدوات مالية مشتقة
اإلجمالي

112

1,349,339

5,276,039

40,165,948

20,390,941

1,754,315
157,146

8,350,430

–

5,077,768

–

5,077,768

41,515,287
–
–

5,246,776

–

اإلجمالي

35,991,524
6,081,580

6,081,580

1,911,461
–
–

60,714,035

79,418,272
6,081,580

6,081,580

2018

املستوى 1

ألف ريال سعودي
املستوى 3
املستوى 2

أدوات مالية مشتقة

–

3,913,049

موجودات مالية

موجودات مالية مدرجة بقيمتها العادلة في قائمة الدخل

موجودات مالية مدرجة بقيمتها العادلة في قائمة الدخل الشامل اآلخر

استثمارات مقتناة بالتكلفة املطفأة بالصافي  -ضمن عقود تحوط القيمة العادلة
(إيضاح  6.3أ)
اإلجمالي

مطلوبات مالية

أدوات مالية مشتقة
اإلجمالي

640,320

38,922,361
–

3,545,093

769,460

8,760,059

151,235

7,888,270

–

39,562,681

24,106,471

–

3,279,130

–

–

3,279,130

اإلجمالي

3,913,049

4,954,873

47,833,655
7,888,270

920,695

64,589,847

–

3,279,130

–

3,279,130

(ب) إيضاحات القيمة العادلة لألدوات املالية التي ال تقاس بالقيمة العادلة
القيمة العادلة للتمويل والسلف بالصافي تبلغ  290,470مليون ريال سعودي (2018م 273,757 :مليون ريال سعودي).
ٍ
لكل من األرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى ،أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى ،ودائع العمالء وسندات الدين املصدرة
القيم العادلة
كما في  31ديسمبر  31 ،2019ديسمبر  2018ال تختلف بشكل جوهري من قيمتها الدفترية.
(ج) أسلوب التقييم واملعطيات الهامة غير امللحوظة لألدوات املالية بالقيمة العادلة
تستخدم املجموعة أساليب تقييم مختلفة لتحديد القيمة العادلة لألدوات املالية املصنفة تحت مستويات  2و  3من التسلسل الهرمي للقيمة العادلة.
ويتم أدناه تحليل هذه التقنيات واملدخالت غير املالحظة الهامة املستخدمة فيها.
تستخدم املجموعة تقارير مدير الصندوق (والخصومات املناسبة أو التخفيض في القيمة اذا تطلب ذلك) لتحديد القيمة العادلة لصناديق األسهم الخاصة
وصناديق التحوط .يستخدم مدير الصندوق تقنيات مختلفة (مثل نماذج التدفق النقدي املخصومة وطرق املضاعفة) لتقييم األدوات املالية األساسية
املصنفة تحت مستوى  2و  3من تسلسل القيمة العادلة للصندوق .تعتبر املدخالت غير املالحظة الهامة جزءا ال يتجزأ من النماذج املستخدمة من قبل
مدير الصندوق وتشمل مخاطر أسعار الخصم املعدلة ،التسويق والسيولة املخصومة وعالوة السيطرة.
لتقييم سندات الدين غير املتداولة واألدوات املالية املشتقة ،تعتمد املجموعة على تقديرات القيمة العادلة على مقيمين طرف ثالث موثوقين ،والذين
يستخدمون تقنيات مثل التدفقات النقدية املخصومة ،ونماذج تسعير الخيارات وغيرها من النماذج املتطورة.
(د) التحويل ما بين املستوى األول واملستوى الثاني
لم تكن هناك تحويالت بين املستوى  1واملستوى  2خالل الفترة املنتهية في  31ديسمبر  31( 2019ديسمبر  :2018ال شيء).
(هـ) مطابقة القيم العادلة في املستوى الثالث
ابتداء من األرصدة االفتتاحية وحتى األرصدة الختامية:
الثالث
املستوى
يبين الجدول التالي مطابقة للقيم العادلة في
ً
حركة املستوى الثالث كما يلي:

