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عــــــام

) (1.1مقدمة
القوائم المالية تشمل القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة للبنك األهلي التجاري (البنك) و"شركاته التابعة" (المجموعة).
تأسس البنــك األهلي التجاري كشركة مساهمة سعودية بموجـب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم  186في  22ذو القعدة 1417هـ ( 30مارس
1997م) ،والمرسـوم الملكي الكريم رقم م  19/في  23ذو القعـدة 1417هـ ( 31مارس 1997م) وذلك بالموافقة على تحويل البنك من شركة
تضامن إلى شركة مساهمة سعودية.
بدأ البنك نشاطه كشركة تضامن بموجب شهادة تسجـيل مصدق عليها من المقام 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 تاريخا ً للتحويل من شركة تضامن إلى شركة مساهمة سعودية .تم طرح أسهم البنك للتداول في السوق المالية السعودية (تداول) في 12
نوفمبر 2014م.
أعلن البنك في  25يونيو 2020م أنه أبرم اتفاقية إطار عمل مع مجموعة سامبا المالية ،وهو بنك مدرج في سوق األسهم السعودية ،لبدء عملية
العناية الواجبة المتبادلة والتفاوض على شروط نهائية وملزمة الندماج محتمل للبنكين .وال يعني الدخول في هذه المناقشات أن االندماج سيحدث
بين البنكين .وإذا تم االتفاق على االندماج ،فسيخضع لشروط مختلفة بما في ذلك ،على سبيل المثال ال الحصر ،موافقة الجمعية العمومية غير
العادية لكل بنك وموافقة الجهات التنظيمية السعودية.
عنوان المركز الرئيسى هو كما يلى:
البنك األهلي التجاري
اإلدارة العامة
شارع الملك عبدالعزيز
ص ب  3555ـ جدة 21481
المملكة العربية السعودية
www.alahli.com
تتمثل أهداف المجموعة في تقديم كافة أنواع الخدمات المصرفية و إدارة اإلستثمار .كما تقدم المجموعة أيضا ً 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 التابعة للمجموعة:
نسبة الملكية %
اسم الشركة التابعة

 30يونيو
2020م

 31ديسمبر
2019م

 30يونيو
2019م

شركة األهلي المالية

100%

99.94%

99.91%

شركة مساهمة سعودية ,مسجلة في المملكة العربية السعودية
إلدارة الخدمات االستثمارية و إدارة أنشطة األصول للبنك.

شركة األهلي المالية  -دبي
(شركة إيست قيت كابيتال هولدنغ
سابقا ً)

100%

99.94%

99.91%

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

وصف
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عــــــام ( -تتمة)

) (1.2الشركات التابعة للمجموعة (تتمة):

اسم الشركة التابعة

 30يونيو
2020م

نسبة الملكية %
 31ديسمبر  30يونيو
2019م
2019م

وصف

شركة األهلي المالية لالستثمار
العقاري

100%

99.94%

99.91%

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

بنك تركيا فاينانس كاتيليم بنكاسي
(البنك التركي)

67.03%

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 و يقوم بإقراض هذه األموال
للعمالء األفراد والشركات ،عن طريق عقود إيجار تمويلية
واستثمارات بالمشاركة.

الشركة العقارية المطورة للتمليك
واإلدارة المحدودة

100%

100%

100%

شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في المملكة العربية
السعودية .تمارس الشركة أعمالها في احتفاظ وإدارة الصكوك
واألصول على سبيل الضمان ،نيابة عن البنك.

شركة األهلي لتسويق خدمات
التأمين

100%

100%

100%

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

شركة البنك األهلي التجاري
السعودي لألسواق المحدودة

100%

100%

100%

شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في جزر كايمان .تمارس
الشركة أعمالها في المتاجرة بالمشتقات المالية و اتفاقيات
إعادة الشراء و اتفاقيات إعادة الشراء العكسية نيابة عن البنك.

إيست قيت مينا  -حقوق الملكية
المباشرة ال .بي.

100%

100%

100%

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

كما بنهاية الفترة ،يمتلك بنك تركيا فاينانس كاتيليم بنكاسي
كامل األسهم المصدرة لشركة تركيا فاينانس فارلك كيراالما
وشركة تركيا فاينانس كاتيليم بنكاسي فارلك كيراالما وهي
شركة ذات غرض خاص أسست إلصدار الصكوك للبنك
التركي.

شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في المملكة العربية
100%
100%
شركة األهلي لإلسناد
100%
الخارجي
السعودية .تمارس الشركة أعمالها في خدمات التوظيف في
المملكة العربية السعودية.
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أسس اإلعداد
) (2.1بيان االلتزام
تم إعداد القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة:
 بموجب معيار المحاسبة الدولي (" )34التقرير المالي األولي" ـ المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرةعن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ،و
 وفقا ً ألحكام نظام مراقبة البنوك وأحكام نظام الشركات في المملكة العربية السعودية والنظام األساسي للبنك.ال تتضمن القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة جميع المعلومات واالفصاحات المطلوبة في القوائم المالية السنوية ،ويجب أن تُقرأ بجانب
القوائم المالية الموحدة السنوية للمجموعة كما في  31ديسمبر 2019م.

