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التعريف بالبنك األهلي التجاري

البنــك األهلــي التجــاري هــو أكبــر مؤسســة ماليــة باململكــة 
العربيــة الســعودية، فهــو اســٌم اســتقر فــي ُوجــدان النــاس 
علــى مــدار خمســة وســتين عامــا مــن العطــاء علــى أنــه 
الشــريك املعتمــد فــي مســيرة حياتهــم املهنيــة والشــخصية 

وهــو رمــٌز لالبتــكار والريــادة.

 حقــق البنــك أرباحــًا صافيــة هــي
 األعلــى فــي تاريخــه، واألعلــى
للمــرة المملكــة  بنــوك   بيــن 
الخامســة علــى التوالــي بلغــت

ــا الحبيبــة صــوب الحداثــة والتقــدم. واليــوم يحتــل  ــًا فــي ذلــك مســيرة مملكتن ــذ نشــأته عــام 1953م علــى النمــو والتطــور مواكب عكــف البنــك األهلــي من
البنــك األهلــي مكانــة رياديــة بيــن المؤسســات الماليــة مــع تجــاوز قاعــدة عمالئــه 5.9 مليــون عميــل، وتقــف عالماتــه التجاريــة أينمــا ُوجــدت بالمملكــة رمــزًا 
للثقــة الفريــدة، والتــي ُبنيــت عبــر رحلــة طويلــة مــن الشــراكات الناجحــة التــي بناهــا البنــك مــع مختلــف شــرائح العمــالء وتلبيتــه الحتياجاتهــم عبــر سلســلة 
متنوعــة مــن المنتجــات والخدمــات المتميــزة والحلــول المبتكــرة ونجاحــه المتواصــل فــي تســخير التقنيــة الحديثــة لزيــادة مســتوى رضاهــم. إن فهــم النــاس 
الســم “البنــك األهلــي” ينبثــق مــن فهمهــم للمعنــى الحقيقــي لكلمــة “األهلــي” فهــم ينظــرون إليــه علــى أنــه البنــك الوطنــي الــذي يربطهــم بوطنهــم فهــو 
ملكيــة ســعودية كاملــة، وغالبيــُة عمالئــه ســعوديون، واإلدارة العليــا للبنــك كلهــا كفــاءات ســعودية، ووصلــت نســبة الســعودة إلــى 95.3% مــن إجمالــي عــدد 

موظفــي البنــك.

وتطــور البنــك األهلــي التجــاري خــالل الســنوات األخيــرة ليصبــح مجموعــة خدمــات ماليــة متكاملــة، ووضــع البنــك رؤيتــه لكــي يصبــح مجموعــة الخدمــات 
ــًا ووضــع أهدافــًا إســتراتيجية تمكنــه مــن تحقيــق هــذه الرؤيــة فهــو يســعى ألن يكــون أفضــل بنــك فــي الدخــل واألربــاح، والبنــك  ــة الرائــدة إقليمي المالي

ــن. ــار األول للموظفي ــك األفضــل فــي خدمــة العمــالء، والخي ــة، والبن األفضــل فــي الخدمــات اإللكتروني

ــك مــن حيــث  ــه فــي ذل ــذى ب ــاالً ُيحت ــى أن يكــون مث ــا، يحــرص دائمــًا عل ــه فــي مجتمعن ــذي يمكــن أن يحدث ــي لمــدى الفــارق ال وإدراكًا مــن البنــك األهل
االضطــالع بكافــة مســؤولياته المجتمعيــة علــى أكمــل وجــه واســتباق كافــة المبــادرات التــي تســهم فــي تمكيــن الشــرائح المختلفــة مــن المجتمــع. فعلــى 
ســبيل المثــال، يقــدم البنــك دعمــًا غيــر محــدود للتنــوع الوظيفــي مــن خــالل خلــق الفــرص واالســتثمار فــي الكفــاءات الســعودية الشــابة مــن الجنســين 
وإعدادهــم مــن خــالل برامــج تدريبيــة متخصصــة تزودهــم بالمهــارات والمعرفــة التــي تؤهلهــم ليكونــوا قــادة المســتقبل، وهــو مــا ينعكــس بــدوره علــى 

تحقيــق التنميــة االقتصاديــة المحليــة مــن خــالل توظيــف الشــباب وتشــجيعهم علــى العمــل بالقــرب مــن مناطــق ســكنهم.

وشــهد عــام 2014م أهــم حــدث فــي تاريــخ البنــك بطــرح 25% مــن أســهم األهلــي لالكتتــاب العــام بــدأ معــه عصــر جديــد يشــارك البنــك فيــه نتائجــه مــع 
المســتثمرين مــن خــالل عمليــات التوســع فــي مختلــف القطاعــات.

وحقــق البنــك األهلــي خــالل الســنوات الخمــس األخيــرة أعلــى صافــي أربــاح بالمملكــة، كان آخرهــا عــام 2017م التــي حقــق فيــه البنــك نتائــج متميــزة نتيجــًة 
للقــرارات اإلســتراتيجية التــي تبنتهــا إدارتــه لتؤكــد ريادتــه للقطــاع المصرفــي الســعودي، فقــد اســتمر البنــك فــي تحقيــق أربــاحٍ هــي األعلــى فــي تاريخــه 

واألعلــى بيــن بنــوك المملكــة للمــرة الخامســة علــى التوالــي، حيــث وصلــت األربــاح الصافيــة للبنــك إلــى 9.8 مليــار ريــال. 

مليار ريال
9.8

%17.8
نسبة العائد إلى حقوق الملكية )وهو األعلى بين البنوك السعودية(

%95.3 “البنــك األهلــي” أي البنــك الوطنــي فهــو ملكيــٌة 
ســعوديون  عمالئــه  وغالبيــة  بالكامــل،  ســعودية 
وإدارتــه ســعودية، وتبلــغ نســبة الســعوديين فيــه 

95.3% مــن إجمالــي عــدد موظفيــه.



البنك األهلي التجاري | التقرير السنوي 2017مالبنك األهلي التجاري | التقرير السنوي 2017م|  تقرير مجلس اإلدارة 7تقرير مجلس اإلدارة  |  6

إضاءات على أهم اإلنجازات

العائد على متوسط 
حقوق المساهمين

نسبة مئوية
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ــك اســتمراره  ــي مؤكــدًا بذل ــى التوال ــوك المملكــة للمــرة الخامســة عل ــن بن ــى بي ــى فــي تاريخــه، واألعل ــة هــي األعل ــي أرباحــاً صافي 1. حقــق البنــك األهل
فــي صــدارة القطــاع المصرفــي الســعودي. وامتــدت إنجــازات البنــك إلــى الشــركات التابعــة لــه والتــي حققــت أيضــاً نتائــج إيجابيــة مــع الحفــاظ علــى 

ــل ومعــدالت الســيولة. ــة لجــودة محفظــة التموي ــة العالمي ــات االئتماني التصنيف

2. حافــظ البنــك األهلــي علــى حجــم محفظــة التمويــل مــع التركيــز علــى جــودة األصــول، مســتمرًا فــي ريادتــه لبنــوك المملكــة مــن حيــث األصــول، وفــي 
دعــم وتمويــل المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة حيــث وصلــت الحــدود االئتمانيــة إلــى 23.5 مليــار ريــال ســعودي، وكذلــك دعــم شــراكات القطاعيــن العــام 

والخــاص وتمويــل مشــروعات إســتراتيجية ُكبــرى. 

3. افتتــح البنــك 26 فرعــًا جديــدًا ليحقــق رقمــًا قياســيًا خــالل عــام 2017م وبذلــك يصــل مجمــوع فــروع الجيــل الجديــد المدعومــة بأحــدث الوســائل التقنيــة 
والتصميــم العصــري الحديــث والتــي ترمــي لتعزيــز تجربــة العميــل وتقديــم أفضــل مســتويات الخدمــة إلــى 32 فرعــًا، ويصــل إجمالــي عــدد فــروع البنــك 

األهلــي إلــى 400 فرعــاً؛ منهــا 114 فرعــًا تضــم أقســامًا لخدمــة مصرفيــة الســيدات..

4. تجــاوز عــدد عمــالء البنــك األهلــي 5.9 مليــون عميــل فــي 2017م، منهــم 5.6 مليــون عميــل فــي مصرفيــة األفــراد بلــغ عــدد العمليــات الُمنفــذة لخدمتهــم 
ــذ منهــا 96% عبــر القنــوات اإللكترونيــة الذكيــة للبنــك األهلــي.  إلــى أكثــر مــن 324 مليــون عمليــة، ُنفِّ

5. اكتمــل برنامــج الجيــل التالــي فــي الخزينــة فــي وقــٍت قياســي ليشــمل جميــع أعمالهــا مقدمــًا مزايــا متعــددة تضمنــت تحديــث البنيــة التحتيــة لمنصــات 
الخزينــة وإنشــاء منصــة واحــدة متكاملــة.

6. واصــل البنــك دوره المجتمعــي مــن خــالل العديــد مــن المبــادرات والبرامــج التــي تأتــي ضمــن نطــاق مســؤوليته المجتمعيــة، فبلغــت قيمــة دعــم البنــك 
للمبــادرات واألعمــال المجتمعيــة المختلفــة 60.4 مليــون ريــال خــالل عــام 2017م.

ــى  ــه، واألعل ــي تاريخ ــى ف ــي األعل ــًا ه ــك أرباح ــق البن حق
بيــن بنــوك المملكــة للمــرة الخامســة علــى التوالــي بلغــت 
9.8 مليــار ريــال. بلــغ العائــد إلــى حقــوق الملكيــة %17.8.

إلــى  لتصــل  الفــروع  لشــبكة  جديــدًا  فرعــًا   26 إضافــة 
ــز  ــام 2017م. وصــل عــدد مراك ــة الع ــع نهاي ــًا م 400 فرع

الحــواالت الســريعة “كويــك بــاي” إلــى 150 مركــزًا.

تشــغيل دفعــة جديــدة مــن أجهــزة الصــرف اآللــي بلــغ 
عددهــا 299 جهــازًا ليصــل العــدد اإلجمالــي إلــى 3,488 

ــازًا. جه

واصــل البنــك جهــوده فــي اســتقطاب الكفــاءات المصرفيــة 
مــن الشــباب الســعودي، ووصلــت نســبة الســعودة فيــه 

ــة 2017م. ــى 95.3% بنهاي إل

بلغت موجودات البنك 444 مليار ريال.

مليار ريال
9.8

مليار ريال
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فرعًا
400

نسبة السعودة
%95.3



منصور بن صالح امليمان
رئيس مجلس اإلدارة

كلمة رئيس
مجلس اإلدارة
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة
نيابــًة عــن مجلــس إدارة البنــك األهلــي التجــاري، يســرني أن أقــدم لكــم تقريــر البنــك الســنوي لعــام 2017م، والــذي واصــل البنــك فيــه نتائجــه المتميــزة 
رغــم مــا واجهــه االقتصــاد مــن صعوبــات وتحديــاٍت كبيــرة، وقــد أســهم فــي ذلــك الجهــود التــي بذلناهــا فــي جميــع أعمالنــا والقــرارات اإلســتراتيجية التــي 

اتخذناهــا، ممــا كان لــه أثــٌر كبيــٌر فــي المحافظــة علــى وضعنــا الريــادي فــي الســوق.

وفــي بدايــة حديثــي أود أن أقــدم لكــم نبــذة موجــزة عــن االقتصــاد العالمــي واإلقليمــي والمحلــي خــالل عــام 2017م ومــا كان لــه مــن آثــاٍر علــى القطاعيــن 
المالــي والمصرفــي بالمملكــة. عالميــًا، وبعــد االنخفاضــاٍت المتعــددة فــي أســعار النفــط والتراجــع الحــاد لعائــدات الســندات العالميــة خــالل عــام 2016م، ممــا 
نتــج عنــه تراجــٌع فــي معــدالت النمــو فــي االقتصــادات الناشــئة والناميــة، شــهد عــام 2017م تحســنًا فــي حجــم النمــو العالمــي بــدأ فــي منتصــف عــام 2016م 
واســتمر فــي عــام 2017م، ومــن المتوقــع أن يســتمر فــي عــام 2018 فــي األســواق الناشــئة والــدول الناميــة، مدفوعــًا بالتحســن فــي العوامــل الخارجيــة – 
والمتمثلــة فــي البيئــة الماليــة العالميــة المعتدلــة وتعافــي اقتصــادات الــدول المتقدمــة. وإقليميــًا، بــدأت دول مجلــس التعــاون الخليجــي برامجهــا المتعــددة 
لتنويــع أنشــطتها االقتصاديــة غيــر النفطيــة، رغــم تأثرهــا باألوضــاع السياســية المتقلبــة فــي المنطقــة التــي انعكســت علــى حجــم التجــارة وضعــف التمويــل 

وزيــادة النفقــات.

ومحليــًا، شــهد االقتصــاد الســعودي توســعًا خــالل عــام 2017م محققــًا نمــوًا باألســعار الجاريــة بنســبة 6% علــى خلفيــة ارتفــاع أســعار النفــط، قابلــه انكمــاٌش 
فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي باألســعار الثابتــة بمعــدل 0.7% للمــرة األولــى منــذ عــام 2009م. ورغــم النمــو الطفيــف للقطــاع الخــاص غيــر النفطــي بمعــدل 
1%، إال أنــه لــم يعــوض االنكمــاش الــذي شــهده القطــاع النفطــي بنســبة 3% بســبب انخفــاض إنتــاج النفــط الخــام المحلــي. واســتمر عجــز الميــزان المالــي 
ليصــل إلــى 230 مليــار ريــال بمــا يعــادل 9% مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي، وبلــغ إجمالــي العائــدات 696 مليــار ريــال ســعودي مــن العائــدات النفطيــة وغيــر 
النفطيــة التــي زادت بنســبة 32% و38% علــى التوالــي. وقابــل ذلــك زيــادة فــي حجــم اإلنفــاق الحكومــي بنســبة 11% ليصــل إلــى 926 مليــار ريــال، متضمنــًا 

48% مــن الزيــادة تــم توجيههــا نحــو اإلنفــاق الرأســمالي.

ــد مــن  ــق العدي ــة اســتثمار مســتقرة وخل ــق بيئ ــة الســعودية 2030 لخل ــة فــي إطــار رؤي ــد مــن الجهــود الحثيث ــذل المزي واســتمرت حكومــة المملكــة فــي ب
الفــرص الجديــدة، يدعمهــا فــي ذلــك االحتياطيــات الماليــة والسياســات النقديــة الحصيفــة، فقــد اتخــذت المملكــة إجــراءات إصالحيــة هيكليــة اقتصاديــة علــى 
نطــاٍق واســع لجــذب االســتثمارات ورأس المــال األجنبــي، فالمملكــة العربيــة الســعودية ُمصنفــة كثالــث أكبــر دولــة جاذبــة لالســتثمارات األجنبيــة المباشــرة 
ــة فــي مؤشــر  ــة 29 مــن أصــل 138 دول ــك المرتب ــت المملكــة كذل ــار دوالر أمريكــي خــالل عــام 2016م. واحتل ــث اســتقبلت 7.5 ملي فــي غــرب آســيا، حي
التنافســية العالميــة لعــام 2017/2016م. أمــا التصنيــف االئتمانــي للمملكــة مــن وكالتــي “فيتــش” و“ســتاندرد آنــد بــورز” فهــو +A و -A علــى التوالــي مــع 

نظــرة مســتقبلية أكثــر اســتقرارًا. وتنعكــس هــذه اإلجــراءات والمؤشــرات إيجابــًا علــى القطــاع المصرفــي الســعودي. 

ــر مؤسســة ماليــة فــي المملكــة، وبرامجهــا المتعــددة، ودعــم المنشــآت  ــًا فــي دعــم رؤيــة الســعودية 2030 لكونــه أكب ويلعــب البنــك األهلــي دورًا محوري
الصغيــرة والمتوســطة، وتمويــل أنشــطة القطــاع الخــاص فــي قطاعــاٍت متنوعــة، وخلــق الفــرص االســتثمارية المحليــة الواعــدة للمســتثمرين. ويســتفيد 
البنــك مــن العديــد مــن الفــرص الكبيــرة الناتجــة عــن رؤيــة الســعودية 2030 لتحقيــق النمــو المســتدام وازدهــار اقتصــاد المملكــة. ويثــق البنــك فــي قدراتــه 
التــي ُتمكنــه مــن المســاهمة بــدوٍر فاعــل فــي تحقيــق مــا تســعى لــه المملكــة مــن خــالل الرؤيــة، ويســتعد البنــك لدعــم تمويــل المشــروعات الكبــرى مثــل 

مبــادرات الخصخصــة وبنــاء المطــارات ومشــروع نيــوم العابــر للحــدود، ومشــروع البحــر األحمــر، وغيرهــا مــن المشــروعات التنمويــة.

ويأتــي هــذا الــدور الريــادي الــذي يلعبــه البنــك األهلــي فــي إطــار رؤيتــه اإلســتراتيجية ألن يكــون مجموعــة الخدمــات الماليــة الرائــدة إقليميــًا، وقــد انعكســت 
جهــود البنــك فــي تحقيــق تلــك الرؤيــة علــى النتائــج المتميــزة التــي حققهــا للعــام الخامــس علــى التوالــي. واســتمرت جهــود البنــك فــي تحقيــق تحــوٍل نوعــي 
وإعــادة هيكلــٍة شــاملة وتنظيــٍم ألعمالــه المصرفيــة بالتركيــز علــى تقديــم خدمــاٍت متميــزة تلبــي احتياجــات عمالئنــا وتتخطــى توقعاتهــم وتواكــب التطــور 

الــذي تشــهده األســواق ممــا زاد مــن حصــة البنــك الســوقية لتصــل إلــى مســتويات جديــدة فــي معظــم القطاعــات. 

وحقــق البنــك األهلــي 9.80 مليــار ريــال ســعودي أرباحــًا صافيــة خــالل عــام 2017م مقابــل 9.32 مليــار ريــال للعــام الســابق، بزيــادٍة بلغــت 485 مليــون 
ريــال بنمــٍو نســبته 5.2%. وبلــغ ربــح الســهم الواحــد 4.74 ريــال مقابــل 4.51 ريــال للفتــرة نفســها مــن العــام الســابق. وبذلــك يواصــل البنــك نجاحــه فــي 
المحافظــة علــى زيــادة أرباحــه الســنوية رغــم التحديــات االقتصاديــة، وهــو مؤشــٌر قــوي الداللــة علــى قــدرة البنــك علــى توظيــف أصولــه بكفــاءة، وتنفيــذ 
ــك  ــادة البن ــى ري ــاظ عل ــن، والحف ــات المســاهمين واحتياجــات العمــالء والموظفي ــا يحقــق تطلع ــه اإلســتراتيجية بم ــق أهداف ــادرات لتحقي ــد مــن المب العدي
للقطــاع المصرفــي الســعودي وقدرتــه علــى إدارة المخاطــر. وارتفــع صافــي الدخــل مــن العمــوالت الخاصــة بنســبة 0.8% حيــث بلــغ 13.66 مليــار ريــال خــالل 
عــام 2017م، وبلــغ إجمالــي دخــل العمليــات خــالل العــام 18.35 مليــار ريــال، وانخفضــت مصاريــف العمليــات بنســبة 8.3% حيــث بلغــت 8,392 مليــون ريــال.

وارتفعــت موجــودات البنــك بنســبة 0.3% لتصــل إلــى 444 مليــار ريــال، وزاد إجمالــي حقــوق المســاهمين ليصــل إلــى 56 مليــار ريــال ســعودي، وبلــغ العائــد 
إلــى حقــوق الملكيــة 17.8%، مســتمرًا فــي الصــدارة بيــن البنــوك الســعودية، وأوصــى مجلــس اإلدارة بــأن تكــون توزيعــات األربــاح عــن عــام 2017م بواقــع 
ــي  ــام الماضــي. لكــن ف ــدره 1.7% عــن الع ــاض ق ــام 2017م بانخف ــال خــالل ع ــار ري ــل والســلف 249 ملي ــت محفظــة التموي 1.70 للســهم الواحــد. وبلغ

المقابــل ارتفعــت االســتثمارات لتصــل إلــى 115 مليــار ريــال بارتفــاع قــدره 2.8%، وانخفضــت ودائــع العمــالء بنســبة 2.1% لتصــل إلــى 309 مليــار ريــال.

ــع  ــة م ــات المتوافق ــم المنتج ــن خــالل تقدي ــك م ــة الشــرعية بالبن ــع الهيئ ــاون م ــة اإلســالمية بالتع ــول التدريجــي للمصرفي ــك مســيرة التح واســتكمل البن
الشــريعة اإلســالمية، فبلغــت نســبة التمويــالت المتوافقــة مــع الشــريعة اإلســالمية 85% مــن إجمالــي تمويــالت البنــك ، وارتفعــت نســبة التمويــالت المتوافقــة 
مــع الشــريعة اإلســالمية لقطــاع الشــركات خــالل عــام 2017م لتصــل إلــى 74%، وبلــغ الدخــل التشــغيلي مــن المعامــالت المتوافقــة مــع الشــريعة اإلســالمية 

80%. ويؤكــد البنــك أن جميــع فــروع البنــك األهلــي تقــدم خدماتهــا الكاملــة وفقــًا للشــريعة اإلســالمية.

إن إنجازاتنــا خــالل عــام 2017م تعكــس جهودنــا المتواصلــة وتفانــي الجميــع فــي العمــل لتحقيــق رؤيتنــا وأهدافنــا اإلســتراتيجية وريــادة القطــاع المصرفــي 
الســعودي، وإننــي علــى ثقــة كبيــرة مــن قدرتنــا علــى مواصلــة نجاحاتنــا وتحقيــق المزيــد مــن اإلنجــازات فــي األعــوام القادمــة بعــون اهلل.

منصور بن صالح امليمان
رئيس مجلس اإلدارة
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أعضاء مجلس اإلدارة

منصور بن صالح امليمان
رئيس مجلس اإلدارة، رئيس اللجنة التنفيذية

رئيس مجلس إدارة شركة األهلي المالية )األهلي كابيتال(
عضو مجلس اإلدارة في الشركة العربية السعودية لالستثمار )سنابل(

مطلق بن عبداهلل املطلق
عضو مجلس اإلدارة، عضو اللجنة التنفيذية، عضو لجنة الترشيح 

والمكافآت والحوكمة

نائب رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة المطلق

عبد الرحمن بن محمد املفضي
ممثل صندوق االستثمارات العامة

عضو مجلس اإلدارة، عضو لجنة الترشيح والمكافآت والحوكمة، عضو لجنة المخاطر

رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري )البحري(
رئيس مجلس إدارة الشركة العقارية السعودية )العقارية(

رئيس مجلس إدارة شركة بوسكو السعودية للهندسة واإلنشاءات 
رئيس مجلس إدارة الشركة العقارية للتعمير

عضو مجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية )تداول(
رئيس مجلس إدارة شركة دار التمليك

م. عبدالعزيز بن عبداهلل الزيد
عضو مجلس اإلدارة، رئيس لجنة الترشيح والمكافآت والحوكمة، 

عضو اللجنة التنفيذية

عضو مجلس اإلدارة في شركة التعاونية للتأمين )التعاونية(
عضو مجلس اإلدارة في شركة إسمنت القصيم 

إبراهيم بن محمد الرميح
عضو مجلس اإلدارة، عضو اللجنة التنفيذية

الرئيس التنفيذي للشركة العربية السعودية 
لالستثمار )سنابل(

عضو مجلس إدارة شركة أعمال المياه والطاقة 
الدولية )أكوا باور(

د. سعد بن صالح الرويتع
عضو مجلس اإلدارة، رئيس لجنة المراجعة، عضو لجنة الترشيح 

والمكافآت والحوكمة

وكيل الجامعة للشؤون اإلدارية والمالية بجامعة األمير سلطان
رئيس لجنة االختبارات بالهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

سعود بن سليمان الجهني
ممثل المؤسسة العامة للتقاعد، عضو مجلس اإلدارة، رئيس 

لجنة المخاطر، عضو لجنة الترشيح والمكافآت والحوكمة

عضو مجلس إدارة شركة أسمنت تبوك
عضو مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية

أنيس بن أحمد مؤمنه
ممثل المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

عضو مجلس اإلدارة، عضو لجنة المخاطر

الرئيس التنفيذي لشركة سدكو القابضة
رئيس مجلس إدارة شركة دنيا األصواف )الشياكة(

عضو مجلس إدارة مجموعة إيالف

سعيد بن محمد الغامدي
عضو مجلس اإلدارة، الرئيس التنفيذي، عضو اللجنة التنفيذية، 

عضو لجنة المخاطر

رئيس مجلس إدارة بنك تركيا فاينانس كاتيليم بنكاسي
رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للمعلومات االئتمانية )سمة(

عضو مجلس إدارة إنجاز السعودية 
عضو المجلس االستشاري اإلقليمي لشركة ماستر كارد لمنطقة 

الشرق األوسط وأفريقيا
عضو مجلس اإلدارة في معهد التمويل الدولي
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سعيد بن محمد الغامدي
الرئيس التنفيذي

كلمة الرئيس
التنفيذي
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كلمة الرئيس التنفيذي

اســتكملنا مســيرتنا خــالل عــام 2017م ونفذنــا العديــد مــن البرامــج والمبــادرات فــي رحلتنــا لتحقيــق رؤيتنــا ألن نكــون مجموعــة الخدمــات الماليــة الرائــدة 
إقليميــًا، والتــي وضعنــا لهــا خمســة أهــداف إســتراتيجية ، وهــي أن يكــون البنــك األهلــي هــو البنــك األول فــي الدخــل، والبنــك األول فــي األربــاح، والبنــك 
األفضــل فــي خدمــة العمــالء، والبنــك األفضــل فــي الخدمــات اإللكترونيــة، والخيــار األول للموظفيــن. وانعكســت جهودنــا الكبيــرة والمتنوعــة فــي تصدرنــا 
لقائمــة البنــوك الســعودية مــن خــالل تحقيــق أعلــى أربــاحٍ صافيــة للســنة الخامســة علــى التوالــي، فجــاءت أكبــر دليــل علــى نجــاح إداراتنــا المختلفــة بالبنــك 

فــي تحقيــق التميــز فــي جميــع العمليــات.

وواصلنــا خطــة انتشــار شــبكة فروعنــا ومراكــز خدماتنــا لتســهيل وصــول منتجاتنــا وخدماتنــا إلــى عمالئنــا أينمــا تواجــدوا ؛ فافتتحنــا 26 فرعــًا جديــدًا كمــا 
نقلنــا 6 فــروع لمواقــع جديــدة متميــزة، ليصــل العــدد اإلجمالــي لفــروع الجيــل الجديــد المدعومــة بأحــدث الوســائل التقنيــة والتصميــم العصــري الحديــث إلــى 
64 فرعــًا ُتســهم فــي تعزيــز تجربــة عمالئنــا وتقديــم أفضــل مســتويات الخدمــة لهــم. وبافتتاحنــا لهــذه الفــروع الجديــدة يصــل عــدد فروعنــا إلــى 400 فرعــاً؛ 
منهــا 114 فرعــًا تضــم أقســامًا لخدمــة مصرفيــة الســيدات. كمــا حرصنــا علــى زيــادة عــدد أجهــزة الصــراف اآللــي لتغطــي مناطــق المملكــة فوصــل عددهــا 

إلــى 3,488 جهــازًا. 

ــة  ــا المصرفي ــى قنواتن ــادرات والتحســينات عل ــن المب ــرة م ــة كبي ــا مجموع ــة. فأطلقن ــا اإللكتروني ــز مصرفيتن ــام 2017م لتعزي ــي ع ــا ف ــا جهودن ــا واصلن كم
ــراد والشــركات.  ــة األف ــورب لخدم ــي إي ك ــل، واألهل ــي موباي ــن، واألهل ــي أونالي ــر  األهل ــا عب ــا لعمالئن ــن خدماتن ــد م ــة العدي ــة إلتاح ــة المختلف اإللكتروني
وأطلقنــا كذلــك خدمــة “األهلــي إي تريــد” بتصميــٍم حديــث ليواكــب أفضــل الممارســات العالميــة فــي مجــال عمليــات التجــارة . وطوَّرنــا شــبكة نقــاط البيــع 
ــذة، وجــاء  وبنيتهــا التحتيــة واســتقطبنا تجــارًا ُجــدد، فــزاد عــدد أجهــزة نقــاط البيــع بشــكٍل مــدروس وواكــب ذلــك زيــادٌة فــي عــدد وقيــم العمليــات الُمنفَّ
تصنيــف البنــك األهلــي فــي المرتبــة األولــى فــي مجمــوع قيــم العمليــات ونســبة األجهــزة النشــطة علــى مســتوى المملكــة. ووصلــت قيمــة حصتنــا الســوقية 

للبنــك فــي عمليــات نقــاط البيــع إلــى %18.

ــات  ــم المنتج ــي تقدي ــع ف ــط التوس ــة خط ــم ومواصل ــا لخدمته ــة جهوده ــك المختلف ــت إدارات البن ــل. وواصل ــون عمي ــى 5.9 ملي ــا إل ــدد عمالئن ــل ع وص
ــي طموحاتهــم. ــات التــي تلب والخدم

فــي مصرفيــة األفــراد، كان لجهودنــا أثــٌر كبيــر فــي وصــول قاعــدة عمــالء مصرفيــة األفــراد للبنــك إلــى 5.6 مليــون عميــل مــع زيــادة فــي حجــم العمليــات 
ــك  ــًة بالعــام الماضــي لنمتل ــة، وحققــت محفظــة تمويــل األفــراد خــالل عــام 2017م نمــوًا بنســبة 5% مقارن ــر مــن 324 مليــون عملي ــى أكث لخدمتهــم إل
بذلــك أكبــر حصــة نمــو فــي المملكــة للســنة الثانيــة علــى التوالــي، كمــا نمــت محفظتنــا فــي التمويــل العقــاري والشــخصي بنســبة 18% و4% علــى التوالــي، 
وكذلــك نمــت محفظــة التمويــل التأجيــري بنســبة 4% رغــم انخفــاض مبيعــات ســوق الســيارات بنســبة 24%، وبلغــت مبيعــات التكافــل لدينــا لعــام 2017م 

حوالــي 10,500 عقــد لمنتجــات تكافــل األهلــي. 

وانتهجنــا فــي مصرفيــة الشــركات إســتراتيجية حصيفــة فــي التعامــل مــع المحافــظ خــالل عــام 2017م، فحافظنــا علــى حجــم محفظتنــا التمويليــة وركزنــا 
ــوك  ــا للبن ــى ريادتن ــك عل ــن بذل ــال، محافظي ــار ري ــي األصــول 133 ملي ــغ إجمال ــي شــهدها الســوق، وبل ــة الت ــات الضخم ــا رغــم التحدي ــى جــودة أصولن عل
ــي مشــروعات إســتراتيجية  ــال. وســاهمنا ف ــار ري ــة الشــركات 4.5 ملي ــي دخــل مصرفي ــغ إجمال ــد فبل ــى مســتويات العوائ ــك عل ــا كذل الســعودية ، وحافظن
وصفقــات تمويليــة ُكبــرى فــي قطاعــات مختلفــة شــملت قطــاع التعديــن، واالتصــاالت، والبتروكيماويــات. وواصلنــا دعمنــا للمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة 
ومتناهيــة الصغــر بتقديــم حلــول تمويليــة مبتكــرة وزيــادة الحــد االئتمانــي لتصــل إلــى 23.5 مليــار ريــال ســعودي، وحافظنــا علــى ريادتنــا فــي امتــالك أكبــر 
حصــة ســوقية بيــن مختلــف البنــوك فــي برنامــج “كفالــة” فوصلــت حصتنــا إلــى 37% مــن العقــود الجديــدة لبرنامــج كفالــة بعــدد 1,178 عقــد كفالــة جديــد، 
وعقدنــا دورات ونــدوات تثقيفيــة وصلــت إلــى 25 نــدوة عبــر أنحــاء المملكــة اســتهدفت تثقيــف العمــالء فــي العمليــات الماليــة والمصرفيــة، واالســتفادة مــن 

الفــرص والمبــادرات الحكوميــة، وفــرص نمــو أعمــال المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة فــي ظــل التحــول االقتصــادي لتحقيــق رؤيــة الســعودية 2030.

وحافظنــا فــي الخزينــة علــى وضعنــا الرائــد فــي صــرف العمــالت األجنبيــة ومنتجــات الســلع. وواصلنــا دورنــا الحيــوي مــن خــالل مجموعــة الخزينــة فــي دعــم 
أســواق المــال والمشــاركة القويــة فــي الســندات الحكوميــة الســعودية محليــًا وعالميــًا. 

ــال  ــار ري ــى مــا يقــارب 120 ملي ــي تديرهــا الشــركة إل ــي األصــول الت ــا للســوق فوصــل إجمال ــة ريادته ــي المالي ــت شــركة األهل وفــي أســواق المــال، واصل
مــن األصــول بجميــع فئاتهــا المحليــة والدوليــة، لتســتمر األهلــي الماليــة فــي مكانتهــا كواحــدة مــن كبــرى شــركات إدارة األصــول المتوافقــة مــع الشــريعة 
ــارات دوالر  ــة بقيمــة 9 ملي ــد إلصــدار صكــوك حكومي ــاب المشــارك الســعودي الوحي ــر االكتت ــن الشــركة كمدي ــم. وتــم تعيي ــى مســتوى العال اإلســالمية عل

ــل 2017م.   أمريكــي فــي أبري

وفــي المصرفيــة الدوليــة، نمــت أصــول بنــك “تركيــا فاينانــس كاتيليــم بنكاســي” بنســبة 0.8% لتصــل إلــى 38.6 مليــار ليــرة تركيــة، وزادت أرباحــه بنســبة 
28% محققــًة 369.6 مليــون ليــرة تركيــة، وبلغــت حصــة البنــك األهلــي مــن أربــاح بنــك تركيــا فاينانــس فــي عــام 2017م 314 مليــون ريــال ســعودي، 

محققــًة زيــادة بنســبة 64% عــن العــام الماضــي. وزادت نســبة كفايــة رأس المــال بالبنــك حيــث أصبحــت 18.2% مقارنــًة بنســبة 15.6% لعــام 2016م.

واســتمرت جهودنــا كذلــك فــي االســتثمار فــي مواردنــا البشــرية كونهــم أحــد أهــم أصولنــا ولتحقيــق أحــد أهدافنــا اإلســتراتيجية ألن نكــون الخيــار األول 
ــم 157  ــاً منه ــه 308 موظف ــذ انطالق ــج من ــن البرنام ــي، واســتفاد م ــب الوظيف ــي وخطــط اإلحــالل والتعاق ــف الداخل ــج التوظي ــا برنام ــن، فطورن للموظفي
ــر  ــج تطوي ــروع، وبرنام ــي للف ــل المصرف ــي، والتأهي ــام األهل ــُروَّاد، ووس ــج ال ــالل برام ــن خ ــة م ــاءات الوطني ــتقطاب الكف ــا اس ــي. وواصلن ــام الحال ــي الع ف
مســؤولي االئتمــان، وهــو األول مــن نوعــه فــي المملكــة العربيــة الســعودية والمنطقــة. بجانــب برنامــج خــاص بتوظيــف وتأهيــل خريجيــن جــدد للعمــل فــي 
إدارة االلتــزام. كمــا اســتمرت خططنــا فــي تطويــر موظفينــا واالســتثمار فــي أصحــاب الكفــاءات مــن خــالل إلحاقهــم بأفضــل البرامــج التطويريــة والــدورات 
ــا كذلــك علــى تعييــن الكــوادر البشــرية النســائية ضمــن مختلــف برامــج التوظيــف، وبلغــت نســبة التوظيــف النســائي فــي عــام 2017م  التدريبيــة. وركزن
حوالــي 13%، ونســبة القياديــات مــن النســاء حوالــي 10%. وانعكســت نتائــج تلــك المبــادرات المختلفــة فــي انخفــاض نســبة تســرب موظفينــا إلــى 3%، وهــي 

أدنــى نســبة حققناهــا خــالل األربــع أعــوام الماضيــة.

وواصلنــا مســؤوليتنا المجتمعيــة مــن خــالل برامجنــا المتعــددة؛ فاســتمرت برامــج أهالينــا لتمكيــن الفئــات المختلفــة بالمجتمــع؛ المــرأة والشــباب والطفــل، بقيمة 
إجماليــة 11.3 مليــون ريــال، وشــاركنا فــي العديــد مــن المبــادرات األخــرى ذات النفــع والتأثيــر المباشــر علــى المجتمــع بقيمــة إجماليــة 49.1 مليــون ريــال.

هــذه النجاحــات واإلنجــازات تعكــس مــدى تركيزنــا علــى تنفيــذ خططنــا وأهدافنــا اإلســتراتيجية فــي ظــل بيئــة أعمــال تتســم بالتحديــات الماليــة واالقتصادية، 
فقــد نوعنــا مصــادر دخلنــا، واســتفدنا مــن الفــرص المواتيــة لتنفيــذ برامــج الرؤيــة، ونؤكــد هنــا أن السياســات الماليــة والنقديــة الحصيفــة التــي تتبناهــا وزارة 
الماليــة ومؤسســة النقــد العربــي الســعودي كان لهــا دوٌر كبيــر فــي تهيئــة البيئــة االســتثمارية بالمملكــة وزيــادة فــرص النمــو لمشــروعاٍت عديــدة كان للبنــك 

األهلــي دوٌر ريــادي فــي تمويلهــا ودعمهــا. 

وختامــًا، أتوجــه بالشــكر والتقديــر لمجلــس إدارة البنــك األهلــي لدعمهــم لنــا وتيســير مهمتنــا بشــتى الســبل، ولجميــع عمالئنــا علــى ثقتهــم الكبيــرة، والشــكٌر 
موصــوٌل لــكل موظــف مــن موظفينــا تعبيــرًا عــن تقديرنــا لتفانيهــم فــي أداء المهــام الموكلــة إليهــم وإســهاماتهم فــي تحقيــق رؤيتنــا وأهدافنــا مــن أجــل 

االســتمرار فــي ريادتنــا للخدمــات الماليــة بالمنطقــة.

سعيد بن محمد الغامدي
الرئيس التنفيذي
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اإلدارة التنفيذية

سعيد بن محمد الغامدي
الرئيس التنفيذي

الشريف خالد آل غالب
رئيس المجموعة المصرفية للشركات

حامد محمد فايز
رئيس المجموعة المصرفية لألفراد

طالل أحمد الخريجي
رئيس مجموعة الخزينة

بليهيد ناصر البليهيد
رئيس مجموعة الموارد البشرية

عبدالرزاق املحمد الخريجي
رئيس المجموعة الشرعية

ملى أحمد غزاوي
رئيس المجموعة المالية

فراس هاني التركي
رئيس مجموعة الخدمات المشتركة

فيصل عمر السقاف
رئيس مجموعة اإلستراتيجية وتطوير األعمال
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تقرير مجلس 
اإلدارة لعام 2017م
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تقرير مجلس اإلدارة لعام 2017م
يســر مجلــس إدارة البنــك األهلــي التجــاري أن يقــدم لكــم تقريــره الســنوي عــن أداء البنــك وإنجازاتــه وقوائمــه الماليــة لعــام 2017م. كمــا يشــمل هــذا 

ــة. ــر أنشــطة البنــك وشــركاته التابعــة والزميل التقري

اســتمر البنــك األهلــي فــي ريــادة القطــاع المصرفــي بالمملكــة محافظــًا علــى زيــادة أرباحــه الســنوية، وقــوة تصنيفاتــه االئتمانيــة ومحفظتــه التمويليــة، 
وحجــم الســيولة. ووصــل عــدد عمــالء البنــك األهلــي التجــاري بنهايــة عــام 2017م 5.9 مليــون عميــل.

اســتكمل البنــك رحلــة التحــول إلــى المصرفيــة اإللكترونيــة ببنيــة تحتيــة محدثــة ُكليــًا، وهــو مــا أســهم فــي وصــول معامــالت العمــالء عبــر قنواتــه اإللكترونيــة 
إلــى مــا يزيــد عــن 96% مــن إجمالــي عــدد المعامــالت. وفــي ســبيل التميــز فــي خدمــة العمــالء، واصــل البنــك مســيرته فــي تحســين تجربــة العمــالء وزيــادة 

مســتوى رضائهــم وانعكــس ذلــك فــي زيــادة مؤشــر جــودة الخدمــة بنســبة 10% ليصــل إلــى 86% فــي مصرفيــة الفــروع بنهايــة 2017م.

وحافــظ البنــك األهلــي علــى حجــم محفظــة التمويــل مــع التركيــز علــى جــودة األصــول، مســتمرًا فــي ريادتــه لبنــوك المملكــة مــن حيــث األصــول، وفــي 
دعــم وتمويــل المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة حيــث وصلــت الحــدود االئتمانيــة إلــى 23.5 مليــار ريــال ســعودي، وكذلــك دعــم شــراكات القطاعيــن العــام 
والخــاص وتمويــل مشــروعات إســتراتيجية ُكبــرى مثــل مشــروعات معالجــة واســتخراج الميــاه، وإنشــاء محطــات الكهربــاء، وبنــاء الجامعــات، والمــدن الطبيــة. 
ودخــل البنــك األهلــي كذلــك فــي صفقــات تمويليــة كبيــرة فــي قطاعــات مختلفــة شــملت قطــاع التعديــن، واالتصــاالت، والبتروكيماويــات؛ فاختــارت شــركة 
معــادن لأللمونيــوم البنــَك األهلــي كوكيــل ومنســق رئيســي لتمويــل شــريحة الريــال الســعودي فــي تســهيالت إعــادة تمويــل، وكذلــك اختــارت شــركة اتحــاد 
االتصــاالت »موبايلــي« البنــَك األهلــي كوكيــل اســتثمار ومنســق رئيســي لتســهيالت إعــادة تمويــل. ويتولــى البنــك األهلــي دور الوكيــل ألكثــر مــن 28 عمليــة 

تمويــل مشــترك بقيمــة تتجــاوز 69 مليــار ريــال ســعودي.

وتجــاوز عــدد عمــالء مصرفيــة األفــراد 5.6 مليــون عميــل فــي 2017م، وحقــق البنــك نمــوًا فــي محافــظ تمويــل األفــراد بنســبة 5%؛ حيــث حقــق التمويــل 
العقــاري نمــوًا بنســبة 18%، والتمويــل الشــخصي بنســبة 2.7%، والتمويــل التأجيــري بمعــدل 4% رغــم انخفــاض مبيعــات ســوق الســيارات بنســبة %24، 
وزادت نســبة عمــالء الحــواالت الســريعة بواقــع 5%، ونمــا دخــل المصرفيــة الخاصــة بنســبة 5%. كمــا افتتــح البنــك 26 فرعــًا جديــدًا مــن فــروع الجيــل التالــي 

خــالل عــام 2017م، ليصــل إجمالــي عــدد فــروع البنــك األهلــي إلــى 400 فرعــاً؛ منهــا 114 فرعــًا تضــم أقســامًا لخدمــة مصرفيــة الســيدات.

يتكــون البنــك مــن خمســة قطاعــات تشــغيلية رئيســية، كمــا هــو 
موضــح أدنــاه، والتــي تعتبــر الوحــدات اإلســتراتيجية للبنــك وتقــدم 
منتجــات وخدمــات مختلفــة، وُتــدار بشــكل منفصــل علــى أســاس 

الداخليــة. والتقاريــر  اإلداريــة  الهيكلــة 

مصرفيــة األفــراد: تقــدم الخدمــات المصرفيــة لألفــراد وعمــالء الخدمــات 
ــل الشــخصي والحســابات  ــن التموي ــي تتضم ــة الخاصــة، والت المصرفي
الشــريعة  أحــكام  مــع  متوافقــة  منتجــات  إلــى  باإلضافــة  الجاريــة 

ــتقلة. ــرعية مس ــة ش ــا هيئ ــرف عليه ــي تش ــالمية والت اإلس

مصرفيــة الشــركات: تقــدم الخدمــات المصرفيــة للشــركات والمؤسســات 
المنتجــات  كافــة  ذلــك  فــي  بمــا  والكبيــرة  والمتوســطة  الصغيــرة 
أحــكام  مــع  المتوافقــة  التمويــل  ومنتجــات  التقليديــة،  االئتمانيــة 

اإلســالمية. الشــريعة 

ــوك المراســلة  ــة والبن ــات الخزين ــات وخدم ــع منتج ــدم جمي ــة: تق الخزين
بمــا فــي ذلــك ســوق المــال وصــرف العمــالت األجنبيــة إلــى عمــالء 
المجموعــة، إضافــة إلــى القيــام باالســتثمارات ونشــاطات المتاجــرة 
)محليــًا وخارجيــًا( وإدارة مخاطــر الســوق ومخاطــر الســيولة ومخاطــر 

)المتعلقــة باالســتثمارات(. االئتمــان 

ســوق المــال: تقــدم خدمــات إدارة الثــروات وإدارة األصــول واالســتثمار 
المصرفــي وخدمــات وســاطة األســهم )المحليــة واإلقليميــة والعالميــة(.

المصرفيــة الدوليــة: تتضمــن خدمــات مصرفيــة مقدمــة خــارج المملكــة 
العربيــة الســعودية مــن خــالل بنــك تركيــا فاينانــس كاتيليــم بنكاســي.

1. أنشطة البنك الرئيسية 

2. أهم األحداث الجوهرية واإلنجازات
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شــهد االقتصــاد الســعودي توســعًا خــالل عــام 2017م محققــًا نمــوًا باألســعار الجاريــة بنســبة 6% علــى خلفيــة ارتفــاع أســعار النفــط، حيــث ســجل الســعر 
ــة  ــي انكماشــًا باألســعار الثابت ــي اإلجمال ــج المحل ــل شــهد النات ــام 2016م. وبالمقاب ــادة بنســبة 28.5% عــن ع ــف زي ــي الخفي ــام العرب ــوري للنفــط الخ الف
خــالل عــام 2017م بمعــدل 0.7% للمــرة األولــى منــذ عــام 2009م. ورغــم النمــو الطفيــف للقطــاع الخــاص غيــر النفطــي بمعــدل 1%، إال أنــه لــم يعــوض 

االنكمــاش الــذي شــهده القطــاع النفطــي بنســبة 3% بســبب انخفــاض إنتــاج النفــط الخــام المحلــي. 

اســتمر عجــز الميــزان المالــي للســنة الرابعــة علــى التوالــي، حيــث بلــغ 230 مليــار ريــال بمــا يعــادل 9% مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي، وهــو أقــل بنســبة    
26% عــن العــام الماضــي. وبلــغ إجمالــي العائــدات 696 مليــار ريــال ســعودي، وهــو أعلــى مســتوى حققتــه المملكــة منــذ عــام 2015م، مدعومــاً بالعائــدات 
النفطيــة وغيــر النفطيــة التــي زادت بنســبة 32% و 38% علــى التوالــي. غيــر أنــه فــي الوقــت ذاتــه، زادت النفقــات الحكوميــة بنســبة 11% لتصــل إلــى 926 

مليــار ريــال مــع توجيــه 48% مــن الزيــادة نحــو اإلنفــاق الرأســمالي. 

وفــي ســبيل تغطيــة عجــز الموازنــة، تســتمر الحكومــة الســعودية فــي اتخــاذ مجموعــة مــن اإلصالحــات الهيكليــة االقتصاديــة واســعة النطــاق بهــدف تحســين 
بيئــة األعمــال وجعلهــا أكثــر جذبــًا لالســتثمار ورأس المــال األجنبــي. فوفقــًا لتقريــر االســتثمار العالمــي لعــام 2017م والصــادر عــن مؤتمــر األمــم المتحــدة 
للتجــارة والتنميــة، تــم تصنيــف المملكــة العربيــة الســعودية كثالــث أكبــر دولــة جاذبــة لالســتثمارات األجنبيــة المباشــرة فــي غــرب آســيا، حيــث اســتقبلت 7.5 
مليــار دوالر أمريكــي خــالل عــام 2016م. كمــا جــاء تصنيــف المملكــة العربيــة الســعودية فــي مؤشــر التنافســية العالميــة لعــام 2017/2016م فــي المرتبــة 
29 مــن أصــل 138 دولــة متقدمــًة بذلــك علــى تركيــا والبرازيــل والهنــد. وجــاء التصنيــف االئتمانــي للمملكــة مــن وكالتــي »فيتــش« و»ســتاندرد آنــد بــورز« 

عنــد +A و-A علــى التوالــي مــع نظــرة مســتقبلية مســتقرة. هــذه اإلجــراءات والمؤشــرات تنعكــس إيجابــًا علــى القطــاع المصرفــي الســعودي. 

وفــي اللوائــح التنظيميــة، يعمــل المركــز الوطنــي للتخصيــص حاليــًا علــى برنامــٍج ضخــم خــاص بمشــاركة القطاعيــن العــام والخــاص وإعــداد قانــون لذلــك، 
والــذي ســُيعطي ثقــة كبيــرة فــي الصفقــات القادمــة. وتشــير التقديــرات إلــى أنــه يوجــد مشــروعات معتــزم إطالقهــا بقيمــة 109 مليــار ريــال ســعودي، وهــو 
مــا يمثــل فرصــًا ضخمــة للقطــاع الخــاص. كمــا أن نظــام اإلفــالس الــذي صــدر حديثــًا ســوف يدعــم االســتثمار بصــورة قويــة مــن خــالل الحــد مــن حــاالت 
الشــك والغمــوض التــي تصاحــب عمليــات إعــادة الهيكلــة الماليــة والتصفيــة والتســوية الوقائيــة. كمــا ُيميِّــز النظــام بيــن إجــراءات اإلفــالس فــي الشــركات 

الكبــرى وإجــراءات المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة.

أمــا علــى صعيــد نتائــج البنــك األهلــي، فقــد حقــق البنــك 9.80 مليــار ريــال ســعودي أرباحــاً صافيــة خــالل عــام 2017م مقابــل 9.32 مليــار ريــال للعــام 
الســابق، بزيــادٍة بلغــت 485 مليــون ريــال بنمــٍو نســبته 5.2%. وبلــغ ربــح الســهم الواحــد 4.74 ريــال مقابــل 4.51 ريــال للفتــرة نفســها مــن العــام الســابق. 
وبذلــك يواصــل البنــك نجاحــه فــي المحافظــة علــى زيــادة أرباحــه الســنوية رغــم التحديــات االقتصاديــة، وهــو مؤشــٌر قــوي الداللــة علــى قــدرة البنــك علــى 
توظيــف أصولــه بكفــاءة، وتنفيــذ العديــد مــن المبــادرات لتحقيــق أهدافــه اإلســتراتيجية بمــا يحقــق تطلعــات المســاهمين واحتياجــات العمــالء والموظفيــن، 

والحفــاظ علــى ريــادة البنــك للقطــاع المصرفــي الســعودي وقدرتــه علــى إدارة المخاطــر.

وارتفــع صافــي الدخــل مــن العمــوالت الخاصــة بنســبة 0.8% حيــث بلــغ 13.66 مليــار ريــال خــالل عــام 2017م مقابــل 13.55مليــار ريــال العــام الســابق، كمــا 
بلــغ إجمالــي دخــل العمليــات خــالل العــام 18.35 مليــار ريــال مقارنــة بدخــل العــام الســابق الــذي بلــغ 18.65 مليــار ريــال. كمــا انخفضــت مصاريــف العمليــات 

مــن 9,175 إلــى 8,392 مليــون ريــال بنســبة %8.3.

وارتفعــت موجــودات البنــك بنســبة 0.3% لتصــل إلــى 444 مليــار ريــال مقابــل 443 مليــار ريــال فــي نهايــة العــام الســابق. وبلغــت محفظــة التمويــل والســلف 
249 مليــار ريــال خــالل عــام 2017م مقابــل 254 مليــار ريــال فــي العــام الســابق وذلــك بانخفــاض قــدره 1.7%. فــي المقابــل، ارتفعــت االســتثمارات لتصــل 
إلــى 115 مليــار ريــال مقارنــة بمبلــغ 112 مليــار ريــال وذلــك بارتفــاع قــدره 2.8%، بينمــا انخفضــت ودائــع العمــالء بنســبة 2.1 % لتصــل إلــى 309 مليــار 

ريــال مقابــل 316 مليــار ريــال فــي العــام الســابق.

3. النتائج املالية

وتــم االنتهــاء مــن برنامــج الجيــل التالــي فــي الخزينــة فــي وقــٍت قياســي ليشــمل جميــع أعمالهــا مقدمــًا مزايــا متعــددة تضمنــت تحديــث البنيــة التحتيــة 
ــالمية،  ــريعة اإلس ــكام الش ــع أح ــة م ــع المتوافق ــهادات الودائ ــج ش ــة برنام ــازات الخزين ــت إنج ــة، وتضمن ــدة متكامل ــة واح ــاء منص ــة وإنش ــات الخزين لمنص
وكذلــك التوســع والتطويــر المســتمر للحلــول والقنــوات اإلســالمية. باإلضافــة إلــى إتمــام برنامــج صكــوك مــن الشــريحة األولــى الــذي تــم تصنيفــه كهيــكل 

»نموذجــي« لإلصــدارات المتوافقــة مــع الشــريعة. 

وواصــل البنــك جهــوده فــي برامــج ومبــادرات تطويــر المــوارد البشــرية فــي ســبيل ســعيه الدائــم ليكــون »الخيــار األول للموظفيــن«، مثــل برنامــج بنــاء جيــل 
القــادة، واســتمر فــي االســتثمار فــي كفاءاتــه وقياداتــه الداخليــة وإلحــاق الكفــاءات المختــارة فــي برامــج التطويــر فــي أفضــل الجامعــات والمعاهــد المعروفــة 
عالميــًا، وكذلــك برامــج اســتقطاب الكفــاءات مــن الشــباب الســعودي، مثــل برامــج الــرواد وبرنامــج وســام األهلــي وبرامــج التأهيــل المصرفــي للفــروع، بجانــب 
عــدة برامــج متخصصــة لموظفــي البنــك كبرنامــج تطويــر مســؤولي االئتمــان وهــو األول مــن نوعــه بالمملكــة، وبرنامــج توظيــف وتأهيــل خريجيــن جــدد 
للتعييــن فــي إدارة االلتــزام. وتمثــل القــوة النســائية 13% مــن إجمالــي عــدد موظفــي البنــك، ونســبة 10% مــن إجمالــي الوظائــف القياديــة. وســجل عــام 

2017م أدنــى نســبة فــي تســرب الموظفيــن خــالل األربعــة أعــوام الماضيــة، حيــث لــم تتجــاوز 3%، ووصلــت نســبة الســعودة بالبنــك إلــى %95.3.

وواصــل البنــك تعزيــز دوره المجتمعــي مــن خــالل برامــج أهالينــا لتمكيــن الفئــات الثــالث؛ المــرأة والشــباب والطفــل؛ فقــدم تمويــاًل لعــدد 3,304 مســتفيدة 
خــالل عــام 2017م بمبلــغ إجمالــي 11.3 مليــون ريــال، ونجــح برنامــج األهلــي لــرواد األعمــال فــي تدريــب 781 شــاب وفتــاة، وقــدم برنامــج األهلــي لرعايــة 
األيتــام الدعــم والرعايــة لعــدد 600 طالبــًا وطالبــة. وشــارك البنــك فــي دعــم العديــد مــن المبــادرات ذات التأثيــٍر المباشــر بالمجتمــع بقيمــة إجماليــة تقريبيــة 

وصلــت 49.1 مليــون ريــال خــالل عــام 2017م للمســاهمة فــي تعزيــز مبــادرات المملكــة فــي العديــد مــن مجــاالت العمــل المجتمعــي.

أرباح صافية خالل
مليار ريالعام 2017م 

9.8
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وفيما يلي ملخص لنتائج البنك األهلي المالية خالل السنوات الخمس الماضية

مليون ريال سعودي

2013م2014م2015م2016م2017م

443,866442,657448,642434,878377,287إجمالي الموجودات

249,234253,592252,940220,722187,687تمويل وسلف بالصافي

114,578111,509134,102152,903125,294استثمارات بالصافي

379,590382,731393,096387,957334,751إجمالي المطلوبات

308,942315,618323,866333,095300,601ودائع العمالء

إجمالي حقوق المساهمين العائدة         
56,01153,03848,46245,21440,934لمساهمي البنك

18,34518,64717,48616,24714,858إجمالي دخل العمليات

6,4537,0388,2567,4806,632إجمالي مصاريف العمليات

9,8029,3179,0898,6557,852صافي دخل السنة العائد لمساهمي البنك

وفيما يلي ملخص للنتائج المالية للقطاعات التشغيلية للبنك األهلي خالل عامي 2016م و2017م

مليون ريال سعودي

المصرفية ســـوق المــالالـخــزيـنــــــةمصرفية الشركاتمصرفية األفراد
المـجمـــــــوعالدولية

2016م2017م2016م2017م2016م2017م2016م2017م2016م2017م2016م2017م

8,3047,7054,4774,3873,3333,7456365811,5952,23018,34518,647إجمالي الدخل

إجمالي 
4,2464,6512,1131,6165216463443511,1691,9128.3929,175المصاريف

4,0453,0482,3502,7632,8043,0873032344632839.9659,416صافي الدخل

إجمالي 
108,503104,971133,051139,274162,709156,2881,3881,31438,21440,809443,866442,657الموجودات

إجمالي 
212,693201,63773,68887,96360,62757,90127522332,30735,007379,590382,731المطلوبات

وفيما يلي صافي الدخل موزعاً على البنك وشركاته التابعة

مليون ريال سعودي

النسبة من صافي الدخل%صافي الدخل العائد لمساهمي البنك

9,18093.6البنك األهلي التجاري

3143.2بنك تركيا فاينانس كاتيليم بنكاسي - )البنك التركي( وشركاته التابعة

3033.1شركة األهلي المالية - وشركاتها التابعة

-0.2الشركة العقارية المطورة للتمليك واإلدارة المحدودة

50.1شركة األهلي إسناد

9,802100المجموع

تتحقق إيرادات البنك من نشاطاته داخل وخارج المملكة حسب التصنيف الجغرافي التالي

 مليون ريال سعودي
المجموعأخرىمملكة البحرينالجمهورية التركيةالمملكة العربية السعودية

201716,1551,5925851318,345م

5. توزيع األرباح 

وفقــًا للمــادة )47( مــن النظــام األساســي للبنــك، وطبقــًا القتــراح مجلــس اإلدارة وبعــد موافقــة الجمعيــة العامــة، ومــع مراعــاة أحــكام نظــام مراقبــة البنــوك، 
تــوزع أربــاح الشــركة الســنوية الصافيــة بعــد خصــم جميــع المصروفــات العموميــة والمبالــغ المخصصــة للخســائر المحتملــة واألعبــاء األخــرى أيــًا كانــت علــى 

الوجــه اآلتــي:  

تجنيب الزكاة الشرعية أو أي ضرائب أخرى؛   - 1
يجنــب 25% خمســة وعشــرون بالمائــة مــن الربــح الصافــي لتكويــن احتياطــي نظامــي، ويجــوز للجمعيــة العامــة العاديــة أن توقــف هــذا التجنيــب أو   - 2

أن تخفــض معدلــه إذا بلــغ مجمــوع هــذا االحتياطــي مبلغــًا يعــادل كامــل رأس المــال؛ 
للجمعيــة العامــة العاديــة - بنــاًء علــى اقتــراح مجلــس اإلدارة - أن تجنــب نســبة معينــة مــن صافــي األربــاح لتكويــن احتياطــي اتفاقــي، وال يجــوز   - 3
اســتخدام االحتياطــي االتفاقــي إال بقــرار مــن الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة. وإذا لــم يكــن هــذا االحتياطــي مخصصــًا لغــرض معيــن، جــاز للجمعيــة 

العامــة العاديــة - بنــاًء علــى اقتــراح مجلــس اإلدارة - أن تقــرر صرفــه فيمــا يعــود بالنفــع علــى الشــركة أو المســاهمين؛
تجنيب مبالغ التطهير؛  - 4

بعــد خصــم المبالــغ الــواردة فــي الفقــرات أعــاله، تــوزع مــن الباقــي حصــة أولــى للمســاهمين ال تقــل عــن 5% )خمســة بالمائــة( مــن رأس مــال   - 5
الشــركة، فــإذا كان الباقــي مــن الربــح الصافــي ال يكفــي لدفــع الحصــة المذكــورة فــال يجــوز للمســاهمين المطالبــة بتوزيعهــا مــن أربــاح الشــركة 

الصافيــة فــي الســنوات التاليــة؛
ــاً للتعليمــات  ــأة لمجلــس اإلدارة وفق ــا الفقــرة )5(، ُتخصــص نســبة مــن الباقــي كمكاف ــا فيه ــواردة فــي الفقــرات أعــاله بم ــغ ال بعــد خصــم المبال  - 6

ــي الســعودي؛ الصــادرة فــي هــذا الشــأن مــن مؤسســة النقــد العرب
يســتخدم الباقــي بعــد ذلــك - بنــاًء علــى اقتــراح مجلــس اإلدارة - لتكويــن احتياطــي إضافــي أو لتوزيعــه كحصــة إضافيــة مــن األربــاح، أو فــي أي   - 7
غــرض آخــر تقــرره الجمعيــة العامــة، ومــع ذلــك ال يجــوز للجمعيــة العامــة أن تقــرر توزيــع أيــة حصــة مــن األربــاح تزيــد عمــا اقترحــه مجلــس اإلدارة؛ 
يجــوز بقــرار مــن مجلــس اإلدارة بعــد الحصــول علــى عــدم ممانعــة مؤسســة النقــد توزيــع أربــاح مرحليــة بشــكل ربــع ســنوي أو نصــف ســنوي   - 8

ــة.  ــة الســوق المالي ــك والصــادرة عــن هيئ ــًا للقواعــد المنظمــة لذل ــاح الســنوية وفق تخصــم مــن األرب

ــى  ــاح عل ــع أرب ــى توزي ــو 2017م عل ــخ 3 ماي ــا المنعقــد بتاري ــة فــي اجتماعه ــر العادي ــة العامــة غي ــى تفويــض الجمعي ــاًء عل وقــد وافــق مجلــس اإلدارة بن
المســاهمين عــن النصــف األول مــن العــام 2017م بواقــع 1.10 ريــال للســهم الواحــد وذلــك بإجمالــي مبلــغ 2,196,593,880 ريــال إلجمالــي عــدد 
ــن  ــك المالكي ــاهمي البن ــهم، لمس ــمية للس ــة االس ــن القيم ــل 11% م ــا يمث ــة وبم ــهم الخزين ــتبعاد أس ــد اس ــاح بع ــتحقة لألرب ــهم مس 1,996,903,527 س
لألســهم يــوم االســتحقاق وهــو يــوم األحــد 1438/09/23هـــ الموافــق 2017/06/18م والمقيديــن بســجالت البنــك لــدى شــركة مركــز إيــداع األوراق الماليــة 
فــي نهايــة ثانــي يــوم تــداول يلــي تاريــخ االســتحقاق الــذي يوافــق الثالثــاء 1438/09/25هـــ الموافــق 2017/06/20م، وقــد تــم توزيــع هــذه األربــاح يــوم 

ــق 2017/07/06م. ــس 1438/10/12هـــ المواف الخمي

هــذا وأوصــى مجلــس إدارة البنــك للجمعيــة العامــة لمســاهمي البنــك بتوزيــع أربــاح عــن النصــف الثانــي مــن عــام 2017م بواقــع 0.6 ريــال للســهم الواحــد 
وذلــك بإجمالــي مبلــغ 1,196,878,814 ريــال إلجمالــي عــدد 1,994,798,024 ســهم مســتحقة لألربــاح بعــد اســتبعاد أســهم الخزينــة وبمــا يمثــل 6% مــن 
القيمــة االســمية للســهم مســتحقة لمســاهمي البنــك المالكيــن لألســهم بنهايــة يــوم انعقــاد الجمعيــة العامــة للبنــك والمقيديــن بســجالت البنــك لــدى شــركة 
مركــز إيــداع األوراق الماليــة بنهايــة ثانــي يــوم تــداول يلــي تاريــخ انعقــاد الجمعيــة، وســيتم إيــداع هــذه األربــاح بعــد موافقــة الجمعيــة العامــة علــى هــذه 

التوصيــة. 

وبالتالــي ســيكون مجمــوع مــا تــم توزيعــه علــى الســادة مســاهمي البنــك عــن العــام 2017م مــن أربــاح بواقــع 1.70 وذلــك بإجمالــي مبلــغ 3,393,472,694 
ريــال وبمــا يمثــل 17% مــن القيمــة االســمية للســهم.

ُيذكــر أن البنــك قــد اســتقطع مــا نســبته 5% مــن توزيعــات أربــاح النصــف األول مــن عــام 2017م كضريبــة اســتقطاع طبقــًا ألحــكام المــادة )68( مــن النظــام 
الضريبــي والمــادة )63( مــن الئحتــه التنفيذيــة وذلــك للســادة المســتثمرين األجانــب غيــر المقيميــن الذيــن يتــم تحويــل أرباحهــم عــن طريــق الوســيط المالــي 

المقيــم، وســيتم اســتقطاع النســبة ذاتهــا مــن جميــع توزيعــات األربــاح للبنــك مــا لــم يــزود البنــك مــا يفيــد عكــس ذلــك.

4. التحليل الجغرافي لإليرادات 
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6. توزيع الدخل

مليون ريال

9,802صافي دخل سنة 2017م

36المحول إلى االحتياطي النظامي

1,454 الزكاة

2,197توزيعات أرباح مرحلية

1,197توزيعات أرباح نهائية مقترحة

4,918 المحول إلى األرباح المبقاة

)أ( مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
أعــد مجلــس إدارة البنــك سياســة المكافــآت الســنوية الخاصــة بأعضــاء مجلــس اإلدارة واللجــان التابعــة وتــم اعتمــاد تلــك السياســة مــن الجمعيــة العامــة 
للمســاهمين فــي 31 ديســمبر 2017م. وتهــدف هــذه السياســة إلــى وضــع معاييــر معتمــدة مســبقًا لتحديــد مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة ومكافــآت 
اللجــان التابعــة لــه وشــروط اســتحقاقها. تتحــدد المكافــآت المدفوعــة ألعضــاء مجلــس إدارة البنــك واللجــان المنبثقــة عنــه وفــق األطــر التــي حددتهــا 
ــة الســعودية  ــة العربي ــي المملك ــة ف ــوك العامل ــة للبن ــادئ الرئيســية للحوكم ــام المب ــا بشــكل ع ــات اإلشــرافية، ويحكمه ــات الصــادرة عــن الجه التعليم
ــة، ونظــام  ــة الســوق المالي ــي الســعودي، والئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن هيئ ــد العرب ــن عــن مؤسســة النق ــط التعويضــات الصادرتي وضواب

الشــركات الصــادر عــن وزارة التجــارة واالســتثمار، والنظــام األساســي للبنــك.

ولضمــان حوكمــة فّعالــة، اشــترطت هــذه السياســة أن تكــون المكافــآت مبنيــة علــى توصيــة لجنــة الترشــيحات والمكافــآت والحوكمــة. كمــا راعــت هــذه 
ــك،  ــرة المتناســبة مــع نشــاط البن ــه مــن ذوي الكفــاءة والخب ــة الســتقطاب أعضــاء المجلــس واللجــان المنبثقــة عن السياســة أن تكــون المكافــآة كافي

ويوضــح الجــدول أدنــاه المكافــآت والتعويضــات المدفوعــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة:

7. مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان التابعة وكبار التنفيذيين

المكافآت المتغيرةالمكافآت الثابتة
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األعضاء 
المستقلون

1.560.00080.000120.000001.760.000000000001.760.00018.000

األعضاء 
غير 

التنفيذيين

2.175.000165.000135.000002.475.000000000002.475.00045.000

األعضاء 
التنفيذيون

415.00035.00050.00000500.00000000000500.00036.000
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)ب( مكافآت أعضاء لجنة املراجعة من خارج مجلس اإلدارة
لــة وقواعــد  أقــرت الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لمســاهمي البنــك فــي اجتماعهــا المنعقــد بتاريــخ 3 مايــو 2017م الئحــة عمــل لجنــة المراجعــة الُمعدَّ
اختيــار أعضائهــا ومهامهــا وضوابــط عملهــا ومكافــآت أعضائهــا بمــا يتوافــق مــع األنظمــة واللوائــح واجبــة التطبيــق والصــادرة عــن الجهــات التنظيميــة ذات 
العالقــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية، والنظــام األساســي للبنــك، حيــث راعــت لجنــة الترشــيح والمكافــآت والحوكمــة عنــد تحديــد المكافــآت الســنوية 
للعــام 2017م المعاييــر المعتمــدة دون وجــود أي انحــراف جوهــري عــن اللوائــح واألنظمــة المنظمــة لذلــك. ويوضــح الجــدول أدنــاه المكافــآت والتعويضــات  

المدفوعــة ألعضــاء لجنــة المراجعــة مــن خــارج مجلــس اإلدارة: 
األرقام بالريال السعودي

المكافآت الثابتة عدا بدل حضور اسم العضو
المجموعبدل حضور الجلساتالجلسات

أعضاء لجنة المراجعة من خارج 
465.000110.000575.000مجلس اإلدارة

)ج( مكافآت كبار التنفيذيين
يحــدد مجلــس اإلدارة – بنــاَء علــى توصيــة لجنــة الترشــيحات والمكافــآت – مكافــآت كبــار التنفيذييــن بحيــث تنســجم المكافــآت مــع األهــداف اإلســتراتيجية 
للبنــك، وأن تكــون فاعلــة فــي تحفيــز مســؤولي اإلدارة العليــا علــى تحقيــق تلــك األهــداف. ويوضــح الجــدول أدنــاه المكافــآت والتعويضــات المدفوعــة 

لســتة مــن كبــار التنفيذييــن بمــا فيهــم الرئيــس التنفيــذي ورئيــس المجموعــة الماليــة:

المكافآت المتغير ةالمكافآت الثابتة

مكافأة نهاية 
إجماليالخدمة مزايا بدالترواتب

مكافآت المجموععينية
أرباحدورية

خطط 
تحفيزية 
قصيرة 

األجل

خطط 
تحفيزية 

طويلة 
األجل

األسهم 
المجموعالممنوحة

8,730 4,867 322 13,9190 021,35517,213038,5671,05853,544

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

ال يوجــد لــدى البنــك أي معلومــات عــن أي ترتيبــات أو اتفاقيــات بشــأن تنــازل أي مــن أعضــاء مجلــس إدارتــه أو أيٍ مــن كبــار التنفيذييــن فيــه عــن أي 
رواتــب ومكافــآت أو تعويضــات.

9. التمويل وسندات الدين املصدرة 

ــدل  ــك حســب مع ــي الســعودي، وذل ــد العرب ــوك ومؤسســة النق ــع البن ــل م ــراض والتموي ــك االقت ــادل البن ــال، يتب ــة لألعم فــي ســياق الممارســات االعتيادي
ــك.  ــة الموحــدة للبن ــم المالي ــم فــي القوائ ــى نحــو مالئ ــم إثباتهــا عل ــا فــي الســوق ويت ــة المتعــارف عليه العمول

وخالل عام 2017م قام البنك وشركاته التابعة والزميلة بإصدار واسترداد سندات دين مفصلة على النحو التالي

القيمةاسم المصدر
المبلغ المسدد خالل العامالمدة)بآالف الرياالت السعودية(

)بآالف الرياالت السعودية(
المبلغ المتبقي

)بآالف الرياالت السعودية(

بنك تركيا فاينانس كاتيليم بنكاسي
6436,251696,769 أشهر1,133,020)إصدارات عامة(

10. التنازل عن املصالح

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

11. املدفوعات النظامية املستحقة 

بلغــت الــزكاة المســتحقة علــى المســاهمين 1,483 مليــون ريــال، وبلغــت االشــتراكات الخاصــة بالمؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة خــالل عــام 2017م 
مبلــغ 131 مليــون ريــال.

12. املعامالت مع األطراف ذوي العالقة

صــدرت موافقــة الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة الخامســة )االجتمــاع األول لعــام 2017م(المنعقــد بتاريــخ 3 مايــو 2017م، والتــي تــم اإلعــالن عــن نتائجهــا 
علــى موقــع شــركة الســوق الماليــة الســعودية – تــداول بتاريــخ 4 مايــو 2017م، علــى ترخيــص األعمــال والعقــود التــي تمــت بيــن البنــك األهلــي التجــاري 
واألطــراف ذوي العالقــة والترخيــص بهــا لعــام قــادم وذلــك بقبــول عــرض شــركة التعاونيــة للتأميــن »التعاونيــة« لتقديــم خدمــات التأميــن الطبــي لموظفــي 
ــا  ــدون شــروط أو مزاي ــق المنافســة ب ــم عــن طري ــذي ت ــال ســعودي وال ــدره )113,877,750( ري ــغ وق ــي مبل ــام 2017م بإجمال ــي التجــاري لع ــك األهل البن
تفضيليــة، حيــث كان لعضــو مجلــس اإلدارة ســعادة المهنــدس عبدالعزيــز بــن عبــداهلل الزيــد مصلحــة مباشــرة بالوثيقــة باعتبــاره عضــوًا فــي مجلــس إدارة 
شــركة التعاونيــة للتأميــن )التعاونيــة(، وقــد بلغــت التعامــالت خــالل العــام 2016م مبلــغ وقــدره )133,339,061( ريــال ســعودي، علمــاً بــأن إجمالــي مبلــغ 

التعاقــد لــم يتجــاوز نســبة 1% مــن إجمالــي دخــل عمليــات البنــك وفقــا آلخــر قوائــم ماليــة ســنوية مراجعــة بذلــك التاريــخ المعلــن عنــه.

كمــا أن البنــك يتعامــل خــالل دورة أعمالــه العاديــة مــع أطــراف ذوي عالقــة. وتــرى اإلدارة ومجلــس اإلدارة أن المعامــالت مــع األطــراف ذات العالقــة تتــم 
ــوك  ــة البن ــام مراقب ــي نظ ــا ف ــوص عليه ــدود المنص ــة للح ــراف ذوي العالق ــع األط ــالت م ــع المعام ــرى، وتخض ــراف األخ ــع األط ــل م ــروط التعام ــس ش بنف
واألنظمــة الصــادرة عــن مؤسســة النقــد العربــي الســعودي. وتشــتمل أرصــدة المعامــالت مــع األطــراف ذوي العالقــة علــى معامــالت مــع جهــات حكوميــة 

ــى أســاس معــدالت الســوق. ــة األخــرى عل ــم كافــة المعامــالت الحكومي ــك تت مســاهمة. وكذل
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األرصدة كما في 31 ديسمبر والمدرجة في القوائم المالية كاآلتي

بآالف الرياالت السعودية

2016م2017م

مجلس اإلدارة وكبار المسؤولين بالبنك:

133,751367,969تمويل وسلف

117,801227,086ودائع العمالء

33,557100,895االرتباطات وااللتزامات المحتملة والمتعلقة باالئتمان

7,5044,668استثمارات 

36,78932,082مطلوبات أخرى - مكافأة نهاية الخدمة

الملكية في الشركات والمؤسسات بنسبة 5% أو أكثر:  

2,753,8732,686,374تمويل وسلف

795,338765,180ودائع العمالء

288,894274,370االرتباطات وااللتزامات المحتملة والمتعلقة باالئتمان

كبار المساهمين:

6,922,85512,530,609 ودائع العمالء

2,726,7822,458,136استثمارات )أصول ُمدارة(

صناديق البنك االستثمارية:

654,988708,201استثمارات

82,09344,998ودائع العمالء

الشركات التابعة:

1,687,5001,737,500تمويل وسلف

11,9682,408ودائع العمالء

363,750363,750استثمارات

ــار المســاهمين هــم المســاهمون الذيــن يمتلكــون نســبة أكثــر مــن 5% مــن رأس مــال البنــك المصــدر. واألطــراف ذوي العالقــة هــم األشــخاص أو  * كب
األقــارب لعائلــة ذلــك الشــخص والمنشــآت التابعــة لهــم التــي لديهــم الســيطرة عليهــا أو الســيطرة المشــتركة أو نفــوذ هــام عليهــا.

فيما يلي تحليٌل لإليرادات والمصاريف المتعلقة بالمعامالت مع األطراف ذوي العالقة والمدرجة في القوائم المالية كاآلتي
بآالف الرياالت السعودية

2016م2017م 

62,22855,956دخل عموالت خاصة

212,594367,163مصاريف عموالت خاصة

261,457210,674أتعاب وعموالت بالصافي

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

تفاصيل استخدامهاقيمتهاعدد أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل البنك

احتياطي برنامج أسهم الموظفين226 مليون ريال5.2 مليون سهم

13. مزايا املوظفين 

اســتمر البنــك األهلــي فــي البحــث عــن أفضــل الخبــرات الســعودية واســتقطابها 
واالحتفــاظ بهــا. وقــد شــارك البنــك فــي العديــد مــن المعــارض والمناســبات المختصــة 
بالمهنــة والتوظيــف التــي نظمتهــا مؤسســات تعليميــة مرموقــة ســواء داخــل المملكــة 
نــه مــن تحقيــق ارتفــاع مطــرد فــي نســبة الســعودة التــي وصلــت  أو خارجهــا ممــا مكَّ
ــز البنــك اإلســتراتيجية  ــق أحــد ركائ ــة عــام 2017م. وســعياً لتحقي ــى 95.3% بنهاي إل
فــي أن يكــون “الخيــار األول للموظفيــن”، يوفــر البنــك برنامــج ادخــار لموظفيــه، بــدأ 
منــذ 42 عامــًا، ثــم تحــول إلــى منتــج ادخــار إســالمي عــام 2012م، والهــدف منــه هــو 
إتاحــة فرصــة االدخــار المالــي المســتقبلي للموظفيــن عبــر برنامــج اختيــاري بغــرض 
اإلبقــاء علــى الكفــاءات لفتــرة أطــول؛ إذ يتــم اســتقطاع نســبة ثابتــة وهــي 5% مــن 
راتــب الموظــف األساســي ويتــم اســتثمارها عــن طريــق مجموعــة الخزينــة بالبنــك فــي 
مقابــل منــح البنــك مكافــأة بنســب تتفــاوت حســب ســنوات االشــتراك، وتبــدأ مكافــأة 
البنــك بـــنسبة 10% وتصــل إلــى نســبة 200% مــن الرصيــد المدخــر. وقــد بلــغ الرصيــد 
المتراكــم لمكافــأة البنــك لنظــام ادخــار الموظفيــن بنهايــة عــام 2017م حوالــي 
130 مليــون ريــال، ويدفــع البنــك مزايــا وتعويضــات الموظفيــن طبقــًا لنظــام العمــل 
والعمــال فــي المملكــة وبحســب متطلبــات المدفوعــات النظاميــة المســتحقة فــي 
ــة  ــي احتياطــي تعويضــات نهاي ــغ إجمال ــة والشــركات التابعــة. وقــد بل الفــروع األجنبي

الخدمــة لموظفــي البنــك فــي تاريــخ 31 ديســمبر 2017م مبلــغ 987 مليــون ريــال.

14. قرارات مؤسسة النقد العربي السعودي الجزائية

عدد القرارات موضوع المخالفة
الجزائية

إجمالي مبلغ الغرامات 
بالريال السعودي

2637,547,917*مخالفة تعليمات المؤسسة اإلشرافية

422,806,250مخالفة تعليمات المؤسسة الخاصة بحماية العمالء

--مخالفة تعليمات المؤسسة الخاصة ببذل العناية الواجبة

4129,622مخالفة تعليمات المؤسسة الخاصة بمستوى أداء أجهزة الصراف األلي وأجهزة نقاط البيع.

2540,000مخالفة تعليمات المؤسسة الخاصة ببذل العناية الواجبة في مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب 
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15. فعالية إجراءات الرقابة الداخلية

الرقابة الداخلية 
ــي  ــات واإلجــراءات الت ــذي يتضمــن العملي ــة، وال ــة الداخلي ــال للرقاب ــك مســؤولية التأكــد مــن وجــود نظــام فعَّ ــة للبن ــق اإلدارة التنفيذي ــى عات ــع عل تق
وضعتهــا اإلدارة التنفيذيــة - تحــت إشــراٍف مــن مجلــس إدارة البنــك - إلنجــاز أهدافهــا اإلســتراتيجية وحمايــة موجوداتهــا وضمــان تنفيــذ جميــع األعمــال 

وفقــًا للسياســات واإلجــراءات واجبــة التطبيــق.

وقــد وضعــت اإلدارة إطــارًا متكامــاًل للرقابــة الداخليــة حســب توجيهــات مؤسســة النقــد العربــي الســعودي وإرشــاداتها المتعلقــة بنظــام الرقابــة الداخليــة. 
وتبــدأ هــذه الضوابــط الرقابيــة الداخليــة بحوكمــة الشــركات التــي ُتحــدد األدوار والمســؤوليات المنوطــة بأعضــاء مجلــس اإلدارة ولجانــه الفرعيــة والتــي 
تشــمل اللجنــة التنفيذيــة، ولجنــة المراجعــة، ولجنــة المخاطــر، ولجنــة الترشــيح والمكافــآت والحوكمــة. وتقــدم لجــان اإلدارة الدعــم لمجلــس إدارة البنــك 
فــي مهــام الرقابــة والمعالجــة للمخاطــر الرئيســية المتعلقــة باإلســتراتيجية واألداء المالــي والتقنيــة وإدارة الموجــودات والمطلوبــات واالئتمــان والعمليــات 
والجوانــب القانونيــة والمتطلبــات التنظيميــة وأمــن المعلومــات. كمــا ُتبــَذل كافــة الجهــود الحثيثــة والمتكاملــة مــن جميــع الجهــات المعنيــة بالبنــك لزيــادة 
كفــاءة وفعاليــة البيئــة الرقابيــة فــي جميــع عمليــات البنــك مــن خــالل المراجعــات المســتمرة وضمــان تناســق وتكامــل اإلجــراءات مــن أجــل معالجــة نقــاط 
الضعــف التــي قــد تحــدث فــي البيئــة الرقابيــة. وتكــون جميــع الجهــات المعنيــة فــي البنــك، تحــت إشــراف مــن اإلدارة التنفيذيــة العليــا، ُمكلفــة باإلشــراف 
علــى مهــام معالجــة تلــك الفجــوات الــذي يتــم الكشــف عنهــا مــن خــالل التقييــم الذاتــي للمخاطــر والضوابــط الرقابيــة التــي تطبقهــا الجهــات داخليــًا، أو 

مــن خــالل المراجعيــن الداخلييــن والخارجييــن.