الرصيد في بداية السنة

إجمالي مكاسب ( /خسائر) (محققة وغير محققة) في قائمة الدخل املوحدة
إجمالي (خسائر) في قائمة الدخل الشامل املوحدة

املشتريات

(املبيعات) أو تعديالت أخرى

الرصيد في نهاية السنة

2019
ألف ريال سعودي

2018
ألف ريال سعودي

920,695

476,520

237,076

–

()4,094

()9,518

897,208

499,087

1,911,461

920,695

()143,518

()41,300

(و) تحليل حساسية املدخالت غير املالحظة في تقييم األدوات املالية بالقيمة العادلة
تم تطبيق املدخالت الهامة غير القابلة للرقابة في تقييم صناديق التحوط واألسهم الخاصة للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2019م ،وبالتالي تحليل
الحساسية ليس جوهريًا.
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إيضاحات حول القوائم املاليـة املوحدة
للسنتين املنتهيتين في  31ديسمبر 2019م و 2018م

 .40املعامالت مـع األطراف ذات العالقة

تتعامل املجموعة  -خالل دورة أعمالها العادية  -مع أطراف ذات عالقة .ترى اإلدارة ومجلس اإلدارة أن املعامالت مع األطراف ذات العالقة تتم بنفس
شروط التعامل مع األطراف األخرى .تخضع املعامالت مع األطراف ذات العالقة للحدود املنصوص عليها في نظام مراقبة البنوك واألنظمة الصادرة
عن مؤسسة النقد العربي السعودي .تشتمل أرصدة املعامالت مع أطراف ذات عالقة على معامالت مع جهات حكومية مساهمه .كافة املعامالت
الحكومية األخرى أيضًا تتم على أساس معدالت السوق.
كبار املساهمين هم املساهمون الذين يمتلكون نسبة أكثر من  %5من رأس مال البنك املصدر .األطراف ذات العالقة هم األشخاص أو األقارب لعائلة
ذلك الشخص واملنشآت التابعة لهم والتي لديهم السيطرة عليها أو سيطرة مشتركة أو نفوذ هام على هذه املنشآت.
( )40.1األرصدة كما في  31ديسمبر واملدرجة في القوائم املالية املوحدة كاآلتي:
2019
ألف ريال سعودي

2018
ألف ريال سعودي

963,373

37,841

االرتباطات وااللتزامات املحتملة املتعلقة باالئتمان

12,527

16,129

مطلوبات أخرى  -مكافأة نهاية الخدمة

36,115

مجلس اإلدارة وكبار املسؤولين للبنك:
تمويل وسلف

ودائع العمالء

استثمارات (أصول مدارة)

أرصدة الشركات واملؤسسات اململوكة من أطراف ذات عالقة بنسبة  %5أو أكثر
تمويل وسلف بالصافي
ودائع العمالء

االرتباطات وااللتزامات املحتملة املتعلقة باالئتمان

استثمارات

كبار املساهمين:
ودائع العمالء

صناديق البنك االستثمارية:
استثمارات

الشركات التابعة
تمويل وسلف

ودائع العمالء

استثمارات

237,188

80,021

55,880

9,014

6,634,387

6,234,605

1,433,776

1,180,657

7,339,076

33,016

1,361,964

1,083,142

112,856

26,357,463

7,924,609

718,580

502,174

937,500

1,312,500

768,433

1,088,342

140,696

106,523

( )40.2فيما يلي تحليالً لإليرادات واملصاريف املتعلقة باملعامالت مع األطراف ذات العالقة واملدرجة في القوائم املالية كاآلتي:

دخل العموالت الخاصة

مصاريف العموالت الخاصة
أتعاب وعموالت بالصافي
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2019
ألف ريال سعودي