) (2.2أسس القياس
تم إعداد وعرض القوائم المالية الموحدة وفقا ً لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء القياس بالقيمة العادلة للموجودات المالية المحتفظ بها بالقيمة العادلة
(المشتقات والموجودات المالية المقتناة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل وبالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وأدوات الدين وأدوات
حقوق الملكية) والتزام المنافع المحددة .باإلضافة إلى ذلك ،فإن الموجودات المالية أو المطلوبات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة و يتم التحوط لها
بالقيمة العادلة من خالل عالقة تحوط ،تظهر بالقيمة العادلة بقدر المخاطر التي يتم التحوط لها .يتم تبويب قائمة المركز المالي بشكل موسع حسب
ترتيب السيولة.
) (2.3عملة العرض والعملة الوظيفية
تعرض القوائم المالية الموحدة باللاير السعودي والتي هي العملة الوظيفية ،ويتم تقريبها ألقرب ألف لاير سعودي ،إال في الحاالت المبينة.
) (2.4أساس توحيد القوائم المالية
تتكون القوائم المالية الموحدة من القوائم المالية للبنك األهلي التجاري والقوائم المالية لشركاته التابعة (انظر اإليضاح رقم  .)1.2يتم إعداد القوائم
المالية للشركات التابعة لنفس الفترة المالية التي تعد فيها القوائم المالية للبنك باستخدام سياسات محاسبية متوافقة.
(أ) الشركات التابعة
الشركات التابعة هي المنشئات التي تسيطر عليها المجموعة .لينطبق عليها تعريف السيطرة ،يجب أن تتحقق الشروط الثالثة التالية:
أ .لدى المجموعة سيطرة على المنشأة؛
ب .تتعرض المجموعة ،أو لديها حقوق من العوائد من خالل مشاركتها في المنشأة؛ و
ج .لديها القدرة على التأثير على تلك العوائد من خالل سيطرتها على المنشأة.
يتم توحيد القوائم المالية للشركات التابعة اعتبارا ً من تاريخ نقل السيطرة إلى البنك ويتوقف توحيد القوائم المالية للشركات التابعة اعتبارا ً من تاريخ
توقف سيطرة البنك عليها .تدرج نتائج الشركات التابعة التي يتم اقتناؤها أو استبعادها خالل السنة  -إن وجدت  -في قائمة الدخل الموحدة اعتباراً
من تاريخ االقتناء أو حتى تاريخ بيعها ،حسب ما هو مالئم.
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) (2.4أساس توحيد القوائم المالية (تتمة)
(ب) حقوق األقلية
تمثل حصة حقوق األقلية ذلك الجزء من صافي دخل وصافي أصول الشركات التابعة غير المملوكة للبنك ،سواء مباشرة أو غير مباشرة،
والمعروضة بشكل منفصل في قائمة الدخل الموحدة و ضمن حقوق الملكية في قائمة المركز المالي الموحدة ،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 المنشآت التي تمارس عليها المجموعة نفوذاً هاما ً .يتم في األصل إثبات االستثمارات في الشركات الزميلة بالتكلفة وتقاس
الحقا ً وفقا ً لطريقة حقوق الملكية وتقيد في قائمة المركز المالي على أساس حقوق الملكية أو القيمة القابلة لالسترداد ،أيهما أقل.
تمثل قيمة حقوق الملكية التكلفة زائدا ً التغيرات بعد االقتناء في نصيب البنك من صافي موجودات الشركة الزميلة (حصة البنك من النتائج
واالحتياطيات واألرباح والخسائر المتراكمة وفقا ألخر قوائم مالية متوفرة) ناقص خسائر االنخفاض في القيمة ،إن وجد.
يتم استرداد خسائر انخفاض االستثمارات في شركات زميلة المثبتة سابقا كمصاريف في قائمة الدخل الموحدة على أن تكون القيمة الدفترية لهذه
االستثمارات بالمركز المالي محتسبه بطريقة حقوق الملكية (قبل خصم مخصص خسائر االنخفاض) أو القيمة القابلة لالسترداد أيهما أقل.
عند االستبعاد يدرج الفرق بين القيمة الدفترية لالستثمار في شركات زميلة و القيمة العادلة للمبلغ المستلم في قائمة الدخل الموحدة.
(د) المعامالت التي يتم استبعادها عند توحيد القوائم المالية
يتم استبعاد األرصدة و اإليرادات والمصاريف (باستثناء األرباح أو الخسائر من معامالت العمالت األجنبية) المتبادلة بين شركات المجموعة
بالكامل عند إعداد القوائم المالية الموحدة.
) (2.5تأثير تغيير المعايير المحاسبية
تقييم االعتراف باإليرادات من رسوم التمويل والسلف
خالل سنة  ،2019على ضوء التوجيهات التفسيرية المدعومة حول االيرادات من الرسوم ،قام البنك بإعادة تقييم توقيت االعتراف بالرسوم
المستلمة المتعلقة بالتمويل والسلف .وبالتالي قام البنك بتحليل ما إذا كانت أي رسوم مقدمة هي جزء ال يتجزأ من المعدل الخاص الفعال لألصل
المالي المقابل 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 كان ينبغي تعديلها على التكلفة المطفأة للتمويل والسلف ذات الصلة .تم تحديد أن أثر هذا التعديل على السنوات
السابقة غير جوهري فيما يتعلق بالقوائم المالية ككل .لذلك تم تعديل الرسوم المحددة من القيمة الدفترية للتمويل والسلف مع الدين المقابل إلى
األرباح المبقاة في  1يناير  2019بمبلغ  1,177مليون لاير سعودي .و بالتالي ،تم تعديل التمويل و السلف المعلن عنه سابقا ً كما في  30يونيو
.2019
تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي ()16
اعتباراً من  1يناير  2019طبقت المجموعة المعيار الدولي للتقرير المالي (" )16عقود االيجار" باستخدام طريقة األثر الرجعي المعدل للتطبيق،
في تاريخ التطبيق األولي مع تأثير التحول بقيمة  272مليون لاير سعودي المعترف به في األرباح المبقاة كما في  1يناير  .2019لمزيد من
التفاصيل ،انظر االيضاح  3.3في القوائم المالية الموحدة السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في  31ديسمبر .2019
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) (2.6السياسات والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة
(أ) التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة
التقديرات واالفتراضات المستخدمة في إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة تتوافق مع تلك المستخدمة في إعداد القوائم المالية الموحدة
السنوية عن السنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م ،باستثناء ما يلي:
قياس مخصص خسائر االئتمان المتوقعة
في سياق إعداد القوائم المالية الموحدة ،قامت اإلدارة بوضع بعض االفتراضات لقياس خسائر االئتمان المتوقعة ،إال أنه وعلى ضوء الضبابية
الراهنة فإن أي تغير مستقبلي في االفتراضات والتقديرات الرئيسية يمكن أن يؤدي إلى نتائج قد تتطلب تعديالً جوهريا ً على القيم العادلة
للموجودات أو المطلوبات المتأثرة في الفترات المستقبلية .وبما أن الموقف يتطور بسرعة في خضم الضبابية المستقبلية ،فسوف تستمر اإلدارة في
تقييم التأثير على ضوء التطورات المنظورة (انظر االيضاح .)19
(ب) السياسات المحاسبية الهامة
إن السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد القوائم المالية األولية الموجزة تتوافق مع تلك السياسات التي استخدمت في إعداد القوائم المالية
الموحدة السنوية عن السنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م ،باالضافة قامت المجموعة بتطبيق السياسة المحاسبية التالية:
المنحة الحكومية
يقوم البنك بإثبات منحة حكومية تتعلق بالدخل ،إذا كان هناك تأكيد معقول بأنه سيتم استالمها وسيلتزم البنك بالشروط المرتبطة بالمنحة .يتم
التعامل مع فائدة القرض الحكومي بسعر فائدة أقل من السوق كمنحة حكومية تتعلق بالدخل .يتم إثبات القرض المحمل بسعر فائدة أقل من السوق
وقياسه وف ًقا للمعيار الدولي للتقرير المالي  - 9األدوات المالية .ويتم قياس منافع الفائدة بسعر فائدة أقل من السوق باعتبارها تمثل الفرق بين القيمة
الدفترية األولية للقرض المحددة وفقًا للمعيار الدولي للتقرير المالي  9والعائدات المستلمة .ويتم احتساب المنحة وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي - 20
محاسبة المنح الحكومية واإلفصاح عن المساعدات الحكومية .ويتم إثبات المنحة الحكومية في قائمة الدخل على أساس منتظم على مدى الفترات
التي يثبت فيها البنك النفقات المتعلقة بالتكلفة التي تهدف المنح إلى تعويضها .يتم إثبات دخل المنحة فقط عندما يكون المستفيد النهائي هو البنك.
وعندما يكون العميل هو المستفيد النهائي ،يسجل البنك فقط المبالغ المعنية المستحقة القبض والمبالغ المستحقة الدفع.
) (2.7التعديالت على المعايير الحالية
هناك العديد من التعديالت والتفسيرات التي تنطبق ألول مرة ابتداءا من  1يناير 2020م ،ولكن ليس لها تأثير على القوائم المالية األولية الموحدة
الموجزة للمجموعة.
تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي (" )3تعريف العمل التجاري"
توضح التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي ( )3أن العمل التجاري كي يعتبر عمالً تجارياً ،يجب أن يتضمن مجموعة متكاملة من
األنشطة والموجودات ،تتضمن على أقل تقدير مدخالت وآليات موضوعية تساهم معا ً بصورة جوهرية في القدرة على توليد مخرجات .كما
توضح أن األعمال يمكن أن توجد دون إدراج جميع المدخالت والعمليات الالزمة لتوليد مخرجات.
تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي ( )7والمعيار الدولي للتقرير المالي ( )9ومعيار المحاسبة الدولي (" :)39إعادة هيكلة مؤشر
سعر الفائدة"
يتم إجراء مراجعة وإصالح أساسيين لمعايير أسعار الفائدة الرئيسية على مستوى العالم .ويشارك مجلس معايير المحاسبة الدولية في عملية مكونة
من مرحلتين لتعديل توجيهاته للمساعدة في انتقال أكثر سالسة من إصالحات معيار سعر الفائدة.
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البنك األهلي التجاري
)شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة (تتمة)
 30يونيو 2020م (غير مراجعـة)
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أسس اإلعداد (تتمة)

) (2.7التعديالت على المعايير الحالية (تتمة)
تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي ( )7والمعيار الدولي للتقرير المالي ( )9ومعيار المحاسبة الدولي (" :)39إعادة هيكلة مؤشر '
سعر الفائدة" (تتمة)
المرحلة ( )1المرحلة األولى من التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية (" )9األدوات المالية" ،ومعيار المحاسبة الدولي (" )39األدوات
المالية" :االعتراف والقياس ،والمعيار الدولي للتقارير المالية (" )7األدوات المالية" :اإلفصاحات ،ركزت على مسائل محاسبة التحوط .قامت
التعديالت النهائية التي صدرت في سبتمبر 2019م ،بتعديل متطلبات محددة لمحاسبة التحوط للتخفيف من اآلثار المحتملة لعدم اليقين الناجم عن
اعتبارا من  1يناير  2020وهي إلزامية لجميع عالقات التحوط التي تتأثر مباشرةً بإعادة هيكلة
إعادة هيكلة مؤشر سعر الفائدة .تسري التعديالت
ً
مؤشر سعر الفائدة .اعتمد البنك هذه التعديالت جنبا ً إلى جنب مع تخفيف التحوط للتحوطات قبل االستبدال.

المرحلة ( )2تتعلق المرحلة الثانية باستبدال األسعار المعيارية بمعدالت بديلة خالية من المخاطر .حاليا ،هناك عدم يقين بشأن توقيت وطرق
االنتقال للمرحلة الثانية .ونتيجة لهذه الشكوك ،يستمر استخدام سعر العرض بين البنوك كمعدل مرجعي في األسواق المالية ويستخدم في تقييم
األدوات ذات االستحقاقات التي تتجاوز تاريخ االنتهاء المتوقع لسعر العرض بين البنوك .لذلك ،يعتقد البنك أن هيكل السوق الحالي يدعم استمرار
محاسبة التحوط حتى  30يونيو .2020
تدير اإلدارة مشروعًا حول أنشطة التحول الشاملة للبنك وتواصل االشتراك مع مختلف أصحاب المصلحة لدعم االنتقال المنظم .المشروع مهم من
حيث الحجم والتعقيد وسيؤثر على المنتجات واألنظمة والعمليات الداخلية.
تعديالت على معيار المحاسبة الدولي ( )1ومعيار المحاسبة الدولي (" )8تعريف المعلومات الجوهرية"
توفر التعديالت تعريفا ً جديدا ً للمعلومات الجوهرية حيث تبين بأن " المعلومات تكون جوهرية إذا كان من المعقول أن يتم توقع حذف أو تحريف أو
حجب للتأثير على القرارات التي يتخذها المستخدمون الرئيسيون للقوائم المالية ذات األغراض العامة على أساس تلك القوائم المالية ،والتي توفر
معلومات مالية حول منشأة معينة ذات تقارير مالية" .توضح التعديالت أن الجوهرية تعتمد على طبيعة أو ضخامة المعلومات أو كليهما مع
المعلومات األخرى في صياغة فحوى القوائم المالية .إن تحريف المعلومات يكون جوهريا ً إذا كان من المعقول توقع أن تؤثر على القرارات التي
يتخذها المستخدمون الرئيسيون.
هيكل مفاهيم إعداد التقرير المالي الصادر في  29مارس 2018م
إن هيكل المفاهيم ليس معياري وليس ألي مفهوم من المفاهيم الواردة فيه أي تجاوز على أي مفاهيم أو متطلبات واردة في أي معيار .والغرض
من هيكل المفاهيم هو مساعدة المجلس الدولي لمعايير المحاسبة في تطوير معايير ومساعدة معدي القوائم المالية في تطوير سياسات محاسبية ثابتة
في الحاالت التي تتوافر فيها معايير قابلة للتطبيق ولمساعدة جميع األطراف على فهم وتفسير المعايير .يتضمن هيكل المفاهيم المعدل بعض
المفاهيم الجديدة ويقدم تعريفات محدثة وضوابط لالعتراف بالموجودات والمطلوبات وتوضيح بعض المفاهيم الهامة.
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البنك األهلي التجاري
)شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة (تتمة)
 30يونيو 2020م (غير مراجعـة)
-3