ويتضمــن نطــاق عمــل إدارة المراجعــة الداخليــة تقييــم كفايــة نظــام الرقابــة الداخليــة وكفاءتــه، مــع ضمــان تطبيــق جميــع السياســات واإلجــراءات واجبــة 
التطبيــق وضمــان االلتــزام بهــا. وتتولــى إدارة االلتــزام مهمــة التأكــد مــن االلتــزام بالمتطلبــات التنظيميــة، وذلــك مــن خــالل التطبيقــات المؤتمتــة مركزيــًا، 
والمعاينــة العينيــة، وغيرهــا مــن اإلجــراءات. ويتــم رفــع كافــة المراجعــات واإلجــراءات التصحيحيــة الجوهريــة التــي تكشــفها إدارة المراجعــة الداخليــة إلــى 
اإلدارة التنفيذيــة العليــا ولجنــة المراجعــة. وتراقــب لجنــة المراجعــة بدورهــا كفايــة وفعاليــة نظــام الرقابــة الداخليــة بصــورة حثيثــة للتأكــد مــن اتخــاذ 
كافــة اإلجــراءات للحــد مــن المخاطــر التــي تــم تحديدهــا. ويطَّلــع مجلــس اإلدارة علــى كافــة تقاريــر المراجعــة الداخليــة، ومراجعــات الرقابــة الداخليــة، 
ــام بالتقييــم  ــة. وتتــم مراجعــة هــذه التقاريــر بصفــة دوريــة منتظمــة مــن أجــل القي ــر إدارة المخاطــر والتقاريــر ذات الصل باإلضافــة إلــى جميــع تقاري
المســتمر لفعاليــة نظــام الرقابــة الداخليــة الكتشــاف مــا قــد يعتريهــا مــن قصــور فــي التطبيــق العملــي لهــا ولمعالجــة أوجــه القصــور التــي قــد تنشــأ 

نتيجــة لتغيــر الظــروف.

نتائج املراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية
ــد  ــة لتحدي ــة وجــود األنظمــة واإلجــراءات المطلوب ــة الداخلي ــة الضوابــط الرقابي ــت خــالل عــام 2017م للتأكــد مــن فعالي ــي أجري أكــدت المراجعــات الت
وتقييــم وإدارة المخاطــر الكبيــرة التــي قــد يواجههــا البنــك وتطبيقهــا علــى مــدار هــذا العــام، ولــم يكــن هنــاك أيــة ثغــرات جوهريــة فــي البيئــة الرقابيــة. 
وبنــاًء علــى نتائــج تقييــم فعاليــة إجــراءات الرقابــة الداخليــة والتقييــم المســتمر للضوابــط الرقابيــة التــي تطبقهــا اإلدارة خــالل العــام، تــرى اإلدارة أن 
نظــام الرقابــة الداخليــة المعمــول بــه فــي البنــك حاليــًا كاٍف ويعمــل بفعاليــة وتتــم مراقبتــه بصــورة منتظمــة، وتســتمر اإلدارة فــي ســعيها الدائــم لتعزيــز 

نظــام الرقابــة الداخليــة.

ــذي يتــم تطبيقــه حســب توجيهــات مؤسســة النقــد  ــة ال ــة الداخلي ــة لنظــام الرقاب فــي ضــوء مــا ســبق، اعتمــد مجلــس اإلدارة تقييــم اإلدارة التنفيذي
ــي الســعودي.  العرب

رأي لجنة املراجعة
اســتنادًا إلــى التقاريــر الدوريــة التــي عرضــت علــى لجنــة المراجعــة خــالل العــام المالــي المنتهــي بتاريــخ 31 ديســمبر 2017م مــن قبــل إدارة المراجعــة 
ــة إجــراءات الرقابــة  ــى مــا ســبق مــن نتائــج المراجعــة الســنوية لفعالي ــاًء عل ــزام، وبن ــة االلت ــزام، ومراجعــي حســابات البنــك، ولجن ــة، وإدارةااللت الداخلي
الداخليــة فــإن لجنــة المراجعــة تؤكــد أن إجــراءات الرقابــة الداخليــة لــم تبيــن وجــود أي ثغــرات جوهريــة فــي البيئــة الرقابيــة ألعمــال البنــك قــد تؤثــر 
علــى ســالمة وفعاليــة كفــاءة النظــم والضوابــط واإلجــراءات الماليــة والشــتغيلية، وأن تقييــم الضوابــط الرقابيــة التــي تطبقهــا اإلدارة التنفيذيــة مســتمر 

طــوال العــام. 

16. مراجعو الحسابات 

أقــرت الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لمســاهمي البنــك فــي اجتماعهــا المنعقــد بتاريــخ 3 مايــو 2017م تعييــن الســادة كــي بــي إم جــي - الفــوزان وشــركاه 
وإرنســت ويونــغ وشــركائهم كمراجعــي حســابات خارجييــن للبنــك عــن العــام المنتهــي فــي 31 ديســمبر 2017م بمــا فــي ذلــك مراجعــة البيانــات الماليــة الربــع 
ســنوية خــالل نفــس العــام. وســتنظر الجمعيــة فــي اجتماعهــا القــادم فــي إعــادة تعييــن مراجعــي الحســابات الحالييــن، أو اســتبدالهم بمراجعيــن آخريــن، 

وتحديــد أتعابهــم مقابــل مراجعــة حســابات البنــك عــن العــام المالــي المنتهــي فــي 31 ديســمبر 2018م.

17. مجموعة املخاطر 

يتعــرض البنــك األهلــي التجــاري فــي أعمالــه االعتياديــة إلــى أنــواع متعــددة مــن المخاطــر المالزمــة ألنشــطته المصرفيــة، ولذلــك تعمــل مجموعــة المخاطــر 
علــى دعــم أعمــال البنــك المختلفــة عــن طريــق التأكــد مــن أن المخاطــر التــي يتعــرض لهــا البنــك يتــم التحكــم بهــا والحــد منهــا - إن وجــدت - بمــا يــوازن 
معادلــة األداء مــع المخاطــر. باإلضافــة إلــى التأكــد مــن أن جميــع المخاطــر المرتبطــة باألعمــال تقــع ضمــن نطــاق قابليــة البنــك الشــاملة لتحمــل المخاطــر. 
علمــًا بــأن الهــدف الرئيســي لمجموعــة المخاطــر هــو الحفــاظ علــى المســتوى العــام للمخاطــر فــي البنــك بمــا يتماشــى مــع إســتراتيجيته. ولتحقيــق هــذا 
الهــدف، فــإن مجموعــة المخاطــر تســتخدم مجموعــة مــن األدوات والوســائل والكفــاءات المهنيــة المناســبة التــي تعمــل علــى تحديــد المخاطــر وتصنيفهــا 

وقياســها والحــد منهــا.

كمــا تعمــل سياســة حوكمــة المخاطــر لــدى البنــك علــى تعريــف المخاطــر وتحديــد مســتويات قبولهــا باإلضافــة إلــى وســائل قياســها وإدارتهــا. ويشــمل ذلــك 
وضــع الضوابــط الالزمــة ألنــواع المخاطــر المحــددة والمســتهدفة، والتأكــد مــن إدارتهــا بشــكل اســتباقي ووقائــي، باإلضافــة إلــى تعزيــز ودعــم إطــار حوكمــة 

المخاطــر بسياســات شــاملة تحــدد أدوار ومســؤوليات كافــة الجهــات المعنيــة، مــع نشــر ثقافــة مواجهــة وإدارة المخاطــر علــى كافــة مســتويات إدارات البنــك.

ووفقــًا لتوجيهــات مؤسســة النقــد العربــي الســعودي ولجنــة بــازل، فــإن إطــار حوكمــة إدارة المخاطــر فــي البنــك يضمــن اســتقاللية مهــام مجموعــة المخاطــر 
باإلضافــة إلــى وضــع ثالثــة خطــوط رئيســية للدفــاع علــى مســتوى إدارات البنــك، بحيــث تشــترك وحــدات األعمــال مــع إدارة المخاطــر والمراجعــة الداخليــة فــي 

الــة لرصــد وتحديــد مســتويات المخاطــر المقبولــة وأســاليب الحــد منهــا. اإلدارة الفعَّ

وينظــم الهيــكل التنظيمــي لمجموعــة المخاطــر المســتويات اإلداريــة للمجموعــة وأداءهــا للمهــام الوظيفيــة المناطــة بهــا فــي إدارة أنــواع المخاطــر المختلفــة، 
والتــي تتضمــن فــي حــدود مســؤوليتها مخاطــَر االئتمــان ومخاطــَر الســوق ومخاطــَر الســيولة والمخاطــَر التشــغيلية وأمــَن المعلومــات. وقــد عملــت مجموعــُة 

المخاطــر علــى وضــع سياســات خاصــة لــكل أنــواع المخاطــر المشــار إليهــا فــي إطــار شــمولي علــى مســتوى البنــك.

مخاطر االئتمان
مخاطــر االئتمــان هــي مخاطــر الخســائر الماليــة الناتجــة عــن تعثــر المقتــرض أو الطــرف المقابــل فــي الوفــاء بالتزاماتــه الماليــة المتعاقــد عليهــا. وتمثــل 
مخاطــر االئتمــان أغلــب وأعلــى نســبة مــن إجمالــي المخاطــر التــي يتعــرض لهــا البنــك، وهــي ناتجــة عــن العمليــات االئتمانيــة فــي التمويــل والســلف 
واالســتثمارات. ونتيجــة لذلــك، فقــد وضــع البنــك سياســات مختلفــة إلدارة مخاطــر االئتمــان لتغطيــة كافــة برامجــه التمويليــة بمــا يضمــن محافظــة البنــك 

علــى جــودة محافظــه االئتمانيــة وكذلــك محافــظ عمليــات االســتثمار، باإلضافــة إلــى تقليــص الخســائر الناجمــة عــن أنشــطة التمويــل.

تقييم مخاطر االئتمان
حتــى تتمكــن مجموعــة المخاطــر مــن قيــاس وإدارة مخاطــر االئتمــان لمختلــف َمحافظ البنــك، فقد وضعــت أدوات مناســبة لمختلف العمالء والمســتفيدين 
لتقييــم جــدوى كل عالقــة. وتهــدف عمليــات تقييــم مخاطــر االئتمــان إلــى قيــاس مخاطــر الخســارة التــي قــد تنشــأ نتيجــة عــدم ســداد االلتزامــات القائمــة. 
وعليــه، فإنــه يتــم تحليــل عمــالء قطــاع الشــركات مــن خــالل نمــاذج تقييــم التحليــل االئتمانــي المطــورة داخليــًا، فــي حيــن تســتخدم نمــاذج الســمات 
الشــخصية والســلوك االئتمانــي للعمــالء األفــراد. أمــا بالنســبة لمحفظــة اســتثمارات البنــك، فــإن البنــك يعتمــد علــى التقييــم المتوفــر مــن قبــل وكاالت 
التصنيــف االئتمانــي الخارجيــة الرئيســية، باإلضافــة إلــى عمليــة البحــث والتقصــي عــن المخاطــر المرتبطــة. هــذا وتخضــع عمليــات التقييــم لــكل عالقــة 
إلــى التجميــع علــى مســتوى المحفظــة إليجــاد تقييــم شــامل للمحفظــة االئتمانيــة أو االســتثمارية ومقارنتــه مــع المســتوى المســتهدف لجــودة المحافــظ.

ضوابط مخاطر االئتمان والحدود االئتمانية والضمانات
تعمــل مجموعــة مخاطــر االئتمــان علــى متابعــة المخاطــر االئتمانيــة وتحديدهــا بحســب تقييــم الجــدارة االئتمانيــة لــكل عالقــة ينتــج عنهــا تقديــم حــد 
ائتمانــي ألي عميــل. ولذلــك فقــد تــم تصميــم سياســات إدارة مخاطــر االئتمــان لوضــع حــدود ائتمانيــة مالئمــة لمســتوى المخاطــر، ولمراقبــة المخاطــر 
ــزم  ــى أســاس يومــي. كمــا تل ــا مــن مخاطــر عل ــة ومــا يقابله ــة الفعلي ــة الحــدود االئتماني ــم مراقب ــه يت ــك فإن ــزام بالحــدود. ولذل ــة االلت ــد كيفي وتحدي
سياســات المخاطــر االئتمانيــة ضمــان تنويــع أنشــطة التمويــل لتالفــي أي تركيــز للمخاطــر مــع أفــراد أو مجموعــات مــن العمــالء فــي مواقــع جغرافيــة 
أو نوعيــة محــددة مــن األنشــطة التجاريــة. باإلضافــة إلــى ذلــك، فــإن البنــك عــادة مــا يقــوم بالحصــول علــى ضمانــات مقابــل التســهيالت االئتمانيــة 
لتخفيــف مســتوى المخاطــر. وتشــمل الضمانــات المحتفــظ بهــا أنواعــًا متعــددة مثــل األوراق الماليــة والودائــع النقديــة والضمانــات الماليــة المقدمــة مــن 

بنــوك ومصــارف أخــرى باإلضافــة إلــى األســهم والعقــارات وغيرهــا مــن األصــول الثابتــة.
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مخاطر السوق
ــدارة  ــتويات الج ــة، ومس ــوالت الخاص ــعار العم ــل أس ــوق، مث ــعار الس ــي أس ــات ف ــرات والتقلب ــن التغي ــة ع ــائر الناتج ــر الخس ــي مخاط ــوق ه ــر الس مخاط
االئتمانيــة - علــى مســتوى الســوق - وأســعار األســهم وأســعار صــرف العمــالت األجنبيــة، وأي تغييــرات فــي القيمــة العادلــة لــألدوات واألوراق الماليــة 

التــي يحتفــظ بهــا البنــك. 

هــذا وتــوزع مجموعــة المخاطــر مــا تتعــرض لــه مــن مخاطــر الســوق - ألغــراض إدارة المخاطــر - إلــى محافــظ متاجــرة ومحافــظ غيــر متاجــرة. حيــث تتــم 
إدارة محفظــة المتاجــرة مــن قبــل إدارة الخزينــة وتتضمــن المراكــز الناشــئة عــن صناعــة الســوق وتحتــوي كذلــك علــى مراكــز المتاجــرة باإلضافــة إلــى 
إدارة األصــول والخصــوم المثبتــة بالقيمــة العادلــة. وتســتخدم إدارة مخاطــر الســوق أداة »قيــاس القيمــة المعرضــة للخســائر« لكافــة التعامــالت فــي 
محافــظ المتاجــرة. وتقــدر القيمــة المعرضــة للخســارة خــالل فتــرة محــددة مــن الزمــن بســبب تحــركات الســوق غيــر المواتيــة. ولحســاب القيمــة المعرضــة 
للخســارة، فــإن األداة تعتمــد علــى معطيــات حســاب التقلــب فــي أســعار الســوق واالرتبــاط بيــن مكونــات المحفظــة باســتخدام بيانــات الســوق التاريخيــة 

ذات الصلــة.

ُتلــزم سياســة حوكمــة المخاطــر لجنــة إدارة األصــول والخصــوم بمســؤولية إدارة المخاطــر المرتبطــة بالتقلــب فــي أســعار العمــوالت الخاصــة، والتــي تنشــأ 
عــن تأثيــر التغيــر فــي األســعار علــى التدفقــات النقديــة المســتقبلية والقيمــة العادلــة. وتعمــل لجنــة إدارة األصــول والخصــوم علــى موازنــة األصــول 
والخصــوم وفجــوة أســعار العمــوالت الخاصــة والتعامــل مــع إســتراتيجيات التحــوط للحفــاظ علــى مخاطرهــا ضمــن الحــدود المناســبة. إضافــة إلــى ذلــك، 
فــإن سياســة إدارة األصــول والخصــوم تســتهدف تحســين هيــكل الميزانيــة العموميــة لضمــان إجــراء العمليــات المصرفيــة ضمــن نطــاق قابليــة البنــك 
الشــاملة لتحمــل المخاطــر. وتجــدر اإلشــارة إلــى أن مجموعــة المخاطــر وضعــت سياســة اســتثمارية لضبــط عمليــات إدارة الخزينــة فــي أســواق المــال 
والصــرف األجنبــي وأســعار الفائــدة، ومنتجــات الســلع. تهــدف سياســة وإجــراءات عمليــات االســتثمار ضمــان أن تكــون جميــع األنشــطة التــي تزاولهــا إدارة 

الخزينــة لــدى البنــك مرتبطــة بضوابــط تنظيميــة ورقابيــة لضبــط مخاطرهــا.

مخاطر السيولة
ــة هــذه  ــد اســتحقاقها أو التــي تجعــل تكاليــف تلبي ــع التزامــات الدفــع عن ــة جمي ــى تلبي مخاطــر الســيولة هــي المخاطــر الناجمــة عــن عــدم القــدرة عل

ــات باهظــة. االلتزام

وعليــه، فــإن الــدور الرئيســي لعمليــات إدارة مخاطــر الســيولة فــي البنــك هــو العمــل علــى تحقيــق التــوازن بيــن الســيولة والربحيــة لجميــع العمليــات، مــع 
الحفــاظ علــى موقــف قــوي للســيولة لزيــادة ثقــة المتعامليــن وتحســين تكلفــة التمويــل. ولتعزيــز مســتويات الســيولة، فــإن إدارة البنــك األهلــي أوكلــت 
لمجموعــة المخاطــر مهمــة مراقبــة كافــة االســتحقاقات وااللتزامــات إلــى جانــب مصــادر التمويــل مــع معــدالت تكلفتهــا علــى مختلــف المســتويات الزمنيــة 
المســتهدفة. والجديــر بالذكــر أن البنــك يخضــع لبرامــج قيــاس قابليــة تحمــل المخاطــر بحيــث تضمــن قدرتــه علــى تلبيــة جميــع التزاماتــه فــي أســوأ 

ظــروف الســوق، بمــا فيهــا فتــرات طويلــة مــن تصفيــة األصــول بأســعار غيــر مرغــوب فيهــا.

املخاطر التشغيلية
ف البنــك المخاطــَر التشــغيلية بأنهــا مخاطــر الخســائر الناتجــة عــن عــدم مالءمــة أو إخفــاق اإلجــراءات الداخليــة، أو األفــراد، أو األنظمــة، أو األحــداث  ُيعــرِّ
ــع أنشــطة المؤسســات  ــة للبنــك، وهــي مالزمــة لجمي ــر التجاري ــة أو غي ــات التجاري ــة لكافــة العملي ــر المخاطــر التشــغيلية مخاطــر كامن ــة. وتعتب الخارجي
المصرفيــة والماليــة. ولكــون المخاطــر التشــغيلية مــن مســؤوليات وحــدات األعمــال فــي المرتبــة األولــى، فــإن المهمــة الرئيســية إلدارة المخاطــر التشــغيلية 
بمجموعــة المخاطــر تكمــن فــي وضــع إطــار عمــل شــامل ومتكامــل لتقليــل هــذه المخاطــر والخســائر الناتجــة عنهــا ومتابعــة تطبيقــه وااللتــزام بــه، 

وذلــك لكافــة مجموعــات أعمــال البنــك المختلفــة.
وتتضمن إستراتيجية إدارة مخاطر التشغيل الشاملة ما يلي:

اتباع نهج استباقي للحد من المخاطر التشغيلية من خالل عملية التقييم الذاتي للمخاطر وضوابطها؛  ·
تجميع وتحليل أحداث المخاطر التشغيلية والخسائر الناتجة عنها؛  ·

تفعيل برامج لرفع مستوى الوعي بالمخاطر التشغيلية ونشر ثقافة الحد منها؛  ·
إعداد تقارير دورية شاملة لمراقبة المخاطر التشغيلية وفاعلية ضوابطها؛  ·

ــال فــي تحقيــق األهــداف اإلســتراتيجية  تطويــر ممارســات إدارة المخاطــر التشــغيلية للمحافظــة علــى بيئــة عمــل مســتقرة تســاهم بشــكل فعَّ  ·
للبنــك. 

مخاطر أمن املعلومات 
يشــير ُمصطلــح مخاطــر أمــن المعلومــات إلــى المخاطــر الناجمــة عــن إخفــاق التدابيــر التنظيميــة والفنيــة واإلجرائيــة الالزمــة لحمايــة أصــول المعلومــات 
ــر الُمرخــص، أو المنــع مــن االســتخدام، أو التعديــل والتحويــل، أو  ح بــه، أو إفشــاء المعلومــات، أو النَّســخ غي ــر الُمصــرَّ التابعــة للبنــك مــن الدخــول غي

الفقــدان، أو الســرقة أو إســاءة االســتخدام، ســواٌء كان ذلــك بصــورة متعمــدة تخريبيــة أم عرضيــة غيــر مقصــودة.

وتوفــر دائــرة مخاطــر أمــن المعلومــات إطــارًا عمليــًا شــاماًل يتــم مــن خاللــه تنظيــم اإلجــراءات العمليــة وتســهيل تنفيــذ المتطلبــات التنظيميــة والقواعــد 
الالزمــة بمــا يضمــن حمايــة أصــول البنــك المعلوماتيــة مــن أجــل تقليــل المخاطــر المختلفــة ألمــن المعلومــات. 

ينــدرج تحــت مســؤولية دائــرة مخاطــر أمــن المعلومــات حوكمــة أمــن المعلومــات والمتابعــة المباشــرة لتطبيــق التشــريعات المتعلقــة بأمــن المعلومــات 
الصــادرة مــن الجهــات ذات العالقــة، إضافــة إلــى المراقبــة المباشــرة والكاملــة علــى جميــع األنشــطة مــن الجانــب المتعلــق بأمــن المعلومــات، والتقييــم 
المســتمر والمتابعــة لألنظمــة بهــدف تحديــد المخاطــر األمنيــة واتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة للحــد مــن تلــك المخاطــر بشــكل فــوري. كمــا تتضمــن مهــام 
هــذه الدائــرة تصميــم وتنفيــذ برامــج توعويــة لرفــع مســتوى الوعــي بهــذا النــوع مــن المخاطــر لــكل مــن يتعامــل مــع أصــول البنــك المعلوماتيــة ســواٌء 

كان مــن الموظفيــن أم الشــركات المتعاقــدة أم العمــالء.

إيضاحات تحت إطار بازل 3 
تتطلــب الركيــزة الثالثــة مــن إطــار بــازل 3 نشــر عــدٍد مــن اإلفصاحــات الكميــة والنوعيــة. ســيتم نشــر هــذه اإليضاحــات علــى موقــع البنــك اإللكترونــي: 

www.alahli.com تنفيــذًا لتعليمــات مؤسســة النقــد العربــي الســعودي )ســاما(. 

)أ( إطار عمل بازل 3
عــززت لجنــة بــازل معاييــر قيــاس رأس المــال والمعاييــر الرأســمالية عــن طريــق إصــدار إطــار عمــل بــازل 3، وذلــك فــي ضــوء األزمــة الماليــة العالميــة فــي 
عــام 2007م. ويركــز إطــار عمــل بــازل 3 علــى تعزيــز نوعيــة رأس المــال المطلــوب مــع رفــع الحــد األدنــى لمتطلبــات رأس المــال، وتعزيــز تغطيــة المخاطــر 
والحــد مــن تأثيــر التقلبــات الدوريــة االقتصاديــة علــى متطلبــات رأس المــال. كمــا يفــرض اإلطــار متطلبــات جديــدة لنســبة الرافعــة الماليــة والســيولة 

ورأس المــال اإلضافــي لتعزيــز بنــاء رأس المــال. وهــذه التحســينات يتــم تنفيذهــا بشــكل تدريجــي حتــى عــام 2019م.

يتطلــب إطــار عمــل بــازل 3 مــن البنــوك الســعودية أن تدعــم تســهيالتها بقاعــدة رأســمالية عاليــة الجــودة. ويجــب أن تتشــكل الشــريحة األولــى من رأس 
المــال إجمــاالً مــن حقــوق المســاهمين، والتــي تعــد األعلــى قــدرة علــى »تحمــل الخســارة«. ولتحقيــق هــذه الغايــة، يتطلــب اإلطــار االلتــزام بالمعاييــر 

التاليــة:
تحسين نوعية رأس المال الشريحة األولى وزيادة الحد األدنى لمتطلبات هذه الشريحة؛  ·

تحميل أي استقطاعات رأسمالية نظامية على حقوق المساهمين؛  ·
إلغاء إدراج أدوات رأس المال المختلطة محدودة القدرة على تحمل الخسارة من مستوى الشريحة الثانية لرأس المال بشكل تدريجي؛   ·

زيادة مستوى الشفافية عن مكونات رأس المال التنظيمي من خالل إفصاحات تفصيلية مع مقارنتها بحقوق المساهمين.  ·

)ب( دورية إفصاحات الركيزة الثالثة املنصوص عليها من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي
هيكل رأس المال – ربع سنوي  ·

الرافعة المالية – ربع سنوي  ·
السيولة المالية – ربع سنوي  ·

إفصاحات كمية – نصف سنوي  ·
إفصاحات نوعية – سنوية  ·

18. تأكيدات أعضاء مجلس اإلدارة 

يؤكد مجلس إدارة البنك للمساهمين واألطراف األخرى ذوي العالقة وحسب معرفته التامة من كافة النواحي المادية ما يلي
ت بالشكل الصحيح؛ أن سجالت الحسابات ُأعدَّ  ·

أن نظام الرقابة الداخلية ُأعدَّ على أسس سليمة وُنفِّذ بفعالية؛  ·
أنه ال يوجد أي شك في قدرة البنك على مواصلة نشاطه؛  ·

ــك أو  ــس إدارة البن ــة ألي مــن رئيــس وأعضــاء مجل ــه مصلحــة جوهري ــت توجــد في ــه وتوجــد أو كان ــًا في ــك طرف ــه ال يوجــد أي عقــد كان البن أن  ·
للرئيــس التنفيــذي أو رئيــس المجموعــة الماليــة للبنــك أو ألي شــخص ذي عالقــة مباشــرة بــأي منهــم، عــدا مــا جــرى ذكــره فــي بيــان المعامــالت 

مــع األطــراف ذوي العالقــة.

19. املعايير املحاسبية الدولية املعتمدة 

ت القوائــم الماليــة الموحــدة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2017م وفقــًا للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة المعدلــة مــن قبــل مؤسســة النقــد العربــي  ُأعــدَّ
الســعودي للمحاســبة عــن الــزكاة وضريبــة الدخــل وتماشــيًا مــع أحــكام نظــام مراقبــة البنــوك ونظــام الشــركات المعمــول بــه فــي المملكــة العربيــة الســعودية 

والنظــام األساســي/عقد تأســيس البنك. 
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20. اإلنجازات الرئيسية والخطط املستقبلية 

اســتمر البنــك فــي تنفيــذ العديــد مــن المبــادرات والمشــروعات مــن أجــل تحقيــق الرؤيــة التــي وضعهــا ألن يكــون مجموعــة الخدمــات الماليــة الرائــدة إقليميــًا، 
ووضــع لهــا مجموعــة مــن األهــداف اإلســتراتيجية التــي ُتســهم فــي تنفيذهــا بنجــاح؛ وهــي أن يكــون البنــك األول فــي الدخــل، والبنــك األول فــي األربــاح، 
والبنــك األفضــل فــي الخدمــات اإللكترونيــة، والبنــك األفضــل فــي خدمــة العمــالء، والخيــار األول للموظفيــن. وقــد نجــح البنــك فــي مواصلــة ريادتــه للقطــاع 
المصرفــي الســعودي مــن خــالل تحقيــق أعلــى أربــاح ودخــل بيــن البنــوك الســعودية. أمــا فــي التميــز فــي الخدمــات اإللكترونيــة، فقــد اســتكمل البنــك رحلــة 
التحــول إلــى المصرفيــة اإللكترونيــة ببنيــة تحتيــة محدثــة ُكليــًا، وهــو مــا أســهم فــي وصــول معامــالت العمــالء عبــر قنواتنــا اإللكترونيــة إلــى مــا يزيــد عــن 
96% مــن إجمالــي عــدد المعامــالت. وفــي ســبيل التميــز فــي خدمــة العمــالء، اســتمر البنــك مســيرته فــي تحســين تجربــة العمــالء وزيــادة مســتوى رضائهــم 
مــن خــالل مبــادرات وبرامــج قويــة انعكســت فــي زيــادة مؤشــر جــودة الخدمــة بنســبة 10% ليصــل إلــى 86% فــي مصرفيــة الفــروع بنهايــة 2017م. وفــي 

المــوارد البشــرية، حافــظ البنــك علــى نســبة الســعودة عنــد معــدل 95.3% ســاعيًا ألن يكــون الخيــار األول للموظفيــن فــي الصناعــة المصرفيــة. 

وفــي خطــط البنــك المســتقبلية، يــدرك البنــك األهلــي مــن خــالل الدراســات وأبحــاث الســوق أن عــام 2018م سيشــهد نمــوًا اقتصاديــًا تدريجيــًا مدفوعــًا 
بالميزانيــة التوســعية التــي تنتهجهــا المملكــة مصحوبــًة بارتفــاع أســعار النفــط، بجانــب الفــرص الكبيــرة التــي تصاحــب تنفيــذ رؤيــة الســعودية 2030، وهــو 
مــا سيســاعد علــى تحقيــق النمــو المســتدام وازدهــار اقتصــاد المملكــة. كمــا يــرى البنــك األهلــي أن وضعــه الريــادي القــوي للقطــاع المصرفــي الســعودي 
نه مــن االســتفادة مــن الفــرص الناشــئة عــن تنفيــذ برامــج الرؤيــة لتحقيــق أهــم الركائــز األساســية لتحــول اقتصادنــا الوطنــي مــن خــالل تعظيــم  ســُيمكِّ
المحتــوى المحلــي وتعزيــز الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص مــن أجــل رفــع مســاهمة القطــاع الخــاص فــي إجمالــي الناتــج المحلــي. ويلعــب البنــك دورًا 
ُمهمــًا فــي دعــم جميــع هــذه المبــادرات، كمــا يســتعد لدعــم تمويــل المشــروعات الكبــرى مثــل مبــادرات الخصخصــة وبنــاء المطــارات ومشــروع نيــوم العابــر 

للحــدود، ومشــروع البحــر األحمــر، وغيرهــا مــن المشــروعات التنمويــة. 

وفــي ســبيل ذلــك، ســيركز البنــك جهــوده علــى تعزيــز النمــوذج التشــغيلي لمجموعــة مصرفيــة الشــركات مــن أجــل االســتعداد للنمــو المتوقــع مــن برامــج 
ــة للمخاطــر وتعزيــز النمــوذج التشــغيلي لهــا. وكذلــك ســيركز فــي  رؤيــة الســعودية 2030. هــذا بجانــب جــودة محفظــة الشــركات وتنميتهــا واإلدارة الفعال
الخزينــة علــى تنويــع مصــادر التمويــل مــن أجــل خفــض تكاليــف التمويــل وإدارة جــودة محفظتــه االســتثمارية. وفــي مصرفيــة األفــراد، ســيعمل البنــك علــى 
زيــادة قاعــدة عمــالء األفــراد مــن خــالل مواصلــة التوســع فــي شــبكة الفــروع وزيــادة حجــم الودائــع، وعمليــات البيــع المتقاطــع، وتوســيع نطــاق الخدمــات 
المقدمــة للعمــالء، وتحســين كفــاءة وجــودة جميــع عملياتــه المصرفيــة، وزيــادة الحصــة الســوقية فــي التمويــل العقــاري والتأجيــري والحــواالت، وسيســتمر 
البنــك فــي التركيــز علــى التحــول للقنــوات المصرفيــة اإللكترونيــة لتمكيــن وصــول خدمــات البنــك لعمالئــه فــي أي وقــت وأينمــا تواجــدوا وحصولهــم علــى 

خدمــات مصرفيــة فوريــة مــن خــالل أتمتــة العمليــات.

أمــا فــي األهلــي الماليــة، فستســعى الشــركة لمواصلــة ريادتهــا لســوق المــال بالمملكــة وتحقيــق أعلــى معــدالت الدخــل مــن إدارة األصــول، ومواصلــة تعزيــز 
كفــاءة التشــغيل وخفــض التكاليــف، واالســتفادة مــن الفــرص المتاحــة مــن تنفيــذ برامــج الخصخصــة وجــذب االســتثمار األجنبــي. وفــي بنــك تركيــا فاينانــس 

كاتيليــم بنكاســي، يهــدف البنــك إلــى زيــادة الربحيــة مــن خــالل التوســع فــي قنــوات التوزيــع، وزيــادة مســتوى الكفــاءة، وإدارة المخاطــر.

مصرفية األفراد
اســتكملت المجموعــة المصرفيــة لألفــراد مســيرتها لتحســين تجربــة العمــالء واالرتقــاء بمســتويات الخدمــة، وتقديــم حلــوٍل مصرفيــة فريــدة ومتميــزة 
يتخطــى بهــا البنــك توقعــات عمالئــه ويلبــي احتياجاتهــم الحاليــة والمســتقبلية. وتنتهــج المجموعــة المصرفيــة لألفــراد سياســة تركــز مــن خاللهــا أعماَلهــا 
ومبادراِتهــا حــول تمكيــن البنــك ألن يكــون هــو األســرع نمــوًا واألكثــر اهتمامــاً بالعميــل. مــن هنــا فــإن نجــاح مصرفيــة األفــراد فــي تقديــم منتجــات 
وخدمــات متطــورة تواكــب العصــر وتنطلــق بتجربــة العميــل إلــى آفــاٍق جديــدة مــن التميــز أســهم فــي تحقيــق زيــادٍة مســتمرة فــي عــدد عمــالء مصرفيــة 
األفــراد ليتجــاوز 5.6 مليــون عميــل فــي عــام 2017م، وزيــادة عــدد العمليــات لتصــل إلــى أكثــر مــن 324 مليــون عمليــة، تــم تنفيــذ مــا يزيــد عــن %96 

منهــا عبــر قنواتنــا اإللكترونيــة.

تضمنــت المحــاور والمبــادرات التــي اعتمــدت عليهــا مصرفيــة األفــراد فــي مواصلــة مســيرتها الناجحــة وتحقيــق أهدافهــا اســتكمال خطــة انتشــار شــبكة 
فــروع البنــك ومراكــز الخدمــات مــن أجــل تســهيل وصــول الخدمــة إلــى عمــالء األهلــي أينمــا تواجــدوا؛ وفــي ســبيل ذلــك افتتــح البنــك 26 فرعــًا جديــدًا 
ليحقــق رقمــًا قياســيًا خــالل عــام 2017م، بجانــب نقــل 6 فــروع لمواقــع جديــدة متميــزة ليصــل إجمالــي فــروع الجيــل الجديــد المدعومــة بأحــدث الوســائل 
التقنيــة والتصميــم العصــري الحديــث إلــى 64 فرعــًا ُتســهم فــي تحقيــق البنــك ألهدافــه اإلســتراتيجية الراميــة لتعزيــز تجربــة العميــل وتقديــم أفضــل 
مســتويات الخدمــة. وبافتتــاح هــذه الفــروع الجديــدة يصــل العــدد اإلجمالــي لفــروع البنــك األهلــي إلــى 400 فرعــاً؛ منهــا 114 فرعــًا تضــم أقســامًا لخدمــة 

مصرفيــة الســيدات. وزاد عــدد أجهــزة الصــراف اآللــي لتصــل إلــى 3,488 جهــازًا منتشــرة فــي جميــع أنحــاء المملكــة. 

وواصلــت مصرفيــة األفــراد ســعيها المســتمر لتعزيــز تجربــة العميــل، وانعكــس ذلــك فــي التحســينات التــي لمســها العمــالء بأنفســهم فــي خدمــة الفــروع، 
حيــث بلغــت نســبة عمــالء الفــروع الذيــن يحصلــون علــى الخدمــة فــي أقــل مــن 10 دقائــق إلــى %94.

وحققــت مصرفيــة األفــراد العديــد مــن النجاحــات خــالل عــام 2017م رغــم مــا يشــهده الســوق مــن تحديــات اقتصاديــة، فقــد حافــظ البنــك علــى مركــزه 
ــد مــن األنشــطة التســويقية  ــًة بالعــام الســابق. كمــا أطلقــت المجموعــة أيضــاً العدي ــة األفــراد مقارن ــة لعمــالء مصرفي فــي أرصــدة الحســابات الجاري
المبتكــرة لتحفيــز العمــالء وتشــجيعهم علــى إجــراء عملياتهــم الشــرائية باســتخدام بطاقــات األهلــي المصرفيــة محليــًا ودوليــًا، ممــا أســهم فــي زيــادة 
عمليــات الشــراء عبــر نقــاط البيــع داخــل المملكــة بنســبة 35% فــي عــدد العمليــات، كمــا كان لألنشــطة التســويقية دوٌر كبيــر فــي زيــادة عمليــات الشــراء 

عبــر نقــاط البيــع خــارج المملكــة بنســبة نمــو تخطــت 20%، ونمــت عمليــات مدفوعــات ســداد عبــر قنــوات البنــك األهلــي بنســبة %17.

وفــي محفظــة التمويــل، حققــت مصرفيــة األفــراد نمــوًا ملحوظــًا خــالل عــام 2017م بزيــادة قدرهــا 5% عــن عــام 2016م، وهــو مــا جعــل البنــك مــن 
أســرع البنــوك نمــوًا فــي المملكــة، حيــث نمــت محفظــة التمويــل الشــخصي بنســبة 4%، ونمــت محفظــة التمويــل العقــاري بنســبة 18% رغــم المنافســة 
الشــديدة. وفــي التمويــل التأجيــري، حققــت المحفظــة نمــوًا بنســبة 4% خــالل عــام 2017م علــى الرغــم مــن انخفــاض مبيعــات ســوق الســيارات بنســبة 
ــة  ــار تجرب ــث لعــام 2017م، بجانــب االرتقــاء بمعي ــع الثال ــة الرب ــادة بنســبة 10% فــي مؤشــر رضــاء العمــالء بنهاي ــري زي 24%. وســجل التمويــل التأجي
العميــل فــي مرحلــة البيــع بتقليــص متوســط المــدة الزمنيــة لتســليم الســيارة إلــى النصــف. وبلغــت مبيعــات التكافــل لعــام 2017م حوالــي 10,500 عقــد 

لمنتجــات تكافــل األهلــي.
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واســتمر البنــك فــي ريادتــه لمحفظــة البطاقــات االئتمانيــة للســنة الثالثــة علــى التوالــي بنســبة تجــاوزت 30%، حيــث احتلــت بطاقــة األهلــي االئتمانيــة 
ــو 2017م. وشــهد  ــر نيلســون الصــادر فــي شــهر يولي ــك وفقــًا لتقري ــوك الســعودية مــن حيــث حجــم االســتخدام وذل ــى مســتوى البن المركــز األول عل
ــادرات التوســع حيــث أضيفــت جهــات جديــدة يمكــن تحويــل نقــاط »لــك« إليهــا، بجانــب العديــد مــن  برنامــج الــوالء والمكافــآت »لــك« مزيــدًا مــن مب

ــزة والحصريــة داخــل وخــارج المملكــة. العــروض والخصومــات الممي

وفــي الحــواالت الســريعة )كويــك بــاي( شــهد عــام 2017م زيــادة عــدد الحــواالت بنســبة 5% ليصــل عــدد الحــواالت إلــى 8.4 مليــون حوالــة، ووصــل عــدد 
مراكــز الحــواالت الســريعة بنهايــة عــام 2017م إلــى 150 مركــزًا، وإنشــاء خــزن للنقــد فــي 135 مركــزًا، وأيضــًا يوفــر البنــك خدمــة التحويــل النقــدي فــي 

عــدد 100 مركــز حــواالت. 

ــم  ــة له ــات المقدم ــة الخدم ــين كاف ــن وتحس ــك المميزي ــالء البن ــام لعم ــج الوس ــر برام ــام 2017م لتطوي ــالل ع ــا خ ــام رحلته ــة الوس ــت مصرفي وواصل
والتركيــز علــى توطيــد العالقــات بيــن هــذه الفئــة مــن العمــالء ومــدراء العالقــة، ممــا أســهم فــي نمــو قاعــدة عمــالء الوســام وارتفــاع ملحــوظ فــي 
ــر منتجــات متعــددة أعطــت للبنــك  ــارة بعنايــة لترضــي عمــالء الوســام، بجانــب تطوي مســتوى رضائهــم. وشــهد العــام تقديــم عــروٍض حصريــة مخت
األهلــي ميــزات تنافســية كبيــرة بيــن البنــوك األخــرى. وأســهم التعــاون المشــترك مــع مجموعــة المــوارد البشــرية مــن خــالل اســتمرار برنامــج »وســام 

ــف أنحــاء المملكــة.  ــن المباشــر ألفضــل الكفــاءات الســعودية الطموحــة مــن مختل ــي« للتعيي األهل

وفــي المصرفيــة الخاصــة، تعمــل إدارة المصرفيــة الخاصــة بالبنــك األهلــي علــى تقديــم أفضــل خدمــة لهــذه الشــريحة مــن العمــالء حــول المملكــة 
وإدارة ثرواتهــم عــن طريــق الســعي الدائــم لتحســين مســتوى الخدمــة المقدمــة لهــم عامــًا بعــد عــام لتنافــس مثيالتهــا فــي البنــوك األخــرى، ليــس علــى 
الصعيــد المحلــي واإلقليمــي فحســب وإنمــا أيضــًا علــى الصعيــد العالمــي، وانعكســت تلــك الجهــود فــي حصــول المصرفيــة الخاصــة بالبنــك األهلــي علــى 

أربعــة جوائــز مــن مجلــة يورومونــي خــالل عــام 2017م كأفضــل بنــك يقــدم خدمــات مصرفيــة خاصــة لهــذه الشــريحة مــن العمــالء. 

مصرفية الشركات 
انتهجــت مصرفيــة الشــركات إســتراتيجيات مدروســة فــي التعامــل مــع المحافــظ خــالل عــام 2017م، حيــث حافظــت علــى حجــم محفظــة التمويــل مــع 
ــن مصرفيــة الشــركات  التركيــز علــى جــودة األصــول رغــم التحديــات الضخمــة التــي شــهدها الســوق، فبلــغ إجمالــي األصــول 133 مليــار ريــال، وهــو مــا مكَّ
مــن الحفــاظ علــى مكانتهــا الرياديــة بيــن البنــوك الســعودية مــن حيــث األصــول، كمــا حافظــت المجموعــة علــى مســتويات العوائــد فبلــغ إجمالــي الدخــل 

4.5 مليــار ريــال.

ــاء الجامعــات،  ــاء، وبن ــاه، وإنشــاء محطــات الكهرب ــة الشــركات فــي مشــروعات إســتراتيجية مثــل مشــروعات معالجــة واســتخراج المي وســاهمت مصرفي
بجانــب مســاهمتها فــي تمويــل مشــروعات الصيانــة والتشــغيل للطــرق، والمــدن الطبيــة، واالحتياجــات التوســعية واحتياجــات رأس المــال العامــل فــي 
ــال فــي  مختلــف القطاعــات االقتصاديــة، ممــا نتــج عنــه خلــق فــرص وظيفيــة وتلبيــًة الحتياجــات الســوق. وواصــل البنــك األهلــي التجــاري دوره الفعَّ
األســواق المحليــة مــن خــالل اختيــار أبــرز الصفقــات التمويليــة فــي قطاعــات مختلفــة شــملت قطــاع التعديــن، واالتصــاالت، والبتروكيماويــات. وانعكــس 
ذلــك فــي صفقــات تمويليــة كبيــرة، فعلــى ســبيل المثــال ال الحصــر، اختــارت شــركة معــادن لأللمونيــوم البنــَك األهلــي التجــاري كوكيــل ومنســق رئيســي 
لتمويــل شــريحة الريــال الســعودي فــي تســهيالت إعــادة تمويــل، وكذلــك اختــارت شــركة اتحــاد االتصــاالت »موبايلــي« البنــَك األهلــي التجــاري كوكيــل 
اســتثمار ومنســق رئيســي لتســهيالت إعــادة التمويــل. وفــي هــذا الصــدد، تجــب اإلشــارة إلــى أنَّ البنــك األهلــي التجــاري يتولــى دور الوكيــل ألكثــر مــن 
28 عمليــة تمويــل مشــترك بقيمــة تتجــاوز 69 مليــار ريــال ســعودي. أســهم تمويــل هــذه المشــروعات فــي تحقيــق رافــد أساســي مــن روافــد عائــدات 
البنــك وداعــٍم أساســي فــي جهــود زيــادة حجــم أصولــه، وزيــادة فــرص البيــع المتقاطــع مــع إدارات العمــل األخــرى بالبنــك، منهــا الخزينــة علــى ســبيل 

المثــال للحصــر، وكان مــن ثمــرة ذلــك أن تمكنــا مــن امتــالك الحصــة الســوقية األكبــر مقارنــة بالبنــوك األخــرى.

وفــي جهــود البنــك الســتكمال مســيرة التحــول اإللكترونــي لجميــع خدمــات قطــاع الشــركات وتحســين تجربــة عمــالء هــذه الفئــة، ســاهمت إدارة خدمــات 
النقــد والتجــارة فــي توفيــر خدمــات مصرفيــة إلكترونيــة متطــورة ومبتكــرة ُتســهم فــي نقــل العمليــات الماليــة مــن الفــروع ومراكــز الخدمــة إلــى القنــوات 
ــة  ــدة مــن الخدمــات اإللكتروني ــك مجموعــة جدي ــق البن ــا أطل ــة المنفــذة. كم ــات اإللكتروني ــا زاد معــه نســبة العملي ــة، وهــو م ــة بصــورة آمن اإللكتروني
لإليــرادات والمدفوعــات والتــي تتواكــب مــع التغييــرات فــي األنظمــة وتطلعــات العمــالء للحصــول علــى خدمــات بنكيــة متطــورة وآمنــة لتقليــل مخاطــر 
تــداول النقــد، فأطلــق البنــك المنصــة اإللكترونيــة لخدمــات التجــارة )E-Trade( والتــي تهــدف بشــكل فعــال إلــى تنفيــذ العمليــات بســرعة وســهولة دون 

الحاجــة لزيــارة الفــروع. 

ويســتمر البنــك فــي تأكيــد ريادتــه فــي خدمــة أهــداف التحــول الوطنــي، حيــث انتهــج إســتراتيجية جديــدة لخدمــة المنشــآت الحكوميــة وشــبه الحكوميــة 
ــق مشــروع الحســاب الموحــد  ــا أطل ــة مخصصــة للقطــاع الحكومــي. كم ــق عمــل يقــدم خدمــات إلكتروني ــك فري ــن لذل ومشــروعات الخصخصــة، وعي

لإليــرادات المباشــرة بنجــاح.

املنشآت الصغيرة واملتوسطة ومتناهية الصغر
اإلفصاح عن بيانات املنشآت الصغيرة واملتوسطة ومتناهية الصغر

1- اإلفصاح النوعي
أ( التعريف المعتمد للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والمبادرات التي اتخذها البنك لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة:

المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغير هي الشركات والمؤسسات التي تبلغ مبيعاتها السنوية أقل من 200 مليون ريال وتنقسم إلى:

- المنشآت المتناهية الصغر هي التي تبلغ مبيعاتها السنوية أقل من 3 مليون ريال سعودي
- المنشآت الصغيرة هي التي تبلغ مبيعاتها السنوية أكثر من 3 مليون ريال وأقل من 40 مليون ريال سعودي

- المنشآت المتوسطة هي التي تبلغ مبيعاتها السنوية أكثر من 40 مليون ريال وأقل من 200 مليون ريال سعودي

ــة الصغــر، فقــد واصــل البنــك األهلــي االضطــالع  ــرة والمتوســطة ومتناهي ــادرات التــي اتخذهــا البنــك لدعــم شــريحة المنشــآت الصغي وبالنســبة للمب
بــدوره لدعــم هــذه الشــريحة كونهــا واحــدة مــن أهــم شــرائح االقتصــاد الســعودي وإحــدى ركائــز رؤيــة الســعودية 2030، حيــث يقــدم البنــك حلــوالً 
تمويليــة مبتكــرة لهــذه الفئــة ُتســهم فــي تعزيــز نموهــا وتوســيع دورهــا فــي االقتصــاد المحلــي، ونجحــت إدارة المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة بالبنــك 
فــي الحفــاظ علــى هــذه الشــريحة المهمــة وجــذب عمــالء جــدد وزيــادة الحــدود االئتمانيــة لتصــل إلــى 23.5 مليــار ريــال ســعودي. واختيــار مواقــع متميــزة 
ــى تواجــد مــدراء عالقــة  ــة مــن العمــالء، باإلضافــة إل لمراكــز خدمتهــم وفقــًا لدراســات محــددة راعــت أن تكــون الفــروع فــي أقــرب مــكان لهــذه الفئ
متخصصيــن فــي 15 مركــزًا لخدمــة عمــالء المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة والمتناهيــة الصغــر فــي أغلــب مناطــق المملكــة ليــس فــي المــدن الرئيســية 
ــة” كأحــد المنتجــات  ــي برنامــج “كفال ــوك ف ــف البن ــن مختل ــر حصــة ســوقية بي ــالك أكب ــه المت ــى ريادت ــك أن يحافــظ عل ــا اســتطاع البن فحســب. كم
اإلســتراتيجية، فوصلــت حصــة البنــك إلــى 37% مــن العقــود الجديــدة لبرنامــج كفالــة بعــدد 1,178 عقــد كفالــة جديــد، وأســهم ذلــك فــي تعزيــز كفــاءة 
المحفظــة االئتمانيــة وأدائهــا فــي ظــل الظــروف االقتصاديــة الحاليــة. ولــم يقتصــر دور البنــك فــي دعــم المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة والمتناهيــة 
الصغــر علــى زيــادة المحفظــة التمويليــة، بــل تضمــن عقــد دورات ونــدوات تثقيفيــة وصلــت إلــى 25 نــدوة عبــر أنحــاء المملكــة اســتهدفت تثقيــف العمــالء 
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ــرة والمتوســطة فــي ظــل  ــادرات الحكوميــة، وفــرص نمــو أعمــال المنشــآت الصغي فــي العمليــات الماليــة والمصرفيــة، واالســتفادة مــن الفــرص والمب
التحــول االقتصــادي لتحقيــق رؤيــة 2030، وكيفيــة المحافظــة علــى عالقــة ائتمانيــة قويــة مــع البنــك األهلــي، ونــدوات مكثفــة للعمــالء ومــدراء العالقــة 
للتثقيــف بشــأن ضريبــة القيمــة المضافــة وتعزيــز مفهــوم وآليــة تطبيــق تلــك الضريبــة بالتعــاون مــع واحــدة مــن كبــرى شــركات المراجعــة والضرائــب 
والخدمــات االستشــارية، بجانــب إطــالق حمــالت توعويــة علــى قنــوات األهلــي اإللكترونيــة ومراكــز الخدمــة. وقــد انعكــس هــذا الدعــم المتواصــل والمتميز 
فــي حصــول البنــك األهلــي علــى جائــزة أفضــل بنــك داعــم للمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة خــالل منتــدى “بيبــان” الــذي أطلقتــه هيئــة المنشــآت 

الصغيــرة والمتوســطة.

ب( مبادرات التدريب وورش العمل المقدمة للعمالء والموظفين لعام 2017م

ــص البنــك األهلــي عــددًا مــن الموظفيــن المتخصصيــن  للتمكــن مــن دعــم المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة ومتناهيــة الصغــر علــى أفضــل وجــه، خصَّ
لخدمــة هــذه الشــريحة وصــل عددهــم بنهايــة عــام 2017م 196 موظفــًا، وبلــغ عــدد أيــام العمــل لتدريــب الموظفيــن 1,508 يــوم، وبلــغ عــدد أيــام 

ورش العمــل للعمــالء 1,188 يــوم، علمــًا بــأن يــوم التدريــب يتكــون مــن 8 ســاعات عمــل.

2- اإلفصاح الكمي
باآلف الرياالت السعودية

2017م

اإلجماليالمتوسطةالصغيرةمتناهية الصغرالبيان

التمويل للمنشآت الصغيرة 
والمتوسطة ومتناهية الصغر – 

بنود داخل الميزانية
74,4002,209,6476,697,2138,981,260

التمويل للمنشآت الصغيرة 
والمتوسطة ومتناهية الصغر – 

بنود خارج الميزانية
238,5781,509,5772,696,2284,444,382

التمويل داخل الميزانية للمنشآت 
الصغيرة والمتوسطة ومتناهية 

الصغر كنسبة من إجمالي 
التمويالت داخل الميزانية

%0.03%0.89%2.68%3.60

التمويل خارج الميزانية للمنشآت 
الصغيرة والمتوسطة ومتناهية 

الصغر كنسبة من إجمالي 
التمويالت خارج الميزانية

%0.45%2.83%5.05%8.32

عدد التمويالت                    
1,5285,1896,19612,913)داخل وخارج الميزانية(

عدد عمالء التمويل             
1,3683,2741,7976,439)داخل وخارج الميزانية(

عدد التمويالت المضمونة من 
برنامج "كفالة" )داخل خارج 

الميزانية( إجمالي 
   439   3,771   243   4,453

إجمالي المضمونة من برنامج 
42,543619,78181,838744,162"كفالة" )داخل خارج الميزانية(

باآلف الرياالت السعودية
2016م

اإلجماليالمتوسطةالصغيرةمتناهية الصغرالبيان

التمويل للمنشآت الصغيرة 
والمتوسطة ومتناهية الصغر – 

بنود داخل الميزانية
89,7042,938,0569,207,71812,235,550

التمويل للمنشآت الصغيرة 
والمتوسطة ومتناهية الصغر – 

بنود خارج الميزانية
215,9021,756,3603,101,7785,088,446

التمويل داخل الميزانية للمنشآت 
الصغيرة والمتوسطة ومتناهية 

الصغر كنسبة من إجمالي 
التمويالت داخل الميزانية

%0.04%1.16%3.63%4.82

التمويل خارج الميزانية للمنشآت 
الصغيرة والمتوسطة ومتناهية 

الصغر كنسبة من إجمالي 
التمويالت خارج الميزانية

 %0.4%3.12%5.51%9.04

عدد التمويالت )داخل وخارج 
1,4076,3697,81615,592الميزانية(

عدد عمالء التمويل )داخل وخارج 
1,2143,6412,0406,495الميزانية(

عدد التمويالت المضمونة من 
برنامج "كفالة" )داخل خارج 

الميزانية( إجمالي 
   510   4,976   325   5,811

إجمالي المضمونة من برنامج 
58,900886,67696,6141,042,190"كفالة" )داخل خارج الميزانية(
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الخزينة 
ت مجموعــة الخزينــة بالبنــك األهلــي فــي تقديــم خدمــات مبتكــرة ُتســهم فــي تحســين تجربــة العميــل والوصــول بهــا إلــى مســتوياٍت متقدمــة؛  اســتمرَّ
فقــد تــم االنتهــاء مــن برنامــج الجيــل التالــي فــي الخزينــة فــي وقــٍت قياســي ليشــمل جميــع أعمالهــا مقدمــًا مزايــا متعــددة تضمنــت تحديــث البنيــة 
ــى  ــدرة عل ــاس، وق ــل للقي ــة معلومــات ســهلة االســتخدام، ونظــام مــرن قاب ــة تقني ــة، وبني ــة وإنشــاء منصــة واحــدة متكامل ــة لمنصــات الخزين التحتي
ــات  ــذ منتج ــواق، وتنفي ــن األس ــنة ع ــات ُمحسَّ ــة، وبيان ــع الخزين ــة م ــات متالئم ــم منتج ــملت تقدي ــرى ش ــا أخ ــب مزاي ــذا بجان ــال. ه ــع األعم ــف م التكي
هيكليــة معقــدة، والوفــاء بمتطلبــات المراجعــة وااللتــزام، والكفــاءة فــي المعالجــة الكاملــة والمباشــرة للعمليــات، وتطبيــق أفضــل ممارســات الســوق. 
كمــا اســتهدف النظــام تقليــل العمــل اليــدوي مــن خــالل األتمتــة الكاملــة لبيئــة العمــل لتكــون خاليــة تمامــًا مــن األوراق، وعــرض البيانــات بدقــة عاليــة، 

واســتخدام التقنيــة الحديثــة لعــرض بيانــات العمــالء.

وتضمنــت إنجــازات الخزينــة برنامــج شــهادات الودائــع المتوافقــة مــع أحــكام الشــريعة اإلســالمية، وكذلــك التوســع والتطويــر المســتمر للحلــول والقنــوات 
اإلســالمية. باإلضافــة إلــى إتمــام برنامــج صكــوك مــن الشــريحة األولــى الــذي تــم تصنيفــه كهيــكل »نموذجــي« لإلصــدارات المتوافقــة مــع الشــريعة. 

ورغــم التحديــات الكبيــرة التــي تشــهدها الســوق، حافظــت الخزينــة علــى وضعهــا الرائــد فــي صــرف العمــالت األجنبيــة ومنتجــات الســلع. ومــع هــذا األداء 
القــوي ورغــم زيــادة ســعر االحتياطــي 3 مــرات، تــم تعزيــز الســيولة كمــا ظهــر ذلــك مــن خــالل النســب النظاميــة. وتســتمر مجموعــة الخزينــة بالبنــك فــي 

لعــب دوٍر حيــوي فــي دعــم أســواق المــال بمــا يحقــق رؤيــة الســعودية 2030 والمشــاركة القويــة فــي الســندات الحكوميــة الســعودية محليــًا وعالميــًا.

الخدمات املشتركة
تســتهدف مجموعــة الخدمــات المشــتركة بــأن تكــون شــريك األعمــال الموثــوق والممّكــن لشــركاء األعمــال المتنوعيــن في تحقيــق أهدافهــم وأولوياتهم. 

وانعكســت تلــك الرؤيــة فــي العديــد مــن اإلنجــازات المتميــزة التــي حققتهــا اإلدارات المختلفــة فــي المجموعة.

نــت المجموعــة مــن إنشــاء وتســليم 26 فرعــًا جديــدًا لمصرفيــة األفــراد علــى مســتوى المملكــة وهــو يمثــل العــدد األكبــر  ففــي الخدمــات اإلداريــة، تمكَّ
تاريخيــًا مــن الفــروع التــي يتــم إنجازهــا وتســليمها خــالل عــام واحــد، ُيضــاف لهــا نقــل 13 فرعــًا لمواقــع جديــدة، وإنشــاء 8 مراكــز جديــدة للحــواالت 
الســريعة، افُتتــح واحــٌد منهــا ويجــري العمــل علــى افتتــاح الباقــي خــالل عــام 2018م، بجانــب نقــل 6 فــروع حــواالت ســريعة أخــرى لمواقــع جديــدة، 

اف آلــي. وكذلــك تركيــب وتشــغيل 200 صــرَّ

 ،»NextGen« وفــي تقنيــة المعلومــات، واصلــت إدارة تقنيــة المعلومــات بالمجموعــة تحقيــق إنجــازات جديــدة بعــد اإلطــالق الكامــل لتقنيــة الجيــل التالــي
وتــم االنتهــاء مــن تطبيــق التقنيــة علــى جميــع قنــوات مصرفيــة األفــراد، وجــزٍء كبيــر مــن قنــوات مصرفيــة الشــركات، وســيتم االنتهــاء مــن المشــروع 

بنهايــة الربــع األول مــن عــام 2018م. 

وفــي مجــال التميــز التشــغيلي، نجحــت جهــود إعــادة هندســة اإلجــراءات وتطويــر األنظمــة التقنيــة وتحســين معالجــة المســتندات فــي تقليــص الوقــت 
اإلجمالــي لعمليــات التمويــل التأجيــري وعمليــات فتــح الحســاب بحوالــي 50%، وهــو مــا قــدم لشــركاء األعمــال فــي مجموعــات العمــل المختلفــة فرصــة 

كبيــرة لزيــادة مبيعاتهــا وحصتهــا الســوقية مــن خــالل تقديــم خدمــات أفضــل وأســرع.

وشــهد عــام 2017م إنشــاء الوحــدة المركزيــة لخدمــات التأميــن فــي مجموعــة الخدمــات المشــتركة، التــي اضطلعــت بــدوٍر مهــٍم فــي ضبــط ومراجعــة 
وتدقيــق عمليــات التأميــن، ممــا كان لــه أثــٌر كبيــر فــي تقليــص تكاليــف التأميــن بنســبة %11.

ــح  ــدف من ــي به ــي إنشــاء شــركة إســناد األهل ــام 2017م ف ــي ع ــات المشــتركة ف ــة واإلســتراتيجية لمجموعــة الخدم ــادرات الُمهم ــت إحــدى المب وتمثل
الموظفيــن فــي شــركات اإلســناد المختلفــة تجربــة توظيــف وتطويــر متميــزة تحــت عالمــة األهلــي التجاريــة. حيــث تمكنــت شــركة إســناد األهلــي مــن 

ــة مــن الســعوديين. ــاًل وزميل اســتقطاب 935 زمي

ــا أســهم فــي  ــت المجموعــة جهودهــا لتقليــص النفقــات، مم ــة أساســية، وواصل ــى كفــاءة اإلنفــاق كأولوي وركــزت مجموعــة الخدمــات المشــتركة عل
ــى %33.2.  ــك مــن 35.2% إل ــاءة التشــغيل للبن تحســين نســبة كف

املصرفية اإللكترونية
اتجهــت معظــم البنــوك خــالل الســنوات القليلــة الماضيــة نحــو المصرفيــة اإللكترونيــة لتلبــي االحتياجــات المتزايــدة لعمالئهــا؛ فالعمــالء اآلن يســعون 
للحصــول علــى خدمــاٍت مصرفيــة إلكترونيــة بلمســة زر علــى أجهزتهــم الذكيــة، فتحــول والؤهــم نحــو البنــوك التــي تتميــز فــي تقديــم أفضــل حلــوٍل 
مصرفيــة إلكترونيــة تصــل للعمــالء فــي أي مــكاٍن علــى مــدار الســاعة. ومواكبــًة لهــذا التطــور، وضــع البنــك األهلــي مبكــرًا هدفــًا إســتراتيجياً ليكــون 
البنــك األفضــل فــي الخدمــات اإللكترونيــة بالمنطقــة وتكــون لــه الريــادة واألســبقية دائمــًا فــي هــذا المجــال. وفــي ســبيل الوصــول لذلــك، ركــزت إدارة 
المصرفيــة اإللكترونيــة علــى تحســين كافــة األنشــطة اإللكترونيــة لعمــالء البنــك مــن األفــراد والشــركات وإدارة الخدمــات بكفــاءة والتنســيق بيــن جميــع 
ــل آراء  ــات مــن خــالل تحلي ــذه الخدم ــر المســتمر له ــة التطوي ــز بالســهولة واالنســيابية، ومواصل ــرة تتمي ــات مبتك ــك لنضمــن للعمــالء خدم ــوات البن قن

العمــالء مــن أجــل التميــز فــي خدمتهــم. 

وواصــل البنــك جهــوده علــى مــدار العاميــن الماضييــن، واســتمرت تلــك الجهــود فــي عــام 2017م، مــن أجــل تعزيــز أعمالــه علــى جميــع األصعــدة التــي 
تخــدم هــدف التوســع فــي نطــاق عمــل المصرفيــة اإللكترونيــة وتمكينهــا، ودفــع عمليــة التحــول إلــى المعامــالت اإللكترونيــة مــن أجــل توســيع النشــاط 
المصرفــي اإللكترونــي، وتعزيــز تجربــة العميــل، وزيــادة المبيعــات اإللكترونيــة، وتنســيق عمليــات تســليم مشــاريع المصرفيــة اإللكترونيــة. ومــن أجــل 
ــة  ــة اإللكتروني ــا المصرفي ــى قنواتن ــادرات والتحســينات عل ــن المب ــرة م ــي إطــالق مجموعــة كبي ــة ف ــة اإللكتروني ت المصرفي ــك، اســتمرَّ ــي ذل ــاح ف النج
ــم  ــي إي كــورب لخدمــة األفــراد والشــركات، كمــا ت ــل، واألهل ــي موباي ــن، واألهل ــي أونالي ــر األهل ــد مــن الخدمــات للعمــالء عب المختلفــة وإتاحــة العدي
ــن عمــالء المؤسســات  إطــالق خدمــة »األهلــي إي تريــد« بحلتــه المحدثــة والمواكبــة ألفضــل الممارســات العالميــة فــي مجــال عمليــات التجــارة والتــي ُتمكِّ
التجاريــة والشــركات مــن إنشــاء وتعميــد عمليــات التجــارة ممــا أســهم فــي توفيــر الوقــت والجهــد علــى العمــالء مــن عنــاء زيــارة الفــروع. كمــا واصــل 
البنــك جهــوده لتطويــر شــبكة نقــاط البيــع وتحديــث بنيتهــا التحتيــة واســتقطاب تجــاٍر ُجــدد، فــزاد عــدد أجهــزة نقــاط البيــع بشــكٍل مــدروس وواكــب ذلــك 
ــذة، وجــاء تصنيــف البنــك األهلــي فــي المرتبــة األولــى فــي مجمــوع قيــم العمليــات ونســبة األجهــزة النشــطة علــى  زيــادٌة فــي عــدد وقيــم العمليــات الُمنفَّ

مســتوى المملكــة. ووصلــت قيمــة الحصــة الســوقية للبنــك فــي عمليــات نقــاط البيــع إلــى %18.

وكان مــن ثمــرة تلــك الجهــود حصــول البنــك علــى جوائــز متعــددة تؤكــد ريادتــه للمصرفيــة اإللكترونيــة محليــًا وإقليميــاً؛ فقــد فــاز البنــك بعــدة جوائــز 
تضمنــت »أفضــل بنــك فــي الخدمــات اإللكترونيــة لألفــراد بالمملكــة« و»أفضــل بنــك فــي خدمــات إدارة النقــد فــي منطقــة الشــرق األوســط« و»أفضــل 
ــوك  ــال فاينانــس« ألفضــل بن ــة الشــركات فــي منطقــة الشــرق األوســط« لعــام 2017م والمقدمــة مــن »جلوب ــة لمصرفي ــاة اإللكتروني ــم للقن تصمي
مــزودة للخدمــات اإللكترونيــة، باإلضافــة إلــى جائــزة أفضــل بنــك فــي المصرفيــة اإللكترونيــة للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة ضمــن قائمــة »ذا بانكــر 

ميــدل إيســت«.
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الشركات التابعة 

عدد األسهم رأس المال بالريالالشركة التابعة
الدولة محل النشاط الرئيسينسبة الملكيةالمصدرة

التأسيس
الدولة محل 

النشاط

شركة األهلي 
إدارة الخدمات االستثمارية 97.34% 1,000,000,000100,000,000المالية

للبنك وأنشطة إدارة األصول
المملكة العربية 

السعودية
المملكة العربية 

السعودية

شركة األهلي 
المالية – دبي 
)شركة ايست 
قيت كابيتال 

هولدنغ سابقا(

9,375,0002,500,000 %97.34

استقطاب المحافظ 
االستثمارية وهيكلتها 

واالستثمار فيها وفرص 
التطوير العقاري الجذابة في 

األسواق الناشئة

جزر كايمان

األسواق 
الناشئة مع 

التركيز بشكل 
خاص على 

منطقة الشرق 
األوسط 

وشمال أفريقيا

شركة األهلي 
المالية - شركة 

مظلة إلدارة 
االستثمار -

شركة تابعة 
لشركة األهلي 

المالية

37,500,0001,000,000 %97.34

تنظيم نشاط صندوق شركة 
األهلي المالية لألسهم 

السعودية وصندوق شركة 
األهلي المالية ألسهم دول 

مجلس التعاون الخليجي في 
المملكة العربية السعودية 

إيرلندا

المملكة العربية 
السعودية 

ودول مجلس 
التعاون 
الخليجي

إيست قيت مينا 
- حقوق الملكية 

المباشرة ال بي
688,674,270- %100

يستثمر الصندوق في تحقيق 
عوائد من خالل االستثمار في 
فرص حقوق الملكية الخاصة 

المباشرة والمتوافقة مع أحكام 
الشريعة

الشرق األوسط جزر كايمان
وشمال أفريقيا

بنك تركيا 
فاينانس كاتيليم 

بنكاسي
2,572,440,0002,600,000,000 %67.03

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 بالمشاركة

تركياتركيا

الشركة العقارية 
المطورة للتمليك 
واإلدارة المحدودة

500,000500 %100
مسك وإدارة الصكوك 

واألصول على سبيل الضمان، 
نيابة عن البنك وللغير

المملكة العربية 
السعودية

المملكة العربية 
السعودية

شركة األهلي 
لتسويق خدمات 

التأمين
500,00050,000 %100

وكيل تأمين لتوزيع وتسويق 
منتجات تأمين إسالمية في 
المملكة العربية السعودية.

المملكة العربية 
السعودية

المملكة العربية 
السعودية

شركة البنك 
األهلي التجاري 

السعودي 
لألسواق 
المحدودة

187,50050,000 %100

متاجرة بالمشتقات المالية 
وعمليات إعادة الشراء 
وعمليات إعادة الشراء 

العكسية

جزر كايمانجزر كايمان

شركة األهلي 
تقديم خدمات التوظيف في 100% 50,0005إسناد

المملكة العربية السعودية
المملكة العربية 

السعودية
المملكة العربية 

السعودية

شركة بيرجرن 
توبكو للطيران 

المحدودة 
37,500,00010,000,000 %100

االستثمار في شركة سوف 
تستحوذ، وتؤجر وتبيع 

الطائرات.
جزر كايمانجزر كايمان

وفيما يلي تفصيل الشركات التابعة:

)أ( شركة األهلي املالية 
تأسســت شــركة األهلــي الماليــة )األهلــي كابيتــال( بموجــب ترخيــص هيئــة الســوق الماليــة رقــم 37-06046 بتاريــخ 3 ذو الحجــة 1427هـــ )24 ديســمبر 
2006م( لتنفيــذ التعامــل بصفــة أصيــل ووكيــل والتعهــد بالتغطيــة واإلدارة والترتيــب وتقديــم المشــورة والحفــظ فيمــا يتعلــق بــاألوراق الماليــة. يمتلــك 

البنــك األهلــي فــي الشــركة ملكيــة مباشــرة بنســبة 90.71% وملكيــة غيــر مباشــرة بنســبة %6.63.

تديــر الشــركة مــا يقــارب مــن 120 مليــار ريــال مــن األصــول بجميــع فئاتهــا المحليــة والدوليــة )كمــا فــي 31 ديســمبر 2017م(. بذلــك تعتبــر األهلــي 
الماليــة مــن كبــرى شــركات إدارة األصــول المتوافقــة مــع الشــريعة اإلســالمية علــى مســتوى العالــم، كمــا ُتعتبــر األهلــي الماليــة مــن أكبــر مقدمــي برامــج 

االدخــار للشــركات فــي المنطقــة، إضافــة إلــى كونهــا أكبــر شــركة إلدارة األصــول المتعــددة فــي المملكــة العربيــة الســعودية.

واصلــت األهلــي الماليــة صدارتهــا فــي مجــال إدارة األصــول فــي الربــع األول مــن عــام 2017م، حيــث تعاونــت األهلــي الماليــة مــع شــركة »فيديلتــي 
الدوليــة« )Fidelity International(، وهــي شــركة عالميــة رائــدة فــي إدارة األصــول، إلطــالق »صنــدوق األهلــي األوروبــي العقــاري«، والــذي جمــع 153 
مليــون دوالر أمريكــي. ثــم تــم تعزيــز هــذه الريــادة فــي الربــع األخيــر مــن عــام 2017م عندمــا أطلقــت األهلــي كابيتــال بنجــاح »صنــدوق األهلــي ريــت 
)1(«، كأول صنــدوق اســتثمار عقــاري متــداول لهــا، والــذي جمــع 412.5 مليــون ريــال ســعودي فــي طــرح عــام أولــي حقــق إقبــاالً كبيــرًا، حيــث بلغــت 

تغطيــة االشــتراكات فــي الصنــدوق نســبة %157.

 مــن جهــة أخــرى، اســتمرت األهلــي الماليــة فــي ريادتهــا لمجــال الوســاطة الماليــة بإطالقهــا برنامــج التــداول بهامــش التغطيــة باإلضافــة إلــى العديــد مــن 
التحســينات. ونتيجــة لذلــك، فقــد نجحــت الشــركة فــي االحتفــاظ بالمرتبــة الثالثــة مــن حيــث القيمــة المتداولــة )بحصــة ســوقية قدرهــا 11.83% لعــام 

2017م حســب تــداول(، وكذلــك المرتبــة الثانيــة مــن حيــث عــدد الصفقــات )بحصــة ســوقية قدرهــا 15.40% لعــام 2017م(.

ــاب  ــر االكتت ــن الشــركة كمدي ــم تعيي ــث ت ــة االســتثمارية حي ــات المصرفي ــال الخدم ــي مج ــدة ف ــا الرائ ــة ترســيخ مكانته ــي المالي ــت األهل ــك واصل وكذل
ــارات دوالر أمريكــي فــي أبريــل 2017م. كمــا أنجــزت األهلــي الماليــة الصفقــات  المشــارك الســعودي الوحيــد إلصــدار صكــوك حكوميــة بقيمــة 9 ملي
التاليــة فــي عــام 2017م: إصــدار صكــوك أرامكــو الســعودية بقيمــة 11.25 مليــار ريــال ســعودي، إعــادة هيكلــة صكــوك الشــركة الســعودية للكهربــاء 
بقيمــة 5.7 مليــار ريــال ســعودي، إعــادة تمويــل شــركة معــادن لأللمنيــوم بقيمــة 1.8 مليــار دوالر أمريكــي، والتــي أســهمت كلهــا فــي تعزيــز مكانــة 

شــركة األهلــي الماليــة الرائــدة ضمــن األشــخاص المرخــص لهــم فــي مجــال الخدمــات المصرفيــة االســتثمارية فــي المملكــة.
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وفــي عــام 2017م، حــازت شــركة األهلــي الماليــة علــى عــدد مــن الجوائــز المرموقــة تقديــرًا لمكانتهــا الرياديــة فــي األســواق المحليــة واإلقليميــة، والتــي 
ــد فاينانــس »World Finance« ألفضــل  ــة وورل ــزة مجل ــر )Thomson Reuters Lipper للصناديــق(؛ جائ ــرز ليب ــز مــن توماســون رويت تشــمل: 6 جوائ
شــركة إلدارة االســتثمار فــي مجــال األســهم فــي المملكــة العربيــة الســعودية؛ جائــزة مجلــة )Global Banking and Finance Review( ألفضــل شــركة 
ــة  ــر لألصــول فــي المملكــة العربي ــة المســتثمر العالمــي )Global Investor( ألفضــل مدي ــزة مجل ــة الســعودية؛ جائ إلدارة األصــول فــي المملكــة العربي

الســعودية؛ وكذلــك جائــزة أفضــل مديــر للصكــوك فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا مــن نفــس المجلــة.

)ب( بنك تركيا فاينانس كاتيليم بنكاسي
ــا فاينانــس كبنــك  ــا فاينانــس كاتيليــم بنكاســي )البنــك التركــي(. ويعمــل بنــك تركي ــي التجــاري نســبة 67.03% فــي بنــك تركي ــك البنــك األهل يمتل
مشــارك عــن طريــق اســتقطاب حســابات جاريــة وحســابات اســتثمار مشــاركة فــي األربــاح والخســائر وتمويــل عمــالء األفــراد والشــركات، وعــن طريــق 

عقــود إيجــار تمويليــة واســتثمارات بالمشــاركة وفــق معاييــر الشــريعة اإلســالمية.. 

ث البنــك قنواتــه اإللكترونيــة لتقديــم خدماتــه لعمالئــه  يقــدم بنــك تركيــا فاينانــس خدماتــه لعمالئــه عبــر 287 فرعــًا و587 جهــاز صــراف آلــي. وقــد حــدًّ
أينمــا ُوجــدوا وفــي أي وقــت، ووصــل عــدد العمــالء المتعامليــن عبــر القنــوات اإللكترونيــة للبنــك إلــى مــا يزيــد عــن 700 ألــف عميــل، ووصلــت عمليــات 
البيــع التــي تــم بيعهــا عــن طريــق هــذه القنــوات إلــى 190 ألــف عمليــة بيــع، وزاد عــدد العمــالء الذيــن يســتخدمون الجــوال بنســبة 27% مقارنــًة بالعــام 

السابق.

وخــالل عــام 2017م، نمــت أصــول بنــك تركيــا فاينانــس بنســبة 0.8% لتصــل إلــى 38.6 مليــار ليــرة تركيــة، وزادت أرباحــه بنســبة 28% محققــة 369.6 
مليــون ليــرة تركيــة. وقــد بلغــت حصــة البنــك األهلــي مــن أربــاح بنــك تركيــا فاينانــس فــي عــام 2017م 314 مليــون ريــال ســعودي، محققــًة زيــادة 
بنســبة 64% عــن العــام الماضــي. ورغــم بــدء تطبيــق قوانيــن رأس المــال الجديــدة فــي تركيــا فــي عــام 2016م، زادت نســبة كفايــة رأس المــال بالبنــك 

حيــث أصبحــت 18.2% مقارنــًة بنســبة 15.6% لعــام 2016م. 

وشــهد عــام 2017م زيــادة فــي عــدد نقــاط البيــع بنســبة 3.7% وزيــادة فــي العائــدات مــن نقــاط البيــع بنســبة 9%، وهــو مــا جعــل بنــك تركيــا فاينانــس 
فــي صــدارة بنــوك المشــاركة مــن حيــث عــدد نقــاط البيــع وعائداتهــا. وبجانــب تعزيــز البنــك لقنواتــه البديلــة التــي شــملت أجهــزة الصــراف اآللــي، ونقــاط 
البيــع، والهاتــف المصرفــي، والمصرفيــة اإللكترونيــة، أطلــق العديــد مــن المبــادرات لتحســين جــودة خدماتــه ومنتجاتــه للعمــالء، بجانــب المبــادرات التــي 

اتخذهــا البنــك لزيــادة كفــاءة برامجــه وأنظمــة تشــغيله.

)ج( الشركة العقارية املطورة للتمليك واإلدارة املحدودة
يمتلــك البنــك ملكيــة مباشــرة بنســبة 100% مــن رأس مــال الشــركة العقاريــة المطــورة للتمليــك واإلدارة المحــدودة وهــي شــركة ذات مســؤولية محدودة 
ــر  ــق 13 يناي ــدة 1424هـــ )المواف ــخ 21 ذو القع ــم 4030146558 بتاري ــاري رق ــجل التج ــب الس ــعودية بموج ــة الس ــة العربي ــي المملك ــجيلها ف ــم تس ت
2004م( وبــرأس مــال قــدره 500 ألــف ريــال، وتتمثــل أغــراض الشــركة فــي االحتفــاظ بالصكــوك وإدارتهــا وكذلــك األصــول المفرغــة للبنــك األهلــي 
التجــاري وللغيــر علــي ســبيل الضمــان وتســجيلها باســمها لألغــراض التمويليــة التــي أنشــئت مــن أجلهــا الشــركة، وكذلــك فــي شــراء وتملــك األراضــي 

إلقامــة مبانــي عليهــا واســتثمارها بالبيــع واإليجــار لصالــح الشــركة.

)د( شركة األهلي لتسويق خدمات التأمين
يمتلــك البنــك ملكيــة فعليــة بنســبة 100% مــن رأس مــال شــركة األهلــي لتســويق خدمــات التأميــن وهــي شــركة ذات مســؤولية محــدودة تــم تســجيلها 
فــي المملكــة العربيــة الســعودية بموجــب الســجل التجــاري رقــم 4030195150 بتاريــخ 21 ذو الحجــة 1430هـــ )الموافــق 8 ديســمبر 2009م( بــرأس 
مــال قــدره 500 ألــف ريــال. وتتمثــل أغــراض الشــركة فــي مزاولــة أعمــال الوكالــة فــي التأميــن وذلــك لتســويق منتجــات وخدمــات التأميــن المتوافقــة 

مــع الشــريعة اإلســالمية فــي المملكــة العربيــة الســعودية، وتســويق جميــع منتجــات التأميــن لشــركة األهلــي للتكافــل.

)هـ( شركة البنك األهلي التجاري السعودي لألسواق املحدودة
يمتلــك البنــك ملكيــة مباشــرة بنســبة 100% مــن رأس مــال شــركة البنــك األهلــي التجــاري الســعودي لألســواق المحــدودة حيــث تأسســت خــالل العــام 
2016م كشــركة ذات مســؤولية محــدودة، وتــم تســجيلها فــي جــزر كايمــان )مرخصــة( بــرأس مــال 50 ألــف دوالٍر أمريكــي بمــا يعــادل 187.5 ألــف ريــال، 

وتمويــل ذاتــي، وتختــص بالقيــام بـــعمليات المضاربــة فــي المشــتقات الماليــة باإلضافــة إلــى عمليــات الشــراء وإعــادة الشــراء.

)و(شركة األهلي إسناد
يمتلــك البنــك ملكيــة مباشــرة بنســبة 100% مــن رأس مــال شــركة األهلــي إســناد وهــي شــركة ذات مســؤولية محــدودة تــم تســجيلها فــي المملكــة 

العربيــة الســعودية، وتعمــل الشــركة فــي مجــال تقديــم خدمــات التوظيــف فــي المملكــة العربيــة الســعودية.

