
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 31 ديســمبر 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 1 إلى 46. 

وفي رأينا، إن القوائم املالية املرفقة تعرض بصورة عادلة، من جميع الجوانب الجوهرية، املركز املالي املوحد للمجموعة كما في 31 ديسمبر 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:

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 323/11/46 بتاريخ 1412/9/7هـ
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كيف عالجت مراجعتنا أمور املراجعة الرئيسيةملاذا تعتبر بالغة األهميةأمر املراجعة الرئيسي

االنخفاض في قيمة 
الخسائر االئتمانية 

للتمويل والسلف

كما في 31 ديسمبر 2019م، بلغ إجمالي تمويل وسلف 
املجموعة مبلغ 289.651 مليون ريال سعودي )2018م: 
272.488 مليون ريال سعودي( مقابل مخصص انخفاض 

في القيمة بمبلغ 1.447 مليون ريال سعودي )2018م: 1.347 
مليون ريال سعودي( تم إثباتها خالل السنة بمجموع مخصص 
للخسائر االئتمانية كما في تاريخ التقرير بمبلغ 7.362 مليون 

ريال سعودي )2018م: 7.426 مليون ريال سعودي(.
يتطلب تحديد الخسارة االئتمانية املتوقعة من اإلدارة 

تقييمات وافتراضات. وتضمن ذلك افتراضات لتحديد الضوابط 
املرحلية املنصوص عليها في املعيار الدولي للتقرير املالي 

)9( “االدوات 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 )9(، تقوم 

املجموعة بقياس الخسائر االئتمانية املتوقعة بناًء على 
الخسائر االئتمانية املتوقعة على مدى االثني عشر شهرا 

القادمة )“الخسائر االئتمانية املتوقعة على مدى 12 شهرا”(، 
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 2.5 )ح( حول القوائم املالية املوحدة لألحكام 
الهامة املطبقة في تحديد الخسائر االئتمانية املتوقعة، 

واإليضاح 3.26 للسياسات املحاسبية الهامة املتعلقة 
بالخسائر االئتمانية املتوقعة، واإليضاح 7.2 للحركة في 

الخسائر االئتمانية املتوقعة خالل السنة املنتهية في 31 
ديسمبر 2019م، واإليضاح 35 الستراتيجية إدارة مخاطر 

االئتمان وتحليل جودة االئتمان فيما يتعلق بالتمويل والسلف. 

تضمنــت إجراءات مراجعتنا، اســتجابًة للمخاطر الجوهرية املرتبطة 
باالنخفاض في قيمة الخســائر االئتمانية لتمويل وســلف املجموعة، 
تقييــم مــدى مالءمة وكفايــة مخصصات االنخفاض في القيمة في 

تاريخ املركز املالي. 
بناًء 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 الحسابات املستقلين عن مراجعة القوائم املالية املوحدة )تتمة(
كيف عالجت مراجعتنا أمور املراجعة الرئيسيةملاذا تعتبر بالغة األهميةأمر املراجعة الرئيسي

االنخفاض في قيمة 
الخسائر االئتمانية 

للتمويل والسلف

بالنسبة لعينة مختارة من عمالء التمويل والسلف، فقد تحققنا مما يلي:
1.  حساب احتمالية التعثر، والخسارة من التعثر املفترض

2. معقولية التدفقات النقدية
3. مالءمة معدل الخصم

 لقد تحققنا من اكتمال التمويل والسلف وبنود االلتزامات املحتملة 
ذات الصلة املدرجة في حساب الخسائر االئتمانية املتوقعة اعتبارا من 

31 ديسمبر 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 )9( واملعيار الدولي للتقرير 

املالي )7( “االدوات املالية: اإلفصاحات”.

كما في 31 ديسمبر 2019م، بلغ إجمالي استثمارات تصنيف االستثمارات 
املجموعة مبلغ 134.169 مليون ريال سعودي )2018م: 
118.195 مليون ريال سعودي(، مقابل مخصص انخفاض 

في القيمة بمبلغ 178 مليون ريال سعودي )2018م: 206 
مليون ريال سعودي( تم الحصول عليه كما في 31 ديسمبر 
2019م. تشمل هذه الصكوك، والسندات، وصناديق التحوط 

والصناديق املشتركة واألسهم املدرجة وغير املدرجة 
واالستثمارات في األسهم الخاصة األخرى.

وفقا ملتطلبات املعيار الدولي للتقرير املالي )9(، تقوم 
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 2.5 )ط( حول القوائم املالية املوحدة 

الخاص باألحكام الجوهرية املطبقة في تحديد تصنيف 
االستثمارات، واإليضاح 3.4 للسياسات املحاسبية الهامة 

املتعلقة بالتصنيف.

شملت إجراءات مراجعتنا، استجابًة 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 )9( واملعايير الدولية للتقرير املالي )7(.