النقد وشبه النقد
يتكون النقد وشبه النقد المدرج في قائمة التدفقات النقدية الموحدة من اآلتي:
)بآالف الرياالت السعودية(

نقد وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي فيما عدا الودائع النظامية
أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى تستحق خالل  3أشهر
او أقل من تاريخ التعاقد األولي
اإلجمالي

-4

 30يونيو
2020م

 31ديسمبر
2019م

 30يونيو
2019م

(غير مراجعة)

(مراجعة)

(غير مراجعة)

16,618,695

25,653,256

12,684,665

6,834,144
────────
23,452,839
════════

7,021,487
───────
32,674,743
═══════

2,321,150
───────
15,005,815
═══════

استثمارات بالصافي
)بآالف الرياالت السعودية(

استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
استثمارات مقتناة بالتكلفة المطفاة بالصافي
اإلجمالــي

 30يونيو
2019م
(غير مراجعة)

 30يونيو
2020م
(غير مراجعة)

 31ديسمبر
2019م
(مراجعة)

8,382,441
71,956,194
65,967,192
────────
146,305,827
════════

7,364,221
8,350,430
54,562,640
60,714,035
64,702,929
65,012,107
──────── ────────
126,629,790
134,076,572
════════ ════════

أ) تشمل االستثمارات المقتناة بالتكلفة المطفأة استثمارات ذات تكلفة مطفأة بمبلغ  4,728مليون لاير سعودي ( 31ديسمبر 2019م 4,654 :مليون
لاير سعودي و  30يونيو 2019م 6,745 :مليون لاير سعودي) و التي يتم إقتنائها ضمن عقود تغطية مخاطر القيمة العادلة .كما في  30يونيو
2020م ،القيمة العادلة لهذه االستثمارات بلغت  5,890مليون لاير سعودي ( 31ديسمبر 2019م 5,078 :مليون لاير سعودي و  30يونيو
2019م 7,216 :مليون لاير سعودي).
ب) تشمل االستثمارات بالصافي سندات تم إصدارها من قبل وزارة المالية في المملكة العربية السعودية بمبلغ  73,720مليون لاير سعودي (31
ديسمبر 2019م 69,154 :مليون لاير سعودي و في  30يونيو 2019م 62,776 :مليون لاير سعودي) .كما تشمل االستثمارات بالصافي،
االستثمارات في صكوك بمبلغ  27,755مليون لاير سعودي 31( ،ديسمبر 2019م 19,943 :مليون لاير سعودي و  30يونيو 2019م:
 23,716مليون لاير سعودي).
ج) إيرادات توزيعات األرباح المسجلة خالل فترة الستة اشهر المنتهية في  30يونيو 2020م من االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
الشامل اآلخر بلغت  50مليون لاير سعودي ( 30يونيو 2019م 47 :مليون لاير سعودي).
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البنك األهلي التجاري
)شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة (تتمة)
 30يونيو 2020م (غير مراجعـة)
-5

تمويل وسلف بالصافي
( بآالف الريـاالت السعودية)
 30يونيو 2020م (غير مراجعة)

تمويل وسلف متحركة
تمويل وسلف متعثرة
إجمالي التمويل والسلف
مخصص خسائر التمويل
(خسائر االئتمان المتوقعة)
تمويل وسلف بالصافي

أفراد و بطاقات
ائتمان
───────
139,774,437
732,013
───────
140,506,450

شركات
────────
140,465,619
3,684,766
────────
144,150,386

المصرفية الدولية
────────
22,921,459
1,495,584
────────
24,417,043

أخرى
───────
15,556,711
───────
15,556,711

اإلجمالي
────────
318,718,226
5,912,363
────────
324,630,590

)(1,619,575
───────
138,886,875
═══════

)(5,516,101
────────
138,634,285
════════

)(1,126,130
────────
23,290,913
════════

)(70,213
───────
15,486,498
═══════

)(8,332,019
────────
316,298,571
════════

أفراد و بطاقات
ائتمان
───────
125,026,583
599,336
───────
125,625,919

شركات
────────
128,954,291
3,051,590
────────
132,005,881

( بآالف الريـاالت السعودية)
 31ديسمبر 2019م (مراجعة)

تمويل وسلف متحركة
تمويل وسلف متعثرة
إجمالي التمويل والسلف
مخصص خسائر التمويل
(خسائر االئتمان المتوقعة)
تمويل وسلف بالصافي

)(1,658,002
───────
123,967,917
═══════

)(4,623,323
────────
127,382,558
════════

أفراد و بطاقات
ائتمان
───────
111,669,699
612,840
───────
112,282,539

شركات
────────
133,838,640
3,258,314
────────
137,096,954

المصرفية الدولية
────────
18,884,948
1,678,469
────────
20,563,417
)(1,039,418
────────
19,523,999
════════

أخرى
───────
11,455,493
───────
11,455,493
)(41,207
───────
11,414,286
═══════

اإلجمالي
────────
284,321,315
5,329,395
────────
289,650,710
)(7,361,950
────────
282,288,760
════════

( بآالف الريـاالت السعودية)
 30يونيو 2019م (غير مراجعة)

تمويل وسلف متحركة
تمويل وسلف متعثرة
إجمالي التمويل والسلف
مخصص خسائر التمويل
(خسائر االئتمان المتوقعة)
تمويل وسلف بالصافي

)(1,701,113
───────
110,581,425
═══════

)(4,594,895
────────
132,502,059
════════

المصرفية الدولية
────────
19,999,228
1,170,876
────────
21,170,103
)(949,326
────────
20,220,777
════════

أخرى
───────
11,588,095
23,322
───────
11,611,418
)(85,184
───────
11,526,234
═══════

اإلجمالي
────────
277,095,662
5,065,352
────────
282,161,015
)(7,330,518
────────
274,830,496
════════

تتضمن التمويالت والسلف األخرى المؤسسات المالية.
أ) يشمل بند التمويل والسلف بالصافي منتجات تمويل متوافقة مع أحكام الشريعة تتمثل بشكل رئيسي بعمليات مرابحة وتيسير وإجارة بمبلغ 268,288
مليون لاير سعودي ( 31ديسمبر 2019م 239,494 :مليون لاير سعودي و  30يونيو 2019م 230,749 :مليون لاير سعودي).
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البنك األهلي التجاري
)شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة (تتمة)
 30يونيو 2020م (غير مراجعـة)
-5

تمويل وسلف بالصافي (تتمة)

ب) الحركة في مخصص الخسائر للتمويل و السلف بالتكلفة المطفأة للفترة على النحو التالي:
(بآالف الريـاالت السعودية)
 30يونيو 2020م (غير مراجعة)

المرحلة ()1
خسارة ائتمان
متوقعة على
مدى  12شهرا ً

المرحلة ()2
خسارة ائتمان
متوقعة غير
منخفضة القيمة
االئتمانية على مدى
العمر الزمني

المرحلة ()3
خسارة ائتمان
متوقعة منخفضة
القيمة االئتمانية
على مدى العمر
الزمني

اإلجمالي

الرصيد كما في  1يناير 2020م

1,715,623

1,581,526

4,064,801

7,361,950

صافي مخصص االنخفاض في القيمة
تحويل إلى المرحلة األولى
تحويل إلى المرحلة الثانية
تحويل إلى المرحلة الثالثة
ديون معدومة مشطوبة
فروقات العملة األجنبية

238,858
72,436
)(63,986
)(12,874
)(7,502
───────
1,942,555
═══════

562,477
)(49,807
77,563
)(136,613
)(14,364
────────
2,020,782
════════

839,836
)(22,629
)(13,577
149,487
)(520,789
)(128,447
───────
4,368,682
═══════

1,641,171
)(520,789
)(150,313
───────
8,332,019
═══════

الرصيد كما في  30يونيو 2020م

(بآالف الريـاالت السعودية)
 31ديسمبر 2019م (مراجعة)
المرحلة ()3
خسارة ائتمان
المرحلة ()2
خسارة ائتمان متوقعة متوقعة منخفضة
المرحلة ()1
غير منخفضة القيمة القيمة االئتمانية
خسارة ائتمان
متوقعة على مدى االئتمانية على مدى على مدى العمر
 12شهرا ً
الزمني
العمر الزمني
الرصيد كما في  1يناير 2019م
صافي (عكس) مخصص االنخفاض في القيمة
تحويل إلى المرحلة األولى
تحويل إلى المرحلة الثانية
تحويل إلى المرحلة الثالثة
ديون معدومة مشطوبة
فروقات العملة األجنبية
الرصيد كما في  31ديسمبر 2019م

2,566,045
)(698,949
63,750
)(125,490
)(58,081
)(31,652
───────
1,715,623
═══════

1,097,784
588,380
)(43,923
138,741
)(152,811
)(46,645
───────
1,581,526
═══════

3,762,188
2,257,801
)(19,827
)(13,251
210,892
)(2,068,054
)(64,948
───────
4,064,801
═══════

اإلجمالي
7,426,017
2,147,232
)(2,068,054
)(143,245
───────
7,361,950
═══════
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البنك األهلي التجاري
)شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة (تتمة)
 30يونيو 2020م (غير مراجعـة)
-5

تمويل وسلف بالصافي (تتمة)

ب) الحركة في مخصص الخسائر للتمويل و السلف بالتكلفة المطفأة للفترة على النحو التالي( :تتمة)
( بآالف الريـاالت السعودية)
 30يونيو 2019م (غير مراجعة)
المرحلة ()3
خسارة ائتمان
المرحلة ()2
خسارة ائتمان متوقعة متوقعة منخفضة
المرحلة ()1
غير منخفضة القيمة القيمة االئتمانية
خسارة ائتمان
متوقعة على مدى االئتمانية على مدى على مدى العمر
 12شهرا ً
الزمني
العمر الزمني
الرصيد كما في  1يناير 2019م
صافي (عكس) مخصص االنخفاض في القيمة
تحويل إلى المرحلة األولى
تحويل إلى المرحلة الثانية
تحويل إلى المرحلة الثالثة
ديون معدومة مشطوبة
فروقات العملة األجنبية
الرصيد كما في  30يونيو 2019م