)ز( شركة بيرجرن توبكو للطيران املحدودة 
يمتلــك البنــك ملكيــة مباشــرة بنســبة 100% مــن رأس مــال شــركة بيرجــرن توبكــو للطيــران المحــدودة التــي تأسســت خــالل عــام 2017م كشــركة ذات 
مســؤولية محــدودة، وتــم تســجيلها فــي جــزر كايمــان )مرخصــة( بــرأس مــال 10 مليــون دوالٍر أمريكــي بمــا يعــادل 37.5 مليــون ريــال ســعودي ريــال، 

ويتمثــل الغــرض الرئيســي مــن إنشــائها فــي االســتثمار فــي شــركة ســوف تســتحوذ، وتؤجــر، وتبيــع طائــرات.

الشركات الزميلة

عدد األسهم رأس المال بالريالالشركة
محل النشاطمحل التأسيسالنشاط الرئيسينسبة الملكيةالمصدرة

شركة األسواق 
العقارية 
التجارية

60% ملكية 1,600,000,0001,600,000
مباشرة

تملك وإدارة وصيانة 
ونظافة مركز الجمجوم 

التجاري

المملكة العربية 
السعودية

المملكة العربية 
السعودية

شركة األهلي 
29.99% 166,666,67016,666,667تكافل

ملكية مباشرة

أعمال التأمين )تأمين 
الحماية واالدخار لألفراد 

والمجموعات(

المملكة العربية 
السعودية

المملكة العربية 
السعودية

)أ( شركة األسواق العقارية التجارية
يمتلــك البنــك حصــة مباشــرة بنســبة 60% مــن رأس مــال شــركة األســواق العقاريــة التجاريــة وهــي شــركة ذات مســؤولية محــدودة تــم تســجيلها فــي 
المملكــة العربيــة الســعودية بموجــب الســجل التجــاري رقــم 4030073863 بتاريــخ 5 ربيــع الثانــي 1411هـــ )الموافــق 24 أكتوبــر 1990م( وبــرأس مــال 
قــدره 1,600 مليــون ريــال، هــذا ويطبــق البنــك معاييــر التقاريــر الدوليــة علــى القوائــم الماليــة، ووفقــاً لتعريــف الســيطرة فــي تلــك المعاييــر يحــب أن 
تتحقــق ثالثــة شــروط )أن يكــون لــدي المجموعــة الســيطرة عليهــا – تتعــرض المجموعــة أو لديهــا حقــوق مــن العوائــد علــى المنشــأة – لديهــا القــدرة 
ــًا علــى الشــركة، فــإن البنــك قــام  ــر علــى تلــك العوائــد مــن خــالل ســيطرتها علــى المنشــأة(، وحيــث إنَّ الشــروط الســابقة ال تنطبــق كلي علــى التأثي
بإدراجهــا ضمــن اســتثمارات البنــك كشــركة زميلــة، حيــث ال يتــم توحيــد القوائــم الماليــة للشــركة مــع المجموعــة ويتــم معالجتهــا حســابيًا بطريقــة حقــوق 
الملكيــة ومســتقلة اســتقاللية تامــة عــن البنــك. وقــد انتهــى عقــد تأســيس الشــركة بتاريــخ 1431/4/4هـــ )الموافــق 2010/03/20م( وتــم االتفــاق علــى 
تمديــد مــدة الشــركة لمــدة خمــس ســنوات إضافيــة ابتــداًء مــن تاريــخ انتهــاء مدتهــا فــي الســجل التجــاري، وقــد انتهــت مــدة الشــركة اإلضافيــة كذلــك 
ــخ 1436/08/21هـــ )الموافــق 2015/06/8م(  ــي التجــاري بتاري ــك األهل ــك تقــدم البن ــى ذل ــاًء عل ــخ 1436/4/4هـــ )الموافــق 2015/06/8م(، وبن بتاري
بدعــوى أمــام المحكمــة اإلداريــة بجــدة قيــدت برقــم 2/7270/ق لعــام 1436هـــ لــدى الدائــرة التجاريــة الخامســة، بطلــب تصفيــة الشــركة النقضــاء 
المــدة المحــددة لهــا نظامــًا وعــدم اتفــاق الشــركاء علــى تجديدهــا، وقــد صــدر حكــم الدائــرة بتاريــخ 1437/07/12هـــ القاضــي بحــل وتصفيــة شــركة 
األســواق العقاريــة التجاريــة المحــدودة وتعييــن الســادة /شــركة عبدالــرزاق وأحمــد ولــي ســيت مصفيــًا لهــا، وقــد تــم تأييــد هــذا الحكــم مــن قبــل محكمــة 
االســتئناف اإلداريــة بمنطقــة مكــة المكرمــة بتاريــخ 1437/10/13هـــ، وبتاريــخ 2017/11/27م قــام المصفــى المعيــن بإشــهار التصفيــة بجريــدة المدينــة 

بالعــدد رقــم 19941 وال يــزال العمــل مســتمرًا فــي إكمــال اإلجــراءات المتعلقــة بتصفيــة الشــركة.
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)ب( شركة األهلي تكافل 
يملــك البنــك ملكيــة مباشــرة بنســبة 29.99% مــن رأس مــال شــركة األهلــي للتكافــل وهــي شــركة مســاهمة ســعودية تأسســت بموجــب المرســوم 
الملكــي رقــم م/70 بتاريــخ 1427/11/22هـــ )الموافــق 2006/12/13م( والقــرار الــوزاري رقــم 262 بتاريــخ 1427/11/20هـــ )الموافــق 2006/12/10م(، 
ــة جــدة بتاريــخ 1428/7/21هـــ )الموافــق  ــة جــدة بموجــب الســجل التجــاري رقــم 4030171573 الصــادر مــن مدين وقــد تأسســت الشــركة فــي مدين
)الموافــق  بتاريــخ 1428/8/29هـــ  ) ت م ن/7/20079(  رقــم  الســعودي  العربــي  النقــد  مــن مؤسســة  التأميــن  أعمــال  وترخيــص  2007/8/4م( 
2007/9/11م(، هــذا وقــد بــدأت الشــركة فــي ممارســة أعمــال التأميــن وفقــًا لنظــام مراقبــة شــركات التأميــن التعاونــي والئحتــه التنفيذيــة بــرأس مــال 
بلــغ 100 مليــون ريــال، ووافــق مســاهمو الشــركة بتاريــخ 12 ديســمبر 2011م. علــى زيــادة رأس مالهــا إلــى 166,666,670 ريــال ليصبــح إجمالــي عــدد 

األســهم المصــدرة 16,666,667 ســهم. 

 

املصرفية اإلسالمية

)أ( الهيئة الشرعية
تضطلــع الهيئــة الشــرعية بالبنــك األهلــي التجــاري - وهــي جهــة مســتقلة - بمســؤولية اعتمــاد المنتجــات والخدمــات المقدمــة فــي البنــك والمتوافقــة 
مــع أحــكام ومبــادئ الشــريعة اإلســالمية. وتتكــون الهيئــة الشــرعية بالبنــك األهلــي مــن أربعــة علمــاء بارزيــن فــي مجــال الشــريعة اإلســالمية واالقتصــاد 
اإلســالمي وهــم: معالــي الشــيخ عبــداهلل بــن ســليمان المنيــع رئيســاً للهيئــة، وعضويــة كٍل مــن معالــي الشــيخ الدكتــور عبــد اهلل بــن محمــد المطلــق، 

وفضيلــة الشــيخ الدكتــور عبــداهلل بــن عبدالعزيــز المصلــح، وفضيلــة الشــيخ الدكتــور محمــد بــن علــي القــري.

)ب( برنامج التحول للمصرفية املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية 
أصــدرت الهيئــة الشــرعية فــي البنــك األهلــي التجــاري فــي عــام 2014م قــرارًا بشــأن مشــروعية االكتتــاب فــي أســهم البنــك األهلــي التجــاري بمناســبة 
الطــرح العــام لجــزٍء مــن أســهم البنــك األهلــي التجــاري بتاريــخ 1435/12/22هـــ، الموافــق 2014/10/16م، وقــررت فيــه جــواز االكتتــاب فــي أســهم 
البنــك واســتندت فــي ذلــك إلــى التأكيــدات التــي صــدرت عــن إدارة البنــك بخصــوص برنامــج التحــول التدريجــي إلــى المصرفيــة المتوافقــة مــع الشــريعة 

اإلســالمية وخطتــه الزمنيــة المحــددة بخمــس ســنوات مــن تاريــخ االكتتــاب.

تــود إدارة البنــك األهلــي التجــاري أن تؤكــد للمســاهمين وعامــة المســتثمرين التزامهــا التــام بخطــة التحــول التدريجــي للعمــل المصرفــي اإلســالمي، 
وذلــك حتــى يتــم اســتكمال تحــول البنــك بالكامــل للعمــل المصرفــي اإلســالمي. 

وفيما يلي تقرير عن سير العمل في برنامج التحول للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2017م على النحو التالي

بلغــت أصــول البنــك خــالل عــام 2017م 444 مليــار ريــال؛ منهــا 74% أصــول متوافقــة مــع الشــريعة اإلســالمية مقارنــة بنســبة 73% خــالل   - 1
ــام 2016م؛ الع

بلغــت المطلوبــات 380  مليــار ريــال خــالل عــام 2017م؛ منهــا 81% مــن مصــادر متوافقــة مــع الشــريعة اإلســالمية، مقارنــًة بنســبة 78% خــالل   - 2
عــام 2016م؛

3 -  بلغــت نســبة التمويــالت المتوافقــة مــع الشــريعة اإلســالمية 85% مــن مجمــل تمويــالت البنــك فــي عــام 2017م مقارنــًة بنســبة 82%  فــي عــام 
2016م؛ وارتفعــت نســبة التمويــالت المتوافقــة مــع الشــريعة اإلســالمية لقطــاع الشــركات فــي عــام 2017م إلــى 74% مقارنــًة بنســبة 70% فــي 

2016م؛ عام 
بلــغ الدخــل التشــغيلي الناتــج عــن المعامــالت المتوافقــة مــع الشــريعة اإلســالمية خــالل عــام 2017م 80% مــن مجمــل دخــل البنــك مقارنــًة   - 4

بنســبة 76% خــالل عــام 2016م؛
بلغت الصكوك اإلسالمية التي استثمرت فيها مجموعة الخزينة خالل عام 2017م 64% مقارنة بنسبة 68% خالل عام 2016م.  - 5

تجدر اإلشارة إلى أن فروع البنك األهلي تعمل بصيغ العمل المصرفية المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية بصورة كاملة منذ عام 2007م.

ــن  ــيق بي ــك التنس ــمل ذل ــالمي، ويش ــي اإلس ــل المصرف ــو العم ــي نح ــل التدريج ــول الكام ــج التح ــق برنام ــه لتطبي ــاذ إجراءات ــي اتخ ــك ف ــتمر البن ويس
المجموعــة الشــرعية ومجموعــات األعمــال المختلفــة بالبنــك إليجــاد بدائــل إســالمية لمــا تبقــى مــن المنتجــات التقليديــة، ولتطويــر المنتجــات اإلســالمية 
الحاليــة لتغطــي شــريحة أوســع مــن العمــالء تلبيــة لرغباتهــم واحتياجاتهــم، وكذلــك النــص فــي سياســات وإجــراءات البنــك وبرامــج المنتجــات وسياســات 

االئتمــان علــى التحــول التدريجــي الكامــل نحــو العمــل المصرفــي اإلســالمي.

هــذا وتؤكــد إدارة البنــك التزامهــا باإلفصــاح عــن تطــورات خطــة تحــول البنــك للعمــل المصرفــي المتوافــق مــع الشــريعة اإلســالمية فــي تقريــر مجلــس 
اإلدارة بشــكل ســنوي.

املجموعة الشرعية
واصلــت المجموعــة الشــرعية بالبنــك األهلــي خــالل عــام 2017م جهودهــا فــي دعــم الصناعــة المصرفيــة اإلســالمية وتوســيع نطاقهــا فــي جميــع أعمــال 
البنــك. وفــي ســبيل ذلــك، عقــدت الهيئــة الشــرعية 14 اجتماعــًا مــع مختلــف اإلدارات بالبنــك وشــركاته التابعــة والزميلــة، وتضمنــت هــذه االجتماعــات 
اإلجابــة عــن كافــة االستفســارات الــواردة مــن تلــك اإلدارات إلــى الهيئــة بشــأن الجوانــب الشــرعية المتعلقــة باألعمــال المصرفيــة. وكان مــن ثمــار تلــك 
ــتندًا  ــدًا ومس ــاد 36 عق ــة واعتم ــب مراجع ــة، بجان ــات حالي ــين 8 منتج ــم وتحس ــالء، ودع ــا للعم ــزة لطرحه ــدة جاه ــات جدي ــر 5 منتج ــات تطوي االجتماع

تنفيذيــًا. كمــا أجــازت الهيئــة الشــرعية هيــاكل ومســتندات 4 صكــوك اســتثمارية.

وعلــى صعيــٍد آخــر، وتلبيــًة الحتياجــات البنــك، طــوَّرت المجموعــة الشــرعية منتجــًا جديــدًا لخدمــة عمــالء التمويــل العقــاري الراغبيــن فــي بنــاء مســاكنهم 
أو اســتكمال بنائهــا، وجــاء تطويــر هــذا المنتــج بالتعــاون مــع وزارة اإلســكان وجهــات التطويــر العقــاري المختلفــة. 

ــة  ــى دعــم صناع ــي عل ــك األهل ــا يعكــس حــرص البن ــا، وهــو م ــدوة الســنوية العاشــرة له ــام 2017م الن ــة الشــرعية خــالل ع ــدت المجموع ــد عق وق
المصرفيــة اإلســالمية وفتــح آفــاق لنموهــا وتطورهــا المســتقبلي. واســتضافت النــدوة العاشــرة نخبــة مــن الفقهــاء وخبــراء المصرفيــة اإلســالمية فــي 
ــش،  ــرة بالهام ــر، والمتاج ــع القصي ــات البي ــل منتج ــة مث ــهم واألوراق المالي ــة باألس ــرة المتعلق ــوازل المعاص ــكام الن ــوع »أح ــت موض ــة، وناقش المنطق

ــا«. ــل الشــرعية له ــو«، والبدائ ــًا اســم » الريب ــه اقتصادي ــق علي ــات إعــادة الشــراء، وهــي مــا يطل واتفاقي

أمــا عــن جهــود البنــك األهلــي فــي تأهيــل علمــاء شــرعيين جــدد، فقــد واصــل البنــك خــالل هــذا العــام برناَمجــه المتفــرد والخــاص بتأهيــل علمــاء 
ج منــه حتــى اآلن أربعــة علمــاء مــن علمــاء المصرفيــة اإلســالمية. ويضطلــع فريــق االلتــزام  شــرعيين جــدد للعمــل فــي الهيئــات الشــرعية، والــذي تخــرَّ
الشــرعي بــدور التحقــق مــن تطبيــق كافــة قــرارات الهيئــة الشــرعية ومتطلباتهــا فــي جميــع السياســات واإلجــراءات وبرامــج المنتجــات والنظــم اآلليــة 

ــة. والبرامــج التدريبي

ــر مراجعــة منتجــات البنــك اإلســالمية للتأكــد مــن  ــر رقابــة شــرعية، وقــد تضمنــت هــذه التقاري ــة الشــرعية بالمجموعــة 14 تقري وأصــدر فريــق الرقاب
توافقهــا مــع قــرارات الهيئــة. وصــدر كذلــك أربعــة تقاريــر شــرعية أخــرى تضمنــت مراجعــة منتجــات وصناديــق شــركة األهلــي الماليــة، باإلضافــة إلــى 

تقريــر شــرعي واحــد لمنتجــات شــركة األهلــي تكافــل.
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مشاركات البنك األهلي املجتمعية 
ــة بالعديــد مــن اإلنجــازات فــي مجــال المســؤولية المجتمعيــة علــى مــدار الســنوات  واصــل البنــك األهلــي تعزيــز دوره المجتمعــي فــي مســيرته الحافل
الماضيــة منــذ أن أطلــق برنامــج »أهالينــا« واضعــًا إســتراتيجية قويــة ومســتدامة تســتهدف تمكيــن ثــالث فئــات رئيســية فــي مجتمعنــا وهــي المــرأة، 
والشــباب، والطفــل. وقــد ركــزت برامــج أهالينــا منــذ بدايتهــا علــى تمكيــن هــذه الفئــات واإلفــادة منهــا وتحويلهــا كطاقــات إيجابيــة وتنمويــة فاعلــة فــي 
االقتصــاد الوطنــي، مســتعينًة بالخبــرات والطاقــات المتخصصــة التــي يتمتــع بهــا البنــك فــي شــتى المجــاالت لضمــان تكامــل الجهــود مــن أجــل تحقيــق 
أهــداف التكافــل المجتمعــي. واســتمرت أهالينــا فــي تنفيــذ العديــد مــن المبــادرات التــي تخــدم الفئــات الثالثــة، وتواصــل عامــًا بعــد عــام توســيع نطــاق 

هــذه المبــادرات بزيــادة أعــداد المســتفيدين والمســتفيدات مــن برامجهــا. 

املوارد البشرية 
يحــرص البنــك األهلــي علــى مواصلــة مســيرته فــي تحقيــق أحــد أهدافــه اإلســتراتيجية فــي أن يصبــح »الخيــار األول للموظفيــن«، لوجــود االرتبــاط 
المباشــر بيــن أداء المنشــأة وكوادرهــا البشــرية، وألن المــوارد البشــرية شــريٌك إســتراتيجٌي للنجــاح. وانطالقــًا مــن هــذه الرؤيــة، أطلــق البنــك األهلــي 
ــى أداء  ــر عل ــع ذات التأثي ــف المواضي ــاس مختل ــى قي ــذي يعمــل عل ــي، وال ــى التوال ــة عل ــن بالمنشــأة »صوتــي« للمــرة الثالث ــاط الموظفي اســتبيان ارتب
الموظــف ووالئــه للمنشــأة. وقــد حقــق اســتبيان »صوتــي« نتائــج اســتثنائية فــي دورتــه الثالثــة، حيــث بلغــت نســبة المشــاركة 97%، وهــي تعتبــر نســبة 
قياســية عالميــًا، إضافــة إلــى التحســن الملحــوظ فــي نتائــج جميــع الموضوعــات التــي تــم طرحهــا فــي االســتبيان بــال اســتثناء. كمــا أثنــى الموظفــون 
المشــاركون فــي االســتبيان علــى المزايــا التــي يقدمهــا البنــك والتــي لعبــت دورًا كبيــرًا فــي والئهــم للبنــك، وقــد بلغــت نســبة فخــر الموظفيــن باالنتمــاء 

للبنــك األهلــي %89.

ودعمــاً لهــذا التوجــه فقــد اســتمر البنــك فــي تطويــر برنامــج التوظيــف الداخلــي وال زال تأثيــره اإليجابــي ملموســًا، حيــث أثنــى الموظفــون علــى الجهــود 
ــور  ــة التط ــي عملي ــهم ف ــا ُيس ــن مم ــة للموظفي ــواغر الوظيفي ــرح الش ــث تط ــك بحي ــي البن ــة لموظف ــرص الوظيفي ــة الف ــي إتاح ــك ف ــا البن ــي بذله الت
الوظيفــي. وقــد اســتفاد مــن البرنامــج منــذ انطالقــه 308 موظــف منهــم 157 فــي العــام الحالــي. ومــن جانــب آخــر فقــد حــرص البنــك علــى اســتقطاب 
وتطويــر أفضــل الكفــاءات الوطنيــة، عــن طريــق مواصلــة تقديــم برنامــج الــُروَّاد، وبرنامــج وســام األهلــي، وبرامــج التأهيــل المصرفــي للفــروع، التــي 
يخضــع المتقدمــون لهــا ألفضــل اختبــارات القيــاس المتعــارف عليهــا عالميــًا ويتــم انتقــاء أفضــل الكــوادر الوطنيــة لتقلــد الوظائــف الشــاغرة فــي مختلــف 
ــر أول برنامــج مــن نوعــه فــي  ــذي يعتب ــر مســؤولي االئتمــان، وال ــك كبرنامــج تطوي ــر عــدة برامــج متخصصــة لموظفــي البن اإلدارات، كمــا تــم تطوي
ــي إدارة  ــن جــدد للعمــل ف ــل خريجي ــف وتأهي ــك أيضــًا باســتحداث برنامــج خــاص بتوظي ــام البن ــة بأســرها. وق ــة الســعودية والمنطق ــة العربي المملك
االلتــزام، بنــاء علــى االحتيــاج ومواكبــة لمتطلبــات الجهــات التنظيميــة، والــذي يهــدف إلــى تأهيــل خريجيــه فــي التحقيــق فــي كافــة المعامــالت المتعلقــة 

باشــتباه غســل األمــوال ومكافحــة اإلرهــاب، وقــد تــم اختيــار منســوبي البرنامــج وفقــًا ألفضــل أدوات التقييــم والقيــاس العالميــة.

ــة بإلحاقهــم بأفضــل  ــه فقــد اســتمر فــي اســتثماره فــي الموظفيــن ذوي الكفــاءة العالي ــر موظفي ــي لتطوي ــة التــي يوليهــا البنــك األهل ونظــرًا لألهمي
البرامــج التطويرية.بهــدف تطويــر كفــاءات البنــك والمحافظــة عليهــا وكذلــك تغطيــة احتياجــات اإلحــالل المســتقبلية. كمــا تــم وضــع خطــط اإلحــالل 

ــز. والتعاقــب الوظيفــي المناســبة لضمــان اســتمرار البنــك فــي أداءه المتمي

واتســاقا مــع رؤيــة الســعودية 2030، تــم التركيــز علــى تعييــن الكــوادر البشــرية النســائية ضمــن مختلــف برامــج التوظيــف، وبلغــت نســبة التوظيــف 
النســائي فــي عــام 2017م حوالــي 13%، كمــا بلغــت نســبة القياديــات مــن النســاء فــي البنــك مــا يقــارب 10%، ضمــن إطــار برامــج يتــم مــن خاللهــا 

ــًا. المــرور بمراحــل التقييــم والقيــاس باســتخدام األدوات المتعــارف عليهــا عالمي

وينعكــس العائــد المباشــر مــن شــتى المبــادرات التــي أطلقهــا البنــك فــي االنخفــاض المســتمر فــي نســبة تســرب الموظفيــن، حيــث انخفضــت إلــى %3، 
والتــي تمثــل أدنــى نســبة يحققهــا البنــك خــالل األربــع أعــوام الماضيــة.

تمكين املرأة
يقــدم البنــك مــن خــالل “برنامــج األهلــي لألســر المنتجــة” طائفــة واســعة مــن 
الخدمــات، تتضمــن تدريــب األســر المنتجــة وتمويلهــا وتســويق منتجاتهــا الحرفيــة 
لتمكينهــا مــن التنافــس بقــوة فــي المجــاالت المتنوعــة. كمــا يوفــر البنــك الدعــم المالــي 
ــذ وأســواق أوســع لتســويق منتجــات المســتفيدات مــن  ــا مناف ــح له ــة ويفت ــذه الفئ له
ــى عيــش  ــَن عل ــر مصــدر دخــل يســاعدهن ومــن َيُعل األســر المنتجــة مــن أجــل توفي
حيــاة كريمــة مســتدامة. ومــن أجــل النجــاح فــي ذلــك، زاد البنــك برامــج التدريــب لألســر 
المنتجــة، حيــث طــوَّر البرنامــج خــالل عــام 2017م مجموعــة مــن الحــرف منهــا الفخــار 
وصناعــة الســبح، وتلقــى 20 مدربــة حرفيــة مــن مختلــف مــدن المملكــة تدريبــًا احترافيــًا 
ــات  ــرف والصناع ــر الح ــي تطوي ــة ف ــارية متخصص ــة استش ــات دولي ــع جه ــاون م بالتع
ــم  ــارات التصمي ــن بمه ــات وتزويده ــاءة المدرب ــع كف ــب رف ــتهدف التدري ــة، واس اليدوي
واالبتــكار لتمكينهــن مــن نقــل المعرفــة للمتدربــات وإكســابهن الخبــرة الكافيــة إلنتــاج 
ــي  ــج الحرف ــر المنت ــى تطوي ــل عل ــودة، والعم ــن الج ــاٍل م ــتوًى ع ــى مس ــات عل المنتج
وتقديمــه بأســس علميــة حديثــة ومبتكــرة وربطهــا كمنتــج تراثــي عصــري يتماشــى مــع 
الســوق المحلــي وفقــًا ألفضــل معاييــر الجــودة العالميــة لضمــان قــوة المنافســة. وقــد 
وصــل عــدد المســتفيدات المتدربــات مــن األســر المنتجــة فــي عــام 2017م إلــى 735 
ســيدة. وفــي الحلــول التمويليــة، تــم تفعيــل برنامــج تمويــل األســر المنتجــة مــن خــالل 
ــة  ــن إقام ــن م ــتفيدات لتمكينه ــن المس ــة م ــكل مجموع ــي ل ــي تضامن ــٍل جماع تموي
مشــاريعهن الصغيــرة دون الحاجــة إلــى كفيــل، ويوجــد حاليــًا 4 فــي عــدة مناطــق 
مختلفــة بالمملكــة أســهمت فــي تمويــل 3,304 مســتفيدة خــالل عــام 2017م بمبلــغ 
إجمالــي 11.3 مليــون ريــال، وتــم اعتمــاد افتتــاح مركــز جديــد فــي منطقــة القصيــم. 
وإليجــاد قنــوات مبتكــرة لتســويق المنتجــات، عقــد البرنامــج مجموعــة مــن الشــراكات 
اإلســتراتيجية مــع عــدة جهــات لفتــح منافــذ جديــدة لعــرض وبيــع منتجــات األســر 

ــازارات. ــارض المتخصصــة واألســواق الشــعبية والب بالمطــارات والمع

تمكين الشباب
يأتــي دعــم البنــك األهلــي لهــذه الفئــة مــن خــالل “برنامــج األهلــي لرواد 
األعمــال” والــذي نجــح مــع نهايــة عــام 2017م فــي تدريــب 781 شــاب 
وفتــاة. ويقــدم البرنامــج للــرواد ورائــدات األعمــال فرصــًا قويــة للتطويــر 
والتدريــب والمســاعدة فــي تأســيس األعمــال وتزويدهــم باألســس 
حيــث  ناجحــة،  مشــروعات  إلنشــاء  الالزمــة  واالستشــارات  الصحيحــة 
يصبحــون مــع نهايــة البرنامــج قادريــن علــى إعــداد دراســة الجــدوى 
التــي تســهل عليهــم الحصــول علــى التمويــل الــالزم لمشــروعاتهم 

ضماناً لنجاح واستدامة أعمالهم.  
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برنامج األهلي للرعاية والتبرعات 
اســتكماالً لــدور البنــك األهلــي المتواصــل فــي مجــال المســؤولية المجتمعيــة، وبجانــب برامــج »أهالينــا«، شــارك البنــك فــي دعــم العديــد مــن المبــادرات 
ذات التأثيــٍر المباشــر بالمجتمــع بقيمــة إجماليــة تقريبيــة وصلــت 49.1 مليــون ريــال خــالل عــام 2017م للمســاهمة فــي تعزيــز مبــادرات المملكــة فــي 

العديــد مــن مجــاالت العمــل المجتمعــي.

ففــي مبــادرة متميــزة فــي مجــال المســؤولية المجتمعيــة ترمــي إلــى تحقيــق هدفيــن مزدوجيــن، أطلــق البنــك األهلــي مبــادرة »ال لطباعــة اإليصــال« 
لتشــجيع مســتخدمي الصــراف اآللــي علــى المســاهمة فــي العمــل الخيــري مــن جانــب، والحفــاظ علــى البيئــة مــن خــالل الحــد والتقليــل مــن اســتهالك 
الــورق مــن جانــب آخــر. وقــد تبــرع البنــك بريــع هــذه المبــادرة بقيمــة 1 مليــون ريــال لجمعيــة األطفــال المعوقيــن. وقــد أثنــى ســمو األميــر ســلطان بــن 
ســلمان علــى تلــك المبــادرة مشــيرًا إلــى أنهــا إضافــٌة مبتكــرٌة لريــادة البنــك األهلــي علــى صعيــد برامــج المســؤولية المجتمعيــة، وترســيٌخ لــدور البنــك 
فــي مســاندة جمعيــة األطفــال المعوقيــن، قائــاًل: »كل مبــادرات البنــك األهلــي رائــدة وهــو بنــك يعمــل بقلــب وليــس بخزينــة فقــط«. وقــد اســتخدمت 
الجمعيــة هــذا التبــرع فــي عــالج أكثــر مــن 3,000 طفــل وطفلــة مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة وتعليــم نحــو 700 طفــل وطفلــة مــن أبنــاء الجمعيــة 
وتدريــب نحــو 340 متخصصــًا مــن أبنــاء الوطــن، باإلضافــة إلــى إجــراء جراحــة عــالج العظــام ألكثــر مــن 120 طفــل وطفلــة وتحســين حــاالت نحــو 80 

طفــل مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة ودمــج 34 طفــل وطفلــة مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة فــي مــدارس التعليــم العــام. 

وفــي مبــادرة أخــرى رائــدة، دعــم البنــك األهلــي مركــز الملــك ســلمان للتعليــم مــن أجــل التوظيــف بشــراكة مــع جامعــة األميــر ســلطان، ُمبــرزًا أهميــة 
التكامــل بيــن القطــاع الخــاص وقطــاع التعليــم فــي دعــم التنميــة الوطنيــة تحقيقــًا لرؤيــة الســعودية 2030. وقــد بلغــت قيمــة مشــاركة البنــك %50 
مــن تكاليــف مبنــى المركــز، إيمانــًا مــن البنــك بأهميــة تلــك المشــاريع الداعمــة لتنميــة الوطــن والمواطــن، واهتمامــه بشــريحة الشــباب والشــابات الذيــن 

ُيشــكلون القاعــدة الرئيســية ألي تنميــة، والرافــد الحيــوي لتقــدم أي مجتمــع ورقيــه وازدهــاره. 

ــك فــي مجــال المســؤولية  ــي تتســق مــع أهــداف البن ــد مــن المجــاالت الت ــن العدي ــك بي ــا البن ــي قدمه ــة األخــرى الت ــادرات الدعــم والرعاي وتنوَّعــت مب
المجتمعيــة؛ فقــد ركــز البنــك علــى تنميــة المجتمــع وتمكيــن شــرائحه المختلفــة مــن خــالل عــدة مبادرات شــملت رعايــة كٍل من منتــدى »مســك« العالمي، 
وفعاليــة »عالــم التطبيقــات اإللكترونيــة« بهــدف دعــم رواد ورائــدات األعمــال، ورعايــة كٍل مــن الملتقــى والمعــرض الوطنــي الخامــس لألســر المنتجــة 
2017م بالمدينــة المنــورة، وبســطة ماركــت، ومهرجــان جــدة للمأكــوالت، ومهرجــان أرض العجائــب بالريــاض لتمكيــن األســر المنتجــة ومســاعدتها علــى 
ــر، ومعــرض ومكــس  ــع بالخب ــالدي الراب ــت ب ــرأة الســعودية الســادس، ومعــرض أشــغال ســعودية بأنامــل بن ــة معــرض الم ــا، ورعاي تســويق منتجاته

الحــادي عشــر لتمكيــن المــرأة.

ــل  ــوان »التموي ــي بعن ــك الدول ــادي عشــر للبن ــر الســنوي الح ــك المؤتم ــة ودعــم الشــركات، رعــى البن ــة اإلســالمية وتنمي ــال دعــم المصرفي ــي مج وف
ــاض  ــدى الري ــل اإلســالمي، ومنت ــي ألبحــاث التموي ــر العلمــي الثان ــي – الســعودية، والمؤتم ــر يورومون ــد اقتصــاد النفــط«، ومؤتم ــا بع اإلســالمي فيم

ــئة. ــركات الناش ــعودي للش ــى الس ــي الســابع، والملتق ــورى الفقه ــر ش ــادي، ومؤتم االقتص

وركــز البنــك كذلــك علــى دعــم قطــاع التعليــم فــي العديــد مــن الرعايــات شــملت دعــم وقــف المدينــة التعليمــي »مــداك«، ورعايــة برنامــج اليــوم الوطنــي 
بتعليــم عنيــزة، ورعايــة حفــل تخــرج طــالب جامعــة الطائــف، ورعايــة إدارة تعليــم جــدة لحفــل المتقاعديــن.

ــا«، ودعــم مشــروع ترميــم مســاجد  ــة »إفطــارك علين وقــدم البنــك عــدة أنشــطة تطوعيــة شــملت رعايــة »إنجــاز الســعودية«، ورعايــة مشــروع حمل
ــة بجــدة. المنطقــة التاريخي

وشــملت رعايــات البنــك فــي مجــال المحافظــة علــى التــراث رعايــة فعاليــات مهرجــان الجنادريــة، وســوق عــكاظ بالطائــف لعــام 2017-2018م، ومهرجــان 
عنيــزة للتمــور، وســوق الهجــن بنجــران، ومهرجــان الغضــا لمحافظــة عنيــزة لعــام 1438هـــ.، والبطولــة الدوليــة للقــدرة والتحمــل للخيــول.

وفــي المجــال الصحــي، رعــى البنــك ملتقــى كبــدك األول »شــاركنا العــالج« الــذي نظمتــه الجمعيــة الســعودية الخيريــة لمرضــى الكبــد، كمــا قــّدم دعمــًا 
للجمعيــة الخيريــة لعــالج المرضــى »عالجــي«. 

كمــا شــارك البنــك فــي العديــد مــن األنشــطة المجتمعيــة األخــرى تضمنــت علــى ســبيل المثــال، رعايــة الملتقــى األول للمســنين ضمــن أنشــطة وفعاليــات 
دار الرعايــة االجتماعيــة للمســنات، ورعايــة مبــادرة بنــاء قــدرات وتبــادل خبــرات العامليــن فــي جمعيــات األيتــام بالمملكــة العربيــة الســعودية، ورعايــة 
المناســبة الوطنيــة ألبنــاء شــهداء وطننــا الغالــي »فخــر واعتــزاز«، ورعايــة الملتقــى الثالــث للطيــران العــام، والمشــاركة فــي إصــدار الذكــرى الثانيــة لبيعــة 

خــادم الحرميــن الشــريفين بمجلــة اليمامــة، ودعــم مؤسســة »قــادرون« المهتمــة بــذوي اإلعاقــة وتوظيفهــم.

تمكين الطفل
لتمكيــن هــذه الفئــة، اســتمر البنــك مــن خــالل »برنامــج األهلــي لرعايــة األيتــام« خــالل 
ــام  ــا األيت ــة مــن أبنائن ــاً وطالب العــام 2017م بتقديــم الدعــم والرعايــة لعــدد 600 طالب
مــن خــالل مكاتــب البرنامــج المنتشــرة فــي أربعــة مناطــق وهــي مكــة المكرمــة، والمدينــة 
المنــورة، والريــاض، والمنطقــة الشــرقية بالتعــاون والشــراكة اإلســتراتيجية مــع الجمعيــات 
ــام 2017م  ــازات ع ــرز إنج ــن أب ــام 2014م، وم ــذ ع ــام من ــة األيت ــي رعاي المتخصصــة ف
ببرنامــج األهلــي لأليتــام إطــالق “رحلــة المعرفــة فــي ماليزيــا” بمشــاركة 12 طالبــًا 
ــل  ــة األوائ ــز الطلب ــم وتحفي ــادرة لتكري ــي مب ــق، وه ــع مناط ــي األرب ــن ف ــن المتفوقي م
ــر  ــة وتطوي ــة فــي مجــال اللغــة اإلنجليزي ــرات التعليمي ــن بهــدف إكســابهم الخب المتفوقي
مهاراتهــم التــي ُتســهم فــي صقــل وبنــاء شــخصياتهم، باإلضافــة إلــى القيــام بالعديــد 
ــة المختلفــة تحــت إشــراف مجموعــة مــن المشــرفين  مــن الجــوالت الســياحية والتثقيفي

المتخصصيــن فــي مجــال تطويــر الشــباب.

ــذات  ــاء ال ــى مــن برنامــج بن ــة األول ــاء مــن المرحل ــا شــهد عــام 2017م أيضــاً االنته كم
اإلداري P33 لتطويــر وتنميــة شــخصيات الطلبــة والطالبــات، وباتبــاع منهــج متــدّرج 
متصاعــد بإنجــازات واقعيــة ومدروســة تحقــق الحاجــات اإلنســانية بمســتوياتها للوصــول 
إلــى النجــاح فــي حياتهــم الشــخصية والعمليــة لنصنــع منهــم قــادة المســتقبل بــإذن اهلل، 
مــن خــالل ثالثــة مســتويات تقــدم فــي ثــالث ســنوات بعــدد 33 ســاعة تدريبيــة معتمــدة. 
هــذا بجانــب تقديــم الخدمــات التكميليــة األخــرى التــي تتضمــن برنامــج التأميــن الصحــي 
والمكافــآت الماليــة التحفيزيــة والبطاقــة المكتبيــة واألنشــطة الترفيهيــة المختلفــة طــوال 
فتــرة االنتســاب للبرنامــج، وذلــك بهــدف تطويــر وتمكيــن وتحفيــز أبنائنــا وبناتنــا األيتــام 
لدخــول ســوق العمــل أو اســتكمال دراســتهم الجامعيــة بنهايــة البرنامــج الــذي يمتــد لمــدة 

خمــس ســنوات مــن الصــف الثانــي متوســط إلــى الصــف الثالــث الثانــوي.

برنامج األهلي للعمل التطوعي
واصــل البنــك األهلــي اســتثمار طاقــات موظفيــه مــن خــالل برنامــج األهلــي للعمــل 
التطوعــي مــن خــالل إشــراكهم فــي أنشــطة تطوعيــة مختلفــة ُتلبــي االحتياجــات 
الفعليــة للمجتمــع وتســهم فــي تعزيــز الحــس التطوعــي والعطــاء المجتمعــي لديهم. 
ــة مدفوعــة  ــرُّ نظــام 30 ســاعة تطوعي ــك أول شــركة قطــاع خــاص ُتق ــدُّ البن وُيع
األجــر للموظفيــن، وتنوعــت الفــرص التطوعيــة بيــن المشــاركة فــي زيــارة المرضــى 
والجنــود المصابيــن بالحــد الجنوبــي، وإعــادة ترميــم المنــازل المتضــررة والحدائــق، 
ومبــادرة الغــوص لتنظيــف البحــر، وتوزيــع الحقائــب المدرســية لأليتــام، والتبــرع 
ــوم  ــن الحمــالت تكريســًا لمفه ــدارس وغيرهــا م ــاز لطــالب الم ــادرة إنج ــدم ومب بال
مشــاركة الفــرد فــي التنميــة المســتدامة وخدمــة مجتمعــه، ولقــد شــارك أكثــر مــن 
700 موظــٍف وموظفــة بالبنــك األهلــي خــالل عــام 2017م فــي 19 مدينــة حــول 

المملكــة بأعمــال تطوعيــة تعــادل 3,085 ســاعة.

 )PROBONO( وأطلــق البنــك للمــرة الثانيــة علــى التوالــي حملــة تطــوع المحترفيــن
لموظفــي وموظفــات البنــك فــي مــُدن جــدة والريــاض والخبــر وأبهــا، والتــي ُتســهم 
فــي تعظيــم قيمــة القطــاع الخــاص ونفعــه وتعزيــز أثــره االجتماعــي على مؤسســات 
القطــاع المدنــي، وكذلــك فــي تطويــر وتفعيــل كافــة التخصصــات المهنيــة التــي قــد 
ــة  تحتاجهــا المؤسســات والجمعيــات الخيريــة المعتمــدة فــي المملكــة. أتاحــت الحمل
لموظفــي وموظفــات البنــك الفرصــة للقيــام بأعمــال تطوعيــة دون أجــر مــن خــالل 
االســتفادة مــن تخصصاتهــم وخبراتهــم العمليــة لدعــم المنظمــات االجتماعيــة 
فــي شــتى المجــاالت التــي تخــدم الصالــح العــام. وجديــٌر بالذكــر أن أكثــر مــن 100 
موظٍف/موظفــة شــاركوا فــي الحملــة بمــا ال يقــل عــن خمــس ســاعات لــكل متطــوع 
ومتطوعــة، وذلــك فــي عــدة مجــاالت منهــا: المحامــاة والتســويق والمــوارد البشــرية 
والماليــة والقانونيــة والحوكمــة والتخطيــط اإلســتراتيجي وإدارة المشــاريع والبرمجــة 

وتقنيــة المعلومــات وغيرهــا مــن المجــاالت.
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21. أعضاء مجلس اإلدارة واللجان التابعة له واإلدارة التنفيذية 

أعضاء مجلس اإلدارة
يتألــف مجلــس اإلدارة مــن تســعة أعضــاء ُتعيُّنهــم الجمعيــة العامــة كل ثــالث ســنوات، ويجتمــع مجلــس اإلدارة مــرة واحــدة علــى األقــل كل ثالثــة أشــهر 
أي أربــع مــرات فــي العــام علــى األقــل أو كلمــا دعــت الحاجــة إلــى ذلــك بدعــوة مــن رئيــس مجلــس اإلدارة أو بطلــب اثنيــن مــن األعضــاء، ويكتمــل 
نصــاب اجتمــاع مجلــس اإلدارة إذا حضــره خمســة أعضــاء بأنفســهم بمــا فيهــم الرئيــس، وتثبــت قــرارات المجلــس ومداوالتــه فــي محاضــر يوقعهــا رئيــس 
وأعضــاء مجلــس اإلدارة، وتقــع مســؤولية تدويــن محاضــر اجتمــاع مجلــس اإلدارة علــى أميــن عــام مجلــس اإلدارة. وفيمــا يلــي أســماء أعضــاء مجلــس 

اإلدارة ومؤهالتهــم وخبراتهــم: 

منصور بن صالح بن عبدالعزيز امليمان – رئيس مجلس اإلدارة 
يشــغل األســتاذ الميمــان حاليــاً منصــب رئيــس مجلــس اإلدارة ورئيــس اللجنــة التنفيذيــة فــي البنــك األهلــي التجــاري وهــو عضــو غيــر تنفيــذي، وقبــل 
توليــه رئاســة مجلــس اإلدارة عمــل األســتاذ الميمــان فــي األمانــة العامــة لصنــدوق االســتثمارات العامــة فــي الفتــرة مــن 1973م إلــى 1993م وُعيــن 
خاللهــا أمينــًا عامــًا مســاعدًا للصنــدوق. وفــي عــام 1993م، ُعيــن وكيــاًل مســاعدًا لشــؤون الميزانيــة والتنظيــم فــي وزارة الماليــة واالقتصــاد الوطنــي 
ثــم انتقــل إلــى صنــدوق االســتثمارات العامــة فــي عــام 1998م، حيــث ُعيــن أمينــًا عامــاً للصنــدوق إلــى حيــن تقاعــده مــن العمــل الحكومــي وتوليــه 

رئاســة مجلــس إدارة البنــك فــي عــام 2012م.

وخــالل فتــرة عملــه فــي صنــدوق االســتثمارات العامــة، شــارك األســتاذ الميمــان فــي العديــد مــن اللجــان داخــل المملكــة وخارجهــا ومــن أبرزهــا اللجنــة 
المشــكلة للتحضيــر ألعمــال اللجنــة الوزاريــة للتخصيــص والتــي تضمنــت أهــم نتائــج أعمالهــا تخصيــص مرفــق االتصاالت وتحويله إلى شــركة مســاهمة 
وإنشــاء شــركة الكهربــاء والميــاه بالجبيــل وينبــع، كمــا مثــل وزارة الماليــة فــي لجنــة التخصيــص فــي األمانــة العامــة للمجلــس االقتصــادي األعلــى التــي 
تضمنــت أهــم نتائــج أعمالهــا إقــرار إســتراتيجية التخصيــص وتحديــد المرافــق والنشــاطات المســتهدفة ووضــع البرنامــج التنفيــذي للتخصيــص، ثــم تــال 
ذلــك مشــاركته فــي تنفيــذ البرنامــج حيــث تولــى اإلشــراف علــى الفريــق المكلــف بطــرح جــزء مــن أســهم شــركة االتصــاالت الســعودية لالكتتــاب العــام 
والفريــق الُمكّلــف بطــرح كامــل حصــة صنــدوق االســتثمارات العامــة فــي رأس مــال الشــركة الوطنيــة للتأميــن التعاونــي، كمــا شــارك فــي إعــداد وثائــق 
طــرح 50% مــن األســهم المملوكــة للدولــة فــي شــركة التعديــن العربيــة الســعودية )معــادن(، وفــي تأســيس مصــرف اإلنمــاء وإعــداد أنظمتــه وإعــداد 
ــة واتخــاذ اإلجــراءات  ــوب للســكك الحديدي ــف بإنشــاء خــط الشــمال الجن ــق العمــل الُمكّل ــرأس فري ــاب العــام. وت ــاب لطــرح أســهمه لالكتت نشــرة االكتت
لتأســيس الشــركة الســعودية للخطــوط الحديديــة )ســار(. وفضــاًل عمــا تقــدم تولــى اإلشــراف علــى مشــاركة الصنــدوق فــي مشــاريع اإلنتــاج المــزدوج 

للميــاه والكهربــاء التــي تمــت بمشــاركة الدولــة مــع القطــاع الخــاص.
 

وفيما يلي بيان بالمؤهالت العلمية والخبرة المهنية لألستاذ الميمان: 

املؤهالت العلمية 

الجامعة المجال المؤهل العام

جامعة داالس، تكساس، الواليات المتحدة األمريكية إدارة األعمال درجة الماجستير 1980م

جامعة الملك سعود، الرياض، المملكة العربية السعودية المحاسبة وإدارة األعمال درجة البكالوريوس 1973م

مناصب أخرى وعضويات حالية 

القطاع نوع الكيان القانوني االسم المسمى الوظيفي

األسواق المالية شركة مساهمة مقفلة شركة األهلي المالية رئيس مجلس اإلدارة

االستثمارات المتعددة شركة مساهمة مقفلة الشركة العربية السعودية لالستثمار )سنابل( عضو مجلس إدارة

الخبرة املهنية

القطاع نوع الكيان القانوني االسم المسمى الوظيفي

النقل شركة مساهمة مقفلة الشركة السعودية للخطوط الحديدية )سار( رئيس مجلس اإلدارة

التعدين شركة مساهمة عامة شركة التعدين العربية السعودية )معادن( عضو مجلس إدارة

استثمار عقاري شركة سعودية ذات مسؤولية 
محدودة شركة تداول العقارية رئيس مجلس اإلدارة

القطاع المصرفي شركة مساهمة مقفلة GIB بنك الخليج الدولي عضو مجلس إدارة

الخدمات المالية شركة مساهمة مقفلة شركة السوق المالية السعودية )تداول( عضو مجلس إدارة

اإلسمنت شركة مساهمة عامة شركة إسمنت المنطقة الجنوبية عضو مجلس إدارة

االتصاالت شركة مساهمة عامة شركة االتصاالت السعودية عضو مجلس إدارة

مرفق تمويل حكومي حكومي المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية عضو مجلس إدارة 

مرفق حكومي حكومي المؤسسة العامة للبترول والمعادن 
)بترومين( عضو مجلس إدارة 

االستشارات شركة سعودية ذات مسؤولية 
محدودة الدار السعودية للخدمات االستشارية عضو مجلس إدارة 

مرفق حكومي حكومي البنك السعودي للتسليف واإلدخار  رئيس مجلس إدارة 

القطاع المصرفي شركة مساهمة مقفلة بنك القاهرة السعودي عضو مجلس إدارة ممثاًل 
لصندوق االستثمارات العامة

الصناعة شركة مساهمة شركة إسمنت القصيم عضو مجلس إدارة ممثاًل 
لصندوق االستثمارات العامة

الطاقة شركة مساهمة عامة شركة كهرباء المنطقة الشرقية عضو مجلس إدارة ممثاًل 
لصندوق االستثمارات العامة

النقل شركة مساهمة عامة الشركة السعودية للنقل الجماعي عضو مجلس إدارة ممثاًل 
لصندوق االستثمارات العامة

القطاع المصرفي شركة مساهمة عامة بنك الرياض عضو مجلس إدارة ممثاًل 
لصندوق االستثمارات العامة

الزراعة والتنمية هيئة دولية الهيئة العربية لالستثمار واإلنماء الزراعي عضو مجلس إدارة ممثاًل 
للمملكة

الصناعة شركة مساهمة مقفلة الشركة السعودية المصرية لالستثمارات 
الصناعية

عضو مجلس إدارة ممثاًل 
للمملكة

الصناعة والزراعة شركة خاصة محدودة الشركة السعودية البنجالديشية لالستثمار 
الصناعي والزراعي

عضو مجلس إدارة ممثاًل 
للمملكة
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مطلق بن عبداهلل املطلق - عضو مجلس إدارة
يشــغل األســتاذ المطلــق منصــب عضــو مجلــس اإلدارة وعضــو اللجنــة التنفيذيــة ولجنــة الترشــيح والمكافــآت والحوكمــة لــدى البنــك األهلــي التجــاري 

وهــو عضــو مجلــس إدارة مســتقل، ورجــل أعمــال.

وفيما يلي بيان بالمؤهالت العلمية والخبرة المهنية لألستاذ المطلق: 

املؤهالت العلمية 

الجامعة المجال المؤهل العام

ال يوجد عام شهادة الثانوية العامة 1958م

مناصب أخرى وعضويات حالية 

القطاع نوع الكيان القانوني االسم المسمى الوظيفي

االستثمار شركة مساهمة مقفلة شركة مجموعة المطلق نائب رئيس مجلس اإلدارة

الخبرة املهنية

القطاع نوع الكيان القانوني االسم المسمى الوظيفي

اإلعالم شركة مساهمة مقفلة مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة 
والنشر رئيس مجلس اإلدارة

االستثمار شركة مساهمة مقفلة شركة مجموعة المطلق العضو المنتدب

هيئة قطاعية مؤسسة مجتمع مدني الغرفة التجارية والصناعية بالرياض نائب رئيس مجلس اإلدارة

النقل شركة مساهمة مقفلة الخطوط الجوية العربية السعودية عضو مجلس إدارة

عبدالرحمن بن محمد املفضي - عضو مجلس إدارة
يشــغل األســتاذ المفضــي منصــب عضــو مجلــس إدارة وعضــو لجنــة الترشــيح والمكافــآت والحوكمــة ولجنــة المخاطــر، وهــو عضــو مجلــس إدارة غيــر 
تنفيــذي ممثــل لصنــدوق االســتثمارات العامــة بالمجلــس، ومــن المناصــب التــي شــغلها األســتاذ المفضــي منصــب المديــر التنفيــذي للمملكــة العربيــة 
 ،)IBRD( ــر ــي لإلنشــاء والتعمي ــك الدول ــي تشــمل البن ــي والت ــك الدول ــة البن ــكل مجموع ــي تش ــة الت ــات الدولي ــس إدارات المنظم ــي مجل ــعودية ف الس
ومؤسســة التنميــة الدوليــة )IDA(، ومؤسســة التمويــل الدوليــة )IFC(، والوكالــة الدوليــة لضمــان االســتثمار )MIGA(، وقــد تولــى باالضافــة إلــى ذلــك 
رئاســة لجنــة المراجعــة فــي البنــك )مــن 2007م إلــى 2010م(، وعضويــة لجنــة الميزانيــة ولجنــة المــوارد البشــرية ولجنــة اســتثمارات صنــدوق التقاعــد 
بالبنــك. كمــا تولــى األســتاذ المفضــي قبــل تعيينــه مديــرًا تنفيذيــًا منصــب مستشــاٍر للمديــر التنفيــذي ثــم منصــب المديــر التنفيــذي المنــاوب. وقبــل 

تعيينــه فــي البنــك الدولــي، عمــل األســتاذ المفضــي فــي الصنــدوق الســعودي للتنميــة فــي مجــال إدارة القــروض والتحليــل المالــي. 

وفيما يلي بيان بالمؤهالت العلمية والخبرة المهنية لألستاذ المفضي:

املؤهالت العلمية 

الجامعة المجال المؤهل العام

جامعة ميشيغان المركزية، ماونت بليزانت، الواليات المتحدة 
األمريكية االقتصاد درجة الماجستير 1984م

جامعة الملك سعود، الرياض، المملكة العربية السعودية االقتصاد درجة البكالوريوس 1979م

مناصب أخرى وعضويات حالية 

القطاع نوع الكيان القانوني االسم المسمى الوظيفي

الطاقة شركة مساهمة عامة الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري )البحري( رئيس مجلس اإلدارة

إدارة وتطوير العقار شركة مساهمة عامة الشركة العقارية السعودية )العقارية( رئيس مجلس اإلدارة

العقاري شركة مساهمة مقفلة شركة بوسكو السعودية للهندسة واإلنشاءات  رئيس مجلس اإلدارة

العقاري شركة مساهمة مقفلة الشركة العقارية للتعمير رئيس مجلس اإلدارة

الخدمات المالية شركة مساهمة مقفلة شركة السوق المالية السعودية )تداول( عضو مجلس اإلدارة

إدارة وتطوير العقار شركة مساهمة مقفلة شركة دار التمليك رئيس مجلس اإلدارة

الخبرة املهنية 

القطاع نوع الكيان القانوني االسم

االستثمار والتمويل منظمة حكومية صندوق االستثمارات العامة األمين العام المكلف

بنك دولي تنموي منظمة دولية البنك الدولي  مدير تنفيذي

تنمية وتمويل منظمة حكومية الصندوق السعودي للتنمية  مدير تنفيذي

عبدالعزيز بن عبداهلل الزيد - عضو مجلس إدارة
يشــغل األســتاذ الزيــد منصــب عضــو مجلــس إدارة وعضــو باللجنــة التنفيذيــة ورئيــس لجنــة الترشــيح والمكافــآت والحوكمــة لــدى البنــك األهلــي التجــاري 
وهــو عضــو مجلــس إدارة مســتقل، وتولــى األســتاذ الزيــد عــدة مناصــب فــي المؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة تتضمــن مهنــدس بــإدارة االســتثمار 
مــن عــام 1975م حتــى 1983م ومديــر إدارة المشــاريع مــن 1983م حتــى 1992م ومديــر عــام المشــروعات مــن عــام 1992م حتــى 2005م ومســاعد 

المحافــظ لالســتثمار مــن عــام 2005م إلــى حيــن تقاعــده مــن العمــل الحكومــي فــي منتصــف عــام 2013م.

وفيما يلي بيان بالمؤهالت العلمية والخبرة المهنية لألستاذ الزيد: 

املؤهالت العلمية 

الجامعة المجال المؤهل العام

جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، الظهران، المملكة العربية السعودية     الهندسة المدنية درجة البكالوريوس 1975م

مناصب أخرى وعضويات حالية 

القطاع نوع الكيان القانوني االسم المسمى الوظيفي

التأمين  شركة مساهمة عامة  شركة التعاونية للتأمين )التعاونية( عضو مجلس إدارة

المواد األساسية شركة مساهمة عامة شركة إسمنت القصيم عضو مجلس إدارة



البنك األهلي التجاري | التقرير السنوي 2017مالبنك األهلي التجاري | التقرير السنوي 2017م|  تقرير مجلس اإلدارة 61تقرير مجلس اإلدارة  |  60

الخبرة املهنية 

القطاع نوع الكيان القانوني االسم المسمى الوظيفي

الخدمات المالية شركة مساهمة مقفلة نائب رئيس مجلس إدارة شركة األهلي المالية

االستثمار العقاري شركة مساهمة مقفلة شركة دعم لالستثمار العقاري نائب رئيس مجلس إدارة

االستثمار المتعدد حكومي )المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية( مركز غرناطة لالستثمار رئيس مجلس اإلدارة

المواد األساسية شركة مساهمة عامة الشركة السعودية للصناعات 
األساسية )سابك( عضو مجلس إدارة

المواد األساسية شركة مساهمة عامة شركة إسمنت القصيم عضو مجلس إدارة

مرفق حكومي حكومي المؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعية مساعد المحافظ لالستثمار

التطوير العقاري 
والسياحة شركة ذات مسؤولية محدودة الشركة الوطنية للسياحة عضو مجلس المديرين

الصحي شركة ذات مسؤولية محدودة شركة األحساء للخدمات الطبية عضو مجلس المديرين

سعد بن صالح الرويتع - عضو مجلس إدارة
يشــغل األســتاذ الدكتــور الرويتــع منصــب عضــو مجلــس إدارة ورئيــس لجنــة المراجعــة وعضــو لجنــة الترشــيح والمكافــآت والحوكمــة لــدى البنــك األهلــي 
التجــاري وهــو عضــو مجلــس إدارة مســتقل، ويشــغل حاليــًا الدكتــور منصــب نائــب رئيــس جامعــة األميــر ســلطان للشــؤون اإلداريــة والماليــة وعضــو 

مجلــس أمنائهــا.

وفيما يلي بيان بالمؤهالت العلمية والخبرة المهنية:

املؤهالت العلمية 

الجامعة المجال المؤهل العام

جامعة كولورادو، الواليات المتحدة األمريكية محاسبة درجة الدكتوراه 1993م

جامعة ميامي، الواليات المتحدة األمريكية محاسبة درجة الماجستير 1987م

جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية محاسبة درجة البكالوريوس 1983م

مناصب أخرى وعضويات حالية 

القطاع نوع الكيان القانوني االسم المسمى الوظيفي

التعليم مؤسسة أهلية غير ربحية جامعة األمير سلطان وكيل الجامعة للشؤؤن اإلدارية والمالية

شبة حكومي هيئة مهنية الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين رئيس لجنة االختبارات

الخبرة املهنية 

القطاع نوع الكيان القانوني االسم المسمى الوظيفي

مرفق حكومي حكومي المؤسسة العامة للتقاعد عضو لجنة المراجعة

النقل شركة مساهمة عامة الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري )البحري( عضو لجنة المراجعة

اإلعالم  شركة مساهمة عامة المجموعة السعودية لألبحاث والتسويق رئيس لجنة المراجعة

الخدمات المالية شركة مساهمة مقفلة شركة رنا لالستثمار رئيس مجلس إدارة 

التعدين مساهمة عامة شركة التعدين العربية السعودية )معادن( عضو لجنة المراجعة

التعليم حكومي كلية العلوم اإلدارية - جامعة الملك سعود عضو مجلس إدارة 

الخدمات المالية مؤسسة مهنية الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين عضو مجلس إدارة

التعليم حكومي معهد اإلدارة العامة عضو مجلس إدارة

التعليم حكومي مركز الدراسات الجامعية للبنات عضو مجلس إدارة

إبراهيم بن محمد الرميح - عضو مجلس إدارة
يشــغل األســتاذ الرميــح منصــب عضــو مجلــس إدارة وعضــو اللجنــة التنفيذيــة لــدى البنــك األهلــي التجــاري، وهــو عضــو مجلــس إدارة غيــر تنفيــذي، 

ويشــغل األســتاذ الرميــح أيضــًا منصــب الرئيــس التنفيــذي فــي الشــركة العربيــة الســعودية لالســتثمار )ســنابل(.

وفيما يلي بيان بالمؤهالت العلمية والخبرة المهنية للسيد الرميح: 

املؤهالت العلمية 

الجامعة المجال المؤهل العام

بنك تشيس مانهاتن، الواليات المتحدة األمريكية التحليل االئتماني شهادة 1990م

جامعة ميشيغان المركزية، الواليات المتحدة األمريكية االقتصاد درجة الماجستير 1985م

جامعة والية بورتالند، الواليات المتحدة األمريكية االقتصاد درجة البكالوريوس 1983م

مناصب أخرى وعضويات حالية 

القطاع نوع الكيان القانوني االسم المسمى الوظيفي

أعمال الطاقة والمياه  شركة مساهمة مقفلة شركة أعمال الطاقة والمياه الدولية )أكوا باور( عضو مجلس إدارة

االستثمار  شركة مساهمة مقفلة الشركة العربية السعودية لالستثمار )سنابل( الرئيس التنفيذي

الخبرة املهنية 

القطاع نوع الكيان القانوني االسم المسمى الوظيفي

الحكومي هيئة حكومية تنظيمية هيئة السوق المالية نائب رئيس مجلس اإلدارة

إنتاج األغذية شركة مساهمة عامة مجموعة صافوال عضو مجلس إدارة

االستثمار والتمويل حكومي صندوق االستثمارات العامة أمين عام مساعد
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سعيد بن محمد الغامدي – عضو مجلس إدارة – الرئيس التنفيذي
ــة  ــذ عــام 2013م، وعضــو اللجن ــك من ــذي للبن ــي التجــاري، والرئيــس التنفي ــك األهل ــاً منصــب عضــو مجلــس إدارة البن يشــغل األســتاذ الغامــدي حالي
ــرأس األســتاذ  ــة يت ــد لجــان اإلدارة التنفيذي ــى صعي ــذي، وعل ــي التجــاري وهــو عضــو مجلــس إدارة تنفي ــدى البنــك األهل ــة المخاطــر ل ــة ولجن التنفيذي

ــة أمــن المعلومــات. ــون، ولجن ــة االئتمــان ومعالجــة الدي ــة األصــول والخصــوم، ولجن ــا، ولجن ــة اإلدارة العلي الغامــدي لجن

وفيما يلي بيان بالمؤهالت العلمية والخبرة المهنية لألستاذ الغامدي: 

املؤهالت العلمية 

الجامعة المجال المؤهل العام

جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، الظهران، المملكة العربية 
السعودية علوم وهندسة الحاسب اآللي درجة البكالوريوس 1987م

مناصب أخرى وعضويات حالية 

القطاع نوع الكيان القانوني االسم المسمى الوظيفي

القطاع المصرفي مساهمة تركية مقفلة بنك تركيا فاينانس كاتيليم بنكاسي رئيس مجلس اإلدارة

المجتمع المدني منظمة سعودية غير هادفة للربح إنجاز السعودية عضو مجلس إدارة

الخدمات المالية مساهمة عامة أمريكية المجلس االستشاري لشركة ماستركارد 
العالمية لمنطقة الشرق األوسط وأفريقيا عضو مجلس إدارة

الخدمات المالية شركة مساهمة مقفلة الشركة السعودية للمعلومات             
االئتمانية )سمة( رئيس مجلس اإلدارة

التعليم منظمة عالمية غير هادفة للربح معهد التمويل الدولي عضو مجلس إدارة

الخبرة املهنية

القطاع نوع الكيان القانوني االسم المسمى الوظيفي

حكومي مؤسسة حكومية مؤسسة النقد العربي السعودي مستشار معالي المحافظ 

القطاع المصرفي شركة مساهمة عامة البنك األهلي التجاري مستشار رئيس مجلس اإلدارة 

التأمين شركة مساهمة عامة تكافل الراجحي عضو مجلس إدارة

الخدمات المالية شركة مساهمة مقفلة الراجحي المالية عضو مجلس إدارة

القطاع المصرفي شركة مساهمة عامة مصرف الراجحي نائب الرئيس التنفيذي

القطاع المصرفي شركة ماليزية ذات مسؤولية محدودة مصرف الراجحي - ماليزيا عضو مجلس إدارة

أنيس بن أحمد بن محمد مؤمنه – عضو مجلس إدارة
يشــغل األســتاذ مؤمنــه حاليــًا منصــب عضــو مجلــس إدارة وعضــو لجنــة المخاطــر لــدى البنــك األهلــي التجــاري وهــو عضــو مجلــس إدارة غيــر تنفيــذي 
ممثــل عــن المؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة بالمجلــس، كمــا يشــغل األســتاذ مؤمنــه حاليــاً منصــب الرئيــس التنفيــذي لشــركة ســدكو القابضــة. 

وفيما يلي بيان بالمؤهالت العلمية والخبرة المهنية لألستاذ مؤمنه:

املؤهالت العلمية 

الجامعة المجال المؤهل العام

جامعة جورج واشنطن - الواليات المتحدة 
األمريكية علوم اإلدارة الهندسية درجة الماجستير 1986م

جامعة جورج واشنطن - الواليات المتحدة 
األمريكية الهندسة المدنية درجة البكالوريوس 1985م

جامعة هارفارد - الواليات المتحدة األمريكية برنامج الرؤساء التنفيذيين العالمي في القيادة 
العالمية  شهادة 2014م

جامعة وارتون - الواليات المتحدة األمريكية البرنامج التنفيذي لإلدارة العالمية في القيادة 
العالمية  شهادة 2000م

جامعة كولومبيا - الواليات المتحدة األمريكية برنامج اإلدارة التنفيذية العليا في إدارة الشركات 
من جامعة كولومبيا شهادة 1995م

مناصب أخرى وعضويات حالية 

القطاع نوع الكيان القانوني االسم المسمى الوظيفي

الخدمات السياحية شركة مساهمة مقفلة مجموعة إيالف عضو مجلس إدارة

السلع طويلة األجل شركة مساهمة مقفلة شركة مؤسسة دنيا األصواف رئيس مجلس اإلدارة

الخبرة املهنية

القطاع نوع الكيان القانوني االسم المسمى الوظيفي

اإلسكان شركة مساهمة مقفلة شركة إيوان العالمية لإلسكان رئيس مجلس اإلدارة

القطاع المصرفي شركة مساهمة عامة مجموعة سامبا المالية المدير العام اإلقليمي للمنطقة الغربية 
ومسؤول االئتمان األول
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سعود بن سليمان عوض الجهني – عضو مجلس إدارة
يشــغل األســتاذ الجهنــي منصــب عضــو مجلــس إدارة ورئيــس لجنــة المخاطــر وكذلــك عضــو لجنــة الترشــيح والمكافــآت والحوكمــة لــدى البنــك األهلــي 
ــًا منصــب مســاعد  ــل عــن المؤسســة العامــة للتقاعــد بالمجلــس، يشــغل األســتاذ الجهنــي حالي ــذي ممث ــر تنفي التجــاري وهــو عضــو مجلــس إدارة غي

محافــظ المؤسســة العامــة للتقاعــد لشــؤون المشــتركين والمتقاعديــن. 

وفيما يلي بيان بالمؤهالت العلمية والخبرة المهنية لألستاذ الجهني:

املؤهالت العلمية 

الجامعة المجال المؤهل العام

جامعة كنت، المملكة المتحدة العلوم اإلكتوارية درجة الماجستير 2008م

جامعة كنت، المملكة المتحدة العلوم اإلكتوارية دبلوم عالي 2007م

مؤسسة مهنا،الجمهورية اللبنانية العلوم اإلكتوارية دبلوم 2003م

جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، 
الظهران، المملكة العربية السعودية نظم معلومات إدارية درجة البكالوريوس 2001م

مناصب أخرى وعضويات حالية 

القطاع نوع الكيان القانوني االسم المسمى الوظيفي

المواد األساسية شركة مساهمة عامة شركة إسمنت تبوك عضو مجلس إدارة

المواد األساسية شركة مساهمة عامة شركة التصنيع الوطنية عضو مجلس إدارة

الخبرة املهنية

القطاع نوع الكيان القانوني االسم المسمى الوظيفي

االستثمار شركة مساهمة مقفلة شركة تطوير الصناعات السعودية عضو مجلس إدارة

أعضاء لجنة املراجعة 
أقــرت الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لمســاهمي البنــك المنعقــدة بتاريــخ 3 مايــو 2017م الئحــة عمــل لجنــة المراجعــة المعدلــة بمــا يتوافــق مــع الئحــة 
ــدورة  حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن مجلــس إدارة هيئــة الســوق الماليــة، كمــا قامــت الجمعيــة بالموافقــة علــى انتخــاب أعضــاء لجنــة المراجعــة لل

الحاليــة والتــي بــدأت فــي تاريــخ 2015/05/01م وتنتهــي 2018/04/30م.

وفيما يلي أسماء أعضاء أعضاء لجنة المراجعة ومؤهالتهم وخبراتهم: 

صالح بن حمد الشنيفي – عضو اللجنة – من خارج مجلس اإلدارة.
يشــغل الدكتــور الشــنيفي عضــو لجنــة المراجعــة بالبنــك مــن خــارج أعضــاء مجلــس اإلدارة، وهــو عضــو فــي هيئــة التدريــس بكليــة إدارة األعمــال فــي 

جامعــة الملــك ســعود.

وفيما يلي بيان بالمؤهالت العلمية والخبرة المهنية للدكتور الشنيفي: 

املؤهالت العلمية 

الجامعة المجال المؤهل العام

جامعة فلوريدا، الواليات المتحدة 
األمريكية  المحاسبة المالية والمراجعة درجة الدكتوراه 2002م

جامعة سانتا مونكا، الواليات المتحدة 
األمريكية  المحاسبة درجة الماجستير 1995م

جامعة الملك سعود، بمدينة الرياض، 
المملكة العربية السعودية إدارة األعمال شعبة المحاسبة درجة البكالوريوس 1990م

مناصب أخرى وعضويات حالية 

القطاع نوع الكيان القانوني االسم المسمى الوظيفي

التأمين شركة مساهمة عامة الشركة العالمية للتأمين التعاوني عضو مجلس إدارة

الخبرة املهنية
يمتلــك الدكتــور الشــنيفي خبــرة تمتــد علــى مــدار 30 ســنة فــي مجــال المحاســبة وحوكمــة الشــركات وإدارة المخاطــر، وعمــل مستشــارًا للعديــد مــن 
الجهــات الحكوميــة والهيئــات المهنيــة، وكان عضــوًا فــي مجلــس إدارة الهيئــة الســعودية للمحاســبيين القانونييــن، كمــا عمــل مستشــارًا فــي ديــوان ســمو 
ولــي العهــد األميــر ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود حفظــه اهلل فــي حينــه، وشــغل أيضــًا عضويــة اللجنــة المشــكلة مــن قبــل هيئــة الســوق الماليــة 

إلدارة شــركة المعجــل.

هاني بن سليمان الشدوخي – عضو اللجنة – من خارج مجلس اإلدارة.
يشــغل األســتاذ الشــدوخي عضويــة لجنــة المراجعــة بالبنــك مــن خــارج أعضــاء مجلــس اإلدارة، ويشــغل حاليــًا منصــب الرئيــس التنفيــذي لمكتــب دار 

الميــداء لالستشــارات الماليــة.

وفيما يلي بيان بالمؤهالت العلمية والخبرة المهنية لألستاذ الشدوخي:

املؤهالت العلمية 

الجامعة المجال المؤهل العام

جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، 
الظهران، المملكة العربية السعودية اإلدارة المالية وإدارة العمليات درجة البكالوريوس 1989م

إدارة المهن االستشارية – وزارة التجارة 
واالستثمار، المملكة العربية السعودية 

االستشارات المالية لغير األوراق 
المالية  مستشار 2011م

إدارة المهن االستشارية، وزارة التجارة 
واالستثمار، المملكة العربية السعودية  االستشارات اإلدارية  مستشار 2011م

مناصب أخرى وعضويات حالية 

القطاع نوع الكيان القانوني االسم المسمى الوظيفي

تجزئة السلع اإللكترونية والمنزلية شركة مساهمة عامة الشركة المتحدة لإللكترونيات 
)اكسترا( عضو لجنة المخاطر واالئتمان
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الخبرة املهنية
يمتلــك األســتاذ الشــدوخي خبــرة تمتــد علــى مــدار 28 ســنة فــي مجــال االئتمــان وإدارة المخاطــر فــي البنــوك والمؤسســات الماليــة العاملــة فــي المملكــة 
العربيــة الســعودية، ومــن المناصــب التــي توالهــا رئاســته إلدارة المخاطــر واالئتمــان فــي شــركة النايفــات للتقســيط حتــى العــام 2013م، كمــا شــغل 

العديــد مــن عضويــات اللجــان فــي المراجعــة والماليــة واالئتمــان والمخاطــر.

يحيى بن علي الجبر – عضو اللجنة – من خارج مجلس اإلدارة.
يشــغل الدكتــور الجبــر عضويــة لجنــة المراجعــة بالبنــك مــن خــارج أعضــاء مجلــس اإلدارة، وهــو حاليــًا عضــو هيئــة التدريــس فــي جامعــة الملــك ســعود 

– مدينــة الريــاض. 

وفيما يلي بيان بالمؤهالت العلمية والخبرة المهنية للدكتور الجبر:

املؤهالت العلمية 

الجامعة المجال المؤهل العام

جامعة ملبورن، أستراليا المحاسبة درجة الدكتوراه 2000م

جامعة ميامي، الواليات المتحدة األمريكية  المحاسبة درجة الماجستير  1996م

جامعة الملك سعود، مدينة الرياض، المملكة 
العربية السعودية المحاسبة درجة البكالوريوس 1992م

الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، المملكة 
العربية السعودية محاسبة ومراجعة زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين 

القانونيين 1996م

معهد المحاسبين اإلداريين، الواليات المتحدة 
األمريكية محاسبة شهادة المحاسب اإلداري المعتمد األمريكية 2000م

معهد المحاسبين اإلداريين، الواليات المتحدة 
األمريكية إدارة مالية شهادة المدير المالي المعتمد األمريكية 2000م

مناصب أخرى وعضويات حالية 

القطاع نوع الكيان القانوني االسم المسمى الوظيفي

االتصاالت شركة مساهمة عامة شركة فيفا – البحرين عضو مجلس إدارة

الخبرة املهنية
يمتلــك الدكتــور الجبــر خبــرة أكاديميــة وعمليــة فــي مجــال الماليــة والمحاســبية تمتــد ألكثــر مــن 20 عامــًا، كمــا شــغل العديــد مــن عضويــات اللجــان فــي 

المراجعــة والماليــة واالئتمــان والمخاطــر.

خالد بن محمد الصليع – عضو اللجنة – من خارج مجلس اإلدارة.
تقــدم األســتاذ الصليــع باعتــذاره عــن إكمــال الــدورة الحاليــة للجنــة المراجعــة بالبنــك األهلــي التجــاري بتاريــخ 2017/10/30م وذلــك نظــرًا لتعيينــه عضوًا 

فــي مجلــس إدارة هيئــة الســوق الماليــة بموجــب األمــر الملكــي، الُمعلــن فــي بيــان الهيئــة الصــادر بتاريــخ 2017/10/29م لمــدة خمــس ســنوات قادمــة. 

وفيما يلي بيان بالمؤهالت العلمية والخبرة المهنية لألستاذ الصليع:

املؤهالت العلمية 

الجامعة المجال المؤهل العام

جامعة الملك سعود، مدينة الرياض، المملكة العربية 
السعودية المحاسبة درجة البكالوريوس 1983م

معهد المراجعين في ماين، الواليات المتحدة األمريكية المحاسبة زمالة المحاسبين القانونيين 
األمريكيين 1990م

مناصب أخرى وعضويات حالية 

القطاع نوع الكيان القانوني االسم المسمى الوظيفي

حكومي هيئة حكومية هيئة السوق المالية عضو مجلس إدارة

الخبرة املهنية
ــى مــدار 30 ســنة فــي مجــال المحاســبة والمراجعــة وحوكمــة الشــركات ومكافحــة الغــش واالختــالس وإدارة  ــد عل ــرة تمت ــع خب ــك األســتاذ الصلي يمتل
المخاطــر، ومــن المناصــب التــي توالهــا رئاســة إدارة المراجعــة الداخليــة فــي شــركة االتصــاالت الســعودية حتــى العــام 2014 كمــا قــاد فــي وقــٍت ســابق 
برنامــج الجــودة النوعيــة لمكاتــب المراجعــة الداخليــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية، وشــغل األســتاذ الصليــع العديــد مــن عضويــات مجالــس إدارات 

الشــركات المســاهمة فــي المملكــة العربيــة الســعودية وتضمنــت رئاســته وعضويتــه فــي لجــان المراجعــة. 

أعضاء اإلدارة التنفيذية 

فيصل بن عمر السقاف - رئيس مجموعة اإلستراتيجية وتطوير األعمال
يشــغل األســتاذ الســقاف حاليــًا منصــب رئيــس مجموعــة اإلســتراتيجية وتطويــر األعمــال لــدى البنــك األهلــي التجــاري منــذ عــام 2013م، وعلــى صعيــد 

لجــان اإلدارة التنفيذيــة بالبنــك يشــغل األســتاذ الســقاف عضويــة كل مــن لجنــة اإلدارة العليــا ولجنــة األصــول والخصــوم.

وفيما يلي بيان بالمؤهالت العلمية والخبرة المهنية لألستاذ السقاف:

املؤهالت العلمية 

الجامعة المجال المؤهل العام

هارفارد، الواليات المتحدة األمريكية  إدارة األعمال درجة الماجستير 1986م

هارفارد، الواليات المتحدة األمريكية  االقتصاد درجة البكالوريوس 1982م
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ب- كبار التنفيذيين وأزواجهم وزوجاتهم وأبناؤهم القصر

اسم من تعود له 
المنصبالمصلحة

عدد األسهم بداية العام

 01/01/2017م
عدد األسهم نهاية العام 

نسبة التغيير%صافي التغيير31/12/2017م

رئيس المجموعة لمى أحمد غزاوي 
0000000000المالية 

إياد إبراهيم 
مديني

أمين عام مجلس 
0000000000اإلدارة

حقوق املساهمين 
ــك المعتمــدة  ــو 2017م والئحــة حوكمــة البن ــخ 3 ماي ــة المنعقــدة بتاري ــر العادي ــة العامــة غي ــرار الجمعي ــك المحــدث وفــق ق إن النظــام األساســي للبن
ــات والمناقشــة  ــاح وحضــور الجمعي ــى أرب ــر 2017م قــد تضمنــت عرضــًا لحقــوق المســاهمين فــي الحصــول عل مــن مجلــس اإلدارة بتاريــخ 23 نوفمب
والتصويــت والتصــرف فــي األســهم، باإلضافــة إلــى مــا ســبق فــإن المعلومــات والبيانــات المتعلقــة بالجمعيــات والميزانيــات وحســاب األربــاح والخســائر 
وتقريــر مجلــس اإلدارة الســنوي توفــر للمســاهمين وتنشــر فــي الصحــف المحليــة وعلــى الموقــع الرســمي للبنــك. وفيمــا يلــي بيــان يوضــح عــدد طلبــات 

البنــك األهلــي التجــاري لســجل مســاهمي البنــك وتواريــخ الطلبــات وأســبابها للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2017م

أسباب اطلب تاريخ الطلبعدد الطلبات 

إجراءات داخلية في البنك 08/02/2017م1

إجراءات داخلية في البنك 30/04/2017م2

اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخامسة )االجتماع األول(03/05/2017م3

توزيع أرباح نقدية على مساهمي البنك األهلي التجاري وذلك عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية 07/05/2017م4
في 31/12/2016م.

توزيع أرباح نقدية على مساهمي البنك األهلي التجاري وذلك عن النصف األول من السنة المالية المنتهية في 20/06/2017م5
31/12/2017م.

اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة عشر )االجتماع األول(.31/12/2017م6

إعداد تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.02/01/2018م7

مناصب أخرى وعضويات حالية 

القطاع نوع الكيان القانوني االسم المسمى الوظيفي

التأمين شركة مساهمة مدرجة شركة األهلي للتكافل عضو مجلس إدارة 

المواد األساسية شركة مساهمة مدرجة شركة الشرق األوسط لصناعة وإنتاج الورق عضو مجلس إدارة

القطاع المصرفي شركة مساهمة مغلقة بنك تركيا فاينانس كاتيليم بنكاسي             عضو مجلس إدارة

إنتاج األغذية شركة مساهمة مغلقة شركة محمد أحمد صالح باعشن وشركاه رئيس لجنة المراجعة  
      

الخبرة املهنية 
ــدى مجموعــة ســامبا  ــة ل ــدأ مســيرته المهني ــث ب ــوك حي ــًا فــي مجــال البن ــر مــن 30 عام ــدار أكث ــى م ــد عل ــة تمت ــرة مهني ــك األســتاذ الســقاف خب يمتل
ــث شــغل  ــدي حي ــك الســعودي الهولن ــا انتقــل للعمــل فــي البن ــة للشــركات، وبعــد أن أكمــل دراســته العلي ــة كموظــف فــي المجموعــة المصرفي المالي
منصــب رئيــس إدارة بالمجموعــة المصرفيــة للشــركات، وفــي عــام 1996م، عــاد األســتاذ الســقاف إلــى مجموعــة ســامبا الماليــة ليتــرأس إدارة الخدمــات 
المصرفيــة للشــركات حتــى عــام 2000م عندمــا تــم تعيينــه المراقــب المالــي فــي الشــركة الســعودية للحاســبات اإللكترونيــة وكيــل شــركة آي بــي أم فــي 
المملكــة العربيــة الســعودية، وبعــد ذلــك التحــق األســتاذ الســقاف بالبنــك األهلــي التجــاري فــي عــام 2003م حيــث شــغل منصــب رئيــس اإلســتراتيجية 
وإدارة األداء، وفــي عــام 2006م، تــم تعيينــه فــي منصــب الرئيــس المالــي للمجموعــة وظــل األســتاذ الســقاف فــي هــذا المنصــب حتــى تاريــخ توليــه 

منصبــه الحالــي.

عبدالرزاق املحمد العبدالكريم الخريجي – رئيس املجموعة الشرعية
يشــغل األســتاذ الخريجــي منصــب رئيــس المجموعــة الشــرعية لــدى البنــك األهلــي التجــاري منــذ عــام 2013م، وهــو عضــو فــي العديــد مــن الهيئــات 

واللجــان والمؤسســات المحليــة والدوليــة المعنيــة بالمصرفيــة اإلســالمية.