2018
ألف ريال سعودي

378,808

384,070

368,449

296,887

244,832

441,265

( )40.3فيما يلي تحليالً بإجمالي التعويضات املدفوعة لكبار املسؤولين في املجموعة وأعضاء مجلس اإلدارة خالل السنة:
2019
ألف ريال سعودي

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

10,710

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

1,867

78,197

مزايا موظفين قصيرة األجل

2018
ألف ريال سعودي

13,182

87,013
7,991

يتكون مجلس إدارة البنك من أعضاء مجلس اإلدارة ،واللجان التابعة للمجلس (اللجنة التنفيذية ،لجنة إدارة املخاطر ،لجنة الترشيحات واملكافآت ولجنة
املراجعة) عن مكافآت كبار املسؤولين باملجموعة (إيضاح .)41

 .41مكافآت املوظفين للمجموعة

يلخص الجدول التالي فئات موظفي املجموعة املحددة وفقا لقواعد مؤسسة النقد العربي السعودي املتعلقة بتعويضات املوظفين ويمثل مجموع
مبالغ التعويضات الثابتة واملتغيرة التي دفعت للموظفين خالل السنتين املنتهيتين  31ديسمبر  2019و  ،2018بمختلف أشكالها:
2019

تصنيف املوظفين

كبار املسئولين

موظفين عاملين في أنشطة مرتبطة باملخاطر
موظفين عاملين في مهام رقابية
موظفين أخرين

مزايا موظفين أخرى
شركات تابعة
اإلجمالي

عدد املوظفين

19

مكافآت متغيرة
مكافآت ثابتة
(على أساس
(على أساس
نقدي)
االستحقاق)
ألف ريال سعودي ألف ريال سعودي

29,071

528

256,341

6,421

1,194,900

531
–

5,384

12,883

2018

193,478

395,853

603,057

2,672,700

125,788
177,583
76,051

242,154
–

147,281

768,857

عدد املوظفين

19

540

504

6,533
–

5,462

13,058

مكافآت ثابتة
(على أساس
االستحقاق)
ألف ريال سعودي

33,776

مكافآت متغيرة
(على أساس
نقدي)
ألف ريال سعودي

73,608

255,886

128,832

1,248,334

212,835

183,290
391,692

604,596

2,717,574

61,324
–

161,511

638,110

تسدد كافة أنواع الرواتب واملزايا واملكافآت املتغيرة والثابتة نقدًا/أسهم.
كبار املسئولين بالبنك أولئك األشخاص ،بما فيهم أي مدير تنفيذي ،الذين لهم السلطة واملسئولية للقيام بأعمال التخطيط والتوجيه واإلشراف على
أنشطة البنك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
املوظفين العاملين في أنشطة مرتبطة باملخاطر تشمل على هؤالء املوظفين العاملين بقطاعات األفراد ،والشركات ،والخزينة والذين هم املحركين
األساسيين في مباشرة املعامالت وإدارة املخاطر املتعلقة بإداراتهم.
املوظفين العاملين في املهام الرقابية تشمل املوظفين في إدارة املخاطر ،املراجعة الداخلية ،االلتزام ،املالية ،والشئون القانونية.
بلغت مكافآت املتغيرة للمجموعة ومكافآت املوظفين األخرى املحملة كمصاريف موظفين بقائمة الدخل املوحدة لعام 2019م مبلغ  873مليون ريال
(2018م 774 :مليون ريال).
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إيضاحات حول القوائم املاليـة املوحدة
للسنتين املنتهيتين في  31ديسمبر 2019م و 2018م