2,566,045
)(86,259
61,536
)(58,809
)(9,811
)(7,026
───────
2,465,675
═══════

1,097,784
53,126
)(41,577
77,592
)(135,137
)(11,996
───────
1,039,792
═══════

3,762,188
895,678
)(19,959
)(18,783
144,948
)(866,899
)(72,121
───────
3,825,051
═══════

اإلجمالي
7,426,017
862,545
)(866,899
)(91,144
───────
7,330,518
═══════
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المشتقات
خالل دورة أعمالها العادية ،تقوم المجموعة باستخدام األدوات المالية المشتقة التالية ألغراض المتاجرة ولتغطية المخاطر:
(أ) المقايضات
هي التزامات لتبادل مجموعة من التدفقات النقدية بأخرى .بالنسبة لمقايضات أسعار العموالت الخاصة ،عادة ما تقوم األطراف المتعاقدة بتبادل دفع
العموالت الخاصة بسعر ثابت وعائم بعملة واحدة ،دون تبادل أصل المبلغ .أما مقايضات العمالت ،فيتم بموجبها تبادل دفع العموالت الخاصة بسعر
ثابت مع أصل المبلغ وذلك بعمالت مختلفة .في حالة مقايضة أسعار العموالت الخاصة بعمالت مختلفة ،فإنه يتم بموجبها تبادل أصل المبلغ زائدا ً دفع
العموالت الخاصة بسعر ثابت ومتغير بعمالت مختلفة.
(ب) العقود اآلجلة والمستقبلية
هي عبارة عن اتفاقيات تعاقدية لشراء أو بيع عملة أو سلعة أو أداة مالية معينة بسعر وتاريخ محددين في المستقبل .العقود اآلجلة هي عقود يتم
تصميمها خصيصا ً لتلبية احتياجات محددة والتعامل بها خارج األسواق المالية النظامية .أما عقود الصرف األجنبي المستقبلية وعقود أسعار العموالت
الخاصة المستقبلية ،فيتم التعامل بها وفق أسعار محددة في األسواق المالية النظامية ويتم تسديد التغيرات في قيمة العقود المستقبلية يوميا ً.
(ج) اتفاقيات األسعار اآلجلة
هي عبارة عن عقود بأسعار عموالت خاصة يتم التفاوض عليها بصورة منفردة وتنص على أن يسدد نقداً الفرق بين سعر العمولة الخاصة المتعاقد
عليه وسعر السوق في تاريخ مستقبلي محدد وذلك عن المبلغ األصلي المحدد وخالل الفترة الزمنية المتفق عليها.
(د) الخــيارات
هي عبارة عن اتفاقيات تعاقدية ،يمنح بموجبها البائع ( ُمصدر الخيار) الحق ،وليس االلتزام ،للمشتري (المكتتب بالخيار) لبيع أو شراء عملة أو سلعة أو
أداة مالية بسعر محدد مسبقا ً في تاريخ مستقبلي محدد أو في أي وقت خالل فترة زمنية معينة.
(هـ) منتجات المشتقّات المهيكلة
تقدم المشتقات الماليّة المهيكلة حلوالً مالية لعمالء المجموعة لتدير مخاطرهم المتعلقة بأسعار صرف العمالت األجنبية ومعدالت العموالت الخاصة
وأسعار السلع وتحسين العائد للعمالء من خالل االستفادة من فائض السيولة لديهم في عوائد محددة المخاطر .غالبية عمليات المشتقات المالية المهيكلة
تتم من قبل المجموعة على أساس مراكز مغطاة مع أطراف متعددة.
( )6.1المشتقات المقتناة ألغراض المتاجرة
تتعلق معظم المشتقات المقتناة ألغراض المتاجرة للمجموعة بالمبيعات و تحديد المراكز و موازنة أسعار الصرف بين منتجات وأسواق مختلفة .تقوم
المبيعات بطرح المنتجات للعمالء والبنوك لتمكينهم من تحويل أو تعديل أو تخفيض المخاطر الحالية والمستقبلية .يتعلق تحديد المراكز بإدارة مخاطر
مراكز السوق مع توقع الحصول على أرباح من التغيرات اإليجابية في األسعار ،المعدالت أو المؤشرات .فيما تتعلق موازنة أسعار الصرف بتحديد
االستفادة اإليجابية من الفروقات في أسعار الصرف بين األسواق أو المنتجات المختلفة بغرض الحصول على أرباح من ذلك.
( )6.2المشتقات المقتناة ألغراض تغطية المخاطر
تتبع المجموعة نظاما ً شامالً لقياس وإدارة المخاطر ،والذي يتعلق جزء منها بإدارة المخاطر التي تتعرض لها المجموعة نتيجة التقلبات في أسعار
الصرف األجنبي وأسعار العموالت الخاصة ،وذلك لتقليل مخاطر أسعار العمالت والعموالت الخاصة لتكون ضمن المستويات المقبولة التي يقررها
مجلس اإلدارة بناءا ً على التوجيهات الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي.
وضع مجلس اإلدارة مستويات معينة لمخاطر العمالت وذلك بوضع حدود للتعامل مع األطراف النظيرة والتعرض لمخاطر مراكز العمالت .تراقب
مراكز العمالت يوميا ً وتستخدم إستراتيجيات تغطية المخاطر لضمان بقاء مراكز العمالت ضمن الحدود المقررة .كما وضع مجلس اإلدارة مستوى
معين لمخاطر أسعار العموالت الخاصة وذلك بوضع حدود للفجوات في أسعار العموالت الخاصة للفترات المقررة .يتم مراجعة الفجوات بين أسعار
العموالت الخاصة بالموجودات والمطلوبات بصفة دورية وتستخدم إستراتيجيات تغطية المخاطر فـي تقليل الفجوات بين أسعار العموالت الخاصة
ضمن الحدود المقررة.
________________________________________________________________________________________
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المشتقات (تتمة)
( )6.2المشتقات المقتناة ألغراض تغطية المخاطر (تتمة)

كجزء من إدارة موجوداتها ومطلوباتها ،تستخدم المجموعة المشتقات ألغراض تغطية المخاطر وذلك لتقليل تعرضها لمخاطر أسعار العمالت والعموالت الخاصة .يتم ذلك
عادة من خالل تغطية مخاطر معامالت محددة وكذلك باستخدام استراتيجية تغطية المخاطر المتعلقة بقائمة المركز المالي ككل .إن التغطية االستراتيجية للمخاطر ال تخضع
لمحاسبة تغطية المخاطر الخاصة وتقيد المشتقات ذات العالقة كمشتقات مقتناه ألغراض المتاجرة مثل مقايضات أسعار العموالت الخاصة ،عقود أسعار عموالت خاصة
مستقبلية وخيارات ،عقود الصرف األجنبي اآلجلة وخيارات العمالت.
تستخدم المجموعة مقايضات أسعار العموالت الخاصة لتغطية مخاطر أسعار العموالت الخاصة الناشئة عن التعرض لمخاطر أسعار العموالت الخاصة الثابتة والمحددة
بشكل خاص .تستخدم المجموعة أيضا ً مقايضات أسعار العموالت الخاصة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية الناشئة عن التعرض لبعض مخاطر أسعار العموالت الخاصة
ذات السعر العائم .وفي جميع هذه الحاالت ،يجب توثيق طبيعة عالقة تغطية المخاطر وأهدافها رسمياً ،بما في ذلك تفاصيل البنود المغطاة مخاطرها وأداة تغطية المخاطر
وتعالج هذه المعامالت محاسبيا ً على أنها معامالت تغطية مخاطر القيمة العادلة أو التدفقات النقدية.
يعكس الجدول أدناه القيم العادلة الموجبة و السالبة والمبالغ اإلسمية لألدوات المالية المشتقة .إن المبالغ اإلسمية ،التي تم تحليلها بناء على االستحقاق والمتوسط الشهري
والتي تعتبر مؤشرا ً على حجم المعامالت القائمة في نهاية الفترة ،ال تعكس بالضرورة مبالغ التدفقات النقدية المستقبلية المتعلقة بها ،وبالتالي فإن هذه المبالغ اإلسمية ال
تعتبر مؤشرا ً على تعرض البنك لمخاطر اإلئتمان ،والتي تقتصر عادة على القيمة العادلة الموجبة للمشتقات ،كما أنها ال تعتبر مؤشراً لمخاطر السوق.