وفيما يلي بيان بالمؤهالت العلمية والخبرة المهنية لألستاذ الخريجي:

املؤهالت العلمية 

الجامعة المجال المؤهل العام

كلية ماكالستر، بوالية مينيسوتا، الواليات المتحدة األمريكية اإلدارة واالقتصاد درجة البكالوريوس 1980م

مناصب أخرى وعضويات حالية 

القطاع نوع الكيان القانوني االسم المسمى الوظيفي

المالية اإلسالمية منظمة غير ربحية هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية عضو مجلس األمناء

المالية اإلسالمية منظمة دولية المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية عضو مجلس إدارة

المالية اإلسالمية مؤسسة غير ربحية السوق المالية اإلسالمية الدولية عضو مجلس إدارة

االستثمار شركة مساهمة مغلقة شركة سدكو المالية عضو مجلس إدارة

الخبرة املهنية 
يمتلــك األســتاذ الخريجــي خبــرة مهنيــة تمتــد علــى مــدار أكثــر مــن 37 عامــًا فــي مجــال البنــوك حيــث بــدأ مســيرته المهنيــة بالبنــك األهلــي التجــاري 
منــذ عــام 1980م كمتــدرب وتــدرج فــي الســلم الوظيفــي، وفــي عــام 1994م عمــل كمديــر إقليمــي للمنطقــة الغربيــة ثــم المنطقــة الشــرقية ثــم ُعيــن 
نائبــًا لرئيــس إدارة المصرفيــة اإلســالمية فــي البنــك. وفــي عــام 2004م أصبــح األســتاذ الخريجــي رئيســًا للمصرفيــة اإلســالمية لألفــراد، وســاهم خــالل 
مســيرته المهنيــة فــي تحقيــق العديــد مــن اإلنجــازات فــي العمــل المصرفــي اإلســالمي مــن خــالل مســاهمته فــي تطويــر األنظمــة والمنتجــات التــي 
ســاعدت علــى نمــو المصرفيــة اإلســالمية وكذلــك ســاهم فــي التحــول التدريجــي للمصرفيــة اإلســالمية فــي البنــك األهلــي التجــاري، وفــي التأكــد مــن 

التطبيــق الشــرعي الصحيــح لفتــاوى الهيئــة الشــرعية، وظــل األســتاذ الخريجــي فــي هــذا المنصــب حتــى تاريــخ توليــه منصبــه الحالــي.

خالد بن مالك آل غالب الشريف - رئيس املجموعة املصرفية للشركات
يشــغل األســتاذ آل غالــب حاليــًا منصــب رئيــس المجموعــة المصرفيــة للشــركات لــدى البنــك األهلــي التجــاري منــذ عــام 2010م، وعلــى صعيــد لجــان 
اإلدارة التنفيذيــة بالبنــك يشــغل األســتاذ آل غالــب عضويــة كل مــن لجنــة اإلدارة العليــا ولجنــة األصــول والخصــوم، ولجنــة مخاطــر العمليــات، ولجنــة 

االئتمــان ومعالجــة الديــون.

وفيما يلي بيان بالمؤهالت العلمية والخبرة المهنية لألستاذ آل غالب:

املؤهالت العلمية 

الجامعة المجال المؤهل العام

كلية نوتردام، الواليات المتحدة األمريكية إدارة أعمال درجة الماجستير 1985م

كلية نوتردام، الواليات المتحدة األمريكية إدارة أعمال درجة البكالوريوس 1984م

مناصب أخرى وعضويات حالية 

القطاع نوع الكيان القانوني االسم المسمى الوظيفي

التطوير العمراني حكومي شركة رؤى المدينة عضو اللجنة التأسيسية 

حكومي  وقف  وقف الملك عبدالعزيز، العين العزيزية عضو مجلس نظارة وقف

الخدمات المجتمعية جمعية خيرية  مؤسسة إبراهيم العنقري الخيرية  عضو مجلس أمناء 

الخبرة املهنية 
يمتلــك األســتاذ آل غالــب خبــرة مهنيــة تمتــد علــى مــدار أكثــر مــن 32 عامــًا فــي مجــال البنــوك، حيــث بــدأ حياتــه المهنيــة بــإدارة االســتثمار والشــؤون 
الدوليــة فــي بنــك الريــاض عــام 1986م، ثــم مديــرًا إقليميــاً للبنــك فــي المنطقــة الغربيــة فــي عــام 1996م، وتــدرج فــي المناصــب حتــى أصبــح نائــب 
الرئيــس التنفيــذي لبنــك الريــاض فــي عــام 1998م. وفــي عــام 2000م، ُعيِّــن األســتاذ آل غالــب بالبنــك األهلــي التجــاري فــي منصــب رئيــس شــبكة 
الفــروع ثــم منصــب رئيــس إدارة المصرفيــة الخاصــة. وفــي عــام 2007م شــغل األســتاذ آل غالــب منصــب رئيــس المجموعــة المصرفيــة لألفــراد بالبنــك 

حيــث ظــل بــه حتــى تاريــخ توليــه منصبــه الحالــي.

حامد بن محمد حامد فايز - رئيس مجموعة مصرفية األفراد
يشــغل األســتاذ فايــز منصــب رئيــس مجموعــة مصرفيــة األفــراد لــدى البنــك األهلــي التجــاري منــذ عــام 2013م، وعلــى صعيــد لجــان اإلدارة التنفيذيــة 
ــة االئتمــان ومعالجــة  ــات، ولجن ــة مخاطــر العملي ــة األصــول والخصــوم، ولجن ــا ولجن ــة اإلدارة العلي ــة كل مــن لجن ــز عضوي ــك يشــغل األســتاذ فاي بالبن

الديــون.

وفيما يلي بيان بالمؤهالت العلمية والخبرة المهنية لألستاذ فايز:

املؤهالت العلمية 

الجامعة المجال المؤهل العام

جامعة جونز هوبكنز ،الواليات المتحدة 
األمريكية علوم الرياضيات / االقتصاد بكالوريوس العلوم  2000م
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مناصب أخرى وعضويات حالية 

القطاع نوع الكيان القانوني االسم المسمى الوظيفي

األسواق المالية شركة مساهمة مغلقة شركة األهلي المالية عضو مجلس إدارة

حكومي منظمة حكومية صندوق التنمية العقاري عضو مجلس إدارة

حكومي منظمة حكومية نادي الصقور السعودي عضو مجلس إدارة

االستثمارات المتعددة شركة ذات مسؤولية محدودة شركة إنماء الرؤية عضو مجلس إدارة

الخبرة املهنية 
يمتلــك األســتاذ فايــز خبــرة مهنيــة تمتــد علــى مــدار أكثــر مــن 18 عامــًا فــي مجــال البنــوك حيــث بــدأ مســيرته المهنيــة فــي مؤسســات محليــة ودوليــة 
رائــدة مــن بينهــا مؤسســتي ميريــل لينــش وكريــدي ســويس، وفــي عــام 2007م، التحــق األســتاذ فايــز بشــركة جولدمــان ســاكس، حيــث شــغل منصــب 
مديــر إدارة الثــروات للســوق الســعودي. وفــي عــام 2008م، تــم تعيينــه فــي منصــب الرئيــس التنفيــذي بجولدمــان ســاكس العربيــة الســعودية، وفــي 
عــام 2009م التحــق األســتاذ فايــز بشــركة األهلــي الماليــة فــي منصــب العضــو المنتــدب ورئيــس إدارة األصــول، وبعــد ذلــك التحــق األســتاذ فايــز بالبنــك 

األهلــي التجــاري فــي عــام 2012م حيــث شــغل منصــب رئيــس إدارة المصرفيــة الخاصــة بالبنــك حتــى تاريــخ توليــه منصبــه الحالــي.

بليهيد بن ناصر البليهيد – رئيس مجموعة املوارد البشرية
يشــغل األســتاذ البليهيــد حاليــًا منصــب رئيــس مجموعــة المــوارد البشــرية لــدى البنــك األهلــي التجــاري منــذ عــام 2013م، وعلــى صعيــد لجــان اإلدارة 

التنفيذيــة بالبنــك يشــغل األســتاذ البليهيــد عضويــة لجنــة اإلدارة العليــا.

وفيما يلي بيان بالمؤهالت العلمية والخبرة المهنية لألستاذ البليهيد:

املؤهالت العلمية 

الجامعة المجال المؤهل العام

جامعة هريتيج، الواليات المتحدة األمريكية إدارة أعمال درجة البكالوريوس 1983م

مناصب أخرى وعضويات حالية 

القطاع نوع الكيان القانوني االسم المسمى الوظيفي

التأمين  شركة مساهمة عامة  األهلي للتكافل رئيس مجلس إدارة

ذات أغراض خاصة ذات مسؤولية محدودة شركة باكو ذ.م.م عضو مجلس إدارة

يمتلــك األســتاذ البليهيــد خبــرة مهنيــة تمتــد علــى مــدار أكثــر مــن 34 عامــًا فــي مجــال اإلدارة، وإدارة المــوارد البشــرية وإدارة التحــول والتغييــر، شــارك 
خاللهــا فــي دورات فــي اإلدارة المتقدمــة فــي أكاديميــة بنــك HSBC، وفــي جامعــة هارفــارد وجامعــة شــيكاغو بالواليــات المتحــدة األمريكيــة ومعهــد 
IMD بسويســرا والعديــد مــن الــدورات األخــرى. بــدأ األســتاذ البليهيــد مســيرته المهنيــة فــي عــام 1983م لــدى مركــز المعلومــات الوطنــي ثــم تــدرج فــي 
العمــل حتــى أصبــح مديــرًا للشــؤون اإلداريــة فــي المركــز. وفــي عــام 1985م انتقــل للعمــل فــي مستشــفى الملــك فيصــل التخصصــي حيــث تولــى 
العديــد مــن المناصــب كان آخرهــا مســاعد الرئيــس التنفيــذي للشــؤون اإلداريــة ومديــر إدارة التوظيــف وعضــو المجلــس االستشــاري اإلداري )األعلــى(. 
وفــي عــام 1997م انتقــل األســتاذ البليهيــد للعمــل بالبنــك الســعودي البريطانــي )ســاب( فــي منصــب مديــر عــام المــوارد البشــرية، وانتقــل فــي عــام 
2006م للعمــل لــدى المجموعــة الســعودية لألبحــاث والتســويق حيــث شــغل منصــب مديــر المــوارد البشــرية والتطويــر التنظيمــي، وفــي عــام 2007م 
أســس األســتاذ البليهيــد مؤسســة اإلجــادة لالستشــارات اإلداريــة وُعيــن عضــوًا منتدبــًا لهــا حتــى العــام 2013م، وفــي يونيــو مــن العــام 2013م التحــق 

األســتاذ البليهيــد بالبنــك األهلــي التجــاري حيــث شــغل منصــب رئيــس مجموعــة المــوارد البشــرية.

ملى بنت أحمد غزاوي – رئيس املجموعة املالية 
تشــغل األســتاذة غــزاوي حاليــًا منصــب رئيــس المجموعــة الماليــة )والمســؤول المالــي األول( لــدى البنــك األهلــي التجــاري منــذ عــام 2013م، وعلــى 
ــة المشــتريات  ــة األصــول والخصــوم ولجن ــا ولجن ــة اإلدارة العلي ــد لجــان اإلدارة التنفيذيــة بالبنــك تشــغل األســتاذة غــزاوي عضويــة كٍل مــن لجن صعي

ولجنــة االئتمــان ومعالجــة الديــون.

وفيما يلي بيان بالمؤهالت العلمية والخبرة المهنية لألستاذة غزاوي:

املؤهالت العلمية 

الجامعة المجال المؤهل العام

الجامعة اللبنانية األميركية، لبنان المحاسبة البكالوريوس 1996م

هيئة المحاسبين القانونيين، الواليات المتحدة األمريكية – والية كولورادو المحاسبة العامة عضو 2000م

مناصب أخرى وعضويات حالية 

القطاع نوع الكيان القانوني االسم المسمى الوظيفي

الخدمات المالية شركة مساهمة مغلقة األهلي كابيتال رئيس لجنة المراجعة

الخبرات املهنية 
تتمتــع األســتاذة غــزاوي بخبــرة مهنيــة تمتــد علــى مــدار أكثــر مــن 21 عامــًا فــي مجــال الماليــة والمحاســبة والبنــوك حيــث بــدأت مســيرتها المهنيــة لــدى 
مكتــب ديلويــت آنــد تــوش كمراجــع حســابات خارجــي، وفــي عــام 2001م، التحقــت األســتاذة غــزاوي بجامعــة عفــت حيــث شــغلت منصــب مراجــع داخلــي 
ــم  ــي أول ث ــل مال ــث شــغلت منصــب محل ــي التجــاري فــي عــام 2003م، حي ــك األهل ــك التحقــت األســتاذة غــزاوي بالبن ومــدرس المحاســبة، وبعــد ذل
مراقبــًا ماليــًا يضطلــع بمســؤولية الشــؤون الماليــة العامــة وإعــداد الميزانيــات وإعــداد التقاريــر ومراقبــة إدارة الخزينــة. وفــي ديســمبر 2010م، تــم تعييــن 

األســتاذة لمــى غــزاوي فــي منصــب كبيــر المحاســبين لــدى البنــك. حتــى تاريــخ توليهــا منصبهــا الحالــي.

نايف بن صفوق البشير املرشد - رئيس مجموعة املخاطر
يشــغل األســتاذ المرشــد حاليــًا منصــب رئيــس مجموعــة المخاطــر لــدى البنــك األهلــي التجــاري منــذ عــام 2015م، وعلــى صعيــد لجــان اإلدارة التنفيذيــة 
بالبنــك يتــرأس األســتاذ المرشــد لجنــة مخاطــر العمليــات، كمــا يشــغل عضويــة كل مــن لجنــة اإلدارة العليــا ولجنــة األصــول والخصــوم ولجنــة االئتمــان 

ومعالجــة الديــون، ولجنــة أمــن المعلومــات.

وفيما يلي بيان بالمؤهالت العلمية والخبرة المهنية لألستاذ المرشد:

املؤهالت العلمية 

الجامعة المجال المؤهل العام

جامعة والية كاليفورنيا، الواليات المتحدة األمريكية إدارة األعمال بكالوريوس 1988

مناصب أخرى وعضويات حالية 

القطاع نوع الكيان القانوني االسم المسمى الوظيفي

الخدمات المجتمعية جمعية خيرية الجمعية الخيرية لعالج المرضى   عضو مجلس إدارة

صناعي/صيانه وتشغيل/مقاوالت ذات مسؤوليه محدودة شركة اإللكترونيات المتقدمة عضو مجلس إدارة

االستثمار العقاري شركه مساهمه عامه الشركة العقارية السعودية           عضو مجلس إدارة
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الخبرة املهنية 
يمتلــك األســتاذ المرشــد خبــرة مهنيــة تمتــد علــى مــدار أكثــر مــن 28 عامــًا فــي مجــال البنــوك حيــث بــدأ مســيرته المهنيــة لــدى البنــك األهلــي التجــاري 
بعــد تخرجــه فــي عــام 1988م، وتــدرج بــه فــي عــدة مناصــب. وفــي عــام 1996م، شــغل األســتاذ المرشــد منصــب مديــر إقليمــي للمنطقــة الوســطي، 
وفــي عــام 2003م انتقــل األســتاذ المرشــد إلــى منصــب مديــر إدارة مجموعــة األعمــال التجاريــة بالمملكــة، وفــي عــام 2006م، شــغل منصــب مديــر 
المجموعــة المصرفيــة للشــركات بالمملكــة. وبعــد ذلــك وفــي عــام 2013م تــم تعيينــه فــي منصــب رئيــس المصرفيــة الشــاملة بالمملكــة، حيــث ظــل 

األســتاذ المرشــد بهــذا المنصــب حتــى تاريــخ توليــه منصبــه الحالــي.

طالل بن أحمد الخريجي – رئيس مجموعة الخزينة 
يشــغل األســتاذ الخريجــي حاليــًا منصــب رئيــس مجموعــة الخزينــة لــدى البنــك األهلــي التجــاري منــذ عــام 2009م، وعلــى صعيــد لجــان اإلدارة التنفيذيــة 

بالبنــك يشــغل األســتاذ الخريجــي عضويــة لجنــة اإلدارة العليــا ولجنــة األصــول والخصــوم، ولجنــة مخاطــر العمليــات، ولجنــة االئتمــان ومعالجــة الديــون. 

فيما يلي بيان بالمؤهالت العلمية والخبرة المهنية لألستاذ الخريجي:

املؤهالت العلمية 

الجامعة المجال المؤهل العام

كلية إدموند والش للخدمة الخارجية، جامعة جورج تاون، الواليات المتحدة 
األمريكية األعمال الدولية درجة الماجستير 1995م

جامعة جورج تاون، الواليات المتحدة األمريكية االقتصاد الدولي درجة البكالوريوس 1993م

مناصب أخرى وعضويات حالية 

القطاع نوع الكيان القانوني االسم المسمى الوظيفي

األسواق المالية شركة مساهمة مغلقة شركة األهلي المالية عضو مجلس إدارة

الخبرة املهنية 
ــام 1995م  ــي ع ــة ف ــيرته المهني ــدأ مس ــث ب ــوك، حي ــال البن ــي مج ــًا ف ــن 22 عام ــر م ــدار أكث ــى م ــد عل ــة تمت ــرة مهني ــي خب ــتاذ الخريج ــك األس يمتل
ــت تنفيــذ سياســة االســتثمار الخاصــة  لــدى مؤسســة النقــد العربــي الســعودي فــي إدارة االســتثمار، وعضــوًا فــي »المجموعــة االستشــارية« التــي توّل
ــق  ــوث االســتثمار، وإدارة صنادي ــة وبح ــص األصــول التكتيكي ــال تخصي ــي مج ــل أيضــًا ف ــا عم ــة. كم ــد للمملك ــات النق ــي إدارة احتياطي بالمؤسســة ف
االســتثمار بمختلــف أنواعهــا. وبعــد ذلــك التحــق األســتاذ الخريجــي بالبنــك األهلــي التجــاري فــي عــام 2003م ومــن المهــام التــي تواّلهــا رئاســة دائــرة 
األصــول والخصــوم بمجموعــة الخزينــة. كمــا شــغل منصــب أميــن ســّر لجنــة األصــول والخصــوم بالبنــك، واســتمر األســتاذ الخريجــي بهــذا المنصــب حتــى 

تاريــخ توليــه منصبــه الحالــي. كمــا تــرأس لجنــة الخزينــة للبنــوك الســعودية منــذ توليــه منصبــه الحالــي لمــدة عاميــن متتالييــن.

فراس بن هاني التركي– رئيس مجموعة الخدمات املشتركة
يشــغل األســتاذ التركــي حاليــًا منصــب رئيــس مجموعــة الخدمــات المشــتركة لــدى البنــك األهلــي التجــاري منــذ عــام 2016م، وعلــى صعيــد لجــان اإلدارة 
ــة  ــة كل مــن اللجن ــة تســيير برنامــج إدارة اســتمرارية العمــل، كمــا يشــغل عضوي ــة المشــتريات، ولجن ــرأس األســتاذ التركــي لجن ــك يت ــة بالبن التنفيذي

اإلداريــة العليــا، ولجنــة مخاطــر العمليــات، وكذلــك لجنــة مخاطــر أمــن المعلومــات.

وفيما يلي بيان بالمؤهالت العلمية والخبرة المهنية لألستاذ التركي:

املؤهالت العلمية 
الجامعة المجال المؤهل العام

الهندسة الصناعية )UF( جامعة فلوريدا – جينسفيل، الوالية المتحدة األمريكية درجة الماجستير 2002م

جامعة الملك عبد العزيز، المملكة العربية السعودية الهندسة الصناعية درجة البكالوريوس 1999م

مناصب أخرى وعضويات حالية 
ال يوجد. 

الخبرة العملية
يمتلــك األســتاذ التركــي خبــرة مهنيــة تمتــد علــى مــدار أكثــر مــن 15 عامــًا فــي المجــال المصرفــي حيــث بــدأ مســيرته المهنيــة فــي برنامــج »المنســوب 
التنفيــذي« لحديثــي التخــرج بالبنــك األهلــي التجــاري، وتــدرج فــي مختلــف الوظائــف بــكل مــن الشــؤون الماليــة والمحاســبية بمكتــب المســؤول المالــي 
ــة  ــس لمجموع ــي كرئي ــه الحال ــه منصب ــخ تولي ــى تاري ــات حت ــم إدارة العملي ــاريع، ث ــركات، وإدارة المش ــات الش ــركات، وعملي ــة الش ــز خدم األول، ومراك

الخدمــات.

وليد بن حسن عبد الشكور – رئيس اإلدارة القانونية
يشــغل األســتاذ عبدالشــكور حاليــًا منصــب رئيــس اإلدارة القانونيــة لــدى البنــك األهلــي التجــاري منــذ عــام 2009م، وعلــى صعيــد لجــان اإلدارة التنفيذيــة 

بالبنــك يشــغل األســتاذ عبدالشــكور عضويــة لجنــة االلتزام.

وفيما يلي بيان بالمؤهالت العلمية والخبرة المهنية لألستاذ عبدالشكور:

املؤهالت العلمية 
الجامعة المجال المؤهل العام

جامعة الملك عبدالعزيز، مدينة جدة، المملكة العربية 
السعودية قانون درجة البكالوريوس 1989م

وزارة العدل، المملكة العربية السعودية محاماة ترخيص محاماة 2006م

اتحاد المحامين العرب محاماة عضو اتحاد المحامين العرب      2007م

مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي محاماة / تحكيم      محكم معتمد لدول مجلس التعاون الخليجي   2013م

مناصب أخرى وعضويات حالية 
القطاع نوع الكيان القانوني االسم المسمى الوظيفي

العقار شركة ذات مسؤولية محدودة شركة األسواق العقارية التجارية المحدودة عضو مجلس إدارة

العقار شركة ذات مسؤولية محدودة الشركة العقارية المطورة للتمليك واإلدارة 
المحدودة مدير عام

خدمات مالية  شركة مساهمة مغلقة بمملكة البحرين شركة الخدمات المالية العربية عضو مجلس إدارة

الخبرة املهنية 
يمتلــك األســتاذ عبدالشــكور خبــرة مهنيــة تمتــد علــى مــدار أكثــر مــن 27 عامــًا فــي مجــال المحامــاة واالستشــارات القانونيــة، حيــث بــدأ مســيرته المهنيــة 
لــدى البنــك األهلــي التجــاري فــي عــام 1990 كباحــث قانونــي وتقلــد مختلــف المناصــب الهامــة فــي اإلدارة القانونيــة. وفــي عــام 2009م، تــم تعييــن 
ــف مجــاالت  ــرة فــي مختل ــرة كبي ــه خب ــة تراكمــت لدي ــاإلدارة القانوني ــه ب ــة، ومــن خــالل عمل األســتاذ عبدالشــكور فــي منصــب رئيــس اإلدارة القانوني

القانــون، ومنهــا علــى ســبيل المثــال ال الحصــر التقاضــي، والعقــود واالستشــارات القانونيــة العامــة. 
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فؤاد بن عبداهلل الحربي - رئيس إدارة االلتزام
ــًا منصــب رئيــس إدارة االلتــزام )مســؤول االلتــزام األول( لــدى البنــك األهلــي التجــاري منــذ عــام 2013م، وعلــى صعيــد  يشــغل األســتاذ الحربــي حالي
لجــان اإلدارة التنفيذيــة بالبنــك يتــرأس األســتاذ الحربــي لجنــة االلتــزام، كمــا يتــرأس لجنــة كبــار مســؤولي االلتــزام للبنــوك العاملــة فــي المملكــة لــدى 
مؤسســة النقــد العربــي الســعودي، وهــو زميــل باألكاديميــة العربيــة للعلــوم الماليــة والمصرفيــة، وفيمــا يلــي بيــان بالمؤهــالت العلميــة والخبــرة المهنيــة 

لألســتاذ الحربــي.

املؤهالت العلمية 

الجامعة المجال المؤهل العام

جامعة الملك سعود، مدينة الرياض، المملكة 
العربية السعودية المحاسبة درجة البكالوريوس 1993م

األكاديمية األمريكية لإلدارة المالية، الواليات 
المتحدة األمريكية االلتزام  شهادة مسؤول التزام معتمد 2007م

كلية هنلي إلدارة األعمال، المملكة المتحدة االلتزام ومكافحة غسل األموال  شهادة االلتزام ومكافحة غسل األموال 2012م

مؤسسة النقد العربي السعودي، المعهد المصرفي، 
مدينة الرياض، المملكة العربية السعودية االلتزام  شهادة مسؤول التزام معتمد 2012م

مناصب أخرى وعضويات حالية 

القطاع نوع الكيان القانوني االسم المسمى الوظيفي

التطوير العمراني شركة مساهمة مغلقة شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني عضو لجنة المراجعة

التأمين شركة ذات مسؤولية محدودة شركة األهلي لتسويق خدمات التأمين المحدودة عضو مجلس المديرين

الخبرة املهنية 
يمتلــك األســتاذ الحربــي خبــرة مهنيــة تمتــد علــى مــدار أكثــر مــن 25 عامــًا فــي مجــال المحاســبة، والرقابــة وإدارة االلتــزام ومكافحــة غســل األمــوال، وقــد 
بــدأ مســيرته المهنيــة فــي شــركة طيبــة لالســتثمار والتنميــة العقاريــة لفتــرة تزيــد عــن أربــع ســنوات، كان آخرهــا رئيســًا إلدارة المحاســبة فــي الشــركة، 
وبعــد ذلــك التحــق األســتاذ الحربــي بالبنــك األهلــي التجــاري فــي عــام 1997م، حيــث شــغل مناصــب مختلفــة داخــل البنــك، وشــارك فــي تأســيس إدارة 

االلتــزام والعمــل بهــا حيــث تقلــد العديــد مــن المناصــب بــاإلدارة حتــى تاريــخ توليــه منصبــه الحالــي رئيســًا إلدارة االلتــزام.

جاسر بن عبدالكريم الجاسر- رئيس املراجعة الداخلية
يشــغل األســتاذ الجاســر منصــب رئيــس المراجعــة الداخليــة لــدى البنــك األهلــي التجــاري منــذ عــام 2015م، وعلــى صعيــد لجــان اإلدارة التنفيذيــة بالبنــك 

يشــغل األســتاذ الجاســر عضويــة لجنــة مخاطــر العمليــات.

وفيما يلي بيان بالمؤهالت العلمية والخبرة المهنية لألستاذ الجاسر:

املؤهالت العلمية 

الجامعة المجال المؤهل العام

جامعة كولورادو للتكنولوجيا، الواليات المتحدة األمريكية إدارة األعمال درجة الماجستير 2001

جامعة الملك سعود، مدينة الرياض، المملكة العربية السعودية إدارة األعمال درجة البكالوريوس 1999

مناصب أخرى وعضويات حالية 

القطاع نوع الكيان القانوني االسم المسمى الوظيفي

األسواق المالية شركة مساهمة مقفلة  شركة السوق المالية السعودية ) تداول( عضو مستقل بلجنة المخاطر 

األسواق المالية شركة مساهمة مقفلة  شركة مركز إيداع األوراق المالية  عضو مستقل بلجنة المراجعة

تطوير سوق العمل شركة مساهمة مقفلة شركة تكامل القابضة عضو مستقل بلجنة المراجعة

الخبرة املهنية 
ــرًا عامــًا إلدارة  ــد خاللهــا العديــد مــن المهــام والمســؤوليات والمناصــب كان آخرهــا مدي ــر مــن 16 عامــًا تقل ــة ألكث ــرة عملي يمتلــك األســتاذ الجاســر خب
المراجعــة الداخليــة فــي شــركة الســوق الماليــة الســعودية )تداول(،حيــث قــام ومــن خــالل مســيرته العمليــة بتنفيــذ العديــد مــن المراجعــات وتقديــم 
ــال، وإدارة  ــراد، وأســواق الم ــة للشــركات، واألف ــات المصرفي ــك الخدم ــي ذل ــا ف ــال بم ــف القطاعــات واألعم ــي مختل ــدات واالستشــارات ف ــات التأكي خدم
المخاطــر، ووظائــف الرقابــة والمســاندة األخــرى، كمــا قــاد األســتاذ الجاســر عــدة مبــادرات ومشــاريع مــن أجــل رفــع مســتوى وظيفــة المراجعــة الداخليــة 
وتعزيــز قيمــة خدماتهــا داخــل المنشــأة مــن أجــل مســاندة مجلــس اإلدارة ولجنــة المراجعــة للوفــاء بمســؤولياتهم المتعلقــة بالحوكمــة ودعــم اإلدارة 
التنفيذيــة لتحقيــق األهــداف اإلســتراتيجية والتشــغيلية. كمــا حصــل علــى برنامجــي تخصــص فــي اإلدارة والقيــادة مــن كليــة إنســياد )INSEAD( إلدارة 
األعمــال فــي فرنســا، باإلضافــة إلــى حصولــه علــى شــهادة المراجــع الداخلــي المعتمــد األمريكيــة )CIA(، وشــهادة محلــل مخاطــر معتمــد )CRA(، وهــو 

عضــو فــي معهــد المراجعيــن الداخلييــن، وعضــو فــي معهــد المحاســبين اإلدارييــن.

املهام واملسؤوليات الرئيسية ملجلس اإلدارة
يكــون مجلــس اإلدارة مســؤوالً عــن وضــع اإلســتراتيجية الكاملــة للبنــك وتوجيــه إســتراتيجيته وأهدافــه. ولذلــك فــإن مجلــس اإلدارة يكــون مســؤوالً   ·
عــن وضــع أهــداف األداء واتخــاذ القــرارات التــي تؤثــر فــي النفقــات الرأســمالية الكبيــرة، وعمليــات االســتحواذ والشــراء والبيــع والتصفيــة واإلشــراف 

علــى تنفيــذ القــرارات؛
كمــا يكــون مجلــس اإلدارة مســؤوالً عــن مراقبــة األهــداف الماليــة للبنــك والتحقــق مــن أن األداء يســير وفــق الخطــط اإلســتراتيجية والتشــغيلية   ·

ــا مســبقاً؛ ــق عليه ــة المتف والتجاري
تشــمل مهــام مجلــس اإلدارة أيضــًا المواءمــة واإلشــراف علــى الهيــكل التنظيمــي لوحــدات العمــل المختلفــة والدرجــات الوظيفيــة ونظــام األجــور   ·

ــالل. ــط اإلح ــى خط ــراف عل ــك واإلش للبن

اجتماعات مجلس اإلدارة في عام 2017م

 24
ديسمبر

 23
ديسمبر

 23
نوفمبر

 27
سبتمبر

 14
يونيو

 03
مايو

 26
يناير

معدل 
الحضور% االعتذار الحضور عدد 

االجتماعات االسم

نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم 100 0 7 7 منصور صالح الميمان 
)رئيس مجلس اإلدارة(

ال ال نعم نعم نعم ال نعم 57 3 4 7 مطلق عبداهلل المطلق

نعم ال نعم نعم نعم نعم نعم 86 1 6 7 عبدالرحمن محمد المفضي

نعم نعم نعم نعم ال نعم نعم 86 1 6 7 م. عبدالعزيز عبداهلل الزيد

نعم نعم نعم نعم نعم ال نعم 86 1 6 7 د. سعد صالح الرويتع

نعم نعم نعم نعم نعم ال نعم 86 1 6 7 إبراهيم محمد الرميح

نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم 100 0 7 7 أنيس أحمد مؤمنه

نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم 100 0 7 7 سعود سليمان الجهني 

نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم 100 0 7 7 سعيد محمد الغامدي 
)الرئيس التنفيذي(
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اللجان التابعة ملجلس اإلدارة

لجنة املراجعة
تتشــكل لجنــة المراجعــة مــن خمســة أعضــاء ُتعيُّنهــم الجمعيــة العامــة كل ثــالث ســنوات، وتجتمــع مــرة واحــدة علــى األقــل كل ثالثــة أشــهر أي أربــع 
مــرات فــي العــام علــى األقــل أو كلمــا دعــت الحاجــة إلــى ذلــك بدعــوة مــن رئيــس اللجنــة أو بطلــب اثنيــن مــن األعضــاء، ويكتمــل نصــاب اجتمــاع اللجنــة 

اإلدارة إذا حضــره ثالثــة أعضــاء بأنفســهم بمــا فيهــم الرئيــس.
وتثبــت قــرارات لجنــة المراجعــة ومداوالتهــا فــي محاضــر يوقعهــا رئيــس وأعضــاء اللجنــة، وتقــع مســؤولية تدويــن محاضــر اجتمــاع لجنــة المراجعــة علــى 

أميــن عــام مجلــس اإلدارة.

املهام واملسؤوليات الرئيسية
تكون اللجنة مسؤولة أمام مجلس اإلدارة وتساعده على القيام بمسؤولياته كما يلي:

ضمان وضع نظام فعال للرقابة الداخلية وااللتزام؛  ·
ــة  ــح واجب ــة واللوائ ــي األنظم ــا ف ــوص عليه ــات المنص ــك االلتزام ــي ذل ــا ف ــة، بم ــة الخارجي ــر المالي ــم التقاري ــق بتقدي ــا يتعل ــزام فيم ــق االلت تحقي  ·

التطبيــق.
وتشمل األهداف الرئيسية للجنة المراجعة القيام بمسؤوليات اإلشراف والمراقبة للمهام التالية:   ·

صحة التقارير المالية؛  ·
التأكد من تمتع المراجعين الداخليين والخارجيين بالمؤهالت المطلوبة واالستقاللية واإلشراف على أدائهم؛  ·

التزام البنك بجميع المتطلبات القانونية والتنظيمية والمعايير األخالقية؛  ·
ــد  ــا القواع ــص عليه ــي تن ــر الت ــع المعايي ــق م ــا يتواف ــة بم ــم المالي ــة الجرائ ــوال ومكافح ــل األم ــة غس ــزام ومكافح ــة وااللت ــة الداخلي أداء المراجع  ·

والتعليمــات الصــادرة مــن مؤسســة النقــد العربــي الســعودي )ســاما(.
مراجعة العقود والتعامالت المقترح أن يجريها البنك مع األطراف ذوي العالقة، وتقديم مرئياتها حيال ذلك إلى مجلس اإلدارة.  ·

اجتماعات لجنة املراجعة في عام 2017م

 20
ديسمبر

 24
أكتوبر

 23
أغسطس

 10
مايو

 15
مارس

 25
يناير

معدل 
الحضور % االعتذار الحضور عدد 

االجتماعات االسم

نعم نعم نعم ال نعم نعم 86 1 5 6 د. سعد صالح الرويتع 
)رئيس اللجنة(

نعم نعم نعم نعم نعم نعم 100 0 6 6 د. صالح حمد الشنيفي 

نعم ال نعم نعم نعم نعم 86 1 5 6 هاني سليمان 
الشدوخي

نعم نعم نعم نعم نعم 100 0 5 5 خالد محمد الصليع 

نعم نعم نعم نعم نعم نعم 100 0 6 6 يحيى علي الجبر 

اللجنة التنفيذية
تتشــكل اللجنــة التنفيذيــة مــن خمســة أعضــاء، هــم رئيــس مجلــس اإلدارة وثالثــة مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة والرئيــس التنفيــذي، ويرأســها رئيــس 
مجلــس اإلدارة، ويجــوز أن يرأســها الرئيــس التنفيــذي، وتجتمــع دوريــًا ســتة اجتماعــات فــي الســنة أو كلمــا دعــت الحاجــة إلــى ذلــك كمــا يمكــن إلغــاء 
اجتماعهــا فــي حالــة عــدم وجــود قــرارات عاجلــة يتطلــب اتخاذهــا مــن اللجنــة التنفيذيــة، ويكتمــل نصــاب اجتمــاع اللجنــة إذا حضــره ثالثــة أعضــاء علــى 
األقــل باألصالــة أو بطريــق الوكالــة علــى أن يكــون أحدهــم رئيــس اللجنــة ويمكــن لألعضــاء غيــر الحاضريــن التوكيــل للتصويــت علــى قــرارات اللجنــة. 
وتثبــت قــرارات اللجنــة ومداوالتهــا فــي محاضــر يوقعهــا رئيــس وأعضــاء اللجنــة، وتقــع مســؤولية تدويــن ومتابعــة مجريــات اجتماعــات اللجنــة علــى أميــن 

ســر اللجنــة.

املهام واملسؤوليات الرئيسية
إن الغــرض الرئيســي للجنــة التنفيذيــة هــو ممارســة الرقابــة واإلشــراف علــى أعمــال وعمليــات البنــك واتخــاذ القــرارات الفوريــة بشــأن القضايــا الملحــة 
التــي تنشــأ فــي ســياق أعمــال البنــك. ويجــب علــى اللجنــة التنفيذيــة التأكــد مــن تمثيــل البنــك بشــكل كاف فــي الشــركات التابعــة. كمــا يجــب علــى اللجنة 
التنفيذيــة اتخــاذ القــرارات المتعلقــة باالئتمــان والتســويات ومعالجــة الديــون والمســؤولية المجتمعيــة والمشــتريات واإلجــراءات التصحيحيــة، وذلــك ضمــن 

حــدود صالحيــات اللجنــة المفوضــة مــن قبــل مجلــس اإلدارة.

اجتماعات اللجنة التنفيذية في عام 2017م

 29
أكتوبر

 17
سبتمبر

 31
مايو

 03
مايو

 20 
أبريل 

 12
يناير

معدل 
الحضور % االعتذار الحضور عدد 

االجتماعات االسم

نعم نعم نعم نعم نعم نعم 100 0 6 6 منصور صالح الميمان )رئيس 
اللجنة(

نعم نعم ال ال نعم نعم 67 2 4 6 مطلق عبداهلل المطلق

نعم نعم نعم نعم نعم نعم 100 0 6 6 م. عبدالعزيز عبداهلل الزيد

نعم نعم نعم ال نعم نعم 83 1 5 6 إبراهيم محمد الرميح

نعم نعم نعم نعم نعم نعم 100 0 6 6 سعيد محمد الغامدي

لجنة الترشيح واملكافآت والحوكمة
أقــرت الجمعيــة العامــة العاديــة لمســاهمي البنــك فــي اجتماعهــا الــذي عقــد فــي 31 ديســمبر 2017م تعديــل الئحــة عمــل لجنــة الترشــيح والمكافــآت 
والحوكمــة بمــا يتوافــق مــع الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن مجلــس إدارة هيئــة الســوق الماليــة، وتتشــكل لجنــة الترشــيح والمكافــآت والحوكمــة 
ــن فــي  ــر تنفيذيي ــان منهــم أعضــاًء مســتقلين غي ــى أن يكــون اثن ــن، عل ــر التنفيذيي ــى األقــل مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة غي ــة أعضــاء عل مــن ثالث
مجلــس اإلدارة، وال يحــق لرئيــس مجلــس اإلدارة أن يكــون رئيســًا للجنــة. ويمكــن دعــوة الرئيــس التنفيــذي ورئيــس مجموعــة المــوارد البشــرية لحضــور 
االجتماعــات بــدون أن يكــون لهمــا حــق التصويــت، وتجتمــع اللجنــة دوريــًا بمــا ال يقــل عــن اجتماعيــن فــي الســنة، ويلــزم الكتمــال النصــاب ألي اجتمــاع 
للجنــة حضــور أغلبيــة األعضــاء، تصــدر قــرارات وتوصيــات اللجنــة بأغلبيــة أصــوات أعضائهــا الحاضريــن وفــي حالــة تســاوي األصــوات يرجــح الجانــب 
الــذي معــه الرئيــس، وال يجــوز االمتنــاع عــن التصويــت أو اإلنابــة فيــه. وتثبــت قــرارات اللجنــة ومداوالتهــا فــي محاضــر يوقعهــا رئيــس وأعضــاء اللجنــة، 

وتقــع مســؤولية تدويــن محاضــر اجتماعــات اللجنــة علــى أميــن ســر اللجنــة.

املهام واملسؤوليات الرئيسية
اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية؛  ·

التوصية لمجلس اإلدارة بترشيح أعضائه وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة؛  ·
مراعــاة االلتــزام بمــا ورد فــي األنظمــة واللوائــح الصــادرة مــن الجهــات التنظيميــة مــن شــروط وأحــكام، ومــا تقــرره مؤسســة النقــد العربــي الســعودي   ·
وهيئــة الســوق الماليــة ووزارة التجــارة واالســتثمار مــن متطلبــات، وكذلــك سياســة الترشــيح لعضويــة مجلــس اإلدارة المعتمــدة مــن الجمعيــة العامــة 

لمســاهمي البنــك؛
ضمــان أن يفــوق عــدد المرشــحين لمجلــس اإلدارة الذيــن ُتطــرح أســماؤهم أمــام الجمعيــة العامــة عــدد المقاعــد المتوافــرة بحيــث يكــون لــدى   ·

ــن المرشــحين؛ ــن بي ــار م ــة فرصــة االختي ــة العام الجمعي
·  إعداد وصف للقدرات والمؤهالت المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة وشغل وظائف اإلدارة التنفيذية؛

المراجعــة الســنوية لالحتياجــات المطلوبــة مــن المهــارات المناســبة لعضويــة مجلــس اإلدارة وإعــداد وصــف للقــدرات والمؤهــالت المطلوبــة لعضويــة   ·
مجلــس اإلدارة، بمــا فــي ذلــك تحديــد الوقــت الــذي يلــزم أن يخصصــه العضــو ألعمــال مجلــس اإلدارة.

التأكــد مــن الحصــول علــى عــدم ممانعــة مؤسســة النقــد العربــي الســعودي علــى األشــخاص المرشــحين للعضويــة بعــد موافقــة المجلــس علــى   ·
ــيحهم. ترش

مراجعة هيكل مجلس اإلدارة ورفع التوصيات بشأن التغييرات التي يمكن إجراؤها به؛  ·
وضــع ســجل يحتــوي علــى مؤهــالت ومهــارات أعضــاء مجلــس اإلدارة بهــدف التعــرف علــى المهــارات اإلضافيــة المطلوبــة لتفعيــل دور المجلــس   ·

ــؤولياته؛  ــه ومس ــه بمهام وقيام
تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة البنك؛  ·

التأكد سنوياً من استمرار استقاللية األعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يتولى عضوية مجلس إدارة آخر؛  ·
وضع وصف وظيفي لألعضاء التنفيذيين واألعضاء غير التنفيذيين واألعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين؛  ·

وضع اإلجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين؛  ·
وضــع سياســات ومعاييــر واضحــة لتعويضــات ومكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة واللجــان التابعــة وكبــار التنفيذييــن باســتخدام معاييــر ترتبــط بــاألداء   ·
واإلفصــاح عنهــا والتحقــق مــن تنفيذهــا، ومراعــاة األحــكام الصــادرة مــن الجهــات الرقابيــة عنــد إعدادهــا ورفعهــا لمجلــس اإلدارة تمهيــدًا العتمادهــا 

مــن الجمعيــة العامــة لمســاهمي البنــك؛
توضيح العالقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت واجبة التطبيق، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة؛  ·

المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق األهداف المقررة؛  ·
التوصية لمجلس اإلدارة بمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالبنك وفقًا للسياسة المعتمدة؛  ·

التأكــد مــن أن حجــم المكافــآت يتفــق مــع األعــراف المحليــة الســائدة واألنظمــة ذوي العالقــة ويرتبــط بتحقيــق مصالــح المودعيــن والمســاهمين،   ·
ــة المــدى؛ وتحقيــق أهــداف البنــك اإلســتراتيجية طويل
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تطوير سياسة اإلحالل بالبنك والتأكد من التزام اإلدارة التنفيذية بها؛  ·
التأكــد مــن أن نظــام الحوافــز بالبنــك يتــم مراجعتــه دوريــًا وال يشــجع المشــاركة فــي عمليــات ذات مخاطــر عاليــة لتحقيــق أربــاح قصيــرة المــدى   ·

ــك؛ ويتفــق مــع سياســة المخاطــر المعتمــدة بالبن
التوصيــة إلــى المجلــس فيمــا يخــص المرشــحين لعضويــة اللجــان المختلفــة المنبثقــة عــن المجلــس، مــع األخــذ فــي االعتبــار المؤهــالت الالزمــة   ·

ــة. ــة كل لجن لعضوي

اجتماعات لجنة الترشيح واملكافآت والحوكمة في عام 2017م

17 ديسمبر 21 سبتمبر 11 يونيو معدل الحضور% االعتذار الحضور عدد االجتماعات االسم

نعم نعم نعم 100 0 3 3 عبدالعزيز عبداهلل الزيد )رئيس 
اللجنة(

نعم نعم نعم 100 0 3 3 د. سعد صالح الرويتع 

نعم نعم نعم 100 0 3 3 سعود سليمان الجهني 

نعم نعم نعم 100 0 3 3 عبدالرحمن محمد المفضي

نعم نعم نعم 100 0 3 3 مطلق عبداهلل المطلق

لجنة املخاطر
تتكــون لجنــة المخاطــر مــن ثالثــة أعضــاء مــن مجلــس اإلدارة علــى األقــل، باإلضافــة إلــى الرئيــس التنفيــذي، ويكــون أغلبيــة أعضائهــا مــن األعضــاء 
غيــر التنفيذييــن، وتجتمــع دوريــًا علــى األقــل مرتيــن فــي العــام أو كلمــا دعــت الحاجــة إلــى ذلــك، ويكتمــل النصــاب القانونــي لعقــد االجتمــاع بحضــور 
أغلبيــة األعضــاء. وتصــدر قــرارات اللجنــة وتوصياتهــا بأغلبيــة أصــوات أعضائهــا الحاضريــن. وفــي حالــة تســاوي األصــوات، ُيرجِّــح الجانــب الــذي يصــوت 

معــه رئيــس اللجنــة. 

املهام واملسؤوليات الرئيسية
تختــص لجنــة المخاطــر باإلشــراف علــى إدارة المخاطــر داخــل البنــك وضمــان وعــي وإدراك اإلدارة للمخاطــر الجوهريــة التــي قــد يتعــرض لهــا البنــك، 
ووضــع إســتراتيجية للتأكــد مــن وجــود السياســات واإلجــراءات الشــاملة والقــادرة علــى إدارة هــذه المخاطــر وعملياتهــا للحفــاظ علــى مســتوى مقبــول مــن 
المخاطــر، وذلــك ضمــن حــدود الصالحيــات التــي يحددهــا مجلــس اإلدارة. وتقــوم اللجنــة بمراجعــة اإلجــراءات التــي تــم اتخاذهــا لضمــان وجــود هيــكل 

تنظيمــي متكامــل إلدارة المخاطــر.

اجتماعات لجنة املخاطر في عام 2017م

16 نوفمبر 18 سبتمبر 11 مايو 22 مارس معدل الحضور% االعتذار الحضور عدد االجتماعات االسم

نعم نعم نعم نعم 100 0 4 4  سعود سليمان الجهني 
)رئيس اللجنة(

نعم نعم نعم نعم 100 0 4 4 أنيس أحمد مؤمنه

نعم نعم ال ال 50 2 2 4 عبدالرحمن محمد المفضي

نعم نعم نعم نعم 100 0 4 4 سعيد محمد الغامدي

تقييم فعالية أعضاء مجلس اإلدارة واللجان التابعة
وفــق مــا نّصــت عليــه األنظمــة واللوائــح واجبــة التطبيــق والصــادرة عــن الجهــات التنظيميــة ذوي العالقــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية فــي أن يلتــزم 
مجلــس اإلدارة بتقييــم فعاليــة أعضائــه وحجــم مشــاركتهم فــي أعمالــه ســواٌء بصفــة مجتمعــة أو منفــردة، وعلــى أن يشــمل ذلــك اللجــان التابعــة، فقــد 
راعــت لجنــة الترشــيح والمكافــآت والحوكمــة عنــد تصميــم وإعــداد نمــاذج التقييــم حجــم مشــاركة األعضــاء وفعاليتهــم علــى مســتوى أعمــال مجلــس 
اإلدارة ولجانــه التابعــة، وقــد بــدأ بتنفيذهــا خــالل العــام 2016م، هــذا وســيتم االســتعانة بمكتــب استشــاري خارجــي عنــد تقييــم أعضــاء مجلــس اإلدارة 

كل ثــالث ســنوات.

البرامج التدريبة ألعضاء مجلس اإلدارة واللجان التابعة
رغبــة مــن البنــك فــي تعزيــز مهــارات أعضــاء مجلــس اإلدارة واللجــان التابعــة فــي مختلــف مجــاالت الصناعــة المصرفيــة والحوكمــة، فقــد تــم تصميــم 
عــدد مــن البرامــج التدريبــة داخــل وخــارج المملكــة شــملت كافــة أعضــاء مجلــس اإلدارة وأعضــاء اللجــان التابعــة، وسيســتمر البنــك فــي إعــداد مثــل هــذه 

البرامــج خــالل الســنوات القادمــة بمشــيئة اهلل لتصبــح أكثــر تخصصــًا.

التغييرات في حصص امللكية الرئيسية 
لــم يتســلم البنــك مــن تاريــخ اإلدراج أي إشــعارات مــن كبــار المســاهمين بخصــوص تغييــر نســبة ملكيتهــم فــي أســهم البنــك وذلــك بحســب مــا تضمنتــه 
متطلبــات اإلفصــاح المشــار إليهــا فــي قواعــد التســجيل واإلدراج الصــادرة مــن هيئــة الســوق الماليــة، ويتضمــن الجــدول التالــي وصفــًا مفصــاًل لنســبة 

ملكياتهم:

عدد األسهم بداية اسم المساهم
العام 2016/01/01م

عدد األسهم نهاية العام 
نسبة صافي التغيير2016/12/31م

التغيير%
نسبة 

الملكية%

885,893,333885,893,3330044.29صندوق االستثمارات العامة

200,000,000200,000,0000010.00المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

200,874,765200,874,7650010.04المؤسسة العامة للتقاعد

ملكية أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين وزوجاتهم وأبنائهم القصر من أسهم البنك وتغييراتها خالل العام 2017م

أ – أعضاء مجلس اإلدارة وزوجاتهم وأبناؤهم القصر

عدد األسهم بداية اسم من تعود له المصلحة
العام 2017/01/01م

عدد األسهم نهاية 
نسبة التغيير%صافي التغييرالعام 2017/12/31م

8,0008,000000000منصور صالح الميمان

1,3331,333000000مطلق عبداهلل المطلق

عبدالرحمن محمد المفضي                                       
37,25237,252000000)ممثل صندوق االستثمارات العامة(

10,09010,090000000م. عبدالعزيز عبداهلل الزيد

1,0001,000000000د. سعد صالح الرويتع 

16,36816,368000000إبراهيم محمد الرميح

00000000سعود سليمان الجهني )ممثل المؤسسة العامة للتقاعد(

أنيس أحمد مؤمنه )ممثل المؤسسة العامة للتأمينات 
26,60026,600000000االجتماعية(

9,7499,749000000سعيد محمد الغامدي )الرئيس التنفيذي(
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ب- كبار التنفيذيين وأزواجهم وزوجاتهم وأبناؤهم القصر

اسم من تعود له 
عدد األسهم بداية العام المنصبالمصلحة

2017/01/01م
عدد األسهم نهاية العام 

نسبة التغيير%صافي التغيير2017/12/31م

رئيس المجموعة لمى أحمد غزاوي 
0000000000المالية 

إياد إبراهيم 
مديني

أمين عام مجلس 
0000000000اإلدارة

حقوق املساهمين 
ــك المعتمــدة  ــو 2017م والئحــة حوكمــة البن ــخ 3 ماي ــة المنعقــدة بتاري ــر العادي ــة العامــة غي ــرار الجمعي ــك المحــدث وفــق ق إن النظــام األساســي للبن
ــات والمناقشــة  ــاح وحضــور الجمعي ــى أرب ــر 2017م قــد تضمنــت عرضــًا لحقــوق المســاهمين فــي الحصــول عل مــن مجلــس اإلدارة بتاريــخ 23 نوفمب
والتصويــت والتصــرف فــي األســهم، باإلضافــة إلــى مــا ســبق فــإن المعلومــات والبيانــات المتعلقــة بالجمعيــات والميزانيــات وحســاب األربــاح والخســائر 
وتقريــر مجلــس اإلدارة الســنوي توفــر للمســاهمين وتنشــر فــي الصحــف المحليــة وعلــى الموقــع الرســمي للبنــك. وفيمــا يلــي بيــان يوضــح عــدد طلبــات 

البنــك األهلــي التجــاري لســجل مســاهمي البنــك وتواريــخ الطلبــات وأســبابها للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2017م

أسباب اطلب تاريخ الطلبعدد الطلبات 

إجراءات داخلية في البنك 2017/01/01م1

إجراءات داخلية في البنك 2017/02/08م2

إجراءات داخلية في البنك 2017/04/30م3

اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخامسة )االجتماع األول(2017/05/03م4

توزيع أرباح نقدية على مساهمي البنك األهلي التجاري وذلك عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 2017/05/07م5
2016/12/31م

توزيع أرباح نقدية على مساهمي البنك األهلي التجاري وذلك عن النصف األول من السنة المالية المنتهية في 2017/06/20م6
2017/12/31م

اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة عشر )االجتماع األول(2017/12/31م7

إجراءات داخلية في البنك 2018/01/02م8

الجمعيات العامة ملساهمي البنك األهلي التجاري 
وقــد عقــد البنــك خــالل الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2017م جمعيتيــن عموميتيــن للســادة مســاهمي البنــك األهلــي التجــاري نوقــش فيهــا 
عــدٌد مــن المواضيــع المعلنــة علــى موقــع شــركة الســوق الماليــة الســعودية )تــداول(، كمــا اســتعرض مجلــس اإلدارة قــرارات وتوصيــات مســاهمي البنــك 
الصــادرة عــن اجتماعــي الجمعيــة العامــة. وفيمــا يلــي بيــان يوضــح اجتماعــات الجمعيــة التــي عقــدت خــالل الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 2017/12/31م 

وحضــور الســادة أعضــاء مجلــس اإلدارة: 

االسم

سجل الحضور

اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخامسة 
)االجتماع األول( 2017/05/03م

اجتماع الجمعية العامة العادية 
السابعة عشر )االجتماع األول( 

2017/12/31م

حاضرحاضرمنصور صالح الميمان

معتذرمعتذرمطلق عبداهلل المطلق

عبدالرحمن محمد المفضي )ممثل صندوق االستثمارات 
معتذرحاضرالعامة(

حاضرحاضرم. عبدالعزيز عبداهلل الزيد

معتذرمعتذرد. سعد صالح الرويتع 

معتذرمعتذرإبراهيم محمد الرميح

معتذرحاضرسعود سليمان الجهني )ممثل المؤسسة العامة للتقاعد(

أنيس أحمد مؤمنه )ممثل المؤسسة العامة للتأمينات 
معتذرحاضراالجتماعية(

حاضرحاضرسعيد محمد الغامدي )الرئيس التنفيذي(

حوكمة الشركات 
يلتــزم البنــك – بصفــة عامــة - بتطبيــق األحــكام الــواردة فــي الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة، والمبــادئ الرئيســية للحوكمــة 
فــي البنــوك العاملــة بالمملكــة العربيــة الســعودية الصــادرة عــن مؤسســة النقــد العربــي الســعودي والتعليمــات التــي تصدرهــا المؤسســة. ويحــرص البنــك 
علــى االلتــزام بجميــع لوائــح الحوكمــة ومواكبــة مــا يســتجد حولهــا، ويواصــل تحديــث السياســات واإلجــراءات ذات العالقــة حــال صــدور مســتجدات نظاميــة 
تتطلــب ذلــك. وقــد اعتمــد مجلــس اإلدارة فــي اجتماعــه المنعقــد بتاريــخ 23 نوفمبــر 2017م تحديــث دليــل حوكمــة البنــك إضافــة إلــى اســتحداث وتحديــث 
السياســات المكملــة للدليــل واعتمادهــا مــن الجمعيــة العامــة ومجلــس إدارة البنــك كٍل حســب صالحيتــه بمــا يتفــق مــع أحــكام الئحــة حوكمــة الشــركات 
الصــادرة عــن مجلــس إدارة هيئــة الســوق الماليــة، هــذا ويؤكــد البنــك بــأن المراجعــات مســتمرة علــى اإلطــار العــام لحوكمــة البنــك وفــق أعلــى المعاييــر 

المهنيــة وأفضــل الممارســات المتبعــة لمواكبــة أي تطــورات قــد تطــرأ ضمانــاً لتطبيــق البنــك حوكمــة فعالــة فــي جميــع أعمالــه.
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شكر وتقدير 

ــادم  ــام خ ــى مق ــان إل ــص الشــكر واالمتن ــدم بخال ــاري أن يتق ــي التج ــك األهل ــس إدارة البن ــر، يســر مجل ــام هــذا التقري ــي خت ف
ــن  ــن ســلمان ب ــر محمــد ب ــى صاحــب الســمو الملكــي األمي ــز آل ســعود، وإل ــد العزي ــن عب ــك ســلمان ب ــن الشــريفين المل الحرمي
عبدالعزيــز آل ســعود ولــي العهــد نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر الدفــاع بالمملكــة العربيــة الســعودية، وإلــى حكومــة خــادم 

ــرة. ــن الشــريفين الموق الحرمي

ويتوجــه مجلــس اإلدارة كذلــك بالشــكر والتقديــر إلــى كٍل مــن مجلــس الشــؤون االقتصاديــة والتنميــة، ووزارة الماليــة، ومؤسســة 
النقــد العربــي الســعودي، وهيئــة الســوق الماليــة، ووزارة التجــارة واالســتثمار الذيــن يبذلــون كافــة الجهــود التــي تدعــم قطــاع 
الخدمــات الماليــة فــي المملكــة بمــا يخــدم ازدهــار القطــاع المالــي الوطنــي، بجانــب دورهــم المســتمر والملمــوس فــي مواصلــة 

تحقيــق النمــو االقتصــادي الــذي تشــهده المملكــة رغــم التحديــات الكبيــرة التــي تواجــه كافــة اقتصــادات العالــم.

كمــا يتقــدم مجلــس اإلدارة بامتنانــه إلــى جميــع مســاهمي البنــك علــى ثقتهــم ودعمهــم المتواصليــن إلســتراتيجيات األعمــال 
التــي يضعهــا البنــك، والشــكر موصــوٌل كذلــك إلــى عمــالء البنــك الكــرام الذيــن ُيمثِّلــون أحــد أقــوى أصــول البنــك فــي نجاحــه 
المســتمر، وفــي الختــام ال يفوتنــا أن نتقــدم بالشــكر إلــى كافــة موظفــي البنــك علــى إخالصهــم وكفاءتهــم التــي كانــت عنصــرًا 

حيويــاً لتحقيــق النتائــج المتميــزة التــي حققهــا البنــك خــالل عــام 2017م. 

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،
مجلس إدارة البنك األهلي التجاري
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تقرير مراجعي 
الحسابات 

القوائم املالية 
املوحدة
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البنك األهلي التجاري )شركة مساهمة سعودية(
قائمة المركز المالي الموحدة كما في 31 ديسمبر 2017م و2016م

)بآالف الريـاالت السعودية(
2016م2017مإيضاح

الموجودات 
 43,441,291  37,969,234 4 نقد وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي

 19,213,063  21,966,218 5 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى
 111,508,971  114,577,825 6 استثمارات  بالصافي

 253,592,141  249,234,246 7 تمويل وسلف بالصافي
 2,666,249  2,688,458 13 القيمة العادلة الموجبة للمشتقات بالصافي

 431,156  450,048 8 استثمارات في شركات زميلة بالصافي
 849,180  861,523 9 عقارات أخرى بالصافي

 4,819,409  5,280,672 10 ممتلكات ومعدات وبرامج بالصافي
 325,733  303,037 11 الشهرة

 5,809,924  10,534,606 12 موجودات أخرى
 442,657,117  443,865,867 إجمالي الموجودات 

المطلوبات وحقوق المساهمين
المطلــوبات

 45,474,074  48,557,941 14 أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى
 315,617,891  308,942,120 15 ودائع العمالء

 9,917,765  10,250,310 16 سندات دين مصدرة
 2,635,190  1,945,440 13 القيمة العادلة السالبة للمشتقات بالصافي

 9,086,479  9,894,458 17 مطلوبات أخرى
 382,731,399  379,590,269 إجمالي المطلوبات 

حقوق الملكية
حقوق المساهمين العائدة لمساهمي البنك

 20,000,000  20,000,000 18 رأس المال
 )121,011( )226,011(27 أسهم خزينة

 20,230,366  20,266,514 19 احتياطي نظامي
 730,088  142,449 20 احتياطيات أخرى )التغيرات المتراكمة في القيم العادلة( 

 34,443  96,886 27احتياطي برنامج أسهم الموظفين
 13,549,488  18,158,718 أرباح مبقاة

 1,996,904  1,196,879 31توزيعات أرباح مقترحة
 )3,382,663( )3,594,886()ب(3.4احتياطي فرق العملة األجنبية

 53,037,615  56,040,549 حقوق الملكية العائدة لمساهمي البنك
 5,700,000  7,000,000 30الشريحة األولى صكوك

 58,737,615  63,040,549 إجمالي حقوق الملكية بدون حقوق األقلية
 1,188,103  1,235,049 44حقوق األقلية 

 59,925,718  64,275,598 إجمالي حقوق الملكية 
 442,657,117  443,865,867 إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

تعتبر اإليضاحات المرفقة من )1( إلى )48( جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.

القوائم املالية
املوحدة
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البنك األهلي التجاري )شركة مساهمة سعودية(

قائمة الدخـل الشامل الموحدة للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2017م و2016م

)بآالف الرياالت السعودية(

2016م2017مإيضاح

 9,415,833  9,964,657 صافي دخل السنة

 )الخسائر( المداخيل الشاملة اأَلخرى للبنود التي سوف أو يمكن
أن يعاد تصنيفها في قائمة الدخل الموحدة

 )855,313( )305,449(احتياطي فرق العملة األجنبية - )خسائر(

الموجودات المالية المتاحة للبيع:

 90,857  )207,598(- صافي التغير في القيم العادلة

 )329,850( )443,296(- مبالغ محولة إلى قائمة الدخل الموحدة

 193,736  66,170 6.7 - مخصص خسائر االنخفاض في قيمة االستثمارات المتاحة للبيع

تغطية مخاطر التدفقات النقدية:

 )13,462( )93,797(- الجزء الفعال من التغير في القيم العادلة

 34,539  100,092 - صافي مبالغ محولة إلى قائمة الدخل الموحدة

 )879,493( )883,878(إجمالي )الخسارة( الشاملة األخرى

 8,536,340  9,080,779 إجمالي الدخل الشامل للسنة

العائد إلى:

 8,724,736  9,002,120 مساهمي البنك

 )188,396( 78,659 حقوق األقلية 

 8,536,340  9,080,779 إجمالي الدخل الشامل للسنة

تعتبر اإليضاحات المرفقة من )1( إلى )48( جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.

البنك األهلي التجاري )شركة مساهمة سعودية(
قائمة الدخل الموحدة للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2017م و2016م

)بآالف الريـاالت السعودية(
2016م2017مإيضاح

 17,518,944  17,144,621 22 دخل العموالت الخاصة

 )3,969,366()3,483,643(22 مصاريف العموالت الخاصة

 13,549,578  13,660,978 صافي دخل العموالت الخاصة

 3,362,995  3,205,251 23 دخل من رسوم خدمات مصرفية بالصافي
 1,143,200  1,156,067 دخل من تحويل عمالت أجنبية بالصافي

 )14,123( 83,346 دخل )خسائر( من االستثمارات المدرجة بقيمتها العادلة في قائمة الدخل بالصافي
 396,620  220,694 24 دخل المتاجرة بالصافي

 101,454  15,837 دخل عوائد األسهم
 540,206  482,048 25 مكاسب األدوات المالية لغير أغراض المتاجرة بالصافي

 )432,551()478,993()مصاريف( عمليات أخرى بالصافي

 18,647,379  18,345,228 إجمالي دخل العمليات

 3,432,698  3,266,060 رواتب ومصاريف الموظفين
 774,323  771,259 إيجارات ومصاريف المباني

 686,330  654,281 10 استهالك/إطفاء ممتلكات ومعدات وبرامج
 74,969  - إطفاء موجودات غير ملموسة أخرى

 2,070,015  1,761,357 مصروفات عمومية وإدارية أخرى
 1,930,965  1,863,623 7.3 مخصص خسائر التمويل بالصافي 

 205,720  75,846 6.7 مخصص خسائر االنخفاض في قيمة االستثمارات بالصافي

 9,175,020  8,392,426 إجمالي مصاريف العمليات
 9,472,359  9,952,802 صافي دخل العمليات

صافي دخل )مصاريف( أخرى

 )56,526( 11,855 26 دخل )مصاريف( أخرى غير تشغيلية بالصافي

 )56,526( 11,855 صافي دخل )مصاريف( أخرى
 9,415,833  9,964,657 صافي دخل السنة

صافي دخل السنة العائد إلى:

 9,316,857  9,801,982 مساهمي البنك

 98,976  162,675 حقوق األقلية 

 9,415,833  9,964,657 صافي دخل السنة
294.744.51 ربحية السهم األساسية )ريال سعودي(
294.734.51 ربحية السهم المخفضة )ريال سعودي(

تعتبر اإليضاحات المرفقة من )1( إلى )48( جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
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)بآالف الرياالت السعودية(
العائد لمساهمي البنك

إجمالي حقوق الملكية حقوق األقلية احتياطي نظاميأسهم خزينةرأس المالإيضاح
احتياطي برنامج احتياطيات أخرى

توزيعات أرباح أرباح مبقاةأسهم الموظفين
مقترحة

احتياطي فرق 
العملة األجنبية

حقوق الملكية 
العائدة 

لمساهمي البنك

الشريحة 
األولى صكوك

إجمالي حقوق 
الملكية بدون 
حقوق األقلية التدفقات المتاحة للبيع

النقدية
2017م

59,925,718 1,188,103 58,737,615 5,700,000 53,037,615 )3,382,663(1,996,904 13,549,488 34,443 9,581 720,507 20,230,366 )121,011(20,000,000 الرصيد في بداية العام 
إجمالي الدخل )الخسارة( الشامل للسنة

)305,449()93,226()212,223(- )212,223()212,223(- - - - - - - - احتياطي فرق عملة - خسائر
)93,797()48,595()45,202(- )45,202(- - - - )45,202(- - - - صافي التغير في القيم العادلة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية
)207,598(3,687 )211,285(- )211,285(- - - - - )211,285(- - - صافي التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية المتاحة للبيع

)277,034(54,118 )331,152(- )331,152(- - - - 45,974 )377,126(- - - صافي المبالغ المحولة إلى قائمة الدخل الموحدة بالصافي
9,964,657 162,675 9,801,982 - 9,801,982 - - 9,801,982 - - - - - - صافي دخل السنة

 - - -)588,411( 772 - 9,801,982 -)212,223( 9,002,120 - 9,002,120 78,659 9,080,779

- - - - - - - )36,148(- - - 36,148 - - 19 المحول لالحتياطي النظامي
22,238 )2,576(24,814 - 24,814 - - 24,814 - - - - - - تعديالت في حقوق األقلية 

1,300,000 - 1,300,000 1,300,000 - - - - - - - - - - 30 الشريحة األولى صكوك
)334,163(- )334,163(- )334,163(- - )334,163(- - - - - - 30 تكاليف متعلقة بالشريحة األولى صكوك

)105,000(- )105,000(- )105,000(- - - - - - - )105,000(- 27 شراء أسهم خزينة لبرنامج أسهم الموظفين
62,443 - 62,443 - 62,443 - - - 62,443 - - - - - 27 احتياطي برنامج أسهم الموظفين - المحمل على قائمة الدخل الموحدة

)1,482,919()29,137()1,453,782(- )1,453,782(- - )1,453,782(- - - - - - 17 الزكاة والضريبة
)1,996,904(- )1,996,904(- )1,996,904(- )1,996,904(- - - - - - - 31 توزيعات أرباح نهائية مدفوعة لعام 2016م

)2,196,594(- )2,196,594(- )2,196,594(- - )2,196,594(- - - - - - 31 توزيعات أرباح مرحلية مدفوعة لعام 2017م
- - - - - - 1,196,879 )1,196,879(- - - - - - 31 توزيعات أرباح نهائية مقترحة لعام 2017م

64,275,598 1,235,049 63,040,549 7,000,000 56,040,549 )3,594,886(1,196,879 18,158,718 96,886 10,353 132,096 20,266,514 )226,011(20,000,000 الرصيد في 31 ديسمبر 2017م

2016م
55,545,556 1,383,071 54,162,485 5,700,000 48,462,485 )2,787,000(1,495,975 9,833,777 - )2,537(729,083 19,383,697 )190,510(20,000,000 الرصيد في بداية العام 

إجمالي الدخل )الخسارة( الشامل للسنة
)855,313()259,650()595,663(- )595,663()595,663(- - - - - - - - احتياطي فرق عملة - خسائر

)13,462(8,959 )22,421(- )22,421(- - - - )22,421(- - - - صافي التغير في القيم العادلة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية
90,857 )36,681(127,538 - 127,538 - - - - - 127,538 - - - صافي التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية المتاحة للبيع

)101,575(- )101,575(- )101,575(- - - - 34,539 )136,114(- - - صافي المبالغ المحولة إلى قائمة الدخل الموحدة بالصافي
9,415,833 98,976 9,316,857 - 9,316,857 - - 9,316,857 - - - - - - صافي دخل السنة

 - - -)8,576( 12,118 - 9,316,857 -)595,663( 8,724,736 - 8,724,736)188,396( 8,536,340

- - - - - - - )846,669(- - - 846,669 - - 19 المحول لالحتياطي النظامي
1,321 )6,572(7,893 - 7,893 - - 7,893 - - - - - - تعديالت في حقوق األقلية 

- - - - - - - - - - - - - - 30 الشريحة األولى صكوك
)288,096(- )288,096(- )288,096(- - )288,096(- - - - - - 30 تكاليف متعلقة بالشريحة األولى صكوك

- - - - - - 4,025 )4,025(- - - - - - تعديالت في توزيع أرباح نهائية مقترحة لعام 2015م
190,510 - 190,510 - 190,510 - - - - - - - 190,510 - 27 استبعاد أسهم الخزينة

8,717 - 8,717 - 8,717 - - 8,717 - - - - - - العائد نتيجة استبعاد أسهم الخزينة
)121,011(- )121,011(- )121,011(- - - - - - - )121,011(- 27 شراء أسهم خزينة لبرنامج أسهم الموظفين

34,443 - 34,443 - 34,443 - - - 34,443 - - - - - 27 احتياطي برنامج أسهم الموظفين - المحمل على قائمة الدخل الموحدة
)1,282,062(- )1,282,062(- )1,282,062(- - )1,282,062(- - - - - - 17 الزكاة

)1,500,000(- )1,500,000(- )1,500,000(- )1,500,000(- - - - - - - توزيعات أرباح نهائية مدفوعة لعام 2015م
)1,200,000(- )1,200,000(- )1,200,000(- - )1,200,000(- - - - - - 31 توزيعات أرباح مرحلية مدفوعة لعام 2016م

- - - - - - 1,996,904 )1,996,904(- - - - - - 31 توزيعات أرباح نهائية مقترحة لعام 2016م
59,925,718 1,188,103 58,737,615 5,700,000 53,037,615 )3,382,663(1,996,904 13,549,488 34,443 9,581 720,507 20,230,366 )121,011(20,000,000 الرصيد في 31 ديسمبر 2016م

تعتبر اإليضاحات المرفقة من )1( إلى )48( جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.

البنك األهلي التجاري )شركة مساهمة سعودية(
قائمة التغيرات في حقوق المساهمين الموحدة للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2017م و2016م
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1. عـــــام
)1.1( مقدمة

القوائم المالية تشمل القوائم المالية الموحدة للبنك األهلي التجاري )البنك( و”شركاته التابعة” )المجموعة(.

تأســس البنــــك األهلــي التجــاري كشــركة مســاهمة ســعودية بموجـــب قــرار مجلــس الــوزراء الموقــر رقــم 186 فــي 22 ذو القعــدة 1417هـــ )30 مــارس 
1997م(، والمرســـوم الملكــي الكريــم رقــم م /19 فــي 23 ذو القعـــدة 1417هـــ )31 مــارس 1997م( وذلــك بالموافقــة علــى تحويــل البنــك مــن شــركة 

تضامــن إلــى شــركة مســاهمة ســعودية.

بــدأ البنــك نشــاطه كشــركة تضامــن بموجــب شــهادة تســجيل مصــدق عليهــا مــن المقــام الســامي فــي 28 رجــب 1369هـــ )15 مايــو 1950م( مقيــدة 
بالســـجل التجــاري تحــت رقــم 4030001588 الصــادر فــي 27 ذي الحجــة 1376هـــ )24 يـوليـــو 1957م(. وقــد مــارس البنــك نشــاطه تحــت اســم )البنــك 
األهلــي التجــاري( بموجــب األمــر الســامي الكريــم رقــم 3737 فــي 20 ربيــع الثانــي 1373هـــ )26 ديســمبر 1953م(. حــدد تاريــخ األول مــن يوليــو 1997م 

تاريخــاً للتحويــل مــن شــركة تضامــن إلــى شــركة مســاهمة ســعودية. 

فــي عــام 2014م، وافــق المســاهمون علــى طــرح 25% مــن رأس مــال البنــك )بعــد زيــادة رأس المــال( إلــى الجمهــور بموجــب االكتتــاب العــام األولــي. 
وتــم طــرح أســهم البنــك للتــداول فــي الســوق الماليــة الســعودية )تــداول( فــي 12 نوفمبــر 2014م.

يعمــل البنــك مـــن خــالل شــبكة فروعــة البالــغ عددهــا 400 فرعــًا )2016م: 374 فرعــًا( و 20 مركــزًا لخدمــة األفــراد )2016م: 19 مركــزًا( و 9 مراكــز لخدمة 
عمليــات الشــركات )2016م: 9 مراكــز( و 150 مركــزًا للحــواالت الســريعة )2016م: 148 مركــزًا( منتشــرة فــي كافــة أنحـــاء المملكــة العربيــة الســعودية 
ولديــه أيضــًا فــرع خـــارج المملكــة ) فــي مملكــة البحـــرين(. قــرر مجلــس اإلدارة فــي إجتماعــه المنعقــد بتاريــخ 23 نوفمبــر 2015م اغــالق عمليــات فــرع 
بيــروت، لبنــان. تــم اســتالم الموافقــات الرســمية الالزمــة بخصــوص إغــالق فــرع بيــروت واإلجــراءات القانونيــة فيمــا يتعلــق بإغــالق الفــرع قيــد التنفيــذ.

عنوان المركز الرئيسي هو كما يلى:
البنك األهلي التجاري

اإلدارة العامة
شارع الملك عبدالعزيز 

 ص ب 3555 ـ  جدة 21481
المملكة العربية السعودية 

 www.alahli.com :موقع اإلنترنت

تتمثــل أهــداف المجموعــة فــي تقديــم كافــة أنــواع الخدمــات المصرفيــة. كمــا تقــدم المجموعــة أيضــًا منتجــات متوافقــة مــع أحــكام الشــريعة )غيــر 
مرتبطــة بعمــوالت خاصــة( والتــي يتــم اعتمادهــا واإلشــراف عليهــا مــن قبــل هيئــة شــرعية مســتقلة.

)1.2( الشركات التابعة للمجموعة
فيما يلي تفاصيل الشركات الهامة التابعة للمجموعة

نسبة الملكية %اسم الشركة التابعة
وصف

2016م2017م

97.85%97.34%شركة األهلي المالية

شــركة مســاهمة ســعودية, مســجلة فــي المملكــة العربيــة الســعودية إلدارة 
الخدمــات االســتثمارية وإدارة أنشــطة األصــول للبنــك. يمتلــك البنــك %90.71 
الماليــة(  األهلــي  الشــركة )شــركة  فــي  )2016م: 90.71%( حصــة مباشــرة 
كمــا يمتلــك حصــة غيــر مباشــرة  6.63% )2016م: 7.14%( )وهــذا التملــك 
ــة وســيطة لمنحــه لموظفــي الشــركة التابعــة  ــر المباشــر عــن طريــق وصاي غي

مســتقباًل(.  

شركة األهلي المالية - دبي )شركة 
97.85%97.34%إيست قيت كابيتال هولدنغ سابقًا(

شــركة ذات مســؤولية محــدودة معفــاة تأسســت فــي جــزر كايمــان بهــدف 
اســتقطاب وهيكلــة واالســتثمار فــي المحافــظ الخاصــة وفــرص التطويــر العقاري  
الجذابــة فــي األســواق الناشــئة، مــع التركيــز بشــكل خــاص علــى منطقــة الشــرق 

األوســط وشــمال أفريقيــا.

)بآالف الريـاالت السعودية(
2016م2017مإيضاح

األنشطة التشغيلية:
9,415,833 9,964,657 صافي دخل السنة

تعديالت لتسوية صافي الدخل إلى صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية: 
431,990 310,447 إطفاء عالوة االستثمارات لغير أغراض المتاجرة بالصافي 

)540,206()482,048(25 )مكاسب( استثمارات لغير أغراض المتاجرة بالصافي 
)45,495()13,835(26 )مكاسب( استبعاد ممتلكات ومعدات وبرامج بالصافي

)5,388()25,271()مكاسب( استبعاد عقارات أخرى بالصافي
107,328 182,564 خسائر استبعاد أصول مستردة أخرى

686,330 654,281 10 استهالك/إطفاء ممتلكات ومعدات وبرامج
74,969  - إطفاء موجودات غير ملموسة

1,930,965 1,863,623 7.3 مخصص خسائر التمويل بالصافي
205,720 75,846 6.7 مخصص االنخفاض في قيمة االستثمارات بالصافي

1,384 34,745  مخصص االنخفاض في قيمة عقارات أخرى
)7,416()21,392(26 حصة في نتائج شركات زميلة

34,443 62,443 مصاريف متعلقة ببرنامج اسهم الموظفين
 12,606,060 12,290,457

صافي النقص/)الزيادة( في الموجودات التشغيلية:
650,265 285,714 وديعة نظامية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي 

3,499,492 )4,723,991(أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى تستحق بعد 3 أشهر من تاريخ التعاقد األولي بالصافي
313,946 548,596 استثمارات مدرجة بقيمتها العادلة في قائمة الدخل

)8,883,233(74,746 تمويل وسلف بالصافي
)3,820()37,312(القيمة العادلة الموجبة للمشتقات بالصافي

205,788 64,492 عقارات أخرى
)92,448()4,048,845(موجودات أخرى

صافي الزيادة/)النقص( في المطلوبات التشغيلية:
)1,169,220(3,598,506 أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

)2,869,851()5,117,649(ودائع العمالء
94,432 )661,188(القيمة العادلة السالبة للمشتقات بالصافي

)1,734,608()635,129(مطلوبات أخرى
2,301,200 1,954,000 صافي التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثمارية:
 متحصالت من بيع واستحقاق استثمارات لغير أغراض المتاجرة / وغير المدرجة

63,151,411 43,599,031 بقيمتها العادلة في قائمة الدخل
)41,631,228()48,001,477(شراء استثمارات لغير أغراض المتاجرة / وغير المدرجة بقيمتها العادلة في قائمة الدخل

)1,347,656()1,179,112(10 شراء ممتلكات ومعدات وبرامج
58,003 28,536 متحصالت من استبعاد ممتلكات ومعدات وبرامج

 - 2,500 توزيعات أرباح من شركات زميلة
20,230,530 )5,550,522(صافي التدفق النقدي )المستخدم في( الناتج من األنشطة االستثمارية

األنشطة التمويلية:
53,048 263,900 16 صافي الحركة في سندات الدين

273 5,038 صافي الحركة في حقوق األقلية  
 - 1,300,000 إصدار الشريحة األولى صكوك

)288,096()334,163(تكاليف متعلقة بالشريحة األولى صكوك
)121,011()105,000(27 شراء أسهم خزينة لبرنامج أسهم الموظفين

199,227  - متحصالت من بيع أسهم خزينة
)1,200,000()1,996,904(توزيعات أرباح نهائية مدفوعة لعام 2016م

)1,500,000()2,196,594(توزيعات أرباح مرحلية مدفوعة لعام 2017م

)2,856,559()3,063,723(صافى التدفق النقدي )المستخدم في( الناتج عن األنشطة التمويلية

19,675,169 )6,660,245(صافي )النقص(/الزيادة في النقد وشبه النقد
)548,650()199,049(احتياطي فرق العملة األجنبية  - صافي الحركة للنقد وشبه النقد في بداية السنة

16,534,934 35,661,453 النقد وشبه النقد في بداية السنة
35,661,453 28,802,159 32 النقد وشبه النقد في نهاية السنة

17,705,558 16,637,299 دخل عموالت خاصة مستلمة خالل السنة
3,639,142 3,638,793 مصاريف عموالت خاصة مدفوعة خالل السنة

معلومات إضافية غير نقدية
)24,180()578,429(حركة االحتياطيات األخرى والتحويالت إلى قائمة الدخل الموحدة

تعتبر اإليضاحات المرفقة من )1( إلى )48( جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.

البنك األهلي التجاري )شركة مساهمة سعودية(
قائمة التدفقات النقديـة الموحدة للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2017م و2016م

                 
البنك األهلي التجاري )شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم الماليـة الموحدة 31 ديسمبر 2017م
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)ب( وتماشياً مع أحكام نظام مراقبة البنوك ونظام الشركات المعمول به في المملكة العربية السعودية والنظام األساس/عقد تأسيس البنك.

إضافــة لذلــك، فــإن تعميــم مؤسســة النقــد العربــي الســعودي أعــاله قــد ألغــى معاييــر المحاســبة الحاليــة الخاصــة بالبنــوك التجاريــة التــي صــدرت مــن 
قبــل مؤسســة النقــد العربــي الســعودي ولــم تعــد واجبــة التطبيــق اعتبــارًا مــن 1 ينايــر 2017م.