 .42كفاية رأس املـال

معدل كفاية رأس املال
تتمثل أغراض املجموعة عند إدارة رأس املال في املتطلبات املتعلقة برأس املال املحددة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي للحفاظ على قدرة
املجموعة لالستمرار ولبناء قاعدة رأسمالية متينة.
تقوم املجموعة بمراقبـة مدى كفاية رأس املال وذلك باستخدام املعدالت واألوزان املحددة من قبل مؤسسـة النقد العربي السعودي .هذه املعدالت
تقيس مدى كفاية رأس املال وذلك بمقارنة رأس املال املؤهل مع املوجودات املدرجة في قائمة مركزه املالي واالرتباطات وااللتزامات املحتملة
واملبالغ االسمية للمشتقات باستخدام أوزان لتحديد املبالغ املرجحة إلظهار مخاطر االئتمان النسبية ،مخاطر السوق ومخاطر العمليات .تتطلب مؤسسة
النقد العربي السعودي من البنك االحتفاظ بمستوى الحد األدنى من رأس املال النظامي واالحتفاظ بنسبة إجمالي رأس مال نظامي إلى املوجودات
املرجحة املخاطر في مستوى عند أو أكثر من الحد األدنى املحدد من املؤسسة والبالغ  .%8يتم احتساب رأس املال النظامي لكل من مخاطر االئتمان،
السوق والعمليات والتي تمثل الحد األدنى املطلوب لكفاية رأس املال الركيزة األولى.
أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي إطار عمل وإرشادات تتعلق بتنفيذ اإلصالحات املالية وفق معايير (بازل  – )3والتي بدأ سريان مفعولها اعتبارا من
 1يناير 2013م .وعليه فقد تم احتساب املوجودات مرجحة املخاطر املوحدة للمجموعة وإجمالي رأس املال املؤهل والنسب ذات العالقة على األساس
املوحد للمجموعة وفق إطار (بازل .)3
فيما يلي ملخص إجمالي الركيزة األولى للموجودات املرجحة املخاطر ،الشريحة األولى والشريحة الثانية من رأس املال ومعدل كفاية رأس املال.
موجودات مرجحة املخاطر
2018
2019
ألف ريال سعودي ألف ريال سعودي

مخاطر االئتمان

337,218,124

311,702,968

17,039,531

13,372,313

مخاطر العمليات

36,073,511

مجموع الركيزة األولى  -املوجودات املرجحة املخاطر

390,331,166

360,189,193

3,014,128

7,702,233

مخاطر السوق

رأس املال األسـاسي (الشريحة األولى)
رأس املال املساند (الشريحة الثانية)

إجمالي رأس املال األسـاسي واملساند (الشريحتان األولى والثانية)
معدل كفاية رأس املال (الركيزة األولى):
رأس املال األسـاسي (الشريحة األولى)

رأس املال األسـاسي واملساند (الشريحتان األولى والثانية)

35,113,912

70,168,908

66,613,049

73,183,036

74,315,282

%18.0

%18.5

%18.7

%20.6

يتكون رأس املال األساسي للمجموعة في نهاية العام من رأس املال واالحتياطي النظامي واالحتياطيات األخـرى وتوزيعات أرباح مقترحه واألرباح
املبقاة وسندات دين مؤهلة واحتياطي فرق العملة األجنبية وحقوق األقلية ناقصًا أسهم الخزينة والشهرة واملوجودات غير امللموسة وخصومات أخرى
محدده .أما رأس املال املساند فيتكون من سندات دين مؤهلة ومبالغ محددة من مخصصات املحفظة (مخصصات عامة) املؤهلة ناقصًا خصومات
أخرى محدده.
تستخدم املجموعة الطريقة املوحدة من بازل  3لحساب املوجودات املرجحة املخاطر حيث يتطلب رأس املال النظامي للركيزة األولى (بما في ذلك
مخاطر االئتمان ومخاطر السوق ومخاطر العمليات) .إن إدارة املخاطر للمجموعة هي املسؤولة عن ضمان حساب الحد األدنى املطلوب من رأس املال
النظامي حيث تتوافق مع متطلبات بازل  .3وترسل ملؤسسة النقد العربي السعودي البيانات اإلشرافية الربع سنوية وتظهر فيها معدل كفاية رأس املال.