)بآالف الرياالت السعودية(
 30يونيو 2020م (غير مراجعة)

)بآالف الرياالت السعودية(
 31ديسمبر 2019م (مراجعة)

القيمة
العادلة
الموجبة

القيمة
العادلة
السالبة

المبالغ
االسمية

القيمة
العادلة
الموجبة

أدوات أسعار العموالت الخاصة

8,581,319

)(8,246,331

القيمة
العادلة
السالبة

)بآالف الرياالت السعودية(
 30يونيو 2019م (غير مراجعة)

المبالغ
االسمية

القيمة
العادلة
الموجبة

القيمة
العادلة
السالبة

المبالغ
االسمية

المقتناه ألغراض المتاجرة :

265,916,714

4,621,626

)(4,356,977

251,474,994

4,459,218

)(4,133,385

237,482,596

عقود الصرف األجنبي اآلجلة

323,666

)(86,022

104,229,569

395,879

)(92,285

79,739,479

345,741

)(23,282

60,431,152

خيارات

50,588

)(39,850

1,020,432

11,292

)(12,908

377,245

11,226

)(11,192

1,306,534

-

اخرى

-

-

-

-

-

-

-

)(165

مقتناه لتغطية مخاطر القيمة
العادلة :
أدوات أسعار العموالت الخاصة

82,702

)(3,644,385

11,316,085

114,361

)(1,543,746

11,559,835

307,254

)(1,703,110

17,392,086

مقتناه لتغطية مخاطرالتدفقات
النقدية:
أدوات أسعار العموالت الخاصة

195,066
───────

)(121,460
───────

8,579,151
────────

132,881
───────

)(75,664
───────

4,420,104
───────

215,579
───────

)(106,124
───────

5,514,062
───────

اإلجمالي

9,233,341
═══════

)(12,138,048
═══════

391,061,951
════════

5,276,039
═══════

)(6,081,580
═══════

347,571,657
═══════

5,339,018
═══════

)(5,977,258
═══════

322,126,430
═══════
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ودائع العمالء
(بآالف الرياالت السعودية)

حسابات جارية
إدخـار
آلجـل
أخـرى
اإلجمالي

 30يونيو
2020م
)غير مراجعة(

 31ديسمبر
2019م
)مراجعة(

 30يونيو
2019م
)غير مراجعة(

293,695,096
137,823
72,457,076
14,108,492
────────
380,398,487
════════

250,700,137
132,093
90,023,429
12,533,656
────────
353,389,315
════════

239,826,037
126,701
73,440,416
14,045,249
────────
327,438,403
════════

ودائع عمالء القطاع الدولي والمدرجة ضمن بند ودائع العمالء:
(بآالف الرياالت السعودية)

حسابات جارية
آلجـل
أخـرى
اإلجمالي

-8

 30يونيو
2020م

 31ديسمبر
2019م

 30يونيو
2019م

)غير مراجعة(

)مراجعة(

)غير مراجعة(

13,194,257
14,211,912
973,681
────────
28,379,850
════════

9,450,761
15,685,172
471,915
────────
25,607,848
════════

9,288,895
13,625,511
304,231
────────
23,218,637
════════

سندات دين مصدرة
كما في تاريخ التقرير ،تتكون إصدارات سندات الدين من صكوك غير قابلة للتحويل صادرة من المجموعة وتحمل ربحا ً بمعدالت ثابتة مع
تواريخ استحقاق خالل سنة 2021م .فيما يلي مطابقة المطلوبات الناشئة عن أنشطة التمويل.
)بآالف الرياالت السعودية(

سندات دين مصدرة:
الرصيد في بداية الفترة
سندات دين مصدرة
سندات دين مسددة
تعديل في فرق العملة األجنبية
الرصيد في نهاية الفترة

 30يونيو
2020م

 31ديسمبر
2019م

 30يونيو
2019م

(غير مراجعة)

(مراجعة)

(غير مراجعة)

1,016,101
1,312,560
)(1,487,146
)(145,257
───────
696,258
═══════

9,430,907
5,312,980
)(13,244,516
)(483,270
───────
1,016,101
═══════

9,430,907
3,293,739
)(10,496,491
)(363,171
───────
1,864,984
═══════
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االرتباطات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان
)بآالف الرياالت السعودية(

خطابات اعتماد
ضمانات
قبوالت
إرتباطات لمنح ائتمان (غير قابلة للنقض)
اإلجمالي

 30يونيو
2020م

 31ديسمبر
2019م

 30يونيو
2019م

(غير مراجعة)

(مراجعة)

(غير مراجعة)

8,425,688
32,638,225
1,404,392
6,824,570
───────
49,292,875
═══════

8,975,788
33,708,312
1,682,415
9,469,074
───────
53,835,589
═══════

7,899,143
33,032,320
1,247,683
10,720,584
───────
52,899,730
═══════

 -10رأس المال
يتكون رأس مال البنك المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل من  3,000,000,000سهم قيمــة كل سهــم  10لاير سعودي ( 30يونيو
2019م 3,000,000,000 :سهم قيمة كل سهم  10لاير سعودي) .يتكون رأس مال البنك بعد استبعاد أسهم الخزينة من
 2,990,418,212سهم قيمــة كل سهــم  10لاير سعودي ( 30يونيو 2019م 2,991,171,957 :سهم قيمــة كل سهــم  10لاير
سعودي).
 -11توزيعات أرباح
في  25ديسمبر 2019م ،اوصى مجلس اإلدارة على توزيع أرباح نهائية بمبلغ  3,600مليون لاير سعودي ( 1.20لاير سعودي للسهم)،
وبناء عليه تم دفع األرباح بالكامل خالل شهر ابريل من عام 2020م.
في  22ديسمبر 2018م اوصى مجلس اإلدارة على توزيع أرباح نهائية بمبلغ  3,288مليون لاير سعودي ( 1.10لاير سعودي للسهم)،
وبناء عليه تم دفع األرباح بالكامل خالل شهر ابريل من عام 2019م.
 -12الزكاة
يقوم البنك بحساب مستحقات الزكاة للفترة المنتهية  30يونيو  2020م بناء على اساس احكام الزكاة الجديدة ألنشطة التمويل.
يتم تحميل مصروف الزكاة على قائمة الدخل و ال يتم حساب الزكاة كضريبة دخل .بالتالي ال يتم احتساب أي زكاة مؤجلة.
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 -13الشريحة األولى  -صكوك
خالل 2020م ،أصدر البنك من خالل ترتيب متوافق مع أحكام الشريعة ("الترتيب") صكوكا ً ("الصكوك") إضافية من الشريحة األولى بقيمة
 4.2مليار لاير سعودي .وخالل الفترة نفسها ،مارس البنك حق خيار اإلستدعاء على صكوكه الحالية من الشريحة األولى والبالغة  1مليار لاير
سعودي وتمت الموافقة على هذه الترتيبات من قبل الجهات النظامية ومجلس اإلدارة في البنك.
إن هذه الصكوك هي أوراق مالية دائمة من حيث عدم وجود تواريخ استرجاع ثابتة لها وهي تمثل حصة ملكية غير مجزأة لحملة الصكوك في هذه
األصول ،ويمثل كل صك التزاما ً غير مضمون ومشروط ومعزز لرأس مال البنك ومصنف تحت بند حقوق الملكية .إال أن البنك لديه الحق
الحصري في استرجاع أو استدعاء الصكوك في فترة محددة من الزمن وفقا ً للشروط واألحكام الواردة في اتفاقية الصكوك.
إن معدل الربح المطبق على الصكوك يستحق الدفع على دفعات في تاريخ توزيع محدد ،إال إذا وقع حدث يقتضي عدم الدفع أو اختار البنك عدم
الدفع ،وهذا يعود إلى ما يراه البنك حصريا ً (وفقا ً لشروط وأحكام معينة) حيث يقرر البنك عدم توزيع أي ربح .إن عدم الدفع سواء نتيجة حدث ما
أو اختيار البنك ال يعتبر تعثرا ً وتدخل المبالغ التي لم يتم دفعها ضمن التجميع التراكمي لألرباح ألي توزيعات مستقبلية.

 -14ربحية السهم األساسية والمخفضة
يتم احتساب ربحية السهـم األساسية للفترتين المنتهيتين في  30يونيو  2020و  30يونيو 2019م بقسمة صافي دخل الفترة العائد على مساهمي
البنك للفترة (بعد خصم التكاليف المتعلقة بالشريحة األولى صكوك) على المتوسط الموزون لعدد األسهـم القائمـة خالل الفترة.
يتم احتساب ربحية السهـم المخفضة للفترتين المنتهيتين في  30يونيو  2020و  30يونيو 2019م بقسمة صافي الدخل المخفض العائد على
مساهمي البنك للسنة على المتوسط الموزون لعدد األسهم القائمة خالل الفترة .يتم االخذ بعين االعتبار تأثير برنامج اسهم الموظفين في احتساب
ربحية السهم المخفضة.
 -15القطاعات التشغيلية
القطاع التشغيلي هو جزء من المجموعة الذي يقوم بأنشطة األعمال التي تحقق إيرادات وتتحمل مصاريف ،بما في ذلك اإليرادات والمصاريف
التي تتعلق بالعمليات في أي جزء أخر للمجموعة ،والذي تتم مراجعة نتائجه التشغيلية بانتظام من قبل إدارة المجموعة.
تتكون المجموعة 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 المجموعة وهيكل التقارير الداخلية.
األفراد

يقدم الخدمات المصرفية لألفراد وعمالء الخدمات المصرفية الخاصة والتي تتضمن التمويل
الشخصي والحسابات الجارية باإلضافة إلى منتجات متوافقة مع أحكام الشريعة والتي تشرف عليها
هيئة شرعية مستقلة.

الشركات

يقدم الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة بما في ذلك كافة
المنتجات االئتمانية التقليدية ،ومنتجات التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة.

الخزينة

يقدم كامل منتجات وخدمات الخزينة والبنوك المراسلة بما في ذلك سوق المال وصرف العمالت
األجنبية إلى عمالء المجموعة ،إضافة إلى القيام باالستثمارات ونشاطات المتاجرة (محليا ً و خارجيا ً)
وإدارة مخاطر السوق ومخاطر السيولة ومخاطر االئتمان (المتعلقة باالستثمارات).