تقرير مراجعي الحسـابات تتمة
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كيف عالجت مراجعتنا أمور املراجعة الرئيسيةملاذا تعتبر بالغة األهميةأمر املراجعة الرئيسي

االنخفاض في قيمة 
الخسائر االئتمانية 

لالستثمارات املدينة 
املحتفظ بها 

بالتكلفة املطفأة 
 وبالقيمة العادلة 

من خالل الدخل 
الشامل اآلخر

كما في 31 ديسمبر 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 31 ديسمبر 2019م )2018م: 

206 مليون 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. 
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 )9(، يتعين 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 
)9(، وتحديــد الزيــادة الكبيرة فــي مخاطر االئتمان، وتحديد 
فترات املعالجة واحتســاب حاالت التعثر ونســب الخسارة 

االفتراضيــة لألطراف املقابلة.
وفقا ملتطلبات املعيار الدولي للتقرير املالي )9( تقوم 

املجموعة بقياس الخسائر االئتمانية املتوقعة بناًء على 
الخسائر االئتمانية املتوقعة على مدى االثني عشر شهرا 

القادمة )'12 شهرا 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. 
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 2.5 )ح( حول القوائم املالية املوحدة لألحكام 
الجوهرية املطبقة في تحديد الخسائر االئتمانية املتوقعة، 

واإليضاح 6.2 للحركة في الخسائر االئتمانية املتوقعة 
خالل السنة املنتهية في 31 ديسمبر 2019م، واإليضاح 35 
الستراتيجية إدارة مخاطر االئتمان وتحليل جودة االئتمان 

فيما يتعلق باالستثمارات.

شملت إجراءات مراجعتنا، استجابًة 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: 
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 1، ومرحلة 

2، ومرحلة 3، توصلنا 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 )9( واملعيار الدولي للتقرير املالي )7(.
لم تكن هناك أي مخاطر تم تحديدها ليتم تخفيض قيمتها بشكل 

فردي كمرحلة 3 كما في 31 ديسمبر 2019م.
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تقرير مراجعي الحسابات املستقلين عن مراجعة القوائم املالية املوحدة )تتمة(
كيف عالجت مراجعتنا أمور املراجعة الرئيسيةملاذا تعتبر بالغة األهميةأمر املراجعة الرئيسي

تقييم األدوات املالية 
املشتقة وغير 

املشتقة املدرجة 
بالقيمة العادلة

كما في 31 ديسمبر 2019م، بلغت القيم الدفترية 
للموجودات واملطلوبات املالية املشتقة وغير املشتقة 

بالقيمة العادلة بمبلغ 37.903 مليون ريال سعودي )2018م: 
25.027 مليون ريال سعودي( و 6.082 مليون ريال سعودي 

)2018م: 3.279 مليون ريال سعودي(، على التوالي. 
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.
وبناًء عليه، ونظرا ألهمية األدوات املالية غير املتداولة 

وعدم التأكد من التقديرات ذات الصلة، فقد تم تحديد ذلك 
كأمر رئيسي للمراجعة.

يرجى الرجوع إلى اإليضاح 2.5 )أ( لالطالع على تفاصيل األحكام 
الجوهرية املطبقة في تقييم األدوات املالية غير املتداولة 

واإليضاح 39 ملكونات القيم اإلجمالية والدفترية واملنهجية 
املطبقة في تقييم هذه األدوات املالية.

اشتملت إجراءات مراجعتنا استجابًة 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.

لقد أجرينا تقييم تقييما مستقال لعينة من األدوات املالية غير املتداولة. 
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.

تطبيق محاسبة 
التحوط

كما في 31 ديسمبر 2019م، تم تجميع القيم السوقية 
املوجبة والسالبة للمشتقات املحددة بموجب عالقات 

التحوط بإجمالي مبلغ 247 مليون ريال سعودي )2018م: 890 
مليون ريال سعودي( و 1.619 مليون ريال سعودي )2018م: 

809 مليون ريال سعودي( على التوالي، بينما بلغت فيه 
القيم االسمية غير املحققة 15.980 مليون ريال سعودي 

)2018م: 36.167 مليون ريال سعودي(.
إن معيار املحاسبة الدولي 39 “األدوات 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.
يرجى الرجوع إلى اإليضاح 14 لالطالع على تفاصيل التكوين 

والقيم االسمية، واإليضاح 3.9 لتفاصيل السياسة املحاسبية 
املعنية التي اعتمدتها املجموعة في تطبيق محاسبة التحوط.

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 
التحوط، وعملية مراقبة التحوط، بما في ذلك فحص الفعالية سواًء 

في املستقبل أو بأثر رجعي.
باإلضافة إلى ذلك، قمنا بإجراء فحص لفعالية التحوط لعينة مختارة 

من التحوطات.
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.
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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. 

عندما نقرأ التقرير السنوي، إذا َخُلَصنا إلى وجود تحريف جوهري فيه، نكون مطالبين باإلبالغ عن األمر للمكلفين بالحوكمة.

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 
تقرير املراجع الذي يتضمن رأينا. إن “التأكيد املعقول” هو مستوى عاٍل من التأكيد، إال أنه ليس ضمانا على أن املراجعة التي تم القيام بها وفقا للمعايير 

الدولية للمراجعة املعتمدة في اململكة العربية السعودية ستكشف دائما عن تحريف جوهري عندما يكون موجودا. ويمكن أن تنشأ التحريفات عن 
غش أو خطأ، وُتَعد جوهرية إذا كان يمكن بشكل معقول توقع أنها ستؤثر بمفردها أو في مجموعها على القرارات االقتصادية التي يتخذها املستخدمون 

بناًء 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.
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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، 
وبناًء على ذلك ُتَعد 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
بناًء 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 
)محاسبون قانونيون(

 ص.ب 1994
 جدة 21441

اململكة العربية السعودية

 عن/ كي بي ام جي الفوزان وشركاه 
محاسبون ومراجعون قانونيون

 ص.ب 55078
 جدة 21534

اململكة العربية السعودية

حسين صالح عسيري
 محاسب قانوني 
ترخيص رقم 414

د. عبد اهلل حمد الفوزان
 محاسب قانوني 
ترخيص رقم 348

 11 جمادى الثاني 1441هـ 
املوافق 5 فبراير 2020م
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