حتــى عــام 2016، تــم إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة للمجموعــة وفقــاً لمعاييــر المحاســبة للمصــارف التجاريــة الصــادرة عــن مؤسســة النقــد العربــي 
الســعودي والمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة ونظــام مراقبــة البنــوك فــي المملكــة العربيــة الســعودية وقوانيــن البنــك. هــذا التغييــر فــي اإلطــار لــم يكــن 

لــه أي تأثيــر جوهــري علــى القوائــم الماليــة الموحــدة للمجموعــة. انظــر اإليضــاح رقــم 3.20 الــزكاة وضريبــة الدخــل فــي الخــارج.

)2.2( أسس القياس
يتــم إعــداد هــذه القوائــم الماليــة الموحــدة وفقــًا لمبــدأ التكلفــة التاريخيــة باســتثناء قيــاس القيمــة العادلــة للمشــتقات والموجــودات الماليــة المقتنــاة 
ألغــراض المتاجــرة والمدرجــة بقيمتهــا العادلــة فــي قائمــة الدخــل واالســتثمارات المتاحــة للبيــع. باإلضافــة لذلــك، فــإن الموجــودات أو المطلوبــات الماليــة 

التــي يتــم قياســها بالتكلفــة ولكــن مغطــاة المخاطــر بالقيمــة العادلــة يتــم قياســها بالقيمــة العادلــة بقــدر المخاطــر التــي تــم تغطيتهــا.

)2.3( عملة العرض والعملة الوظيفية
تعرض القوائم المالية الموحدة بالريال السعودي والتي هي العملة الوظيفية، ويتم تقريبها ألقرب ألف ريال سعودي، إال في الحاالت المبينة.

)2.4( أساس توحيد القوائم املالية
تتكــون القوائــم الماليــة الموحــدة مــن القوائــم الماليــة للبنــك األهلــي التجــاري والقوائــم الماليــة لشــركاته التابعــة )انظــر اإليضــاح رقــم 1.2(. يتــم 
ــة التــي تعــد فيهــا القوائــم الماليــة للمجموعــة باســتخدام سياســات محاســبية متوافقــة. إعــداد القوائــم الماليــة للشــركات التابعــة لنفــس الســنة المالي
يتــم اســتبعاد جميــع الموجــودات والمطلوبــات وحقــوق الملكيــة واإليــرادات والمصروفــات والتدفقــات النقديــة المتعلقــة بالمعامــالت مــا بيــن أطــراف البنــك 

بالكامــل عنــد التوحيد.

)2.5( التقديرات واألحكام االفتراضية املحاسبية الجوهرية 
ــة الدخــل،   ــزكاة وضريب ــق بإحتســاب ال ــة وتعميــم مؤسســة النقــد بمــا يتعل ــة الدولي ــر المالي ــر التقاري ــة الموحــدة وفقــاً لمعايي إن إعــداد القوائــم المالي
يتطلــب اســتخدام بعــض التقديــرات واألحــكام واالفتراضــات المحاســبية الهامــة التــي تؤثــر علــى مبالــغ الموجــودات والمطلوبــات واإليــرادات والمصاريــف 
المســجلة. يتطلــب األمــر أيضــًا مــن اإلدارة أن تمــارس حكمهــا االفتراضــي فــي طريقــة تطبيــق السياســات المحاســبية للمجموعــة. مثــل هــذه التقديــرات 
ــى  ــي تتضمــن الحصــول عل ــرة الســابقة وبعــض العوامــل األخــرى الت ــى الخب ــا باســتمرار وتعتمــد عل ــم تقييمه ــة يت واالفتراضــات واألحــكام االفتراضي
استشــارات مهنيــة وتوقعــات لألحــداث المســتقبلية التــي يعتقــد أنهــا معقولــة فــي مثــل تلــك الحــاالت. ربمــا تختلــف النتائــج الفعليــة عــن هــذه التقديــرات. 

وعليــه، يتــم إثبــات تعديــالت التقديــرات المحاســبية فــي الفتــرة التــي تــم فيهــا التعديــل وكذلــك أي فتــرة مســتقبلية متأثــره بذلــك.

فــي إطــار إعــداد هــذه القوائــم الماليــة الموحــدة فــإن األحــكام والتقديــرات واالفتراضــات الجوهريــة التــي تمــت مــن قبــل اإلدارة هــي نفــس األحــكام 
والتقديــرات واالفتراضــات المطبقــة علــى القوائــم الماليــة الســنوية الموحــدة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2016م باســتثناء التغيــر فــي األعمــار 
اإلنتاجيــة التقديريــة لبعــض المعــدات والبرامــج. اســتند هــذا التعديــل فــي العمــر اإلنتاجــي إلــى فحــص الفعاليــة التشــغيلية لهــذه المعــدات والبرامــج. 
ونتيجــة لذلــك فــإن المعــدات والبرامــج المقابلــة التــي تــم اســتهالكها فــي الســابق علــى مــدى فتــرة مــن 4 الــى 6 ســنوات تــم تقديرهــا اآلن لتكــون 
قابلــة لالســتخدام لفتــرة تمتــد مــن 8 الــى 10 ســنوات. تــم احتســاب هــذا التغيــر بأثــر مســتقبلي ابتــداًء مــن 1 ابريــل 2017م. إن تأثيــر التغييــر فــي العمــر 

اإلنتاجــي للمعــدات والبرامــج ليــس لــه تأثيــر جوهــري علــى القوائــم الماليــة المرحليــة الموجــزة الموحــدة للمجموعــة. 

 من البنود الهامة التي تستخدم فيها اإلدارة التقديرات واالفتراضات أو تلك التي تمارس فيها األحكام االفتراضية ما يلي: 

)أ( مخصص خسائر التمويل والسلف 
تقــوم المجموعــة بمراجعــة التمويــل والســلف المتعثــرة فــي تاريــخ كل مركــز مالــي لتحديــد مخصــص خســائر التمويــل المحــدد الواجــب تحميلــه علــى 
قائمــة الدخــل الموحــدة. باألخــص، تمــارس اإلدارة أحكامــاً افتراضيــة فــي تقديــر المبلــغ وتوقيــت التدفقــات النقديــة المســتقبلية لتحديــد مســتوى 
ــرات  ــا تغي ــج عنه ــا ينت ــة مم ــج الفعلي ــف النتائ ــا تختل ــى افتراضــات مــن عــدة عوامــل وربم ــرات عل ــل هــذه التقدي ــى مث ــوب. تبن المخصــص المطل

مســتقبلية فــي المخصــص المحــدد.

تقــوم المجموعــة علــى أســاس دوري بمراجعــة محفظــة التمويــل والســلف لتحديــد مخصــص المحفظــة اإلضافــي )مخصــص عــام(. إلثبــات خســائر 
التعثــر فــي قيمــة المحفظــة، فــإن المجموعــة تســتخدم أحكامــاً افتراضيــة عــن وجــود أي بيانــات يمكــن مالحظتهــا تشــير إلــى وجــود تعثــر يمكــن 
قياســه فــي تقديــر التدفقــات النقديــة المســتقبلية مــن محفظــة التمويــل والســلف. هــذا الدليــل يتضمــن بيانــات يمكــن مالحظتهــا وتشــير إلــى 
ــر  ــط مباشــرة بتعث ــي ترتب ــة الســائدة والت ــة المحلي ــوال االقتصادي ــن، أو األح ــن المقترضي ــة م ــف الســداد لمجموع ــي موق ــر عكســي ف ــود تغي وج
ــار  ــر الموجــودات مــع األخــذ فــي االعتب ــة الســابقة لتعث ــرة التاريخي ــرات علــى ضــوء الخب الموجــودات فــي هــذه المجموعــة. تســتخدم اإلدارة التقدي
مؤشــرات مخاطــر التمويــل والدليــل الموضوعــي لالنخفــاض المماثــل لتلــك المخاطــر فــي المحفظــة عنــد تقديــر تدفقاتهــا النقديــة. إن المنهجيــة 
ــن  ــات بي ــل أي فروق ــام لتقلي ــا بانتظ ــم مراجعته ــتقبلية تت ــة المس ــات النقدي ــت التدفق ــغ وتوقي ــن المبال ــر كل م ــتخدمة لتقدي ــات المس واالفتراض

تقديــرات الخســارة والخســارة الفعليــة. 

نسبة الملكية %اسم الشركة التابعة
وصف

2016م2017م

شركة األهلي المالية -  شركة مظلة 
97.85%97.34%إلدارة االستثمار

ــدات  ــي )تعه ــاد األورب ــس االتح ــدا تحــت أحــكام مجل ــي إيرلن شــركة مســجلة ف
ــة للتحويــل( الالئحــة 2011.  االســتثمارات المشــتركة فــي األوراق الماليــة القابل
تــم اســتالم وثيقــة الشــروع والبــدء باألعمــال فــي نوفمبــر 2012 من قبــل البنك 
المركــزي اإليرلنــدي وبنــاء عليــه تــم اطــالق صندوقيــن اســتثماريين, صنــدوق 
ــة  ــي المالي ــدوق شــركة األهل ــة لألســهم الســعودية وصن ــي المالي شــركة األهل
ألســهم دول مجلــس التعــاون الخليجــي. الصندوقيــن تــم تســجيلهما فــي دبلــن 
بموافقــة مســبقة مــن قبــل هيئــة ســوق المــال عبــر خطابهــم بتاريــخ 6 مايــو, 

2010. لتنظيــم انشــطتهم فــي المملكــة العربيــة الســعودية.

ــتثمارات  ــة إلدارة االس ــركة مظل ــاهمو ش ــرر مس ــطس 2016م, ق ــي 29 أغس ف
بإرادتهــم تصفيــة عمليــات الشــركة بشــكل فــوري. كمــا فــي 31 ديســمبر 

2017م، مازالــت اإلجــراءات القضائيــة لتصفيــة الشــركة مســتمرة.

بنك تركيا فاينانس كاتيليم بنكاسي 
67.03%67.03%)البنك التركي(

بنــك مشــارك يعمــل عــن طريــق اســتقطاب األمــوال مــن خــالل حســابات جاريــة 
واســتقطاب حســابات اســتثمار مشــاركة فــي األربــاح والخســائر ويقــوم بإقــراض 
ــة  ــود إيجــار تمويلي ــق عق ــراد والشــركات، عــن طري ــوال للعمــالء األف هــذه األم

واســتثمارات بالمشــاركة.  

كمــا فــي 31 ديســمبر 2017م يمتلــك بنــك تركيــا فاينانــس كاتيليــم بنكاســي 
كامــل األســهم المصــدرة لشــركة تركيــا فاينانــس فارلــك كيراالمــا وشــركة  
ــا وهــي شــركة ذات غــرض  ــك كيراالم ــم بنكاســي فارل ــا فاينانــس كاتيلي تركي

ــك التركــي.   خــاص أسســت إلصــدار الصكــوك للبن

الشركة العقارية المطورة للتمليك 
100%100%واإلدارة المحدودة 

شــركة ذات مســؤولية محــدودة مســجلة فــي المملكــة العربيــة الســعودية. 
وتتمثــل أغــراض الشــركة فــي إدارة الصكــوك واألصــول علــى ســبيل الضمــان، 

نيابــة عــن البنــك.

100%100%شركة األهلي لتسويق خدمات التأمين
شــركة ذات مســؤولية محــدودة تــم تســجيلها فــي المملكــة العربيــة الســعودية. 
تمــارس الشــركة أعمالهــا كوكيــل تاميــن لتوزيــع وتســويق منتجــات تأميــن 

ــة الســعودية. إســالمية فــي المملكــة العربي

شركة البنك األهلي التجاري السعودي 
100%100%لألسواق المحدودة

شــركة ذات مســؤولية محــدودة مســجلة فــي جــزر كايمــان. تتمثــل أهــداف 
الشــركة فــي المتاجــرة بالمشــتقات الماليــة وعمليــات إعــادة الشــراء وإعــادة 

الشــراء العكســية نيابــة عــن البنــك.

ايست قيت مينا - حقوق الملكية 
100%100%المباشرة ال بي

ــل  ــه مــن قب ــم إدارت ــدوق أســهم خاصــة يقــع مقــره فــي جــزر كيمــان وتت صن
شــركة األهلــي الماليــة - دبــي. يتمثــل الهــدف االســتثماري للصنــدوق فــي 
تحقيــق عوائــد مــن خــالل االســتثمار فــي فــرص حقــوق الملكيــة الخاصــة 
المباشــرة والمتوافقــة مــع أحــكام الشــريعة وذلــك فــي األعمــال ذات النمــو 

العالــي فــي مناطــق دول الشــرق األوســط وشــمال افريقيــا.

شــركة ذات مســؤولية محــدودة مســجلة فــي المملكــة العربيــة الســعودية. تعمــل  - 100%شركة األهلي إسناد
الشــركة فــي خدمــات التوظيــف فــي المملكــة العربية الســعودية. 

شــركة ذات غــرض خــاص، لغــرض االســتثمار فــي شــركة ســوف تســتحوذ,  - 100%شركة بيرجرن توبكو للطيران المحدودة
وتؤجــر، وتبيــع طائــرات مســجلة وموجــودة فــي جــزر كيمــان.

2.أسس اإلعداد

)2.1( بيان االلتزام
تم إعداد القوائم المالية )الموحدة( للبنك )للمجموعة(

ــة الدخــل”، والتــي  ــزكاة وضريب ــة مــن قبــل مؤسســة النقــد العربــي الســعودي للمحاســبة عــن ال ــي المعدل ــر المال ــة للتقري ــر الدولي وفقــاً “للمعايي )أ( 
تتطلــب تطبيــق جميــع المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي الصــادرة عــن مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة. وبموجــب التعميــم رقــم 381000074519 
الصــادر عــن مؤسســة النقــد العربــي الســعودي بتاريــخ 11 أبريــل 2017م وبــدال مــن تطبيــق معيــار المحاســبة الدولــي )12( – “ضرائــب الدخــل” 
وتفســير لجنــة تفســيرات المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي )21( – “الرســوم” وتعديالتــه الالحقــة مــن خــالل بعــض التوضيحــات المتعلقة بالمحاســبة 
عــن الــزكاة وضريبــة الدخــل )“تعميــم مؤسســة النقــد العربــي الســعودي”(، تســتحق الــزكاة وضريبــة الدخــل علــى أســاس ربــع ســنوي مــن خــالل 

حقــوق المســاهمين ضمــن األربــاح المبقــاه.
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يتــم إثبــات خســارة أي انخفــاض فــي قيــم هــذه الموجــودات اذا كانــت القيمــة الدفتريــة  لألصــل أو وحــدة التدفــق النقــدي لــه تفــوق أو تتجــاوز 
قيمتــه القابلــة لالســترداد. القيمــة القابلــة لالســترداد ألي اصــل أو وحــدة تدفــق نقــدي هــي “القيمــة المســتخدمة “ أو” القيمــة العادلــة ناقــص 
ــك  ــة وذل ــد القيمــة الحالي ــة المســتقبلية المتوقعــة لتحدي ــر. لتقييــم القيمــة المســتخدمة، يتــم خصــم التدفقــات النقدي ــع” أيهمــا أكب تكاليــف البي
باســتخدام معــدل الخصــم قبــل الضريبــة الــذي  يعكــس تقييــم الوضــع الحالــي للســوق فيمــا يخــص القيــم الحاليــة للتدفقــات النقديــة والمخاطــر 
المحــددة لذلــك األصــل. تعتمــد القيمــة العادلــة ناقصــا تكاليــف البيــع علــى أســعار الســوق الســائدة أو فــي حالــة عــدم وجــود أســعار ســائدة فــي 
الســوق، يتــم تقديــر األســعار علــى أصــول مشــابهة أو فــي حالــة عــدم وجــود أســعار تقديريــة لهــذه األصــول، يعتمــد احتســابها علــى التدفقــات 

النقديــة المســتقبلية المخصومــة.

لغــرض اختبــار االنخفــاض )انظــر اإليضــاح رقــم 11(، يتــم توزيــع مبلــغ الشــهرة الناتــج مــن االســتحواذ وذلــك مــن تاريــخ االســتحواذ لــكل مــن وحــدات 
ــة للبنــك أو مجموعــات منهــا والتــي يتوقــع االســتفادة مــن المنافــع المتضاعفــة الناتجــة عــن االســتحواذ بغــض النظــر اذا كانــت  تدفقــات النقدي

الموجــودات والمطلوبــات األخــرى المســتحوذة قــد تــم توزيعهــا إلــى وحــدات أو مجموعــة وحــدات. 

ــة الدخــل  ــم تســجيل خســائر االنخفــاض فــي قائم ــة الشــهرة. يت ــار انخفــاض قيم ــق نقــدي بغــرض اختب ــة كوحــدات تدف ــر الشــركات التابع تعتب
الموحــدة. بينمــا يتــم توزيــع خســائر االنخفــاض المثبتــة والمتعلقــة بوحــدات التدفــق النقــدي أوالً لتخفيــض القيمــة الدفتريــة ألي شــهرة موزعــًا علــى 
الوحــدات ومــن ثــم لتخفيــض القيمــة الدفتريــة للموجــودات األخــرى فــي الوحــدة )مجموعــة الوحــدات( متضمنــًا الموجــودات غيــر الملموســة علــى 

أســاس تناســبي بشــرط أن القيمــة الدفتريــة للموجــودات األخــرى ال تنخفــض إلــى مــا دون قيمهــا العادلــة.

عندمــا تكــون الشــهرة جــزءًا مــن وحــدة التدفــق النقــدي )أو مجموعــة وحــدات( وعنــد بيــع جــزء مــن العمليــات المدرجــة تحــت هــذه الوحــدات، ففــي 
هــذه الحالــة يتــم احتســاب الشــهرة المتعلقــة بهــذه العمليــات المباعــة مــن ضمــن القيمــة الدفتريــة لهــذه العمليــات عنــد تحديــد ربــح أو خســارة 
بيعهــا. ففــي هــذه الحالــة، الشــهرة المباعــة يتــم قياســها حســب القيــم النســبية للعمليــات المباعــة والجــزء المتبقــي مــن وحــدات التدفــق النقــدي.

عنــد بيــع الشــركات التابعــة، يتــم إثبــات الفــرق بيــن ســعر البيــع وبيــن صافــي الموجــودات مضافــًا إليهــا احتياطــي فــرق العملــة األجنبيــة المتراكــم 
ورصيــد الشــهرة القائــم وذلــك فــي قائمــة الدخــل الموحــدة.

ال يتم استرداد خسائر انخفاض الشهرة واستثمارات األسهم المثبتة سابقا كمصاريف في قائمة الدخل الموحدة.

يتــم قيــاس األصــول غيــر الماليــة المحتفــظ بهــا ضمــن ترتيبــات المرابحــة حســب التكلفــة أوصافــي القيمــة القابلــة للتحقــق أيهمــا أقــل. صافــي 
القيمــة القابلــة للتحقــق هــي ســعر البيــع التقديــري فــي النشــاط العــادي لمثــل تلــك المعامــالت، ناقصــاً التكاليــف المقــدرة لالســتكمال ومصروفــات 
البيــع. أي خســارة انخفــاض فــي القيمــة تنشــأ نتيجــة قيــاس هــذه األصــول بصافــي القيمــة القابلــة للتحقــق يتــم تســجيلها فــي قائمــة الدخــل 

الموحــدة تحــت بنــد أربــاح )مصاريــف( تشــغيلية أخــرى بالصافــي. 

ــد أي  ــرات ســابقة  لتحدي ــة فــي فت ــي لخســائر االنخفــاض المثبت ــخ المركــز المال ــم فــي تاري ــم إعــادة التقيي ــق بالموجــودات األخــرى، يت فيمــا يتعل
مؤشــرات تــدل علــى تقليــص هــذه الخســائر أو عــدم وجودهــا. يتــم اســترداد خســائر االنخفــاض إذا كان هنالــك تغييــر فــي التقديــرات المســتخدمة 
لتحديــد القيمــة القابلــة لالســترداد. كمــا يتــم اســترداد خســائر االنخفــاض فقــط فــي حالــة عــدم تجــاوز القيمــة الدفتريــة لألصــل للقيمــة الدفتريــة 

التــي يمكــن تحديدهــا بعــد خصــم االســتهالك أو اإلطفــاء فــي حالــة عــدم إثبــات أي خســائر انخفــاض. 

)ز( تحديد السيطرة على صناديق االستثمار
تعمــل المجموعــة كمديــر صنــدوق لعــدد مــن صناديــق االســتثمار، عــادة تحــدد مــا إذا كانــت المجموعــة تتحكــم فــي مثــل هــذه الصناديــق 
االســتثمارية، تقديــرات عوائــد المنافــع االقتصاديــة علــى الصناديــق )تتضمــن أي عمــوالت أو رســوم إداريــة متوقعــة( وحقــوق المســاهمين فــي 

ــدوق. ــر الصن االســتغناء عــن مدي

تقــوم المجموعــة بتوحيــد المنشــآت المهيكلــة التــي تســيطر عليهــا. وعنــد اتخــاذ هــذا القــرار تأخــذ المجموعــة أيضــا فــي االعتبــار حقــوق التصويــت 
والحقــوق المماثلــة المتاحــة لهــا ولألطــراف اآلخريــن، والتــي قــد تحــد مــن قــدرة المجموعــة علــى الســيطرة، بمــا فــي ذلــك حقــوق تعييــن أو إعــادة 

تعييــن أو إزالــة أعضــاء موظفــي اإلدارة الرئيســيين فــي المنشــأة والذيــن لديهــم القــدرة علــى توجيــه األنشــطة ذات الصلــة.

)ح( مخصصات للمطلوبات واألتعاب
خــالل دورة أعمــال المجموعــة العاديــة، يرفــع ضدهــا دعــاوى ومطالبــات مختلفــة. وتقــوم اإلدارة بدراســة الدعــاوى والمطالبــات وتقييــم للمخاطــر 
ــات  ــك بتســجيل المطالب ــة. ويقــوم البن ــا. كمــا تقــوم أيضــا بوضــع المخصصــات المناســبة لمواجهــة الخســائر المحتمل ــي يمكــن أن تنشــأ عنه الت

المرفوعــة ضــده أو اإلفصــاح عنهــا فــي القوائــم الماليــة الموحــدة بنــاء علــى أفضــل التقديــرات للمبلــغ المطلــوب لتســوية تلــك المطالبــات.

)ط( قياس التزام االستحقاقات املحددة
ــتخدم  ــرة، تس ــال الفت ــخ اقف ــي تاري ــا ف ــدر كم ــزام المق ــى االلت ــل إل ــا للتوص ــة لموظفيه ــة الخدم ــآت نهاي ــة مكاف ــغيل خط ــة بتش ــوم المجموع تق

ــادي. ــد الع ــن التقاع ــات وس ــادة المرتب ــع لزي ــدل المتوق ــم والمع ــدل الخص ــن مع ــات تتضم ــة افتراض المجموع

)ي( األعمار اإلنتاجية للممتلكات واملعدات والبرامج األخرى 
تقــوم اإلدارة بتحديــد األعمــار و االســتعماالت اإلنتاجيــة المقــدرة للممتلــكات والمعــدات و البرامــج االخــرى لحســاب االســتهالك / اإلطفــاء. يتــم تحديــد 
هــذا التقديــر بعــد األخــذ فــي االعتبــار االســتخدام المتوقــع لألصــل أو االســتهالك الفعلــي. يتــم مراجعــة القيمــة المتبقيــة واألعمــار االنتاجيــة ورســوم 

االســتهالك / االطفــاء المســتقبلي مــن قبــل االدارة عندمــا يعتقــدون أن االعمــار االنتاجيــة تختلــف عــن التقديــرات الســابقة.

)ب( القيمة العادلة لألدوات املالية غير املتداولة في سوق نشط
ــن  ــم بي ــة تت ــة منتظم ــة عادي ــي معامل ــزام ف ــداد الت ــوع لس ــغ المدف ــل أو المبل ــع أص ــن بي ــتالمه م ــن اس ــذي يمك ــن ال ــي الثم ــة ه ــة العادل القيم
المشــاركين فــي الســوق فــي تاريــخ القيــاس. ويســتند قيــاس القيمــة العادلــة إلــى افتــراض أن الصفقــة لبيــع األصــول أو تســديد االلتــزام يحــدث 

إمــا:
• في السوق الرئيسية للموجودات أو المطلوبات أو 

• في حالة عدم وجود السوق الرئيسية، في السوق األكثر فائدة للموجودات أو المطلوبات. 

يتــم قيــاس القيمــة العادلــة للموجــودات أو المطلوبــات باســتخدام االفتراضــات التــي سيســتخدمها المشــاركون فــي الســوق عنــد تســعير الموجــودات 
أو المطلوبــات، علــى افتــراض تصــرف المشــاركين فــي الســوق لمنفعتهــم االقتصاديــة.

إن قيــاس القيمــة العادلــة للموجــودات غيــر الماليــة يأخــذ بعيــن االعتبــار قــدرة المشــاركين فــي الســوق لتوليــد منافــع اقتصاديــة باســتخدام األصــول 
بأفضــل اســتخدام لهــا أو عــن طريــق بيعهــا إلــى مشــارك آخــر فــي الســوق يســتخدم هــذه األصــول بأفضــل اســتخدام لهــا.

ــتخدام  ــك باس ــة، وذل ــة العادل ــاس القيم ــة لقي ــات كافي ــا بيان ــر له ــي تتوف ــروف والت ــب الظ ــبة حس ــم المناس ــة  أســاليب التقيي ــتخدم المجموع تس
ــا. ــن مالحظته ــي ال يمك ــالت الت ــتخدام المدخ ــن اس ــل م ــن والتقلي ــد ممك ــى ح ــى أقص ــا إل ــن مالحظته ــي يمك ــة الت ــالت ذات الصل المدخ

يتــم تصنيــف األدوات الماليــة التــي يتــم قياســها بالقيمــة العادلــة أو اإلفصــاح عــن قيمتهــا العادلــة فــي القوائــم الماليــة الموحــدة طبقــًا للتسلســل 
الهرمــي للقيمــة العادلــة )انظــر اإليضــاح رقــم 40(.

أمــا بالنســبة للموجــودات والمطلوبــات التــي يعتــرف بهــا فــي القوائــم الماليــة الموحــدة بشــكل متكــرر، تحــدد المجموعــة مــا اذا كان هنــاك تحويــالت 
قــد تمــت بيــن المســتويات فــي التسلســل الهرمــي وذلــك عــن طريــق إعــادة تقييــم التصنيــف )علــى أســاس مدخــالت أدنــى مســتوى المهمــة لقيــاس 

القيمــة العادلــة ككل( فــي نهايــة كل فتــرة ماليــة.

لغــرض اإلفصــاح عــن القيمــة العادلــة، حــددت المجموعــة فئــات الموجــودات والمطلوبــات بنــاء علــى طبيعــة وخصائــص ومخاطــر الموجــودات أو 
المطلوبــات ومســتوى التسلســل الهرمــي للقيمــة العادلــة.

)ج( االنخفاض في قيمة استثمارات األسهم املتاحة للبيع 
ــري أو  ــاض الجوه ــد االنخف ــذا تحدي ــن ه ــع. يتضم ــة للبي ــهم المتاح ــتثمارات األس ــي اس ــر ف ــر التعث ــي لتقدي ــا االفتراض ــة حكمه ــارس المجموع تم
المســتمر لفتــرة طويلــة فــي القيمــة العادلــة لألســهم التــي تقــل عــن التكلفــة. تحديــد مــا هــو “جوهــري” أو “مســتمر لفتــرة طويلــة” يحتــاج لحكــم 
افتراضــي. للقيــام بهــذا الحكــم االفتراضــي فــإن المجموعــة تقّيــم مــن ضمــن عوامــل أخــرى، التقلــب الطبيعــي فــي ســعر الســهم. باإلضافــة إلــى 
ذلــك، فــإن المجموعــة تعتبــر االنخفــاض فــي القيمــة ظاهــرًا عندمــا يكــون هنــاك دليــاًل للتدهــور الملحــوظ فــي المــالءة الماليــة للشــركة المســتثمر 

فيهــا وفــي أداء القطــاع والصناعــة والتغيــرات فــي التقنيــة وفــي التدفقــات النقديــة التشــغيلية والتمويليــة. 

فقــد اســتخدمت المجموعــة نســبة 30% أو أكثــر كمقيــاس معقــول لالنخفــاض الجوهــري فــي القيمــة التــي تقــل عــن التكلفــة بغــض النظــر عــن 
فتــرة االنخفــاض وتــدرج فــي قائمــة الدخــل الموحــدة  كمخصــص خســائر انخفــاض فــي قيمــة االســتثمارات. يمثــل االنخفــاض المســتمر لفتــرة 
طويلــة انخفاضــًا أقــل مــن التكلفــة إذا أســتمر لمــدة ســنة أو أكثــر بغــض النظــر عــن مبلــغ االنخفــاض وعليــه تــدرج فــي قائمــة الدخــل الموحــدة 
كمخصــص خســائر انخفــاض فــي قيمــة االســتثمارات. ال يتــم اســترداد خســائر انخفــاض اســتثمارات األســهم المثبتــة ســابقًا كمصاريــف فــي قائمــة 

الدخــل الموحــدة.

ــت  ــا إذا كان ــم م ــي لتقيي ــخ قائمــة المركــز المال ــع فــي تاري ــا والمصنفــة كاســتثمارات متاحــة للبي ــن لديه تقــوم المجموعــة بمراجعــة ســندات الدي
ــل والســلف )إيضــاح 3.13(. ــردي للتموي ــم الف ــى التقيي ــق عل ــا ينطب ــاًل لم ــرًا مماث ــب تقدي ــا. وهــذا يتطل تعرضــت النخفــاض فــي قيمته

)د( تصنيف االستثمارات املحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
ــة أو الممكــن  ــر المشــتقة ذات الدفعــات الثابت ــة غي ــف الموجــودات المالي ــي رقــم 39 فــي تصني ــار المحاســبة الدول ــات معي ــع المجموعــة متطلب تتب
تحديدهــا وذات االســتحقاق الثابــت كاســتثمارات محتفــظ بهــا حتــى تاريــخ االســتحقاق. وللقيــام بهــذا الحكــم االفتراضــي، فــإن المجموعــة تقّيــم 

النيــة والمقــدرة علــى االحتفــاظ بهــذه االســتثمارات حتــى تاريــخ االســتحقاق.

)هـ( االستمرارية
أجــرت إدارة المجموعــة تقييمــا لقــدرة المجموعــة علــى االســتمرار كمنشــأة عاملــة واقتنعــت بــأن المجموعــة لديهــا المــوارد لالســتمرار فــي عملهــا فــي 
المســتقبل المنظــور. وعــالوة علــى ذلــك، فــإن اإلدارة ليســت علــى علــم بــأي احتمــاالت أساســية مــن الممكــن أن تحــدت شــك جوهــري علــى  قــدرة 

المجموعــة علــى االســتمرار كمنشــأة عاملــة. وعليــه، فقــد اســتمر إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة علــى مبــدأ االســتمرارية.

)و( انخفاض قيم املوجودات غير املالية 
تتــم مراجعــة القيمــة الدفتريــة  للموجــودات غيــر الماليــة فــي تاريــخ المركــز المالــي أو أكثــر لتحديــد مــا اذا كان هنالــك وجــود مؤشــر لالنخفــاض. 

فــي حالــة وجــود أي مؤشــر لالنخفــاض، يتــم تقديــر القيمــة القابلــة لالســترداد. 
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)3.3.3( محاسبة تغطية املخاطر
تدرج المجموعة بعض المشتقات كأدوات تغطية المخاطر لعمليات تغطية مخاطر مؤهلة.

ــة،  ــالت األجنبي ــدة، والعم ــر أســعار الفائ ــرض لمخاط ــات تحــوط إلدارة التع ــل عالق ــي تأهي ــوط ف ــة بعــض المشــتقات كأدوات تح ــدد المجموع تح
ــوم  ــة، تق ــر معين ــل إدارة مخاط ــن أج ــة وم ــات المحتمل ــة وااللتزام ــالت المتوقع ــن المعام ــة ع ــر الناتج ــك المخاط ــي ذل ــا ف ــان، بم ــر االئتم ومخاط

ــددة. ــر مح ــي معايي ــي تف ــالت الت ــوط للمعام ــبة التح ــق محاس ــة بتطبي المجموع

ألغراض محاسبة تغطية المخاطر، تصنف تغطية المخاطر إلى فئتين هما:
تغطيــة مخاطــر القيمــة العادلــة والتــي تغطــي التعــرض لمخاطــر التغيــرات فــي القيمــة العادلــة للموجــودات أو المطلوبــات المغطــاة أو ارتباطــات  )أ( 
مؤكــده غيــر مغطــاة أو جــزء محــدد مــن الموجــودات أو المطلوبــات أو ارتباطــات مؤكــده مرتبطــة بمخاطــر محــددة تؤثــر علــى صافــي الربــح أو 

الخســارة المعلنــة.

تغطيــة مخاطــر التدفقــات النقديــة والتــي تغطــي التعــرض لمخاطــر التغيــرات فــي التدفقــات النقديــة ســواء كانــت متعلقــة بمخاطــر محــددة  )ب( 
مرتبطــة بالموجــودات أو المطلوبــات المغطــاة أو العمليــات المتوقــع احتمــال حدوثهــا بنســبة عاليــة والتــي تؤثــر علــى صافــي الربــح أو الخســارة 

المعلنــة.

ــرات فــي القيمــة  ــة جــدًا، أي أن التغي ــة لمحاســبة تغطيــة المخاطــر، فإنــه يتوقــع بــأن تكــون تغطيــة المخاطــر فعال لكــي تكــون المشــتقات مؤهل
العادلــة أو التدفقــات النقديــة الخاصــة بــأداة تغطيــة المخاطــر يجــب أن تغطــي بشــكل فعــال التغيــرات التــي طــرأت علــى البنــد الــذي يتــم تغطيــة 
مخاطــره، ويجــب أن تكــون هــذه التغيــرات قابلــة للقيــاس بشــكل موثــوق بــه. عنــد بدايــة تغطيــة المخاطــر، يجــب توثيــق أهــداف وإســتراتيجية 
إدارة المخاطــر بمــا فــي ذلــك تحديــد أداة تغطيــة المخاطــر والبنــد المــراد تغطيتــه وطبيعــة المخاطــر المغطــاة وطريقــة تقويــم مــدى فعاليــة تغطيــة 

المخاطــر مــن قبــل المجموعــة. وعليــه يجــب تقييــم مــدى فعاليــة تغطيــة المخاطــر بصــورة مســتمرة.

فــي كل تاريــخ تقييــم لمــدى فاعليــة التحــوط، يجــب توقــع أن تكــون عالقــة التحــوط علــى درجــة عاليــة مــن الفعاليــة علــى أســاس منظــور وتثبــت 
أنهــا فعالــة )فاعليــة بأثــر رجعــي( للفتــرة المحــددة لتأهيلهــا لمحاســبة التحــوط. يتــم عمــل تقييــم رســمي بمقارنــة فعاليــة أداة التحــوط مقابــل 
التغيــرات فــي القيمــة العادلــة أو التدفقــات النقديــة المنســوبة إلــى مخاطــر التحــوط فــي البنــد المتحــوط لــه، فــي بدايــة ونهايــة كل ربــع ســنوي 
ــة أو التدفقــات  ــرات فــي القيمــة العادل ــت التغي ــة إذا كان ــة مــن الفعالي ــى درجــة عالي ــى أســاس مســتمر. ومــن المتوقــع أن يكــون التحــوط عل عل
النقديــة المنســوبة إلــى مخاطــر التحــوط خــالل الفتــرة التــي تــم التحــوط لهــا مقابــل أداة التحــوط ومــن المتوقــع تحقيــق مثــل هــذه التســوية فــي 
الفتــرات المســتقبلية. ويتــم إثبــات فاعليــة التحــوط فــي قائمــة الدخــل تحــت بنــد “صافــي إيــرادات المتاجــرة”. بالنســبة للحــاالت التــي يكــون فيهــا 
البنــد المتحــوط لــه هــو معاملــة متوقعــة، يقــوم البنــك أيضــاً بتقديــر فيمــا إذا كانــت المعاملــة محتملــة الوقــوع بشــكل كبيــر وتشــكل مخاطــرة 

بســبب التذبــذب فــي التدفقــات النقديــة والتــي يمكــن أن تؤثــر بشــكل نهائــي علــى قائمــة الدخــل.

)3.3.4( تغطية مخاطر القيمة العادلة
أمــا بالنســبة لتغطيــة مخاطــر القيمــة العادلــة التــي تفــي بشــرط محاســبة تغطيــة المخاطــر، تــدرج أيــة مكاســب أو خســـائر ناشـــئة عــن إعــادة قيــاس 
أدوات تغطيــة المخاطــر بقيمتهــا العادلــة مباشــرة فــي قائمــة الدخــل الموحــدة. يتــم تســوية أي مكاســب أو خســائر متعلقــة بالبنــد الــذي تمــت تغطية 
مخاطــره مقابــل القيمــة الدفتريــة لذلــك البنــد بمــا يــوازي التغيــرات فــي القيمــة العادلــة المتعلقـــة بالمخاطــر التــي يتــم تغطيتهــا، ويــدرج فــي قائمــة 
الدخــل الموحــدة. فــي الحــاالت التــي تتوقــف فيهــا تغطيــة مخاطــر القيمــة العادلــة لــألدوات الماليــة المرتبطــة بعمــوالت خاصــة عــن الوفــاء بشــرط 

محاســبة تغطيــة المخاطــر، عندئــذ يتــم إطفــاء تســوية القيمــة الدفتريــة فــي قائمــة الدخــل الموحــدة علــى مــدى العمــر المتبقــي لــألداة الماليــة.

)3.3.5( تغطية مخاطر التدفقات النقدية
أمــا بالنســبة لتغطيــة مخاطــر التدفقــات النقديــة التــي تفــي بشــرط محاســبة تغطيــة المخاطــر، يتــم فــي األصــل إثبــات الجــزء الخــاص بالربــح أو 
الخســارة الناجمــة عــن أداة تغطيــة المخاطــر - التــي تــم تحديدهــا علــى أنهــا تغطيــة فعالــة - فــي االحتياطيــات األخــرى ضمــن حقــوق المســاهمين. 
ــى  ــر عل ــا تأثي ــي له ــة الت ــات النقدي ــر التدفق ــة مخاط ــبة لتغطي ــدة. بالنس ــل الموح ــة الدخ ــي قائم ــه ف ــم إثبات ــد ـ يت ــال ـ إن وج ــر الفعـ ــزء غي والج
المعامــالت المســتقبلية، يتــم تحويــل الربــح أو الخســارة المدرجــة فــي االحتياطيــات األخــرى إلــى قائمــة الدخــل الموحــدة خــالل نفــس الفتــرة التــي 
تؤثــر فيهــا المعاملــة المغطــاة علــى قائمــة الدخــل الموحــدة. علــى أي حــال فيمــا إذا توقــع البنــك بــأن جميــع أو جــزء مــن الخســارة تــم تســجيله فــي 
قائمــة الدخــل الشــامل اآلخــر ولــن يتــم اســترداده فــي فتــرة أو فتــرات مســتقبلية، يجــب إعــادة تصنيفــه فــي قائمــة الدخــل كتعديــل إعــادة تصنيــف 

المبلــغ الــذي لــم يتــم تســجيله. 

يتــم التوقــف عــن إتبــاع محاســبة تغطيــة المخاطــر عنــد انتهــاء ســريان األداة المغطــاة، بيعهــا، إنهائهــا، تنفيذهــا أو عنــد فقــدان أهليــة محاســبة 
تغطيــة المخاطــر أو عنــد التأكــد بــأن العمليــة المتوقــع حصولهــا مســبقًا لــن يتــم حصولهــا أو عنــد إلغائهــا مــن قبــل المجموعــة وبذلــك يتــم التوقــف 
عــن محاســبة تغطيــة المخاطــر بأثــر مســتقبلي. فــي ذلــك الوقــت، األربــاح أو الخســائر المتراكمــة الناتجــة عــن أداة تغطيــة مخاطــر التدفقــات النقديــة 
والتــي تــم إثباتهــا فــي االحتياطيــات األخــرى فــي الفتــرة التــي كانــت فيهــا التغطيــة فعالــة، يتــم تحويلهــا مــن حقــوق المســاهمين إلــى قائمــة الدخــل 
عنــد حصــول العمليــة المتوقعــة. فــي الحــاالت التــي ال يتوقــع حــدوث المعاملــة المغطــاة التـــي تــم التنبــؤ بهــا وتؤثــر علــى قائمــة الدخــل الموحــدة، 

يتــم مباشــرة تحويــل صافـــي الربــح أو الخســـارة المتراكمــة – المثبــت ضمــن االحتياطيــات األخــرى –  إلــى قائمــة الدخــل الموحــدة.

3. ملخص ألهم السياسات املحاسبية 
فيما يلي بياناً بأهم السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية الموحدة والتغيرات فيها: 

)3.1( التغيرات في السياسات املحاسبية 
إن السياســات المحاســبية المســتخدمة فــي إعــداد هــذه القوائــم الماليــة الموحــدة مماثلــة لتلــك المســتخدمة فــي إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة للســنة 
المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2016 باســتثناء تبنــي تعليمــات مؤسســة النقــد العربــي الســعودي فــي محاســبة الــزكاة وضريبــة الدخــل )إيضــاح 2.1( واعتماد 
التعديــالت علــى المعاييــر الحاليــة المذكــور أدنــاه والــذي لــم يكــن لــه أي تأثيــر جوهــري علــى القوائــم الماليــة الموحــدة للمجموعــة علــى الفتــرة الحاليــة 

أو الفتــرات الســابقة ومــن المتوقــع أن يكــون لــه تأثيــر غيــر هــام فــي الفتــرات المســتقبلية:

- التعديــالت علــى المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم 7، قائمــة التدفقــات النقديــة اإلفصــاح: تنطبــق علــى الفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي أو بعــد 1 
ــر 2017م. يناي

تقــدم هــذه التعديــالت إفصاحــات إضافيــة تمكــن مســتخدمي القوائــم الماليــة مــن تقييــم التغيــرات فــي المطلوبــات الناشــئة عــن األنشــطة التمويليــة. 
هــذا التعديــل هــو جــزء مــن مبــادرة اإلفصــاح الصــادرة عــن مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة، والتــي تواصــل استكشــاف كيفيــة تحســين اإلفصــاح 

عــن القوائــم الماليــة.

إن هذه التبنيات ليس لها أي تأثير جوهري على القوائم المالية الموحدة باستثناء بعض اإلفصاحات اإلضافية.

- التحســينات الســنوية علــى المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة دورة 2014م - 2016م )تعديــالت علــى المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 12 
اإلفصــاح عــن الحصــص فــي المنشــآت األخــرى(:

توضــح التعديــالت أن متطلبــات اإلفصــاح الــواردة فــي المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم 12 تنطبــق علــى حصــة المنشــأة فــي شــركة تابعــة أو 
مشــروع مشــترك أو شــركة زميلــة )أو جــزء مــن حصتهــا فــي مشــروع مشــترك أو شــركة زميلــة( مصنفــة )أو مدرجــة ضمــن مجموعــة اســتبعاد( علــى 

أنــه محتفــظ بهــا للبيــع أو التوزيــع. تنطبــق هــذه التعديــالت بأثــر رجعــي.

اختــار البنــك عــدم التطبيــق المبكــر لتعديــالت المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة التــي ُنشــرت ويجــب علــى البنــوك االلتــزام بهــا فيمــا يتعلــق بالســنوات 
المحاســبية التــي تبــدأ فــي 1 ينايــر 2018م أو بعــد ذلــك )إيضــاح 47( . 

)3.2( محاسبة تاريخ السداد
يتــم إثبــات وإلغــاء إثبــات كافــة العمليــات االعتياديــة المتعلقــة بشــراء وبيــع الموجــودات الماليــة بتاريــخ الســداد، )أي التاريــخ الــذي يتــم فيــه تســليم 
األصــل للطــرف اآلخــر(. عندمــا يتــم تطبيــق محاســبة تاريــخ الســداد، تقــوم المجموعــة باحتســاب أي تغيــر فــي القيمــة العادلــة لألصــل الــذي ســيتم 
اســتالمه خــالل الفتــرة بيــن تاريــخ المتاجــرة وتاريــخ التســوية بنفــس طريقــة احتســاب الموجــودات المقتنــاة. العمليــات االعتياديــة المتعلقــة بشــراء وبيــع 
الموجــودات الماليــة هــي العمليــات التــي تتطلــب أن يتــم تســليم تلــك الموجــودات خــالل فتــرة زمنيــة تنــص عليهــا األنظمــة أو تلــك المتعــارف عليهــا 

فــي الســوق. 

)3.3( األدوات املالية املشتقة ومحاسبة تغطية املخاطر
األدوات الماليــة المشــتقة والتــي تشــتمل علــى عقــود الصــرف األجنبــي، والعقــود المســتقبلية الخاصــة ألســعار العمـــوالت الخاصــة، واتفاقيــات األســعار 
اآلجلــة، ومقايضــات أســعار العمــالت والعمــوالت الخاصــة، وخيــارات علــى مقايضــات، وخيــارات أســعار العمـــالت والعمــوالت الخاصــة )المكتتبــة والمشــتراة( 

تقــاس بالقيمــة العادلــة. تحــدد القيمــة العادلــة بالرجــوع إلــى األســعار المتداولــة بالســوق ونمــاذج التقييــم، حســب مــا هــو مالئــم. 

)3.3.1( املشتقات املقتناة ألغراض املتاجرة
تــدرج أي تغيــرات فــي القيمــة العادلــة للمشــتقات المقتنــاة ألغــراض المتاجــرة مباشــرة فــي قائمــة الدخــل الموحــدة للســنة ويفصــح عنهــا ضمــن 
دخــل المتاجــرة. تشــتمل المشــتقات المقتنــاة ألغــراض المتاجــرة أيضــًا علــى تلــك المشــتقات التــي ال تخضــع لمحاســبة تغطيــة المخاطــر كمــا هــو 

مبيــن أدنــاه. 

)3.3.2( املشتقات الضمنية
يتــم التعامــل مــع المشــتقات الضمنيــة فــي األدوات الماليــة األخــرى كمشــتقات منفصلــة وتســجل بالقيمــة العادلــة اذا كانــت خصائصهــا االقتصاديــة 
ومخاطرهــا ال تتعلــق بشــكل وثيــق بتلــك الخاصــة بالعقــد األصلــي وإذا كان العقــد األصلــي نفســه لــم يتــم إبرامــه لغــرض المتاجــرة أو محــددًا 
بالقيمــة العادلــة مــن خــالل قائمــة الدخــل. تــدرج المشــتقات الضمنيــة التــي يتــم فصلهــا عــن األصــل بالقيمــة العادلــة فــي محفظــة المتاجــرة وقيــد 

التغيــرات فــي القيمــة العادلــة فــي قائمــة الدخــل الموحــدة.  
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دخــل االســتثمارات المدرجــة بقيمتهــا العادلــة فــي قائمــة الدخــل يعــود لالســتثمارات التــي تــم تصنيفهــا علــى أنهــا مدرجــة بقيمتهــا العادلــة فــي قائمــة 
الدخــل ويتضمــن جميــع تغيــرات القيمــة العادلــة المحققــة وغيــر المحققــة.

عنــد إجــراء المجموعــة لعمليــات مقايضــة أســعار العمولــة الخاصــة لتغيــر ســعر العمــوالت الخاصــة مــن ثابــت إلــى عائــم )أو العكــس(، يتــم تســوية مبلــغ 
دخــل أو مصاريــف العمــوالت الخاصــة بصافــي مبلــغ العمــوالت الخاصــة علــى المقايضــة فــي حالــة اعتبــار التحــوط )تغطيــة المخاطــر( فعــال. 

يتم إثبات أرباح عمليات تحويل العمالت األجنبية عند تحققها. 

إن دخل عوائد األسهم يتم تحقيقها عند إثبات حق استالم عوائد توزيعات األرباح. 

أمــا دخــل ومصاريــف رســوم الخدمــات البنكيــة فيتــم إثباتهــا علــى أســاس مبــدأ االســتحقاق المحاســبي عنــد تقديــم الخدمــة. أتعــاب االرتباطــات لمنــح 
التمويــل ـ التــي غالبــًا مــا يتــم اســتخدامها ـ يتــم تأجيلهــا وإثباتهــا كتعديــل للعائــد الفعلــي عــن تلــك القــروض إذا كانــت ذات أهميــة. أتعــاب المحافــظ 
المــدارة والخدمــات االستشــارية يتــم إثباتهــا علــى أســاس نســبي طبقــاً لعقــود الخدمــات. الدخــل المســتلم مــن رســوم الخدمــات األخــرى يتــم إثباتهــا 

علــى أســاس نســبي علــى مــدى فتــرة تقديــم الخدمــة إذا كانــت ذات أهميــة. 

مصاريف رسوم أخرى تعود أساساً لرسوم عمليات وخدمات، تم قيدها كمصاريف عند تقديم الخدمة المرتبطة.

)3.7( اتفاقيات البيع وإعادة الشراء )مشتملة اإلقراض واالقتراض(
يتــم إثبــات الموجــودات المباعــة مــع االلتــزام بإعــادة شــرائها فــي تاريــخ مســتقبلي محــدد )اتفاقيــات إعــادة الشــراء( فــي قائمــة المركــز المالــي، حيــث أن 
المجمعــة يحتفــظ بجميــع مخاطــر وعوائــد الملكيــة. يســتمر قيــاس هــذه الموجــودات وفقــًا للسياســات المحاســبية المتبعــة بشــأن االســتثمارات المقتنــاة 
ألغــراض المتاجــرة، االســتثمارات المتاحــة للبيــع، االســتثمارات المقتنــاة حتــى تاريــخ االســتحقاق واالســتثمارات األخــرى المقتنــاة بالتكلفــة المطفــأة. يتــم 
إظهــار االلتــزام نظيــر المبالــغ المســتلمة مــن الطــرف اآلخــر بموجــب هــذه االتفاقيــات ضمــن األرصــدة للبنــوك والمؤسســات الماليــة األخــرى أو ودائــع 
العمــالء، حســب مــا هــو مالئــم. يتــم اعتبــار الفــرق بيــن ســعر البيــع وســعر إعــادة الشــراء كمصاريــف عمــوالت خاصــة تســتحق علــى مــدى فتــرة اتفاقيــة 

إعــادة الشــراء مســتخدمًا معــدل ســعر العمولــة الخاصــة الفعلــي. 

ال يتــم إظهــار الموجــودات المشــتراة مــع وجــود التــزام إلعــادة بيعهــا فــي تاريــخ مســتقبلي محــدد )اتفاقيــة إعــادة بيــع( فــي قائمــة المركــز المالــي لعــدم 
انتقــال الســيطرة علــى تلــك الموجــودات إلــى المجموعــة. تــدرج المبالــغ المدفوعــة بموجــب هــذه االتفاقيــات ضمــن النقــد واألرصــدة لــدى مؤسســة النقــد 
العربــي الســـعودي أو األرصــدة لــدى البنــوك والمؤسســات الماليــة األخــرى أو التمويــل والســلف، حســب مــا هــو مالئــم. يتــم اعتبــار الفــرق بيــن ســعر 

الشــراء وســعر إعــادة البيــع كدخــل عمــوالت خاصــة تســتحق علــى مــدى فتــرة اتفاقيــة إعــادة البيــع مســتخدمًا معــدل ســعر العمولــة الخاصــة الفعلــي.

معامــالت االقتــراض واإلقــراض باألســهم مضمونــة بشــكل نموذجــي حيــث أن الضمانــات إمــا علــى شــكل أســهم أو نقديــة مدفوعــة مقدمــًا أو مســتلمة. 
ويتــم االحتفــاظ باألســهم المقرضــة لألطــراف المقابلــة فــي قائمــة المركــز المالــي. أمــا األســهم المقترضــة فــال يتــم إدراجهــا فــي قائمــة المركــز المالــي 
ـ إال إذا تــم بيعهــا ألطــراف ثالثــة وفــي هــذه الحاليــة يتــم تســجيل التــزام إعادتهــا بالقيمــة العادلــة كالتــزام تجــاري. يتــم التعامــل مــع النقديــة المقدمــة 

أو المســتلمة كقــرض يســتحق القبــض أو وديعــة لعميــل.

)3.8( االستحواذ
يتــم احتســاب االســتحواذ باســتخدام طريقــة الشــراء المحاســبية. تقــاس تكلفــة االســتحواذ، والتــي تمثــل إجمالــي قيمــة مــا تــم دفعــه مقابــل االســتحواذ، 
علــى أســاس القيــم العادلــة للموجــودات المقتنــاة والمطلوبــات المتحملــة أو المفتــرض تحملهــا فــي تاريــخ االســتحواذ مضــاف إلهيــا التكاليــف المرتبطــة 
باالســتحواذ فــي حالــة أي اســتحواذ تــم قبــل 1 ينايــر 2010م. عنــد أي عمليــات اســتحواذ الحقــة يتــم قيــاس تكلفــة االســتحواذ ألي عمليــات اســتحواذ 
ــاة.  ــة المقتن ــي الجه ــيطرة ف ــر مس ــة غي ــة أي حص ــتحواذ وقيم ــخ االس ــي تاري ــة ف ــة العادل ــول بالقيم ــتحواذ المح ــن االس ــي لثم ــغ إجمال ــة  كمبل الحق
ولــكل عمليــة دمــج أعمــال تقــوم المجموعــة إمــا بقيــاس الحصــة غيــر المســيطرة فــي الجهــة المقتنــاة بالقيمــة العادلــة أو بالحصــة النســبية لصافــي 
الموجــودات المحــددة للجهــة المقتنــاة.  تعــد التكاليــف المتعلقــة باالســتحواذ التــي تــم تكبدهــا كمصروفــات ويتــم إدراجهــا ضمــن المصروفــات اإلداريــة. 

 تقــاس الموجــودات المحــددة التــي تــم اســتحواذها )شــامال الموجــودات غيــر الملموســة وغيــر المثبتــة ســابقًا( والمطلوبــات )شــامال المطلوبــات الطارئــة( 
التــي تــم اســتحواذها بالقيــم العادلــة فــي اإلثبــات األولــي بغــض النظــر عــن نســب حقــوق األقليــة. يتــم إثبــات الفــرق بيــن تكلفــة االســتحواذ والقيــم 

العادلــة لصافــي الموجــودات المحــددة كشــهرة. 

العمليــات مــع حقــوق األقليــة والتــي ال تــؤدي إلــى فقــدان الســيطرة يتــم معالجتهــا محاســبيا كعمليــات مــع المســاهمين بصفتهــم مســاهمين. يتــم 
إثبــات الفــرق بيــن القيمــة العادلــة ألي مبالــغ مدفوعــة والقيمــة الدفتريــة للحصــه المســتحوذ عليهــا مــن صافــي موجــودات الشــركة التابعــة فــي حقــوق 

المســاهمين. أي مكاســب أو خســائر اســتبعاد ناتجــة عــن بيــع إلــى حقــوق األقليــة يتــم تســجيلها أيضــًا فــي حقــوق المســاهمين.

عنــد فقــدان الســيطرة، تقــوم المجموعــة بإلغــاء إثبــات موجــودات ومطلوبــات الشــركة التابعــة وأي حقــوق أقليــة وأي مكونــات لحقــوق المســاهمين 
المتعلقــة بالشــركة التابعــة. يتــم إثبــات أي فائــض أو عجــز ناتــج عــن فقــدان الســيطرة فــي قائمــة الدخــل الموحــدة. إذا كانــت المجموعــة تحتفــظ بــأي 
حصــه متبقيــة فــي الشــركات التابعــة الســابقة، فيتــم قيــاس هــذه الحصــة علــى أســاس القيمــة العادلــة فــي تاريــخ فقــدان الســيطرة. وتقــاس الحقــا 

كاســتثمارات وفقــا لطريقــة حقــوق الملكيــة أو أي تصنيفــات مــن االســتثمارات األخــرى طبقــا للسياســات المحاســبية للمجموعــة.

)3.4( العمالت األجنبية   
تحــدد أي منشــاة فــي المجموعــة عملــة نشــاطها ويتــم قيــاس البنــود المدرجــة فــي القوائــم الماليــة ألي منشــاة باســتخدام تلــك العملــة. عملــة النشــاط 
ــال  ــي الري ــن ه ــات التأمي ــويق خدم ــي لتس ــركة األهل ــدودة وش ــك واإلدارة المح ــورة للتملي ــة المط ــركة العقاري ــة والش ــي المالي ــركة األهل ــك، وش للبن
الســعودي. وعملــة النشــاط للبنــك التركــي هــي الليــرة التركيــة. عملــة النشــاط لشــركة األهلــي الماليــة - دبــي، شــركة مظلــة إلدارة اإلســتثمار وشــركة 

البنــك األهلــي التجــاري الســعودي لألســواق المحــدودة هــي الــدوالر األمريكــي.

)أ( العمليات واألرصدة للبنك
تحــول المعامــالت التــي تتــم بالعمــالت األجنبيــة إلــى عملــة النشــاط بأســعار الصــرف الســائدة بتاريــخ إجــراء المعامــالت. كمــا تــم إعــادة تحويــل 
أرصــدة الموجــودات والمطلوبــات النقديــة )فيمــا عــدا البنــود النقديــة التــي تشــكل جــزء مــن صافــي االســتثمارات بعملــة أجنبيــة( المســجلة بالعمــالت 
األجنبيــة فــي نهايــة الســنة لعملــة النشــاط بأســعار الصــرف الســائدة بتاريــخ قائمــة المركــز المالــي. أيــة مكاســب أو خســائر فروقــات أســعار العمــالت 
األجنبيــة عنــد تحويــل الموجــودات والمطلوبــات الماليــة التــي تتــم بالعمــالت األجنبيــة يتــم إدراجهــا فــي قائمــة الدخــل الموحــدة. الموجــودات غيــر 
النقديــة التــي يتــم قياســها علــى أســاس القيمــة العادلــة بالعملــة األجنبيــة يتــم تقويمهــا باســتخدام أســعار الصــرف الســائدة فــي تاريــخ تحديــد 

القيمــة العادلــة.  

)ب( العمليات األجنبية 
عنــد تاريــخ إعــداد القوائــم الماليــة، يتــم تقويــم موجــودات ومطلوبــات العمليــات األجنبيــة إلــى عملــة العــرض للمجموعــة )الريــال الســعودي( بســعر 
الصــرف الســائد فــي تاريــخ قائمــة المركــز المالــي، وتقويــم حقــوق المســاهمين )قبــل االســتحواذ( بســعر الصــرف التاريخــي فــي تاريــخ االســتحواذ 
ــة  ــات العمل ــدرج فروق ــًا. ت ــك يومي ــات وذل ــخ العملي ــة الســائدة فــي تواري ــة الدخــل بأســعار الصــرف الفوري ــات بقائم ــرادات والمصروف ــم اإلي وتقوي
األجنبيــة الناتجــة عــن التقويــم كبنــد منفصــل تحــت حقــوق المســاهمين )احتياطــي فــرق العملــة األجنبيــة( ويتــم إثباتــه فــي قائمــة الدخــل الشــامل 
الموحــدة. ومــع ذلــك، إذا كانــت العمليــة هــي لشــركة تابعــة غيــر مملوكــة بالكامــل، يتــم تخصيــص الحصــة ذات الصلــة مــن احتياطــي فــرق العملــة 
األجنبيــة لحقــوق األقليــة. إن المبالــغ المتراكمــة المؤجلــة والمثبتــة ضمــن حقــوق المســاهمين عــن فــرق العملــة يتــم إدراجهــا فــي قائمــة الدخــل 
تحــت بنــد مصاريــف تشــغيل أخــرى أو إيــرادات تشــغيل أخــرى فــي تاريــخ أي بيــع مســتقبلي للشــركة التابعــة أو بيــع جزئــي مــع فقــدان الســيطرة.

الشــهرة والموجــودات غيــر الملموســة الناتجــة عــن اســتحواذ عمليــات أجنبيــة وأيــة تســويات القيمــة العادلــة للقيــم الدفتريــة للموجــودات والمطلوبات 
الناتجــة مــن االســتحواذ يتــم معاملتهــا كموجــودات ومطلوبــات للعمليــات األجنبيــة ويتــم تقويمهــا بســعر الصــرف فــي تاريــخ اإلقفــال.

)3.5( مقاصة األدوات املالية 
تتــم مقاصــة الموجــودات والمطلوبــات الماليــة وتــدرج فــي قائمــة المركــز المالــي الموحــدة بالصافــي فــي حالــة وجــود حــق قانونــي حالــي ملــزم بذلــك 
وفــي الحــاالت التــي تعتــزم المجموعــة فيهــا تســديد مطلوباتهــا علــى أســاس الصافــي أو بيــع الموجــودات وتســديد المطلوبــات الماليــة فــي آن واحــد. 

ال يتــم مقاصــة الدخــل والمصروفــات فــي قائمــة الدخــل الموحــدة إال إذا كان ذلــك مطلوبــًا أو مســموحًا بــه بنــاء علــى معيــار أو تفســير محاســبي كمــا 
تــم اإلفصــاح عنــه تحديــدًا فــي السياســات المحاســبية للمجموعــة. 

)3.6( إثبات اإليرادات / املصاريف
 دخــل ومصاريــف العمــوالت الخاصــة لــألدوات الماليــة ذات العمــوالت الخاصــة )باســتثناء تلــك األدوات المصنفــة كمقتنــاة ألغــراض المتاجــرة أو المدرجــة 
بقيمتهــا العادلــة فــي قائمــة الدخــل الموحــدة( - بمــا فــي ذلــك األتعــاب التــي تعتبــر جــزء ال يتجــزأ مــن العائــد الفعلــي لــألداة الماليــة - يتــم إثباتهــا فــي 
قائمــة الدخــل الموحــدة علــى أســاس معــدل العمــوالت الخاصــة شــاماًل إطفــاء العــالوة واســتهالك الخصــم خــالل الســنة. معــدل ســعر العمــوالت الخاصــة 
الفعــال هــو ذلــك المعــدل الــذي يعــادل تمامــًا خصــم الدفعــات النقديــة المســتقبلية المتوقعــة والمقبوضــات خــالل العمــر المتوقــع لألصــل أو االلتــزام 
المالــي للقيمــة الدفتريــة لألصــل أو االلتــزام المالــي. عنــد احتســاب معــدل ســعر العمــوالت الخاصــة الفعــال، تقــوم المجموعــة بتقديــر التدفقــات النقديــة 

المســتقبلية أخــذًا فــي االعتبــار كل الشــروط التعاقديــة لــألداة الماليــة ولكــن ال تشــمل خســائر التمويــل المســتقبلية.

يتــم تعديــل القيمــة الدفتريــة للموجــودات أو المطلوبــات الماليــة فــي حالــة قيــام المجموعــة بتعديــل تقديــرات المدفوعــات أو المتحصــالت. تحتســب 
القيمــة الدفتريــة المعدلــة علــى أســاس معــدل ســعر العمــوالت الخاصــة الفعلــي عنــد منــح القــرض ويســجل التغييــر فــي القيمــة الدفتريــة كدخــل أو 

مصاريــف عمــوالت خاصــة.

ــم االســتمرار  ــة، يت ــي القيم ــاض  ف ــة بســبب خســارة االنخف ــة مماثل ــة أصــول مالي ــي أو مجموع ــة المســجلة ألصــل مال ــض القيم ــم تخفي ــا يت عندم
باالعتــراف بإيــرادات العمولــة الخاصــة باســتخدام معــدل العمولــة الخاصــة المســتخدم لخصــم التدفقــات النقديــة المســتقبلية ألغــراض قيــاس خســارة 

االنخفــاض  فــي القيمــة.

يتضمــن احتســاب معــدل ســعر العمــوالت الخاصــة الفعلــي جميــع الرســوم المدفوعــة أو المقبوضــة، مصاريــف العمليــة، العــالوة أو الخصــم التــي تعتبــر 
جــزًء ال يتجــزأ مــن ســعر العمولــة الخاصــة. تعتبــر مصاريــف العمليــة مصاريــف مرتبطــة باقتنــاء، إصــدار أو بيــع موجــودات أو التــزام مالــي.

يتكــون صافــي إيــرادات المتاجــرة مــن النتائــج الناشــئة عــن أنشــطة المتاجــرة التــي تشــمل األربــاح والخســائر المحققــة وغيــر المحققــة مــن التغيــرات فــي 
القيمــة العادلــة وإيــرادات أو مصروفــات العمولــة الخاصــة ذات العالقــة، أو توزيعــات األربــاح للموجــودات الماليــة المحتفــظ بهــا لغــرض المتاجــرة وفروقــات 

الصــرف األجنبــي فــي المراكــز االفتتاحيــة. 
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بالنســبة للســندات الماليــة التــي يتــم تداولهــا فــي األســواق الموحــدة النظاميــة، تحــدد القيمــة العادلــة علــى أســاس األســعار المتداولــة بالســوق عنــد 
انتهــاء العمــل فــي تاريــخ قائمــة المركــز المالــي الموحــدة.  يتــم تحديــد القيــم العادلــة لألصــول المــدارة واالســتثمارات فــي صناديــق االســتثمار بنــاء علــى 

صافــي قيــم الموجــودات المعلنــة الــذي يقــارب القيمــة العادلــة.

ــة بالرجــوع للقيمــة  أمــا بالنســبة للســندات الماليــة التــي ال يوجــد لهــا ســعر ســوق متــداول فــي أســواق نشــطة، فيتــم تقديــر مناســب للقيمــة العادل
الســوقية الحاليــة ألداة أخــرى تكــون غالبــًا مشــابهة، أو تعتمــد علــى التدفقــات النقديــة المتوقعــة لــالداه الماليــة. عندمــا يتعــذر الحصــول علــى قيــم 
عادلــة  مــن أســواق نشــطة، فحينئــذ يتــم اســتخدام طــرق تقييــم متنوعــة والتــي تتضمــن اســتخدام النمــاذج الرياضيــة. يتــم أخــذ المدخــالت لهــذه 
النمــاذج مســتمده مــن أســواق نشــطه حيثمــا كان ذلــك ممكنــا، ولكــن عندمــا يكــون هــذا غيــر مجــدي، فــإن األمــر يتطلــب درجــة مــن األحــكام االفتراضيــة 

لتحديــد القيــم العادلــة فيمــا يخــص بيانــات الســوق التــي ال يمكــن مالحظتهــا. 
بعــد التســجيل األولــي، ال يســمح بالمناقــالت الالحقــة بيــن مختلــف فئــات االســتثمارات. ويتــم تحديــد القيــم المســجلة فــي نهايــة كل فتــرة الحقــة لــكل 

فئــة مــن فئــات االســتثمار علــى األســس الموضحــة فــي الفقــرات التاليــة:

)أ( االستثمارات املقتناة ألغراض املتاجرة
تصنف االستثمارات كمقتناة ألغراض المتاجرة عند اقتنائها أساساً لغرض البيع أو الشراء في مدة قصيرة األجل.

تقــاس الســندات المقتنــاة ألغــراض المتاجــرة الحقــا بالقيمــة العادلــة وتــدرج أيــة أربــاح أو خســائر ناجمــة عــن التغيــرات فــي القيمــة العادلــة بقائمــة 
الدخــل الموحــدة للفتــرة التــي تنشــأ فيهــا تلــك التغيــرات واإلفصــاح عنهــا كدخــل المتاجــرة.

)ب( االستثمارات املدرجة بقيمتها العادلة في قائمة الدخل
تصنــف االســتثمارات فــي تلــك الفئــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل قائمــة الدخــل عنــد االعتــراف األولــي.  يتــم تصنيــف االســتثمارات بالقيمــة العادلــة 
مــن خــالل قائمــة الدخــل مــن قبــل اإلدارة إذا مــا كانــت تســتبعد أو تخفــض بشــكل ملحــوظ القيــاس أو التفــاوت فــي التحقــق )يشــار إليــه أحيانــا 
كـــ “عــدم التطابــق المحاســبي”( التــي مــن الممكــن أن تنشــأ عنــد قيــاس األصــول أو االلتزامــات أو االعتــراف بالمكاســب أو الخســائر علــى أســس 
مختلفــة؛ أو مجموعــة مــن األصــول الماليــة، االلتزامــات الماليــة أو كالهمــا يتــم إدارتهــا وتقييــم أدائهــا علــى أســاس القيمــة العادلــة تبعــا لسياســة 
إدارة المخاطــر الموثقــة أو إســتراتيجية االســتثمار والمعلومــات عــن المجموعــة المقدمــة داخليــا علــى ذلــك األســاس إلــى كبــار مســئولي المجموعــة. 
تشــمل هــذه االســتثمارات علــى كافــة اســتثمارات محافــظ التحــوط التــي تــدار عــن طريــق المجموعــة ســواء مباشــرًة أو غيــر مباشــرًة كمــا يقَيــم 
أدائهــا علــى أســاس القيمــة العادلــة. أدوات حقــوق الملكيــة التــي ليــس لهــا ســعر ســوق متــداول فــي ســوق نشــط والتــي ال يمكــن قيــاس قيمتهــا 

العادلــة بشــكل موثــوق بــه، ال يمكــن تصنيفهــا ضمــن هــذه الفئــة.

بعــد اإلثبــات األولــي، تقــاس تلــك االســتثمارات الحقــًا بالقيمــة العادلــة ويتــم إظهــار أيــة أربــاح أو خســائر ناجمــة عــن التغيــرات فــي القيمــة العادلــة 
بقائمــة الدخــل الموحــدة للفتــرة التــي تنشــأ فيهــا تلــك التغيــرات واإلفصــاح عنهــا كدخــل االســتثمارات المدرجــة بقيمتهــا العادلــة فــي قائمــة الدخــل. 

)ج( االستثمارات املتاحة للبيع 
تتكــون االســتثمارات المتاحــة للبيــع، وهــي اســتثمارات غيــر مشــتقة، مــن األســهم وأوراق الديــن والتــي لــم تصنــف كاســتثمارات مقتنــاة ألغــراض 
المتاجــرة أو كاســتثمارات مدرجــة بقيمتهــا العادلــة والتــي يهــدف إلــى االحتفــاظ بهــا  لفتــرة غيــر محــددة مــن الزمــن، والتــي يمكــن بيعهــا لمقابلــة 

احتياجــات الســيولة أو التغيــرات فــي أســعار العمــوالت الخاصــة، وأســعار الصــرف أو أســعار األســهم. 

تقــاس هــذه االســتثمارات مبدئيــًا بالقيمــة العادلــة متضمنــة مصاريــف الشــراء والحقــا بالقيمــة العادلــة، باســتثناء األســهم غيــر المدرجــة والتــي يتــم 
قيدهــا بالتكلفــة حيــث ال يمكــن قيــاس قيمتهــا العادلــة. يتــم إثبــات األربــاح والخســائر غيــر المحققــة الناجمــة عــن التغيــر فــي القيمــة العادلــة عــن 
طريــق قائمــة الدخــل الشــامل الموحــدة تحــت بنــد ً االحتياطيــات األخــرىً  ضمــن حقــوق المســاهمين حتــى يتــم بيــع هــذه االســتثمارات أو تعثــر 
قيمتهــا. عنــد إلغــاء إثبــات هــذه االســتثمارات، يتــم إعــادة تصنيــف الربــح أو الخســارة المتراكمــة – المثبتــة ســابقًا ضمــن حقــوق المســاهمين – فــي 

قائمــة الدخــل الموحــدة للفتــرة. ويتــم اإلفصــاح عنهــا كمكاســب )خســائر( اســتثمارات لغيــر أغــراض المتاجــرة.

فيما يخص خسائر االنخفاض في االستثمارات المتاحة للبيع، انظر اإليضاح ]3.13 )ب([ .

)د( االستثمارات املقتناة حتى تاريخ االستحقاق 
ــة المؤكــدة والمقــدرة  ــدى المجموعــة الني ــي ل ــخ اســتحقاق محــدد والت ــا تاري ــة أو الممكــن تحديدهــا وله ــف االســتثمارات ذات الدفعــات الثابت تصن
ــخ  ــى تاري ــاة حت ــي لالســتثمارات المقتن ــاس األول ــم القي ــخ االســتحقاق. يت ــى تاري ــاه حت ــخ اســتحقاقها كاســتثمارات مقتن ــى تاري ــا حت لالحتفــاظ به
االســتحقاق متضمنــاً تكلفــة المعامــالت المباشــرة وغيــر المباشــرة الحقــاً بالتكلفــة المطفــأة ناقصــًا مخصــص االنخفــاض أو التعثــر فــي قيمتهــا. 
تحســب التكلفــة المطفــأة بعــد األخــذ بعيــن االعتبــار الخصــم أو العــالوة عنــد الشــراء مســتخدمًا طريقــة العائــد الفعلــي. تــدرج أيــة مكاســب أو خســائر 

ناجمــة عــن هــذه االســتثمارات فــي قائمــة الدخــل الموحــدة عندمــا يتــم بيعهــا أو تعثــر قيمتهــا.

إن االســتثمارات التــي تصنــف كمقتنــاة حتــى تاريــخ االســتحقاق ال يمكــن بيعهــا أو إعــادة تصنيفهــا بــدون التأثيــر علــى قــدرة المجموعــة الســتخدام 
هــذا التصنيــف وال يمكــن إدراجهــا ضمــن االســتثمارات المغطــاة المخاطــر فيمــا يتعلــق بســعر العمولــة الخاصــة أو مخاطــر الســداد المبكــر ممــا يعكــس 

نيــه االحتفــاظ بهــا حتــى تاريــخ االســتحقاق.

)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.
يتــم توحيــد القوائــم الماليــة للشــركات التابعــة اعتبــارًا مــن تاريــخ انتقــال الســيطرة عليهــا إلــى المجموعــة ويتوقــف توحيــد القوائــم الماليــة للشــركات 
التابعــة اعتبــارًا مــن تاريــخ توقــف ســيطرة المجموعــة عليهــا. تــدرج نتائــج الشــركات التابعــة التــي يتــم اقتناؤهــا أو اســتبعادها خــالل الســنة - إن 

وجــدت - فــي قائمــة الدخــل الموحــدة اعتبــارًا مــن تاريــخ االقتنــاء أو حتــى تاريــخ بيعهــا، حســب مــا هــو مالئــم.

)ب( حقوق األقلية
تمثــل حصــة حقــوق األقليــة ذلــك الجــزء مــن صافــي دخــل وصافــي أصــول الشــركات التابعــة غيــر المملوكــة للبنــك، ســواء مباشــرة أو غيــر مباشــرة، 
والمعروضــة بشــكل منفصــل فــي قائمــة الدخــل الموحــدة و ضمــن حقــوق الملكيــة فــي قائمــة المركــز المالــي الموحــدة، وبشــكل منفصــل عــن 
حقــوق مســاهمي البنــك. أي خســائر تخــص حقــوق األقليــة للشــركات التابعــة تحمــل علــى حقــوق األقليــة حتــى إذا نتــج عــن ذلــك رصيــد ســالب 

)عجــز( فــي حقــوق األقليــة.

)ج( الشركات الزميلة
الشــركات الزميلــة هــي المنشــآت التــي تمــارس عليهــا المجموعــة نفــوذًا هامــًا. يتــم فــي األصــل إثبــات االســتثمارات فــي الشــركات الزميلــة بالتكلفــة 
وتقــاس الحقــًا وفقــًا لطريقــة حقــوق الملكيــة وتقيــد فــي قائمــة المركــز المالــي علــى أســاس حقــوق الملكيــة أو القيمــة القابلــة لالســترداد، أيهمــا 

أقل. 
تمثــل قيمــة حقــوق الملكيــة التكلفــة زائــدًا التغيــرات بعــد االقتنــاء فــي نصيــب البنــك مــن صافــي موجــودات الشــركة الزميلــة )حصــة البنــك مــن 

النتائــج واالحتياطيــات واألربــاح والخســائر المتراكمــة وفقــا ألخــر قوائــم ماليــة متوفــرة( ناقــص خســائر االنخفــاض فــي القيمــة، إن وجــد.

يتــم اســترداد خســائر انخفــاض االســتثمارات فــي شــركات زميلــة المثبتــة ســابقا كمصاريــف فــي قائمــة الدخــل الموحــدة علــى أن تكــون القيمــة 
ــة  ــل خصــم مخصــص خســائر االنخفــاض( أو القيمــة القابل ــة )قب ــي محتســبه بطريقــة حقــوق الملكي ــة لهــذه االســتثمارات بالمركــز المال الدفتري

لالســترداد أيهمــا أقــل.

)د(  املعامالت التي يتم استبعادها عند توحيد القوائم املالية
يتــم اســتبعاد األرصــدة و اإليــرادات والمصاريــف )باســتثناء األربــاح أو الخســائر مــن معامــالت العمــالت األجنبيــة( المتبادلــة بيــن شــركات المجموعــة 

بالكامــل عنــد إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة.

)3.9( الشهرة وموجودات غير ملموسة أخرى

)أ(  الشهرة
يتــم اإلثبــات األولــي للشــهرة الناتجــة عــن عمليــة االســتحواذ بالتكلفــة وتمثــل فائــض تكلفــة تحمــل خســائر االنخفــاض فــي الشــهرة فــي قائمــة 
الدخــل الموحــدة للشــركة المســتحوذة عــن نصيــب المجموعــة فــي صافــي القيــم العادلــة للموجــودات المحــددة، المطلوبــات وااللتزامــات الطارئــة 

المســتحوذة.

بعــد اإلثبــات األولــي، تقــاس الشــهرة بالتكلفــة ناقصــا خســائر االنخفــاض المتراكمــة؛ خســائر االنخفــاض فــي قيمــة الشــهرة تســجل فــي قائمــة 
الدخــل الموحــدة. يتــم إعــادة تقييــم الشــهرة لغــرض تحديــد خســائر االنخفــاض ســنويا أو أكثــر تكــرارًا فــي حالــة وجــود أحــداث أو تغيــرات فــي 

الظــروف تشــير إلــى انخفــاض قيمتهــا الدفتريــة.

)ب(  موجودات غير ملموسة أخرى
يتضمــن رصيــد الموجــودات غيــر الملموســة األخــرى الــواردة قائمــة المركــز المالــي الموحــدة علــى عالقــات عمــالء الودائــع و قيمــة العالمــات التجاريــة 
ــا  ــم االســتحواذ عليه ــر ملموســة ت ــي، تقــاس أي موجــودات غي ــات األول ــد األثب ــة أخــرى للشــركة التابعــة. عن ــك التركــي وأي عالقــات مصرفي للبن
ــة لهــذه الموجــودات فــي تاريــخ االســتحواذ. بعــد  ــا تمثــل القيــم العادل ــر الملموســة المســتحوذ الهي ــة بالتكلفــة. أن تكلفــة الموجــودات غي منفصل

األثبــات األولــي، تقــاس الموجــودات غيــر الملموســة بالتكلفــة ناقصــًا أي إطفــاء متراكــم وأيــة خســائر انخفــاض فــي قيمتهــا.

)3.10( االستثمارات
تعتبــر كافــة الســندات الماليــة االســتثمارية كموجــودات ماليــة يتــم فــي األصــل إثباتهــا بالتكلفــة والتــي تمثــل القيمــة العادلــة للمبالــغ المدفوعــة شــاملة 
ــة باالســتثمارات  ــات المتعلق ــف العملي ــخ الشــراء( باســتثناء مصاري ــخ )تاري ــك التاري ــة باالســتثمارات بذل ــة المباشــرة المتعلق ــاء اإلضافي ــف االقتن مصاري
ــك  ــي لتل ــات األول ــد اإلثب ــة عن ــى التكلف ــاف إل ــي ال تض ــرة الت ــراض المتاج ــاة ألغ ــتثمارات المقتن ــل واالس ــة الدخ ــي قائم ــة ف ــا العادل ــة بقيمته المدرج
االســتثمارات، وتحمــل بقائمــة الدخــل كمصاريــف. تطفــأ العــالوة أو يســتهلك الخصــم وفــق أســاس العائــد الفعلــي وتــدرج فــي دخــل العمــوالت الخاصــة.
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حيــث إن مدفوعــات العمــوالت وأصــل القــروض التــي تــم التفــاوض حولهــا ال تعمــل علــى اســترداد القيمــة الدفتريــة األصليــة للقــرض. وفــي حــاالت 
أخــرى، يــؤدي إعــادة التفــاوض إلــى حــدوث اتفاقيــة جديــدة والتــي يتــم التعامــل معهــا كقــرض جديــد. تعتمــد سياســات وممارســات إعــادة الهيكلــة 
علــى مؤشــرات أو معاييــر تشــير إلــى ترجيــح اســتمرارية عمليــة الدفــع. يســتمر إخضــاع القــروض لتقييــم تدنــي القيمــة بصــورة فرديــة أو جماعيــة 

وتحســب باســتخدام معــدل العائــد الفعلــي األصلــي لالئتمــان.            

تأخــذ المجموعــة أيضــًا فــي االعتبــار دالئــل انخفــاض القيمــة علــى المســتوى الجماعــي للموجــودات. يمكــن أن يســتند المخصــص الجماعــي علــى 
المعاييــر التاليــة وهــي: الهبــوط القــوي فــي درجــات التصنيــف االئتمانــي الداخلــي أو الخارجــي المحــددة للمقتــرض أو مجموعــة مــن المقترضيــن، 
ــة  ــات المحفظ ــا مكون ــي تتضمنه ــة الت ــة االفتراضي ــاذج التاريخي ــرة والنم ــون، الخب ــه المقترض ــن خالل ــل م ــذي يعم ــي ال ــادي الحال ــاخ االقتص المن

االئتمانيــة.