 .43حصة املجموعة في منشآت أخرى

( )43.1الشركات التابعة اململوكة جزئيًا
(أ) القيود الجوهرية
ليس لدى املجموعة أية قيود جوهرية تحد من قدرتها على الوصول إلى موجوداتها أو استخدامها أو تسوية مطلوباتها باستثناء تلك الناتجة عن هيكلة
العمل اإلشرافي في نطاق مجال النشاطات املصرفية والتي تخص عمليات البنك التركي .يتطلب هيكل العمل اإلشرافي من البنك التركي الحفاظ على
مستويات من رأس املال النظامي واملوجودات املتداولة ،مع الحد من تعامالتها مع أطراف أخرى من املجموعة وااللتزام باملؤشرات املاليــة األخرى.
كما بلغت القيمة الدفترية ملوجودات ومطلوبات البــنك التركي  32,861مليون ريال سعودي  29,790مليون ريال سعودي على التوالي (2018م32,628 :
مليون ريال سعودي 29,922 ،مليون ريال سعودي على التوالي).
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(ب) الحصة غير املسيطرة في الشركات التابعة
يلخص الجدول التالي املعلومات املرتبطة بالشركة التابعة للمجموعة (البنك التركي) والذي لديه حقوق أقلية.
2019
ألف ريال سعودي

2018
ألف ريال سعودي

19,523,998

21,211,095

29,790,253

29,922,390

القيمة الدفترية لحقوق األقلية

899,291

892,047

إجمالي دخل العمليات التشغيلية

1,482,819

1,514,561

إجمالي الدخل (الخسائر) الشامل

21,971

()732,778

قائمة املركز املالي املوجزة
تمويل وسلف بالصافي

12,993,859

موجودات أخرى

املطلــوبات

صافي موجودات

11,416,927

2,727,604

قائمة الدخل املوجزة

249,267

صافي الدخل

إجمالي الدخل (خسائر) العائد إلى حقوق األقلية

7,244

صافي التدفق النقدي الناتج عن األنشطة التشغيلية

4,515,121

ملخص قائمة التدفقات النقدية

2,705,632

455,845

()241,597

1,651,410

صافى التدفق النقدي (املستخدم في) األنشطة االستثمارية

()2,044,672

1,415,758

صافي (النقص) الزيادة في النقد وشبه النقد

()531,118

2,581,925

()3,001,567

صافى التدفق النقدي الناتج عن األنشطة التمويلية

()485,243

( )43.2املشاركة مع املنشآت املهيكلة غير املوحدة
يصف الجدول التالي أنواع املنشآت املهيكلة التي ال تقوم املجموعة بتوحيدها ولكن تملك حصة فيها:
نوع املنشأة املهيكلة

الطبيعة والغرض

حصة املجموعة فيها

صناديق تحوط

تحقيق عوائد من تداول الوحدات/حصص الصندوق و/أو عن طريق التوزيعات
التي يقوم بها الصندوق.

•االستثمارات في الوحدات
املصدرة عن الصندوق

يتم تمويل هذه الصناديق من خالل إصدار وحدات/حصص للمستثمرين.
محافظ حقوق
امللكية الخاصة

تحقيق عوائد من ارتفاع صافي قيمة رأس مال الصندوق على املدى الطويل ،ومن خالل
توزيعات األرباح الدورية التي يحققها الصندوق ،وعند الخروج النهائي من الصندوق عند
انتهاء أجل الصندوق .يتم تمويل هذه الصناديق من خالل إصدار وحدات/حصص للمستثمرين.

•االستثمارات في الوحدات
املصدرة عن الصندوق

يبين الجدول أدناه تحليال للقيم الدفترية للحصص التي تملكها املجموعة في املنشآت املهيكلة غير املوحدة .إن اكبر قيمة للخسارة هي القيمة
الدفترية للموجودات اململوكة:

صناديق تحوط

محافظ حقوق امللكية الخاصة

اإلجمالي

2019
ألف ريال سعودي

2018
ألف ريال سعودي

302,066

288,471

519,701

586,344

217,635

297,873

تعتبر املجموعة نفسها راعية ملنشأة مهيكلة عندما تقدم التسهيالت الالزمة إلنشاء املنشأة .كما في  31ديسمبر 2019م ،تملك املجموعة حصة في
جميع املنشآت املهيكلة الواقعة تحت رعايتها.