سوق المال

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

المصرفية الدولية

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

تسجل التعامالت بين القطاعات التشغيلية على أساس أسعار التمويل الداخلي بين قطاعات البنك.
وزعت مصاريف اإلدارة العامة والمساندة على القطاعات باستخدام التكلفة على أساس النشاط.
________________________________________________________________________________________
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البنك األهلي التجاري
)شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة (تتمة)
 30يونيو 2020م (غير مراجعـة)
 -15القطاعات التشغيلية ( -تتمة)
فيما يلي تحليالً بإجمالي موجودات ومطلوبات المجموعة ودخـل ومصاريف العمليات (اإلجمالي والبنود الرئيسية) وصافي الدخل للفترة حسب القطاعات:
)بآالف الريـاالت السعودية(
 30يونيو 2020م (غير مراجعة)
أفراد

شركات

خزينة

سوق المال

المصرفية
الدولية

اإلجمالــى

إجمالي الموجودات

169,981,924

145,500,207

202,226,612

2,455,078

37,146,213

557,310,034

إجمالي المطلوبات

234,417,436

127,914,584

87,529,567

302,006

33,211,195

483,374,788

 -ودائع العمالء

224,449,926

125,704,285

1,860,536

3,890

28,379,850

380,398,487

إجمالي دخل العمليات من العمالء الخارجيين

4,138,354

2,676,293

1,821,522

470,363

964,471

10,071,003

دخل (مصاريف) العمليات بين القطاعات
إجمالي دخل العمليات
منها:

708,358
4,846,712

)(623,012
2,053,281

)(47,486
1,774,036

)(1,646
468,717

)(36,214
928,257

10,071,003

4,316,440

1,870,956

1,024,306

9,178

673,931

7,894,811

488,584
2,158,058

183,822
1,232,776

46,033
256,845

455,812
156,591

77,644
641,089

1,251,895
4,445,359

 صافي دخل العموالت الخاصة دخل من رسوم خدمات مصرفية بالصافيإجمالي مصاريف العمليات
منها:
 استهالك/إطفاء ممتلكات ومعدات وبرامج صافي مخصص االنخفاض لخسائر االئتمانالمتوقعة
دخل (مصاريف) العمليات الغير تشغيلية االخرى

صافي دخل الفترة قبل الزكاة وضريبة الدخل

299,822

45,639

31,642

204,678

764,697

)(2,299

)(14,361
2,674,293

)(12,036
808,469

)(16,781
1,500,410

9,498
312,126

51,786

438,387

256,960

1,224,036

16,342
303,510

)(26,836
5,598,808

)بآالف الريـاالت السعودية(
 30يونيو 2019م (غير مراجعة)

أفراد

شركات

خزينة

سوق المال

المصرفية
الدولية

اإلجمالــى

إجمالي الموجودات

142,613,555

134,980,443

164,660,871

1,766,922

32,565,729

476,587,520

إجمالي المطلوبات

247,412,377

58,202,026

75,296,426

301,275

28,263,792

409,475,896

 -ودائع العمالء

234,884,215

56,803,577

12,528,040

3,934

23,218,637

327,438,403

إجمالي دخل العمليات من العمالء الخارجيين

3,640,487

3,245,152

2,018,053

397,643

699,886

10,001,221

دخل (مصاريف) العمليات بين القطاعات

986,188

)(1,122,118

184,929

)(8

)(48,991

-

إجمالي دخل العمليات
منها:

4,626,675

2,123,034

2,202,982

397,635

650,895

10,001,221

 -صافي دخل العموالت الخاصة

4,073,117

1,918,203

1,092,160

8,249

569,779

7,661,508

 -دخل من رسوم خدمات مصرفية بالصافي

493,408

205,116

54,035

360,956

94,621

1,208,136

إجمالي مصاريف العمليات
منها:

2,322,685

498,665

259,468

153,420

517,897

3,752,135

293,047

41,951

28,006

9,379

54,961

427,344

 استهالك/إطفاء ممتلكات ومعدات وبرامج صافي مخصص االنخفاض لخسائر االئتمانالمتوقعة
دخل (مصاريف) العمليات الغير تشغيلية االخرى

264,313

38,057

17,057

)(12,195

)(10,754

)(12,605

صافي دخل الفترة قبل الزكاة وضريبة الدخل

2,291,795

1,613,615

1,930,909

22
244,237

150,639

470,066

25,171

)(10,361

158,169

6,238,725
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البنك األهلي التجاري
)شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة (تتمة)
 30يونيو 2020م (غير مراجعـة)
 -16تحديد القيمة العادلة والتسلسل الهرمي للقيمة العادلة
القيمة العادلة هي السعر الذي يمكن استالمه عند بيع أصل أو دفعه عند تحويل التزام في التعامالت اإلعتيادية بين األطراف المشاركة في السوق عند
تاريخ القياس .ويستند قياس القيمة العادلة على افتراض أن المعاملة تتم إما:
 في السوق الرئيسي المتاح للوصول ألصل أو التزام أو في حالة عدم وجود سوق رئيسي ،في السوق األكثر مالئمة ألصل أو التزام.فيما يلي تحليل إليضاحات القيمة العادلة لألدوات المالية للمجموعة.
أ) إيضاحات القيمة العادلة لألدوات المالية بالقيمة العادلة
تستخدم المجموعة التسلسل الهرمي التالي لقياس القيمة العادلة لألدوات المالية واإلفصاح عنها:
المستوى  :1األسعار المتداولة في أسواق نشطة لنفس األداة.
المستوى  :2األسعار المتداولة في أسواق نشطة للموجودات والمطلوبات المشابهة أو طرق تقييم بحيث تستند جميع المدخالت الهامة على بيانات
السوق التي يمكن مالحظتها.
المستوى  :3طرق التقييم ألي مدخالت هامة التستند على بيانات السوق التي يمكن مالحظتها.
يبين الجدول التالي تحليل القيمة العادلة لألدوات المالية بمستوياتها في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة.
)بآالف الرياالت السعودية(
 30يونيو 2020م (غير مراجعة)
مستوى 1
موجودات مالية
أدوات مالية مشتقة

مستوى 2

مستوى 3

اإلجمالــى

-

9,233,341

-

9,233,341

موجودات مالية محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

873,147

5,592,995

1,916,299

8,382,441

موجودات مالية محتفظ بها بالقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل اآلخر

44,942,535

صافي اإلستثمارات المحتفظ بها بالتكلفة المطفأة
 -تحوط القيمة العادلة

اإلجمالــي

26,866,069
5,890,389

147,590

-

71,956,194
5,890,389

─────────

─────────

────────

─────────

45,815,682

47,582,794

2,063,889

95,462,365

─────────

─────────

────────

─────────

مطلوبات مالية
أدوات مالية مشتقة

اإلجمالــي

────────

-

════════

12,138,048

-

────────

────────

════════

════════

12,138,048

-

12,138,048
────────

12,138,048

════════
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البنك األهلي التجاري
)شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة (تتمة)
 30يونيو 2020م (غير مراجعـة)
 -16تحديد القيمة العادلة والتسلسل الهرمي للقيمة العادلة (تتمة)
أ) إيضاحات القيمة العادلة لألدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة (تتمة)
)بآالف الرياالت السعودية(
 31ديسمبر 2019م (مراجعة)
مستوى 1
موجودات مالية
أدوات مالية مشتقة
موجودات مالية محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
موجودات مالية محتفظ بها بالقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل اآلخر
صافي اإلستثمارات المحتفظ بها بالتكلفة المطفأة
 -تحوط القيمة العادلة

اإلجمالــي
مطلوبات مالية
أدوات مالية مشتقة

اإلجمالــي

-

مستوى 2

مستوى 3

-

1,349,339

5,276,039
5,246,776

1,754,315

40,165,948

20,390,941

157,146

-

5,077,768

-

اإلجمالــى
5,276,039
8,350,430
60,714,035
5,077,768

─────────

─────────

────────

─────────

─────────

─────────

────────

─────────

41,515,287

────────

-

════════

35,991,524

6,081,580
────────

6,081,580
════════

1,911,461

-

79,418,272

6,081,580

────────

─────────

════════

═════════

-

6,081,580

)بآالف الرياالت السعودية(
 30يونيو 2019م (غير مراجعة)
مستوى 1
موجودات مالية
أدوات مالية مشتقة
موجودات مالية محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
موجودات مالية محتفظ بها بالقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل اآلخر
صافي اإلستثمارات المحتفظ بها بالتكلفة المطفأة
 -تحوط القيمة العادلة

اإلجمالــي
مطلوبات مالية
أدوات مالية مشتقة

اإلجمالــي

-

مستوى 2

مستوى 3

-

886,791

5,339,018
4,972,553

1,504,877

47,523,668

6,889,493

149,479

─────────

48,410,459

─────────

────────

-

════════

7,215,565
─────────

24,416,629

─────────

5,977,258
────────

5,977,258
════════

────────

1,654,356

────────

────────

-

════════

اإلجمالــى
5,339,018
7,364,221
54,562,640
7,215,565
─────────

74,481,444
─────────

5,977,258
─────────

5,977,258
═════════
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البنك األهلي التجاري
)شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة (تتمة)
 30يونيو 2020م (غير مراجعـة)
-16