يتــم شــطب التمويــل المتعثــر للشــركات عندمــا تكــون غيــر قابلــة للتحصيــل. ويتــم اخــذ قــرار الشــطب بوجــود المعطيــات الهامــة التاليــة، مثــل عــدد 
أيــام التعثــر المنقضيــة والتغيــرات الجوهريــة فــي المركــز المالــي للشــركات المقترضــة أي فــي اســتمرارية عــدم قدرتهــا علــى تســوية مديونياتهــا 

باإلضافــة إلــى مــدى كفايــة الضمانــات المقدمــة مــن قبــل العميــل علــى تغطيــة تلــك المديونيــات.

تعتبــر قــروض األفــراد متعثــرة عندمــا تصبــح متأخــرة الســداد بتســعين يومــًا أو اكثــر. ال تعتمــد مقاييــس مخاطــر قــروض األفــراد علــى قيــاس كل 
قــرض علــى حــده ولكــن تعتمــد علــى وعــاء تجميعــي للقــروض باســتخدام منهجيــة “معــدل التدفــق”. معــدل تغطيــة المخصصــات ســتكون %100 

لمثــل هــذه القــروض المتعثــرة التــي وصلــت إلــى نقطــة الشــطب. 
يتــم تســوية القيمــة الدفتريــة لألصــل مباشــرة أو مــن خــالل اســتخدام حســاب مخصــص االنخفــاض فــي القيمــة ويــدرج مبلــغ التســوية فــي قائمــة 

الدخــل الموحــدة.

)ب( االنخفاض في املوجودات املالية املقتناة بقيمتها العادلة
فــي حالــة تصنيــف أدوات الديــن كاســتثمارات متاحــة للبيــع، تقــوم المجموعــة بتقييــم كل حالــة إفراديــا تشــير إلــى وجــود دليــل موضوعــي 
للتعثــر فــي القيمــة بنــاء علــى نفــس معاييــر الموجــودات الماليــة المثبتــة بالتكلفــة المطفــأة. ومــع ذلــك، فــإن المبلــغ المقيــد كتعثــر فــي القيمــة 
يمثــل الخســارة المتراكمــة والتــي تــم قياســها كفــرق بيــن التكلفــة المطفــأة والقيمــة العادلــة الحاليــة ناقصــا أي خســارة تعثــر فــي القيمــة علــى 

ذلــك االســتثمار المثبــت ســابقًا فــي قائمــة الدخــل الموحــدة.

ــة، وقــد ربــط هــذا التقلــص  ــرة الحقــة نتيجــة تحســن الحــق فــي القيمــة العادل ــن فــي فت ــغ خســائر االنخفــاض ألدوات الدي إذا تقلــص مبل
بطريقــة موضوعيــة إلــى وقــوع حــدث بعــد إثبــات االنخفــاض فــي القيمــة )مثــاًل تحســن فــي تصنيــف مخاطــر ائتمــان للمصــدر(، يتــم اســترداد 
الخســائر المثبتــة ســابقًا عــن طريــق تعديــل حســاب المخصــص. ويتــم إثبــات المبالــغ المســتردة بقائمــة الدخــل تحــت بنــد خســائر االنخفــاض 

فــي قيمــة االســتثمارات.

فــي حالــة إثبــات الخســارة مباشــرة ضمــن حقــوق المســاهمين، يتــم تحويــل رصيــد صافــي الخســارة المتراكمــة المثبتــة ضمــن حقــوق المســاهمين 
إلــى قائمــة الدخــل الموحــدة كمخصــص خســائر عندمــا يعتبــر األصــل متعثــرًا.

بالنســبة الســتثمارات األســهم المقتنــاة كمتاحــة للبيــع، فــإن االنخفــاض الجوهــري أو المســتمر لفتــرة طويلــة فــي القيمــة العادلــة التــي تقــل عــن 
التكلفــة يعتبــر دليــل موضوعــي علــى االنخفــاض فــي القيمــة )إيضــاح 2.5)ج((. بعكــس ســندات الديــن، ال يســمح باســترداد مبلــغ  الخســائر المثبتــة 
ســابقا الســتثمارات األســهم بقائمــة الدخــل الموحــدة طالمــا أن األصــل قائــم بالســجالت، أي أن، أي ارتفــاع بالقيمــة العادلــة الحقــا- بعــد إثبــات 

التعثــر فــي القيمــة- يجــب أن يثبــت فقــط ضمــن حقــوق المســاهمين.

تقــوم المجموعــة بشــطب موجــودات ماليــة عندمــا تقــرر اإلدارة المعنيــة مــع إدارة المخاطــر أن تلــك الموجــودات الماليــة غيــر قابلــة للتحصيــل. ويتــم 
التوصــل إلــى هــذا القــرار بعــد دراســة المعلومــات المتعلقــة بحــدوث تغيــرات هامــًة فــي المركــز المالــي للمقتــرض/ المصــدر بحيــث أن المقتــرض / 
المصــدر ال يســتطيع ســداد التزاماتــه، أو أن تكــون المتحصــالت مــن الضمانــات غيــر كافيــة لســداد مجمــل االلتزامــات. وفــي هــذه الحالــة، يتــم شــطب 
الموجــودات الماليــة فقــط فــي الحــاالت التــي تســتنفذ كافــة الوســائل الممكنــة للتحصيــل. أمــا بالنســبة للقــروض الشــخصية، يتخــذ قــرار الشــطب 
مبنيــًا علــى وضــع فتــرة تأخــر الســداد الخاصــة بــكل منتــج. وعندمــا يكــون أصــل مالــي غيــر قابــل للتحصيــل، يتــم شــطبه مقابــل مخصــص التعثــر 

المتعلــق بــه -إن وجــد- وأي مبالــغ مشــطوبه تزيــد عــن المخصــص المتوفــر تحمــل مباشــرة بقائمــة الدخــل الموحــدة.

فيما يخص انخفاض قيم الموجودات غير المالية، يرجع إلى اإليضاح ]2.5)و([

)3.14( العقارات األخرى واملوجودات التي تم االستحواذ عليها
تــؤول للمجموعــة، خــالل دورة أعمالهــا العاديــة، بعــض العقــارات والموجــودات األخــرى وذلــك ســدادًا لتمويــل وســلف مســتحقة. تعتبــر هــذه العقــارات 
ــة  ــل والســلف المســتحقة أو القيمــة العادل ــا للتموي ــد اقتناءهــا بصافــي القيمــة الممكــن تحقيقه ــر هــذه العقــارات عن ــع. تظه كموجــودات متاحــة للبي

الحاليــة للممتلــكات المعنيــة،  أيهمــا أقــل، ناقصــاً أي تكاليــف للبيــع  )إذا كانــت ذات قيمــة جوهريــه(.  ال يتــم احتســاب اســتهالك لهــذه الموجــودات.

إلحاقــاً لإلثبــات األولــي، فإنــه يتــم إعــادة تقييــم مثــل تلــك الموجــودات علــى أســاس دوري ويتــم تعديلهــا الحقــا بــاي مخصــص خســائر تقييــم غيــر 
محققــة. يمكــن اســترداد أي خســائر إعــادة تقيــم غيــر محققــة - تــم إثباتهــا ســابقًا عــن طريــق قائمــة الدخــل الموحــدة - علــى أســاس إفــرادي لــكل 
أصــل وذلــك عنــد حــدوث أي زيــادة الحقــة فــي القيمــة العادلــة. أي خســائر غيــر محققــة فــي إعــادة التقييــم )أو اســترداد فائــض(، الخســائر والمكاســب 

المحققــة مــن البيــع، صافــي إيــرادات اإليجــار يتــم تســجيلها فــي قائمــة الدخــل الموحــدة تحــت بنــد )مصاريــف( إيــرادات تشــغيلية أخــرى بالصافــي.

)هـ( االستثمارات األخرى املقتناة بالتكلفة املطفأة
ــاة بالتكلفــة المطفــأة.  ــة بســوق نشــط كاســتثمارات أخــرى  مقتن ــر المتداول ــة أو الممكــن تحديدهــا وغي تصنــف االســتثمارات ذات الدفعــات الثابت
أمــا االســتثمارات التــي لــم يتــم تغطيــة مخاطــر قيمتهــا العادلــة، تظهــر بالتكلفــة المطفــأة ناقصــًا مخصــص التعثــر فــي قيمتهــا. تحســب التكلفــة 
المطفــأة بعــد األخــذ بعيــن االعتبــار الخصــم أو العــالوة عنــد الشــراء مســتخدمًا طريقــة العائــد الفعلــي. يتــم إثبــات األربــاح أو الخســائر فــي قائمــة 

الدخــل الموحــدة عندمــا يتــم بيعهــا ويتــم اإلفصــاح عنهــا كمكاسب/)خســائر( مــن االســتثمارات لغيــر أغــراض المتاجــرة.

)3.11( التمويل والسلف
يعتبر التمويل والسلف كموجودات مالية غير مشتقة نشأت أو حصلت عليها المجموعة وذات دفعات ثابتة أو محددة. 

يتــم تســجيل التمويــل والســلف عندمــا يتــم دفــع النقــد للمقترضيــن. ويلغــى إثباتهــا عندمــا يقــوم أي مــن المقترضيــن بســداد التزاماتهــم أو عنــد بيــع 
أو شــطب التمويــل أو عنــد تحويــل كافــة المخاطــر وعوائــد الملكيــة. 

تقاس كافة عمليات التمويل والسلف، في اإلثبات األولي، بالتكلفة والتي تمثل القيمة العادلة للمبالغ الممنوحة.

بعــد اإلثبــات األولــى، فــإن التمويــل والســلف -التــي لــم يتــم تغطيــة مخاطــر قيمتهــا العادلــة - يتــم إظهارهــا بالتكلفــة مخصومــا منهــا المبالــغ المشــطوبة 
والمخصصــات المحــددة المجنبــة مقابــل التعثــر فــي القيمــة ومخصــص المحفظــة )مخصــص عام(.

يتم خصم مخصص خسائر االئتمان من بند التمويل والسلف ألغراض العرض في القوائم المالية.

)3.12( أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى
تعتبــر األرصــدة لــدى البنــوك والمؤسســات الماليــة األخــرى كموجــودات ماليــة والتــي غالبــًا تشــتمل علــى إيداعــات أســواق المــال ذات دفعــات ثابتــة أو 
ممكــن تحديدهــا وأيضــا اســتحقاقات محــددة والتــي لــم يتــم تداولهــا فــي ســوق مالــي نشــط. ال يتــم إجــراء عمليــات إيداعــات أســواق المــال بنيــة البيــع 
الفــوري أو فــي المــدى القريــب. تقــاس كافــة أرصــدة البنــوك والمؤسســات الماليــة األخــرى فــي اإلثبــات األولــي بالتكلفــة والتــي تمثــل القيمــة العادلــة 

لألرصــدة الممنوحــة.

بعــد اإلثبــات األولــي، فــإن األرصــدة لــدى البنــوك والمؤسســات الماليــة األخــرى يتــم إظهارهــا بالتكلفــة مخصومــًا منهــا المبالــغ المشــطوبة والمخصصــات 
المحــددة مقابــل التعثــر فــي القيمــة - إن وجــدت - ومخصــص محفظــة )مخصــص عــام( لمخاطــر الطــرف اآلخــر.

)3.13( خسائر االنخفاض في قيمة املوجودات املالية 
يتــم  بتاريــخ كل قائمــة مركــز مالــي موحــدة إجــراء تقييــم للتأكــد مــن وجــود أي دليــل موضوعــي علــى انخفــاض فــي قيمــة أي أصــل مالــي أو مجموعــة 
مــن الموجــودات الماليــة. فــي حالــة وجــود مثــل هــذا الدليــل، يتــم تحديــد القيمــة المقــدرة القابلــة لالســترداد لذلــك األصــل وأيــة خســارة ناجمــة عــن 

ذلــك االنخفــاض والتــي يتــم إثباتهــا الحتســاب التغيــرات فــي قيمتهــا الدفتريــة طبقــًا لمــا هــو مبيــن أدنــاه:

)أ( االنخفاض في املوجودات املالية املقتناة بالتكلفة املطفأة
يتــم تصنيــف الموجــودات الماليــة كموجــودات متعثــرة القيمــة فــي حالــة وجــود دليــل موضوعــي ذي عالقــة بانخفــاض قيمتهــا المتعلقــة بالتمويــل، 
كنتيجــة لحــدث أو أحــداث خســائر تمــت بعــد اإلثبــات األولــي لألصــل وهــذه األحــداث مــن الخســائر يكــون لهــا تأثيــر علــى تقديــر التدفقــات النقديــة 

المســتقبلية لألصــل المالــي أو لمجموعــة مــن الموجــودات الماليــة والتــي يمكــن تقديــره بدرجــة يعتمــد عليهــا.

يتــم تكويــن مخصــص محــدد لخســائر التمويــل الناتجــة عــن تعثــر فــي قيمــة القــرض أو أي مــن الموجــودات الماليــة المدرجــة بالتكلفــة المطفــأة، 
إذا كان هنــاك دليــل موضوعــي بــأن المجموعــة لــن تتمكــن مــن تحصيــل كافــة المبالــغ المســتحقة. إن مبلــغ المخصــص المحــدد هــو الفــرق بيــن 
القيمــة الدفتريــة والمبلــغ المقــدر القابــل لالســترداد. أن المبلــغ المقــدر القابــل لالســترداد هــو القيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة المتوقعــة - متضمنًا 
المبالــغ المقــدرة القابلــة لالســترداد مــن الضمانــات والموجــودات المرهونــة - مخصومــة بمعــدل ســعر العمولــة الخاصــة الفعلــي عنــد منــح االئتمــان.

إضافــة إلــى المخصصــات المحــددة لخســائر التمويــل وســلف الشــركات، يتــم أيضــا تكويــن مخصصــات محفظــة إضافيــة )مخصــص عــام( لتعثــر 
إجمالــي فــي قيــم المجموعــات علــى أســاس محفظــة مقابــل خســائر تمويــل وذلــك عنــد وجــود دليــل موضوعــي بانــه يوجــد خســائر غيــر معروفــة 
ــة )تدنــي تصنيــف درجــات  ــة للموجــودات المالي ــم الداخلي ــى أي تدهــور فــي درجــات التقيي ــك عل ــي ذل ــي. وقــد بن ــخ قائمــة المركــز المال فــي تاري
المخاطــر( منــذ تاريــخ المنــح. يعتمــد تقديــر مبلــغ مخصــص المحفظــة اإلضافــي )مخصــص عــام( علــى عــدة عوامــل متضمنــا درجــات التصنيــف 
ــة  ــرض أو مجموع ــع المقت ــل م ــة للتعام ــرة المجموع ــائدة، خب ــة الس ــوال االقتصادي ــن، األح ــة مقترضي ــرض أو مجموع ــددة للمقت ــي المح االئتمان

ــر التاريخــي المتوفــرة. مقترضيــن ومعلومــات التعث

ــر ســلبي فــي ظــروف  ــم إعــادة التفــاوض حــول التمويــل والســلف بشــكل عــام إمــا كجــزء مــن عالقــة مســتمرة مــع العميــل أو اســتجابة لتغي يت
المقتــرض. ففــي الحالــة األخيــرة، قــد يــؤدي إعــادة التفــاوض إلــى تمديــد تاريــخ اســتحقاق المدفوعــات أو جدولــة الســداد التــي بموجبهــا يقــدم 
البنــك نســبة معدلــة للعمولــة للمقترضيــن المتعثريــن فعليــًا.  قــد ينتــج عــن ذلــك اســتمرار تأخــر اســتحقاق األصــل وتتدنــى قيمتــه بشــكل فــردي 



117القوائم المالية  |   |  القوائم المالية البنك األهلي التجاري | التقرير السنوي 2017م116 البنك األهلي التجاري | التقرير السنوي 2017م

)3.19( محاسبة عقود اإليجار

)أ( اذا كانت املجموعة هي املستأجرة
تعتبــر كافــة عقــود اإليجــار التــي تبرمهــا المجموعــة كعقــود إيجــار تشــغيلية، وبموجبهــا تحمــل دفعــات اإليجــار علــى قائمــة الدخــل الموحــدة بطريقــة 

القســط الثابــت علــى مــدى فتــرة اإليجــار.

ــا للمؤجــر  ــة، يجــب دفعه ــد إيجــار متوقع ــات، صافــي مــن أي عوائ ــة غرام ــدرج أي ــه، ت ــاء مدت ــل انته ــد اإليجــار التشــغيلي قب ــاء عق ــة إنه فــي حال
ــاء اإليجــار. ــا إنه ــم فيه ــي يت ــرة الت كمصــروف خــالل الفت

)ب( اذا كانت املجموعة هي املؤجرة
فــي حالــة تحويــل موجــودات بموجــب عقــود اإليجــار التمويلــي بمــا فــي ذلــك الموجــودات المتعلقــة بمنتــج اإلجــارة اإلســالمي، يتــم إثبــات القيمــة 
الحاليــة لدفعــات اإليجــار كذمــم مدينــة ويتــم اإلفصــاح عنهــا ضمــن التمويــل والســلف. يتــم إثبــات الفــرق بيــن إجمالــي الذمــم المدينــة والقيمــة 
الحاليــة كعائــد غيــر مكتســب علــى عقــود اإليجــار التمويلــي. يتــم إثبــات عوائــد اإليجــار التمويلــي علــى مــدى فتــرة عقــد اإليجــار باســتخدام طريقــة 

صافــي االســتثمار والتــي تظهــر معــدل عائــد ثابــت خــالل الفتــرة، ويتــم اإلفصــاح عنهــا كدخــل عمــوالت خاصــة.

)3.20( الزكــاة وضريبة الدخل في الخارج
ــر  ــا أكب ــدل أيهم ــوق المســاهمين المع ــاء حق ــدل أو وع ــح المع ــي الرب ــى صاف ــزكاة عل ــم احتســاب ال ــث يت ــى المســاهمين حي ــا عل ــزكاة التزام ــر ال تعتب
باســتخدام األســس الموضحــة بموجــب الئحــة الــزكاة الســعودي.توافقا لتعميــم مؤسســه النقــد العربــي الســعودي المتعلــق بالــزكاة وضريبــة الدخــل، 
ويقــوم البنــك بتســديد الــزكاة المســتحقة نيابــة عنهــم وال يتــم تحميلهــا علــى قائمــة الدخــل الموحــدة كمصاريــف، حيــث أنهــا تســتقطع مــن إجمالــي 
توزيعــات األربــاح علــى المســاهمين أو يتــم قيدهــا علــى حســاب األربــاح المبقــاة كتوزيعــات لصافــي الدخــل فــي حالــة عــدم توزيــع أربــاح للمســاهمين. 

تخضــع الفــروع الخارجيــة والشــركات التابعــة الخارجيــة لضريبــة الدخــل طبقــًا ألحــكام األنظمــة والقوانيــن الســائدة بــكل دولــة، ويتــم خصمهــا مــن بنــد 
أربــاح مبقــاة بموجــب تعميــم مؤسســة النقــد العربــي الســعودي حــول الــزكاة وضريبــة الدخــل.  

)3.21( النقد وشبـه النقد
ألغــراض إعــداد قائمــة التدفقــات النقديــة، يعــرف النقــد وشــبه النقــد بأنهــا تلــك المبالــغ المدرجــة فــي النقــد واألرصــدة لــدى مؤسســة النقــد العربــي 
الســعودي )باســتثناء الودائــع النظاميــة( واألرصــدة لــدى البنــوك والمؤسســات الماليــة األخــرى التــي تســتحق خــالل 3 اشــهر أو اقــل مــن تاريــخ التعاقــد 

األولــي والتــي تكــون معرضــة لمخاطــر ضئيلــة

)3.22( إلـغـاء إثبات األدوات املالية
يتــم إلغــاء إثبــات أصــل مالــي )أو جــزء منــه، أو جــزء فــي مجموعــة موجــودات ماليــة متشــابهة( عندمــا تنتهــي الحقــوق التعاقديــة الســتالم التدفقــات 

الماليــة الخاصــة بهــذه الموجــودات أو عنــد تحويــل األصــل ويكــون التحويــل مؤهــل لالســتبعاد.

فــي الحــاالت التــي تظهــر فيهــا دالالت علــى أن المجموعــة تنقــل أصــل مالــي، يتــم إلغــاء إثباتــه فــي حالــة قامــت المجموعــة بنقــل جميــع المخاطــر 
والعوائــد المصاحبــة لملكيــة األصــل بشــكل جوهــري. فــي الحــاالت التــي لــم يتــم نقــل أو إبقــاء جميــع المخاطــر والعوائــد المصاحبــة لملكيــة األصــل 
بشــكل جوهــري، يتــم إلغــاء إثباتــه فقــط فــي حالــة تخلــت المجموعــة عــن الســيطرة علــى األصــل. تقــوم المجموعــة بإثبــات الموجــودات أو المطلوبــات 

بشــكل منفصــل فــي حالــة الحصــول علــى الحقــوق وااللتزامــات الناتجــة عــن هــذه العمليــات.

يتــم إلغــاء إثبــات المطلوبــات الماليــة )أو جــزء منهــا( وذلــك فقــط عندمــا تنتهــي، أي عندمــا يتــم تنفيــذ االلتــزام المحــدد فــي العقــد أو إلغــاؤه أو انتهــاء 
مدته.

)3.23( خدمات إدارة االستثمار
ال تشــتمل القوائــم الماليــة الموحــدة للمجموعــة علــى القوائــم الماليــة للصناديــق االســتثمارية. تــم إيضــاح المعامــالت التــي تتــم بيــن المجموعــة وهــذه 
الصناديــق االســتثمارية تحــت المعامــالت مــع األطــراف ذات العالقــة. تــدرج حصــة المجموعــة فــي هــذه الصناديــق ضمــن االســتثمارات المقتنــاة ألغــراض 

المتاجرة.

الموجــودات المودعــة كأمانــات لــدى المجموعــة أو الشــركات التابعــة، بصفتهمــا وصيــا أو مؤتمنــا عليهــا، ال تعتبــر موجــودات خاصــة بالمجموعــة وبالتالــي 
ال تــدرج فــي القوائــم الماليــة الموحــدة للمجموعــة.

العقــارات األخــرى تــم اإلفصــاح عنهــا ضمــن إيضــاح 9. فــي حيــن أن الموجــودات األخــرى المســتحوذ عليهــا متضمنــه فــي الموجــودات األخــرى. أربــاح بيــع 
الموجــودات المســتحوذ عليهــا تــم تســجيلها ضمــن )مصاريــف( دخــل عمليــات أخــرى بالصافــي.

)3.15( ممتلكات ومعدات وبرامج
تقــاس الممتلــكات والمعــدات بالتكلفــة ناقصــًا االســتهالك المتراكــم وخســائر االنخفــاض المتراكــم. ال يتــم اســتهالك األراضــي المملوكــة.  يتــم احتســاب 

التغيــرات فــي األعمــار اإلنتاجيــة المتوقعــة عبــر تغييــر الفتــرة أو الطريقــة، حســب مــا هــو مناســب، ويتــم اعتبارهــا تغيــرات فــي التقديــرات المحاســبية.

تتــم رســملة النفقــات الالحقــة عندمــا يكــون مــن الممكــن أن تتدفــق منافــع اقتصاديــة مســتقبلية علــى المجموعــة. يتــم صــرف اإلصالحــات والصيانــة 
المســتمرة عنــد تكبدهــا.

تتبع طريقة القسط الثابت الحتساب استهالك الممتلكات والمعدات األخرى ذلك على أساس األعمار اإلنتاجية المتوقعة للموجودات كما يلي:
40 سنة  المباني     

فترة اإليجار أو العمر اإلنتاجي، أيهما أقل  تحسينات العقارات المستأجرة   
4 – 10 سنوات  الممتلكات، المعدات، والبرامج  

يتــم بتاريــخ كل قائمــة مركــز مالــي مراجعــة األعمــار اإلنتاجيــة، طريقــة االســتهالك والقيمــة المتبقيــة للموجــودات ومــن ثــم يتــم تعديلهــا إذا اســتلزم 
األمــر.

يتــم االعتــراف بالبرمجيــات عندمــا يمكــن قيــاس تكلفتهــا بصــورة موثوقــة ومــن المحتمــل أن تتدفــق المنافــع االقتصاديــة المســتقبلية المتوقعــة منهــا 
للمجموعــة. يتــم إطفــاء البرمجيــات علــى مــدى العمــر اإلنتاجــي ويتــم تقييــم االنخفــاض فــي القيمــة عندمــا يكــون هنــاك مؤشــر علــى ان البرمجيــات 
قــد حــدث انخفــاض فــي قيمتهــا. يتــم مراجعــة فتــرة وطريقــة اإلطفــاء للبرمجيــات علــى األقــل فــي نهايــة كل فتــرة ماليــة. تعتبــر التغيــرات فــي العمــر 
اإلنتاجــي المتوقــع أو النمــط المتوقــع الســتخدامها للمنافــع االقتصاديــة المســتقبلية المتضمنــة فــي األصــول وذلــك لتعديــل فتــرة أو طريقــة اإلطفــاء، 
حســبما يكــون مالئمــا، ويتــم معالجتهــا كتغيــرات فــي التقديــرات المحاســبية. يتــم إدراج مصاريــف اإلطفــاء علــى البرامــج فــي قائمــة الدخــل الموحــدة.

يتـــم مراجعــة  كافــة الموجــودات فــي حالــة وجــود أحــداث أو تغيــرات فــي الظــروف المحيطــة تــدل علــى وجــود تعثــر فــي قيمــة األصــل وعــدم إمكانيــة 
ــه  ــة عــن قيمت ــة الدفتري ــادة القيم ــال زي ــي ح ــة لالســترداد ف ــة القابل ــة التقديري ــى القيم ــه إل ــض قيمت ــم تخفي ــه، يت ــة. وعلي ــه الدفتري اســترداد قيمت

ــة لالســترداد. ــة القابل التقديري

)3.16( املطلوبات املالية
يتــم اإلثبــات األولــي لكافــة إيداعــات أســواق المــال، ودائــع العمــالء وســندات الديــن المصــدرة بالتكلفــة - ناقصــاً مصاريــف العمليــات - والتــي تمثــل 
القيمــة العادلــة للمبلــغ المســتلم. يتــم الحقــًا قيــاس كافــة المطلوبــات الماليــة المرتبطــة بعمــوالت - عــدا تلــك المقتنــاه ألغــراض المتاجــرة أو المدرجــة 
بقيمتهــا العادلــة فــي قائمــة الدخــل أو التــي تــم تغطيــة مخاطــر قيمتهــا العادلــة، إن وجــدت ـ بالتكلفــة المطفــأة بعــد األخــذ فــي االعتبــار الخصــم أو 

العــالوة. تطفــأ العــالوات وتســتهلك الخصومــات وفــق أســاس العائــد الفعلــي حتــى تاريــخ االســتحقاق وتــدرج كمصاريــف العمــوالت الخاصــة.

)3.17( الضمانات املالية والتزامات التمويل
تقــوم المجموعــة فــي ســياق أعمالهــا االعتياديــة بإصــدار خطابــات اعتمــاد وخطابــات ضمــان وخطابــات قبــول. ويتــم تســجيلها عنــد اإلثبــات االولــي 
ــم  ــي، يت ــراف المبدئ ــا لالعت ــتلمة. إلحاق ــوم المس ــة الرس ــا قيم ــة غالب ــان متمثل ــدار الضم ــخ اص ــة بتاري ــة العادل ــدة بالقيم ــة الموح ــم المالي ــي القوائ ف
ــزام فــي تاريــخ المركــز  ــر للنفقــات المطلوبــة لســداد أي الت ــزام المجموعــة بموجــب هــذه الضمانــات إمــا بالقيمــة المطفــأة أو أفضــل تقدي قيــاس الت
ــة  ــزام متعلق ــي االلت ــادة ف ــر. أي زي ــخ التعث ــرات ســابقة وتاري ــن خب ــة م ــداث مماثل ــى أح ــاء عل ــرات بن ــذه التقدي ــد ه ــم تحدي ــى. يت ــا أعل ــي أيهم المال
بالضمانــات الماليــة يتــم إثباتهــا فــي قائمــة الدخــل الموحــدة كمخصــص خســائر تمويــل وســلف بالصافــي. فــي حالــة وجــود تأثيــر جوهــري مــن قيمــة 
 العــالوة المســتلمة يتــم إثباتهــا فــي قائمــة الدخــل الموحــدة كرســوم دخــل مــن خدمــات مصرفيــة بطريقــة القســط الثابــت علــى مــدار عمــر الضمــان.

االلتزامات المالية هي مجموعة التزامات تقدم في ظروف وبشروط محددة مسبقًا.

)3.18( خسائر االنخفاض واملخصصات
يتــم تســجيل المخصصــات عندمــا يمكــن إجــراء تقديــر موثــوق بــه بواســطة المجموعــة لمقابلــة دعــاوى قضائيــة مقامــة ضــد البنــك أو التــزام اســتداللي 
ناتــج عــن أحــداث ماضيــة وتكــون احتماليــة دفــع مبالــغ لتســوية االلتــزام أعلــى مــن احتمــال عــدم الدفــع. رصيــد المخصــص يظهــر تحــت مطلوبــات 

أخــرى.
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)3.25.2( الخيرات املركبة
هــذا المنتــج عبــارة عــن منتــج ودائــع معــزز يوفــر بديــاًل للودائــع المركبــة متوافقــًا مــع أحــكام الشــريعة، ويتضمــن إيــداع الخيــرات مــع الوعــد بإبــرام 
معاملــة مرابحــة ثانويــة لصالــح العميــل حيــث يتــم ربــط الربــح بمؤشــر محــدد مســبقاً. وتكــون هــذه رؤوس أمــوال محميــة حتــى نســبة معينــة 

)تكــون فــي الوضــع المثالــي %100-95(.       

يتــم معالجــة كافــة منتجــات التمويــل المصرفيــة المتوافقــة مــع أحــكام الشــريعة باســتخدام المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة ووفقــا للسياســات 
المحاســبية المتبعــة فــي إعــداد هــذه القوائــم وتــدرج ضمــن بنــد ودائــع العمــالء.       

)3.26( منتجات الخزينة املتوافقة مع أحكام الشريعة
تقــدم المجموعــة لعمالئهــا منتجــات خزينــة محــددة متوافقــة مــع أحــكام الشــريعة اإلســالمية، وتكــون هــذه المنتجــات معتمــدة مــن الهيئــة الشــرعية 

للبنــك والمستشــار الشــرعي كمــا تخضــع لرقابتهمــا.

)3.26.1( منتجات التحوط املركبة
ُتقــدم هــذه المنتجــات العمــالء مــن أجــل التغطيــة والتحــوط لتعرضهــم للعمــالت األجنبيــة. وتعتمــد هــذه المنتجــات علــى مبــدأ الوعــد، حيــث تقــدم 

المجموعــة وعــدًا لشــراء أو بيــع مبلــغٍ محــدٍد مــن العملــة األجنبيــة بســعر متفــق عليــه، وقــد يشــمل ذلــك وعــدًا واحــدًا أو عــدة وعــود.

)3.26.2( منتجات االستثمارات املركبة
ُتقــدم هــذه المنتجــات للعمــالء مــن أجــل توفيــر عائــد لهــم يكــون فــي صورتــه المثاليــة أعلــى مــن عائــد منتــج الخيــرات العــادي. وتعتمــد هــذه 
المنتجــات علــى منتــج الخيــرات المركبــة ويتــم تصميمهــا لنقــدم لعمالئنــا عــددًا مــن المؤشــرات التــي تشــمل العمــالت األجنبيــة والمعــادن النفيســة 

ومؤشــرات األســهم المتوافقــة مــع أحــكام الشــريعة.

)3.26.3( منتجات األسعار
ُتقــدم هــذه المنتجــات للعمــالء الذيــن يتعرضــون ألســعار ثابتة/متقلبــة ويحتاجــون لحلــول تحــوط. وتعتمــد المنتجــات التــي نقدمهــا لعمالئنــا علــى 

مبــدأ الوعــد إلبــرام اتفاقيــات مرابحــة يعتمــد فيهــا الربــح علــى مؤشــر أو معادلــة أســعار. وقــد يشــمل ذلــك وعــدًا واحــدًا أو عــدة وعــود.

)3.26.4( منتجات السلع
ُتقــدم هــذه المنتجــات للعمــالء الذيــن يتعرضــون ألســعار ســلع ويحتاجــون لحلــول تحــوط. وتعتمــد المنتجــات التــي نقدمهــا لعمالئنــا علــى مبــدأ الوعد 

إلبــرام اتفاقيــات مرابحــة يعتمــد فيهــا الربــح علــى ســعر ســلعة. وقــد يشــمل ذلــك وعــدًا واحــدًا أو عــدة وعــود.

)3.27( أسهم خزينة
تقيــد اســهم الخزينــة بتكلفــة االســتحواذ وتعــرض مخصومــة مــن حقــوق المســاهمين. أي مكاســب أو خســائر نتيجــة اســتبعاد هــذه األســهم يتــم إثباتهــا 

فــي حقــوق المســاهمين وال يتــم إثباتهــا بقائمــة الدخــل الموحــدة.

)3.28( مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
يتــم احتســاب مخصــص مكافــأة نهايــة الخدمــة للموظفيــن طبقــًا ألحــكام نظــام العمــل والعمــال الســعودي و األنظمــة المحليــة للفــروع والشــركات 

التابعــة فــي الخــارج.  كمــا أن المخصــص يتوافــق مــع التقييــم اإلكتــواري.

تســتحق مكافــأة نهايــة الخدمــة لموظفــي البنــك عنــد انتهــاء خدماتهــم بنــاء علــى التقييــم اإلكتــواري ووفقــا لنظــام العمــل الســعودي. يتــم إدراجهــا 
ضمــن المطلوبــات األخــرى فــي قائمــة المركــز المالــي الموحــدة.

)3.29( مكافآت املوظفين
ــد  ــاً للقواع ــك وفق ــآت بالبن ــق نظــام المكاف ــم وتطبي ــى تصمي ــه عل ــة ل ــآت التابع ــة والمكاف ــيحات والحوكم ــة الترش ــك ولجن ــس إدارة البن يشــرف مجل

ــي.  ــتقرار المال ــس االس ــدى مجل ــض ل ــر التعوي ــليمة ومعايي ــات الس ــادئ الممارس ــعودي، ومب ــي الس ــد العرب ــة النق ــن مؤسس ــادرة ع الص

أسســت لجنــة الترشــيحات والمكافــآت والحوكمــة مــن مجلــس اإلدارة وتتكــون مــن أربعــة أعضــاء، غيــر تنفيذييــن، بمــن فيهــم رئيــس اللجنــة. وقــد تــم 
مراجعــة وتحديــث دور ومســئوليات اللجنــة بنــاًء علــى قواعــد المكافــآت الصــادرة عــن مؤسســة النقــد العربــي الســعودي.

)3.24( منتجات تمويل مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة 
باإلضافــة إلــى المنتجــات المصرفيــة التقليديــة، فــإن البنــك يقــدم لعمالئــه بعــض المنتجــات المصرفيــة المتوافقــة مــع أحــكام الشــريعة )غيــر مرتبطــة 

بعمــوالت(، والتــي يتــم إجازتهــا واإلشــراف عليهــا مــن ِقبــل هيئــة الفتــوى والرقابــة الشــرعية.

)3.24.1( املرابحة
المرابحــة هــي صيغــة تمويــل متوافقــة مــع أحــكام الشــريعة، مبنيــة علــى بيــوع المرابحــة الجائــزة شــرعًا، بموجبهــا تقــوم المجموعــة بشــراء وتملــك 
ســلعة بنــاء علــى طلــب العميــل ثــم تبيعهــا المجموعــة إلــى العميــل بثمــن محــدد )يتضمــن تكلفــة البنــك مضافــا إليهــا هامــش ربــح( متفــق عليــه 
ومؤجــل الدفــع ويســدد علــى أقســاط دوريــة.  تشــمل االســتخدامات الرئيســية للمرابحــة التمويــل الســكني، وتمويــل العقــارات التجاريــة، والتمويــل 

التجــاري.  

)3.24.2( التيسير
تيســير األهلــي هــو منتــج تمويــل متوافقــة مــع أحــكام الشــريعة، تــم تطويــره مــن صيغــة التــورق الجائــزة شــرعا. وقــد قــام البنــك األهلــي بتطويــره 
لخدمــة عمالئــه الذيــن هــم فــي حاجــة للســيولة النقديــة، حيــث تقــوم المجموعــة بشــراء ســلعة مــن األســواق المحليــة أو العالميــة، ثــم يبيعهــا إلــى 
العميــل بثمــن محــدد متفــق عليــه ومؤجــل الدفــع ويســدد علــى أقســاط دوريــة. ثــم يقــوم العميــل بنفســه أو يعيــن وكيــاًل لبيــع الســلعة لطــرف 
ثالــث نقــدًا. تتضمــن االســتخدامات الرئيســية لبرنامــج التيســير التمويــل الشــخصي، والبطاقــات االئتمانيــة، وتمويــل الشــركات، والتمويــل المهيــكل، 

والقــروض المشــتركة، وتمويــل المشــاريع، وكذلــك المعامــالت بيــن البنــوك.   

)3.24.3( اإلجارة مع الوعد بالتمليك
اإلجــارة مــع الوعــد بالتمليــك هــي صيغــة تمويــل متوافقــة مــع أحــكام الشــريعة، مبنيــة علــى عقــد اإليجــار الجائــز شــرعًا، بموجبهــا تقــوم المجموعــة 
ــددة  ــرة مح ــل بأج ــره للعمي ــم تؤج ــدي ث ــن نق ــه - بثم ــن  قبل ــددة م ــات المح ــل وحســب المواصف ــب العمي ــى طل ــاء عل ــن – بن بشــراء أصــل معي
متفــق عليهــا بيــن الطرفيــن يســددها العميــل علــى أقســاط دوريــة. فــإذا كانــت األصــول موجــودة بالفعــل فهــي إجــارة معينــة، أمــا فــي األصــول 
ــة يلتــزم البنــك بتســليم حــق االنتفــاع المتفــق عليــه. وبموجــب عقــد  ــر إجــارة موصوفــة فــي الذمــة وفــي هــذه الحال ــر الموجــودة فإنهــا تعتب غي
اإليجــار تعطــي المجموعــة العميــل وعــدا بتمليكــه العيــن المســتأجرة  فــي نهايــة عقــد اإليجــار علــى ســبيل الهبــة أو البيــع  بثمــن رمــزي. تتضمــن 
االســتخدامات الرئيســية لإلجــارة هــي تأجيــر الســيارات مــع الوعــد بالتملــك، والتمويــل الســكني، وتمويــل العقــارات التجاريــة، والتمويــل المهيــكل. أمــا 

االســتخدامات الرئيســية لإلجــارة الموصوفــة فــي الذمــة هــي تمويــل المشــاريع وكذلــك التمويــل المهيــكل.     

)3.24.4( االستصناع         
االســتصناع هــو عبــارة عــن عقــد بيــع للحصــول علــى أصــول يتــم تصنيعهــا حســب المواصفــات  المقدمــة مــن الشــخص الــذي يطلــب األصــول التــي 
يتــم تصنيعهــا أو شــرائه. وبالنســبة لهــذا المنتــج، تكــون المجموعــة هــي الصانــع/ المشــتري أو الطــرف الــذي يطلــب أن تكــون األصــول مســتصنعة/
مشــتراة. وبالنســبة لتمويــل المشــاريع، وتدفــع المجموعــة دور المســتصنع وتتفــق مــع العميــل علــى تســليم األصــول المحــددة بالســعر المتفــق عليه. 
وتدفــع المجموعــة لشــراء األصــل علــى دفعــات مقســطة، ثــم تبــرم المجموعــة عقــد إجــارة موصوفــة فــي الذمــة وتؤجــر األصــول ليســددها العميــل 
مــع الوعــد بنقــل الملكيــة. ويكــون االســتخدام الرئيســي لالســتصناع فــي تمويــل المشــاريع مربوطــًا باإلجــارة الموصوفــة فــي الذمــة لتمويــل إنشــاء 
المشــاريع الجديــدة. تقــوم المجموعــة بالتوقيــع مــع العميــل لتوفيــر تلــك األصــول بثمــن متفــق عليــه يتضمــن تكلفــة البنــك مضافــا إليهــا هامــش 
ربــح و يتــم االتفــاق مــع العميــل علــى شــروط الســداد. ثــم  تقــوم المجموعــة بالتعاقــد مــع جهــة متخصصــة فــي تصنيــع تلــك األصــول إلنجــاز ذلــك  

حســب المواصفــات المحــددة مــن قبــل العميــل، وتقــوم المجموعــة بتســديد تكاليــف التصنيــع للجهــة المصنعــة حســب االتفــاق بينهمــا.

يتــم معالجــة كافــة منتجــات التمويــل المصرفيــة المتوافقــة مــع أحــكام الشــريعة باســتخدام المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة ووفقــا للسياســات 
المحاســبية المتبعــة فــي إعــداد هــذه القوائــم وتــدرج ضمــن بنــد التمويــل والســلف.       

)3.25( منتجات ودائع متوافقة مع أحكام الشريعة
تقــدم المجموعــة منتــج الخيــرات المبنــي علــى مرابحــة الســلع المتوافــق مــع أحــكام الشــريعة بغــرض اســتقطاب األمــوال مــن العمــالء وتنميتهــا والــذي 

تمــت إجازتــه واإلشــراف عليــه مــن قبــل هيئــة الفتــوى والرقابــة الشــرعية:      

)3.25.1( الخيرات          
الخيــرات هــو منتــج مبنــي علــى مرابحــة الســلع متوافــق مــع أحــكام الشــريعة. تقــوم المجموعــة بصفتهــا وكيــاًل عــن العميــل بشــراء ســلع بموجــب 
المبالــغ المســتلمة مــن العميــل ثــم  ببيعهــا لنفســه علــى أســاس المرابحــة بثمــن متفــق عليــه بيــن الطرفيــن الســتحقاق آجــل )3، 6، 9 أو 12 اشــهر(. 
هــذا المنتــج باعتبــاره موجهــا لألفــراد فإنــه يمكنهــم مــن اختيــار المبالــغ  والعمــالت وآجــال االســتثمار. بمــا أن المجموعــة تعتبــر المشــتري للســلع مــن 

العميــل، ســتكون المجموعــة مســئولة عــن ســداد راس المــال المقــدم مــن العميــل باإلضافــة إلــى األربــاح.       
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لكــون مســتحقات توزيعــات األربــاح قــد انعكســت مــن خــالل القيمــة العادلــة فــي تاريــخ منــح المكافــأة. 

فــي الحــاالت التــي يتــم فيهــا إســقاط مكافــأة )عندمــا ال يتــم اســتيفاء شــروط المنــح(، يقــوم البنــك بــرد المصروفــات المتعلقــة بتلــك المكافــآت 
المعتــرف بهــا مســبقًا فــي قائمــة الدخــل الموحــدة. عندمــا يتــم إلغــاء مكافــآت تســوية األســهم )بخــالف المكافــآت المســقطة(، يتــم معالجتهــا 

كمــا لــو أنهــا تــم منحهــا فــي تاريــخ اإللغــاء، ويتــم إثبــات أي مصروفــات متعلقــة بالمنــح لــم يتــم إثباتهــا بعــد علــى الفــور.

تســتحوذ المجموعــة علــى أســهمها فيمــا يتعلــق باألســهم المتوقــع منحهــا لموظفــي اإلدارة العليــا مســتقباًل. حتــى يحيــن الوقــت الــذي تنتقــل 
فيــه الملكيــة النفعيــة لتلــك األســهم فــي البنــك للموظفيــن، إن األســهم غيــر الموزعــة / األســهم غيــر الممنوحــة يتــم التعامــل معهــا كأســهم 

خزينــة.

)3.30( الشريحة األولى صكوك
تقــوم المجموعــة بتصنيــف الصكــوك المصــدرة بــدون تواريــخ اســترداد / اســتحقاق ثابتــة )صكــوك دائمــة( وعــدم إلــزام المجموعــة بدفــع أربــاح كحقــوق 

. ملكية

يتم االعتراف بالتكاليف األولية والتوزيعات المتعلقة بها مباشرة في قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة ضمن أرباح مبقاه.

4. نقد وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي
)بآالف الريـاالت السعودية(

2016م2017م

10,057,750 10,529,175 نقد في الصندوق

أرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي:

18,330,826 18,045,112 وديعة نظامية

15,052,715 9,394,947 إيداعات أسواق المال و حسابات جارية

43,441,291 37,969,234 نقد وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي

يتعين على البنك، وفقًا للمـادة )7( من 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 37(.  الودائع النظامية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي ليست متاحة لتمويل العمليات اليومية للبنك، وبالتالي فهي ليست جزءا من أرصدة 
النقد وشبه النقد )إيضاح 32(.

5. أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى

)بآالف الريـاالت السعودية(
2016م2017م

5,139,244 4,711,135 حسابات جارية

13,136,484 16,206,414 إيداعات أسواق المـال

937,335 1,048,669 اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس )إيضاح 34ز(

19,213,063 21,966,218 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى

تدار الجودة االئتمانية لألرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى باستخدام وكاالت تصنيف مخاطر ائتمان خارجية مرموقة.

ــق المــالءة  ــق درء المخاطــر وتحقي ــك بهــدف تحقي ــى تنفيذهــا وذل ــك واإلشــراف عل ــق نظــم المكافــآت بالبن ــة فــي إعــداد وتطبي ويتلخــص دور اللجن
ــس اإلدارة العتمادهــا. ــا وتقاريرهــا لمجل ــا وقراراته ــة توصياته ــع اللجن ــة. وترف المالي

العناصر الرئيسية للمكافآت بالبنك:

)3.29.1( مكافآت ثابتة
تشــتمل المكافــآت الثابتــة علــى الرواتــب والبــدالت والمزايــا النقديــة والعينيــة. ويتــم تحديــد الرواتــب التــي تدعــم عمليــة االســتقطاب واالســتبقاء 
والتحفيــز للكفــاءات المطلوبــة بالنظــر إلــى مســتويات األجــور المقابلــة بســوق العمــل المناســبة. وتســتند عمليــة إدارة الرواتــب إلــى بعــض األنشــطة 
األساســية مثــل توصيــف وتقييــم الوظائــف وتقييــم األداء وهيــكل الدرجــات واألجــور. كمــا أن المحافظــة علــى المســتوى التنافســي لألجــور يتــم 

وفقــًا لعمليــة رصــد هــذه األجــور بســوق العمــل عــن طريــق المشــاركة فــي مســوحات الرواتــب التــي تجــرى بصفــة دوريــة منتظمــة.

)3.29.2( مكافآت متغيرة
صممت هذه المكافآت لتحفيز أداء الموظفين نحو تحقيق األهداف المنشودة وللحد من ارتياد المخاطر غير المرغوبة.  

و يندرج تحت بند المكافآت المتغيرة ثالثة انواع من الخطط:

)أ( خطة مكافأة األداء قصيرة املدى )مكافأة األداء السنوية(
تهــدف خطــة مكافــأة األداء الســنوية لتحقيــق مجموعــة مــن األهــداف الســنوية الماليــة وغير الماليــة. وتعكس األهــداف الماليــة األداء االقتصادي 
لألعمــال المصرفيــة فــي حيــن تعنــى األهــداف غيــر الماليــة بتحقيــق االلتــزام بمعاييــر إدارة المخاطــر باإلضافــة إلــى تحقيــق بعــض األهــداف 

اإلســتراتيجية المتعلقــة بتطويــر الكفــاءات والعمــل بــروح الفريــق الواحــد ودعــم الــروح المعنويــة للموظفيــن إلــخ.

وتقــوم المجموعــة بعمليــة تقييــم دوريــة ألداء الموظفيــن يعتمــد عليهــا صــرف مكافــأة األداء الســنوية والتــي تضــع فــي االعتبــار، بجانــب أداء 
الموظــف، أداء اإلدارة التــي يعمــل فيهــا وأداء المجموعــة بصفــة عامــة. ويحــدد إجمالــي مبلــغ المكافــأة للبنــك بنســبة معينــة مــن صافــي الدخــل 

المعــدل ليعكــس ذلــك أداء الموظفيــن الفعلــي. وال توجــد أي خطــة لمكافــآت أداء مضمونــة. 

تحمل تكلفة هذه المكافأة على قائمة الدخل الموحدة للسنة وتدفع خالل الربع األول من العام التالي. 

)ب( خطة مكافأة األداء طويلة املدى
تهــدف هــذه الخطــة لتحفيــز ومكافــأة تحقيــق اإلنجــازات التــي تــؤدي لنجــاح البنــك علــى المــدى الطويــل ويقــاس ذلــك باألربــاح العائــدة علــى 
مســاهمي البنــك. ويتــم تنفيــذ هــذه الخطــة علــى شــكل دورات تســتغرق كل منهــا ثــالث ســنوات ويتــم تقييــم أداء البنــك الفعلــي فــي نهايــة 

كل دورة يحــدد علــى أساســه مبلــغ المكافــاة الفعلــي.

برغــم أنــه يمكــن للمســؤولين التنفيذييــن الذيــن يرتبــط مســتوى ونوعيــة مســؤولياتهم الوظيفيــة بتحقيــق نجــاح البنــك علــى المــدى الطويــل 
االســتفادة مــن هــذه الخطــة إال أن االختيــار الفعلــي للمشــاركة بالخطــة يخضــع لعمليــة تقييــم دقيقــة، للتأكــد مــن اســتيفاء بعــض معاييــر 

المشــاركة الهامــة األخــرى. 

وتقدر تكلفة الخطة باالستناد إلى تقديرات األرباح المتوقعة في بداية الدورة ويتم متابعة ذلك بصفة سنويًة.

يتــم تقديــر تكلفــة الخطــة وتحميلــه بالتســاوي علــى القوائــم الســنوية للدخــل علــى مــدى ســنوات الخطــة. يتــم تعديــل التقديــر ســنويًا وتوزيــع 
التقديــر الســابق والالحــق وتحميلــه بالتســاوي علــى رصيــد دورة الخطــة.

)ج( ترتيبات املبالغ املدفوعة على أساس األسهم 
يعمــل البنــك علــى خطــة المبالــغ المدفوعــة علــى أســاس األســهم التــي ُتســوى بحقــوق الملكيــة لموظفــي اإلدارة العليــا. إن القيمــة العادلــة فــي 
تاريــخ المنــح لترتيــب المبالــغ المدفوعــة علــى أســاس الســهم الممنوحــة للموظفيــن يتــم إثباتهــا كمصروفــات، مــع زيــادة مقابلــة فــي حقــوق 
الملكيــة علــى مــدار فتــرة منــح المكافــآت. إن المبلــغ المعتــرف بــه كمصــروف يتــم تعديلــه إلظهــار عــدد المكافــآت التــي مــن المتوقــع أن يتــم 
اســتيفاء شــروط الخدمــات واألداء غيــر الســوقية المتعلقــة بهــا. حيــث أن المبلــغ المعتــرف بــه نهائيــاً يعتمــد علــى عــدد المكافــآت التــي تلبــي 
شــروط الخدمــات واألداء غيــر الســوقية المتعلقــة بهــا فــي تاريــخ المنــح. بالنســبة للمكافــآت المدفوعــة علــى أســاس األســهم بــدون شــروط 
محــددة للمنــح، فــإن القيمــة العادلــة لتاريــخ المنــح للمبالــغ المدفوعــة علــى أســاس الســهم يتــم قياســها لتعكــس مثــل هــذه الظــروف وليــس 

هنــاك تعديــل للفــروق بيــن النتائــج المتوقعــة والنتائــج الفعليــة.

ــم  ــة هــذه يت ــوق الملكي ــة ألدوات حق ــة العادل ــإن القيم ــح، ف ــرة المن ــا خــالل فت ــن عنه ــاح معل ــات أرب ــون ال يســتحقون توزيع إذا كان الموظف
تخفيضهــا إلــى القيمــة الحاليــة لتوزيعــات األربــاح المتوقــع دفعهــا مقارنــًة مــع القيمــة العادلــة ألدوات حقــوق ملكيــة مســتحقة كتوزيعــات أربــاح. 
ــى مــا إذا كانــت  ــح، فــإن المعالجــة المحاســبية تعتمــد عل ــرة المن ــا خــالل فت ــن عنه ــاح معل وإذا مــا كان الموظفــون مســتحقون لتوزيعــات أرب
توزيعــات األربــاح محجــوزة. تتــم معالجــة توزيعــات األربــاح المحتجــزة كمســتحقات أربــاح خــالل فتــرة المنــح. فــي حــال عــدم اســتيفاء شــروط 
المنــح، فــإن أي فــرق جوهــري فــي الدفــع علــى أســاس الســهم يســجل تأثيــر الربــح أو الخســارة مــن احتجــاز توزيعــات األربــاح بشــكل تلقائــي 
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)6.2( فيما يلي تحليالً ملكونات االستثمارات
)بآالف الريـاالت السعودية(

2016م2017م 

اإلجماليغير متداولةمتداولةاإلجماليغير متداولةمتداولة

71,303,276 15,089,522 56,213,754 67,090,209 18,102,940 48,987,269 سندات بعمولة ثابتة

35,052,786 26,729,209 8,323,577 43,017,519 25,390,223 17,627,296 سندات بعمولة عائمة

أدوات حقوق الملكية والصناديق 
6,055,639 3,121,844 2,933,795 5,408,654 3,617,306 1,791,348 االستثمارية وصناديق تحوط وأخرى

)902,730()683,157()219,573()938,557()766,999()171,558(خسائر االنخفاض في القيمة 

111,508,971 44,257,418 67,251,553 114,577,825 46,343,470 68,234,355 االستثمارات بالصافي

تشــتمل االدوات الماليــة غيــر المتداولــة، بشــكل أساســي، علــى ســندات ذات عمولــة ثابتــة وعمولــة عائمــة للحكومــة الســعودية وســندات أجنبيــة 
حكوميــة وشــبة حكوميــة.

تشــمل االســتثمارات األخــرى المقتنــاة بالتكلفــة المطفــأة، اســتثمارات ذات تكلفــة مطفــأة مقدارهــا 13,200 مليــون ريــال ســعودي )2016م: 4,207 
مليــون ريــال ســعودي( والتــي يتــم اقتناؤهــا ضمــن عقــود تغطيــة المخاطــر بالقيمــة العادلــة. كمــا فــي 31 ديســمبر 2017م، القيمــة العادلــة لهــذه 

االســتثمارات بلغــت 13,031 مليــون ريــال ســعودي )2016م: 4,239 مليــون ريــال ســعودي(.

تشــمل االســتثمارات بالصافــي أوراق ماليــة والتــي يتــم إصدارهــا مــن قبــل وزارة الماليــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية وقدرهــا 44,126 مليــون 
ريــال ســعودي )2016م: 25,549 مليــون ريــال ســعودي(. كمــا تشــمل االســتثمارات بالصافــي، االســتثمارات فــي صكــوك بمبلــغ 24,283 مليــون ريــال 

ســعودي، )2016م: 28,979 مليــون ريــال ســعودي(.

)6.3( الضمانات املقدمة 
يرهن البنك موجودات مالية لغرض تمويالت بضمان، والتي تتم غالباً تحت عقود شروط التمويل األساسية، وبلغت الضمانات كما في 31 ديسمبر 

2017م: 370 مليون ريال سعودي )2016م: 1,205 مليون ريال سعودي( والتي تم إقراضها ألطراف بصيغة معامالت قروض مضمونة.

)6.4( فيمــا يلــي تحليــالً ألربــاح وخســائر التقييــم غيــر املحققــة والقيمــة العادلــة لالســتثمارات املقتنــاة 
حتــى تاريــخ االســتحقاق واالســتثمارات األخــرى املقتنــاة بالتكلفــة املطفــأة

)أ( استثمارات مقتناة حتى تاريخ االستحقاق
)بآالف الريـاالت السعودية(

 

2016م2017م

القيمة 
الدفترية

إجمالي
األرباح غير 

المحققة

إجمالي
الخسائر غير

المحققة

القيمة 
العادلة

القيمة 
الدفترية

إجمالي
األرباح غير 

المحققة

إجمالي
الخسائر غير

المحققة

القيمة 
العادلة

1,417,228 - 4,840 1,412,388 652,403 )11,017(- 663,420 سندات بعمولة ثابتة

سندات بعمولة 
20,044 - - 20,044 33,861 - - 33,861 عائمة 

 إجمالي المقتناة
حتى تاريخ 
االستحقاق

 697,281 -)11,017( 686,264 1,432,432 4,840 - 1,437,272

6- االستثمارات بالصافي

)6.1( تصنف االستثمارات كما يلي
)بآالف الريـاالت السعودية(

اإلجماليخارج المملكةداخل المملكة

2016م2017م2016م2017م2016م2017م 

708,352 646,652 - - 708,352 646,652 صناديق استثمارية 

708,352 646,652 - - 708,352 646,652 استثمارات مقتناة ألغراض  المتاجرة

1,819,017 1,332,121 1,819,017 1,332,121 - - صناديق تحوط

 استثمارات مدرجة بقيمتها العادلة
1,819,017 1,332,121 1,819,017 1,332,121 - - في قائمة الدخل

15,858,775 12,072,914 15,858,775 12,072,914 - - سندات بعمولة ثابتة

1,929,212 2,776,746 1,929,212 2,776,746 - - سندات بعمولة عائمة

أدوات حقوق ملكية والصناديق 
3,528,270 3,429,881 2,843,931 3,407,479 684,339 22,402 االستثمارية وصناديق تحوط وأخرى

)880,755()906,906()735,093()906,906()145,662( - خسائر االنخفاض في القيمة 

20,435,502 17,372,635 19,896,825 17,350,233 538,677 22,402 استثمارات متاحة للبيع بالصافي

1,412,388 663,420 1,412,388 663,420 -  - سندات بعمولة ثابتة

20,044 33,861 - - 20,044 33,861 سندات بعمولة عائمة

 استثمارات مقتناة حتى تاريخ
1,432,432  697,281 1,412,388 663,420 20,044 33,861 االستحقاق

54,032,113 54,353,875 34,294,773 26,123,846 19,737,340 28,230,029 سندات بعمولة ثابتة

33,103,530 40,206,912 11,038,927 7,403,688 22,064,603 32,803,224 سندات بعمولة عائمة

)21,975()31,651()15,660()25,109()6,315()6,542(خسائر االنخفاض في القيمة 

إجمالي استثمارات أخرى مقتناة 
87,113,668 94,529,136 45,318,040 33,502,425 41,795,628 61,026,711 بالتكلفة المطفأة بالصافي

111,508,971 114,577,825 68,446,270 52,848,199 43,062,701 61,729,626 استثمارات بالصافي

يوضح الجدول أدناه الجودة االئتمانية حسب كل فئة.
)بآالف الريـاالت السعودية(

2016م2017م

)BBB- إلى AAA 17,166,530 15,260,753 الدرجة األولى )تصنيف اإلئتمان

)C إلى BB+ 1,406,789 5,915,284 دون الدرجة األولى )تصنيف اإلئتمان

639,744 790,181 غير مصنفة

19,213,063 21,966,218 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى



125القوائم المالية  |   |  القوائم المالية البنك األهلي التجاري | التقرير السنوي 2017م124 البنك األهلي التجاري | التقرير السنوي 2017م

يوضح الجدول أدناه الجودة االئتمانية لالستثمارات حسب كل فئة
) بآالف الريـاالت السعودية(   

متاحة للبيع2017م

استثمارات 
مقتناة 

حتى تاريخ 
االستحقاق

االستثمارات 
األخرى المقتناة 

بالتكلفة 
المطفأة

إجمالي

متحركة:

44,130,269 44,126,495  3,774  - سندات التنمية الحكومية وصكوك وأذونات خزينة

60,206,309 46,620,822 693,507 12,891,980 استثمارات من الدرجة األولى

5,748,646 3,813,470  - 1,935,176 استثمارات دون الدرجة األولى 

 -  -  -  - غير مصنفة

110,085,224  94,560,787 697,281 14,827,156 إجمالي المتحركة

 )31,790( )31,651( -  )139(ناقصاً : خسائر االنخفاض في القيمة )عام(

110,053,434 94,529,136 697,281 14,827,017 المتحركة بالصافي

) بآالف الريـاالت السعودية(   

متاحة للبيع2016م

استثمارات 
مقتناة 

حتى تاريخ 
االستحقاق

االستثمارات 
األخرى المقتناة 

بالتكلفة 
المطفأة

إجمالي

متحركة:

25,539,514 25,539,514  -  - سندات التنمية الحكومية وصكوك وأذونات خزينة

76,783,430 57,605,928 1,412,388 17,765,114 استثمارات من الدرجة األولى

3,990,429 3,990,197  - 232 استثمارات دون الدرجة األولى

20,044  - 20,044  - غير مصنفة

106,333,417 87,135,639 1,432,432 17,765,346 إجمالي المتحركة

)22,115( )21,976( -  )139(ناقصاً : خسائر االنخفاض في القيمة )عام(

106,311,302 87,113,663 1,432,432 17,765,207 المتحركة بالصافي

تشمل االستثمارات المصنفة من الدرجة األولى على مخاطر ائتمان تعادل درجات التصنيف )Aaa إلى Baa3( حسب وكاالت تصنيف عالمية 
مرموقة.

)6.7( حركة مخصص خسائر االنخفاض في قيمة االستثمارات
) بآالف الريـاالت السعودية(

2016م2017م

193,736 66,170 متاحة للبيع

11,984 9,676 استثمارات أخرى مقتناة بالتكلفة المطفأة

205,720 75,846 إجمالي

)ب( االستثمارات األخرى املقتناة بالتكلفة املطفأة
)بآالف الريـاالت السعودية(

 

2016م2017م

القيمة 
الدفترية

إجمالي
األرباح غير 

المحققة

إجمالي
الخسائر غير

المحققة

القيمة 
العادلة

القيمة 
الدفترية

إجمالي
األرباح غير 

المحققة

إجمالي
الخسائر غير

المحققة

 القيمة 
العادلة

54,127,329 )325,005(420,221 54,032,113 54,128,511 )629,113(403,749 54,353,875 سندات بعمولة ثابتة

سندات بعمولة 
33,419,056  )58,755(374,281 33,103,530 40,493,550 )286,542(573,180 40,206,912 عائمة 

خسائر االنخفاض 
)21,975( -  - )21,975()31,651( -  - )31,651(في القيمة

إجمالي استثمارات 
أخرى مقتناة 

بالتكلفة المطفأة 
بالصافي

 94,529,136 976,929)915,655( 94,590,410 87,113,668 794,502)383,760( 87,524,410

)6.5( تحليل صافي االستثمارات للمجموعة حسب األطراف
) بآالف الريـاالت السعودية(   

2016م2017م

93,316,676 100,441,301 حكومية وشبه حكومية

12,019,220 8,471,232 شـــركات

6,173,075 5,665,292 بنوك ومؤسسات مالية أخرى

111,508,971 114,577,825 اإلجمالــي

)6.6( الجودة االئتمانية لالستثمارات
تدار الجودة االئتمانية لالستثمارات )ماعدا االستثمارات في أدوات حقوق ملكية، صناديق التحوط والصناديق االستثمارية( باستخدام وكاالت 

تصنيف مخاطر ائتمان خارجية مرموقة.
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)7.2( حركة مخصص خسائر التمويل 
يتكون مخصص خسائر التمويل المتراكم كالتالي:

)بآالف الريـاالت السعودية(

2017م
أفراد 

وبطاقات 
ائتمان

المصرفية شركات
اإلجماليأخرىالدولية

5,928,407 40,394 1,263,422 3,397,588 1,227,003 الرصيد في بداية السنة

)102,615( - )102,615( -  - تعديل فرق العملة األجنبية

2,981,015 17,974 549,649 1,258,207 1,155,185 محمل خالل السنة

 )1,722,278( -  )239,066( )402,983()1,080,229(ديون معدومة )مشطوبة(

 )280,548( -  )210,352( )70,196( - مبالغ )مستردة( مجنبة سابقا

)3,085( -  -  - )3,085(تعديالت أخرى

6,800,896 58,368 1,261,038 4,182,616 1,298,874 الرصيد في نهاية السنة

)بآالف الريـاالت السعودية(

2016م
أفراد 

وبطاقات 
ائتمان

المصرفية شركات
اإلجماليأخرىالدولية

5,563,624 32,395 1,318,805 2,728,401 1,484,023 الرصيد في بداية السنة

)339,660( - )339,660( -  - تعديل فرق العملة األجنبية

3,028,709 7,999 1,147,083 832,924 1,040,703 محمل خالل السنة

 )2,048,311( -  )629,658( )86,195()1,332,458(ديون معدومة )مشطوبة(

 )310,966( -  )233,148( )77,542( )276(مبالغ )مستردة( مجنبة سابقا

 35,011  -  -  -  35,011 تعديالت أخرى

 5,928,407  40,394  1,263,422  3,397,588  1,227,003 الرصيد في نهاية السنة

7. تمويل وسلف بالصافي
  )7.1( تمويل وسلف

) بآالف الريـاالت السعودية(

2017م
أفراد 

وبطاقات 
ائتمان

المصرفية شركات
اإلجماليأخرىالدولية

251,266,150 9,921,127 25,977,050 125,440,573 89,927,400 تمويل وسلف متحركة 

4,768,992 1,806 1,399,993 2,836,678 530,515 تمويل وسلف متعثرة 

256,035,142 9,922,933 27,377,043 128,277,251 90,457,915 إجمالي التمويل والسلف

 مخصص خسائر التمويل )محدد وعام(
)6,800,896()58,368()1,261,038()4,182,616()1,298,874()إيضاح 7.2(

249,234,246 9,864,565 26,116,005 124,094,635 89,159,041 تمويل وسلف بالصافي

) بآالف الريـاالت السعودية(

2016م
أفراد 

وبطاقات 
ائتمان

المصرفية شركات
اإلجماليأخرىالدولية

255,595,066 8,945,924 28,174,761 133,159,751 85,314,630 تمويل وسلف متحركة 

3,925,482 1,604 1,482,864 1,916,800 524,214 تمويل وسلف متعثرة 

259,520,548 8,947,528 29,657,625 135,076,551 85,838,844 إجمالي التمويل والسلف

 مخصص خسائر التمويل )محدد وعام(
)5,928,407()40,394()1,263,422()3,397,588()1,227,003()إيضاح 7.2(

253,592,141 8,907,134 28,394,203 131,678,963 84,611,841 تمويل وسلف بالصافي

يتضمن بند التمويل والسلف األخرى على عمالء الخدمات البنكية الخاصة وقروض البنوك.

يشتمل التمويل والسلف بالصافي على منتجات تمويل متوافقة مع أحكام الشريعة تتعلق أساسا بعمليات مرابحة وتيسير وإيجاره والبالغة 
210,751 مليون ريال سعودي )2016م: 208,918 مليون ريال سعودي(.

مخصص خسائر التمويل المتعلق بمنتجات التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة تبلغ 5,601 مليون ريال سعودي )2016م: 5,047 مليون ريال 
سعودي(.

بلغ دخل العموالت الخاصة المتعلقة بالتمويل والسلف المتعثرة كما في 31 ديسمبر 2017م: 140 مليون ريال سعودي )2016م: 91 مليون ريال 
سعودي(.  
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)7.4( الجودة االئتمانية للتمويل والسلف
تستخدم المجموعة نظام تصنيف داخلي مبني على تصنيف درجات المخاطر لكٍل عمالء الشركات. نظام تصنيف درجات المخاطر - يدار من خالل 
وحدة متخصصة - للتأكد من متانة كامل العمليات المتعلقة بالنظام، يتكون نظام درجات التصنيف للمخاطر على قياس من 17 درجة لتصنيف 

المخاطر، منها ستة عشرة درجة ترتبط بأداء المحفظة على النحو التالي:

)BBB- إلى  AAA( درجة أولى وتتكون من جودة ائتمانية قوية جدًا •

)C إلى +BB( دون درجة أولى وتتكون من جودة ائتمانية جيدة •

درجة التصنيف األدنى )متعثرة( وتتعلق بالمحفظة غير المتحركة. 

أ( يوضح الجدول أدناه نوعية االئتمان للتمويل والسلف حسب فئة املوجودات
)بآالف الريـاالت السعودية(

2017م
تمويل وسلف

أفراد وبطاقات 
المصرفية شركاتائتمان

اإلجماليأخرىالدولية

متحركة:

55,526,129 1,450,264 1,675,437 52,400,428 - درجة أولى

94,485,962 4,379,809 20,936,068 69,170,085 - دون درجة أولى

101,254,059 4,091,054 3,365,545 3,870,060 89,927,400 غير مصنفة

251,266,150 9,921,127 25,977,050 125,440,573 89,927,400 اإلجمالي

ناقصاً: مخصص خسائر التمويل - محفظة 
)3,232,341()58,368()302,120()1,843,957()1,027,896()عام(

248,033,809 9,862,759 25,674,930 123,596,616 88,899,504المتحركة  بالصافي

متعثرة:

4,768,992 1,806 1,399,993 2,836,678 530,515 إجمالي المتعثرة

)3,568,555(- )958,918()2,338,659()270,978(ناقصا: مخصص خسائر التمويل - محدد

1,200,437 1,806 441,075 498,019 259,537 المتعثرة بالصافي

249,234,246 9,864,565 26,116,005 124,094,635 89,159,041 إجمالي تمويل وسلف بالصافي

ب( يوضح الجدول أدناه أعمار التمويل والسلف املتحركة
245,345,978 9,918,116 24,702,496 123,990,121 86,735,245 غير متأخرة السداد وغير متعثرة

متأخرة السداد وغير متعثرة

3,603,265 - 495,242 958,033 2,149,990 أقل من 30 يوم

1,435,980 3,011 374,271 399,994 658,704 30 - 59 يوم

880,927 - 405,041 92,425 383,461 60 - 89 يوم

5,920,172 3,011 1,274,554 1,450,452 3,192,155 إجمالي متأخرة السداد وغير المتعثرة

251,266,150 9,921,127 25,977,050 125,440,573 89,927,400 إجمالي التمويل والسلف المتحركة

)7.3( املحمل على مخصص خسائر التمويل خالل السنة بقائمة الدخل املوحدة يتكون من
)بآالف الريـاالت السعودية(

2017م
أفراد 

وبطاقات 
ائتمان

المصرفية شركات
اإلجماليأخرىالدولية

2,981,015 17,974 549,649 1,258,207 1,155,185 إضافات محملة خالل السنة 

)280,546(- )210,352()70,194(- مبالغ )مسترده( مجنبة سابقًا

 1,155,185 1,188,013 339,297 17,974 2,700,469

 إضافة )استرداد( مخصص مقابل تسهيالت
 غير مباشرة )المدرجة في المطلوبات 

األخرى(
 -)29,766( 3,299)17,974()44,441(

)793,729(- )41,236()31,246()721,247()متحصالت( من ديون سبق شطبها

1,324 - - - 1,324 ديون معدومة محملة مباشرة

صافى المحمل للسنة )مخصص خسائر التمويل 
 1,863,623  -  301,360  1,127,001  435,262 بالصافي(

)بآالف الريـاالت السعودية(

2016م
أفراد 

وبطاقات 
ائتمان

المصرفية شركات
اإلجماليأخرىالدولية

3,028,709 7,999 1,147,083 832,924 1,040,703 إضافات محملة خالل السنة 

)310,966(- )233,148()77,542()276(مبالغ )مسترده( مجنبة سابقًا

 1,040,427 755,382 913,935 7,999 2,717,743

 إضافة )استرداد( مخصص مقابل تسهيالت
)14,758(- 14,786 )29,544(- غير مباشرة )المدرجة في المطلوبات األخرى(

)772,291(-  )115,560( )117,117()539,614()متحصالت( من ديون سبق شطبها

271 -  -  - 271 ديون معدومة محملة مباشرة

صافى المحمل للسنة                                  
 1,930,965  7,999  813,161  608,721  501,084 )مخصص خسائر التمويل بالصافي(
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تشمل التمويالت غير المصنفة بصفة رئيسية على تمويل األفراد وبطاقات االئتمان والمؤسسات الصغيرة وتمويل الخدمات المصرفية الخاصة 
والسلف.

الضمانات املمنوحة
تحتفظ المجموعة, ضمن األنشطة العادية لالقراض, بضمانات وذلك كحماية للتخفيف من مخاطر االئتمان في التمويل والسلف. تشتمل تلك 

الضمانات عادًة على ودائع ألجل وتحت الطلب وودائع نقدية أخرى، ضمانات مالية، أسهم محلية ودولية، وعقارات وموجودات اخرى طويلة 
االجل. ويتم االحتفاظ بالضمانات مقابل قروض تجارية واستهالكية ويتم ادارتها ضد المخاطر المرتبطة بصافي القيم القابلة للتحقق. 

فيما يلي تحليالً بالقيمة العادلة للضمانات المحتفظ بها لدى المجموعة مقابل كل فئة من فئات التمويل والسلف
)بآالف الريـاالت السعودية(

2016م2017م

79,139,805 77,135,269 غير متأخرة السداد وغير متعثرة 

4,606,064 3,643,127 متأخرة السداد وغير متعثرة 

1,698,494 1,803,307 متعثرة 

85,444,363 82,581,703 اإلجمالي 

تقوم المجموعة بقبول الضمانات غير القابلة للتحويل الى مبالغ نقدية )مثل العقارات( بغرض التصرف ببيعها في حالة إخفاق العميل في 
السداد. 

أ( يوضح الجدول أدناه نوعية االئتمان للتمويل والسلف حسب فئة املوجودات
)بآالف الريـاالت السعودية(2016م

تمويل وسلف

أفراد      
المصرفية شركاتوبطاقات ائتمان

اإلجماليأخرىالدولية

متحركة:

57,611,961 1,996,138 1,009,277 54,606,546 - درجة أولى

100,817,338 3,115,208 22,187,103 75,515,027 - دون درجة أولى

97,165,767 3,834,578 4,978,381 3,038,178 85,314,630 غير مصنفة

255,595,066 8,945,924 28,174,761 133,159,751 85,314,630 اإلجمالي

ناقصاً: مخصص خسائر التمويل - محفظة 
)3,025,155()40,394()289,747()1,738,379()956,635()عام(

252,569,911 8,905,530 27,885,014 131,421,372 84,357,995المتحركة  بالصافي

متعثرة:

3,925,482 1,604 1,482,864 1,916,800 524,214 إجمالي المتعثرة

)2,903,252(- )973,675()1,659,209()270,368(ناقصا: مخصص خسائر التمويل - محدد

1,022,230 1,604 509,189 257,591 253,846 المتعثرة  بالصافي

253,592,141 8,907,134 28,394,203 131,678,963 84,611,841 إجمالي تمويل وسلف بالصافي

ب( يوضح الجدول أدناه أعمار التمويل والسلف املتحركة

248,566,609 8,945,177  26,306,590 131,731,416 81,583,426 غير متأخرة السداد وغير متعثرة

متأخرة السداد وغير متعثرة

4,622,487 - 1,011,486 935,377 2,675,624 أقل من 30 يوم

1,521,829 747 401,337 332,267 787,478 30 - 59 يوم

884,141 - 455,348 160,691 268,102 60 - 89 يوم

7,028,457 747 1,868,171 1,428,335 3,731,204 إجمالي متأخرة السداد وغير المتعثرة

255,595,066 8,945,924 28,174,761 133,159,751 85,314,630 إجمالي التمويل والسلف المتحركة
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)7.6( يشــتمل التمويــل والســلف علــى مدينــي عقــود إجــارات تمويليــة )متضمنــة إجــارة إســالمية متوافقــة 
مــع أنظمــة الشــريعة( تفاصيلهــا كاآلتــي

)بآالف الريـاالت السعودية(
2016م2017م

إجمالي مديني عقود إجارات تمويلية:

1,584,530 1,577,736 أقل من سنة

19,073,018 18,480,749 ما بين سنة إلى خمس سنوات

25,294,665 29,928,942 أكثر من خمس سنوات

45,952,213 49,987,427 اإلجمالــي

العائد غير المكتسب من إجارات تمويلية

)155,504()149,587(أقل من سنة

)3,611,597()3,712,737(ما بين سنة إلى خمس سنوات

)7,123,854()8,712,654(أكثر من خمس سنوات

)10,890,955()12,574,978(اإلجمالــي

صافي مديني عقود إجارات تمويلية:

1,429,026 1,428,149 أقل من سنة

15,461,421 14,768,012 ما بين سنة إلى خمس سنوات

18,170,811 21,216,288 أكثر من خمس سنوات

35,061,258 37,412,449 اإلجمالــي

بلغ المخصص لخسائر التمويل لمديني اإليجارات التمويلية المتعثرة المدرجة ضمن مخصص خسائر التمويل مبلغ وقدره 675 مليون ريال سعودي 
)2016م: 650 مليون ريال سعودي(.

)7.5( فيمــا يلــي تحليــالً بمخاطــر تركــزات التمويــل والســلف ومخصــص خســائر التمويــل حســب القطاعــات 
االقتصاديــة

)بآالف الريـاالت السعودية(

مخصص خسائرمتعثرة متحركة2017م
التمويل المحدد

تمويل وسلف
بالصافي

1,306,565 - - 1,306,565 حكومية وشبه حكومية
4,763,466 )75(115 4,763,426 بنوك ومؤسسات مالية أخرى

814,120 )20,337(29,279 805,178 زراعة وأسماك 
31,757,638 )688,581(953,161 31,493,058 صناعة

7,098,851 )6,261(11,841 7,093,271 مناجم وتعدين         
18,905,456 )17,577(23,077 18,899,956 كهرباء، ماء، غاز وخدمات صحية           

11,701,285 )883,261(1,018,994 11,565,552 بناء وإنشاءات ومقاوالت
42,590,597 )1,303,759(1,702,837 42,191,519 تجارة

11,501,358 )97,351(107,150 11,491,559 نقل واتصاالت
20,397,984 )179,020(251,646 20,325,358 خدمات

93,676,214 )298,591(583,944 93,390,861 افراد
7,953,053 )73,742(86,948 7,939,847 أخرى

 251,266,150 4,768,992)3,568,555( 252,466,587

)3,232,341(مخصص خسائر التمويل - محفظة )عام(
249,234,246 تمويل وسلف بالصافي

)بآالف الريـاالت السعودية (

مخصص خسائرمتعثرة متحركة2016م
التمويل المحدد

تمويل وسلف
بالصافي

1,063,553 - - 1,063,553 حكومية وشبه حكومية

4,327,253 )93(130 4,327,216 بنوك ومؤسسات مالية أخرى

978,567 )25,659(38,331 965,895 زراعة وأسماك 

32,408,029 )507,892(685,742 32,230,179 صناعة

7,232,646 )11,340(18,230 7,225,756 مناجم وتعدين         

16,828,494 )13,820(23,572 16,818,742 كهرباء، ماء، غاز وخدمات صحية           

18,325,857 )492,418(573,343 18,244,932 بناء وإنشاءات ومقاوالت

48,202,727 )1,206,817(1,583,981 47,825,563 تجارة

10,925,195 )110,196(122,055 10,913,336 نقل واتصاالت

19,227,183 )171,013(212,878 19,185,318 خدمات

90,402,152 )301,555(589,303 90,114,404 افراد

6,695,640 )62,449(77,917 6,680,172 أخرى

 255,595,066 3,925,482)2,903,252( 256,617,296

)3,025,155(مخصص خسائر التمويل - محفظة )عام(

253,592,141 تمويل وسلف بالصافي
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10. ممتلكات ومعدات وبرامج بالصافي
 

)بآالف الريـاالت السعودية(

 

2016م2017م
األراضي 

والمباني 
وتحسينات 

المباني 
المستأجرة

األثاث 
والمعدات 
والسـيارات

أعمال البرامج
اإلجمالـيجارية

األراضي 
والمباني 

وتحسينات 
المباني 

المستأجرة

األثاث 
والمعدات 
والسـيارات

أعمال البرامج
اإلجمالـيجارية

التكلفـــــة:
8,356,815 828,006 1,306,889 2,453,342 3,768,578 9,479,013 829,526 1,700,762 2,721,913 4,226,812 في بداية العام

تعديل فرق العملة 
)153,840()50,431()32,260()43,547()27,602()73,848()26,002()15,766()14,891()17,189(األجنبية

1,347,656 865,184 58,192 180,397 243,883 1,179,112 652,147 31,749 184,332 310,884 إضافــات
)71,618( - )1,122()36,167()34,329()66,395( - )7,633()57,525()1,237(اسـتبعادات وشطب

 - )813,233(369,063 167,888 276,282  - )990,216(242,436 26,964 720,816 تحويالت

الرصيد  في 31 
9,479,013 829,526 1,700,762 2,721,913 4,226,812 10,517,882 465,455 1,951,548 2,860,793 5,240,086 ديسمبر

االستهالك/ اإلطفاء المتراكم: 
4,105,507  - 787,964 1,624,363 1,693,180 4,659,604 - 1,020,263 1,808,829 1,830,512 في بداية العام

 تعديل فرق العملة 
)73,121( - )25,134()31,417()16,570()24,981(- )9,744()12,369()2,868(األجنبية

686,330  - 257,658 250,926 177,746 654,281 - 201,556 240,569 212,156 المحمل خالل السنة
)59,112( - )225()35,043()23,844()51,694(- )208()48,011()3,475(اسـتبعادات وشطب

الرصيد  في 31 
4,659,604  - 1,020,263 1,808,829 1,830,512 5,237,210  - 1,211,867 1,989,018 2,036,325 ديسمبر 

صافي القيمة 
الدفترية في 31 

ديسمبر 
 3,203,761 871,775 739,681 465,455 5,280,672 2,396,300 913,084 680,499 829,526 4,819,409

8. استثمارات في شركات زميلة بالصافي

)بآالف الريـاالت السعودية(
2016م2017م

التكلفـــة:

1,014,000 1,014,000 الرصيد في بداية العام

1,014,000 1,014,000 الرصيد في 31 ديسمبر

مخصصات االنخفاض في القيمة:

)590,260()582,844(في بداية العام

7,416 21,392 حصة من صافي الدخل

- )2,500(توزيعات

)582,844()563,952(الرصيد في 31 ديسمبر

431,156 450,048 استثمارات في شركات زميلة بالصافي

تتمثل االستثمارات في شركات زميلة في تملك نسبة 60% )2016م: 60%( في شركة األسواق العقارية التجارية، وكذلك تملك نسبة 30% )2016م: 
30%( في شركة األهلي تكافل، وتلك الشركات مسجلة بالمملكة العربية السعودية. 