 .44أرقام املقارنة

بإستثناء التأثير املذكور في اإليضاح رقم  3.3و  18تم اعادة تصنيف بعض أرقام الفترة السابقة لتتوافق مع العرض للفترة الحالية ،والتي ليست جوهرية
في طبيعتها.
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إيضاحات حول القوائم املاليـة املوحدة
للسنتين املنتهيتين في  31ديسمبر 2019م و 2018م

 .45التغيرات املرتقبة في السياسات املحاسبية

فيما يلي ملخص للمعايير الدولية للتقارير املالية الجديدة والتعديالت األخرى على املعايير الدولية للتقارير املالية التي تدخل حيز التنفيذ للفترات
السنوية التي تبدأ في  1يناير 2020م أو بعد هذا التاريخ.
اعتبارًا من الفترات املالية
التي تبدأ في أو بعد

املعيار ،التعديل أو التفسيرات

ملخص املتطلبات

 1يناير 2020م

تعديالت على معيار املحاسبة
الدولي ( )1ومعيار املحاسبة
الدولي ( :)8تعريف “الجوهري”

يوضح التعريف الجديد أن املعلومات تكون جوهرية اذا كان في حذفها أو تحريفها تأثيرمتوقع
بشكل معقول على القرارات التي يتخذها املستخدمون الرئيسيون للقوائم املالية ذات االغراض
العامة بناءا على هذه القوائم والتي توفر معلومات مالية حول منشأة معينة .وكذلك توضح
التعديالت الجديدة ان الجوهرية تعتمد على طبيعة أو حجم املعلومات أو كليهما.

 1يناير 2020م

تعديالت على املعيار الدولي
للتقارير املالية ( )9ومعيار
املحاسبة الدولي ( )39واملعيار
الدولي للتقارير املالية (:)7
“تعديل سعر الفائدة املرجعي”

في سبتمبر 2019م ،أصدر مجلس معايير املحاسبة الدولي تعديالت على املعيار الدولي للتقارير
املالية ( )9ومعيار املحاسبة الدولي ( )39واملعيار الدولي للتقارير املالية ( )7تضمنت املرحلة األولى
من جهود املجلس في االستجابة لتأثيرات تعديل معدالت سعر الفائدة بين البنوك على التقارير
املالية .تقدم التعديالت اعفاءات مؤقتة والتي تمكن محاسبة التحوط من االستمرار خالل فترة عدم
التيقن قبل استبدال مؤشر سعر الفائدة املرجعي الحالي ببديل ال يترتب عليه مخاطر تقريبًا.

 1يناير 2020م

تعديالت على املعيار الدولي
للتقارير املالية ( :)3تعريف
األعمال

تقوم التعديالت بتوضيح تعريف النشاط التجاري وليتحقق التعريف يجب ان تتضمن االنشطة
املتكاملة واملوجودات مدخالت وآليات اساسية تشكل مع بعضها البعض،بشكل جوهري،
القدرة على ايجاد مخرجات .وتوضح هذه التعديالت ايضا انه ال يتطلب وجود مدخالت واليات اليجاد
مخرجات .أي ان املدخالت واآلليات املطبقة على تلك املدخالت يجب ان تتضمن القدرة على
املساهمة في إيجاد مخرجات أكثر من القدرة على ايجاد مخرجات.

 .46موافقة مجلس اإلدارة

اعتمدت القوائم املالية من مجلس اإلدارة بتاريخ  26يناير2020م املوافق  1جمادى اآلخرة 1441هـ.

ملى أحمد غزاوي

املسؤول املالي األول
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