تحديد القيمة العادلة والتسلسل الهرمي للقيمة العادلة (تتمة)
ب) إيضاحات القيمة العادلة لألدوات المالية التي التقاس بالقيمة العادلة
بلغت القيمة العادلة للتمويل والسلف بالصافي  326,880مليون لاير سعودي ( 31ديسمبر  290,470 :2019مليون لاير سعودي و  30يونيو
2019م 289,923 :مليون لاير سعودي).
القيم العادلة لك ٍل من األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى ،أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى ،ودائع العمالء وسندات الدين
المصدرة كما في  30يونيو  31 ،2020ديسمبر  2019و  30يونيو  2019ال تختلف بشكل جوهري عن قيمتها الدفترية.
ج) أسلوب التقييم والمعطيات الهامة غير الملحوظة لألدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة
تستخدم المجموعة أساليب تقييم مختلفة لتحديد القيمة العادلة لألدوات المالية المصنفة تحت مستويات  2و  3من التسلسل الهرمي للقيم العادلة .ويتم
أدناه تحليل هذه التقنيات والمدخالت غير المالحظة الهامة المستخدمة فيها.
تستخدم المجموعة تقارير مدراء الصناديق ( والخصومات المناسبة أو التسلسل إذا تطلب ذلك) لتحديد القيمة العادلة لصناديق األسهم الخاصة
وصناديق التحوط .يستخدم مدير الصندوق تقنيات مختلفة ( مثل نماذج التدفقات النقدية المخصومة و طريقة المضاعفات) لتقييم األدوات المالية
األساسية المصنفة تحت مستوى  2و  3من تسلسل القيمة العادلة للصندوق .تعتبر المدخالت غير المالحظة الهامة جزء ال يتجزأ من النماذج
المستخدمة من قبل مدير الصندوق و تشمل مخاطر أسعار الخصم المعدلة ،السوق والسيولة المخصومة وعالوة السيطرة.
لتقييم سندات الدين غير المتداولة واألدوات المالية المشتقة ،تعتمد المجموعة على تقديرات القيمة العادلة على مقيمين خارجيين موثوقين والذين
يستخدمون تقنيات مثل التدفقات النقدية المخصومة ونماذج تسعير الخيارات وغيرها من النماذج المتطورة.
د) التحويل ما بين المستوى األول والمستوى الثاني
لم تكن هناك تحويالت بين المستوى  1والمستوى  2خالل الفترة المنتهية في  30يونيو 2020م ( 31ديسمبر 2019م :ال شيء و  30يونيو
2019م :ال شيء).
هـ) مطابقة القيم العادلة في المستوى الثالث
يبين الجدول التالي مطابقة للقيم العادلة في المستوى الثالث ابتدا ًء من األرصدة االفتتاحية وحتى األرصدة الختامية:

)بآالف الرياالت السعودية(
 30يونيو

 31ديسمبر

 30يونيو

2020م

2019م

2019م

)غير مراجعة(

)مراجعة(

)غير مراجعة(

حركة المستوى الثالث كما يلي:
الرصيد في بداية الفترة
إجمالي أرباح( /خسائر) (محققة وغير محققة) في قائمة الدخل الموحدة
المشتريات
(المبيعات)
أخرى

1,911,461

920,695

920,695

)(190,623
482,696
)(139,645
-

237,076
897,208
)(143,518

288,831
524,104
)(78,644
)(630

────────

────────

1,911,461

1,654,356

────────

الرصيد في نهاية الفترة

2,063,889

════════

════════

════════
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البنك األهلي التجاري
)شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة (تتمة)
 30يونيو 2020م (غير مراجعـة)
 -17كفاية رأس المال
تتمثل أهداف المجموعة عند إدارة رأس المال في المتطلبات المتعلقة برأس المال المحددة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي للحفاظ على قدرة المجموعة لالستمرار
ولبناء قاعدة رأسمالية متينة.
تقوم المجموعة بمراقبـة مدى كفاية رأس المال وذلك باستخدام المعدالت واألوزان المحددة من قبل مؤسسـة النقد العربي السعودي .هذه المعدالت تقيس مدى كفاية رأس
المال وذلك بمقارنة رأس المال المؤهل مع الموجودات المدرجة في قائمة المركز المالي واالرتباطات وااللتزامات المحتملة والمبالغ اإلسمية للمشتقات باستخدام أوزان
لتحديد المبالغ المرجحة إلظهار مخاطر االئتمان النسبية ،مخاطر السوق ومخاطر العمليات .تتطلب مؤسسة النقد العربي السعودي من البنوك االحتفاظ بمستوى الحد
األدنى من رأس المال النظامي واالحتفاظ بنسبة إجمالي رأس مال نظامي إلى الموجودات مرجحة المخاطر في مستوى عند أو أكثر من الحد األدنى المحدد من المؤسسة
والبالغ  .%8يتم احتساب رأس المال النظامي لكل من مخاطر االئتمان ،السوق والعمليات والتي تمثل الحد األدنى المطلوب لكفاية رأس المال الركيزة األولى.
أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي إطار عمل وإرشادات تتعلق بتنفيذ اإلصالحات المالية وفق معايير (بازل  – )3والتي بدأ سريان مفعولها اعتبارا من  1يناير
2013م .وعليه فقد تم احتساب الموجودات مرجحة المخاطر الموحدة للمجموعة وإجمالي رأس المال المؤهل والنسب ذات العالقة على األساس الموحد للمجموعة وفق
إطار (بازل .)3
فيما يلي ملخص إجمالي الركيزة األولى للموجودات مرجحة المخاطر ،الشريحة األولى والشريحة الثانية من رأس المال و معدل كفاية رأس المال.
موجودات مرجحة المخاطر
)بآالف الرياالت السعودية(
 30يونيو
2020م
(غير مراجعة)

 31ديسمبر
2019م
(مراجعة)

 30يونيو
2019م
(غير مراجعة)

372,048,087
36,297,788
12,461,262
────────
420,807,137
════════

337,218,124
36,073,511
17,039,531
────────
390,331,166
════════

332,844,588
34,688,148
16,629,043
────────
384,161,779
════════

رأس المال األسـاسي (الشريحة األولى)
رأس المال المساند (الشريحة الثانية)

75,672,590
4,198,601
────────

70,168,908
3,014,128
───────

67,578,800
3,281,595
───────

رأس المال األسـاسي والمساند (الشريحتين األولى والثانية)

79,871,191
════════

73,183,036
═══════

70,860,395
═══════

18.0%
19.0%

18.0%
18.7%

17.6%
18.4%

مخاطر االئتمان
مخاطر العمليات
مخاطر السوق
إجمالي الركيزة األولى -الموجودات مرجحة المخاطر

معدل كفاية رأس المال (الركيزة األولى)-:
رأس المال األسـاسي (الشريحة األولى)
رأس المال األسـاسي والمساند (الشريحتين األولى و الثانية)