9. عقارات أخرى بالصافي
)بآالف الريـاالت السعودية(

2016م2017م 

التكلفــــة:

958,671 923,291 الرصيد في بداية العام

165,020 92,608 إضافــات

)200,400()39,221(اســتبـعادات

923,291 976,678 الرصيد في 31 ديسمبـر

مخصص خسائر واحتياطي فرق العملة األجنبية:

)56,998()61,511(تعديل فرق العملة األجنبية

)17,113()53,644(مخصص خسائر االنخفاض في القيمة

)74,111()115,155(الرصيد في 31 ديسمبـر

849,180 861,523 عقارات أخرى بالصافي
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13. املشــتقات
تقوم المجموعة، خالل دورة أعمالها العادية، باستخدام األدوات المالية المشتقة التالية ألغراض المتاجرة ولتغطية المخاطر:

أ( املقايضات
هــي التزامــات لتبــادل مجموعــة مــن التدفقــات النقديــة بأخــرى. بالنســبة لمقايضــات أســعار العمــوالت الخاصــة، عــادة مــا تقــوم األطــراف المتعاقــدة 
ــادل دفــع  ــغ. أمــا مقايضــات العمــالت، فيتــم بموجبهــا تب ــادل أصــل المبل ــة واحــدة، دون تب ــادل دفــع العمــوالت الخاصــة بســعر ثابــت وعائــم بعمل بتب
العمــوالت الخاصــة بســعر ثابــت مــع أصــل المبلــغ وذلــك بعمــالت مختلفــة. فــي حالــة مقايضــة أســعار العمــوالت الخاصــة بعمــالت مختلفــة، فإنــه يتــم 

بموجبهــا تبــادل أصــل المبلــغ زائــدًا دفــع العمــوالت الخاصــة بســعر ثابــت ومتغيــر بعمــالت مختلفــة.

ب( العقود اآلجلة واملستقبلية
هــي عبــارة عــن اتفاقيــات تعاقديــة لشــراء أو بيــع عملــة أو ســلعة أو أداة ماليــة معينــة بســعر وتاريــخ محدديــن فــي المســتقبل. العقــود اآلجلــة هــي 
ــة. أمــا عقــود الصــرف األجنبــي المســتقبلية  ــة النظامي ــة احتياجــات محــددة والتعامــل بهــا خــارج األســواق المالي عقــود يتــم تصميمهــا خصيصــاً لتلبي
وعقــود أســعار العمــوالت الخاصــة المســتقبلية، فيتــم التعامــل بهــا وفــق أســعار محــددة فــي األســواق الماليــة النظاميــة ويتــم تســديد التغيــرات فــي 

قيمــة العقــود المســتقبلية يوميــًا. 

ج( اتفاقيات األسعار اآلجلة
هــي عبــارة عــن عقــود  بأســعار عمــوالت خاصــة يتــم التفــاوض عليهــا بصــورة منفــردة وتنــص علــى أن يســدد نقــدًا الفــرق بيــن ســعر العمولــة الخاصــة 

المتعاقــد عليــه وســعر الســوق فــي تاريــخ مســتقبلي محــدد وذلــك عــن المبلــغ األصلــي المحــدد وخــالل الفتــرة الزمنيــة المتفــق عليهــا.

د( الخيارات
هــي عبــارة عــن اتفاقيــات تعاقديــة، يمنــح بموجبهــا البائــع ُ)مصــدر الخيــار( الحــق، وليــس االلتــزام، للمشــتري )المكتتــب بالخيــار( لبيــع أو شــراء عملــة أو 

ســلعة أو أداة ماليــة بســعر محــدد ســلفًا فــي تاريــخ مســتقبلي محــدد أو فــي أي وقــت خــالل فتــرة زمنيــة معينــة.

هـ( منتجات املشتّقات املهيكلة
تقــدم المشــتقات المالّيــة المهيكلــة حلــوالً ماليــة إلدارة المخاطــر المتعلقــة بأســعار صــرف العمــالت األجنبيــة ومعــدالت العمــوالت الخاصــة وأســعار الســلع 
وتحســين العائــد للعمــالء مــن خــالل االســتفادة مــن فائــض الســيولة لديهــم فــي عوائــد مدروســة المخاطــر. هــذه العمليــات مغطــاة كامــاًل مــع األطــراف 
ــل  ــن قب ــا م ــم إدخاله ــة ت ــة المهيكل ــات المشــتقات المالي ــة عملي ــذه المشــتقات. غالبي ــر مغطــى( له ــوح )غي ــز مفت ــك أي مرك ــد للبن ــة وال يوج المختلف

المجموعــة علــى أســاس مراكــز مغطــاة مــع أطــراف متعــددة.

)13.1( املشتقات املقتناة ألغراض املتاجرة
تتعلــق معظــم المشــتقات المقتنــاة ألغــراض المتاجــرة للمجموعــة بالمبيعــات وتحديــد المراكــز وموازنــة أســعار الصــرف بيــن منتجــات وأســواق مختلفــة. 
ــد  ــق تحدي ــة والمســتقبلية. يتعل ــل أو تخفيــض المخاطــر الحالي ــل أو تعدي ــوك لتمكينهــم مــن تحوي ــات بطــرح المنتجــات للعمــالء والبن تشــمل المبيع
المراكــز بــإدارة مخاطــر مراكــز الســوق مــع توقــع الحصــول علــى أربــاح مــن التغيــرات اإليجابيــة فــي األســعار، المعــدالت أو المؤشــرات. تتعلــق موازنــة 
أســعار الصــرف بتحديــد االســتفادة اإليجابيــة مــن الفروقــات فــي أســعار الصــرف بيــن األســواق أو المنتجــات المختلفــة بغــرض الحصــول علــى أربــاح مــن ذلــك.

12. موجودات أخرى 

)بآالف الريـاالت السعودية(
2016م2017م 

1,400,407 1,309,455 شراء أصول المرابحة

895,725 958,051 مدفوع مقدم وذمم دائنة

1,779,035 5,697,497 ودائع تأمينات المشتقات وعقود إعادة شراء )إيضاح 34(

1,734,757 2,569,603 أخرى

5,809,924 10,534,606 اإلجمالــي

11. الشهرة
)11.1( صافي القيمة الدفترية

)بآالف الريـاالت السعودية(
2016م2017م

التكلفة:

968,302 801,518 في بداية العام

)166,784()55,846(تعديل فرق العملة األجنبية

801,518 745,672 كما في 31 ديسمبر 

اإلطفاء وخسائر االنخفاض في القيمة وفرق العملة األجنبية:

574,789 475,785 في بداية العام

)99,004()33,150(تعديل فرق العملة األجنبية

475,785 442,635 كما في 31 ديسمبر 

صافي القيمة الدفترية:

325,733 303,037 في 31 ديسمبر

)11.2( تركيا فاينانس كاتيليم بانكاسي )البنك التركي(
وفقــاً لمتطلبــات المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة )المعاييــر الدوليــة( نفــذت اإلدارة فحصــًا علــى انخفــاض القيمــة كمــا فــي 30 نوفمبــر 2017م )30 

نوفمبــر 2016م( بخصــوص الشــهرة الناشــئة عــن االســتحواذ علــى بنــك تركيــا فاينانــس كاتيليــم بانكاســي.

وقــد تــم تحديــد المبلــغ القابــل لالســترداد مقابــل تركيــا فاينانــس كاتيليــم بانكاســي كوحــدة منتجــة للنقــد بنــاًء علــى احتســاب القيمــة قيــد االســتعمال 
ــا للبنــك التركــي.  وذلــك باســتخدام طريقــة خصــم توزيعــات األربــاح القائمــة علــى التوقعــات علــى مــدار خمــس ســنوات والمعتمــدة مــن اإلدارة العلي
وفــي ســياق إعــداد التوقعــات الحتســاب القيمــة قيــد االســتعمال، طبقــت اإلدارة بعــض الفرضيــات الرئيســية بخصــوص التدفقــات النقديــة المســتقبلية 
ــو  ــدل النم ــدل الخصــم، ومع ــد االســتعمال هــي مع ــة قي ــات الرئيســية المســتخدمة فــي احتســاب القيم ــى أن الفرضي ــة. عــالوًة عل ومســتويات الربحي
ــو مــن المخاطــر، وهامــش مخاطــر األســهم، والتضخــم  ــات األســعار، ومعــدل الخل ــا لمخاطــر تقلب ــه يقــوم بعمــل بيت المطــرد، ومعــدل الخصــم ـ كون

المتوقــع.

تــم اســتخدام معــدل خصــم عنــد 14.38% )30 نوفمبــر 2016م: 14.42%( الحتســاب القيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة المســتقبلية بعــد دمــج 
التعديــالت المتوقعــة علــى التضخــم.

قارنــت اإلدارة مــا بيــن القيمــة قيــد االســتعمال ـ المحتســبة علــى أســاس االفتراضــات أعــاله ـ مــع القيمــة الدفتريــة لتركيــا فاينانــس كاتيليــم بانكاســي 
ــه  ــن قيمت ــى م ــي أعل ــم بانكاس ــس كاتيلي ــا فاينان ــتعمال لتركي ــد االس ــة قي ــت القيم ــك، كان ــة لذل ــة. ونتيج ــاض القيم ــص انخف ــخ فح ــي تاري ــا ف كم
الدفتريــة، وبالتالــي لــم يتــم تســجيل خســارة انخفــاض فــي قيمــة تركيــا فاينانــس كاتيليــم بانكاســي للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2017م. عــالوًة 
علــى ذلــك، وبمــا أن احتســاب القيمــة قيــد االســتعمال الناتجــة كان بقيمــة أعلــى مــن القيمــة الدفتريــة لتركيــا فاينانــس كاتيليــم بانكاســي كوحــدة 

منتجــة للنقــد فــإن القيمــة العادلــة ناقصــاً تكلفــة البيــع لــم يكــن مــن الــالزم تقديرهــا حســب متطلبــات المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة.

وفيمــا لــو تــم تعديــل معــدل الخصــم المســتخدم فــي احتســاب القيمــة قيــد االســتعمال بنســبة +/- 1% مــع بقــاء جميــع العوامــل األخــرى ثابتــة، فــإن 
القيمــة قيــد االســتعمال فــي تركيــا فاينانــس كاتيليــم بانكاســي ـ كوحــدة منتجــة للنقــد ـ ســتكون أقــل بمبلــغ 183 مليــون ريــال ســعودي وأعلــى بمبلــغ 

193 مليــون ريــال ســعودي علــى التوالــي.
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)بآالف الرياالت السعودية(

2016م
القيمة 
العادلة 
الموجبة

 القيمة العادلة
السالبة

المبالغ االسمية للفترة المتبقية حتى تاريخ االستحقاق

أكثر من 5 1-5 سنوات3-12 اشهـرخالل 3 اشهرالمبالغ االسمية
سنوات

 المتوسط
 الشهري

المقتناه ألغراض المتاجرة: 

أدوات أسعار 
81,408,323 47,676,086 41,468,343 8,050,850 1,801,057 98,996,336 )1,365,467(1,540,177 العموالت الخاصة

عقود الصرف 
86,526,024 - 15,147,495 23,776,442 44,652,869 83,576,806  )121,199(419,845 األجنبي اآلجلة 

441,870 - 1,129 294,322 228,053 523,504  )29,797(61,550 خيارات

73,901,189 - 31,554,583 15,973,080 1,019,984 48,547,647  )278,803(278,803 المشتقات المهيكلة

مقتناه لتغطية مخاطر القيمة العادلة:

أدوات أسعار 
9,460,657 4,245,461 2,881,454 90,231 - 7,217,146  )280,887(221,128 العموالت الخاصة

مقتناه لتغطية مخاطر التدفقات النقدية:

أدوات أسعار 
11,840,772 1,784,543 9,820,737 39,822 - 11,645,102  )559,037(144,746 العموالت الخاصة

53,706,090 100,873,741 48,224,747 47,701,963 250,506,541 )2,635,190(2,666,249 اإلجمالي

يعكس الجدول أدناه ملخصاً بالبنود المغطاة مخاطرها وطبيعة المخاطر المغطاة وأداة تغطية المخاطر وقيمتها العادلة.
)بآالف الرياالت السعودية(

أداة تغطية المخاطـرالتكلفةالقيمة العادلة2017م
المخاطر

القيمة العادلة 
الموجبة

القيمة العادلة 
السالبة

وصف البنود المغطاة

القيمة 15,940,996 15,872,613 أدوات مالية بعمولة ثابتة
العادلة 

ادوات أسعار 
العموالت 

الخاصة 
 365,744)276,401(

أدوات مالية بعمولة عائمة 
 التدفق 11,306,777 11,249,498 وثابتة

النقدي 

ادوات أسعار 
العموالت 

الخاصة 
 176,757)401,072(

2016م

وصف البنود المغطاة

القيمة  6,961,425  7,127,105 أدوات مالية بعمولة ثابتة
العادلة 

ادوات أسعار 
العموالت 
الخاصة 

 221,128)280,887(

أدوات مالية بعمولة عائمة 
التدفق  10,339,862  10,317,449 وثابتة

النقدي 

ادوات أسعار 
العموالت 
الخاصة 

 144,746)559,037(

يتم إبرام ما نسبته 50% )2016م: 54%( تقريباً من عقود القيمة العادلة الموجبة للمشتقات الخاصة بالمجموعة مع مؤسسات مالية، بينما أبرمت 
50% )2016م: 46%( من عقود القيمة العادلة الموجبة للمشتقات مع مؤسسات غير ماليه كما في تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة. يتم التعامل 

بالمشتقات بشكل رئيسي في قطاع الخزينة بالمجموعة.

)13.2( املشتقات املقتناة ألغراض تغطية املخاطر 
تتبع المجموعة نظامًا شاماًل لقياس وإدارة المخاطر )إيضاح 35- مخاطر االئتمان، إيضاح 36- مخاطر السوق وإيضاح 37- مخاطر السيولة(، 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 بناءًا على التوجيهات الصادرة عن 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 يومياً 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.

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 أيضاً 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 رسميًا، بما 

في ذلك تفاصيل البنود المغطاة مخاطرها وأداة تغطية المخاطر وتعالج هذه المعامالت محاسبياً على أنها معامالت تغطية مخاطر القيمة العادلة أو 
التدفقات النقدية.

يعكس الجدول أدناه القيمة العادلة اإليجابية والسلبية لألدوات المالية المشتقة، مع تحليل بالمبالغ االسمية للفترة المتبقية حتى تاريخ االستحقاق 
والمتوسط الشهري. إن المبالغ اإلسمية، التي تعتبر مؤشرًا على حجم المعامالت القائمة في نهاية السنة، ال تعكس بالضرورة مبالغ التدفقات النقدية 
المستقبلية المتعلقة بها، وبالتالي فإن هذه المبالغ االسمية ال تعتبر مؤشرًا على تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان، والتي تقتصر عادة على القيمة 

العادلة اإليجابية للمشتقات، كما أنها ال تعتبر مؤشرًا لمخاطر السوق.

 )بآالف الرياالت السعودية(

2017م
القيمة 
العادلة 
الموجبة

القيمة العادلة 
السالبة

المبالغ االسمية للفترة المتبقية حتى تاريخ االستحقاق

أكثر من 5 1-5 سنوات3-12 اشهـرخالل 3 اشهرالمبالغ االسمية
سنوات

 المتوسط
الشهري

المقتناه ألغراض المتاجرة: 

أدوات أسعار 
114,768,806 56,716,517 63,472,831 12,282,458 - 132,471,806 )1,119,688(1,727,770 العموالت الخاصة

عقود الصرف 
82,752,411 - 21,528,531 20,898,697 35,274,902 77,702,130 )48,284(318,781 األجنبي اآلجلة 

558,075 - - 227,475 98,574 326,049 )9,482(13,173 خيارات

32,099,788 - 8,917,900 9,511,316 916,326 19,345,542 )90,513(86,233 المشتقات المهيكلة

مقتناه لتغطية مخاطر القيمة العادلة:

أدوات أسعار 
13,201,258 13,426,211 1,926,311 954,375 - 16,306,897  )276,401(365,744 العموالت الخاصة

مقتناه لتغطية مخاطر التدفقات النقدية:

أدوات أسعار 
11,954,204 1,349,719 10,837,498 300,000 - 12,487,217  )401,072(176,757 العموالت الخاصة

71,492,447 106,683,071 44,174,321 36,289,802 258,639,641 )1,945,440(2,688,458 اإلجمالي
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تشتمل ودائع العمالء األخرى على مبلغ 3,522 مليون ريال سعودي )2016م: 3,754 مليون ريال سعودي( مقابل التأمينات المحتجزة لقاء االرتباطات 
وااللتزامات المحتملة غير القابلة للنقض )إيضاح 21(.

ودائع عمالء القطاع الدولي المتضمنة في بند ودائع العمالء
)بآالف الرياالت السعودية( 

2016م2017م

6,140,329 6,831,719 حسـابات جارية

- - ادخــــار

15,539,602 14,702,820 آلجـــــل

572,069 451,496 أخـــــرى

22,252,000  21,986,035 اإلجمالــي

تشتمل الودائع على ودائع بعمالت أجنبية تفاصيلها كاآلتي
)بآالف الرياالت السعودية( 

2016م2017م

14,377,090 13,780,018 حسـابات جارية

611 460 ادخــــار

29,687,462 27,650,775 آلجـــــل

1,511,942 1,098,722 أخـــــرى

45,577,105 42,529,975 اإلجمالــي

تغطية مخاطر التدفقات النقدية
تتعرض المجموعة لمخاطر التغيرات في التدفقات النقدية المستقبلية المتعلقة بالعموالت الخاصة على الموجودات والمطلوبات المقتناه لغير 

المتاجرة والتي تحمل عمولة خاصة بسعر متغير. يستخدم البنك عادة مقايضات أسعار العموالت الخاصة لتغطية مخاطر أسعار العموالت الخاصة 
بذلك.

يوضح الجدول أدناه، كما في 31 ديسمبر، الفترات التي يتوقع أن تحدث خاللها التدفقات النقدية المغطاة والتاريخ الذي يتوقع بأن تؤثر فيه على 
األرباح أو الخسائر.

)بآالف الرياالت السعودية(
أكثر من 5 سنوات3-5 سنوات1-3 سنواتخالل 1 سنة2017م

113,338 665,973 290,900 144,743 تدفقات نقدية داخلة )موجودات(

)84,785()553,765()226,832()157,860(تدفقات نقدية خارجة )مطلوبات(

28,553 112,208 64,068 )13,117(صافي التدفقات النقدية داخلة/)خارجة(

)بآالف الرياالت السعودية(
أكثر من 5 سنوات3-5 سنوات1-3 سنواتخالل 1 سنة2016م

68,611 235,911 656,621 351,518 تدفقات نقدية داخلة )موجودات(

)76,900()253,352()595,567()329,229(تدفقات نقدية خارجة )مطلوبات(

)8,289()17,441(61,054 22,289 صافي التدفقات النقدية داخلة/)خارجة(

14. أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى
)بآالف الرياالت السعودية( 

2016م2017م

4,844,183 5,449,629 حسابات جارية

22,968,002 15,421,144 ودائع أسواق المال

17,661,889 27,687,168 اتفاقيات إعادة الشراء )إيضاح رقم 34أ(

45,474,074 48,557,941 اإلجمالــي

15. ودائع العمالء  

)بآالف الرياالت السعودية( 
2016م2017م

223,632,826 237,768,744 حسـابات جارية

162,044 120,628 ادخــــار

79,010,133 57,974,382 آلجـــــل

12,812,888 13,078,366 أخـــــرى

315,617,891 308,942,120 اإلجمالــي
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الحركة في سندات الدين المصدرة خالل السنة كما يلي:
)بآالف الرياالت السعودية( 

2016م2017م

9,940,717 9,917,765 الرصيد في بداية السنة

53,048 263,900 صافي الحركة في سندات الدين

)76,000(68,645 تعديل في تحويل فرق العملة األجنبية

9,917,765 10,250,310 الرصيد في نهاية السنة

17. مطلوبات أخرى
 
)بآالف الرياالت السعودية( 

2016م2017م

1,282,062 1,482,919 الزكاة 

941,186 1,046,447 أرصدة مستحقة للموظفين

2,788,623 2,889,211 مصاريف مستحقة وذمم دائنة

347,273 308,793 مخصص تسهيالت غير مباشرة )إيضاح رقم 7.3(

1,142,783 1,069,819 مكافأة نهاية الخدمة )إيضاح رقم 28(

2,584,552 3,097,269 أخــرى

9,086,479 9,894,458 اإلجمالــي

تم اإلنتهاء من تقدير الزكاة مع الهيئة العامة للزكاة والدخل )الهيئة( لجميع السنوات حتى سنة 2011م. قدم البنك إقراراته الزكوية للسنوات 2012م 
إلى 2016م وحصل على شهادات زكوية نهائية. اإلقرارات الزكوية للسنوات 2012م إلى 2016م هي حالياً قيد المراجعة من قبل الهيئة وينتظر الربط 

الزكوي لهذه السنوات. 

18. رأس املال
 

يتكون رأس مال البنك المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل من 2,000,000,000 سهم قيمــة كل سهــم 10 ريال سعودي )31 ديسمبر 2016م: 
2,000,000,000 سهم قيمة كل سهم 10 ريال سعودي(. يتكون رأس مال البنك بعد استبعاد أسهم الخزينة )إيضاح رقم 27( من 1,994,798,024 

سهم قيمــة كل سهــم 10 ريال سعودي )31 ديسمبر 2016م: 1,996,903,527 سهم قيمة كل سهم 10 ريال سعودي(.

أوصى مجلس إدارة البنك االهلي التجاري بتاريخ 28 ديسمبر 2017م الموافق 10 ربيع الثاني 1439هـ  للجمعية العمومية غير العادية بزيادة رأس المال 
50% و ذلك من خالل منح سهم واحد لكل سهمين من األسهم المملوكة. بناء على ذلك تم ارتفاع عدد األسهم بمقدار 1,000,000,000 سهمًا لتصل 
إلى 3,000,000,000 سهماً مع ارتفاع رأس المال 10,000,000,000 ريال سعودي ليصل إلى قيمة مقدارها 30,000,000,000 ريال سعودي, خاضعا 

لموافقة الجهات المختصة والجمعية العمومية.

19. احتياطي نظامي 
بمقتضى نظام مراقبة البنوك في المملكة العربية السعودية، يجب تحويل ما ال يقل عن 25% من صافي دخل السنة )شاماًل الفروع الخارجية( إلى 

االحتياطي النظامي حتى يساوي هذا االحتياطي على األقل رأس المال المدفوع. إضافة إلى ذلك، حسب نظام الشركات في المملكة العربية السعودية، 
يجب على شركة األهلي المالية تحويل ما ال يقل عن 10% من صافي دخل السنة بعد الزكاة إلى االحتياطي النظامي.

وقد حول البنك التركي 5% من صافي دخل السنة السابقة إلى االحتياطي النظامي.

إن هذه االحتياطيات غير قابلة للتوزيع حاليًا.

16. سندات دين مصدرة
)بآالف الرياالت السعودية(

تاريخ المصدر
2016م2017متفاصيلالمدةاإلصدار

10 2014مالبنك األهلي التجاري
سنوات

صكوك غير قابلة لالستبدال بأسهم . هذه 
الصكوك قابلة لالستدعاء من قبل البنك خالل 5 

سنوات وتحمل ربح يستحق كل ستة أشهر.
 5,055,540 5,062,404

بنك تركيا فاينانس كاتيليم 
5 سنوات2013مبنكاسي )البنك التركي(

صكوك غير قابلة لالستبدال ألسهم. هذه الصكوك 
مدرجة في األسواق األيرلندية  لألوراق المالية 

وتحمل معدل عائد ثابت يدفع بشكل نصف سنوي.
 1,531,388 1,524,558

5 سنوات2014م

صكوك غير قابلة لالستبدال بأسهم بعمولة ثابتة. 
هذه الصكوك مدرجة في األسواق األيرلندية  
لألوراق المالية وتحمل معدل عائد ثابت يدفع 

بشكل نصف سنوي.

 1,885,170 1,878,524

5 سنوات2014م
صكوك غير قابلة لالستبدال ألسهم غير مدرجة. 

تحمل هذه الصكوك عائد ثابت يدفع بشكل نصف 
سنوي.

 742,832 670,995

صكوك غير قابلة لالستبدال ألسهم وغير مدرجة. 5 سنوات2015م
 305,965 338,613 وتحمل عائد يدفع بشكل نصف سنوي.

صكوك غير قابلة لالستبدال ألسهم. هذه الصكوك 6 أشهر2016م
475,319 - مدرجة في بورصة إسطنبول وتحمل عائد ثابت.

صكوك غير قابلة لالستبدال ألسهم. هذه الصكوك 6 أشهر2017م
- 696,767 مدرجة في بورصة إسطنبول وتحمل عائد ثابت.

9,917,765 10,250,310 اإلجمالــي
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)أ( فيما يلي تحليالً باالستحقاقات التعاقدية لقاء االرتباطات وااللتزامات املحتملة املتعلقة باالئتمان
)بآالف الرياالت السعودية(

 خالل 2017م
 أكثر من 1-5 سنوات3-12 شهـر3 أشهر

اإلجمــالي5 سنوات

10,017,194 8,724 508,285 2,903,560 6,596,625 خطابات اعتمادات

40,858,305 3,877,209 8,097,296 18,790,443 10,093,357 ضمانات

2,515,109 4,098 43,088 844,515 1,623,408 قبوالت

ارتباطات لمنح ائتمان غير 
12,054,997 2,497,278 7,228,890 2,294,722 34,107 قابلة للنقض

65,445,605 6,387,309 15,877,559 24,833,240 18,347,497 اإلجمالي 
)بآالف الرياالت السعودية(

 خالل 2016م
 أكثر من 1-5 سنوات3-12 شهـر3 أشهر

اإلجمــالي5 سنوات

8,330,546 267,142 314,273 1,994,996 5,754,135 خطابات اعتمادات

45,218,054 5,166,618 13,005,690 19,425,960 7,619,786 ضمانات

2,716,738 3,028 79,444 1,367,076 1,267,190 قبوالت

ارتباطات لمنح ائتمان غير 
11,715,673 1,170,180 6,206,265 4,245,355 93,873 قابلة للنقض

67,981,011 6,606,968 19,605,672 27,033,387 14,734,984 اإلجمالي 

)ب( فيما يلي تحليالً لالرتباطات وااللتزامات املحتملة حسب األطراف
)بآالف الرياالت السعودية( 

2016م2017م

8,615,230 6,975,228 حكومية وشبة حكومية

44,725,264 41,826,553 شركات ومؤسسات

13,778,639 15,081,684 بنوك ومؤسسات مالية أخرى

861,878 1,562,140 أخـــرى

67,981,011 65,445,605 اإلجمالي

)21.3( االرتباطات املتعلقة  بعقود اإليجار التشغيلية
فيما يلي تحليالً بالحد األدنى لدفعات اإليجار المستقبلية بموجب عقود اإليجار التشغيلية غير القابلة لإللغاء، التي قامت بها المجموعة كمستأجره

)بآالف الرياالت السعودية( 
2016م2017م

26,356 27,675 أقل من سنة

499,009 476,951 من سنة إلى خمس سنوات

1,164,382 1,094,902 أكثر من 5 سنوات

1,689,747 1,599,528 اإلجمالي

20. االحتياطيات األخرى )التغيرات املتراكمة في القيم العادلة(   
تتمثل االحتياطيات األخرى في صافى أرباح )خسائر( التقييم غير المحققة المتعلقة بتغطية مخاطر التدفقات النقدية )الجزء الفعال( واالستثمارات المتاحة 

للبيع. حركة االحتياطيات األخرى موضحه تحت قائمة الدخل الشامل الموحدة وقائمة التغيرات في حقوق المساهمين الموحدة.

21. االرتباطات وااللتزامات املحتملة 

)21.1( االرتباطات الرأسمالية وارتباطات أخرى غير مرتبطة باالئتمان 
كما في 31 ديسمبر 2017م تمثل االرتباطات الرأسمالية لدى البنك بقيمة 677 مليون ريال سعودي )2016م: 502 مليون ريال سعودي( بالنسبة 

للمباني والمعدات المشتراة.

)21.2( االرتباطات وااللتزامات املحتملة املتعلقة باالئتمان 
يتكــون هــذا البنــد بشــكل رئيســي مــن االعتمــادات المســتندية وخطابــات الضمــان والقبــوالت وارتباطــات لمنــح ائتمــان )غيــر قابلــة للنقــض(. إن الغــرض 

الرئيســي مــن وراء هــذه األدوات هــو ضمــان توفيــر األمــوال للعمــالء عنــد طلبهــا.

إن خطابــات الضمانــات )شــاماًل االعتمــادات الضامنــة( - والتــي تمثــل تأكيــدات غيــر قابلــة للنقــض بــأن المجموعــة ســتقوم بالدفــع فــي حالــة عــدم 
تمكــن العميــل مــن الوفــاء بالتزاماتــه تجــاه أطــراف ثالثــة -  تحمــل نفــس مخاطــر االئتمــان التــي تحملهــا التمويــل والســلف.

إن متطلبــات النقــد الخاصــة بالضمانــات وخطابــات االعتمــادات تعتبــر أقــل بكثيــر مــن مبلــغ التعهــدات ألن المجموعــة عــادة ال تتوقــع أن يقــوم الطــرف 
الثالــث بســحب المبالــغ وفقــا لالتفاقيــة.

إن خطابــات االعتمــادات المســتندية - التــي تعتبــر بمثابــة تعهــدات خطيــة مــن المجموعــة  نيابــة عــن العميــل، تســمح لطــرف ثالــث بســحب كمبيــاالت 
علــى المجموعــة بمبلــغ محــدد متفــق عليــه وفــق شــروط وأحــكام خاصــة - تكــون بشــكل عــام  مضمونــة بالبضاعــة التــي تخصهــا، وبالتالــي فإنهــا 

تحمــل مخاطــر أقــل إلــى حــد كبيــر.

القبــوالت تمثــل تعهــدات المجموعــة لســداد كمبيــاالت مســحوبة مــن قبــل العمــالء. يتوقــع البنــك تقديــم معظــم القبــوالت قبــل ســدادها مــن قبــل 
العمــالء.

ــات  ــات وخطاب ــل وســلف وضمان ــى شــكل تموي ــد بشــكل رئيســي عل ــان المعتم ــر المســتخدم مــن االئتم ــل الجــزء غي ــان تمث ــح االئتم االرتباطــات لمن
اعتمــاد. وفيمــا يتعلــق بمخاطــر االئتمــان المتعلقــة باالرتباطــات لمنــح خطــوط االئتمــان غيــر المســتخدمة، فمــن المحتمــل أن يتعــرض البنــك لخســارة 
بمبلــغ يعــادل إجمالــي االرتباطــات غيــر المســتخدمة. إن المبلــغ المحتمــل للخســارة والــذي ال يمكــن تقديــره بشــكل معقــول مــن المتوقــع أن يكــون أقــل 
بكثيــر مــن إجمالــي االرتباطــات غيــر المســتخدمة حيــث أن معظــم شــروط االرتباطــات لمنــح االئتمــان تتطلــب مــن العمــالء الحفــاظ علــى معاييــر ائتمــان 
محــددة. إن إجمالــي االلتزامــات القائمــة لمنــح االئتمــان ال تمثــل بالضــرورة المتطلبــات النقديــة المســتقبلية، ألن العديــد مــن هــذه االرتباطــات يتــم 

إنتهاؤهــا أو إنهاؤهــا بــدون تقديــم التمويــل المطلــوب.
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24. دخل املتاجرة بالصافي
)بآالف الرياالت السعودية( 

2016م2017م

218,104 277,892 مشتقات مالية

161,745 )75,028(عمالت أجنبية

18,995 17,830 صناديق استثمارية

)2,224(- سندات

396,620 220,694 اإلجمـالي

25. مكاسب استثمارات لغير أغراض املتاجرة بالصافي
)بآالف الرياالت السعودية( 

2016م2017م

329,850 443,296 مكاسب استبعاد استثمارات متاحة للبيع بالصافي

210,356 38,752 مكاسب استبعاد استثمارات أخرى مقتناة بالتكلفة المطفأة بالصافي

540,206 482,048 اإلجمـالي

26. )مصاريف( / دخل أخرى غير تشغيلية بالصافي 

)بآالف الرياالت السعودية( 
2016م2017م

7,416 21,392 مخصص وحصة المجموعة في شركات زميلة )إيضاح 8(

45,495 13,835 مكاسب استبعادات الممتلكات والمعدات

)109,437()23,372(صافي )مصاريف( أخرى

)56,526(11,855 اإلجمـالي

27. احتياطي املدفوعات على أساس األسهم
احتياطي برنامج اسهم املوظفين وأسهم خزينة

احتياطي برنامج اسهم املوظفين
فــي 18 أكتوبــر 2016م، أســس البنــك خطــة تعويــض علــى أســاس األســهم )“خطــة دفــع علــى أســاس األســهم”( لموظفــي اإلدارة العليــا، التــي تخــول 
الموظفيــن ذوي الصلــة لشــراء أســهم فــي البنــك للوفــاء ببعــض شــروط الخدمــات واألداء )“شــروط الخطــة”(. إن فتــرة المنــح هــي ثــالث ســنوات ابتــداءًا 
مــن 1 ينايــر 2016م، فــي حيــن أن القيمــة العادلــة فــي تاريــخ المنــح هــي 33.37 مليــون ريــال ســعودي للســهم. ونتيجــة لذلــك، قامــت المجموعــة 
ــة  ــات المتعلق ــب والمصروف ــن الروات ــة ضم ــمبر 2017م )مدرج ــة 31 ديس ــنة المنتهي ــون ريــال ســعودي خــالل الس ــات بمبلــغ 34 ملي بإثبــات مصروف

بالموظفيــن( برصيــد دائــن الحتياطــي المبالــغ المدفوعــة علــى أســاس الســهم فــي قائمــة حقــوق المســاهمين الموحــدة.

فــي 3 مايــو 2017م، تمــت الموافقــة علــى الــدورة الثانيــة مــن الخطــة التــي تبــدأ فــي 1 ينايــر 2017م. القيمــة العادلــة فــي تاريــخ المنــح تبلــغ 40 ريــال 
ســعودي للســهم الواحــد وإقــرار 28 مليــون ريــال ســعودي مــن المصروفــات خــالل الســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2017م.

     

22. صافي دخل العموالت الخاصة 
  
)بآالف الرياالت السعودية( 

2016م2017م

دخل العموالت الخاصة:

1,138,895 859,123 استثمارات -   متاحة للبيع

29,431 7,061 استثمارات -   مقتناة حتى تاريخ االستحقاق

2,434,483 2,514,324 استثمارات -   أخرى مقتناة بالتكلفة المطفأة

3,602,809 3,380,508 إجمالي فرعي - االستثمارات

667,707 734,328 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى

13,248,428 13,029,785 تمويل وسلف

17,518,944 17,144,621 اإلجمالي

مصاريف العموالت الخاصة:

684,594 736,045 أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

2,245,145 2,032,170 ودائع العمالء

1,039,627 715,428 سندات دين مصدرة

3,969,366 3,483,643 اإلجمالي

13,549,578 13,660,978 صافي دخل العموالت الخاصة

23. دخل من رسوم خدمات بنكية بالصافي

)بآالف الرياالت السعودية( 
2016م2017م

دخل من رسوم الخدمات البنكية:

311,112 282,332 وساطة األسهم

332,577 439,789 خدمات إدارة االستثمار

1,623,134 1,536,832 تمويل وإقراض

521,905 581,160 بطاقات ائتمان

603,697 537,434 تمويل التجارة

401,208 396,705 أخرى

3,793,633 3,774,252 اإلجمالي

مصاريف الخدمات البنكية:

)91,855()99,680(وساطة األسهم

)338,711()461,229(بطاقات ائتمان

)72()8,092(أخرى

)430,638()569,001(اإلجمالي

3,362,995 3,205,251 دخل من رسوم الخدمات البنكية بالصافي
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30. الشريحة األولى - صكوك
أصدر البنك خالل عام 2017م صكوك شريحة أولى متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية )“الصكوك”(، بمبلغ 1.3 مليار ريال سعودي، اإلصدار األولي 
بمبلغ 5.7 مليار ريال سعودي تم خالل السنة المنتهية في 2015م ويحمل نفس الشروط الحالية. تمت الموافقة على هذه اإلصدارات من قبل الجهات 

المخصصة ومن قبل مساهمي البنك. 

هذه الصكوك هي سندات دائمة وغير محددة األجل )وال تحمل تاريخ استرداد محدد( وتمثل حصة ملكية غير مقسمة لحملة الصكوك في هذه السندات، 
وكل صك من هذه السندات يشكل التزاما ثانويا غير مضمون وال مشروط للبنك. ومع ذلك، يكون للبنك الحق الحصري في االسترداد أو االستدعاء في 

فترة محددة من الزمن ويخضع ذلك للشروط والمعايير المنصوص عليها في اتفاقية الصكوك.

معدل الربح على هذه الصكوك يستحق بشكل ربع سنوي في أخر الفترة في كل تاريخ توزيع دوري، عدا في حال وقوع أحداث ال يسمح فيها بالدفع أو 
بناًء على اختيار البنك، حيث يحق للبنك وفقاً لتقديره الخاص )يخضع للشروط واألحكام( خيار عدم إجراء أي توزيع. ال يعتبر حدث عدم الدفع أو اختيار 

عدم الدفع تخلفا عن السداد وال يتم تراكم المبالغ غير المسددة لغرض الدفع في المستقبل.

31. توزيعات األرباح
أوصى مجلس اإلدارة خالل السنة  توزيعات أرباح  للسنة بعد خصم الزكاة كما يلي  

المبلغ                                      
)بآالف الرياالت السعودية(

 المعدل للسهم الواحد
بالريال السعودي 

2016م2017م2016م2017م

1,200,0001.100.60 2,196,594 توزيعات أرباح مرحلية مدفوعة 

1,996,9040.601.00 1,196,879 توزيعات أرباح نهائية مقترحة

3,196,9041.701.60 3,393,473 إجمالي صافي توزيعات األرباح 

1,187,734 1,361,446 مخصص الزكاة للسنة لمساهمي البنك

4,384,638 4,754,919 إجمالي توزيعات األرباح 

32. النقد وشبه النقد

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

2016م2017م

25,110,465 19,924,122 نقد وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي فيما عدا الوديعة النظامية )إيضاح 4(

 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى تستحق خالل ثالثة أشهر أو أقل
10,550,988 8,878,037  من تاريخ التعاقد األولي

35,661,453 28,802,159 اإلجمالي

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

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

تتكون المجموعة من خمس قطاعات تشغيلية رئيسية، كما هو موضح أدناه، والتي تعتبر اإلدارات اإلستراتيجية للمجموعة. اإلدارات اإلستراتيجية تقدم 
منتجات وخدمات مختلفة، وتدار بشكل منفصل على أساس هيكل المجموعة والتقارير الداخلية.

      أسهم خزينة:
ــى 226  ــل إل ــعودي ليص ــال س ــون ري ــغ 105 ملي ــة بمبل ــهم الخزين ــراء أس ــك بش ــام البن ــمبر 2017م، ق ــي 31 ديس ــة ف ــنة المنتهي ــالل الس خ أ( 
مليــون ريــال ســعودي )ديســمبر 2016م: 121 مليــون ريــال ســعودي( والتــي تــم االحتفــاظ بهــا بموجــب برنامــج أســهم الموظفيــن والتــي تــم 

ــة الموحــدة. ــرات فــي حقــوق الملكي ــة والمقدمــة بموجــب حقــوق المســاهمين فــي قائمــة التغي ــا، أســهم الخزين تصنيفه
خــالل الســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2016م، قــام البنــك باســتبعاد مــن أســهم الخزينــة البالغــة 191 مليــون ريــال ســعودي )تــم االســتحواذ  ب( 

عليهــا ســابقًا كرضــاء للديــون(، بمبلــغ صافــي دخــل قــدره 8.7 مليــون ريــال ســعودي.

قام البنك بتأمين كافة الموافقات الالزمة فيما يتعلق بخطة الدفع على أساس السهم وشراء أسهم الخزينة.

28. التزامات مكافأة نهاية الخدمة
)28.1( خصائص خطة مكافأة نهاية الخدمة 

تقــوم المجموعــة بتشــغيل خطــة مكافــأة نهايــة الخدمــة غيــر الممولــة )الخطــة( لموظفيهــا بنــاء علــى قوانيــن العمــل الســائدة فــي المملكــة العربيــة 
ــع  ــي 19 - مناف ــار المحاســبي الدول ــا للمعي ــواري خارجــي مؤهــل وفق ــر اكت ــل خبي ــق بالخطــة مــن قب ــا يتعل ــات فيم ــر المطلوب ــم تقدي الســعودية. ويت
الموظفيــن، وباســتخدام “طريقــة ائتمــان الوحــدة المتوقعــة”. إن المطلوبــات المثبتــة فــي قائمــة المركــز المالــي الموحــدة فيمــا يتعلــق بالخطــة هــو 
ــغ 187  ــات مصروفــات بمبل ــواري، تــم اثب ــم االكت ــى التقيي ــرة. خــالل الســنة، واســتنادا إل ــة الفت ــات المنافــع المحــددة فــي نهاي ــة لمطلوب القيمــة الحالي
مليــون ريــال ســعودي )2016م: 178 مليــون ريــال ســعودي( تتعلــق بالخدمــة الحاليــة وتكلفــة الفائــدة فــي قائمــة الدخــل الموحــدة. يتــم اإلفصــاح عــن 

مطلوبــات نهايــة الخدمــة فــي إيضــاح 17.

)28.2( تقيم التزمات مكافأة نهاية الخدمة
تســتند التزامــات الخطــة إلــى افتراضــات مختلفــة )“االفتراضــات االكتواريــة”( بمــا فــي ذلــك تقديــر معــدل الخصــم ومعــدل التضخــم والمعــدل المتوقــع 
ــار الزيــادات المســتقبلية فــي الرواتــب، يتــم تقديــر التدفقــات  ــاءًا علــى االفتراضــات، مــع االخــذ فــي االعتب لزيــادة الرواتــب وأعمــار التقاعــد العاديــة. بن
النقديــة الخارجــة لموظفــي المجموعــة لتحديــد إجمالــي المدفوعــات المتوقعــة علــى مــدى الســنوات المســتقبلية والتــي يتــم خصمهــا للوصــول إلــى 
االلتــزام النهائــي. يؤثــر أي تغييــر فــي االفتراضــات االكتواريــة مــن فتــرة إلــى أخــرى علــى تحديــد اإللتزامــات النهائيــة المقــدرة وينتــج عنــه مكاســب أو 
خســائر اكتواريــة خــالل الفتــرة. إن المكاســب / الخســائر االكتواريــة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2017م، ليســت جوهريــة بالنســبة للقوائــم الماليــة 
ــر غيــر جوهــري علــى  ــرات فــي االفتراضــات، إن وجــدت، فــي ضمــن النطــاق المعقــول، ســيكون لهــا تأثي الموحــدة. وباإلضافــة إلــى ذلــك، فــإن التغيي

المطلوبــات المســتقبلية المقــدرة.

29. ربح السهم األساسي واملخفض للسهم الواحد
يتــم احتســاب ربحيــة السهـــم األساســية للســنتين المنتهيتيــن فــي 31 ديســمبر 2017م و31 ديســمبر 2016م بقســمة صافــي دخــل الفتــرة العائــد علــى 

مســاهمي البنــك للســنة )بعــد خصــم التكاليــف المتعلقــة بالشــريحة األولــى صكــوك( علــى المتوســط المــوزون لعــدد األسهـــم القائمـــة خــالل الفتــرة. 

يتــم احتســاب ربحيــة السهـــم المخفضــة للســنتين المنتهيتيــن فــي 31 ديســمبر 2017م و31 ديســمبر 2016م بقســمة صافــي الدخــل المخفــض العائــد علــى 
مســاهمي البنــك للســنة علــى المتوســط المــوزون لعــدد األســهم القائمــة خــالل الفتــرة. 

يتم األخذ بعين االعتبار تأثير برنامج أسهم الموظفين في احتساب ربحية السهم المخفضة.

أدناه تفاصيل ربح السهم األساسي والمخفض:-

ربح السهم المخفضربح السهـم األساسي

2016م2017م2016م2017م

2,000,221 1,999,255 1,998,848 1,996,026 المتوسط الموزون لعدد األسهم القائمة )باآلالف(

4.51 4.73 4.51 4.74 ربح السهم )بالريال السعودي(
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)بآالف الرياالت السعودية(

المصرفية سوق المال خزينة  شركاتأفراد2016م
اإلجماليالدولية

442,657,117 40,809,042 1,314,208 156,288,231 139,273,987 104,971,649 إجمالي الموجودات

382,731,399 35,007,255 222,797 57,900,573 87,963,304 201,637,470 إجمالي المطلوبات

 إجمالي دخل العمليات من العمالء
18,647,379 2,335,895 580,721 3,258,518 6,464,464 6,007,781 الخارجيين

 - دخل )مصاريف( العمليات بين
- )105,707(- 486,252 )2,077,731(1,697,186  القطاعات

18,647,379 2,230,188 580,721 3,744,770 4,386,733 7,704,967 - إجمالي دخل العمليات

منها:

13,549,578 1,676,841 1,240 2,421,266 3,181,903 6,268,328 صافي دخل العموالت الخاصة

 دخل من رسوم خدمات مصرفية
3,362,995 383,563 560,597 113,167 1,065,875 1,239,793 بالصافي

9,175,020 1,911,675 350,967 646,280 1,615,573 4,650,525 إجمالي مصاريف العمليات

منها:

 - استهالك/اطفاء الممتلكات
686,330 92,268 34,667 49,068 88,108 422,219 والمعدات والبرمجيات

- مخصص خسائر التمويل 
1,930,965 813,162 - 8,000 608,514 501,289 بالصافي

 - مخصص خسائر االنخفاض في
205,720 - - 205,720  - - قيمة اإلستثمارات بالصافي

صافى الدخل )العائد لمساهمي 
9,415,833 283,352 233,788 3,086,986  2,763,479 3,048,228 البنك وحقوق االقلية(

)33.2( مخاطر االئتمان للمجموعة حسب القطاعات
)بآالف الرياالت السعودية(

المصرفية سوق المال خزينة شركاتأفراد2017م
اإلجماليالدولية

 الموجودات المدرجة في قائمة
389,639,853 31,599,763 180,833 139,688,772 124,063,142 94,107,343  المركز المالي

 االرتباطات وااللتزامات المحتملة 
39,988,976 5,831,735  - 9,409,124 24,483,624 264,493 )االئتمان المعادل(

7,084,267 224,252  - 6,860,015  -  - المشتقات )االئتمان المعادل(

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

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

الخزينة 
يقدم كامل منتجات وخدمات الخزينة والبنوك المرسلة بما في ذلك سوق المال وصرف العمالت األجنبية إلى عمالء   -

المجموعة، إضافة إلى القيام باالستثمارات ونشاطات المتاجرة )محلياً و خارجيًا( وإدارة مخاطر السوق ومخاطر السيولة 
ومخاطر االئتمان )المتعلقة باالستثمارات(.

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

-    تتضمن خدمات مصرفية مقدمة خارج المملكة العربية السعودية وتشمل البنك التركي.المصرفية الدولية

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.

)33.1( فيمــا يلــي تحليــالً بإجمالــي موجــودات ومطلوبــات املجموعــة ودخـــل ومصاريف العمليــات )اإلجمالي 
والبنــود الرئيســية( وصافــي الدخــل فــي نهايــة الســنة حســب القطاعات

)بآالف الرياالت السعودية(

المصرفية سوق المال   خزينة  شركاتأفراد2017م
اإلجماليالدولية

443,865,867 38,214,395 1,387,858 162,709,003 133,051,308 108,503,303 إجمالي الموجودات

379,590,269 32,307,070 274,984 60,627,429 73,687,694 212,693,092 إجمالي المطلوبات

 إجمالي دخل  العمليات من العمالء
18,345,228 1,703,593 635,783 3,047,849 6,809,581 6,148,422 الخارجيين

 - دخل )مصاريف( العمليات بين
- )108,929(- 285,221 )2,332,154(2,155,862 القطاعات

18,345,228 1,594,664 635,783 3,333,070 4,477,427 8,304,284 - إجمالي دخل العمليات

منها:

13,660,978 1,272,285 3,606 2,250,717 3,251,046 6,883,324 صافي دخل العموالت الخاصة

 دخل من رسوم خدمات مصرفية
3,205,251 281,261 618,934 96,890 1,045,621 1,162,545 بالصافي

8,392,426 1,168,577 343,663 520,634 2,113,111 4,246,441 إجمالي مصاريف العمليات

 منها:

 - استهالك/اطفاء الممتلكات
654,281 87,421 19,894 48,680 89,367 408,919 والمعدات والبرمجيات

- مخصص خسائر التمويل 
1,863,623 301,360 -  - 1,115,001 447,262  بالصافي

 - مخصص خسائر االنخفاض في
75,846 - - 75,846  -  -  قيمة اإلستثمارات بالصافي

صافى الدخل )العائد لمساهمي 
9,964,657 463,294 302,646 2,803,848 2,349,850 4,045,019 البنك وحقوق االقلية(
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ز( تقــوم المجموعــة بتنفيــذ معامــالت مشــتقات بموجــب األحــكام المعتمــدة لــدى رابطــة المقايضــات والمشــتقات الدوليــة وقامــت بنــاًء علــى تلــك األحــكام 
باســتالم وإيــداع بعــض المبالــغ بموجــب التوجيهــات المطبقــة الــواردة فــي ملحــق دعــم االئتمــان. ومــن ضمــن هــذه المبالــغ ودائــع بمبلــغ 609 مليــون ريــال 
ســعودي )2016م: ال شــيء( ومبلــغ 316 مليــون ريــال ســعودي )2016م: ال شــيء( وهــي مؤهلــة للتســوية مقابــل القيمــة العادلــة الســالبة والقيمــة العادلــة 
الموجبــة للمشــتقات علــى التوالــي وتــم تســويتها وفقــًا لذلــك كمــا فــي تاريــخ التقريــر المالــي. يتــم بانتظــام مراقبــة مــدى صحــة الفصــل بالنســبة لودائــع 
الهامــش بيــن مبالــغ خاضعــة للتســوية ومبالــغ غيــر خاضعــة للتســوية علــى ضــوء معاييــر التســوية المبينــة فــي اإليضــاح 3.5 مــع األخــذ فــي االعتبــار وفــي 
ذات الوقــت التطــورات النظاميــة المنبثقــة وقواعــد بيــوت المقاصــة التــي تتطلــب تســويات بالصافــي. لقــد تــم تطبيــق هــذا الفصــل بشــكل ثابــت علــى جميــع 

الفتــرات وتــم عــرض مبالــغ المقارنــة وفقــًا لذلــك.  

35. مخـاطـر االئتمان
تقــوم المجموعــة بــإدارة مخاطــر االئتمــان التــي تتعــرض لهــا وتتمثــل مخاطــر االئتمــان فــي عــدم مقــدرة طــرف مــا علــى الـــوفاء بالتزاماتــه بشــأن أداة ماليــة 
أو عمليــة، ممــا يـــؤدي إلــى تكبــد الطــرف اآلخــر لخســارة ماليــة. ينشــأ التعــرض لمخاطــر االئتمــان أساســًا عــن المخاطــر المتعلقــة باالئتمــان الموجــودة فــي 
محفظــة التمويــل والســلف واالســتثمارات. كمــا توجــد مخاطــر ائتمــان فــي األدوات الماليــة خــارج المركــز المالــي مثــل االرتباطــات لمنــح تمويــل ومنتجــات 

تمويــل التجــارة ومشــتقات ماليــة.

ــر لألطــراف النظيــرة باســتخدام نظــام  ــويل خــارج المركــز المالــي للمقترضيــن، تســتخدم المجموعــة احتمــاالت التعث أمــا بالنســبة للتمويــل والســلف والتمـ
تصنيــف مخاطــر داخلــي. أمــا بالنســبة لالســتثمارات، أرصــدة لــدى البنــوك وأدوات ماليــة خــارج المركــز المالــي ألطــراف نظيــرة دوليــة، تســتخدم المجموعــة 

تصنيــف مخاطــر ائتمــان خارجــي مــن قبــل وكاالت التصنيــف الرئيســية.

تقــوم المجموعــة بمراقبــة مخاطــر االئتمــان عــن طريــق مراقبــة التعــرض لمخاطــر االئتمــان والحــد مــن المعامــالت مــع أطــراف نظيــرة محــددة والقيــام بتقييم 
المــالءة الماليــة ألطــراف نظيــرة باســتمرار. تــم تصميــم سياســات إدارة مخاطــر المجموعــة لتتمكــن مــن تحديــد المخاطــر ووضــع حــدود المخاطــر المالئمــة 

ولمراقبــة المخاطــر وااللتــزام بالحــدود الموضوعيــة. يتــم رقابــة التعــرض الفعلــي للمخاطــر مقابــل الحــدود بشــكل يومــي.  

ــات مقاصــة  ــرام اتفاقي ــة حــدود االئتمــان وإب ــق مراقب ــك عــن طري ــإدارة التعــرض لمخاطــر االئتمــان المتعلقــة بأنشــطة المتاجــرة وذل تقــوم المجموعــة ب
رئيســية وإجــراء ترتيبــات أخــذ ضمانــات إضافيــة مــن األطــراف النظيــرة فــي الظــروف المالئمــة وتحديــد فتــرات التعــرض للمخاطــر. كمــا تقــوم المجموعــة 
أحيانــا بإقفــال المعامــالت أو التنــازل عنهــا لصالــح اطــراف نظيــرة أخــرى لتقليــل مخاطــر االئتمــان. تتمثــل مخاطــر االئتمــان لــدى المجموعــة فيمــا يتعلــق 
بالمشــتقات فــي التكلفــة المتوقعــة الســتبدال عقــود المشــتقات فــي حالــة إخفــاق األطــراف النظيــرة فــي الوفــاء بالتزاماتهــم، كمــا تقــوم المجموعــة بتقييــم 
األطــراف النظيــرة مســتخدمة نفــس األســاليب المتبعــة فــي أنشــطة التمويــل وذلــك لغــرض التحكــم فــي مستـــوى مخاطــر االئتمــان المحملــة علــى عاتقهــا.

يمكــن أن ينتــج التركيــز فــي مخاطــر االئتمــان فــي حالــة التعــرض الضخــم لعميــل واحــد أو عنــد مزاولــة عــدد مــن األطــراف النظيــرة نفــس أنشــطة األعمــال 
التجاريــة أو أنشــطة فــي نفــس المنطقــة الجغرافيــة أو يكـــون لهــا نفــس الخصائــص االقتصاديــة التــي ســتؤثر فــي مقدرتهــم علــى الوفــاء بالتزاماتهــم 

التعاقديــة عنــد حــدوث التغيــرات فــي الظــروف االقتصاديــة أو السياســية أو الظــروف األخــرى.

إن التركيــز فــي مخاطــر االئتمــان يشــير إلــى الحساســية النســبية ألداء المجموعــة تجــاه التطــورات التــي تؤثــر علــى عميــل أو صناعــة أو منطقــة جغرافيــة 
معينــة.

تمثــل ســندات الديــن المدرجــة فــي االســتثمارات بشــكل أساســي فــي مخاطــر تتعلــق بديـــون ســيادية وســندات ذات درجــة تصنيــف عاليــة. يبيــن اإليضــاح 
رقــم )6.5( تحليــل االســتثمارات حســب األطــراف النظيــرة. لمزيــد مــن التفصيــل حــول مكونــات التمويــل والســلف، أنظــر اإليضــاح )7.5(. تــم اإلفصــاح عــن 
المعلومــات المتعلقــة بمخاطــر االئتمــان الخاصــة بالمشـــتقات فــي اإليضــاح )13(. أمــا بالنســبة للمعلومــات المتعلقــة باالرتباطــات وااللتزامــات المحتملــة فإنهــا 

مبينــة فــي اإليضــاح )21(. المعلومــات بخصـــوص الحــد األعلــى للتعــرض لمخاطــر ائتمــان مبينــة فــي اإليضــاح )35.1(.  

يتــم تقييــم كل مقتــرض شــركات علــى أســاس نظــام تصنيــف المديونيــة الــذي تــم تطويــره داخليــًا حيــث يقـــوم النظــام بتقييــم المخاطــر مبنيــًا علــى 
مدخــالت ماليــة ونوعيــة باإلضافــة إلــى مدخــالت خاصــة بالقطاعــات االقتصاديــة. تــم احتســاب معــدل تعثــر الخســارة المتـــوقع لــكل درجــة مبنيــًا علــى خبــرة 

البنــك. تتــم مراجعــة درجــات تصنيــف المخاطــر علــى فتــرات منتظمــة.

كما تم تصنيف تمويل بطاقات االئتمان واألفراد المتحركة كجيدة نسبة ألنها متحركة وتسدد في مواعيدها، وال يوجد أي تأخير في السداد. 

تقــوم المجموعــة ضمــن ســياق أنشــطة التمويــل العاديــة باالحتفــاظ بضمانــات إضافيــة كضمــان لتقليــل مخاطــر االئتمــان للتمويــل والســلف. وغالبــًا مــا 
تشــتمل هــذه الضمانــات علــى ودائــع ألجــل وودائــع نقديــة أخــرى وضمانــات ماليــة مــن بنــوك أخــرى واســهم محليــة ودوليــة وعقــارات وموجــودات ثابتــة 
ــة  ــات مقابــل تعــرض محفظــة معين ــدار هــذه الضمان ــة والتمويــل لألفــراد وت ــات بصفــة رئيســية مقابــل التمويــل التجاري أخــرى. يتــم االحتفــاظ بالضمان
للمخاطــر وذلــك بصافــي قيمتهــا القابلــة للتحصيــل. تحتفــظ المجموعــة بضمانــات عقاريــة مقابــل التنــازل عــن صــك الملكيــة )اإلفــراغ( كضمــان ولكــن 
بالنظــر لصعوبــة مصــادرة وتســييل هــذه الضمانــات، ال تعتبــر المجموعــة هــذه الضمانــات كتدفــق نقــدي فــوري عنــد تقييــم خســارة التعثــر للتمويــل والســلف 
المتعثــرة. ُتعــرض األدوات الماليــة مثــل للتمويــل والســلف وودائــع العمــالء بشــكل إجمالــي فــي قائمــة المركــز المالــي الموحــدة ودون مقاصــة )إيضــاح 34(.

)بآالف الرياالت السعودية(

المصرفية سوق المال خزينة شركاتأفراد2016م
اإلجماليالدولية

 الموجودات المدرجة في قائمة
383,561,790 34,544,811 102,859 128,061,340 131,678,965 89,173,816 المركز المالي

 االرتباطات وااللتزامات المحتملة
41,679,824 8,100,017  - 8,559,222 24,658,325 362,260 )االئتمان المعادل(

3,695,008 314,301  - 3,380,707  -  - المشتقات )االئتمان المعادل(

تتكــون مخاطــر االئتمــان للموجــودات المدرجــة فــي قائمـــة المركــز المالــي الموحــدة مــن القيمــة الدفتريــة ألرصــدة لــدى البنــوك والمؤسســات الماليــة 
األخــرى، االســتثمارات المعرضــة إلــى مخاطــر االئتمــان، التمويــل والســلف، القيمــة العادلــة اإليجابيــة للمشــتقات، مســتحقات أخــرى وودائــع مســتردة.

أحتسب المعادل االئتماني لالرتباطات وااللتزامات المحتملة والمشتقات وفقًا لألسس المحددة من مؤسسة النقد العربي السعودي.

34. ضمانات وموجودات مالية خاضعة للمقاصة
فيما يلي تفاصيل الضمانات الموجودة/المستلمة بواسطة المجموعة والتسوية التي حصلت كما في 31 ديسمبر 2017م:

ينفــذ البنــك معامــالت شــراء معاكــس بموجــب شــروط عــادًة تســتند إلــى التوجيهــات المتعلقــة بالضمانــات وفقــًا التفاقيــة إعــادة الشــراء الرئيســية.  أ( 
ــات إعــادة الشــراء( فــي قائمــة  ــخ مســتقبلي محــدد )اتفاقي ــزام بإعــادة شــرائها فــي تاري ــات الموجــودات المباعــة مــع االلت ــم االســتمرار فــي إثب يت
ــًا للسياســات  ــودات وفق ــاس هــذه الموج ــة. يســتمر قي ــع الملكي ــع مخاطــر ومناف ــة بشــكل جوهــري بجمي ــظ المجموع ــث تحتف ــي، حي ــز المال المرك
المحاســبية ذات الصلــة بشــأن االســتثمارات المقتنــاة ألغــراض المتاجــرة واالســتثمارات المتاحــة للبيــع واالســتثمارات المقتنــاة حتــى تاريــخ االســتحقاق 
واالســتثمارات األخــرى المقتنــاة بالتكلفــة المطفــأة. فيمــا يلــي القيمــة الدفتريــة والقيمــة العادلــة لــألوراق الماليــة المرهونــة بموجــب اتفاقيــة إعــادة 

الشــراء )اتفاقيــات إعــادة الشــراء(: 
)بآالف الريـاالت السعودية()بآالف الريـاالت السعودية( 

2016م2017م

القيمة العادلةالقيمة الدفتريةالقيمة العادلةالقيمة الدفترية

6,555,875 6,555,875 8,401,915 8,401,915 استثمارات متاحة للبيع

852,783 847,696 - - استثمارات مقتناة حتى تاريخ االستحقاق

11,695,013 12,208,998 19,446,659 19,517,027 استثمارات مقتناة بالتكلفة المطفأة

19,103,671 19,612,569 27,848,574 27,918,942 اإلجمالــي

ربط البنك وديعة هامش بمبلغ 160 مليون ريال سعودي )2016م: 361 مليون ريال سعودي( كضمان إضافي مقابل عمليات إعادة الشراء المعاكس هذه.

لمزيد من التفاصيل حول الضمانات المحتفظ بها بخصوص التمويالت والسلف، يرجى الرجوع إلى اإليضاح 7.4. ب( 

ال يتــم عــادة االحتفــاظ بضمانــات مقابــل أســهم االســتثمار ولــم يتــم االحتفــاظ بمثــل هــذه الضمانــات كمــا فــي 31 ديســمبر 2017م و31 ديســمبر  ج( 
2016م.

لمزيد من التفاصيل حول ودائع الهامش بها بخصوص االلتزامات واالرتباطات غير القابلة لإللغاء، يرجى الرجوع اإليضاح 15. هـ( 

تتكــون االدوات الماليــة المرهونــة لــدى المجموعــة المتعلقــة بمعامــالت الشــراء المعاكــس مــن 1,049 مليــون ريــال ســعودي )2016م: 937 مليــون  و( 
ريــال ســعودي(. ُيســمح للمجموعــة ببيــع أو إعــادة رهــن هــذه األســهم حــال تعثــر الطــرف المقابــل.
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القيــم المعرضــة للمخاطــر مــن قبــل مجلــس اإلدارة. تــوزع حــدود القيــم المعرضــة للمخاطــر علــى محفظــة المتاجــرة. تقــدم التقاريــر اليوميــة لحــدود 
القيــم المعرضــة للمخاطــر المســتقبلية لــإلدارة التنفيذيــة للمجموعــة. باإلضافــة إلــى ذلــك، تقــدم تقاريــر عــن ملخــص مؤشــرات المخاطــر المتعــددة بمــا 

فــي ذلــك رأس المــال االقتصــادي إلــى لجنــة متابعــة إدارة المخاطــر التابعــة لمجلــس اإلدارة.

بالرغم من أن القيمة المعرضة للمخاطر تعتبر أداة هامة لقياس مخاطر السوق إال أن االفتراضات التي يقوم عليها النظام تتضمن بعض القصور 
الموضحة بما يلي:

)1(  تفترض فترة اقتناء ليوم واحد إلى احتمالية تغطية المخاطر أو بيع المركز 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.

)2(  ال تعكس 99% كحدود الثقة وقوع أي خسائر خارج هذه الحدود. وتحت إطار النظام المستخدم، فهناك احتمال 1% أن تتجاوز الخسائر القيمة 
المعرضة للمخاطر.

)3(  تحتسب القيمة المعرضة للمخاطر في نهاية يوم العمل، وال توضح أي تعرض للمخاطر التي قد تنشأ في المراكز خالل المتاجرة في اليوم الواحد.

)4(  استخدام البيانات التاريخية كأساس لتحديد مدى النتائج المستقبلية المحتملة التي قد ال تغطي جميع الخيارات المحتملة وباألخص في الحاالت 
االستثنائية.

)5(  يعتمد قياس القيمة المعرضة للمخاطر على مركز المجموعة وتذبذب أسعار السوق. تنخفض القيمة المعرضة للمخاطر للمراكز غير المتغيره في حال 
انخفاض تذبذب أسعار السوق والعكس بالعكس.

إن القصور الموضح بمنهجية احتساب القيمة المعرضة للمخاطر قد تم تجاوزها عن طريق إضافة حد اقصى لمراكز أخرى بخالف حدود القيمة المعرضة 
للمخاطر وكذلك هيكلة حدود أثار تفاعلها ويشمل ذلك الحدود المرتبطة بمخاطر التركيز المتوقعة مستقباًل بمحفظة المتاجرة. إضافة إلى ذلك، تستخدم 

المجموعة اختبارات الضغوط )Stress tests( لتحديد التأثير المالي لخيارات السوق االستثنائية في كل محافظ المتاجرة إفرادياً وإجماليا للمجموعة.

يوضــح الجــدول أدنــاه معلومــات مرتبطــة بالقيمــة المعرضــة للمخاطــر للســنتين المنتهيتيــن 31 ديســمبر 2017م و31 ديســمبر 2016م لــكٍل مــن 
االســتثمارات المقتنــاه ألغــراض المتاجــرة واالســتثمارات المدرجــة بقيمتهــا العادلــة فــي قائمــة الدخــل:

)بآالف الريـاالت السعودية(
االستثمارات  االستثمارات المقتناة ألغراض المتاجرة                  

المدرجة بقيمتها   
العادلة في      

قائمة الدخل
مخاطر العمـالت 

األجنبية
مخاطر أسعار 

إجمالي المخاطرالعموالت الخاصة

2017م

214,512 1,098 479 619 القيمة المعرضة للمخاطر كما في 31 ديسمبر 2017م

179,440 1,438 831 607 متوسط القيمة المعرضة للمخاطر خالل عام 2017م

)بآالف الريـاالت السعودية(
االستثمارات  االستثمارات المقتناة ألغراض المتاجرة                  

المدرجة بقيمتها   
العادلة في      

قائمة الدخل
مخاطر العمـالت 

األجنبية
مخاطر أسعار 

إجمالي المخاطرالعموالت الخاصة

2016م

116,651 281 47 234 القيمة المعرضة للمخاطر كما في 31 ديسمبر 2016م

169,204 668 413 255 متوسط القيمة المعرضة للمخاطر خالل عام 2016م

)36.2( مخاطر السوق – املقتناه ألغراض غير املتاجرة 
ــر المتاجــرة بصــورة رئيســية مــن التعــرض ألســعار العمــوالت الخاصــة والعمــالت  ــاة ألغــراض غي تنشــأ مخاطــر الســوق المتعلقــة بالمراكــز المقتن

ــرات فــي أســعار األســهم. ــة  والتغي األجنبي

ــز فــي المخاطــر الخاصــة  ــويع أنشــطة محفظــة التمويــل وذلــك بالتأكــد مــن عــدم التركي ــإدارة التعــرض لمخاطــر االئتمــان وذلــك بتنـ تقــوم المجموعــة ب
بأفــراد أو مجموعــة مــن العمــالء فــي أماكــن جغرافيــة أو نشــاطات معينــة. كمــا تقــوم المجموعــة أيضــًا بأخــذ ضمانــات، حســب مــا هــو مالئــم. كمــا تعمــل 
المجموعــة علــى الحصــول علــى ضمانــات إضافيــة مــن األطــراف النظيــرة عنــد مالحظــة ظهــور تعثــر للقــرض المعنــي. وتقــوم المجموعــة بمراقبــة القيمــة 

الســوقية للضمانــات بشــكل دوري وطلــب ضمانــات إضافيــة أخــرى وفقــًا للعقــد المبــرم ووفقــًا لسياســات المجموعــة.
تطبــق إدارة مخاطــر االئتمــان بالبنــك معاييــر محــددة لتحديــد مخصــص خســائر االئتمــان المحــدد لمحفظــة التمويــل المتعثــرة، باإلضافــة إلــى مخصــص 
محــدد متعلــق بمخاطــر االئتمــان لالســتثمارات. أمــا االئتمــان الــذي يصنــف فــي درجــات تصنيــف مخاطــر عاليــة محــددة وقــد اســتحق بأكثــر مــن 90 يومــًا 
ــوين مخصــص محفظــة إضافــي )مخصــص عــام( للتمويــل  يعتبــر متعثــرًا ويتــم تكويــن مخصــص محــدد مناســب لــكل عميــل علــى حــده. كمــا تــم تكـ
والســلف المتحركــة وكذلــك االســتثمارات )راجــع إيضــاح 3.13 وإيضــاح 2.5)أ(( المتعلــق بالسياســة المحاســبية لإلنخفــاض فــي قيمــة الموجــودات الماليــة(.

)35.1( الحد األعلى ملخاطر االئتمان
يوضح الجدول التالي الحد األعلى لمخاطر االئتمان دون األخذ بعين االعتبار أي ضمان أو تعزيزات ائتمانية أخرى: 

)بآالف الرياالت السعودية(
2016م2017م

الموجودات

19,213,063 21,966,218 أرصدة البنوك والمؤسسات المالية األخرى )إيضاح 5(

106,311,302 110,053,434 استثمارات )إيضاح 6.6(

253,592,141 249,234,246 تمويل وسلف بالصافي )إيضاح 7.4(

1,779,035 5,697,497 موجودات أخرى - ودائع تأمينات مقابل المشتقات وعقود إعادة شراء )إيضاح 12(

380,895,541 386,951,395 إجمالي الموجودات 

63,879,738 61,614,342 التعهدات وااللتزامات المحتملة بالصافي )إيضاحات 15، 17 و 21.2( 

2,666,249 2,688,458 مشتقات أدوات مالية - القيمة العادلة الموجبة بالصافي )إيضاح 13(

447,441,528 451,254,195 إجمالي الحد األعلى

36. مخاطر السوق 
ــز  ــرات المرك ــة بتغي ــر المتعلق ــان )غي ــوالت الخاصــة وهوامــش االئتم ــل أســعار العم ــذب أســعار الســوق، مث ــة بتذب مخاطــر الســوق هــي المخاطــر المتعلق
االئتمانــي للمصــدر / المقتــرض( وأســعار األســهم وأســعار صــرف العمـــالت األجنبيــة والتــي ســوف تؤثــر علــى دخــل المجموعــة أو قيمــة موجوداتهــا مــن 
األدوات الماليــة. يهــدف الغــرض مــن إدارة مخاطــر الســوق فــي إدارة ومراقبــة التعــرض لمخاطــر الســوق ضمــن مؤشــرات مقبولــة مــع تحقيــق أقصــى عائــد 

ممكــن علــى المخاطــر.

تــوزع المجموعــة تعرضهــا لمخاطــر الســوق إلــى محافــظ متاجــرة ومحافــظ غيــر متاجــرة. يتــم االحتفــاظ بمحفظــة متاجــره بصــورة أساســية مــن قبــل إدارة 
الخزينــة وتتضمــن مراكــز ناشــئة عــن صناعــة الســوق وتولــي مراكــز متاجــرة باإلضافــة إلــى جانــب الموجــودات والمطلوبــات الماليــة المثبتــة بالقيمــة العادلــة.

بشــكل عــام صالحيــات مخاطــر الســوق مكتســبة مــن قبــل مجلــس اإلدارة. كمــا تتولــى إدارة المخاطــر بالمجموعــة مســئولية وضــع السياســات التفصيليــة 
إلدارة المخاطــر )التــي تخضــع للمراجعــة والموافقــة عليهــا مــن قبــل مجلــس اإلدارة( والمتابعــة اليوميــة لتنفيــذ السياســات.

)36.1( مخاطر السوق – محفظة املتاجرة 
 .)VaR( تســتخدم المجموعــة أحــد األدوات الرئيســية لقيــاس ومراقبــة التعــرض لمخاطــر الســوق بمحفظــة المتاجــرة وهــي القيمــة المعرضــة للمخاطــر
ــاء(  ــرة االقتن ــة محــددة )فت ــرة زمني ــة التــي ســوف تنشــأ بالمحفظــة خــالل فت ــل القيمــة المعرضــة للمخاطــر بمحفظــة المتاجــرة الخســائر التقديري تمث
والناتجــة عــن حركــة تغيــرات الســوق ضمــن احتمــاالت محــددة )حــدود الثقــة(. تســتخدم المجموعــة نظــام احتســاب القيمــة المعرضــة للمخاطــر مبنيــًا 
علــى حــدود ثقــة بنســبة 99% وافتــراض فتــرة اقتنــاء ليــوم واحــد، ماعــدا االســتثمارات المدرجــة بقيمتهــا العادلــة فــي قائمــة الدخــل والتــي تحتســب 
ــًا ماعــدا القيمــة المعرضــة للمخاطــر لالســتثمارات المدرجــة  ــاء لمــدة 3 شــهور )أي، أنــه يتــم قيــاس القيمــة المعرضــة للمخاطــر يومي ــرة اقتن علــى فت
بقيمتهــا العادلــة فــي قائمــة الدخــل والتــي تحتســب علــى أســاس شــهري( وذلــك لتســهيل المقارنــة مــع دخــل )خســائر( المتاجــرة التــي تحتســب وتقيــد 
بالســجالت علــى أســاس يومــي وشــهري لــكل منتــج علــى التوالــي. يحســب النظــام التذبــذب واالرتبــاط بيــن المتغيــرات المختلفــة مســتخدما بيانــات 

الســوق التاريخيــة المناســبة.

تســتخدم المجموعــة حــدود القيمــة المعرضــة للمخاطــر إلجمالــي مخاطــر الســوق المتضمنــة بأنشــطة المتاجــرة بمــا فــي ذلــك المشــتقات المتعلقــة لــكل 
مــن أســعار العمــوالت الخاصــة وأســعار الصــرف األجنبــي. كمــا تقّيــم المجموعــة مخاطــر الســوق مســتخدمة القيمــة المعرضــة للمخاطــر فــي االســتثمارات 
المدرجــة بقيمتهــا العادلــة فــي قائمــة الدخــل والتــي يتــم مراقبتهــا بالحــدود المحــددة لحجــم االســتثمارات. تتــم المراجعــة والموافقــة إلجمالــي حــدود 
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يلخص الجدول أدناه مخاطر أسعار العموالت الخاصة
)بآالف الرياالت السعودية(

أكثر من         1-5 سنوات3-12 شهـرخالل 3 أشهر2017م
5 سنوات

 غير مرتبطة
اإلجماليبعمولة خاصة

الموجودات

نقد وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي 
37,969,234 28,745,233 - - - 9,224,001 السعودي       

21,966,218 6,202,139 - 3,431,996 1,227,607 11,104,476 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى 

114,577,825 4,501,747 28,453,918 33,733,775 19,739,343 28,149,042 استثمارات بالصافي 

646,652 646,652 - - - - - مقتناة ألغراض المتاجرة

- استثمارات مدرجة بقيمتها العادلة في قائمة 
1,332,121 1,332,121 - - - - الدخل 

17,372,635 2,522,974 4,154,225 5,350,090 2,755,241 2,590,105 - متاحة للبيع 

697,281 - - 231,740 200,048 265,493 - مقتناة حتى تاريخ االستحقاق

94,529,136 - 24,299,693 28,151,945 16,784,054 25,293,444 - استثمارات أخرى مقتناة بالتكلفة المطفأة 

249,234,246 111,779 8,879,740 104,476,676 59,275,587 76,490,464 تمويل وسلف بالصافي

89,159,041  8,784  - 85,099,195 1,262,971 2,788,091 - أفراد وبطاقات االئتمان

124,094,635 3,334 6,921,000 9,287,343 42,870,162 65,012,796 - شركات

26,116,005 4,627 758,354 9,526,414 9,061,263 6,765,347 - المصرفية الدولية

9,864,565 95,034 1,200,386 563,724 6,081,191 1,924,230 - أخرى

2,688,458 430,626 7,265 236,039 720,231 1,294,297 القيمة العادلة الموجبة للمشتقات بالصافي

426,435,981 39,991,524 37,340,923 141,878,486 80,962,768 126,262,280 إجمالي الموجودات

المطلوبات

48,557,941 127,166 - 756,790 5,245,211 42,428,774 أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

308,942,120 249,385,471 1,602 1,977,010 15,583,738 41,994,299 ودائع العمالء

237,768,744 236,766,816 - - - 1,001,928 - جارية

120,628 120,509 - - - 119 - ادخار

57,974,382 - 1,602 1,977,010 15,583,738 40,412,032 - آلجل

13,078,366 12,498,146 - - - 580,220 - أخرى

10,250,310 - - 7,989,760 1,938,564 321,986 سندات دين مصدرة

1,945,440 148,434 36,002 272,380 494,459 994,165 القيمة العادلة السالبة للمشتقات بالصافي

369,695,811 249,661,071 37,604 10,995,940 23,261,972 85,739,224 إجمالي المطلوبات

)209,669,547(37,303,319 130,882,546 57,700,796 40,523,056 الفجوة للبنود داخل قائمة المركز المالي

636,499 )13,549,359()3,326,121(12,734,638 4,129,163 الفجوة للبنود خارج قائمة المركز المالي

إجمالي الفجوة الخاضعة لمخاطر أسعار 
)209,033,048(23,753,960 127,556,425 70,435,434 44,652,219 العموالت الخاصة 

 الفجوة التراكمية الخاضعة لمخاطر
57,364,990 266,398,038 242,644,078 115,087,653 44,652,219 أسعار العموالت الخاصة 

 )36.2.1( مخاطر أسعار العموالت الخاصة
تنشــأ مخاطــر أســعار العمــوالت الخاصــة مــن احتماليــة تقلبــات أســعار العمــوالت الخاصــة والتــي بدورهــا ســوف تؤثــر علــى التدفقــات النقديــة المســتقبلية 
ــات بالمجموعــة حــدودًا متعلقــة بالفجــوة الخاصــة لمخاطــر اســعار العمــوالت  ــة الموجــودات والمطلوب ــة. وضعــت لجن ــألدوات المالي ــة ل ــم العادل أو القي
الخاصــة. تراقــب هــذه المراكــز بشــكل دوري وترســل تقاريــر شــهرية للجنــة الموجــودات والمطلوبــات كمــا تســتخدم خيــارات لتغطيــة المخاطــر للتأكــد 
مــن بقــاء المراكــز ضمــن الحــدود المقــررة. فــي حــاالت وجــود ضغــوط فــي الســوق، تتــم مراقبــة الفجــوة بيــن الموجــودات والمطلوبــات بوتيــرة متزايــدة. 

يبيــن الجــدول التالــي أثــار تقلبــات أســعار العمــوالت الخاصــة علــى أســاس احتمــاالت معقولــة مــع بقــاء المتغيــرات األخــرى ثابتــة وذلــك علــى قائمــة 
الدخــل الموحــدة للمجموعــة أو حقــوق المســاهمين. تتمثــل أثــار تقلبــات الدخــل فــي تأثيــر التغيــرات المفترضــة فــي أســعار العمــوالت الخاصــة علــى 
صافــي دخــل العمــوالت الخاصــة لمــدة عــام واحــد معتمــدًا علــى الموجــودات الماليــة والمطلوبــات الماليــة المقتنــاة ألغــراض غيــر المتاجــرة ذات عمــوالت 
ــم  ــى حقــوق المســاهمين بإعــادة تقيي ــات عل ــار التقلب ــة المخاطــر. تحتســب أث ــرات أدوات تغطي ــك تأثي خاصــه فــي 31 ديســمبر 2017م، بمــا فــي ذل
الموجــودات المتاحــة للبيــع ذات ســعر عمــوالت خاصــه ثابتــة - بمــا فــي ذلــك أي تأثيــر مرتبــط بتغطيــة المخاطــر - كمــا فــي 31 ديســمبر 2017م والناتجــة 
عــن تأثيــر أي تغيــرات مفترضــة فــي أســعار العمــوالت الخاصــة. كمــا يتــم تحليــل تأثيــر هــذه التقلبــات حســب فتــرات اســتحقاق الموجــودات أو مقايضــات 
تغطيــة مخاطــر التدفقــات النقديــة. يتــم تحليــل ومراقبــة جميــع التعرضــات لمخاطــر المحافــظ المقتنــاه ألغــراض غيــر المتاجــرة وذلــك حســب تركــزات 
العمــالت، كمــا يتــم اإلفصــاح عــن أثــار التقلبــات المعنيــة بالعملــة المحليــة. ال يؤخــذ فــي أثــار التقلبــات أي إجــراءات تتخذهــا المجموعــة لتقليــل تأثيــر 

مثــل هــذه التغيــرات.

)بآالف الريـاالت السعودية(
آثار التقلبات على حقوق المساهمين )االحتيطات اآلخرى(

الزيادة / االنخفاض 2017م
في نقاط األساس

آثار التقلبات على دخل 
العموالت الخاصة

 خالل
3 أشهر

12-3 
شهر 

5-1 
سنوات

 أكثر من
اإلجمالي5 سنوات

العملة

  18,890   2,998   15,772    120   -   118,400   10ريال سعودي

  59,799   50,879   8,540    341   39   8,241   10دوالر أمريكي 

)بآالف الريـاالت السعودية(
آثار التقلبات على حقوق المساهمين )االحتيطات اآلخرى(

الزيادة / االنخفاض 2016م
في نقاط األساس

آثار التقلبات على دخل 
العموالت الخاصة

 خالل
3 أشهر

12-3 
شهر 

5-1 
سنوات

 أكثر من
اإلجمالي5 سنوات

العملة

  10,515   7,921   2,579   -   15   106,678   10 ريال سعودي

  106,133   84,749   21,282   94   8   14,240   10 دوالر أمريكي 

)أ( آثار تقلبات أسعار العموالت الخاصة للموجودات واملطلوبات والبنود خارج قائمة املركز املالي
تقــوم المجموعــة بــإدارة مختلــف آثــار المخاطــر المصاحبــة للتقلبــات فــي مســتويات أســعار العمــوالت الخاصــة الســائدة بالســوق علــى مركزهــا المالــي 
ــات  ــى موجــودات ومطلوب ــا يشــتمل عل ــى ملخــص التعــرض لمخاطــر أســعار العمــوالت الخاصــة، كم ــاه عل ــة. يشــتمل الجــدول أدن ــا النقدي وتدفقاته
المجموعــة المســجلة بالقيــم الدفتريــة مصنفــة حســب تاريــخ إعــادة تحديــد األســعار وفقــًا للعقــد المبــرم أو تاريــخ االســتحقاق، أيهمــا أقــرب. تقــوم 
المجموعــة بــإدارة مخاطــر أســعار العمــوالت الخاصــة نتيجــة لعــدم التطابــق أو لوجــود فجــوات فــي قيــم الموجــودات والمطلوبــات واألدوات خــارج قائمــة 
المركــز المالــي التــي تســتحق أو ســيتم إعــادة تحديــد أســعارها فــي فتــرة محــددة. تقــوم المجموعــة بــإدارة هــذه المخاطــر وذلــك بمطابقــة تواريــخ 

إعــادة تحديــد أســعار الموجــودات والمطلوبــات مــن خــالل أســتراتيجيات إدارة المخاطــر.
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)36.2.2( مخاطر العمالت
تتمثــل مخاطــر العمــالت فــي مخاطــر تذبــذب قيمــة أداة ماليــة بســبب التقلبــات فــي أســعار صــرف العمــالت األجنبيــة. تقــوم المجموعة بــإدارة التعرض 
لمخاطــر أثــار التقلبــات فــي أســعار صــرف العمــالت األجنبيــة الســائدة بالســوق علــى مركزهــا المالــي وتدفقاتهــا النقديــة. يقــوم مجلــس اإلدارة بوضــع 
حــدود لمســتوى التعــرض لهــذه المخاطــر لمراكــز كل عملــة.  تتــم مراقبــة هــذه المراكــز علــى أســاس يومــي كمــا يســتخدم اســتراتيجيات تغطيــة 

المخاطــر للتأكــد مــن مراقبــة مراكــز العمــالت ضمــن الحــدود المقــررة.

فيما يلي تحليالً  لصافي المخاطر الجوهرية الخاصة بالمجموعة للعمالت األجنبية التالية في نهاية السنة:
)بآالف الرياالت السعودية(

2016م2017م

مركز دائن )مدين(مركز دائن )مدين(العملة

)108,702()576,212(دوالر أمريكي 

4,668,104 4,672,914 ليرة تركية

     المركز الدائن يعني أن الموجودات بعملة أجنبية أكثر من المطلوبات لنفس العملة والمركز المدين يمثل العكس.

يبيــن الجــدول أدنــاه مــدى تعــرض المجموعــة لمخاطــر العمــالت، كمــا فــي 31 ديســمبر 2017م علــى مراكــز العمــالت األجنبيــة المختلفــة. تــم إجــراء 
التحليــل علــى أســاس احتمــاالت معقولــة فــي تقلبــات أســعار صــرف العمــالت األجنبيــة مقابــل الريــال الســعودي مــع إبقــاء المتغيــرات األخــرى ثابتــة - بمــا 
فــي ذلــك تأثيــر أدوات تغطيــة المخاطــر- وذلــك علــى قائمــة الدخــل الموحــدة. ال يوجــد أي تأثيــر هــام مــن العمــالت األجنبيــة )بخــالف العملــة التركيــة( 
علــى حقــوق المســاهمين. يوضــح المبلــغ الســالب فــي الجــدول علــى صافــي االنخفــاض المتوقــع مســتقبال فــي قائمــة الدخــل الموحــدة. كمــا يوضــح 
المبلــغ الموجــب علــى صافــي الزيــادة المتوقعــة مســتقبال. ال يؤخــذ فــي أثــار التقلبــات أي إجــراءات تتخذهــا المجموعــة لتقليــل تأثيــر مثــل هــذه التغيــرات.

2016م2017م
)بآالف الرياالت السعودية()بآالف الرياالت السعودية(

الزيادة/النقص في سعر العملة
الصرف )%(

التأثير على 
األرباح

 التأثير على
 حقوق

المساهمين

الزيادة/النقص 
في سعر الصرف 

)%(

التأثير على 
األرباح

 التأثير على
 حقوق

المساهمين

 466,810  24,125  10% 467,291  31,439  10%ليرة تركية

)36.2.3( مخاطر أسعار األسهم
ــه فــي مســتويات مؤشــر  ــى أســاس احتمــاالت معقول ــرات عل ــة لألســهم نتيجــة تغي ــم العادل ــل مخاطــر أســعار األســهم مخاطــر انخفــاض القي تمث

ــى حــدة. األســهم وقيمــة كل ســهم عل

فيمــا يلــي التأثيــر علــى حقــوق الملكيــة )احتياطيــات أخــرى( نتيجــة للتغيــر فــي القيمــة العادلــة الســتثمارات األســهم المتاحــة للبيــع والمدرجــة فــي 
ــى أســاس احتمــاالت  ــرات عل ــك بســبب التغي ــداول( كمــا فــي 31 ديســمبر 2017م و 31 ديســمبر 2016م وذل ــة الســعودية )ت نظــام الســوق المالي
معقولــه فــي أســعار هــذه األســهم المتداولــة بالســوق والمملوكــة مــن قبــل المجموعــة، مــع بقــاء المتغيــرات األخــرى ثابتــة ، كمــا هــو موضــح أدنــاه:

2016م2017م
)بآالف الرياالت السعودية()بآالف الرياالت السعودية(

الزيادة/النقص في أسعار السوق )%(مؤشر السوق )تداول(
التأثير على حقوق 

المساهمين 
)احتياطيات أخرى(

 الزيادة/النقص في أسعار
السوق )%(

التأثير على حقوق المساهمين 
)احتياطيات أخرى(

تأثير التغير في أسعار 
 40,164  10% 9,742  10%السوق

)بآالف الرياالت السعودية(

أكثر من           1-5 سنوات3-12 شهـرخالل 3 أشهر2016م
5 سنوات

غير مرتبطة 
اإلجماليبعمولة خاصة

الموجودات

نقد وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي 
43,441,291 28,427,290 - - - 15,014,001 السعودي       

19,213,063 3,140,415 - 1,013,525 204,887 14,854,236 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى 

111,508,971 5,197,524 34,640,291 29,864,877 6,816,666 34,989,613 استثمارات بالصافي 

708,352 708,352 - - - - - مقتناة ألغراض المتاجرة

- استثمارات مدرجة بقيمتها العادلة في قائمة 
1,819,017 1,819,017 - - - - الدخل 

20,435,502 2,670,155 5,722,538 9,351,899 1,416,114 1,274,796  - متاحة للبيع 

1,432,432 - - 478,575 411,082 542,775 - مقتناة حتى تاريخ االستحقاق

87,113,668 - 28,917,753 20,034,403 4,989,470 33,172,042 - استثمارات أخرى مقتناة بالتكلفة المطفأة 

253,592,141 125,475 6,675,032 100,378,232 62,735,671 83,677,731 تمويل وسلف بالصافي

84,611,841 10,458 - 79,688,387 1,125,368 3,787,628 - أفراد وبطاقات االئتمان

131,678,963 2,161 5,651,764 9,546,337 48,531,925 67,946,776 - شركات

28,394,203 8,487 1,023,268 10,588,184 9,454,450 7,319,814 - المصرفية الدولية

8,907,134 104,369 - 555,324 3,623,928 4,623,513 - أخرى

2,666,249 775,933 35,736 248,308 541,551 1,064,721 القيمة العادلة الموجبة للمشتقات بالصافي

430,421,715 37,666,637 41,351,059 131,504,942 70,298,775 149,600,302 إجمالي الموجودات

المطلوبات

45,474,074 418,208  - 974,582 13,011,972 31,069,312 أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

315,617,891 236,027,673 3,811 1,717,868 20,643,797 57,224,742 ودائع العمالء

223,632,826 223,625,245 - - - 7,581 - جارية

162,044 161,774 - - - 270 - ادخار

79,010,133 - 3,811 1,717,868 20,643,797 56,644,657 - آلجل

12,812,888 12,240,654 - - - 572,234 - أخرى

9,917,765 - - 9,397,390 291,670 228,705 سندات دين مصدرة

2,635,190 467,498 55,956 471,279 522,270 1,118,187 القيمة العادلة السالبة للمشتقات بالصافي

373,644,920 236,913,379 59,767 12,561,119 34,469,709 89,640,946 إجمالي المطلوبات

)199,246,742(41,291,292 118,943,823 35,829,066 59,959,356 الفجوة للبنود داخل قائمة المركز المالي

560,065  )4,888,541()4,860,409( 4,592,317 5,173,114 الفجوة للبنود خارج قائمة المركز المالي

إجمالي الفجوة الخاضعة لمخاطر أسعار 
)198,686,677( 36,402,751  114,083,414  40,421,383 65,132,470 العموالت الخاصة 

 الفجوة التراكمية الخاضعة لمخاطر
57,353,341  256,040,018 219,637,267  105,553,853 65,132,470 أسعار العموالت الخاصة 

تمثل الفجوة للبنود خارج قائمة المركز المالي صافي القيمة االسمية لألدوات المالية المشتقة التي تستخدم في إدارة مخاطر أسعار العموالت الخاصة.
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)بآالف الرياالت السعودية(

أقل من         تحت الطلبالمطلوبات المالية
أكثر من          1-5 سنوات3-12شهـر3 أشهر

اإلجمالي5 سنوات

كما في 31 ديسمبر 2016م

 أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية
46,490,546 - 1,741,494 13,214,657 27,104,638 4,429,757 األخرى

316,626,697 4,429 9,317,647 13,939,705 56,757,159 236,607,757 ودائع العمالء

223,632,826 - - - - 223,632,826 - جارية

162,044 - - - - 162,044 - ادخار

80,018,940 4,429 9,317,647 13,939,705 56,757,159 - - آلجل

12,812,887 - - - - 12,812,887 - أخرى

12,895,435  6,035,785 5,887,918 642,090 329,642 - سندات دين مصدرة

أدوات مالية مشتقة )إجمالي 
دفعات  مبالغ تعاقدية مستحقة 

الدفع(
 - 73,918 393,100 9,777,777 14,248,752 24,493,547

 إجمالي المطلوبات المالية غير
400,506,225 20,288,966 26,724,836 28,189,552 84,265,357 241,037,514  المخصومة 

االستحقاق التعاقدي لالرتباطات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان موضحة في إيضاح ] )21.2( )أ( [.

37. مخـاطـر السيـولـة
تتمثــل مخاطــر الســيولة فــي عــدم مقــدرة المجموعــة علــى تلبيــة التزامــات المدفوعــات عنــد اســتحقاقها تحــت الظــروف العاديــة أو غيــر العاديــة. تحــدث 
مخاطــر الســيولة عنــد وجــود اضطــراب فــي الســوق أو انخفــاض مســتويات درجــات التصنيــف االئتمانــي ممــا قــد يــؤدي إلــى تقليــص فــي بعــض مصــادر 
التمويــل المتوفــرة. للتقليــل مــن هــذه المخاطــر ، قامــت اإلدارة بتنويــع مصــادر التمويــل باإلضافــة إلــى قاعــدة الودائــع الرئيســية و إدارة الموجــودات بعــد 
األخــذ بعيــن االعتبــار الســيولة والحفــاظ علــى رصيــد كاف متــوازن لــكل مــن النقديــة وشــبة النقديــة واألوراق الماليــة القابلــة للتــداول الفــوري ومراقبــة 

التدفقــات النقديــة والســيولة يوميــًا. كمــا يوجــد لــدى المجموعــة أيضــًا خطــوط ائتمــان متوفــرة تســتطيع االســتفادة منهــا لمقابلــة احتياجــات الســيولة.

طبقــًا لنظــام مراقبــة البنــوك وكذلــك التعليمــات الصــادرة عــن مؤسســة النقــد العربــي الســعودي، يحتفــظ البنــك لــدى المؤسســة بوديعــة نظاميــة تعــادل 
7% مــن إجمالــي الودائــع تحــت الطلــب و 4% مــن إجمالــي ودائــع االدخــار والودائــع ألجــل. يتطلــب مــن البنــك أيضــا االحتفــاظ باحتياطــي ســيولة ال يقــل عــن 
20% مــن التزامــات ودائعــه بشــكل نقــدي، ســندات التنميــة الحكوميــة الســعودية أو الموجــودات التــي يمكــن تحويلهــا إلــى نقــد خــالل فتــرة ال تزيــد عــن 30 
يومــًا. كمــا يمكــن للبنــك الحصــول علــى أمــوال نقديــة إضافيــة مــن خــالل تســهيالت إعــادة الشــراء لــدى مؤسســة النقــد العربــي الســعودي مقابــل ســندات 

التنميــة الحكوميــة الســعودية فــي حــدود ال تتعــدى 75% مــن القيمــة األســمية للســندات المحتفــظ بــه.

ــكٍل مــن وضــع الســوق عامــة والمتعلقــة  ــرة ســلبياً والمتعلقــة ب ــار العوامــل المؤث ــدار تحــت افتراضــات مختلفــة أخــذا فــي االعتب ــم مركــز الســيولة وي يقٌي
ــع أخــذًا فــي  ــي الودائ ــى إجمال ــة إل ــد الحــدود لنســبة الموجــودات ذات الســيولة العالي ــع المجموعــة احــدى هــذه الطــرق فــي تحدي بالمجموعــة خاصــة. تتب
االعتبــار حــاالت الســوق. تتكــون الموجــودات ذات الســيولة العاليــة مــن النقديــة قصيــرة األجــل وإيداعــات أســواق المــال وأوراق ماليــة ذات ســيولة عاليــة 
المتاحــة للبيــع فــورًا وســندات التنميــة الحكومــة الســعودية باســتثناء اتفاقيــة إعــادة الشــراء. تتكــون الودائــع مــن ودائــع العمــالء والبنــوك باســتثناء ودائــع 

البنــوك غيــر المقيمــة وبعمــالت أجنبيــة.

)37.1( تحليل املطلوبات املالية حسب االستحقاقات التعاقدية املتبقية
ــى التزامــات الســداد  ــاء عل ــا فــي 31 ديســمبر 2017م و 31 ديســمبر 2016م بن ــات المجموعــة كم ــي وضــع االســتحقاق لمطلوب يلخــص الجــدول التال
ــع  ــق مجامي ــد أدرجــت فــي الجــدول فــال تتطاب ــخ االســتحقاق ق ــى تواري ــات العمــوالت الخاصــة حت ــغ دفع ــر المخصومــة. ونظــرًا ألن مبال ــة غي التعاقدي
ــا فــي  ــة لالســتحقاق كم ــرة المتبقي ــى أســاس الفت ــات عل ــة للمطلوب ــد االســتحقاقات التعاقدي ــم تحدي ــي الموحــدة. ت الجــدول مــع قائمــة المركــز المال
تاريــخ المركــز المالــي وال يأخــذ الجــدول فــي االعتبــار االســتحقاقات الفعليــة المتوقعــة كمــا فــي اإليضــاح ) 37.2( أدنــاه )تحليــل اســتحقاق الموجــودات 
والمطلوبــات حســب االســتحقاقات المتوقعــة(. تعتبــر مبالــغ الســداد الخاضعــة إلخطــار كمــا لــو كان اإلخطــار ســيتم تقديمــه فــورًا. علــى كل حــال، تتوقــع 
المجموعــة أال يقــوم العديــد مــن العمــالء بطلــب الســداد فــي أقــرب تاريــخ قــد تكــون المجموعــة مطالبــة فيــه بالســداد وال يوضــح الجــدول التدفقــات 

النقديــة المتوقعــة المبينــة علــى النمــط التاريخــي لالحتفــاظ بودائــع عمــالء المجموعــة.

)بآالف الرياالت السعودية(

أقل من         تحت الطلبالمطلوبات المالية
أكثر من      1-5 سنوات3-12 شهر3 أشهر

اإلجمالي5 سنوات

كما في 31 ديسمبر 2017م

أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية  
49,440,812 - 1,137,821 5,317,823 36,840,588 6,144,580 األخرى

309,639,784 1,946 23,609,618 15,334,560 41,980,012 228,713,648 ودائع العمالء

237,817,166 - 21,256,582 - 1,045,928 215,514,656 - جارية

120,628 - - - - 120,628 - ادخار

58,495,039 1,946 2,353,036 15,334,560 40,805,497 - - آلجل

13,206,951 - - - 128,587 13,078,364 - أخرى

12,188,721 5,450,521 4,041,581 2,283,422 413,197 - سندات دين مصدرة

أدوات مالية مشتقة )إجمالي 
دفعات مبالغ تعاقدية مستحقة 

الدفع(
 - 5,508,531 447,167 26,972,963 16,020,627 48,949,288

 إجمالي المطلوبات المالية غير
420,218,605 21,473,094 55,761,983 23,382,972 84,742,328 234,858,228 المخصومة 



163القوائم المالية  |   |  القوائم المالية البنك األهلي التجاري | التقرير السنوي 2017م162 البنك األهلي التجاري | التقرير السنوي 2017م

)بآالف الرياالت السعودية(

 أقل من2016م
1 سنة

 أكثر من
1 سنة

 بدون تاريخ
اإلجمالياستحقاق محدد

الموجودات

43,441,291 10,057,750 14,664,661 18,718,880 نقد وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي       

19,213,063 - 7,077,246 12,135,817 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية  األخرى 

111,508,971 2,931,867 108,213,301 363,803 استثمارات بالصافي 

708,352 708,352 - - - مقتناة ألغراض المتاجرة 

1,819,017 - 1,455,214 363,803 - استثمارات مدرجة بقيمتها العادلة في قائمة الدخل

20,435,502 2,223,515 18,211,987 - - استثمارات متاحة للبيع

1,432,432 - 1,432,432 - - مقتناة حتى تاريخ االستحقاق

87,113,668 - 87,113,668 - - االستثمارات األخرى المقتناة بالتكلفة المطفأة

253,592,141 - 251,329,171 2,262,970 تمويل وسلف بالصافي

84,611,841 - 84,340,302 271,539 - أفراد وبطاقات االئتمان

131,678,963 - 130,699,313 979,650 - شركات

28,394,203 - 28,300,105 94,098 - المصرفية الدولية

8,907,134 - 7,989,451 917,683 - أخرى

2,666,249 - 2,666,249 - القيمة العادلة الموجبة للمشتقات بالصافي

431,156 431,156 - - استثمارات في شركات زميلة بالصافي

849,180 849,180 - - عقارات أخرى بالصافي 

4,819,409 4,819,409 - - ممتلكات ومعدات وبرامج بالصافي  

325,733 325,733 - - الشهرة وموجودات غير ملموسة أخرى بالصافي

5,809,924 5,809,924 - - موجودات أخـرى

442,657,117 25,225,019 383,950,628 33,481,470 إجمالي الموجودات

المطلوبات 

45,474,074 - 23,398,150 22,075,924 أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

315,617,891 - 242,671,366 72,946,525 ودائع العمالء

223,632,826 - 178,906,261 44,726,565 - جارية

162,044 - 129,635 32,409 - ادخار

79,010,133 - 55,307,093 23,703,040 - آلجل

12,812,888 - 8,328,377 4,484,511 - أخرى

9,917,765 - 9,917,765 - سندات دين مصدرة

2,635,190 - 2,635,190 - القيمة العادلة السالبة بالصافي

9,086,479 9,086,479 - - مطلوبات أخرى

382,731,399 9,086,479 278,622,471 95,022,449 إجمالي المطلوبات

)37.2( تحليل االستحقاقات للموجودات واملطلوبات
يوضــح الجــدول أدنــاه تحليــاًل الســتحقاقات الموجــودات والمطلوبــات حســب الفتــرة المتوقعــة للســداد أو االســترداد. راجــع إيضــاح )37.1( أعــاله عــن 

المطلوبــات الماليــة الغيــر مخصومــه حســب فتــرة االســتحقاقات التعاقديــة.
)بآالف الرياالت السعودية(

 أقل من2017م
1 سنة

 أكثر من
1 سنة

بدون تاريخ 
اإلجمالياستحقاق محدد

الموجودات

37,969,234 10,529,174 14,436,090 13,003,970 نقد وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي       

21,966,218 - 8,987,180 12,979,038 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى 

114,577,825 651,567 113,660,585 265,673 استثمارات بالصافي 

646,652 646,652 - - - مقتناة ألغراض المتاجرة 

1,332,121 - 1,066,448 265,673 - استثمارات مدرجة بقيمتها العادلة في قائمة الدخل

17,372,635 4,915 17,367,720 - - استثمارات متاحة للبيع

697,281 - 697,281 - - مقتناة حتى تاريخ االستحقاق

94,529,136 - 94,529,136 - - االستثمارات األخرى المقتناة بالتكلفة المطفأة

249,234,246 - 247,134,439 2,099,807 تمويل وسلف بالصافي

89,159,041 - 88,988,582 170,459 - أفراد وبطاقات االئتمان

124,094,635 - 123,434,625 660,010 - شركات

26,116,005 - 26,093,984 22,021 - المصرفية الدولية

9,864,565 - 8,617,248 1,247,317 - أخرى

2,688,458 - 2,688,458 - القيمة العادلة الموجبة للمشتقات بالصافي

450,048 450,048 - - استثمارات في شركات زميلة بالصافي

861,523 861,523 - - عقارات أخرى بالصافي 

5,280,672 5,280,672 - - ممتلكات ومعدات وبرامج بالصافي  

303,037 303,037 - - الشهرة وموجودات غير ملموسة أخرى بالصافي

10,534,606 10,534,606 - - موجودات أخـرى

443,865,867 28,610,627 386,906,752 28,348,488 إجمالي الموجودات

المطلوبات

48,557,941 276,875 17,467,676 30,813,390 أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

308,942,120 - 239,394,503 69,547,617 ودائع العمالء

237,768,744 - 190,214,995 47,553,749 - جارية

120,628 - 96,503 24,125 - ادخار

57,974,382 - 40,582,068 17,392,314 - آلجل

13,078,366 - 8,500,937 4,577,429 - أخرى

10,250,310 - 10,250,310 - سندات دين مصدرة

1,945,440 - 1,945,440 - القيمة العادلة السالبة بالصافي

9,894,458 9,894,458 - - مطلوبات أخرى

379,590,269 10,171,333 269,057,929 100,361,007 إجمالي المطلوبات
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)بآالف الرياالت السعودية(

المملكة العربية 2017م
السعودية

دول مجلس 
التعاون الخليجي 
والشرق األوسط

اإلجماليدول أخرىتركياأوروبا

المطلوبات

أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية 
48,557,941 4,262,990 4,039,743 26,844,264 6,002,962 7,407,982 األخرى      

308,942,120 40,284 21,986,035 - 1,517,461 285,398,340 ودائع العمالء 

237,768,744 2,621 6,831,719 - 28,957 230,905,447 - جارية

120,628 - - - - 120,628 - ادخار

57,974,382 25,512 14,702,820 - 1,470,852 41,775,198 - آلجل

13,078,366 12,151 451,496 - 17,652 12,597,067 - أخرى

10,250,310 - 5,194,770 - - 5,055,540 سندات دين مصدرة

القيمة العادلة السالبة للمشتقات 
1,945,440 - 282,709 1,153,774 14,981 493,976 بالصافي

369,695,811 4,303,274 31,503,257 27,998,038 7,535,404 298,355,838 اإلجمالي

 االرتباطات وااللتزامات المحتملة
65,445,605 9,438,159 10,997,994 940,494 5,199,952 38,869,006 )إيضاح 21.2(

10,017,194 2,216,383 1,395,409 212,439 610,321 5,582,642 خطابات اعتمادات

40,858,305 7,221,776 9,461,434 728,055 2,115,891 21,331,149 ضمانات

2,515,109 - 141,151 - - 2,373,958 قبوالت

ارتباطات لمنح ائتمان غير قابلة 
12,054,997 - - - 2,473,740 9,581,257 للنقض

مخاطر االئتمان )االئتمان المعادل( )إيضاح 33.2(:

39,988,976 6,259,856 5,831,733 1,440,477 2,672,979 23,783,931 االرتباطات وااللتزامات المحتملة

7,084,267 - 224,252 3,901,410 1,281,157 1,677,448 المشتقات

38. التركيز الجغرافي للموجودات واملطلوبات واالرتباطات 
وااللتزامات املحتملة ومخاطر االئتمان

ــات واالرتباطــات وااللتزامــات  ــع الجغرافــي للفئــات الرئيســية للموجــودات واملطلوب )38.1( فيمــا يلــي التوزي
املحتملــة ومخاطــر االئتمــان كمــا فــي نهايــة العــام

)بآالف الرياالت السعودية(

المملكة العربية 2017م
السعودية

دول مجلس 
التعاون الخليجي 
والشرق األوسط

اإلجماليدول أخرىتركياأوروبا

الموجودات

 نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد
37,969,234 1,314,835 1,257,202 1,326,627 40,944 34,029,626 العربي السعودي       

 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات
21,966,218 1,932,661 6,052,735 2,264,253 5,071,551 6,645,018 المالية األخرى 

114,577,825 27,371,578 3,994,427 733,367 20,748,827 61,729,626 استثمارات بالصافي 

646,652 - - - - 646,652 - مقتناة ألغراض المتاجرة 

 - استثمارات مدرجة بقيمتها
1,332,121 1,231,647 - 100,474 - - العادلة في قائمة الدخل 

17,372,635 11,995,828 3,331,007 203,495 1,817,547 24,758 - متاحة للبيع

697,281 - 663,420 - - 33,861 - مقتناة حتى تاريخ االستحقاق

- استثمارات أخرى مقتناة بالتكلفة   
94,529,136 14,144,103 77 429,321 18,931,280 61,024,355 المطفأة 

249,234,246 2,651,164 30,003,587 359,781 3,761,381 212,458,333 تمويل وسلف بالصافي

89,159,041 - - - 2,013 89,157,028 - أفراد وبطاقات االئتمان

124,094,635 1,871,731 3,887,582 - 3,212,528 115,122,794 - شركات

26,116,005 - 26,116,005 - - - - المصرفية الدولية

9,864,565 779,433 - 359,781 546,840 8,178,511 - أخرى

القيمة العادلة الموجبة للمشتقات 
2,688,458 - 162,299 920,352 206,504 1,399,303 بالصافي

450,048 14,510 - - - 435,538 استثمارات في شركات زميلة بالصافي

303,037 - 303,037 - - - الشهرة

427,189,066 33,284,748 41,773,287 5,604,380 29,829,207 316,697,444 اإلجمالي
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)38.2( توزيع التركيز الجغرافي للتمويل والسلف املتعثرة ومخصص خسائر االئتمان املحدد كاآلتي
)بآالف الرياالت السعودية(

المملكة العربية 
اإلجماليتركياالسعودية

2017م

4,768,992 1,399,994 3,368,998 تمويل وسلف متعثرة 

)3,568,555()958,919()2,609,636(ناقصًا: مخصص خسائر - محدد

1,200,437 441,075 759,362 الصافي 

2016م

3,925,482 1,482,864 2,442,618 تمويل وسلف متعثرة  

)2,903,252()973,679()1,929,573(ناقصًا: مخصص خسائر - محدد

1,022,230 509,185 513,045 الصافي 

39. القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية
القيمــة العادلــة هــي المبلــغ الــذي يمكــن اســتالمه لبيــع أصــل أو دفــع أو تحويــل التــزام مــن أطــراف مشــاركة فــي الســوق فــي تاريــخ القيــاس األولــي, أو فــي 

أكثــر األســواق ميــزة بحيــث يكــون لــدى المجموعــة اطــالع فــي ذلــك التاريــخ. إن القيمــة العادلــة للمطلوبــات تعكــس مخاطرهــا الغيــر عاملــة.

ال تختلــف القيــم العادلــة لــألدوات الماليــة المدرجــة فــي قائمــة المركــز المالــي، باســتثناء االســتثمارات األخــرى المحتفــظ بهــا بالتكلفــة المطفــأة واالســتثمارات 
المحتفــظ بهــا حتــى تاريــخ االســتحقاق، اختالفــًا جوهريــًا عــن القيــم الدفتريــة المدرجــة فــي القوائــم الماليــة الموحــدة وال تختلــف القيــم العادلــة للتمويــل 
والســلف وودائــع العمــالء التــي تدفــع عليهــا عمولــة والمطلــوب مــن/ إلــى البنــوك والمؤسســات الماليــة األخــرى المدرجــة بالتكلفــة المطفــأة اختالفــًا كبيــرًا عــن 
قيمتهــا الدفتريــة المدرجــة فــي القوائــم الماليــة الموحــدة نظــرًا ألن أســعار العمولــة الخاصــة الســائدة فــي الســوق لــألدوات الماليــة المماثلــة ال تختلــف عــن 
األســعار المتعاقــد عليهــا والمطلوبــات مــن/ إلــى البنــوك والمؤسســات األخــرى قصيــرة األجــل. تســتند القيمــة العادلــة المقــدرة لالســتثمارات المقتنــاة حتــى 
تاريــخ االســتحقاق واالســتثمارات المقتنــاة بالتكلفــة المطفــأة علــى أســاس أســعار الســوق المتداولــة عنــد توفرهــا أو علــى نمــاذج التســعير “علــى التوالــي” 

عنــد اســتخدامها فــي بعــض حــاالت العمولــة الثابتــة للســندات وقــد تــم اإلفصــاح عــن القيــم العادلــة لهــذه االســتثمارات فــي اإليضــاح 6.4. 

تحــدد القيــم العادلــة للمشــتقات وأدوات ماليــة أخــرى خــارج المركــز المالــي علــى أســاس األســعار المتداولــة بالســوق عنــد توفرهــا أو باســتخدام أنظمــة 
تقييــم مالئمــة.

)بآالف الرياالت السعودية(

المملكة العربية 2016م
السعودية

دول مجلس 
التعاون الخليجي 
والشرق األوسط

اإلجماليدول أخرىتركياأوروبا

الموجودات

 نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد
43,441,291 2,181,783 1,209,319 1,011,393 27,743 39,011,053 العربي السعودي       

 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات
19,213,063 1,677,893 5,924,378 1,736,425 2,575,289 7,299,078 المالية األخرى 

111,508,971 32,889,799 3,929,553 3,246,881 28,380,037 43,062,701 استثمارات بالصافي 

708,352 - - - - 708,352 - مقتناة ألغراض المتاجرة 
 - استثمارات مدرجة بقيمتها

1,819,017 1,629,901 - 189,116 - - العادلة في قائمة الدخل 

20,435,502 12,517,879 3,097,308 1,540,781 2,740,857 538,677 - متاحة للبيع
1,432,432 - 832,245 580,143 - 20,044 - مقتناة حتى تاريخ االستحقاق

87,113,668 18,742,019 - 936,841 25,639,180 41,795,628 - استثمارات أخرى مقتناة بالتكلفة المطفأة 
253,592,141 2,549,336 31,127,982 -3,125,778 216,789,045 تمويل وسلف بالصافي

84,611,841 - - - 1,755 84,610,086 - أفراد وبطاقات االئتمان
131,678,963 1,860,124 2,733,779 - 2,844,062 124,240,998 - شركات

28,394,203 - 28,394,203 - - - - المصرفية الدولية
8,907,134 689,212 - - 279,961 7,937,961 - أخرى

2,666,249 9,757 184,666 1,118,296 169,989 1,183,541 القيمة العادلة الموجبة للمشتقات بالصافي

431,156 4,046 - - - 427,110 استثمارات في شركات زميلة بالصافي

325,733 - 325,733 - - - الشهرة

431,178,604 39,312,614 42,701,631 7,112,995 34,278,836 307,772,528 اإلجمالي
المطلوبات

45,474,074 2,142,087 6,638,284 15,762,207 6,996,986 13,934,510 أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى      

315,617,891 69,630 22,252,000 25,125 2,470,583 290,800,553 ودائع العمالء 
223,632,826 46,626 6,140,329 - 24,112 217,421,759 - جارية
162,044 - - - 270 161,774 - ادخار
79,010,133 - 15,539,602 25,125 2,438,084 61,007,322 - آلجل
12,812,888 23,004 572,069 - 8,117 12,209,698 - أخرى

9,917,765 - 4,855,361 - - 5,062,404 سندات دين مصدرة

2,635,190 86 409,922 1,611,577 19,094 594,511 القيمة العادلة السالبة للمشتقات بالصافي
373,644,920 2,211,803 34,155,567 17,398,909 9,486,663 310,391,978 اإلجمالي

67,981,011 8,624,488 13,146,055 2,808,693 3,999,184 39,402,591 االرتباطات وااللتزامات المحتملة )إيضاح 21.2(

8,330,546 527,965 773,204 1,271,526 623,612 5,134,239 خطابات اعتمادات
45,218,054 8,005,905 11,962,075 1,321,993 1,901,362 22,026,719 ضمانات
2,716,738 - 410,776 - - 2,305,962 قبوالت

11,715,673 90,618 - 215,174 1,474,210 9,935,671 ارتباطات لمنح ائتمان غير قابلة للنقض

مخاطر االئتمان )االئتمان المعادل( )إيضاح 33.2(:

41,679,824 5,767,542 8,100,017 1,381,728 2,191,060 24,239,477 االرتباطات وااللتزامات المحتملة
3,695,008  - 314,301 1,960,529 620,859 799,319 المشتقات

أحتسب االئتمان المعادل لالرتباطات وااللتزامات المحتملة والمشتقات وفقًا لألسس المحددة من مؤسسة النقد العربي السعودي.
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ب( إيضاحات القيمة العادلة لألدوات املالية التي ال تقاس بالقيمة العادلة
أن القيمــة العادلــة للتمويــل والســلف بالصافــي تبلــغ 249,850 مليــون ريــال ســعودي )2016م: 249,953 مليــون ريــال ســعودي(. أن القيمــة العادلــة 

لالســتثمارات المقتنــاة حتــى تاريــخ االســتحقاق واالســتثمارات األخــرى المقتنــاة بالتكلفــة المطفــأة )إيضــاح 6.4(.

القيمــة العادلــة لــكٍل مــن األرصــدة لــدى البنــوك والمؤسســات الماليــة األخــرى، أرصــدة للبنــوك والمؤسســات الماليــة األخــرى، ودائــع العمــالء وســندات 
الديــن المصــدرة كمــا فــي 31 ديســمبر 2017م، 31 ديســمبر 2016م تقــارب قيمتهــا الدفتريــة.

ج( أسلوب التقييم واملعطيات الهامة غير امللحوظة لألدوات املالية بالقيمة العادلة
تســتخدم المجموعــة أســاليب تقييــم مختلفــة لتحديــد القيمــة العادلــة لــألدوات الماليــة المصنفــة تحــت مســتويات 2 و3 مــن التسلســل الهرمــي للقيمــة 

العادلــة. ويتــم أدنــاه تحليــل هــذه التقنيــات والمدخــالت غيــر المالحظــة الهامــة المســتخدمة فيهــا.

ــة لصناديــق  ــد القيمــة العادل ــك( لتحدي ــب ذل ــر الصنــدوق )والخصومــات المناســبة أو التخفيــض فــي القيمــة اذا تطل ــر مدي تســتخدم المجموعــة تقاري
األســهم الخاصــة وصناديــق التحــوط. يســتخدم مديــر الصنــدوق تقنيــات مختلفــة )مثــل نمــاذج التدفــق النقــدي المخصومــة وطــرق المضاعفــة( لتقييــم 
األدوات الماليــة األساســية المصنفــة تحــت مســتوى 2 و3 مــن تسلســل القيمــة العادلــة للصنــدوق. تعتبــر المدخــالت غيــر المالحظــة الهامــة جــزءا ال يتجــزأ 

مــن النمــاذج المســتخدمة مــن قبــل مديــر الصنــدوق وتشــمل مخاطــر أســعار الخصــم المعدلــة، التســويق والســيولة المخصومــة وعــالوة الســيطرة.

لتقييــم ســندات الديــن غيــر المتداولــة واألدوات الماليــة المشــتقة، تعتمــد المجموعــة علــى تقديــرات القيمــة العادلــة علــى مقيميــن طــرف ثالــث موثوقين، 
والذيــن يســتخدمون تقنيــات مثــل التدفقــات النقديــة المخصومــة، ونمــاذج تســعير الخيــارات وغيرهــا مــن النمــاذج المتطورة.

د( التحويل ما بين املستوى األول واملستوى الثاني
لم تكن هناك تحويالت بين المستوى 1 والمستوى 2 خالل الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م )31 ديسمبر 2016م: ال شيء(.

هـ( مطابقة القيم العادلة في املستوى الثالث

يبين الجدول التالي مطابقة للقيم العادلة في المستوى الثالث ابتداًء من األرصدة االفتتاحية وحتى األرصدة الختامية:
  )بآالف الرياالت السعودية(

2016م2017م

حركة المستوى الثالث كما يلي:

962,900 519,596 الرصيد في بداية السنة 

 - )143,833(إجمالي أرباح / )خسائر( )محققة وغير محققة( في قائمة الدخل الموحدة 

)58,831( - إجمالي )خسائر( / أرباح في قائمة الدخل الشامل الموحدة

242,834 220,610 المشتريات

)448,918()119,853()المبيعات(

)178,389( - المحول إلى / )من( المستوى 3

519,596 476,520 الرصيد في نهاية السنة 

املحول خارج املستوى الثالث
خــالل الســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2017م، لــم يتــم تحويــل أي مبلــغ، )2016م: 178 مليــون ريــال ســعودي( إلــى المســتوي األول وذلــك عقــب 

االكتتــاب األولــى الســهم ملكيــة خاصــة مملوكــة لصنــدوق ايســت قيــت مينــا - حقــوق الملكيــة المباشــرة ال بــي )إيضــاح رقــم 1.2(. 

و( تحليل حساسية للمدخالت غير املالحظة الهامة في تقييم األدوات املالية بالقيمة العادلة
لــم يتــم تطبيــق أي مدخــالت غيــر ظاهــرة هامــة فــي تقييــم صناديــق التحــوط واألســهم الخاصــة خــالل الســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2017م، 

وبالتالــي تحليــل الحساســية ال ينطبــق علــى الســنة.

40. تحديد القيمة العادلة والتسلسل الهرمي للقيمة العادلة
القيمــة العادلــة هــي الســعر الــذي يمكــن اســتالمه عنــد بيــع اصــل أو دفعــه عنــد نقــل التــزام فــي التعامــالت االعتياديــة بيــن اطــراف المشــاركين فــي الســوق 

عنــد تاريــخ القيــاس. ويســتند قيــاس القيمــة العادلــة علــى افتــراض أن المعاملــة تتــم إمــا: 
     - في السوق الرئيسية المتاحة 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 المالية للمجموعة.

أ( إيضاحات القيمة العادلة لألدوات املالية بالقيمة العادلة
تستخدم المجموعة التسلسل الهرمي التالي لقياس وإيضاح القيمة العادلة لألدوات المالية.

األسعار المتداولة في أسواق نشطة لنفس األداة. المستوى 1: 
األســعار المتداولــة فــي أســواق  نشــطة للموجــودات والمطلوبــات المشــابهة أو طــرق تقييــم بحيــث تســتند جميــع المدخــالت الهامــة  المستوى 2: 

ــا. ــي يمكــن مالحظته ــات الســوق الت ــى بيان عل
طرق التقييم التي تستند على مدخالت هامة ال ترتكز على بيانات السوق التي يمكن مالحظتها. المستوى 3: 

يبين الجدول التالي تحليل القيمة العادلة لألدوات المالية بمستوياتها في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة.
)بآالف الرياالت السعودية(

اإلجماليمستوى 3مستوى 2مستوى 20171م

موجودات مالية

2,688,458 - 2,688,458 - أدوات مالية مشتقة

1,332,121 40,277 1,291,844 - موجودات مالية مدرجة بقيمتها العادلة في قائمة الدخل

17,372,635 436,243 5,338,726 11,597,666 استثمارات مالية متاحة للبيع

646,652 - - 646,652 استثمارات مقتناة ألغراض المتاجرة

 استثمارات أخرى مقتناة بالتكلفة المطفأة بالصافي - 
13,031,739 - 13,031,739 - ضمن عقود تحوط القيمة العادلة )إيضاح 6.2(

35,071,605 476,520 22,350,767 12,244,318 اإلجمالي

مطلوبات مالية

1,945,440 - 1,945,440 - أدوات مالية مشتقة

1,945,440 - 1,945,440 - اإلجمالي

)بآالف الرياالت السعودية(
اإلجماليمستوى 3مستوى 2مستوى 20161م

موجودات مالية

2,666,249 - 2,666,249 - أدوات مالية مشتقة

1,819,017 105,076 1,713,941 - موجودات مالية مدرجة بقيمتها العادلة في قائمة الدخل

20,435,502 414,520 7,507,573 12,513,409 استثمارات مالية متاحة للبيع

708,352 - - 708,352 استثمارات مقتناة ألغراض المتاجرة

 استثمارات أخرى مقتناة بالتكلفة المطفأة بالصافي - 
4,239,300 - 4,239,300 - ضمن عقود تحوط القيمة العادلة )إيضاح 6.2(

29,868,420 519,596 16,127,063 13,221,761 اإلجمالي

مطلوبات مالية

2,635,190 - 2,635,190 - أدوات مالية مشتقة

2,635,190 - 2,635,190 - اإلجمالي
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)41.2( فيمــا يلــي تحليــالً لإليــرادات واملصاريــف املتعلقــة باملعامــالت مــع األطــراف ذات العالقــة واملدرجــة 
فــي القوائــم املاليــة كاآلتــي

)بآالف الرياالت السعودية( 
2016م2017م

55,956 62,228 دخل العموالت الخاصة 

367,163 212,594 مصاريف العموالت الخاصة 

210,674 261,457 أتعاب وعموالت بالصافي

42. مكافآت املوظفين للمجموعة 
يلخــص الجــدول التالــي فئــات موظفــي المجموعــة المحــددة وفقــا لقواعــد مؤسســة النقــد العربــي الســعودي المتعلقــة بتعويضــات الموظفيــن ويمثــل 

مجمــوع مبالــغ التعويضــات الثابتــة والمتغيــرة التــي دفعــت للموظفيــن خــالل الســنة المنتهيــة 31 ديســمبر 2017م و2016م، بمختلــف أشــكالها:

2016م 2017م 
)بآالف الرياالت السعودية()بآالف الرياالت السعودية(

 عددتصنيف الموظفين
الموظفين

 مكافآت ثابتة
 )على أساس
االستحقاق(

 مكافآت متغيرة
)على أساس 

نقدي(

 عدد
الموظفين

 مكافآت ثابتة
 )على أساس
 االستحقاق(

 مكافآت متغيرة
)على أساس 

نقدي(

95,621 38,156 23 70,360 39,178 23 كبار المسئولين

 موظفين عاملين في
46,273 124,505 315 49,444 127,457 333 أنشطة مرتبطة بالمخاطر

51,739 148,656 411 52,266 160,291 462 موظفين عاملين في مهام رقابية 

231,626 1,316,928 7,286 271,859 1,298,807 7,173 موظفين أخرين

- 412,842 - - 399,825 - مزايا موظفين أخرى

97,294 463,286 4,275 127,452 457,182 5,445 شركات تابعة

522,554 2,504,374 12,310 571,381 2,482,740 13,436 اإلجمالي

تسدد كافة أنواع الرواتب والمزايا والمكافآت المتغيرة والثابتة نقدًا.

كبــار المســئولين بالبنــك أولئــك األشــخاص، بمــا فيهــم أي مديــر تنفيــذي، الذيــن لهــم الســلطة والمســئولية للقيــام بأعمــال التخطيــط والتوجيــه واإلشــراف 
علــى أنشــطة البنــك بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة.

الموظفيــن العامليــن فــي أنشــطة مرتبطــة بالمخاطــر تشــمل علــى هــؤالء الموظفيــن العامليــن بقطاعــات األفــراد، والشــركات، والخزينــة والذيــن هــم 
المحركيــن األساســيين فــي مباشــرة المعامــالت وإدارة المخاطــر المتعلقــة بإداراتهــم.

الموظفين العاملين في المهام الرقابية تشمل الموظفين في إدارة المخاطر، المراجعة الداخلية، االلتزام، المالية، والشئون القانونية.

المكافآت المتغيرة للمجموعة المحملة كمصاريف موظفين بقائمة الدخل الموحدة لعام 2017م تبلغ 595 مليون ريال )2016م: 579 مليون ريال(.

ــاء  ــة وأعض ــي املجموع ــؤولين ف ــار املس ــة لكب ــات املدفوع ــي التعويض ــالً بإجمال ــي تحلي ــا يل )41.3( فيم
ــنة ــالل الس ــس اإلدارة خ مجل

)بآالف الرياالت السعودية( 
2016م2017م

11,815 7,582 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

118,533 106,065 مزايا موظفين قصيرة األجل

3,955 2,392 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

يتكون مجلس إدارة البنك من أعضاء مجلس اإلدارة، واللجان التابعة للمجلس )اللجنة التنفيذية، لجنة إدارة المخاطر، لجنة الترشيحات والمكافآت 
ولجنة المراجعة( عن مكافآت كبار المسؤولين بالمجموعة )إيضاح 42(.

41. املعامالت مـع األطراف ذات العالقة
تتعامــل المجموعــة - خــالل دورة أعمالهــا العاديــة - مــع أطــراف ذات عالقــة. تــرى اإلدارة ومجلــس اإلدارة أن المعامــالت مــع األطــراف ذات العالقــة تتــم 
بنفــس شــروط التعامــل مــع األطــراف األخــرى. تخضــع المعامــالت مــع األطــراف ذات العالقــة للحــدود المنصــوص عليهــا فــي نظــام مراقبــة البنــوك واألنظمة 
الصــادرة عــن مؤسســة النقــد العربــي الســعودي. تشــتمل أرصــدة المعامــالت مــع أطــراف ذات عالقــة علــى معامــالت مــع جهــات حكوميــة مســاهمه. كافــة 

المعامــالت الحكوميــة األخــرى أيضــًا تتــم علــى أســاس معــدالت الســوق.

كبــار المســاهمين هــم المســاهمون الذيــن يمتلكــون  نســبة اكثــر مــن 5% مــن رأس مــال البنــك المصــدر. األطــراف ذات العالقــة هــم األشــخاص أو األقــارب 
لعائلــة ذلــك الشــخص والمنشــآت التابعــة لهــم والتــي لديهــم الســيطرة عليهــا أو ســيطرة مشــتركة أو نفــوذ هــام علــى هــذه المنشــآت.

)41.1( األرصدة كما في 31 ديسمبر واملدرجة في القوائم املالية املوحدة كاآلتي
)بآالف الرياالت السعودية( 

2016م2017م

مجلس اإلدارة وكبار المسؤولين للبنك:

367,969 133,751 تمويل وسلف

227,086 117,801 ودائع العمالء

100,895 33,557 االرتباطات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان 

4,668 7,504 استثمارات )أصول مدارة(

32,082 36,789 مطلوبات أخرى - مكافأة نهاية الخدمة

ارصدة الشركات والمؤسسات المملوكة من اطراف ذات عالقة بنسبة 5% او اكثر

2,686,374 2,753,873 تمويل وسلف بالصافي

765,180 795,338 ودائع العمالء

274,370 288,894 االرتباطات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان 

كبار المساهمين:

12,530,609 6,922,855 ودائع العمالء

2,458,136 2,726,782 استثمارات )أصول مدارة(

صناديق البنك االستثمارية:

708,201 654,988 استثمارات 

44,998 82,093 ودائع العمالء

الشركات التابعة:

1,737,500 1,687,500 تمويل وسلف

2,408 11,968 ودائع العمالء

363,750 363,750 استثمارات
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44. حصة املجموعة في منشآت أخرى
)44.1( الشركات التابعة اململوكة جزئيًا

أ (  القيود الجوهرية
ليس لدى المجموعة 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 المصرفية والتي تخص عمليات البنك التركي. يتطلب هيكل العمل اإلشرافي من البنك التركي 
الحفاظ على مستويات من رأس المال النظامي والموجودات المتداولة، مع الحد من تعامالتها مع أطراف أخرى من المجموعة وااللتزام بالمؤشرات 
الماليــة األخرى. كما بلغت القيمة الدفترية لموجودات ومطلوبات البــنك التركي 38,359 مليون ريال سعودي و34,320 مليون ريال سعودي على 

التوالي )2016م: 41,014 مليون ريال سعودي و37,118 مليون ريال سعودي على التوالي(.

ب( الحصة غير املسيطرة في الشركات التابعة 
يلخص الجدول التالي المعلومات المرتبطة بالشركة التابعة للمجموعة )البنك التركي( والذي لديه حقوق أقلية.

)بآالف الرياالت السعودية(
2016م2017م

قائمة المركز المالي الموجزة 

28,394,203 26,116,005 تمويل وسلف بالصافي

12,136,879 11,863,117 موجودات أخرى

36,998,013 34,319,468 المطلــوبات

3,533,069 3,659,654 صافي موجودات

1,164,853 1,206,588 القيمة الدفترية لحقوق األقلية

قائمة الدخل الموجزة

2,222,377 1,591,613 مجموع الدخل التشغيلي 

284,944 469,026 صافي الدخل 

)586,288(214,959 إجمالي الدخل )الخسائر( الشامل

)193,299(70,872 إجمالي الدخل )خسائر( العائد إلى حقوق األقلية 

ملخص قائمة التدفقات النقدية

1,805,529 69,347 صافي التدفق النقدي )المستخدم في( الناتج عن األنشطة التشغيلية

)989,863()415,601(صافى التدفق النقدي )المستخدم في( األنشطة االستثمارية

53,104 253,621 صافى التدفق النقدي الناتج عن األنشطة التمويلية

868,770 )92,633(صافي الزيادة/)النقص( في النقد وشبه النقد  

43. كفاية رأس املـال
)43.1( معدل كفاية رأس املال

تتمثــل أغــراض المجموعــة عنــد  إدارة رأس المــال  فــي المتطلبــات المتعلقــة بــرأس المــال المحــددة مــن قبــل مؤسســة النقــد العربــي الســعودي للحفــاظ 
علــى قــدرة المجموعــة  لالســتمرار ولبنــاء قاعــدة رأســمالية متينة.

تقــوم المجموعــة بمراقبـــة مــدى كفايــة رأس المــال وذلــك باســتخدام المعــدالت واألوزان المحــددة مــن قبــل مؤسســـة النقــد العربــي الســعودي. هــذه 
ــي واالرتباطــات  ــزه المال ــة مرك ــع الموجــودات المدرجــة فــي قائم ــال المؤهــل م ــة رأس الم ــك بمقارن ــال وذل ــة رأس الم ــس مــدى كفاي المعــدالت تقي
ــوق  ــر الس ــبية، مخاط ــان النس ــر االئتم ــار مخاط ــة إلظه ــغ المرجح ــد المبال ــتخدام أوزان لتحدي ــتقات باس ــمية للمش ــغ االس ــة والمبال ــات المحتمل وااللتزام
ومخاطــر العمليــات.  تتطلــب مؤسســة النقــد العربــي الســعودي مــن البنــك االحتفــاظ بمســتوى الحــد األدنــى مــن رأس المــال النظامــي واالحتفــاظ بنســبة 
إجمالــي رأس مــال نظامــي إلــى الموجــودات المرجحــة المخاطــر فــي مســتوى عنــد أو أكثــر مــن الحــد األدنــى المحــدد مــن المؤسســة والبالــغ 8%. يتــم 
احتســاب رأس المــال النظامــي لــكل مــن مخاطــر االئتمــان، الســوق والعمليــات والتــي تمثــل الحــد األدنــى المطلــوب لكفايــة رأس المــال الركيــزة األولــى.    

ــدأ ســريان  ــي ب ــازل 3( – والت ــر )ب ــة وفــق معايي ــذ اإلصالحــات المالي ــق بتنفي ــل وإرشــادات تتعل ــي الســعودي إطــار عم ــد العرب أصــدرت مؤسســة النق
ــال المؤهــل  ــي رأس الم ــم احتســاب الموجــودات مرجحــة المخاطــر الموحــدة للمجموعــة وإجمال ــه فقــد ت ــر 2013م. وعلي ــارا مــن 1 يناي ــا اعتب مفعوله

ــازل 3(. ــق إطــار )ب ــى األســاس الموحــد للمجموعــة وف ــة عل والنســب ذات العالق

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

موجودات مرجحة المخاطر
 )بآالف الرياالت السعودية(

2016م2017م

311,695,219 317,684,135 مخاطر االئتمان

32,802,763 33,970,252 مخاطر العمليات

8,048,978 9,452,340 مخاطر السوق

352,546,960 361,106,727 مجموع الركيزة األولى - الموجودات المرجحة المخاطر 

59,670,175 63,825,327 رأس المال األسـاسي )الشريحة األولى(

8,025,155 8,232,300 رأس المال المساند )الشريحة الثانية(

67,695,330 72,057,627 إجمالي رأس المال األسـاسي والمساند )الشريحتان األولى والثانية(

معدل كفاية رأس المال )الركيزة األولى(:

16.9%17.7%رأس المال األسـاسي )الشريحة األولى( 

19.2%20.0%رأس المال األسـاسي والمساند )الشريحتان األولى والثانية(

يتكــون رأس المــال األساســي للمجموعــة فــي نهايــة العــام مــن رأس المــال واالحتياطــي النظامــي واالحتياطيــات األخـــرى وتوزيعــات أربــاح مقترحــه واألربــاح 
المبقــاة وســندات ديــن مؤهلــة وحقــوق األقليــة ناقصــًا أســهم الخزينــة والشــهرة والموجــودات غيــر الملموســة واحتياطــي فــرق العملــة األجنبيــة وخصومــات 
أخــرى محــدده. أمــا رأس المــال المســاند فيتكــون مــن ســندات ديــن مؤهلــة ومبالــغ محــددة مــن مخصصــات المحفظــة )مخصصــات عامــة( المؤهلــة ناقصــًا 

خصومــات أخــرى محــدده.

تســتخدم المجموعــة الطريقــة الموحــدة مــن بــازل III لحســاب الموجــودات المرجحــة المخاطــر حيــث يتطلــب رأس المــال النظامــي للركيــزة األولى )بمــا في ذلك 
مخاطــر االئتمــان ومخاطــر الســوق ومخاطــر العمليــات(. إن إدارة المخاطــر للمجموعــة هــي المســؤولة عن ضمان حســاب الحــد األدنى المطلوب مــن راس المال 
 النظامي حيث تتوافق مع متطلبات بازل III. وترســل لمؤسســة النقد العربي الســعودي البيانات اإلشــرافية الربع ســنوية وتظهر فيها معدل كفاية رأس المال.
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45. خدمات إدارة االستثمار
ــي                 ــة ف ــداره القائم ــول الم ــده األص ــت ارص ــة. بلغ ــي المالي ــركة األهل ــة، ش ــركتها التابع ــق ش ــن طري ــا ع ــتثمار لعمالئه ــات إدارة االس ــة خدم ــدم المجموع تق

31 ديســمبر 2017م بمبلــغ 119,546 مليــون ريــال ســعودي )2016م: بمبلــغ 113,003 مليــون ريــال ســعودي( )إيضــاح 3.23(.

46. أرقام املقارنة
أعيد تبويب بعض أرقام المقارنة للسنة السابقة كي تتماشى مع تبويب السنة الحالية، والتي ليست ذات أهمية بطبيعتها.

47. التغيرات املرتقبة في السياسات املحاسبية  
اختــارت المجموعــة عــدم تطبيــق المعاييــر الجديــدة التاليــة مبكــرًا والتــي صــدرت ولكــن لــم تدخــل حيــز التنفيــذ للســنوات المحاســبية للمجموعــة التــي تبــدأ فــي 

1 ينايــر 2018م أو بعــد ذلــك التاريــخ وتقــوم حاليــًا بتقييــم تأثيرهــا. 

تطبيق وتحليل تأثير املعيار الدولي للتقارير املالية )9( 

استراتيجية التطبيق 
فــي يوليــو 2014م، أصــدر مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة )9(: “األدوات الماليــة” والــذي يحــل محــل معيــار المحاســبة 
الدولــي )39( اعتبــارًا مــن 1 ينايــر 2018م مــع الســماح بالتطبيــق المبكــر. وتعتبــر المجموعــة هــذا المشــروع هامــًا، وبالتالــي قامــت بإنشــاء فريــق لتطبيــق 
االلتــزام النظامــي مــن كافــة الجوانــب بالمعاييــر مــع أعضــاء مــن كل مــن إدارة مخاطــر االئتمــان والهيكلــة والماليــة وتقنيــة المعلومــات والعمليــات ووحــدات 
األعمــال المعنيــة بهــدف تحقيــق تطبيــق ناجــح وقــوي. يتــم إدارة مشــروع المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة )9( )“المشــروع” أو “البرنامــج”( مــن قبــل 

المســؤول المالــي األول ومســؤول المخاطــر األول.  

التصنيف والقياس 

املوجودات املالية
يعتمــد تصنيــف وقيــاس الموجــودات الماليــة علــى كيفيــة إدارتهــا )نمــوذج أعمــال المجموعــة( والخصائــص التعاقديــة للتدفقــات النقديــة لهــا. إن هــذه 
العوامــل تحــدد مــا إذا كانــت الموجــودات الماليــة تقــاس بالتكلفــة المطفــأة أو القيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر أو القيمــة العادلــة مــن 
خــالل الربــح أو الخســارة. بالنســبة ألدوات حقــوق الملكيــة التــي ال يتــم االحتفــاظ بهــا بغــرض المتاجــرة، قــد تختــار المجموعــة بشــكل نهائــي تصنيفهــا 
بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر، دون إعــادة تصنيــف الحــق لألربــاح أو الخســائر فــي قائمــة الدخــل. يتــم عمــل هــذا االختيــار بنــاًء علــى 

أســاس كل اســتثمار.  

املطلوبات املالية 
بموجــب المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة )9(، ســيتم اإلبقــاء علــى محاســبة المطلوبــات الماليــة إلــى درجــة كبيــرة بشــكل مماثــل لمعيــار المحاســبة الدولــي 
)39(، باســتثناء مــا يتعلــق بمعالجــة األربــاح أو الخســائر الناتجــة عــن مخاطــر االئتمــان الخاصــة بالمنشــأة والتــي تتعلــق بالمطلوبــات المصنفــة بالقيمــة 
العادلــة مــن خــالل الربــح أو الخســارة. وبالتالــي، فــإن المجموعــة ال تتوقــع أي تأثيــر جوهــري علــى مطلوباتهــا الماليــة والسياســة المحاســبية التــي تتعلــق 

بإلغــاء االعتــراف بهــا. تــم اإلبقــاء علــى قواعــد الغــاء االعتــراف مــن معيــار المحاســبة الدولــي )39( دون تعديــل. 
 

انخفاض القيمة 
ســتقوم المجموعــة بــإدراج مخصصــات النخفــاض القيمــة بنــاًء علــى خســارة االئتمــان المتوقعــة علــى الموجــودات الماليــة التــي ال تقــاس بالقيمــة العادلــة 
مــن خــالل الربــح أو الخســارة. يتضمــن هــذا بشــكل رئيســي التمويــل والُســلف واالســتثمارات التــي تقــاس بالتكلفــة المطفــأة أو بالقيمــة العادلــة مــن خــالل 
الدخــل الشــامل اآلخــر )اســتثمارات أخــرى فــي غيــر أســهم الشــركات(، واإليداعــات بيــن البنــوك والتأمينــات النقديــة والذمــم المدينــة األخــرى والضمانــات 
الماليــة وااللتزامــات االئتمانيــة. لــن يتــم إدراج خســارة انخفــاض القيمــة علــى االســتثمارات فــي حقــوق الملكيــة. إن المدخــالت الرئيســية لقيــاس خســارة 

االئتمــان المتوقعــة هــي هيكلــة المــدة للمتغيــرات التاليــة: 
•   احتمالية التعثر  

•   الخسارة الناتجة عن التعثر
•   التعرض للتعثر 

)44.2( املشاركة مع املنشآت املهيكلة غير املوحدة
يصف الجدول التالي أنواع المنشآت المهيكلة التي ال تقوم المجموعة بتوحيدها ولكن تملك حصة فيها:

حصة المجموعة فيهاالطبيعة والغرضنوع المنشأة المهيكلة

صناديق استثمارية
 تحصيل رسوم من إدارة األصول نيابة عن مستثمرين من أطراف ثالثة.

 يتم تمويل هذه الصناديق من خالل إصدار وحدات للمستثمرين.

• االستثمارات في الوحدات المصدرة 
 عن الصندوق
 • رسوم إدارة

صناديق تحوط

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

 يتم تمويل هذه الصناديق من خالل إصدار وحدات/حصص للمستثمرين.
• االستثمارات في الوحدات المصدرة 

عن الصندوق

محافظ حقوق الملكية 
الخاصة

تحقيق عوائد من ارتفاع صافي قيمة رأس مال الصندوق على المدى 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 المصدرة 
عن الصندوق

يبين الجدول أدناه تحليال للقيم الدفترية للحصص التي تملكها المجموعة في المنشآت المهيكلة غير الموحدة. إن اكبر قيمة للخسارة هي القيمة 
الدفترية للموجودات المملوكة 

)بآالف الرياالت السعودية(
2016م2017م

708,352 646,652 صناديق استثمارية

1,819,017 1,332,121 صناديق تحوط

482,177 486,838 محافظ حقوق الملكية الخاصة

 2,465,611 3,009,546

تعتبــر المجموعــة نفســها راعيــة لمنشــأة مهيكلــة عندمــا تقــدم التســهيالت الالزمــة إلنشــاء المنشــأة. كمــا فــي 31 ديســمبر 2017م، تملــك المجموعــة حصــة 
فــي جميــع المنشــآت المهيكلــة الواقعــة تحــت رعايتهــا. وتتمثــل هــذه المنشــآت بشــكل رئيســي فــي صناديــق االســتثمار التــي تــم إنشــاؤها وإدارتهــا مــن قبــل 

شــركة األهلــي الماليــة وفــي صناديــق حقــوق الملكيــة الخاصــة التــي تــم إنشــاؤها وإدارتهــا مــن قبــل شــركة األهلــي الماليــة - دبــي.
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انخفاض القيمة  
نتيجــة لتحــول المجموعــة إلــى منهجيــة الخســارة المتوقعــة فــي احتســاب خســائر االئتمــان، فإنهــا تتوقــع زيــادة فــي المخصــص لمثــل خســائر االئتمــان 
هــذه فيمــا يتعلــق بالموجــودات الماليــة المحملــة كمــا فــي 1 ينايــر 2018م. باإلضافــة ونتيجــة لذلــك، ســيتأثر معــدل الشــريحة األولــى للبنــك بشــكل 

أساســي بالزيــادة المحتملــة فــي مخصصــات خســائر االئتمــان بعــد طــرح الضريبــة.

اإلفصاح 
ــر طبيعــة ومــدى افصاحــات  ــات بتغيي ــرات فــي العــرض. يتوقــع أن تقــوم هــذه المتطلب ــة وتغي ــات إفصــاح مفصل ــار الجديــد أيضــاً متطلب ُيقــدم المعي

ــار الجديــد.  المجموعــة حــول أدواتهــا الماليــة وبالتحديــد فــي ســنة تطبيــق المعي

صافي التأثير املالي
بنــاًء علــى مــا تقــدم، تتوقــع المجموعــة صافــي انخفــاض بنســبة 1% إلــى 1.4% فــي إجمالــي حقــوق ملكيتهــا كمــا فــي تاريــخ التحــّول، متمثلــة بشــكل 
أساســي فــي زيــادة فــي مخصــص خســائر االئتمــان فــي تاريــخ التحــّول وإدراج المكاسب/الخســائر مــن ســوق آلخــر غيــر المحققــة للموجــودات الماليــة 

التــي كانــت تحّمــل فــي الســابق بالتكلفــة المطفــأة ويتوقــع تصنيفهــا كـــ )HTCS( بموجــب المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة )9(.

الحوكمة والضوابط الرقابية 
تضمــن برنامــج المجموعــة تأســيس إطــار حوكمــة )“اإلطــار”( وضوابــط رقابيــة ذات صلــة تتوافــق مــع المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة )9( بموجــب 
وثيقــة التوجيهــات الصــادرة الخاصــة بالبنــوك فــي المملكــة العربيــة الســعودية. يتــم دعــم البرنامــج مــن قبــل لجنــة توجيــه تشــتمل علــى تمثيــل مــن 
كل مــن إدارة الماليــة وإدارة المخاطــر وتقنيــة المعلومــات وكذلــك مشــاركة الخبــراء المعنييــن بالموضــوع فــي مجــاالت مراجعــة المنهــج ومصــادر البيانــات 
ــر لمخاطــر االئتمــان واالفتراضــات االقتصاديــة  ــادة الجوهريــة فــي االنخفــاض الكبي ــة المخاطــر وصياغــة االجتهــادات فيمــا يتعلــق بجوانــب الزي وهيكل

الكليــة والعوامــل المســتقبلية. إن كاًل مــن إطــار الحوكمــة والضوابــط الرقابيــة ذات الصلــة حاليــًا بانتظــار موافقــة مجلــس إدارة البنــك.

تنبيه 
ــادة فــي  ــي والزي ــرات التصنيــف والقيــاس فــي قائمــة المركــز المال ــر علــى كل مــن تغي يتضمــن االنخفــاض التقديــري فــي حقــوق المســاهمين التأثي
مخصصــات االنخفــاض فــي قيمــة االئتمــان مقارنــًة مــع تلــك المطبقــة فــي 31 ديســمبر 2017م بموجــب معيــار المحاســبة الدولــي )39(. التقييــم أعــاله 
عبــارة عــن تقديــر فــي وقــت محــدد وليــس توقعــاً. قــد يختلــف التأثيــر الفعلــي لتطبيــق المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة )9( علــى المجموعــة بشــكل 
جوهــري عــن هــذا التقديــر.  تســتمر المجموعــة بتنقيــح النمــاذج والمنهجيــات والضوابــط الرقابيــة والتحســينات البســيطة فــي صياغــة القواعــد النظاميــة 

قبــل تطبيــق المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة )9( فــي 1 ينايــر 2018م.

فيمــا يلــي ملخصــًا حــول المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة األخــرى الجديــدة والتعديــالت علــى المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة التــي تدخــل حيــز التنفيــذ 
للفتــرات الســنوية ابتــداًء مــن 1 ينايــر 2018م أو بعــد هــذا التاريــخ:

تخطط المجموعة لتصنيف موجوداتها المالية ضمن المراحل الثالث التالية بموجب منهجية المعيار الدولي للتقارير المالية )9(: 

ــذ اإلنشــاء. ســيتم  ــة من ــث الجــودة االئتماني ــر مــن حي ــم تنخفــض بشــكل كبي ــي ل ــة الت ــة: الموجــودات المالي ــة 1 – الموجــودات العامل •   المرحل
ــدة 12 شــهرًا.  ــر لم ــة التعث ــى احتمالي ــاًء عل ــة بن تســجيل مخصــص انخفــاض القيم

•   المرحلــة 2 – الموجــودات العاملــة دون المســتوى: الموجــودات الماليــة التــي انخفضــت بشــكل كبيــر مــن حيــث الجــودة االئتمانيــة منــذ اإلنشــاء. 
يتــم عمــل تقييــم جــودة االئتمــان مــن خــالل مقارنــة احتماليــة التعثــر طويلــة األجــل المتبقيــة فــي تاريــخ التقريــر المالــي مــع احتماليــة التعثــر 
طويلــة االجــل فــي الوقــت الــذي تــم تقديرهــا بهــا عنــد االعتــراف االولــي للتعــرض )معدّلــة بمــا هــو مناســب مــع التغيــرات فــي توقعــات الســداد(. 
ســيتم تســجيل مخصــص انخفــاض القيمــة بنــاًء علــى خســارة االئتمــان المتوقعــة طويلــة األجــل. ســيتم تســجيل مخصــص انخفــاض القيمــة 

بنــاًء علــى مــدى اســتمرار احتماليــة التعثــر.  

•   المرحلــة 3 – موجــودات منخفضــة القيمــة: بالنســبة للموجــودات الماليــة التــي انخفضــت قيمتهــا، ســتقوم المجموعــة بــإدراج مخصــص انخفــاض 
القيمــة بنــاًء علــى مــدى اســتمرار احتماليــة التعثــر. 

ــر فــي مخاطــر االئتمــان منــذ اإلنشــاء وكذلــك  ســتقوم المجموعــة أيضــًا بأخــذ المعلومــات المســتقبلية فــي اعتبارهــا عنــد تقييمهــا لالنخفــاض الكبي
قيــاس خســارة االئتمــان المتوقعــة. 

ستشــتمل المعلومــات المســتقبلية علــى عناصــر مثــل عوامــل االقتصــاد الكلــي )علــى ســبيل المثــال: البطالــة ونمــو الناتــج اإلجمالــي والتضخــم ومعــدالت 
الربــح وأســعار المنــازل( والتوقعــات االقتصاديــة التــي يتــم الحصــول عليهــا مــن مصــادر داخليــة وخارجيــة. 

ــة  ــتقوم المجموع ــيناريو، س ــكل س ــبة ل ــة. بالنس ــة ســيناريوهات متنوع ــة صياغ ــوي المجموع ــة، تن ــج المحتمل ــن النتائ ــلة م ــم سلس ــل تقيي ــن أج وم
بالحصــول علــى خســارة االئتمــان المتوقعــة وتطبيــق منهــج االحتماليــة الُمرجحــة لتحديــد مخصــص انخفــاض القيمــة وفقــاً لمتطلبــات المعاييــر 

المحاســبية. 

محاسبة التحوط 
تهــدف المتطلبــات العامــة لمحاســبة التحــوط إلــى تبســيط محاســبة التحــوط وإيجــاد روابــط أقــوى مــع اســتراتيجية إدارة المخاطــر والســماح بتطبيــق 
محاســبة التحــوط بتنــوع أكبــر ألدوات التحــوط والمخاطــر. إال أنهــا ال تعالــج بشــكل واضــح االســتراتيجيات المحاســبية الكليــة الخاصــة بالتحــوط والتــي 
تعتبــر هامــة خاصــًة للبنــوك، ونتيجــًة لذلــك يشــمل المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة )9( خيــار سياســة محاســبية لالســتمرار بالعمــل بمعيــار المحاســبة 

الدولــي )39(: محاســبة التحــوط.
اســتنادًا إلــى التحليــل الــذي تــم تنفيــذه حتــى تاريخــه، تتوقــع المجموعــة تطبيــق خيــار السياســة المحاســبية لالســتمرار بالعمــل بمعيــار المحاســبة الدولــي 

)39(: محاســبة التحــوط، وال تخطــط المجموعــة فــي الوقــت الحاضــر لتغييــر محاســبة التحــوط. 

التأثير املتوقع
ــة  ــن القيمــة الدفتري ــروق بي ــإدراج أي ف ــة )9(، ُيســمح للمجموعــة ب ــر المالي ــي للتقاري ــار الدول ــي للمعي ــق األول ــًا ألحــكام التحــّول الخاصــة بالتطبي وفق
الســابقة بموجــب معيــار المحاســبة الدولــي )39( والقيمــة الدفتريــة فــي بدايــة الفتــرة الســنوية للتقريــر المالــي والتــي تشــمل تاريــخ التطبيــق األولــي 
فــي األربــاح المبقــاة االفتتاحيــة. بنــاًء علــى تقييــم المجموعــة حتــى تاريخــه، فــإن التأثيــرات التاليــة متوقعــة نتيجــة التحــّول إلــى المعيــار الدولــي للتقاريــر 

الماليــة )9(:

التصنيف 
بنــاًء علــى تقييــم اإلدارة لنمــاذج األعمــال القائمــة وطبيعــة األدوات الماليــة المســجلة كمــا فــي تاريــخ التقريــر المالــي، فــإن المجموعــة تتوقــع أن يكــون 

تأثيــر التصنيــف علــى النحــو التالــي:
ـ مــن المتوقع  ـــ المصنفــة كقــروض وذمــم مدينــة مقاســة بالتكلفــة المطفــأة بموجــب معيــار المحاســبة الدولــي )39(ـ  •   غالبيــة الموجــودات الماليــةـ 

قياســها بالتكلفــة المطفــأة بموجــب المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة )9( أيضًا.
•   غالبيــة أدوات الديــن لــدى المجموعــة ــــ المصنفــة فــي الوقــت الحاضــر كمحتفــظ بهــا للبيــع ــــ ســوف تســتوفي شــروط التصنيــف كمحتفــظ بهــا 
ــرًا فــي المحاســبة علــى هــذه الموجــودات ـ باســتثناء تلــك  ــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر وبالتالــي لــن يكــون هنــاك تغي بالقيمــة العادل

المتعلقــة بالمتطلبــات الجديــدة النخفــاض القيمــة.
•   غالبيــة االســتثمارات فــي األســهم والصناديــق الُمقاســة حاليــًا بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر ســيتم تصنيفهــا بالقيمــة العادلــة 

مــن خــالل الربــح أو الخســارة بموجــب المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة )9(.
•   غالبيــة أدوات الديــن لــدى المجموعــة المصنفــة حاليــاً كـــ )اســتثمارات بالتكلفــة المطفــأة( ســيتم تصنيفهــا كـــ )محتفــظ بهــا لتحصيــل( بموجــب 
المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة )9( مــع االســتمرار فــي تحميلهــا بالتكلفــة المطفــأة. يجــب تصنيــف المتبقــي كـــ )محتفــظ بهــا لتحصيــل والبيــع( 
)محملــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر( بموجــب المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة )9( وبالتالــي تقيمهــا بالقيمــة العادلــة فــي 

تاريــخ التحــّول.
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اعتبارًا من الفترات 
المالية التي تبدأ 

 في أو بعد
ملخص المتطلبات المعيار، التعديل أو التفسيرات

1 يناير 2019م

)دورة التحسينات السنوية 2015م ـ 
 2017م(

المعيار الدولي للتقارير المالية )3( ومعيار 
المحاسبة الدولي )12( ومعيار المحاسبة 

 الدولي )23( 

 المعايير المتأثرة بدورة التحسينات السنوية 2015م- 2017م ومواضيع التعديالت هي: 
- المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة )3(: تجميــع األعمال والمعيار الدولــي للتقارير المالية 
 )11(: الترتيبــات المشــتركة – ســابقًا تــم االحتفــاظ بهــا كحصــة فــي عمليــة مشــتركة. 
ضريبــة  نتائــج  ـ  الدخــل  ضرائــب   –  )12( الدولــي  المحاســبة  معيــار   -
ملكيــة.  كحقــوق  المصنفــة  الماليــة  األدوات  علــى  للدفعــات   الدخــل 
ــة  ــراض المؤهل ــف االقت ــراض – تكالي ــف االقت ــي )23( تكالي ــار المحاســبة الدول - معي

للرســملة.

المعيار الدولي للتقارير المالية )16(1 يناير 2019م

المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة )16(: عقــود اإليجــار: يســتبعد نمــوذج المحاســبة 
المــزدوج الحالــي للمســتأجرين والــذي يميــز بيــن عقــود اإليجــار التمويلــي داخــل 
قائمــة المركــز المالــي وعقــود اإليجــار التشــغيلي خــارج قائمــة المركــز المالــي. يوجــد 
نمــوذج محاســبي منفــرد داخــل قائمــة المركــز المالــي مشــابه لمحاســبة عقــود اإليجــار 
ــة للممارســة المتبعــة - أي يســتمر  ــة. تظــل محاســبة المؤجــر مماثل ــي الحالي التمويل
المؤجــرون فــي تصنيــف عقــود اإليجــار إمــا كعقــود إيجــار تمويلــي أو تشــغيلي. تقــوم 
المجموعــة حاليــًا بتقييــم كيفيــة تأثيــر نمــوذج المحاســبة عــن عقــود اإليجــار الجديــدة 

علــى ترتيبــات عقــود اإليجــار الخاصــة بهــا. 

تعديالت على المعيار الدولي للتقارير 1 يناير 2018م
تصنيف وقياس معامالت الدفع على أساس األسهم. المالية )2(

المعيار الدولي للتقارير المالية )15( 1 يناير 2018م

 يقــدم المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة )15( اإليــرادات مــن العقــود مــع العمــالء، 
ــار المحاســبة  ــم بموجــب معي ــرادات القائ ــًا يحــل محــل نمــوذج تحقــق اإلي إطــارًا عام
الدولــي )18(. قــد يتطلــب المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة )15( مــن المنشــآت التــي 
تطبقــه تطبيــق نمــوذج مــن خمــس خطــوات لتحديــد متــى يتــم إدراج اإليــرادات 
ــا تقــوم المنشــأة  ــرادات عندم ــى يجــب إدراج اإلي ــغ. يحــدد النمــوذج مت ومقــدار المبال
بتحويــل الســيطرة أو الخدمــات إلــى العميــل بالمبلــغ الــذي تتوقــع أن يكــون مســتحقًا. 
تقــوم المجموعــة حاليــاً بتقييــم مــدى تأثيــر نمــوذج تحقــق اإليــرادات علــى ترتيباتهــا 

ــرادات.  ــة لإلي المحقق

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 1 يناير 2018م
)40(

توضــح التعديــالت متــى ينبغــي علــى المنشــأة نقــل ممتلكات، بمــا في ذلــك الممتلكات 
قيــد اإلنشــاء أو التطويــر إلــى أو مــن ممتلــكات اســتثمارية. إن مجــرد التغييــر فــي نوايــا 

اإلدارة الســتخدام الممتلــكات ال يقــدم دليــاًل علــى التغيير في االســتخدام.

تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية 1 يناير 2018م
للتقارير المالية )22(

ــراف  ــد ســعر الصــرف الفــوري لالســتخدام فــي االعت ــد تحدي ــه عن يوضــح التفســير أن
األولــي باألصــل والمصروفــات وااليــرادات ذات العالقــة )أو جــزء منهــا( فــي إلغــاء 
ــن  ــة بالثم ــة المتعلق ــر النقدي ــات غي ــة أو المطلوب ــر النقدي ــودات غي ــراف بالموج االعت

ــًا.  ــوع مقدم المدف

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 1 يناير 2018م
)28(

ــة وشــركات محاصــة –  ــي )28( اســتثمارات فــي شــركات زميل ــار المحاســبة الدول معي
ــة مــن خــالل الربــح او  التوضيــح أن قيــاس الشــركات المســتثمر فيهــا بالقيمــة العادل

ــارة عــن اســتثمار. الخســارة عب

تعديالت علي معيار المحاسبة الدولي 1 يناير 2019م
رقم )28(. 

ــة رقــم 9 –  ــر المالي ــار الدولــي للتقاري ــان المجموعــة تطبــق المعي تبيــن التعديــالت ب
األدوات الماليــة علــى الحصــص طويلــة االجــل فــي شــركة زميلــة أو شــركة محاصــة 
التــي لــم يتــم تطبيــق طريقــة حقــوق الملكيــة فيهــا  مــن حيــث الجوهــر تشــكل جــزءًا 
مــن صافــي اســتثمار فــي شــركة زميلــة او شــركة محاصــة )حصــص طويلــة االجــل(.
ــار الدولــي  ــة ألن نمــوذج خســارة االئتمــان المتوقــع فــي المعي هــذا التوضيــح ذو صل

للتقريــر المالــي رقــم 9 ينطبــق علــى هــذه الحصــص طويلــة االجــل . 

تعديالت على المعيار الدولي للتقرير 1 يناير 2019م
المالي رقم )9(. 

ــي رقــم 9 فإنــه يمكــن قيــاس أداة الديــن بالتكلفــة المطفــأة  ــار الدول بموجــب المعي
أو بالقيمــة العادلــة مــن خــالل دخــل شــامل آخــر شــريطة ان التدفقــات النقديــة 
التعاقديــة هــي فقــط مدفوعــات أصــل الديــن والفائــدة علــى المبلــغ األصلــي القائــم 
)معيــار اس بــي بــي آي( واألداة المحتفــظ بهــا ضمــن نمــوذج االعمــال المناســب لذلــك 
التصنيــف. توضــح التعديــالت علــى المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي رقــم 9 بــأن أصــل 
مالــي يســتوفي متطلبــات معيــار اس بــي بــي آي بصــرف النظــر عــن الحــدث أو الظــرف 
الــذي يســبب اإلنهــاء المبكــر للعقــد وبصــرف النظــر عــن الجهــة التــي تدفــع أو تســتلم 

تعويــض معقــول مقابــل اإلنهــاء المبكــر للعقــد.

48. موافقة مجلس اإلدارة
اعتمدت القوائم المالية من مجلس اإلدارة بتاريخ 4 فبراير 2018م الموافق 18 جمادى األولى 1439هـ.
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