يتكون رأس المال األساسى للمجموعة من رأس المال واالحتياطي النظامي واالحتياطيات األخـرى و توزيعات أرباح مقترحه واألرباح المبقاة و الشريحة األولى صكوك
وحقوق األقلية ناقصا ً أسهم الخزينة و الشهرة والموجودات غير الملموسة و احتياطي فرق العملة األجنبية وخصومات أخرى محدده .أما رأس المال المساند فيتكون من
سندات دين مؤهلة و مبالغ معينة من مخصصات المحفظة (مخصصات عامة) المؤهلة ناقصا ً خصومات أخرى محدده.
تستخدم المجموعة الطريقة الموحدة من بازل  3لحساب الموجودات المرجحة المخاطر حيث يتطلب رأس المال النظامي للركيزة األولى (بما في ذلك مخاطر االئتمان
ومخاطر السوق ومخاطر العمليات) .إن إدارة المخاطر للمجموعة هي المسؤولة عن ضمان حساب الحد األدنى المطلوب من راس المال النظامي حيث تتوافق مع
متطلبات بازل  .3وترسل لمؤسسة النقد العربي السعودي البيانات اإلشرافية الربع سنوية وتظهر فيها معدل كفاية رأس المال.
 -18أرقام المقارنة
بإستثناء التأثير المذكور في اإليضاح رقم  2.5تم اعادة تصنيف بعض أرقام الفترة السابقة لتتوافق مع العرض للفترة الحالية ،والتي ليست جوهرية في طبيعتها.
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البنك األهلي التجاري
)شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة (تتمة)
 30يونيو 2020م (غير مراجعـة)
 -19تأثير كوفيد  19 -على الخسائر االئتمانية المتوقعة وبرامج مؤسسة النقد العربي السعودي
خالل الفترة ،أعلنت منظمة الصحة العالمية تفشي فيروس كورونا ("كوفيد  )"19 -جائحةً اعترافًا بانتشاره السريع في جميع أنحاء العالم .وقد أثر هذا التفشي أيضًا على
منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بما في ذلك المملكة العربية السعودية .وتتخذ الحكومات في جميع أنحاء العالم خطوات صارمة بشكل متزايد الحتواء انتشار الفيروس.
وقد قامت المملكة العربية السعودية بإغالق الحدود ،وأصدرت توجيهيات بالتباعد االجتماعي ،وفرضت إغالقا وحظرا للتجول في جميع أنحاء البالد.
وشهدت أسعار النفط أيضا تقلبات كبيرة خالل الفترة الحالية ،ليس فقط بسبب مشاكل الطلب الناشئة عن فيروس كوفيد  19 -حيث توقفت االقتصادات العالمية ،ولكن أيضًا
بسبب مشكالت المعروض الضخم الذي سبق الوباء .أظهرت أسعار النفط بعض االنتعاش في أواخر الربع الثاني من عام  2020نتيجة خفض الدول المنتجة للنفط من
انتاجها إلى جانب زيادة الطلب مع خروج الدول من اجراءات اإلغالق .وقامت المجموعة بتقييم الوضع الحالي من خالل سيناريوهات اختبار الضغط على التحركات
المتوقعة ألسعار النفط وتأثيرها على المؤشرات الرئيسية لالئتمان والسيولة والتشغيل والمالءة المالية واألداء باإلضافة إلى الممارسات األخرى إلدارة المخاطر للتعامل مع
تأثير تعطل األعمال المحتمل بسبب تفشي فيروس كوفيد  19 -على عملياتها وأدائها المالي .وتشمل الخطوات التي اتخذتها اإلدارة أيضًا البدء في مراجعة تركزات
التعرض االئتماني على مستوى أكثر دقة مثل القطاعات االقتصادية ،والمناطق ،والبلد ،والطرف المقابل ،وحماية الضمانات  ،والمراجعة في الوقت المناسب ،وإجراءات
التصنيف االئتماني للعمالء ،وإعادة هيكلة القروض بشكل مناسب ،عند االقتضاء .و تأخذ في االعتبار أيضا آثار برامج الدعم من الحكومة ومؤسسة النقد العربي السعودي.
وتتطلب الظروف االقتصادية السائدة عقب اإلغالق من البنك مراجعة بعض البيانات واالفتراضات المستخدمة لتحديد الخسائر االئتمانية المتوقعة .وتتمحور في المقام
األول إما حول تعديل عوامل االقتصاد الكلي التي يستخدمها البنك في تقدير خسائر االئتمان المتوقعة و مراجعات احتماالت السيناريو التي يستخدمها البنك حاليًا في تقدير
الخسائر االئتمانية المتوقعة.
خالل الربع الثاني من عام 2020م ،مع توفر بيانات أكثر موثوقية ،أجرى البنك العديد من التعديالت والتقييمات استجابةً لتطور وضع جائحة كوفيد  ،19 -مما أدى إلى
زيادة كبيرة في خسائر اإلئتمان المتوقعة.
باإلضافة إلى التعديالت التي أجريت على احتماالت سيناريو االقتصاد الكلي في الربع األول من عام 2020م ،قام البنك بمراجعة توقعات عوامل االقتصاد الكلي وتحديث
نماذج االئتمان األساسية األخرى في الربع الثاني من عام 2020م .وعالوة على ذلك ،أجرى البنك تقيي ًما استباقيًا وتطلعيًا وعاجالً لمخاطر االئتمان في األوضاع التي
أعقبت جائحة كوفيد  ،19 -والتي ساهمت أيضًا في ارتفاع تكلفة المخاطر .وقد أسفرت هذه التقييمات عن إجراءات متعددة مثل خفض التصنيف الداخلي لحجم المخاطر
التي تتعرض لها الشركات ،وتدفق أعلى للمرحلة  ،2وخسارة ائتمانية أعلى متوقعة لبعض القطاعات الضعيفة للغاية وما إلى ذلك.ال يزال نموذج الخسارة االئتمانية للبنك
حساسًا لمتغيرات االقتصاد الكلي وترجيحات السيناريوهات .وكما هو الحال مع أي تنبؤات ،فإن التوقعات واحتماالت الحدوث مدعومة بقدر كبير من الحكم وعدم التأكد،
وبالتالي ،قد تختلف النتائج الفعلية عن تلك المتوقعة .إن تأثير مثل هذه البيئة االقتصادية غير المستقرة أمر تقديري وسيستمر البنك في إعادة تقييم موقفه والتأثير المرتبط
به بشكل منتظم .عالوة على ذلك ،أجرت اإلدارة تقييما ً مفصالً للتأكد من اآلثار المحددة للجائحة وما ترتب على ذلك من تدابير الدعم من الحكومة ومؤسسة النقد العربي
السعودي ،مثل فترات السماح للسداد وحزم تخفيف المخاطر األخرى ،على محفظة التمويل.
أجرى البنك تحديثات ضمن نموذج الخسارة االئتمانية المتوقعة الخاص به لتحسين تطبيق الضوابط المرحلية بسبب الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان على العمالء
المتأثرين ،كي يتمكن البنك من تمييزهم وإظهارهم بشكل مناسب في النماذج:
 العمالء الذين بدى أن جودتهم االئتمانية قد تدهورت على أساس دائم ،وبالتالي كان على البنك أن يعترف بالخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر الزمني الستمرارهذه المخاطر؛
 العمالء الذين ظلت جودتهم االئتمانية مستقرة (بسبب الطبيعة التعويضية لالستفادة من البرامج الحكومية المعروضة) أو الذين تعرضت جودتهم االئتمانية النخفاضيعتبر مؤقتا ً لكون العميل لديه أساسيات سليمة تمكنه من الرجوع القوي بعد الخروج من الوضع الصعب.
وسوف يستمر البنك في تقييم المخاطر الجوهرية التي تواجه قطاع الشركات ولكل شركة على حدة مع توفر المزيد من البيانات األكثر موثوقية ،وبالتالي تحديد ما إذا كان
هناك أي تعديل مطلوب في خسائر االئتمان المتوقعة في فترات التقارير الالحقة .وقد ساهم التأثير اإلجمالي لمختلف التعديالت المتعلقة بجائحة كوفيد  19 -في زيادة
الخسائر االئتمانية المتوقعة بقيمة  884مليون لاير سعودي لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م.
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البنك األهلي التجاري
)شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة (تتمة)
 30يونيو 2020م (غير مراجعـة)
 -19تأثير كوفيد  19 -على الخسائر االئتمانية المتوقعة وبرامج مؤسسة النقد العربي السعودي (تتمة)
إطالق برامج ومبادرات مؤسسة النقد العربي السعودي
لمواجهة تأثيرات جائحة كوفيد  ،19 -أطلقت مؤسسة النقد العربي السعودي برنامج دعم تمويل القطاع الخاص في مارس 2020م لتقديم الدعم الالزم لقطاع المنشآت
متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خالل تمكين وتوفير التسهيالت لمجتمع التمويل وفق التعريف الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي بالتعميم رقم
 381000064902بتاريخ  16جمادى اآلخرة 1438هـ .ويشمل برنامج دعم تمويل القطاع الخاص بشكل رئيسي البرامج التالية:
• برنامج المدفوعات المؤجلة؛
• برنامج ضمان القروض ؛ و
• برنامج دعم رسوم نقاط البيع و خدمات التجارة اإللكترونية.
كجزء من برنامج األقساط المؤجلة  -يتعين على البنك تأجيل األقساط لمدة ستة أشهر للتسهيالت المقدمة للمنشئات المؤهلة كمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
وتعتبر إعفاءات السداد بمثابة دعم سيولة قصير األجل لمعالجة مشكالت التدفق النقدي المحتملة للمقترض .وقام البنك بتنفيذ إعفاءات السداد بتأجيل األقساط المستحقة خالل
الفترة من  14مارس 2020م إلى  14سبتمبر 2020م لمدة ستة أشهر دون زيادة مدة التسهيالت .وتم تقييم األثر المحاسبي لهذه التغييرات من حيث التسهيالت االئتمانية
ويتم التعامل معها وفقًا لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي  9كتعديل من حيث الترتيب .ونتج عن ذلك تحقيق البنك لخسارة تعديل و تكاليف أخرى ذات صلة بلغت
 144مليون لاير سعودي كما في  31مارس 2020م.
تنفيذا للتوجيهات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي خالل شهر ابريل  ،2020قام البنك أيضا بتأجيل سداد األقساط للعمالء من المنشآت المتناهية الصغر
والصغيرة والمتوسطة الحجم المصنفة ضمن المرحلة ( )2و بعض العمالء المصنفين ضمن المرحلة ( )1الذين استوفوا تعريف المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة
والمتوسطة الحجم خالل الربع الثاني من عام  2020وذلك لنفس الفترة ،أي من  14مارس 2020م حتى  14سبتمبر2020م .وقد نتج عن ذلك خسارة تعديل إضافية
بلغت  105مليون لاير سعودي تم االعتراف بها خالل الربع الثاني من عام  .2020تم عرض خسائر التعديل كجزء من دخل العموالت الخاصة .ال يزال يعتقد البنك بانه
في ظل غياب عوامل اخرى ،اليترتب العمل بمتطلبات برنامج تأجيل سداد األقساط زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان .خالل فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو
 ،2020تم اإلعتراف بمبلغ  62مليون لاير سعودي في قائمة الدخل المتعلق بعكس قيد خسائر التعديل.
ولتعويض كافة التكاليف المتوقع ان يتكبدها البنك بموجب برامج الدعم من مؤسسة النقد العربي السعودي والجهات الحكومية االخرى ،استلم البنك وديعة معفاة من األرباح
من مؤسسة النقد العربي السعودي بقية  3.3مليار لاير سعودي خالل الربع األول من عام 2020م .وقد حددت اإلدارة بنا ًء على المحادثات مع مؤسسة النقد العربي
السعودي بأن المنحة الحكومية تهدف لتعويض خسائر التعديل المتكبدة عند تأجيل سداد األقساط .وتم احتساب فائدة معدل التمويل المدعوم على أساس منتظم وفقًا لمتطلبات
محاسبة المنح الحكومية .وقد نتج عن ذلك اجمالي دخل قدره  222مليون لاير سعودي ،والتي تم اثباتها في قائمة الدخل خالل  31مارس 2020م على أساس منتظم.
قامت اإلدارة بتطبيق بعض االحكام في اثبات وقياس دخل هذه المنحة.
خالل الربع الثاني من عام 2020م ،استلم البنك وديعة إضافية معفاة من األرباح من مؤسسة النقد العربي السعودي بقيمة  3.7مليون لاير سعودي باستحقاق مدته 36
شهر .وتم احتساب فائدة معدل التمويل المدعوم على أساس منتظم وفقًا لمتطلبات محاسبة المنح الحكومية .وقد نتج عن ذلك اجمالي دخل قدره  230مليون لاير سعودي،
تم إدراج  222مليون لاير سعودي منها في قائمة الدخل كما في  30يونيو 2020م على أساس منتظم وتم تأجيل المبلغ المتبقي .خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30
يونيو 2020م ،تم إثبات مبلغ  25مليون لاير سعودي في قائمة الدخل المتعلق بعكس قيد الفائدة الناتجة عن المنح.
كما في  30يونيو 2020م ،لم تشارك المجموعة بعد في برنامج التمويل المضمون .كان لبرامج رسوم نقاط البيع وخدمات التجارة اإللكترونية تأثيرا غير جوهري على
القوائم المالية للمجموعة .عالوة على ذلك ،خالل الربع الثاني من عام 2020م ،أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي للبنك أنه سيتم سداد رسوم خدمات نقاط البيع و
التجارة اإللكترونية و البالغة  147مليون لاير سعودي إلى البنك .و مع ذلك ،نظراً ألن المستفيدين النهائيين في هذه الحالة هم العمالء ،بالتالي ،ال يتم التعامل مع هذا
المبلغ محاسبيا كمنحة للبنك بموجب معيار المحاسببة الدولي .20
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وفي غياب

